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Przy wytyczaniu beskidzkiej
trasy punkt zwrotny?
R E G I O N . Kalwaria łagodzi swoje stanowisko. W Tomicach i Zarzycach 
mogą spać spokojnie. Tylko Wadowice ciągle protestują

To może być przełom w pra-
cach nad wytyczeniem nowej
drogi krajowej z Krakowa do
Bielska-Białej, nazwanej Be-
skidzką Drogą Integracyjną.
Swoje stanowisko w tej sprawie
złagodzili radni z Kalwarii Ze-
brzydowskiej, którzy jeszcze
kilka miesięcy temu oprotes-
towali wszystkie warianty prze-
biegu tej drogi. Spór ciągle
trwa jeszcze w jednej gminie –
w Wadowicach.

Wczoraj Andrzej Kollbek, wice-
dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad z Krakowa,
przywiózł na sesję kalwaryjskiej
Rady Miejskiej nowe propozycje
przebiegu beskidzkiej trasy przez
teren tej gminy. Przedstawione
przez niego kompromisowe roz-
wiązania nawet spodobały się rad-
nym. Dyrektor Kollbek wyjeżdżał
z Kalwarii zadowolony.

- W tej chwili przy wytyczaniu
nowej drogi mamy półroczne spóź-

nienie. Myślę, że teraz jesteśmy
w stanie nadrobić ten czas i bu-
dowa BDI będzie mogła się roz-
począć na przełomie 2011/12 roku.
Inwestycja ciągle znajduje się w
rządowym planie budowy dróg i
autostrad – mówił po spotkaniu
w Kalwarii.

Zadowoleni są mieszkańcy
podkalwaryjskich Zarzyc Małych.
W pierwotnej wersji drogę wyty-
czono przez środek tej wsi. Wielu
budynkom groziło wyburzenie.

Teraz – według nowych planów –
droga w ogóle ominie Zarzyce.
W podobny sposób konflikt został
rozładowany także w Barwałdzie.
Wręcz rewolucyjne rozwiązanie
GDDKiA proponuje w Zebrzydo-
wicach, gdzie zaplanowano bu-
dowę podziemnego tunelu pomię-
dzy kościołem a cmentarzem.
Szczegóły mają zostać ustalone
podczas spotkania w terenie z
projektantem, które odbędzie się
25 lutego. Kalwaryjscy radni z za-

dowoleniem przyjęli nowe propo-
zycje przebiegu BDI na terenie
tej gminy. Nie ukrywali, że budowa
tunelu to bardzo ciekawe i nowa-
torskie rozwiązanie.

Ciągle spór o przebieg BDI
trwa natomiast w Wadowicach.
Wczoraj wadowiccy radni podjęli
nawet uchwałę, kategorycznie
sprzeciwiając się wytyczaniu no-
wej trasy po południowej stronie
miasta.

Dokończenie str. B5

Nie chcą więcej
supermarketów

Mieszkańcy z podzatorskiego Podolsza
obawiają się, że ptaki okażą się ważniejsze
od ludzi, a program „Natura 2000” storpe-
duje szansę na budowę obwodnicy. Wczo-
raj od godz. 15 do 17 blokowali ruchliwe
skrzyżowanie dróg Oświęcimskiej z Chrza-
nowską, tuż przy wjeździe do Zatora. 

– Będziemy puszczać samochody dopie-
ro jak korek będzie z jednej strony aż do
Włosienicy, a z drugiej, do Graboszyc – za-
powiadała wojowniczo Franciszka Jarosz,
sołtys Podolsza. - Jak trzeba, będziemy co-

dziennie przez godzinę blokować drogę.
Jeżeli nas zignorują, pojedziemy w dwa
autobusy do Warszawy! – odgraża się.

- Protestujący mają rację. Obszar „Natu-
ry 2000” wytyczono zza biurka. Zamiast
chronić ptaki, gniazdujące nad tutejszymi
stawami, biegnie po płotach i kartofliskach.
Takie rozwiązanie jest kolosalnym błędem.
To nóż wbity w plecy lokalnej społeczności
przez ministra ochrony środowiska – kwi-
tuje Zbigniew Biernat, burmistrz Zatora.

Dokończenie str. B3

L I B I Ą Ż .  O ile w gminie
Chrzanów supermarkety wy-
rastają jak grzyby po deszczu,
to w pobliskim Libiążu sytua-
cja wygląda już zupełnie ina-
czej. W ostatnim czasie
otwarto tam trzy takie sklepy i
na tym może się zakończyć.
Burmistrz nie kryje, że nie
widzi już potrzeby powstania
kolejnych tego typu obiektów.

Do gabinetu burmistrza Li-
biąża Jacka Latki dość często
pukają inwestorzy zaintere-
sowani lokowaniem na terenie
tej gminy kolejnych sklepów
wielkopowierzchniowych. Ich
propozycje spotykają się jed-
nak z negatywną odpowiedzią. 

– Nie widzę potrzeby prze-
znaczania na ten cel kolejnych
terenów należących do gminy
– przyznaje Latko. 

Nie oznacza to jednak, że
markety już tu nie powstaną.
Do sprzedaży działki na ten
cel inwestorzy mogą bowiem
przekonać prywatnych właś-
cicieli nieruchomości. Ci nie
muszą bowiem uzyskiwać zgo-
dy władz gminy na lokalizację
takiego sklepu, o ile po-
wierzchnia marketu nie prze-
kroczy 500 metrów kwadra-

towych. Burmistrz nie widzi
też przeszkód w lokowaniu
na tym terenie magazynów
dużych sieci. Z taką propo-
zycją do gminy zwróciła się
już znana sieć sklepów kos-
metycznych. 

– Mamy atrakcyjny teren
przy ul. Krakowskiej, który
mógłby być wykorzystany na
ten cel – przyznaje Jacek Latko. 

Mowa o gminnej działce o
powierzchni 3,5 hektara. Tym-
czasem do gminy wpłynęła
oferta od sieci Rossmann, któ-
ra poszukuje w tym rejonie
terenu 10 hektarów na utwo-
rzenie magazynów. 

– Tuż za naszą działką
jest nieruchomość należąca
do Spółdzielni Rolniczej. Roz-
mawiałem z jej prezesem czy
byliby skłonni sprzedać, ją
na magazyny i nie widzi
przeszkód – dodaje burmistrz
Libiaża. 

Teraz wszystko zależy od
tego, czy na zakup nierucho-
mości zdecyduje się sieć kos-
metyczna. W swojej ofercie
zaznaczyli bowiem, że inte-
resuje ich teren, na którym
nie ma szkód górniczych i tu
może być problem.

(SA) 

CHRZANÓW |B2

Nie chcą 
progu
Mieszkańcy ul. Mydlanej w
Chrzanowie nie chcą mon-
tażu na tej ulicy progu zwal-
niającego. Domagają się za to
jej remontu.

KĘTY |B3

Roztańczony 
rekord
Klubowi Tańca Towarzy-
skiego „Ragtime” w Kętach
stuknie w tym roku ćwierć
wieku. Zaś absolutnie rekor-
dowa liczba par tanecznych
stukała obcasami podczas
Ogólnopolskiego Turnieju
Tańca Towarzyskiego „Złote
Pantofelki”.

OLKUSZ |B4

Komputery 
od rycerzy
Świetlicę Opiekuńczo–Wy-
chowawczą, prowadzoną
przez Stowarzyszenie Do-
broczynne „Res Sacra
Miser”, odwiedzili ostatnio
niecodzienni goście. Ryce-
rze z Niemiec podarowali
dzieciom sprzęt kompute-
rowy. 

BRZEŹNICA |B5

Aby policjanci 
zapomnieli
Pewien mieszkaniec gminy
Brzeźnica, który pod ko-
niec ub. roku próbował
wręczyć mundurowym
ponad 9 tys. zł, nie dość, że
stracił te pieniądze, to
teraz grożą mu dodatkowe
konsekwencje.

(033) 843 31 86

Zajmiemy się Twoją
sprawą

Przy 
telefonie
czeka

PAWEŁ PLINTA
oswiecim@dziennik.krakow.pl

BLOKADA. Korek od Włosienicy, przez Zator,
do Graboszyc
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B5Powiat wadowicki i suski

Przy wytyczaniu beskidzkiej...?
Dokończenie ze str. B1

Przypomnijmy, że już w lis-
topadzie wadowiccy radni opro-
testowali wszystkie warianty prze-
biegu BDI przez teren tej gminy.
Wczoraj na nadzwyczajnej sesji
sprecyzowali swoje listopadowe
stanowisko, pisząc w uchwale, że
„żaden z południowych warian-
tów nie może uzyskać naszej ak-
ceptacji, ponieważ są one nieko-
rzystne dla rozwoju naszej gmi-
ny”. Zdaniem radnych, warianty
południowe stwarzają poważne
zagrożenie dla największych
osiedli mieszkaniowych Wadowic,

Jaroszowic, Gorzenia, Zawadki i
Choczni i naruszają interesy kil-
kunastu tysięcy mieszkańców.

Wadowiccy radni proponują,
aby projektant wytyczył nową
drogę na północ od Wadowic. Co
na to Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad?

- Odnoszę wrażenie, że powoli
udaje nam się przełamać impas
w tej sprawie – mówi niespodzie-
wanie Andrzej Kollbek.

Dodaje, że w przypadku Wa-
dowic projektanci pracują nad
wariantami północnymi. Prak-
tycznie nie biorą już pod uwagę
przebiegu BDI przez gminę To-

mice, gdyż ten wariant ingeruje
w tereny „Natury 2000”. – Po
północnej stronie Wadowic jest
jednak jeszcze inny wariant,
wzdłuż torów kolejowych, które
gmina Wadowice byłaby w stanie
zaakceptować – mówił Andrzej
Kollbek.

Na razie jednak GDDKiA nie
przedstawiła władzom Wadowic
żadnej takiej propozycji, więc nie
wiadomo, jak samorządowcy na
nią zareagują. Póki co wadowickie
władze pozostają ostatnimi w po-
wiecie, które nie są zadowolone
z propozycji przebiegu BDI przez
teren swojej gminy. (GM)

Ta sprawa może być przestrogą
dla wszystkich tych, którzy
uważają, że łapówką można
łatwo przekupić policjanta. Że
tak wcale nie musi być prze-
konał się pewien mieszkaniec
gminy Brzeźnica, który pod ko-
niec ub. roku próbował wręczyć
mundurowym ponad 9 tys. zł.
Nie dość, że stracił te pieniądze
to teraz grożą mu dodatkowe
konsekwencje.

W połowie października ub.
roku na jednej z lokalnych dróg
w gminie Brzeźnica policyjny
patrol zatrzymał skodę, kiero-
waną przez 51-letniego miesz-
kańca tej gminy. Okazało się,
że kierowca był kompletnie pi-
jany. Odmówił jednak dmucha-
nia w alkomat. W takim wy-
padku - zgodnie z procedurą -
policjanci poinformowali go, że
muszą go przewieźć do szpitala
w Wadowicach na badanie
krwi. Kiedy radiowóz dojeżdżał
do Wadowic, mężczyzna za-
proponował policjantom, aby
o wszystkim zapomnieli. Pomóc
miały im w tym pieniądze, a
konkretnie 9,1 tys. zł, które po-

dejrzany wyjął z portfela i
usiłował wręczyć policjantom.

Mundurowi – zapewne ku
zaskoczeniu mężczyzny - nie
wzięli pieniędzy. Natychmiast
przez radio poinformowali ofi-
cera dyżurnego w komendzie
powiatowej o próbie wręczenia
im korzyści majątkowej w za-
mian za odstąpienie od czyn-
ności służbowych. Dopiero wte-
dy mężczyzna zdał sobie spra-
wę, że całej sprawy już nie da
się „odkręcić”. Pieniądze zos-
tały zabezpieczone jako dowód
rzeczowy.

Po przeprowadzeniu bada-
nia okazało się, że w krwi po-
dejrzanego płynęło aż 2,4 pro-
mila alkoholu. Sprawa przeka-
zana została do prokuratury.
Mężczyzna przyznał się do po-
pełniania przestępstw, czyli kie-
rowania samochodem pod
wpływem alkoholu i usiłowania
wręczenia łapówki policjantom.

W porozumieniu z proku-
ratorem zdecydował się o do-
browolnym poddaniu się karze.
W takim wypadku nie jest ko-
nieczne przeprowadzanie pro-

cesu sądowego. Prokurator wy-
stąpił natomiast do sądu o za-
oczne ukaranie mieszkańca
Brzeźnicy.

Wszystko wskazuje na to,
że poniesie on surowe konsek-
wencje. We wniosku do sądu
prokurator proponuje 1,5 roku
pozbawienia wolności z wa-
runkowym zawieszeniem wy-
konywania kary, a także grzyw-
nę w wysokości 3 tys. zł i prze-
padek ponad całej łapówki. We
wniosku prokurator sugeruje
także odebranie mężczyźnie
prawa jazdy na 2 lata. Osta-
tecznie o wymiarze kary zde-
cyduje sąd.

W ub. roku nie była to je-
dyna tego typu sprawa w po-
wiecie wadowickim. Pijany kie-
rowca (1,2 promila) usiłował
także przekupić policjantów z
Andrychowa, proponując im 5
tys. zł łapówki. Interweniujący
policji nie skorzystali z propo-
zycji, a sprawa - podobnie, jak
w przypadku mieszkańca
Brzeźnicy – wylądowała w
sądzie.

(GM)

Ponad 9 tys. zł miało 
sprawić, aby policjanci 
o wszystkim zapomnieli
P O W I AT  WA D O W I C K I . W ostatnich miesiącach 
pijani kierowcy dwukrotnie bezskutecznie usiłowali
przekupić policjantów, wręczając im łapówki

Za usiłowanie przekupienia policjantów sprawcy grożą podwójne konsekwencje.

S U C H A  B E S K I D Z K A .  W
Małopolsce jest kilkanaście pla-
cówek, które nie gwarantują ko-
bietom rzetelnych wyników
badań mammograficznych. A to
podstawowa metoda diagnozo-
wania raka piersi. Na szczęście
pracownia w suskim ZOZ do ta-
kich placówek nie należy.

Z wyjaśnień, jakie przysłano do
naszej redakcji, wynika, że pra-
cownia mammograficzna
Zakładu Diagnostyki Obrazowej
Szpitala w Suchej Beskidzkiej
spełnia wszystkie wymogi za-
lecane standardami unijnymi
oraz, że na bieżąco przeprowa-
dzane są w niej testy i kontrole
związane z jakością wykonywa-
nych badań i zdjęć. 

„Kontrole przeprowadzane
są przez wykwalifikowanego fi-
zyka medycznego zatrudnione-
go w szpitalu, zgodnie z przy-
jętymi standardami, w celu
ciągłego zapewnienia wysokiej
jakości wykonywanych w nim
badań rentgenowskich. W wy-
nikach przeprowadzanych od
kilku lat audytów nasza pra-
cownia mammograficzna za-
wsze klasyfikowana była na po-
ziomie akceptowanym. Nie ina-
czej było w roku ubiegłym.
Otrzymaliśmy wtedy 104,27 pkt.,
co postawiło naszą pracownię
na wysokim drugim miejscu w
województwie małopolskim” -
wyjaśniają koordynator Zakładu
Diagnostyki Obrazowej Maciej
Sajewicz i dyrektor Zespołu

Opieki Zdrowotnej Janusz Ba-
czewski. 

Jak zapewniają, celem dalszej
poprawy jakości wykonywanych
zdjęć, we wrześniu ubiegłego
roku przeprowadzono generalny
remont pomieszczenia ciemni
mammograficznej, zainstalowa-
no też odpowiedni system wen-
tylacji grawitacyjnej oraz zaku-
piono nowoczesną wywoływarkę
do zdjęć, zapewniającą ich bar-
dzo dobrą jakość. Zaś personel
Zakładu Diagnostyki Obrazowej
ma wysokie kwalifikacje związa-
ne z wykonywaniem zdjęć ob-
razowych. A wszyscy technicy
zajmujący się wykonywaniem
badań mammograficznych prze-
chodzą okresowe szkolenia.
Ostatnio zostali przeszkoleni w
grudniu 2008 roku w Wojewódz-
kim Ośrodku Koordynującym w
Krakowie, a następne doksz-
tałcenie planowane jest w marcu,
w Centrum Edukacji Medycznej
w Warszawie.

„Należy również podkreślić
fakt, że szpital w Suchej Be-
skidzkiej od 9 lat posiada Cer-
tyfikat Akredytacyjny Centrum
Monitorowania Jakości w
Ochronie Zdrowia i od 6 lat
wdrożony i certyfikowany jest
system zintegrowanego za-
rządzania jakością i środowi-
skiem na zgodnie z normami
ISO, co zapewnia stały nadzór
nad procesami zachodzącymi
w naszym szpitalu” – czytamy
w liście.

(RASZ)

REKLAMA

Mammografia
wiarygodna

JORDANÓW

Inwestycyjny 
boom?

Rajcy gminy z rozmachem za-
planowali tegoroczne inwesty-
cje. Będzie ich tyle, że nie
obejdzie się bez zaciągania
kredytów. Przeznaczyli na nie
ponad 7,2 mln zł z nieco ponad
25 mln budżetu przy deficycie
wynoszącym 1,7 mln zł. Naj-
więcej pochłonie kanalizacja
gminy oraz budowa wodo-
ciągów w Łętowni i Topo-
rzysku. Zmodernizowana
będzie także droga z Naprawy
Górnej do Jordanowa. Popra-
wione zostaną chodniki, drogi
polne i oświetlenie. Rozbuduje
się szkołę podstawową w To-
przysku, a placówki oświaty w
Osielcu i Wysokiej zyskają ko-
lektory słoneczne. Ponadto po-
wstanie kryta pływalnia w
Naprawie. (RASZ)

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

Szukają 
zdjęć

Bernardyni z okazji 30 rocz-
nicy pierwszej pielgrzymki
Jana Pawła II do sanktuarium
kalwaryjskiego przygotowują
wystawę niepublikowanych
dotąd fotografii przedsta-
wiających kardynała Karola
Wojtyłę podczas pobytu na
kalwaryjskich Dróżkach. Dla-
tego szukają unikatowych
zdjęć u turystów i piel-
grzymów. Proszą, aby prze-
syłać do klasztoru fotografie w
formie elektronicznej lub pa-
pierowej, a także negatywy.
Oryginały, po zeskanowaniu
zostaną odesłane właścicie-
lom. Do zdjęcia należy
dołączyć opis. Otwarcie wy-
stawy „Kalwaryjskie ślady Ka-
rola Wojtyły”, 7 czerwca.

(RASZ)

Dyrektor ZOZ Janusz Baczewski zapewnia, że mammografia
wykonywana w suskim szpitalu daje obiektywne wyniki.

SUCHA BESKIDZKA

Lewa 
rozdzielnia

Suski sąd ukarał jed-
nego z mieszkańców za
kradzież energii  elek-
trycznej.  Obywatela ska-
zano na 6 miesięcy
wiezienia w zawieszeniu
na 2 lata,  a także naka-
zano mu naprawienie
szkód, jakie poniosła
spółka Enion. Za miesiąc
pobierania prądu bez
licznika emerytowi nali-
czono 1.797 zł opłaty
zryczałtowanej.

(RASZ)
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