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Powiat wadowicki i suski

B5

Radni mają coraz
mniej czasu
na decyzję
o przebiegu drogi
Wojewodzie, który jest przedstawicielem
rządu w terenie, bardzo zależy, aby powstała
nowa trasa z Krakowa do Bielska

REGION.

POWIAT WADOWICKI

Chcą
taniego prądu
Samorządowcy powiatowi
myślą o budżetach domowych
mieszkańców. Właśnie dlatego
postanowili skierować do prezydenta i premiera apel, w
którym sprzeciwiają się ostatnim podwyżkom cen energii
elektrycznej. Apelują o
„wdrożenie systemu finansowego wsparcia dla odbiorców
energii, zwłaszcza tych najuboższych”, którzy cierpią na
ostatnich podwyżkach. Przypominają także, że drogi prąd
spowoduje pogorszenie sytuacji finansowej wielu firm, co w
konsekwencji może prowadzić
do zwolnień pracowników.
(GM)

BRZEŹNICA

Włamanie
do... skupu złomu
Nieznany sprawca po wyłamaniu drzwi wejściowych do magazynu skupu słomu z
wnętrza skradł 77 kg złomu
miedzi. Straty wynoszą 900 zł.
Złośliwi komentują, że może to
być dla złodzieja forma inwestycji na przyszłość, gdyż
miedź i inne metale ostatnio
tanieją. Skoro ceny spadają, to
(GM)
kiedyś pójdą w górę.

WOŹNIKI
Na rogatkach Wadowic tworzą się takie korki. Czy wadowicki pat w sprawie budowy beskidzkiej trasy uda się przełamać? FOT. MIROSŁAW GAWĘDA
Jeśli w ciągu dwóch najbliższych miesięcy samorządowcy z Wadowic nie zaakceptują pozytywnie któregoś
z proponowanych wariantów
przebiegu Beskidzkiej Drogi
Integracyjnej, to zrobi to za
nich Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad.
Czas biegnie, a GDDKiA się
spieszy. Jak informował niedawno wicedyrektor GDDKiA
z Krakowa Andrzej Kollbek, z
powodu protestów przy wytyczaniu tej drogi pojawił się już
półroczny poślizg. Na więcej
inwestor nie może sobie pozwolić. Nic dziwnego. Kierowcy
żądają nowej drogi pomiędzy
Bielskiem a Krakowem. Jej budowa została wpisana do rządowego planu budowy dróg i autostrad, więc teoretycznie będą
na nią pieniądze.
– W ciągu dwóch najbliższych miesięcy planujemy
zakończyć prace nad wstępnym
wytyczaniem wariantów przebiegu beskidzkiej drogi. W
połowie
roku
chcemy
przedłożyć wojewodzie wniosek
o wydanie decyzji o środowi-

skowych uwarunkowaniach
planowanej inwestycji – mówi
wicedyrektor GDDKiA Andrzej
Kollbek.
Na terenie 11 gmin, przez
które ma przebiegać BDI, jest
coraz mniej „ognisk zapalanych”. Konflikty udało się już
rozwiązać w gminie Skawina,
wiele wskazuje na to, że najbliższym czasie również radni
Kalwarii pozytywnie zaopiniują dwa warianty. W gronie
nie przekonanych pozostały
ciągle Wadowice. Radni z tej
gminy za żadne skarby świata
nie chcą się zgodzić, aby BDI
przebiegała po południowej
stronie miasta, gdzie projektanci wytyczyli cztery warianty. Ostro działa tam Społeczny
Komitet Protestacyjny, który
burmistrz i radni wspierają
swoimi decyzjami.
Wadowiccy samorządowcy
proponują, aby projektanci skupili się na wariantach na północ
od Wadowic. Problem w tym,
że z kolei warianty północne
nie odpowiadają samorządowcom Tomic, a poza tym ingerują w strefę ochrony przyrody

„Natura 2000”. Czy wadowicki
pat uda się najbliższym czasie
przełamać?
Jak ustaliliśmy, jeśli w ciągu
2 miesięcy wadowicka Rada
Miejska nie wybierze któregoś
z wariantów, to zrobi to za nią
GDDKiA i prześle wniosek do
wojewody. Szefowie GDDKiA
działają w tej sprawie niejako
pod presją wojewody Jerzego
Millera, przedstawiciela rządu
w Małopolsce, któremu bardzo
zależy aby beskidzka trasa powstała.
- Jeśli wśród 11 gmin tylko
jedna nie jest w stanie zdecydować się na któryś z dostępnych wariantów, to - znając
postawę pana wojewody i jego
determinację w dążeniu do
tego, żeby ta droga powstała nie wydaje się prawdopodobne,
by ta jedna gmina była w stanie utrącić całą inwestycję.
Warto podkreślić, że i tak w
przypadku Wadowic zaproponowaliśmy dużo więcej rozwiązań niż w innych gminach
– mówi rzecznik GDDKiA Magdalena Chacaga.
(GM)

Efektownie
i niebezpiecznie
W Woźnikach k. Tomic odbyły
się zawody ski-skiringu i kumoterek. To bardzo trudna i
niebezpieczna jazda na nartach za galopującym koniem.
Jednocześnie jednak pasjonująca i widowiskowa dyscyplina narciarska. Imprezę
zorganizowali właściciele Gospodarstwa Agroturystycznego
„Stajnia Grudki” w Woźni(GM)
kach.

W ostatnich dniach nie wszyscy właściciele chodników pamiętali, aby je odśnieżyć. FOT. MIROSŁAW GAWĘDA

Mandaty za
sople i chodniki
A K C J A Z I M A . Tylko lub aż
10 mandatów nałożyli dotychczas wadowiccy strażnicy miejscy na właścicieli nieruchomości,
którzy nie sprzątali śniegu z
chodników przed własnymi posesjami i nie usuwali zwisających
z dachów sopli.
Akcja „Zima” w wadowickiej
straży miejskiej powoli dobiega
końca, choć kto wie, czy nie trzeba będzie jej jeszcze powtórzyć
w najbliższym czasie. Wiele jednak wskazuje na to, że podobnych opadów śniegu, jak te ostatnie, już tej zimy nie będzie.
W ciągu ostatnich 3 tygodni
w wadowiccy strażnicy podjęli
90 interwencji związanych z zasypanymi chodnikami i soplami

zwisającymi z dachów, a zagrażającymi przechodniom. 10
właścicieli nieruchomości zostało ukaranych mandatami.
Mogą jednak mówią mówić o
wyjątkowej łaskawości strażników. Górna stawka za niewłaściwie utrzymany w zimie chodnik to 500 zł. – Większość mandatów, jakie nałożyliśmy, waha
się od 50 do 100 zł – informuje
Bogusław Brańka, komendant
wadowickiej Straży Miejskiej.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w
gminie, właściciel nieruchomości musi pamiętać o odśnieżeniu
chodnika i usunięciu sopli, aby
przechodzenie pod budynkiem
było bezpieczne.
(GM)

Grubsza sprawa
z tymi śmieciami
E K O L O G I A . Do 10 marca Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska wydłużył kontrolę w
spółce komunalnej „Kalteks” w
Kalwarii Zebrzydowskiej. Nieoﬁcjalnie dowiadujemy się, że kontrolerzy mają sporo zastrzeżeń.
Jak już informowaliśmy, „Kalteks”
znalazł się na celowniku WIOŚ
po doniesieniu, złożonym przez
mieszkańców ul. Sowińskiego z
okolicy. Pierwotnie kontrola miała
trwać tylko kilka dni, ale WIOŚ
wydłużył ją do 10 marca.
Chodzi o ustalenia, czy „Kalteks” na terenie swojej bazy
przy ul. Sowińskiego legalnie
zajmuje się „obróbką” śmieci,
zbieranych od mieszkańców: ich
segregacją i magazynowaniem.

Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, „Kalteks” dysponuje
pozwoleniem tylko na odbiór
śmieci z posesji mieszkańców i
ich wywóz na składowisko. To
z kolei może oznaczać, że jakikolwiek przeładunek czy też
sortowanie śmieci w bazie spółki
przy ul. Sowińskiego jest nielegalne. A okoliczni mieszkańcy
skarżą się właśnie, że takie prace są tam wykonywane. Jak jest
naprawdę?
Paweł Ciećko, wojewódzki
inspektor Ochrony środowiska
z Krakowa, poinformował nas
wczoraj, że informacje o wynikach przeprowadzonej kontroli przekaże po jej zakończeniu.
(GM)

REKLAMA

Turysta wpadł po uszy
BEZPIECZEŃSTWO.
Ostatni atak zimy spowodował,
że ratownicy z babiogórskiej
grupy GOPR mieli sporo pracy.
Wielu turystów w minionych
dniach nie było w stanie przewidzieć, że w niektórych górskich rejonach zaspy sięgają
półtora metra. W takich warunkach nie trudno wpaść w poważne tarapaty. Zwłaszcza, jeśli
jest się nieodpowiednio przygotowanym do górskiej wyprawy.
Tak było np. z mieszkańcem
Chrzanowa, który kilka dni

temu postanowił zdobyć Babią
Górę. Mężczyzna zgubił się
jednak za zasypanym szlaku.
Mało tego, wpadł w głęboką
zaspę i nie mógł się z niej wydostać. Tymczasem – jak relacjonują goprowcy – nie był
zbyt dobrze przygotowany na
takie „niespodzianki”. Nie miał
zapasu jedzenia, również jego
ubiór pozostawiał wiele do
życzenia. Co prawda posiadał
urządzenie do nawigacji satelitarnej, ale okazało się, że wyczerpała się w nim bateria. Na
szczęście pechowy turysta

zdołał wezwać pomoc przez
telefon komórkowy i uratowali
go goprowcy.
Ratownicy mówią, że wielu
turystów amatorów powinno
raczej zrezygnować z górskich
wędrówek w zimie. Zwykle
są bowiem źle przygotowani,
a w zimie warunki na szlaku
lubią zaskakiwać. Jeśli już
ktoś podejmuje ryzyko to,
oprócz niezbędnego ekwipunku, nie powinien zapomnieć
telefonu komórkowego ze
sprawną baterią.
(GM)

