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Czasna„Straussa”
WIELICZKA.Podczasniedzielne-
gokoncertuzcyklu „Popołud-
nie zeStraussem”nadziedziń-
cuMuzeumŻupKrakowskich
wystąpiąAleksandraResztik
(sopran) iArturSobierajski
(tenor) orazOrkiestraObliga-
to. Początekogodz. 16.

DZIEJESIĘ.Niepołomice, „Grill
uburmistrza”,wparku, sobo-
ta, godz. 16.Wprogramie spot-
kaniam.in.:warsztatykulinar-
nedladzieci, konkurs „Opatel-
nięburmistrza”, degustacjępo-
trawgruzińskich, koncert
zespołuFunFire (godz. 20).
Wstępwolny. (JOL)

Tłuszcznadrodze
SKOMIELNABIAŁA.Wczoraj po-
południu przez kilka godzin
jeden pas zakopianki
w Skomielnej Białej był zam-
knięty z powodu rozlania się
na jezdni płynnego tłuszczu
zwierzęcego. Cysterna
rozszczelniła się jużwRabce,

gdzie też spowodowało to
utrudnienia. Policja zalecała
objazd przezKasinkęMałą.
DZIEJESIĘ .Sułkowice, sesja Ra-
dyMiejskiej, sala samorządo-
wa, piątek, godz. 13.Wplanie
m.in. sprawozdanie z działal-
ności RadyMiejskiej i Komi-
sji za I półrocze. (KAR)

Zostali bez karetki
Wiśniowa.HospicjumDomowe im.KrólowejApostołówznalazło się
wsytuacji, która zmusza je doograniczenia przyjmowaniapacjentów

KatarzynaHołuj
myslenice@dziennik.krakow.pl

Wszystko przez ostatnią po-
wódź.Wodawdarłasiędogara-
żu i zalała karetkę niemal
po dach. Od trzech tygodni jest
wyłączona zużycia.
Pech chciał, że garażowana

najczęściej na podwórku u kie-
rowcy, feralnejnocystaławga-
rażu hospicjum, ponieważ kie-
rowca udał się na pielgrzymkę
doCzęstochowy.
Samochód mieli od 2011 ro-

ku,adopierowczerwcutegoro-
ku udało się go spłacić do koń-
ca. Był to renault kangoo maxi
przerobionynakaretkęiwypo-
sażonywsprzętmedyczny.Ten
ostatni(m.in. torbęinosze)uda-
łosięuratować,pojazducierpiał
znacznie bardziej.
Nadal nie wiadomo, czy

w ogóle będzie jeszcze zdatny
do użytku. Na razie jego silnik,
który został zalany, sprawdza
mechanik. Wiele już jednak
wskazuje na to, że wymiana
części na nowe kosztowałaby
dwa razy więcej niż otrzymali
z ubezpieczenia.

Jak dojechać do pięciu
powiatów?
–Ktoznanasząkaretkęnapew-
no potwierdzi, że jeździła bar-
dzo często. Codziennie, nie tyl-
koprze8godzin,aledłużej,moż-
na jąbyło zobaczyćodMogilan
po Limanową – mówi Danuta
Kowal, prezes Zarządu Hospi-
cjum.Aktualniepersonelhospi-
cjumradzi sobie w ten sposób,

żektomożeużyczaswoichpry-
watnych aut. Niedługo doWiś-
niowejmadotrzećpomoczRa-
domia, gdyż tamtejsze Hospi-
cjum Królowej Jadwigi chce
bezpłatnie użyczyć swojej ka-
retki.Ale żadnez tych rozwią-
zań nie jest na dłuższąmetę.
–Odmawiamy przyjęć no-

wych pacjentów, bo przy na-
szymdużymzasięgunie jeste-
śmywstaniedotrzećdowszyst-
kich – dodaje DanutaKowal.
Hospicjumobejmujedziś te-

ren od Kęt w powiecie oświę-
cimskim przez Andrychów,
gdzie posiada filię, po Nowy
Sącz, albo jak ktowoli pięć po-
wiatów. Nowa karetka jest ko-
nieczna, nawet niezależnie
od tego, czy zalaną uda się re-

aktywować. Dlatego samoHo-
spicjumiwspierające jeStowa-
rzyszenie „Bądźmy Razem”
proszą owsparcie na ten cel.

Proszą o pomoc
Zaczęli od wysyłania listów
zapelemopomoc.Pierwsidar-
czyńcy już na niego odpowie-
dzieli. Numer konta i informa-
cja są dostępne na stronie
internetowej Stowarzyszenia.
Na zakup karetki ma też być
przeznaczony dochód z kwest
wparafiach, jakiezostanąprze-
prowadzone jesienią.
Pomóc ma również część

wpływówz1procenta,którezo-
staływpłacone wtymroku.Pla-
nują też zorganizować zbiórkę
publiczną.

Takwyglądała karetka po opadnięciu wody
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Stróża reprezentuje gminę

Na Dożynkach Gminnych
w Stróży wszystkie wieńce
otrzymałyrównorzędnenagro-
dy.Zgodniez tradycją tym,któ-
rybędziereprezentowałgminę
podczasniedzielnychDożynek
Powiatowychbędziewieniecze
Stróży,którabyłagospodarzem.
W konkursie potraw regional-
nych takiej tradcyji nie ma i tu
toczyła się rywalizacja o zwy-
cięstwo. Przypadło ono gospo-
dyniomzTrzebuni.Drugiemiej-
scezajęłaStróża,atrzeciePcim.
(KAR)

GŁOGOCZÓW

Kartkana jubileusz
Zokazji przypadającego
wtymroku760-leciawsi, Sto-
warzyszenieGospodyńWiej-
skich iWiejskiDomKultury
ogłosiły konkursnakartkę.
Tematyprac, a zarazemkate-
gorie są trzy: „760 lat
Głogoczowa, czyliGłogoczów
wczoraj i dziś”, „Czterypory
rokuwGłogoczowie”
i „Głogoczówzprzymruże-
niemoka”.Kartkiwykonane
przypomocydowolnej techni-
ki (dopuszcza sięwykorzysta-
nie zdjęć) należynadsyłać
do30września .Więcej szcze-
gółównastronie
www.wiesjakdzwon.pl. (KAR)

JolantaBiałek
wielicki@dziennik.krakow.pl

Umowaprzedwstępnaonabyciu
przez gminę nieruchomości,
gdzieznajdująsięobiektyfirmy
Clif, zajmującej się zbieraniem,
transportem i odzyskiwaniem
odpadów niebezpiecznych i in-
nych, jest jużpodpisana, a osta-
tecznie ma zostać parafowana
w trzecim tygodniu września.
Wugodzie zapisano, żeuciążli-
wy zakład wyprowadzi się ze
strefydo31 stycznia 2015 roku.
– Zleciliśmy także wykona-

nie laboratoryjnego badania
próbekziemizterenu,gdziepra-
cujeClif.Jeśliokażesię,żegrunt
jest skażony będziemy jeszcze
negocjowaćcenęzatęnierucho-
mość–mówiburmistrzNiepoło-
micRomanPtak.

KupnoClifa(cenatransakcji
tonarazie tajemnica) toskutek
protestumieszkańcówniepoło-
mickiegoos.Boryczów,sąsiadu-
jącegozfirmą,którejdziałalność
możebyćzagrożeniemdlazdro-
wia i życia ludzi. W zakładach,
którepracująwNiepołomickiej
StrefieInwestycyjnejod2008ro-
ku miały miejsce dwa pożary.
Doszło tam także do wycieku
substancjiropopochodnejdorze-
ki Driwnki. Gdy Clif rozpoczął
starania o rozbudowę swych
obiektów – informacja o tym

wyszłanajawnapoczątkulipca
tego roku –mieszkańcy zawią-
zali komitet protestacyjny.
Domagistratu trafiło 650prote-
stówzos.Boryczów.
Klikadnipóźniejzapadłade-

cyzja,żegmina,którawcześniej
starałasięnaróżnesposoby(ale
bezskutecznie) walczyć zagro-
żeniem stwarzanym przez za-
kłady utylizacyjne, wykupi je,
a potemzlikwiduje.
Odnośniedalszychlosówte-

renu,gdziepracujedziśClifkon-
cepcji jest kilka. – Rozważamy
wyburzenie zakładu i przezna-
czenietejdziałkinapotrzebyko-
munalne (może powstać tam
gminna oczyszczalnia ścieków
lubbazaserwisowo–techniczna
–red.).Poduwagębranejesttak-
żezrekultywowanietegoterenu
isprzedażgojakiemuśinwesto-
rowi,któryniebędzieprowadził
działalności uciążliwej dla
mieszkańcówizagrażającejśro-
dowisku – wylicza burmistrz
Niepołomic.
– Jest też pomysł, by zacho-

wać biurowiec Clifa i stworzyć
tam mały inkubator przedsię-
biorczości – dodaje SzymonUr-
banzniepołomickiegoUMiG.

Niepołomice
Zakilkamiesięcy zakładutyli-
zacji niebezpiecznychodpadów
zniknie zNiepołomickiej Strefy
Inwestycyjnej. Bydo tegodo-
prowadzićgminazdecydowała
sięnanieszablonowedziałanie:
kupujeuciążliwą firmę.

WIELICZKA

„304”wracana trasę
przyKopalni Soli
Obleganyprzezpodróżnych
autobuspojedzieulicamim.in.
Dembowskiego iAsnykaod1
września.KrakowskiZarząd
InfrastrukturyKomunalnej
iTransportupoinformował, że
liczbakursów„304”będzie ta-
kasama jakprzedwakacjami.
Zpowodudrogowychremon-
tówautobusnr304 jeździ „gór-
nąWieliczką”od jesieni 2013
roku.Większośćmieszkańców
bardzona tonarzeka, bonowa
trasaomija centrummiasta.

TOMASZKOWICE

Smaki dzieciństwa
i akcjakrwiodawstwa
Impreza, podczasktórejnie za-
brakniem.in. degustacji regio-
nalnychpotrawodbędzie się 31
sierpniaprzyUrzędzieGminy
Biskupice (godz. 15).Wcześ-
niej –wgodz. 11–15–zaplano-
wanoakcjękrwiodawstwa, or-
ganizowanąprzezKlubHDK
GminyBiskupice. (JOL)
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MARSZOWICE

Ratują zdrowie i życie ludzi od 110 lat
Marszowicka jednostka jest jednąznajstarszychochotniczych
strażypożarnychwpowieciewielickim.W1904 roku, gdy ją two-
rzonodruhowiedysponowali tylko ręcznąsikawką.Dziśwyposa-
żenie jednostki stanowim.in. nowywózratowniczo–gaśniczy,
którypoświęconopodczasobchodów jubileuszu.Zokazji roczni-
cypowstania,OSPMarszowicedoczekała się też remonturemizy,
prace te sfinansowanozbudżetówgminy iwojewództwamałopol-
skiego.Nazdjęciu: najmłodsi strażacyOSPMarszowice. (JOL)

3
–Do tylu groźnych zdarzeń dosz-
łowClifie od 2008 roku, awięc
czasu, gdy firmaosiedliła się
wNiepołomicach. Siedem lat
temumiał tammiejscemały
pożar, aw2012 roku - ogromny,
który gasiło ponad 200 straża-
ków.Natomiastwiosną 2010 roku
za sprawąClifa skażona została
rzekaDrwinka i okolice.

Gmina wykupi Clifa,
by usunąć zagrożenie

Wieniec koła ze Stróży
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GminaPcim


