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Powiat wadowicki i suski
W skrócie

Wybiorą
Dziś w Wadowicach odbędzie
się Walny Zjazd Towarzystwa
Miłośników Ziemi Wadowickiej. Podczas imprezy zaplanowano m. in.: wybór władz
organizacji oraz sprawozdanie z działalności. Początek
obrad o godz. 17.00 w klubie
spółdzielni mieszkaniowej
„Garsoniera”.

Obrady
Jutro, 21 października,
w Gimnazjum w Tomicach,
o godz. 14.00. zaplanowano
spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia „Dolina Karpia”. Obrady poświęcone będą sporządzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju oraz
omówieniu możliwości finansowania projektów w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na latach 2007 –
2013. W spotkaniu mogą
uczestniczyć przedstawiciele
formalnych i nieformalnych
organizacji pozarządowych
tj.: stowarzyszeń, rad sołeckich, kół gospodyń wiejskich,
ochotniczych straży pożarnych, klubów sportowych, rolników, przedsiębiorców, instytucji kultury, szkół oraz osoby
prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Musical
Na nietuzinkowe przedstawienie zapraszają w Kalwarii Zebrzydowskiej duchowi synowie św. Franciszka – ojcowie
bernardyni. 26 października,
o godz. 16.00, w auli Wyższego Seminarium Duchownego
przy ul. Bernardyńskiej 25,
pokażą musical o biedaczynie
z Asyżu. Wystąpi młodzież
oraz alumni Wyższego Seminarium Duchownego.

Badania
W Suchej Beskidzkiej, 22 października, w środę, w godzinach: 8.30 do 13.00 i od 14.00 do
19.00, w ambulansie medycznym przy Miejskiej Przychodni Zdrowia przy ulicy Handlowej 1, prowadzone będą bezpłatne badania mammograficzne dla pań w wieku od 50 do 69
lat. Co ważne, badać się mogą
kobiety, które nie wykonywały
mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat lub te, które nie
otrzymały wskazania do wykonywania powtórnych badań po
upływie 12 miesięcy. Rejestracja telefoniczna, w godzinach
od 8.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku, pod bezpłatnymi
numerami: 0800-101-201 lub
061-877-36-02/04 (z komórek
połączenie płatne). Istnieje
również możliwość rejestracji
w dniu badania, w ambulansie
(o ile będą wolne miejsca na liście). Na badania trzeba przynieść dowód osobisty i wynik
ostatniego badania mammograficznego. Na badania mogą
zgłosić się także kobiety z innych roczników, ale wówczas
za mammografię muszą zapłacić – 70 zł.

(RASZ)
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Poprawią bubel

Brakuje
na remizę
Strażacy z powiatu wadowickiego na własnej skórze odczuli skutki drożyzny na rynku materiałów budowlanych.
Okazuje się, że pod znakiem
zapytania stoi wyznaczony na
przyszły rok termin zakończenia modernizacji Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Andrychowie. Z powodu podwyżki cen materiałów budowlanych brakuje na ten cel aż
800 tys. zł!

W Andrychowie mieści się
jedna z dwóch w powiecie wadowickim zawodowych jednostek straży pożarnej. Warunki
pracy andrychowskich strażaków były w ostatnich latach fatalne. W remizie przy ul. Krakowskiej zaczynało brakować
miejsca, bo przecież strażacy
mają do dyspozycji coraz więcej sprzętu. Najgorsze było to,
że w garażu JRG... nie mieściły
się wozy strażackie. – Garaże
zostały wybudowane kilkadziesiąt lat temu. Wówczas wozy
gaśnicze były znacznie mniejsze. Teraz to są już potężne
ciężkie samochody – mówi Paweł Kwarciak, komendant powiatowy PSP w Wadowicach.
W 2007 roku rozpoczęła się
rozbudowa i modernizacja jednostki. Pieniądze na ten cel –
3,7 mln zł – pochodzą z rządowego programu modernizacji
służb mundurowych. Fundusze
zostały podzielone na 3 lata:
w 2006 na rozbudowę przeznaczono 800 tys. zł, w tym roku
1,2 mln zł, a w roku przyszłym
– 1,7 mln. Teraz okazuje się, że
pieniędzy zabraknie. Przyszło-

roczny termin zakończenia
rozbudowy jest zagrożony.
– To prawda, do zakończenia
inwestycji może zabraknąć ok.
800 tys. zł – potwierdza komendant PSP. – Kosztorys na tę inwestycję został opracowany
przed 2 laty. Na tej podstawie
rozbudowa JRG została wpisana do rządowego programu
i przydzielono wysokość finansowania. Problem w tym, że od
tej pory ceny materiałów budowlanych podrożały o 40 proc.!
Niedawno prace w andrychowskiej remizie zostały
wstrzymane. Skończyły się pieniądze przeznaczone z budżetu
państwa na ten cel w tym roku.
Budowlańcy mają pojawić się
w remizie dopiero w styczniu.
Pieniądze wtedy będą – są zagwarantowane w rządowej
ustawie na rok 2009. Problem
w tym, że ustawa nie uwzględnia brakujących 800 tys. zł, co
wynika z podwyżki cen materiałów budowlanych.
Komendant Kwarciak informuje, że są szanse, że brakujące fundusze się znajdą i inwestycja zostanie jednak zakończona w 2009 r. – Możemy liczyć na wsparcie samorządowców powiatowych i kierownictwa PSP – mówi Paweł
Kwarciak.
Sprawa wymaga jednak reakcji także parlamentarzystów,
którzy pracują właśnie nad
przyszłorocznym budżetem
państwa. W nim właśnie powinno zostać zapisanych więcej funduszy dla Andrychowa.

(GM)

Nocne manewry
Oficer dyżurny Państwowej
Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej odebrał telefon,
w którym poinformowano go,
że ze szpitala w Makowie Podhalańskim wydobywają się kłęby dymu. Na miejsce zdarzenia
wysłano jednostki bojowe.

Na szczęście to tylko ćwiczenia. Odbyto je w szpitalach
w Suchej Beskidzkiej i Makowie
Podhalańskim. W czasie dwóch
dni uczestniczyły w nich dwa
zastępy JRG Sucha Beskidzka
oraz osiem zastępów OSP.
– Ćwiczenia zawierały element ewakuacji zagrożonych
pacjentów oraz gaszenie pożaru. W Makowie, ze względów
bezpieczeństwa w rolę ewakuowanych pacjentów wcielili się

strażacy. Prowadziliśmy je nocą, gdyż wówczas liczba personelu w obiektach drastycznie
się zmniejsza. Nie ma w nich
też kadry zarządzającej – mówi bryg. Piotr Harańczyk z PSP
w Suchej Beskidzkiej.
Jak się okazało symulowana
akcja przebiegła zupełnie inaczej niż w dzień. Trudniej było
skoordynować działania, przeprowadzić ewakuację i podjąć
skuteczną akcję gaśniczą.
Po każdym ćwiczeniu przebieg
manewrów szczegółowo omawiano w gronie strażaków i personelu
szpitali. W efekcie, opracowano
wnioski dla poprawienia bezpieczeństwa pacjentów. Co było głównym celem ćwiczeń.

(RASZ)

Inkubator wynajmie
Inkubator Przedsiębiorczości
w Andrychowie, jedyna tego
typu placówka w powiecie
wadowickim, zaprasza nowe
firmy do wynajmowania wolnych pomieszczeń w budynku
przy ul. Starowiejskiej.

Ostatnio w budynku Inkubatora zrobiło się trochę miejsca. Wszystko dlatego, że przed
wakacjami władze gminy wypowiedziały umowy najmu kilku firmom, które działały w budynku przy Starowiejskiej od
dawna. Przy okazji bez zgrzytów się nie obeszło. Przedsiębiorcy zarzucali władzom gminy, że postępują nie w porząd-

ku, bo nikt ich nie uprzedził
wcześniej, że działają w strukturach IP. Magistrat odpowiadał, że chce częściowo opróżnić
Inkubator, aby dać szanse na
rozwój nowym firmom.
Nabór do pustych obecnie
pomieszczeń właśnie jest
przeprowadzany. Mogą je wynajmować nowo założone firmy lub te, które działają na
rynku nie dłużej niż 3 lata.
Czynsz wydaje bardzo atrakcyjny: już od 1,25 zł netto za
m kw. Pomieszczenia inkubatora można wynajmować na
maksymalnie 3 lata.

(GM)

Bubel oddano od użytku w 2002 roku. Kosztował 1,3 mln złotych. Na pierwszy rzut oka, z zewnątrz, nie widać ile kryje,
jak napisano w ekspertyzie, „szkolnych błędów” budowlanych.
Od sześciu lat samorząd Jordanowa boryka się z problemem, jaki pozostawili mu wykonawcy sali gimnastycznej
przy Gimnazjum w Jordanowie. Przed dwoma laty obiekt
trzeba było zamknąć, gdyż
groziła katastrofa budowlana. A fuszerki nadal nie poprawiono.

Przypomnijmy. W cztery lata po oddaniu do użytku obiektu policjanci zatrzymali dwie
osoby, które nadzorowały budowę hali. Następnie Sąd Rejonowy aresztował je na dwa
miesiące. Wśród zatrzymanych byli: kierownik budowy
hali, a jednocześnie wykonawca prac i radny powiatu suskiego oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

Pierwszemu z mężczyzn
zarzucono, że użył materiałów
niezgodnych z projektem, drugiemu, że w dzienniku budowy, potwierdził nieprawdę.
Wszczęto też postępowanie
w sprawie „wprowadzenia zagrożenia zawalenia się dachu
hali”.
Fuszerka wyszła w zimie,
kiedy to pod naporem śniegu
i lodu, którego grubość, miejscami dochodziła do 1,4 metra,
niebezpiecznie zaczął uginać
się dach. Ponadto w wyniku
wielu błędów projektowych
i wykonawczych doszło do niebezpiecznego i nadmiernego
ugięcia dźwigarów oraz pęknięć drewna tych dźwigarów.
Ponadto załamała się w pewnym miejscu podłoga.

Wówczas inspektor PINB
z Suchej orzekł, że obiekt nadaje się jedynie do generalnego remontu, a koszt napraw
oszacowano na 300 tys zł. Salę
zamknięto.
Wielokrotnie potem zapowiadano rychłe rozpoczęcie
prac naprawczych. Tak się nie
stało. Jak tłumaczyli, samorządowcy, bo opracowany kosztorys był za drogi.
Obecnie projektant dachu
na własny koszt wykonał już
nowy projekt. – Dach musi zostać wykonany według nowego
projektu, gdyż obecnie obowiązują nowe, znacznie ostrzejsze
normy śniegowe – mówi Kazimierz Hajda, burmistrz Jordanowa.
A pierwotny wykonawca
oraz firmy wybrane do usuwania usterek spotkały się z samorządem. Ustalono, że ten,
kto zawinił na własny koszt
rozbierze dach, zaś jedna
z firm wykonana go na nowo,
a druga położy podłogę.
Prace pochłoną, aż 460 tys.
zł. Z tego, trzeba dodać, 100
tys. zł zobowiązał się pokryć
pierwotny wykonawca robót,
a resztę ma sfinansować budżet miasta.
Do tak kuriozalnej sytuacji
doszło, gdyż dotychczas nie
udało się bezsprzecznie ustalić
winnego. Nie wiadomo czy za
fuszerkę zagrażającą życiu
uczniów odpowiada projektant, inspektor nadzoru czy
też wykonawca.

TEKST I ZDJĘCIE:
ROBERT SZKUTNIK

Wyróżnieni z liceum
Dwóch uczniów z wadowickiego liceum ogólnokształcącego zostało wyróżnionych
w I małopolskim konkursie literackim „Człowiek obywatelem świata”.

Zorganizowany przez fundację „Dzieci Które Kochacie
ARCHON +” konkurs skierowany był do małopolskich
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Nadesłali oni w sumie 183 prace literackie. Każda z nich została oceniona
przez polonistę i dwóch przedstawicieli Fundacji. Następnie
zakwalifikowano 13 najlepszych prac do drugiego etapu
oceny.
W gronie wyróżnionych
znalazło się dwóch uczniów
wadowickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity: wadowiczanka Magdalena Kądzioła z trzeciej klasy
liceum, za pracę pt. „Oswoić
Wieżę Babel” oraz Marek Mal-

Wyróżnieni uczniowie z wadowickiego LO.
ciak z Barwałdu Średniego,
również uczeń klasy trzeciej
LO, za pracę pt. „Gwiazdy czy
„gwiazdki”?. Opiekunem obu
uczniów jest polonista Henryk

Odrozek. Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbyła
się w Myślenickim Ośrodku
Kultury.

(GM)

Obrady nadzwyczajne
KALWARIA. Na wniosek
mieszkańców podkalwaryjskich Zarzyc i kilku radnych
jutro odbędzie się specjalna
sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Podczas sesji kalwaryjscy
radni po raz drugi mają wydać
swoją opinię w sprawie wariantów przebiegów Beskidzkiej Drogi Integracyjnej na terenie tej gminy. Zrobili to już
miesiąc temu, ale opinia nie
podoba się mieszkańcom Zarzyc Małych. Okazuje się bo-

wiem, że jeden z wariantów
może zostać przeprowadzony
niemal przez centrum tej wsi.
W ostatnich tygodniach mieszkańcy Zarzyc Małych i sąsiednich miejscowości podjęli próby przekonania samorządowców do swych racji. Na ich
wniosek jutro odbędzie się
nadzwyczajna sesja Rady
Miejskiej.
Mieszkańcy Zarzyc zapowiadają, że „będą bronić swojej wioski”. Wspólnie z mieszkańcami Podolan i Woli Radzi-

szowskiej postanowili nawet
założyć „stowarzyszenie obrony doliny Cedronu”. To na razie robocza nazwa. Stowarzyszenia zostanie zarejestrowane w tym tygodniu. – Stowarzyszenie będzie reprezentować nasze interesy w tej sprawie. Chcemy, aby projektanci
nowej drogi uwzględnili nasze
argumenty i wytyczyli drogę
innym śladem. Możliwości jest
wiele – mówi jeden z mieszkańców Zarzyc Małych.

(GM)

