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Czek
bez pokrycia
53-letni właściciel firmy trans-
portowej usiłował zapłacic za
węgiel, nie mają pieniędzy na
koncie.

OŚWIĘCIM |B3

Bohater ucieczki 
u przyjaciół
Przez kilka ostatnich dni w Oś-
więcimiu gościł bohater najsłyn-
niejszej i najbardziej brawurowej
ucieczki z KL Auschwitz Kazi-
mierz Piechowski. Spotkał się z
przyjaciółmi, a także z niepełnos-
prawnymi dziećmi.

WADOWICE |B5

Minister woli 
chronić głuszca
Mino protestów mieszkańców
Zawoi, minister wytyczył ob-
szar „Natury 2000” w paśmie
Policy. Przeciwko tym planom,
zawojanie wypowiedzieli się w
referendum.

KĘTY |B8

Wieści z gminy
Kęty

OŚWIĘCIM |B9

Ziemia 
Oświęcimska

WADOWICE |B10

Wiadomości 
z powiatu 
wadowickiego

Kolejna gmina odrzuca 
warianty przebiegu BDI
R E G I O N . Kalwaryjscy radni wycofali się ze swojego wrześniowego stanowiska
Czy budowa najważniejszej
trasy Podbeskidzia, czyli Be-
skidzkiej Drogi Integracyjnej,
jest zagrożona? Tydzień temu
radni wadowiccy odrzucili
wszystkie warianty przebiegu
tej drogi. Wczoraj to samo
zrobili radni z Kalwarii Ze-
brzydowskiej. A czas ucieka.

Samorządowcy z Kalwarii
już powoli zaczynają się w
tym wszystkim gubić. We
wrześniu zaopiniowali pozy-
tywnie dwa warianty BDI, ale
od tej pory zmienili zdanie.
Podczas niedawnych konsul-
tacji w tej sprawie miesz-
kańcy złożyli bowiem bardzo
dużo protestów. W takim
przypadku radni poszli za
głosem ludzi i wczoraj skory-
gowali swoje wcześniejsze sta-
nowisko, decydując o
odrzuceniu wszystkich wa-
riantów przebiegu BDI. Rajco-
wie zaapelowali do
projektanta, aby przygotował

nowe propozycje na aktua-
lnych mapach, a nie tak, jak
ostatnio – na starych. Radni
chcą też, aby przy projektowa-
niu uwzględnił liczne postu-
laty mieszkańców.

- Dotychczas nie przedsta-
wiono nam żadnego harmono-
gramu budowy BDI, jedynie
są mgliste zapewnienia o bu-
dowie w latach 2012-14 – na-
rzekał wczoraj Marcin
Krawczyński, przewod-
niczący RM.

Pytanie tylko, czy ten ter-
min jest jeszcze aktualny,
skoro już na etapie wytycza-
nia przebiegu drogi pojawiły
się takie problemy. Ostatnio
najwięcej protestują w gmi-
nach Wadowice, Kalwaria
oraz Skawina. Na razie
GDDKiA pozostaje przy
swoim stanowisku, że w 2012
roku inwestycja zostanie roz-
poczęta.

(GM)

REKLAMA

Czasem nawet godzinę musi
spędzić w policyjnym radiowozie
w środku nocy kilkulatek, bo ro-
dzice są zbyt pijani, by się nim
opiekować. 

To dla dziecka olbrzymi
stres. Chrzanowscy policjanci
doskonale o tym wiedzą, ale
nie mają wyjścia. W powiecie
chrzanowskim nie ma hostelu
dla takich dzieci, a pogotowia
opiekuńcze są przepełnione.

Interwencji, gdy funkcjo-
nariusze są wzywani do pi-
janych rodziców, jest
czasami nawet kilka w mie-
siącu. Najczęściej dochodzi
do nich nocą.

– Próbujemy kontakto-
wać się z dziadkami albo z
kimś z rodziny, by zaopie-
kowali się dziećmi. Nie-
stety, czasem rodzice są tak
pijani, że nie się z nimi do-
gadać. Wtedy nie mamy wy-

jścia. Musimy zabrać dzieci
do radiowozu i zawieźć je
do komendy. Taka podróż w
środku nocy to dla nich
ogromny stres. Nie to jest
jednak najgorsze. Nie
wiemy, co zrobić z nimi pó-
źniej. Przecież nie mogą w
komendzie nocować – mówi
Wiesław Dudek z Zespołu
ds. Nieletnich KPP w
Chrzanowie.
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Pozbawione opieki dzieci 
nocują u sąsiadów

O Ś W I Ę C I M .  – Przechodzą
nam obok nosa konkretne pie-
niądze. Aby to zmienić, trzeba jak
najszybciej przyjąć program
ochrony zabytków – mówi Bo-
gusław Sobala z klubu „Starówka”.

Podaje przykład Wieliczki,
która na renowację zabytków
uzyskała z puli wojewódzkiego
konserwatora 700 tys. zł.

– Ciągle mówi się, że nie ma
pieniędzy na ten cel i jest wiele
innych problemów, które w
pierwszej kolejności wymagają
nakładów z budżetu miasta.
Tymczasem nie wykorzystujemy
innych możliwych źródeł finan-
sowania przedsięwzięć, związa-
nych z ratowaniem śladów
naszej przeszłości – mówi przed-
stawiciel „Starówki”, która pro-
wadzi w Oświęcimiu działalność
na rzecz zachowania i utrwalenia
bogatej historii grodu nad Sołą.

Podkreśla, że wiele miast
robi to już od dawna. Aby jed-
nak ubiegać się o wsparcie fi-
nansowe na przykład od
wojewódzkiego konserwatora
zabytków, potrzebny jest pro-
gram ich ochrony w mieście.

– Wiemy, że taki dokument
już powstał w urzędzie. Rozma-
wiałem na ten temat z jego re-
cenzentem Tadeuszem Gaborem
z delegatury WKZ w Nowym
Targu. Wyrażał się o nim bardzo
pochlebnie, podobno nie spotkał
się jeszcze z tak dobrze meryto-
rycznie przygotowanym opraco-
waniem. Teraz trzeba jak
najszybciej wdrożyć go w życie
– dodaje Bogusław Sobala.

Przypomina, że „Starówka” i
Rada Osiedla Stare Miasto za-
biegały od 1,5 roku o przyjęcie
programu ochrony zabytków,
którego celem jest nie tylko po-
zyskiwanie pieniędzy. (BK)
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Na wczorajszej sesji w Kalwarii radni uważnie słuchali głosu mieszkańców. Na zdjęciu Czesław
Rachwał z Zarzyc Małych. FOT. MIROSŁAW GAWĘDA


