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Powiaty wadowicki i suski
ANDRYCHÓW

WADOWICE

ANDRYCHÓW

Nowy hotel
i restauracja

Przestępstwo
komputerowe

Miasto będzie słynne
z fontann

W ob iekcie obok n owe go
basenu w An d r ychowi e
otwarty został n ow y ho tel i restau r acja. Nie ru c hom ość n ależy d o
Z akład u Gospod ar ki Ko m unaln ej, kt óry w ydzierżawił ją prywatn e m u przed siębiorcy. R e stauracja i hotel czy n n e
są codzien n ie.
(GM)

Wadowiccy policjanci zabezpieczyli prywatny komputer pewnego 27-letniego
mieszkańca Wadowic. Ustalono, że mężczyzna ściągał
nielegalnie z internetu programy komputerowe, filmy
i utwory muzyczne. Komputer został przekazany do
badania przez biegłego informatyka.
(GM)

Władze Andrychowa poinformowały, że w tym roku w
ramach programu rewitalizacji w centrum miasta wykonane zostaną trzy nowe
fontanny. Gotowe są już ich
projekty, a zdaniem burmistrza Jana Pietrasa są one
bardzo obiecujące.
Wiadomo, że pod płytą
placu Mickiewicza zainstalowany zostanie wodo-

trysk. Strumienie wody
będą zsynchronizowane z
muzyką towarzyszącą pokazom.
Inna fontanna zostanie
wybudowana w miejscu,
gdzie obecnie stoi kapliczka św. Floriana
przed budynkiem Urzędu
Miejskiego. Stanie tam
fontanna w kształcie figury św. Floriana. Całkiem
nowa fontanna zostanie
także zainstalowana na
plantach, przed zamkiem,
gdzie już teraz stoi stara
fontanna.
(GM)

Łatwo drogi nie puszczą
TOMICE.

Wójt protestuje przeciwko „załatwieniu drogi dla Tomic”

Samorządowcy z niewielkiej
gminy Tomice w powiecie wadowickim ostrzegają: nie pozwolimy sobie wcisnąć Beskidzkiej Drogi Integracyjnej na
swój teren.
Ostatnio niemal każdy tydzień dostarcza nowych faktów w sprawie BDI. Nowy rok
rozpoczął się od spotkania
burmistrz Wadowic Ewy Filipiak z wojewodą małopolskim Stanisławem Kracikiem.
Szefowa samorządu wadowickiego przekonywała wojewodę, że BDI powinna zostać
poprowadzona północną częścią gminy Wadowice. W domyśle - przez tereny w gminie
Tomice. I wygląda na to, że
przekonała wojewodę do swoich racji. Stanisław Kracik
po spotkaniu zapowiedział,
że po raz kolejny wariant
północny będzie analizowany.
Zdaniem wojewody wariant
przebieg BDI północną częścią wadowickiej gminy może
stanowić także impuls do gospodarczego rozwoju niedalekiej gminy Zator.
Ale jest protest z północy
– ze strony władz Tomic. Wójt
tej gminy Adam Kręcioch wydał w poniedziałek oświadczenie, w którym poinformował, że on także niedawno –
29 stycznia – spotkał się z wojewodą, którego poinformował, że na żadną „północ” się
nie zgadza. Północy wariant
przebiega bowiem przez gminę Tomice.
- W rozmowie z wojewodą
małopolskim wyraziłem zaniepokojenie powrotem do
dyskusji na temat przeniesienia BDI na teren gminy
Tomice. Poinformowałem wojewodę, że wszelkie próby
wymuszania budowy BDI na
terenie gminy Tomice, w tym
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Skończyły się
bilety

Ostatkowa
balanga

Nie ma już biletów na
koncert zespołu „Stare
Dobre Małżeństwo” – poinformowało Wadowickie
Centrum Kultury. Koncert
odbędzie się w sobotę 13
lutego w WCK. Zainteresowanie występem tego
zespołu przeszło najśmielsze oczekiwanie organizatorów.
(GM)

W sobotę 13 lutego w
Miejskim Domu Kultury w
Andrychowie odbędzie się
„Fiasta Italiana – balanga
ostatkowo-walentynkowa”. Wystąpią: Marco
Bocchino i tancerze Project S. Na stołach królować będą włoskie potrawy. Bilety – po 55 zł od
osoby.
(GM)

Wandale zniszczyli
elewacje
B R Z E Ź N I C A . Policja zatrzymała pięciu młodych mężczyzn,
którzy pomalowali elewacje kilku budynków w Brzeźnicy. Niewykluczone, że będą odpowiadać także za znieważenie grupy
ludności z powodu jej przynależności narodowej.
Takie zatrzymania rzadko się
zdarzają. Osoby niszczące elewacje zwykle działają bowiem
pod osłoną nocy. Brakuje świadków. Sporadycznie udaje się pociągnąć wandali do odpowiedzialności. Tym razem jednak
się udało.
Policjanci z Brzeźnicy zatrzymani w tej miejscowości
pięciu młodych mężczyzn w
wieku 17-22 lata. To mieszkańcy Brzeźnicy, Skawiny i

Świątnik Górnych. Obecnie
główny zarzut na nich ciążący
to zniszczenie mienia. Lakierem pomalowali ściany kilku
budynków: remizy i sklepów
w Brzeźnicy.
Właściciele tych nieruchomości oszacowali, że odnowienie
zniszczonej elewacji będzie ich
kosztować ok. 15 tys. zł. Wandale
będą musieli pokryć te straty.
Osobną sprawę stanowi
treść, jaka znalazła się na elewacjach. Jak informuje policja,
na ścianach znajdowały się
hasła wymierzone w naród
żydowski. Dlatego policja prowadzi swoje śledztwo także
pod kątem znieważenia grupy
ludności z powodu jej przynależności narodowej.
(GM)

Dwie nowe sale
w dwa lata
Tomiccy radni już rok temu wydali oświadczenie, sprzeciwiając się poprowadzeniu BDI przez
teren tej gminy. Zdania do tej pory nie zmienili. FOT. MIROSŁAW GAWĘDA

Wójt Tomic również spotkał się
z wojewodą. Przekonywał go, że BDI nie
powinna iść przez teren tej gminy.
ingerencji w obszar Natura
2000, nie pozostaną bez reakcji władz gminy. (...) Stanowczo stwierdzam, że w sprawach istotnych dla gminy
Tomice decydować będą
wyłącznie jej mieszkańcy i
wybrani przez nich przedstawiciele – mówi wójt Adam
Kręcioch.
Wójt jest oburzony, że rozmowy w sprawie przeprowadzenia BDI przez teren gminy
Tomice odbywają się poza

plecami tomickich samorządowców.
Przypomnijmy, już rok temu
radni gminy Tomice wyrazili
swoje zdanie w sprawie BDI,
wyraźnie sprzeciwiając się propozycjom przebiegu tej drogi
przez gminę Tomice.
W tym stanowisku czytamy m.in.: „Rada Gminy jest
bardzo zaniepokojona faktem,
że w sprawie tak ważnej dla
miejscowej społeczności, inna
społeczność lokalna (w do-

myśle – wadowicka – przyp.
red.) podejmuje działania
zmierzające do wskazywania
wariantów przebiegu drogi w
Tomicach przez tereny przeznaczone pod budownictwo
jednorodzinne i przekonywania, że są to najlepsze rozwiązania ze społecznego punktu widzenia.
Dziwi nas fakt, że podejmowane są próby ingerencji w obszar chroniony
Natura 2000 wyznaczony
na terenie gminy Tomice
w sytuacji, gdy Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad przedstawiła
kilka wariantów drogi poza
tym obszarem.”
(GM)

WA D O W I C E . Wadowicki
Urząd Miejski poinformował o
ogłoszeniu przetargu na budowę
kolejnej sali gimnastycznej w
mieście – tym razem obok Szkoły
Podstawowej nr 1. Powstanie
także nowe przedszkole.
Wadowicka „Jedynka” to
najmłodsza szkoła w Wadowicach. Znajduje się blisko basenu,
ale nie ma porządnej sali gimnastycznej. Ma to się zmienić
już w najbliższych miesiącach.
Przetarg na wybudowanie
sali obok SP 1 ogłoszony został
w miniony piątek. Z ogłoszenia
o przetargu wynika, że wykonawca będzie musiał zrealizować
tę inwestycję w ciągu 15 miesięcy, czyli nowej sali mieszkańcy mogą spodziewać się w sierpniu lub wrześniu przyszłego

roku. Obok wybudowane zostanie także nowe przedszkole.
Dodajmy, że od kilku miesięcy przy ul. Sienkiewicza trwa
już budowa innej nowej sali.
Obiekt zostanie przekazany do
użytku w drugiej połowie roku.
Tym sposobem w Wadowicach niejako nadrobione zostaną
zaległości. Jeszcze na początku
tego wieku wielu mieszkańców
Wadowic skarżyło się, że w mieście nie buduje się nowych sal
gimnastycznych. Wszystkie
drużyny sportowe z Wadowic
musiały wówczas gnieździć się
w ciasnej sali Liceum Ogólnokształcącego.
Kilka lat temu nowa sala wybudowana została przy ul.
Słowackiego. Teraz powstaną
dwie kolejne.
(GM)
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