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Powiat wadowicki i suski
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W najgorszym wypadku nowej drogi
nie będzie, a pieniądze pójdą na inne inwestycje

REGION.

Wojewoda
u seniorek
Wojewoda Jerzy Miller otrzymał tytuł Honorowego
Członka Stowarzyszenia Koła
Gospodyń Wiejskich w Andrychowie. Wyróżnienie odebrał
w Miejskim Domu Kultury
podczas VIII Biesiady Seniorek i Działaczek Kół Gospodyń
Wiejskich. Imprezie towarzyszyły wystawy prac plastycznych KGW: Brzezinki,
(RASZ)
Zagórnika i Roczyn.

WADOWICE

Klub Podróżnika
zaprasza
Przedświąteczne spotkanie w
Klubie Podróżnika poświęcone
jest Ameryce Południowej i
Wyspie Wielkanocnej. O
ciepłych klimatach opowiedzą
Małgorzata i Marcin Radwanowie. Prelekcja, 19 grudnia, w
Galerii Cafe, przy ul. Kościelnej 4, o godz. 18.00. Wstęp
(RASZ)
wolny.

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

Bernardyni budują
szopkę

Na wniosek mieszkańców władze Wadowic i Kalwarii odrzuciły niedawno wszystkie warianty przebiegu BDI. GDDKiA liczy, że samorządowcy pomogą w negocjacjach z protestującymi. FOT. MIROSŁAW GAWĘDA
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad ucina
spekulacje, że plan budowy
70 km nowej drogi krajowej
z Głogoczowa do BielskaBiałej to plan wirtualny. Inwestycja znajduje się w rządowym planie budowy dróg w
Polsce i zostanie zrealizowana
pod warunkiem, że samorządowcy pomogą w wytyczeniu nowej drogi. Jak na
razie jest z tym problem.
Komuś może się wydawać
kompletnie nierealne, że w
ciągu kilku zaledwie kilku lat,
jak jest obecnie planowane,
uda się wybudować 70 km nowej beskidzkiej drogi, która
będzie warta aż 2,5 mld zł.
Nic dziwnego, wszak dotychczas tempo remontów i budowy nowych dróg krajowych
w naszym regionie nie było
zbyt imponujące. Nie tak dawno na stan dróg narzekali radni powiatowi z Wadowic.
Czy w takim razie BDI to
tylko wirtualny plan czy może
jednak ta droga może powstać?
Magdalena Chacaga, rzecznik krakowskiej GDDKiA,

przekonuje, że beskidzka droga ma jak najbardziej realne
szanse doczekać się realizacji.
A to dlatego, że budowa tej
drogi została wpisana do
rządowego „Programu Budowy Dróg i Autostrad” na lata
2008-13. Także w przyszłorocznym budżecie państwa zapisano pieniądze na
prace projektowe tej wielkiej
inwestycji.
- Droga powstanie w najbliższych latach pod warunkiem, że samorządowcy z
gmin, którzy najlepiej znają
realia w terenie, będą nam pomagać na etapie projektowym.
Głównie chodzi o pomoc w
konsultacjach z mieszkańcami
z sprawie wytyczenia przebiegu drogi. Plan zakłada, że w
2009 roku wybrany zostanie
jeden wariant przebiegu BDI.
Jeśli nie pojawi poślizg, to po
zakończeniu prac projektowych, budowa rozpocznie się
w 2012 lub w 2013 roku – mówi
Magdalena Chacaga.
Czy obecnie samorządowcy wspierają budowę BDI?
Oficjalnie nikt nie jest przeciwko. W GDDKiA nie ukry-

wają jednak zdziwienia pod
niedawnej decyzji władz Wadowic i Kalwarii, które na
wniosek protestujących mieszkańców odrzuciły wszystkie
warianty przebiegu nowej drogi, nie proponując żadnych alternatywnych rozwiązań.
W najbliższych miesiącach
– jak informuje Magdalena
Chacaga – gminom przekazane zostaną nowe mapy z
wariantami przebiegu BDI.
Tym razem będą to mapy aktualne, wykonane na podstawie zrobionych niedawno
zdjęć lotniczych. Nie wiadomo
jednak, czy biuro projektowe
prześle do Wadowic i Kalwarii
zupełnie nowe warianty czy
też te, które zostały już oprotestowane.
Poseł Marek Polak nie
ukrywa, że jeśli w przyszłym
roku nie wybrany zostanie
jeden wariant przebiegu BDI,
to cały plan budowy nowej
beskidzkiej drogi może legnąć
w gruzach. Mogą na tym skorzystać inne inwestycje w
Małopolsce, którym nie towarzyszy tyle protestów.
(GM)

Wpadł przypadkowo
W A D O W I C E . Przypadek
zdecydował o zatrzymaniu 25letniego uciekiniera z wadowickiego więzienia. Młody
mężczyzna „wpadł”, kiedy jechał
autobusem w Krakowie, a rozpoznał go podróżujący tym samym
autobusem policjant z Wadowic.
25-latek z Kęt był poszukiwany
przez małopolską policję od 20
listopada, kiedy oddalił się z miejsca pracy. Policjanci nie mieli pojęcia, gdzie przebywa. Raz udało
się już go namierzyć w pobliżu
jego miejsca zamieszkania w Kę-

tach. 25-latek był jednak szybszy
i uciekł do lasu.
Mężczyzna został zatrzymany
dopiero w miniony piątek, kiedy
w Krakowie podróżował autobusem komunikacji miejskiej.
Tak się złożyło, że tym samym
autobusem jechał także po cywilnemu policjant z Wadowic,
który rozpoznał zbiega i wezwał
policyjny patrol. 25-latek był zaskoczony. Nie stawiał oporu.
- To rzeczywiście szczęśliwy
zbieg okoliczności. Poszukiwany
mężczyzna został rozpoznany
przez policjanta z powiatu wa-

dowickiego, który zaledwie od 1
grudnia pracuje w jednym z krakowskich komisariatów. Wcześniej pracował w komendzie powiatowej w Wadowicach – mówi
Elżbieta Goleniowska-Warchał,
rzecznik wadowickiej policji.
Zatrzymany mężczyzna trafił
do krakowskiego aresztu. Gdyby
nie uciekł z wadowickiego więzienia, to wyszedłby na wolność
w 2010 roku. Teraz bardzo prawdopodobnie wydaje się, że za
ucieczkę otrzyma dodatkowy
wyrok pozbawienia wolności.
(GM)

Jedna z największych szopek
bożonarodzeniowych powstaje
w klasztorze bernardynów.
Tło szopki stanowi płótno o
szerokości 12 i wysokości 8
metrów, na którym widnieje
panorama Betlejem. Do budowy zużyje się ok. 200 figur ruchomych i statycznych. Najstarsze pochodzą z XIX wieku.
(RASZ)

Wpadli, bo nie
odpalili auta
SUCHA BESKIDZKA.
Funkcjonariusze policji złapali
podczas próby włamania do samochodu dwóch zbiegłych więźniów.
W sobotę w nocy dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej odebrał telefon
od mieszkańca osiedla Na Stawach, który powiedział, że
dwóch mężczyzn włamuje się
do fiata 125p. Wysłano dwa patrole. Na widok radiowozów złodzieje rzucili się pieszo do ucieczki.
- Po krótkim pościgu zostali
zatrzymani. Byli to 25. i 26.
letni mieszkańcy Krakowa. Próbowali oni ukraść samochód na
tzw. pych, jednak nie zdołali go
uruchomić, gdyż samochód zasilany był gazem, a było mroźno

– mówi Paweł Siwiec, oficer prasowy KPP w Suchej Beskidzkiej.
Było to już ich 6. włamanie
do samochodów tej nocy. Wcześniej chcieli ukraść: dwa polonezy, malucha, fiata uno i dostawczego VW. Za każdym razem
sforsowali stacyjki, ale aut nie
odpalili.
Okazało się, że pechowi rabusie w połowie listopada zbiegli z
Zakładu Karnego w Tarnowie
podczas wykonywania prac poza
murami budynku. Mieli tam odbyć
kary pobawienia wolności: jeden
do 2011 r., a drugi do 2014 r.
Za występki w Suchej Beskidzkiej grozi im kara od 1 do
10 lat pozbawienia wolności.
Obu osadzono na powrót w
zakładzie karnym.
(RASZ)

Podbabiogórskie
laury rozdane
S U C H A B E S K I D Z K A . Nagrodzono uczestników VIII edycji
Powiatowego Konkursu Literackiego Podbabiogórskie Opowieści zorganizowanego przez
Bibliotekę Suską, magistrat i
starostwo.
Głównym jego celem jest doskonalenie umiejętności literackich oraz pielęgnowanie lokalnej tradycji, historii
i ku l tu r y, w ty m g wa r y
przez mieszkańców powiatu.
Ze słowem zmagało się
95 osób, a pierwsze miejsca
otrzymali: w kategorii szkół
p o d st awow yc h , Ka r o l i n a
Wrona z SP w Bieńkówce;
w kategorii gimnazjów Syl wester Wróbel z Gimnaz-

jum w Zembrzycach; w kategorii szkół ponadgimnazjalnych Jakub Krzeszowiak
z LO Sucha Beskidzka. Zaś
wśród dorosłych pierwsze
m i e j s c e z a j ą ł Ta d e u s z
Uczniak z Bystrej, drugie
Stanisław Pająk z Suchej
Beskidzkiej, a trzecie Maria
Strączek z Jachówki. Na grody specjalne dostali Stefania Małysa, Janina Mrózek, Kazimierz Surzyn, Karolina Gruca i Tomasz Skupień.
Ws z ys cy l au r e a c i ko n ku r su ot r z y m a l i n ag r o dy
książkowe oraz pamiątkowe
dyplomy ufundowane przez
organizatorów.
(RASZ)

REKLAMA

JORDANÓW

Zagospodarują
budynek szpitalika
Pomieszczenia po jordanowskim szpitaliku obejmie Stowarzyszenie Trzeźwości
„Dom” z Jordanowa, które
wygrało licytację. Stowarzyszenie poprowadzi rehabilitację zdrowotną, społeczną
oraz psychoterapię osób
uzależnionych od alkoholu,
nikotyny, leków, hazardu
oraz dla ofiar przemocy domowej. Ma też pomagać dorosłym dzieciom
alkoholików, oraz dzieciom i
(RASZ)
młodzieży.

Biuro podróży – Izabela Tobiasiewicz
os. 700-lecia, 32-650 Kęty (obok kościoła),
tel. 033/845-50-96, 661-767-629
www.bptobiasiewicz.turystyka.net
OFERUJE:

•WCZASY ZIMA 2008/2009, LATO 2009
•WYCIECZKI
•KOLONIE, ZIMOWISKA, OBOZY
•PIELGRZYMKI
Zapraszamy osoby indywidualne
oraz grupy zorganizowane.
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Beskidzka droga to nie
wirtualny plan,
ale samorządowcy
muszą pomóc

ANDRYCHÓW

