
Andrychowskie

Marzec, nr 3 (327) 

Nakład 1500 egz. 
Cena 3 zł 
w tym 5% VAT

więcej 
w środku
wydania

strona nr 5

03

Radio Andrychów ma nowe studio!
Pozwoliła na to unijna dotacja. Niebawem przechodzimy na nowe fale
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Jesteśmy dla państwa również na facebook’u 
Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie 

Czekamy na wasze wiadomości, zdjęcia, filmiki i komentarze 
dotyczące tego, co Wy widzicie w okolicy!

Andrychów, ul.Krakowska 112, tel. (33) 870 41 60

Słuchaj nas codziennie! 
Aktualne informacje z okolicy! 

33 875 23 13

Radio Andrychów  
z nową ramówką!
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Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020, jego „Poddziałania 11.1.2 Rewitalizacja miast 
średnich i małych”. Rozdzielone zostały 20 lutego 
przez Zarząd Województwa Małopolskiego po ocenie 
wniosków gmin i ich  zatwierdzenie. Projekt „Pańska 
Góra – Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni 
rekreacyjnej i parkowej” będzie kosztować w sumie 
15.749.501 zł i cała ta suma została zakwalifikowana, 
a wysokość dofinansowania Zarząd określił na 11 812 
125 zł. W ramach tego projektu zostanie zagospoda-
rowany cały obszar Pańskiej Góry, a także teren daw-
nego Stawu Anteckiego i otoczenia stadionu Beskidu. 
Powstaną ścieżki spacerowe, tereny rekreacyjne i wy-
poczynkowe, wieża widokowa i inne urządzenia do 
uprawiania sportu i czynnego wypoczynku. Jak po-
wiedział nam Mirosław Wasztyl, zastępca burmistrza, 
teraz przyszedł czas na uszczegółowienie projektu, 
pozwolenia na budowę i ogłoszenie przetargu na wy-
bór wykonawcy. Prace ruszą jeszcze w tym roku. Poka-
zujemy kilka koncepcji na zagospodarowanie Pańskiej 
Góry - to tylko przykłady, bo ostateczny kształt tych 
miejsc będzie opracowany w końcowym projekcie. mn

Dostaliśmy miliony na Pańską Górę!
Gmina Andrychów dostanie 11 mln 800 tys. zł dofinansowania na zagospodarowanie Pańskiej Góry i jej otoczenia. 
Teraz czas na uszczegółowienie projektu i wybranie wykonawcy – mówi Mirosław Wasztyl, zastępca burmistrza.
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Nowe studio radiowe!

Nasi Słuchacze i Czytelnicy Nowin wiedzą, że przez kilka ostatnich 
miesięcy funkcjonowaliśmy w tymczasowych pomieszczeniach, któ-
rych użyczył nam gościnny Ośrodek Pomocy Społecznej. W tym czasie 
trwała termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej 
i przebudowa naszego studia, które w MBP ma swoją stałą siedzibę. 
Ponieważ udało się nam wspólnie z biblioteką pozyskać kilkusetty-
sięczną dotację ze środków unijnych, możemy uspokoić mieszkań-
ców Andrychowa – koszty budowy nowego studia i jego wyposaże-
nia zostały pokryte z dotacji unijnej. Remont Miejskiej Biblioteki 
Publicznej to w sumie koszt 1 242 655 zł, blisko połowę tej sumy An-
drychów dostanie ze środków unijnych. A na radio w tej kwocie prze-
znaczono niecałe 200 tys. (szczegóły w tabelce na następnej stronie). 
Budowa nowego studia była konieczna ze względu na stan technicz-
ny starego sprzętu, który miał już ponad 12 lat i tak naprawdę pocho-
dził z innej epoki. Dziś mamy nowoczesne wyposażenie, które wraz  
z całym studiem przygotowała, zainstalowała uruchomiła firma 
PORTAL Mochtak Grzegorz, która wygrała przetarg na to zadanie.

W trzynastym roku nadawania Radio Andrychów doczekało się nowego studia. 28 lutego nadaliśmy z niego pierwszą 
audycję. Przygotowujemy nową ramówkę, dłuższy program i nadawanie na falach FM (UKF).



7NOWINYNr 3 (327) - marzec 2018

www.nowiny.andrychow.eu

Zgodnie z warunkami dotacji studio miało być gotowe do końca lutego, 
a pierwszą audycję musieliśmy nadać w ostatnim dniu tego miesiąca.  
I tak się stało. Ponieważ to dla nas niezwykle ważna data i wielka 
radość, że mamy tak piękne i nowoczesne studio, w porannej audy-
cji wzięliśmy udział wszyscy… Wszyscy troje, bo tyle osób pracuje  
w Radiu Andrychów i Nowinach Andrychowskich: Anna Piotrow-
ska, Robert Fraś i Marek Nycz. 
Trzeba też zaznaczyć, że na stałe współpracują z nami: Marta Pa-
czyńska, Anna Płonka, Beata Mider-Sitarz, Jadwiga Janus, Daria 
Rusin, Grażyna Banaszczuk, Alicja Krupnik, Łukasz Gieruszczak 
(Sz), Aleksander Gortat, Jarek Szklarczyk, Wiktor Kowalczyk, Mi-
chał Pająk, Paweł Kazimierczak, Jurek Herma, Krzysztof Paczyński, 
Grzegorz Sroka, Jan Zieliński, Andrzej Fryś, Jurek Tomiak.
Ponieważ nowe studio to większe możliwości, więc i nasz program 
będzie się rozrastał. Chcemy, aby jeszcze tej wiosny, którą mamy 
przed sobą, program z Andrychowa zapełnił całe przedpołudnie. 
Będziemy sukcesywnie powiększać naszą ramówkę, aby na żywo 
można było nas słychać od 7 rano do godziny 13. Z czasem rów-
nież popołudnia będą „bardziej andrychowskie” (dziś w dużej części 
retransmitujemy program z Krakowa i powtórki). Powstaną więc 
nowe audycje, programy, bloki muzyczne i będą nowi goście i współ-
pracownicy. Staramy się także o dostęp do częstotliwości FM (daw-
niej zwanej po polsku UKF – ultra krótkie fale). To powinno nastąpić 
również w najbliższym kwartale.

red
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przez ostatni rok 
czyniły starania o fundusze europejskie na przebudowę naszej re-
dakcji, wykonały jej projekt, które prowadziły remont, instalowały 
nowy sprzęt i nadzorowały ze strony inwestora całą inwestycję. 
Szczególnie dziękujemy pracownikom Wydziału Inwestycji i Dro-
gownictwa UM oraz załodze Zakładu Gospodarki Komunalnej. 

Redakcja
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CENTRUM MEDYCZNE  AMAMATI 

ANDRYCHÓW, ul. Lenartowicza 36F 

Tel. 733 598 499 

KARDIOLOG, KARDIOLOG DZIECIĘCY, 
GINEKOLOG, ALERGOLOG, KARDIOCHIRURG, 

CHIRURG NACZYNIOWY 
 

EKG, ECHO SERCA, HOLTER PRÓBA WYSIŁKOWA, 
USG TARCZYCY, CYTOLOGIA 

Oceny pre-ratingowej dokonała agencja ratingowa INC 
Rating Sp. z o.o. z Poznania na zlecenie Fundacji Roz-
woju Rynku Kapitałowego. W ocenie tych instytucji 
na 2792 jednostki samorządu terytorialnego w Pol-
sce, zaledwie 319 posiada ocenę równą lub wyższą od 
uzyskanej przez Andrychów. Jak napisano w piśmie, 
które 19 lutego dotarło do Urzędu Miejskiego „Jest 
to dowodem, iż w sposób odpowiedzialny i racjonalny 
zarządzacie Państwo środkami publicznym, w pełni 
wypełniając mandat zaufania uzyskany od wyborców 
w wyborach samorządowych.”      mn

Wysoka ocena Andrychowa!
Andrychów, jako gmina miejsko-wiejska uzyskała bardzo wysoką ocenę pre-ratingową, mieszczącą się na poziomie 
inwestycyjnym w przedziale pomiędzy AAA a BBB+.

Wszystko zaczęło się w ubiegłym roku, gdy Andrychów zna-
lazł się wśród pięciu gmin – Krakowa, Katowic, Wrocławia  
i Sosnowca – które zwyciężyły w konkursie TAURONU „Oddy-
chaj powietrzem”. Wtedy, w październiku do miasta i dalej do 
czterech przedszkoli trafiły cztery oczyszczacze, jako nagrody 
w konkursie. 
Burmistrz Tomasz Żak uznał, że taki sprzęt powinny mieć 
wszystkie placówki i w tym roku kupił dziewięć oczyszczaczy, za 
które zapłacił 11,7 tys. zł. Tym samym wszystkie przedszkola, 
również te w zespołach szkolno-przedszkolnych, są już wyposa-
żone w nowoczesne oczyszczacze.
W styczniu w Urzędzie Miejskim w Andrychowie dyrektorzy 
odebrali ten sprzęt i zapoznali się z jego technicznymi szcze-
gółami i obsługą. Prezentacji dokonał Jarosław Stypuła, przed-
stawiciel firmy Eurocentrum-Polska. Okazuje się, że oczyszcza-
cze Air Cliner usuwają z powietrza nie tylko zanieczyszczenia  
w postaci pyłów, ale też bakterie, alergeny, a nawet przykre za-
pachy. A te mogą się pojawić w przedszkolu, choćby z powodu 
zmoczenia się jakiegoś malucha. Oczyszczacz w kilka minut po-
zwoli o tym zapomnieć.
Jak powiedział nam burmistrz Tomasz Żak, ideałem byłoby, 
aby taki sprzęt był nie tylko po jednej sztuce na przedszkole, 
ale w każdej sali. Na to jednak trzeba poczekać i sukcesywnie 
wzbogacać placówki w oczyszczacze.        mn

Żeby dzieci były zdrowsze
Wszystkie przedszkola w gminie Andrychów mają już oczyszcza-
cze powietrza. Gmina kupiła kolejnych dziewięć takich urządzeń.
W styczniu dziewięciu dyrektorów placówek odebrało ten sprzęt 
z rąk burmistrza Tomasza Żaka, któremu towarzyszył przewodni-
czący Rady Miejskiej Roman Babski i Andrzej Szafrański dyrektor 
Gminnego Zarządu Oświaty.
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Służby wojewody małopolskiego podały w lutym, że najgorszej ja-
kości powietrze było w Brzeszczach i Jawiszowicach, choć w innych 
miejscowościach, również w Andrychowie, było niewiele lepiej. Liczne 
sensory monitorujące jakość powietrza w Małopolsce Zachodniej nie-
mal przez cały miniony miesiąc świeciły na czerwono. A to oznacza, że 
wyznaczone normy zostały znacząco przekroczone. Najwyższe odczy-
ty zanotowały te zlokalizowane przy ul. Kościelnej i Ofiar Oświęcimia  
w Brzeszczach. W poniedziałek, 12 lutego o godz. 18 pokazywały 
przekroczenie norm dla PM 2,5 o ponad 800 proc., a dla PM 10 o bli-
sko 700. Podobnie było w kolejne dni.
Mieszkańcy – również Andrychowa – wiedzą już, że lepiej nie wycho-
dzić na zimowe spacery, zwłaszcza wieczorem, bo wtedy szczególnie 
pogarsza się powietrze – wszyscy grzeją domy przed mroźną nocą. 
Lepsza aura jest w godzinach porannych. Wtedy czujniki wskazują 
wartości niemal zbliżone do wyznaczonej normy. Styczeń pod wzglę-
dem jakości powietrza był lepszy, bo był po prostu cieplejszy. Przez 
większość dni nie odnotowano znaczącego przekroczenia norm jako-
ści powietrza. Mimo to w Polsce złe powietrze jest przez jedną czwartą 
roku.
A wszystkiemu winni jesteśmy my sami, którzy palimy w naszych pie-
cach węglem – im gorszej jakości, tym bardziej trujemy. Niska emisja 
– bo tak to się nazywa – jest plagą Polski. Kiedy patrzy się na europej-
skie zdjęcia satelitarne, Polska jest „czerwoną” plamą na kontynencie 
czystego powietrza, a szczególnie źle wyglądają nasze południowe 
regiony kraju. Z tego powodu co roku w Polsce umiera ponad 40 tys. 

ludzi, to tak, jakby co roku znikało jedno miasto i cała gmina wielkości 
Andrychowa! Rząd wprowadza nowy program walki ze smogiem, ale 
niewiele pomogą tutaj przyjęte założenia, żeby wymieniać stare piece 
na nowe i liczenie na to, że ludzie przestaną palić śmieciami. Potrzeb-
na jest zmiana systemowa – przejście z węgla na gaz tak, jak zrobi-
ły to inne kraje europejskie. Upieranie się przy polskim węglu, który  
w większości jest kiepskiej jakości i dotowanie w ten sposób nieren-
townego górnictwa to ślepa uliczka – mówią specjaliści, tak naukowcy, 
jak i ekonomiści. Trzeba też zmienić mentalność samych Polaków, bo 
wielu z nas po prostu nie zdaje sobie sprawy, że paląc złym paliwem, 
mułem, mokrym drewnem, odpadami… zabijamy sami siebie.        mn

W lutym było źle…
Tylko 13 lutego normy zanieczyszczenia powietrza w Andrychowie przekroczone zostały kilkukrotnie. Ale tak napraw-
dę pozostałe dni miesiąca nie były lepsze, i to w całej Małopolsce, a szczególnie w Małopolsce Zachodniej. Drama-
tyczne były przede wszystkim normy stężeń pyłu zawieszonego (PM 2.5). 

Przypomnijmy, że od zeszłego roku, na mocy ustawy de-
komunizującej nazwy ulic i innych miejsc,  wojewoda do-
maga się zmiany nazwy ul. 27 Stycznia. Wojewoda, a tak-
że pracownicy IPN uważają, że data ta odnosi się do dnia, 
kiedy wkroczyła tutaj Armia Czerwona, czego nie można 
uznać za wyzwolenie, ale początek okupacji sowieckiej, po 
okupacji hitlerowskiej. Tym samym nazwa „27 Stycznia” 
„propaguje ideę komunizmu” i musi zostać zmieniona. 
Próby polemiki z wojewodą i IPN nie przyniosły żadnych 
rezultatów. Dlatego radni zdecydowali zmienić tę nazwę 
tak, aby odnosiła się do czegoś zupełnie innego. Dzień 
27 stycznia w kalendarzu międzynarodowych świąt, to 
Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu – datę taką wybrano, bo 27 stycznia 1945 r. Armia Czerwona wyzwoliła KL Auschwitz-Birkenau. 
Czy wojewoda przyjmie tę argumentację? Już w ostatnim piśmie ze stycznia tego roku wyraził dezaprobatę dla takiego pomysłu i wy-
jaśnienia, a poparł swe stanowisko opinią IPN. Teraz „piłka jest po stronie” wojewody Piotra Ćwika, który albo przyjmie decyzję Rady 
Miejskiej w Andrychowie, albo ją uchyli.                    mn

27 Stycznia - nowa stara nazwa
Ulica 27 Stycznia w Andrychowie ma nową nazwę... 27 Stycznia. Niby tak samo, a jednak inaczej, bo teraz ta data 
odnosi się do innych okoliczności. Za taką decyzją byli wszyscy radni obecni na lutowej sesji.
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Przytaczane tutaj liczby pochodzą z danych, jakie zgromadziło 
starostwo powiatowe. W połowie lutego wydział komunikacji sta-
rostwa  opublikował informację, że po drogach jeździ już 131 751 
pojazdów z rejestracją powiatu wadowickiego KWA. I to z tych in-
formacji wynika, że aut, motocykli i innych pojazdów jest o pięć 
tysięcy więcej niż w analogicznym czasie zeszłego roku.
Równocześnie wiadomo, że w tej liczbie jest coraz więcej nowych 
aut, więc zmienia się tendencja, która dominowała w poprzednich 
latach, kiedy Polacy najczęściej kupowali auta używane. Tendencja 
ta utrzymuje się już od 34 miesięcy, a rok do roku kupno nowych 
aut wzrosło o 21,7 proc. To najlepszy styczeń w XXI wieku – od-
notowuje IBRM Samar – Instytut Badań Rynku Samochodowego, 
który cytuje portal wadowice24 pl. Samar z kolei powołuje się na 
dane CEPiK,  którym operują starostwa powiatowe rejestrujące po-
jazdy, a więc są to dane z pierwszej ręki. Rośnie przede wszystkim 
sprzedaż aut osobowych oraz dostawczych w porównaniu do ana-
logicznego miesiąca poprzedniego roku. Był to najlepszy styczeń  
w XXI wieku, pod względem sprzedaży. Na koniec dodajmy jeszcze 
taką liczbę: w 1989 roku po drogach Polski jeździło zaledwie 327 
tysięcy samochodów, a dziś jest ich ponad... 20 milionów. Już trzy 
lata temu przekroczyliśmy średnią unijną - 428 samochodów na 
1000 mieszkańców, bo w naszym kraju ten współczynnik wyniósł 
w 2015 r. ponad 600 aut na 1000 mieszkańców.             mn

Coraz więcej aut
Niewiele już brakuje, aby w powiecie wadowickim zrównały się 
liczby mieszkańców (156 tys.) i liczby pojazdów (131 tys.). Jak po-
daje portal wadowice24.pl, na początku tego roku zarejestrowa-
no o pięć tysięcy więcej aut niż rok temu.

Demontażu dokonała firma Akces BK sp. z o.o. z Czechowic-Dzie-
dzic na zlecenie władz gminnych. A stało się tak, ponieważ po wi-
churach 11 i 12 grudnia maszt został poddany technicznej kon-
troli i zaistniała obawa, że maszt może runąć, uszkadzając dach. 
– Z opinii technicznej wynika, że maszt powinien być poddany 
generalnemu remontowi lub powinien być przeznaczony do roz-
biórki – powiedziała nam Maria Gondko, kierowniczka Wydziału 
Administracji UM w Andrychowie. A ponieważ okazało się, że stan 
masztu zagrażał bezpieczeństwu użytkowania dla konstrukcji da-
chu oraz dla obszarów przyległych, podjęto decyzję o jego demon-
tażu. Chodziło przede wszystkim o zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańcom.             mn

Nie był potrzebny
W sobotę, 17 lutego z Urzędu Miejskiego w Andrychowie zdjęty 
został stary maszt telekomunikacyjny. Pochodził z lat 70., służył 
kiedyś milicji, teraz nikomu nie był potrzebny.

Zakończyła się rozbiórka kotłowni, która stała przy ul. Metalowców 
(róg ze Starowiejską). Ciężki sprzęt burzący wkroczył do akcji 5 lu-
tego i nie minęły dwa tygodnie, a po nieczynnym od lat i straszą-
cym gmaszysku nie pozostał ślad.  Wykonawcą robót rozbiórkowych 
była firma Energokon-Plus z Sosnowca. Wszystkie prace, bo trzeba 
jeszcze uporządkować teren,  zakończą się w maju i będą kosztować 
gminę 148 tys. 835 zł. W miejscu kotłowni ma powstać osiedlowy 
parking, bo miejsc wciąż brakuje.  Na naszej stronie internetowej i odsłonie na facebooku znajdziecie filmik, na którym widać najciekaw-
sze chwile rozbiórki.                       mn

I po kotłowni
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Szacunki na ten rok budżetowy mówią, że andrychowianie odda-
dzą swojej gminie w sumie  37 126 973 zł z własnych podatków. 
Sporo, bo dla porównania drugie co do wielkości, a zarazem powia-
towe Wadowice będą miały z podatku PIT dochód w wysokości 30 
026 211 zł . A inne gminy powiatu i okolicy? Wieprz - 7 794 949 
zł, Zator - 7 249 055 zł, Kalwaria Zebrzydowska - 19 246 681 zł, 
Sucha Beskidzka - 9 057 025 zł.
Trzeba pamiętać, że te 37 milionów z PIT dla Andrychowa to nie 
wszystko, z tego co w formie podatku płacimy fiskusowi – w gmi-
nach pozostaje 37,98 proc. z podatku dochodowego, ale kolejne 
10,25 proc., trafia do powiatów. Zatem w samorządach (gmin-
nym i powiatowym) w sumie pozostaje blisko połowa naszych po-
datków, resztę bierze administracja państwowa na inne publiczne 
wydatki: służbę zdrowa, oświatę, pomoc społeczną, ochronę śro-
dowiska, obronność, bezpieczeństwo, wymiar sprawiedliwości, 
drogi, transport czy administrację i inne. Ale i z tego sporo wraca 
do gmin w formie np. subwencji oświatowej (dla Andrychowa – 37 
mln zł w 2018 r.), dotacji na pomoc społeczną razem z 500+ (w 
Andrychowie to razem 41 mln zł). Spora część naszych pieniędzy 
trafia tu z powrotem również przez NFZ jako kontrakty dla służby 

zdrowia (choć część 
pochodzi ze składek 
zdrowotnych, ale nie 
wszystko), do straży 
pożarnej, policji, na 
drogi, i do admini-
stracji terenowej pań-
stwa. Można wyliczać 
więcej takich „udziałów”, bo lista jest długa. Tak działa państwo w 
ramach „umowy społecznej”. Żeby działało i zapewniało nam bez-
pieczny byt, obronę, oświatę, opiekę zdrowotną itd, musimy się 
zrzucać na jego utrzymanie i solidarnie płacić podatki – obywatele 
i przedsiębiorstwa. Tu mówimy tylko o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, czyli mieszkańców, ale są jeszcze podatki z firm, 
dochody z akcyz, z VAT, ceł itd. Ale to już temat na lekcję z wycho-
wania obywatelskiego, co pozostawmy szkołom…
Na koniec, aby pokazać całą skalę gminnych finansów, do których 
jako mieszkańcy dokładamy wspomniane 37 mln, przypomnij-
my, że tegoroczny budżet Andrychowa po stronie wydatków to 
196.099.353 zł.                mn 

Andrychów podatkowym rekordzistą
W powiecie wadowickim Gmina Andrychów jest nie tylko największa, ale też najbogatsza i ma najwyższy dochód  
z podatku dochodowego – czyli tego, co płacą fiskusowi mieszkańcy gminy (PIT). 

2 lutego 2018 r. miało miejsce 
oficjalne pożegnanie mł. bryg. 
Antoniego Hutniczaka. Wie-
loletni dowódca JRG PSP w 
Andrychowie przeszedł w stan 
spoczynku. Były wspomnienia, 
słowa uznania oraz podzięko-
wania. Antoni Hutniczak prze-
pracował 41 lat, w tym 33 lata 
w mundurze. Rolę dowódcy 
JRG Andrychów pełnił od 2006 
roku. Od 1 marca 2018 r. p.o. 
dowódcy JRG Andrychów jest 
mł. bryg. Tomasz Kasperek.

Zmiany w JRG Andrychów

Centrum Wsparcia
Psychologicznego i Terapeutycznego

Andrychów, ul. Rynek 26A

Rejestracja i informacje dodatkowe
tel. 508 830 496
www.cwpit.pl
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O tym, że nie wszyscy sobie zdajemy spra-
wę z tego, jak działa gminna gospodarka 
odpadami komunalnymi, świadczy choćby 
to, że nadal widać podrzucanie takich od-
padów gdzie tylko się da. Można je znaleźć 
nad Wieprzówką, a pod jedną ze szkół  
w Andrychowie można zobaczyć taką scen-
kę: rodzic podwozi dziecko i przy okazji 
wysiada z auta tylko po to, aby do stojące-
go obok kosza wepchnąć na siłę worek ze 
śmieciami…
Dlaczego jest to bezsensowne i świadczy  
o niezrozumieniu zasad?
Dlatego, że od pięciu lat nie płacimy za 
ilość wywiezionych odpadów, ale „per capi-
ta”, czyli od głowy, za każdą zamieszkałą w 
domu czy mieszkaniu osobę. Możemy więc 
„na głowę” wyprodukować nawet tonę od-
padów i cena nie wzrośnie, a służby komu-
nalne będą musiały to od nas odebrać. Nie 
ma więc sensu wywożenie śmieci do lasu 
czy do kosza pod szkołą. A nie wszyscy to 
rozumieją.
  Gospodarka odpadami komunalnymi to 
bardzo trudny temat dla każdego samo-
rządu, bo trudno znaleźć gminę, która nie 
dopłacałaby do tego „biznesu”. A przy-
pomnijmy też, że według ustawy z 2012 
r. gospodarka odpadami komunalnymi 
ma się bilansować w obrębie pobieranych 
opłat od mieszkańców. Gdyby tak miało 
być nie płacilibyśmy tak jak teraz 10 zł od 
osoby za odpady selekcjonowane i 18 zł za 
nieselekcjonowane, ale co najmniej o poło-
wę więcej. Choć Andrychów wcale nie jest 
gminą o najwyższych stawkach w tej części 
Małopolski: Chełmek ma już 12 zł, a Gmina 
Oświęcim – 11 zł.
I tu spodziewano się podwyżek, ale w stycz-
niu radni przesunęli w budżecie potrzebną 
sumę uzupełniającą koszty gospodarki od-
padami komunalnymi, równocześnie roz-
strzygnięto drugi przetarg na tę usługę.
Wygrało go konsorcjum Zakładu Gospo-
darki Komunalnej i spółki Empol. Oferta 
złożona przez tego wspólnego wykonawcę 
opiewała na kwotę 3 mln 991 tys. zł – za 
usługę od 1 lutego do końca roku. Jednak 
całkowite koszty całego roku gospodarki 

odpadami komunalnymi są nieco wyższe, 
bo należy do nich doliczyć: odrębną umowę 
z ZGK na prowadzenie PSZOK-u (Punktu 
Selektywnego Zagospodarowania Odpa-
dów Komunalnych) czyli 272 tys. zł oraz 
koszty styczniowe za gospodarkę odpada-
mi – 335 tys.
Całoroczny budżet    gospodarki odpadami 
to koszty odbioru śmieci od mieszkańców, 
transport (tu szczególnie kosztowny, bo w 
terenie górskim), selekcja i opłata za odbiór 
przez Regionalną Instalację Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych.
Najbliższe takie instalacje są w Brzeszczach, 
Choczni, Oświęcimiu i Chrzanowie. Obec-
nie Andrychów wywozi śmieci do Choczni. 
I za to trzeba płacić, i to słono… Nie może-
my podawać aktualnej kwoty, jaka wynika 
z umowy, ponieważ jest ona objęta tajem-
nicą handlową. Ale, aby dać pojęcie Czytel-
nikom, ile to kosztuje, to wspomnijmy, że 
dziś np. inne sąsiednie PSZOK-i pobierają 
za tonę odpadów 275-290 zł. Andrychów 
– to możemy napisać ma niższą cenę wyne-
gocjowaną w Choczni. Należy też pamiętać, 
że ceny na RIPOK-ach są takie wysokie, bo 
po pierwsze nie wszystko, co tam wywozi-
my da się odzyskać – to z reguły połowa. 
Drugą połowę tzw. ostatecznego odpadu 
trzeba składować, a tu już wchodzi w grę 
„opłata marszałkowska”. Jeszcze rok temu 
było to 40 zł od tony składowanej, a teraz 
jest już… 140 zł.
W świetle takich faktów i przy uświadomie-
niu sobie, ile to wszystko kosztuje, trudno 
utrzymywać – a niektórym mieszkańcom 

tak się wydaje – że na śmieciach można 
zarabiać. To mit. Nikt dziś nie płaci za pla-
stiki, czasem można mieć jakieś pieniądze 
za szkło, ale tylko wyselekcjonowane ko-
lorowe od białego. Papieru się nie wyrzu-
ca tak samo jak metali, więc nie ma za to 
przychodu do kasy zakładu komunalnego. 
Dlatego nie ma w Polsce gminy, która nie 
dopłacałaby do tego interesu.
Popatrzmy jak to wyglądało w Andrycho-
wie w roku 2016 - podaję ten rok, bo był 
dokładnie podliczony, a bilansowanie 2017 
jeszcze trwa. Wpływy z opłat wyniosły 
wtedy 3 mln 774 tys. zł, a koszty sięgnęły 
3 mln 984 tys. zł. Do gospodarki odpadami 
trzeba było dopłacić ponad 200 tys. zł.
Powody niebilansowania się gospodarki 
odpadami są różne, a jednym z nich jest 
fakt, że kilka tysięcy andrychowian… nic 
nie płaci. Otóż w gminie zameldowanych 
było (podaję dane za przytaczany tu 2016 
r.) 43,5 tys. mieszkańców. Ale nie płaci się 
od zameldowania, ale od „zamieszkania”, 
więc te dane są zaniżane, a według nich 
andrychowian jest 38,5 tys., czyli o 5 tys. 
mniej niż faktycznie. Wyjechało pięć tysię-
cy ludzi?
Andrychów jest też w tym trudniejszej 
sytuacji od sąsiadów, że mimo iż jest naj-
większą Gminą w powiecie, to nie posiada 
żadnego własnego składowiska czy wy-
sypiska... Takie były decyzje poprzedniej 
władzy. Stare składowisko trzeba było nie 
tylko zamknąć, ale ponieść koszty jego re-
kultywacji. 

mn

Jeszcze raz o śmieciach
Nie milkną dyskusje na temat gospodarki odpadami komunalnymi i cenami za śmieci, mimo że w tym roku w Andry-
chowie nie będzie podwyżek takich opłat. Z niektórych głosów w dyskusji – najczęściej w internecie – wynika, że wiele 
osób nadal nie rozumie zasad, jakie teraz obowiązują.
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Sesja odbyła się 22 lutego w Urzędzie 
Miejskim. Poprowadził ją przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Roman Babski. Zapo-
znał on radnych z porządkiem sesji, któ-
ry wraz z protokołem z sesji grudniowej 
Rada przegłosowała. 

Sprawozdanie burmistrza
Tomasz Żak złożył sprawozdanie ze 
swych prac w okresie międzysesyjnym, 
czyli od 25 stycznia do dnia sesji. Rozpo-
czął swoje sprawozdanie od 27 stycznia, 
kiedy patronował IX Turniejowi Halo-
wemu piłki nożnej o Puchar Burmistrza 
Andrychowa. W tym samym dniu brał 
udział w Obchodach Międzynarodowe-
go Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. 
Również 27 stycznia dobiegła końca ko-
lejna edycja projektu „Jeżdżę z głową”. 
31 stycznia podpisana została umowa na 
odbiór i zagospodarowanie odpadów ko-
munalnych. W tym dniu burmistrz wydał 
zarządzenie w sprawie określenia termi-
nu składania na rok szkolny 2018/2019 
wniosków o przyjęcie uczniów do klas IV i 

do klasy V w Szkole Podstawowej nr 3 i nr 
5 w Andrychowie. 1 lutego Tomasz Żak 
osobiście podziękował 17-letniemu Prze-
mkowi Rajdzie z Roczyn, który pomógł  
kobiecie, która zasłabła na ulicy. Z kolei 
2 lutego oficjalnie pożegnano mł. bryg. 
Antoniego Hutniczaka wieloletniego do-
wódcę JRG PSP w Andrychowie, który 
przeszedł w stan spoczynku. 3 lutego bur-
mistrz odebrał w Krakowie  nagrodę TA-
DEK 2017 jako harcerski „Partner Roku”. 
Trzy dni później, 6 lutego w urzędzie 
odbyło się spotkanie z Wójtami i Burmi-
strzami z województwa świętokrzyskie-
go, w  ramach konsultacji dot. inwestycji 
oświetlenia ledowego. 7 lutego burmistrz 
wraz z zastępcą i przewodniczącym Rady 
Miejskiej przebywał w delegacji w War-
szawie w Ministerstwie Sportu w celu do-
tacji do budowy basenu krytego w Andry-
chowie. 8 lutego w Urzędzie Miejskim w 
Andrychowie dyrektorzy szkół odebrali 
oczyszczacze powietrza dla przedszkoli, 
a 14 lutego burmistrz podpisał Partner-
ską Umowę Współpracy pomiędzy Gmi-

ną Andrychów, Międzyszkolnym Klubem 
Sportowym w Andrychowie a Fundacją 
Małgorzaty Glinki na realizację projektu 
Glinka Academy. 15 lutego Ministerstwo 
Środowiska przeprowadziło wizję w tere-
nie w sprawie odlesienia pod ewentualne 
inwestycje narciarskie. W lutym odby-
ła się też większość zebrań wiejskich i 
zebrań OSP, w których burmistrz wraz  
z zastępcą wziął udział. Od 19 lutego do 
23 lutego codziennie odbywały się ze-
brania z mieszkańcami Andrychowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. We wszyst-
kich wzięli udział burmistrz i jego za-
stępca.
Poza tym w lutym wybrana została nowa 
p.o. dyrektorka CKiW – Izabela Bylica. 
Został zaktualizowany rozkład jazdy an-
drychowskich autobusów. O wszystkich 
tych sprawach piszemy obszernie w osob-
nych artykułach w tym wydaniu Nowin.

Interpelacje i zapytania
Jako pierwsza interpelację złożyła radna 
Danuta Trojak, odnosząc się do rozkładu 

Przede wszystkim drogi
Lutowa Sesja Rady Miejskiej w Andrychowie, była już 44. w tej kadencji. Jej głównym tematem było drogownictwo,  
a przede wszystkim inwestycje drogowe. Poza tym radni poruszyli wiele spraw bieżących, rozmawiano też o szerokich 
planach inwestycyjnych na ten rok.



15NOWINYNr 3 (327) - marzec 2018

www.nowiny.andrychow.eu

jazdy autobusów. Radna pytała o moż-
liwość uruchomienia linii autobusowej 
przez ul. Zarzeczną w Rocznych, a także 
dlaczego w tej wsi jest mniej kursów, niż 
w pozostałych sołectwach, choć Roczyny 
są największa wioską w gminie Andry-
chów?
Mirosław Wasztyl, zastępca burmistrza 
odparł, że pomysł na linie po ul. Za-
rzecznej jest bardzo dobry, ale nie będzie 
zrealizowany w tym roku, najwcześniej 
w 2019. To ze względu na dotrzymanie 
warunków aplikacyjnych, bo gmina nadal 
ma szansę na dofinansowanie do zakupu 
autobusów ze środków unijnych. Nato-
miast ilość kursów jest obliczona na ilość 
pasażerów.
Jako drugi interpelację złożył radny i jej 
wiceprzewodniczący Władysław Żydek. 
Poruszył kwestię bezpieczeństwa na ul. 
Bielskiej w Roczynach. Pytał, czy władze 
gminy będą zabiegać w powiecie o konty-
nuację budowy chodnika przy tej ruchli-
wej ulicy?
Mirosław Wasztyl, odparł, że władze 
gminy ponownie wystąpiły do władz po-
wiatu, aby rozpocząć to w tym roku choć-
by pracami projektowymi. 
W czasie zadawania pytań jako pierwszy 
głos zabrał Adam Kowalczyk, również wi-
ceprzewodniczący Rady Miejskiej. Radny 
zaniepokojony jest dużą ilością znaków 
„droga wewnętrzna”, bo z tego co on wie, 
to na drogach takich nie obowiązują takie 
same przepisy, jak na drogach publicz-
nych. Wiceburmistrz przyznał, że „drogi 
wewnętrzne” to prawdziwy problem, jest 
ich ok. 500 w gminie, ale władze starają 
się zmniejszać tę liczbę.
Radny Zbigniew Rzadek, zarazem sołtys 
Inwałdu pytał, komu mieszkańcy jego 
wsi mają zgłaszać awarie lamp, które 
zdarzają się permanentnie, bo w wydzia-
le drogownictwa jego interwencje nie 
odnoszą skutku. Mirosław Wasztyl odpo-
wiedział radnemu, że awarie oświetlenia 
ulicznego, to nie jest problem lamp, ale 
sieci, która ma więcej niż pół wieku.
Danuta Trojak zapytała, czy w tym roku 
będą kontynuowane uroczystości zwią-
zane z 250-leciem Andrychowa? Po-
tem radna uściśliła, że chodzi jej przede 
wszystkim o monografię, która miała być 
gotowa na ten jubileusz. Burmistrz To-
masz Żak odparł radnej, że ten projekt 
prowadzi wydział promocji i wszystko 
wskazuje, że monografia będzie gotowa 
jesienią. Natomiast wiceburmistrz Wasz-
tyl dodał z kolei, że Centrum Kultury ma 

w tym roku taki budżet (2,6 mln zł), któ-
ry raczej nie pozwoli na jakieś szczegól-
nie bogate imprezy. 
Ostatnią osobą z grona radnych, która 
zadawała pytania burmistrzowi i jego 
zastępcy był radny Wiesław Mikołajek. 
Pytał o strefę aktywności gospodarczej, 
kiedy zaczną się tam prace budowlane, bo 
już w zeszłym roku były takie zapowie-
dzi? Odpowiedział mu Mirosław Wasztyl, 
przedstawiając długą historię tworzenia 
strefy, starań o pozwolenia i dotacje,  
a także proceduralne przeszkody, będące 
poza gminą, a opóźniające inwestycje. 
Wiceburmistrz przypomniał też, że wy-
kup gruntów od Andorii pomógł wyjść 
tej firmie na prostą i uratować 550 miejsc 
pracy. W czasie omawiania tego tematu 
kilkoro radnych zadawało jeszcze dodat-
kowe pytania. Na nie odpowiadał rów-
nież burmistrz Żak, informując radnych, 
że pierwsze przetargi na sprzedaż dzia-
łek w strefie będą ogłoszone na przeło-
mie kwietnia i maja. 

Drogownictwo
Po części interpelacji i pytań przyszedł 
czas na informację dotyczącą realizacji 
inwestycji drogowych na terenie gminy 
Andrychów. Sprawozdanie na ten temat, 
wraz z prezentacją multimedialną złożył 
Szymon Wnęczak, kierownik Wydziału 
Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miej-
skiego. W trzech latach tej kadencji an-
drychowski budżet wydał na inwestycje 
67,3 mln zł. A do końca kadencji suma 
ta urośnie jeszcze o 29,1 mln zł. To hi-
storyczny rekord. Szymon Wnęczak wy-
liczył szczegółowo zadania z minionych 
lat i opisując także plany na ostatni rok 
kadencji. Na same drogi we wspomnia-
nym okresie Gmina Andrychów wyda-
ła 51 mln. Były to inwestycje nie tylko 
na drogach gminnych, ale też wspólne  
z powiatem, gdy gmina dokładała połowę 
kwoty potrzebnej na inwestycje drogowe. 
W tym roku tempo nie będzie mniejsze, 
a do tego dojdzie kilka innych dużych 
inwestycji, nie tylko drogowych. Do koń-
ca tego roku, a więc i do końca kadencji 
Gmina Andrychów wyda w sumie ponad 
96 mln zł na inwestycje. Temat ten za-
kończyła informacja o  inwestycjach na 
drogach powiatowych.

Uchwały
W kolejnej części Sesji Rady Miejskiej 
radni zajęli się pakietem uchwał. Pierw-
sza uchwała, jaką podjęto na sesji, doty-

czyła nadania nazwy ulicy 27 Stycznia  
w Andrychowie – piszemy o tym osobno. 
Po niej radni zajęli się ustaleniem regu-
laminu określającego zasady udzielania 
osobom fizycznym dotacji celowej z bu-
dżetu gminy na realizację zadań inwesty-
cyjnych w ramach „Programu ogranicze-
nia niskiej emisji dla Gminy Andrychów” 
– polegających na zmianie systemu 
ogrzewania opartego na paliwie stałym 
na ogrzewanie proekologiczne – współ-
finansowanych ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Kolejna uchwała – w tym samym tema-
cie – dotyczyła przyjęcia Regulaminu 
udzielania dotacji na wymianę nieekolo-
gicznych źródeł ciepła w gospodarstwach 
domowych w ramach Projektu finanso-
wanego z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020 pn. „Wymiana źródeł 
ciepła w indywidualnych gospodarstwach 
domowych w gminie Andrychów”. Po niej 
ustalono regulamin udziału w Programie 
pn. „Usuwanie i utylizacja wyrobów za-
wierających azbest z obszaru Gminy An-
drychów” w ramach Działania 5.2 Rozwi-
janie systemu gospodarki odpadami.
Następną uchwałą radni wyrazili wolę 
przystąpienia Gminy Andrychów do re-
alizacji projektu w ramach 9. Osi prio-
rytetowej pn. Region spójny społecz-
nie, Działania 9.1 Aktywna Integracja, 
Poddziałania 9.1.1 Aktywna Integracja 
– projekty konkursowe wyłącznie dla 
OPS/PCPR (Typ projektu: A. realizowany 
przez ośrodki pomocy społecznej i po-
wiatowe centra pomocy rodzinie, kom-
pleksowe programy na rzecz aktywizacji 
społecznej i zawodowej osób zagrożo-
nych ubóstwem lub wykluczeniem spo-
łecznym oraz ich otoczenia).
Ostatnia uchwała dotyczyła zmiany 
Uchwały Nr XLII-427-17 Rady Miejskiej 
w Andrychowie z dnia 21 grudnia 2017 
r.  w sprawie określenia wysokości i za-
sad ustalania oraz rozliczania dotacji ce-
lowej z budżetu Gminy Andrychów dla 
podmiotów prowadzących żłobki, kluby 
dziecięce i zatrudniające dziennych opie-
kunów na obszarze Gminy Andrychów.

Sesję zamknęły wolne wnioski, oświad-
czenia. Następna odbędzie się 22 marca.

mn
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Wszystko, co zostało zrobione na andrychowskich 
drogach w ostatnim czasie

Tylko w tej kadencji, w pierwszych trzech latach z budżetu gminy wydano na inwestycje 67,3 mln zł. 
A do końca kadencji suma ta urośnie jeszcze o 29,1 mln zł i sięgnie 96 mln zł. To historyczny rekord, bo 

do tej pory nigdy skala inwestycji, zwłaszcza drogowych nie sięgnęła takich kwot. Na ostatniej, lutowej 
sesji Rady Miejskiej Szymon Wnęczak, kierownik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa wyliczył 
Radzie wszystkie zadania z minionych lat i opisał także plany na ostatni rok kadencji. Na same drogi we 
wspomnianym okresie Gmina Andrychów wydała 51 mln zł. Były to inwestycje nie tylko na drogach 
gminnych, ale też wspólne z powiatem, gdy gmina dokładała połowę kwoty potrzebnej na inwestycje 
drogowe. Na czterech kolejnych stronach publikujemy tabele ze szczegółowymi wyliczeniami, dla 
każdego sołectwa osobno, a także dla Andrychowa i wyliczenia ogólne.
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Według szacunków Komisji Europejskiej, choroby rzadkie dotyczą 
6–8% populacji. Oznacza to, że w Polsce nawet 2 miliony ludzi ma 
jakąś rzadką chorobę. Skłania nas to, niestety, do stwierdzenia, 
że w rzeczywistości choroby te wcale do rzadkich nie należą. 28 
lutego już dziesiąty raz obchodzony jest Międzynarodowy Dzień 
Chorób Rzadkich. W Polsce obchodzimy go po raz ósmy. Tegorocz-
ne hasło brzmi: „Pokaż swoją rzadkość. Pokaż swoje zaangażowa-
nie”. W naszym kraju organizacją tego niezwykłego dnia zajmuje 
się Krajowe Centrum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN. 
Celem obchodów tego dnia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa 
oraz władz państwa i pracowników służby zdrowia, na potrze-
by osób, które borykają się każdego dnia z rzadkimi chorobami. 
Choroby te charakteryzują się przede wszystkim różnorodnością 
objawów. U kilku osób to samo schorzenie może przebiegać zupeł-
nie inaczej. Chorób rzadkich jest bardzo dużo. Dlatego przyjrzyjmy 
się bliżej jednej z nich. Otóż, zaczyna się ona zupełnie niegroźnie. 
Nęka głównie młode kobiety; 20- 30-letnie. Atakuje również męż-
czyzn, ale zdecydowanie rzadziej i w późniejszym wieku. Chodzi 
o miastenię. - Miastenia jest chorobą autoimmunologiczną, która 
uszkadza mięśnie. Charakterystycznymi objawami tej przypadło-
ści są najczęściej opadające powieki, podwójne widzenie i bezwład 
mięsni, np. mięśni twarzy, gardła i krtani. Skutkuje to niewyraź-
ną lub ściszoną mową, trudnościami z gryzieniem, żuciem i po-
łykaniem pokarmów – wyjaśnia Anna Broda, lekarz stomatolog. 
Miastenia jest schorzeniem neurologicznym, dlatego jej leczeniem 
zajmuje się neurolog, który po przeprowadzonym z pacjentem wy-
wiadzie, zleca mu badania przede wszystkim analizy krwi na obec-
ność przeciwciał przeciw receptorom acetylocholiny. - Ponadto  
u wszystkich chorych wykonuje się tomografię komputerową (lub 
rezonans magnetyczny) klatki piersiowej, aby ocenić obecność 
przetrwałej grasicy lub grasiczaka – dodaje doktor Broda. Żadne 
definicje medyczne nie przemówią do nas tak dobitnie, jak historia 
kogoś, kto boryka się z chorobą właśnie. O swojej walce z miaste-
nią postanowiła nam opowiedzieć pani Renata Machaczek, która 
choruje na nią już od dwudziestu lat. - To był rok 1997, kiedy mój 
mąż ciężko zachorował. Było to cztery lata po ślubie, mieliśmy 
już dwoje dzieci w wieku 3 i 2 lat. Jego stan był bardzo ciężki, na 
pograniczu życia i śmierci. Ja miałam wówczas niespełna 24 lata i 
zauważyłam wówczas u siebie niepokojące objawy. Zaczęłam mieć 
problemy z mową, moje ręce odmawiały mi posłuszeństwa, zaczę-

łam podwójnie widzieć. Najmniejsze obowiązki domowe coraz czę-
ściej sprawiały mi ogromne trudności. Nie wiedziałam, co się dzieje  
z moim ciałem. Obowiązki przy dzieciach i ciągła troska o męża, 
który już kilka miesięcy przebywał na różnych oddziałach, a popra-
wy nie było, nie pozwalała mi na zajęcie się sobą i tym co mi dolega-
ło. Pamiętam, jak czekając na szpitalnym korytarzu, aby po wizycie 
porozmawiać z ordynatorem o stanie zdrowia mojego męża, opar-
ta o filar, zaczęłam się osuwać na podłogę. Coś się ze mną dzieje 
złego, pomyślałam.  Od moich pierwszych objawów do postawie-
nia diagnozy, upłynęły dwa lata. W tym czasie skierowano mnie 
na operację zeza oczu, ponieważ podwójnie widziałam. Oczywiście 
operacja nic nie dała, była wręcz zbędna, bo jak się później okazało, 
był to jeden z objawów miastenii. Pobyt w szpitalu i przeprowadzo-
ne badanie elektromiograficzne EMG potwierdziło jednoznacznie 
– miastenia gravis. Miałam straszną gonitwę myśli – jak ja sobie 
teraz poradzę… Pamiętam, jak zareagowałam na postawioną mi 
diagnozę: - panie doktorze, czy na to się umiera, bo ja mam jeszcze 
małe dzieci? Usłyszałam wówczas odpowiedź – nie, ale trzeba się 
nauczyć z tą chorobą żyć i prowadzić bardzo oszczędny i spokojny 
tryb życia. A z tym bywało różnie. Choroba dawała się we znaki. 
Podniesienie łyżki do ust było wyzwaniem nie do pokonania, ręce 
odmawiały posłuszeństwa. Nogi po przejściu niewielkiego odcin-
ka, same uginały się w kolanach i upadałam na podłogę. Trudności 
z żuciem i połykaniem, ciągle opadające powieki i podwójne widze-
nie. Bardzo często potrzebowałam pomocy bliskich. W przeciągu 
pół roku trzy razy przebywałam na oddziałach neurologicznych  

Międzynarodowy Dzień Chorób Rzadkich
28 lutego - Międzynarodowy Dzień Chorób Rzadkich. Ich diagnoza w Polsce trwa średnio cztery lata. Zaledwie 1-3% 
pacjentów ma dostęp do dedykowanego chorobie leczenia – czytamy na stronie stowarzyszenia Nadzieja. 
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w szpitalach. Włączono mi sterydy, które przynio-
sły poprawę tylko na chwile, potem chemioterapia  
w tabletkach. Zawsze sobie tłumaczyłam, że może 
być gorzej i dziękowałam Bogu za to, co mam, za to, 
jak jest. Dzięki miastenii zwolniłam, nie tylko rucho-
wo, ale też moje myślenie i podejście do wszystkiego. 
Zmienił się całkowicie mój punkt widzenia. Staram 
się by rzeczy bezwartościowe nie przysłoniły mi 
tego, co najważniejsze. Dziś wiem, jak żyć z miaste-
nią, czego unikać, jak postępować, co mogę, a czego 
nie, ale i tak mnie zaskakuje. Przychodzi niespodzie-
wanie i odkrywa nowe oblicza, a jak się nudzi, to 
zaprasza do mojego życia i domu swoje koleżanki, 
czyli inne choroby z autoagresji. Tak oto całkiem nie-
dawno zamieszkało z nami Hashimoto. Mam już pa-
kiet, a czy na tym koniec? – tego nie wiem. Wiem, że 
miastenia nie lubi samotności. Żyję z dnia na dzień, 
miastenia nie pozwala mi snuć odległych planów, ale 
tym sposobem zdałam się na opatrzność, biorę od 
życia, co Bóg daje. Wiem, że daje nam to, co jest dla 
nas dobre. Żeby nie trwać nadal w tej bezradności, 
bezczynności i zawieszeniu, postanowiłam zająć się 
czymś w życiu. I tak oto działam w Oriflame, gdzie 
mam kontakt z ludźmi, mam zajęcie, które lubię  
i nie jestem już otoczona tylko chorobami. Daje mi 
to dużo radości i poczucie, że żyję, bo do tej pory we-
getowałam. Założyłam również z kilkoma osobami 
Polskie Stowarzyszenie Chorych na Miastenię Gra-
vis „Gioconda” - chcemy działać na rzecz i dla dobra 
ludzi chorych na miestenię. Jest wiele spraw, które 
wymagają zmian, dotyczących programów leczenia, 
diagnozowania, leków. Jesteśmy nowo powstałym 
stowarzyszeniem zwykłym, nie możemy ubiegać 
się o 1 % podatku, nasz majątek to tylko składki 
członkowskie, darowizny i datki ludzi dobrej woli, 
przekazywane na konto stowarzyszenia. Jeżeli ktoś 
z państwa miałby ochotę nas wesprzeć materialnie, 
podaję numer naszego konta: PSChMG”Gioconda”; 
03 8110 0000 2001 0047 8580 0001. Za każdą wpła-
tę z serca dziękujemy. Życie daje nam czasem ciężar 
ponad miarę, ale jest coś, co pomaga nam go dźwigać 
i daje nadzieję, na lepsze dni. To wiara, ona jest jak 
kawałek chleba, daje siłę i moc – bierze ją z nieba. 
Dziś już wiem, że trzeba cieszyć się każdym dniem, 
tak jakby miał być naszym ostatnim – takimi sło-
wami kończy swoją historię o miastenii pani Rena-
ta.  Miastenia jest chorobą przewlekłą. Towarzyszy 
choremu przez całe życie. Jej objawy można jednak 
skutecznie łagodzić. Przebieg choroby jest zmienny 
- występują okresy poprawy lub nawet całkowitego 
ustąpienia objawów, kiedy chorzy prowadzą normal-
ny tryb życia i okresy zaostrzeń, czyli nawrotu obja-
wów. Nawrót choroby najczęściej jest spowodowany 
przez infekcje, zmiany hormonalne lub stres – mówi 
doktor Anna Broda. Dlatego my, życzymy pani Re-
nacie i wszystkim miastenikom, jak najmniej trosk, 
stanów zapalnych, a w zamian całą masę dobra od 
otaczających ich ludzi. Dużo zdrowia. 

(mp)

Podczas pierwszego zebrania, które poprowadziła sołtys Zofia Moskwik, jako 
pierwszy zabrał głos Mirosław Wasztyl, zastępca Burmistrza Andrychowa. 
Wiceburmistrz przypomniał, że od kilku lat w każdym sołectwie działa taka 
zasada, że ustala się priorytet 10 najważniejszych zadań – zatwierdza go rada 
sołecka - a po roku, na kolejnym zebraniu władze gminy rozliczają się przed 
mieszkańcami z realizacji tego spisu oczekiwanych inwestycji. 
Mirosław Wasztyl przypomniał więc, co zrobiono w Rzykach: most i droga 
na os. Sordyle, przebudowa drogi na os. Młocki, wzdłuż rzeki, modernizacja 
budynku OSP, budowa parkingu przy kościele, remont posadzek w szkole,  
i jej kompleksowa termomodernizacja. Dodatkowo (ta lista jest długa, więc 
przypominamy kilka tylko przykładów) zrealizowano: budowa chodnika Rzy-
ki Jagódki – Andrychów, remont drogi na os. Leśniczówka i os. Kierczaki (etap 
II), przebudowa drogi na Praciaki i Haczki, a także na Potrójną, modernizacja 
oświetlenia ulicznego. Pełną listę zadań dostał każdy uczestnik zebrania.
Po burmistrzu Wasztylu głos zabrał Tomasz Żak, który przypomniał również 
inwestycje w całej gminie, a także uruchomienie komunikacji gminnej. Ten 
punkt wywołał gorącą dyskusję, podczas której padły postulaty modyfikacji 
rozkładów jazdy. Burmistrz mówił też o planach na ten rok, np. budowie krytej 
pływalni i pracach nad uruchomieniem strefy aktywności gospodarczej.
W zebraniu wzięli także udział: przewodniczący Rady Miejskiej Roman Bab-
ski, radni Wiesław Mikołajek i Mieczysław Rakowski, radny powiatowy Adam 
Kubik, komendant Straży Miejskiej Krzysztof Tokarz oraz dzielnicowy sierż. 
sztab. Piotr Rusin.
Po zebraniu wiejskim przyszedł czas na zebranie strażackie. Było ono poświę-
cone sprawozdaniom z działalności bojowej, szkoleń, inwestycji i udziału stra-
żaków w turniejach. Jako pierwszy głos zabrał prezes Paweł Pękala, przypo-
minając najważniejsze liczby, jak to, że jednostka liczy 74 strażaków. Po nim 
o działalności operacyjnej mówił naczelnik Zygmunt Kołodziejczyk. Przypo-
mniał, że strażacy z Rzyk w ubiegłym roku gasili 9 pożarów i wzięli udział w 30 
innych akcjach związanych z usuwaniem zagrożeń. Sprawozdanie finansowe 
złożyła także skarbniczka OSP Rzyki Henryka Kołodziejczyk. Zarząd uzyskał 
absolutorium i wysoką ocenę komisji rewizyjnej. 
Podczas zebrania strażackiego druhowie z Rzyk pożegnali uroczyście dotych-
czasowego komendanta JRG Andrychów mł. bryg. Antoniego Hutniczaka,  
z którym ochotnicy z Rzyk współpracowali od wielu lat.

mn 

Dwa zebrania w Rzykach
W sobotę – 24 lutego – w remizie OSP w Rzykach odbyły się dwa zebrania: 
wiejskie i strażackie. Gośćmi tych spotkań z mieszkańcami był burmistrz i jego 
zastępca.
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Pierwsze było zebranie wiejskie, które 
rozpoczęło się o godzinie 16. Gośćmi tego 
spotkania byli: burmistrz Tomasz Żak, jego 
zastępca Mirosław Wasztyl, a także radna 
powiatowa Czesława Wojewodzic, radny 
Rady Miejskiej Wiesław Mikołajek, przed-
stawiciele straży miejskiej i policji. Zebra-
nie otwarł sołtys Adam Kowalczyk, będący 
również radnym i wiceprzewodniczącym 
Rady Miejskiej. Sołtys złożył sprawozdanie 
z działalności Rady Sołeckiej w minionym 
roku. Po nim głos zabrali burmistrz To-
masz Żak i jego zastępca Mirosław Wasz-
tyl. Włodarze gminy mówili o wykonaniu 
planu inwestycyjnego w sołectwie, zgod-
nie z listą 10 najważniejszych inwestycji, 
jakie rok temu przyjęło poprzednie zebra-
nie wiejskie. Urząd Miejski przygotował 
na zebranie obszerny i szczegółowy spis 
wszystkich zadań, jakie wykonano i jakie są  
w trakcie realizacji do końca tego roku. Każ-
dy przybyły na zebranie mieszkaniec dostał 
taki dokument. Mówił o tych zadaniach   
Mirosław Wasztyl, wyliczając najważniej-
sze – przebudowy ulic Polanka, Floriańska, 
Pogodna i realizowana ul. Beskidzka przy 
kościele. Wyliczył także inne, nie drogowe 
inwestycje: budowę strażnicy OSP, remont 
ogrodzenia przy Zespole Szkół Samorządo-
wych i budowę przy nim ogródka dydak-
tycznego. Wiceburmistrz wspomniał także 
o planach budowy wodociągu w najwyżej 
położonych rejonach wsi, na pograniczu 
z Wielką Puszczą, wspominając na jakie 
trudności natrafił tam np. projektant i jak 
trudne są negocjacje z niektórymi właści-
cielami gruntów. Wyliczył także długą listę 
zadań dodatkowych spoza listy 10 zadań 
priorytetowych. I tak np. gmina zmoder-

nizowała oświetlenie uliczne, wybudowa-
no chodnik przy ul. Długiej, kanalizację 
deszczową przy DW 781, termomoderni-
zację budynku NZOZ, budowę instalacji 
fotowoltaicznej na WDK, remonty Jawo-
rowej i Jawornickiej, Złota Górka, a także 
Kolorowej i Wesołej. W trakcie projektowa-
nia jest budynek socjalno-szatniowy LKS 
„Halniak”. Ponadto trwa przebudowa ul. 
Różanej i łącznika drogi z osiedla Wawrzy-
nówka do ul. Zarzecznej oraz przebudowa 
bocznej drogi od Żwirki i Wigury. Ogółem 
wartość zadań, które zostaną zrealizowane 
w tej kadencji w Targanicach sięgnie 7 mln 
256 tys. zł. Burmistrz Tomasz Żak wspo-
mniał ponadto o nowej, działającej od po-
czątku roku andrychowskiej komunikacji 
miejskiej, strefie ekonomicznej, która jest 
w tracie przygotowania i budowie krytej 
pływalni dla całej gminy, która to budowa 
ruszy w kwietniu. Tomasz Żak przypo-
mniał zebranym, że w tym roku gmina ma 
rekordowy budżet inwestycyjny sięgający 
ponad 50 mln. Podczas dyskusji poruszano 

m.in. kwestię przebudowy ul. Beskidziej i 
tu Mirosław Wasztyl wyjaśnił zebranym, 
jak trudny jest to temat, gdyż to nie gmina 
jest administratorem tej drogi. Cały czas 
trwają trudne negocjacje z wojewódzkim 
zarządcą drogi. Po zebraniu wiejskim odby-
ło się sprawozdawcze zebranie strażackie, 
które poprowadził prezes OSP Sławomir 
Jończy. Przedstawił on zebranym druhom 
stan realizacji wszystkich przyjętych zadań, 
równocześnie dziękując tym, którzy pomo-
gli w ich realizacji: strażakom, darczyńcom, 
władzom gminy. Prezes przypomniał, że 
w OSP Targanice Górne działa czynnie 72 
strażaków, jest też 24 członków wspiera-
jących, trzech honorowych i 17-osobowa 
drużyna młodzieżowa. Po prezesie odczy-
tano sprawozdania: finansowe, komisji 
rewizyjnej i sprawozdanie z działalności 
szkoleniowej. W minionym roku strażacy 
z Targanic Górnych wyjeżdżali do 85 akcji 
w tym do 17 pożarów, o czym mówił na-
czelnik Włodzimierz Fary. Przypomniano 
także sukcesy młodych druhów na tur-
niejach wiedzy pożarniczej. Po sprawoz-
daniach odbyło się głosowanie, w którym 
nie tylko przyjęto te sprawozdania, ale też 
jednogłośnie udzielono absolutorium pre-
zesowi i zarządowi. W tym zebraniu rów-
nież wziął udział burmistrz Tomasz Żak,  
a także Skarbniczka Gminy Dorota Żywioł. 
Strażacy raz jeszcze dziękowali władzom 
gminy za nową remizę. Po zebraniu odby-
ło się tradycyjne, coroczne spotkanie stra-
żackie i zabawa z poczęstunkiem, który 
przygotowały panie z targanickiego Koła 
Gospodyń Wiejskich.   mn

Dwa zebrania w Targanicach Górnych
W sobotę, 10 lutego odbyły się dwa zebrania w Targanicach Górnych – wiejskie oraz strażackie. Oba miały miejsce w 
nowej remizie OSP. 
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Zebranie wiejskie miało miejsce w świetlicy CKiW, poprowadziła 
je sołtyska Kazimiera Borgosz. Pomimo skoków narciarskich na 
Olimpiadzie (bardzo udanych) na spotkanie przyszło kilkadziesiąt 
osób, a gościem był burmistrz Tomasz Żak, jego zastępca Mirosław 
Wasztyl oraz kierownik wydziału Inwestycji i Drogownictwa UM 
w Andrychowie Szymon Wnęczak.  W zebraniu wzięli też udział 
radni gminni – Lucyna Bizoń i Wiesław Mikołajek oraz radny po-
wiatowy Adam Kubik.

Uczestnicy zebrania wysłuchali sprawozdania pani sołtys za rok 
poprzedni i omówienia planów na obecny rok. W 2018 roku fun-
dusz sołecki dla Sułkowic-Bolęciny wynosi ponad 74 tysiące zło-
tych. W ramach tej kwoty będą głównie przeprowadzone remonty 
cząstkowe. 

Następnie głos zabrali burmistrz Tomasz Żak i jego zastępca Miro-
sław Wasztyl. Tomasz Żak opowiedział o najważniejszych inwesty-
cjach obecnie realizowanych w sołectwie (rozbudowa szkoły, budo-
wa parkingu przy kościele, rozbudowa obiektu przy boisku LKS). 
Włodarze gminy mówili też o wykonaniu planu inwestycyjnego w 
sołectwie, zgodnie z listą 10 najważniejszych inwestycji, jakie rok 
temu przyjęło poprzednie zebranie wiejskie. 

Urząd Miejski przygotował na zebranie obszerny i szczegółowy 
spis wszystkich zadań, jakie wykonano i jakie są w trakcie realizacji 
do końca tego roku. Każdy przybyły na zebranie mieszkaniec do-
stał taki dokument. Mieszkańcy mogli przy tej okazji zabrać przy-
gotowane dla nich rozkłady jazdy, jakie ukazały się też z ostatnim 
wydaniem Nowin Andrychowskich. Przybyli na spotkanie miesz-
kańcy zadawali pytania związane głównie z remontami i powsta-
waniem nowych dróg. 
Oto zestawienie zadań inwestycyjno-remontowych do realizacji w 
latach 2015-2018:

I ZADANIA DROGOWE
1. Budowa chodnika wzdłuż ul. Racławickiej - zadanie zrealizowa-
ne
2. Remont jezdni ul. Racławickiej - zadanie zrealizowane
3. Budowa parkingu przy ZSS - zadanie zrealizowane
4. Budowa parkingu przy kościele - zadanie w trakcie realizacji
5. Budowa parkingu przy cmentarzu - zadanie do realizacji

II ZADANIA POZOSTAŁE
1. Budowa budynku sportowego LKS ,,Znicz” - zadanie zrealizo-
wane
2. Przebudowa i rozbudowa budynków ZSS - zadanie w trakcie re-
alizacji
3. Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ZSS - brak możliwości re-
alizacji zadania

III ZADANIA PROJEKTOWE
1. Przebudowa i rozbudowa budynków ZSS - zadanie zrealizowane
2. Budowa parkingu przy cmentarzu - zadanie zrealizowane

IV ZADANIA DODATKOWE
l. Modernizacja oświetlenia ulicznego - zadanie zrealizowane
2. Zakup autobusu dla potrzeb komunikacji miejskiej - zadanie 
zrealizowane
3. Przebudowa ul. Kamieńcowej - zadanie zrealizowane
4. Przebudowa drogi bocznej od ul. Wspólnej - zadanie zrealizo-
wane
5. Rozbudowa oświetlenia ul. Wspólna - zadanie zrealizowane
6. Projekt przebudowy i rozbudowy budynku OSP- zadanie zreali-
zowane
7. Projekt przebudowy drogi bocznej od ul. Wspólnej (39a) - zada-
nie zrealizowane
8. Projekt przebudowy dróg bocznych od ul. Wspólnej - zadanie w 
trakcie realizacji
9. Projekt przebudowy ul. Za Grapą - zadanie w trakcie realizacji
10. Projekt przebudowy łącznika ul. Racławicka - ul. Wspólna - za-
danie w trakcie realizacji.

Z kolei na zebraniu strażackim druhowie podsumowali poprzedni 
rok. W 2017 roku strażacy z OSP w Sułkowicach-Bolęcinie 37 razy 
uczestniczyli w akcjach ratowniczych ( w tym: pożary – 7, likwi-
dacja zagrożeń miejscowych – 29, alarmy fałszywe – 1). Podczas 
zebrania strażackiego, które poprowadził Aleksander Oboza, pre-
zes OSP Czesław Wojewodzic złożył sprawozdanie z działalności 
zarządu jednostki. Strażacy zapoznali się też ze sprawozdaniami  
w zakresie finansów, szkoleń, działań bojowych, zakupów sprzętu  
i wyposażenia. Burmistrz Tomasz Żak wyraził wdzięczność dla 
strażaków za ich służbę i poświęcenie. Mówił o potrzebie wspie-
rania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Andry-
chów. 

Druhowie podczas spotkania podziękowali za wieloletnią współ-
pracę byłemu dowódcy JRG w Andrychowie - mł. bryg. w stanie 
spoczynku Antoniemu Hutniczakowi.

red.

Zebrania w Sułkowicach-Bolęcinie
 W sobotę, 17 lutego, odbyły się w Sułkowicach-Bolęcinie dwa zebrania: wiejskie i strażackie. W obu mieszkańcy i stra-
żacy mieli okazję porozmawiać z władzami gminy.
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W Inwałdzie spotkanie poprowadził sołtys Zbigniew Rzadek. Zło-
żył on sprawozdanie z działalności rady sołeckiej w minionym roku. 
Znaczna część środków z funduszy sołeckich została przeznaczona na 
drobne remonty, naprawy bieżące dróg, wykonanie korytek i udroż-
nienie rowów. Sołtys poinformował o tym, że w niektórych miejscach 
przepusty drogowe były w fatalnym stanie. Zastępca burmistrza Mi-
rosław Wasztyl przypomniał licznie zgromadzonym w WDK-u miesz-
kańcom Inwałdu o dziesięciu inwestycjach wskazanych przez radę,  
a realizowanych przez Gminę.

Na spotkaniu przedstawiono listę zadań inwestycyjno-remontowych 
do realizacji w latach 2015-2018. Oto ona:
I. Zadania drogowe.
1. Przebudowa ul. Spacerowej - zadanie zrealizowane
2. Przebudowa drogi na os. Korcza do oczyszczalni- zadanie zrealizo-
wane
3. Przebudowa mostu na potoku Stawki - zadanie zrealizowane
4. Przebudowa drogi na os. Korcza od warowni do pętli - zadanie do 
realizacji 2018-2019
II. Zadania pozostałe.
1. Budowa przedszkola przy ZSS - zadanie w trakcie realizacji
2. Rozbudowa budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu - za-
danie do realizacji 2018-2019
3. Zagospodarowanie terenów ZSS dla celów sportowo-rekreacyjnych 
- zadanie do realizacji
III. Zadania projektowe.
1. Budowa przedszkola przy ZSS - zadanie zrealizowane
2. Przebudowa drogi na os. Korcza od warowni do pętli - zadanie zre-
alizowane
3. Rozbudowa budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu - za-
danie zrealizowane
4. Przebudowa mostu na potoku Frydrychówka - zadanie w trakcie 
realizacji
5. Rozbudowa skrzyżowania DK 52 i drogi na os. Korcza - zadanie W 
trakcie realizacji
6. Budowa chodnika wzdłuż DK 52 W kierunku Choczni - zadanie do 
realizacji
IV. Zadania dodatkowe.
1. Zakup autobusu dla potrzeb komunikacji gminnej - zadanie zreali-
zowane
2. Modernizacja oświetlenia ulicznego - zadanie zrealizowane
3. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku WDK - zadanie zre-
alizowane
4. Przebudowa ogrodzenia trenu ZSS - etap I - zadanie zrealizowane
5. Rozbiórka budynków położonych na os. Kuwik - zadanie zrealizo-
wane
6. Wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED w 
NZOZ - zadanie zrealizowane
7. Renowacja boiska sportowego LKS „Huragan” - zadanie zrealizo-
wane
8. Drogowy system informacji miejskiej- zadanie zrealizowane
9. Naprawa drogi i przepustu ul. Wiejska - zadanie zrealizowane

10. Projekt rewitalizacji centrum wsi wokół budynków OSP, WDK, 
NZOZ - zadanie zrealizowane
11. Projekt przebudowy ul. Wiejskiej - zadanie W trakcie realizacji
12. Budowa bezpiecznych przejść wzdłuż DK 52 - zadanie W trakcie 
realizacji
Ogólnie na inwestycje zrealizowane w latach 2015-2017 przeznaczo-
no ponad 4 miliony złotych. Szczegóły znajdują się w galerii.
Podczas spotkania burmistrz Tomasz Żak poinformował mieszkań-
ców o planach na rewitalizację centrum wsi. W ramach niej ma być 
przebudowana remiza OSP w Inwałdzie, wyremontowany Wiejski 
Dom Kultury oraz przebudowany teren znajdujący się przy ulicy 
Miłej. Mieszkańcy pytali o chodnik przy drodze krajowej nr 52. Do-
wiedzieli się, że będą nowe chodniki przy DK 52: pomiędzy Andry-
chowem i Inwałdem, a dalej w kierunku Choczni i kolejny do granic z 
Bulowicami. Gmina Andrychów opracuje  dokumentację projektową, 
a zarządca drogi, czyli GDDKiA wykona z własnych środków inwesty-
cyjnych wyżej wymienione odcinki chodników. Będą też „Bezpieczne 
przejścia”. Zadanie to w pierwszym etapie, tj. w 2018 r. obejmuje bu-
dowę pięciu przejść na DK 52. Tutaj Gmina Andrychów ma opracować 
dokumentację projektową, ale też współfinansować inwestycję w 30 
proc. kosztów zadania, natomiast zarządca drogi sfinansuje resztę, 
czyli 70 proc. kosztów zadania.
Teraz najważniejsze jest to, aby mieszkańcy Inwałdu wyrażali zgodę 
na budowę chodnika podczas opracowywania przez Urząd Miejski 
dokumentacji projektowej. 
Burmistrz mówił o planach na ten rok, np. o budowie krytej pływalni 
i pracach nad uruchomieniem strefy aktywności gospodarczej. Miesz-
kańcy dyskutowali na temat działającego od 1 stycznia transportu 
miejskiego. Zarzucali, że tylko w Inwałdzie autobusy nie kursują  
w niedzielę. Burmistrz i jego zastępca Mirosław Wasztyl tłumaczyli, 
że niestety nie da się dostosować rozkładu jazdy tak, aby wszyscy byli 
zadowoleni. Na niekorzyść Inwałdu przemawiają liczby. Ilość pasaże-
rów w porównaniu z innymi sołectwami jest bardzo mała. – Chcemy 
być tak samo traktowani jak mieszkańcy innych sołectw – mówili 
mieszkańcy nawiązując do autobusów. Niejako ratunkiem dla Inwał-
du może być uruchomienie linii Andrychów – Wadowice. Wtedy kur-
sów powinno być więcej. 
Podczas spotkania poruszono także temat opłaty za śmieci. Była też 
mowa o galerii handlowej, która powstanie w tym roku w Andrycho-
wie na Górnicy. Mieszkańcy dziękowali władzom gminy za to, że uda-
ło się im przeforsować sprawę chodnika na drodze krajowej nr 52. 
W Inwałdzie gośćmi byli m.in. burmistrz Tomasz Żak, wiceburmistrz 

Spotkania wiejskie w Inwałdzie i w Roczynach
 Za nami ostatnie z zebrań wiejskich. 3 marca, z władzami samorządowymi mogli spotkać się mieszkańcy Inwałdu i 
Roczyn.
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Mirosław Wasztyl, komendant Straży Miejskiej Krzysztof Tokarz, 
radny Marek Nowak.
Po zebraniu w Inwałdzie z władzami spotkali się mieszkańcy Roczyn. 
W siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej mieszkańców przywitał 
sołtys Władysław Żydek. Przedstawił on sprawozdanie z działal-
ności w 2017 roku. Publikowaliśmy ten materiał na naszej stronie  
www.nowiny.andrychow.eu 
Burmistrz Tomasz Żak po przedstawieniu planów inwestycyjnych od-
powiadał na pytania mieszkańców. Było sporo takich samych tema-
tów, jak na zebraniu w Inwałdzie (gospodarka śmieciowa, transport 
publiczny, smog). Mieszkańcy Roczyn narzekali na jakość odśnieża-
nia w Roczynach, zgłaszali też drobne sprawy, które sukcesywnie były 
protokołowane. 
W Roczynach gośćmi byli m.in. przewodniczący RM w Andrychowie 
Roman Babski, burmistrz Tomasz Żak, kierownik wydziału Inwesty-
cji i Drogownictwa Szymon Wnęczak, komendant Straży Miejskiej 
Krzysztof Tokarz, radni Danuta Trojak i Wojciech Polak, dyrektor ZSS 
w Roczynach Andrzej Kojder.
Przedstawiamy listę zadań inwestycyjno-remontowych do realizacji w 
latach 2015-2018 w sołectwie Roczyny:
I. Zadania drogowe.
1. Przebudowa ul. Modrzewiowej - zadanie zrealizowane
2. Przebudowa ul. Stawowej - zadanie zrealizowane
3. Przebudowa ul. Zarzecznej - zadanie zrealizowane
4. Przebudowa ul. Leśnej - zadanie zrealizowane
5. Przebudowa ul. Spokojnej - zadanie do realizacji
II. Zadania pozostałe.
1. Budowa przedszkola przy ZSS - zadanie w trakcie realizacji
2. Zagospodarowanie terenów przy boisku sportowym LZS - zadanie 
zrealizowane
3. Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ZSS - zadanie do realizacji
III. Zadania projektowe.
l. Budowa przedszkola przy ZSS - zadanie zrealizowane
2. Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ZSS - zadanie zrealizowane
3. Przebudowa ul. Spokojnej -zadanie zrealizowane
4. Przebudowa ul. Zarzecznej - zadanie zrealizowane

5. Przebudowa ul. Leśnej - zadanie zrealizowane
6. Przebudowa ul. Granicznej Górnej - zadanie zrealizowane
7. Przebudowa ul. Gronie - zadanie zrealizowane
8. Przebudowa ul. Środkowej - zadanie w trakcie realizacji
IV. Zadania dodatkowe.
1. Zakup autobusu dla potrzeb komunikacji gminnej - zadanie zreali-
zowane
2. Modernizacja oświetlenia ulicznego - zadanie zrealizowane
3. Wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED w ZSS 
- zadanie zrealizowane
4. Budowa parkingu i remont ul. Sportowej - zadanie zrealizowane
5. Przebudowa drogi łączącej ul. Graniczną z ul. Leśną - zadanie zre-
alizowane
6. Przebudowa ul. Dolnej / bocznej /- zadanie zrealizowane
7. Budowa parkingu przy ZSS - zadanie zrealizowane
8. Remont drogi bocznej od ul. Bielskiej - zadanie zrealizowane
9. Remont ul. ks. Nowaka - zadanie zrealizowane
10. Remont przepustu ul. Ogrodnicza - zadanie zrealizowane
11. Remont ul. Kwiatowej i ul. Dolnej - zadanie zrealizowane
12. Rozbiórka Domu Nauczyciela ul. Szkolna - zadanie zrealizowane
13. Remonty przepustów ul. Gronie, ul. Wiedeńska, ul. Graniczna 
Górna - zadanie zrealizowane
14. Projekt przebudowy ul. bocznej Bielskiej / koło marketu Góral I - 
zadanie zrealizowane
15. Projekt przebudowy drogi łączącej ul. ks. Nowaka z ul. Szkolna - 
zadanie zrealizowane
16. Projekt budowy parkingu wraz z odwodnieniem przy ul. Sporto-
wej - zadanie zrealizowane
17. Projekt przebudowy drogi łączącej ul. Graniczna z ul. Leśna -zada-
nie zrealizowane
18. Projekt konserwacji zabytkowej dzwonnicy - zadanie zrealizowane
19. Projekt przebudowy ul. ks. Nowaka I równoległa / - zadanie w 
trakcie realizacji
20. Przebudowa u. Granicznej / Czaniec /- zadanie w trakcie realizacji
21. Budowa systemu informacji miejskiej - zadanie w trakcie realizacji 

red

W sprawozdaniu prezes Walczak wspomniał o działaniach ochotników. 
Była mowa o gminnych zawodach siatkarskich i zawodach sportowo-
-pożarniczych. Strażacy uczestniczyli też w ćwiczeniach organizowa-
nych przez JRG, brali udział w kursach i szkoleniach, prowadzili dzia-
łania prewencyjno-profilaktyczne w szkołach i innych instytucjach. W 
OSP w Andrychowie działa 53 strażaków. Obecny na zebraniu stra-
żaków kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich UM w Andrycho-
wie Krzysztof Wójcik dziękował strażakom za ich zaangażowanie. Na 
spotkaniu obecni byli m.in.: reprezentujący Komendę Powiatową PSP 
mł. bryg. Jacek Kolber, Zastępca dowódcy JRG Andrychów st. kpt. 
Marek Nowak, prezes Zarządu Miejsko-Gminnej OSP Kazimierz Raj-
da, zastępca komendanta Komisariatu Policji w Andrychowie podinsp. 
Tomasz Dudek. Naczelnik Rafał Hahn oraz prezes Łukasz Walczak na 
ręce mł. bryg. Jacek Kolbra złożyli podziękowania dla mł. bryg. w stanie 
spoczynku Antoniego Hutniczaka za wieloletnią współpracę.         red.

Prawie sto wyjazdów ochotników z Andrychowa
 Rok 2017 był rekordowy dla strażaków ochotników z Andrychowa. Do akcji wyjeżdżali aż 98 razy! Dla porównania, w 
2016 roku - 53 razy, choć to już była duża ilość. Sprawozdanie z działalności jednostki na zebraniu OSP w Andrychowie, 
17 lutego, złożył prezes Łukasz Walczak.



26 Nowiny Andrychowskie

Tegoroczna impreza odbyła się pod hasłem Krakowiacy i Górale. 
Każda z Pań uczestniczących w balu posiadała atrybut góralski: 
korale, chusta itp. Gości powitali pani prezes Fundacji Agata Ja-
norz Jarzyna oraz aktor, przyjaciel Promyczka, Łukasz Szczepanik. 
Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby wieczór należał do 
niezapomnianych: wspaniałe menu, występy grupy tanecznej „Sal-
sa i Zumba ART GO”, muzyka zespołu Aramis, przy której Goście 
bawili się do białego rana oraz występ kapeli góralskiej Grojcowia-
nie. Gośćmi specjalnymi balu byli: Katarzyna Niezgoda oraz aktor 
Łukasz Szczepanik, który zaśpiewał Sway (Dance With Me) Mi-
chael Bublé. Najważniejszym wydarzeniem wieczoru była licytacja 
„Przedmiotów z duszą”. Całkowity dochód z imprezy przekazany 
zostanie na terapię dzieci z fundacji Promyczek Centrum Wspie-
rania Rozwoju Małego Dziecka. Dzięki szczodrości darczyńców  
i licytujących udało się zebrać 26 970,00 zł. 

ap, Zdjęcie: Fundacja Promyczek

Krakowiacy i górale czyli 
V Bal Charytatywny Fundacji Promyczek

10 lutego w Hotel&Spa Kocierz miała miejsce niezwykła impreza - V Bal Charytatywny Fundacji Promyczek. Fundacja powstała 
w październiku 2012 r. Jest pierwszą w Gminie Andrychów organizacją pozarządową niosącą pomoc niemowlętom oraz małym 
dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym. Aktualnie fundacja pomaga blisko 200 potrzebującym dzieciom.

Zebranie, które odbyło się w remizie OSP otwarł i poprowadził rad-
ny Paweł Łysoń, a sprawozdanie z prac Rady Sołeckiej i wykonania 
zadań złożył sołtys Tomasz Fijołek. Potem głos zabrał burmistrz 
Tomasz Żak, który mówił o trzech latach mijającej kadencji i o pla-
nach na bieżący rok 2018. Burmistrz przypomniał jakie inwestycje 
były robione nie tylko w Zagórniku, ale też w całej gminie, które 
będą służyć wszystkim mieszkańcom – jak choćby kryta pływal-
nia, której budowa zacznie się w kwietniu. Burmistrz opisał także 
realizację projektu utworzenia gminnej komunikacji autobusowej. 
Mieszkańcy, którzy przyszli na zebranie mogli przy tej okazji za-
brać przygotowane dla nich rozkłady jazdy, jakie ukazały się też z 
ostatnim wydaniem Nowin Andrychowskich. Tomasz Żak mówił 
także o tworzeniu strefy ekonomicznej zaznaczając, że pierwsze 
działki w strefie będą sprzedawane jeszcze tego lata. Po burmistrzu 
głos zabrał jego zastępca Mirosław Wasztyl, który przypomniał, że 
od kilku lat istnieje zasada, że Rada Sołecka na dorocznym zebra-
niu tworzy listę 10 najważniejszych zadań i z tych zadań władza 
gminy rozlicza się na kolejnym zebraniu. I tak w minionym roku 
np. z zadań drogowych wykonano przebudowy dróg na osiedlach 
Hulakówka, Biadasów I, Biadasów do Pańskiej Góry, a także na 
ulicach Skotnickiej i osiedlu Świątkówka (oba w trakcie realizacji). 
Realizowana jest też budowa oświetlenia na osiedlu Biadasów I. Z 
innych zadań zrealizowano: parking i siłownię przy szkole, budowę 
budynku przy LKS „Gronie”, a ponadto trwają przygotowania do 

renowacji wnętrza kaplicy św. Bartłomieja i przygotowana jest już 
budowa parkingu przy przedszkolu. Mirosław Wasztyl wyliczył, że 
w tej kadencji suma inwestycji w sołectwie Zagórnik sięgnie 7,5 
mln zł, a to jest niemal dwa razy więcej niż w poprzedniej kadencji. 
Jedną z największych inwestycji w tej puli jest głęboka moderni-
zacja Wiejskiego Domu Kultury, na którą gmina przeznaczyła 1,6 
mln zł. Listę wszystkich zadań zebrani mogli zabrać do domów, bo 
zostało dla nich przygotowane szczegółowe, kilkustronicowe spra-
wozdanie. Po wystąpieniach burmistrza i jego zastępcy przyszedł 
czas na dyskusję. Rozmawiano przede wszystkim o remontach 
dróg, a szczególnie o remoncie drogi przez przełęcz Biadasowską 
do Inwałdu. To zadanie rozpocznie się jeszcze w tym roku, przygo-
towany jest już projekt. Zebranie zakończyło się po dwóch godzi-
nach.               mn

Zebranie wiejskie w Zagórniku
W sobotę, 10 lutego w Zagórniku odbyło się zebranie wiejskie, na którym podsumowano miniony rok w sołectwie. 
Gośćmi spotkania byli burmistrza Tomasz Żak i jego zastępca Mirosław Wasztyl.



27KULTURA

Krzysztof Krawczyk to najbardziej znany polski artysta 
ostatniego pięćdziesięciolecia. Obdarzony charakte-
rystycznym barytonem wokalista i kompozytor, podzi-
wiany nie tylko za twórczość, ale i znakomity kontakt 
z publicznością. Odkąd w 1963 roku rozpoczął swoją 
karierę estradową, nie schodzi ze sceny po dziś dzień. 
Uwielbiany przez wiele pokoleń Polaków, znany na ca-
łym świecie. Obsypywany nagrodami muzycznymi au-
tor takich przebojów jak „Parostatek”, „Rysunek na szkle”, 
„Jak minął dzień”, „Pamiętam Ciebie z tamtych lat”, „Mój 
przyjacielu”, współpracujący nie tylko z polskimi, ale  
i z zachodnimi, czy amerykański wytwórniami fonogra-
ficznymi. 

 
Ceny biletów: 60 zł (sala widowiskowa, rząd 1 – 9),  

50 zł (sala widowiskowa, rząd 10 – 18, balkon). 
Sprzedaż biletów: MDK w Andrychowie, ul. Szewska 7, 

tel.: 33 875 31 05, 512 442 918, 530 474 008. 
Bilety online: www.kultura.andrychow.eu

www.kupbilecik.pl

Ceny biletów: 69 zł (sala widowiskowa, miejsca stojące, I pula), 89 zł (balkon, miejsca siedzące). 
Sprzedaż biletów: Miejski Dom Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7, tel.: 33 875 31 05, 512 442 918, 530 474 008. 

Bilety online: www.ticketmaster.pl i www.biletyna.pl

W piękny rejs 
z Krzysztofem 
Krawczykiem...

Pomysł n
a prezent 

na Dzie
ń M

atki!
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KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY MARZEC/KWIECIEŃ

  MDK W ANDRYCHOWIE
Tel.: 33 875 31 05, 512 442 918, 530 474 008 

   mdk@kultura.andrychow.eu

10.03 (sobota) godz. 17.00 – 20.00
Taneczny maraton zumby z okazji Dnia Kobiet 
Gwarantowane 3 godziny świetnej zabawy oraz moc atrakcji. 
Instruktorzy: Natalia Węgrzyn-Jakimow, Iwona Stec, Inez Buc-
ka, Paweł Gorzelak i Rafał Harat. 
Bilety: 20 zł/dorośli; 5 zł/dzieci do lat 13 (pod opieką dorosłych).

12.03 (poniedziałek) godz. 19.00
Koncert „INDIAN AIR” – WorldJazzTrio (Austria)
Rewelacyjne trio łączące w swojej muzyce umiłowanie do 
orientalnych instrumentów i transowych czy melancholijnych 
wibracji. Zespół tworzą: Klaus Falschlunger, Tobias Steinberger 
i Clemens Rofner. Wstęp wolny. Bezpłatne zaproszenia do od-
bioru w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie.

16.03 (piątek) godz. 18.00
Otwarcie Wystawy Prac Członków RSTK w Chełmku
Twórcy o sobie: „Jesteśmy stowarzyszeniem, które za głów-
ny cel swej działalności stawia rozwijanie twórczych postaw 
i upowszechnianie sztuk pięknych w lokalnym środowisku. 
Nasze idee realizuje trzydziestu ośmiu członków i liczne gro-
no sympatyków. Jesteśmy otwarci i życzliwi wobec wszystkich 
osób wrażliwych na piękno malarstwa, rysunku, rzeźby, po-
ezji i prozy. Naszymi korzeniami jest miasto Chełmek i nie-

istniejące już Południowe Zakłady Przemysłu Obuwniczego. 
Znana w Polsce i na Świecie fabryka stworzyła twórczy kli-
mat i roztoczyła mecenat nad gronem miłośników sztuki. Tę 
misję z powodzeniem kontynuuje samorząd gminy Chełmek  
a w szczególności MOKSiR. Owocem naszej współpracy są 
liczne wystawy, pokazy, plenery, artystyczne zdarzenia”. Eks-
pozycja prezentowana będzie do 20 kwietnia.

23.03 (piątek) godz. 19.00
Koncert KORTEZ z zespołem
Kortez w nowym roku ponownie wyrusza w trasę promującą 
jego drugą płytę „Mój dom”. Jej premiera odbyła się w listo-
padzie 2017 r., a po dwóch tygodniach osiągnęła status Złotej 
Płyty debiutując na OLISie na pierwszej pozycji. Singiel „Do-
bry moment” dotarł na szczyt Listy Przebojów, między innymi 
radiowej Trójki, a na YouTube przekroczył już 3 mln. odsłon.
Ceny biletów: 69 zł (sala widowiskowa, miejsca stojące; I pula), 
89 zł (balkon, miejsca siedzące). Sprzedaż biletów: MDK w An-
drychowie, ul. Szewska 7, tel.: 33 875 31 05, 512 442 918, 530 474 
008. Bilety online: www.biletyna.pl i www.ticketmaster.pl

8.04 (niedziela) godz. 10.00.
V Ogólnopolski Turniej Szachowy „Królewska Gra i Ja” 
Celami turnieju są: popularyzacja sportu szachowego, pro-
mocja Gminy Andrychów oraz wymiana doświadczeń spor-
towych. Organizator: Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andry-
chowie.
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Centrum Kultu-
ry i Wypoczynku  
w Andrychowie 
serdecznie zapra-
sza  dzieci na za-
jęcia z robotyki. To 
doskonała okazja 
do rozwinięcia 
umiejętności infor-
matycznych i tech-
nicznych młodych 
konstruktorów. Zajęcia z robotyki to również szansa na kształ-
cenie twórczego myślenia oraz wyobraźni przestrzennej, któ-
re pozwalają lepiej zrozumieć świat przedmiotów ścisłych.  
ROBO-twórcy | poniedziałki | godz. 17.00 – 18.00 | Miejski 
Dom Kultury w Andrychowie.

    * Ulga przysługuje emerytom, rencistom, studentom i uczniom po okazaniu ważnej legitymacji.

  ** Ulga przysługuje dzieciom do lat 15.  

Bilety dostępne osobiście w kasie MDK w Andrychowie, ul. Szewska 7, 

tel. 33 875 31 05, 512 442 918, 530 474 008 oraz online: www.kultura.andrychow.eu.



SEANS DATA/CYKL/GODZINA
CENY  

BILETÓW

„MOJA MIŁOŚĆ”
Biograficzny, dramat; reżyseria: Brian Baughn; 

produkcja: USA 2016; 112 min.

2.03 (piątek – WEEKENDOWE PREMIERY) godz. 18.00 10 zł – normalny
8 zł – ulgowy*
W Tanią Środę  
wszystkie bilety 8 zł

7.03 (środa – TANIA ŚRODA) godz. 18.00

14.03 (środa – TANIA ŚRODA) godz. 18.00

„THE PLACE”
Dramat, thriller; reżyseria: Paolo Genovese;  

produkcja: Włochy 2017; 105 min.

9.03 (piątek – WEEKENDOWE PREMIERY) godz. 18.00 10 zł – normalny
8 zł – ulgowy*
W Tanią Środę  
wszystkie bilety 8 zł28.03 (środa – TANIA ŚRODA) godz. 18.00

„WICHER – DZIKIE KONIE”
Familijny, przygodowy; reżyseria: Katja von Garnier; 

produkcja: Niemcy 2017; 136 min.

11.03 (niedziela – MAMA, TATA I JA) godz. 15.00
10 zł – dorośli
5 zł – dzieci**

18.03 (niedziela – MAMA, TATA I JA) godz. 15.00

„ŚWIĘTY NIEZŁOMNY”
Biograficzny; reżyseria: Pablo Moreno;  

produkcja: Hiszpania 2016; 116 min.

16.03 (piątek – WEEKENDOWE PREMIERY) godz. 20.00 10 zł – normalny
8 zł – ulgowy*
W Tanią Środę  
wszystkie bilety 8 zł

18.03 (niedziela – WEEKENDOWE PREMIERY) godz. 18.00

21.03 (środa – TANIA ŚRODA) godz. 18.00

ROBO-twórcy z nowym programem już w marcu!
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BESKIDZKIE WARSZTATY 
w Karczmie Kocierz

Cudze chwalimy, swego nie znamy!
Tak wiele wiemy o innych regionach Polski, a nasze te-
reny często pozostają nam nieznane. Przyjdź do nas  
i zobacz co kryje tradycja Beskidów.
W programie:
11:00-12:30 | Pomysły na szybkie i pyszne dania z wyko-
rzystaniem ekologicznych produktów.
12:00-15:00 | Warsztaty dla dzieci z Kołem Gospodyń 
Wiejskich – Magiczna Wielkanoc w Beskidach. Przygotuj 
z nami ozdoby wielkanocne i posłuchaj przepięknych 
opowieści o tradycjach regionu.
13:30-15:00 | Pomysł na zdrowe przekąski na bazie pro-
duktów Spiżarni Kocierz.
15:00-16:30 | Tradycyjne ubijanie masła z Zagrodą Pod 
Brzozami. Przewidziano konkurs: Spróbuj swoich sił i za-
walcz o pajdę swojskiego chleba z własnoręcznie przy-
gotowanym masłem.
Wystawcy:
- Spiżarnia Kocierz (Naturalne przetwory bez konser-
wantów i chemii)
- Beskidovo (Figle Migle, Art Anette, Mania Handmade)
- Zagroda Pod Brzozami (Ekologiczne produkty  
z Choczni). 
WSTĘP WOLNY!

Więcej informacji: www.kocierz.pl

6 stycznia w Kościele pw. Na-
rodzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Inwałdzie odbył 
się wyjątkowy Noworoczny 
koncert kolęd i pastorałek  
"W inwałdzkiej ciszy" zorga-
nizowany z okazji 700-lecia 
wsi Inwałd. Ten niewielki ko-
ściółek odwiedziły gwiazdy 
polskiej estrady: Hanna Bana-
szak, Małgorzata Ostrowska, 
Daniel Olbrychski, Krzysztof 
Kiljański, Daniel Moszczyń-
ski, Ludowy Zespół Pieśni  
i Tańca „Andrychów” oraz ze-
spół muzyczny pod kierow-
nictwem Macieja Muraszko.  
Z radością informujemy, że 
już wkrótce ukaże się nagra-
nie (płyta DVD) z tego wspa-
niałego koncertu. Każdy, bę-
dzie miał okazję nabyć płytę 
DVD z nagraniem i obejrzeć 
ten niezwykły koncert...

www.700latinwald.andrychow.eu

Wkrótce nagranie z koncertu!
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Trzeba było wykazać się niezłą kondycją, aby 
wziąć udział we wszystkich wydarzeniach,  
a była taka czwórka dzieciaków. Czasem wy-
cieczki trwały około 12 godzin. Tak było np. 
podczas „naukowego” wyjazdu do Krako-
wa. Jego uczestnicy brali udział w świetnie 
prowadzonych warsztatach muzycznych  
i teatralnych w Staromiejskim Centrum Kul-
tury Młodzieży oraz w warsztatach „Mosty 
niemożliwe” w Ośrodku Dokumentacji Sztuki 
Tadeusza Kantora CRICOTEKA, a na koniec 
obejrzeli prezentację multimedialną „Czeko-
lada - pokarm bogów”. Było gorzko i słodko 
– dzieci miały okazję spróbowania czekola-
dy pitnej i wielu rodzajów czekolady twardej.  
W Gliwicach uczestnicy odwiedzili Kolejkowo 
– największą makietę kolejową w Polsce i Pal-
miarnię Miejską, gdzie można było zobaczyć 
jak rośnie pieprz, kawa, wanilia, kardamon 
i cytrusy. Najbardziej podobały się wysokie 
palmy, bananowce i kaktusy, ale były także 
akwaria (a w nich m.in. piranie) oraz terraria 
z legwanem i kameleonem.  Dzieci zwiedzi-
ły Muzeum Dom Rodzinny św. Jana Pawła II  
w Wadowicach i Podziemia Krakowskie-
go Rynku. Były na kręgielni w Galerii PLAZA  
i w Paugarni PAPUGA HOUSE w Krakowie. 
Uczestnicy wycieczki mogli karmić, latające 
wśród nich, różne gatunki papug – te najbar-
dziej polubiły Filipa z Inwałdu, a może jego 
bluzę ze sznurówkami. Ciągle towarzyszy-
ła mu gromada ptaków. Była także okazja 
do zabawy na basenie w Wadowicach oraz  
w LEOPARKU i w Krainie Kropka w Bielsku-Bia-
łej. Tutaj uczestnicy mieli okazję do samodziel-
nego przygotowania, a następnie degustacji 
pizzy. Dzieci obejrzały film „Paddington 2”  
w Bielsku-Białej i „Tajemnica nocy polarnej”  
w kinie sferycznym, które wystawiło swoje 
„igloo” w WDK w Targanicach. Bardzo wiele 
emocji wzbudził spektakl „Król Maciuś Pierw-
szy” w Teatrze Banialuka w Bielsku-Białej, było 
poważnie, trochę strasznie momentami weso-
ło. Dzieci mogły się przekonać jak to jest być 
królem. Czas feryjnych wypraw minął bardzo 
szybko. Uśmiechnięte buzie dzieciaków po-
zwalają na stwierdzenie, że hasło „Wszędzie 
dobrze, ale z nami najlepiej!” nie było tylko 
pustosłowiem.  

red

„Wszędzie dobrze, ale z nami najlepiej!” – 
podsumowanie akcji ferie z placówkami wiejskimi

W tym roku w czasie ferii zimowych placówki wiejskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie zaprosiły dzieci do 
udziału w wydarzeniach organizowanych pod hasłem „Wszędzie dobrze, ale z nami najlepiej!”. Z propozycji skorzystało 
prawie 150 dzieci. Biorąc pod uwagę fakt, że większość brała udział w kilku wycieczkach można stwierdzić, że łączna liczba 
uczestników warsztatów i wycieczek przekroczyła 350.
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Jak choćby mecz oldboyów 
Ruchu Chorzów z byłymi 
reprezentantami Polski 
na czele z: Cieślikiem, 
Wyrobkiem i Suszczykiem. 
Prasa pisała też o tym, ja-
kie atrakcje przygotowano 
dla najmłodszych z okazji 
Dnia Dziecka. Najciekaw-
sze jest to, że  programy 
opracowywały zakłady pra-
cy. Wyczytaliśmy, że jedną 
z atrakcji było zwiedzanie 
WSW i spotkanie z akty-
wem zakładowym przy 
herbatce. 
Gazeta Krakowska przypo-
mniała nam, że pół wieku 
temu dokonano wmuro-
wania aktu erekcyjnego 
pod budowę szkoły w Suł-
kowicach – Łęgu. W po-
wstaniu obiektu mieli swój 
udział mieszkańcy wioski 
(wyceniono go na 500 tys. 
zł) oraz młodzież, która 
wykonała prace społeczne  
o łącznej wartości 23 tys. 
zł. Wystarczy przerzucić 
parę stron, by przekonać 
się, że udział młodzieży w 
charakterystycznych dla 
tamtych czasów czynach 
społecznych nie był oka-
zjonalny. Choć zamiary  
z efektami czasem się roz-
mijały…  Pół wieku temu 
toczono spór o wizerunek 
nowego godła Andrycho-
wa. Krakowska doniosła 
o finale tego sporu i jego 
efekcie. Poinformowała 
też o tym, że w naszym 
mieście otwarta została 
nowa pijalnia piwa, ale… 
bez piwa. Zatem, za sprawą 
dawnej prasy przenieśmy 
się do dawnych czasów.

Jadwiga Janus

Przegląd prasy – czerwiec 1967
W czerwcu 1967 roku po raz pierwszy w dwustuletniej historii miasta zorganizowano Dni Andrychowa. Dowiedzieliśmy 
się o tym dzięki panu Janowi Brylskiemu, który skrzętnie gromadził wycinki prasowe dotyczące Andrychowa. Gazeta 
Krakowska poinformowała o zaplanowanych na cały tydzień atrakcjach, a potem na bieżąco relacjonowała ich przebieg.
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W XVI w. Inwałd znajdował się w posiadaniu rodziny Korniczów, 
która z czasem przyjęła nazwisko Inwałdzcy. W 1524 r. właści-
cielem wsi był Mikołaj Inwałdzki. Niewiele wiemy na jego temat, 
może poza dobrze udokumentowanym sporem, który toczył z Ja-
nem Lgockim o prawo do posiadania gruntów. Od 1561 r. jako peł-
nomocnik Mikołaja w procesie przed sądem ziemskim w Zatorze 
występował jego syn i spadkobierca, Jan. Między 1564 a 1565 r. 
wieś znajdowała się w rękach dwóch właścicieli, Jana i Stanisława 
Inwałdzkich, przy czym drugi z nich posiadał dużo większy areał, 
bo aż 11 na 14 łanów kmiecych. Nie wiadomo, jakie koligacje łą-
czyły obu Inwałdzkich, ani też jak długo wspólnie zarządzali ma-
jątkiem, z pewnością jednak nie później niż w 1576 r. Stanisław 
został niepodzielnym panem na Inwałdzie. W latach 1565–1596 
pełnił on funkcję wojskiego oświęcimskiego, a w 1578 r. był posłem 
na sejm z województwa krakowskiego. Jego nazwisko widnieje też 
pod recesem1 zatwierdzającym elekcję Zygmunta III Wazy (1587). 
Oprócz Inwałdu Stanisław posiadał wsie w kluczu krzeszowskim, 
a także w powiecie łuckim.

Przedstawiwszy krótko sylwetki właścicieli osady warto poświę-
cić uwagę jej rozwojowi przestrzennemu. Najstarsze wyobrażenie 
kartograficzne Inwałdu pochodzi z wydanej w 1563 r. mapy księ-
stwa oświęcimsko-zatorskiego Stanisława Porębskiego (figuruje 
na niej jako „Inwald”). Na XVI w. przypada okres kształtowania się 
granic majątku, na który składał się również Zagórnik, pojawiający 
1  Reces – dokument dotyczący sprawy odłożonej do rozpatrzenia 
na następnym sejmie.

się w źródłach od 1581 r. (choć powstał zapewne nieco wcześniej). 
Właściciele dóbr inwałdzkich dość często wdawali się w spory gra-
niczne z sąsiednimi ośrodkami, m. in. z Rzykami (wówczas Nowa 
Wieś Zagorniki)2, o którym to zatargu czytamy w lustracjach kró-
lewszczyzn. W protokole powizytacyjnym z 1564 r. we fragmencie 
dotyczącym Rzyk znajdujemy wzmiankę o szkodzie „w tych lesiech 
od sąsiadów, przyległych około granic, że je odejmują, jako p[ani] 
Niewiarowska Krzysztofowa od Zemborzyc i p[an] Inwalski od In-
walka (…)”. Z kolei w lustracji z 1569 r. czytamy o zmianie granic, 
której dokonał Stanisław Inwałdzki: „Było więcej już osiadłych 
kmieci w tej wsi, ale ich 5 odgraniczono przez komisarze Inwaldz-
kiemu [do Inwałdu]”. Obszar, o którym mowa to zapewne Skorni-
ca, która pierwotnie stanowiła część Rzyk. Prawdopodobnie na sej-
mie lubelskim w 1566 r. Zygmunt August nadał prawo do Skornicy 
Inwałdzkiemu, ten zaś przyłączył przysiółek do Zagórnika.
Wynikiem sporów granicznych, również z Andrychowem, Sułko-
wicami i Wieprzem, było ustalenie w 1577 r. zachodniej granicy 
dóbr inwałdzkich, której przebieg przedstawiał się następująco: 
„rozpoczyna się przy narożniku wsi Frydrychowice między grun-
tem inwałdzkim a wieprzowskim. Następne kopce są usypane nad 
potoczkiem aż do potoczku zw. Blejarowski (Blearowszky). Od 
tego potoczku granice idą do kopca usypanego nad potoczkiem na 
skraju folwarku pana Stan[isława] Gniewka, ku potoczkowi tego 
Gniewka, płynącego z jego dąbrowy i dalej ku potoczkowi, przez 
rolę pleb[ana] inwałdzkiego. Granice zwracają się tu na południe 
ku górce, przez potok do Pruszowej roli, od niej ku górze przez 
kraniec Czobakowej roli i stąd prosto przez zarośla do jabłoni, od 
niej w górę do miedzy Bobrowej roli, a dalej od górnego folwarku 
wieprzowskiego do potoku zw. Krakowica. Granica przechodzi 
przez ten potok na górkę, do andrzychowskiego gruntu i dochodzi 
do potoku zw. Głęboki Potok i nim idzie ku górze, na jego wierz-
chowinę, a dalej k[oło] góry zw. Czeczkowa. Kopce sypane są na-
stępnie nad stawkami andrzychowskimi, naprzeciw Chrostownej 
góry, następnie około tej góry aż do rzeczki Świepietnik. Nad nią  
w miejscu, gdzie schodzi się ta rzeczka z potokiem Zagórnik usy-
pano ostatni kopiec. Granica idzie teraz rzeczką Świepietnik”. Dla 
współczesnego czytelnika powyższy opis brzmi zapewne enigma-
tycznie, co wynika z nietrwałości ówczesnego nazewnictwa. Od-
tworzenie tej części granic umożliwiają jednak badania Zbigniewa 
Babika, który ustalił, że potok Blejarowski to górny bieg Frydry-
chówki, a pierwszy, bezimienny potoczek i cieki około folwarku 
Gniewka i roli plebańskiej stanowią jego lewe dopływy. Krakowi-
ca opływa Andrychów od północnego-wschodu, łącząc się z Wie-

2 
 Szerzej na temat początków Rzyk i kwestii nazewnictwa osady por. A. 
Oboza 450 lecie lokacji Rzyk na prawie wołoskim, [w:] „Wadoviana. Prze-

gląd historyczno-kulturalny”, 2009, nr 12, s. 76–96.

Historia Inwałdu cz. III
„Ta wieś poczęła się sadowić (…) między Inwaldem a między Jędrzeychowem Pana Gierałthowskiego i Schulichowiczami eiusque”

Po śmierci ostatniego księcia zatorskiego w 1513 r. jego włości znalazły się w granicach Korony. Oficjalne przyłączenie 
księstwa miało miejsce podczas sejmu w Warszawie 20 lutego 1564 r. Dla Inwałdu i okolic zmiana sytuacji politycznej 
oznaczała stabilizację i rozwój.

Fragment mapy Stanisława Porębskiego „Ducatus Oswieczimen 
et Zatoriensis descriptio” z 1563 r., ze zbiorów Biblioteca Naziona-
le Marciana w Wenecji, sygn. 138.c.4.



35NOWINYNr 3 (327) - marzec 2018

www.nowiny.andrychow.eu

przówką w pobliżu 
przysiółka Bania, 
zaś Głęboki Potok 
na granicy Andry-
chowa i Inwałdu 
to jej lewy dopływ. 
Czeczkowa Góra 
to andrychowska 
Pańska Góra, a 
Chrostowną Górą 
nazywano Pabi-
siową Górę w Za-
górniku. Wreszcie 
Świepietnik to 
odcinek Rzyczan-
ki (Wieprzówki) 
między Andrycho-
wem, Zagórnikiem 
i Sułkowicami, Za-
górnik zaś - dolny 
bieg Potoku Zagór-
nickiego.

XVI-wieczny In-
wałd należał obok 
Wieprza do najlud-
niejszych ośrod-
ków w okolicy,  
z liczbą ponad 200 
osób zamieszkują-
cych na 14 łanach 
kmiecych. Do naj-
starszych nazwisk 
inwałdzian należą 
m. in. wymienione 
w spisie podda-
nych z 1570 r.: Po-
rmanski, Czabak, 
Dudek, Dziambro, 
Bronczo, Gomolec, 
Ziobro, Liszoniek, 
Król, Kowal, Ku-
birad i Mędrosz. 
Wg danych z ów-
czesnych rejestrów 
poborowych wśród 
mieszkańców In-
wałdu znajdowali 
się chłopi mało-
rolni - zagrodnicy 
z rolą i bez roli, a 
także komornicy 
(z bydłem i bez 
bydła). Dodatkowo od 1578 r. we wsi pracowało 2 rzemieślników 
nieznanej profesji oraz 1 duda, czyli… wiejski muzyk. Na terenie 
osady znajdowały się 2 młyny doroczne (czyli należące do właści-
ciela wsi) i szynk gorzałczany, a we dworze produkowano piwo,  
w które zaopatrywał się tutejszy karczmarz.
Wspomnieć należy wreszcie o miejscowym kościele. W 1529 r. 
pleban Świętosław odprowadzał z kościoła w Hynwalcie (in. Hin-

walth, Huwalth) dziesięcinę w wysokości 16 gr, meszne o wartości 
3 grzywny i 6 gr, a także klerykaturę (10 gr). Oprócz katolików na 
terenie wsi mieli również mieszkać zgodnie z tradycją husyci lub 
ich odłam - bracia czescy. Na istnienie konfliktu religijnego w In-
wałdzie wskazuje Wacław Urban, badacz dziejów reformacji w 
Polsce. Powołuje się on przy tym na znajdującą się w aktach wizy-
tacji diecezji krakowskiej wykonanej na polecenie biskupa krakow-
skiego Jerzego kardynała Radziwiłła wzmiankę z 1598 r., zgodnie  
z którą administrator miejscowej parafii ks. Marcin z Czermnej 
miał „wybitnie” pobić ministra (lub kaznodzieję) różnowierców. 
Kolejne źródła nie wykazują już ich obecności w Inwałdzie. Wizyta-
cja Radziwiłłowska jest istotna również z innych powodów. To wła-
śnie w niej pojawia się pierwsza wzmianka o wezwaniu inwałdzkie-
go kościoła – Narodzenia Najświętszej Marii Panny oraz najstarsza 
informacja o miejscowej szkole parafialnej. Ale to już inna historia.

Daria Rusin

Bibliografia:
Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Skarbu Koronnego, 
dz. I, 60, 97, 114, 115, 117, 125, 126; dz. IV, 47, 48*.
Archiwum Główne Akt Dawnych, Metryka Koronna, Lustracje dz. 
XVIII, 17, 18.
Księga dochodów beneficjów diecezji krakowskiej z roku 1529 (tzw. Li-
ber Retaxationum), wyd. Z. Leszczyńska-Skrętowa, Wrocław 1968.
Soudni knihy osvetimske a zatorske 1440-1562, wyd. R. Rauscher, 
Praha 1931.
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w śre-
dniowieczu, cz. 2, z. 1, oprac. S. Chmielewski, K. Górska-Gołaska i 
J. Luciński, Wrocław 1989, s. 154.
Urban W., Chłopi wobec reformacji w Małopolsce w drugiej połowie 
XVI w., Kraków 1959. 

* Materiały udostępnione dzięki uprzejmości p. Artura Obozy.

Dudziarz (duda) z „Albumu K.W. Kielisiń-
skiego”, Poznań 1853, tabl. 6, ze zbiorów 
Biblioteki Narodowej w Warszawie.

1513 r. – śmierć Jana V, księstwo zatorskie zostaje włączone do 
Królestwa Polskiego
ok. 1524 – właścicielem Inwałdu Mikołaj Inwałdzki h. Kornicz
1529 – inwałdzki pleban Świętosław pobiera od wiernych opłaty 
w wysokości 16 gr dziesięciny, 3 grzywny i 6 gr mesznego oraz 
10 gr klerykatury
31. 05. 1556 – potwierdzenie przez Zygmunta Augusta nadania 
Inwałdu Schnokowi w 1317 r.
1561 – właścicielem Jan Inwałdzki
1563 – Inwałd pojawia się na mapie Stanisława Porębskiego ( jako 
„Inwald”)
1564 – Stanisław Inwałdzki współwłaścicielem dóbr inwałdzkich; 
inkorporacja księstw oświęcimskiego i zatorskiego do Rzeczpo-
spolitej i utworzenie z nich powiatu śląskiego; spór z osadnikami 
z Nowej Wsi Zagorniki
1577 – wytyczenie zachodniej granicy majątku inwałdzkiego
1598 – pierwsze wzmianki na temat wezwania kościoła parafial-
nego (Narodzenia NMP) i szkoły w Inwałdzie; we wsi dochodzi 
do konfliktu z innowiercami

Lustracja królewszczyzn z 1569 r. z fragmen-
tem dotyczącym sporu Nowej Wsi Zagorni-
ki (Rzyk) z Inwałdem, Archiwum Główne Akt 
Dawnych, Metryka Koronna, Lustracje dz. 
XVIII, 18, k. 415.

Kalendarium
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To był mój ostatni dzień na Zanzibarze. Po drodze do szopy zwanej 
tu sklepem, mijało się trzy stoliki i żeliwny garnek pełniący rolę za-
plecza gastronomicznego, które łącznie składały się na coś, co nosiło 
miano restauracji „Pod baobabem”. 
Na byle jakim stołku, przy byle jakim stoliku siedziała kobieta. Wy-
prostowana, z dumnie uniesioną głową, piękna. Jej widok mnie 
zamurował. Skóra koloru gorzkiej czekolady kontrastowała z jasno-
brązowym tłem baobabu, o który niemal wspierała się plecami. Była 
odziana w sukienkę w żółte kwiaty. Odsłonięte ramiona otaczała 
falbana zakończona koronką. Krótkie włosy koloru tych kwiatów  
z sukienki, sterczały niepokornie na wszystkie strony świata. Stałam 
naprzeciw i podziwiałam potęgę jej kobiecości, która nie ustępowała 
potędze baobabu. Wydawało się, jakby była jego dorodnym owocem. 
Kobieta oraz kolorystyka i faktura drzewa stanowiły niezwykle egzo-
tyczną i piękną kompozycję. Jestem niemal pewna, że gdyby ujrzał ją 
Paul Gaugin, natychmiast chwyciłby za pędzel i malował z taką samą 
ekspresją jak słynne Thaitanki. Ja chciałam zrobić tylko zdjęcie. Ale 
kobieta w sukience w żółte kwiaty nie wyraziła zgody. 
W jej oczach na pewno wyszłam na idiotkę. Jednak, gdyby zechciała 
się dowiedzieć, z czego wyniknęło moje oczarowanie i zaczarowanie, 
na pewno zostałabym usprawiedliwiona. 
Kobieta nie mogła przecież wiedzieć, że od ponad tygodnia przemie-
rzałam wyspę wszerz i wzdłuż, że zamiast wylegiwać się na plażach  
z pudrowym piaskiem, łaziłam po wioskach, żeby przyglądać się ży-
ciu ich mieszkanek. Im większe to było zadupie, tym większą budziło 
ciekawość.
Próbowałam nawiązać relacje; uśmiechałam się, zagadywałam… 
Odpowiadało mi milczenie i ponury, wręcz wrogi wyraz twarzy. 
Wyglądało to tak, jakby nieodwzajemnianie uśmiechu było zasadą. 
Zastanawiałam się, czy źródła tej wrogości nie tkwią czasem w za-
mierzchłych czasach, kiedy to Zanzibar był światową potęgą handlu 
niewolnikami. Przecież, dopiero w II poł. XIX wieku proceder ten 

został zakazany. Znaczna część miejscowej ludności jest potomkami 
niewolników. Czy krzywdy i urazy zostały w nich na zawsze?  Chętnie 
bym o tym pogadała, ale nie było z kim. „Międzykobiecej granicy” nie
udało mi się pokonać. Pozostało obserwowanie.  
W większości Zanzibarki są muzułmankami. Noszą tradycyjne kan-
gi.  Na kangę składają się dwa kupony barwnego materiału, którymi 
szczelnie „oplata się” ciało i głowę. Kanga ma też funkcje praktycz-
ne. Może służyć jako chusta do noszenia dziecka, jako tobołek do 
noszenia towarów i – odpowiednio zrolowana -  jako podkładka do 
noszenia ciężarów na głowie. W wiosce położonej na uboczu tury-
stycznego szlaku podpatrzyłam, że główne zajęcia kobiet to czeka-
nie i właśnie... noszenie. Do ich obowiązków należy zaopatrywanie 
domostwa w wodę.  Więc gromadzą się tłumnie wokół jedynego  
w wiosce kraniku z wodą i czekają na swoją kolej. To trwa nawet  
i parę godzin, bo z kraniku woda czasem ciurka, czasem nie, a kilku-
nastolitrowych kanistrów jest do napełnienia sporo. Potem, z pojem-
nikiem na głowie, bywa że i niemowlakiem na plecach, idą do swoich 
domów, raczej 20 – 30 metrowych  domeczków, których głównym 
budulcem są bryły pozyskane z rafy koralowej.    
Pod dachem krytym czasem blachą, czasem liśćmi palmowymi życie 
nie chce się toczyć, bo mu tu za ciasno. Tam tylko się sypia. Gotuje się 
na zewnątrz, odpoczywa się na zewnątrz i życie towarzyskie też toczy 
się na zewnątrz. Około godz. 13 –tej kobiety przychodzą na plażę.  
I znów czekają. Na mężów i synów wracających z połowów. Z wypeł-
nionymi rybami miskami na głowach idą do domów. Gdy zmierzcha 
dzień, w małych grupkach siadają czy to na wyboistej drodze, którą 
dziś przejechały trzy samochody, czy to na niby łączce, gdzie przed 
chwilą pasły się kozy i tak sobie siedzą. Nie pójdą na shopping, bo 
„sklep” z wodą mineralną, colą i kupką owoców to żaden shopping. 
Ale pewniej dlatego, że grosza przy duszy nie mają. Nie będą śledzić 
trendów mody, bo to pojęcie ich nie dotyczy. Od wieków noszą kan-
gę i pewnie nosić ją będą przez wieki. Bowiem nie moda ale tradycja 

Baba spod baobaba

Wioska na Zanzibarze
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nimi powoduje. Na pewno nie obejrzą żadnego serialu, bo w wiosce 
nie ma ani jednego telewizora. Za to ich życie jest serialem, w którym 
odcinek jest podobny do odcinka. Jutro znów przyjdą do „wodopo-
ju”, żeby czekać aż kanistry się napełnią, znów przyjdą na plażę, żeby 
czekać na powrót mężów i znów usiądą na głównym trakcie komu-
nikacyjnym oświetlonym paroma żarówkami, żeby czekać nie wia-
domo na co. 
Moją wiedzę o tutejszych kobietach wzbogacił też Mundi – kierow-
ca, który wiózł mnie na południe wyspy. Dziwił się, dlaczego będąc 
mężatką podróżuję bez męża i dopytywał, czy otrzymałam od niego 
pozwolenie na wyjazd. – Ups... Zapomniałam zapytać – zaśmiałam 
się. Wyjaśniłam przy tym:
- Widzisz Mundi, u nas jest tak, że większość kobiet pracuje zawo-
dowo, zarabia pieniądze i sama decyduje o swoim życiu. Jako osoba 
dorosła i rozumna potrafię być swoim bossem i nim jestem.
 Mundi wyhamował samochód z wrażenia. Nie mógł uwierzyć  
w moje słowa. – Nie może być! Nie może być! – powtarzał.
 - U nas jest inaczej – przyznał. Wczoraj moja żona mówi mi: - Mężu, 
bardzo tęsknię za moimi rodzicami. Czy mogłabym jechać do nich 
w odwiedziny w przyszłym tygodniu? Powiedziałem jej, że może, 
ale w przyszłym miesiącu. Moja żona o wszystko musi mnie pytać  
i o wszystko prosić.
- To całe szczęście, że nie jestem twoją żoną – spuentowałam temat. 
Przypomniała mi się rozmowa z 29 – letnim chłopakiem z wioski po-
łożonej na północno - wschodnim wybrzeżu, który na moje pytanie, 
czy ma żonę, odpowiedział, że nigdy jej mieć nie będzie. Z prostej 
przyczyny. Nie ma pieniędzy. Żona to „wydatek” miliona szylingów,  
a to jest dla niego kwota niewyobrażalna. Milion szylingów to ok. 
1500 zł. Pomyślałam sobie, że być może, żona Mundiego musi  
o wszystko go prosić i o wszystko pytać, bo za 1500 zł wykupił sobie 
prawo do stanowienia o niej? 
Właśnie dlatego kobieta w sukience w żółte kwiaty i falbaną kołyszą-
cą się wokół odkrytych ramion, z rozwichrzonymi włosami wydała 
mi się nie z tego świata, przynajmniej tego zanzibarskiego. To nie 
była jakaś tam baba spod baobaba. To nie był jakiś tam przedmiot 
kontraktu za milion czy dwa. To była kobieta! Wolna i piękna. Peł-
na kobiecości, wdzięku, seksapilu i wewnętrznej aury. Żadna z setek 
pań, z którymi zetknęłam się przez minione kilkanaście dni nie mia-
ła tego, co ta jedna. I zachwyciło mnie to, że nie kryła swych atutów 
przed światem. Nie izolowała się od niego nadając twarzy kamienny 
wyraz a ciało szczelnie opatulając kangą.

Jadwiga Janus      

Pomnik poświęcomy niewolnikom

Odniesione w Korei sukcesy polskich skoczków każą zapomnieć  
o niezłym wyniku, jaki osiągnęli oni w niedawnych konkursach na 
niemieckiej skoczni w Willingen. Ja, gdy oglądałem te zawody wy-
obrażałem sobie, że Willingen, ze skocznią o punkcie K 130 m, po-
łożone jest gdzieś wysoko w Alpach. Jakież było moje zdumienie, 
gdy w Wikipedii znalazłem informację że uzdrowisko Willingen 
usadowione jest u stóp gór Rothaargebirgen których najwyższy 
szczyt Langenberg liczy sobie mniej więcej tyle co nasza Potrójna, 
a mianowicie 843 m n.p.m. Zamieszkane przez ok. 6000 obywateli 
Willingen położone jest w środkowych Niemczech, w pobliżu Kas-
sel, niespełna 200 km na północ od Frankfurtu nad Menem.
Dla mnie te informacje potwierdzają słuszność wyboru kierunku 
rozwoju gminy Andrychów jako ośrodka narciarskiego. Nie będę 
oczywiście postulował wybudowania u nas wielkiej, prawie mamu-
ciej, skoczni narciarskiej, chociaż obecnie istnieje nieduża skocznia 
w Sułkowicach, a niewiele większy obiekt był kiedyś na Pańskiej Gó-
rze. Chodzi o to, że malownicze położenie u stóp Beskidu Małego,  
w końcu wyższego niż  Rothaargebirgen, stwarza szansę na przycią-
gnięcie turystów i wczasowiczów, którą wykorzystują lokalni biznes-
meni w Rzykach, na Przełęczy Kocierskiej i w Inwałdzie. 
Problemem jest tylko powietrze, którym oddychamy w naszej gmi-
nie. Walka ze smogiem musi być zatem priorytetowym zadaniem, 
zarówno w interesie naszego zdrowia jak i napływu turystów. Jak 
donosi prasa Unia Europejska planuje w rekomendacjach turystycz-
nych uwzględniać czystość powietrza, jakim się w danym regionie 
oddycha. W takim rankingu nasza gmina nie wypada najlepiej.

Andrzej Fryś

Andrychowskim okiem

Przykład Willingen

 W marcu zaczęła obowiązywać nowa ustawa o zakazie handlu  
w niedzielę. Tylko pierwsza i ostatnia niedziela w miesiącu w bie-
żącym roku to dni handlowe. Po raz pierwszy sklepy zostaną za-
mknięte 11 marca.
 W 2018 roku sklepy będą zamknięte w następujące niedziele:
- 11 i 18 marca;
- 1, 8, 15 i 22 kwietnia;
- 13 i 20 maja;
- 10 i 17 czerwca;
- 8, 15 i 22 lipca;
- 12 i 19 sierpnia;
- 9, 16 i 23 września;
- 14 i 21 października;
- 11 i 18 listopada;
- 9 grudnia
Zakazu nie będzie w aptekach, stacjach benzynowych oraz sklepach 
prowadzonych przez właścicieli. Ponadto handel będzie dozwolony 
m.in. w kwiaciarniach, lodziarniach i piekarniach, sklepach sprze-
dających dewocjonalia, w hotelach, restauracjach, na pocztach i na 
dworcach. W 2019 sprzedaż dozwolona będzie jedynie w ostatnią 
niedzielę miesiąca. Od 2020 zostanie wprowadzony pełny zakaz 
handlu w niedzielę.

Zakaz handlu w niedzielę od 11 marca
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Niedawno Wojewoda Śląski 
zmienił nazwę placu Wilhelma 
Szewczyka w Katowicach, na-
dając mu nazwę Lecha i Marii 
Kaczyńskich. Z tej zmiany było 
niezadowolonych wielu  Śląza-
ków, którzy uważają Wilhelma 
Szewczyka za twórcę na wskroś 
śląskiego. Warto może przypo-
mnieć sylwetkę tego literata, tym bardziej, że 28 września 1968 
r. spotkał się on z czytelnikami w Saloniku Literackim w Andry-
chowie.
Wilhelm Szewczyk (1916-1991) był rodowitym Ślązakiem, pro-
zaikiem i poetą, publicystą, krytykiem literackim i tłumaczem. 
Łącznie jego dorobek literacki obejmuje ponad 500 pozycji. Był 
redaktorem naczelnym czasopism literackich „Odra”, „Przemiany” 
i „Poglądy”. Podczas wojny – jak wielu Ślązaków – służył w Wehr-
machcie. Za odmowę podpisania Volkslisty siedział w hitlerow-
skim więzieniu.

Andrzej Fryś, Janina Madeja Fryś

O wizycie 
Wilhelma Szewczyka

Towarzystwo Miłośników Andrychowa w związ-
ku ze zbliżającymi się obchodami 100-lecia nie-
podległości rozpoczyna akcję zbierania informa-
cji, a także materiałów (zarówno oryginałów, jak  
i kopii), dokumentujących wydarzenia tamtego okresu.
Zgromadzone pamiątki za zgodą ofiarodawców zostaną 
zaprezentowane na wystawie „Drogi mieszkańców an-
drychówszczyzny do niepodległości”, a także wykorzy-
stane w okolicznościowej publikacji. Istnieje możliwość 
wykonania skanów/ fotografii materiałów na miejscu, po 
wcześniejszym umówieniu się. Serdecznie zapraszamy 
do kontaktu z wolontariuszami z TMA, którzy udzielą 
wszelkich odpowiedzi na pytania dotyczące projektu. 

Źródło: Daria Rusin, archiwum TMA

Drogi mieszkańców 
andrychówszczyzny 
do niepodległości
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Przygotowaliśmy dla nich liczne atrakcje. Zaproszona animator-
ka pomalowała buzie lub rączki, z baloników wyczarowała zwie-
rzątko lub kwiatuszek, przeszła nawet niezwykłą metamorfozę  
i na chwilę zamieniła się w najprawdziwszą myszkę Myckey, któ-
ra podała rękę, przytuliła, a na koniec pozwoliła się sfotografować  
z każdym dzieckiem. Mnóstwo emocji wywołało spotkanie z psa-
mi. Shelby – duży szwajcarski pies pasterski oraz Kumpel – biały 
owczarek szwajcarski to psy  przeszkolone w zakresie dogoterapii. 
Ta metoda pracy dla dzieci z dysfunkcjami jest bardzo popularna  
i  atrakcyjna. Zwłaszcza jeśli terapeutki mają tak bogate doświad-
czenie. Panie z Centrum Dogoterapii i Hipoterapii „Serce psa i my”, 
znalazły chwilę na krótki seans dla każdego dziecka. Pieski były nie 
tylko głaskane i czesane. Swoim ciepłem i sobie tylko znanym psim 
instynktem, szukały porozumienia indywidualnie z każdym dziec-
kiem. W tym czasie rodzice, opiekunowie i nauczyciele mieli chwi-
lę, aby przy kawie i pysznym cieście porozmawiać o tym, co cieszy 
lub boli serca duże i małe. Może kogoś zadziwić, ale dla nas tema-
tem interesującym są modele wózków inwalidzkich, możliwość po-
zyskania dofinansowania do ich zakupu czy sposoby dostosowania 
łazienki do potrzeb opieki nad dorastającym dzieckiem. Te trudne 
i frapujące dyskusje przerwaliśmy wspólną  zabawą przy muzyce. 

Kto mógł tupał nóżkami, inny klaskał w dłonie, każdy znalazł coś 
dla siebie. Było wesoło i energicznie – jak zawsze. Momentem zu-
pełnie wyjątkowym, a nawet metafizycznym była chwila poezji 
jaką podarowała nam mama Ani i Kamilki, pani Danuta Kordecz-
ka. Szczególnie wiersz pt. Odmienne życie, pochodzący z nie-
dawno wydanego tomiku pt. Świeca, wywołał wzruszenie wśród 
obecnych. Lubimy swoje towarzystwo. Może dlatego, że dostrze-
gamy jak cennym darem jest zdrowie. Może dlatego, że mamy tyle 
wspólnych tematów. A może po prostu nasze serca i serduszka biją 
w tym samym rytmie… 

Źródło: tekst  Agnieszka Kamińska-Zontek 
zdjęcia J. Z. Drabczyk

Serce, serduszko... Walentynkowe spotkanie integracyjne dla 
dzieci z niepełnosprawnością w ZSS w Sułkowicach Łęgu

Wyjątkowe spotkanie serc dużych i małych odbyło się 19 lutego w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Łęgu. 
Dzieci z niepełnosprawnością uczęszczające do naszej placówki, a także do szkół w Czańcu i Porąbce przybyły wraz 
z rodzicami i nauczycielami. Nie zabrakło wolontariuszy, którzy nawet w ferie znaleźli czas dla koleżanek i kolegów.

Odbyła się wycieczka na kręgielnie do Oświęcimia połączona z se-
ansem filmowym „Cudowny chłopak”, wyjazd do Domu Jana Ma-
tejki w Krakowie połączony z warsztatami „Zmysły artysty”. Ko-
lejną propozycją był wyjazd na musical „Czarnoksiężnik z Krainy 
Oz” przygotowany przez Teatr Nasz z Kleczy Dolnej, wystawiany 
na scenie teatralnej tamtejszej szkoły oraz wycieczka do kina w 
Bielsku-Białej na film „Paddington 2”.
Zorganizowany został I Międzypokoleniowy Konkurs Kulinarny 
dla dziadków i wnucząt, podczas którego pary (babcia i wnuczka) 
miały za zadanie stworzyć fantazyjną kanapkę. Konkurs przero-
dził się w serdeczne, twórcze i pełne zaangażowania spotkanie 
dzieci i dziadków. 
Odbywały się też różnego rodzaju warsztaty. Miłośnicy planszó-
wek rozpoczęli zajęcia od Planszowiska czyli poranka gracza. Na 
warsztatach kulinarnych dzieci miały okazję poeksperymentować 
w kuchni.  Razem przyrządzały przysmaki, kroiły, układały, wącha-
ły, smakowały. Było też twórczo, kolorowo i wesoło na warsztatach 
plastycznych. Młodsze dzieci  tworzyły nowe i niebanalne prace z 
patyczków po lodach. Powstały zwierzęta oraz postacie ze znanych 
bajek i filmów. Starsi  zgłębiali  twórczość  Wiliama Turnera - mala-
rza żywiołów, wspaniałego pejzażysty, miłośnika światła. 
W pierwszym i drugim tygodniu szachiści w spokoju trenowali pod 

okiem pana Roberta Ślęzaka, aby na koniec wziąć udział w I Tur-
nieju Szachowym w Zatorze. Jak zawsze - z sukcesami.
Po raz kolejny odbyło się też spotkanie przy angielskiej herbatce, 
czyli „Five o’clock tea”, tym razem nietypowo, bo przed południem. 
Prezentacja pokazała młodym uczestnikom m.in. historię herbaty 
jako napoju, sposoby jej parzenia, genezę brytyjskiej tradycji  i jak-
że ważną etykietę picia herbaty.
Niezapomnianą lekcją było dla nas kolejne już spotkanie z lokal-
nym twórcą - artystą grafikiem, panią Natalią. W ciągu trzech dni 
powstały piękne, ciekawe i zaskakujące linoryty. Tematem był An-
drychów w starych fotografiach. Z przyjemnością przyglądaliśmy 
się naszemu dawnemu miastu na starych zdjęciach. Synagoga, ba-
sen, rynek, most, zamek, stare domy, dawne krajobrazy.... Efekty 
pracy zobaczymy niebawem na wystawie prac połączonej z fotore-
portażem z warsztatów. 
 Podsumowując, dzieci i młodzież podczas wyjazdów i warsztatów 
skorzystały z wielu atrakcji dla ciała i ducha, nie tylko zacieśniły 
dotychczasowe, ale i nawiązały nowe rzyjaźnie. Mamy nadzieję, że 
czas ferii spędzonych w Ognisku i z Ogniskiem pozostanie na dłu-
go w pamięci wszystkich uczestników.

Źródło: OPP Andrychów, Beata Rusinek

Działo się - ferie zimowych z OPP w Andrychowie
Ferie zimowe zorganizowane przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie w tym roku zgromadziły 261 uczest-
ników. Oferta skierowana była dla dzieci i młodzieży również spoza placówki.
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Litery w zaznaczonej kolumnie ( uzupełnione literami z pól ze strzałką ) utworzą tytuł piosenki, a w zaznaczonych kratkach czytane 
kolejno rzędami jej wykonawcę. Wśród osób, które prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nadeślą lub przyniosą do redakcji NA w termi-
nie do 21 marca 2018 r., dla jednej osoby zostanie wyłoniona nagroda - roczna prenumerata „Nowin Andrychowskich” oraz komplet 
pościeli ufundowany przez firmę ANDROPOL. Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: „Nowy Rok bieży, w jasełkach leży”. 
Nagrodę otrzymuje: Janina Gibas-Derylak z Andrychowa. Gratulujemy!

Rozwiąż krzyżówkę! 
Masz szansę 

na roczną prenumeratę 
Nowin Andrychowskich

oraz komplet pościeli 
od firmy ANDROPOL!

POZIOMO: 1) dawna beczka na wino, 4 ) łączy koniak z kwiatami, 
8 ) frontowa skarpeta, 9 ) komputer w aktówce, 10 ) na nogach 
pantoflarza, 11 ) zginęła przez maliny, 12 ) nie ma po kolei w gło-
wie, 15 ) napój dla bogów i owadów, 19 ) akrobatyczny fikołek, 20) 
trunek dla menela, 22 ) efekt pracy jury, 23 ) plon wysiłków,24 ) 
legenda Himalajów, 25 ) choć mała to cieszy, 28 ) australijski nie-
lot, 32 ) dawniej brednie, androny, 34 ) pierwiastek włamywacz, 
35) chart rosyjski, 36 ) produkty wspólnego wysiłku krów i kur, 37) 
dawniej rabusie, 38 ) bywa na 102, 39 ) pije w poniedziałki. 

PIONOWO: 2 ) papierowe torebki, 3 ) przydatna w nauczaniu tu-
manów, 4 ) boja nawigacyjna, 5 ) o serdaku na wodniaku, 6 ) eks-
kluzywne towarzystwo, 7 ) nie dla starego wróbla, 13 ) artysta z 
dłutem, 14 ) mała planeta, 16 ) wypędzanie złych mocy, 17 ) od-
bieranie myśli na odległość, 18 ) ma „pieską robotę” 21 ) gryzoń o 
cennym futrze, 26 ) tam przyznawana Złota Palma, 27 ) „książka 
budowlańca” , 29 ) nie chce kationów, 30 )Baltazara lub u Wierzyn-
ka, 31 )potocznie włóczenie się z miejsca na miejsce, 33 ) od opa-
rzenia lub od ukąszenia. 

opracował IMIR
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Mityngi Anonimowych 
Alkoholików w Andrychowie

Jesteśmy dla państwa również na facebook’u 
Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie 

Czekamy na wasze wiadomości, 
zdjęcia, filmiki i komentarze 

dotyczące tego, co Wy widzicie w okolicy!

Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
w Andrychowie, ul. Metalowców 10, 
gabinet 2-03 mgr Anna Kozieł 
- specjalista psychoterapii uzależnień pełni dyżur:

MARZEC 2018 
01.03.2018 r. (czwartek) 14:30 – 19:00

05.03.2018 r. (poniedziałek) 8:30 – 12:30
07.03.2018 r. (środa) 8:00 – 12:30
08.03.2018 r. (czwartek) 8:00 – 12:30

12.03.2018 r. (poniedziałek) 8:30 – 12:30
14.03.2018 r. (środa) 8:00 – 12:30
15.03.2018 r. (czwartek) 8:00 – 12:30

19.03.2018 r. (poniedziałek) 8:30 – 12:30
21.03.2018 r. (środa) 8:00 – 12:30
22.03.2018 r. (czwartek) 8:00 – 12:30

26.03.2018 r. (poniedziałek) 14:30 – 18:30
28.03.2018 r. (środa) 14:30 – 19:00
29.03.2018 r. (czwartek) 8:00 – 12:30

W godzinach pracy Sekretarza GKRPA możliwy 
kontakt telefoniczny tel. 33 875 24 29

Podajemy aktualną listę miejsc i terminów spotkań grup AA. 
PONIEDZIAŁEK – godz. 17.30, gr. AA „Ptaki” – ul. Starowiejska 
budynek przychodni 
WTOREK – godz. 19.00, gr. AA „O to chodzi” – ul. Starowiejska 
budynek przychodni 
ŚRODA – godz. 16.30, gr. AA Podaj dalej” – ul. Starowiejska 
budynek przychodni 
CZWARTEK – godz. 18.00, gr. AA „Stokrotka” – ul. Starowiejska 
budynek przychodni 
PIĄTEK – godz. 19.00, gr. AA „Exodus” – ul. Batorego 52 (dom 
dla bezdomnych) 
SOBOTA – godz. 16.00, gr. AA „Zamek” – ul. Dąbrowskiego 
Oddział Odwykowy 
NIEDZIELA – godz. 17.00, gr. AA „Mgiełka”  – ul. Batorego 52 
(dom dla bezdomnych)
 
Członkowie grup AA mówią o sobie i zwracają się z tym do 
innych alkoholików:

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą kobiet i mężczyzn, któ-
rzy dzielą się na nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, 
aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w 
wychodzeniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczest-
nictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma 
w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni  
poprzez własne, dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest 
związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością poli-
tyczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne 
polityczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych 
poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeź-
wości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.  mn
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Przetargi (licytacje) odbędą się w budynku Urzędu Miejskiego w Andry-

chowie, Rynek 15, II piętro - sala konferencyjna. 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Działki nr 1618/2 i 3681 tworzą jeden kompleks o nieregularnym 
kształcie, którego maksymalna szer. wynosi około 30m. Teren płaski, 
niezabudowany, częściowo ogrodzony, porośnięty drzewami i krzewami - 
w większości samosiejkami. W środkowej części przecina go napowietrza 
lina energetyczna niskiego napięcia. Działki w ewidencji gruntów sklasy-
fikowane jako PsIV. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, 
wodno-kanalizacyjnej i  gazowej. Na działce 1618/2 zlokalizowana jest 
studnia. 
Działka nr 3949/6 ma nieregularny kształt, którego szer. waha się od 12 
do 36m. Teren niezabudowany porośnięty trawą łąkową. W północno- za-
chodniej części przecina ją linia telekomunikacyjna, a w części środkowej 
napowietrza linia energetyczna niskiego napięcia. W ewidencji gruntów 
sklasyfikowana jest jako RIII i PsIV. Nieruchomość posiada dostęp do sieci 
energetycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej.  Północną granicą przylega 
do potoku, a przy jej wschodniej granicy biegnie wodnica, która zgodnie 
z przepisami prawa wodnego winna w dalszym ciągu spełniać swoją funk-
cję (zakaz likwidacji).
Zbywane nieruchomości położone są w odległości ok. 30 m od drogi 
krajowej nr 52 Kraków – Bielsko-Biała oraz około 300 m od Parku Minia-
tur w Inwałdzie.  Działki nr 1618/2, 3681 i 3949/6  posiadają dostęp do 
drogi publicznej (krajowej) ulicy Wadowickiej poprzez drogę wewnętrzną 
biegnącą po działkach nr 3949/1 i  1618/1 będących własnością Gminy 
Andrychów oraz po działkach nr 3331, 3351/1, 3351/2, których Gmina 
Andrychów jest współwłaścicielem, a udział w wysokości po 5/224 części 
do każdej z nieruchomości jest przedmiotem zbycia. 
Nieruchomości objęte księgą wieczystą nr KR1W/00011423/1 nie są 
przedmiotem zobowiązań i wolne są od obciążeń, natomiast w Dziale III 
księgi wieczystej KR1W/00002024/8 jako prawa, roszczenia i obciążenia 
wpisane jest prawo dożywocia na rzecz Marii Smyka i Józefa Marcina Smy-
ka, obciążające jednych ze współwłaścicieli w tej nieruchomości tj. osoby 
fizyczne (nr udziału w prawie 18), a zatem nie dotyczy to zbywanego przez 
Gminę Andrychów udziału. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne-
go części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Inwałdzie, 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIII-405-06 Rady Miejskiej w Andrychowie 
z dnia 30 marca 2006r. :
-  działki nr 1618/2 i 3681 znajdują się w jednostkach ozn. sym-
bolami : I 4.3/27.MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
I 4.3/9 KDd – teren drogi dojazdowej,
-  działka nr 3949/6 znajduje się w jednostce ozn. symbolami : 
I 4.3/27.MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, I 4.3/28.
ZP2 – tereny zieleni nieurządzonej, I 4.3/9 KDd – teren drogi dojazdowej,
-  działki nr 3331, 3351/1 i 3351/2 znajdują się w  jednostkach 
ozn. symbolami : I 4.3/27.MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, I 4.3/28.ZP2 – tereny zieleni nieurządzonej, I 4.3/9 KDd – teren 
drogi dojazdowej, I 3.3/KDz – tereny dróg układu podstawowego – ul. Wa-
dowicka.
W przetargach mogą brać udział podmioty, które wpłacą wadium 
w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza na konto Urzędu Miej-
skiego w Andrychowie nr 82 8110 0000 2001 0000 1225 0002 - w taki 

sposób, aby najpóźniej w dniu 16 marca 2018r. wadium znajdowało się 
na rachunku bankowym.
Przed otwarciem przetargów komisja przetargowa potwierdza wnie-
sienie wadium przez jego uczestników, którzy winni przedłożyć komisji 
dowód tożsamości oraz oświadczenie, że zapoznali się ze wszystkimi wa-
runkami przetargu. W przypadku, gdy uczestnikiem jest podmiot wpisany 
do Krajowego Rejestru Sądowego, osoba upoważniona do reprezentowa-
nia uczestnika powinna przedłożyć do wglądu na papierze aktualny odpis 
z Krajowego Rejestru Sądowego. Osoba przystępująca do przetargu będąca 
w związku małżeńskim zobowiązana jest do przedłożenia na piśmie zgody 
współmałżonka lub złożenia oświadczenia o  nabywaniu nieruchomości 
z majątku odrębnego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełno-
mocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upraw-
niającego do udziału w postępowaniu przetargowym.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który dany przetarg wygrał, zalicza 
się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi 
w razie uchylenia  się uczestnika, który przetarg wygrał, od  podpisania 
umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargów wadia zostaną 
zwrócone niezwłocznie (bez odsetek), w ciągu 3 dni od odwołania, za-
mknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetar-
gów, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. 
Każdy przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, 
jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno po-
stąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży każdej z nieruchomości winna zostać wpłacona jedno-
razowo przed zawarciem umowy notarialnej. Przed podpisaniem umowy 
notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym 
Gminy Andrychów. O terminie zawarcia umowy notarialnej każdy Nabyw-
ca zostanie zawiadomiony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Koszty sporządzenia umowy notarialnej, w tym opłat sądo-
wych  ponoszą Nabywcy. 
W przypadku, gdy Nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cu-
dzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do za-
warcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości Nabywca winien 
przedłożyć zezwolenie jeżeli jego uzyskanie wynika z przepisów cytowanej 
wyżej ustawy.  
Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie prawnym 
i faktycznym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia lub wznowienia 
granic działek pokrywa koszty prac geodezyjnych. 
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych działek można uzyskać 
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Andrychowie, Rynek 15 (I piętro, pok. 112 lub 113) w godzinach pracy 
Urzędu osobiście lub telefonicznie pod nr 33842-99-55 lub 33842-99-57. 
Ogłoszenie o przetargach zamieszczone jest na stronie internetowej Urzę-
du www.andrychow.eu oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w  Andrychowie www.bip.malopolska.pl /umandrychow/, jak 
również w siedzibie i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andry-
chowie.
Burmistrz Andrychowa zastrzega sobie prawo odwołania każdego z prze-
targów z ważnych powodów. 

Integralną część stanowi zał. graficzny.

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH  Burmistrz Andrychowa ogłasza dwa I-sze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek 
stanowiących własność Gminy Andrychów, położonych w Inwałdzie na os. Kuwik

Nr działki
Pow. działki 

w ha

Numer księgi 
wieczystej

Zbycie nieruchomości nastąpi wraz z udziałem 
w drodze dojazdowej tj. w działkach nr 3331, 

3351/1 i 3351/2 o łącznej pow. 0,1129 ha, objętych 
KR1W/00002024/8

Cena 

wywoławcza 
(brutto)*

Wysokość 
wadium 

Data 
przetargu

godzina 

1618/2

3681

0,1382
0,0115 KR1W/00011423/1

w wysokości 5/224 części 77.490,00 zł 8.000,00 zł
23 marca

2018r.

10.00

3949/6 0,2758 w wysokości 5/224 części 120.540,00 zł 12.000,00 zł 10.30

* podane ceny wywoławcze zawierają należny 23% podatek VAT - zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
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Przedmiotem przetargu są dwie działki objęte księgą wieczystą 
KR1W/00045848/3, stanowiące własność Gminy Andrychów, po-
łożone w Andrychowie przy ul. Stanisława Lenartowicza, oznaczo-
ne jako działki :
- nr 479/68 o pow. 21m2  

- nr 479/69 o pow. 21m2 

Działki o kształcie prostokątów o wym. 3,5m x 6m,  niezabudowa-
ne, przylegające do szeregu garaży jednostanowiskowych przezna-
czone pod budowę garaży. Teren płaski porośnięty trawą. W ewi-
dencji gruntów działki sklasyfikowane jako Bi. Dojazd do działek 
od strony ul. Stanisława Lenartowicza istniejącym ciągiem komu-
nikacyjnym. Nabywcy działek zobowiązani będą do utrzymywania 
w należytym stanie wybudowanych garaży, terenów wokół garaży 
jak i dróg dojazdowych do nich.
Ujawnione w Dziale I księgi wieczystej KR1W/00045848/3 
wzmianki i uprawnienia oraz w Dziale III jako prawa, roszczenia 
i obciążenia nie dotyczą zbywanych nieruchomości.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andry-
chowie, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX-463-06 Rady Miejskiej 
w Andrychowie z dnia 28 września 2006r. (z póżn.zm.) w/w działki  
położone są w terenie oznaczonym symbolem : A7.1/2.UP2 - „tere-
ny obsługi parkingowej”.

Przetarg (licytacja) odbędzie się w dniu 23 marca 2018r. godz. 1200 
w budynku Urzędu Miejskiego w Andrychowie Rynek 15,  II piętro, 
sala konferencyjna. 
Cena wywoławcza do przetargu wynosi dla każdej z działek 
4.182,00 zł brutto (cztery tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote 
00/100) w tym 23% podatek Vat – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy 
o podatku od towarów i usług. Każda z działek licytowana będzie 
odrębnie.
W przetargu mogą brać udział podmioty, które wpłacą wadium dla 
każdej z działek w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych), w formie 
pieniądza na konto Urzędu Miejskiego w Andrychowie nr 82 8110 
0000 2001 0000 1225 0002 - w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 
16 marca 2018r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym. 
W tytule wpłaty należy podać nr działki, która będzie licytowana.
Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa potwierdza wnie-
sienie wadium przez jego uczestników, którzy winni przedłożyć 
komisji dowód tożsamości oraz oświadczenie, że zapoznali się ze 
wszystkimi warunkami przetargu. W przypadku, gdy uczestni-
kiem jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, oso-
ba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przed-
łożyć do wglądu na papierze aktualny odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego. Osoba przystępująca do przetargu będąca w związku 
małżeńskim zobowiązana jest do przedłożenia na piśmie zgody 
współmałżonka lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nierucho-
mości z majątku odrębnego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany 
przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełno-
mocnictwa uprawniającego do udziału w postępowaniu przetargo-
wym.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który dany przetarg wygrał, 
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega 
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wy-
grał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom 

przetargu wadia zostaną zwrócone niezwłocznie (bez odsetek), 
w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakoń-
czenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający 
formie wnoszenia. 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeże-
li przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia 
decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wy-
nosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży winna zostać wpłacona jednorazowo przed zawar-
ciem umowy notarialnej. Przed podpisaniem umowy notarialnej 
środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym 
Gminy Andrychów. O terminie zawarcia umowy notarialnej każ-
dy Nabywca zostanie zawiadomiony w terminie do 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umowy notarial-
nej, w tym opłat sądowych  ponoszą Nabywcy. 
W przypadku, gdy Nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cu-
dzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 
2278), do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości 
Nabywca winien przedłożyć zezwolenie jeżeli jego uzyskanie wyni-
ka z przepisów cytowanej wyżej ustawy.  
Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie prawnym 
i faktycznym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia lub 
wznowienia granic działek pokrywa koszty prac geodezyjnych. 
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych działek można uzy-
skać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzę-
du Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15 (I piętro, pok. 112 lub 
113) w godzinach pracy Urzędu osobiście lub telefonicznie pod nr 
33842-99-55 lub 33842-99-57. Ogłoszenie o przetargu zamiesz-
czone jest na stronie internetowej Urzędu www.andrychow.eu 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w An-
drychowie www.bip.malopolska.pl/umandrychow/, jak również 
w siedzibie i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andry-
chowie.
Burmistrz Andrychowa zastrzega sobie prawo odwołania przetar-
gu z ważnych powodów. 

Burmistrz Andrychowa ogłasza I-szy publiczny przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości położonych 
w Andrychowie
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OGŁOSZENIE O PRZETARGACH  Burmistrz Andrychowa ogłasza dwa II-gie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek stanowiących wła-
sność Gminy Andrychów, położonych w Targanicach przy ul. Żwirki i Wigury

Nr działki Pow. działki w ha Numer księgi wieczystej Cena wywoławcza (brutto)* Wysokość wadium Data przetargu godzina 
118/1 0,1501

KR1W/00011013/4
66.420,00 zł 7.000,00 zł 20 kwietnia

2018r.
10.00

118/2 0,1745 67.133,00 zł 8.000,00 zł 10.30

* podane ceny wywoławcze zawierają należny 23% podatek VAT, z tym 
że 20% ceny działki nr 118/2 zwolniona jest z podatku Vat – zgodnie z 
art.43 ust.1 pkt 9.

 Przetargi (licytacje) odbędą się w budynku Urzędu Miejskiego w An-

drychowie, Rynek 15, II piętro - sala konferencyjna.   Pierwsze prze-

targi odbyły się w dniu 16 lutego 2018r.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Obie działki są niezabudowane o lekkim spadku w kierunku wschodnim, poło-
żone w odległości ok. 200-250 m od ul. Żwirki i Wigury w Targanicach. Kształt 
działek zbliżony do prostokątów o szer. frontu około 40-46m. Teren częściowo 
zakrzaczony, porośnięty drzewami samosiejkami. Dojazd od drogi publicznej 
powiatowej przez drogę wewnętrzną gminną utwardzoną żwirem tylko na od-
cinku około 150 m. Działki w ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowane są 
jako RIVa i PsIV. Od strony południowej granicy działek przebiega napowietrz-
na linia energetyczna średniego napięcia. Pełne uzbrojenie znajduje się w odle-
głości do około 45-100m od granic działek. Nieruchomości nie są przedmiotem 
zobowiązań i wolne są od obciążeń.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla 
części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w miejscowości Targa-
nice, zatwierdzonym Uchwałą nr XLIX-464-06 Rady Miejskiej w Andrychowie 
z dnia 28 września 2006r. :
87 % działki nr 118/1 oraz 59 % działki nr 118/2 znajduje się w jednostce ozn. 
symbolem: T2.1/11 MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej jed-
norodzinnej, przeznaczenie dopuszczone : MN1-tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, UU-tereny handlu i usług, 
13 % działki nr 118/1 oraz 14 % działki nr 118/2 znajduje się w jednostce ozn. 
symbolem T 09/KDl – tereny dróg układu uzupełniającego – ulica lokalna, 
20% działki nr 118/2 w jednostce ozn. symbolem T 2.1/3ZP2 – tereny zieleni 
nieurządzonej, przeznaczenie dopuszczone : ZL1 - tereny zieleni - lasy,
7% działki nr 118/2 w jednostce ozn. symbolem T 2.1/13 MN1 - tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przeznaczenie dopuszczone : MN2-tereny 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej jednorodzinnej, MN3-tereny zabudowy miesz-
kaniowej zagrodowej. 
Z uwagi, iż 20% działki nr 118/2 w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego (w dopuszczeniach) znajduje się w terenach  ZL1 – „tereny zieleni 
– lasy” to stosownie do art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. 
U. z 2017r. poz. 788) Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Pań-
stwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu, co oznacza, 
że nastąpi zawarcie warunkowej umowy sprzedaży. Prawo pierwokupu, może 
być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez nadleśniczego od-
powiednio zawiadomienia o treści umowy. W przypadku nie skorzystania z po-
wyższego uprawnienia nastąpi na mocy umowy notarialnej przeniesienie pra-
wa własności do nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego ogłoszenia.  
W przetargach mogą brać udział podmioty, które wpłacą wadium w poda-
nej wyżej wysokości w formie pieniądza na konto Urzędu Miejskiego w Andry-
chowie nr 82 8110 0000 2001 0000 1225 0002 - w taki sposób, aby najpóźniej 
w dniu 13 kwietnia 2018r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym.

Przed otwarciem przetargów komisja przetargowa potwierdza wniesienie 
wadium przez jego uczestników, którzy winni przedłożyć komisji dowód tożsa-
mości oraz oświadczenie, że zapoznali się ze wszystkimi warunkami przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru 
Sądowego, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przed-
łożyć do wglądu na papierze aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. 
Osoba przystępująca do przetargu będąca w związku małżeńskim zobowiąza-
na jest do przedłożenia na piśmie zgody współmałżonka lub złożenia oświad-
czenia o nabywaniu nieruchomości z majątku odrębnego. Jeżeli uczestnik jest 
reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału 
pełnomocnictwa uprawniającego do udziału w postępowaniu przetargowym.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który dany przetarg wygrał, zalicza się na 
poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchy-
lenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. 
Pozostałym uczestnikom przetargów wadia zostaną zwrócone niezwłocznie 
(bez odsetek), w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub 
zakończenia wynikiem negatywnym przetargów, w  sposób odpowiadający 
formie wnoszenia. W przypadku skorzystania  przez Lasy Państwowe z prawa 
pierwokupu działki 118/2 wadium zostanie Nabywcy zwrócone.
Każdy przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli 
przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie po-
wyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy prze-
targu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, 
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży każdej z nieruchomości winna zostać wpłacona jednorazowo 
przed zawarciem umowy notarialnej. Przed podpisaniem umowy notarialnej 
środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy An-
drychów. O terminie zawarcia umowy notarialnej każdy Nabywca zostanie 
zawiadomiony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty 
sporządzenia umowy notarialnej, w tym opłat sądowych  ponoszą Nabywcy. 
W przypadku, gdy Nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzo-
ziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nierucho-
mości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia notarial-
nej umowy sprzedaży nieruchomości Nabywca winien przedłożyć zezwolenie 
jeżeli jego uzyskanie wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.  
Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie prawnym i faktycz-
nym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia lub wznowienia granic dzia-
łek pokrywa koszty prac geodezyjnych. 
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych działek można uzyskać w 
Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w An-
drychowie, Rynek 15 (I piętro, pok. 112 lub 113) w godzinach pracy Urzędu 
osobiście lub telefonicznie pod nr 33842-99-55 lub 33842-99-57. 
Ogłoszenie o przetargach zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu 
www.andrychow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Andrychowie www.bip.malopolska.pl /umandrychow/, jak również w siedzi-
bie i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andrychowie.
Burmistrz Andrychowa zastrzega sobie prawo odwołania każdego z przetar-
gów z ważnych powodów. 
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„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, bo miłość to nieśmiertelność...”
Emily Dickinson

serdeczne „Bóg zapłać” składa Rodzina

Serdeczne podziękowania dla Burmistrza Andrychowa Pana Tomasza Żaka wraz ze współpracownikami
i Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Romana Babskiego z Radnymi Rady Miejskiej w Andrychowie,

Społeczności Szkoły Podstawowej Nr 2 w Andrychowie, Dyrektorów Szkół, Przedszkoli 
i Placówek Oświatowych Gminy Andrychów, Delegacjom,

a także wszystkim tym, którzy byli z nami w najtrudniejszych chwilach, 
okazali wiele serca i życzliwości i podzielają nasz smutek po odejściu 

Ukochanej Mamy, Babci i Prababci 
śp. Anny Gancarczyk

oraz tak licznie uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych.
Za okazaną pomoc, współczucie, msze święte, wieńce i kwiaty. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana” ogłasza nabory wniosków o przyzna-
nie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW na lata 2014-2020 z za-
kresu:
– Podejmowanie działalności gospodarczej 1/2018 (http://wadoviana.pl/Ogloszenie-o-nabo-
rze-1-2018–Podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej-670.html)
– Rozwój działalności gospodarczej 2/2018 (http://wadoviana.pl/Ogloszenie-o-naborze-
-nr-2-2018–Rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej-671.html)
Wnioski będzie można składać w terminie od 16.03.2018 do 29.03.2018 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące naborów, w tym ogłoszenie o naborze oraz cała doku-
mentacja znajdują się na stronie (http://wadoviana.pl/Ogloszenia-o-naborze-wnioskow-o-
przyznanie-pomocy-672.html)
Nabór skierowany jest do mieszkańców Gminy Wadowice i Gminy Andrychów (obszar wiej-
ski).  Kto może ubiegać się o pomoc można sprawdzić na stronie:
– Podejmowanie działalności gospodarczej (http://wadoviana.pl/Premia-na-rozpoczecie-dzia-
lalnosci-gospodarczej-466.html)
– Rozwój działalności gospodarczej (http://wadoviana.pl/Rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej-467.html)

Wszelkie niezbędne informacje udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania (ul. Lwowska 7,34-100 Wadowice) oraz pod numerem  
tel. +48 508 380 987 w godz. od 7:00 do 15:00

Wadoviana. Ruszają nabory wniosków
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W miesiącu marcu i kwietniu 2018 r. na terenie Gminy Andrychów 
nastąpi zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego i zużytych opon bezpo-
średnio spod nieruchomości jednorodzinnych.
Za odpady wielkogabarytowe uznaje się odpady komunalne, któ-
re ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umiesz-
czone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych. Odpady w dniu wywozu należy wysta-
wić przed nieruchomość najpóźniej do godz. 9.00!!!  UWAGA!!! 
Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju 
części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, pa-
nele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toale-
towe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samo-
chodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, 
odpady zielone, worki na śmieci lub kartony z odpadami domo-

wymi. W/w odpady NIE BĘDĄ ODBIERANE spod nieruchomo-
ści! Można je oddać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, zlokalizowanych w Andrychowie przy ul. Batorego 
24 lub ul. Biała Droga zgodnie z zapisami REGULAMINU KORZY-
STANIA Z PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY ANDRYCHÓW. Regulamin 
można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego w Andrychowie 
pod adresem: andrychow.eu (zakładka: nasze-miasto/ gospo-
darka-odpadami). W przypadku konieczności pozbycia się mebli 
i innych odpadów wielkogabarytowych (w tym zużytego sprzę-
tu elektrycznego i elektronicznego) poza podanymi terminami 
zbiórki istnieje możliwość bezpłatnego oddania w/w odpadów 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. 
Biała Droga w Andrychowie. Harmonogram wywozu:

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
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Klub Podróżnika Koła PTTK „Chałupa”
„Łoj dana, łoj dana” czyli JOGAŹDZINA NA SAHARZE! - spotkanie z Anną 
Polak

 Jogaździna na Saharze to projekt, który powstał z miłości do swoich korzeni 
i pasji, jaką jest joga. W stroju góralskim i ze śpiewem na ustach, usiadłam na 
gorącym piasku Sahary i wraz z beduinami, uhonorowałam tych, którzy byli 
inspiracją i wsparciem w tym projekcie!
Zapraszam was do wspólnej podróży z Kocierza na Saharę. Zasmakujemy ży-
cia nomadów. Wędrując karawaną, będziemy rozbijać obóz w miejscach, któ-
re wybierzemy wraz z naszymi przewodnikami - ludźmi pustyni. Wieczorami, 
pod rozgwieżdżonym niebem, w żarze z ogniska będzie się szykował pyszny 
warzywny tajine pełen marokańskich ziół i przypraw. Posłuchamy razem ciszy 
i śpiewu wiatru. Poczujemy zapach słońca. Rano będziemy ćwiczyć dyna-
miczną jogę, a po południu wyciszymy się podczas medytacji i sesji relaksacyj-
nej. Otworzymy serca i damy się ponieść czystej radości życia! (Anna Polak).

Wstęp wolny.

Mieszkańcy, którzy chcą wy-
mienić stary piec węglowy i za-
montować nowoczesny kocioł 
węglowy, gazowy lub na biomasę  
w 2018 roku, winni złożyć wnio-
sek w terminie od  26 lutego 
do 19 marca 2018 roku. Reali-
zacja wniosków nastąpi tylko w 
przypadku, jeżeli Gmina Andry-
chów pozyska środki finansowe 
na ten cel. Planowana wysokość 
dotacji do pozyskania z Fundu-
szu wynosi do 50% kosztów kwa-
lifikowanych, ale nie więcej niż: 7 
500,00 zł w przypadku wymiany 
pieca/kotła węglowego na nowy kocioł gazowy kondensacyjny, 4 500,00 zł w przypadku wymiany pieca/kotła węglowego na nowy kocioł 
węglowy lub na biomasę, spełniający wymóg Ekoprojektu, przy zachowaniu maksymalnych jednostkowych kosztów osiągniecia efektu 
ekologicznego założonych przez Fundusz. Ostateczna wysokość dotacji uzależniona będzie od wysokości pozyskanych środków, oraz od 
wysokości wkładu własnego Gminy. Wkład Gminy zostanie ustalony w terminie późniejszym i wynosić będzie minimum 10% wartości 

kosztów kwalifikowanych. Wnioski dostępne są w Wydziale Ochro-
ny Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andry-
chowie (Rynek 15, I piętro, pok. nr 116) oraz na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego. Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście 
w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu 
Miejskiego w Andrychowie (Rynek 15, pok. nr 116) lub telefonicznie 
pod numerem (33) 842 99 68 lub (33) 842 99 65.

Nabór wniosków o udział w Programie Ograniczenia 
Niskiej Emisji Spalania dla Gminy Andrychów

Burmistrz Andrychowa planuje wystąpić o środki finansowe na wymianę starych pieców węglowych do Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
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Podopieczni trenera Jakuba Adamusa w zawodach na sztucznym 
boisku pod balonem zagrali na bardzo wysokim poziomie, a zda-
niem wielu obserwujących to właśnie Beskid był najlepszym ze-
społem turnieju. Na początek andrychowianie zremisowali z póź-
niejszym mistrzem, Progresem Kraków 3:3 po golach Wdowika, 
Mizery i Budki. Była to jedyna strata punktów krakowian w tym 
turnieju. Następnie Beskid podzielił się punktami z Tarnovią 2:2 
(gole strzelali Budka i Mizera), by później wygrać 5:3 z Glinikiem 
Gorlice po bramkach Budki, dwóch Wdowika, Mizery i Balona. An-
drychowianie uplasowali się tuż za mistrzem, Progresem Kraków, 
a przed Tarnovią i Glinikiem. Najlepszym zawodnikiem Beskidu 
mianowano Daniela Budkę, który popisał się golami w każdym 
spotkaniu. Przypomnijmy, że przed turniejem wojewódzkim, an-
drychowianie zdominowali zmagania na szczeblu wadowickiego 
podokręgu, a także zachodniej Małopolski.                                        (gs)

Trampkarze wicemistrzami 
Końcem lutego w Libiążu młodzi zawodnicy Beskidu Andrychów 
potwierdzili swoją wysoką formę i umiejętności, zdobywając 
srebrny medal mistrzostw województwa małopolskiego. Andry-
chowianie strzelili najwięcej bramek w całym turnieju.

Juniorzy młodsi z Inwałdu zagrali w finale wojewódzkim, poko-
nując wcześniej rywali na etapie podokręgu wadowickiego, a tak-
że zachodniej Małopolski. W wielkim finale zmierzyli się z AP 21 
Kraków, Sandecją Nowy Sącz oraz Tarnovią. Zawodnicy Huraga-
nu przegrali wszystkie swoje finałowe spotkania, ale zyskali za 
to mnóstwo cennego doświadczenia. Z późniejszymi mistrzami  
z Krakowa przegrali 0:2, z Tarnovią 0:6, a z Sandecją 3:8. W Inwał-
dzie trenuje grupa piłkarzy, która zdołała dobrnąć do etapu prze-
znaczonego, wydawać by się mogło, wyłącznie dla drużyn z dużych 
piłkarskich ośrodków.              (gs)

Początek rundy wiosennej w klasach A i B zaplanowano na week-
end 24-25 marca. Zakończenie rozgrywek ustalono na 16-17 
czerwca. Drużyny w klasie C również skończą zmagania w ten 
czerwcowy weekend, ale do walki powrócą później – 7-8 kwietnia. 
Wtedy rozpoczną też młodzieżowcy – II liga juniorów starszych 
oraz I liga młodzików. 11 kwietnia zaczną wiosnę orliki, 16 kwiet-
nia młodziki, a w weekend 21-22 kwietnia I liga juniorów młod-
szych, II liga juniorów młodszych oraz I liga trampkarzy. Podane 
terminy mogą jeszcze jednak ulec zmianie, a wszystko uzależnione 
jest od pogody.             (gs)

W drodze do medalu andrychowianie ulegli najpierw faworyzowa-
nym gospodarzom 0:3, następnie wygrali 3:0 ze Startem Lipnica 
Wielka, by w półfinale ulec Dunajcowi Nowy Sącz z reprezentatami 
kraju w składzie - 0:3. W meczu o brąz MKS wygrał z lokalnym 
rywalem - Kęczaninem Kęty. Po porażce do 19 w pierwszej par-
tii andrychowianie wygrali drugiego seta na przewagi - aż 32:30.  
W kolejnych partiach MKS wygrywał do 20 i 16, a ostatecznie 3:1, 
sięgając po brązowe medale. Warto zaznaczyć, że ze względu na 
kontuzje i choroby, drużyna została uzupełniona przez chłopców  
z drużyny młodzików - podopiecznych trenera Piotra Trojaka - 
Wiktora Badowskiego, Mateusza Mizerę i Mikołaja Harężę.

Kadeci MKS Andrychów walczyli w składzie: Wojciech Wnęczak, 
Patryk Pasternak, Szymon Kożuch (kapitan), Kacper Komendera, 
Paweł Zając, Mikołaj Haręża, Wiktor Badowski, Dawid Gawęda  
i Mateusz Mizera (libero). Info/foto: zbiory klubu.                          (gs)

Juniorzy Huraganu 
w wojewódzkiej elicie
Młodzież trenująca w klubie z Inwałdu końcem lutego wzię-
ła udział w finałowych zawodach piłkarskich na szczeblu woje-
wództwa. Huragan zmierzył się z najlepszymi juniorskimi ekipami  
w Małopolsce.

Piłkarze wracają do walki
Wadowicki podokręg piłkarski opublikował planowane daty roz-
poczęcia rundy wiosennej w lokalnych ligach. Jak zwykle naj-
wcześniej na boiska powrócą zawodnicy klas A i B. 

Brąz MKS-u na 
mistrzostwach Małopolski
Sukces odnieśli kadeci MKS-u Andrychów. Podopieczni trenera 
Henryka Włodarczyka początkiem lutego przez trzy dni walczyli 
w Krakowie w finałowym turnieju o mistrzostwo Małopolski, roz-
grywając cztery trudne spotkania.

Wiadomości sportowe w każdy poniedziałek 
i piątek na antenie Radia Andrychów
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Przypomnijmy, że Beskid po rundzie jesiennej zajmuje 10. miejsce 
i ma na koncie 17 punktów (5 zwycięstw, 2 remisy i 8 porażek). 
Podopieczni trenera Jakuba Adamusa wyprzedzają jedenasty KS 
Olkusz o 1 punkt, a do dziewiątej Michałowianki tracą również 1 
oczko. Warto przy tym zaznaczyć, że drużyna z podkrakowskich 
Michałowic w przerwie zimowej wycofała się z rozgrywek i wio-
sną wszyscy rywale otrzymają walkowery (wyniki Michałowianki 
z rundy jesiennej zostaną utrzymane).
Andrychowianie przystąpią do rundy rewanżowej w niewiele 
zmienionym składzie. Wiosną nie pojawią się na boisku w bar-
wach Beskidu bramkarz Marcin Soldak i obrońca Grzegorz Talaga, 
którzy już w trakcie pierwszej rundy opuścili drużynę. Prawdopo-
dobnie zespół opuści także Miłosz Węglarz. Z Beskidem podjął 
treningi Dariusz Kapera, 35-letni stoper dobrze znany wszystkim 
sympatykom lokalnej piłki. Ten wychowanek andrychowskiego 
klubu pamięta grę Beskidu w III lidze, a ostatnio walczył w bar-
wach Kalwarianki Kalwaria Zebrzydowska. Wcześniej przez dwa 
sezony grał w Iskrze Klecza, do której przeszedł z Beskidu. Byłby 
to zatem powrót na stare śmieci, z pożytkiem dla podopiecznych 
trenera Jakuba Adamusa, którzy zyskaliby doświadczonego kolegę 
i solidnego defensora. 

Trener Jakub Adamus zdradza również, że z drużyną trenuje kilku 
zawodników ze szkółek piłkarskich, między innymi z Bielska-Bia-
łej. Szkoleniowiec przyznaje, że ci młodzi zawodnicy potrzebują 
jednak przede wszystkim doświadczenia i będą wprowadzani do 
zespołu stopniowo. Wśród nich znajdują się Jakub Felsch (bram-
karz, syn występującego wiele lat w Beskidzie Jacka), Konrad 
Gondko czy Sebastian Socała. Jakub Adamus przyznaje, że jego 
drużynie brakuje kontaktu z pełnowymiarowym, otwartym bo-
iskiem, bo przez solidną zimę andrychowscy piłkarze mają kon-
takt z futbolówką głównie w hali. Mimo to Beskid rozegrał kilka 
wartościowych sparingów, między innymi z Tempem Białka (po-
rażka 2:4), juniorami Podbeskidzia Bielsko-Biała (0:2) czy Brzeziną 
Osiek (2:2). 
Początek rundy wiosennej zaplanowano na weekend 17 i 18 mar-
ca, ale ze względu na srogą zimę trudno powiedzieć, czy ten ter-
min zostanie utrzymany. Beskid ma wtedy rozegrać wyjazdowe 
spotkanie z wiceliderem – Wiślanką Grabie (18 marca o 15:00).  
W drugiej rewanżowej kolejce, 24 marca o 11:00, Beskid zagra w 
podkrakowskich Węgrzcach z czternastym w tabeli TS-em. Pierw-
szy mecz rundy wiosennej w Andrychowie zaplanowano na 31 
marca z Sosnowianką Stanisław.                                                            (gs)

Czwartoligowa wiosna za pasem
Piłkarze Beskidu są już na finiszu zimowych przygotowań do rundy rewanżowej. Przez trudne warunki atmosferyczne 
andrychowscy czwartoligowcy nie zdołali spędzić na pełnowymiarowym boisku tak wiele czasu jakby sobie tego ży-
czyli, ale mimo wszystko zdołali rozegrać kilka cennych sparingów.
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W zawodach odbywających się na Snowpar-
ku Czarnego Gronia wzięli udział śmiałkowie 
z całej Polski. Imprezy z tego cyklu cieszą się 
bardzo dużym zainteresowaniem uczestników 
i widzów, bo są wyjątkowe w skali całego kra-
ju. Nie inaczej było w tym roku, bo widowisko-
wych akrobacji nie zabrakło. Wieczorem nastą-
pił punkt kulminacyjny, czyli słynny przejazd 
przez knajpę, znajdującą się przy dolnej stacji 
wyciągu - miłośnicy adrenaliny skakali na nar-
tach, deskach snowboardowych, a także... ro-
werach!
Wśród pań na snowboardzie tryumfowała Ba-
sia Sekudewicz, w kategorii amator snowboard 
wygrał Adam Szkopek, w pro snowboard Rafał 
Sypień, za najlepszy trik w knajpie na snowbo-
ardzie zwyciężył Maciek Długosz, a we freeski 
Daniel Drożdż. Knajpa 2018 minęła i emocje 
opadły, ale organizatorzy zapowiadają już, że 
w przyszłym roku wrażeń będzie jeszcze więcej.   

(gs)

Białe szaleństwo na Czarnym Groniu
Mimo solidnego mrozu emocje na Czarnym Groniu rozgrzane były do czerwoności, bo sobota 17 lutego upłynęła pod 
znakiem białego szaleństwa, którego zwieńczeniem był wieczorny przejazd przez knajpę, czyli wyjątkowe, widowisko-
we zawody dla miłośników adrenaliny.
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Na dwie kolejki przed końcem fazy zasadniczej MKS zajmuje 
czwarte miejsce ze stratą zaledwie dwóch oczek do drugiej Zaksy 
Strzelce Opolskie. Andrychowianie wciąż mają więc realne szan-
se na zajęcie drugiego, trzeciego lub czwartego miejsca. Jakie ma 
to znacznie w kontekście kolejnej fazy? Początek play-offów za-
planowano na 24 marca. System rozgrywek jest skomplikowany, 
więc warto mu się bliżej przyjrzeć. Najpierw zespoły z miejsc 1-8 
zagrają dwumecz według klucza: pierwszy zespół z ósmym, drugi 
z siódmym, trzeci z szóstym i czwarty z piątym (pierwszy mecz 
24 marca, rewanż 7-8 kwietnia, gospodarzem pierwszego meczu 
jest zespół z niższego miejsca w tabeli). Zespoły, które zwyciężą, 
przejdą do drugiej rundy play-off. 

Druga runda play-off rozgrywana będzie do trzech zwycięstw  
w terminach: 21-22 kwietnia, 28-29 kwietnia i ewentualnie 2 
maja, jeśli rozstrzygnięcie nie nastąpi wcześniej. Na tym etapie 
zwycięzca pary 5-4 zmierzy się ze zwycięzcą pary 8-1, a zwycięzca 
pary 6-3 zmierzy się ze zwycięzcą pary 7-2. Zespoły, które przej-
dą tę rywalizację, zagrają w turnieju półfinałowym II ligi (11-13 
maja). Celem tych zawodów będzie wyłonienie dwóch najlepszych 
ekip, które wywalczą przepustkę do turnieju finałowego. Dwa naj-
lepsze zespoły z piątej grupy II ligi (a więc z tej „andrychowskiej”) 
zagrają z dwiema najlepszymi ekipami grupy szóstej (małopolsko-
-podkarpackiej). Miejsce rozegrania zawodów zostanie wyłonione 
na drodze konkursu ofert, a więc dokładnie tak samo, jak przed 
rokiem, gdy te emocjonujące zmagania odbyły się w Andrychowie. 
Turnieje półfinałowe w całym kraju będą trzy, z każdego po dwie 
drużyny wywalczą awans do zawodów finałowych, z których z ko-
lei dwa zespoły awansują do I ligi. 

Droga do awansu jak co roku jest więc bardzo kręta i długa, ale an-
drychowianie pokazali już w tym sezonie, że mimo zmian w skła-
dzie stać ich na wiele. Czy dostarczą kibicom tak wielu emocji, jak 
w zeszłym roku?               (gs)

Przed nami duże emocje
Faza zasadnicza zmierza ku końcowi, a drugoligowi siatkarze MKS-u Andrychów myślami są już w rundzie play-off, w 
której powalczą o awans do I ligi. Czy w tym roku znów będzie tak wiele emocji, jak w poprzednim sezonie?
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W fazie finałowej trzy najlepsze zespoły „andrychowskiej” grupy 
mierzą się z trzema najlepszymi zespołami grupy „krakowskiej”. 
Prócz MKS-u w stawce jest więc także Skawa Wadowice, Maraton 
Krzeszowice, Poprad Stary Sącz, Trefl Proxima II Kraków oraz Je-
dynka Tarnów. Konta punktowe nie zostały jednak wyzerowane 
– do fazy finałowej przeszły wyniki osiągnięte przez poszczególne 
zespoły w fazie zasadniczej, dlatego andrychowianki od samego 
początku są na prowadzeniu, bo wygrywają mecze seryjnie. Przy 
tym w fazie finałowej MKS rozgrywa spotkania tylko z tymi ze-
społami, z którymi jeszcze nie walczył, a więc ekipami z Tarnowa, 
Krakowa i Starego Sącza. Podopieczne Piotra Kwaka najpierw roz-
grywają trzy mecze na wyjeździe, a następnie trzy mecze u siebie. 
Zaplanowano następujące terminy dla meczów w Andrychowie: 10 
marca z Popradem, 17 marca z Jedynką i 24 marca z Treflem.   (gs)

Seniorki w finale
Reaktywowany w tym sezonie seniorski zespół żeński MKS-u kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Podopieczne tre-
nera Piotra Kwaka są właśnie w trakcie walki w fazie finałowej.
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Zza obiektywu

Wróbel domowy

O wróbelku
Wróbelek jest mała ptaszyna,
wróbelek istota niewielka,
on brzydką stonogę pochłania,
Lecz nikt nie popiera wróbelka
Więc wołam: Czyż nikt nie pamięta,
że wróbelek jest druh nasz szczery?!
kochajcie wróbelka, dziewczęta,
kochajcie do jasnej cholery!
         Konstanty Ildefons Gałczyński, 1947 r.
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Jeszcze w  XIX i XX wieku należał do najpowszechniej występują-
cych gatunków, jednak w ciągu ostatnich 20 lat populacja wróbli w 
Europie spadała miejscami o 90%. W Wielkiej Brytanii oraz Holan-
dii  gatunek ten uznawany jest za zagrożony. W Polsce został objęty 
ścisłą ochroną gatunkową w 1995 roku. 
Sentencja amerykańskiego fotografa sportowego Neila Leifera: 
„Czasem najtrudniej jest zrobić najprostsze zdjęcia” - nie spraw-
dziła się w przypadku kadrowania wróbli. Wystarczył kilkunasto-
minutowy spacer po andrychowskim osiedlu, aby wrócić do domu 
z wieloma interesującymi ujęciami - przy czym zastosowałem 
dwie podstawowe zasady, które obowiązują przy fotografowaniu 
niepłochliwych i obytych z ludźmi ptaków: należy zachowywać się 
tak, jakby ptaki w ogóle nie interesowały fotografa oraz nie wyko-
nywać żadnych gwałtownych ruchów. 
Pisząc o naszych domowych wróblach, trudno nie wspomnieć 
wydarzeń z historii komunistycznych Chin. W roku 1958 Mao 
Zedong, aby ukryć swoje błędy, nakazał chińskiemu ludowi poza-
bijać wszystkie wróble, które obwinił o zjadanie plonów. Rozkaz 
dyktatora Chińczycy wykonali w niezwykle okrutny sposób. Już 
następnego roku chińskie uprawy zostały w całości zjedzone przez 
pozbawione naturalnej kontroli szarańczaki, które mnożyły się bez 
ograniczeń.  W Państwie Środka zapanował głód, który zabił po-
nad 30 milionów ludzi. 

Jerzy Tomiak  

Przy pisaniu artykułu korzystałem z trudnych do przecenienia in-
ternetowych stron „Wikipedii”.
Na koniec przypomnę, że 20 marca obchodzimy Światowy Dzień 
Wróbla. 

Ten szary, niepozorny ptak towarzyszy człowiekowi od kilkunastu tysięcy lat, czyli od czasu rewolucji neolitycznej, kiedy 
to z koczujących myśliwych i zbieraczy staliśmy się hodowcami i rolnikami. Rozwój światowej populacji wróbla domo-
wego ściśle związany jest z historią ludzkości. 




