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Spółdzielnia przyjmuje zapisy
S P O Ł E C Z E Ń S T W O . Wa-
dowicka spółdzielnia mieszka-
niowa ogłosiła, że 9 marca
przeprowadzi zapisy na nowe
mieszkania. Teoretycznie zain-
teresowani mają jeszcze tro-
chę czasu. W praktyce może
być problem, aby załapać się
na nowe mieszkanie, ponieważ
we wtorek w spółdzielni za-
wiązał się komitet kolejkowy.

Spółdzielnia planuje wybudować
na os. Kopernika 40 mieszkań o
różnym metrażu. Inwestycja jest
już opóźniona o rok. Przez wiele
miesięcy na osiedlu trwał bowiem

spór pomiędzy spółdzielnią a jedną
ze wspólnot mieszkaniowych, któ-
ra nie chciała się zgodzić na nową
inwestycję.

W końcu jednak spółdzielnia
załatwiła pozwolenie na budowę i
wyłoniła wykonawcę budowy bloku.
Teraz poszukiwani są zaintereso-
wani, który wyłożą pieniądze na
budowę własnych mieszkań.
Spółdzielnia będzie tylko koordy-
nować całą inwestycję. Na razie po-
informowano, że 9 marca w siedzibie
spółdzielni przeprowadzone zostaną
zapisy na nowe mieszkania.

Jest pewne, że chętnych będzie
dużo więcej niż mieszkań. Już we

wtorek w spółdzielni zawiązał się
komitet kolejowy osób, które 9
marca chcą zapisać się na nowe
mieszkanie. Wczoraj rano na liście
oczekujących było ok. 30 osób.

Na razie władze spółdzielni
nie chcą komentować inicjatywy
mieszkańców, którzy założyli ko-
mitet kolejowy. Niewykluczone
jednak, że 9 marca, kiedy prze-
prowadzone zostaną zapisy, w
spółdzielni może dojść do sporów.
Prawdopodobnie wiele osób, nie
zapisanych na liście komitetu ko-
lejkowego, w ten dzień przyjdzie
dopiero do spółdzielni.

(GM)

Nie ma lekko. Na północy Wa-
dowic – podobnie jak wcześ-
niej na południu – ludzie za-
wierają swoje szeregi, by pro-
testować przeciwko znanym
wariantom przebiegu Beskidz-
kiej Drogi Integracyjnej. Na
sobotę na godz. 15 w „Podha-
laninie” zapowiedziano zebra-
nie organizacyjne.

- Kilka lat temu przy ul.
Widok wybudowaliśmy dom.
Kosztowało nas to dużo pie-
niędzy i nerwów. Niedawno
zerknęliśmy na warianty prze-
biegu BDI i okazało się, że je-
den z nich przebiega przez sam
środek naszej działki. To
straszne. Co z tego, że dosta-
niemy odszkodowanie, skoro
i tak może go nie wystarczyć
do wybudowania nowego
domu w innym miejscu.
Zwłaszcza, że przy dzisiejszej
drożyźnie. W podobnej sytuacji
jest wielu okolicznych miesz-
kańców – mówi pani Beata,
mieszkanka ul. Widok.

Z tego właśnie powodu w
ostatnich dniach na północy

Wadowic zrobiło się bardzo
nerwowo. Mieszkańcy nie są
zachwyceni, że tędy może prze-
biegać czteropasmowa BDI.
Planują założyć komitet pro-
testacyjny. Taki sam, jaki już
działa na południu Wadowic i
oprotestował wszystkie
południowe warianty przebie-
gu BDI. Mało tego, komitet z
południa uzyskał poparcie
władz Wadowic. W ostatnich
miesiącach Rada Miejska dwu-
krotnie podejmowała uchwały,
kategorycznie sprzeciwiając
się przebiegu BDI po południo-
wej stronie miasta.

W ostatniej uchwale radni
zaproponowali, by projektanci
skupili swoje wysiłki na wa-
riantach północnych. Radni
chyba jednak nie spodziewali
się, że na północy także za-
wiąże się komitet protesta-
cyjny.

Co z tego wszystkiego wy-
niknie? Siłę i determinację pro-
testujących na północy Wado-
wic będzie można zapewne
poznać w najbliższych dniach.

Mieszkańcy północy nie ukry-
wają jednak, że liczą na pomoc
ze strony samorządowców.
Taką samą pomoc, jaką otrzy-
mali protestujący z południa.

Są również inne opcje. BDI
można przesunąć jeszcze dalej
na północ i poprowadzić ją
przez teren gminy Tomice.
Problem w tym, że także w tej
gminie ludzie nie są na razie
zachwyceni takim pomysłem.

Wszystko to niezbyt dobrze
rokuje dla Beskidzkiej Drogi
Integracyjnej. Wadowicka gmi-
na pozostaje już ostatnią, na
której terenie nie został roz-
wiązany problem wstępnego
wytyczenia przebiegu BDI. Na
razie władze Wadowic spra-
wiają wrażenie, że nie chcą
się narażać mieszkańcom i ak-
ceptować oprotestowanych wa-
riantów. W pozostałych 9 gmi-
nach droga już praktycznie
została wstępnie wytyczona, a
również w protestującej do
niedawna Kalwarii klimat wo-
kół BDI znacznie się poprawił. 

(GM)

Północ zwiera szeregi
i także zamierza 
protestować 
przeciwko drodze 
WA D O W I C E . Na sobotę zapowiedziano spotkanie 
na razie nie wiadomo, jak wielu jest 
niezadowolonych mieszkańców

Komitet protestacyjny z południa znalazł poparcie władz Wadowic. A co z protestującymi na
północy? FOT. MIROSŁAW GAWĘDA

K A L W A R I A  Z E B R Z Y -
D O W S K A .  W mieście nad
Cedronem w zimie nic się nie
dzieje. Szczególnie w weekendy.
Zajmijcie się tym. Poprosili Czy-
telnicy.

- To skandal żeby sala widowi-
skowa mająca grubo ponad
dwieście miejsc siedzących była
tak rzadko wykorzystywana. A
co sobotami i niedzielami. Prze-
cież właśnie wtedy mam czas
na rozrywki kulturalne – mówi
czytelnik.

Sprawdziliśmy. Centrum Kul-
tury Sportu i Turystyki w Kal-
warii czynne jest od ponie-
działku do piątku, od ósmej rano
do osiemnastej, czyli do czasu
zamknięcia sali internetowej.
W dni wolne od pracy jest za-
mknięte. Nie zawsze?

- Właśnie w weekendy mamy
koncerty i imprezy okolicznoś-
ciowe. Organizujemy wówczas
także wyjazdy do teatrów, prze-
ważnie krakowskich i wycieczki
krajoznawcze. Ponadto sala wi-
dowiskowa jest wynajmowana
na imprezy. Dlatego nie mogę
zgodzić się z tymi zarzutami –
mówi Ewelina Baklarz z Cen-
trum Kultury Sportu i Turystyki
w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Jak twierdzą pracownicy
Centrum, zdarza się i tak, że
ich baza lokalowa nie może po-
mieścić chętnych. Tak było 17
lutego, kiedy to turniej tenisa

stołowego trzeba było rozgry-
wać w hali sportowej Zespołu
Szkół i Placówek Oświatowych
w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdyż
zgłosiło się do rywalizacji, aż
sześćdziesięcioro dzieci i młod-
zieży z gminy.

- Rywalizowano w czterech
kategoriach: żaków, młodzików,
kadetów oraz juniorów. Tytuł
najlepszego zawodnika turnieju
wywalczył Jakub Gębala, który
otrzymał puchar Dyrektora Cen-
trum Kultury, Sportu i Tury-
styki. Zwycięzcy z poszczegól-
nych kategorii otrzymali pu-
chary, a zdobywcy I, II, i III
miejsc pamiątkowe dyplomy i
nagrody książkowe – wylicza
Tomasz Wójcik, z CKSiT, który
także oburzony jest zarzutami,
dodając, że przecież rozdanie
nagród odbyło się właśnie w
sali widowiskowej Centrum.

Ponadto pracownicy mówią,
że w sobotę, 28 lutego, grano spek-
takl teatralny, a wcześniej Cen-
trum organizowało bal karna-
wałowy dla dzieci. Uczestniczyło
w nim ponad czterdzieścioro dzie-
ci. Zaś codziennie w ubiegłym
miesiącu w CKSiT odbywały się
festiwale gier w scrabble, chiń-
czyka, warcaby, szachy itd.

- W tym miesiącu na dzieci i
dorosłych także czeka wiele at-
rakcji. Wyjazd na baseny ter-
malne, wycieczka i zajęcia stałe
– zapewnia Ewelina Baklarz.

(RASZ) 

REKLAMA

Marnie w Centrum
Kultury ?

WIEPRZ

Wojewoda odznaczył

Trzech członków Orkiestry
Dętej Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wieprzu:
Władysław Węgrzyn, Tadeusz
Wądrzyk oraz Eugeniusz Baj-
growicz uhonorowanych zos-
tało „Brązowymi Krzyżami
Zasługi”. Odznaczenia nadano
za wzorowe, wyjątkowo su-
mienne wykonywanie obo-
wiązków w pracy zawodowej i
ofiarną działalność publiczną,
a także charytatywną. Krzyże
wręczył w imieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Wo-
jewoda Małopolski Jerzy Mil-
ler. (RASZ)

ZEMBRZYCE

Mają plany 

Po dwóch latach opracowań i
uzgodnień radni gminy Ze-
mbrzyce uchwalili miejscowe
plany zagospodarowania prze-
strzennego dla miejscowości
Zembrzyce i Marcówka. Jed-
nak zanim dokumenty ułatwią
życie inwestorom i mieszkań-
com plany muszą być spraw-
dzone pod względem
formalno-prawnym przez Wy-
dział Infrastruktury Urzędu
Wojewódzkiego i opubliko-
wane w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa
Małopolskiego. Zaczną, więc
obowiązywać po 30 dniach od
publikacji. (RASZ)

JORDANÓW

Pieniądze na szkoły 

Gmina przystąpiła do realiza-
cji dwóch projektów: „Szkolna
integracja w Osielcu krokiem
w kierunku osiągnięcia suk-
cesu” oraz „Szkolna integracja
w Łętowni krokiem w kie-
runku osiągnięcia sukcesu”.
Współfinansowane są one ze
środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Kwota do-
finansowania każdego
projektu wynosi prawie 50 tys.
zł. Pieniądze posłużą do sfi-
nansowania zajęć integracyj-
nych na basenie oraz
integracyjnych wycieczek. 

(RASZ)

Niektórzy uważają, że w Centrum było w lutym tłoczno, bo
właśnie były ferie. A co z sobotami i niedzielami? – pytają.

Konkurs 
przegrywa...
Dokończenie ze str. B1

Były starosta a obecnie rad-
ny Józef Kozioł zasugerował
nawet, że Teresa Kramarczyk
– skoro zatrudniła doradcę - po-
winna mieć obniżoną pensję.

Tymczasem, jak przekony-
wała starosta Kramarczyk,
nowy doradca został zatrud-
niony w oparciu o znowelizo-
waną ustawę o pracownikach
samorządowych, która pozwala
wójtom, burmistrzom i staros-
tom na zatrudnianie asysten-
tów i doradców w urzędzie z
pominięciem procedury kon-
kursowej. 

- Miałam takie prawo, sko-
rzystałam, zatrudniłam – wy-
jaśniała radnym, dodając, że
nowy pracownik ma m.in.
przygotowywać informacje do
wydawanego przez starostwo
biuletynu.

Z kolei naczelny biuletynu
co prawda został nim bez kon-
kursu, ale wcześniej przez kon-
kurs dostał pracę na Dzienniku
Podawczym w starostwie.

(GM)
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