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WADOWICE

tycznie środek kamienicy zupełnie
zmienił wygląd – informuje ks. Paweł Danek, dyrektor Muzeum Jana
Pawła II w Wadowicach.
Tylko dwa pokoje z kuchnią, gdzie
mieszkała niegdyś rodzina Wojtyłów, pozostały w stanie nienaruszonym. Wszystkie pozostałe
ściany, pomieszczenia zostały
wyburzone i praktycznie od nowa
przebudowane.

Pierwszy etap
na finiszu
Powoli dobiega końca pierwszy
etap remontu muzeum papieskiego
w Wadowicach. - Udało się pogłębić
piwnice, umocnić fundamenty, zostały także wylane nowe ławy. Prak-

przed 2015 rokiem

Niedawno odbyły się konsultacje najnowszych wariantów BDI.

czy dwa warianty akceptowalne
przez ogół mieszkańców.
Władze miasta twierdzą, że
problemu nie ma, bo już wskazały jeden wariant, ale niedawne konsultacje kolejnych propozycji projektantów, pokazują,
że wcale spokoju wokół BDI
na odcinku wadowickim nie
ma. Różne środowiska nadal
lansują dwie skrajne propozycje – poprowadzenia drogi
południową częścią gminy lub
północną. Inwestor skłania się
ku wersji południowej – jako
krótszej i tańszej w realizacji.
Lokalne władze mówią o wariancie północnym.

Wadowice to nie jedyna
gmina, gdzie mieszkańcy
zgłaszają uwagi do przebiegu
BDI. Podobnie jest m.in. w Zebrzydowicach (gmina Kalwaria) czy w Głogoczowie.
Z tych m.in. powodów wcale
nie musi dziwić, że ministerialni
urzędnicy w ogóle pominęli realizację BDI w rządowym planie
budowy dróg do 2015 roku.
Beskidzka droga ma mieć
ok. 70 km długości, a koszt jej
budowy to – w zależności od
wariantu - ok. 2,5–3 mld zł.
Przedstawiciele GDDKiA i
projektanci zapewniają jednak,
że prace projektowe ciągle
trwają, a niedawne konsultacje
były potrzebne. Kiedy prace dokumentacyjne zostaną wreszcie
doprowadzone do końca, uzyskane zostaną niezbędne pozwolenia – wtedy pieniądze na BDI
powinny się znaleźć. Ale –
wszystko wskazuje na to – nie
nastąpi to przed 2015 rokiem.
To zła wiadomość szczególnie
dla Andrychowa – najbardziej
zatłoczonego miasta wzdłuż całej
(GM)
drogi krajowej nr 52.

- Lis został odstrzelony na początku
grudnia. Od razu podjęliśmy
działania. Teren uznany został za
zagrożony występowaniem wścieklizny. Prowadzimy kontrolne odstrzały. Jak do tej pory nie stwierdzono nowych przypadków występowania wścieklizny – informuje Wojciech Wójcik, powiatowy
lekarz weterynarii z Wadowic.
Za obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny uznał został obszar ograniczony - od strony północnej - drogą krajową 946 Sucha Beskidzka - Żywiec od rozwidlenia z
drogą powiatową do miejscowości
Lachowice (gmina Stryszawa), przez
miejscowości Kuków do granicy
województw małopolskiego i śląskiego. Zagrożony obszar to także miejscowość Pawelka (gmina Stryszawa)
na odcinku od granicy województwa
do skrzyżowania z drogą biegnącą
do miejscowości Kurów. Z kolei od
strony południowej za zagrożony
uznany został teren od skrzyżowania drogi biegnącej z przysiółka
Marczaki (gmina Ślemień) do miejscowości Pawelka z drogą biegnącą
do miejscowości Kurów, drogą
biegnącą przez Kurów do osady
Mączne aż do rozwidlenia z drogą
biegnącą na Lachowice i dalej drogą
do Lachowic.
W terenie uznanym za zagrożony zakazane jest wyprowadzania zwierząt hodowlanych, w tym psów, na obszary
leśne. Nie wolno także nigdzie
wywozić psów i kotów bez zgody
powiatowego lekarza weterynarii. Obowiązuje ponadto zakaz
polowań. Te obostrzenia obowiązują do odwołania.
(GM)

www.watersmile.pl
32/724-86-42

TOMICE. Tak się robi stroiki
W Ośrodku Kultury Gminy Tomice odbyły się warsztaty wyrobu
stroików świątecznych, które poprowadziła Bożena Boba. Uczestniczki warsztatów zapoznały się z różnymi formami i technikami
wykonania tradycyjnej dekoracji świątecznej.
Uwieńczeniem warsztatów była prezentacja powstałych w trakcie
zajęć m.in. pięknych kolorowych bombek, makaronowych choinek
oraz kompozycji kwiatowych z bibuły. Warsztaty zrealizowano w
ramach „Festiwalu obrzędów i tradycji w Dolinie Karpia” współfinansowanego z funduszy unijnych.
(GM)

Zaczął od otwarcia
drzwi do sekretariatu
A N D R Y C H Ó W . Nowy burmistrz zaczął urzędowanie od...
otwarcia drzwi sekretariatu dla
wszystkich. To ma symbolizować otwarcie władz samorządowych na mieszkańców.
W kampanii wyborczej często
powtarzany był wątek utrudnionego dostępu mieszkańców
do burmistrza Jana Pietrasa.
Wszystko dlatego, że jakiś
czas temu do sekretariatu zamontowane specjalne drzwi.
Nie każdy mógł tam wejść.
Dlatego jedną z pierwszych
decyzji nowego burmistrza Tomasza Żaka było polecenie
otwarcia drzwi do jego sekre-

Wadowice-Mucharz
wesela, bankiety,
spotkania
www.sonata-wadowice.pl
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tariatu dla wszystkich zainteresowanych. - Zdaję sobie sprawę, że jest to gest symboliczny,
ale mam nadzieję, że będzie on
potraktowany jako początek
zmian i „nowe otwarcie” – mówił
nowy burmistrz Andrychowa.
Dodaje, że jednym z jego
postulatów podnoszonych w
trakcie kampanii wyborczej
było otwarcie władz samorządowych na potrzeby mieszkańców.
- Moim zdaniem, dialog, nieraz
trudny i wymagający kompromisów jest dla naszej lokalnej
demokracji zdecydowanie
zdrowszy, niż narzucanie arbitralnych decyzji – mówi.
(GM)
REKLAMA

* w ofercie paczkowej

• Osuszacze powietrza
• Profesjonalny sprzęt
• Przedstawiciel producenta
• Hurt , detal i wynajem

Do 17 grudnia, czyli do najbliższego piątku, zainteresowani mieszkańcy Suchej Beskidzkiej mogą w urzędzie
miejskim zgłaszać swoje kan-

Restauracja
SONATA

tel. 602-456-699
REKLAMA

OSUSZANIE BUDYNKÓW

Do piątku przyjmują
wnioski

dydatury na rachmistrzów,
którzy na wiosnę przeprowadzą na terenie miasta Narodowy Spis Powszechny. To
pierwszy etap naboru. Już na
początku stycznia wybrane
osoby wezmą udział w szkoleniach. Spis przeprowadzony
zostanie w okresie od kwietnia
do czerwca przyszłego roku.
(GM)

S T R Y S Z A W A . W gminie
Stryszawa (powiat suski) wykryto przypadek wścieklizny u lisa.
Cały teren został uznany za zagrożony wścieklizną.

WADOWICE. Budowa nie rozpocznie się

Inwestor i
projektanci nie
ukrywają, że z
powodu
protestów prace
dokumentacyjne
są opóźnione.

SUCHA BESKIDZKA

Odstrzelony
lis miał
wściekliznę

BDI nie ma
w programie

Na początku grudnia Ministerstwo Infrastruktury opublikowało „Program Budowy
Dróg Krajowych na lata 20112015”. W tym dokumencie ani
słowem nie wspomniano o budowie Beskidzkiej Drogi Krajowej, czyli nowej drogi krajowej Bielsko-Biała – Głogoczów.
To wcale nie musi dziwić.
Rządowy program zawiera
wykaz najważniejszych inwestycji, jakie będą realizowane
na drogach krajowych w najbliższych latach. Są w nim ujęte
autostrady, drogi ekspresowe
i obwodnice miast. Nie ma natomiast BDI i obwodnic Andrychowa, Wadowic czy Kalwarii.
To w kontekście protestów,
jakie towarzyszą planowaniu
tej inwestycji, m.in. na odcinku
wadowickim, nie dziwi. Inwestor
i projektanci nie ukrywają, że
z powodu protestów prace dokumentacyjne są opóźnione.
Nie wiadomo jeszcze jak długo
potrwają. Przynajmniej jeśli
chodzi o Wadowice na razie nic
nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie wybrano jeden

Muzeum po remoncie posiadać będzie wystawę na czterech kondygnacjach, zamiast dotychczasowych
dwóch. Inwestycja współfinansowana jest przez ministerstwo kultury i
urząd marszałkowski. Będzie kosztować ok. 20 mln zł, a pierwszy etap pochłonął ponad 1 mln zł. Planuje się, że
nowe muzeum uruchomione zostanie
w drugiej połowie 2012 roku.
(GM)
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Powiaty
wadowicki
i suski

www.dziennikpolski24.pl

