
ffiF$§trW*XYM& ŁSe§*###ffi&" W wodzie w piaskowym
wyrobisku pływał jakiś osad, Zdaniem osób sąsiadujacych
z tym miejscem, trzeb^a zba,dać, czy nie jest on szkodliwy
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- Od ubiegłego lygodnia
w wyrobisku SW z pias.
kiem w Gniewczynie na la.
lliwody pĘwa jakiś osad
- mówi Genowefa Wojcie-
chowska z Gniewczyny
Łańcuckiej. . Ja i moi są-
siedzi boimy się, źe jest
szkodliwy i dostanie się
do naszych studni. Czy
ktoś nann pomoże
i zabezpieczy ten osad?

Mieszkańcy Gniewczyny
Łańcrrckiej narzekają na są-
siedztwo wyrobiska z pias-
kiem. Nie tylko jest to związa-
ne z białyn osadem, któly Ń-
wa w wodzie. ale tez dlatego,
że, ichzdanieną miejsce trrnie
jast odpowiedni o zŃezpieczr>
ne. Rodzicebojąsię, ze mogą
tam wpa-ść dzieci,l<tórę zatrzy -
mują się przry sĘącym lnzy-
zu i zaglądają do dołu.

O białym osadzie nic nie
w iędzi ała Zofta Nowak, za-
stępca wójta gminy Tryń-
cza. Dowiedziała się o tym
od dziennikarza Super No-
wości. Skontaktowała się w
tej sprawie z tirmą SK In-
vest Green, która nadzoru-

je wyrobisko oznaczone li-
terami SW.

- Nikt nam nie zgłaszał o
osadzie w w}tobisktl - polnfor-
mował nas w poniedziałek Ma-
riusz Godek, dytektor SK In-
vest Green. - 7Aru, wyslemy
tam pracowników i sprawdzi-
my, co €z mozep§łvać w wy-
robislar, z którego wydobywa-
nyjestpiasek

Skontaktowaliśmy się jesz-
cze raz z dyrcktorem SK Invąst
Green. Jak stwierdzil, na miej-
scu okazało się, że nie ma żad-
nego osadu. Przesłaliśmy mu
jednak zdjęcia zrobione przez
mieszkańów Gniewczyny. Po
zapoznaniu się z nimi, doszedł

do wnioskr, żc mozr był osad,
ale znikł. - Od środy koparki
wykonujątarn robofy - powie-
dział Maritrsz Godek. - Moze
to osad z pia.skrr, który dostał
siędo wody,

Mi eszkalicy są z:m i epokoje-
ni sytuacją bo prry wyrobi-
sku czulj smród i boją się. ze
ten osad mógł się dostać do
s[rdni pry ich domach . 7AĘ4
fi rmy SK IG rrspokaja jednaĘ
że nię ma podstaw do obaw.
Sąsiadtljący z wyrobiskiem lu-
dzie wiedą jednak swoje i za-
mierzają powiadomić odpo-
wiednie shrzby, np. sanepid,
żeĘ przebadać skład wody
prł1 brzrgach łrryrobiska. W

Niedaleko od domów w Gniewczynie Łańcuckiej mieszkańcy zobauyli,
według nich, groźny osad. Zrobili zdjgcia i oaekują, że koś zabezpie-
czy to wyrobisko.
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