Po uruchomieniu
oczyszczalni
w Osielcu
poprawiła
się jakość
wody
w Skawie. B5

Znaleźli sposób,
by zachęcić do czytania
książek.
B2

„Emalia
Olkusz” SA
radzi sobie
z kryzysem
na rynku. B4
sekcja
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Domom w Chrzanowie też
grożą lokalne podtopienia
BEZPIECZEŃSTWO.

Zajmiemy się Twoją
sprawą

Przy
telefonie
czeka

Najgłębsze pokłady Zakładów Górniczych „Trzebionka”

(033)

są już pod wodą

843 31 86

PAWEŁ PLINTA
oswiecim@dziennik.krakow.pl

Mieszkańcy Trzebini obawiają
się, że likwidacja ZG „Trzebionka”, która zbiegnie się w
czasie z zatapianiem KWK
„Siersza” spotęguje zjawisko
podtapiania domów i zapadania
się ziemi. Zdaniem geologa
Marka Szuwarzyńskiego, obydwa procesy nie będą miały ze
sobą nic wspólnego. Jeżeli już
to skutki zatapiania „Trzebionki” bardziej odczuje sąsiedni
Chrzanów. Wszystkie podmokłe
kiedyś tereny, które wyschły

w wyniku eksploatacji, znów
wypełni woda.
Zdaniem geologa, obydwa
procesy będą przebiegać niezależnie, ponieważ zakłady
mają inne zlewnie. Skutki zatapiania Zakładów Górniczych
„Trzebionka” mieszkańcy odczują najwcześniej dopiero za
kilkanaście lat. To długotrwały
proces, który nie dzieje się z
dnia na dzień. Nie ma więc
powodów do paniki. Cały proces, tak jak w przypadku zata-

Skłóceni
przez BDI
W A D O W I C E . Już nie jeden
a dwa komitety protestacyjne
działają w Wadowicach i
sprzeciwiają się różnym wariantom przebiegu Beskidzkiej
Drogi Integracyjnej w mieście.
W sobotę swój komitet powołali mieszkańcy północnej
części Wadowic.

Władze Chrzanowa są
świadome tych zagrożeń, a
gmina od lat przygotowuje się
do zatapiania „Trzebionki”.
Ponieważ proces mógł zagrozić niektórym ujęciom wody
pitnej, konieczna była budowa
nowej magistrali wodnej, która jest już gotowa. To z myślą
o zatapianiu Zakładów Górniczych realizowana była
także budowa sieci kanalizacyjnej w ramach Funduszu
„Spójności”.

– Szczegółowe prognozy
skutków zatapiania posiada
ZG „Trzebionka”. Regularnie odbywają się w tej sprawie spotkania z przedstawicielami gminy. Na ile to
możliwe jesteśmy więc do
procesu przygotowani – podkreśla Danuta Grzesiak, naczelnik wydziału gospodarki
komunalnej i ochrony środowiska Urzędu Miejskiego
w Chrzanowie.
(LIZ)

POWIAT OŚWIĘCIMSKI. Piłkarskie emocje
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Potrzebna
laryngologia
Chrzanowski szpital
zwiększa katalog usług
medycznych. Wkrótce ma
ruszyć centrum kardiologii inwazyjnej. Przydałaby
się również laryngologia,
ale na razie nie ma
miejsca.
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Dotacje
na bruk
Część prac przy rewitalizacji ul. Kościelnej będzie
sfinansowana w ramach
środków przyznanych
przez samorząd województwa. Na to przynamniej liczą w oświęcimskim
magistracie.
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Ok. 300 mieszkańców północnych rejonów Wadowic oraz
sąsiednich Tomic spotkało się
w hotelu „Podhalanin”. Przyszli
zaprotestować przeciwko dwóm
wariantom przebiegu BDI na
północy miasta, czyli tzw. wariantom IV A i B. – Oczekujemy,
że wesprze nas teraz burmistrz
i Rada Miejska, przyjmując
stosowne stanowisko – mówił
Zygmunt Kamiński, szef północnego komitetu protestacyjnego,
kiedy większość obecnych na
sali poparło treść protestu.
Od kilku miesięcy podobny
komitet protestacyjny działa
na południu miasta i oprotestował południowe warianty
BDI, a poparli go burmistrz
Ewa Filipiak i radni. W sobotę
doszło nawet do słownego
starcia pomiędzy przedstawicielami obu komitetów.

- Jakim prawem od kilku
miesięcy ogłaszacie, że najlepiej, aby BDI przebiegała
północną stroną Wadowic, bo
niby tutaj nikt nie mieszka?
To dlaczego dziś sala jest
pełna? To prowadzi tylko do
skłócenia miasta - mówił
mieszkaniec północy do przedstawicieli południa, a sala
przyjęła to oklaskami.
Jednocześnie wszyscy
zgodnie orzekli: – Nie jesteśmy
przeciwko BDI, ale nie po naszych domach i działkach.
Wprawdzie w sobotę nikt
tego nie mówił otwarcie, ale
po zanegowaniu wszystkich,
w sumie 7 wariantów przebiegu BDI przez miasto, Wadowice będą teraz naciskać
na Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad, aby
BDI wytyczona została dalej
na północy, czyli przez sąsiednią gminę Tomice. Tymczasem w Tomicach ludzie również nie są zadowoleni, o czym
zresztą mówili podczas sobotniego zebrania. Poza tym w
Tomicach znajduje się obszar
ochrony przyrody „Natura
2000”.
(GM)

piania „Sierszy” trzeba monitorować. Np. na bieżąco oczyszczać koryta wysuszonych potoków, w których znów pojawi
się woda, by udrożnić jej
przepływ.
– Skutki zatapiania „Trzebionki” będą znacznie bardziej
odczuwalne dla mieszkańców
Chrzanowa. Trzebinia położona
jest nieco wyżej. Poza tym ZG nie
zdrenowały tu cieków wodnych,
ani nie osuszyły mokradeł – wyjaśnia Marek Szuwarzyński.

Po raz 9 w Oświęcimiu odbył się Powiatowy Integracyjny Turniej Piłki Nożnej Halowej. Pierwszego dnia w hali widowiskowosportowej przy Powiatowym Zespole nr 2
Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa
Sportowego rywalizowali uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych. Najlepsza była
drużyna Powiatowego Zespołu nr 6 Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w
Brzeszczach (na zdjęciu), która w finale po
rzutach karnych pokonała PZ nr 2 Szkół
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu. W
podstawowym czasie gry był remis 2-2.
Równie emocjonujący pojedynek brzeszczański zespół stoczył w półfinale z PZ nr

5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu. Szalę
na swoją stronę przechylił w nim również
po konkursie karnych. W drugim półfinale
PZ nr 2 pokonał PZ nr 9 Szkół Ogólnokształcących w Kętach 4-0. W meczu o 3 miejsce PZ nr 5 zwyciężył 5-1 PZ nr 9. W turnieju zagrało 12 drużyn.
W niedzielę z kolei wyłoniono najlepszy
zespół spośród reprezentacji samorządowów ziemi oświęcimskiej i województwa
małopolskiego. Do walki stanęło w sumie
10 drużyn, tradycyjnie również swój skład
wystawiła nasza redakcja. Ostateczne decyzje zapadły po zamknięciu tego numeru.
Komu przypadło główne trofeum, napisze(BK)
my w jutrzejszym wydaniu.

Sprzedają
komendę
Dopiero za trzecim podejściem władzom powiatu
udało się znaleźć chętnych
na budynek dawnej komendy policji. Jego no wymi właścicielami
zostały dwie olkuskie
firmy, które chcą go kupić
za 2 mln 727 tys zł.
REKLAMA

