
Straż przegoni żebraków
Straż miejska w Andrychowie ma teraz intensywnie patrolować okolice centrów

handlowych. Taką decyzję podjęto po interwencji jednego z radnych, który chce,
aby problem żebractwa w mieście został ograniczony. Czy strażnikom uda się po-
konać nową plagę?

– czytaj str. 3

Busiarze podniosą ceny?
Nadszedł ciężki czas dla prywatnych przewoźników i ich klientów. Wciąż drożeje

paliwo, a Rada Miasta Krakowa uchwaliła nowe stawki za każde zatrzymanie się busa
na przystanku. Cena wzrosła z jednego grosza do pięciu.

– czytaj str. 3

G A Z E T A B E Z P Ł A T N A

nr 4 (36)
lipiec

2011
ISSN 1897-5267

Kalwaria Zebrzydowska

Obniżono karę
za dzikie wysypisko

Powiat wadowicki

Strażacy, czyli
jeźdzcy płomieni
Wszystko zaczęło się w 2009 roku, kie-
dy to kilku zapalonych motocyklistów
z Wadowic i Choczni postanowiło
powrócić do młodzieńczej zabawy z
jednośladami. Wystarczyły dwa lata,
aby „Riders of Flames” przystąpił do
Kongresu Polskich Klubów Motocy-
klowych i zorganizował zlot, na któ-
ry przyjechało pół tysiąca osób z całej
Polski.

– Nasza działalność to przede wszystkim
promowanie naszego hobby i turystyki, a
także bezpieczeństwa podczas jazdy na mo-
tocyklach. Zawód, który wykonujemy wręcz
nakazuje nam popularyzować zdrowy
rozsądek na drodze. Nasz cel poboczny to
integrowanie środowiska strażackiego –
tłumaczy Grzegorz Skrzypczak, prezes
Motocyklowego Klubu Strażaków „Riders of
Flames”.

– czytaj str. 2

Lipcowe nawałnice w regionie

Powiat liczy straty
Zalane piwnice, powalone konary drzew,

uszkodzone i zerwane dachy, zniszczone
pola uprawne – to bilans nawałnic, jakie prze-
szły nad powiatem wadowickim w drugiej
połowie lipca. Najbardziej ucierpiały gminy
Andrychów, Wadowice oraz Wieprz.

– czytaj str. 3

Urząd Marszałkowski zmniejszył karę podwyższoną dla
Kalwarii Zebrzydowskiej za użytkowanie dzikiego wysy-
piska śmieci w Zebrzydowicach, które miało miejsce pod-
czas rządów poprzedniego burmistrza. Zamiast ponad 10
mln zł, teraz magistrat musi zapłacić „tylko” 5.

To efekt składania wniosków o stwierdzenie nieważności
wcześniejszych decyzji Urzędu Marszałkowskiego oraz spotkań
władz miasta z reprezentantami województwa. Mimo znacznego ob-
niżenia kary, 5 mln zł to wciąż duży wydatek. Dlatego Zbigniew Stra-
domski, burmistrz Kalwarii złożył odwołanie także od nowej decyzji
Urzędu Marszałkowskiego.

– Trudno powiedzieć czy istnieje szansa na obniżenie kar, bo
na taką decyzję gmina bezpośrednio nie ma żadnego wpływu. Nowy
burmistrz zrobi wszystko, oczywiście w granicach prawnych możli-
wości, by tak się stało. Należy pamiętać, że mamy do czynienia z

faktami już dokonanymi, usankcjonowanymi odpowiednimi postę-
powaniami administracyjnymi. Przeszłości nie da się skasować i na-
pisać na nowo – przyznaje Halina Cimer, wiceburmistrz Kalwarii.

Wiceburmistrz podkreśla, że kara jest ogromnym ciosem fi-
nansowym dla gminy. Pieniądze na jej opłacenie mogłyby przecież
zostać przeznaczone na budownictwo socjalne, dróg czy kanalizację.

– W przypadku egzekucji kar gmina znajdzie się w bardzo trud-
nej sytuacji finansowej. Pieniędzy na ich opłacenie nie mamy i mieć
nie będziemy – zaznacza wiceburmistrz Cimer.

Warto przypomnieć, że konieczna jest także rekultywacja sta-
rego wysypiska. W budżecie zaplanowano na ten celo około 4 mln
zł. W tym 3,2 mln pochodzi z kredytu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska. Inwestycja musi być zrealizowana do końca
2012 roku.
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Stowarzyszenie zawiązano
28 kwietnia 2010 roku. Wybrano
jego władze i uchwalono statut.
W Kongresie Polskich Klubów
Motocyklowych „Riders of Fla-
mes” zakwalifikowano jako klub
branżowy. Składa się on bo-
wiem głównie ze… strażaków,

którzy chcą łączyć swoją pracę
z pasją.

– Nasza działalność to prze-
de wszystkim promowanie na-
szego hobby i turystyki, a także
bezpieczeństwa podczas jazdy na
motocyklach. Zawód, który wy-
konujemy wręcz nakazuje nam

popularyzować zdrowy rozsądek
na drodze. Nasz cel poboczny to
integrowanie środowiska strażac-
kiego – tłumaczy Grzegorz
Skrzypczak, prezes Motocyklo-
wego Klubu Strażaków „Riders of
Flames”.

Obecnie, Stowarzyszenie liczy
sobie 64 członków, którzy orga-
nizują regularne wyjazdy na zlo-
ty oraz wycieczki do najodleglej-
szych zakątków kraju. Jednego
dnia są w stanie pokonać nawet
300 czy 400 km.

Od 15 do 17 lipca trwał I Zlot
Motocyklowy w Wadowicach z
bazą przed remizą OSP w Chocz-
ni. Na wydarzenie zjechało pół ty-
siąca osób z całej Polski. Nasze
miasto gościło także Duńczyka,
który przybył do Wadowic na
swoim motocyklu prosto z Ko-
penhagi.

– Jestem miło zaskoczony
przyjęciem motocyklistów przez
mieszkańców powiatu. Wadowi-
czanie często podchodzili do nas
i proponowali użyczenie podwór-
ka pod namiot czy zapewnienie
dostępu do wody i prysznica.
Planujemy kolejny zlot w przy-
szłym roku. Możliwe, że odbędzie
się on 21 lipca – mówi prezes
Skrzypczak.

Dawid Góra

Wadowice, Chocznia

Strażacy na motocyklach
Wszystko zaczęło się w 2009 roku, kiedy to kilku zapalo-
nych motocyklistów z Wadowic i Choczni postanowiło po-
wrócić do młodzieńczej zabawy z jednośladami. Wystarczyły
dwa lata, aby „Riders of Flames” przystąpił do Kongresu Pol-
skich Klubów Motocyklowych i zorganizował zlot, na któ-
ry przyjechało pół tysiąca osób z całej Polski.

Strażacy na motocyklach, czyli „Riders of Flames“

Tym razem finał konkursu
na szczeblu wojewódzkim odbył
się w zakopiańskim hotelu Mer-
cure Kasprowy. Po raz pierwszy
w historii konkursów miss naj-
piękniejszą Małopolankę wybie-
rano w stolicy polskich Tatr.

– Cieszę się, że finał woje-
wódzki odbył się w Zakopanem.
To kultowe i niezwykle medialne
miasto. Impreza była bardzo in-
teresująca, bo towarzyszyło jej
wiele wydarzeń niekoniecznie
stricte związanych z samymi
wyborami miss – zaznacza Piotr
Malinowski z „PARA Fashion”,
Licencjonowanego Biura Miss
Polonia w Małopolsce.

Wśród tych wydarzeń były
pokazy projektantów, m.in. Ery-
ka Ulmana, Marzeny Kril czy
Elżbiety Krzemińskiej-
Owczarz. Nie zabrakło także
prezentacji tanecznych i wokal-
nych. Gwiazdą wieczoru był Mi-
rosław Witkowski, laureat
„Szansy na Sukces”.

Oprócz trzech dziewczyn,
które znalazły się na podium te-
gorocznego konkursu Miss Po-
lonia Małopolski 2011 wybrano
także Miss Internetu oraz Miss
Publiczności. Widzowie zebrani
w sali hotelu Mercure Kasprowy,
podobnie, jak jury, uznali, że
najpiękniejszą dziewczyną wo-
jewództwa powinna zostać Klau-
dyna Krzysiowska. Miss Inter-
netu została natomiast Angelika
Kowalczyk ze Spytkowic.

Niestety, w tegorocznym kon-
kursie nie wzięła udziału żadna
reprezentantka powiatu wado-
wickiego. Jednym z powodów ta-
kiego stanu rzeczy jest brak re-
gionalnego finału Miss Polonia w
naszym mieście.

– Finały regionalne odbyły się
na Podhalu i w powiatach no-
wosądeckim oraz olkuskim.
Poza tym, w różnych miejsco-
wościach województwa miały
miejsce także nieco mniejsze
castingi. Podczas wyborów sta-
raliśmy się uzyskać jak naj-
wyższy poziom. Nie patrzyliśmy
więc na to, skąd jest dana kan-
dydatka. Dlatego też, niektóre
powiaty nie miały żadnej repre-
zentantki – tłumaczy Piotr Mali-
nowski z „PARA Fashion”.
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Miss Polonia Małopolski 2011

Klaudyna Krzysiowska
najpiękniejszą Małopolanką
16 lipca poznaliśmy najpiękniejszą Małopolankę 2011 roku.
Została nią Klaudyna Krzysiowska, 19-latka z Brzeznej w
powiecie nowosądeckim. Tytuł Pierwszej Wicemiss otrzy-
mała Marcela Chmielowska z Nowego Sącza, zaś Drugiej
Kinga Bierówka z Łętowni.

Gierałtowice

Wypadek
śmiertelny, dwie
osoby nie żyją

Jak wynika ze wstępnych usta-
leń policji, 10 lipca w Gierałtowicach
85-letni kierowca fiata seicento wy-
jechał z drogi podporządkowanej na
główną nie udzielając pierwszeństwa
przejazdu 27-latce prowadzącej fia-
ta ducato. Ponadto, mężczyzna nie
zatrzymał się przed znakiem „stop”.
Doszło do zderzenia. Kierowca i pa-
sażerka fiata seicento zmarli po
przewiezieniu do szpitala.

Tego samego dnia w powiecie
miały miejsce jeszcze trzy inne
zdarzenia drogowe. W Bachowi-
cach 22-letni kierowca opla astry
potrącił nietrzeźwego 24-latka,
który wtargnął na jezdnię.

W Wadowicach na ul. Zielonej
policjanci zatrzymali 67-latka kie-
rującego fordem transitem.
Mężczyzna był nietrzeźwy i miał
zakaz prowadzenia pojazdów.

W Przytkowicach natomiast po-
licjancizauważyli forda focusa leżące-
go w rowie. Niedługo później ustali-
li miejsce zamieszkania właściciela
pojazdu.33-latekprzyznałsiędospo-
wodowania kolizji. W momencie za-
trzymania był nietrzeźwy. d

Wadowice

Rusza proces
paserów
Jak podaje serwis „wadowi-
ce24.pl” przed sądem rejo-
nowym stanie czterech
mężczyzn, którzy sprowa-
dzali z Belgii kradzione sa-
mochody i sprzedawali je
na lokalnym rynku.

Przez ich działanie poszko-
dowanych jest kilkanaście osób.
Sprawa wyszła na jaw dość przy-
padkowo.

– Mieszkaniec powiatu wa-
dowickiego chciał kupić sobie
używany samochód i sprawdził w
policyjnym rejestrze, czy auto
nie jest kradzione. Samochód
figurował w rejestrze jako skra-
dziony na terytorium Belgii –
opowiada serwisowi „wadowi-
ce24.pl” Jerzy Utrata, prokurator
rejonowy.

Szefem grupy był mężczyzna,
który kierował nią zza krat
zakładu karnego otwartego. Pro-
kurator podkreśla, że niezwykle
przytomnie zachował się niedo-
szły klient paserów. Gdyby nie on
sprawa mogłaby w ogóle nie zos-
tać ujawniona.

d

Wadowice

Pożar przy
Lwowskiej

21 lipca w jednym z mieszkań
przy ulicy Lwowskiej wybuchł
pożar. Dzięki błyskawicznej akcji
strażaków wiele przedmiotów
będących w środku udało się
uratować. Na szczęście, sąsied-
nie mieszkania nie ucierpiały w
zdarzeniu. Prawdopodobną przy-
czyną pożaru było zwarcie w nie-
sprawnym radioodbiorniku.

d

– W ostatnich wyborach
samorządowych kandydowała
pani do Sejmiku Województwa
z ósmego miejsca na liście PO
zdobywając 1603 głosy. Jak
odebrała pani ten wynik?

– Otrzymane głosy były suk-
cesem. Zostały oddane przez lu-
dzi, z którymi pracuje bądź któ-
rzy utożsamiają się z moimi
działaniami w organizacjach po-
zarządowych, izbach gospodar-
czych i lokalnych grupach. To
była kampania współpracy, bez
billboardów, udziału w mediach,
TV – kampania odzwiercied-
lająca moje zaangażowanie w
terenie.

– Dlaczego chce pani za-
mienić działalność społeczną
na polityczną w ogólnopol-
skim wydaniu?

– Praca z ludźmi daje
ogromną satysfakcję. Jest na-
turalną kontynuacją mojej drogi
zawodowej: pracy dziennikarki,
podczas której poznałam mnó-
stwo wspaniałych ludzi i pisałam
o ich problemach w Małopolsce.
Potem przyszedł czas na
działanie, przygotowywanie pro-
jektów dla lokalnych grup. Teraz
działając w tzw. trzecim sektorze,
czyli organizacjach lokalnych
coraz lepiej rozumiem przyczy-
ny niezadowolenia, wąskiego
zaangażowania w sprawy oby-
watelskie i „zamknięcia” we włas-
nym otoczeniu. Polityka i repre-
zentacja w sejmie otwiera nowy
rozdział w aktywności społecz-

nej. W ten sposób nie tylko
wzmacniamy swoją ofertę i wza-
jemnie przekonujemy się do dal-
szej pracy – ale na forum krajo-
wym możemy osiągnąć nasze
cele organizacyjne. Moja praca
w parlamencie powinna służyć
wsparciu inicjatyw społecznych.
Uważam, że parlament powi-
nien zdecydowanie wesprzeć
fundusze inicjatyw obywatel-
skich, rozwój ludzi młodych i
starszych. Szanse poszczegól-
nych grup społecznych, lokal-
nych środowisk nie są równe –
a polityka– w dobrym rozumieniu
tego słowa – to metoda lepszej
organizacji i wskrzeszania możli-
wości, które tkwią w ludziach.

– Na jakie kwestie do-
tyczące powiatu wadowickie-
go chce pani zwrócić szcze-
gólną uwagę?

– Stawiam na wyzwolenie
energii środowisk społecznych,
zapomnianych i mniej aktyw-
nych organizacji, grup niefor-
malnych a także ludzi młodych
szukających form zatrudnienia w
regionie i małych firm. Wspólnie
z posłami z regionu powinniśmy
budować turystyczne zaplecze
dla tej gałęzi gospodarki. To
dyktuje nam dogodne położenie
na obszarze pomiędzy starym
Krakowem, Podhalem a
Śląskiem. Wadowickie ma
ogromne zaplecze w postaci
walorów krajobrazu, tradycji lo-
kalnych, kulinarnych oraz histo-
rii i turystyki pielgrzymkowej

m.in. do Wadowic czy Kalwarii
Zebrzydowskiej. Ten potencjał
wymaga doinwestowania w in-
frastrukturę, podobnie jak two-
rzenia silnej sieci współpracy
dla produktu turystycznego –
współpracy lokalnego biznesu,
wzmocnionego inicjatywą
społeczną i kulturalną organiza-

cji oraz grup lokalnych. W per-
spektywie turystycznego rozwo-
ju regionu jestem gorąco zain-
teresowana dofinansowaniem z
budżetu budowy Zbiornika Świn-
na Poręba. Budowa ta wymaga
jak najszybszego zakończenia
przy zaangażowaniu i inicjatywie
posłów następnej kadencji. Jed-
nocześnie konieczne jest za-
dbanie o bezpieczeństwo ob-
szaru ze względu na powta-
rzające się kaprysy pogody i
związane z nią zagrożenie po-
wodziowe. Mieszkańcy terenów
zagrożonych negatywnymi skut-
kami powodzi szczególnie po-
trzebują poczucia bezpieczeń-
stwa.

Należy też korzystać i
wzmacniać lokalny rozwój,
podążając wzorem Andrychowa
z udziałem Kół Gospodyń i
współpracy ze Spółdzielnią Wi-
zan. To wartościowy przykład
połączenia dwóch sektorów biz-
nesu i NGO dla inicjatyw oby-
watelskich.

Rozmawiała: jk

W parlamencie postawię
na organizacje społeczne
Rozmowa z Joanną Bobowską, kandydującą do Sejmu z trze-
ciego miejsca listy Platformy Obywatelskiej w okręgu nr 12
(powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski, wa-
dowicki).
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Od początku lipca rozgrzewają
całe Podhale. Zarówno dla miej-
scowych, jak i dla turystów są
okazją do radosnej zabawy, obco-
wania z lokalnym folklorem,
sprawdzenia się w konkursach i
biesiady pod gołym niebem do
późnych godzin wieczornych. Tat-
rzańskie Wici – unikalny cykl gó-
ralskich imprez trwa aż do połowy
września.

Każde wydarzenie odbywa się w innym
miejscu, ma niepowtarzalny charakter i
wątek przewodni. Cechą wspólną wszyst-
kich imprez jest rozpalenie watry – góral-
skiego ogniska, mającego upamiętnić
przelot w 2002 roku papieża Jana Pawła
II pod Tatrami.

W tym roku przypada dziesiąta, jubi-
leuszowa edycja imprezy. Organizatorzy
zadbali, by program Wici był jeszcze bo-
gatszy i bardziej zróżnicowany tak, aby
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. I tak
za nami już m.in. wybory miss Podhala –
Nojśwarniyjsyj Górolecki, Gaździny Roku
– mistrzyni wiedzy o regionie czy Tat-
rzańska Ścigacka, w której główną rolę od-
grywają pojazdy zabytkowe i kolekcjo-
nerskie.

Na tych, którzy w sierpniu i wrześniu
zawitają na Podhale czekają jeszcze
m.in.: Wybór Cepra i Ceperki Roku (6
sierpnia, Białka Tatrzańska), a dzień pó-
źniej wybór Harnasia Roku, Strażacki
Śpas (14 sierpnia, Ząb) – zawody dla
strażaków, Święto Lasu w Kościelisku (15
sierpnia), Jubileuszowy Dzień Misia, Mio-
du i Bartników (21 sierpnia, Poronin), pod-
czas którego wybierzemy Królową Miodu,
II Europejskie Targi Produktów Regio-
nalnych (11-14 sierpnia) z oscypkiem w

roli głównej, Osod w Nowem Bystrem (28
sierpnia), podczas którego będziemy
mogli poznać obrzędy związane z pa-
sterstwem w górach, VI Festyn Bacowski
(11 września, Leśnica Groń) a na zakoń-
czenie Polaniarski Osod w Kościelisku (11
września) – w formie widowiska plenero-
wego górale przypomną obrzęd zakoń-
czenia wypasu owiec w Tatrach.

jk

II I M P E R Z Y W M A Ł O P O L S C E
Powiat tatrzański

Folklor i zabawa w jubileuszowym wydaniu

Tegoroczna miss Podhala.
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Kultura
Beskidzka
na estradzie

Do 7 sierpnia na pięciu głównych es-
tradach – w Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Ma-
kowie Podhalańskim i Oświęcimiu – od-
bywać się będą koncerty w ramach 48.
Tygodnia Kultury Beskidzkiej. W Oś-
więcimiu miłośnicy folkloru i sztuki lu-
dowej będą się bawić przed estradą obok
Oświęcimskiego Centrum Kultury.

– Impreza jest doskonałą okazją do
kontaktu z rodzimą kulturą ludową, jak
również do zapoznania się z różno-
rodną i niejednokrotnie orientalną kulturą
innych państw i narodów – przekonują
organizatorzy. 

Wstęp wolny.  jk



IIII M P E R Z Y  W  M A Ł O P O L S C E

O złote, srebrne i brązowe ciupagi
będą rywalizować zespoły z całego świa-
ta podczas Międzynarodowego Festiwa-
lu Folkloru Ziem Górskich, który w dniach
19-26 sierpnia odbędzie się w stolicy
polskich Tatr.

Korzenie Festiwalu sięgają roku 1935.
Pierwszy zjazd odbył się pod nazwą Świę-
ta Gór i od samego początku przyjął formułę
konkursu. Nazwa i pomysł na festiwal ewo-
luowały, ale niezmienne pozostała jego idea
– przedstawiciele różnych grup etnicznych
przybywają, aby zaprezentować swoja kul-
turę duchową i materialną.

W tym roku odbędzie się już 43 edycja tej
imprezy. W miasteczku festiwalowym na
Równi Krupowej przed publicznością tańczyć
i śpiewać będą zespoły góralskie z Polski i
z krajów wszystkich kontynentów. W sierp-
niu pod Tatrami będą gościć zespoły zagra-
niczne z Bułgarii, Hiszpanii, Jordanii, Kolumbii,
Macedonii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Szwe-
cji, Turcji, Węgier i Włoch. Zmaganiom o kon-
kursowe ciupagi będą towarzyszyć m.in. kon-
kursy kapeli muzyków, wystawy, kiermasze
sztuki ludowej, spotkania z artystami ludo-
wymi i profesjonalnymi plastykami, Dni Prze-
wodnickie, uliczne korowody uczestników fes-
tiwalu, imprezy plenerowe. jk

Zakopane

Powalczą 
o konkursowe
ciupagi

Przez dwa dni – 19 i 20 sierpnia w Kra-
kowie będzie rządzić… muzyka w naj-
lepszym, światowym wydaniu.

Organizatorzy Coke Live Music Festival
zaprosili pod Wawel wielkie gwiazdy. Brytyj-
czycy z grupy The Kooks to znana polskim
fanom muzyki kapela. Ich twórczość łączy w
sobie elementy rocka, punku, ska, reggae,
funku i bluesa. Dla krakowskiej publicznoś-
ci zagrają w sobotę o 21.

Tego wieczoru niekwestionowanym
numerem jeden na scenie będzie jednak
amerykański zespół rockowy – Interpol,
którego płyty sprzedają się w milionach eg-
zemplarzy a fani na całym świecie nucą
takie przeboje jak „Lights” czy „Rest My
Chemistry”.

Prosto z Birmingham przyjedzie do nas
również grupa Editors – od początku karie-
ry nazywana angielską odpowiedzią na In-
terpol. W Krakowie będzie można usłyszeć
czy słusznie…

Na terenie Muzeum Lotnictwa zagrają
również Kanye West, KID CUDI, Q-Tip i Whi-
te Lies. j

W sierpniu w Krakowie

Interpol 
i The Kooks
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O. Muskusa OFM w czerwcu
mianowano sekretarzem formacji
i studiów prowincji oo. Bernardy-
nów. Kalwaryjski biskup ma 44
lata. Święcenia kapłańskie przyjął
w 1993 roku. Swoją posługę
kapłańską pełnił głównie wśród
pielgrzymów, którzy co roku
tłumnie odwiedzają sanktuarium
w Kalwarii Zebrzydowskiej.

– W Archidiecezji Krakow-
skiej, po przejściu na emeryturę
księdza biskupa Albina Małysia-
ka, ze Zgromadzenia Księży Mis-
jonarzy, potrzebny jest biskup
wywodzący się ze wspólnoty za-
konnej. Taka nominacja przyczy-
niłaby się do owocniejszej
współpracy kleru diecezjalnego i
zakonnego, zwłaszcza że na te-
renie naszej Archidiecezji znajduje
się wiele zgromadzeń zakonnych
i stowarzyszeń życia apostol-
skiego – zaznaczył w swoim
słowie w sprawie ogłoszenia no-
wych biskupów Stanisław Dzi-

wisz, arcybiskup metropolita kra-
kowski.

Jak podkreślił ks. kardynał,
Klasztor Ojców Bernardynów za-
wsze brał i nadal bierze czynny
udział w życiu diecezjalnym.
Według kardynała dr Muskus wy-
kazał się wielkimi zdolnościami
duszpasterskimi, szczególnie na
polu troski o religijne wychowanie
młodzieży. 

Konsekracja nowych bisku-
pów planowana jest na 28 wrześ-
nia tego roku. dg
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Tylko 20 i 21 lipca straż
pożarna interweniowała ponad
160 razy. Funkcjonariusze pra-
cowali m.in. przy uszkodzonych
bądź zerwanych dachach w 14
domach i zabudowaniach gos-
podarczych. 

– Ponadto, nasza praca po-
legała na usuwaniu powalonych
drzew i konarów spadających na
ulice, samochody i linie energe-
tyczne. Często wypompowywa-
liśmy wodę z piwnic i usuwaliśmy
zatory powstałe na drogach, gdzie
woda uniemożliwiała przejazd –

tłumaczy Paweł Szczepańczyk,
zastępca komendanta powiato-
wego Państwowej Straży Pożar-
nej w Wadowicach.

Intensyfikacja zdarzeń miała
miejsce w miejscowości Przy-
bradz w gminie Wieprz, gdzie
uszkodzonych jest aż sześć bu-

dynków. Jeszcze bardziej ucier-
piały sąsiednie Graboszyce znaj-
dujące się w powiecie oświęcim-
skim.

Nawałnice nie ominęły także
samego miasta Wadowice. Rze-
ki deszczówki płynęły m.in. uli-
cami Lwowską, Krakowską, Za-
torską oraz Żwirki i Wigury.
Uszkodzenie linii energetycznej
odcięło od prądu mieszkańców
osiedla Pod Skarpą. 

Straty ponieśli również rolnicy.
Nawałnica zniszczyła pola upraw-
ne m.in. w Barwałdzie Dolnym –
Generalizując, dramatycznych
strat nie ma, jednak najbardziej
ucierpieli rolnicy. Niektórzy w ogó-
le nie mogą liczyć na płody w tym
roku – zauważa Ewa Filipiak,
burmistrz Wadowic.

21 lipca cały dzień pracowała
komisja oceniająca straty. Bur-
mistrz zapewnia, że miasto
postara się zdobyć pomoc fi-
nansową od wojewody. Jeśli na-
tomiast, któryś z mieszkańców
potrzebuje sprzętu czy jakich-
kolwiek materiałów do tego, aby

normalnie funkcjonować, otrzy-
ma doraźne wsparcie od ma-
gistratu. 

Dawid Góra

Lipcowe nawałnice w regionie 

Powiat liczy straty
Zalane piwnice, powalone konary drzew, uszkodzone i ze-
rwane dachy, zniszczone pola uprawne – to bilans nawałnic,
jakie przeszły nad powiatem wadowickim w drugiej połowie
lipca. Najbardziej ucierpiały gminy Andrychów, Wadowice
oraz Wieprz.

W ciągu dwóch dni nawałnic straż pożarna z powiatu
wadowickiego interweniowała ponad 160 razy.
Funkcjonariusze pracowali m.in. przy uszkodzonych
bądź zerwanych dachach w 14 domach i
zabudowaniach gospodarczych. 

Nawałnice nie oszczędziły regionu

– Kolejną przeszkodą są dla
nas opłaty za przejazd drogami.
Z tego wszystkiego robi się na-
prawdę duża kwota – tłumaczy
zmartwiony Zbigniew Frączek z
firmy Comfort Bus z Andrychowa. 

Podwyżka cen może doty-
czyć wszystkich przewoźników
prywatnych, którzy kursują do
Krakowa. Niektóre firmy zabierają
pasażerów nawet z kilkunastu

przystanków w stolicy woje-
wództwa.

Małopolskie Stowarzyszenie
Przewoźników Osobowych pró-
buje zapobiec podwyżkom. Chce
udowodnić radnym Krakowa, że
uchwała podwyższająca ceny za
zatrzymania na przystankach jest
niezgodna z prawem.

– Opieramy się na ustawie o
transporcie drogowym, która

mówi, że od przewoźnika nie po-
biera się żadnych opłat za ko-
rzystanie z przystanków. Obecnie
występujemy do ministerstwa i do
prezydenta Krakowa z zapyta-
niem w tej sprawie. Temat jest
dwuznaczny – przyznaje Dariusz
Tarnawski, prezes MSPO. Obec-
nie, pozostaje więc czekać na od-
powiedzi władz. 

Według Tarnawskiego, wszy -
stkie czynniki, które mogą
wpłynąć na podwyżki cen odbiją
się nie tylko na pasażerach, ale
także i przeciętnych konsumen-
tach. Mogą wzrosnąć bowiem
usługi firm transportujących m.in.
towary spożywcze. 

– Staramy się nawiązać
współpracę z przewoźnikami w
kraju i zrobić ogólnopolskie spot-
kanie w tej sprawie – zaznacza
prezes MSPO. dg

Powiat wadowicki

Busiarze podniosą ceny?
Nadszedł ciężki czas dla prywatnych przewoźników i ich
klientów. Wciąż drożeje paliwo, a Rada Miasta Krakowa
uchwaliła nowe stawki za każde zatrzymanie się busa na
przystanku. Cena wzrosła z jednego grosza do pięciu. 

Prywatni przewoźnicy z naszego powiatu przestaną wozić ludzi do Krakowa?

Podwyżka cen może
dotyczyć wszystkich
przewoźników
prywatnych, którzy
kursują do Krakowa.
Niektóre firmy zabierają
pasażerów nawet z
kilkunastu przystanków w
stolicy województwa.

Kalwaria Zebrzydowska

Mamy nowego biskupa
Papież Benedykt XVI mianował dwóch nowych biskupów
pomocniczych Kościoła Krakowskiego. Na miejsce niedawno
zmarłego, zasłużonego dla naszej Archidiecezji Albina
Małysiaka powołano dr Andrzeja Muskusa, byłego gwardiana
i kustosza sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

p o l e c a m y

Od 22 do 26 sierpnia w Miej-
skim Domu Kultury w Andrychowie
będą się odbywały tzw. twórcze
spotkania dla dzieci w wieku od 6
do 10 lat czyli „EKO-lato”. W pro-
gramie są: recyklingowa akcja pla-
styczna, zabawy animacyjne, pokaz
psów ratowniczych, wycieczka do
Wygiełzowa i Lipowa, wycieczka do
Mini ZOO „Kucyk”, zwiedzanie Izby
Regionalnej Ziemi Andrychowskiej
oraz dyskoteka. Wstęp kosztuje 30
zł. Szczegółowych informacji udzie-
la MDK. Tel. 875 31 05. 

3 sierpnia o godzinie 14.00 na
bulwarach nad Skawą w Wadowi-
cach odbędzie się „Wenecjada” –
turniej zabaw naszych rodziców.
Podczas jego trwania dzieci będą
mogły poznać gry z czasów, kiedy
jeszcze nikt nie znał komputerów.
Organizatorzy przypomną, jak ba-
wiło się m.in. w „klasy” oraz „gumę”.
Będzie także okazja zagrać choćby
w megawarcaby. Impreza jest jed-
nym z punktów programu „Wakacje
z Wadowickim Centrum Kultury”. 

Andrychów

Odstraszą 
żebraków?
Jak podaje „Dziennik Pol-
ski” straż miejska w An-
drychowie ma teraz inten-
sywnie patrolować okolice
centrów handlowych. Taką
decyzję podjęto po inter-
wencji jednego z radnych,
który chce, aby problem
żebractwa w mieście został
ograniczony.

Niektórzy mieszkańcy An-
drychowa twierdzą, że żebracy
nierzadko wyzywają tych, którzy
odmawiają udzielenia im pomo-
cy. Wielu ludzi daje im więc
drobne datki dla świętego spo-
koju. 

Już niedługo więcej patroli
straży miejskiej ma być na pla-
cu Mickiewicza, plantach oraz w
rejonie ulicy Włókniarzy. Funk-
cjonariusze będą częściej się
pojawiali także w okolicach Kauf-
landu. 

– Będzie zdecydowanie
więcej patroli na parkingu
przed tym supermarketem,
zwłaszcza w godzinach po-
południowych i wieczornych,
kiedy sklep odwiedza najwięcej
klientów – zapewnia na łamach
„Dziennika Polskiego” Jan Kaj-
das, komendant andrychow-
skiej policji.

d

Brzeźnica

Śmierć motorowerzysty
13 lipca w Brzeźnicy 55-letni kierowca merce-

desa wykonywał manewr wyprzedzania na
skrzyżowaniu drogi krajowej z powiatową. W tym sa-
mym momencie w jezdnię poprzeczną skręcał
motorowerzysta. Doszło do zderzenia.. Kierowca
jednośladu zmarł na miejscu. 

d

Spytkowice

„Drogowiec” zwodowany
16 lipca w Spytkowicach zwodowano prom

„Drogowiec” uszkodzony podczas zeszłorocznej po-
wodzi. Obecnie trwa procedura przetargowa na jego
eksploatację. Ma się ona zakończyć 25 lipca. 

Nośność promu wynosi 17 ton. Może on prze-
wieźć 12 pasażerów. Koszt jego remontu to ok. 190
tys. zł. d

Brzeźnica

Wyluzowany włamywacz
3 lipca nad ranem w Brzeźnicy policja zatrzymała 27-letniego miesz-

kańca gminy Skawina podejrzanego o dokonanie kradzieży z włamaniem.
Mężczyzna wybił szybę w oknie domu jednorodzinnego na terenie wsi,
wszedł do środka i zabrał telefon komórkowy z ładowarką. Następnie, złod-
ziej udał się do kuchni gdzie zrobił sobie kawę i zapalił papierosa. Jego
zachowanie obudziło właściciela domu, który zadzwonił na policję. 

27-latkowi grozi do 10 lat więzienia. d

Łękawica

Wypadł z łuku 
12 lipca na łuku drogi w Łęka-

wicy, 44-latek prowadzący opla vec-
tra stracił panowanie nad pojazdem,
zjechał na przeciwległy pas ruchu i
zderzył się czołowo z nissanem
navarą. Kierowcę i pasażera opla
przewieziono do szpitala. d
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