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Zgromadzonych Gości powitał Robert Mo-
skwa, który poprowadził całe wydarzenie. 
Jako pierwszy na scenie wystąpił Daniel 
Moszczyński z kolędą „Pójdźmy wszyscy 
do stajenki”. Swoim nietuzinkowych wyko-
naniem kolędy w rytmach reggae wprawił 
słuchaczy w dobry nastrój. „Przybieżeli 
do Betlejem” oraz „Oj maluśki, maluśki’’ 
wzbudziły równie duży entuzjazm. Kolej-
ną artystką była Kasia Kowalska - jedna z 
najbardziej popularnych wokalistek na pol-
skiej scenie muzycznej.  Podczas koncertu 
wykonała utwory: „Mizerna cicha”, „Cicha 
noc”, „Gore gwiazda”. Wkrótce na scenie 
ukazał się Krzysztof Kiljański, który wy-
konał: „Gdy się Chrystus rodzi”, „Nie było 
miejsca dla Ciebie”, „W żłobie leży”.  Jego 
niska barwa głosu w połączeniu z wybra-
nym repertuarem zachwyciły publiczność. 
Poprzeczka został wysoko ustawiona przez 
artystów. Nie stanowiło to jednak proble-
mu dla Małgorzaty Ostrowskiej. Ikona 
polskiego rocka lat 80’tych zaprezentowa-
ła: „Lulajże Jezuniu”, „Z narodzenia Pana”, 
„Leć kolędo leć”.  Występowi towarzyszy-
ła charyzma i energia wokalistki. Hanna 
Banaszak, która na muzycznej scenie za-
chwyca od lat 70-tych zaprezentowała swój 
kunszt wokalny wykonując kolędy: „Gdy 
śliczna Panna”, „Lulaj synku lulaj”, „Dzisiaj 
w Betlejem”. Podczas całego koncertu arty-
stom towarzyszył  Ludowy Zespół Pieśni i 
Tańca Andrychów. Punktem kulminacyj-

nym wieczoru - swoistą wisienką na torcie 
był występ Daniela Olbrychskiego. Wy-
konał on oratoryjną wersję sonetu Karola 
Wojtyły „List do przyjaciela”. W partiach 
wokalnych mistrzowi towarzyszył Daniel 
Moszczyński. 
O zachwycającą aranżację wszystkich 
utworów gwiazd zadbał Maciej Muraszko.
Licznie zgromadzona publiczność mogła 
cieszyć się koncertem wewnątrz Kościoła. 
Osoby, którym nie udało się zostać posia-
daczem wejściówki obejrzały koncert na 
telebimie znajdującym się na terenie placu 
Kościoła.
Reasumując: jaki zacny jubileusz taki kon-
cert.  Miejmy nadzieję, że na kolejne tak 
fantastyczne wydarzenie muzycznie nie 
przyjdzie nam czekać 700 lat.
Patronat honorowy:
Tomasz Żak - Burmistrz Andrychowa
Organizatorzy:
Centrum Kultury i Wypoczynku 
w Andrychowie
Rada Sołecka w Inwałdzie
Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Inwałdzie

Sponsorzy koncertu:
CMC Sp. z o.o.
Van Keulen Polska Sp. z o.o.
KZWM Ogniochron SA
Kocierz Hotel &Spa

ap

Wspaniały koncert w Inwałdzie
6 stycznia o godz. 19.00 w Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Inwałdzie odbył się koncert gwiazd 
z okazji 700 - lecia wsi Inwałd. Na scenie wystąpili: Małgorzata Ostrowska, Hanna Banaszak, Kasia Kowalska, Daniel 
Olbrychski, Krzysztof Kiljański i Daniel Moszczyński oraz Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Andrychów.
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Na wstępie trzeba przypomnieć, że od kil-
ku lat władze Gminy Andrychów czynią 
starania w sprawie utworzenia własnego 
transportu publicznego, z własnym tabo-
rem, budżetem i rozkładami jazdy. Zaczęło 
się od decyzji w sprawie spółki MZK, którą 
Andrychów od ponad 20 lat tworzył razem 
z Kętami i Porąbką. Władze gminy uznały, 
że coroczna prawie półtoramilionowa do-
płata do transportu organizowanego przez 
MZK, to za duże obciążenie dla budżetu 
i niewspółmierne do korzyści. Dlatego Rada 
Miejska i Burmistrz Andrychowa podjęli 
decyzję o wyjściu ze spółki i wypowiedzia-
no też porozumienie z MZK w sprawie or-
ganizacji transportu na większości linii we-
wnętrznych. Tak rozpoczęło się tworzenie 
własnego transportu publicznego.

Autobusy
Z początkiem roku 2017 ruszyły procedu-
ry przetargowe w sprawie zakupu nowego 
taboru. Przetarg wygrała firma MMI ze 
Zbyszewa na Pomorzu i to ona do końca 

ubiegłego roku wyprodukowała dla An-
drychowa 14 małych autobusów na pod-
woziach iveco. Autobusy trafiły do nas na 
przełomie listopada i grudnia, a 9 grudnia, 
na Placu Mickiewicza można było je obej-
rzeć z bliska i od środka.
Autobusy z rąk prezesa MMI Stanisława 
Zdrojewskiego, razem z symbolicznym 
do nich kluczykiem, odebrali: Burmistrz 
Andrychowa Tomasz Żak i jego zastępca 
Mirosław Wasztyl, który nadzoruje cały 
projekt. Zebranych mieszkańców Tomasz 
Żak zapewnił, że te autobusy to nowy 
rozdział i nowa jakość w andrychowskim 
transporcie publicznym.
W sumie jest to 14 pojazdów, które kosz-
towały gminę 10 mln 194 tys. zł. Pojaz-
dy mają automatyczne skrzynie biegów 
i silniki diesla, które spełniają najwyższy, 
europejski standard emisji spalin Euro 
6. W każdym jest 18 miejsc siedzących 
i tylna, niskopodłogowa platforma dla 
wózków dziecięcych i inwalidzkich. Dla 
nowego taboru opracowany też został 

nowy system wizualnej identyfikacji, jego 
kolorystyka i oznakowanie.

Baza
Kilka miesięcy przed dostarczeniem autobu-
sów do Andrychowa rozpoczęło się także two-
rzenie technicznego zaplecza dla floty auto-
busowej. Wszystko powstaje na terenie ZGK. 
Zakład Gospodarki Komunalnej przygotował 
już dla nich garaże i buduje zaplecze technicz-
ne. Ta inwestycja w sumie będzie kosztować 
1 mln 326 tys. zł i została podzielona na trzy 
etapy. W pierwszym, najkrótszym, powstał 
program funkcjonalno-użytkowy, który posłu-
żył za podstawę do projektu. W drugim etapie, 
trwającym cztery miesiące projekt architekto-
niczny i pełna dokumentacja techniczna. Trze-
ci etap, decydujący, ma zakończyć się w marcu. 
Wtedy będzie całkowicie gotowy cały obiekt, 
wraz z instalacjami i wyposażeniem.  W bazie 
będą nie tylko garaże i warsztat, ale także dys-
pozytornia i centrum informacyjne, które po-
zwoli kontrolować w przyszłości cały system 
komunikacyjny. 

Nowa andrychowska komunikacja
Pierwszego stycznia na ulice i drogi gminy Andrychów wyjechały nowe autobusy. Tym samym rozpoczął się kolejny 
rozdział w historii andrychowskiej komunikacji publicznej – samodzielnej i na nowych warunkach – np. seniorzy powy-
żej 65 roku życia oraz uczniowie i studenci, korzystają z komunikacji za darmo.
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Przewoźnicy
W listopadzie Gmina Andrychów ogłosiła 
konkurs ofert dla przewoźników na „Świad-
czenie usług publicznego transportu zbioro-
wego, w miejskich przewozach pasażerskich 
w transporcie drogowym na terenie Gminy 
Andrychów w 2018 roku”. Przedmiotem za-
mówienia było „świadczenie usług publicz-
nego transportu zbiorowego w miejskich 
przewozach pasażerskich w transporcie dro-
gowym na terenie gminy Andrychów na 9 
liniach komunikacyjnych (...)” 
Swoje oferty złożyli: 
-  Andrychowski Zakład Komunikacyjny 
   Sp. z o. o. z Andrychowa
-  Przewóz osób Mechanika Pojazdowa – 
   Leszek Janiso z Roczyn
-  Lider Konsorcjum: PKS Południe sp. z o. o. 
   ze Świerklańca
- MK TRANS - Karol Warchał z Andrychowa.
W ostatecznym rozstrzygnięciu wybrano 
PKS Południe, któremu do obsługi gmina 
powierzyła sześć linii PKS Południe oraz MK 
Trans, który dostał trzy linie. To ci przewoź-
nicy użytkują andrychowskie nowe autobu-
sy. W sumie ich roczna usługa będzie koszto-
wać gminę ok. dwóch milionów złotych.

Linie i rozkłady jazdy
Po utworzeniu nowego transportu w Andry-
chowie zaistniała konieczność przemodelo-
wania tras i utworzenia nowych rozkładów 
jazdy. I tak powstało dziewięć nowych linii 
– ich listę publikujemy obok. 
Ponadto system musiał uwzględnić utwo-
rzenie centralnego węzła komunikacyjnego, 
i ten powstał przy dworcu. Taki był wymóg 
projektowy, aby wystartować o dotację. To 
dlatego w tym miejscu mają początek linie 
i tutaj kończą swój bieg wszystkie autobusy.
Utworzono także nowe rozkłady jazdy dla 
wszystkich dziewięciu linii, które weszły 
w życie 1 stycznia. Nie są to jednak ostatecz-
ne rozwiązania, bo jak mówi wiceburmistrz 
Wasztyl, wciąż zbierane są sugestie miesz-
kańców i w pierwszym kwartale tego roku 
wprowadzone zostaną istotne poprawki 
i korekty. - Najpóźniej w marcu zakończy-
my zbieranie informacji, sugestii mieszkań-
ców i wprowadzimy korekty do rozkładów 
– mówi Mirosław Wasztyl. (Na następnych 
stronach publikujemy obszerny wywiad 
z zastępcą burmistrza).

Nie tylko autobusy
Budowa nowego systemu transportu pu-
blicznego nie ogranicza się do zakupu auto-
busów i wysłania ich w trasy. Władze Andry-
chowa mają szersze plany: powstanie cały 

system transportu, który znacząco poprawi 
warunki komunikacyjne. Tak więc w najbliż-
szej przyszłości przebudowane zostaną np. 
przystanki. Będą wyposażone w elektronicz-
ne rozkłady jazdy i system powiadamiający 
pasażerów, kiedy przyjedzie najbliższy au-
tobus. Ten sam system pozwoli kontrolo-
wać przewoźników, którzy obsługują linie. 
Ponadto powstaną nowe zatoki, przejścia 
dla pieszych wraz z oświetleniem i wszelkie 
ułatwienia dla osób niepełnosprawnych.
- Chcemy stworzyć taki system transpor-
tu publicznego – mówi burmistrz Tomasz 
Żak – który zachęci mieszkańców do pozo-
stawienia własnych samochodów i korzy-
stania z komunikacji gminnej. Dzięki temu 
ten projekt będzie miał jeszcze swój wymiar 
ekologiczny, bo ograniczymy w ten sposób 
emisję spalin.
Niebagatelną jest kwestia cen biletów dla 
mieszkańców, którzy będą jeździć taniej 
– cena biletu pełnego to 2,5 zł, a emeryci 
i ucząca się młodzież mogą jeździć za darmo. 
- Już po pierwszym tygodniu – mówi wice-
burmistrz Wasztyl – widzimy, że znacząco 
wzrosła ilość pasażerów. Darmowe przejaz-
dy zachęciły mieszkańców do korzystania 
z naszych autobusów.

Koszty
Zakup autobusów miał być sfinansowany 
w 80 proc. z dotacji unijnej przyznawanej 
przez Urząd Marszałkowski w Krakowie. 
Niestety, w zeszłorocznym rozdziale fundu-
szy, wniosek Andrychowa przepadł. Władze 
gminy odwołały się od tego rozstrzygnięcia 
i odwołanie to uznano za zasadne. Jednak 
fundusze już rozdzielono i w 2017 r. pienię-
dzy dla Andrychowa zabrakło.
Jak zapewnia wiceburmistrz Mirosław Wasz-
tyl, w bieżącym roku gmina znowu będzie 
się starać o dotacje, również o uczestnictwo 
w rozdziale środków z tzw. rezerwy z minio-
nego roku. Wszystko wskazuje na to, że szan-
se na pozyskanie dotacji są duże. Cały projekt 
nowej komunikacji andrychowskiej, wraz 
z zakupem autobusów, przebudową starych 
przystanków, utworzeniem nowych, insta-
lacją systemu zarządzania i nawigacji auto-
busowej, tworzeniem bezpiecznych przejść, 
a nawet miejsc postojowych, to projekt, któ-
rego wartość sięga 23 milionów. Nie wszyst-
ko zostanie zrobione zaraz – jak zaznacza 
burmistrz i jego zastępca – ale nowy system 
już ruszył 1 stycznia, teraz będzie tylko roz-
budowywany i udoskonalany. 

red

Linia 1: Osiedlowa

Andrychów Dworzec Autobusowy - 
Andrychów osiedle Żwirki i Wigury - 
Andrychów Dworzec Autobusowy 

Linia 2: Roczyny

Andrychów  - Roczyny
Roczyny - Andrychów

Linia 3: Brzezinka

Andrychów - Brzezinka - Targanice - 
Sułkowice - Andrychów

Linia 4: Targanice

Andrychów - Sułkowice - Targanice
Targanice - Sułkowice - Andrychów

Linia 5: Nawieśnica
Andrychów - Sułkowice Nawieśnica
Sułkowice Nawieśnica - Andrychów

Linia 6: Bolęcina 
Andrychów - Sułkowice - Bolęcina
Bolęcina - Sułkowice - Andrychów

Linia 7: Rzyki

Andrychów - Sułkowice - Rzyki
Rzyki - Sułkowice - Andrychów

Linia 8: Zagórnik

Andrychów - Zagórnik 
Zagórnik - Andrychów

Linia 9: Inwałd Korcza
Andrychów - Inwałd Korcza
Inwałd Korcza - Andrychów

ANDRYCHOWSKIE 
LINIE 

AUTOBUSOWE
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Marek Nycz: W Gminie Andrychów ru-
szyła nowa, publiczna komunikacja 
zbiorowa. Z dużym zainteresowaniem 
mieszkańcy przyglądają się, jak ten 
nowy system działa i często mają wiele 
uwag. Czy wsłuchujecie się w te sugestie?
Mirosław Wasztyl: Mamy świadomość, 
że przygotowany przez urząd miasta propo-
nowany rozkład jazdy jest rozkładem tym-
czasowym,  nie jest rozkładem docelowym. 
Przyjęliśmy założenie, żeby jak najwcze-
śniej, nie później niż do końca pierwszego 
kwartału roku 2018 dopracować te rozkłady 
w ostatecznej wersji. Założenia, które legły 
u podstaw obecnego układu komunikacyj-
nego w dużej mierze wynikały z obowiązują-
cych wcześniej rozkładów komunikacyjnych. 
Chcieliśmy  stworzyć rozkład, który bazuje na 
rozkładach dotychczasowych przewoźników, 
czyli czterech przewoźników komercyjnych 
i jednej spółki naszej MZK, która również od 
nowego roku świadczy usługi na liniach mię-
dzygminnych. Mamy świadomość, że pewnie 
w wielu przypadkach ten rozkład musi ulec 
modyfikacji.
Komunikacja robiona jest pod potrzeby 
konkretnych grup użytkowników, więc 
chyba warto ich wysłuchać?
Tymi najważniejszymi grupami użytkowni-
ków jest przede wszystkim młodzież ucząca 

się i tu musimy zabezpieczyć pełną możli-
wość dowozu dzieci do szkół i odbioru dzieci 
ze szkół. Równie ważną grupą docelową są 
ludzie, którzy pracują i ten dojazd do pracy 
w różnych godzinach również musi być za-
pewniony. 
Ale nie wszystkie linie pokrywają się 
z dotychczasowymi.
Zupełną nowością na rynku usług komunika-
cyjnych w Andrychowie jest linia wewnątrz 
osiedlowa, która budzi wiele emocji wśród 
mieszkańców. Z założenia linia ta ma zwięk-
szyć możliwość komunikacyjną w centrum 
miasta, ale również docelowo ma być elemen-
tem spójnym wszystkich linii sołeckich. Naj-
więcej korekt będzie w tym okresie dwóch, 
trzech miesięcy odnośnie ostatecznego 
kształtu i przebiegu linii osiedlowej, ale żeby 
podjąć ostateczne decyzje musimy przez ten 
okres zdobyć wymagane dane odnośnie czę-
stotliwości tych kursów i ilości przewożonych 
pasażerów. 
Zatem powinniśmy mieć trochę wyrozu-
miałości. Mówi Pan o korektach rozkła-
dów jazdy, czy ma Pan na myśli korekty 
rozkładów linii, bo bardzo dużo jest ta-
kich uwag dotyczących samych linii. Nie-
którzy mieszkańcy uważają, że powinny 
zostać zmienione.
To jest zbyt poważny temat, zbyt rozległy 

i bardzo trudny, żeby tutaj nie pochylać 
się nad słusznymi uwagami mieszkańców. 
Przede wszystkim jest to produkt, który ma 
zadowolić mieszkańców, nie urząd. Mamy 
świadomość tego, że to dopiero jest ten ele-
ment wstępny. Naszą trudnością przy tej ko-
munikacji powiedzmy publicznej był fakt, że 
tak naprawdę nie dysponowaliśmy wiarygod-
nymi danymi odnośnie ilości przewożonych 
pasażerów na poszczególnych liniach komu-
nikacyjnych, jak również musieliśmy sprostać 
pewnym wymogom o aplikowaniu funduszy 
unijnych. 
Na czym to polegało?
Na tym, że nasze linie komunikacyjne muszą 
integrować się w głównym węźle przesiadko-
wym, stąd idea tego dużego głównego węzła 
przesiadkowego w rejonie dworca autobuso-
wego.  Przede wszystkim sprawnie połączyć 
centrum miasta z wszystkimi sołectwami. 
Ten układ gwiazdowy praktycznie w stu pro-
centach został zapewniony. Zmodyfikowa-
liśmy niektóre przebiegi linii, dając to jako 
propozycję dla mieszkańców. Czy taka będzie 
wersja docelowa trudno będzie przesądzać, 
ponieważ chociażby linia roczyńska nie bie-
gnie po śladzie dotychczasowej linii, ale jest 
to w formie pętli. Również linia brzezińska 
uległa pewnej modyfikacji. Dużej modyfika-
cji uległa linia do miejscowości Rzyki, gdzie 

Będą korekty rozkładu jazdy
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Głównym organizatorem i instytucją 
przyznającą certyfikaty jest Fundacja 
Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyż-
szego. Tytuł „Samorządowy Lider 
Edukacji” już po raz siódmy był przy-
znawany gminom, które mają szcze-
gólne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju 
edukacji i systemu oświaty, a także za 
działania samorządów w sferze lokal-
nej polityki edukacyjnej. Oceniane są 
nie tylko wyniki edukacyjne w kon-
kretnym samorządzie, ale przede wszystkim, jak dana gmina dba o swoje szkol-
nictwo, ile funduszy przeznacza na inwestycje, jakie innowacje są wprowadzane do 
placówek i jakie oryginalne i interesujące programy kształcące są tam wprowadza-
ne w życie. Na gali w Collegium Novum Gminę Andrychów reprezentował dyrektor 
Gminnego Zarządu Oświaty Andrzej Szafrański.                       red.

Andrychów 
Lider Edukacji

Andrychów znalazł się wśród 75 gmin z całej Polski nagrodzonych certyfikatem 
„Samorządowy Lider Edukacji”. 9 grudnia w Auli Collegium Novum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono te wyróżnie-
nia. Andrychów uzyskał najwięcej punków w audycie pretendentów do nagrody, 
więc dodatkowo wyróżniono go tytułem „Primus”.

były do tej pory dwa niezależne przebiegi komu-
nikacyjne, czyli Rzyki Praciaki i Rzyki Jagódki.  
My teraz to powiązaliśmy w jedną linię komuni-
kacyjną, troszeczkę to wydłuża czas przejazdu, ale 
zmniejsza koszty eksploatacyjne. Podobnie z linią 
targanicką, która miała dwie odnogi na Nową Wieś 
i w kierunku ul. Brzezińskiej. Linia osiedlowa, tak 
jak wspomniałem jest zupełnie nową w zakresie 
komunikacji.
Budowa nowego systemu komunikacji pu-
blicznej to spore wyzwanie. Czy udało się 
zgrać wszystkie te linie?
Dzisiaj mamy świadomość, że jest to troszeczkę 
utrudnione z dwóch powodów, bo trzeba dopra-
cować się do dokładnej synchronizacji odjazdów 
linii sołeckich z linią miejską, ale również musimy 
uwzględnić proces inwestycyjny, który w mieście 
się toczy i może wywołać pewną konieczność ob-
jazdów i komplikacje komunikacyjne, chociażby 
przebudowa ulicy Włókniarzy, a w roku 2018 czeka 
nas kompleksowa przebudowa ulicy Lenartowicza, 
ale myślę, że w pierwszym kwartale zaproponuje-
my wariant docelowy i albo będziemy rozważać 
możliwość wpuszczenia mówiąc kolokwialnie linii 
sołeckich na teren osiedla, albo zmodyfikujemy 
bardziej dostosowaną linię osiedlową. 
Do tej linii jest najwięcej uwag.
Zapewniam, że wszystkie słuszne uwagi, które 
wynikają z głosu mieszkańców będą w miarę moż-
liwości uwzględniane, ale również musimy tutaj 
pozwolić wziąć pod uwagę pewną racjonalność 
kosztową. Dzisiaj oczywiście cieszymy się, że ten 
pierwszy etap mamy już za sobą, że autobusy prze-
szły pozytywnie odbiory techniczne, rejestracje 
tych autobusów zostały przydzielone wybranym 
operatorom publicznym i wyruszyły na trasę. 
Nową regulacją o to co nam chodziło jest bezpo-
średni wpływ gminy na rozkład jazdy autobusów.  
Do tej pory, kiedy usługa była świadczona  przez 
prywatnych przewoźników praktycznie Gmina nie 
miała żadnego wpływu na częstotliwość kursów, 
również w dni świąteczne.  Od pierwszego stycznia 
to się zmieni. W naszej gestii jest korekta tych pla-
nów i myślę, że w miarę upływu czasu będziemy to 
robić szybciej i skuteczniej. 
Czyli jednym słowem na razie wszystko jest 
w trakcie układania, tworzenia i przeprowa-
dzane są korekty? 
Oczywiście, że tak. Pierwsze dni przeżyliśmy 
w miarę bezpiecznie i spokojnie, a także pierw-
sze szczyty poranne, czyli dowóz dzieci do szkół, 
również ludzi do pracy. Monitorujemy także ilości 
pasażerów w okresie popołudniowym, bo to też 
jest w dużej mierze weryfikacja wielkości taboru 
autobusowego, który przyjęliśmy do wykonywania 
tego transportu. Mamy to pod kontrolą. Wszystkie 
głosy i sygnały mieszkańców są rejestrowane i jesz-
cze raz zapewniam, że niebawem, czyli na pewno 
do końca pierwszego kwartału, doczekamy się już 
doprecyzowanego, bardziej elastycznego, nowego 
rozkładu jazdy. 
Dziękuję za rozmowę
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Radni przyjęli zaproszenie dyrektorki 
szkoły Agaty Nizińskiej, która witając 
gości podziękowała im nie tylko za przy-
bycie, ale też za remonty i prace, jakie 
zostały wykonane w brzezińskiej szko-
le. Pisaliśmy o nich już kilkukrotnie, ale 
przypomnijmy, że szkoła przeszła termo 
modernizację, zyskała też nowy plac za-
baw i zewnętrzną siłownię. Razem z dy-
rektorką władze gminy przywitała Maria 
Chodkiewicz, prezeska Stowarzyszenia 
Przyjaciół Szkół Katolickich, które jest 
organem prowadzącym szkołę. Pani pre-
zes wręczyła burmistrzowi Tomaszowi 
Żakowi, a także Romanowi Babskiemu, 
przewodniczącemu Rady Miejskiej i Sta-
nisławowi Prusowi sołtysowi Brzezinki 
„Złote Tarcze” - wyróżnienie Stowarzy-
szenia dla tych, którzy czynnie wspierają 
szkoły katolickie i dobrze z nimi współ-
pracują. 
Poza tym miłym akcentem sesję poprze-
dziło również wręczenie przez harcerzy 
władzom gminy światełka betlejemskie-
go. 
Po tych wstępnych wydarzeniach radni 
przeszli do procedowania normalnego 
prządku obrad, które poprowadził jak 
zwykle przewodniczący Roman Babski. 
Przyjęto protokół z poprzedniej sesji i na 
wniosek skarbniczki wprowadzono trzy 
nowe punkty do porządku obrad. Były 
to zmiany w budżecie minionego roku 
i zmiany w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej, a trzeci punkt to ustalenie wydat-
ków, które nie wygasają z 2017 r.

Sprawozdanie burmistrza
Po tej części burmistrz Tomasz Żak 
przedstawił Radzie swoje sprawozdanie 
z działalności w okresie międzysesyjnym. 
5 grudnia wraz z kierownikiem Krzysz-
tofem Wójcikiem burmistrz spotkał się 
z dyrektorką Szpitala Rejonowego w Wa-
dowicach. Spotkanie dotyczyło  omówie-
nia kwestii nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej  świadczonej przez  Zespół 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wado-
wicach. Pojawił się pomysł uruchomienia 
,,Punktu pierwszej pomocy medycznej’’. 
W najbliższym czasie rozmowy będą 
kontynuowane. W tym samym dniu rów-
nież podpisana została umowa na budo-
wę boiska przy Szkole Podstawowej Nr 
4 w Andrychowie. Burmistrz mówił też 
o powierzeniu Marcie Kajzer obowiąz-
ków dyrektora Centrum Kultury i Wypo-
czynku w Andrychowie. Z kolei 7 grudnia 
przebywał w Krakowie na Forum Wójtów 
Burmistrzów i Prezydentów Małopolski.
Kilka dni później, 9 grudnia w Krako-
wie odbyła się uroczysta gala wręczenia 
nagród „Samorządowy Lider Edukacji”, 
którego laureatem został też Andrychów. 
W tym samym dniu na Placu Mickiewicza 
można było z bliska i od środka zobaczyć 
nowe, andrychowskie autobusy miejskie. 
Z kolei w Park Hotel Łysoń w Inwałdzie 
odbyła się impreza Stowarzyszenia Go-
spodyń Wiejskich w Andrychowie - „Stół 
Wigilijny”. Dwa dni później burmistrz 
spotkał się z dyrektorem Regionalnej Dy-
rekcji Lasów Państwowych w Katowicach 
Panem Wiesławem Kucharskim. 

16 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami WFOŚiGW w Kra-
kowie. Tematem spotkania była budowa 
wodociągu na Kocierzu. Natomiast 17 
grudnia 2017 r. przy Pałacu Bobrowski 
odbyła się tegoroczna Wigilia dla miesz-
kańców Andrychowa. Również w grudniu 
policjanci z Andrychowa dostali nowy 
wóz patrolowy – opel astra, który współ-
finansowała Gmina Andrychów. 
W swojej relacji Tomasz Żak poinfor-
mował też radnych o bilansie wichur 
i akcjach usuwania ich skutków, a także 
o licznych umowach inwestycyjnych jakie 
w tym okresie podpisano. Piszemy o tym 
wszystkim w osobnych artykułach w tym 
numerze Nowin.

Interpelacje i zapytania
W tej części sesji, z reguły dość obszernej 
tym razem głos zabrało tylko kilku rad-
nych. 
Wiesław Mikołajek pytał, na jakim etapie 
są starania o dofinansowanie do zakupu 
autobusów. Radny chciał też wiedzieć, 
czy będą korekty rozkładów jazdy. Ob-
szerne odpowiedzi na te pytania Czytel-

Sesja budżetowa
XLII Sesja Rady Miejskiej w Andrychowie, ostatnia w ubiegłym roku odbyła się 21 grudnia. Jej najważniejszym punktem 
było uchwalenie budżetu gminy na 2018 r. Była to wyjątkowa sesja, bo tym razem odbyła się w Brzezince, w tamtejszej 
Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Antoniego z Padwy. 
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nicy znajdą w artykule poświęconym no-
wej andrychowskiej komunikacji. 
Głos zabrał także radny Maciej Kobie-
lus, który poruszył kwestię rozwinięcia 
punktu pielęgniarskiego w Andrychowie. 
Burmistrz Tomasz Żak przypomniał, 
przedstawioną już w jego sprawozdaniu 
informację, że rozmowy w szpitalu po-
wiatowym dotyczyły tej właśnie kwestii. 
Poinformował radnych, że punkt powsta-
nie w którejś z przychodni i prowadzić go 
będą doświadczone pielęgniarki.

Uchwały
Po pytaniach i interpelacjach radni prze-
szli do podejmowania uchwał. Pierwsza 
dotyczyła ustalenia maksymalnej kwo-
ty dofinansowania opłat za kształcenie 
nauczycieli oraz specjalności i formy 
kształcenia, na które dofinansowanie 
jest przyznawane w 2018r. A kolejną 
było przyjęcie Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Gminie Andrychów na rok 
2018. Następnie radni określili wysokości 
i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji 
celowej z budżetu Gminy Andrychów dla 
podmiotów prowadzących żłobki, kluby 
dziecięce i zatrudniające dziennych opie-
kunów na obszarze Gminy Andrychów.
W kolejnej uchwale Rada Miejska doko-
nała ustalenia trybu udzielania i rozlicza-
nia dotacji oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości pobrania i wykorzystania 
dotacji udzielonych z budżetu Gminy An-
drychów dla szkół, przedszkoli, oddzia-
łów przedszkolnych szkół podstawowych 
i innych form wychowania przedszkol-
nego, prowadzonych na terenie Gminy 
Andrychów przez podmioty inne niż mi-
nistrowie i jednostki samorządu teryto-
rialnego.
Osobną uchwałą radni przyjęli plan pracy 
Rady Miejskiej w Andrychowie na 2018 
rok. Następnie  upoważniono Burmistrza 
Andrychowa do złożenia wniosku o do-
finansowanie oraz przyjęcia do realizacji 
przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu se-
lektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
w Andrychowie”. 

Dyskusja nad budżetem
Najważniejszym punktem grudniowej 
sesji było uchwalenie budżetu Gminy 
Andrychów na rok 2018. Pierwsze było 
przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Andrychów na lata 2018-
2027. Po przedstawieniu radnym WPF 
i projektu uchwały budżetowej, co doko-

nała skarbniczka Dorota Żywioł i po od-
czytaniu opinii Regionalnej, toczyła się 
też dyskusja. 
Radna Alicja Studniarz odniosła się do 
planów inwestycyjnych zapisanych w bu-
dżecie i pytała, ile tak naprawdę będzie 
kosztować basen? Na jaką dotację można 
liczyć? Usłyszała, że oczywiście trwają 
starania o dotację do tej inwestycji i są 
widoki nawet na połowę kosztów. Radna 
domagała się także zwiększenia fundu-
szy na drogi, wyliczając konkretne miej-
sca, jak Fabryczna, Polna i łącznik Żwirki 
i Wigury.
Radny Maciej Kobielus wyraził swoją 
opinię o projekcie budżetu. Zadawał re-
toryczne pytanie, dla kogo on jest? I sam 
sobie odpowiadał, że dla ludzi z wyobraź-
nią, bo tylko tam zobaczą te zaplanowane 
inwestycje. Kilku radnych przypomniało 
obiecane i nie wykonane remonty dróg.
Z kolei Wiesław Mikołajek krytykował 
plany zaciągania kolejnych kredytów 
i oświadczył, że za takim projektem nie 
zagłosuje. 
Pozytywnie o projekcie budżetu mówili: 
przewodniczący Roman Babski, i jego 
zastępcy: Adam Kowalczyk i Władysław 
Żydek. Podkreślali rekordowy poziom 
inwestycji (52 mln) i duże plany, których 
realizacja wpłynie na rozwój gminy.
Na koniec dyskusji głos zabrał burmistrz 
Tomasz Żak, mówiąc, że ten kształt bu-
dżetu to jest realizacja postulatów miesz-
kańców i ich oczekiwań. Wyjaśnił nie tyl-
ko poziom planowanego zadłużenia, ale 
przede wszystkim jego proporcje w ogól-
nej sumie wydatków i dochodów, które 
po raz pierwszy przekroczą 200 mln. Za-

tem planowany poziom zadłużenia 37,6 
mln zł to mniej niż 20 proc.
Budżet uchwalono 13 głosami za, 6 prze-
ciw i jednym wstrzymującym się. A jak 
przedstawia się plan finansów gminy na 
następny rok?

Budżet na rok 2018
Będzie to rekordowy budżet, bo po stro-
nie wydatków po praz pierwszy w hi-
storii przekroczy 200 milionów. Zatem 
planowane wydatki to dokładnie 205 
milionów 448 tysięcy. Przychody Gminy 
Andrychów oszacowano w tym budżecie 
na poziomie 196 milionów 171 tysięcy. 
Jak łatwo zauważyć różnica w dochodach 
i wydatkach wynosi 9 mln 316 tys. Zosta-
nie pokryta kredytem, który gmina za-
ciągnie, zwiększając zadłużenie gminy do 
kwoty 37 mln 635 tys. zł. Jest to, jak tłu-
maczył burmistrz Tomasz Żak oraz jego 
zastępca Mirosław Wasztyl, spowodo-
wane wyjątkowo wysokim planem inwe-
stycyjnym, bo Gmina Andrychów jeszcze 
nigdy nie miała go aż tak dużego – pra-
wie 52 mln zł. Plan inwestycyjny zawiera 
bowiem wiele inwestycji drogowych, ale 
też budowę krytej pływalni, dokończenie 
planu organizacji samodzielnego trans-
portu publicznego, zakup i remont Pa-
łacu Bobrowskich, rewitalizację Pańskiej 
Góry wraz ze stawem Anteckiego oraz 
urządzenie i otwarcie strefy aktywności 
gospodarczej przy ul. Przemysłowej. 
Sesję zakończyły wolne wnioski, oświad-
czenia oraz komunikaty. Następna sesja 
odbędzie się 25 stycznia.

mn
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3 stycznia burmistrz Tomasz Żak, wraz z Sekretarzem Gminy Gra-
żyną Łobodą przekazali wydziałowi nowy sprzęt, za który gmina 
zapłaciła blisko 7,5 tys. zł. Działający przy Rynku 30 Wydział Ko-
munikacji i Transportu Referat Zamiejscowy w Andrychowie m.in. 
rejestruje pojazdy, których właścicielami są mieszkańcy Andrycho-
wa. Od roku referat ma nową siedzibę, wygodniejszą nie tylko dla 
pracowników, ale też dla petentów. Niestety, do tej pory z trzech 
stanowisk, jedno nie było skomputeryzowane. Dlatego Burmistrz 
Andrychowa postanowił kupić dla powiatowej instytucji nowy kom-
puter. - Chodzi przede wszystkim o obsługę naszych mieszkańców, 
aby praca tutaj szła szybciej i nie trzeba było stać w kolejce – mówi 
Tomasz Żak. Nowy sprzęt dla Wydziału Komunikacji i Transportu 
zakupił na zlecenie burmistrza Referat Informatyki Urzędu Miej-
skiego, dlatego w jego wręczeniu brał też udział kierownik tego refe-
ratu Robert Wesołowski.               mn

Komputer do rejestracji pojazdów
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego, działający w Andrychowie, dostał od burmistrza nowy kom-
puter z oprogramowaniem. Dzięki niemu w wydziale będą trzy stanowiska do obsługi petentów. 

Będzie gotowe już na nowy rok szkolny 2018/2019. Przetarg 
rozstrzygnięto we wrześniu, a w październiku podpisana została 
umowa z wykonawcą, którym została  firma DMT Daniel Kacz-
marz z Kęt. Prace ruszyły bardzo szybko i już dziś widać ich postę-
py. Przedszkole powstaje przy Szkole Podstawowej w Roczynach, 
przy wschodnim skrzydle i będzie połączone ze szkołą. Całość in-
westycji będzie kosztować 2 mln 250 tys. zł, a przedszkole będzie 
otwarte już w przyszłym roku, pierwsze dzieci trafią do niego na 
rok edukacyjny 2018/2019. Potem obok wybudowane zostaną 
nowe, wielofunkcyjne obiekty sportowe, to dla szkoły.                mn

Rośnie przedszkole 
w Roczynach
Mimo zimowej aury, a nawet wichur, które niszczą prace budow-
lańców nie ustają prace przy budowie przedszkola w Roczynach. 

18 grudnia w Urzędzie Miejskim w Andrychowie została podpi-
sana umowa na „Przebudowę, rozbudowę ZSS w Sułkowicach Bo-
lęcinie”. Wykonawcą robót, które potrwają przez cały rok będzie 
firma „Budolex” z Ujanowic. W jej imieniu dokumenty zamówienia 
publicznego podpisał Stanisław Oleksy, właściciel firmy. Z ramie-
nia urzędu podpisy złożyli: wiceburmistrz Mirosław Wasztyl oraz 
Skarbniczka Gminy Dorota Żywioł.  Zakres robót, które rozpoczną 
się w 2018 roku, przewidują rozbiórkę dachu wraz z więźbą, nadbu-
dowę drugiego piętra, wykonanie nowej klatki schodowe i budowę 
obserwatorium astronomicznego na szczycie szkoły. Oczywiście 
prace budowlane to także nowe instalacje, łącznie z oddymiający-
mi i przeciwpożarowymi. Wszystko ma się zakończyć w grudniu 
2018 r. i będzie kosztować 2 mln 335 tys. zł.          mn

Szkoła z obserwatorium
Szkoła w Sułkowicach będzie rozbudowana, zyska nie tylko nowe 
piętro i dach, ale jako jedyna w tej części kraju będzie miała wła-
sne obserwatorium astronomiczne.
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Astra kosztowa-
ła 70 tys. zł, ale 26 
tys. dołożyła do tej 
kwoty Gmina Andry-
chów i 10 tys. Gmina 
Wieprz. 19 grudnia 
odbyło się uroczyste 
przekazanie pojazdu 
funkcjonariuszom, 
a obecni na nim byli 
nie tylko policjanci, ale 
też Małgorzata Chrapek, Wójt Wieprza i Tomasz Żak, Burmistrz 
Andrychowa. W przekazaniu astry policjantom uczestniczyli także 
Dorota Żywioł, Skarbnik Gminy Andrychów i Władysław Żydek, 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie. Policjantów 
reprezentował w przyjęciu auta nadkomisarz Arkadiusz Śniadek, 
komendant Komisariatu Policji w Andrychowie.           mn

Nowa astra dla policji
Policjanci z Komisariatu w Andrychowie odebrali nowy samochód. 
Część pieniędzy na niego wyłożyły władze Andrychowa i Wieprza.

Oferta Bielskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego 
S.A. - jak powiedział nam Mirosław Waszyl – nie spełniała wszyst-
kich wymaganych warunków przetargowych. W związku z tym na 
poziomie sprawdzającym została odrzucona. Szefowie BPBP S.A. 
nie zgodzili się z tą oceną i odwołali się do Krajowej Izby Odwoław-
czej, o czym 3 stycznia został powiadomiony Urząd Miejski w An-
drychowie. Skutkuje to tym, że komisja przetargowa nie może roz-
strzygnąć wyboru oferenta – wykonawcy – do czasu arbitrażu KIO. 
Może to potrwać nawet kilka tygodni.              mn

Rozstrzygnięcie wstrzymane
Ocenianie ofert i wybór najlepszej w konkursie przetargowym na 
budowę basenu w Andrychowie zostały wstrzymane, bo od de-
cyzji komisji odwołała się „Bielska Przemysłówka”.

28 grudnia w Urzędzie 
Miejskim burmistrz 
Tomasz Żak wraz 
z przewodniczącym 
Rady Miejskiej Roma-
nem Babskim przeka-
zali ten sprzęt przed-
stawicielom jednostek 
OSP. Towarzyszyła im 
w przekazaniu skarb-
niczka Gminy Andrychów Dorota Żywioł oraz Krzysztof Wójcik 
kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich. Sprzęt dostali ochotnicy 
z Zagórnika, Targanic Górnych, Targanic Dolnych, Sułkowic Bolęci-
ny i z Roczyn. Zostały one wyposażone w zestawy PSP R1 w torbie 
z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną, natomiast OSP 
z Inwałdu i Targanic Górnych otrzymały defibrylatory AED.
Fundusze na ten sprzęt pochodziły z Programu I, Priorytetu IIIB: 
Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom po-
krzywdzonym przestępstwem  i świadkom oraz realizacja przez 
jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych zwią-
zanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem 
i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestęp-
stwem. I zostały rozdysponowane przez Ministra Sprawiedliwości. 
Wcześniej gminy wzięły udział w naborze wniosków, a rozstrzy-
gnięcie zaowocowało przyznaniem gminie Andrychów środków 
w wysokości 37 tys. zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia 
i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy po-
szkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestęp-
stwa. Wkład własny Gminy do tych zakupów wyniósł  5 tys. zł.  

red.

Sprzęt dla strażaków
Gmina Andrychów dostała 37 tys. zł dofinansowania do zakupu 
sprzętu ratunkowej pomocy przedmedycznej dla strażaków z gmin-
nych jednostek OSP. Między nim są dwa defibrylatory, ale to począ-
tek, bo władze gminy chcą w nie zaopatrzyć wszystkie jednostki.
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Umowa mówi o „Pod-
niesieniu efektywności 
energetycznej systemu 
oświetlenia ulicznego 
na terenie Gminy An-
drychów”.  A konkretnie 
chodzi o wymianę 444 
opraw oświetleniowych 
oświetlenia ulicznego 
na drogach publicznych 
i wewnętrznych w 50 
różnych miejscach. Będą 
to tak samo drogi gminne, jak i powiatowe. Wymiana 444 lamp 
ma się zakończyć latem przyszłego roku i będzie kosztować 1 mln 
187 tys. zł.
Wykonawca musi zdemontować stare słupy i oprawy nieefektyw-
nych lamp wysokoprężnych oraz rtęciowych i wymienić je na ener-
gooszczędne lampy typu LED. Oprócz tego na tych samych 444 
słupach umieszczone zostaną sterowniki do radiowego sterowania 
ulicznym oświetleniem tak, jak to już działa na 2700 wymienionych 
wcześniej lamp w ramach programu SOWA. Tym samym w gminie 
będzie już 3200 energooszczędnych lamp. Już dziś wiadomo, że po 
wymianie poprzednio funkcjonującego systemu oświetleniowego 
rachunki za energię zmniejszyły się o jedną trzecią. 

mn

Kolejne lampy do wymiany
Została podpisana umowa w sprawie wymiany kolejnych kilkuset 
lamp na andrychowskich drogach. Stało się to 18 grudnia, a pod-
pisali ją: reprezentujący wykonawcę prac Mateusz Ryndak z firmy 
FBSerwis S.A. z Warszawy oraz wiceburmistrz Andrychowa Miro-
sław Wasztyl i Skarbniczka Gminy Dorota Żywioł.

Przedmiotem umowy jest „Budowa wielofunkcyjnych boisk ze 
skoczniami w dal przy SP nr 4 w Andrychowie”, a podpisali ją: 
z ramienia gminy – wiceburmistrz Mirosław Wasztyl i skarbniczka 
Dorota Żywioł, a w imieniu wykonawcy – Wojciech Pieróg, właści-
ciel firmy INŻ-BUD z Makowa Podhalańskiego. Firma ta wykony-
wała już w gminie kilka inwestycji, ostatnio nowe boiska i tereny 
sportowe przy szkole w Sułkowicach Łęgu.
Tym razem prace będą trwały osiem miesięcy, a ich ogólny koszt 
wyniesie 1.429.481 zł brutto, w tym jest 300-tysięczna dotacja 
z Ministerstwa Sportu. W zakresie prac są przewidziane roboty 
rozbiórkowe wraz z wycinką starej zieleni, ponowne ukształtowa-
nie terenu razem z wzmocnieniem skarp, wykonanie chodników, 
schodów, placów zabaw z obiektami i parkingu z betonowej kostki. 
Nowe boisko i skocznia w dal będą miały nawierzchnię poliureta-
nową, będzie też nowe ogrodzenie, ławki, kosze na śmieci i nowa 
zieleń, również przed frontem szkoły. Uczniowie „Czwórki” będą 
korzystać z tych obiektów już w roku szkolnym 2018/2019.     mn 

Nowe boiska przy „Czwórce”
Przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Andrychowie powstaną nowe, 
wielofunkcyjne boiska i inne elementy otoczenia. 5 grudnia pod-
pisana została umowa z wykonawcą – warta 1,4 mln zł.

Projekt to rodzaj pomocy publicznej dla tych osób, które w swych 
gospodarstwach domowych zdecydują się na wymianę przesta-
rzałego, węglowego i nieekologicznego ogrzewania na gazowe. 
Szczegóły i wysokość dopłat zostaną opublikowane po rozpisaniu 
projektu wraz z „regulaminem konkursu” dla beneficjentów. Reali-
zacja projektu potrwa do końca września 2020 r.
Dokument, o którym tu piszemy, i który podpisał 27 grudnia 
burmistrz Tomasz Żak w pełnym brzmieniu nosi nazwę: „Umowa 
o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 4. Regio-
nalna polityka energetyczna Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”. Dotyczy do-
finansowania projektu „Wymiany źródeł ciepła w indywidualnych 
domach w gminie Andrychów”. Ze strony władz województwa 
Małopolskiego podpisali ją: wicemarszałek Stanisław Sorys oraz 
Grzegorz Lipiec, członek Zarządu. Realizacja projektu rozpocznie 
się w tym roku.             mn 

Pieniądze na wyminę pieców
Gmina Andrychów dostanie dofinansowanie do wymiany pieców 
węglowych na gazowe – w sumie 1.344.750 zł. Pieniądze z fun-
duszy unijnych przekaże gminie Urząd Marszałkowski.

Organizacją i prowadzeniem Punktu Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych zajmie się Zakład Gospodarki Komunalnej, 
który też prowadzi zbiórkę odpadów. ZGK wygrał przetarg ogło-
szony na tę usługę, za którą gmina zapłaci 272 tys. zł. 
Umowę w imieniu Gminy Andrychów podpisał wiceburmistrz Mi-
rosław Wasztyl i Skarbnik Gminy Dorota Żywioł, a ze strony ZGK 
jego prezes Krzysztof Tytko.              mn

ZGK zrobi PSZOK
W ostatnich dniach roku 2017 podpisano umowę w sprawie „Or-
ganizacji i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych na terenie gminy Andrychów”. Będzie obo-
wiązywać przez cały 2018 rok.
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Jesteśmy polskim producentem pomp przemysłowych oraz uszczelnień mechanicznych między innymi dla przemysłu 
górniczego, chemicznego, energetycznego a także ciepłowniczego.

W związku z dynamicznym rozwojem Firmy, poszukujemy osoby na stanowisko:
KONSTRUKTOR CAD

Miejsce pracy: Alwernia, Babice
Zakres obowiązków:
= Opracowywanie dokumentacji technicznej, produkcyjnej pomp oraz systemów pompowych.
= Odpowiedzialność za projekty (rozwiązania konstrukcyjne, koszt i jakość)
= Realizacja prac konstrukcyjnych związanych z projektowaniem nowych maszyn i urządzeń, 
modyfikacja i modernizacja już istniejących projektów.
= Poszukiwanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych
= Nadzór konstruktorski nad produkcją
= Wsparcie techniczne Działu Sprzedaży
= Współpraca z innymi działami

Wymagania:
= Wykształcenie wyższe, min. inżynierskie o kierunku mechanicznym (budowa maszyn lub pokrewne)
= Znajomość zasad rysunku technicznego, podstaw konstrukcji oraz technologii maszyn
= Dobra znajomość systemu CAD 2D i 3D (mile widziane: Inventor)
= Zdolność do samodzielnego i kreatywnego rozwiązywania problemów technicznych
= Dodatkowym atutem będzie znajomość przepisów ATEX oraz Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008
= Mile widziane 2 letnie doświadczenie na analogicznym lub podobnym stanowisku

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres:
rekrutacja@emm.com.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. 
o ochronie danych osobowych: Dz. U. nr 133, poz. 883)".

Jesteśmy polskim producentem pomp przemysłowych oraz uszczelnień mechanicznych między innymi dla przemysłu 
górniczego, chemicznego, energetycznego a także ciepłowniczego.

W związku z dynamicznym rozwojem Firmy, poszukujemy osoby na stanowisko:
OPERATOR CNC

Miejsce pracy: Alwernia, Babice

Zakres obowiązków:
= Ustawianie i obsługa maszyn CNC (HAAS)
= Czyszczenie i konserwacja obsługiwanych urządzeń i przyrządów
= Nadzór jakościowy nad wykonywanymi detalami – kontrola jakości wyrobu gotowego
= Terminowa realizacja przydzielonych zadań

Wymagania:
= Doświadczenie w pracy na obrabiarkach CNC – min. 1 rok
= Wykształcenie min. średnie (techniczne)
= Znajomość rysunku technicznego oraz umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi
= Umiejętność obsługi maszyn sterowanych numerycznie
= Praktyczna znajomość technologii, norm obróbki skrawaniem 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres:
rekrutacja@emm.com.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. 
o ochronie danych osobowych: Dz. U. nr 133, poz. 883)".

Historia miasta widoczna jest w jego kształcie urbanistycznym, w układzie ulic, placów, w murach kamienic… tam najczęściej są-
dzimy. Tylko, że miasto to nie las, samo nie rośnie, muszą go tworzyć ludzie, ich wspólny wysiłek, zamysł, codzienna praca i zgoda. 
Wznosili nie tylko mury, ale przede wszystkim tworzyli oświatę, kulturę, służbę zdrowia, przemysł i służby komunalne, budowali 
samorząd, tworzyli rady gminne i brali 
na siebie odpowiedzialność za wspólne 
dobro. I o nich, albo raczej im poświę-
cona jest książka zredagowana przez 
Andrzeja Frysia, Marię Pytel-Skrzypiec, 
Teresą Putek i Darię Rusin. To zbiór kil-
kuset biogramów andrychowian, którzy 
tworzyli miasto i jego dzieje. Są wśród 
nich takie nazwiska, bez których tej hi-
storii by nie było: Ankwicze, Anteccy, 
Bobrowscy, Czeczowiczki, Duninowie, 
Frysiowie, Lenartowicz, Potoccy, Rey-
owie, Romerowie, Wietrzni, Wolfowie 
czy Zielińscy. Autorzy andrychowskiego 
„Who is who” zastrzegają się, że to nie-
pełny zbiór, że trzeba będzie go uzupeł-
niać i poprawiać. Nie może być inaczej  
i być nie mogło, bo historia się nie skoń-
czyła, jak wieszczył Fukuyama, piszemy 
ją nadal, my żyjący dziś i będą ją pisać ci, 
którzy przyjdą po nas. A dla tych, którzy 
czytając „Kto był kim w Andrychowie” 
pomyślą, że kogoś tam brakuje, jest 
tylko jedna rada: Spiszcie taki biogram  
i dostarczcie go autorom, aby następne 
wydanie było pełniejsze. Pisanie takiej 
książki nie skończy się nigdy.                 red

Kto był kim w Andrychowie
W minionym roku Andrychów obchodził swoje 250-lecie, więc był czas do podsumowań i historycznych refleksji. Jedną z najciekaw-
szych publikacji z tego czasu polecamy dziś naszym Czytelnikom: „Kto był kim w Andrychowie”. Wciąż jest do kupienia w księgarniach 
i siedzibie Towarzystwa Miłośników Andrychowa.
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Spółka Przewozy Regionalne, które organizują ruch pasażerski na linii Bielsko-Biała–Kraków zmieniła w grudniu rozkład jazdy. Publi-
kujemy go obok, obowiązuje od 10 grudnia. Wprowadzany jest na wszystkich liniach małopolskich, ale dla mieszkańców Andrychowa 
najważniejsze są zmiany na naszej linii kolejowej Nr 117. Bardzo ważne dla pasażerów jadących do Krakowa jest też to, że pociągi od nas 
wreszcie będą jeździć nową łącznicą nr 624 i będą zatrzymywać się na nowym przystanku osobowym Kraków Podgórze. Podobno ma to 
skrócić podróż do stolicy Małopolski nawet o 20 minut. mn

Przypomnijmy, że podczas listopadowej Sesji Rady Miejskiej burmistrz Tomasz Żak poin-
formował radnych, że ze stanowiska odchodzi Aneta Wądrzyk, dotychczasowa dyrektorka 
CKiW. Burmistrz zaznaczył, że rozważył tę decyzję, biorąc pod uwagę wszystkie „za” i „prze-
ciw” i analizując zaistniałą w centrum sytuację. Nikt też nie krył – bo było to przecież przed-
miotem jednej z uchwał – że CKiW ma dużą dziurę budżetową, sięgającą 660 tys. zł. Tyle 
bowiem potrzeba, aby finansowo domknąć ten rok i tyle Rada musiała przesunąć z budżetu 
gminy. Radni podkreślili to kilka razy, że głosują za tą dotacją, ale warunkiem jest odejście 
dyrektorki. 
Aneta Wądrzyk złożyła wypowiedzenie z pracy i swoją funkcję przestała pełnić 30 listopada, 
a formalnie odeszła po kilku dniach urlopu, 5 grudnia.
W związku z zaistniałą sytuacją trzeba było powołać osobę, która poprowadzi CKiW do czasu 
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora. W związku z tym Tomasz Żak na czas przej-
ściowy powierzył pani Marcie Kajzer na okres od dnia 5 grudnia 2017r. do dnia 31 stycznia 
2018 r. pełnienie obowiązków Dyrektora Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.
Marta Kajzer do tej pory była kierownikiem Działu Profilaktyki Środowiskowej w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Andrychowie, a także przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych. Przez wiele lat kierowała też, jako dyrektorka, Ośrodkiem 
Wspierania Rodziny.

mn

Marta Kajzer dyrektorką CKiW
Na początku grudnia burmistrz Tomasz Żak powierzył Marcie Kajzer obowiązki dyrektora Centrum Kultury i Wypo-
czynku w Andrychowie. Ogłoszono już konkurs na to stanowisko.

Nowy rozkład jazdy pociągów
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Przybyłym czas umilały występy artystycz-
ne. Na scenie mogliśmy zobaczyć m.in. 
dzieci z Przedszkola nr 5, Ludowy Zespół 
Pieśni i Tańca Andrychów. Zgodnie z trady-
cją życzenia świąteczne złożyli mieszkań-
com m.in. burmistrz Tomasz Żak, ksiądz 
Mariusz Jagosz, wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Władysław Żydek. Nastąpiło 
również symboliczne przekazanie światła 
betlejemskiego przez harcerzy. Wszyscy 
zebrani połamali się opłatkiem. Podczas 
spotkania ks. Jagosz poświęcił nowe auto-
busy. Dwa można było podziwiać zaparko-
wane przed Kościołem, a do reszty udać się 
podróżując jednym z nich do bazy.
Podczas VIII Andrychowskiej Wigilii na-
stąpiło otwarcie wystawy szopek „Wigilijne 
Nastroje” autorstwa Marka Grabowskie-
go. Można było też skosztować specjałów 
przygotowanych przez lokalnych restau-
ratorów. Po uczcie dla ciała nastąpił czas 

na ucztę dla duszy. W Pałacu Bobrowskich 
wspaniałe koncerty: Leny Czechowicz 
i Duo Linea. Panie z Duo Linea zaprosiły do 
wspólnego kolędowania zebranych Gości.

Potrawy wigilijne przygotowali:
Restauracja Adria
Hotel & SPA Kocierz
Restauracja Bracia/Sami Swoi
Czarny Groń
Park Hotel Łysoń
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich 
Andrychów

VIII Andrychowską Wigilię wsparli:
STUS Szkółka Krzewów Ozdobnych – 
Eryk Stus
C.M.C. Sp. z o.o.
Piekarnia Parowa „U Frysia”
Marczyński & Spółka – Piekarnia, Za-
kład cukierniczy

FUH Lenox  s.c.
Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec An-
drychów 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Andrychowie
Stadnina koni „Pod Dębami” z Inwałdu.

ap

Kolędujmy, przyśpiewujmy
Mieszkańcy Andrychowa spotkali się 17 grudnia przy Pałacu Bobrowskich podczas tegorocznej Wigilii. O godz. 16:00, 
w niedzielne popołudnie, rozległ się dźwięk dzwonu Zygmunta oznajmiając rozpoczęcie imprezy.

VIII Andrychowska Wigilia
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21 grudnia br. odbył się w ZSS w Rzykach wyjątkowy koncert. 
Dzieci i młodzież od klasy 4 do III gimnazjum wzięła udział  
w koncercie kolęd. Każda z klas miała wybrać sobie dany utwór  
i zaśpiewać go przed całą szkolną publicznością. Wielu uczestni-
ków przebrało się w stroje, a część klas w wolnych chwilach ćwiczy-
ło ambitnie swój występ. Wszyscy przygotowywali się pod kierow-
nictwem nauczyciela muzyki, p. Marka Bakalarskiego, który znany 
jest z corocznych koncertów organizowanych w Andrychowie. Na 
koniec uroczystości wszyscy odśpiewali wspólnie kilka kolęd. (kp)

Szkolne kolędowanie

Kazimierz Sordyl – autor szopki, która zrobiła furorę w sieci. Film, 
w którym Mistrz opowiada o swoim rzemiośle w zaledwie kilka dni 
zyskał 5,5 tys. wyświetleń na facebooku i dziesiątki komentarzy ze 
słowami uznania. 
Pan Kazimierz jest 70- letnim mieszkańcem Brzezinki Dolnej. 
Prywatnie elegancki, ciepły, straszy mężczyzna. Wolny czas po-
święca pracy nad makietami. Misterna robota połączona z zegar-
mistrzowską precyzją przyniosła fantastyczne efekty w postaci kil-
ku szopek. Praca nad ostatnim dziełem trwała 3 lata i pochłonęła 
znaczną część jego emerytury. Chociaż ze zdrowiem i siłami u Pana 
Kazimierza bywa różnie pozostaje wierny swojej pasji.                     ap

Wspaniałe szopki 
pana Kazimierza

Dobiega końca budowa nadaj-
nika sieci telekomunikacyjnej 
firmy Orange, zlokalizowanego 
w centrum Rzyk.
Początkiem stycznia na prawie 
50 - metrowej wieży monto-
wane były anteny. Już nieba-
wem sygnał telefonii komór-
kowej będzie dobrze odbierany  
w okolicznych, górskich miej-
scowościach. (kp)

Budowa nadajnika na finiszu

W Zespole Szkół Samorządowych w Zagórniku w roku szkolnym 
2017/2018 realizowany jest projekt Narodowego Programu Czy-
telnictwa. W jego ramach, początkiem grudnia, zostało zorganizo-
wane spotkanie z pisarzem – Waldemarem Cichoniem, autorem 
serii książek dla dzieci o kocie Cukierku.
Pierwsza część - „Cukierku, Ty łobuzie”, znalazła się na liście lek-
tur dla uczniów klas 1-3 SP. Pisarz przedstawił uczniom genezę 
powstania wszystkich książek. Opowiedział historię przygarnięcia 
kociaka do domu. Bo Cukierek istnieje naprawdę. W trakcie spo-
tkania, autor czytał fragmenty swoich utworów i zachęcał uczniów 
do zapoznania się z kolejnymi  opowiadaniami o zwierzaku w roli 
głównej. Na zakończenie, każdy uczestnik mógł zakupić sobie 
książkę i otrzymać autograf pisarza. Warto dodać, że w bibliotece 
szkolnej można wypożyczyć książki o „Cukierku”. (pacz)

Spotkanie 
z Waldemarem Cichoniem
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8 grudnia w głównej siedzibie Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie odbyła się uroczysta gala, kończąca akcję pn. „Nauczy-
ciel na medal”. Jej celem było wyłonienie najbardziej cenionych 
i lubianych pedagogów z Małopolski. Patronat honorowy nad ak-
cją objęli: Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego 
i prof. Kazimierz Karolczak – rektor Uniwersytetu Pedagogiczne-
go w Krakowie. Organizatorami plebiscytu była Gazeta Krakow-
ska i Dziennik Polski. Laureatów wybrano w głosowaniu prowa-
dzonym w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i we wszystkich 
powiatach naszego województwa. Nagrody zostały przyznane 
w trzech kategoriach: dla nauczycieli klas I-III szkoły podstawo-
wej, dla nauczycieli klas IV-VII i gimnazjum oraz dla tych, którzy 
uczą młodzież w szkołach ponadgimnazjalnych. W naszym powie-
cie, a co ważniejsze z naszej gminy, laureatkami zostały, kolejno 
w każdej z trzech kategorii klas, następujące nauczycielki: pani 
mgr Katarzyna Gurdek-Wojewodzic (Szkoła w Roczynach), pani 
mgr Marzena Michniewicz-Bąk (Szkoła w Zagórniku) oraz pani 
mgr Anna Guzdek (Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie). 
Pani Katarzyna Gurdek-Wojewodzic jest nauczycielką wychowania 
przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. „Poprzez swoją pracę 
stara się pomóc młodym ludziom w kształtowaniu ich charakte-
rów, talentów i zainteresowań. Stara się wprowadzać dzieci w świat 
nauki poprzez zabawę” – czytamy w Gazecie Krakowskiej. Pani 
Marzena Michniewicz-Bąk uczy biologii i chemii. Jak mówi – pra-
ca nauczyciela jest bardzo trudna, ale daje mnóstwo energii i nie-
samowitą satysfakcję. W zagórniczańskiej szkole promuje akcje 
charytatywne, „zaraża” młodych ludzi wolontariatem. Skupia się 
na osobach niepełnosprawnych, bezdomnych, bo jak podkreśla – 
dzięki temu młodzież uczy się wrażliwości i empatii. Mottem: „Gdy 
uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś 
się uczy”– kieruje się w swoim życiu trzecia laureatka – pani Anna 
Guzdek. Jest nauczycielką wychowania fizycznego, bardzo lubianą 
i szanowaną przez młodzież z andrychowskiego LO. Jej pasją jest 
siatkówka, dlatego od początku swojej nauczycielskiej kariery pro-
wadzi zajęcia pozalekcyjne z piłki siatkowej dla dziewcząt, a także 
zajęcia z lekkiej atletyki. Wszystkim trzem paniom serdecznie gra-
tulujemy. Jesteśmy dumni, że mamy w swojej gminie „Nauczycie-
l(ki) na Medal”.                           (pacz)

Nauczycielki na medal
Katarzyna Gurdek-Wojewodzic (Szkoła w Roczynach), Marzena 
Michniewicz-Bąk (Szkoła w Zagórniku) oraz Anna Guzdek (Li-
ceum Ogólnokształcące w Andrychowie) zostały „Nauczycielka-
mi na medal”.

30 listopada 2017 roku Komisariat Policji w Andrychowie 
został powiadomiony o kradzieży 5 robotów tzw. „M botów” 
służących do nauki programowania. Sprzęt został skradziony  
z samochodu na jednym z osiedli w Andrychowie. Wartość strat 
oszacowano na kwotę prawie 3 tysięcy zł.
Sprawą zajęli się funkcjonariusze z andrychowskiego wydziału 
kryminalnego. Policjanci ustalili sprawcę oraz miejsce ukrywa-
nia fantów, przeszukali jedno z mieszkań na terenie Andrycho-
wa, gdzie znaleźli skradzione roboty. W trakcie przeszukania 
mundurowi odkryli również inne przedmioty, które jak wstęp-
nie ustalono pochodzą z kradzieży z włamaniem do samocho-
dów oraz domków letniskowych.
Zatrzymanemu mężczyźnie postawiono zarzut z art. 278 KK, 
do którego się przyznał. Grozi mu kara pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 5. Sprawa ma charakter rozwojowy, w naj-
bliższym czasie 19-latkowi zostaną ogłoszone kolejne zarzuty.
Policja przypomina! Gdy opuszczamy pojazd, nie powinniśmy 
pozostawiać w miejscach widocznych żadnych wartościowych 
rzeczy typu: bagaż, torebka, laptop, telefon komórkowy czy 
panel radioodtwarzacza. Jeżeli takie rzeczy z jakichś powodów 
musimy zostawić w pojeździe, należy te rzeczy schować, np. do 
bagażnika.

Roboty po kradzieży 
odzyskane
Andrychowskim policjantom udało się przed końcem 2017 roku 
zakończyć sprawę kradzieży „M botów”, a do tego odzyskać inne 
przedmioty, które zostały znalezione w jednym z mieszkań w An-
drychowie. Zatrzymany mężczyzna usłyszał już zarzut, grozi mu 
kara pozbawienia wolności do lat 5.
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Weekend 1-3 XII 2017
Na terenie powiatu wadowickiego policja od-
notowała 14 kolizji drogowych.
1 grudnia ok. godz. 12:00 w markecie Kaufland 
(Andrychów) doszło do kradzieży. Łupem zło-
dziejki padły artykuły spożywcze i przemy-
słowe o wartości blisko 70 zł. Równocześnie 
trzynastoletni syn oszustki dokonał kradzieży 
MP 3 (15 zł.). Skradzione rzeczy odzyskano 
i wróciły do obrotu. Przestępczyni została uka-
rana mandatem. Sąd rodzinny również został 
poinformowany o zdarzeniu.
Tego samego dnia ok. godz. 15:40 dokonano ko-
lejnej kradzież w markecie. Tym razem pokuszo-
no się o okulary i szczoteczkę do zębów - całość 
38,90 zł. Sprawca został ukarany mandatem.
Ul. Przemysłowa godz. 18:15. Kierujący sa-
mochodem marki Fiat Panda nie dostosował 
prędkości do warunków panujących na drodze. 
Na śliskiej nawierzchni stracił panowanie nad 
kierownicą, zjechał na przeciwległy pas ruchu 
i uderzył w samochód marki Seat. Sprawca zo-
stał ukarany mandatem.
2 grudnia na ul. Jana Kilińskiego ok. godz. 
19:50 kierujący samochodem marki Audi A3 
nie dostosował prędkości do warunków at-
mosferycznych. Wpadł w poślizg i uderzył czo-
łowo w samochód marki Mazda 5.
Ok. godz. 20:10 w Roczynach (ul. Bielska) 
samochód marki Toyota wypadł z drogi. 39 - 
letni kierowca nie dostosował prędkości do wa-
runków panujących na drodze. Został ukarany 
mandatem.
4 grudnia 
Ok. godz. 12:00, na jednym z parkingów w An-
drychowie, nieznany sprawca (prawdopodob-
nie kierowca Fiata) najechał na pojazd marki 
Toyota i oddalił się z miejsca zdarzenia. Aktu-
alnie trwają czynności wyjaśniające.
Tego samego dnia w miejscowości Wieprz (ul. 
Akacjowa), kierowca samochodu marki Fiat 
nieprawidłowo wykonał manewr wymijania, 
doprowadzając do zderzenia z Audi. Sprawca 
został ukarany mandatem.
6 grudnia
Śmiertelny wypadek w Inwałdzie. Na drodze 
krajowej nr 52 doszło do tragicznego w skut-
kach wypadku. Jak wstępnie ustalono, kobieta 
kierująca pojazdem marki Peugeot, która jecha-
ła od strony Andrychowa w kierunku Wadowic, 
potrąciła śmiertelnie 53-letniego mężczyznę na 
oznakowanym przejściu dla pieszych. Kierująca 
była trzeźwa. Na miejscu zdarzenia trwały czyn-
ności z udziałem prokuratora.

13:10 na ulicy Dąbrowskiego w Andrycho-
wie doszło do kolizji. Kierujący samochodem 
marki BMW, wykonując manewr cofania, nie 
zachował ostrożności i uderzył w samochód 
marki Kia. Sprawca został ukarany mandatem.
Sułkowice, ul. Racławicka
Pokrzywdzony zgłosił, iż nieznany kierowca 
nie zachował odpowiedniej ostrożności pod-
czas manewru wymijania samochodu marki 
Honda, doprowadzając do zderzenia lusterek 
pojazdów. Sprawca odjechał z miejsca zda-
rzenia. Aktualnie trwają czynności ustalające 
szczegóły incydentu.
7 grudnia ok. godz. 14:25 na ul. Beskidzkiej 
doszło do wypadku drogowego. Samochód 
marki BMW podczas zbliżania się do przejaz-
du kolejowego nie zachował ostrożności i na-
jechał na tył poprzedzającego go motocykla. 
Kierowca jednośladu doznał obrażeń i został 
przewieziony do szpitala.
Godz. 18:00, ul. Krakowska
Kierująca samochodem marki Mazda nie za-
chowała ostrożności podczas zbliżania się do 
przejścia dla pieszych. W konsekwencji naje-
chała na tył samochodu marki Astra, którego 
kierowca puszczał pieszego.
9-10 grudnia
W sobotę, 9 grudnia, w Inwałdzie na ulicy Wa-
dowickiej kierujący samochodem marki Audi 
chcąc uniknąć zderzenia z Renault, zjechał 
z drogi i wjechał w pole uprawne. Również 
w sobotę w Sułkowicach na ul. Racławickiej 
o 20.20 kierujący Oplem nie zauważył stoją-
cego na poboczu samochodu. Chcąc uniknąć 
zderzenia zjechał na przeciwległy pas, stracił 
kontrolę nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie 
uszkadzając je.
W niedzielę po 4 nad ranem w Andrychowie 
na ulicy Głowackiego kierujący Fiatem 20-la-
tek nie dostosował prędkości do warunków 
panujących na drodze, stracił panowanie nad 
pojazdem i wjechał w ogrodzenie. Młody męż-
czyzna był trzeźwy, został ukarany mandatem. 
W Rzykach na osiedlu Hajosty o 17.00 kierow-
ca Opla uderzył w sarnę, która nagle wybiegła 
na ulicę. Zwierzę nie przeżyło tego zderzenia.
Kilka dni temu policjanci z Wydziału Krymi-
nalnego w Wadowicach, w trakcie realizacji 
czynności służbowych, ustalili, że 17-let-
ni mężczyzna przebywając w Wadowicach 
posiada przy sobie środki psychotropowe. 
Funkcjonariusze namierzyli i zatrzymali tego 
mieszkańca powiatu wadowickiego, który po-
siadał marihuanę oraz amfetaminę. W trakcie 

dalszych czynności ustalono, że zatrzymany 
sprzedawał narkotyki innym osobom.
Ponadto policjanci ustalili mężczyznę, od któ-
rego 17-latek kupował narkotyki. To 18-let-
ni mieszkaniec tego samego powiatu, który 
następnego dnia został zatrzymany. Przed-
stawiono mu zarzuty posiadania w miejscu 
zamieszkania substancji zabronionych tj: ma-
rihuany i haszyszu oraz ich sprzedawanie.
Na wniosek KPP w Wadowicach, Prokurator 
Rejonowy w Wadowicach wobec podejrzanych 
zastosował środek zapobiegawczy w postaci 
dozoru Policji. Mężczyznom grozi kara pozba-
wienia wolności do lat 10.
11 grudnia 
Andrychów, ul. Kilińskiego godz. 6:30
Kierujący samochodem marki Skoda, jadąc 
w kierunku ul. Dąbrowskiego zahaczył bokiem 
samochodu o linie telekomunikacyjne. Kable 
zwisały na wysokości 40 cm nad ziemią.
Ul. Starowiejska, godz. 10:40 
Kierujący samochodem marki Nissan, poko-
nując zakręt, nie dostosował prędkości do wa-
runków panujących na drodze. W konsekwen-
cji uderzył tylną częścią pojazdu w ogrodzenie.
12 grudnia ok. godz. 16:00 doszło do śmier-
telnego potrącenia.
Pociąg relacji Kraków - Bielsko-Biała ( w rejo-
nie szlaku kolejowego Andrychów-Bulowice) 
potrącił 80-letniego mężczyznę. Przybyły na 
miejsce lekarz stwierdził zgon mężczyzny. Cia-
ło zostało zabezpieczone do przeprowadzenia 
sekcji zwłok. Czynności wyjaśniające okolicz-
ności zdarzenia bada wadowicka Prokuratura.
Ok. godz. 16:15 w jednym w supermarketów 
na ul. Krakowskiej doszło do kradzieży.
Kobieta skradła artykuły spożywcze o wartości 
3,17 zł. Towar odzyskano, sprawczynię ukara-
no mandatem.
13 grudnia 
Ok. godz. 13:05 w Targanicach (ul. Brzezińska) 
doszło do wypadku.
Kierujący samochodem marki Kia, będąc na 
skrzyżowaniu równorzędnym, nie ustąpił 
pierwszeństwa. W konsekwencji doprowadził 
do zderzenia z samochodem marki Honda. 
Kontrola trzeźwości kierowców nic nie wyka-
zała. Aktualnie prowadzone są czynności wy-
jaśniające.
14 grudnia
Andrychów ul. Garncarska, godz. 15:10
Kierujący samochodem marki Skoda Fabia 
nie udzielił pierwszeństwa. W konsekwencji 
doprowadził do zderzenia z samochodem mar-
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ki Mazda. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. 
Sprawca został ukarany mandatem.
Inwałd ul. Zagórnicka, godz. 17:05
Śmieciarka (blisko 25 ton) osunęła się z jezdni. 
Istniało ryzyko, że pojazd przewróci się i runie 
w przepaść. W akcji ratunkowej udział brali: 
JRG Andrychów, OSP Inwałd, OSP Targani-
ce Górne, a także specjalistyczne firmy Akra 
II z Bielska-Białej i Rojczyk Pomoc Drogowa 
z Katowic. Przy pomocy ich holowników udało 
się wyciągnąć pojazd. Akcja zakończyła się ok. 
godz. 22:00.
Wieprz ul. Kościelna, godz. 17:40
Nieustalony kierowca nie zachował ostrożno-
ści podczas manewru wymijania. Uszkodził 
lusterka w swoim samochodzie oraz pojeździe 
marki Fiat, prowadzonym przez 23-letnią ko-
bietę. Oddalił się z miejsca zdarzenia. Trwają 
czynności wyjaśniające.
16 grudnia 
Rzyki, godz. 17:45 - kierujący samochodem 
Fiat Panda w trakcie wymijania grupy pieszych 
zjechał na przeciwny pas jezdni i doprowadził 
do zderzenia bocznego z jadącym z naprzeciw-
ka samochodem Volkswagen Passat. Sprawca 
został ukarany mandatem.
17 grudnia we Frydrychowicach na ulicy 
Wadowickiej około godziny 16:30 kierujący 
samochodem Audi nie zachował odpowiednie-
go odstępu od poprzedzającego go samochodu 
i uderzył w jego tył. Sprawca został ukarany 
mandatem.
19 grudnia o godzinie 14.30 w Głębowicach 
na ulicy Wadowickiej doszło do zdarzenia dro-
gowego. Jak wstępnie ustalili policjanci 24-let-
ni mieszkaniec Tychów, kierując samochodem 
marki Seat Toledo, na łuku drogi stracił pano-
wanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał 
z jezdni na pole uprawne, gdzie dachował. 
Kierowca został przewieziony do szpitala na 
badania.
Tego samego dnia strażnicy miejscy wydo-
byli skrajnie zziębniętego mężczyznę z wiaty 
śmietnikowej na ul. Olszyny w Andrychowie.
Około godziny 10.30 funkcjonariusze otrzy-
mali informacje o mężczyźnie leżącym w wia-
cie. Na miejscu zastali 47 letniego mieszkańca 
Gminy Juszczyn, którego stan zdrowia wska-
zywał na wyziębienie organizmu. Mężczyzna 
uskarżał się również na ból w klatce piersio-
wej i ogólnie na złe samopoczucie. Strażnicy 
udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej 
i na miejsce wezwano Zespół Ratownictwa 
Medycznego, który przetransportował po-
szkodowanego na Oddział Ratunkowy Szpita-
la w Wadowicach.
20 grudnia
Chocznia godz. 6:35 
Kierujący samochodem marki Volkswagen 
Polo zjechał na przeciwległy pas ruchu, dopro-
wadzając do zderzenia bocznego z ciężarówką. 

Sprawca został ukarany mandatem.
Inwałd, ul. Wadowicka godz. 8:15
Kierujący samochodem marki Mercedes Vito 
nie zachował właściwej odległości względem 
jadącej przed nim Toyoty Yaris. W wyniku zde-
rzenia Toyota została zepchnięta do rowu. Kie-
rowca Mercedesa został ukarany mandatem.
23 grudnia 
Andrychów, ul. Olszyny, godz. 12:00
Kierujący samochodem marki Mazda nie ustą-
pił pierwszeństwa rowerzyście. W konsekwen-
cji doprowadził do zderzenia z nim. Kierowca 
został ukarany mandatem. Rowerzysta nie 
ucierpiał.
Sułkowice, ul. Zarzeczna, godz. 15:00
Kierowca samochodu marki Daewoo Tico, wy-
konując skręt w ul. Długą, nie zapanował nad 
pojazdem. Samochód uderzył w słup.
Andrychów, ul. Krakowska, godz. 17:00
Kierujący samochodem marki Toyota nie 
ustąpił pierwszeństwa rowerzyście. W konse-
kwencji doprowadził do zderzenia z nim. Kie-
rowca został ukarany mandatem. Rowerzysta 
nie ucierpiał.
26 grudnia: Apel Policji - poszukiwany 
motocyklista 
Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach 
prowadzi poszukiwania za kierującym moto-
cyklem, który w dniu 26 grudnia 2017 roku 
około godziny 13-tej w Andrychowie na uli-
cy Krakowskiej nie zatrzymał się do kontroli 
drogowej. Motocyklista zaczął uciekać w kie-
runku Wadowic, popełniając liczne wykrocze-
nia w ruchu drogowym i stwarzając bezpo-
średnie zagrożenie dla innych uczestników 
ruchu oraz pieszych. Kierujący poruszał się 
motocyklem koloru czarnego typu „Naked” 
bez owiewek z bocznym orurowaniem, nie 
posiadał lusterek wstecznych, oznakowanie 
cyfrowe na rejestracji prawdopodobnie 499. 
Motocyklista ubrany był w spodnie jeans ko-
loru niebieskiego, niskie sportowe obuwie, 
czarną bluzę z kapturem z białymi pasami 
na rękawach oraz białym napisem na plecach 
„ZAP…” kask w kolorze ciemnym z kamerą 
zamontowana na szczęce. W przypadku po-
siadania jakichkolwiek informacji w powyż-
szej sprawie prosimy o kontakt z tutejszą 
jednostką pod numer telefonu 33 872 92 00 
lub 997.
Tego samego dnia andrychowscy policjanci 
zatrzymali 25-latka, który w piwnicy posia-
dał narkotyki. Funkcjonariusze 26 grudnia 
na jednym z andrychowskich osiedli podej-
mowali interwencję dotyczącą zakłócania 
ciszy nocnej. Podejrzane zachowanie osób 
na miejscu zwróciło ich uwagę na pomiesz-
czenie w obrębie którego się znajdowali. 
Młody mężczyzna za wszelka cenę nie chciał 
dopuścić, aby policjanci weszli do piwnicy, co 
dodatkowo utwierdziło funkcjonariuszy, że 

w tym pomieszczeniu znajdują się podejrzane 
przedmioty. Dodatkowo mężczyzna wezwał 
na pomoc brata i matkę, aby pomogli mu za-
trzymać interweniujących funkcjonariuszy. 
Jak się okazało w pomieszczeniu znajdowały 
się prawie 33 gramy marihuany i ponad 3,7 
grama amfetaminy. Teraz cała trójka odpowie 
za czyn z art. 224§2 Kodeksu Karnego, a 25 - 
latek dodatkowo za posiadanie środków odu-
rzających. Grozi im kara pozbawienia wolno-
ści do lat 3.
28 grudnia 
Andrychów, Plac Mickiewicza, godz. 10:00 
Kierująca samochodem marki Suzuki pod-
czas manewru cofania uderzyła w zaparko-
wane Audi. Sprawczyni odjechała z miejsca 
zdarzenia. Została odnaleziona i ukarana 
mandatem.
Andrychów ul. Krakowska
Dwóch mężczyzn sukcesywnie dokonywa-
ło kradzieży alkoholi w jednym z marketów. 
Panowie w ciągu 4 dni roboczych zrabowali 
trunki o łącznej wartości 1243 zł. Zostali za-
trzymani przez Policję.
30 grudnia
Sułkowice, ul. Beskidzka, godz. 11:20
Pożar budynku gospodarczego, który za-
grażał sąsiadującemu lokalowi. Na miejsce 
skierowano Państwową Straż Pożarną oraz 
Ochotnicze Straże Pożarne. Podczas gaszenia 
zabudowań doszło do eksplozji butli, praw-
dopodobnie z gazem. Na szczęście sytuację 
udało się opanować, nikomu nic się nie stało, 
a ogień nie rozprzestrzenił się na sąsiednie 
zabudowania. Zniszczeniu uległy narzędzia 
ręczne i sprzęt warsztatowy znajdujący się 
wewnątrz. Straty finansowe oszacowane zo-
stały na ok. 35 tysięcy zł.
Andrychów, ul. Krakowska, godz. 13:00
Kierowca samochodu marki Audi A3 (naj-
prawdopodobniej w wyniku zmęczenia lub 
zaśnięcia) zjechał na przeciwległy pas. W kon-
sekwencji uderzył w jadący z naprzeciwka sa-
mochód Renault, a następnie uderzył w drze-
wo. Żaden z uczestników zdarzenia nie został 
ranny.
Andrychów, ul. Floriańska, godz. 21:00
Pod drzwiami jednego z budynków zapłonął 
ogień. Zapaliły się kartony i palety. Na miej-
scu interweniowali andrychowscy strażacy. 
Nieznane są przyczyny pożaru.
31 grudnia 
Andrychów, ul. Niecała
Nieustalony sprawca uszkodził zaparkowany 
samochód marki Volkswagen. Zniszczeniu 
uległy lusterka oraz lakier pojazdu. Sprawca 
dewastacji nie został zidentyfikowany.
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   W ostatni piątek grudnia wróciłam na ziemię z długiej podró-
ży. Trwała blisko trzy lata. Niby tu byłam, a tak naprawdę tylko by-
wałam. Bo całkowicie wchłonął mnie Andrychów sprzed wieków. 
Utknęłam w dawnym klimacie miasta, jego krajobrazach, ludzkich 
sprawach, wzajemnych relacjach. I przyznam szczerze… wracać 
stamtąd mi się nie chciało. Może dlatego, że był to świat wartości, 
które w dzisiejszym życiu społecznym przestają być standardem? 
Świat – nie polityki, a służby. Świat ludzi prostych i szczerych. 
Ja, która w tym mieście się urodziłam i żyłam od ponad pół wieku 
z przekonaniem, że nigdy nic ważnego ani ciekawego się w nim nie 
wydarzyło, nagle zaczęłam odkrywać jak fascynująca jest jego hi-
storia. To może wydawać się dość zagadkowe, bo przecież maleńki 
Andrychów nie mógł zapisać się na kartach wielkiej historii, skoro 
żadne ważne wydarzenie, żadna wielka bitwa nie miały tu miejsca. 
Także nikt sławny się tu nie urodził, jak w Wadowicach – Karol Woj-
tyła, jak w Kętach – Jan Kanty czy Ambroży Grabowski. Nawet nie 
był mu dany splendor, jak pobliskiemu Zatorowi - stolicy Księstwa 
Zatorskiego. Jednak znalazłam powód do zadziwień i do chwały. 
   Kiedyś wpadł mi w ręce dokument z 1860 roku. Tam przeczyta-
łam: Andrychów. Schludna ta i w wesołej okolicy położona mieścina, 

zajmująca co do swej przemysłowości jedno z pierwszych miejsc w kra�
ju, bieli się nowemi murowanemi domami... 
Co miałam zrobić z tym zdaniem? Przeczytać i zapomnieć? Po-
przestać na zadziwieniu? Czy szukać odpowiedzi na pytanie: w jaki 
sposób mieścina zajmująca ogólną przestrzeń 1488 morg, licząca 
125 domów,  gdzie jest z 1196 mieszkańców zdobyła tak wysoką loka-
tę w krajowej przemysłowości?
   Pojechałam do Bielska, do Archiwum Państwowego. Poprosiłam 
o przedwojenne „Księgi Protokołów” z posiedzeń andrychowskiej 
Rady Miejskiej. Było tego sporo; ładnych parę miesięcy czytania. 
Pierwsza księga zaczynała się datą 22 lutego 1867. 
Księgi… urzędowe dokumenty, kaligrafowane ręką kolejnych se-
kretarzy miejskich okazały się fascynującą lekturą. Księgi… cza-
rodziejki wciągnęły mnie w inny świat. Dzięki nim spacerowałam 
sobie po ulicach galicyjskiego miasteczka, które nocą oświetlało 
dziesięć latarni zapalanych przez Bartłomieja Koniorczyka, zaś 
w dzień przemierzały je psie albo konne zaprzęgi. Czasem pojawiał 
się na nich dobosz z trąbką, by odczytać jakiś komunikat władz 
miasta. Niektóre z nich cuchnęły niemiłosiernie, bo na otwarte 
kanały długo nie było sposobu. Spacerowałam sobie po placach 

Z nadzieją…
Przyznam się Państwu… napisałam książkę. Wczoraj, w ostatni piątek grudnia, zakończyliśmy jej skład. Teraz tylko ko-
rekta, jej nałożenie, druk i jak nic się nie skomplikuje - może dziesięć, może dwanaście tygodni… znów stanę oko w oko 
ze stosami przywiezionych z drukarni paczek. Przeczuwam, że nie ucieszy mnie ich widok; raczej zatrwoży. Bo czyż nie 
jest szaleństwem (albo głupotą) pisać i wydawać książki w kraju, w którym prawie nikt ich nie czyta?
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i ulicach, na których w dni targowe i jarmarczne mieszali się ludzie: 
miejscowi z przyjezdnymi, mieszały się języki: polski z hebrajskim, 
z niemieckim, czeskim… 
Za sprawą Ksiąg poznałam wielu andrychowian. Tych osiadłych tu 
z dziada pradziada i tych, którzy przybyli w to miejsce, bo wyczuli 
dobrą koniunkturę do robienia biznesu i zostali, by tkać tutaj swój 
los… często przez trzy pokolenia. Poznałam też lokalnych decy-
dentów. Dowiedziałam się, kogo szanowano i poważano, wobec 
kogo wykazywano się ostracyzmem, komu nakazano opuszczenie 
miasta ze względu na niemoralne prowadzenie się.  
Przygodą samą w sobie było dla mnie odkrywanie miejsc zamiesz-
kania i pochówku ważnych i mniej ważnych osób w państwie an-
drychowskim. To było najtrudniejsze zadanie, które wynikało  
z tego, że  kiedyś domy nie miały adresów, tylko numery, a pra-
dawna numeracja nie pokrywała się ze współczesną. Np. ustalenie, 
gdzie mieszkał jeden z najbogatszych andrychowian, najważniej-
szych polityków i największych filantropów kosztowało dwa lata 
poszukiwań. A pomógł przypadek.  
Teraz widzę korelację między bogatym zdobnictwem niektórych 
kamienic a „stanem konta” ich właścicieli. 
Już nie umiem obok domów dawnego Rynku Dolnego i Górnego, 
dawnej Kościelnej, Kęckiej, Wadowickiej, Floriańskiej… przecho-
dzić obojętnie. Niemal w każdym miejscu poznałam kogoś intere-
sującego albo coś ciekawego się zdarzyło. Dlatego, historie, które 
opowiadam umiejscowione są pod konkretnymi adresami. 
   Jak wspomniałam, Księgi okazały się czymś więcej niż tylko do-
kumentami urzędowymi. Nie tylko pozwoliły z imienia i nazwiska 
oraz funkcji poznać ważne osobistości dawnego Andrychowa, ale 
także przybliżyły ich cechy charakteru, postawy etyczne, poglądy. 
Księgi ocaliły też dla nas język XIX-wiecznego Andrychowa. Gdy się 
je czyta, do naszych uszu dobiegają zapisane tam treści wzniosłych 
przemówień, roznamiętnione spory i dyskusje członków Rady Miej-
skiej – czasem rzeczowe, czasem niedorzeczne, często… zabawne 
(przynajmniej dziś można je tak odebrać). 
„Posłuchać” wymiany argumentów na temat tego, dlaczego lekarz 
miejski, który się napija (czyli nadużywa) powinien być zwolniony 
z funkcji (według jednych) lub powinien tę funkcję wypełniać nadal 
(według drugich)… bezcenne. 
   Przedwojenny Andrychów to Andrychów dwóch kultur, dwóch 
wyznań, dwóch gmin, polskiej i żydowskiej. W Księgach znajduje-
my wiedzę o tym, jak te dwie kultury się przenikały, w jakich rela-
cjach pozostawali członkowie poszczególnych grup wyznaniowych,  
w ogóle jak andrychowianie, ci, którzy nimi byli od pokoleń, i ci, 
którzy się nimi stawali, zwracali się do siebie, jak się szanowali,  jak 
się organizowali i jak się wspierali. No i oczywiście jest też o tym, jak 
ze sobą konkurowali i jak podkładali sobie świnie. Gmina Żydow-
ska była liczna. Stanowiła 15 – 17 % społeczeństwa Andrychowa. 
Wielu jej przedstawicieli było członkami Zwierzchności (Zarządu 
Miasta), radnymi, właścicielami tutejszych fabryczek i manufak-
tur. Wielu z nich zostało w Andrychowie na wieki, na kirkucie przy 
ul. Żwirki i Wigury. Ich macewy były jak kolejna księga pełna infor-
macji, których nigdzie już znaleźć nie sposób.
   Zdradzę już teraz, że wysoką lokatę w krajowej przemysłowości  
maleńkiego Andrychowa wypracowały głównie fabryki i manufak-
tury należące do Izraelitów, którzy pojawili się w mieście wraz z na-
staniem „epoki bawełnianej”. Zanim ta epoka nastała i zamieszała 
w strukturze narodowościowej miasteczka, cały poprzedzający 
ją złoty wiek tkactwa lnianego należał do miejscowych chłopów 
pańszczyźnianych, których wyróżniały choćby braki w podstawo-

wej edukacji. Co jest zadziwiające, nie było to żadną przeszkodą, by 
swą przedsiębiorczością, pomysłem na zorganizowanie się w spół-
ki kupieckie podbili rynki od Europy po Azję. W królewskiej decy-
zji o nadaniu praw miejskich Andrychowowi także oni mieli swój 
udział. To budzi podziw i refleksję. Bo od razu rodzi się pytanie, co 
takiego uczynili ci chłopi albo czego nie uczynili, że sześć dekad po 
nadaniu Andrychowowi praw miejskich oddali walkowerem bizne-
sowe pole przedsiębiorcom izraelickim? 
Moja książka jest też szukaniem odpowiedzi na to pytanie.
   Historia Andrychowa została utkana z nitek lnianych i baweł-
nianych. Jej fenomen tkwi w tym, że nie da się wyróżnić żadnego 
z etapów. Jak w tkaninie – jest osnowa i jest wątek, wszystko się ze 
sobą splata, jedno wynika z drugiego… 
Dlatego opowieść zaczyna się od początku, który zdarzył się gdzieś 
na przełomie XIII i XIV wieku. Kończy początkiem lipca 1942 roku, 
kiedy to zostało zlikwidowane andrychowskie getto, a jego miesz-
kańcy wywiezieni do Auschwitz. Tak została zredukowana wielo-
kulturowość galicyjskiego miasteczka. I ten fakt stanowi cezurę 
czasową, która zamyka książkę.
 Zatytułowałam ją „Andrychów. Sceny z życia miasta”.  Wspomnia- ją „Andrychów. Sceny z życia miasta”.  Wspomnia- „Andrychów. Sceny z życia miasta”.  Wspomnia-
ne Księgi Protokołów stanowią podstawowy budulec opowieści. Ale 
wzbogacają ją także wspomnienia najstarszych andrychowian. 
Boleję ogromnie, że niektórzy z nich nie doczekali chwili wydania 
publikacji. 
   Przyznam się Państwu… zapomniałam się, zatraciłam się w pisa-
niu. Wszystko wydało mi się cenne, ważne, odkrywcze. Tekst jest 
bogato ilustrowany i udokumentowany. Niewątpliwie jego ozdobą 
są zdjęcia Alojzego Stuglika zdeponowane w bielskim Archiwum, 
także rodzinne kolekcje zdjęć moich rozmówców. Mogłam też 
czerpać z bogatych zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Andrychowa 
oraz andrychowskich kolekcjonerów. Wykorzystałam również 
XIX-wieczne pocztówki, by słowo obrazem się stało. 
Jaki jest tego efekt? Dość „tęgi”! Bo publikacja liczy prawie 700 
stron. Musiałam podzielić ją na dwa tomy, trudno było wszystko 
zmieścić w jednym. 
Postawieniu ostatniej kropki w tak obszernym materiale towarzy-
szyło proporcjonalne uczucie ulgi. Zaraz za nią pojawiły się oba-
wy i to ich całe mnóstwo. Mogłabym zaprzątać sobie nimi głowę, 
każdego dnia tygodnia inną. Ale przecież… jest jeszcze NADZIEJA.
 W Nowy Rok wchodzę z nadzieją, że opisanych scen z ży�
cia miasta nie odkryłam tylko dla siebie. Że być może ktoś jeszcze 
przekona się jak fascynująca jest przeszłość miejsca, w którym 
mieszka. I być może pożałuje, że żyje teraz, nie wtedy.

Jadwiga Janus
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Kilkanaście Kół Gospodyń Wiejskich 
z Gminy Andrychów oraz okolicznych miej-
scowości przygotowało pięknie udekoro-
wane stoły, które uginały się pod ciężarem 
wyśmienitych świątecznych potraw. Człon-
kowie jury mieli nie lada problem z wybo-
rem najpiękniejszego i najsmaczniejszego 
stołu. Ostatecznie Grand Prix przyznano 
paniom z KGW Roczyn. Poniżej podajemy 
pełną listę zwycięzców.
Oceniano nie tylko potrawy, ale też stroiki 
świąteczne oraz nalewki. Publikujemy wy-
niki we wszystkich kategoriach.
Cudowny wieczór w Inwałdzie uświetniły 
występy zespołów chórów i solistów (Chór 
Frydrychowice, Zespół KOTLINA, Paulina 
Fraś). Po konkursie i ogłoszeniu jego wyni-
ków. Goście częstowali się pysznymi sma-
kołykami świątecznymi, które przygotowa-
ły gospodynie.

Kategoria „Stoły wigilijne”
Grand Prix – KGW Roczyny
I miejsce: 

KGW Osiek
KGW Targanice Górne
KGW Zagórnik
II Miejsce:
KGW Gierałtowiczki
KGW Głębowice
KGW Rzyki
KGW Sułkowice Łęg
KGW Węglówka
III Miejsce:
KGW Andrychów
KGW Brzezinka
KGW Frydrychowice
KGW Inwałd
KGW Klecza-Zarębianki
KGW Nidek
KGW Sułkowice Bolęcina
KGW Świnna Poręba
KGW Targanice Dolne
Kategoria „Stroiki Bożonarodzeniowe” 
Grand Prix – KGW Roczyny
I Miejsce: 
KGW Brzezinka Dolna
KGW Gierałtowiczki

KGW Głębowice
KGW Inwałd
KGW Nidek
II Miejsce: 
KGW Rzyki
KGW Targanice Dolne
KGW Sułkowice-Bolęcina
KGW Andrychów
KGW Zagórnik
III Miejsce: 
KGW Frydrychowice
KGW Sułkowice Łęg
KGW Targanice
KGW Świnna Poręba
KGW Osiek
KGW Węglówka
KGW Klecza
Kategoria „Nalewki”
I Miejsce: KGW Nidek
II Miejsce: KGW Świnna Poręba
III Miejsce: KGW Andrychów
IV Miejsce: KGW Sułkowice Łęg
V Miejsce: KGW Inwałd

ap

Stół Wigilijny 2017
Gospodynie z Roczyn zdobyły Grand Prix XVIII Konkursu Potraw 
Regionalnych Stół Wigilijny. Doroczna impreza Stowarzyszenia Go-
spodyń Wiejskich w Andrychowie odbyła się 9 grudnia w Park Hotel 
Łysoń w Inwałdzie. Rolę prowadzącej pełniła pani prezes Czesława 
Wojewodzic. Wśród licznych Gości nie zabrakło władz gminy, po-
wiatu, przedstawicieli wielu organizacji oraz przyjaciół SGW. 
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Don Kichot – to więcej niż balet. To barwne wido-
wisko z udziałem baletu klasycznego, zachwy-
cające bogactwem tańców i kostiumów oraz 
dowcipną narracją do muzyki Ludwiga Minkusa. 
Na andrychowskiej scenie wystąpią Soliści Lumi-
narzy Lwowskiego Narodowego Akademickiego 
Teatru Opery i Baletu „Royal Lviv Ballet” im. Salomei 
Kruszelnickiej razem z Międzynarodowym Teatrem 
Baletu „Premiera” – to gwarancja widowiska na 
najwyższym światowym poziomie artystycznym.
Jako pierwsi Soliści wystąpią:
Kіtrі: Аnnа Surmina – prima-balerina Naro-
dowego Teatru Opery i Baletu im. Salomei 
Kruszelnickej we Lwowie
Bаzyl: Oleg Petryk – solista Narodowego Te-
atru Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickej 
we Lwowie, ludowy аrtysta Ukrainy.

АNNА SURMІNА
Primabalerina Narodowego Lwowskiego Teatru Opery i Baletu. Absolwentka Międzynarodowego Uniwersytetu Słowiańskiego, kijowski wydział 
choreografii, gdzie zdobyła kwalifikację baletmistrza-choreografa. Ukończyła Wyższą Uczelnię Sztuki Choreograficznej „Kijowska Municypal-

na Akademia Tańca” im. Serga Lifar’a, specjalizacja 
„Choreografia”. Uzyskała kwalifikację: artysta baletu; 
wykładowca dyscyplin choreograficznych. Brała udział  
w licznych spektaklach i widowiskach baletowych 
w Polsce i za granicą, m.in. w: Belgii, Holandii i Niem-
czech, Japonii, Hiszpanii, Francji, Szwajcarii, Szwecji, 
Kanadzie, USA. Jako artystka baletu pracowała min.: 
w Donieckim Teatrze Opery i Baletu, w Charkowskim 
Teatrze Opery i Baletu, we Lwowskim Narodowym 
Teatrze Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej. 

OLEG PETRYK
Narodowy Artysta Ukrainy. Absolwent Międzynaro-
dowego Uniwersytetu Słowiańskiego, kijowski wydział 
choreografii, gdzie zdobył kwalifikację baletmistrza-
-choreografa. Ukończył Wyższą Uczelnię Sztuki Cho-
reograficznej „Kijowska Municypalna Akademia Tańca” 
im. Serga Lifar’a, specjalizacja „Choreografia”, uzyskał 
kwalifikację artysty baletu, wykładowcy dyscyplin cho-
reograficznych. Brał udział w licznych spektaklach  
i widowiskach baletowych w Polsce i za granicą, m.in.  
w: Belgii, Holandii, Niemczech, Japonii, Hiszpanii, 
Francji, Szwajcarii, Szwecji, Kanadzie, USA, Islandii, 
Portugalii, Libanie i Rosji, gdzie pracował jako solista 
baletu. W teatrze pracuje od 1995 roku. Jest człon-
kiem Narodowego Związku Aktorów Ukrainy.

28.01 (niedziela) godz. 18.00 | Miejski Dom Kultury w Andrychowie
GALA NOWOROCZNA: Balet „Don Kichot” w wykonaniu Solistów i Luminarzy Lwowskiego Narodowego Akademickiego Teatru Opery 

i Baletu „Royal Lviv Ballet” im. Salomei Kruszelnickiej razem z Międzynarodowym Teatrem Baletu „Premiera”.

Ceny biletów: 80 zł (sala widowiskowa, rząd 1 – 10), 70 zł (sala widowiskowa, rząd 11 – 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, www.ticketpro.pl

Pomysł 
na prezent!
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KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY STYCZEŃ/LUTY

MDK  W ANDRYCHOWIE
 

Tel. 33 875 31 05, 512 442 918, 530 474 008
mdk@kultura.andrychow.eu

12.01 (piątek) godz. 18.00
Finisaż dorocznej poplenerowej wysta-
wy prac Stowarzyszenia Grupy Twór-
ców „MY”
Ekspozycja prac malarskich, rzeźbiar-
skich, intarsji, fotografii oraz haftu.  
Grupa Twórców „MY” powstała w 1973 r. 
z inicjatywy mgr Marii Biel-Pająk. Członkowie 
uprawiają następujące techniki artystyczne: 
malarstwo olejne, akwarela, pastel, haft arty-
styczny, rzeźba, intarsja, fotografia. „Cemen-
tuje nas umiłowanie do sztuki. Nasze prace 
znajdują się prawie w całej Europie, ale tak-
że poza oceanem, zostały zakupione przez 
polskie muzea, nie mówiąc już o licznej rze-
szy krajowych kolekcjonerów”. 

28.01 (niedziela) godz. 18.00
Gala Noworoczna: Balet „Don Ki-
chot” w wykonaniu Solistów i Luminarzy 
Lwowskiego Narodowego Akademickie-
go Teatru Opery i Baletu „Royal Lviv Ballet” 
im. Salomei Kruszelnickiej razem z Mię-
dzynarodowym Teatrem Baletu „Premiera”. 
Spektakl stanowi najpoważniejsze wyzwanie 
dla tancerzy i choreografów. Słynny balet 
wg powieści Miquela de Cervantesa prze-
nosi nas do baśniowej krainy tańca i muzy-
ki, gdzie toczy się opowieść o niespełnio-
nej miłości, romantycznej walce dobra ze 
złem, nasyconej poetycką fantastyką, która 
bawi i wzrusza widzów na całym świecie.  

Ceny biletów: 80 zł (sala widowiskowa, rząd 
1 – 10), 70 zł (sala widowiskowa, rząd 11 – 18).  
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,  
www.ticketpro.pl

2.02 (piątek) godz. 18.00 – 20.30
Kubański piątek w MDK
Zapraszamy wszystkich miłośników ZUM-
BY na warsztaty taneczne z Joasią Sieją. 
Cena: 20zł/dorośli; 5 zł/dzieci do lat 13 
(pod opieką dorosłych)
Współorganizator: 
Agencja Artystyczna J.S.

6.02 (wtorek) godz. 14.00 – 19.00
Popis Ogniska Muzycznego „ME-
TRUM”

9.02 (piątek) godz. 8.00 – 13.00 
XLI Zimowy Rajd Turystyczny Po Zie-
mi Andrychowskiej z metą w Miejskim 
Domu Kultury w Andrychowie.
Organizator: PTTK Odział Zakładowy 
„Andropol S.A.” 
Współorganizator: CKiW w Andrychowie

17.02 (sobota) godz. 18.00 
XXIII Wieczór Austriacki
Koncert Galowy „W Krainie Wied-
nia i Czardasza – Gypsy Show” 

Jedyne w swym rodzaju widowisko mu-
zyczne. Najpiękniejsze arie operetkowe 
Straussa, Lehara, Kalamana, nawiązujące 
do muzyki nie tylko wiedeńskiej, ale rów-
nież cygańskiej i węgierskiej, wykonają: 
Miklosz Deki Czureja z zespołem,  
Anastasia Kornutiak, Mykola Kornutiak, 
Orkiestra Filharmonii Chmielnickiej oraz 

Soliści Narodowej Opery Lwowskiej.
Ceny biletów: 80 zł (sala widowi-
skowa: rząd 1 – 10), 70 zł (sala wi-
dowiskowa: rząd 11 – 18, balkon). 
Sprzedaż biletów: Miejski Dom Kul-
tury w Andrychowie, ul. Szewska 7,  
tel.: 33 875 31 05 lub 512 442 918. 
Bilety online: www.kultura.andrychow.eu, 
kupbilecik.pl

WDK W INWAŁDZIE
Tel. 33 432 26 12 

inwald@kultura.andrychow.eu

11.01 (czwartek) godz. 15.00
Łapiemy kolory
Warsztaty malarstwa dla dzieci. Wykonywa-
nie prac malarskich za pomocą farb i rąk, 
bez użycia pędzli.

20.01 (sobota) godz. 15.30
Spotkanie przy kolędzie
Organizator: Koło Gospodyń Wiejskich w In-
wałdzie.

24.01 – 7.02 w godz. otwarcia placówki
Człowiek, pasja – TEATR
Wystawa fotografii wielkoformatowych i sce-
nografii do spektakli Teatru Ruchu Forma.

25.01 (czwartek) godz. 17.00
Myślę pozytywnie
Warsztaty kreatywnego myślenia, wyrażania 
swoich uczuć, potrzeb, lęków i radości. Spo-
tkanie dla młodzieży.

WDK W TARGANICACH

Tel. 33 875 12 25 

targanice@kultura.andrychow.eu

14.01 i 28.01 (niedziela) godz. 16.30
Jasełka 
Inscenizacja w wykonaniu dzieci, młodzieży 
i dorosłych ze Wspólnoty Parafialnej w Tar-
ganicach.

20.01 (sobota) godz. 19.00
Wieczorek Karnawałowy
Impreza taneczna dla dorosłych organizo-
wana przez Koło Gospodyń Wiejskich z Tar-
ganic.

23.01 (wtorek) godz. 9.00, 12.30
Dzień Babci i Dziadka
Tradycyjne spotkania okolicznościowe orga-
nizowane przez Przedszkole i Oddział „0” 
z ZSS w Targanicach.
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25.01 (czwartek) godz. 9.00, 11.00, 13.00
Dzień Babci i Dziadka
Tradycyjne spotkania okolicznościowe orga-
nizowane przez kl. I-III z ZSS w Targanicach.

26.01 (piątek) godz. 11.00
Apel
Akcja edukacyjna dla uczniów klas gimna-
zjalnych z okazji Wyzwolenia obozu Au-
schwitz. Działania w oparciu o literaturę faktu 
Zofii Nałkowskiej.

WDK W SUŁK.-ŁĘGU
Tel. 33 875 27 45 

sulkowice@kultura.andrychow.eu

10 – 31.01 w godz. otwarcia placówki
Plamą i Kreską
Pokonkursowa wystawa prac plastycznych 
dzieci i młodzieży biorących udział w III 
Gminnym Konkursie „Plamą i kreską – An-
drychowskie inspiracje”.

31.01 (środa) godz. 18.00
Fit Sylwetka
Zajęcia ruchowe dla pań. Wprowadzenie 
nowej metody wzmacniająco-relaksacyjnej.

ŚWIETLICA CKiW 
    W SUŁK.-BOLĘCINIE
Tel. 33 870 13 64 

bolecina@kultura.andrychow.eu

10.01 – 9.02 (w godzinach otwarcia pla-
cówki)
Szczęścia dar
Wystawa fotografii wykonanych podczas 
świątecznych warsztatów fotograficznych 
pt.: „Święta w obiektywie”.

13.01 (sobota) godz. 16.00
Magia Świąt
Spotkanie Opłatkowe dla mieszkańców so-
łectwa, organizowane przez Koło Gospodyń 
Wiejskich w Sułkowicach-Bolęcinie i Świetlicę 
CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie.

17.01 (środa) godz. 15.00
Niech żyje bal...
Warsztaty rękodzieła artystycznego dla 
dzieci i młodzieży z cyklu Spotkania  
(S)Twórcze. Wykonywanie i zdobienie masek 
karnawałowych według własnych pomysłów. 
Cena warsztatów: 10 zł/od osoby. 
Zapisy drogą elektroniczną lub telefonicznie 
(liczba miejsc ograniczona).

31.01 (środa) godz. 14.30 
Karnawałowe wygibasy
Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży.

ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie | Andoria-Mot Sp. z o.o. | 
Sp. z o.o. AN-KOM Józef Przystał ATS Bud s.c. Kamieniołom Mocie F.T.
Auto-Serwis Trojak Sp.J.  Badan – Technika Grzewcza Bank Zachodni WBK 
S.A. Bar pod Puszczą Barleda Poland Sp. z o.o. BeskidMedia Sp. z o.o. 
Between Krystyna Pietras
CADES Wojciech Gasidło Całodobowa Stacja Paliw inż. Wit Ziółkowski
Ceramika Pilch Sp. z o.o. Sp.k. CMC Sp. z o.o. Czarny Groń Sp. z o.o. Sp.k.
DROG-BUD Franciszek Fryc Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o. FHU 
Alicja Holcman FHU ASMAR Łukasz Marczyński FHUP DROG-BIT Konrad 
Odrzywołek Firma Budowlana EURO-DOM Firma Transportowo-Handlowa 
JUREX Glass Studio Monika Grabowska-Pniak Góral A. i Wspólnicy Sp.J.
GRANPAK Sp.J. M. Korczak, R. Marczak GSU S.A. Haft komputerowy TOMI 
Tomasz Mrzygłód Hotel&SPA KOCIERZ Hurtownia tkanin – PAKO plus  
Instalatorstwo Sanitarne i Gazowe Mirosław Balon | J.N. CAFFE Kaufland 
Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k. KOBE Adam Mikołajek Kwiaciarnia Konwalia
KZWM Ogniochron S.A. LOBOGraf Małopolska Spółdzielnia Handlowa 
WIZAN MAX HURT – Tekstylia Piotr Mazgaj Mizera & Mizera. S.J. Hurtownia 
Warzyw i Owoców MWD Sp. z o.o. PAWBOL Sp. z o.o. PHU Borkała Joanna 
Borkała-Kilian Piekarnia Marczyński & S.J. | Piekarnia Piskorek Spółka z o.o. 
Sp.k. Piwnica Rycerska Powszechna Spółdzielnia Spożywców SPOŁEM 
PPHU STAHBUD Stanisław Murgas PROBLIND Kamil Augustyniak PROJBUD 
Zięba-Krażewski  Protech Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
JANEX Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych EMPOL Restauracja ADRIA Restauracja Sumo Sushi 
Salony Meblowe MEBLUX SHE – producent strojów kąpielowych Sieć 
Handlowa Sużyw Sp. z o.o. Sieć sklepów NETTO  SPECJAŁY Sklep rolno-
spożywczy Lucyna Mieszczak Stanica HUCUŁ Józef Brzazgacz  Sumera 
Motor Sp.J. ECHPLAST Sp. z o.o. Tech 
Sterowniki Sp. z o.o. Sp.k. VAN KEULEN Polska Sp. z o.o. WADRAS Sp.J.
WOSANA S.A. Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie Sp. z o.o.
Zakład Handlowy MAZGAZ Maciej Mazgaj Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Andrychowie Sp. z o.o. Zakłady Przemysłu Cukierniczego Skawa S.A.
Zespół Radców Prawnych „Jurysta” Sp.k. J. Trojak i Wspólnicy Zespół Szkół 
im. Armii Krajowej ZDZ w Andrychowie ZPH WELA Augustniakowie Sp.J.
ZPUH DARO Robert Kierpiec. Dziękujemy osobom prywatnym, instytucjom
i jednostkom z Gminy Andrychów oraz wielu osobom, które chciały pozostać 
anonimowe.
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WSZYSTKIM, którzy wspierali nasze działania
w 2017 roku serdecznie DZIĘKUJEMY!

Centrum Kultury i Wypoczynku 
w Andrychowie
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Usłyszycie Państwo najpiękniejsze arie operetkowe Straussa, Lehára, Kálmána nawiązujące do muzyki nie tylko wiedeń-
skiej, ale również cygańskiej i węgierskiej. Blasku i elegancji tej cudownej muzyce dodadzą przepiękna scenografia oraz 
przygotowane specjalnie na tę okazję układy choreograficzne. Międzynarodowa obsada artystów, specjalizujących się 
w muzyce wiedeńskiej i węgierskiej zapewni Państwu niezapomniany wieczór. Wystąpią: Miklosz Deki Czureja z zespołem, 
Anastasia Kornutiak, Mykola Kornutiak, Orkiestra Filharmonii Chmielnickiej oraz Soliści Narodowej Opery Lwowskiej.

17 lutego (sobota) godz. 18.00 | Miejski Dom Kultury w Andrychowie

Ceny biletów: 80 zł (sala widowiskowa: rząd 1 – 10), 70 zł (sala widowiskowa: rząd 11 – 18, balkon). 
Sprzedaż biletów: Miejski Dom Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7, tel.: 33 875 31 05 lub 512 442 918. 

Bilety online: www.kultura.andrychow.eu, www.kupbilecik.pl

Miklosz Deki Czureja (właśc. Mikołaj Czureja, nazywany Królem 
Czardasza) – romski wirtuoz skrzypiec, także aranżer i kompozytor. 
Karierę rozpoczął jako nastolatek skrzypek w Cygańskim Zespole Pie-
śni i Tańca Roma w Poznaniu na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. Z ze-
społem tym współpracował wiele lat i zyskał międzynarodową sławę, 
koncertując na całym świecie. W latach 80. rozpoczął karierę solową, 
która trwa do dziś. Jest też bohaterem licznych reportaży telewizyj-
nych, radiowych i prasowych. Czardasz V. Montiego w wykonaniu Czu-
rei utrzymywał się przez rok na szczycie telewizyjnej listy przebojów. 
Jako skrzypek wystąpił też w produkcjach fabularnych. Współpracuje 
z Fundacją Bahtałe Roma – Szczęśliwi Cyganie. Anastasia Kornutiak – sopran, solistka Narodowej Opery Lwow-

skiej, laureatka międzynarodowych konkursów m.in. I nagroda  
w Ogólnoukraińskim Konkursie „Spring Rhapsody” w Kijowie w 2005 
r. czy I nagroda w Ogólnoukraińskim Konkursie Solistów-Wokalistów 
im. O. Petrusenko w Chersoniu nad Dnieprem w 2006 r. W 2007 r. 
ukończyła Chmielnicki Uniwersytet Narodowy w Ukrainie w klasie 
śpiewu u Tatiany A. Kovtunenko. W 2012 r. ukończyła Lwowską Naro-
dową Akademię Muzyczną im. M. Łysenki u prof. Wołodymyra Igna-
tenko i prof. Ludmiły Bozhko. 
Mykola Kornutiak – baryton, solista Narodowej Opery Lwowskiej, 
ukończył Lwowską Narodową Akademię Muzyczną im. M. Łysenki. 

Pomysł 
na prezent!

KULTURA
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Zapraszamy do aktywnego spędzenia ferii zimowych z  
Szczegółowy program znajdziecie już wkrótce na plakatach, w placówkach wiejskich CKiW, 
w Miejskim Domu Kultury oraz na www.kultura.andrychow.eu

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.

FERIE 
12-25 LUTEGO 2018

Ferie zimowe w placówkach wiejskich:
W planie m.in. spotkanie z podróżnikiem Arunem Milcarzem, warsztaty plastyczne i teatralne, wyjazdy do Wadowic 
(Muzeum Dom Rodzinny św. Jana Pawła II i kryta pływalnia DELFIN), do Krakowa (CRICOTEKA i spektakl w Staromiejskim 
Centrum Kultury i Młodzieży), do Gliwic (Palmiarnia i Park Trampolin), dwukrotnie do Bielska-Białej (kino i park rozrywki 
w Galerii SFERA oraz spektakl „Król Maciuś Pierwszy” w Teatrze Banialuka i park rozrywki).

    * 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

 

 

 

 

 

 

 
   12.01 (piątek – WEEKENDOWE PREMIERY) godz. 20.00

19.01 (piątek – WEEKENDOWE PREMIERY) godz. 18.00

26.01 (piątek – WEEKENDOWE PREMIERY) godz. 18.00

   13.01 (sobota – WEEKENDOWE PREMIERY) godz. 18.00

3.02 (sobota – WEEKENDOWE PREMIERY) godz. 18.00

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

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

14.01 (niedziela – WEEKENDOWE PREMIERY) godz. 18.00

4.02 (niedziela – WEEKENDOWE PREMIERY) godz. 18.00

2.02 (piątek – WEEKENDOWE PREMIERY) godz. 18.00

10 zł – normalny
8 zł – ulgowy*

  

 

  

 
  

 

17.01 (środa – ) godz. 18.00TANIA ŚRODA

7.02 (środa – ) godz. 18.00TANIA ŚRODA

31.01 (środa – ) godz. 18.00TANIA ŚRODA 

  

10 zł – dorośli
5 zł – dzieci**

  

  

 
 

    

WYZNANIA MORDERCY
Thriller; reżyseria: Yu Irie; 
produkcja: Japonia 2017; 117 min.

 

W Tanią Środę 
wszystkie bilety 8 zł

TRAKTOREK FLOREK
Familijny; reżyseria: Peder Naes;
produkcja: Norwegia 2016; 84 min.

PARTY
Czarna komedia; reżyseria: Sally Potter; 
produkcja: Wielka Brytania 2017; 71 min.

10 zł – normalny
8 zł – ulgowy*

W Tanią Środę 
wszystkie bilety 

10 zł – normalny
8 zł – ulgowy*

W Tanią Środę 
wszystkie bilety 8 zł

8 zł

MIASTO DUCHÓW
Dokumentalny; reżyseria: Matthew Heineman; 
produkcja: USA 2017; 90 min.

Wstęp wolny***

*** Za okazaniem laurki. Szczegóły akcji na www.kultura.andrychow.eu/placowki/kino
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Nie z obowiązku i nie dla zarobku, a z dobrej woli i ku chwale oj-
czyzny oczywiście. Bo jak dowiadujemy się z prasy, inicjatywy na-
leżały do partyjnych sekretarzy, a reakcja na nie – do załóg zakła-
dów pracy. Odpowiedzi zawsze były zgodne i entuzjastyczne…tak 
piszą w gazecie. Tym sposobem partia zagospodarowywała ludowi 
pracującemu co którąś niedzielę – jedyny wolny dzień w tygodniu. 
Z nastaniem wiosny można było otworzyć front robót. Np. rozpo-
cząć „Czyn drogowy”. I takie informacje dominują w kwietniowej 
prasie. Czyny społeczne odeszły w niepamięć, tak samo jak Dni 
– czyli święta ku czci. Obchodzony corocznie Dzień Metalowca 
i Dzień Włókniarza miał bardzo uroczysty charakter. W kwietniu 
cześć oddawano też pracownikom służby zdrowia. Jak wyglądały 
te uroczystości… poczytajmy.
Oddając się lekturze zwróćmy uwagę na drobny szczegół związa-
ny z AZPB. Opisywany Dzień Włókniarza połączony był z 60-tą 
rocznicą powstania zakładu. W obszernym artykule nie znalazło 
się nawet zdanie o twórcach i właścicielach najnowocześniejszej 
w Galicji fabryki – braciach Czeczowiczka, czeskich Żydach;  tak 
jakby początku nigdy nie było. Nie mogło być o tym słowa, bo ko-
munistyczna propaganda miała swoje wymagania. Przegląd prasy 
sprzed pół wieku może być dla nas okazją do wglądu w mechani-
zmy jej działania.

Jadwiga Janus 

Przegląd prasy – kwiecień 1967
Od kilku miesięcy szperamy w notatniku pana Jana Brylskiego. Tym razem zatrzymujemy się na stronach z wycinkami praso-
wymi z kwietniowych numerów „Gazety Krakowskiej”. My na kwiecień musimy jeszcze trochę poczekać, ale mamy pewność, 
że wraz z wiosną nie będziemy podejmować czynów społecznych, tak jak pół wieku temu podejmowali andrychowianie. 
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   W sobotę 16 grudnia o godzinie 11.00 Prezydent rewizytował kar�
dynała Krakowskiego, a w południe otworzył wystawę malarstwa 
w „Zachęcie”. Kiedy zatrzymał się przed obrazem „Krajobraz zimo�
wy” Ziomka,�niepostrzeżenie podszedł do niego od tyłu �ligiusz �ie��niepostrzeżenie podszedł do niego od tyłu �ligiusz �ie�niepostrzeżenie podszedł do niego od tyłu �ligiusz �ie�
wiadomski i trzykrotnie strzelił w plecy.��arutowicz upadł na ziemię, 
a leżącemu głowę podtrzymała Kazimiera Iłłakowiczówna. Zgon 
nastąpił natychmiast. Zamachowiec bez oporu dał sobie odebrać 
rewolwer, usiadł na krześle i w otoczeniu strażników czekał na policję. 
(jpilsudski.org )

*
   Tego samego dnia wiadomość o morderstwie dotarła do An-
drychowa. O godz. 17.30 rozpoczęło się zwołane wcześniej posie-
dzenie Rady Miejskiej. Przewodniczył mu burmistrz Franciszek 
Fryś starszy. Porządek obrad obejmował aż 19 punktów. Przed 
przystąpieniem do ich omawiania burmistrz Fryś zabrał głos. 
Zakomunikował Radzie miejskiej otrzymaną przed chwilą od p. Sta�
rosty wadowickiego telefoniczną wiadomość o morderstwie dokona�
nym w dniu dzisiejszym w południe na osobie pierwszego Prezydenta 
Rzeczypospolitej Gabrjela �arutowicza, a napiętnowawszy tę nieby�ę nieby� nieby�
wałą w dziejach narodu polskiego zbrodnię, wniósł na uchwalenie:
Rada Miejska przejęta do głębi grozą dokonanego mordu na osobie 
pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej ś.p. Gabrjela �arutowicza 
wyraża szczery żal i najgłębsze oburzenie z powodu tak ohydnego 
czynu. 
Wniosek ten, którego Rada wysłuchała stojąc, uchwalono jednogło�
śnie a p. Burmistrz oświadczył, że kondolencje złożył już na ręce p. 
Starosty telefonicznie. 
Tyle zanotował protokolant. Najprawdopodobniej do publicznej 
wiadomości tę tragiczną informację przekazały też „Nowiny”, 
czyli ścienna gazetka informacyjna ulokowana na północnej ścia-
nie narożnego domu znajdującego się przy Rynku 36 (dziś jest 
tam sklep pasmanteryjny). Każdemu, kto szedł do kościoła mu-
siała rzucić się w oczy. Szklana płytka autorstwa Alojzego Stugli-
ka, na którą natknęłam się w Archiwum Państwowym  w Bielsku 
Białej sugeruje, że tak mogła wyglądać prezentacja zdarzenia 
z Warszawy w maleńkim Andrychowie. Tytuł się zgadza, czas – 
w ogóle (bo na zdjęciu jest sierpień, a nie grudzień). Być może 
powrócono do zdarzenia z grudnia 1922 roku, bo był ku temu 
jakiś powód? Niestety prócz daty i tytułu nie można nic więcej 
odczytać.  

*
   Ale jest jeszcze inna ciekawa kwestia. Szczery żal i najgłębsze 
oburzenie jakiemu dał wyraz Andrychów nie pokrywały się z na-
strojami warszawskiej ulicy. 
Bo tak jak dzisiaj, tak wtedy Polska była podzielona. Tylko wte-
dy Polska dopiero co odzyskała niepodległość, dopiero co zaczęła 
organizować swoją państwowość i budować wszystko prawie od 
podstaw. By budowanie było efektywne, trzeba było współpraco-
wać. Lewica, prawica i mniejszości narodowe nie potrafiły zjed-

noczyć się wokół wspólnego zadania. Ten cel, w obliczu bezpardo-
nowej walki wyborczej, jakby zniknął z pola widzenia.
- Dotychczasowe życie polityczne Rzeczypospolitej nie wykazało wy�
bitnych zdolności naszych do współpracy. Sądzę zatem, że będę w tym 
wypadku rzecznikiem wszystkiego, co żyje i pracuje poza tą salą, gdy 
zwrócę się do panów z apelem, abyście przykładem swoim stwierdzi�
li, że w naszej ojczyźnie istnieje możność lojalnej współpracy ludzi, 
stronnictw i instytucji państwowych – mówił Józef Piłsudski na 
inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu w dniu 28 listopada 1922 
roku. Lewica i centrum zareagowały na te słowa owacyjnie,  pra-
wica z niechęcią.  - Prawica zachowywała się nie tylko wrogo, a na�
wet wprost niekulturalnie, bo �przy otwarciu przez niego Sejmu, przy 
jego odejściu, z prawicy nikt nie powstał  - wspomniał gen. Jacyna. 
Wyraźnie odczuwano napięcie przed wyznaczonym na sobotę 9 
grudnia wyborem prezydenta.
Ku zdziwieniu wszystkich, pięć dni wcześniej Piłsudski ogłosił, 

Morderstwo w Warszawie, oburzenie w Andrychowie

Niemal dokładnie 95 lat temu, w poniedziałek 11 grudnia 1922 roku, Gabriel Narutowicz został zaprzysiężony na prezy-
denta Polski. Po wiekach panowania monarchii, po 123 latach zaborów,  był on pierwszym prezydentem w dziejach Rzecz-
pospolitej. I pozostawał nim tylko przez pięć dni, bo już w sobotę został zastrzelony. Moment ten opisuje wiele publikacji.

fot. A. Stuglik
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że kandydować nie zamierza, bo ciężka ręka nie pozwala mu chodzić 
drogami kompromisu,  a sztuką tą powinien wykazywać się prezy-
dent. Uważał ponadto, że prezydent nie powinien być związany 
z jakąkolwiek partią polityczną.
Ówczesna prasa pisała, że ze strony lewicy najgorliwiej są wysuwa�
ne dwa nazwiska: ministra Gabriela �arutowicza i byłego ministra 
Stanisława Wojciechowskiego. Zaś kandydatem prawicy był Mau-
rycy hr. Zamoyski.

*
   Poświęćmy parę zdań temu pierwszemu. Gabriel Narutowicz 
urodził się na Kresach w rodzinie powstańca styczniowego. 
W 1891 roku ukończył z wyróżnieniem Politechnikę w Zury-
chu. Potem, jako profesor katedry budownictwa, został wykła-
dowcą na tej uczelni . W Szwajcarii przebywał 30 lat. Najpierw 
projektował tam linie kolejowe, po nich hydroelektrownie, bo 
w energetyce wodnej widział ogromną przyszłość. Jako eks-
pert brał też udział w pracach nad regulacją Renu. Jego wiedza 
i dzieła jakie po sobie pozostawiał, przełożyły się na szacunek 
i uznanie dla jego osoby w całej Europie. Oczywiście, na zamoż-
ność też. Mimo iż pensja polskiego ministra miała się nijak do 
pensji szwajcarskiej gosposi… w 1920 roku wrócił do Polski. 
Czuł się tu potrzebny. Po latach zaborów, po pierwszej z wojen 
– tyle było do budowania i odbudowywania. - Stale odczuwał, 
że jest dłużnikiem wobec swego kraju - mówił w audycji radiowej 
Jerzy Jasiuk.
Nie wspomnieliśmy, a wypada, że po wybuchu I wojny świa-
towej Narutowicz organizował pomoc dla rodaków  w ramach 
Polskiego Komitetu Samopomocy w Zurychu, któremu przewo-
dził. Współpracował też z podobnym Komitetem powołanym 
przez Henryka Sienkiewicza w Vavey. 
Zanim został ministrem w rządzie Władysława Grabskiego, 
jako ekspert regulował Wisłę, także budował zbiornik wodny 
na Sole w Porąbce. Przed ministerstwem, którym dowodził po-
stawiono jedno zadanie - odbudowę kraju. W kolejnym rządzie 
powierzono mu tekę ministra spraw zagranicznych. Układy, 
które wynegocjował i sprawy, które uregulował robiły wrażenie. 
I podobno zaimponowały samemu Piłsudskiemu.
Choć Narutowicz nie zamierzał kandydować na stanowisko 
prezydenta Polski, nie przeciwstawiał się wskazaniu Naczelnika 
Państwa, uznając, że nie ma na to rady.
Po zapowiedzi Piłsudskiego o rezygnacji ze startu w wyborach, 
endecja już widziała swego kandydata – Maurycego Zamoyskie-
go w fotelu prezydenta. Jednak po piątym głosowaniu okazało 
się, że Zgromadzenie Narodowe głosami lewicy i mniejszości 
narodowych wybrało Gabriela Narutowicza. Otrzymał on 61 
głosów więcej niż Maurycy Zamoyski. Marszałkowie udali się 
do Narutowicza, by oznajmić mu wynik wyborów. Narutowicz 
był zaskoczony. Oświadczył, że nie uchyli się przed decyzją 
Zgromadzenia Narodowego.

*
   W Warszawie zawrzało. Na ulicach zaczęli gromadzić się 
studenci, między nimi uzbrojone bojówki. Żądano krwi. Gdy 
na warszawskich ulicach pojawiał się powóz z Narutowiczem, 
obrzucano go kulkami z błota, śniegu i kamieniami. Prawicowa 
prasa dolewała oliwy do ognia za złe mając świeżo upieczone-ła oliwy do ognia za złe mając świeżo upieczone- oliwy do ognia za złe mając świeżo upieczone-
mu prezydentowi długoletni pobyt za granicą oraz status mate- długoletni pobyt za granicą oraz status mate- oraz status mate-
rialny, który czynił z niego przedstawiciela światowej finansjery. 
Kwestionowano też sposób wyboru. Ponieważ o zwycięstwie 

Narutowicza zadecydowały głosy ugrupowań mniejszości naro-
dowych (czyli Żydów, Ukraińców, Rosjan, Białorusinów i Niem-
ców), wybór Zgromadzenia Narodowego uznano za hańbiący 
dla większości, którą stanowili „prawdziwi Polacy”.
Gazety prawicowe zaczęły nawoływać do walki o Polskę: „Z tej 
walki Polska narodowa musi wyjść zwycięsko”. Do walki z wrogami 
państwa wzywał też gen. Józef Haller; gość na dworze w Andry-
chowie. 

*
   Zbliżał się dzień zaprzysiężenia. Prawica zapowiedziała mar-
szałkowi Ratajowi, że nie weźmie udziału w tej uroczystości. 
Obawiając się, że z pomocą tej samej większości zostanie wy-
łoniony rząd, klub narodowy oświadczył, że „odmówi wszelkiego 
poparcia rządom, powołanym przez Prezydenta” i zapowiedział 
walkę „o narodowy charakter Państwa Polskiego zagrożony tym 
wyborem”. 
Konkurent Narutowicza, Maurycy hr. Zamoyski wysłał do pre-
zydenta – elekta depeszę gratulacyjną, w której jednoznacznie 
odcinał się od poczynań swojego obozu politycznego. Napisał 
w niej: „Uznaję z całym szacunkiem wolę nardu i ubolewam nad 
zacietrzewieniem, które sprawia, iż pełni Pan swe nowe obowiązki 
w trudzie, goryczy i niebezpieczeństwie. Zwróciłem się do mego 
stronnictwa, aby nie łączono mego nazwiska i mojego dobrego 
imienia z motłochem, obrzucającym Szanownego Pana kamieniami”.
Swoisty hołd pierwszemu prezydentowi Polski złożył też Józef 
Piłsudski. Wznosząc toast, powiedział: 
- Jako jedyny oficer polskiej służby czynnej, który dotąd przed nikim 
innym nie stawał na baczność, staję oto na baczność przez Polską, 
którą ty reprezentujesz. 

*
   16 grudnia 1922 roku  w południe artysta – malarz Eligiusz 
Niewiadomski,  fanatyk - narodowiec, zabił pierwszego prezy-
denta Polski trzema strzałami w plecy. Jak zareagował na ten 
fakt Andrychów – wiemy. A jak Józef Piłsudski?
„Wydaje się, że�Piłsudski mocno przeżył zamordowanie �arutowi�
cza z�co najmniej dwóch powodów. Po�pierwsze, po�tym jak �iewia�
domski zeznał w�sądzie, iż�tak naprawdę chciał zastrzelić Marszał�
ka, Piłsudski mógł czuć się w�jakimś stopniu odpowiedzialnym za�tę 
śmierć. Po� drugie, (…) Piłsudski przeraził się „jakością” polskiego 
społeczeństwa. Ulica pokazała swe najgorsze oblicze. Marszałek 
mógł dojść do�przekonania, iż�walka toczona w�Polsce odbywa się 
na�śmierć i�życie. Aby�skutecznie zmienić stosunki panujące w�kra�
ju, należało przedsięwziąć radykalne działania, często balansując 
na�pograniczu prawa, jak i�ram systemowych kształtujących ustrój 
państwa. Był to�dopiero czwarty rok niepodległości i�Piłsudski mu�
siał zdawać sobie sprawę z� tego, ile jeszcze pracy trzeba włożyć, 
aby� Polacy nauczyli się szanować swe państwo, jego struktury 
oraz�przedstawicieli. Aby�zaczęli cenić fakt, iż�jest ono wolne i�suwe�
renne.”(www.wprost.pl)
Dodajmy, że artysta – morderca Eligiusz Niewiadomski został 
osądzony i stracony, ale nie zapomniany. Stał się bowiem ikoną 
środowisk prawicowych, a prasa endecka okrzyknęła go boha-
terem! Jeszcze długo po śmierci w kościołach odprawiano msze 
za jego duszę.

Jadwiga Janus
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Poetka studiowała malarstwo na krakow-
skiej ASP, pierwsze wiersze drukowała jako 
dziewiętnastolatka w „Życiu Literackim”. 
Jest autorką przeszło trzydziestu tomików 
poezji, a także tekstów piosenek Skaldów, 
Marka Grechuty i Grzegorza Turnaua. 
Ewa Lipska była dwukrotnie gościem andry-
chowskiego Saloniku Literackiego. Pierwszy 
raz, niedługo po wydaniu debiutanckie-
go tomiku „Wiersze”, 16 kwietnia 1973 r., 
a następnie, po  trzydziestu latach, 25 lute-
go 2003. Podczas drugiego pobytu poetka 
promowała swój wydany w roku 2001 tomik 
„Sklepy Zoologiczne”.

Andrzej Fryś, Janina Madeja-Fryś

Z księgi Pamiątkowej Biblioteki przy WSW w Andrychowie

Była tu też Ewa Lipska
Ewa Lipska, która uchodzi dziś za jedną z najwybitniejszych polskich poetek, w grudniu ubiegłego roku otrzymała 
w Łodzi Nagrodę Literacką im. Juliana Tuwima. Krakowskie Wydawnictwo Literackie wydało niedawno jej tomik poezji 
„Pamięć Operacyjna”.

 O tym, co się wówczas  działo w naszym mieście napisano niewiele, 
a przecież były to czasy ciekawe i dla Andrychowa ważne. Wartości 
książki nie zmniejsza nawet fakt, że prawie 40% jej zawartości sta-
nowią wspomnienia andrychowianina Stanisława Paszewskiego 
z jego pobytu zagranicą. Myślę, że porównanie „siermiężnej” emi-
gracji z lat osiemdziesiątych, do dzisiejszych wyjazdów zarobko-
wych wielu mieszkańców naszego miasta,  jest bardzo wymowne 
i pouczające.
Pewną konfuzję budzi tytuł książki, każe on bowiem spodziewać 
się osobistych wspomnień autorki. Przecież wg wydanego w r. 
1979 „Słownika języka polskiego” pamiętnik, to: „utwór literacki, 
zawierający opisy wydarzeń oparte na bezpośredniej obserwacji 
autora, jego wspomnieniach i przeżyciach”. Wobec faktu, że tekst 
odautorski zajmuje w książce tylko kilka stron– bardziej logiczny 
wydawałby się tytuł z użyciem liczby mnogiej: „Pamiętniki andry-
chowskie”, „Wspomnienia andrychowskie” lub „Wspomnienia an-
drychowianów”.`
Tak czy inaczej książkę czyta się ciekawie, także dlatego właśnie, że 
każdy z licznych autorów wspomnień posługuje się innym stylem 
wypowiedzi. Ja za najpiękniejszy z nich uważam język „kolorowych 
zapachów” jaki zastosowała p. Ewa Partyka, która ponadto zapro-
jektowała okładkę i ozdobiła książkę kilkoma ładnymi ilustracjami.
Żadna beczka miodu nie może się obyć bez łyżki dziegciu. W książ-
ce dostrzegłem kilka błędów i literówek. Na stronie 44 błędnie 

napisano nazwisko bardzo 
zasłużonej andrychowskiej 
nauczycielki Wiktorii Frąc-
kiewiczówny (1896-1974). 
Tekst u dołu str. 45 zapowia-
da zdjęcie, którego nie ma. 
W podpisie pod rysunkiem 
na str. 87 błędnie napisano 
Kocierz. W przypisie na str. 
98 jako rok założenia fabry-
ki Braci Czeczowiczka poda-
no rok 1906, podczas gdy 
powszechnie uznaje się rok 
1907. Ponadto chyba tylko 
fantazji pana Tadeusza nale-
ży przypisać, że – jak podano 
na str. 99 – w latach sześć-
dziesiątych XX w. w każdy 
wtorek odbywały się w Andrychowie targi końskie, a w knajpie 
nazywanej „Pod Biczyskiem” był specjalny stojak na baty. Nie było 
ani targów, ani stojaka, w tej informacji prawdziwa jest tylko część 
dotycząca potocznej nazwy knajpy (w przedwojennym Hotelu Lie-
blich).

Andrzej Fryś

„Pamiętnik andrychowski” Zofii Koczur
Przypisywane Józefowi Piłsudskiemu słowa: „Historię swoją piszmy sami, bo inaczej napiszą ją inni i źle”, każą pochwalić 
p. Zofię Koczur za to, że wydała książeczkę pt. „Pamiętnik andrychowski”. Dotyczy ona bowiem wspomnień mieszkań-
ców Andrychowa z czasów najnowszych (najdalej wstecz sięgają one lat międzywojennych).
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Wykładowczyni jest także działaczką TMA,  inicjatorką trwającej 
od 17 lat kwesty na andrychowskim cmentarzu, dzięki której ura-
towano jak dotąd 13 zabytkowych nagrobków, a ponadto instruk-
torką ZHP. 
Wykład był zatytułowany: „Andrychowskie reminiscencje ży-
dowskie” i obejmował nie tylko erudycyjną prezentację, ale także 
mini wystawę zabytkowych przedmiotów związanych z andry-
chowska społecznością żydowską, pochodzących z kolekcji pp. 
Bizoniów. 

Na wstępie wykładowczyni przypomniała formalne podstawy dla 
osiedlania się Żydów w naszym mieście, a to ogólny zapis w przy-
wileju lokacyjnym Stanisława Augusta, oraz literalne stwierdzenie 
w przywileju Stanisława Ankwicza: „… także niewiernych Żydów 
chcę uznać za zdolnych do przyjęcia prawa miejskiego”. W końcu XVIII 
wieku mieszkało w naszym mieście zaledwie 9 rodzin wyznania 
mojżeszowego, ale później liczba ta znacznie się powiększyła. Żydzi 
współpracowali z andrychowskimi tkaczami, wykonując farbowa-
nie i maglowanie tkanin – tu wsławiły się rodziny Stambergerów 
i Feliksów, a także sami prowadzili tkalnie jak Mechner, Krumholtz 
i Grünnspan. W związku z tkalnią artystyczną Grünnspana wykła-
dowczyni podała bardzo ciekawy fakt: otóż żakardowe tkaniny arty-żakardowe tkaniny arty- tkaniny arty-
styczne były tam wykonywane na maszynach sterowanych taśmami 
perforowanymi, udoskonalonych na zlecenie Grünnspana przez 
polskiego wynalazcę, pochodzącego spod Krosna Jana Szczepani-
ka (1872-1926). Z kolei później, na przełomie XIX i XX wieku, gdy 

andrychowskie chłopskie tkactwo lniane, zagrożone konkurencją 
bawełny, zmierzało do upadku, zbawienną rolę odegrali czescy Żydzi 
bracia Czeczowiczka, zakładając w 1907 r. tkalnię, która dawała za-
trudnienie mieszkańcom Andrychowa przez przeszło 100 lat.
Oczywiście Żydzi zajmowali się także handlem, usługami i wyko-
nywali wolne zawody adwokatów i lekarzy. W Andrychowie istnia-
ła Synagoga (spalona przez Niemców w 1939 r.), Gmina Żydowska 
(Kahał), czytelnia żydowska i klub sportowy Makkabi. 

Na końcu wykładow-
czyni poprowadziła 
słuchaczy na wirtual-
ny spacer po mieście, 
prezentując domy, 
w których w okresie 
mię dz y wo jenny m 
mieszkali lub wyko-
nywali swą  działal-
ność gospodarczą 
Żydzi. Niestety padli 
oni w większości ofia-
rą zbrodniczego Ho-
locaustu, a przecież 
mieli niemały wkład 
w rozwój naszego 
miasta i dziś społecz-
ność ta praktycznie 
nie istnieje.

Andrzej Fryś

Nostalgiczne wspomnienia o andrychowskich Żydach

Słuchacze andrychowskiego UTW spotkali się 29 listopada z Eweliną Prus-Bizoń, która jest nauczycielką w Liceach 
Ogólnokształcących w Andrychowie i Wadowicach, ale przede wszystkim znawczynią historii Andrychowa i andry-
chowskich Żydów, a także właścicielką wspólnej z mężem Tomaszem wspaniałej kolekcji zabytkowych dokumentów, 
przedmiotów, pocztówek, itp.
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Każdy człowiek jest stworzony do tego, by 
robić w życiu to, co lubi najbardziej. Mało 
tego, każdy z nas posiada jakiś talent. Ide-
alnym przykładem na to są młodzi ludzie, 
którzy z dumą stanęli na scenie WCK  
w Wadowicach i odebrali nagrody za swo-
je pasje i uzdolnienia. Jednym z nich jest 
Miłosz Suliga, uczeń klasy 3 SP w Zespole 
Szkół Samorządowych w Zagórniku. Mi-
łosz posiada wiele zainteresowań. Jest kre-
atywny i obowiązkowy. Od najmłodszych 
lat interesuje się paleontologią. Do dzisiaj 
zbiera informacje o gatunkach dinozaurów. 
Jest znakomitym recytatorem i plasty-
kiem. Pasjonuje go również historia Polski. 
W ostatnim czasie odkrył też swój kolejny 
talent – pisarstwo. Pasja ta została dostrze-
żona przez nauczycielkę Miłosza. Dzięki 
niej udało się nakłonić Miłosza do napi-
sania dwóch opowiadań i wzięcia udziału  
w konkursie „Talenty 2017”. Było warto, 
ponieważ Miłosz został laureatem w ka-
tegorii: literatura. Najpierw znalazł się  
w gronie 81 osób do nagrody „Talent” we 
wszystkich kategoriach artystycznych  
i wiekowych. Następnie okazał się najlep-
szy w literackiej kategorii i otrzymał bez-
cenną, ręcznie wykonaną statuetkę „Talent 
2017”. Jest ona ufundowana przez Staro-
stwo Powiatowe i Wadowickie Centrum 
Kultury. 
Pozostali laureaci „Talentów 2017” z gminy 
Andrychów, to:
„Talent 2017” w kategorii Plastyka otrzy-

mała: Wiktoria Paszewska - Centrum Kul-
tury i Wypoczynku w Andrychowie.
„Talent 2017” w kategorii Muzyka otrzy-
mał: Kacper Bryzek – Ognisko Muzyczne 
„Metrum” w Andrychowie.
„Talent 2017” w kategorii Wokal otrzyma-
ły: Magdalena Kiełczewska – Zespół Szkół 
Samorządowych w Sułkowicach – Łęgu. 
Maja Archer – Zespół Szkół Samorządo-
wych w Roczynach. Natalia Słanek – Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Andrychowie. Kata-
rzyna Strojny - Liceum Ogólnokształcące  
w Andrychowie.
„Talent 2017” w kategorii Recytacja 
otrzymały: Karolina Wawrzeszkiewicz 
- Centrum Kultury i Wypoczynku w An-
drychowie. Sandra Romik - Liceum Ogól-
nokształcące w Andrychowie.
„Talent 2017” w kategorii Teatr otrzymały: 
Wiktoria Sordyl - Szkoła Podstawowa nr 3 
w Andrychowie. Magdalena Wawrzeszkie-
wicz - Centrum Kultury i Wypoczynku w 
Andrychowie.
„Talent 2017” w kategorii Taniec otrzyma-
ła: Mariola Szostok – Zespół Szkół Samo-
rządowych w Sułkowicach – Łęgu.
Ponadto jury zakwalifikowało 17 osób 
do eliminacji wojewódzkich XXXI Mało-
polskiego Festiwalu Form Muzycznych i 
Tanecznych „Talenty Małopolski 2018”.  
W kategorii muzyka i wokal w gronie wy-
różnionych z naszej gminy znaleźli się:Ali-
cja Oboza - Ognisko Muzyczne „Metrum” 
w Andrychowie z utworem pt. „Polskie 

drogi”. Kacper Bryzek – Ognisko Muzycz-
ne „Metrum” w Andrychowie z utworem 
pt. „Fly Me To The Moon”. Magdalena 
Kiełczewska – Zespół Szkół Samorządo-
wych w Sułkowicach – Łęgu z utworem pt. 
„Gwiazdą być”. Maja Archer – Zespół Szkół 
Samorządowych w Roczynach z utworem 
pt. „Jealous”. 
Natalia Słanek – Szkoła Podstawowa nr 3 
w Andrychowie z utworem pt. „Miasteczko 
Bełz”. 
Katarzyna Strojny - Liceum Ogólnokształ-
cące w Andrychowie z utworem pt. „Kiedy 
mnie już nie będzie”. Mariola Szostok – Ze-
spół Szkół Samorządowych w Sułkowicach 
– Łęgu – w kategorii Taniec.
Wszystkim uzdolnionym gratulujemy. 

(pacz)

Odebrali nagrody za swoje pasje i uzdolnienia
17 grudnia 2017 roku podczas Koncertu Galowego w Wadowickim Centrum Kultury, wyłoniono zwycięzców tegorocz-
nej edycji festiwalu „Talenty 2017”. Poznaliśmy nazwiska najzdolniejszych laureatów konkursu z naszej gminy.

W całej gminie, wśród uczniów szkół podstawowych, nie było lep-
szej tenisistki niż Zuzanna Piekarczyk. Ta niespełna siedmioletnia 
dziewczynka zwyciężyła w zawodach na szczeblu powiatowym i za-
kwalifikowała się do zawodów rejonowych. Kolejnym osiągnięciem 
uczennic ze Szkoły Podstawowej w Inwałdzie jest zajęcie I miejsca 
w rozgrywkach drużynowych w tenisie stołowym. Zuzanna Pie-
karczyk, wraz ze swoją niewiele starszą koleżanką Alicją Obozą, 
uzyskały I miejsce w gminie oraz w powiecie. Teraz czekamy na ich 
sukcesy w półfinałach wojewódzkich. Również chłopcy z Zespołu 

Szkół Samorządowych w Inwałdzie mają co świętować. Michał 
Piekarczyk, uczeń klasy 7, zajął I miejsce w gminie i w powiecie  
w konkurencji indywidualnej. Wraz ze swoimi kolegami, Konra-
dem Hojnym i Wiktorem Rusinkiem, uczniami klasy 3 gimnazjum, 
stworzyli drużynę, która uplasowała się na I miejscu w gminie,  
a także uzyskała II lokatę, zarówno w powiecie, jak i rejonie. Tym 
sposobem uczniowie zakwalifikowali się do zawodów wojewódz-
kich. Wszyscy jesteśmy dumni z młodych sportowców, gratuluje-
my im dotychczasowych osiągnięć i życzymy kolejnych sukcesów!

Mistrzowie tenisa stołowego z Inwałdu
Zespół Szkół Samorządowych w Inwałdzie po raz kolejny święci sukcesy swoich uczniów. Tym razem są to osiągnięcia sportowe w 
tenisie stołowym.
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NA: Od ilu lat jesteś związany z WOŚP?
GT: Wolontariuszem jestem od 8 lat, cho-
ciaż od początku pracuję w sztabie.
NA: Co robisz w sztabie? Jak wygląda 
dzień Finału z Twojej strony?
GT: Dzień zaczyna się przygotowaniem 
stanowisk dla rozliczających się wolon-
tariuszy oraz osób liczących pieniądze. 
Następnie przychodzą wolontariusze 
z opiekunami. Każdy z nich dostaje za-
plombowaną puszkę, na której zapisywa-
ny jest numer identyfikatora. Wolonta-
riusze ruszają w teren, informując sztab, 
w którym miejscu będą stać z puszką. 
Muszą mieć równocześnie stały kontakt 
telefoniczny ze sztabem i  opiekunami, 
przez co można skutecznie koordynować 
zbiórkę, dbając o ich bezpieczeństwo. 
Po zakończeniu zbierania, wolontariusz 
wraca do sztabu, gdzie podliczane są 
pieniądze. Następnie zebrana kwota zo-
staje wpisana do komputera, a puszka 
zniszczona. Oczywiście przez cały czas 
w sztabie na wolontariuszy czeka gorąca 
herbata, owoce oraz drobne przekąski, 
fundowane przez sponsorów, przeważnie 
jest to pizza. Zebrane pieniądze w bez-

piecznych kopertach przekazywane są do 
banku.
NA: Czy łatwo jest organizować zbiór-
kę w Andrychowie i w okolicach?
GT: W przeciągu 17-letniej działalności 
sztabu w Andrychowie lokalne społeczeń-
stwo przyzwyczaiło się do naszej akcji. 
Nikogo nie zmuszamy do przekazania 
datku, jest to dobrowolne. Wolontariusze 
informują nas w sztabie o przebiegu zbiór-
ki. Ich bezpieczeństwo jest dla nas priory-
tetem, dlatego współpracujemy z rodzica-
mi, szkolnymi opiekunami, policją i strażą 
miejską. 
NA: Co Ty sądzisz o akcji?
GT: Myślę, że dzięki tym kwestą pomaga-
my wielu ludziom zmagać się z chorobami 
oraz ułatwiamy pracę lekarzom, wyposa-
żając szpitale w nowoczesny sprzęt.
Dziękuję za rozmowę. 
W  lutowym  wydaniu Nowin Andrychow-
skich ukaże się szczegółowa relacja z prze-
biegu tegorocznego 26. Finału WOŚP 
w Andrychowie. Bądźcie z nami 14 stycz-
nia, wspólnie pomóżmy tym, którzy na to 
zasługują. 

Krzysztof Paczyński

Finał WOŚP
Już niebawem, bo 14 stycznia br. odbędzie się 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którego tegoroczne 
hasło brzmi: Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków. W całej Polsce tworzone są sztaby, które przygotowują się 
na tę wyjątkową niedzielę. Po przeprowadzonej rejestracji wolontariuszy, dużo pracy zajmuje przygotowanie siedziby 
sztabu, puszek czy serduszek. Aby czytelnikom Nowin przybliżyć funkcjonowanie andrychowskiego sztabu, poprosili-
śmy o rozmowę z Grzegorzem Tomiczkiem - koordynatorem sztabu WOŚP.
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Sam tytuł oznacza, że wykła-
dowczyni, uznając bezwzględny 
geniusz Stanisława Wyspiań-
skiego jako dramaturga, pochy-
liła też czoło przed Andrzejem 
Wajdą, twórcą fenomenalnej 
ekranizacji.
Na wstępie przedstawiony zo-
stał w skrócie życiorys Stanisła-
wa Wyspiańskiego – malarza, 
scenografa, dramaturga, poety, 
a nawet projektanta witraży 
i mebli. Podczas kilkuletniego 
pobytu w Paryżu zetknął się on 
ze sztuką japońską, a ponad-

to dzielił pracownię z postimpresjonistą Paulem Gauguinem. Ale 
przede wszystkim Stanisław Wyspiański był bez reszty zakochany 
w Krakowie. 
Wielki dramat „Wesele” powstał w kilka miesięcy jako pokłosie we-
sela młodopolskiego poety Lucjana Rydla z chłopską dziewczyną, 
Jadwigą Mikołajczykówną z Bronowic. 

Wiele cytatów z „Wesela” weszło do mowy potocznej, na przy-
kład; „a tu pospolitość skrzeczy”, „chłop potęgą jest i basta”, „mia-
łeś chamie złoty róg…”. Na scenie dramatu postacie autentyczne 

przeplatają się z fikcyjnymi, 
a także, co ważne, z posta-
ciami-symbolami. Do tych 
ostatnich należy Chochoł, 
Stańczyk, Wernyhora, czy 
Jakub Szela. Szczególnie 
te postacie służą zilustro-
waniu wad i kompleksów 
galicyjskiej inteligencji, tra-
wionej, jak by to powiedział 
współczesny klasyk, impo-
sybilizmem. 
Krystyna Korbut-Płonka 
zaprezentowała szereg scen 
z „Wesela” Andrzeja Wajdy 
wykazując, że nawet, jeżeli 
reżyser oddalił się nieco od 
oryginału, to film jest dzie-
łem niemal doskonałym.

Na zakończenie spotkania Pani Prezes Danuta Bańska złożyła 
wszystkim obecnym życzenia wesołych Świat i szczęśliwego nowe-
go roku 2018.

Andrzej Fryś
P.S. Chciałbym przeprosić wykładowczynię za to, że być może 
nie do końca zrozumiałem wszystkie jej intencje i dopuściłem się 
w tym tekście pewnych przekłamań.

Na UTW o Wyspiańskim
W 2017 rokuminęło sto dziesięć lat od śmierci znakomitego polskiego twórcy Stanisława Wyspiańskiego. Dla mgr Kry-
styny Korbut-Płonki, Honorowego Członka UTW, rocznica ta stała się okazją do wygłoszenia piętnastego już na UTW 
wykładu pod tytułem: „Sami swoi – polska szopa” w „Weselu” St. Wyspiańskiego i A. Wajdy. 

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!
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W wyniku ogłaszanych nabo-
rów wniosków po środki na 
rozwój sięgają przedsiębior-
cy, organizacje pozarządowe, 
osoby fizyczne oraz jednostki 
samorządu terytorialnego. 
Efektem naborów przeprowa-
dzonych przez Stowarzysze-
nie LGD ,,Wadoviana” w 2016 
i 2017 roku:
- powstaną 3 nowe przedsię-
biorstwa, 
- fundusze na rozwój otrzyma 
5 przedsiębiorstw,  
- powstaną 4 nowe obiekty 
infrastruktury rekreacyjnej 
i kulturalnej 
- odbędzie się 5 wydarzeń 
promujących dziedzictwo 
lokalne i obszar LGD ,,Wado-
viana” 
- zostanie utworzonych 17 
miejsc pracy (w tym 2 miejsca 
pracy w wyniku wdrożenia 
innowacyjnych rozwiązań).
Do dofinansowania zostały 
wybrane operacje na łączną 
kwotę  3,1 mln zł, co stano-
wi 40% wykonania budżetu 
LSR. Dokumentacja związa-
na z naborami oraz aktual-
ny harmonogram naborów 
znajduje się na stronie inter-
netowej www wadoviana.pl. 
Informacje o możliwościach 
dofinansowania można także 
uzyskać bezpośrednio w Biu-
rze LGD przy ul. Lwowskiej 
7 w Wadowicach. Stowarzy-
szenie LGD ,,Wadoviana” 
sięga także po zewnętrzne 
środki – w ramach programu 
FIO ,,Małopolska Lokalnie” 
udało się pozyskać w latach 
2015-2017 fundusze na re-
alizację projektów dla 3 grup 
nieformalnych- ze Zbywa-
czówki, Choczni oraz miłośni-
ków pożarnictwa z Wadowic. 
W ramach projektów uszyto 

2 lata realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 
Stowarzyszenia LGD ,,Wadoviana”

18 kwietnia 2016 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o wyborze Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Spo-
łeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Wadoviana” do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. 
Stowarzyszenie LGD ,,Wadoviana”  pozyskało kwotę 7,6 mln zł na wsparcie dla społeczności lokalnej obszarów wiejskich gminy Andrychów 
i gminy Wadowice. O pomoc można się ubiegać w ramach dwóch celów głównych LSR: ,,Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze 
LSR, w szczególności sektora turystyki lub rekreacji”, oraz ,,Podniesienie jakości życia w oparciu o walory turystyczne lub kapitał społeczny”. 

stroje ludowe, odbywały się warsztaty szycia, haftu, 
układania bukietów, zastosowania ziół w kuchni i ko-
smetyce, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz 
zorganizowano kilka wycieczek po okolicy. Wspiera-
my także działania organizacji pozarządowych. 18 
czerwca 2017 roku, podczas I Pikniku Organizacji Po-
zarządowych na Bulwarach nad Skawą w Wadowicach 
zorganizowaliśmy konkurs kulinarny na ,,Najlepsze 
swojskie smarowidło do chleba” oraz wydarzenie pt. 
gotowanie tradycyjnej potrawy regionalnej – flaków 
wadowickich. Nawiązaliśmy współpracę z kolejnymi 
kołami gospodyń wiejskich, które przygotowują po-
trawy oraz wyroby rękodzielnicze prezentowane na 
stoiskach LGD ,,Wadoviana” podczas ważnych imprez 
i wydarzeń w Andrychowie i Wadowicach. Kładzie-
my nacisk na promocję dziedzictwa regionu - dzięki 
staraniom LGD ,,Wadoviana” chleb inwałdzki został 
wpisany na listę produktów tradycyjnych wojewódz-
twa małopolskiego. Jednym z celów realizacji LSR jest 
także wzrost wiedzy mieszkańców na temat Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 14 września 2017 
roku ogłosiliśmy konkurs adresowany do uczniów 
szkół średnich pt. ,,Dowiedz się więcej o funduszach 
unijnych” z założeniem, że wiedza zdobyta w konkur-
sie będzie przydatna zarówno w planowaniu dalszej 
kariery zawodowej jak i pomocna w wyborze kierun-
ku studiów. Ważnym aspektem funkcjonowania LGD 
,,Wadoviana” jest współpraca w ramach Małopolskiej 

Sieci LGD oraz współpraca międzynarodowa. Podczas 
Światowych Dni Młodzieży w lipcu 2016 roku odbyły 
się spotkania małopolskich LGD z przedstawiciela-
mi 5-ciu włoskich LGD, których efektem jest wspól-
nie przygotowywana oferta turystyczna, promująca 
dziedzictwo św. Jana Pawła II - ,,La Via di Karol”. 
Tak określone kierunki rozwoju Stowarzyszenia LGD 
,,Wadoviana” spełniają oczekiwania jego członków, 
czego wyraz dali podczas walnego zebrania w dniu 26 
września 2017 roku. Dotychczasowi członkowie Za-
rządu –Dorota Balak, Aneta Stawowczyk, Stanisław 
Prus i Władysław Żydek zostali jednomyślnie wybrani 
na kolejną, 2-letnią kadencję. W 2018 roku Stowarzy-
szenie LGD ,,Wadoviana” zrealizuje wiele przedsię-
wzięć. Zaplanowano dwa nabory wniosków (pierwszy 
na przełomie marca i kwietnia) min. na realizację ope-
racji z zakresu podejmowania i rozwoju działalności 
gospodarczej, na które zarezerwowano kwotę 1,2 mln 
zł. Rozpocznie się realizacja dwóch projektów współ-
pracy - z dziedziny turystyki oraz dziedzictwa kuli-
narnego (KUCHNIA). LGD ,,Wadoviana” tradycyjnie 
weźmie czynny udział w ważnych wydarzeniach na 
terenie gmin Andrychów i Wadowice – zapraszamy 
do odwiedzania naszego stoiska, na którym można 
wziąć udział w konkursach oraz pozyskać informacje 
o możliwościach dofinansowania projektów.

Zarząd Stowarzyszenia LGD ,,Wadoviana”
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Istotną zmianą wprowadzoną nowym regulaminem, który został do-
stosowany do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grud-
nia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 
wybranych frakcji odpadów, jest sposób gromadzenia odpadów zbie-
ranych selektywnie. Od 1 stycznia 2018r. właściciele nieruchomości 
zobowiązani są gromadzić odpady zbierane selektywnie w odpowied-
nio opisanych pojemnikach lub workach zgodnie z nową kolorystyką 
wskazaną w w/w regulaminie.

ZABUDOWA JEDNORODZINNA
W przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej odpady se-
gregowane należy gromadzić w workach następujących rodzajów:
papier – worki niebieskie, oznaczone napisem „Papier”
szkło - worki zielone, oznaczone napisem „Szkło”
metale i tworzywa sztuczne - worki żółte, oznaczone napisem „Metale 
i tworzywa sztuczne”.
odpady ulegające biodegradacji – worki w kolorze brązowym, oznaczo-
ne napisem „Bio”
odpady zielone – worki w kolorze brązowym, oznaczone napisem „ Bio 
– odpady zielone”
Pozostałości z segregowania, czyli odpady zmieszane oraz popiół nale-
ży umieszczać w pojemnikach:
popiół – pojemniki w kolorze dowolnym, oznaczone napisem „Popiół” 
z wyłączeniem w/w kolorów
odpady niesegregowane (zmieszane) – w kolorze dowolnym, z wyłą-
czeniem w/w kolorów.
Dopuszcza się stosowanie worków do zbierania odpadów zmieszanych 
w przypadku nieruchomości trudnodostępnych, nie posiadających od-
powiedniego dostępu do drogi. Wykaz nieruchomości trudnostępnych 
podany jest na stronie Urzędu Miejskiego w Andrychowie w zakładce: 
nasze miasto/gospodarka odpadami.

ZABUDOWA WIELORODZINNA
W przypadku nieruchomości wielorodzinnych odpady należy groma-
dzić w pojemnikach następującego rodzaju:
papier – pojemniki niebieskie, oznaczone napisem „Papier”
szkło – pojemniki zielone, oznaczone napisem „Szkło”
metale i tworzywa sztuczne - pojemniki żółte, oznaczone napisem 
„Metale i tworzywa sztuczne”
odpady ulegające biodegradacji – pojemniki w kolorze brązowym, 
oznaczone napisem „Bio”
odpady zielone – pojemniki w kolorze brązowym, oznaczone napisem 
„ Bio – odpady zielone”
popiół – pojemniki w kolorze dowolnym, oznaczone napisem „Popiół” 
z wyłączeniem w/w kolorów
odpady niesegregowane (zmieszane) – w kolorze dowolnym, z wyłą-
czeniem w/w kolorów.

W sytuacji okresowego powstawania zwiększonej ilości odpadów se-
gregowanych na terenie nieruchomości w zabudowie wielolokalowej 

dopuszcza się stosowanie do zbierania odpadów, worków spełniają-
cych wymagania określone w niniejszym regulaminie.
Informujemy, że:
Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów powinny być:
- o minimalnej pojemności 110 l, wykonane z tworzywa sztucznego 
lub metalu, zgodne z obowiązującymi normami europejskimi lub rów-
noważnymi normami kraju producenta, odporne na działanie promie-
ni UV, niskie temperatury, środki chemiczne oraz uszkodzenia me-
chaniczne, niezawierające pierwiastków szkodliwych dla środowiska, 
wyposażone w pokrywę oraz dodatkowo w przypadku pojemników 
o pojemności powyżej 110 l w koła. 

Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów powinny 
być:
- półprzeźroczyste lub przeźroczyste tzn. umożliwiające kontrolę ze-
branych odpadów bez konieczności otwierania worka, o pojemności 
120 l, o wytrzymałości na obciążenia minimum 15 kg dla worków ko-
loru żółtego oraz minimum 30 kg dla worków pozostałych kolorów, 
wykonane z folii polietylenowej i barwników niezawierających kadmu, 
ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, odporne 
na działanie promieni UV, niskie temperatury oraz środki chemiczne.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych, worki i pojemniki po-
winny być dodatkowo wyraźnie oznaczone numerem ewidencyjnym 
nadanym dla nieruchomości przez Gminę Andrychów.

POZOSTAŁE NIERUCHOMOŚCI
Na pozostałych nieruchomościach odpady powinny być zbierane 
w workach lub pojemnikach spełniających wymagania określone 
w w/w regulaminie.   
Uwaga!
W przypadku zanieczyszczenia zebranych w workach foliowych odpa-
dów segregowanych innymi odpadami komunalnymi, podmiot odbie-
rający odpady upoważniony jest do ich nieodebrania, z jednoczesnym 
obowiązkiem pozostawienia pisemnej informacji o przyczynie nieode-
brania worka z tymi odpadami. W takiej sytuacji właściciel nierucho-
mości powinien wydzielić występujące zanieczyszczenia, co umożliwi 
odebranie worków z odpadami w następnym, zgodnym z harmono-
gramem terminie wywozu odpadów.
Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki 
w stanie czystości zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, zapewnić aby 
pojemnik nie był uszkodzony lub pozbawiany jakiejkolwiek części nie-
zbędnej do jego prawidłowego funkcjonowania, utrzymywać miejsca 
gromadzenia odpadów oraz ich bezpośrednie otoczenie w stanie czy-
stości poprzez ich systematyczne zamiatanie i sprzątanie.
Co zrobić z pozostałymi odpadami?
Pozostałe odpady tj. zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane 
leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble 
i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane 
i rozbiórkowe oraz odpady zielone (w ilości przekraczającej limity od-

Nowy Regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Andrychów
Urząd Miejski w Andrychowie informuje, że od 1 stycznia 2018 r. wszedł w życie nowy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Andrychów”, wprowadzony uchwałą Rady Miejskiej w Andrychowie nr XXXIX-387-17 z dnia 28 września 2017 r., który 
wprowadza zmiany w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
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padów odbieranych bezpośrednio od właścicieli 
nieruchomości), stanowiące odpady komunalne, 
właściciele nieruchomości mogą oddać do  Punk-
tu Selektywnego Zbierania Odpadów.
Ponadto informujemy, że: 
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte 
opony odbierane będą dwa razy w roku w przy-
padku budynków jednorodzinnych oraz co naj-
mniej raz w miesiącu w przypadku budynków wie-
lorodzinnych, w sposób i  w terminach podanych 
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty.
Zużyte baterie i akumulatory mogą być składane 
do specjalnych pojemników, przeznaczonych do 
tego celu, ustawionych w sklepach, placówkach 
edukacyjnych lub miejscach publicznie dostęp-
nych tj. w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, ul. 
Rynek 15 oraz w Wydziale Komunikacji i Trans-
portu Referat Zamiejscowy w Andrychowie, ul. 
Rynek 30. 
Przeterminowane leki zbierane są również w spe-
cjalnych pojemnikach ustawionych w wybranych 
aptekach. Wykaz aptek umieszczony jest na stro-
nie internetowej Urzędu.

Przypominamy, że w roku 2018 obowiązują limity 
odpadów zielonych odbieranych bezpośrednio od 
właścicieli nieruchomości oraz odpadów budow-
lanych i rozbiórkowych przyjmowanych w punk-
tach selektywnego zbierania odpadów:
odpady zielone:
- do 30 szt. worków o pojemności 120l na rok – 
dotyczy nieruchomości w zabudowie  mieszkanio-
wej jednorodzinnej;
- do 30 szt. worków o pojemności 120l na rok/sa-
modzielny lokal mieszkalny – dotyczy zabudowy 
wielomieszkaniowej (limit roczny dla nierucho-
mości ustala się z uwzględnieniem liczby miesz-
kań w budynku).
W ramach limitu można oddać jednorazowo 30 
szt. worków odpadów zielonych, bądź oddawać 
po kilka worków odpadów miesięcznie, aż do wy-
korzystania wprowadzonego limitu.
Odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące od-
pady komunalne :
- do 0,6 Mg na rok z nieruchomości w zabudowie 
jednorodzinnej,
- do 0,6 Mg na rok z jednego samodzielnego lokalu 
mieszkalnego oraz 2 Mg na rok z części wspólnej 
nieruchomości w zabudowie wielomieszkaniowej.

Zapraszamy do zapoznania się z wszelkimi infor-
macjami dotyczącymi systemu gospodarki odpa-
dami na stronie Urzędu Miejskiego w Andrycho-
wie: www.andrychow.eu (zakładka nasze-miasto/ 
gospodarka odpadami).  Dodatkowe informacje 
można również uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w Andrychowie – w Wydziale Ochrony Środowi-
ska, Rolnictwa i Leśnictwa: Rynek 15, pok nr 116, 
tel.: 33 842 99 65. 
             red.

Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Andry-
chów powstał w 1997 roku. Członko-
wie zespołu stanowią grupę wyjąt-
kowych pasjonatów ludowej tradycji. 
Grupa prezentuje wysoki kunszt ar-
tystyczny o czym świadczą liczne 
nagrody. W skład zespołu wchodzą 
dzieci, osoby w wieku średnim oraz 
seniorzy. To najlepszy dowód na to, 
że muzyka łączy pokolenia.             red.

Ludowy Zespół Pieśni 
i Tańca Andrychów 
- koncert kolęd i pastorałek
30 grudnia w Kościele Św. Stanisława BM w Andrychowie miał miejsce koncert LZPiT 
Andrychów. Licznie zgromadzeni wierni usłyszeli najpiękniejsze kolędy i pastorałki.
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XIV w. był czasem intensywnej kolonizacji 
pogranicza Małopolski i Śląska, mającej na 
celu zagospodarowanie niezamieszkałych 
terenów. Spośród wsi lokowanych na pra-
wie niemieckim na ziemi andrychowskiej, 
Inwałd jest niewątpliwie najstarszy1.

Nasza historia rozpoczyna się na początku 
XIV stulecia. Wtedy to u stóp Beskidu Ma-
łego przybysze z ziem niemieckich założyli 
niewielką osadę, z którą identyfikowany 
jest dzisiejszy Inwałd. Obok nich pojawili 
się także osadnicy pochodzenia polskiego 
oraz, zgodnie z miejscową tradycją - moraw-
skiego. Nie zachowało się do naszych cza-
sów nazwisko zasadźcy wsi, nie wiadomo 
także, czy wcześniej istniało osadnictwo na 
tym terenie. W okresie średniowiecza In-
wałd, podobnie jak sąsiednie miejscowości 
należał do kasztelanii oświęcimskiej, która 
w 1179 r. została wydzielona z księstwa 
krakowskiego i przyłączona do księstwa 
opolskiego, wchodząc tym samym w skład 
dzielnicy śląskiej. W ciągu następnych 
stuleci księstwo opolskie ulegało podzia-
łom, Inwałd wchodził więc w skład kolejno 
księstwa opolsko-raciborskiego (1202), 
cieszyńskiego (1290), oświęcimskiego 
(1315) i zatorskiego (1445).
Choć nie wiadomo, kiedy dokładnie po-
wstał Inwałd, znana jest data pojawienia 
się pierwszej wzmianki na temat miejsco-
wości. 18 grudnia 1317 r. książę Włady-
sław I Oświęcimski wystawił dokument, 
w którym nadał jedną ze swoich wsi  nie-
znanemu nam bliżej człowiekowi zwane-
mu Schnokiem, zwalniając go jednocześnie 
ze wszystkich ciężarów prawa książęcego. 
Osada ta zwana Hoynewaldt liczyła wów-
czas 70 łanów frankońskich (ok. 1694 ha). 
Wątpliwości historyków budziła nazwa 
Hoynewaldt, która już nigdy później nie 
pojawiła się w odniesieniu do miejscowości. 
Sugerowano również, że być może nadanie 
dotyczyło lasu znajdującego się pomiędzy 
Inwałdem a Chocznią, w dokumencie po-
jawia się jednak wyraźnie określenie „villa”. 
Za uznaniem wzmianki z 1317 r. za pierw-
szą informację o Inwałdzie przemawia jed-

nak fakt, że choć dokument książęcy nie 
zachował się do naszych czasów, przetrwał 
jego transumpt2. Został on wystawiony 
31 maja 1556 r. w Wilnie przez kancelarię 
królewską Zygmunta Augusta. Z prośbą 
o sporządzenie odpisu XIV-wiecznego do-
kumentu zwrócił się do króla nie kto inny, 
jak tylko ówczesny właściciel Inwałdu – 
Mikołaj Inwałdzki.
W wielu opracowaniach, szczególnie tych 
pochodzących z XIX w., jak np. „Przegląd 
zabytków przeszłości w okolicach Kra-
kowa” Józefa Łepkowskiego, czy „Powiat 
wadowicki pod względem geograficznym, 
statystycznym i historycznym” Bolesława 
Marczewskiego, pierwszą wzmiankę na 
temat Inwałdu wiązano z dokumentem 
z 1318 r., w którym Zawisza (Zacussius, 
Jacussius) Ligęza uposażył ufundowany 
przez siebie uprzednio miejscowy kościół. 
Autentyczność źródła zakwestionował 
Józef Putek wykazując, że dokument 

został spreparowany przez działającego 
w XVIII w. na tym terenie fałszerza Stani-
sława Morawskiego. Zarówno dokument, 
jak i jego kopia, które miały być niegdyś 
przechowywane w inwałdzkim archiwum 
parafialnym, nie zachowały się do naszych 
czasów, co tym samym uniemożliwia po-
twierdzenie lub podważenie ich autentycz-
ności. Nie zmienia to jednak faktu, że ko-
ściół w Inwałdzie powstał bardzo wcześnie, 
gdyż kolejne informacje na jego temat po-
chodzą już z lat 1326–1327. Z należącej do 
dekanatu zatorskiego parafii w Helwandzie 
(jak wówczas nazywała się osada), na czele 
której stał pleban Henryk, odprowadza-
no dziesięcinę w wysokości 1 grzywny i 6 
skojców. W latach 1354–1356 odnotowano 
natomiast pobór świętopietrza o wartości 
3 gr. 
Spostrzegawczy czytelnik z pewnością za-
uważy, jak często już w początkowym okre-
sie istnienia osady zmieniała się jej nazwa. 

Pierwsze strony transumptu z 1556 r., potwierdzającego nadanie wsi Hoynewaldt w 1317 r.  
Źródło: AGAD, Metryka Koronna, t. 87, k. 315v–317.

„conferimus praesentibus et largimur villam nostram Hoynewaldt (…)”

Historia Inwałdu cz. 1

1 Do najstarszych osad ziemi wadowickiej założonych jeszcze w XIII w. należą Babica, Mucharz, Roków, Ryczów, Spytkowice, Woźniki, Marcyporęba i Leńcze.
2 Transumpt – odpis, uwierzytelniona kopia dokumentu, zawierająca jego tekst i zatwierdzenie (por. SJP).
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Kalendarium

18. 12. 1317 – książę oświęcimski Władysław nadał niejakiemu 
Schnokowi wieś Hoynewaldt, z którą utożsamiany jest współcze-ą utożsamiany jest współcze-utożsamiany jest współcze-
sny Inwałd

1318 – Zawisza Ligęza uposażył kościół parafialny w Inwałdzie

1326–1327 – z kościoła w Helwandzie, którym zarządzał pleban 
Henryk, odprowadzano dziesięcinę w wysokości 1 grzywny i 6 
skojców

1354–1356 – odnotowano pobór świętopietrza w wysokości 3 gr. 
Wieś nosiła wówczas nazwę Henwald.

Pieczęć książęca Władysława I Oświęcimskiego z 1317 r., zamiesz-
czona w „Pieczęciach polskich wieków średnich” Franciszka Pie-
kosińskiego (cz. 1). Źródło: Wikipedia.

Choć niemieckie pochodzenie słowa Inwałd od początku było dla 
badaczy bezsporne, na różny sposób interpretowano jego najstar-ób interpretowano jego najstar- interpretowano jego najstar-
sze zapisy, a to „Kurzy Las” od słowa Hen(nen)wald, a to „Jasna 
Ściana” (Helwand). Warto również przytoczyć tezę Zbigniewa Ba-
bika, który badając genezę najstarszej nazwy – Hoynewaldt (w ty-
tule odpisu Heinewalt) – wykazuje, że człon „Heine-” to nic inne-
go, jak zdrobnienie od imienia Heinrich (być może zasadźca wsi?). 
Uznając słuszność tego wywodu należałoby zwrócić uwagę na fakt, 
że podobna jest etymologia najstarszej nazwy innej miejscowości 
na terenie naszej gminy, która zresztą powstała mniej więcej w tym 
samym czasie. Tą miejscowością jest Andrychów (Henrichow). 

Daria Rusin

Bibliografia:
Babik Z., �azwy rzeczne zlewni Wieprzówki — komentarze do haseł 
zamieszczonych w „Hydronomia �uropea” 12; [w:] „Onomastica”, 
2015, t. 59, s. 401–442.
Chachaj J., �iemieckie osadnictwo na terenie dekanatu zatorskiego 
w średniowieczu, [w:] „Roczniki Humanistyczne”, 1999, t. 47, z. 2, 
s. 5-20.
Putek J., O zbójnickich zamkach, heretyckich zborach i oświęcimskiej 
Jerozolimie, Kraków 1938.
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.

Celem zorganizowanego już po raz siódmy spotkania było zwrócenie 
uwagi na możliwość wykorzystania lokalnej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych jako efektywnego narzędzia dokonywania 
zmiany społecznej. Podczas konferencji poruszono kwestie związa-
ne m.in. z przygotowaniem lokalnych strategii rozwiązywania pro-
blemów społecznych. W konferencji wzięli udział przede wszystkim 
przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów 
pomocy rodzinie oraz domów pomocy społecznej. 
Konkursowe wyróżnienie w kategorii DOŚWIADCZENIE otrzymała 
Pani Marzena Szewczyk z Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrycho-
wie. Jest to nagroda za całokształt ponad 20-letniej pracy na rzecz 
osób potrzebujących pomocy, wykluczonych społecznie, zepchniętych 
na margines życia, a także dzieci i młodzieży. Pasja, która towarzyszy 
wykonywanej przez Marzenę Szewczyk pracy, pozwala na ciągłą po-
moc potrzebującym pomimo wielu trudności – związanych chociażby 
z często spotykaną niechęcią czy brakiem chęci współdziałania. Przez 
lata pracy starała się umiejętnie dobierać metody pracy tak, aby udzie-
lana pomoc była najbardziej skuteczna. Nieustannie wspiera też osoby 
dotknięte przemocą w rodzinie oraz prowadzi liczne konsultacje, pre-
lekcje czy konferencje, informując mieszkańców o zjawisku przemocy 
w rodzinie.
W kategorii ANIMACJA nagrodę główną – tytuł Małopolskiego Pra-
cownika Socjalnego Roku 2017 – otrzymała Dorota Głowacka-Prus 
z filii nr 8 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za 
niezwykłe zaangażowanie w wykonywaną pracę, liczne projekty re-
alizowane na rzecz społeczności lokalnej oraz różnorodną aktywność 
wykraczająca poza obowiązki służbowe. 
W kategorii INTEGRACJA wyróżniona została Danuta Jolanta Fudała 
z Domu Pomocy Społecznej w Krakowie (ul. Łanowa 39) za codzien-
ny trud związany z wykonywaną pracą na rzecz osób wymagających 
szczególnej troski, oddania, empatii i zrozumienia. Dzięki niej miesz-
kańcy mają lepsze warunki pobytu w domu pomocy społecznej, gdzie 
mogą znaleźć nie tylko wsparcie profesjonalnego pracownika, ale też 
– co równie ważne – przyjaciela gotowego do rozmowy, pomocy i co-
dziennego wsparcia.  Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.

Źródło: UMWM

Marzena Szewczyk 
Pracownikiem Socjalnym Roku
6 grudnia w Krakowie odbyła się konferencja „Na drodze do sku-
tecznych i efektywnych działań/rozwiązań. Podejście strategiczne 
w pomocy społecznej” – której towarzyszyło wręczenie nagród 
dla pracowników socjalnych.
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Litery w zaznaczonej kolumnie (uzupełnione literami z pól ze strzałką) oraz litery z zaznaczonych pól czytane kolejno rzędami, utwo-
rzą rozwiązanie – tytuł utworu związanego ze świętami. Wśród osób, które prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nadeślą lub przyniosą 
do redakcji NA w terminie do 29 stycznia 2018 r., dla jednej osoby zostanie wyłoniona nagroda - roczna prenumerata „Nowin Andry-
chowskich” oraz komplet pościeli ufundowany przez firmę ANDROPOL. Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: „Mizerna 
cicha, stajenka licha”. Nagrodę otrzymuje: Julia Jończy z Andrychowa. Gratulujemy!

Rozwiąż krzyżówkę! 
Masz szansę 

na roczną prenumeratę 
Nowin Andrychowskich

oraz komplet pościeli 
od firmy ANDROPOL!

POZIOMO: 1) lista osób lub przedmiotów, 4) dostarczycielka 
jaj, 8 ) forum greckich sporów, 9 ) bluzospodnie, 10 ) koszykarza 
słuszny, 11 ) dobrze wychowany jej przestrzega, 12 ) artyzm, mi-
strzostwo, 15 ) nędzarz, biedak, 19 ) siedzi w loży, 20 ) choroba do 
przepłynięcia, 22 ) hasło dla psa, 23 ) karciana koniczynka, 24 ) eg-
zaminacyjna selekcja, 25 ) zgrana ósemka, 28 ) monotonna praca, 
32 ) broń nakładana na broń, 34) zawiadomienie z poczty, 35 ) po-
gardliwie o rosyjskim żołnierzu, 36 ) łagodne zagłębienie terenu, 
37 ) świszcząca kara, 38 ) leśny stróż, 39 ) roślina dla nałogowców. 

PIONOWO: 2 ) czułe przytulanie się, 3 ) cecha z plusem, 4 ) bywa 
myśli i spraw, 5 ) dzieło w ramie, 6 ) długi nóż w kształcie sierpa, 7 
) krzyżówkowe imię, 13 ) farsz, 14 ) wieczna na Antarktydzie, 16 ) 
„hodowca” żaglowca, 17 ) mieszka tu z dziada pradziada, 18 ) fant 
w grze, 21 ) chaos, zamieszanie, 26 ) dobry izolator prądu, 27 ) 
honorowa nie gasi, 29 ) zdobi cerkiew, 30 ) ciągle na fali, 31 ) nasze 
turnie, 33 ) list żelazny.

OPRACOWAŁ „IMIR”
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Kim są Anonimowi Alkoholicy?
Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą kobiet i mężczyzn, którzy 
dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać 
swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu 
z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa 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 polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje 
się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza 
żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać 
w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Mityngi Anonimowych 
Alkoholików w Andrychowie

Poniedziałek, godz. 17.30, gr. AA „Ptaki”
ul. Batorego 52 (dom dla bezdomnych)
Wtorek, godz. 19.00, gr. AA „O to chodzi”; 
ul. Batorego 52 (dom dla bezdomnych)
Środa, godz. 16.30, gr. AA „Podaj dalej”, 
ul. Batorego 52 (dom dla bezdomnych)
Czwartek, godz. 18.00, gr. AA „Stokrotka”, 
ul. Batorego 52 (dom dla bezdomnych)
Piątek, godz. 19.00, gr. AA „Exodus”, 
ul. Batorego 52 (dom dla bezdomnych)
Sobota, godz. 16.00, gr. AA „Zamek” 
ul. Batorego 52 (dom dla bezdomnych)
Niedziela, godz. 19.00, gr. AA „Mgiełka”, 
ul. Batorego 52 (dom dla bezdomnych).

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

STYCZEŃ 2018 

03.01.2018 r. (środa) 14:30 – 19:00
04.01.2018 r. (czwartek) 14:30 – 19:00

08.01.2018 r. (poniedziałek) 8:30 – 12:30
10.01.2018 r. (środa) 8:00 – 12:30
11.01.2018 r. (czwartek) 8:00 – 12:30

15.01.2018 r. (poniedziałek) 14:30 – 18:30
17.01.2018 r. (środa) 14:30 – 19:00
18.01.2018 r. (czwartek) 14:30 – 19:00

22.01.2018 r. (poniedziałek) 8:30 – 12:30
24.01.2018 r. (środa) 8:00 – 12:30
25.01.2018 r. (czwartek) 8:30 – 12:30

29.01.2018 r. (poniedziałek) 14:30 – 18:30
31.01.2018 r. (środa) 14:30 – 19:00

W godzinach pracy Sekretarza GKRPA możliwy kontakt 
telefoniczny tel. 33 875 24 29
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Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona przy ul. Stre-
fowej w Andrychowie,  składająca się z działki nr 2998/54 o pow. 
1,2023 ha i udziału w wysokości ½ części w działce nr 2998/57 o pow. 
0,0902 ha, które powstały z podziału działek nr 2998/43 i 2998/45, 
objętych księgą wieczystą nr KR1W/00045848/3. Zbywana nierucho-
mość położona jest w odległości ok. 200 m od drogi wojewódzkiej nr 781, 
około 1,2 km od drogi krajowej nr 52 oraz około 2 km od ścisłego centrum 
Andrychowa. Parametry geometryczne oraz warunki fizjograficzne bardzo 
korzystne z punktu widzenia gruntu z przeznaczeniem budowlanym.
Działka nr 2998/54 jest niezabudowana i ma kształt zbliżony do trapezu, 
teren płaski bez zadrzewień. Działka nr 2998/57 ma kształt wydłużonego 
prostokąta i stanowi wewnętrzną drogę dojazdową o nawierzchni grunto-
wej utwardzonej. Od strony południowej nieruchomość graniczy z  drogą 
gminną o nawierzchni asfaltowej, za którą znajdują się ogródki działkowe. 
Z pozostałych stron działki graniczą z terenami częściowo zabudowanymi 
i niezabudowanymi przeznaczonymi głównie pod zabudowę usługową. 
Działka 2998/54 w ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jest jako 
RIVa, natomiast działka nr 2998/57 jako droga. Nad centralną częścią dzia-
łek przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia, wzdłuż 
której utworzone są strefy techniczne i kontrolne o ograniczonych możli-
wościach zagospodarowania.  Działki usytuowane są w Strefie Aktywności 
Gospodarczej Andrychowa. 
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań i wolna jest od obciążeń.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
części Gminy Andrychów w  zakresie parcel położonych w  Andrychowie, 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX-463-06 Rady Miejskiej w Andrychowie 
z dnia 28 września 2006r. (z późn. zm.) przedmiotowe działki znajdują się 
w jednostkach oznaczonych symbolami A5.1/2.UU oraz A5.1/3.UU - „tereny 
handlu i usług”. 
Przetarg (licytacja) odbędzie się w dniu 16 marca 2018r. o godz.10-
-tej  w budynku
Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15, II piętro, sala konfe-
rencyjna.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 1.184.000,00 zł (jeden milion 
sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) + 23% podatek Vat - zgod-
nie z art. 41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług. Pierwszy przetarg 
odbył się w dniu 1 grudnia 2017r. 
W przetargu mogą brać udział podmioty, które wpłacą wadium w wy-
sokości 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w formie 
pieniądza: przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Andry-
chowie nr 82 8110 0000 2001 0000 1225 0002 prowadzony przez ABS 
Bank Spółdzielczy w Andrychowie w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 9 
marca2018r. wadium znajdowało się na rachunku. 
Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa potwierdza wniesienie 
wadium przez jego uczestników, którzy winni przedłożyć komisji dowód toż-
samości oraz oświadczenie, że zapoznali się ze wszystkimi warunkami prze-
targu. W przypadku, gdy uczestnikiem jest podmiot wpisany do Krajowego 
Rejestru Sądowego, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika 
powinna przedłożyć do wglądu na papierze aktualny odpis z Krajowego Re-
jestru Sądowego. Osoba przystępująca do przetargu będąca w związku mał-
żeńskim zobowiązana jest do przedłożenia na piśmie zgody współmałżonka 
lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z majątku odrębne-
go. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest 
przedłożenie oryginału pełnomocnictwa uprawniającego do udziału w po-
stępowaniu przetargowym.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na 
poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie 

uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy no-
tarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone 
niezwłocznie (bez odsetek), w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unie-
ważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób od-
powiadający formie wnoszenia.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przy-
najmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie 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 nieruchomości winna zostać wpłacona jednorazowo 
przed zawarciem umowy notarialnej. Przed podpisaniem umowy notarial-
nej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy 
Andrychów. O terminie zawarcia umowy notarialnej Nabywca zostanie za-
wiadomiony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty 
sporządzenia umowy notarialnej, w tym opłat sądowych  ponosi Nabywca. 
W przypadku, gdy Nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cu-
dzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nie-
ruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1061  z późn.zm.), 
do zawarcia 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 fak-
tycznym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia lub wznowienia granic 
działek pokrywa koszty prac geodezyjnych. Ewentualna przebudowa urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z potrzebami przyszłej inwestycji 
odbywać się będzie na koszt Nabywcy. Nabywca wyrazi zgodę na nieodpłat-
ne wejście służb technicznych na w/w działki w przypadku awarii, względnie 
potrzeby remontu bądź modernizacji urządzeń uzbrojenia terenu znajdu-
jących się na działkach, natomiast ewentualne szkody nimi spowodowane 
likwidowane będą według zasad określonych w Kodeksie cywilnym. 
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzy-
skać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskie-
go w Andrychowie, Rynek 15 (I piętro, pok. 112 lub 113) w godzinach pracy 
Urzędu osobiście lub telefonicznie pod nr 33-842-99-55 lub 33-842-99-57. 
Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu 
www.andrychow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miej-
skiego w Andrychowie www.bip.malopolska.pl /umandrychow/ jak również 
w siedzibie i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andrychowie.
Burmistrz Andrychowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z waż-
nych powodów. 

Burmistrz Andrychowa ogłasza II-gi publiczny przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości położonej w Andrychowie przy ul. Strefowej
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OGŁOSZENIE O PRZETARGACH 

Burmistrz Andrychowa ogłasza dwa I-sze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek stanowiących własność 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
73.800,00 zł 7.000,00 zł 16 lutego

2018r.

9.00

118/2 0,1745 74.592,00 zł 8.000,00 zł 9.30

* 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 Andrychowie, Rynek 15, II 

piętro - sala konferencyjna.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Obie działki są niezabudowane o lekkim spadku w kierunku wschodnim, 
położone w odległości ok. 200-250 m od ul. Żwirki i Wigury w Targanicach. 
Kształt działek zbliżony do prostokątów o szer. frontu około 40-46m. Te-
ren częściowo zakrzaczony, porośnięty drzewami samosiejkami. Dojazd od 
drogi publicznej powiatowej przez drogę wewnętrzną gminną utwardzoną 
żwirem tylko na odcinku około 150 m. Działki w ewidencji gruntów i bu-
dynków sklasyfikowane są jako RIVa i PsIV. Od strony południowej granicy 
działek przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Peł-
ne uzbrojenie znajduje się w odległości 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 
Targanice, zatwierdzonym Uchwałą nr XLIX-464-06 Rady Miejskiej w An-
drychowie 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 – usłu-
gowej jednorodzinnej, przeznaczenie dopuszczone : M�1�tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, UU�tereny handlu i usług, 
13 % działki nr 118/1 oraz 14 % działki nr 118/2 znajduje się w jednost-
ce 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 ziele-
ni nieurządzonej, przeznaczenie dopuszczone : ZL1 � tereny zieleni � lasy,
7% działki nr 118/2 w jednostce ozn. symbolem T 2.1/13 MN1 - tereny za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przeznaczenie dopuszczone : M�2�
�tereny zabudowy mieszkaniowo�usługowej jednorodzinnej, M�3�tereny zabu�
dowy mieszkaniowej zagrodowej. 
Z uwagi, iż 20% działki nr 118/2 w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego (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 Państwowe, 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 otrzy-
mania przez nadleśniczego odpowiednio zawiadomienia o treści umowy. 
W przypadku nie skorzystania z powyższego uprawnienia nastąpi na mocy 
umowy notarialnej przeniesienie prawa własności do nieruchomości będą-
cej przedmiotem niniejszego ogłoszenia.  
W przetargach mogą brać udział podmioty, które wpłacą wadium w po-
danej wyżej wysokości w formie pieniądza na konto Urzędu Miejskiego 
w Andrychowie nr 82 8110 0000 2001 0000 1225 0002 - w taki sposób, 
aby najpóźniej w dniu 9 lutego 2018r. wadium znajdowało się na rachun-
ku 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 zgo-
dy 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 ra-
zie 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, zamknięcia, unie-
ważnienia 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 
powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy 
przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wy-
woławczej, 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 sądowych  
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 zawar-
cia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości Nabywca winien przedło-
żyć zezwolenie jeżeli jego uzyskanie wynika z przepisów cytowanej wyżej 
ustawy.  
Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie prawnym i fak-
tycznym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia lub wznowienia gra-
nic 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. 
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Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość objęta księgą 
wieczystą nr KR1W/00053616/7, położona w Rzykach na os. 
Szczęśniaki, składająca się z działki nr 754/3 o powierzchni 
0,0898 ha.  
Zbywana działka położona jest w strefie peryferyjnej Rzyk, posiada 
nieregularny, wydłużony kształt.  Stanowi teren ogrodzony, pochy-
ły, porośnięty drzewami i krzewami. Na gruncie zlokalizowany jest 
zbiornik  wodny (obsypany ziemią) nieczynnego od około 20 lat uję-
cia wody. Dojazd do nieruchomości odbywa się bezpośrednio z drogi 
gminnej o nawierzchni gruntowej utwardzonej. 

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań i wolna jest od ob-
ciążeń.

Przedmiotowa działka w ewidencji gruntów i budynków sklasyfiko-
wana jest jako RIVb.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w miejscowo-
ści Rzyki, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVIII-453-06 Rady Miejskiej 
w Andrychowie z dnia 31 sierpnia 2006r. (z późn.zm.) przedmiotowa 
działka znajduje się w jednostkach oznaczonych symbolami Y 1.1/57 
ZP2 - „tereny zieleni nieurządzonej” (przeznaczenie dopuszczone: TIW 
– tereny infrastruktury technicznej wodociągowej, WS1 – tereny wód po�
wierzchniowych płynących) i Y 1.1.10/KDd - „tereny dróg dojazdowych” 
(przeznaczenie dopuszczone ZP1 – tereny zieleni urządzonej). 

Przetarg (licytacja) odbędzie się w dniu 26 stycznia 2018r. 
o godz.10-tej  w budynku
Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15, II piętro, sala 
konferencyjna.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 3.500,00 zł brutto (trzy 
tysiące pięćset złotych 00/100). 
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 
pkt 10. 
W przetargu mogą brać udział podmioty, które wpłacą wadium 
w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych 00/100)  w formie pieniądza: 
przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Andrychowie 
nr 82 8110 0000 2001 0000 1225 0002 prowadzony przez ABS Bank 
Spółdzielczy w Andrychowie w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 
19 stycznia 2018r. wadium znajdowało się na rachunku. 

Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa potwierdza 
wniesienie wadium przez jego uczestników, którzy winni przedło-
żyć komisji dowód tożsamości oraz oświadczenie, że zapoznali się ze 
wszystkimi warunkami przetargu. W przypadku, gdy uczestnikiem 
jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, osoba upo-
ważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do 
wglądu na papierze aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. 
Osoba przystępująca do przetargu będąca w związku małżeńskim zo-
bowiązana jest do przedłożenia na piśmie zgody współmałżonka lub 
złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z majątku odręb-
nego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, ko-
nieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa uprawniającego 
do udziału w postępowaniu przetargowym.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza 
się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi 
w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisa-
nia umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium 
zostanie zwrócone niezwłocznie (bez odsetek), w ciągu 3 dni od odwo-
łania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatyw-
nym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli 
przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie 
powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczest-
nicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek zło-
tych.
Cena sprzedaży nieruchomości winna zostać wpłacona jednorazo-
wo przed zawarciem umowy notarialnej. Przed podpisaniem umowy 
notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku ban-
kowym Gminy Andrychów. O terminie zawarcia umowy notarialnej 
Nabywca zostanie zawiadomiony w terminie do 21 dni od dnia roz-
strzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umowy notarialnej, 
w tym opłat sądowych  ponosi Nabywca. 
W przypadku, gdy Nabywcą nieruchomości ustalony zostanie 
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), 
do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości Nabywca 
winien przedłożyć zezwolenie jeżeli jego uzyskanie wynika z przepi-
sów cytowanej wyżej ustawy.  
Nabywca przejmuje nieruchomość 
w istniejącym stanie prawnym i faktycznym, a w przypadku ko-
nieczności rozgraniczenia lub wznowienia granic działek pokry-
wa koszty prac geodezyjnych. Ewentualna przebudowa lub likwi-
dacja urządzeń infrastruktury znajdującej się na nieruchomości 
odbywać się będzie na koszt Nabywcy.  
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można 
uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15 (I piętro, pok. 112 lub 113) w go-
dzinach pracy Urzędu osobiście lub telefonicznie pod nr 33-842-99-55 
lub 33-842-99-57. 
Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej 
Urzędu www.andrychow.eu oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Andrychowie www.bip.malopolska.pl /uman-
drychow/ jak również w siedzibie i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Andrychowie.
Burmistrz Andrychowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
z ważnych powodów. 

Burmistrz Andrychowa 
ogłasza I-szy publiczny przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzykach na os. Szczęśniaki
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Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość objęta księgą wieczy-
stą nr KR1W/00053616/7, położona w Rzykach na os. Szczęśniaki, 
składająca się z działki nr 960/7 o powierzchni 0,1265 ha.  
Zbywana działka położona jest w strefie peryferyjnej Rzyk, posiada niere-
gularny, wydłużony kształt.  Stanowi teren pochyły, porośnięty drzewami 
i krzewami. Na gruncie zlokalizowane jest nieczynne od około 20 lat ujęcie 
wody wraz z siecią wodociągową. Dojazd do nieruchomości odbywa się bez-
pośrednio z drogi gminnej o nawierzchni gruntowej utwardzonej poprzez 
działkę gminną nr 960/8 o pow. 0,0227 ha, objętą KR1W/00053616/7, 
która zostanie obciążona odpłatnie prawem służebności przejazdu i prze-
chodu na rzecz właściciela działki nr 960/7. Jednorazowe wynagrodzenie 
z tytułu ustanowienia w/opisanej służebności wynosić będzie 400,00 zł 
brutto (czterysta złotych 00/100). Wynagrodzenie zawiera należny 23 % 
podatek VAT.    
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań i wolna jest od obcią-
żeń.
Przedmiotowa działka w ewidencji gruntów i budynków sklasyfi-
kowana jest jako PsV i Lz, wobec powyższego stosownie do art. 37a 
ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2017r. poz. 788) 
- Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysłu-
guje 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 
odpowiednio zawiadomienia o treści umowy. W przypadku nie skorzy-
stania z powyższego uprawnienia nastąpi na mocy umowy notarialnej 
przeniesienie prawa własności do nieruchomości będącej przedmiotem 
niniejszego ogłoszenia.  
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czę-
ści Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w miejscowości Rzyki, 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVIII-453-06 Rady Miejskiej w Andrychowie 
z dnia 31 sierpnia 2006r. (z późn.zm.) przedmiotowa działka znajduje się 
w jednostkach oznaczonych symbolami: Y 1.4.1/22 ZL1 - „tereny zieleni 
- lasy” (przeznaczenie dopuszczone: TIW – tereny infrastruktury technicznej 
wodociągowej), Y 1.1/61 R - „tereny rolne” (przeznaczenie dopuszczone: WS1 
– tereny wód powierzchniowych płynących) i Y 1.1/62 ZP2 - „tereny zieleni 
nieurządzonej” (przeznaczenie dopuszczone: RM1/a � tereny rolnicze zabudo�
wy zagrodowej, WS1 – tereny wód powierzchniowych płynących). 

Przetarg (licytacja) odbędzie się w dniu 26 stycznia 2018r. 
o godz.10.30  w budynku
Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15, II piętro, sala konferen-

cyjna.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 4.000,00 zł brutto (cztery 
tysiące złotych 00/100). Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na pod-
stawie art. 43 ust. 1 pkt 10. 
W przetargu mogą brać udział podmioty, które wpłacą wadium 
w wysokości 600,00 zł (sześćset złotych 00/100) w formie pieniądza: 
przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w  Andrychowie 
nr 82 8110 0000 2001 0000 1225 0002 prowadzony przez ABS Bank Spół-
dzielczy w Andrychowie w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 19 stycz-
nia 2018r. wadium znajdowało się na rachunku. 
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 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 przetarg wygrał, zalicza się na 
poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy no-
tarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone 
niezwłocznie (bez odsetek), w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unie-
ważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób 
odpowiadający formie wnoszenia. W przypadku skorzystania  przez Lasy 
Państwowe z prawa pierwokupu wadium zostanie Nabywcy zwrócone.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przy-
najmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej 
ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetar-
gu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży nieruchomości wraz z jednorazowym wynagro-
dzeniem za ustanowienie służebności gruntowej po działce 960/8, 
winny zostać wpłacone jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. 
Przed podpisaniem umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować 
się na rachunku bankowym Gminy Andrychów. O terminie zawarcia wa-
runkowej umowy sprzedaży Nabywca zostanie zawiadomiony w terminie 
do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Koszty sporządzenia umów notarialnych, w tym opłat sądowych  ponosi 
Nabywca. 
W przypadku, gdy Nabywcą nieruchomości ustalony zostanie 
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z  dnia 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), 
do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości Nabywca winien 
przedłożyć zezwolenie jeżeli jego uzyskanie wynika z przepisów cytowanej 
wyżej ustawy.  
Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie prawnym i fak-
tycznym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia lub wznowienia gra-
nic działek pokrywa koszty prac geodezyjnych. Ewentualna przebudowa 
lub likwidacja urządzeń infrastruktury znajdującej się na nieruchomości 
odbywać się będzie na koszt Nabywcy.  
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzy-
skać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Andrychowie, Rynek 15 (I piętro, pok. 112 lub 113) w godzinach 
pracy Urzędu osobiście lub telefonicznie pod nr 33-842-99-55 lub 33-842-
99-57. 
Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu 
www.andrychow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miej-
skiego w Andrychowie www.bip.malopolska.pl /umandrychow/ jak rów-
nież w siedzibie i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andrychowie.
Burmistrz Andrychowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z waż-
nych powodów. 

Burmistrz Andrychowa 
ogłasza I-szy publiczny przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzykach na os. Szczęśniaki
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Serdecznie dziękuję 
Wszystkim, którzy 
wzięli udział w ostatnim 
pożegnaniu mojej Ukochanej 
Mamy – Śp. Janiny 
Babskiej.  Bardzo dziękuję 
za obecność, ciepłe słowa, 
wsparcie,  ofiary złożone na 
msze świętą, za wieńce  
i kwiaty. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Roman Babski

Wyrazy głębokiego żalu i słowa wsparcia  
z powodu śmierci Mamy Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Andrychowie

Śp. Janiny Babskiej

Panu Romanowi Babskiemu,  
składają Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak 

wraz ze współpracownikami  
oraz Radni Rady Miejskiej w Andrychowie

Panu Przewodniczącemu 
Rady Miejskiej  
w Andrychowie  
Romanowi Babskiemu 

wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu 
śmierci Mamy

składają Dyrektorzy Szkół 
i Przedszkoli Gminy 

Andrychów
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Przypominamy, projekt jest realizowany dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 / Oś 6 Dziedzictwo regionalne / Poddziałanie 6.1.3 Rozwój 
instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego.

Umowa o dofinansowanie realizacji projektu została podpisana między Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Andrychów 
w dniu 31 sierpnia 2017 r.
Zgodnie z zawartą umową:
- całkowita wartość projektu: 1.360.242,65 zł
- dofinansowanie: 608.238,50 zł, w tym  współfinansowanie UE: 574.447,47 zł, budżet państwa: 33.791,03 zł
- termin realizacji: 29/12/2017 r.

Cele i planowane efekty projektu
1. Poprawa efektywności energetycznej i stanu technicznego budynku
2. Wzrost ilości powierzchni przeznaczonej na kulturę
3. Poprawa warunków korzystania z obiektu przez pracowników i odwiedzających (m.in. czytelników, słuchaczy)
4. Umożliwienie rozwoju potencjału i oferty radia i prasy lokalnej poprzez rozbudowę i modernizację siedziby i wyposażenia ww. mediów

Po realizacji projektu nastąpi zatrzymanie postępującej degradacji atrakcyjnego, zabytkowego budynku, uzyskane zostanie niższe zuży-
cie energii oraz obniżenie kosztów utrzymania obiektu, poprawa stanu mikroklimatu w obiekcie, w szczególności w piwnicy i na podda-
szu, zatrzymanie postępującej wilgoci w piwnicy.

W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie powierzchni budynku związanej z kulturą oraz rozszerzenie, wzbogacenie dotychcza-
sowej oferty i funkcji biblioteki. Realizowane działania przyczynią się do zwiększenia dostępu do zasobów kultury, zwiększenia poten-
cjału oferty programowej biblioteki. Poprzez rozbudowę i modernizację siedziby oraz wyposażenia zlokalizowanych w budynku mediów 
lokalnych pojawi się możliwość emitowania w audycjach radiowych powieści ze zbioru biblioteki, co zwiększy dostępność oferty dla osób 
niewidomych i słabo widzących oraz na podniesienie jej atrakcyjności. Projekt pozwoli również na zwiększenie udziału mieszkańców 
w tworzeniu i korzystaniu z kultury poprzez ich udział w audycjach radiowych, wywiady i sprawozdania z różnorodnych uroczystości. 
Zmodernizowane radio i prasa są również szansą na szersze popularyzowanie dorobku twórców lokalnych, na dotarcie ich twórczości do 
szerszego grona odbiorców.

Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej

Trwa realizacja projektu Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie. Przedmiotem projektu 
jest wykonanie niezbędnych prac termomodernizacyjnych i adaptacyjnych w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Andrychowie, na potrzeby poprawy warunków korzystania z obiektu oraz rozbudowy siedziby Nowin Andrychow-
skich i Twojego Radia Andrychów w piwnicy budynku.
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Celem działań projektu jest wzrost ak-
tywności społeczno - zawodowej oraz 
szans na zatrudnienie osób zagrożo-
nych ubóstwem lub wykluczeniem spo-
łecznym, zamieszkujących teren Gminy 
Andrychów. Od 2016r. do końca 2017r 
wsparciem objętych zostało 80 osób (44 
mężczyzn i  38 kobiet). Uczestnicy rekru-
towani byli do dwóch bloków. Pierwszy 
liczył 63 osoby w wieku aktywności za-
wodowej, które były bezrobotne lub bier-
ne zawodowo, zagrożone ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym. Natomiast 
drugi blok to grupa licząca 17 osób: wy-
chowankowie pieczy zastępczej lub dzie-
ci z rodzin niepełnych w wieku 14-25 lat.  
We wrześniu 2017r. pierwsza grupa  
zakończyła udział w Bloku Aktywiza-
cji Społecznej i  Zawodowej, którego 
celem było kształtowanie w uczestni-
kach postaw prospołecznych, nabycie 
kluczowych umiejętności społecznych 
oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych 
i doświadczenia zawodowego. W ra-
mach tego bloku uczestnicy wzięli udział 
w wielu formach wsparcia m.in. w: nie-
stacjonarnym treningu kompetencji 
społecznych, treningu pracy, warszta-
tach zakładania podmiotów ekonomii 
społecznej, zajęciach socjoterapeutycz-
nych, wizytach studyjnych, indywidual-
nym doradztwie trenera pracy. Ponadto 
uczestnicy podnosili swoje kompetencje 
zawodowe w trakcie kursów zawodo-
wych: Opieka nad osobami starszymi 
i niesamodzielnymi z  elementami opie-
ki medycznej oraz modułem języka nie-
mieckiego oraz   Pielęgnacja i aranżacja 
terenów zielonych z obsługą urządzeń do 
prac ogrodniczych. Dzięki ukończonym 
kursom zawodowym nabyli niezbędną 
wiedzę tematyczną umożliwiającą im 
od kwietnia 2017r. podjęcie trzymie-

sięcznego, płatnego stażu w zawodach 
ogrodnik oraz opiekun osób starszych 
i  niepełnosprawnych. Swoje umiejętno-
ści praktyczne u lokalnych przedsiębior-
ców w ramach projektu szkoliły 34 oso-
by. Po ukończonych stażach niektórym 
osobom zaproponowano umowę o pracę. 
Dla pozostałych uczestników w Klubie 
Integracji Społecznej do końca września 
2017r.  prowadzone było Indywidualne 
Doradztwo Trenera Pracy i Pośrednictwo 
Pracy. Dodatkowo na zorganizowany 
został Trening Kompetencji Życiowych 
z elementami autoprezentacji i kreowa-
nia wizerunku.  
Równolegle udział w projekcie brała 
udział grupa druga - Blok Startu Życio-
wego Osób Młodych. Celem tej części 
projektu było wyposażenie uczestników 
projektu w efektywne narzędzia startu 
w dorosłe życie. Uczestnicy tego blo-
ku mieli możliwość  doskonalić swoje 
umiejętności i poszerzyć wiedzę nabytą 
w szkole w trakcie przeprowadzonego 
przez profesjonalnych lektorów kursu 
językowego oraz kursu komputerowego. 
Zorganizowany został dla nich wyjazdo-
wy Treningu Dorosłości. Młodzież spo-
tykała się systematycznie na grupowych 
zajęciach socjoterapeutycznych. Podczas 
spotkań zrodziła się w uczestnikach chęć 
stworzenia czegoś wyjątkowego dla lo-
kalnej społeczności. Pod okiem prowa-
dzących, na terenie ogrodu przy budyn-
ku Działu Profilaktyki Środowiskowej ul. 
Metalowców 10,  własnoręcznie stworzy-
li ścieżkę z elementami sensorycznymi, 
z której walorów już na wiosnę będzie 
można korzystać.  Najbardziej wyczeki-
wanym elementem udziału w projekcie 
był kurs prawa jazdy dla pełnoletnich 
uczestników Projektu. Podsumowanie 
dotychczasowych działań jest bardzo 

optymistyczne i satysfakcjonujące, gdyż 
dzięki udziałowi w projekcie około 20-
tu osobom udało się podjąć zatrudnie-
nie na podstawie umowy. Ponadto wie-
lu osobom umożliwił on podniesienie 
kwalifikacji zawodowych i odbycie stażu 
zawodowego, którego niejednokrotnie 
uczestnicy nie posiadali. Młodzi uczest-
nicy zostali wyposażeni w podstawowe 
instrumenty umożliwiające im lepszy 
start w dorosłe życie i  zdobycie lepszej 
pracy. 
Obecnie w Klubie Integracji Społecznej 
w Andrychowie, ul. Krakowska 72 trwa 
rekrutacja do ostatniej części projektu – 
Blok Aktywizacji Lokalnej. Do projektu 
poszukujemy osób biernych zawodowo 
(niezarejestrowane w PUP), w wieku od 
18 do 65 lat, które nie posiadają własnych 
wypracowanych środków utrzymania, za-
mieszkujących teren Gminy Andrychów, 
szczególnie zmarginalizowanych, zwłasz-
cza osób niepełnosprawnych, oraz tych, 
które charakteryzują się brakiem umiejęt-
ności gospodarowania pieniędzmi, niską 
sprawnością psychoruchową, brakiem 
zainteresowań, nieumiejętnością obrania 
adekwatnej do predyspozycji ścieżki za-
wodowej lub edukacyjnej, niesamodziel-
nością i biernością życiową, poczuciem 
izolacji, czy problemami zdrowotnymi. 
Celem działań jest wzmocnienie potencja-
łu społeczno – zatrudnieniowego poprzez 
działania rozwijające osobowość, zainte-
resowania i  integrujące ze społecznością 
lokalną. W ramach projektu przewidziane 
są zadania takie jak: Trening Kompeten-
cji Społecznych, Trening Pracy, Integracja 
Prozdrowotna, Twórcza Integracja. Osoby 
zainteresowane zapraszamy od ponie-
działku do piątku w godz. 7.00-15.00. 
Bliższe informacje udzielane są również 
pod numerem telefonu: 33 876 42 92.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie od 1 maja 2016r. do 31 grudnia 2018r. realizuje Projekt pn. „Wykorzystaj 
swoją szansę”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej,  w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Całkowity koszt Projektu wynosi 1,072,903,20 zł, z czego 
wkład własny Gminy to 160,950, 00 zł.
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Prócz meczów Bielskiej Ligi Koszykówki organizatorzy zadbali 
o atrakcje dla widzów, między innymi rzuty z połowy oraz rzuty 
za trzy, a także mikołajkowe konkursy dla dzieci i młodzieży. An-
drychowskie drużyny (Hustlerzy i Apache) wygrali swoje mecze. 
Hustlerzy Andrychów pokonali ekipę Tokyo 2020 81:55, a Apache 
zwyciężyli z zespołem Dziki Bagienne 52:47. MVP meczu wybrano 
Michała Tomiaka (Apache), który popisał się zdobyciem 20 punk-
tów, zebrał 12 piłek i zanotował EVAL 22. Z kolei w spotkaniu 
Hustletów MVP został wyróżniony Bartosz Sierp. Jak relacjonują 
organizatorzy na swoim profilu na Facebooku, zaliczył triple do-
uble (10 punktów, 10 zbiórek, 13 asyst) i EVAL 34. - W przerwie 
między meczami odbyły się konkursy dla dzieci i dorosłych. Rzut 
z połowy na 100zł zamienił Łukasz Dziedzic, który oddał całość 
pieniążków na zbiórkę dla Dawida. Konkurs rzutów za trzy punk-
ty wygrał Rafał Tokarski, który w finale pokonał Łukasza Polaka. 
Tokar cały czas w formie. Swoją obecnością zaszczycił nas sam Św. 
Mikołaj, który nagrodził dzieci za wysiłek podczas przygotowa-
nych zabaw. Zarówno pod względem sportowym, jak i organiza-
cyjnym, imprezę należy zaliczyć do bardzo udanych. Dziękujemy 
serdecznie sponsorom, współorganizatorom, kibicom i wszystkim, 
którzy dołożyli swoją cegiełkę - czytamy na profilu Hustlerów na 
Facebooku.                 (gs)

Basket na żywo po raz szósty
W połowie grudnia w hali przy ulicy Daszyńskiego królowała koszykówka. Hustlerzy Andrychów po raz szósty urządzili 
imprezę z cyklu “Basket na żywo”, tym razem w wydaniu mikołajkowym.
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Na finiszu 2017 roku MKS odpra-
wił z kwitkiem Sokół Zator (w se-
tach do 15, 19 i 13), Dalin Myśleni-
ce (do 8, 10 i 16) oraz Zalew Świnna 
Poręba (wszystkie sety do 14). 
Podopieczne Piotra Kwaka mają na 
koncie 33 punkty po 11 meczach. 
Drugi Maraton Krzeszowice zgro-
madził 27 oczek w 10 spotkaniach. 
Trzecia Skawa Wadowice ma 20 
punktów. W styczniu andrycho-
wianki zmierzą się na początek wła-
śnie ze Skawą (6 stycznia w Andry-
chowie), a później: Aktywni Raba 
Wyżna (13 stycznia dom), Setbol 
Oświęcim (20 stycznia wyjazd), Kę-
czanin Kęty (27 stycznia dom). Czy 
andrychowiankom uda się przejść 
przez całą rundę zasadniczą bez ja-
kichkolwiek strat?  

(gs)

Niebywała seria seniorek MKS-u
W doskonałych nastrojach udały się na świąteczno-noworoczną przerwę seniorki MKS-u Andrychów. Reaktywowany 
zespół pod wodzą Piotra Kwaka zanotował komplet zwycięstw. Jakby tego były mało - andrychowianki nie straciły 
nawet jednego seta!
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Andrychowianie na finiszu 2017 roku zanotowali dwa zwycię-
stwa i jedną porażkę. Z rezerwą MKS-u Będzin emocje były tylko 
w pierwszym secie, który podopieczni Rafała Legienia i Tomasza 
Rupika wygrali na przewagi - 29:27. W kolejnych partiach an-
drychowianie wygrywali już pewnie - do 15 i do 20. Niespodzie-
wany przebieg miało kolejne spotkanie w Bielsku-Białej. Po me-
czu z bielszczanami w pierwszej rundzie andrychowianie mogli 
spodziewać się łatwiejszej przeprawy. Gospodarze zagrali jednak 
wzmocnieni kilkoma zawodnikami z pierwszej drużyny i postawili 
poprzeczkę wysoko. W pierwszej partii BBTS wygrał na przewagi - 
27:25. W drugim secie andrychowianie wrócili do walki, zwycięża-
jąc do 20. Niesamowity przebieg miał trzeci set. MKS przegrywał 
nawet dziewięcioma punktami (10:19), by ostatecznie odwrócić 
losy tej partii i wygrać do 24! W czwartej partii to znów miejscowi 
byli lepsi, więc o losach starcia musiał zadecydować tie-break, któ-
ry MKS wygrał do 15. 

Ostatnim akcentem było starcie z wyżej notowanym MCKiS-em 
Jaworzno, które MKS przegrał do zera. Andrychowianie nie byli 
w stanie nawiązać równorzędnej walki z bardziej doświadczonym 
zespołem gospodarzy. Podopieczni Rafała Legienia i Tomasza Ru-
pika ulegli w setach do 17, 17 i 22. Po tej porażce piąty w tabeli 
MKS powiększył swoją stratę do czwartego TKS Tychy do pięciu 
punktów. Z kolei szósty Kęczanin ma osiem oczek straty do MKS-
-u. Na prowadzeniu Volley Rybnik (34 punkty). W następnej kolej-
ce MKS zmierzy się właśnie z liderem z Rybnika - w Andrychowie 
6 stycznia. Później naszych siatkarzy czeka wyjazdowe starcie z są-
siadem w tabeli - TKS Tychy (13 stycznia), mecz u siebie z Zaksą 
Strzelce Opolskie (17 stycznia), następnie naprzeciw stanie AT Ja-
strzębski Węgiel (20 stycznia, wyjazd) i AZS Politechnika Opolska 
w Andrychowie 27 stycznia. 

(gs)

MKS zamknął rok na piątym miejscu
Siatkarze drugoligowego MKS-u Andrychów zakończyli 2017 rok na piątym miejscu z bilansem ośmiu zwycięstw i pię-
ciu porażek w tym sezonie. Mają na koncie 25 punktów i tracą 5 oczek do czwartego TKS-u Tychy. Z kolei szósty 
Kęczanin zgromadził aż 8 punktów mniej od MKS-u.



56 NOWINY Nowiny Andrychowskie

www.nowiny.andrychow.eu

Na parkiecie hali MKS-u Andrychów rozłożono profesjonalne sta-
nowiska do darta, przy których mierzyło się ze sobą kilkudziesię-
ciu zawodników. Na otwarcie zawodów pojedynek stoczyli nawet 
burmistrzowie Andrychowa i Wadowic - Tomasz Żak oraz Mateusz 
Klinowski. Wśród uczestników znalazł się również profesjonalny 
darter, reprezentant Polski na zawodach rangi mistrzostw świata 
- Krzysztof Ratajski. Zdominował on andrychowskie zawody, wy-
grywając dwukrotnie (w pierwszym dniu drugi był Witold Lewan-
dowski, a w drugim dniu Dawid Robak). Wśród pań w pierwszy 
i drugi dzień triumfowała Karolina Podgórska. Komplet wyników 
turnieju można znaleźć na naszej stronie internetowej (artykuł 
Puchar Polski POD w Andrychowie). 

Warto wspomnieć, że w połowie grudnia, tuż po zawodach w An-
drychowie, Krzysztof Ratajski wystąpił na mistrzostwach świata 
William Hill World Darts Championship w Londynie. Tam odpadł 
w pierwszej rundzie z Jamesem Wilsonem, przegrywając 1:3.  (gs)

Wyjątkowa impreza w Andrychowie

Sportowy weekend w pierwszej połowie grudnia minął w Andrychowie pod znakiem za-
wodów w darta! W hali przy ulicy 1 Maja odbył się Puchar Polski POD w popularne “rzutki”.
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Na początku zawodów zespoły zostały podzielone na dwie grupy. 
W grupie pierwszej wygrał wszystkie swoje mecze Beskid Andry-
chów, wyprzedzając Zaporę Porąbka, Hejnał Kęty i LKS Czaniec. 
W grupie drugiej wygrał Strzelec Budzów przed drugim zespołem 
Beskidu, Skawą i Lachami. Następnie zespoły z miejsc 1 i 2 utwo-
rzyły “Ligę Mistrzów”, a z miejsc 3 i 4 “Ligę Europejską”. Komplet 
zwycięstw zanotował znów Beskid Andrychów, kończąc zmagania 
na pierwszym miejscu. Drugi był Strzelec, trzecia Zapora, a czwar-
ty Beskid II. Z kolei w grupie “słabszej” wygrała Skawa przed Hej-
nałem, Lachami i Czańcem.

Zawody zorganizowane były z inicjatywy rodziców młodych spor-
towców, którzy pozyskali sponsorów. Urząd Miasta ufundował dla 
wszystkich uczestników medale oraz puchary. Dodatkowo każdy 
z uczestników otrzymał prezent mikołajkowy. Turniejowi patro-
nował burmistrz Tomasz Żak.  

(gs)

Ósmy turniej mikołajkowy
W hali przy ulicy Daszyńskiego odbył się początkiem grudnia ósmy mikołajkowy turniej piłkarski, w którym walczyli 
chłopcy z rocznika 2006. Na boisku mierzyły się dwie drużyny Beskidu Andrychów, Skawa Wadowice, Hejnał Kęty, LKS 
Czaniec, Lachy Lachowice, Strzelec Budzów, Zapora Porąbka. Łącznie zagrało około stu zawodników.
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Zza obiektywu

Świat makrofotografii
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Może się wydawać, że fotografia będzie tym lepsza, im bliższa bę-
dzie tej wymyślonej w głowie. Nic podobnego - dobre zdjęcie musi 
być o wiele lepsze! Tylko wtedy można doświadczyć  prawdziwej ra-
dości tworzenia, którą chyba najczęściej odczuwam, kiedy fotogra-
fuję ożywiony mikroświat. Stosując wyszukaną i trudną technikę 
„focus stacking”, czyli składania wielu zdjęć, z których każda ma 
ustawiony w innym miejscu punkt ostrości,  można się pozbyć 
zmory makrofotografii: płytkiej, papierowej wręcz głębi ostrości. 
Otrzymany w ten sposób obraz z nieprawdopodobną liczbą szcze-
gółów już nie raz zaparł mi dech w piersiach. Powiem więcej: dzięki 
aparatowi fotograficznemu z odpowiednim statywem, będąc tylko 
kilka kilometrów od domu, poczułem się jak odkrywca nowych 
światów – tym bardziej, że ostatnio sfotografowany  przeze mnie 
mech spod Złotej Górki został oznaczony przez przyrodników jako: 
kędzierzawiec wąsaty - rzadki, subatlantycki gatunek, którego eks-
pansję na wschód właśnie obserwujemy.                         Jerzy Tomiak

Jako początkujący amator z czterdziestoparoletnią praktyką zawsze staram się słuchać mistrzów fotografii, którzy nie-
mal przy każdej okazji powtarzają: „fotografuj świadomie”.  Oznacza to, że zanim ustawię parametry w aparacie, 
zdjęcie wybranego obiektu powinno najpierw powstać w mojej wyobraźni. 




