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Dzieje się

RADZISZÓW, ogłoszenie wyni-
ków wojewódzkiego konkursu
plastyczno–literackiego z cy-
klu „Podążajmy Wspólnym
Szlakiem”, Zespół Placówek
Oświatowych im. ks. prof. Jó-
zefa Tischnera, dzisiaj,
godz. 13.30. � W tym roku kon-
kurs przebiegał pod hasłem
„Wyruszamy w podróż marzeń
– zachęcamy niepełnospraw-
nych rówieśników do wspólne-
go odkrywania pięknych zakąt-
ków Małopolski”. (EKT)

Dziennik w Powiecie Krakowskim

Krzeszowice
PIĘĆ ODWOŁAŃ W SPRAWIE MAJĄT-
KU POTOCKICH. Pięć odwołań zło-
żono od decyzji wojewody Je-
rzego Millera w sprawie zwrotu
majątku w Krzeszowicach ro-
dzinie Potockich. Wnieśli je:
Zarząd Województwa Małopol-
skiego, powiat krakowski, gmi-
na Krzeszowice, Państwowe
Gospodarstwo Leśne Nadle-
śnictwo Krzeszowice oraz je-
den ze spadkobierców Potoc-
kich (w sprawie uzupełnienia
spraw formalnych). Przed mie-
siącem wojewoda podjął decy-
zję o zwrocie Potockim krze-

szowickiego majątku położone-
go na ponad 33 hektarach, obej-
mującego: nieużytkowany
i niszczejący pałac z parkiem,
stary pałac, w którym znajduje
się siedziba Urzędu Miejskiego,
budynek „Zofia”, gdzie obecnie
mieści się Ośrodek Rehabilita-
cji  Narządu  Ruchu,  pałac
Vauxhall, zajmowany przez
Krzeszowicki Ośrodek Kultury,
teren z ruinami zamku Ten-
czyn w Rudnie. Wojewoda
uznał, że nieruchomości te nie
powinny podlegać dekretowi
o reformie rolnej z 1944 r. Od-
wołania rozpatrzy minister rol-
nictwa i rozwoju wsi. (EKT)

Pobiednik, Złotniki
CHODNIK DO POŁOWY LISTOPADA.
Do połowy listopada potrwa
budowa chodników wzdłuż
drogi krajowej nr 79 w Pobied-
niku Wielkim i Złotnikach
w gm. Igołomia–Wawrzeńczy-
ce. Tę dawno oczekiwaną
przez mieszkańców budowę
w połowie finansuje gmi-
na z własnego budżetu. Dopła-
ci do niej Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad
prawie 312 tys. zł. Gmina ma
już gotowy projekt na kolej-
ny 1,2–kilometrowy odcinek
od Złotnik do ośrodka zdrowia

w Wawrzeńczycach. Będzie on
wykonany w przyszłym roku,
także z pomocą finansową
gminy, która wyda na ten cel
około 225 tys. zł. Do zbudowa-
nia pozostanie dwukrotnie
dłuższy ciąg pieszy od Urzędu
Gminy do Wawrzeńczyc–Kolo-
nii. – Projekt jest w opracowa-
niu i powinien być gotowy
w marcu 2009 r., ale do tego
odcinka nie będziemy w stanie
dopłacić w przyszłym roku, bo
musimy zrealizować swoje za-
dania, m.in. budowę sali gim-
nastycznej i wodociągu – mó-
wi Henryk Jończyk, wicewójt
gminy. (EKT)

W gminie Skawina radni
uchwalą nowe stawki podat-
ków w listopadzie. Poprawki
do projektu uchwały będą przyj-
mowane do przyszłego wtorku.

Przy pracy nad podatkami
przyjęto zasadę uchwalania
średniej z ośmiu gmin (Do-
bczyc, Kalwarii Zebrzydow-
skiej, Krzeszowic, Myślenic,
Niepołomic, Sułkowic, Zabie-
rzowa, Wieliczki) i doliczania
do niej wskaźnika inflacji.

Swoje uwagi wniosą przed-
siębiorcy z Podkrakowskiej
Izby Gospodarczej, którzy nie
zgadzają się z taką podwyżką.
Złoży je też wiceprzewodni-
czący Witold Mazgaj. – Uwa-
żam, że niewłaściwie została
obliczona stawka za pozostałe

budynki. Z przeliczenia wyni-
ka, że powinna wynosić 3,64 zł,
a w projekcie jest 3,95 zł
– twierdzi radny.

Bez zmian ma pozostać opła-
ta targowa i od środków trans-
portu, a także podatek od psa,
wynoszący 20 zł. Franciszek
Ciernia wnioskował o likwida-
cję go wzorem m.in. Krakowa,
bo w tym roku właściciele wpła-
cili do budżetu z tego tytułu za-
ledwie 8 tys. zł. Zmaleje podatek
rolny ze 145,725 zł do 139,5 zł
za hektar, a wzrośnie leśny
z 32,40 zł do 33,556 zł za hektar.
Oba podatki obliczane są
na podstawie komunikatów
Głównego Urzędu Statystyczne-
go, który podaje je w oparciu
o cenę żyta i drewna. (EKT)

W Skawinie będą 
wyższe podatki

Stawki podatków od nieruchomości
zaproponowane przez burmistrza Skawiny

(za metr kw.; w nawiasie podajemy tegoroczną stawkę i maksymalną
na 2009 r. określoną przez ministra finansów)
�w budynkach mieszkalnych – 0,52 zł (0,45 zł, 0,62 zł),
� przeznaczonych na działalność gospodarczą – 17,42 (16,09, 19,81),
� przeznaczonych do obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
– 8,85 zł (7,65, 9,24),
� na prowadzenie świadczeń zdrowotnych – 3,88 zł (3,79, 4,01),
� pozostałych – 3,95 zł (3,25, 6,64), 
� od budowli – 2 procent (bez zmian).

Stawki za metr kw. powierzchni gruntów
�wykorzystywanych na działalność gospodarczą – 0,66 zł (0,55, 0,74),
� pozostałe – 0,16 zł (0,12, 0,37),
� za ha gruntów pod jeziorami i zajętych na zbiorniki wodne – 3,81 zł
(3,71, 3,90).

W Czernichowie wystarczy inflacja
Średnio o wskaźnik inflacji, wynoszący 4,2 procent wzrosną przyszło-
roczne podatki i opłaty w gminie Czernichów. Stawki uchwalone przez
radnych: (w nawiasie tegoroczna stawka)
Nieruchomości 
� za metr kw. powierzchni w budynkach mieszkalnych – 0,45 zł (0,42),
� przeznaczonych pod działalność gospodarczą – 15 zł (14),
� przeznaczonych do obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
– 7,85 zł (7,80),
� na prowadzenie świadczeń zdrowotnych – 4,01 zł (3,84),
�w obiektach wykorzystywanych na statutową działalność przez orga-
nizacje pożytku publicznego – 2,99 zł (2,97),
� letniskowych – 5,37 zł (5,11),
� od budowli – 2 procent (bez zmian).
Grunty
� związane z działalnością gospodarczą – 0,59 zł (0,55),
� z prowadzeniem odpłatnej, statutowej działalności przez organizacje
pożytku publicznego – 0,09 zł (0,08),
� za ha gruntów pod jeziorami i zajętych na zbiorniki wodne – 3,20 zł
(3,10).
O wskaźnik inflacji podniesiono także stawki od środków transportu.
Na listopadowej sesji Rada Gminy uchwali wysokość opłat targowych
oraz podatek rolny i leśny. (EKT)

Radni z Czernichowa jednogłośnie uchwalili stawki podatków 
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Stowarzyszenie z Woli Radziszowskiej 
chce bronić środowiska

Władze Jerzmanowic–Przegini, w ramach
umowy z Komendą Powiatową Policji, zle-
ciły kontrole wywozu śmieci i zawartości
szamb we wszystkich miejscowościach
gminy. Mieszkańcy pytają jednak, czy po-
licjanci mają prawo bez uprzedzenia kon-
trolować posesje i nakładać mandaty, je-
śli ludzie nie przedstawią rachunków.

– Mają prawo – twierdzi wójt Adam
Piaśnik. – Regulamin utrzymania po-
rządku i czystości obowiązuje od 2006 r.
i zawiera zapisy o obowiązku dokumento-
wania umów z firmami wywożącymi od-
pady, a także szczepienia psów.

Kontrole potrwają do 12 grudnia i będą
przeprowadzane nie tylko – jak dotych-
czas – w soboty, ale też w inne dni po-
wszednie. – Chcemy, żeby z naszej gminy
zniknęły dzikie wysypiska śmieci i żeby
ścieki nie płynęły w rowach i potokach,
ale były wywożone przez specjalistyczne
firmy – mówi wójt.

Zaznacza, że pod koniec ubiegłego ro-
ku tylko około 70 procent właścicieli pose-
sji miało podpisane umowy na wywóz
śmieci. Dzisiaj jest niewiele więcej.
– W ubiegłym roku sam przeprowadziłem
kontrole w ponad 250 domach w Łazach
i Gotkowicach. Jednak skutek był niewiel-
ki, dlatego wójt zdecydował o kontrolach
z udziałem policjantów – mówi Marcin
Synowiec, podinsp. ds. ochrony środowi-
ska Urzędu Gminy.

Jako przykład podaje zagrożone zala-
niem przez ścieki ujęcie wody w Jerzma-
nowicach przy drodze powiatowej. Prze-
chodząc tamtędy czuć fetor fekaliów,
a woda była niedawno skażona bakteria-
mi coli. Dlatego w sobotę skontrolowa-
no 41 domów z tego rejonu. Tylko 13 wła-
ścicieli miało umowy i rachunki za opróż-
nianie szamb. Nałożono siedem manda-
tów po 30 i 50 zł. – Osoby te są zobowiąza-
ne dostarczyć umowy do urzędu w ciągu
siedmiu dni – mówi podinsp. Synowiec.

W tej miejscowości nie ma jeszcze
kanalizacji. Mieszkańcy uważają, że
gmina powinna ją jak najszybciej zbu-
dować, wtedy nie byłoby problemu
z wylewaniem ścieków. Czy jednak tak
byłoby? Trzy wioski: Czubrowice, Prze-
ginia, Racławice są skanalizowane lub

kanalizacja jest budowana. Jednak nie
wszyscy się do niej podłączają, mimo że
regulamin nakazuje zrobienie tego
do pół roku od momentu oddania inwe-
stycji do użytku.

W Przegini do kolektora nie przyłą-
czyło się ponad 60 domów. Tam też były
przypadki wylewania ścieków do rowów
czy w pola i nieposiadania przez niektó-
rych właścicieli posesji umów ani na wy-
wóz śmieci, ani ścieków. Efekt? Mandaty
po 100 zł, chociaż policjanci mieli prawo
zażądać nawet 500 zł. Po kontroli sytuacja
powoli się zmienia: do urzędu przychodzą
chętni do przyłączenia swoich domów.

Nasi Czytelnicy z Jerzmanowic mają
za złe władzom, że nie uprzedzili miesz-
kańców o kontroli, a argument, że napisa-
no o nich w lokalnej gazecie oraz na stro-
nie internetowej Urzędu Gminy uważają
za śmieszny. – Przecież nie wszyscy czyta-
ją tę gazetę, a po drugie niepoważne jest
mówienie przez kontrolujących – nie za-
wsze w grzeczny sposób – np. do starusz-
ki, że mogła o tym przeczytać w Interne-
cie. Ta osoba nie ma na leki i nawet nie
wie, co to jest Internet. Czy trzeba ją ka-
rać 30–złotowym mandatem? – pytają na-
si rozmówcy, proszący o zachowanie ano-
nimowości.

Wójt twierdzi, że o kontrolach mówio-
no na wiejskich zebraniach. – Uprzedzali-
śmy o nich na wiosnę i naszym celem nie
jest ściganie mieszkańców czy zaskaki-
wanie ich. Chcemy tylko, żeby było chro-
nione środowisko i żeby ludzie mieli świa-
domość, że ścieki wylewane w pola zatru-
wają też ich studnie z wodą – wyjaśnia
Adam Piaśnik.

Jego zdaniem mandaty 30– czy 50–zło-
towe, nakładane przez policjantów
za brak umów, nie są wysokie. Nasi Czy-
telnicy uważają jednak, że pierwsze kon-
trole powinny być, jak np. w gminie Mogi-
lany, pouczające, bez mandatów. Poza tym
nikt nie powiedział im, że te rachunki na-
leży przechowywać. – Trzymamy za gaz,
prąd, telefon, za śmieci, ale za wywóz ście-
ków z szamba nie przechowujemy, bo nie
wiedzieliśmy, że będą potrzebne – mówią.

EWA TYRPA
ewa.tyrpa@dziennik.krakow.pl

JERZMANOWICE–PRZEGINIA. Policjanci sprawdzili 41 gospodarstw
domowych; tylko 13 właścicieli miało umowy na opróżnianie szamb

Kontrole bez uprzedzenia

Musimy chronić środowisko
przed dzikimi wysypiskami i ściekami
– mówi wójt Adam Piaśnik  FOT. EWA TYRPA

Halina Buchowska została pre-
zesem Stowarzyszenia „Miło-
śników doliny Cedronu”, zrze-
szającego mieszkańców Woli
Radziszowskiej (gm. Skawina),
Podchybia, Podolan i Zarzyc
Małych (gm. Kalwaria Zebrzy-
dowska). Zainteresowani są
także mieszkańcy sąsiednich
wiosek, m.in. Leńcz.

Do założenia stowarzysze-
nia zainspirowały ich plany bu-
dowy Beskidzkiej Drogi Inte-
gracyjnej nową trasą, która ma

przebiegać przez te miejscowo-
ści, a – jak twierdzą – zniszczy
tereny turystyczne i środowisko
naturalne. Nowa organizacja
ma reprezentować mieszkań-
ców w rozmowach z decydenta-
mi. – Nie jesteśmy przeciwko
drodze, bo jest ona potrzebna,
ale nie zgadzamy się z warian-
tem jej przebiegu m.in. przez
Wolę Radziszowską i Zarzyce
– mówi prezes Buchowska. Sie-
dziba stowarzyszenia mieści się
w Woli Radziszowskiej.

Zastępcami Haliny Buchow-
skiej zostali: Witold Grabiec,
Krzysztof Pawlak, Czesław Ra-
chwał, Tomasz Smolarski, se-
kretarzem – Marek Chmielek,
a skarbnikiem – Małgorzata
Kluska. Członkowie zarządu
to: Piotr Jezioro, Piotr Kumor,
Wiesław Wątor i Danuta Woź-
niak. Do Komisji Rewizyjnej
wybrano natomiast Barbarę
Gaczorek, Marię Garlacz oraz
Artura Maślankę.

(EKT)

.dziennik.krakow.plwww

Halina Buchowska podkreśla,
że stowarzyszenie nie jest
przeciwko drodze beskidzkiej,
ale przeciwko wytyczeniu jej
trasą, która zniszczy przyrodę 
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Nikt nam nie

powiedział, że te

rachunki należy

przechowywać

– twierdzą mieszkańcy


