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Oceny energetyczne i umowy
w ramach PGN

Zabierzów - „Gmina Roku 2018”!
Gmina Zabierzów otrzymała w jubileuszowym, 10. ogólnopolskim plebiscycie Orły Polskiego Samorządu tytuł „Gmina Roku 2018” oraz statuetkę „Orzeł Polskiego Samorządu”. Nagroda została wręczona podczas gali
„Polska Przedsiębiorczość 2018” w Warszawie.
Ogólnopolski plebiscyt Orły Polskiego Samorządu od 10-ciu
lat promuje samorządy i buduje ich pozytywny wizerunek, a także umacnia pozycję gmin podnoszących standard życia mieszkańców oraz wykazujących otwartość i przychylność we współpracy
z inwestorami i przedsiębiorcami. Celem plebiscytu jest budowanie
i umacnianie pozycji samorządów pod kątem ich konkurencyjności oraz
tworzenia korzystnych warunków rozwoju dla społeczności lokalnej.

Inwestycje szkolne
W dniu 7.06.2018 podpisano umowę z firmą Wiór z Brzoskwini na rozbudowę, przebudowę i adaptację istniejących oddziałów przedszkolnych
oraz remont bieżący pomieszczeń szkolnych w budynku Szkoły Podstawowej w Kobylanach. Koszt tej inwestycji wyniesie prawie 204 tys. zł
a zostanie ona zrealizowana do 20 sierpnia br.
Również 7.06.2018 została podpisana umowa z firmą Profil-Bud z Krakowa na przebudowę i rozbudowę pomieszczeń przedszkolnych oraz remont bieżący toalet w budynku Szkoły Podstawowej w Nielepicach. Te
prace powinny zostać wykonane także do 20 sierpnia, a koszt ich wyniesie
ponad 315 tys. zł.
Przystąpiono już do realizacji przebudowy i rozbudowy części pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Balicach.
Wykonawcą jest spółką STAMBUD z Nawojowej Góry i spółka 2K – BUDOWNICTWO z Morawicy. Inwestycja obejmuje przebudowę i rozbudowę części pomieszczeń na przedszkole oraz adaptację części poddasza na
pokój nauczycielski. Termin wykonania adaptacji poddasza to 20 sierpnia
2018 a całość zadania przewidziano na 2 lata.
Jeżeli chodzi o rozbudowę Szkoły w Zabierzowie, to wystąpił tu
przestój w pracach budowlanych, bo wykonawca zszedł z placu budowy.
W związku z reformą oświaty i likwidacją gimnazjów zdecydowano, że
nie ma zapotrzebowania na miejsca w szkole podstawowej, lecz istnieje
deficyt miejsc w przedszkolu. Pierwotna propozycja obejmowała zmianę
przeznaczenia nowego skrzydła szkoły na żłobek, przedszkole i bibliotekę. Ostatecznie uzgodniono z rodzicami zmianę funkcji nowego budynku na przedszkole. Obecnie trwają prace projektowe związane z adaptacją
i zmianą funkcji nowej części budynku szkoły na przedszkole oraz generalny remont i częściową przebudowę istniejącego obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu.
Trwa realizacja rozbudowy Szkoły w Brzoskwini. Dobudowywany
jest tu oddział przedszkolny. Zostały już wykonane fundamenty pod budynkiem. Wykonawcą jest firma Gips – Bud z Krakowa, a całość zadania
potrwa 2 lata.

Urząd Gminy Zabierzów przystąpił do podpisywania
umów z mieszkańcami na otrzymanie dotacji w ramach
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zabierzów
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.
U każdego z mieszkańców, którzy zgłosili chęć wymiany starych palenisk na nowoczesne piece ekologiczne, przed
podpisaniem umowy przeprowadzana jest ocena energetyczna
budynku. Wykonawca ocen energetycznych podczas wizyty
w budynku weryfikuje stan docieplenia, na podstawie którego sporządzona jest ocena energetyczna. Oceny energetyczne
budynków dla adresów kwalifikujących się do programu PGN
prowadzone przez firmę wyznaczoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dla Gminy Zabierzów
odbywać się będą do września br. Obecnie Urząd Marszałkowski zmienił dotychczasowego wykonawcę na nową firmę:
„Efektywniej – Tomasz Śliwiński” z Wrocławia. Przedstawiciele firmy telefonicznie umawiają się z mieszkańcami na wizytę w ich domach. Urząd Gminy Zabierzów przesłał nowemu
wykonawcy listę 100 adresów, celem przeprowadzenia ocen
energetycznych. W lipcu firma ta otrzyma kolejne 50 adresów.
Z osobami, u których poprzedni wykonawca przeprowadził ocenę energetyczną, Urząd Gminy Zabierzów podpisuje już umowy. Do tej pory podpisano 80 umów, a łącznie
w bieżącym roku zaplanowano podpisanie 167 umów. Podczas ocen energetycznych, niektórzy mieszkańcy rezygnują
z uczestnictwa w PGN, ponieważ nie są w stanie przeprowadzić do końca roku wymaganego docieplenia budynku.
W programie pozostaje ok. 60% zgłoszonych osób.
Obecnie można już zgłaszać się do uczestnictwa w PGN
na 2019 rok. Planuje się podpisanie w przyszłym roku 100
umów.
Po podpisaniu umowy i przeprowadzeniu wymiany pieca
następuje odbiór pracy przez inspektora i wypłata dotacji dla
mieszkańca. W naszej gminie środki wypłacono do tej pory
13 osobom.

Nowy system odbioru odpadów
Wprowadzanie nowego systemu odbioru odpadów w poszczególnych sektorach gminy Zabierzów wywołało liczne
pytania od mieszkańców o szczegóły i harmonogram wprowadzania zmian. Informacje dotyczące gospodarki odpadami można znaleźć pod infografiką zamieszczoną na głównej
stronie internetowej Gminy (hasło: ochrona środowiska i gospodarka odpadami; grafika zawiera kolorowe kosze). Poza
powyższym informacje dostępne są pod linkiem: https://
www.zabierzow.org.pl/gmina/ochrona-srodowiska-i-gospodarka-odpadami/odpady/gospodarowanie-odpadami-stałymi-i-sciekami-5/nowy-system-odbioru-i-zagospodarowaniaodpadow-komunalnych/

Program rządowy „Dobry Start”
czyli wyprawka 300+
„Dobry Start” - tak oficjalnie nazywa się program rządowy popularnie określany jako „300 plus” czyli wyprawka na
początek roku szkolnego dla każdego ucznia w kwocie 300 złotych.
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci
niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia
przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć
na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu. Świadczenie
nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce
w przedszkolu lub szkole.
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny
dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej
– rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub
dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
W gminie Zabierzów wniosek o świadczenie „Dobry Start”
można składać już od 1 lipca 2018 r. przez internet za pomocą bankowości elektronicznej lub portalu Empatia (https://empatia.mpips.
gov.pl/). Wybierając któryś z wymienionych sposobów wnioskodawca uniknie stania w kolejce.
Od 1 sierpnia 2018 r. wniosek można będzie złożyć osobiście
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie w godzinach: poniedziałek od 7:00 do 17:00, wtorek-piątek od 7:00 do
16:00. Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r.
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny
otrzymają świadczenie nie później niż 30 września. W przypadku
wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały
maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano
z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej –
będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania
świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.
Przewiduje się, że w naszej gminie świadczenie 300 plus otrzyma
około 3,5 tys. dzieci, co oznacza, że budżet Państwa przeznaczy na
Gminę Zabierzów około 1 mln zł.

Dotacja na remont willi
w Kochanowie
Samorząd wojewódzki przyznał dotację w kwocie 40 tys. zł na
remont willi w Kochanowie w ramach programu Ochrona Zabytków Małopolski. Była to jedna z kilku najwyższych dotacji przyznanych w tym roku, choć dla Gminy to niewiele znacząca kwota,
gdyż koszt remontu i rekonstrukcji willi (nie licząc kosztów remontu oficyny) oszacowano na około 6 mln zł. Drewniany dworek myśliwski książąt Lubomirskich w Kochanowie obecnie jest
nieużytkowany. Kiedyś mieściła się tu szkoła podstawowa, później wiejska świetlica. Ze względu na zły stan budynku, świetlicę
umieszczono w oficynie willi. Prace remontowe zalecił konserwator zabytków. Gmina Zabierzów wykonała projekt konserwatorski.
Pierwszy etap obecnie planowanych prac obejmie remont najniższej części budynku, cokołu, belki podwalinowej i fundamentów
zewnętrznych. Na wykonanie tych prac został ogłoszony już przetarg. Na kolejne etapy Gmina będzie starała się pozyskać środki
z funduszy wojewódzkich oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jednak trudno uzyskać jednorazowo tak dużą
kwotę, by zaplanować całość remontu. Zostanie on podzielony na
etapy realizowane kolejno w zależności od posiadanych na ten cel
funduszy.

Gmina podpisała umowę na
budowę ciągu pieszo-rowerowego
Aleksandrowice-Balice
Gmina Zabierzów podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Małopolskiego na dofinansowanie budowy ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej od Aleksandrowic do Balic.
Tym samym zostało zabezpieczone finansowanie tej inwestycji. Zarząd
Dróg Powiatu Krakowskiego powinien przekazać do gminy do końca
czerwca 2018 projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę,
jednak, mimo wielu interwencji Urzędu Gminy Zabierzów, wszystko
wskazuje na to, że termin przez powiat nie będzie dotrzymany. Wyłącznie od władz Powiatu Krakowskiego zależy termin rozpoczęcia
i zakończenia realizacji tej inwestycji.

Nowe stawki opłat za wodę i ścieki
Do tej pory wysokość opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków dla danej gminy uchwalała rada gminy. Obecnie, po utworzeniu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ceny i stawki
dla poszczególnych gmin określa ta instytucja. Dla gminy Zabierzów
obowiązujące obecnie kwoty są nieco wyższe od ubiegłorocznych,
lecz najniższe w powiecie krakowskim - jeśli chodzi o opłaty za wodę
i łącznie licząc za wodę i ścieki. Wykaz cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla poszczególnych grup odbiorców będzie umieszczone w najbliżsyzm wydaniu
miesięcznika Znad Rudawy oraz znajduje się na stronie internetowej
PUK Zabierzów: www.zabierzow.com.pl

Powstanie teren rekreacyjny
w Pisarach
W dniu 20.06.2018 Urząd Gminy Zabierzów podpisał umowę
z firmą Produkcyjno – Handlowo – Usługową WIÓR z Brzoswini na
budowę zagospodarowania części działki nr 288/47 na strefę aktywnego wypoczynku, sportu i rekreacji w Pisarach.
Etap I obejmie oczyszczenie stawu wraz z zabezpieczeniem jego
brzegów i modernizację urządzenia upustowego tzw. mnicha, umożliwiające podniesienie poziomu wody w stawie o 30 cm. Teren wokół stawu zostanie zagospodarowany w formie alejek chodnikowych
i trawnika oraz elementów małej architektury- ustawione będą ławki
i kosze, wykonane zostanie oświetlenie terenu. Prace te planuje się
ukończyć do 30 września br, a koszt ich wyniesie ok. 300 tys. zł.

Będzie projekt budynku użyteczności
publicznej w Karniowicach
W Karniowicach ma postać nowy budynek użyteczności publicznej. Po rozstrzygnięciu przetargu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej tego obiektu. Planuje się, że nowy budynek na działce nr 114/1 będzie połączony z istniejącym budynkiem
OSP na działce nr 113. W nowym budynku wiejskim znajdą się: garaż
dla 2 samochodów, pomieszczenie dla seniorów, świetlica środowiskowa, pomieszczenie dla koła gospodyń wiejskich, pomieszczenia
administracyjne, techniczne, kuchnia, szatnia, sanitariaty. Powstanie
budynek o powierzchni ok 400 m2. Istniejący na działce nr 113 budynek zostanie zmodernizowany: przebudowany będzie dach, zabudowany taras, zainstalowana klimatyzacja w sali głównej oraz wyremontuje się instalacje i pomieszczenia. Termin realizacji projektu to
10 grudnia br., a koszt dokumentacji wyniesie ok. 120 tys. zł.

Gmina Zabierzów
przystąpiła do projektu
Małopolski Tele-Anioł
6 czerwca 2018 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyło się oficjalne podpisanie listu intencyjnego dotyczącego przystąpienia do
współpracy przy realizacji projektu „Małopolski Tele-Anioł”. Celem projektu jest zorganizowanie systemu
opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
informacyjno-komunikacyjnych, który umożliwi niesamodzielnym Małopolanom, jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich miejscu zamieszkania. W czasie
spotkania z samorządowcami, zaprezentowano też
po raz pierwszy opaski bezpieczeństwa, które są już
w posiadaniu pierwszych uczestników „Tele-Anioła”.
Urządzenie przypomina z wyglądu elektroniczny zegarek, jednak zamiast wyświetlacza ma trzy przyciski.
Najważniejszy jest czerwony guzik z napisem „SOS”
– wystarczy go nacisnąć i przytrzymać kilka sekund,
żeby automatycznie połączyć się z Centrum Teleopieki, w którym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na
dobę, pracują eksperci (m.in. ratownicy medyczni, psycholodzy), którzy udzielą potrzebnej pomocy – łącznie
z wezwaniem pogotowia. Opaska ma wbudowany mikrofon i głośnik, można więc swobodnie rozmawiać,
nie jest do tego potrzebny telefon.
Osoby mieszkające na terenie gminy Zabierzów,
zainteresowane włączeniem się do programu winny
zgłosić się do klubów seniora w poszczególnych miejscowościach lub do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Od 1 lipca - wnioski na
nowy okres zasiłkowy w
programie Rodzina 500+
GOPS Zabierzów przypomina, że we wrześniu
skończy się okres zasiłkowy dla uczestniczących
w programie Rodzina 500+. Nowy okres zasiłkowy
rozpocznie się od 1.10.2018. W nowym okresie zasiłkowym tj. 2018/2019 ogólne zasady związane z wypłatą świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+”
pozostają bez zmian. Świadczenie wychowawcze
w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne
dziecko będzie przyznawane niezależnie od dochodu.
Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto
na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również
na pierwsze lub jedyne dziecko.
Informujemy, iż wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy można składać już
od 1 lipca 2018 r. przez internet za pomocą bankowości elektronicznej lub portalu Empatia (https://empatia.
mpips.gov.pl/). Wybierając któryś z wymienionych
sposobów wnioskodawca uniknie stania w kolejce.
Od 1 sierpnia 2018 r. wniosek można będzie złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie w godzinach: poniedziałek
od 7:00 do 17:00, wtorek - piątek od 7:00 do 16:00.
Złożenie wniosku po 31 października będzie się
wiązało z przyznaniem świadczenia od miesiąca,
w którym zostanie on przyjęty.

Nagrody Wójta dla nauczycieli
niezależne od wielkości szkoły
Podczas Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 25 maja 2018 została podjęta
uchwała w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę
Zabierzów. Podczas poprzednich Sesji kontrowersje budziła liczba wniosków
o nagrodę Wójta dla nauczycieli, jakie może złożyć dana szkoła. Radni zastanawiali się, czy należy wprowadzić rozróżnienie między szkołami dużymi, zespołami szkół zatrudniającymi kilkudziesięciu nauczycieli, a szkołami małymi, gdzie
pracuje kilku nauczycieli. Uchwała w sprawie regulaminu nie została wówczas
podjęta, lecz projekt regulaminu skierowano do ponownej konsultacji. Na Sesji
w dniu 25 maja w głosowaniu przyjęto regulamin, zgodnie z którym dyrektor
szkoły niezależnie od jej wielkości występuje o taką liczbę nagród, jaką uważa za stosowną dla wyróżniających się nauczycieli. Przyznanie nagrody zależne
jest od konkretnych osiągnięć danego nauczyciela, a nie od liczby zatrudnionych
w szkole osób.

Nie sprawdził się wykonawca obiektów w
Aleksandrowicach i Kleszczowie
Urząd Gminy Zabierzów odstąpił od umowy z wykonawcą zaplecza klubu
sportowego Topór w Aleksandrowicach. Jak już informowaliśmy, firma wykonawcza przerwała pracę i mimo kolejnych wezwań, nie kontynuowała budowy
zgodnie z projektem. W tej sytuacji Gmina Zabierzów odstąpiła od umowy z tym
wykonawcą. Urząd Gminy zobligowany jest decyzją Nadzoru Budowlanego do
wykonania prac zabezpieczających i naprawczych doprowadzających budowę do
poziomu podłogi parteru budynku. Prace te prowadzone są obecnie przez zastępczego wykonawcę. Następnie w przetargu nieograniczonym zostanie wyłoniony
nowy wykonawca całości budowy zaplecza klubu sportowego Topór w Aleksandrowicach. W dniu 12.06.2018 Urząd Gminy Zabierzów odstąpił także od umowy
z wykonawcą budynku wiejskiego w Kleszczowie - to ten sam wykonawca, który
podjął się realizacji inwestycji w Aleksandrowicach. Także w Kleszczowie wykonawca zszedł z placu budowy. Urząd Gminy ogłosił przetarg, w którym wyłoniony zostanie nowy wykonawca budynku wiejskiego w Kleszczowie.

Jest ciąg pieszo – rowerowy, będzie
przebudowa mostu i skrzyżowania
Do użytku mieszkańców i turystów został oddany ciąg pieszo – rowerowy
w Karniowicach prowadzący od drogi powiatowej nr 2128K do centrum Karniowic. Znajdujący się w części początkowej ciągu most nad potokiem Będkówka
wymaga przebudowy, rozpocznie się ona po opracowaniu dokumentacji projektowej i otrzymaniu pozwolenia na budowę. Zostanie też przebudowane skrzyżowanie czyli połączenie ciągu pieszo – rowerowego z drogą powiatową.

„Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Więckowice-Karniowice w Gminie Zabierzów”
Realizacja projektu pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Więckowice-Karniowice w Gminie Zabierzów” polegała na wykonaniu ciągu pieszo
– rowerowego wzdłuż drogi nr 601661K w Karniowicach o długości 1,679 km
Cel projektu: Zwiększenie udziału transportu rowerowego jako alternatywy dla transportu samochodowego, w ramach budowy spójnej sieci ścieżek rowerowych, powiązanej ze zintegrowanym systemem węzłów komunikacyjnych
(w tym P&R), prowadzące do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń
do środowiska. Całkowita wartość projektu: 2 502 412,22 zł. Kwota dofinansowania: 2 091 917,08 zł. Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne. Wnioskodawca: Gmina Zabierzów. Realizacja: 2018 r.

Budujemy, remontujemy
Rozpoczęły się prace przy zagospodarowaniu płyty Rynku w Rudawie. W 2018 roku przeprowadzony będzie I etap
inwestycji obejmujący przebudowę sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej i oświetleniowej północnej część Rynku wraz
z nawierzchnią rynku i drogą dojazdową do kościoła.
Na terenie stadionu gminnego w Zabierzowie powstało
boisko z trawy syntetycznej. Boisko o wymiarach 51 na 30
metrów posiada bramki i piłkochwyty oraz oświetlenie.
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym
w Rząsce. Planuje się budynek o pow. użytkowej 250 m kw.,
w którym znajdą się dwie szatnie z zapleczem sanitarnym, szatnia dla sędziów, salka odpraw z aneksem kuchennym, pomieszczenia magazynowe i administracyjne.
Podpisano umowę na wykonanie chodnika wzdłuż ul. Różanej w Ujeździe. Powstanie tu chodnik o długości ok. 240 m
z kostki betonowej. Będzie to kontynuacja prac z ubiegłego
roku. Budowa chodnika ma zakończyć się do 31 lipca.
Z wyłonionym w przetargu wykonawcą została też podpisana umowa na wykonanie parkingu przy ul. St. Polaczka
przy Szkole w Rudawie. Jest to kontynuacja budowy parkingu
z 2017 roku. Parking pokryty kostką betonową pomieści 30 samochodów. Powstanie przed końcem września. Obecnie prowadzone są tu roboty ziemne.
W dniu 20.06.2018 podpisano umowę z firmą Fasys Mosty z Wrocławia na opracowanie dokumentacji projektowej dla
inwestycji pn. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej
nr 2128K z drogą gminną nr 60166K wraz z budową mostu
w Więckowicach. Wartość projektu to prawie 109 tys. zł.
Urząd Gminy Zabierzów otrzymał od Starostwa Powiatowego pozwolenie na rozbiórkę starej, folwarcznej zabudowy
w Balicach (tzw. murowanka). Rozbiórka rozpocznie się po
uprawomocnieniu decyzji Starostwa.
Ogłoszono przetarg na wykonanie chodnika wzdłuż ul. Rycerskiej w kierunku ul. Modrzewiowej w Karniowicach oraz
zatoki autobusowej.

Zapraszamy do obejrzenia
najnowszych filmów na TVI
Gminy Zabierzów

- Dni Gminy Zabierzów - X Jubileuszowe Dni Zabierzowa
- Dni Gminy Zabierzów - Gminny Dzień Dziecka
- FINAŁ XVI Międzynarodowego Konkursu Programowania Baltie 2018 w Zabierzowie
- XIV EKO Jurajski Półmaraton o Puchar Wójta Gminy
Zabierzów
Zapraszamy na www.zabierzow.org.pl

Uwaga! Barszcz Sosnowskiego
W związku z pojawieniem się na terenie gminy Zabierzów stanowisk barszczu Sosnowskiego przypominamy o szkodliwości tej
rośliny, stanowiącej zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Ma ona
właściwości parzące i alergizujące.
Barszcz Sosnowskiego to roślina inwazyjna pochodząca z rejonu
Kaukazu. Rośliny te są niezwykle trudne do zwalczania, łatwo zajmują
nowe tereny i powodują degradację środowiska przyrodniczego, a przy
tym są też niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Sok świeżych roślin zawiera toksyczną substancję. Związek ten pod wpływem promieni słonecznych powoduje poparzenie skóry. Bolesne pęcherze i zaczerwienienia
pojawiają się do 48 godzin po ekspozycji na promieniowanie słoneczne
skóry, która miała kontakt z sokiem barszczu. W upalne dni olejki eteryczne mogą wyparowywać z powierzchni roślin i unosić się w powietrzu, dlatego do poparzeń może dojść nawet bez bezpośredniego kontaktu z barszczami. W przypadku poparzenia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Właściciel (współwłaściciele, posiadacze, zarządcy) działki, na której zlokalizowane jest stanowisko barszczu Sosnowskiego (barszczy
kaukaskich) winien wyeliminować takie zagrożenie poprzez regularne
zabiegi ograniczające rozwój i rozprzestrzenianie roślin (zabiegi mechaniczne tj. koszenie, wykopywanie, zabiegi chemiczne tj. opryski).
Usuwanie barszczu Sosnowskiego należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz zasad bezpieczeństwa.
Zaleca się wykonywanie wszelkich zabiegów poprzez specjalistyczne firmy posiadające doświadczenie w zakresie usuwania
barszczu Sosnowskiego.
Zgłoszenia występowania barszczu Sosnowskiego na terenach
mienia komunalnego gminy Zabierzów (będących własnością gminy) prosimy zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy Zabierzów, Rynek
1, 32-080 Zabierzów lub na adres mail: sekretariat@zabierzow.org.
pl (w treści prosimy wskazać dokładną lokalizację oraz dane kontaktowe).

W miejsce starych – nowe drzewa
W ramach racjonalnej gospodarki zasobami przyrody co roku na terenie naszej gminy prowadzone są prace polegające na prowadzeniu cięć
pielęgnacyjnych, specjalnych lub technicznych drzew a w przypadku konieczności ich wycinki. Drzewa kwalifikowane do usunięcia to egzemplarze zagrażające w szczególności bezpieczeństwu użytkowników dróg
gminnych oraz terenów komunalnych.
Usuwając drzewa z terenu gminy bierze się pod uwagę konieczność
uzupełnienia braków powstających na skutek wycinki. W ramach rekompensaty przyrodniczej prowadzane są prace obejmujące nasadzania nowych drzew. Sadzenie wiosenne drzew na terenie naszej gminy
prowadzone jest w miejscach, w których rosły drzewa w złym stanie
fitosanitarnym, natomiast jesienią zostaną posadzone kolejne drzewa
przy drogach oraz na wybranych działkach mienia komunalnego. Drzewa sadzone na terenie gminy to przede wszystkim gatunki rodzime dla
flory polskiej, przy ciągach komunikacyjnych sadzone są przede wszystkim lipy ze względu na swoją długowieczność oraz cechy sprzyjające
owadom m.in. pszczołom, które czerpią z kwiatów lip nektar i pyłek,
natomiast na pozostałych terenach nasadza się głównie: klony, robinie
(również są to gatunki miododajne), brzozy, olsze - aby zachować bioróżnorodność, w zależności od warunków terenowych. Aby umożliwić
drzewom przyjęcie się w nowym miejscu i zapewnić im najlepsze warunki wzrostu sadzone drzewa są w wieku ok. 4-5 lat o obwodach pni
na wysokości 100 cm od ziemi ok. 12 cm. Drzewka te są dodatkowo
palikowane i podwiązywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą.
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