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Powiat wadowicki i suski

B5

Psy ras Północy
biegną dla swych
panów po złote buty
Dziś i jutro wieś gości uczestników
Międzynarodowych Wyścigów Psów Zaprzęgowych
„O Złoty But”
WYSOKA.

ANDRYCHÓW

Duże zainteresowanie
W pierwszych dniach przeprowadzania naboru w andrychowskim magistracie
przyjęto 120 deklaracji uczestnictwa w projekcie zakupu i
montażu kolektorów słonecznych do podgrzewania wody.
Na razie urząd robi tylko rozeznanie. Gmina będzie starać
się o dotacje na ten cel. Jeśli
się uda, to andrychowianie
będą mogli liczyć na refundację połowy środków potrzebnych na zakup kolektorów.
Szacunkowy koszt zakupu i
montażu takiego urządzenia
na posesji to ok. 12 tys. zł. (GM)

Radnym pomysł z tunelem bardzo się spodobał.

„Gimnastyka”
projektantów

KALWARIA

Plan na Broniewskiego
Kalwaryjski magistrat po raz
drugi będzie się starał o dotację na przebudowę ul. Broniewskiego z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych, czyli z tzw. „schetynówek”. Wczoraj wniosek
został złożony w Urzędzie Wojewódzkim. Remont ma kosztować 465 tys. zł., a gmina
zabiega o dotację w wysokości
połowy kosztów. W grudniu
nie udało się. W magistracie
liczą, że tym razem będzie le(GM)
piej.

POWIAT WADOWICKI

Plusy i minusy

Przez kilka sezonów zawodnicy o śniegu mogli tylko pomarzyć. I to mimo przeniesienia terminu rozgrywania zawodów z jesieni na zimę. Teraz aura dopisała.
To jedne z najstarszych sprinterskich zawodów psich zaprzęgów w kraju. Rokrocznie
odbywają się one na stokach
Radockiej Góry we wsi Wysoka
opodal Wadowic.
- Nazwa imprezy nawiązuje
do regionalnych wyrobów rzemiosła butów. Przez lata wręczaliśmy zdobywcom pierwszych miejsc w poszczególnych
kategoriach buta z pozłacanej
skóry, obecnie zwycięzcy otrzymują statuetki ceramiczne, ale
za to zawodników obdarowujemy prawdziwymi traperskimi butami, ufundowanymi
przez sponsorów z zakładów
obuwniczych – mówi Jerzy
Prochal, organizator imprezy.
Do tegorocznej trzynastej
już edycji wyścigów zgłosiło
się 60 załóg, które przywiozły
ze sobą psy ras stworzonych
do biegania z obciążeniem po
zaśnieżonych trasach: alas-

kan malamute, siberian husky, samojed, pies grenlandzki
i innych.
Podczas zawodów psie za przęgi ciągną sanie, albo, gdy
śniegu nie ma, wózki, zwane
przez maszerów (poganiaczy)
towarzyszących zwierzętom
pulkami oraz rowery; można
też za psami biegać na własnych nogach. W tym roku jednak aura dopisała i powinniśmy zobaczyć wyścigi, nie gorsze, niż te opisywane tak malowniczo przez Jacka Londona.
- U nas nie będzie, aż tak
zażartej rywalizacji, bo u nas
w przeciwieństwie do Londona,
ścigamy się o złoto symboliczne, a wyścigi są raczej spotkaniem towarzyskim miłośników sportu psich zaprzęgów.
Kładziemy również nacisk na
propagowanie miłości do
zwierząt, wśród dorosłych i
dzieci, które bawią się z psami

podczas specjalnego wyścigu
– mówi Jerzy Prochal, organizator imprezy.
W komitecie organizacyjnym są: Ryszard Drzazga, Daniel Wróbel, Robert Butwicki,
Jerzy Prochal, Edmund Jarecki, Andrzej Ratymirski, Marcin
Walat, Bogusław Zapart, Andrzej Czuchajew; Związek Kynologiczny w Polsce oddziały
w Krakowie i Katowicach oraz
Hodowla Psów Rasowych „Z
Radockiej Góry”.
Uroczyste otwarcie zawodów o godz.11.55, trzy godziny
później wyścig dla dzieci, a
potem pod gwiazdami „Wieczór Maszera”; małe, co nieco,
okraszone wspomnieniami.
Zaś w niedzielę start o godz.
11, a około 15 wręczenie nagród. Zaprzęgi startują ze
szczytu Jagodnicy.
TEKST I ZDJĘCIE:
ROBERT SZKUTNIK

W wadowickim starostwie pracują nad nową strategią rozwoju powiatu wadowickiego.
W tym tygodniu odbyły się
drugie warsztaty poświęcone
tej sprawie, które prowadziła
starosta Teresa Kramarczyk.
Tym razem uczestnicy mieli
za zadanie określić plusy i minusy powiatu. Do silnych stron
powiatu zaliczono m.in. dobrze
rozwinięty system edukacji,
dobrze rozwiniętą małą i średnią przedsiębiorczość oraz potencjał turystyczny i bogate
zasoby dziedzictwa kulturowego. Z kolei minusami są zły
stan dróg, niedostosowanie
szpitala do obowiązujących
standardów oraz niską świadomość ekologiczna mieszkań(GM)
ców.

SUCHA BESKIDZKA.
Oﬁarą przestępstwa można
paść również w zaciszu rodzinnego domu. Na poszkodowanych także w takich sytuacjach
czekają funkcjonariusze suskiej
policji podczas akcji „Tydzień
Pomocy Oﬁarom Przestępstw”.
Organizuje ją Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z sądami i prokuraturami. Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej zaczyna akcję w poniedziałek,
23 lutego, a zakończy w piątek, 27
lutego.

Policjanci będą pełnić dyżur nie
tylko telefoniczny, ale będą również
będą przyjmować osoby pokrzywdzone, potrzebujące pomocy, czy
rady w rozwiązaniu problemu.
- Mamy nadzieję, że obywatele
zechcą skorzystać z naszej pomocy.
Jak wynika z codziennych obserwacji problemów im nie brakuje.
Tym bardziej dziwi nas fakt, że
po pomoc przychodzą niechętnie,
na przykład w ubiegłym roku, w
czasie akcji, tylko dwie osoby zwróciły się do nas o poradę, a przecież
gwarantujemy poszkodowanym
anonimowość – mówi Paweł Si-

wiec, oficer prasowy KPP w Suchej
Beskidzkiej.
Co prawda, powiat suski należy
do najbezpieczniejszych w województwie, ale jak wynika ze statystyk, w ubiegłym roku blisko 1.500
interwencji policyjnych dotyczyło
typowych konfliktów domowych.
Pomoc można uzyskać pod numerem 033-874-52-11 lub można
zgłosić się do Komendy Powiatowej
Policji w Suchej Beskidzkiej osobiście. Funkcjonariusze czekają, od
poniedziałku do piątku, w godzinach, od 8 do 20; w środę do 14.
(RASZ)

Zebrzydowicki kościół i cmentarz dzieli obecnie ok. 150 m
pas zieleni. To właśnie nim przebiegać ma dwujezdniowa Beskidzka Droga Integracyjna. Tak
przynajmniej planują obecnie
projektanci, którzy informują,
że innego korytarza dla BDI
znaleźć nie można.
Jeszcze niedawno projektanci przedstawiali wizję, na
którą nie chciał się zgodzić
proboszcz zebrzydowickiej parafii. Proponowali wybudować
estakadę miedzy kościołem a
cmentarzem. Pod wiaduktem
ludzie bez przeszkód mogliby
dochodzić na cmentarz czy do
kościoła.
Proboszcz i niektórzy mieszkańcy uważają, że tak ruchliwa
droga w rejonie kościoła zagraża jego istnieniu. Ich protest
poparła Rada Miejska. W tym
tygodniu projektanci zaproponowali więc, aby zamiast estakady w Zebrzydowicach wybudować tunel. – Osoby przebywające w kościele nie będą w
ogóle widziały i słyszały drogi,
ponieważ przebiegać ona będzie
pod ziemią. Tunel zostanie za-

budowany zielenią, więc nie
będzie żadnego rozdziału kościoła i cmentarza – wyjaśniał
w tym tygodniu radnym Andrzej Kollbek, wicedyrektor Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych z Krakowa.
Radnym kalwaryjskim spodobał się pomysł z tunelem. –
Muszę przyznać, że projektanci
wykazali się dużą elastycznością – skwitował jeden z nich,
przypominając, że dotychczas
przejście BDI przez Zebrzydowice było punktem spornym.
Ostatecznie wszystko powinno rozstrzygnąć się w przyszłym
tygodniu. W środę dojdzie do
spotkania wszystkich zainteresowanych w terenie, czyli przy
kościele w Zebrzydowicach.
Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych mają nadzieję, że kalwaryjscy radni poprą proponowane rozwiązanie.
Inna sprawa, że budowa tunelu znacznie podwyższy koszty
budowy BDI. Inwestor sprawia
jednak wrażenie, że kryzys mu
nie straszny i zapewnia na tym
etapie nie ma żadnego zagrożenia dla tej inwestycji. –
BDI znajduje się w rządowym
planie budowy dróg i autostrad
– zapewniał wicedyrektor
GDDKiA.
Budowa 70 km Beskidzkiej
Drogi Integracyjnej może pochłonąć 2,5 mld zł.
(GM)

Sprawdzą posesje
W A D O W I C E . Straż Miejska
sprawdzi kto i dlaczego dotychczas nie podłączył swojej posesji
do kanalizacji sanitarnej, mimo
że w wielu punktach gminy kolektory już zostały wybudowane.

REKLAMA

Masz problem? Przyjdź!

P R O J E K T . Nie będzie rozdziału kościoła od cmentarza w
Zebrzydowicach k. Kalwarii. Na
działce pomiędzy nimi planowana jest budowa tunelu. Jeszcze niedawno mówiło się o
estakadzie.

Od 2 lat w gminie Wadowice
trwa budowa kanalizacji. „Wodociągi” pozyskały na ten cel
olbrzymią dotację z Unii Europejskiej. Okazuje się jednak, że
ciągle wielu mieszkańców nie
podłączyło swoich posesji do
kolektorów. Prezes wadowickich
„wodociągów” Andrzej Smaga
szacuje, że do kanalizacji nie
jest jeszcze podpiętych 22 proc.
gospodarstw w Jaroszowicach
oraz 28 proc. w Wadowicach na
Zaskawiu.
Nie ma się temu co dziwić,
ponieważ podłączenie do kana-

lizacji oznacza dodatkowe, stałe
koszty w postaci konieczności
płacenia za każdy „kubik” odprowadzonych ścieków. Dziś
ścieki z niektórych posesji nadal
trafiają do przydomowych
szamb.
Tymczasem z ustawy o
utrzymaniu porządku i czystości
w gminach jasno wynika, że
właściciel nieruchomości jest
zobowiązany do podłączenia jej
do kanalizacji, jeśli jest taka
możliwość.
W najbliższych miesiącach
sprawie dokładniej mają się
przyjrzeć strażnicy miejscy,
którzy będą odwiedzać „podejrzane” posesje i sprawdzać, co
ich właściciele robią ze ściekami. Oporni mogą spodziewać
się kar.
(GM)

REKLAMA

