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DZIENNIK W POWIECIE KRAKOWSKIM
rem broni. Okazało się, że kierowca nie miał przy sobie dowodu rejestracyjnego i prawa
jazdy – mówi Artur Kasicki, komendant KP. Dwóch mężczyzn
to mieszkańcy Krakowa, a jeden jest ze Skawiny z os. Ogrody, znany tutejszym policjantom z innych zdarzeń. Komendant podkreśla, że pomocy
w rozpoznawaniu działań różnych grup udzielają stróżom
prawa mieszkańcy, którzy
np. powiadamiają komisariat
o kręcących się na osiedlu grupach lub stojących dłużej nieznanych samochodach. (EKT)
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Wczorajszej nocy policjanci
z Komisariatu Policji w Skawinie zatrzymali do kontroli
trzech siedzących w samochodzie młodych mężczyzn. W pojeździe mieli niebezpieczne narzędzia: miecz z 60–centymetrowym ostrzem, pałkę teleskopową, nóż, gaz pieprzowy. – Jeden z nich tłumaczył funkcjonariuszom, że jest kolekcjone-

e-mail: krakowski@dziennik.krakow.pl. REKLAMA 0509 428 185
koszykówki dla dzieci (18 m x
10 m). Z myślą o najmłodszych powstanie plac zabaw
z wieloma urządzeniami. Zostanie też zbudowany kort tenisowy, powstaną trasy rowerowa oraz do jazdy na rolkach. W wielu miejscach
będą zamontowane ławki
oraz wiaty do przechowywania sprzętu sportowego. Cały
teren zostanie ogrodzony.
Dofinansowanie zostało przyznane z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013.
(EKT)

BRZOZÓWKA

Do piłki
i na rolki
Gmina Zielonki pozyskała
420 tys. zł dotacji na zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod obiekty sportowe i rekreacyjne w Brzozówce. Inwestycja będzie kosztować prawie 800 tysięcy złotych. Za tę kwotę powstaną
boiska do: piłki nożnej (62 m
x 30 m), wielofunkcyjne do
siatkówki i koszykówki, do

Rolnicy nie chcą zmian
Rośnie zainteresowanie dotacjami Lokalnych Grup Działania. Jednak
przeszkodą w korzystaniu z pomocy może być konieczność wkładu własnego.

FINANSE.

W powiecie krakowskim powstały cztery LGD, skupiające
wszystkie gminy. Każdej przyznano fundusze z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013 w ramach
osi „Leader” na działanie
w czterech obszarach: „Małe
projekty” (dotacja wynosi do
25 tys. zł), „Odnowę i rozwój
wsi” (do 500 tys. zł). „Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw”
(100–500 tys. zł), „Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej” (do 100 tys. zł).
Tą ostatnią dziedziną zainteresowanie jest najmniejsze.
W zeszłym roku złożono tylko
trzy wnioski w jednej LGD – „Korona Północnego Krakowa”, obejmującej gminy: Igołomia–Wawrzeńczyce, Kocmyrzów–Luborzyca, Liszki, Michałowice, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.
Jednak, jak powiedziała nam
Monika Kwaczała, kierująca biurem LGD, żaden się nie zakwalifikował. – Teraz ludzie pytają
o to i spodziewamy się, że w najbliższym naborze zapowiadanym we wrześniu, wniosków będzie więcej – dodała.
Jednak w innych rejonach
raczej nie należy spodziewać się
lawiny wniosków. – Rolnictwo
u nas zanika, a beneficjenci muszą spełnić określone kryteria,
m.in. muszą być rolnikami ubezpieczonymi w KRUS–ie, pobierającymi w ostatnim roku dopłaty unijne. Sam zainteresowany lub ktoś z domowników musi

W wyremontowanej Sali w Woli Radziszowskiej od lewej:
Grzegorz Gaczorek, Małgorzata Kluska, Halina Buchowska,
Daniel Wrzoszczyk FOT. EWA TYRPA
podjąć działalność niezwiązaną
z rolnictwem – tłumaczy Daniel
Wrzoszczyk, kierownik biura
LGD „Blisko Krakowa”, zrzeszającej gminy: Czernichów, Mogilany, Skawinę, Świątniki Górne.
Na cały okres trwania programu
grupa ma do dyspozycji ponad
5,8 mln zł, z czego 2 mln zł wykorzystają gminy na zagospodarowanie przestrzeni publicznej, np. w Świątnikach Górnych
będzie centrum, w Mogilanach
i Czernichowie powstaną chodniki, a w Krzęcinie (gm. Skawina)
zbudowane zostanie boisko.
Największą popularnością
cieszą się „Małe projekty”.
Np. Stowarzyszenie Altruistów
z Pozowic, wyposażyło świetlicę
wiejską. Inne organizacje, jak
KGW, dzięki dotacji zakupiły

stroje regionalne, a Ochotnicze
Straże Pożarne – mundury.
Stowarzyszenie Miłośników
Doliny Cedronu w Woli Radziszowskiej (gm. Skawina) niedawno wyremontowało świetlicę
w budynku komunalnym. Jak powiedziała nam Halina Buchowska,
prezes Stowarzyszenia, cała procedura trwała bardzo długo, bo
projekt przygotowany był w styczniu 2010 r., a umowa o dotację
zawarta została w grudniu. – Jednak warto było czekać, bo mamy
lokal, w którym dzieci i młodzież
mogą pożytecznie spędzać czas.
Mamy wiele planów, m.in. założenie szkoły tańca ludowego
– mówi prezes. Sporym kłopotem
było zdobycie 34 tys. zł na udział
własny, który wynosił 30 proc.
– Jednak to nas nie zniechęciło,

mamy doświadczenie, ogromną
pomoc ze strony biura LGD i już
przygotowujemy się do kolejnych
aplikacji – zapowiada.
LGD „Zdrój”, działająca
w gm. Krzeszowice dostała prawie 4,5 mln zł na działanie we
wszystkich obszarach. – Teraz
jesteśmy na etapie naborów.
Zgodnie z zasadami pieniądze
zostaną rozdysponowane do
2013 r., natomiast realizacja i rozliczenie musi zakończyć się do
2015 r. – informuje Wacław Gregorczyk, prezes „Zdroju”. W zeszłym roku dzięki dotacji np. wyremontowano salę w remizie
w Miękini. W ramach „Odnowy
i rozwoju wsi” w tym roku. przeprowadzony zostanie m.in. remont świetlicy we Frywałdzie
i biblioteki w Nawojowej Górze.
Nasi rozmówcy podkreślają,
że pierwszy etap był najtrudniejszy, bo rozpoczynano działalność,
poznawano kryteria, namawiano
organizacje pozarządowe do starania się o dofinansowanie do
ich poczynań. One nie zawsze
chciały się decydować na przedsięwzięcie, nie mając w tym
względzie żadnego doświadczenia. Teraz, kiedy przetarto szlaki,
zainteresowanie dotacjami bardzo wzrosło. Obecnie LGD czekają na ogłoszenie naboru.
Jednak największe trudności
sprawia wnioskodawcom konieczność wyłożenia własnych
pieniędzy. – Często nie mają oni
na to własnych funduszy, a refundacja następuje średnio po

trzech miesiącach od zakończenia przedsięwzięcia. Muszą brać
kredyty, co jest bardzo kłopotliwe
– mówi Daniel Wrzoszczyk.
Drugi problem to czas weryfikacji wniosków w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa
Małopolskiego. – Trwał nawet
do dziewięciu miesięcy. Teraz
to się zmienia i nastąpiło spore
przyspieszenie – do dwóch miesięcy – dodaje. Najwięcej pieniędzy pozyskała „Korona Północnego Krakowa” Dostała ona
ponad 10,6 mln zł. LGD „Jurajska Kraina”, zrzeszająca gminy:
Iwanowice, Skała, Słomniki, Sułoszowa, pozyskała ponad 5,5
mln zł. Jak dowiedzieliśmy się
od prezes Doroty Buczek, odbył
się jeden konkurs z 11 wnioskami. 8 realizowanych jest w ramach „Małych projektów”.
Np. Miejsko–Gminne Centrum
Kultury w Słomnikach kupi dla
KGW stroje regionalne i opracuje monografię Słomnik. CK
w Sułoszowej zorganizowało
kurs komputerowy dla seniorów, OSP w Smardzowicach wykona prace przy figurce św. Floriana, a OSP w Nowej Wsi odbuduje boisko.
– Ostatnio LGD była współorganizatorem dwóch imprez:
Jarmarku Skalskiego w Skale
oraz I Festiwalu Godki Krakowskiej w Biskupicach w gm. Iwanowice – poinformowała prezes
Buczek.
EWA TYRPA
ewa.tyrpa@dziennik.krakow.pl

OSTRĘŻNICA, TENCZYNEK

Sołtysi
uzupełnieni
W Ostrężnicy (gm. Krzeszowice) sołtysem będzie ponownie
Kazimierz Stryczek, w Tenczynku – Alicja Gaj. Byli oni jedynymi kandydatami w uzupełniających wyborach sołeckich.
W wyborach, które odbyły się
w maju we wszystkich miejscowościach i osiedlach krzeszowickiej gminy, nie było kandydatów na tę funkcję.
(EKT)

Bliżej do
obwodnicy
ZABIERZÓW. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zmienił obszar strefy
ochronnej rzeki Rudawa.

Oznacza to, że krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, może
przystąpić do procedury związanej z planami budowy obwodnicy Zabierzowa i Kochanowa, przebiegającej w koncepcji przez tę strefę.
– Został postawiony pierwszy krok, na który z niecierpliwością czekaliśmy. Teraz
inwestor będzie mógł ubiegać
się w Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska o decyzję
środowiskową. To dokument
niezbędny do przystąpienia do
projektowania obwodnicy
– mówi Elżbieta Burtan, wójt
zabierzowskiej gminy.
Przypomnijmy, obwodnica
zaplanowana jest na długości
11 km. Ominie Zabierzów i Kochanów, gdzie – zwłaszcza
w Zabierzowie – bardzo ruchliwa droga krajowa nr 79,
przebiega między gęstą zabudową i jest bardzo uciążliwa dla mieszkańców.
W Kochanowie, gdzie brakuje poboczy i chodników, pędzące auta stwarzają ogromne
zagrożenie dla pieszych. Często
dochodzi tu do wypadków. Niedawno śmiertelnie potrąceni
zostali dwaj młodzi mężczyźni.
Mieszkańcy założyli Stowarzyszenie „Społeczny Komitet na rzecz Budowy Obwodnicy Zabierzowa” i domagają się od władz państwa jak
najszybszej budowy drogi.
(EKT)

Dostali gotówkę, materace i koce

FOT. ARCHIWUM

SUŁOSZOWA. W przyszłym
roku w powiatowych zawodach
sportowo–pożarniczych gminę
Sułoszowa reprezentować będą
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt z Wielmoży I,
a chłopców z Sułoszowej I.

Zwycięska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt

One zdobyły pierwsze miejsca
w niedzielę na gminnych zawodach OSP, zorganizowanych na boisku sportowym
w Sułoszowej. Wśród seniorów najlepsi byli druhowie
z Wielmoży. Zgodnie z przyjętymi zasadami, zawody powiatowe odbywają przemiennie – w jednym roku dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, a w następnym dla dorosłych strażaków. Tym ra-

2,5 tys. zł
– tyle otrzymali zwycięzcy
zawodów

zem odbywały się w Ochojnie
(gm. Świątniki Górne).
Sędzią głównym gminnych
zawodów był bryg. Artur Kazanowicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Jak powiedział nam Stanisław Gorajczyk, wójt sułoszowskiej

gminy, sędziowie wysoko ocenili poziom zawodów.
Druhowie mieli o co walczyć. Oprócz pucharów i dyplomów zwycięzcy otrzymali
2,5 tys. zł, za zdobycie drugiego miejsca OSP Sułoszowa
I – 1,5 tys. zł, za trzecie OSP
Sułoszowa III – 1 tys. zł, za
czwarte jednostka z Woli Kalinowskiej – 500 zł. Zdobywcy
pierwszego miejsca w kategorii MDP otrzymali: dziewczęta – koce turystyczne,
chłopcy – materace dmuchane. W MDP dziewcząt drugie
miejsce zajęła drużyna z Wielmoży II. Wśród chłopców drugie miejsce wywalczyła MDP
z Woli Kalinowskiej I, trzecie
– z Wielmoży.
(EKT)

SKŁAD ZWYCIĘSKICH
DRUŻYN:
Seniorzy z OSP w Wielmoży:
Przemysław Baranik, Mateusz
Gądek, Ireneusz Gądek, Krzysztof Gądek, Gabriel Tokaj, Jarosław Pawlik, Łukasz Pawlik, Michał Popiełkiewicz.
MDP dziewcząt z Wielmoży: Sylwia Baranek, Joanna Bąk, Karolina Bierca, Małgorzata Cyganek,
Dominika Grzyb, Klaudia Półtorak, Martyna Seweryn, Beata Sowula.
MDP chłopców z Sułoszowej I:
Kamil Gorajczyk, Filip Hagno,
Szymon Król, Łukasz Sobota,
Marcin Tarasin, Grzegorz Witowski, Mateusz Woszczek.

