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BDI może powstać
w 2020 roku lub później!
REGION.

Zajmiemy się Twoją
sprawą

Przy
telefonie
czeka

Tak w każdym razie sugerują eksperci Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Podczas spotkania z samorządowcami wojewoda Jerzy Miller apelował o kompromis w
sprawie przebiegu Beskidzkiej
Drogi Integracyjnej. Wszystko
jednak wskazuje, że perspektywa
jej budowy powoli się oddala.
Dotarliśmy do opracowania, przygotowanego niedawno na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, którego autorzy
wręcz sugerują, że budowa nowej
drogi krajowej pomiędzy Krakowem a Bielskiem-Białą powinna być realizowana w 2020 roku!

We wtorek wojewoda poinformował samorządowców, że z powodu opóźnień przy wytyczaniu BDI - już w tym roku część
pieniędzy zarezerwowanych w
budżecie państwa na ten cel przekazanych zostało na inwestycje
drogowe w innym województwie!
- Pan wojewoda apelował jeszcze raz do wójtów i burmistrzów,
aby jednak doszło do kompromisu. Tylko wtedy jest szansa, że
pieniądze będą i droga powstanie
– podkreśla Małgorzata Woźniak,
rzeczniczka wojewody.

Tymczasem do kompromisu
ciągle daleko. Podczas spotkania
z wojewodą zastrzeżenia do proponowanych wariantów BDI
zgłaszali nie tylko przedstawiciele Wadowic, ale także Kalwarii czy Lanckorony. Wygląda
więc na to, że minie jeszcze sporo czasu, aż droga zostanie wytyczona, zaprojektowana i
wreszcie będzie budowana.
Zresztą, prawdopodobnie
między bajki można włożyć dotychczasowe zapewnienia, że 70
km nowej czteropasmówki, mię-

dzy podkrakowskim Głogoczowem a Bielskiem, zostanie wybudowanych w ekspresowym
tempie w latach 2012-14. W grudniu 2008 roku na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opracowany został „Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju”. Autorzy tego opracowania przekonują, że budowa nowej
drogi krajowej nr 52 wcale nie
musi być rządowym priorytetem
na najbliższe lata. Ich zdaniem,
ta trasa powinna być budowana

dopiero 2020 roku! Pod warunkiem, że do tego czasu uda się
zrealizować inne, ważniejsze inwestycje drogowe w Polsce.
- Na razie wszyscy powinni
skupić się na uzyskaniu kompromisu w prawie BDI. Gdy
taki powstanie, pan wojewoda
będzie mógł powiedzieć w Warszawie: tak Podbeskidzie chce
nowej drogi i nie stwarza żadnych przeszkód. Wówczas jest
szansa na szybką budowę –
mówi rzeczniczka wojewody.
(GM)
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Koniec
podkradania
Odkąd szef związku komunikacyjnego Chrzanowa, Trzebini i Libiąża wypowiedział umowy kilku
właścicielom minibusów – którzy
nie stosowali się do rozkładów
jazdy i podkradali pasażerów –
problem się skończył.
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Wpadł
na kremach
P R Z E S T Ę P C Z O Ś Ć . Przestępca poszukiwany 5 listami
gończymi wpadł w Kętach na
kradzieży kosmetyków w supermarkiecie.
Ujęty przez kęckich policjantów
29–latek z Sosnowca od dłuższego czasu pozostawał nieuchwytny dla wymiaru sprawiedliwości. - Miał na koncie 14 podstaw
do poszukiwań, w tym aż 5 listów gończych – podkreśla mł.
asp. Małgorzata Jurecka, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.
Mężczyzna został zauważony
przez jedną z osób personelu
w supermarkecie na os. 700-lecia, gdy kradł artykuły kosmetyczne. Podjęta próba zatrzymania go na gorącym uczynku
nie powiodła się. Złodziej wybiegł ze sklepu ze skradzionym
mieniem, ale odważny pracownik ruszył za nim. W trakcie
pościgu zdążył powiadomić jeszcze przejeżdżający patrol policji,
który ostatecznie ujął sprawcę
wraz z łupem, tj. kremami o
wartości ok. 300 zł.
W chwili zatrzymania przestępca podał stróżom prawa
wykute na „blachę” dane innego

mężczyzny. – Policjanci nie dali
się jednak nabrać na taki numer, przyjrzeli się dokładnie
zdjęciu mężczyzny, za którego
się podawał. Mimo dużego podobieństwa, posiadał małe znamię na twarzy, którego nie miał
zatrzymany. To wzbudziło ich
podejrzenia i dokładniej sprawdzili tożsamość sprawcy – dodaje rzecznik oświęcimskiej komendy.
Nie był to jedyny sukces kęckich policjantów w tych dniach.
Na ul. Mickiewicza zatrzymali
dwóch mężczyzn - 36–letniego
mieszkańca Katowic i 35–letniego mieszkańca Siemianowic
Śląskich z tzw. łamakami w torbie, które mogły służyć do
włamań do samochodów. Do
Kęt przyjechali samochodem,
ale nie chcieli podać miejsca,
gdzie go zaparkowali. Pojazd
udało się jednak odnaleźć i okazało się, że 36–latek, który nim
kierował nie posiadał uprawnień
do kierowania. Został więc ukarany 500-złotowym mandatem
karnym. Ponadto odpowie przed
sądem za posiadanie narzędzi
mogących służyć do popełnienia
przestępstwa.
(BK)

WADOWICE. Zaparkowała na ZUS-ie

Z nowym
dachem
Drewniany kościół w Dłużcu,
jeden z najcenniejszych zabytków gminy Wolbrom, zyska
nowy dach.
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Starosta straszy
wójta sądem
Kłócą się o kilkaset metrów
drogi, a inwestycja stoi. Konflikt
grozi opóźnieniem budowy zbiornika wodnego w Świnnej Porębie.

REKLAMA

Na ścianie gmachu wadowickiego inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zakończyła brawurową jazdę samochodem
pewna 19-latka, mieszkanka gminy Wadowice. Do szpitala trafiła też potrącona tej przy
okazji staruszka.
Jak podała policja, kierująca oplem omega młoda kobieta, zbyt mocno nacisnęła pedał gazu. Na dodatek, droga była śliska. Pod-

czas wykonywania skrętu w lewo, samochód
wpadł w poślizg, przeciął drugi pas jezdni,
wjechał na chodnik, gdzie potrącił 70-letnią
pieszą. Rozpędzone auto zatrzymało się dopiero na ścianie wadowickiego inspektoratu
ZUS. – Konstrukcja budynku nie została naruszona – poinformowali policjanci.
Wiadomo, że kierująca tak niefortunnie
(GM)
samochodem była trzeźwa.

