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CZYTAJ NA NASZYCH
STRONACH
INTERNETOWYCH!

POWIAT
NOWOTARSKI.

Swe święto uczcili
policjanci

w Komendzie
Powiatowej Policji.

Były medale i liczne
awanse na wyższe

stopnie oraz
oczywiście

odznaczenia.
Pełna lista

odznaczonych
– w internetowym

wydaniu „DP”.
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ŁUKASZ RAZOWSKI
zakopane@dziennik.krakow.pl

PODHALE. Przez kilkadzie-
siąt minut była zablokowana
zakopianka, a kierowcy stali
w kilkukilometrowym korku.
Do rowu wjechał przodem au-
tobus, blokując swym tyłem
drogę.

– To była kolizja, nikt nie
ucierpiał, autobus był pusty
– uspokajał Jacek Bobak, p.o.
rzecznik komendy powiato-
wej policji w Nowym Targu.
Do zdarzenia doszło tuż po
godzinie 10 rano w rejonie
Zaborni, tuż obok nowobu-
dowanego Blachotrapezu.
– Autobus wjechał w tył nie-
dużej ciązarówki. W wyniku
uderzenia autobus zjechał
przodem do przyrożnego

rowu. Przez około 30 minut
trwała akcja wyciągania po-
jazdu i przez tyle czasu była
zablokowana zakopianka
– tłumaczy Jacek Bobak.

Choć w zdarzeniu nikt nie
ucierpiał, to jednak nie mieli
łatwej drogi kierowcy jadący
w kierunku Zakopanego. Pró-
bując ominąć korek skręcali
w kierunku Mszany Dolnej,
by przejechać przez Rabkę.
Tam czekała ich, niestety, ko-
lejna niemiła niespodzianka.
Za sprawa remontu mostu
na Rabie ruch na przeprawie
odbywa się wahadłowo. Tym
samym i tu powstał niemały
korek. Na szczęcie po około
godzinie wszystko wróciło do
normy. (BES)

Tak twierdzą radni powiatu
tatrzańskiego, mieszkańcy gmi-
ny Bukowina Tatrzańska – Jan
Budz i Edward Tybor. To jed-
nocześnie przewodniczący oraz
wiceprzewodniczący Rady Po-
wiatu Tatrzańskiego. – O tym,
że Słowacy wybudowali potęż-
ne ujęcie wody na Jaworowym
Potoku, wiedzą wszyscy, ale
nie było do tej pory żadnej ofi-
cjalnej noty z naszej strony do
władz słowackich – mówi Ed-
ward Tybor.

Jaworowy Potok wypływa
z Doliny Jaworowej w Tatrach
Słowackich. To jeden z naj-
większych cieków wodnych
w Tatrach. Stanowi główny
dopływ Białki, która z kolei
powstaje w sąsiadującej z Do-
liną Jaworową Doliną Białki
z potoków Biała Woda, Rybie-
go Potoku i kilku mniejszych
cieków. Pomiędzy Jurgowem
a Spiską Jaworzyną – miejs-
cowością znajdującą się po
słowackiej stronie granicy
– Potok Jaworowy wpływa do
Białki (już po polskiej stronie,
powyżej Brzegów). – Kilka

lat temu Słowacy wybudowali
ujęcie wody, kierując wodę
z Jaworowego Potoku do sło-
wackich miejscowości, w stro-
nę Zdziaru i dalej. Jaworowy
Potok poniżej tego ujęcia wy-
sycha. Nie zasila już w wy-
starczający sposób Białki
– mówi Edward Tybor. Obyd-
waj radni podkreślają, iż
z tego powodu zagrożone są
stacje narciarskie w Bukowi-
nie, a przede w wszystkim
w Białce Tatrzańskiej, które
czerpią wodę z Białki do pro-
dukcji sztucznego śniegu.
– Białce grozi katastrofa eko-
nomiczna – twierdzą radni.

– Nie chodzi tylko o stacje
narciarskie. Białka stanowi
podstawowe ujęcie wody dla
Bukowiny Tatrzańskiej – mówi
wójt gminy Stanisław Łukasz-
czyk. Podkreśla, iż nie zna
jeszcze dobrze tematu, ale
w najbliższym czasie zapozna
się z problemem i podejmie
odpowiednie decyzje w tej
sprawie. Do tematu wrócimy.

AGNIESZKA SZYMASZEK
agnieszka.szymaszek@dziennik.krakow.pl

W Białce coraz
mniej wody?
BUKOWINA T. Czy nowe ujęcie
wykonane przez Słowaków,
zagrozi „suszą” po polskiej
stronie?

Na zaproszenie Związku Samorządów Polskich i Samorządu Mniejszości Polskiej węgierskie-
go województwa Borsod – Abaúj – Zemplén, na tradycyjne święto Polonii Węgierskiej – „Od-
pust w Derenku”, czyli „Derenki Búcsúra”, pojechała pięćdziesięcioosobowa delegacja Podha-
lan i Spiszaków, na czele z ks. proboszczem Janem Byrskim z Białki Tatrzańskiej, Jadwigą Plu-
cińską i dr Januszem Kamockim z Krakowa, tymi, którzy odkryli i przywrócili potomków osad-
ników z Białki Tatrzańskiej i Czarnej Góry ojczyźnie. Organizacją i logistyką wyjazdu z sukce-
sem poradzili sobie Anna i Józef Remiaszowie. Delegacja wzmocniona została zespołem „Spi-
szoki” z Łapsz Niżnych pod kierownictwem Elżbiety Łukuś i muzyką z Jurgowa. (RMR)
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Z obrazem bł. Jana Pawła II pojechali

do Derenku

Autobus w rowie

XXXI
Redyk
w Jaworkach

FOT. RYSZARD M. REMISZEWSKI

[STR. B5] SZCZAWNICA

Setne
urodziny
pani Hanny

[STR. B3] FRYDMAN


