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POSEŁ MIAŁ RACJĘ. Komunalna spółka „Strefa Skawina” nie będzie mogła
bez przetargu sprzedawać
działek znajdujących się
w strefie gospodarczej.
Spółka już sprzedała niektóre nieruchomości
w trybie bezprzetargowym, np. w strefie „Skawina Zachód”, krakowskiej
firmie „Specodlew”. Niebawem miało dojść
do transakcji z przedsiębiorcami z Podkrakowskiej Izby Gospodarczej

w sprawie zbycia ponad
19 ha w tej strefie. Doszłoby do niej wcześniej, gdyby właściciele firm zainteresowani nabyciem działek nie negocjowali z burmistrzem Adamem Najderem ceny. Na wrześniowej
sesji Rady Miejskiej, poseł
Jacek Krupa zakwestionował zgodność z prawem
takiej formy sprzedaży.
Okazało się, że miał rację.
Co na to władze miasta
i przedsiębiorcy? Napiszemy w jutrzejszym wydaniu „Dziennika Polskie(EKT)
go”.

Zielonki

Skawina

SKOŃCZĄ DO KOŃCA GRUDNIA. Gmina Zielonki otrzyma 1,8 mln zł
dotacji na budowę Centrum Integracji Społecznej. Pieniądze pochodzą z niewykorzystanej puli
programu unijnego z lat
2004–2006. Warunkiem jest oddanie inwestycji do końca roku (termin z wykonawcą wyznaczono
do połowy stycznia 2009 r.).
– Z przyspieszeniem prac nie będzie problemu. Rozmawialiśmy
z wykonawcą, który zapewnił nas
o zakończeniu prac do końca
grudnia – powiedział Bogusław
Król, wójt gminy Zielonki. (EKT)

DZISIAJ O PODATKACH. Na dzisiejszej sesji radni gminy Skawina dyskutować będą o przyszłorocznych podatkach. Zamierzali o nich rozmawiać we
wrześniu, jednak ten punkt
programu wycofali z porządku
obrad. Na dzisiaj burmistrz
Adam Najder przygotował projekt uchwały podatków od nieruchomości z niższymi stawkami niż poprzednio. Uwzględniają one tegoroczną 3–procentową inflację. Początek sesji
o godz. 9 w ośrodku „Gubałów(EKT)
ka”.

Dzieje się
WIĘCKOWICE. 55–lecie Domu Pomocy Społecznej, dzisiaj i jutro 
Rocznicowa uroczystość będzie
połączona z IV Powiatowymi
Dniami Seniora i dzisiaj rozpocznie się o godz. 10 mszą, odprawioną w kaplicy DPS–u. W programie
m.in. występ zespołu „Mi–Nutki”
z DPS–u i liczne konkursy z nagrodami. Jutro w godz. 10–14 odbędzie się konferencja na temat
działań opiekuńczo–terapeutycznych wobec osób starszych i nie(EKT)
pełnosprawnych.

KRZESZOWICE. Zwolnienie z podatków w zamian za odnowienie
kamienicy? Władze zastanawiają się nad taką propozycją.

Mieszkańcy walczą o zmianę
przebiegu drogi beskidzkiej

Rynek będzie jak nowy

Stowarzyszenie
na ratunek

Utworzenie otwartej przestrzeni publicznej, likwidację
parkingów i zmianę układu komunikacyjnego w Rynku, przewiduje koncepcja rewitalizacji
centrum Krzeszowic.
Do końca roku będzie gotowy projekt przebudowy Rynku. Obecnie trwają prace
nad zmianami na terenach zielonych: w parku Bogackiego
oraz Plantach wzdłuż potoku
Krzeszówka. – Powstanie tam
m.in. ścieżka zdrowia, komponująca się z uzdrowiskowym
charakterem
Krzeszowic
i obiekty małej architektury
– mówi Andrzej Żbik, wiceburmistrz Krzeszowic.
Większą inwestycją będzie
rewitalizacja Rynku, który
w Krzeszowicach nie ma typowego charakteru. Do tego stopnia, że ludzie stojąc w centrum, często pytają, gdzie
jest… rynek. Skupia się on
w trzech miejscach, chaotycznie zagospodarowanych, połączonych z sobą ulicami, podzielonych budynkami i parkingami. W ich miejscu powstanie
płyta Rynku, gdzie będzie można organizować większe masowe imprezy. Wyznaczono już
nowe
miejsca
postojowe
na obrzeżach centrum, m.in.
przy ul. Krakowskiej, Damka,
Rynek, Wyki, a także przy pl.
Kulczyckiego w kierunku stadionu Świtu. Na poniedziałkowym spotkaniu, zorganizowanym w sprawie rewitalizacji
miasta, dominowali radni
i urzędnicy. Mieszkańców było
kilku.
– Byłam na pierwszym zebraniu i teraz nie chciałam już
tracić czasu na wysłuchiwanie
tego samego. Jednak wiem, że
uwagi krzeszowiczan w dużym
stopniu
zostały
wzięte

Adam Ślusarczyk pytał o to, jak władze zachęcą właścicieli
kamienic do ich odnowienia FOT. EWA TYRPA
pod uwagę. Myślę, że pomysł
z przebudową Rynku jest trafiony i przestaniemy wreszcie
być postrzegani z przymrużeniem oka. Tym bardziej powinniśmy
się
spieszyć,
że
na uzdrowiskowym charakterze miasta gmina może zarabiać, bo turyści będą tu chętnie
przyjeżdżać, gdy zobaczą odnowione kamienice, dobre drogi i chodniki bez wystających

płyt – mówi pani Marta, mieszkanka Krzeszowic.
Adam Ślusarczyk pytał,
w jaki sposób gmina zachęci
właścicieli kamienic do ich odnawiania. – Na jakiś czas, np.
na dwa, trzy lata, możemy
zwolnić ich z płacenia podatku, podczas remontu nie będziemy od nich pobierać opłat
za zajęcia pasa drogowego. Będziemy ich zachęcać, pokazu-

jąc, jak będą wyglądać ich kamienice
po
rewitalizacji
– twierdzi Andrzej Żbik.
Andrzej Gregorczyk z Woli
Filipowskiej uważa, że niedoceniane są tereny wiejskie i nie
prowadzono konsultacji na temat rewitalizacji w wioskach,
które są połączone z miastem
funkcjami usługowymi i turystycznymi. Podał przykład
Czernej. Pytał też o plac targowy, który nazwał „krzeszowicką brzydotą”, porównując go
do krakowskiego „szkieletora”
oraz o kolizję rewitalizacji ze
zwrotem majątku rodzinie Potockich.
Według Jana Berezy, sekretarza gminy, obie sprawy nie
kłócą się ze sobą. Przypomnijmy, że gmina złożyła odwołanie dotyczące zwrotu niektórych obiektów.
Odnosząc się do zarzutu
o niekonsultowaniu programu
rewitalizacji z mieszkańcami
sołectw, przedstawiciele gminy
mówili, że są one powiązane
z miastem i będą z niego czerpać korzyści poprzez budżet.
Natomiast plac targowy jest
własnością parafii (gmina to
miejsce tylko dzierżawi), więc
samorząd sam problemu nie
rozwiąże. – Jednak chcielibyśmy, aby to miejsce zostało zagospodarowane przez inwestorów, np. otoczone sklepikami
i żyło nie tylko w poniedziałek
– w dzień targowy, ale na co
dzień – tłumaczy Andrzej Żbik.
Do końca roku znane będą
szacunkowe koszty rewitalizacji obu miejsc. Wstępnie Rynek
szacuje się na prawie 20 mln zł.
Gmina liczy na 75–procentowe
dofinansowanie z programów
unijnych.

EWA TYRPA

ewa.tyrpa@dziennik.krakow.pl

Plany budowy Beskidzkiej
Drogi Integracyjnej zainspirowały mieszkańców czterech
miejscowości z gmin Skawina i Kalwaria Zebrzydowska
do założenia stowarzyszenia.
Będzie ono reprezentować
ich w rozmowach z władzami
gmin i Generalną Dyrekcją
Dróg Krajowych i Autostrad.
Przypomnijmy, BDI początkowo miała przebiegać
prawie śladem istniejącej drogi krajowej nr 52 łączącej
Bielsko–Białą z „zakopianką”.
Jednak niedawno przygotowano cztery warianty, w tym
dwa z przebiegiem przez
wskazane wyżej cztery miejscowości. Mieszkańcy dowiedzieli się, że jedna z nich jest
preferowana, dlatego postanowili przeciwko temu protestować.
W ubiegłym tygodniu reprezentanci tych wiosek
utworzyli komitet założycielski, a dzisiaj spotkają się, aby
zatwierdzić statut stowarzyszenia i wybrać jego zarząd.
Stowarzyszenie,
które
utworzą mieszkańcy Woli
Radziszowskiej (gm. Skawina), Podchybia, Podolan i Zarzyce Małych (gm. Kalwaria
Zebrzydowska), skupi się
głównie na promocji swojego
regionu i na ochronie środowiska naturalnego, rzeki Cedron oraz dziedzictwa kulturowego. – Budowa trasy beskidzkiej zdegraduje nasze
piękne zielone miejsca, gdzie
panuje spokój. Właśnie dla
nich wielu krakowian sprzedało swe mieszkania w mieście i tu postawiło domy. Teraz dowiadują się, że może
tędy przebiegać droga. Musi-

my szybko reagować i dmuchać na zimne – mówi Witold Grabiec, sołtys Woli Radziszowskiej.
Mieszkańcy podkreślają,
że przez ich tereny przebiega szlak architektury drewnianej, bursztynowa i czerwona trasa rowerowa oraz
turystyczny szlak pieszy. Istnienie tych miejsc powinno
wykluczyć budowę drogi.

Musimy szybko
reagować
– mówi Witold
Grabiec
Stowarzyszenie chce bronić swojego stanowiska także
pod kątem ochrony Cedronu,
stanowiącego ujęcie wody
pitnej dla Skawiny. – Czy nie
lepiej zmienić trasę przebiegu niż ponosić spore koszty
budowy urządzeń oczyszczających wody opadowe, spływające z drogi. Poza tym, dlaczego zmienia się przebieg
drogi, która od lat jest wyznaczona w planie i studium zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego – pytają mieszkańcy.
Jak twierdzą, są zdziwieni, że w projekcie studium dla
skawińskiej gminy planiści
zamierzają
przekształcić
przysiółek Ostra Góra w tereny pod budownictwo mieszkaniowe, a z drugiej strony
władze opowiadają się za budową tutaj Beskidzkiej Drogi
Integracyjnej.

Nastrojowy koncert w Słomnikach
dla papieża i hospicjum
Koncert przygotowany przez nauczycieli, uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach miał niecodzienny charakter. Jak
od trzech lat dziękowano
za pontyfikat papieża Jana Pawła II, ale także zbierano pieniądze na hospicjum w Miechowie.
To osobisty wątek kierownika artystycznego koncertu Marii Szczepaniak, która wiosną
doświadczyła pomocy miechowskiej placówki. – Nie ma nic
w w w .dziennik.krakow.pl

piękniejszego i bardziej wartościowego dla człowieka niż pomoc drugiemu. A hospicjum
w Miechowie jest miejscem, które daje poczucie godności i wartości każdemu, nawet najbardziej choremu człowiekowi
– mówi Maria Szczepaniak.
Piękne, nastrojowe piosenki
rozbrzmiewały w kościelnych
murach przez godzinę. W wykonaniu chóru i solistów można było usłyszeć utwory dawno temu
skomponowane („Małe tęskno-

2600 zł
Tyle pieniędzy udało się
zebrać na hospicjum
w Miechowie.

ty”) lub zupełnie nowe („Czas
nie będzie czekał”). Na zakończenie zaśpiewano „Dezyderatę”, czyli „przepis na szczęśliwe
(AJA)
i piękne życie”.

Chór słomnickiej szkoły po raz trzeci zgromadził mieszkańców na papieskim koncercie
w miejscowym kościele FOT. MIROSŁAW SZCZEPANIAK

EWA TYRPA

