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SUCHA BESKIDZKA

Drugi 
w województwie

Zespół Opieki Zdrowotnej z Suchej
Beskidzkiej zajął drugie miejsce w
województwie w rankingu najlep-
szych szpitali. Ranking opubliko-
wał dziennik „Rzeczpospolita”.

Suska lecznica od lat zajmuje wy-
sokie miejsce w zestawieniu naj-
lepszych placówek, a tym razem
awansowała jeszcze wyżej. 
W rankingu „Złota Setka” obej-
mującym sto najlepszych wielospecja-
listycznych szpitali w kraju ZOZ z Su-
chej zajął wysokie 25 miejsce w kraju,
co oznacza awans o 6 miejsc w porów-
naniu do rankingu ubiegłorocznego. Z
kolei w zestawieniu małopolskich szpi-

tali, suski szpital zajął drugie miejsce
(podobnie jak rok temu), otrzymując
wysokie oceny w zakresie opieki me-
dycznej, jakości opieki i zarządzania.
- Tak wysoki wynik naszej placówki
to dowód ogromnego nakładu pracy
i zaangażowania wszystkich pra-
cowników na co dzień wyko-
nujących swoje obowiązki w naszym
szpitalu – komentują w suskim ZOZ.

(GM)
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KALWARIA

Trefne 
auto 
z Hiszpanii

W miniony poniedziałek poli-
cjanci we współpracy ze Strażą
Graniczną ujawnili na terenie

Kalwarii Zebrzydowska samo-
chód dostawczy, który – jak się
okazało - figurował jako utraco-
ny na terenie Hiszpanii. Auto
zostało prawdopodobnie skra-
dzione na terenie tego kraju.
Policja informuje, że trwają
czynności mające na celu wy-
jaśnić wszystkie okoliczności
tej sprawy.

(GM)

K A L W A R I A . W tym tygodniu
odbyła się ostatnia w tej kaden-
cji sesja Rady Miejskiej Kalwarii
Zebrzydowskiej. Podjęto kilka
decyzji. Jest dobra i zła wiado-
mość dla mieszkańców.

Podczas sesji radni uchwalili
nowe, nieco wyższe stawki po-
datkowe, które obowiązywać
będą w 2011 roku. Dobrą wia-
domością jest jednak, że radni
zdecydowali także o utrzymaniu
o obecnym poziomie stawek cen
wody i ścieków w 2011 roku.
Warto zaznaczyć, że i tak już
obecnie ceny kalwaryjskiej wody
są znacznie wyższe niż np. w
Wadowicach czy Andrychowie.

Niestety, wszystkie osoby za-
interesowane zmianami w pla-
nach przestrzennego zagospo-
darowania gminy, muszą jeszcze
poczekać. Wprawdzie na sesję
trafiło kilkanaście uchwał w
sprawie wniesienia korekt do
tych planów (głównie na wnio-
sek mieszkańców), ale uchwały
te zostały zdjęte z porządku ob-
rad.

Dla przewodniczącego rady
miejskiej lekarza Marcina Kraw-
czyńskiego była to już ostatnia
sesja. Przynajmniej w naj-
bliższych latach. Ten doświad-

czony samorządowiec nie będzie
ubiegał się w listopadowych wy-
borach o mandat radnego. W
wyborach nie startują także
obecni radni Marcin Pyrek i
Wiesław Łuczak. Pozostali po-
nownie walczą o rajcowskie
mandaty.

W sumie o 15 mandatów rad-
nych kalwaryjskiej Rady Miej-
skiej ubiega się 34 kandydatów.
Z kolei o stanowisko burmistrza
gminy Kalwaria walczy urzę-
dujący od ponad 20 lat Augustyn
Ormanty, a jego rywalem będzie
związany z PiS Zbigniew Stra-
domski.

Podczas środowej sesji jeden
z radnych pytał burmistrza, dla-
czego – mimo zaproszenia - nie
uczestniczył w niedawnym spot-
kaniu mieszkańców.

- Nie widziałem potrzeby, by
pozytywnie reagować na zapro-
szenie portalu internetowego –
odpowiadał burmistrz.

Dodajmy, że spotkanie było
organizowane z inicjatywy To-
masza Balusia, właściciela nie-
zależnej od magistratu strony
internetowej o Kalwarii, który
wysłał też pisemne zaproszenie
burmistrzowi. Mimo to, burmistrz
nie przybył na spotkanie.

(GM)

Zamrożone 
ceny wody

G M I N A  A N D R Y C H Ó W .  Po-
licjanci zatrzymali sprawców
brutalnej napaści z użyciem pis-
toletu w Roczynach.

Do zdarzenia doszło 7 listopada
ok. godz. 20.20 w Roczynach. Z
ustaleń policji wynika, że czte-
rech nieznanych sprawców po-
ruszających się samochodem
marki BMW, zaatakowało bez
powodu grupę siedmiu młodych
mieszkańców tej miejscowości.

- Jeden ze sprawców użył pis-
toletu pneumatycznego wy-
glądem przypominającym broń
palną i oddał kilkanaście
strzałów raniąc trzy osoby. O
dużym szczęściu mogą mówić
pokrzywdzeni, gdyż dwie osoby
zostały trafione w głowę. Jeden
z pokrzywdzonych został trafiony
pomiędzy oczy. Jedną z osób po-
krzywdzonych wywrócono na
ziemię, a następnie sprawcy za-
dawali mu uderzenia pięściami
i kopali po całym ciele. Pokrzyw-
dzeni doznali powierzchownych
ran, ogólnych potłuczeń – rela-
cjonuje Elżbieta Goleniowska-
Warchał, rzecznik wadowickiej
komendy powiatowej policji.

W wyniku czynności podję-
tych przez funkcjonariuszy KP
Andrychów zatrzymano główne-
go sprawcę całego zajścia, któ-
remu przedstawiono 7 zarzutów
dotyczących narażenia na bez-
pośrednie niebezpieczeństwo
utraty życia albo ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu oraz za-
rzut dotyczący pobicia.

Za obydwa te przestępstwa
grozi kara pozbawienia wolności
do lat 3. W czwartek mężczyźni
trafili na 3 miesiące do aresztu –
na czas trwania śledztwa i wy-
jaśniania okoliczności tej sprawy.

Policjanci z Andrychowa
ustalili i zatrzymali także po-
zostałych sprawców. Również
im przedstawiono zarzuty.

Sprawcami okazali się miesz-
kańcy gminy Andrychów w wie-
ku od 17 do 25 lat. (GM)

Strzelanina 

w Roczynach

Burmistrz Kalwarii ponownie ubiega się o stanowisko.
FOT. MIROSŁAW GAWĘDA
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REKLAMA

To podobno nie są żarty. Z powodu
problemów z uzgodnieniem prze-
biegu na odcinku w Wadowicach
planowanej w przyszłości budowy
Beskidzkiej Drogi Integracyjnej,
projektanci już na poważnie mówią,
że prace projektowe zostaną wy-
konane z pominięciem Wadowic.
Co oznacza, że nowoczesna trasa
będzie się kończyć przed Wadowi-
cami, gdzie kierowcy będą zjeżdżać
na zatłoczoną dziś „krajówkę”.

W gminach, przez które w
bliżej nie określonej przyszłości
ma przebiegać BDI, trwają właś-
nie konsultacje dwóch propono-
wanych przez projektantów wa-
riantów lokalizacji tej trasy. Nie
wiadomo jedynie, czy konsultacje
odbędą się w Wadowicach.

Tymczasem – zdaniem projek-
tantów i przedstawicieli Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-

strad – na odcinku wadowickim
sytuacja nadal jest patowa. Projek-
tanci proponują realizację wariantu
drogi po południowej części gminy,
a władze Wadowic – północną częś-
cią gminy i przez gminę Tomice.

- Nie ma możliwości przepro-
wadzenia drogi przez strefę Natura
2000, jak proponuje urząd wadowicki
– mówił jeden z projektantów pod-
czas spotkania w Andrychowie. Do-
dał, że jeśli sytuacja na odcinku wa-
dowickim w najbliższym czasie nie
zostanie rozwiązana, to po prostu
prace projektowe wykonane zostaną
z pominięciem gminy Wadowice. –
Możliwa jest sytuacja, że z powodu
braku uzgodnionego wariantu BDI
w gminy Wadowice, w przyszłości
wykonany zostanie zjazd na ist-
niejącą drogę krajową. Wszystkie
tiry pójdą przez Wadowice – mówił.

Obecnie – zdaniem przedstawi-
cieli inwestora - najbardziej praw-
dopodobny wariant budowy BDI
to wariant zielony, gdyż ma on zde-
cydowanie większą akceptację przez
mieszkańców Podbeskidzia. – Obec-
nie muszą być przygotowane dwa
alternatywne warianty, ale na 99,9

proc. wydaje się, że w przyszłości
zrealizowany zostanie wariant zie-
lony, który jest krótszy, tańszy w
realizacji i bardziej akceptowalny
społecznie. Oczywiście, wszystko
będzie jeszcze konsultowane.

Budowa BDI to plany na przy-
szłość. Chociaż ma to być wielka
inwestycja, zainteresowanie pre-
zentacją BDI w Andrychowie nie
było zbyt duże. Ogłoszenia o pla-
nowanych konsultacjach wisiały
chyba na wszystkich klatkach
schodowych w mieście, ale sala
Miejskiego Domu Kultury w
dużej części świeciła pustkami.

Burmistrz Andrychowa Jan Piet-
ras był wyraźnie niezadowolony z
tego powodu. Być może dlatego swoją
złość usiłował wyładować... na (na
szczęście) niezależnych od niego me-
diach. Do tematu powrócimy w jed-
nym z najbliższych wydań.

(GM)

Zielony wariant BDI
bardzo
prawdopodobny
INWESTYCJA. Beskidzka Droga Integracyjna 
z pominięciem Wadowic?

W Andrychowie frekwencja na konsultacjach w sprawie BDI nie
była zbyt duża. Podczas przemówienia burmistrza Andrychowa z
sali „straszyły” puste krzesła. FOT. MIROSŁAW GAWĘDA
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