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Powiat wadowicki i suski

B5

Czekają na nowe
warianty, najlepiej
omijające miasto
szerokim łukiem
Na rok przed wyborami
samorządowcy nie chcą do siebie
zrażać mieszkańców

WA D O W I C E .

WADOWICE

Powiat
i sztuka
Od 25 do 27 marca Wadowickie Centrum Kultury organizuje Powiatowy Przegląd
Zespołów Artystycznych. Zaprezentują się w nim grupy
dziecięce i młodzieżowe
działające w szkołach i placówkach kultury powiatu, w
kategoriach: zespoły taneczne,
instrumentalne, instrumentalno – wokalne, wokalne,
chóry oraz zespoły teatralne.
W tym roku przegląd obchodzi jubileusz. WCK organizuje
go po raz dziesiąty.
(RASZ)

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

Obrady
w magistracie
W Urzędzie Miasta w Kalwarii
Zebrzydowskiej odbyło się
spotkanie z przedstawicielami
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wado wicach oraz Doradztwa
Rolniczego w Wadowicach. W
spotkaniu uczestniczyli sołtysi
oraz rolnicy z terenu Gminy
Kalwaria Zebrzydowska. Oma wiano zasady pomocy finanwej ze środków Unii
so
Europejskiej udzielanej poprzez ARiMR dla mieszkańców z obszarów wiejskich w
roku ubiegłym i w tym roku.
Przedstawiono również informacje o żywności modyfiko wanej genetycznie (GMO).
(RASZ)

Od soboty komitet protestacyjny działa również na północy Wadowic. FOT. MIROSŁAW GAWĘDA
Wczoraj przed południem w
wadowickim magistracie doszło do spotkania przedstawicieli komitetu protestacyjnego
z północy Wadowic z władzami
miasta. Po spotkaniu wydano
oświadczenie, z którego można
wnioskować, że Wadowice czekają na jakieś nowe warianty
przebiegu BDI. Najlepiej, oczywiście, aby były to warianty
omijające miasto szerokim
łukiem.
Jak już informowaliśmy we
wczorajszym „DP”, w sobotę
na północy Wadowic zawiązał
się komitet protestacyjny, który
sprzeciwia się budowie BDI w
tym rejonie miasta. W sobotnim zebraniu uczestniczyło
ok. 300 osób. Protestujący nie
ukrywają, że oczekują poparcia ze strony władz miasta. Takiego samego poparcia, jakiego
wcześniej samorząd udzielił
komitetowi protestacyjnemu
z południa Wadowic, który
oprotestował
wszystkie
południowe warianty BDI.
Czy takie poparcie zostanie
udzielone? Nieoficjalnie wiadomo, że tak. Na rok przed

wyborami samorządowcy nie
chcą bowiem zrażać do siebie
ludzi, a czymś takim byłaby
zgoda na wytyczenie BDI na
północy miasta.
Jeśli tak właśnie by się
stało, oznaczałoby to, że Wadowice sprzeciwiają się wszystkim sześciu wariantom BDI,
jakie przedstawili dotychczas
projektanci. A to z kolei oznacza, że jedynym akceptowanym
przez Wadowice rozwiązaniem
jest wytyczeniem BDI na
północ od Wadowic, czyli przez
sąsiednią gminę Tomice. Problem w tym, że tomickie rozwiązanie – przynajmniej na
razie – nie spotyka się z uznaniem mieszkańców i samorządowców Tomic.
Po wczorajszym spotkaniu
ani samorządowcy ani przedstawiciele komitetu protestacyjnego nie byli zbyt rozmowni.
Burmistrz Ewa Filipiak wydała
natomiast krótkie oświadczenie,
które popiera także komitet.
W oświadczeniu Ewy Filipiak czytamy: „W związku z
toczącą się dyskusją społeczną
na temat różnych wersji ro-

boczych przebiegu BDI przez
teren gminy Wadowice informuję, że w najbliższym czasie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie
planuje prezentację najnowszych wariantów przebiegu
trasy. Dokładny termin i miejsce prezentacji zostanie podany
do publicznej wiadomości jeszcze w tym tygodniu”.
Najistotniejsza jest druga
część oświadczenia. Ewa Filipiak dodaje, że „wobec tego
wszystkie dotychczasowe warianty robocze stają się bezprzedmiotowe i nie powinny
być brane pod uwagę w żadnych oficjalnych materiałach.”
Oświadczenie tej treści
może oznaczać, że Wadowice
grają na zwłokę i czekają, aż
GDDKiA - wiedząc już o protestach w Wadowicach – zaproponuje jakieś inne rozwiązania i podda je konsultacjom. Najlepiej, aby nowy wariant omijał Wadowice szerokim łukiem. Wtedy problem z
protestami w Wadowicach zostałby rozwiązany.
(GM)

P O W I AT WA D O W I C K I .
To nie był miły weekend dla
dwóch pań z powiatu wadowickiego. Jedna z pań w Dzień Kobiet została brutalnie pobita na
ulicy i traﬁła do szpitala, a drugiej skradziono torebkę.
Kiedy w minioną niedzielę
większość panów kupowało
kwiaty dla kobiet, jeden z
mieszkańców Andrychów brutalnie pobił, okładając pięściami 16-latkę. Sprawa jest bulwersująca tym bardziej, że do
pobicia doszło na ulicy.

- Poszkodowaną przewieziono do szpitala rejonowego
w Wadowicach z podejrzeniem
pęknięcia przegrody nosowej.
Pozostała w szpitalu na obserwacji – informuje Elżbieta
Goleniowska-Warchał, rzecznik Komendy Powiatowej policji w Wadowicach.
Sprawca został zatrzymany.
Okazał się nim 24-letni
mężczyzna. W chwili zatrzymania był pijany, więc został
przewieziony na izbę wytrzeźwień. Po wytrzeźwieniu został
przesłuchany przez policjan-

tów. Dalszy ciąg tej sprawy
nastąpi już prawdopodobnie
w sądzie.
Z kolei w sobotni wieczór
w nieelegancki sposób potraktowano również pewną mieszkankę Kalwarii, chociaż w tym
przypadku o takim dramacie,
jak w Andrychowie, nie ma
mowy. Podczas pobytu w pizzerii złodziej ukradł kalwariance telefon komórkowy i torebkę. W tym przypadku
sprawca nie został na razie zatrzymany.
(GM)

Do przedszkola
za 625 tys. zł
D Ą B R Ó W K A . W tej wsi grupa
dwudziestu przedszkolaków po
raz pierwszy przekroczyła progi
nowego oddziału przedszkolnego, zorganizowanego za
unijne pieniądze.
Szkoła Podstawowa z Dąbrówki
im. Janusza Korczaka w gminie
Stryszów uzyskała z Unii Europejskiej ponad poł miliona dotacji w ramach projektu „Przedszkolaki na start”. Resztę pieniędzy dołożył samorząd gminy.
Projekt służy wyrównywaniu
szans edukacyjnych wśród
najmłodszych obywateli. Teraz
dzieci wiejskie mogą rozwijać
swe umiejętności, pogłębiać wiedzę sprawność manualną i
mowę w takim samym stopniu
jak ich rówieśnicy z miast.
- Dzieci uczęszczające do
przedszkola, przebywając w grupie rozwijają się wszechstronnie
a ich rozwój społeczny jest zdecydowanie wyższy – mówi Lu-

cyna Wacławska, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Dabrówce, autorka unijnego wniosku.
Podczas realizacji projektu,
który potrwa trzy lata dzieci w
przedszkolu przebywać będą
przez osiem godzin dziennie.
W tym czasie uczestniczyć będą
w zajęciach indywidualnych i
zespołowych.
- Proces nauczania połączony będzie z aktywnością zabawową w zajęciach konstrukcyjnych, manipulacyjnych, tematycznych, dydaktycznych i
ruchowych. Szczególny nacisk
jest kładziony na rozwój kompetencji kluczowych – mówi
Jan Wacławski, wójt gminy
Stryszów.
Na inauguracyjne zajęcia zaproszono m.in.: wójta gminy
Stryszów Jana Wacławskiego,
sołtysa wsi Dąbrówka Tadeusza
Szkuta, a także samorządowców
i rodziców dzieci.
(RASZ)

WOŹNIKI
REKLAMA

Gospodynie
na medal
Podczas spotkania sprawozdawczego Koła Gospodyń
Wiejskich w Woźnikach, zorganizowanego w miejscowej
remizie OSP zasłużonym
członkiniom koła wręczono
medale „Order Serca – Matkom Wsi”, nadane przez Zarząd Krajowego Związku
Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych. Otrzymały je:
Aniela Stańczyk, Władysława
Chwałek, Wanda Michałek,
Wanda Wołek, Irena Woderska, Maria Tabak, Józefa
Świadek oraz Barbara Ziętek.
Z kolei: Wandę Michałek, Genowefę Niesyczyńską, Zofię
Jordanek oraz Marię Galus
wyróżniono odznaką „Za
zasługi dla kółek rolniczych”.
Odznaczenia wręczyli przedstawicielka KZRKiOR Wanda
Heród oraz wójt gminy Tomice
Adam Kręcioch.
(RASZ)

REKLAMA

Pobicie w Dzień Kobiet

Pierwszy dzień edukacji przedszkolnej w Dąbrówce.

