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Nie ma podwyżki opłat za śmieci
Miejsc w przedszkolach nie zabraknie
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Poszukujemy na rozpoczęcie sezonu 2019 kandydatów do pracy w brygadach bitumicznych 
na terenie woj. małopolskiego i śląskiego na n/w stanowiskach:

Operator rozściełacza
Operator stołu rozściełacza
Operator skrapiarki 
Operator walca
Układacz mas bitumicznych

Wymagamy odpowiednich uprawnień, sumienności 
i zaangażowania w pracy. Doświadczenie przy pracach 
związanych z robotami bitumicznymi, uprawnienia 
do obsługi HDS oraz prawo jazdy kat. C
będą dodatkowym atutem.
Zatrudnimy zorganizowane brygady jak i również pracowników 
do przeszkolenia (w tym również absolwentów szkół). 

Przeszkolenie będzie się odbywać pod nadzorem 
wykwalifikowanych fachowców (jest możliwość skierowania 
na specjalistyczne kursy).

Oferujemy stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Czekamy na Twoje podanie (CV, list motywacyjny) 
z dopiskiem „brygada bitumiczna” na niżej podany adres 
lub kontakt telefoniczny:

BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o. (Oddział Chrzanów)
ul. Wodzińska 55 
32-500 Luszowice
Kontakt telefoniczny: Kozłecki Edward
tel. 32 88 85 810; tel. kom.: 601 702 366
e-mail: kadry@bergerbau.pl; chrzanow@bergerbau.pl

Aplikacja powinna zawierać klauzulę następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz. U. Nr 133, poz. 883)“.
Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
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Dziękujemy za tak aktywny udział w konkursach organizowanych na naszym profilu Facebook! 
Jesteście naprawdę bardzo kreatywni! Za każdym razem mamy twardy orzech do zgryzienia. 
Oceniamy pomysł, wykonanie, ale też ciekawy opis, bez którego zdjęcie niekoniecznie wygra. 
Oto kilka zdjęć ze styczniowych konkursów.
Śledźcie nasz profil na www.facebook.com/nowiny.andrychowskie

reklama
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Słuchaj nas  
codziennie!

Aktualne  
informacje z okolicy!

Sesja odbyła się w Urzędzie Miejskim na 
sali narad, a poprowadził ją przewodni-

czący Rady Miejskiej Krzysztof  Kubień. Za-
poznał radnych z porządkiem obrad, który 
wraz z protokołem z poprzedniej sesji Rada 
przegłosowała. Na wniosek radnego Roma-
na Babskiego radni i obecni na sesji goście 
uczcili minutą ciszy pamięć zamordowanego 
w Gdańsku prezydenta Pawła Adamowicza. 

Sprawozdanie burmistrza
Tomasz Żak złożył sprawozdanie ze swych 
prac w okresie międzysesyjnym, czyli od 
22 grudnia do 31 stycznia. Burmistrz przy-
pomniał, że jeszcze w grudniu w Wiejskim 
Domu Kultury w Zagórniku odbyło się 
świąteczne spotkanie pod nazwą „Przy 
wspólnym stole”. To wtedy nastąpiło uro-

czyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej po-
święconej Ś.P. Romanowi Prystackiemu 
oraz nadanie WDK jego imienia. To on 
jako sołtys i radny zainicjował przebudowę 
i kapitalny remont domu kultury w Zagór-
niku. Był oddanym społecznikiem, który 
przez kilka dziesięcioleci z poświęceniem 
pracował dla swej małej ojczyzny. 28 grud-
nia burmistrz zatwierdził „Regulamin korzy-
stania z Punktów Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych na terenie Gminy 
Andrychów”, a także ustalił stawki czynszu 
za dzierżawę nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Andrychów. Już w styczniu 
burmistrz ustalił zasady transportu uczniów 
niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania 
do placówek oświatowych. 
12 stycznia w Zagórniku odbyło się spo-

tkanie opłatkowe wszystkich Ochotniczych 
Straży Pożarnych z Gminy Andrychów, 
a dzień później Tomasz Żak wziął udział 
w kolejnym Finale WOŚP w Andrycho-
wie. Padł rekord zbiórki: ponad 127 tys. zł.  
W samo południe 19 stycznia mieszkańcy 
Andrychowa i władze gminy zebrali się pod 
Urzędem Miejskim aby uczcić pamięć Pre-
zydenta Gdańska śp. Pawła Adamowicza. 
Również w styczniu burmistrz wydał zarzą-
dzenie w sprawie programu ułatwienia spła-
ty zadłużenia za komunalne lokale miesz-
kalne. 23 stycznia Tomasz Żak wziął udział  
w forum wójtów i burmistrzów. Omawiano 
zasady współpracy z Marszałkiem Witoldem 
Kozłowskim. 25 stycznia Policjanci z An-
drychowa odebrali nowy radiowóz wart 70 
tysięcy złotych. Połowę tej kwoty wypłaci-

Budżet z dziurą 
i odrzucone podwyżki za śmieci
Pierwsza w tym roku Sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbyła się 31 stycznia. Jej głównym tematem był budżet Gminy 
Andrychów na rok 2019. Nie mniej ważnym punktem obrad było określenie nowych stawek za odpady komunalne. Budżet 
przyjęto głosami opozycji, a planowane podwyżki ci sami radni odrzucili. Teraz, jak twierdzi burmistrz, trzeba znaleźć około 
dwa i pół miliona złotych na dopłatę do gospodarki odpadami.
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ły gminy Andrychów i Wieprz. W styczniu 
burmistrz brał też udział w radzie progra-
mowej UTW i finisażu wystawy Stowarzy-
szenia Grupa Twórców MY. 27 stycznia bur-
mistrz uczestniczył w obchodach rocznicy 
wyzwolenia Andrychowa, 27 stycznia 1945 r. 
i Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofia-
rach Holocaustu. 
30 stycznia Tomasz Żak spotkał się z innymi 
samorządowcami z Wojewodą Małopolskim 
Piotrem Ćwikiem oraz Marszałkiem Wo-
jewództwa Małopolskiego Witoldem Ko-
złowskim. Omawiano możliwości wsparcia 
projektów samorządowych ze środków bu-
dżetu Województwa Małopolskiego w 2019 
roku. W styczniu burmistrz powołał nowego 
prezesa ZGK, został nim Zbigniew Bizoń. 
W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto 
161 kart spraw i burmistrz wydał 69 zarzą-
dzeń. O wielu wspomnianych powyżej wy-
darzeniach piszemy w tym wydaniu Nowin 
na dalszych stronach.

Uchwały
W następnej części radni przeszli do pra-
cy nad projektami uchwał. Pierwsza z nich 
dotyczyła nowych stawek za odpady komu-
nalne. Przedstawiono stanowiska komisji, 
w tym najważniejszą – komisji spraw gospo-
darczych (negatywną). Jej przewodniczący 
Wiesław Mikołajek zadał też pytanie preze-
sowi ZGK, czy gdyby ten zakład komunalny 
działał poza konsorcjum ze spółką Empol, 
a miał też więcej aut i ludzi, to koszty były-
by mniejsze. Prezes ZGK Zbigniew Bizoń 
przypomniał historię tej współpracy i na ko-
niec zaznaczył, że Empol ma większościowe 
udziały w RIPOK-u w Choczni, gdzie trafia-
ją andrychowskie odpady. Wniosek jest taki, 
że gdyby tej współpracy nie było, to koszty 
byłyby wręcz większe.
Rada przeszła do głosowania nad projektem 
uchwały, która przewidywała podwyżkę z 10 
zł na 15 zł. Dwunastu radnych było przeciw 

tej podwyżce, a 10 za podniesieniem opłaty. 
Na marginesie trzeba wspomnieć, że ofi-
cjalny wynik głosowania jest nieco inny: 11 
przeciw, 10 za. Stało się tak ponieważ radna 
Alicja Studniarz głosując przeciw, nacisnęła 
niewłaściwą ikonę na tablecie do głosowa-
nia. Radna od razu zgłosiła pomyłkę, tłuma-
cząc, że jest zdenerwowana złą wiadomością 
osobistą i stąd jej błąd. Niestety, z takiego 
powodu głosowania nie można powtarzać.  
I tak nie zmieniło to wyniku głosowania 
i jego skutków. O gospodarce odpadami 
i konsekwencjach nieprzyjęcia podwyżki pi-
szemy w osobnym materiale na następnych 
stronach tego wydania Nowin.
Kolejna uchwała dotyczyła „Określenia gór-
nych stawek opłat ponoszonych przez wła-
ścicieli nieruchomości za usługi odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie Gminy An-
drychów”.
Kolejna uchwała też dotyczyła odpadów, 
ale w nieco innej sprawie i odnosiła się do 
„szczegółowego sposobu i zakresu świad-
czenia na terenie Gminy Andrychów usług 
w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości i zago-
spodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi”. Jak czytamy w zakończeniu 
wprowadzenia do tej uchwały: „Uchwała ta 
ma zatem charakter fakultatywny, nie zobo-
wiązuje właściciela nieruchomości do korzy-
stania z dodatkowych usług gminy i zapłaty 
ceny za te usługi – mieszkaniec w dalszym 
ciągu może we własnym zakresie zlecić re-
alizację  w/w usług wybranemu przez siebie 
podmiotowi świadczącymi  tego typu usługi 
i ponieść jej koszty w wysokości ustalonej 
indywidualnie  z wykonawcą”.
W dalszej kolejności radni zajęli się uchwałą 
w sprawie: „wyrażenia zgody na udzielenie 

bonifikaty od opłaty z tytułu przekształce-
nia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności”.
Tą uchwałą Rada wyraziła „zgodę na udzie-
lenie osobom fizycznym będącym właści-
cielami budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych lub lokali mieszkalnych bonifikaty 
od opłaty przekształceniowej, wnoszonej 
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności za dany rok 
- w wysokości 50%”.
Następna uchwała dotyczyła „udzielenia po-
mocy finansowej w postaci dotacji celowej 
dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie 
działalności Ośrodka Przeciwdziałania Pro-
blemom Alkoholowym w Bielsku-Białej”. 
W dalszej części radni podjęli uchwałę zmie-
niającą lokalizację przystanku na ul. Włók-
niarzy. Kolejna uchwała była w sprawie 
składów ilościowych i osobowych Komisji 
Rady Miejskiej w Andrychowie w związku 
z „rezygnacją radnego Andrzeja Powroźnika 
z członkostwa w Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Miejskiej w Andrychowie”.
Nadszedł czas pracy nad budżetem Gmi-
ny Andrychów na rok 2019. Jako pierwszą 
w tej kwestii Rada Miejska podjęła uchwa-
łę o Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
Ta uchwała przeszła jednogłośnie. Ale po 
niej przyszedł czas na uchwałę budżetową. 
O przebiegu tego głosowania i jego konse-
kwencjach piszemy na następnych stronach 
Nowin, w osobnym artykule.
Na pierwszej sesji Rada Miejska przyjęła też 
„plan pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 
w Andrychowie na 2019 r.”, a także pod-
trzymała swoje stanowisko w sprawie jednej 
ze skarg. Na koniec radni złożyli pisemne 
wnioski i interpelacje a przewodniczący 
Rady Miejskiej Krzysztof  Kubień odczytał 
komunikaty i przypomniał, że następna sesja 
odbędzie się 21 lutego.

mn



6 radioandrychow.pl

samorząd

Spór o stawki za śmieci trwa już od końca ubiegłego roku. Na sesji 
w grudniu, jeszcze przed otwarciem ofert przetargowych sza-

cunkowy wzrost miał być na poziomie 13 zł od osoby na miesiąc 
(dotychczas 10 zł). Teraz, po zapoznaniu się z wyliczeniami oferenta 
tej usługi – chodzi o konsorcjum ZGK i Empolu – projekt nowych 
stawek miał podnieść opłatę do 15 zł miesięcznie od osoby za śmieci 
selekcjonowane i 30 zł za niesegregowane. 
Krótka dyskusja nie wniosła nic do sprawy, więc Rada szybko prze-
szła do głosowania. Dwunastu radnych było przeciw podwyżce, a 10 
było za podniesieniem opłaty. Na marginesie trzeba wspomnieć, że 
oficjalny wynik głosowania jest nieco inny: 11 przeciw, 10 za. Stało 
się tak ponieważ radna Alicja Studniarz głosując przeciw, nacisnęła 
niewłaściwą ikonę na tablecie. Radna od razu zgłosiła pomyłkę, tłu-
macząc, że jest zdenerwowana złą wiadomością osobistą i stąd jej 
błąd. Niestety, z takiego powodu głosowania nie można powtarzać. 
I tak nie zmieniło to wyniku głosowania i jego skutków.
Nowe stawki nie przeszły, ale trzeba odpowiedzieć na pytanie, jak 
gospodarka ta zostanie sfinansowana, bo jej koszty roczne oscylują 
w granicach 6,5-7,0 mln zł? I są niezależne od woli samorządów.
- Jeśli nie ma podwyżki za odpady, w budżecie na ten rok trzeba 
będzie znaleźć około 2,5 mln zł na zbilansowanie tej gospodarki – 
mówi Tomasz Żak, Burmistrz Andrychowa. - Radni będą musieli się 
z tym zmierzyć na następnej sesji w lutym.
Przypomnijmy, że nieprzyjęcie poprzedniej, grudniowej propozycji 
podwyżki (na 13 zł), już spowodowało aneksowanie umowy zeszło-
rocznej i przedłużenie jej do końca marca tego roku. I usługa ta jest 
świadczona dla gminy za stawkę 13 zł od osoby. - Niestety, nie mo-
żemy nadal aneksować tej umowy, trzeba znaleźć pieniądze na zapła-
cenie za tę usługę – mówi Mirosław Wasztyl, zastępca burmistrza. 
Już te pierwsze trzy miesiące tego roku będą kosztować budżet gmi-
ny dodatkowe ponad 400 tys. zł. Tyle trzeba dopłacić, aby zbilanso-
wać brak podwyżki.
Wielu mieszkańców zadaje pytanie, czy te podwyżki w ogóle są ko-
nieczne? Niestety tak – mówią przedstawiciele ZGK, lidera konsor-
cjum zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi. Wiele 
czynników zewnętrznych decyduje o tym – najważniejszym jest duży 

wzrost tzw. „opłaty środowiskowej” ustalanej przez rząd. W ostat-
nich latach wzrosła ona z kwoty ok. 30 zł od tony do 170 zł w tym 
roku, a w przyszłym stawka sięgnie 270 zł – to już wiadomo, bo 
zostało ogłoszone w rozporządzeniach premiera. Do tego dochodzą 
wzrosty cen energii, transportu płacy minimalnej itp. To poskutko-
wało tym, że za każdą tonę śmieci, które wywozimy na Regionalną 
Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Choczni trzeba 
zapłacić w tym roku ponad 400 zł. Jeszcze dwa lata temu było to 230 
zł. Więc wzrost jest niemal dwukrotny, a opłata od mieszkańców od 
tego czasu nie zmieniła się. Deficyt kosztów rokrocznie pokrywany 
jest z budżetu gminy – w ubiegłym roku było to około 1,5 mln zł. 
Teraz suma ta będzie niemal dwukrotnie wyższa. 
Problem podwyżek nie dotyczy tylko Andrychowa, ale wszystkich 
polskich samorządów. W niektórych opłaty te wzrosły o połowę, 
a w innych, jak w sąsiednim Wieprzu nawet o 160 proc. z 5 zł na 13 
zł. W próbie rozwiązania tego problemu Andrychów nie jest od-
osobniony. - Nie przyjęcie uchwały i co za tym idzie podwyżek ni-
czego nie rozwiązuje – mówi Mirosław Wasztyl. – To nie zmniejszy 
realnych kosztów, które Gmina Andrychów musi ponieść. Aby po-
kryć deficyt w gospodarce odpadami konieczne będzie ograniczenie 
wydatków inwestycyjnych, a nawet zrezygnowanie z obecnie ujętych 
w budżecie. Kwestia podwyżki za odpady miała też wpływ na gło-
sowanie w sprawie budżetu, ale o tym piszemy w innym artykule 
w tym samym wydaniu Nowin. Poza tym, jak podkreśla to burmistrz, 
sprawa wróci na sesji w lutym, kiedy trzeba będzie wskazać źródło 
pokrycia deficytu w gospodarce odpadami komunalnymi.

mn

Nie ma podwyżki śmieci, 
ale to nie koniec problemów
Podczas pierwszej w tym roku sesji Rada Miejska nie przyjęła nowych stawek za odpady komunalne. Podwyżka miała zmie-
nić stawkę z 10 na 15 złotych od osoby na miesiąc – za śmieci segregowane i z 20 na 30 zł za śmieci niesegregowane. 12 
radnych było przeciwnych podwyżce. Teraz – jak twierdzi burmistrz – trzeba znaleźć w budżecie około 2,5 mln zł, stanie się 
to zapewne kosztem okrojonych inwestycji.
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Zacznijmy od tego, że wcześniej do projektu budżetu radni 
PiS i „Kobielusa2018” zaproponowali cztery zmiany: pod-

wyżki dla pracowników CKiW, dofinansowanie nowego wozu dla 
OSP w Targanicach Górnych, przebudowę parkingu przy SP nr 
5 i budowę garażu dla karetki pogotowia. Wnioski te nie zostały 
uwzględnione, ale mimo to radni koalicji PiS i „Kobielus2018” 
zdecydowali się głosować za budżetem. 

Co bez budżetu?
Gdyby budżet nie został uchwalony do końca stycznia, finanse 
gminne byłyby prowadzone na podstawie planu ustalonego przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową – tak stanowi z art. 239 ustawy 
o finansach publicznych. Plan finansowania zadań własnych i zle-
conych, ustalony przez RIO mocno ogranicza politykę finansową 
samorządu. Gmina z budżetem zastępczym, choćby był zgod-
ny z projektem, nie może m.in. udzielać poręczeń i pożyczek,  
a to spory kłopot, gdy w planie były pożyczki na inwestycje, albo 
sfinansowanie deficytu. A jak dalej to zaznaczyliśmy w Gminie 
Andrychów deficyt sięga w 2019 17.5 mln zł. Brak uchwały bu-
dżetowej byłby ogromnym utrudnieniem w zarządzaniu gminą. 
Kompromis był więc konieczny.

Dziura
Przed budżetem głosowano Wieloletnią Prognozę Finansową 
dla Gminy Andrychów. I tu radni byli jednogłośni. Potem jednak 
głosowano sam budżet i tu było niemałe zaskoczenie, bo radni 
z koalicji stojącej po stronie burmistrza wstrzymali się od głosu.  
Zapytaliśmy radnych Naszej Gminy Andrychów, dlaczego to 
wstrzymali się od głosu, skoro projekt budżetu nie został zmie-
niony i był taki, jak opracowały to służby finansowe Urzędu Miej-
skiego? Zapytani o to radni argumentują to tak, że wcześniejsze 
odrzucenie podwyżki opłaty za odpady spowodują duże zmiany 
w tym budżecie. 
– Po stronie dochodów brak teraz dwóch milionów, taka jest 
konsekwencja nieprzyjęcia nowych stawek za śmieci. Więc to już 
nie jest taki budżet, który opracowaliśmy – mówi radny Stani-
sław Prus. – Jak mieliśmy zagłosować za budżetem z taką dziurą? 
Przecież trzeba sobie zdawać sprawę, co nas czeka, że jeszcze  
w lutym trzeba ten budżet przerobić, znaleźć gdzieś dwa, albo  
i dwa i pół miliona złotych.

Wszystkiemu winne śmieci
Trudno będzie znaleźć w budżecie około 2,5 mln zł na sfinanso-
wanie gospodarki śmieciowej. Skoro nie ma podwyżki i nie ma 
wpływów od mieszkańców, to gmina musi zapłacić za gospodar-
kę z funduszy budżetowych. Będzie to trudne, bo żeby to zro-
bić, trzeba będzie obciąć plany inwestycyjne. Może to skutkować 
wykreśleniem konkretnej inwestycji już zaplanowanej, a nawet 
rozpoczętej. 

O tych problemach burmistrz Tomasz Żak mówi np. na zebra-
niach wiejskich. Tłumaczy, że podwyżka stawek śmieciowych jest 
ogólnopolska i niezależna od woli samorządowców. Jeśli decy-
dujemy się nie podnosić stawki, to musimy sobie odpowiedzieć, 
skąd wziąć te pieniądze? – mówi burmistrz. – I rozwiązanie jest 
jedno, ograniczyć inwestycje. 

Tak czy siak to zawsze są pieniądze podatników.
Jak zbudowany jest budżet na 2019 rok? Budżet na ten rok prze-
widuje dochody w kwocie 186.542.171 zł, a wydatki w wysokości 
204. 038.713 zł. Deficyt wyniesie 17.496.171 zł i będzie pokryty 
z kredytu. 
Ze wszystkich podatków i opłat do gminnej kasy wpłynie ponad 
70 mln, a w tym 43 mln z naszych podatków z PIT i CIT.
Dochody gminy na pomoc i świadczenia rodzinne to 41,16 mln 
zł, w tym jest 24,5 mln zł 500+. Ogólnie na całą pomoc społecz-
ną Andrychowski OPS wyda 50,75 mln zł.
Subwencja oświatowa, to jest to, co dostajemy od rządu na oświa-
tę i wyniesie w tym roku 38,69 mln zł do czego gmina i tak do-
płaci, wydając na oświatę i wychowanie ponad 63,5 mln zł. Ale są 
jeszcze dotacje celowe udzielane z budżetu gminy do placówek 
oświatowych, co w sumie daje kwotę ponad 68 mln zł. Jak co 
roku to najkosztowniejsza część budżetu gminy, jego jedna trze-
cia.
Inwestycje pochłoną w tym roku 42 mln 548 tys. A największa  
w nich to budowa basenu – 18 mln zł. 5 mln pójdzie na rozbu-
dowę komunikacji gminnej (autobusy i budowa nowych 56 przy-
stanków).
Kultura, czyli Centrum Kultury i Wypoczynku będzie miało do-
tację z budżetu w wysokości 2,4 mln zł. Biblioteka dostanie 1 mln 
50 tys. W tej kwocie ok. 25 % to koszty andrychowskich mediów 
– Nowin i Radia Andrychów.
Na koniec znowu można zaznaczyć, że tegoroczny budżet po 
raz kolejny jest wyższy od budżetu zeszłorocznego, podobnie, jak 
ogólna kwota inwestycji. 

man

Budżet uchwalony… z dwuipółmilionową dziurą

Podczas styczniowej Sesji Rady Miejskiej został uchwalony budżet gminy na rok 2019. Dwunastu radnych PiS i Komitetu 
„Kobielus2018” głosowało „za”. Dziewięciu radnych komitetu burmistrza Nasz Gmina Andrychów wstrzymało się od głosu. 
Sytuacja wygląda dziwnie, ale zaraz ją wyjaśnimy.
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Jeśli dziecko uczęszcza już do przedszkola, rodzice muszą zło-
żyć deklarację o kontynuowaniu edukacji w wybranej placówce  

w okresie od 22 do 28 lutego 2019 r. w godzinach pracy przedszko-
la. Złożenie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego  
w dotychczasowym przedszkolu uniemożliwia wzięcie udziału  
w rekrutacji do innego przedszkola. W przypadku kiedy rodzic decy-
duje się na zmianę przedszkola, to nie musi składać takiej deklaracji 
w tej placówce, gdzie do tej pory chodziło jego dziecko. W takiej 
sytuacji malec uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, 
jak w przypadku dziecka zapisywanego po raz pierwszy. Należy jed-
nak pamiętać, że razie nieprzyjęcia dziecka do nowego przedszkola,  
w dotychczasowym nie będzie dla niego zarezerwowanego miejsca.
Dziecko, które po raz pierwszy idzie do przedszkola, musi wziąć 
udział w rekrutacji, w której obowiązuje pięć odgórnych kryteriów 
ustawowych. W pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się:
- dziecko z rodziny wielodzietnej,
- dziecko z niepełnosprawnością,
- dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami 
   z niepełnosprawnością,
- dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców,
- dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.
Zapisu dziecka do przedszkola dokonuje się poprzez serwis rekruta-
cyjny firmy VULCAN znajdujący się na stronie: www.naborp-kandy-
dat.vulcan.net.pl/andrychow. Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 
prowadzona będzie za pomocą systemu informatycznego na wolne 
miejsca w trzynastu placówkach naszej gminy: Przedszkolach nr 1, 2, 
3, 4, 5 w Andrychowie, oddziałach przedszkolnych w SP nr 2 w An-
drychowie, Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Inwał-
dzie, Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach, 
Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Łę-
gu, Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach, 
Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Zagórniku, Przed-
szkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Rzykach, Przedszkolu  
w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach – Bolęcinie.
System elektroniczny dostępny będzie dla rodziców od 1 do 15 mar-
ca 2019 r. Rodzice zapisując dziecko do przedszkola wypełniają  
w formie elektronicznej, a następnie drukują i podpisują wnio-
sek o przyjęcie kandydata. Po zarejestrowaniu dziecka rodzice 
mogą logować się do witryny systemu i na bieżąco śledzić przebieg 
rekrutacji (status wniosku oraz wynik kwalifikacji dziecka).
Osoby niemające możliwości skorzystania z tej formy zapisu mogą 
wypełnić Wniosek o przyjęcie kandydata odręcznie na druku dostęp-
nym w każdym przedszkolu. 
Dziecko może zostać zapisane (zgłoszone) maksymalnie do trzech 
przedszkoli. We wniosku określa się kolejność wybranych placówek 
w porządku od najbardziej preferowanych. Wniosek, niezależnie 
od sposobu jego wypełnienia, wraz z dokumentami potwierdzają-
cymi spełnianie przez kandydata warunków lub  kryteriów rekru-

tacyjnych składa się tyko raz, w przedszkolu pierwszego wyboru 
do dnia 15.03.2019 r w godzinach pracy przedszkola. Niezłożenie 
wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje nieuczestnicze-
nie dziecka w rekrutacji. Po weryfikacji wniosków komisja rekru-
tacyjna 29.03.2019 r. podaje do publicznej wiadomości listy kandy-
datów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 
danego przedszkola.
Rodzic zakwalifikowanego dziecka składa w przedszkolu, w postaci 
pisemnego oświadczenia, wolę przyjęcia do przedszkola. Niezłoże-
nie woli przyjęcia w terminie do 4 kwietnia 2019 r. spowoduje skre-
ślenie dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.  Dziewiątego 
kwietnia 2019 r. przedszkole podaje do publicznej wiadomości listę 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
Jeżeli, po zakończeniu rekrutacji przedszkole dysponuje nadal wol-
nymi miejscami, ogłasza rekrutację uzupełniającą w terminie od 24 
kwietnia do 2 maja 2019 r.
Jak zapewnił w rozmowie na antenie Radia Andrychów Andrzej Sza-
frański dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty w Andrychowie miejsc 
w przedszkolach jest na tyle, że powinno ich nie zabraknąć. - Gdy-
byśmy obecnie zsumowali wszystkie wolne miejsca w placówkach 
gminnych, to na dzień dzisiejszy jest około 80 miejsc, w różnych 
grupach wiekowych – mówi dyrektor. Dodatkowo zostanie zwięk-
szona ilość oddziałów w Publicznym Parafialnym Przedszkolu im. 
JP II co zagwarantuje następne 25 nowych miejsc. Będzie również 
nabór do nowej placówki – „Niepubliczne Przedszkole Językowe 
Dzieci Świata” przy ul. Lenartowicza. Z przedszkoli do szkół wyj-
dzie 466 uczniów, więc miejsc będzie sporo. Nastały komfortowe 
czasy dla rodziców. Mają duże możliwości przy wyborze najbardziej 
odpowiadającej im placówki przedszkolnej. Jak zaznacza dyrektor 
GZO, wszystkie nasze placówki są na dobrym poziome pod wzglę-
dem technicznym i edukacyjnym.

ap

Miejsc w przedszkolach nie zabraknie
Już w marcu rusza nabór wniosków do placówek przedszkolnych dla dzieci urodzonych w latach 2013-2016 zamieszkałych na 
terenie Gminy Andrychów. Miejsce w przedszkolach zagwarantowane mają wszystkie trzy-, cztero- i pięciolatki, których rodzice 
wyrażają chęć, aby dziecko uczęszczało do przedszkola. Dzieci urodzone w 2017 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji elektro-
nicznej. Rodzice tych dzieci, po ukończeniu przez nie 2,5 lat mogą starać się o przyjęcie do przedszkoli od 1 września 2019 r., 
jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami.
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Zacznijmy zatem od początku. W 2017 
roku weszła w życie reforma edukacji 

minister Anny Zalewskiej, likwidująca gimna-
zja i przywracająca ośmioletnie podstawówki. 
Równocześnie to powrót do 4-letnich liceów 
i 5-letnich techników. Podczas reorganizacji 
gminne oświaty, już wtedy rozważano po-
łączenie Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły 
Podstawowej Nr 3 (dawnego Gimnazjum Nr 
1) w jedną placówkę. Jednak po interwencjach 
rodziców uczniów oraz grupy radnych w An-
drychowie zostały utworzone cztery szkoły 
podstawowe – żadne dawne gimnazjum nie 
zostało włączone do podstawówek. 
Dyrektor Andrzej Szafrański powiedział 
w Radiu Andrychów, że jedną z możliwo-
ści wyjścia z kłopotu, czyli istnienia szkoły  
z dwoma klasami, byłaby jej formalna likwi-
dacja, a faktycznie połącznie z SP Nr 2. Sło-
wa, które padły na antenie wywołały burzę  
w internecie oraz wśród rodziców, którzy wy-
stosowali petycję do Rady Miejskiej.

Cała szkoła dla dwóch klas
Co wywołało takie poruszenie? Na początek 
kilka faktów.
Dziewiątego stycznia odbyła się Rada Peda-
gogiczna pod przewodnictwem dyrektorki 
Alicji Kies, gdzie temat przyszłości funkcjo-
nowania placówki był omawiany. Statystyki 
przedstawiają się następująco: W tym roku 
z SP Nr 3 odchodzi 131 gimnazjalistów i 48 
uczniów klas VIII, w sumie 179 dzieci, to jest 
8 oddziałów. 
Od września 2019 r. w szkole pozostanie jed-
na klasa II licząca 13 uczniów oraz jedna klasa 
III, gdzie będzie 22 uczniów. Oczywiście ist-
nieje możliwość, że przyjdą nowi uczniowie 
do klasy I, bo takie rozporządzenie będzie 
wydane. Jest jednak małe prawdopodobień-
stwo, bowiem spadek liczby uczniów jest 
duży, a nawet jeśli, to będzie to np. 20 kolej-
nych uczniów. Nastąpi kuriozalna sytuacja: 
szkoła składająca się z dwóch, albo trzech 
klas, będzie miała osobną administrację, dy-
rektora i dwóch lub trzech nauczycieli, którzy 
będą stanowiły cale grono pedagogiczne.

Jakie są możliwości rozwiązania sytuacji?
Teoretycznie, najlepszym rozwiązaniem za-
równo dla nauczycieli jak i uczniów, byłoby 

połączenie SP Nr 3 ze SP Nr 2, które znaj-
dują się praktycznie w jednym budynku. 
I tutaj pojawia się problem. Formalnie rzecz 
biorąc, nie da się łączyć placówek tego same-
go typu, czyli w tym przypadku dwóch szkół 
podstawowych. Jedyne co można zrobić, to 
zastanowić się nad „likwidacją” szkoły i prze-
jęciem nauczycieli i uczniów przez sąsiednią 
placówkę – i taki był sens wypowiedzi dy-
rektora GZO. To optymalne rozwiązanie, co 
podkreślił Andrzej Szafrański, musi zaakcep-
tować Rada Miasta, albo zastanowić się nad 
innym rozwiązaniem zaistniałej sytuacji.

Co z nauczycielami z „Trójki”?
Przy tej okazji warto zastanowić się, jak od 
września będzie wyglądała przyszłość nauczy-
cieli, i to w całej gminie, skoro liczba uczniów 
maleje z roku na rok, a w tym z tych szkół 
odejdą ostatni gimnazjaliści? Bardzo obrazo-
wym przykładem jest właśnie „Trójka”. Od 
września w SP Nr 3 nie będzie nauczycieli do 
konkretnych przedmiotów. Pozostaną jedynie 
dwie panie nauczycielki do nauczania począt-
kowego. Nie można przewidzieć i obiecać, 
co będzie za rok lub dwa. Sytuacja jest dość 
skomplikowana. W gminie ogólnie jest coraz 
mniej uczniów – reforma nałożyła się na niż 
demograficzny.  
Od września tego roku w całej gminie ubędą 
22 oddziały gimnazjalne oraz zakończą na-
ukę obecni uczniowie z klas VIII – w sumie 
będzie to o 1000 uczniów mniej. Natomiast 

do klas pierwszych przyjdzie 466 dzisiejszych 
maluchów z zerówek. Zatem od września we 
wszystkich placówkach oświatowych w naszej 
gminie będzie o ponad pół tysiąca uczniów 
mniej niż dziś. To jedna całkiem spora szkoła! 
Dla grona nauczycielskiego to smutna staty-
styka, bo około 30 osób może pozostać bez 
pracy. Minister Zalewska twierdzi, że to nie 
tylko problem samorządów, ale także efekt ich 
nieudolności we wprowadzaniu jej reformy. 

Czy za kilka lat sytuacja się poprawi? 
Ilość rodzących się dzieci nie napawa opty-
mizmem. W zeszłym roku urodziło się 428 
dzieci, a rok wcześniej 500. Summa summa-
rum, mamy o 70 dzieci mniej, które wejdą  
w życie przedszkolne i szkolne. Problem trze-
ba rozwiązać i o tym zadecydują radni na sesji 
w lutym.
Jak zapewnia burmistrz Tomasz Żak – mówił 
to w rozmowie na antenie Radia Andrychów 
24 stycznia – decyzja o losie SP Nr 3 będzie 
wynikiem licznych dyskusji i analiz. Nie ukry-
wa, że dla gminy ważny jest też czynnik eko-
nomiczny, czyli koszty kształcenia. Generują 
je między innymi koszty utrzymania budynku, 
administracji i pensje dla personelu. 
– Wspólnie z Radą Miejską dogłębnie prze-
analizujemy wszystkie możliwości, mając na 
uwadze dobro dzieci, które nie mają prawa 
odczuć zmian będących wynikiem reformy – 
mówi burmistrz.

ap

Co będzie z andrychowską „Trójką”?
W przyszłym roku do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Andrychowie będzie chodzić… 35 uczniów, czyli dwie klasy. To efekt refor-
my oświaty, skutek likwidacji gimnazjów. Wiele osób zadaje pytanie, co robić z taką nieliczną szkołą i czy jest sens, aby istniała 
samodzielnie? 11 stycznia gościem Radia Andrychów był dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty Andrzej Szafrański. Rozmowa 
dotyczyła także przyszłości SP 3 im. Polskich Noblistów w Andrychowie.
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Oprócz mieszkańców przybyli też przedstawiciele lokalnego samorządu na czele z burmistrzem Tomaszem Żakiem i przewodniczącym Rady 
Miejskiej Krzysztofem Kubieniem. Byli też radni, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń. 

Pozostanie w naszych sercach...

Z głębokim bólem przyjąłem smutną wiadomość o śmierci Pana Pre-
zydenta Pawła Adamowicza. W imieniu swoim i mieszkańców Zie-
mi Andrychowskiej składam na ręce rodziny, przyjaciół i wszystkich 
gdańszczan najszczersze wyrazy współczucia. Paweł Adamowicz 
był znakomitym samorządowcem, człowiekiem otwartym i toleran-
cyjnym, zwolennikiem dialogu i współpracy.
Ślepa i bezsensowna przemoc przerwała jego życie w jednym z naj-
piękniejszych momentów dla Polski i Polaków – finale Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pamięć o Pawle Adamowiczu po-
zostanie w naszych sercach. Miastu Gdańsk, całej Polsce i wspólnej 
Europie będzie Go na zawsze brakowało.

Tomasz Żak
Burmistrz Andrychowa

19 stycznia o godzinie 12.00 mieszkańcy Andrychowa zebrali się pod Urzędem Miejskim, aby uczcić pamięć Prezydenta 
Gdańska śp. Pawła Adamowicza. Nie było przemówień czy wystąpień. W samo południe zawyły syreny, a po nich z głośni-
ków popłynął utwór „The Sound of Silence”.

Apel do mieszkańców Andrychowa: Jeżeli widzisz osoby bezdom-
ne bądź osoby, które potrzebują pomocy – zadzwoń pod bezpłatny 
numer 112 lub 986 – alarmowy do Straży Miejskiej, która zajmie się 
sprawą. 
Jeżeli w naszym sąsiedztwie mieszka osoba starsza, samotna – po-
dejdźmy, zapytajmy, czy nie potrzebuje pomocy. Zwykłym ludzkim 
gestem możemy sprawić, że będzie nam się lepiej żyło we wspólnym 
środowisku. Jeżeli pomagamy osobom samotnym, mieszkającym 
w domach, zwróćmy uwagę na bezpieczeństwo w kotłowniach. Jeże-
li widzimy, że jest coś nie tak, zaalarmujmy. 

Przewody kominowe powinny być czyszczone, aby sadze w kominie 
się nie zapaliły. 
W starych domach, gdzie przewody elektryczne są starsze, może 
dojść do przegrzania i pożaru.  Cichy zabójca – dwutlenek węgla, 
może nam zaszkodzić, jednak również prąd może doprowadzić do 
tragedii.  W każdej sytuacji bądźmy ostrożni. Zima może nas zasko-
czyć również w naszych domach.

Krzysztof  Tokarz
Komendant Straży Miejskiej w Andrychowie

Nie bądź obojętny – pomóż! Zadzwoń pod 112 lub 986!
Służby porządkowe (Straż Miejska, Policja) oraz pracownicy OPS w Andrychowie, w ramach swoich zadań i kompetencji wykonują działal-
ność kontrolną. W okresie zimowym, kontrole miejsc, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne przeprowadza się codziennie.
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Gdy po godz. 7 otwieraliśmy sztab zlokali-
zowany w Miejskim Domu Kultury i obser-
wowaliśmy niesprzyjającą spacerom aurę na 
zewnątrz, w marzeniach chcieliśmy zebrać 
chociaż 80 tys. zł. Szczodrość andrychowian 
i mieszkańców naszej gminy oraz Wieprza 
i Osieka, przerosła nasze wyobrażenia. Po 
raz kolejny ludzie chętnie wrzucali do pu-
szek, a Ci którzy nie spotkali wolontariuszy 
w centrum Andrychowa, przychodzili bez-
pośrednio do sztabu. Padł rekord zbiórki: 
127 116,81. Radość w dniu Finału było 
ogromna. Nawet nasz najmłodszy wolon-

tariusz 16-miesięczny Igor dzielnie kwesto-
wał z rodzicami. Warto zaznaczyć, że cała 
zbiórka odbyła się bezpiecznie dzięki opiece 
dorosłych, którzy czuwali nad niepełnolet-
nimi wolontariuszami. Sztab dziękuje stra-
ży miejskiej i policji za liczne patrole. ABS 
Bank Spółdzielczy w Andrychowie pomógł 
na nam w przeliczeniu zebranych pieniędzy, 
które były konwojowane przez firmę Do-
mena. Zaprzyjaźniony LOBOGraf  przygo-
tował drewniane, okolicznościowe serdusz-
ka. Restauracje: Obiecanki Cacanki, Bracia, 
Piekiełko, Avanti oraz AleIKebab! przygoto-

wały jak co roku dla wolontariuszy pyszne 
pizzę.  Przez te wszystkie lata wychowaliśmy 
pokolenie młodych ludzi, którzy poprzez 
wolontariat chcieli pomóc i nadal pomaga-
ją najsłabszym i potrzebującym. To bardzo 
ważne w obliczu wyzwań współczesnego 
świata i przyszłości polskiego społeczeń-
stwa. 
 

Krzysztof  Paczyński
Sztab WOŚP Andrychów

27. finał WOŚP z rekordem
Ostatnie 18 lat, zbiórka w ramach WOŚP w Andrychowie odbywała się dzięki wielu osobom dobrej woli. Byli to wolontariu-
sze, rodzice, opiekunowie, nauczyciele, sponsorzy i Ci wszyscy, którzy co roku wrzucali datek do orkiestrowej puszki.
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15 stycznia na Szkole Podstawowej w Sułko-
wicach-Bolęcinie została osadzona kopuła 
astronomiczna. To jedyna szkoła w tej części 
Małopolski z takim obserwatorium. Szkoła 
w Sułkowicach-Bolęcinie jest rozbudowy-
wana od roku, powiększyła się już o nowe 
piętro i dach. Będą tam nowe klasy lekcyj-
ne, ale oprócz tego nad całym budynkiem 
góruje już wieża z kopułą obserwatorium. 
Wykonawcą robót jest firma „Budolex” 
z Ujanowic. Prace budowlane to także nowe 
instalacje. Wszystko będzie kosztować 2 mln 
335 tys. zł. W obserwatorium, które ma już 
osadzoną kopułę zainstalowany zostanie te-
leskop wraz systemem sterującym renomo-
wanej żywieckiej firmy „Uniwersał”.

mn, fot. Z. Grabowski

Kopuła osadzona

Policjanci z Andrychowa zaprezentowali 25 
stycznia nowy radiowóz. Widoczny na zdjęciu 
Opel Astra dysponuje silnikiem o mocy 200 
KM. To już trzeci nieoznakowany wóz, który 
posłuży policjantom. Samochód kosztował 
nieco ponad 70 tysięcy złotych. Połowę z tych 
pieniędzy zapewniła Komenda Wojewódzka 
Policji, a drugą połowę wypłaciły gminy Andry-
chów i Wieprz. W oficjalnym przekazaniu ra-
diowozu wzięli udział m.in.: komendant powia-
towy Policji w Wadowicach insp. Włodzimierz 
Warzecha, zastępca komendanta KP w Andry-
chowie nadkom. Sławomir Urbanowski, wójt 
gminy Wieprz Małgorzata Chrapek, burmistrz 
Andrychowa Tomasz Żak i przewodniczący 
Rady Miejskiej w Andrychowie Krzysztof Ku-
bień. W powiecie wadowickim policjanci mają 
aktualnie do dyspozycji 38 oznakowanych i nie-
oznakowanych radiowozów.  

rob

Trzeci radiowóz

27 stycznia 1945 r., oddziały Armii Radziec-
kiej wyzwoliły spod hitlerowskiej okupacji 
Andrychów i obóz zagłady Auschwitz Bir-
kenau. W rocznicę tego wydarzenia obcho-
dzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci 
o Ofiarach Holocaustu, a mieszkańcy An-
drychowa składają kwiaty pod obeliskiem na 
Rynku i pod tablicą przy ul. Legionów, upa-
miętniającą spalenie w roku 1939 synagogi. 
W tym roku wiązanki złożyli przedstawi-
ciele Samorządu z Burmistrzem Tomaszem 
Żakiem i Radnymi, władz wojewódzkich, 
powiatowych i miejskich SLD, a także re-
prezentanci Stronnictwa Demokratyczne-
go, Towarzystwa Miłośników Andrychowa 
i Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Andrychowie. Organizatorem tej, 
odbywającej się corocznie uroczystości, byli 
andrychowscy działacze SLD. Piękna pogo-
da sprzyjała frekwencji, która w tym roku 
była wyjątkowo duża.

Andrzej Fryś, foto: Jan Smolec

Rocznica wyzwolenia 
Andrychowa

12 stycznia miało miejsce spotkanie nowo-
roczno-opłatkowe strażaków-ochotników 
z gminy Andrychów. Uroczystość odbyła się 
w remizie OSP w Zagórniku. Na wydarzenie 
przybyli m.in.: Komendant Powiatowy PSP 
bryg. Paweł Kwarciak, Dowódca JRG An-
drychów mł. bryg. Tomasz Kasperek, Prezes 
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Ka-
zimierz Rajda, Komendant Miejsko-Gminny 
Marek Nowak, brygadierzy w stanie poza-
służbowym Antoni Hutniczak i Henryk Ma- ciejczyk, reprezentanci lokalnego samorządu 

z przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysz-
tofem Kubieniem na czele, proboszcz parafii 
Świętych Bartłomieja i Łukasza w Zagórni-
ku ks. Stanisław Wilkołak, wikariusz Andrzej 
Węgrzyn, druhny i druhowie jednostek OSP 
z naszej gminy oraz sympatycy ochotniczych 
straży pożarnych. O świąteczny nastrój za-
dbały dzieci i młodzież z Oazy w Zagórniku, 
prezentując jasełkowy występ.

ap

Noworoczne spotkanie ochotników

Zbigniew Bizoń został nowym prezesem Za-
kładu Gospodarki Komunalnej. Na to stano-
wisko powołał go Burmistrz Andrychowa.
- Po tym, jak dotychczasowe konkursy na to sta-
nowisko nie wyłoniły kandydata spełniającego 
nasze oczekiwania i wszystkie warunki konkur-
sowe zdecydowałem się na powołanie prezesa 
z grona Rady Nadzorczej – mówi Tomasz Żak 
Burmistrz Andrychowa. 
Zbigniew Bizoń w Radzie Nadzorczej ZGK 
zasiadał od sześciu lat. Jest prawnikiem, ab-
solwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, radcą prawnym, a ostatnie 
19 lat był adwokatem. Nowy prezes jest ro-
dowitym andrychowianinem i ma 61 lat.

mn 

Nowy Prezes ZGK
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Straż Miejska posumowała 2018 rok – było 
mniej interwencji i większy porządek. To 
zasługa naszych mieszkańców – mówi ko-
mendant Krzysztof  Tokarz. 24 stycznia był 
naszym gościem w Radiu Andrychów.
W sumie w 2018 roku Straż Miejska inter-
weniowała 1724 razy, to jest o 10 procent 
mniej zdarzeń niż w 2017 r. Nieco ponad 
70 proc. tych interwencji miało miejsce 
w Andrychowie (1239), a niespełna jedna 
trzecia w sołectwach. Najwięcej interwencji 
wiejskich było w Targanicach (80) i Roczy-
nach (79); najspokojniejszym sołectwem 
jak co roku była i jest Brzezinka, gdzie Straż 
Miejska interweniowała tylko 25 razy w ca-
łym roku. 
Najczęściej mieszkańcy wzywają strażników 
do źle zaparkowanych samochodów, drugie 
miejsce zajmują zaniedbane, często bezpań-
skie zwierzęta, a trzecie kolizje drogowe ze 
zwierzyną dziką. Koszt tych działań – wyła-
pywanie, odwożenie do schronisk, leczenie 
itd. – to 120 tys. zł, tyle wydaje na to budżet 
Gminy Andrychów. Trzecie miejsce w ran-
kingu najczęstszych interwencji należy do 
tych, którzy palą śmieci – tak w kotłach CO, 
jak i w ogródkowych ogniskach. Trzydzie-
ści procent interwencji potwierdza obawy 
sąsiadów – bo to oni dzwonią na SM – że 
ktoś pali śmieci, a nie drewno czy węgiel. 
Wbrew tendencjom z poprzednich lat na 
koniec tej listy spadły interwencje związa-
ne ze spożywaniem alkoholu i zakłócaniem 
porządku. Najczęściej mają one miejsce 
w centrum miasta, ale jest ich coraz mniej. 
Również wbrew stereotypom to nie mło-
dzież jest najczęściej karana za biesiadowa-
nie w plenerze, ale panowie w wieku 40-55 
lat. To oni najczęściej trafiają do Izby Wy-
trzeźwień w Bielsku-Białej, gdzie odwozi 
ich tak samo Straż Miejska, jak i policjanci. 
Współpraca tych służb jest wzorowa – jak 
mówi Krzysztof  Tokarz, komendant SM. 
Komendant dodaje, że jeszcze w tym roku 
możemy się doczekać trzykrotnego zwięk-
szenia liczby kamer monitoringu. 

mn

Rok lepszy 
od poprzedniego

12 stycznia 2019 roku na stoku narciarskim 
„Czarny Groń” w Rzykach odbyły się dzia-
łania profilaktyczne w ramach akcji „Kręci 
mnie bezpieczeństwo na stoku”.
Celem jest promowanie odpowiedzialnych 
postaw narciarzy i snowboardzistów, posze-
rzanie wiedzy na temat odpowiedzialności 
prawnej związanej z naruszaniem przepisów 
prawa obowiązujących na stokach narciar-
skich. Nie pominięto również tematu De-
kalogu Reguł Międzynarodowej Federacji 
Narciarskiej. Policjanci Zespołu ds. Nielet-
nich i Patologii KPP w Wadowicach i KP 
w Andrychowie oraz dzielnicowy wspólnie 
z przedstawicielami Działu Profilaktyki Spo-
łecznej OPS Andrychów oraz ratownikami 
GOPR, zorganizowali szereg atrakcji dla 
najmłodszych użytkowników stoku m.in.: 
konkursy, zagadki i quizy na temat bezpiecz-
nego zachowania się podczas korzystania 
z wypoczynku zimowego, ze szczególnym 
uwzględnieniem bezpieczeństwa na stoku. 
Ratownicy GOPR prezentowali na fantomie 
resuscytację krążeniowo-oddechową. Do ak-
cji włączyły się także pracownice Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Andrychowie, które 
dla najmłodszych miłośników sportów zi-
mowych zorganizowały zabawy i krzyżówki.  
Ponadto każdy pełnoletni uczestnik mógł 
założyć okulary imitujące stan po spożyciu 
alkoholi tzw. alkogogle i pokonać specjalnie 
przygotowany tor.
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni 
wspaniałymi podarunkami w postaci ka-
sków i atrakcyjnych gadżetów przygotowa-
nych przez KGP, KWP Kraków i marketing 
stacji Czarny Groń. Akcja cieszyła się wiel-
kim zainteresowaniem ze strony dzieci i ich 
rodziców oraz dużą przychylnością ze strony 
narciarzy i snowboardzistów korzystających 
ze stoku.

Źródło: KPP Wadowice

Kręci mnie 
bezpieczeństwo

Od stycznia 2019 roku Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Andrychowie realizuje nowy 
program rządowy w zakresie dożywiania pn. 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 
– 2023.
Celem programu jest w szczególności: za-
pewnienie posiłku dzieciom, uczniom i mło-
dzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, 
zwłaszcza osób starszych, chorych lub nie-
pełnosprawnych i samotnych.
W ramach programu udziela się wsparcia 
w formie posiłku, świadczenia pieniężne-
go (zasiłku celowego) na zakup posiłku 
lub żywności albo świadczenia rzeczowego  
w postaci produktów żywnościowych, po 
spełnieniu przez osoby warunków do otrzy-
mania pomocy oraz kryterium dochodowe-
go w wysokości 150% kryterium, o których 
mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej::
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szko-
le podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia nauki  
w szkole ponadpodstawowej lub ponadgim-
nazjalnej,
3) osobom i rodzinom znajdującym się  
w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy 
o pomocy społecznej a w szczególności oso-
bom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dla tej ostatniej grupy osób, Gmina An-
drychów może zorganizować dowóz posił-
ków. Obecny Program „Posiłek w szkole  
i w domu” na lata 2019-2023 zastępuje Pro-
gram „Pomoc państwa w zakresie dożywia-
nia” na lata 2014-2020
Więcej informacji znajdziecie na www.ops.
andrychow.eu
        Źródło: OPS w Andrychowie

Posiłek w szkole 
i w domu
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Dobry rok 
Tomasza Sordyla

Tomasz Sordyl z Andrychowa został powo-
łany do Kadry Narodowej we wspinaczce 
sportowej na sezon 2019. Jak upłynął zeszły 
rok u sportowca z Andrychowa? W samym 
tylko 2018 roku Tomasz wywalczył tytuł 
Wicemistrza Polski we wspinaczce na czas. 
Zajął także 1. miejsce, wygrywając klasyfi-
kację generalną Pucharu Polski 2018 w tej 
dyscyplinie. Po raz drugi w tym nowym, tzw. 
olimpijskim formacie wspinaczkowym, zajął 
3. miejsce Mistrzostw Polski. Jakie są plany 
Tomka Sordyla? Na pewno chce wrócić na szcze-
bel międzynarodowy. Pierwszym planowanym testem 
skuteczności będzie prawdopodobnie Puchar Świata 
w Moskwie - mówi nam sportowiec z Andry-
chowa.
    red.

Do czerwca 2019 roku w Kuchni Św. Bra-
ta Alberta w Andrychowie przy ul. 1 Maja 
11 osoby, które otrzymają skierowanie 
z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły 
skorzystać ze wsparcia w postaci żywności. 
Będzie ona cyklicznie dystrybuowana w for-
mie paczek żywnościowych lub w formie 
posiłku od poniedziałku do soboty z wyjąt-
kiem świąt od godz. 12:00 do godz. 13:30. 
Osoby korzystające ze wsparcia Programu 
w naszym województwie będą mogły rów-
nież wziąć udział w ciekawych warsztatach 
edukacyjnych dotyczących wzmacniania 
samodzielności i kompetencji w zakresie 
prowadzenia gospodarstwa domowego. 
Podprogram 2018 jest kontynuacją Podpro-
gramu 2017, w ramach którego Kuchnia Św. 
Brata Alberta w Andrychowie objęła wspar-
ciem żywnościowym 736 osób przekazując 
im ponad 44 tony żywności.

OPS w Andrychowie

Aby pomóc 
potrzebującycm

W 2019 r. wzdłuż dróg krajowych zaplano-
wana jest budowa 20 km chodników, nowych 
mostów i przebudowa skrzyżowań. Roz-
pocznie się m.in.: budowa mostu w Kurowie 
na Dunajcu, powstanie sygnalizacja świetlna 
w Szaflarach na DK47 i zatoka autobusowa 
w Andrychowie na DK52 – przekazuje nam 
Iwona Mikrut-Purchla, główny specjalista 
ds. komunikacji społecznej Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kra-
kowie. W latach 2019 – 2020 wyremontowa-
ny zostanie most w Wadowicach, na rzece 
Skawie (DK44), a także wiadukt w Rząsce. 
Wybudowane zostaną dwa mosty w miejsco-
wości Klecza (DK52). Chodniki budowane 
będą w Kętach na DK52. Przypominamy 
też o planach budowy rond na wysokości ul. 
Biała Droga i ul. Grunwaldzkiej. Ma to zwią-
zek z budową galerii handlowej. 
    red.

Remonty na DK nr 52

Na Osiedlu Słonecznym przy ul. Lenartowi-
cza w Andrychowie kończy się budowa trze-
ciego bloku. Budowa kolejnego bloku ruszy 
już na wiosnę – Mówi Janusz Sikora, Prezes 
Spółki JS Inwestor. - Największym zaintere-
sowaniem cieszą się mieszkania o pow. 40-50 
m2, jednakże dla osób lubiących przestrzeń, 
na ostatniej kondygnacji znajdują się miesz-
kania o większej powierzchni z antresolą.
    red.

Wkrótce czwarty blok
22 stycznia tuż po 12:00, policjanci z Kobier-
nic otrzymali zgłoszenie o pożarze w jednym 
z domów w Czańcu na ul. Wesołej. Policyjny 
patrol na miejsce zdarzenia przyjechał jako 
pierwszy, zaledwie po 2 minutach od chwili 
zgłoszenia. Sierż. sztab. Radosław Dendys 
i st. post. Mateusz Barabasz bez chwili waha-
nia weszli do palącego się domu, gdzie ogień 
zajął już część poddasza. Policjanci zobaczyli 
wystraszonych i zdezorientowanych wła-
ścicieli domu. Mężczyzna w panice szukał 
sposobności, aby odciąć dopływ prądu do 
budynku. Policjanci natychmiast wyprowa-
dzili z domu 49-letnią kobietę i 65-letniego 
mężczyznę i udzielili im pomocy przedme-
dycznej. Z mieszkania wynieśli też psa go-
spodarzy. Sami wrócili do palącego się domu, 
aby ugasić pożar i ratować mienie poszko-
dowanych. Przy pomocy gaśnicy z radiowo-
zu i wiader z wodą gasili pożar, aż do czasu 
przyjazdu straży pożarnej. Udało im się stłu-
mić zarzewie ognia, które skumulowało się 
w okolicy komina i poddasza. W działaniach 
również brali udział andrychowscy strażacy.

Źródło: KPP w Oświęcimiu

Pożar w Czańcu

Wychowawcy Świetlicy Środowiskowo-So-
cjoterapeutycznej OPS W Andrychowie po 
raz kolejny zorganizowali dla swoich pod-
opiecznych zimowisko. W czasie trwania 
zimowiska dzieci miały okazję bawić się na 
Eko Balu, na warsztatach rękodzieła zamie-
nili się w małych artystów, gdzie ozdobili sło-
iki metodą decoupage oraz stworzyli zimowe 
obrazy. Nie zabrakło również wycieczek: do 
kina Planet Cinema w Oświęcimiu, w Bren-
nej dzieci wzięły udział w kuligu, w Wado-
wicach w Muzeum Miejskim, oprócz zwie-
dzania, uczestnicy zimowiska zmierzyli się 
z zagadkami dotyczącymi miasta oraz udali 
się na degustację wadowickich kremówek. 
Wspomnienia z zimowych wojaży na długo 
pozostaną w pamięci dzieci. 

OPS w Andrychowie

Zimowisko ze 
świetlicą
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Śmierć
w ciężarówce
50-letni mężczyzna, mieszkaniec gminy An-
drychów, został znaleziony martwy w ka-
binie ciężarówki przez swojego kolegę. Jak 
informuje Wirtualna Polska, 50-latka zna-
lazł kolega, który przyszedł w poniedzia-
łek (7.01) rano, aby go obudzić. Kiedy ten 
nie reagował na wołanie, świadek otworzył 
drzwi kabiny i zobaczył kolegę leżącego 
w bezruchu na kierownicy. Jak informuje 
włoska policja, zatrucie czadem, który ulat-
niał się z kuchenki, najprawdopodobniej do-
prowadziło do śmierci Polaka. Kierowca nie 
tylko gotował na niej obiady, ale miał wyko-
rzystywać ją również do ogrzewania kabiny.  
„Śmierć polskiego kierowcy to kolejny 
przypadek śmierci pracownika z powodu 
nieludzkich warunków pracy” – przeka-
zał Maurizio Diament z Włoskiej Federacji 
Transportu.

Okradała koleżankę
 12 stycznia 2019 roku andrychowski komisa-
riat został powiadomiony przez kobietę pra-
cującą w jednym ze sklepów spożywczych 
w Andrychowie o kradzieży jej karty banko-
matowej, przy użyciu której znikały pienią-
dze z konta. Pracujący nad sprawą policjanci 
Wydziału Kryminalnego ustalili, że związek 
ze zdarzeniem może mieć koleżanka z pracy, 
co potwierdziły prowadzone czynności. Jak 
ustalili kryminalni 20-latka w czasie pracy 
niepostrzeżenie zabierała kartę bankoma-
tową z torebki pokrzywdzonej, a następnie 
płaciła za zakupy, po czym odkładała ją na 
miejsce. Płatność nigdy nie przekraczała 
kwoty 50 złotych, aby transakcja nie wyma-
gała autoryzacji kodem PIN. Łączna war-
tość strat wyniosła ponad 288 złotych. Na 
podstawie wyjaśnień, które złożyła 20-latka 
wynika, że po wykonaniu ostatniej transakcji 
(2 stycznia) przez roztargnienie zabrała kartę 
do domu, którą następnie wyrzuciła. Spraw-
czyni przestępstwa przedstawiono sześć za-
rzutów z art. 278 § KK i 278 § 1 KK, do 
których się przyznała. Grozi jej  kara do 5 lat 
pozbawienia wolności.
       Źródło: KPP w Wadowicach

16 stycznia 2019 w Kętach policjanci zatrzy-
mali 57-letniego mieszkańca Witkowic, któ-
ry jechał na rowerze w stanie nietrzeźwości, 
a ponadto posiadał już sądownie orzeczony 
zakaz kierowania.
W godzinach porannych (ok. 8:00) policjan-
ci pilnując bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym na terenie Kęt zatrzymali do kontroli 
drogowej mężczyznę na rowerze 57-letniego 
mieszkańca Witkowic. Badanie stanu trzeź-
wości rowerzysty wykazało 1,36 promila 
alkoholu. Dodatkowo policjanci ustalili, że 
mężczyzna posiadał zakaz kierowania pojaz-
dami do 2020 roku. 
Tego samego dnia, godzinie 9:35, w Nowej 
Wsi na ulicy Matejki policjanci dostrzegli 
kolejnego rowerzystę jadącego slalomem. 
Jak się okazało 55-letni mieszkaniec Nowej 
Wsi wsiadł na rower maja w organizmie 1,53 
promila alkoholu.
Pytanie nasuwa się samo: Czy Panowie byli 
na tej samej imprezie? 

Źródło: KPP w Oświęcimiu

Slalomem 
na rowerze

20 stycznia w Inwałdzie na ul. Wadowickiej 
policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 
kierującego samochodem Saab, który prze-
kroczył prędkość o 61 km/h w obszarze 
zabudowanym.
Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego 
w Wadowicach zatrzymali prawo jazdy 
dwóm kierującym. Za przekroczenie pręd-
kości w obszarze zabudowanym powyżej 
50 km/h uprawnienia stracił mieszkaniec 
powiatu bielskiego oraz Krakowa.
Trzy godziny później w miejscowości Kle-
cza Dolna mundurowi zatrzymali do kon-
troli drogowej kolejnego pirata drogowego, 
32-letniego mieszkańca Krakowa. Kierują-
cy Fordem poruszał się z prędkością 105,4 
km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograni-
czenie prędkości do 50 km/h.
W obydwu przypadkach policjanci zatrzy-
mali kierującym uprawnienia, ukarali ich 
kilkuset złotowym mandatem i 10 punkta-
mi karnymi.
        Źródło: KPP w Wadowicach

Przekroczyli 
prędkość

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeź-
wości i spowodowanie kolizji drogowej 
odpowie mieszkanka gminy Wieprz. Ko-
bieta mając w organizmie ponad 2 promile 
alkoholu wsiadła za kierownicę swojego 
samochodu. 21 stycznia około godz. 7:00 
policjanci andrychowskiego komisariatu zo-
stali wezwani do kolizji drogowej, do której 
doszło na jednej z ulic w Wieprzu. Z uzy-
skanych informacji wynikało, że kierująca 
Oplem zjechała na przeciwległy pas ruchu 
i doprowadziła do zderzenia z jadącym z na-
przeciwka samochodem Renault. W trakcie 
rutynowych czynności wykonywanych na 
miejscu przez mundurowych, okazało się,  
że sprawczyni kolizji jest nietrzeźwa. Ko-
biecie zatrzymano prawo jazdy. Grozi jej nie 
tylko odpowiedzialność za spowodowanie 
kolizji, ale kara do 2 lat pozbawienia wol-
ności, zakaz prowadzenia pojadów mecha-
nicznych od 3 do 15 lat oraz kara grzywny.  
         Źródło: KPP w Wadowicach

Początkiem stycznia Komenda Powiatowa 
Policji w Wadowicach została poinformo-
wana, że w miejscowości Klecza doszło do 
kradzieży. Jak wynikało z zawiadomienia 
z wnętrza niezamkniętego, nowo budowa-
nego domu zostały skradzione przewody 
instalacji elektrycznej, co spowodowało 
straty na kwotę 1600 złotych. Sprawcy wy-
rwali instalację, pocięli przewody, a następnie 
ukradli miedziane kable. Sprawą zajęli się wa-
dowiccy kryminalni, którzy następnego dnia 
zatrzymali sprawców przestępstwa w miej-
scu ich zamieszkania. Jak wynikało z ustaleń 
21 i 28-latek zdążyli sprzedać skradziony łup 
w punkcie skupu złomu na terenie gminy 
Wadowice. Usłyszeli zarzut z art. 278 KK 
i 288 KK, do których się przyznali. Ponad-
to policjanci ustalili, że mężczyźni końcem 
grudnia ubiegłego roku usiłowali włamać 
się do nowo budowanego domu również 
w miejscowości Klecza, lecz zostali spłoszeni 
przez uruchomiony system alarmowy. Wów-
czas wartość uszkodzonego mienia  została 
wyceniona  na kwotę 3000 złotych. Mężczy-
znom przedstawiono zarzut z art. 279 KK 
i 288 KK. Za popełnione przestępstwa 21 
i 28-latek odpowiedzą przez Sądem. Grozi im 
kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. 
        Źródło: KPP w Wadowicach

Kradzież 
za kradzieżą

2 lata za 2 promile
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W piątkowy wieczór 25 stycznia, w holu MDK w Andrychowie odbyło się uroczyste zakończenie poplenerowej wystawy Stowarzyszenia 
Grupa Twórców MY. Sala wystawowa zapełniła sie po brzegi. Obecni byli przedstawiciele Urzędu Miejskiego: Burmistrz Andrychowa 
Tomasz Żak, Sekretarz Gminy Grażyna Łoboda, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Andrychowie Alicja Studniarz oraz Sponsorzy 
i Przyjaciele grupy. Swoją obecnością wydarzenie zaszczycili również 
przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej i RSTK 
w Chełmku, Stowarzyszenia UTW w Andrychowie oraz Miejskiej Rady 
Seniorów. W pierwszej części wydarzenia Członkowie Grupy podzięko-
wali Burmistrzowi Andrychowa Tomaszowi Żakowi, Prezesowi MSH 
„WIZAN” Jerzemu Chylewskiemu, Prezes Zarządu Banku Spółdziel-
czego Małgorzacie Matusiak, Właścicielowi Stacji Paliw ORLEN Wi-
towi Ziółkowskiemu, Dyrektor CKiW w Andrychowie Izabeli Bylicy, 
dzięki którym Grupa może istnieć i rozwijać się. W drugiej części wystą-
piła Grupa Dziecięca Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Andrychów” 
oraz młodzi tancerze Klubu Tańca Towarzyskiego.
                 red.

Finisaż wystawy poplenerowej

Pierwsze było zebranie wiejskie, które rozpoczęło się o godzinie 14. 
Gośćmi spotkania byli: burmistrz Tomasz Żak, jego zastępcy Mirosław 
Wasztyl oraz Wojciech Polak, przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof  
Kubień wraz z zastępcą Alicją Studniarz, wicestarosta powiatu wadowic-
kiego Beata Smolec, przedstawiciele Policji oraz Straży Miejskiej. Spotka-
nie otworzyła i przewodniczyła mu sołtyska Sułkowic-Łęgu Józefa Ka-
pela, która na wstępie złożyła gratulacje wiceburmistrzowi Wojciechowi 
Polakowi i podziękowała za dotychczasową współpracę. Po powołaniu 
komisji uchwał i wniosków oraz protokolanta zebrania sprawozdanie z 
działalności przedstawiła sołtys. Przypomnijmy status projektów i inwesty-
cji, które rada sołecka założyła do realizacji w latach 2015-2018.
Zadania drogowe zrealizowane:
Przebudowa ul. Zarzecznej;
Budowa chodnika na ul. Centralnej;
Przebudowa drogi na os. Gierkówka;
Przebudowa ul. Beskidzkiej do stacji paliw;
Przebudowa ul. Turystycznej (etap I);
Przebudowa łącznika od stacji paliw do ul. Sadowej;
Budowa chodnika od ul. Kościelnej do ul. Dobrej;
Przebudowa ul. Sadowej.

Zadania projektowe:
Przebudowa ul. Turystycznej od ul. Centralnej do ul. Beskidzkiej 
Ponadto udało się wykonać inne działania jak m.in..budowa boisk wielo-
funkcyjnych przy ZSS, remont instalacji wod-kan. i co w budynku świetlicy.
Włodarze mówili m.in. o zaplanowanych inwestycjach w naszej gminie i 
kwotach na ich realizację (ponad 42 mln na inwestycje w pierwszym pólro-
czu 2019 r.) W czasie trwanie dwóch ostatnich kadencji na zadania zreali-
zowane w Sułkowicach-Łęgu wydano 13 700 000 zł. 
Omawiane zostały projekty na ten rok: m.in.: przebudowa ul. Turystycznej 
od ul. Beskidzkiej oraz końcowego odcinka ul. Sadowej, budowa chodnika 
przy ul. Bł. Siostry Faustyny. Licznie zgromadzeni mieszkańcy Sułkowic-
-Łęgu dzielili się swoimi uwagami z władzami sołectwa. Mieszkańcy byli 
szczególnie zainteresowani tematami bezpiecznych przejść dla pieszych, 
gospodarką śmieciową: skąd bierze się cena śmieci i odśnieżaniem. 

 Zgłaszali problemy i sugestie:
- szersze chodniki uwzględniające ruch rowerowy,
- niedrożne rowy melioracyjne;
- złe oznakowanie dróg;
- konieczność dodatkowego oświetlenia;
- płatne dodatkowe worki na segregacje śmieci;
- drogi wymagające remontu;
- progi zwalniające. 
Dodatkowo sołtys poprosiła o dotację na oświetlenie uliczne. Duża fre-
kwencja mieszkańców Sułkowic-Łęgu najlepiej świadczy o ich zaangażo-
waniu w losy swojej wsi. 
Po zebraniu wiejskim odbyło się sprawozdawcze zebranie strażackie, które 
poprowadził wiceburmistrz Wojciech Polak. Prezes OSP Zbigniew Pietera 
przedstawił zebranym druhom stan realizacji wszystkich przyjętych zadań, 
równocześnie dziękując tym, którzy pomogli w ich realizacji: strażakom, 
darczyńcom, władzom gminy. 
Kolejno odczytano sprawozdania: finansowe, komisji rewizyjnej i spra-
wozdanie z działalności szkoleniowej. OSP w Sułkowicach-Łęgu liczy 44 
członków zwyczajnych, 6 druhen oraz 7 druhów Młodzieżowej Drużyny 
Pożarnej. W minionym roku strażacy z Sułkowic-Łęgu wyjeżdżali do 49 
akcji w tym do 20 pożarów oraz 25 miejscowych zagrożeń. Łącznie pod-
czas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych strażacy przepracowali 
473 godziny. Po sprawozdaniach odbyło się głosowanie, w którym nie 
tylko przyjęto je, ale też jednogłośnie udzielono absolutorium prezesowi 
i zarządowi.
W zebraniu udział ł wzięli: burmistrz Tomasz Żak, kierownik Wydziału 
Spraw Obywatelskich Krzysztof  Wójcik, przewodniczący Rady Miasta 
Krzysztof  Kubień, Dowódca JRG Andrychów mł. bryg. Tomasz Kaspe-
rek, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Kazimierz Rajda, Ko-
mendant Miejsko-Gminny Marek Nowak, mł. bryg. Jacek Kolber. 
Zaproszeni goście złożyli podziękowania strażakom ochotnikom za ca-
łokształt działalności oraz życzyli jak najmniej wyjazdów i bezpiecznych 
powrotów.

ap

Cykl zebrań wiejskich i strażackich rozpoczęty
W sobotę, 2 lutego, w Sułkowicach-Łęgu odbyły się dwa spotkania: wiejskie i strażackie. W obu mieszkańcy i strażacy OSP 
mieli okazję porozmawiać z władzami gminy.
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15 stycznia br. po raz kolejny dzieci i młodzież 
z niepełnosprawnościami mogli bawić się na 
niecodziennym balu karnawałowym W ZSS 
w Sułkowicach-Łęgu. Nauczyciele ZSS w Suł-
kowicach-Łęgu przygotowali dla swoich pod-
opiecznych oraz ich przyjaciół z zaprzyjaźnio-
nych szkół z Czańca i Porąbki moc atrakcji. 
Jedną z nich była czekoladowa fontanna. Ka-
skady rozkosznej słodkości spływały leniwie, 
zachęcając do degustacji. Sprawdzaliśmy jak 
smakuje w połączeniu z bananem, kiwi, gruszką, 
mandarynką, winogronami… Można było kosz-
tować każdy owoc z osobna lub przygotować 
owocowy szaszłyk w czekoladzie. Palce lizać! 
Z fontanną w tle rozpoczęliśmy warsztaty cze-
koladowe. Wszędzie unosiła się cudowna woń, 
a dzieci pochyliły się nad foremkami płynnej 

słodkości, ozdabiając ją przygotowanymi baka-
liami i kolorowymi cukierkami. To była okazja, 
by puścić wodze fantazji i zaprojektować własną 
tabliczkę czekolady. Prace trwały niedługo, gdyż 
do akcji wkroczył DJ Henryk (na co dzień tata 
naszego podopiecznego) i przypomniał naj-
większe hity lat 80. Przenieśliśmy się na parkiet  
i zabawa nabrała tempa! Nikt nie pozostał obo-
jętny – każdy bawił się jak chciał i jak potrafił. 
Wśród serpentyn i balonów można było zoba-
czyć barwne postacie kołyszące się na wózkach 
lub własnych nogach. Nie zabrakło ukła-
dów choreograficznych i zabaw rodem 
z lat 80. Bezcenna okazała się wówczas 
pomoc wolontariuszy, którzy poprowa-
dzili wózek lub  podali dłoń. Cieszy, że 
uczniowie naszej szkoły dzielą się swoim 

wolnym czasem, zdrowiem i uśmiechem z nie-
pełnosprawnymi kolegami i koleżankami. Za-
służoną przerwę na kawę spędziliśmy na żywych 
dyskusjach. W końcu nie brakuje wspólnych 
tematów, gdyż widujemy się systematycznie na 
spotkaniach integracyjnych i wycieczkach. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uatrak-
cyjnienia naszego balu, zwłaszcza sponsorom. 

Organizatorki:
Agnieszka Kamińska-Zontek

Barbara Hawieńczyk, Iwona Rachwał

Słodkie lata 80. w ZSS w Sułkowicach-Łęgu

HARMONOGRAM ZEBRAŃ OSP I WIEJSKICH 2019

DATA 
ZEBRANIA RODZAJ ZEBRANIA I  MIEJSCOWOŚĆ MIEJSCE GODZINA

09.02.2019r. Zebranie wiejskie Sułkowice-Bolęcina SZKOŁA 1300

09.02.2019r. Zebranie OSP Targanice Dolne OSP 1500

09.02.2019r. Zebranie OSP Sułkowice-Bolęcina OSP 1700

16.02.2019r. Zebranie OSP Rzyki OSP 1430

16.02.2019r. Zebranie OSP Andrychów OSP 1630

16.02.2019r. Zebranie OSP Zagórnik OSP 1800

23.02.2019r. Zebranie wiejskie Inwałd WDK 1400

23.02.2019r. Zebranie OSP Inwałd OSP 1600

23.02.2019r. Zebranie OSP Roczyny OSP 1800

02.03.2019r. Zebranie wiejskie Zagórnik WDK 1400

02.03.2019r. Zebranie wiejskie Rzyki Świetlica Centrum Kultury 1600

02.03.2019r. Zebranie OSP Targanice Górne OSP 1800

09.03.2019r. Zebranie wiejskie Brzezinka Dolna SZKOŁA 1400

09.03.2019r. Zebranie wiejskie Roczyny OSP 1600
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Wesz jednakowo lubi głowy czyste, 
jak i zaniedbane. Te pachnące i te 

mniej. Statystki pokazują: w Belgii pro-
blem wszawicy dotyka aż 10 proc. dzieci, 
w Czechach 14 proc., a w USA co roku 
trzeba zwalczać wszy u niemal 9 mln osób. 
Wszawica to problem nie tylko u dzieci. 
Do zarażenia może dojść u osób w każ-
dym wieku mających kontakt z pasoży-
tem. Dlaczego wszy lubią dzieci i wśród 
nich tak łatwo się rozprzestrzeniają? Dzie-
ci dużo czasu spędzają z rówieśnikami 
w grupach (przedszkola, szkoły, obozy, 
place zabaw), są towarzyskie, lubią bliskość 
koleżanek i kolegów, przytulanie, pożycza-
nie sobie różnych przedmiotów, zabawek 
i ubrań. Kiedyś higienistki w szkole mia-
ły obowiązek regularnego przeglądania 
główek dzieci, mogły więc szybko wyła-
pać przypadki wszawicy i natychmiast za-
alarmować rodziców. Dziś nie wolno jest 
przeglądać dziecięcej główki bez pisemnej 
zgody rodziców. Takie czasy. 

Co robią szkoły i przedszkola?
Kiedy zakażone wszawicą dziecko przyj-
dzie do szkoły, wszy mogą się szybko 

rozpanoszyć. Jaka konsternacja towa-
rzyszy rodzicom, którzy odprowadzając 
swoje dziecko do przedszkola czytają 
kartkę wywieszoną na drzwiach: 
UWAGA RODZICE! W ZWIĄZKU 
ZE ZGŁOSZENIEM PROBLEMU 
WSZAWICY PROSIMY O SYSTEMA-
TYCZNE KONTROLOWANIE CZY-
STOŚCI GŁÓW I WŁOSÓW DZIECI. 
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PA-
SOŻYTÓW ZALECA SIĘ NATYCH-
MIASTOWĄ LIKWIDACJĘ GNID 
I WSZY ZA POMOCĄ ŚRODKÓW 
DOSTĘPNYCH W APTEKACH.
Pierwsza myśl – na pewno nie moje dziec-
ko. Dbamy o właściwą higienę. Poza tym 
mamy XXI wiek, to niemożliwe. Otóż 
nic bardziej mylnego. Wszawica systema-
tycznie gości w przedszkolach i szkołach. 
Najczęściej pojawia się na początku roku 
szkolnego, bo dzieci wracają z wakacji – 
obozów i kolonii, a późną jesienią i na 
początku zimy noszą czapki, szaliki, a to 
raj dla wszy. Czy to wielki problem?
O skali i aktualności problemu najlepiej 
świadczy rynek farmakologiczny – bo-
gactwo preparatów przeciwko wszawicy, 

Swędzący temat tabu
Hasło „wszawica” wywołuje skrajnie negatywne uczucia i odruch... drapania. Jak na zawołanie, całe ciało z niewyjaśnionych 
przyczyn zaczyna nas swędzieć. Ale jak to? Przecież mamy XXI wiek, ten problem już dawno odszedł do lamusa. Okazuje 
się, że tak nie jest!

Wszy (Anoplura) to owady pasożytnicze 
niewielkich rozmiarów (0,35-6 mm długości). 
Mają zredukowane oczy, krótkie czułki, kłują-
co-ssące narządy gębowe, odnóża przednie 
i środkowe wyspecjalizowane w poruszaniu 
się wzdłuż włosa, odnóża środkowe i tylne 
wyposażone są w pazurki czepne, dzięki 
którym wesz może utrzymać ciężar 2000 
razy przewyższający ciężar jej ciała. Żywią się 
krwią wysysaną po nakłuciu skóry żywiciela.
(Źródło: Wikipedia). Samica wszy składa 
jaja tzw. gnidy. Są one maleńkie – wielkości 
główki szpilki, mocno przylegają do skóry 
głowy i włosa. Po kilku dniach z gnid wyklu-
wają się larwy. Wszy są koloru beżowego, ale 
bez problemu, niczym kameleon potrafią 
dostosować się do otoczenia, czyli koloru 
włosów nosiciela. Szybko poruszają się po-
przez wspinanie po włosach, nie skaczą (to 
domena pcheł). Żywią się krwią wgryzając się 
w skórę głowy. Od zawsze wszawica kojarzo-
na była z brakiem higieny, brudem. 
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które możemy znaleźć w każdej aptece. 
Oprócz standardowych szamponów (kil-
kanaście marek), które nie odstraszają za-
pachem  możemy znaleźć:
- spray przeciw wszom (zapobiegawczy),
- olejki i balsamy,
- wykrywacz wszawicy – żel, który barwi 
gnidy na czerwono,
- grzebień elektroniczny przeciwko 
wszom – wykrywa i zabija pasożyty po-
przez porażenie prądem,
- kolorowe gumki do włosów – chronią 
przed wszami 2 do 3 tygodni.
Nie od dziś wiadomo, że popyt kształtuje 
podaż. Wszawica istnieje, wraca jak bu-
merang do szkół i przedszkoli. Zatem jak 
walczyć z pasożytami u naszych pociech?

Co robić?
Po pierwsze nie ignorujemy informacji 
otrzymanej w przedszkolu czy szkole. 
Sprawdzamy głowę naszej pociechy kil-
ka razy w tygodniu. Kiedy odnajdziemy 
intruza informujemy placówkę opiekuń-
czo-wychowawczą dziecka, a one będą 
w stanie monitorować zasięg problemu. 
Potem udajemy się do apteki. Z pomo-
cą farmaceuty – nie należy się wstydzić 
problemu, bo jest naturalny i powszech-
ny – zaopatrujemy się we właściwy śro-
dek przeciw wszawicy. Po zastosowaniu 
preparatu dorosłe osobniki powinny 
wyginąć, dlatego po umyciu głowy trze-
ba je dokładnie wyczesać. Do większo-
ści preparatów dołączony jest specjalny, 
gęsty grzebień. Problemem są jednak 
gnidy, które bardzo mocno trzymają się 
włosa – tutaj samo czesanie nie wystar-
czy. Trzeba dokładnie przejrzeć wło-
sy pasmo po paśmie i ściągnąć jajeczka 

palcami. Na włosach w odcieniu blond 
najtrudniej je zauważyć (jasny kolor lo-
katorów). Największe skupiska można 
znaleźć za uszami i nad karkiem. Jako, że 
potrzeba matką wynalazku, coraz więcej 
mam  używa prostownicy do pozbycia 
się gnid. Prostują włosy dziecka równo-
cześnie palą gnidy. Kiedy już wygramy 
pierwszą batalię z pasożytami, kurację 
powtarzamy po 10 dniach, bo nie spoczy-
wamy na laurach drodzy rodzice. Trzeba 
być czujnym. Sprawdzajmy dziecku gło-
wę regularnie i ...sprzątajmy. Wszystko 
z czym dziecko miało kontakt: ubrania, 
pościel, ręczniki, pluszowe zabawki itp. 
pierzemy w temperaturze min. 60 stopni 
i traktujmy gorącym żelazkiem podczas 
prasowania. Rzeczy, których nie można 
uprać ani porządnie wyczyścić, powin-
no się spakować do plastikowego worka 
i schować na dwa tygodnie, tak aby przed 
ich ponownym użyciem minął cały cykl 
rozmnażania wszy.

Informacja to też obrona
Pamiętajmy, aby ostrzec rodziców dzieci, 
z którymi spotyka się nasze pociechy oraz 
zgłosić problem w przedszkolu czy szko-
le. Wielu rodziców wstydzi się tego, ale 
często właśnie dlatego problem ciągnie 
się miesiącami. Jeśli choć jedno dziecko 
będzie miało pasożyty, inne będą się cią-
gle od niego na nowo zarażać i cała ku-
racja straci sens. Dlatego – napiszmy to 
jeszcze raz – nie wstydźmy się, nie ukry-
wajmy problemu, dzielmy się informacją 
i wspierajmy w jak największym gronie. 

ap

Ciekawostki:
Wyróżniamy trzy rodzaje wszy ludz-
kiej: te, które występują we włosach (na 
głowie), wszy łonowe i wszy odzieżo-
we. Wszy najczęściej wywołują choro-
bę o nazwie wszawica, jednak niektóre 
z nich mogą być przyczyną znacznie po-
ważniejszych schodzeń, m.in. duru.
Po ugryzieniu przez wszę mogą wystę-
pować przeczosy tj. drobne ranki i zadra-
pania spowodowane uporczywym świą-
dem i drapaniem. Konsekwencją tego 
jest uszkodzenie skóry głowy, które może 
prowadzi do stanów zapalny i otwiera 
drogę do zakażeń bakteryjnych i/lub 
grzybiczych. W skrajnych przypadkach 
na głowie osoby zarażonej wszawicą po-
jawia się tzw. „kołtun” tj. włosy zlepione 
ropno-surowiczą wydzieliną. (GIS)
Wesz głowowa jest spokrewniona z wszą 
pasożytującą na szympansach, a wesz 
łonowa z wszą gorylą. Linie ewolu-
cyjne wszy pasożytującej na gorylach 
i wszy łonowej rozdzieliły się ok. 3,3 mln 
lat temu, a więc później, niż rozdzieli-
ły się linie goryli i ludzi, co sugeruje, że 
przodkowie ludzi stali się jej gospoda-
rzami w wyniku kontaktu z gorylami, 
prawdopodobnie już po utraceniu futra 
i rozdzieleniu stref owłosionych (Źródło: 
Wikipedia)
Babcine sposoby na nieproszonych go-
ści:
Wszy nie lubią zapachu olejków ete-
rycznych – zwłaszcza aromatu drzewa 
herbacianego. Rozcieńcza się go z oliwą 
z oliwek, po czym pozostawia na głowie. 
Najlepiej założyć czepek, a po jakimś 
czasie jedynie wyczesać włosy grze-
bieniem.Wszy wytępi dokładne umycie 
włosów octem – najlepiej winnym. Taką 
mieszankę przynajmniej przez godzinę 
zostawiamy w cieple, pod czepkiem. Po-
tem myjemy włosy normalnym pielęgna-
cyjnym szamponem.

Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny
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Ramówka Radia Andrychów! 

Poniedziałek

Od 8.00 do 10.00 zaprasza Robert Fraś
8.00 – serwis informacyjny, 
          sport, prognoza pogody
8.10 – przegląd informacji z regionu 
8.20 – ogłoszenia płatne
8.30 – rozmowa dnia
8.50 – Felieton utkany z abstrakcji 
          Jarka Szklarczyka
9.00 – serwis informacyjny, sport, 
           prognoza pogody
9.20 – ogłoszenia płatne
9.30 – spotted Andrychów
9.45 – kronika policyjna z regionu

Od 10.00 do 12.00 zaprasza 
Anna Piotrowska
10.00 – serwis informacyjny, sport, 
            prognoza pogody
10.10 – muzyczna propozycja 
            Wiktora Kowalczyka
10.20 – ogłoszenia płatne
10.30 – rozmowa na dobry 
            początek tygodnia
11.00 – serwis informacyjny, sport, 
           prognoza pogody
11.10 – Alicja Krupnik – cykl 
          „W bibliotece najlepiej”
11.20 – ogłoszenia płatne, 
11.30 – Alicja Krupnik – cykl 
          „W bibliotece najlepiej”
11.50 – Felieton utkany z abstrakcji 
          Jarka Szklarczyka

Od 12.00 do 13.00 zaprasza 
Marek Nycz
12.00 – serwis informacyjny, serwis sportowy 
           prognoza pogody
12.10 – ogłoszenia płatne
12.15 – rozmowa Marka Nycza

13.00 – 17.00 – Radio AM (transmisja 
programu radiowego z Krakowa)
17.00 – 18.00 – powtórka audycji z godziny 8.00
18.00 – 21.00 – Radio AM
21.00 – 22.00 – powtórka audycji z godziny 8.00
22.00 – 8.00 – Radio AM

Wtorek

Od 8.00 do 10.00 zaprasza Robert Fraś.  Od 
9.00 do 10.00 audycję 
współprowadzi Jarosław Szklarczyk
8.00 – serwis informacyjny, 
          prognoza pogody
8.10 – przegląd informacji z regionu 
8.20 – ogłoszenia płatne
8.30 – rozmowa dnia
8.50 – Felieton utkany z abstrakcji 
          Jarka Szklarczyka
9.00 – serwis informacyjny,  
           prognoza pogody
9.20 – ogłoszenia płatne
9.45 – kronika policyjna z regionu

Od 10.00 do 12.00 zaprasza 
Anna Piotrowska
10.00 – serwis informacyjny, 
           prognoza pogody
10.10 – Michał Pająk – Twój Kucharz, 
           Twój Trener
10.20 – ogłoszenia płatne
10.30 – Michał Pająk – Twój Kucharz, 
           Twój Trener
11.00 – serwis informacyjny, 
           prognoza pogody
11.10 – Ewa Penkala - o zielarstwie i nie tylko 
11.20 – ogłoszenia płatne
11.30 – Ewa Penkala - o zielarstwie i nie tylko
11.50 – Felieton utkany z abstrakcji 
          Jarka Szklarczyka

 Od 12.00 do 13.00 zaprasza 
Marek Nycz
12.00 – serwis informacyjny, 
           prognoza pogody
12.10 – ogłoszenia płatne
12.15 – rozmowa Marka Nycza

13.00 – 17.00 – Radio AM
17.00 – 18.00 – powtórka audycji z godz. 8.00
18.00 – 21.00 – Radio AM
21.00 – 22.00 – powtórka audycji z godz. 8.00
22.00 – 8.00 – Radio AM

Środa

Od 8.00 do 10.00 zaprasza Robert Fraś
8.00 – serwis informacyjny, 
          prognoza pogody
8.10 – przegląd informacji z regionu 
8.20 – ogłoszenia płatne 
8.30 – rozmowa dnia
8.50 – Felieton utkany z abstrakcji 
          Jarka Szklarczyka
9.00 – serwis informacyjny,  
           prognoza pogody
9.20 – ogłoszenia płatne
9.30 – Wieści z mazurskich lasów, rozmowa 
           telefoniczna z Anną Marią Ptak
9.45 – kronika policyjna z regionu

Od 10.00 do 12.00 zaprasza 
Anna Piotrowska
10.00 – serwis informacyjny, 
            prognoza pogody
10.10 –  Jerzy Herma z Goranem – psie sprawy
10.20 – ogłoszenia płatne
10.30 – Jerzy Herma z Goranem – psie sprawy
10.50 - Rodzinny kosmos wg Jarka Szkalrczyka
11.00 – serwis informacyjny, 
           prognoza pogody
11.10 – eksperci z Fundacji Promyczek
11.20 – ogłoszenia płatne
11.40 – eksperci z Fundacji Promyczek
11.50 – Felieton utkany z abstrakcji Jarka Szklar-
czyka

Od 12.00 do 13.00 zaprasza 
Marek Nycz
12.00 – serwis informacyjny, 
           prognoza pogody
12.10 – ogłoszenia płatne
12.15 – rozmowa Marka Nycza

13.00 – 17.45 Radio AM
18.00 – 19.00 – transmisja Mszy Świętej z kościo-
ła św. Stanisława w Andrychowie
19.00 – 21.00 – Radio AM
21.00 – 22.00 – powtórka audycji z godziny 8.00
22.00 – 8.00 – Radio AM

Teraz nadajemy na żywo jeszcze więcej!
Od poniedziałku do piątku od 8.00 do 10.00 informacyjna audycja poranna. 
Zaprasza Robert Fraś. 
Od 10.00 do 12.00 sprawy społeczno-kulturalne poruszać będzie Anna Piotrowska. 
O samorządzie i nie tylko Marek Nycz opowie od 12.00 do 13.00. 
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Czwartek

Od 8.00 do 10.00 zaprasza Robert Fraś 
8.00 – serwis informacyjny, 
          prognoza pogody
8.10 – przegląd informacji z regionu 
8.20 – ogłoszenia płatne
8.30 – rozmowa dnia
8.50 – Felieton utkany z abstrakcji 
          Jarka Szklarczyka
9.00 – serwis informacyjny,  
           prognoza pogody
9.20 – ogłoszenia płatne
9.30 – Wieści znad Skawy, czyli kilka 
          newsów od Bogdana Szpili 
          (Małopolska Kronika Beskidzka)
9.45 – kronika policyjna z regionu

Od 10.00 do 12.00 zaprasza 
Anna Piotrowska
10.00 – serwis informacyjny, 
            prognoza pogody
10.10 – Beata Mider-Sitarz – informacje kulturalne
10.20 – ogłoszenia płatne
10.30 – Beata Mider-Sitarz – informacje kulturalne 
10.50 – poezja disco polo Jarka Szklarczyka
11.00 – serwis informacyjny, 
           prognoza pogody
11.10 – Grażyna Banaszczuk – zdrowy cykl
11.20 – ogłoszenia płatne
11.30 – Grażyna Banaszczuk – zdrowy cykl
11.50 – Felieton utkany z abstrakcji 
          Jarka Szklarczyka

Od 12.00 do 13.00 zaprasza 
Marek Nycz
12.00 - serwis informacyjny, 
           prognoza pogody
12.10 – ogłoszenia płatne
12.15 – czwartkowe rozmowy historyczne. Zapra-
szają Daria Rusin i Marek Nycz

13.00 – 17.00 – Radio AM
17.00 – 18.00 – powtórka audycji z godz. 8.00
18.00 – 21.00 – Radio AM
21.00 – 22.00 – powtórka audycji z godz. 8.00
22.00 – 8.00 – Radio AM

Piątek

Od 8.00 do 10.00 zaprasza Robert Fraś.  
Od 9.00 do 10.00 audycję 
współprowadzi Jarosław Szklarczyk
8.00 – serwis informacyjny, 
          sport, prognoza pogody
8.10 – przegląd informacji z regionu 
8.20 – ogłoszenia płatne
8.30 – rozmowa dnia
8.50 – Felieton utkany z abstrakcji 
          Jarka Szklarczyka
9.00 – serwis informacyjny, sport, 
           prognoza pogody
9.20 – ogłoszenia płatne
9.45 – kronika policyjna z regionu

Od 10.00 do 12.00 zaprasza 
Anna Piotrowska
10.00 – serwis informacyjny, sport, 
            prognoza pogody
10.10 – piękny piątek
10.20 – ogłoszenia płatne
10.40 – piękny piątek
11.00 – serwis informacyjny, sport, 
           prognoza pogody
11.10 – piękny piątek
11.20 – ogłoszenia płatne
11.30 – piękny piątek
11.50 – Felieton utkany z abstrakcji 
Jarka Szklarczyka

Od 12.00 do 13.00 zaprasza 
Marek Nycz
12.00 – serwis informacyjny, sport,
           prognoza pogody
12.10 – ogłoszenia płatne
12.15 – Tematy tygodnia. Komentujemy najważniej-
sze tematy ostatnich dni – rozmowy Marka Nycza 
z zaproszonymi dziennikarzami

13.00 – 17.00 – Radio AM
17.00 – 18.00 – powtórka audycji z godz. 8.00
18.00 – 21.00 – Radio AM
21.00 – 22.00 – powtórka audycji z godz. 8.00
22.00 – 8.00 – Radio AM

Sobota
Podsumowanie tygodnia. 
Godzinne audycje o 8.00, 12.00, 17.00 
i 21.00. Pomiędzy audycjami gra Radio AM. 

Niedziela
W niedzielę audycja niezmienna 
od 14 lat – Koncert Życzeń. 
Godzinne audycje o 8.00, 12.00, 17.00 i 21.00. 
Prowadzi Robert Fraś.
 

Słuchajcie nas na falach średnich 1584 kHz 
oraz w Internecie na stronie 
www.nowiny.andrychow.eu

Telefon do studia Radia Andrychów: 33 875 23 13, e-mail: radio@andrychow.eu
Telefon w sprawie ogłoszeń płatnych i reklam: 668 353 879

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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Radni Miejskiej Rady Seniorów wspierani przez osoby, którym los 
starszego pokolenia leży na sercu, przeprowadzili badania wśród an-
drychowskich seniorów. Wyniki tych badań przełożyły się na „Stra-
tegię Polityki senioralnej dla gminy Andrychów na lata 2019 – 2024”, 
którą Miejska Rada Seniorów przedłoży do przyjęcia Burmistrzowi 
i Radzie Miasta. Jest to dokument, który pozwoli radnym miejskim 
podejmować decyzje uwzględniające potrzeby i oczekiwania osób 
starszych.
Dzięki wysiłkowi i kreatywności wszystkich zaangażowanych w ba-
dania i planowanie mieszkańców 60+ wkrótce zakończą się prace 
nad dokumentem, zgodnie z którym w mieście i otaczających je so-
łectwach należy szczególnie zadbać o :
- łatwiejszy dostęp osób starszych do lekarzy specjalistów,
- wsparcie dla rodzin, które opiekują się niesamodzielnymi seniorami,
- pomoc seniorom w zdobywaniu potrzebnych informacji oraz bar-
dziej skuteczne docieranie do nich z ofertą kulturalną, edukacyjną 
i rekreacyjną,
- dostosowanie przestrzeni miejskiej do potrzeb seniorów.
Rolą Miejskiej Rady Seniorów będzie monitorowanie tej strategii 
czyli sprawdzanie, na ile zapisane w niej zadania są wprowadzane 
w życie a także konsultowanie sposobów wdrażania proponowanych 
w dokumencie rozwiązań. Nie tylko senioralni radni ale i wszyscy 

mieszkańcy 60+ mogą włączyć się w pro-
ces tworzenia strategii poprzez wyrażanie 
opinii na temat zapisanych tam postula-
tów oraz zachęcanie do tego swoich zna-
jomych.
Strategia powstaje jako efekt projek-
tu Fundacji Kultury Chrześcijańskiej 
„Znak” z Krakowa pn. „Aktywni Se-
niorzy w akcji”, współfinansowanego ze 
środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS).
Z Miejską Radą Seniorów można skontaktować się: - elektronicznie 
na adresy: problemy.seniorow@andrychow.eu; 
rada.seniorow@andrychow.eu
- pisemnie: za pomocą skrzynek „Zgłoś problem” umieszczonych 
w siedzibie Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Włók-
niarzy 18, na dzienniku podawczym w Urzędzie Miejskim,w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej, ul. Krakowska 74
- osobiście: podczas dyżurów członków Miejskiej Rady Seniorów, 
w Urzędzie Miasta, pokój nr 9, (parter) w każdą ostatnią środę mie-
siąca w godzinach 10.00-12.00.

Miejska Rada Seniorów i aktywni andrychowianie 60+
W gminie Andrychów niemal co piąty mieszkaniec przekroczył 60. rok życia. Warto zatem, dla obecnych i przyszłych senio-
rów, zaplanować jak najlepsze warunki dla zdrowego i przyjemnego życia. Planowanie długofalowe, czy to w codziennym 
życiu czy w polityce miejskiej, wymaga dobrej znajomości potrzeb i zasobów jakimi dysponujemy. 

Pan Krzysztof  Ogiegło jest mieszkańcem Rzyk. Ma na utrzymaniu 
6-osobową rodzinę. Z renty (1820 zł) jego małżonka nie jest w stanie 
opiekować się nim i jednocześnie pracować na cały etat. Pozostaje jej 
praca na 1/4 etatu i zasiłek rodzinny w wysokości 850 zł. Docho-
dy rodziny to kropla w morzu potrzeb. Opieka na chorym oraz 2 
najmłodszych dzieci nie jest łatwa, do tego dochodzi szereg innych 
spraw.  Zanik mięśni sprawił, że nie może mówić, porozumiewa się 
za pomocą mrugania. Ten list dyktował żonie kilka dni.  Comiesięcz-
ne wydatki to blisko 4000 zł, rehabilitacja i leki są dodatkowym ob-
ciążeniem, które jest w stanie pokryć tylko dzięki pomocy innych.
„Na sercu leży mi, by jak najdłużej móc wychowywać moje dzieci, 
szczególnie najmłodsze, które może zapamiętają mnie uśmiechnię-
tego. Do tego potrzebna jest ciągła rehabilitacja. Proszę o pomoc”.
Możecie Państwo pomóc Panu Krzysztofowi i jego Rodzinie 
przekazując 1% swojego podatku na konto Fundacji „Światło-
-Życie” w Bielsku-Białej.
Aby przekazać 1% podatku:
1. Trzeba obliczyć 1% podatku dochodowego należnego Urzędowi 
Skarbowemu

2. W zeznaniu za 2018 rok wpisać: Nr KRS 0000071891 i obliczoną 
kwotę 1% podatku
3. Bardzo ważne aby wypełnić rubrykę cel szczegółowy 1%: Krzysz-
tof  Ogiegło – Rehabilitacja
Nr rachunku bankowego: 84 1240 4201 1111 0000 4647 3680
Z góry dziękuję za okazane wsparcie!

              Krzysztof  Ogiegło

1 % WIELKA POMOC
„Na podstawie badań w Klinice Neurologii w Krakowie, w październiku 2012 roku, stwierdzono u mnie uszkodzenie neuronu ruchowego i dróg 
korowo-rdzeniowych w przebiegu stwardnienia zanikowego bocznego SLA. Choruję na SLA (Stwardnienie Zanikowe Boczne) od 6 lat, zanikają 
mięśnie – zostały tylko sprawne powieki do porozumiewania się za pomocą mrugania, mimika twarzy, serce, płuca w 40% – resztę wspoma-
ga respirator poprzez tracheotomię w tchawicy. Najważniejsze są ciągłe, codzienne lecz nie przeciążające ćwiczenia. Rehabilitant przychodzi 
codziennie, zaledwie na godzinę. Miesięczny koszt rehabilitacji wynosi 1600 zł, do tego dochodzą lekarstwa i pampersy ok. 840 zł. miesięcznie”.
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Ponieważ sprawa wzbudziła tak wiele 
kontrowersji, zaprosiliśmy do Ra-

dia Andrychów myśliwych z tutejszego 
Koła Łowieckiego „Rogacz”, liczącego 
21 członków – prezesa Bogdana Kukułę 
i łowczego Sebastiana Czubę. Poprosili-
śmy ich o przedstawienie własnego sta-
nowiska.
- Przez całą Polskę przetacza się choro-
ba dzików zwana ASF. Jest to choroba, 
która w roku 1956 przekroczyła granicę 
Afryki i po kolei kroczy przez wszystkie 
państwa Eurazji w stronę Polski – mó-
wią myśliwi. - Ze względu na to, że wirus 
przenosi się na trzodę chlewną i może 
ją wyniszczyć do zera, Ministerstwo 
Rolnictwa i Ministerstwo Środowiska 
postanowiły zredukować przy pomocy 
Polskiego Związku Łowieckiego ilość 
dzików. Uważa się bowiem, że dziki są 
powodem przenoszenia choroby ASF. 
W związku z tym przygotowano projekt, 
jak powinna wyglądać redukcja dzików. 
Akcja uwzględniała tereny na wschód 
od Wisły. W końcu polowania rozsze-
rzono na teren całego kraju. Okres po-
lowań na dziki trwa przez cały rok. To 
wcale nie znaczy, że myśliwi zwolnieni 
są z nakazów etycznych. Od 2005 roku 
do 2015 okres ochronny na loch obo-
wiązywał od 15 stycznia do 15 sierpnia. 
Wtedy za odstrzał w tym okresie groziła 
kara do 5 lat więzienia. Pomimo tego, 
że okres ochronny już nie obowiązuje, 
myśliwi nie chcą w tym czasie strzelać 
do loch. 
Nie wiadomo jeszcze, jak wiele dzików 
odstrzelono w okolicach Andrychowa 
w styczniu, ale wiemy, że w całym ubie-
głym 2018 roku KŁ „Rogacz” miało do 
odstrzału 28 sztuk. Jak przyznają myśli-
wi z tego koła, dziki nie są tutaj szcze-
gólnie liczne. 
- Populacja danej zwierzyny liczona jest 
w końcowych dniach lutego – dodają tu-
tejsi myśliwi. - Pod uwagę brane są też 

przyrosty naturalne. Nie wygląda to tak, 
że myśliwy po prostu wychodzi do lasu 
postrzelać, to byłoby po prostu kłusow-
nictwo. Każdy myśliwy przed wyjściem 
na polowanie musi wpisać się do ksiąg 
ewidencyjnych. Każde polowanie jest 
skrupulatnie rozliczane nawet pod 
względem ilości strzałów.
O opinię poprosiliśmy też – w kolejnej 
audycji – Jana Zielińskiego, przyrodni-
ka i prezesa Towarzystwa Miłośników 
Andrychowa, od lat zaangażowanego 
w ochronę środowiska naturalnego. Jan 
Zieliński twierdzi, że skutek tego od-
strzału może być wręcz odwrotny do za-
mierzonych celów. - Tysiące myśliwych 
i ich psów mają bezpośredni kontakt 
z zabitą, skrwawiona zwierzyną. Potem 
wielu z nich idzie do swoich domów 
i gospodarstw, a na butach i na psich 
łapach ASF trafia tam lepiej niż przez 
żywe dziki – mówi andrychowski przy-
rodnik. 
Główny Lekarz Weterynarii Paweł 
Niemczuk wyjaśnił, że strategia walki 
z ASF opiera się m.in. na  „bioaseku-
racji”, czyli oddzieleniu od zabitych czy 

padłych zwierząt ludzi i psów. W me-
diach pokazano jednak, jak to wygląda 
w praktyce, np. na Podlasiu – zupełnie 
odwrotnie.  „Bioasekuracja to mit” mó-
wiły tytuły w prasie. „Krew była wszę-
dzie: na oponach samochodów, na po-
deszwach butów, na pyskach psów, na 
śniegu, tej krwi było mnóstwo. Jeżeli 
komuś chodziło o przeciwdziałanie wi-
rusowi ASF, to było to naprawdę nie-
skuteczne” – mówiła jedna z aktywistek, 
która dostarczyła mediom filmy i zdjęcia 
z polowania na Podlasiu.
Na koniec dodajmy, że wirus ASF nie 
zagraża życiu i zdrowiu człowieka. Po-
woduje jednak znaczne straty dla ho-
dowców oraz dla branży mięsnej. Zgod-
nie z informacją Głównego Lekarza 
Weterynarii na 31 grudnia 2018 roku 
od połowy lutego 2014 r. wykryto 3347 
przypadków ASF u dzików i 213 ognisk 
choroby u świń. Od końca września ub. 
r. nie wykryto żadnego nowego ogniska 
choroby u trzody chlewnej.
Czy masowy odstrzał dzików miał jakiś 
sens? Na to pytanie każdy z nas musi 
sam sobie odpowiedzieć.   mn

Dzika sprawa. Co z odstrzałem?
W styczniu ruszyły zbiorowe polowania na dziki, głównie w ośmiu północno-wschodnich  województwach, potem roz-
szerzone na cały kraj. Odstrzał tysięcy zwierząt tłumaczony jest koniecznością walki z afrykańskim pomorem świń (ASF). 
Masowe polowania odbyły się w dwa weekendy: 19-20 i 26-27 stycznia. Sprowokowały ostrą dyskusję i lawinę sprzeciwów, 
nie tylko obrońców przyrody, ale i zwykłych obywateli, a także mediów.  
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Wydarzenie rozpoczęła Izabela Bylica – dyrektor Centrum Kultury 
i Wypoczynku w Andrychowie. Wzruszenie odbiera mi głos... Życzeniem Gosi 
było, że nawet jeśli jej już nie będzie między nami – niech spektakl się odbędzie. 
Zebrane środki prosiła przekazać dla innych podopiecznych Fundacji „Promyczek” 
dotkniętych chorobą nowotworową...
Mimo tego, że jej tutaj nie ma – nadal czujemy jej obecność, jej pogodne nastawienie do 
życia... Była wesoła, życzliwa, nigdy nie odmawiała pomocy, miała świetne pomysły 
i tak chciała zostać zapamiętana. Pamiętajmy ją nie z ostatnich zdjęć i chwil jej życia, 
lecz z tego jaka była. Mimo okrutnej choroby myślała o innych. Założyła grupę 
wsparcia dla osób cierpiących na choroby onkologiczne – pomagając im w trudnych 
chwilach. W imieniu swoim, Gosi i jej rodziny – dziękuję że Państwo przyszli... 
dziękowała za przybycie i wsparcie Agata Janosz-Jarzyna – prezes fun-
dacji „Promyczek”.
Izabela Bylica – dyrektor Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrycho-
wie przekazała na ręce szczególnych sponsorów wydarzenia: Katarzyny 
i Piotra Mazgajów (Ka-Ma Hurtownia Tekstyliów), Macieja Mazgaja 
(Zakład Handlowy MAZGAZ), Krzysztofa Cibora (PPUH ENTE-
MED) oraz Agaty Janosz-Jarzyny – prezes fundacji „Promyczek” pa-
miątkowe dyplomy.
Wielkie słowa uznania należą się również dla aktorów Teatru Sztampa, 
którzy dali z siebie wszystko podczas dwóch spektakli charytatywnych.
Spektakl „Mirandolina”, autorstwa Carlo Goldoniego, historia pełna hu-
moru i radości życia, przeniosła nas w czasy włoskiej komedii XVIII 
wieku. Dylematy damsko-męskie, gra słów, celne spostrzeżenia, peł-

ne zabawnych igraszek perypetie głównych bohaterów – Mirandoliny 
– właścicielki gospody we Florencji, służby i hotelowych gości dały 
wszystkim obecnym chwilę zapomnienia od myśli o tym jak ulotna jest 
nasza egzystencja... Jak bardzo trzeba cieszyć się każdą chwilą i obecno-
ścią ludzi, którzy towarzyszą nam w tej jedynej, niepowtarzalnej przygo-
dzie, jaką jest życie...  

Jarosław Skupień

Spektakl charytatywny ku pamięci Małgorzaty Lechowicz

Nie tak być miało... Kiedy organizatorzy i główni sponsorzy spektaklu planowali spektakl charytatywny, aby pomóc w zebra-
niu środków na leczenie Gosi, nikt nie myślał o tym, że krzesło na sali Miejskiego Domu Kultury, przeznaczone dla Małgosi 
będzie stało puste, a wielki żal, tęsknota i smutek zagości w sercach jej rodziny, przyjaciół i znajomych... 12. stycznia 2019 r. 
o godzinie 15.30 i 18.00 odbył się spektakl charytatywny, zorganizowany dla uczczenia pamięci Małgorzaty Lechowicz.

Od ponad 50. lat daje możliwość osobom z niepełnosprawnością intelek-
tualną udziału w różnego rodzaju treningach i zawodach sportowych. Idea 
Olimpiad Specjalnych dotarła do regionu beskidzkiego w roku 1986. Pod 
nazwą Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska Beskidzkie, działa 
na rzecz mieszkańców Podbeskidzia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym w Kaczynie. Poprzez organizację systematycznych treningów, 
zawodów sportowych letnich i zimowych rangi regionalnej i ogólnopolskiej, 
turnusów rehabilitacyjnych nad morzem i obozów zimowych w górach oraz 
różnego rodzaju akcji sportowo-rekreacyjnych pomaga uwierzyć jej uczest-
nikom we własne możliwości, dodać energii do pokonywania słabości oraz 
poszerzać szeroko rozumianą rewalidację osób z niepełnosprawnością inte-
lektualną. Działania sportowe w tym przypadku to nie tylko możliwość ry-
walizacji i sprawdzenia swoich umiejętności, ale też znakomity sposób na re-
habilitację i integrację, nawiązywanie przyjaźni oraz aktywne spędzenie czasu 
wolnego.  Ogromnym sukcesem jest udział mieszkańców naszego regionu 
w Igrzyskach Światowych i zawodach międzynarodowych m.in w: Toronto, 
Korei Południowej, Nagano, Danii, Holandii, Hiszpanii, Antwerpii, Los An-
geles i Austrii. Dzięki ruchowi Olimpiad Specjalnych na Podbeskidziu w tych 
działaniach uczestniczyło również wiele osób z niepełnosprawnością z ziemi 

andrychowskiej i wadowickiej. Udaje się to wszystko dzięki licznemu gronu 
wolontariuszy, przyjaciół, darczyńców, różnego rodzaju instytucji i władz sa-
morzadowych. Finansowe środki na naszą działalność pozyskujemy głównie 
z przekazania 1% podatku. Każdy darowany grosz na ten cel to szansa na 
rozwój i aktywne uczestniczenie w życiu społecznym osób z niepełnospraw-
nością intelektualną.
Jak przekazać 1% podatku na rzecz Olimpiad Specjalnych?
Wpisz numer KRS 0000190280 w pozycji „Wniosek o przekazanie 1% po-
datku należnego na rzecz OPP” formularza rozliczeniowego PIT;
Wpisz nazwę „Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Beskidz-
kie” w pozycji „Informacje uzupełniajace” w rubryce „Cel szczegółowy 
1%”.

Liczymy na Waszą pomoc w budowaniu świata 
przyjaznego osobom niepełnosprawnym.

Zawodnicy i członkowie Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych 
Polska Beskidzkie przy SOSW w Kaczynie

Grajmy razem, prośba o 1% podatku
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Beskidzkie zwraca się z gorącą prośbą o dar serca w postaci przekazania 
1% podatku na działalność sportową osób z niepełnosprawnością intelektualną z naszego regionu.  Olimpiady Specjalne 
to międzynarodowy ruch, który zapoczątkowany został w Stanach Zjednoczonych przez Eunice Kennedy Shriver. Szybko 
zyskał poparcie i zwolenników na całym świecie.
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felieton Jadwigi Janus

Nic a nic nie ciągnęło mnie do Sajgonu, ale musiałam tu przyje-
chać. Po pierwsze dlatego, że stąd miałam samolot do domu, po 
drugie dlatego, że stąd najłatwiej było się dostać do Tay Ninh. 
Tay Ninh dzieli od Sajgonu jakieś 100 km, ale pokonanie tego 
odcinka zajmuje prawie trzy godziny. Mimo to bardzo chciałam 
tam się znaleźć. Choć na chwilę. Bowiem to wietnamskie mia-
sto, trzykrotnie ludniejsze od Andrychowa, jest stolicą apostol-
ską religii Cao Dai.
Każda religia ma swoją historię i swoich założycieli. Kaodaizm 
kształtował się w latach 20. XX wieku, za czasów protektoratu 
francuskiego w Wietnamie. Aktualnie liczbę wyznawców szacu-
je się na 6 mln. 
Co takiego interesującego znalazłam w religii, która nie liczy 
sobie nawet wieku, że zwabiła mnie na mszę, każąc wlec się trzy 
godziny w jedną, trzy godziny w drugą stronę? Było to zdanie: 
„Judaizm był pąkiem. Chrześcijaństwo – kwiatem. Zaś kaoda-
izm jest owocem”.  
Ja, Jadwiga z Polski – kraju tak głęboko i boleśnie podzielone-
go, chciałam, choćby przez swoją obecność, doświadczyć reli-
gii, której istotą jest synkretyzm – łączenie! Kaodaiści uważają, 
że wszystkie religie pochodzą z tego samego źródła i opierają 
się na tym samym fundamencie etycznym: miłości i sprawiedli-
wości. Stąd połączenie elementów buddyzmu, chrześcijaństwa, 
konfucjanizmu i taoizmu (w mniejszym stopniu islamu i juda-
izmu) w jedną religię – Cao Dai. 
Ideę łączenia widać też w architekturze. Główną świątynię 
zdobią wieże charakterystyczne dla świątyń katolickich, hindu-
istycznych i meczetów islamskich. Nawet kolory szat, w któ-
re odziewają się najwyżsi rangą dostojnicy kościoła – też uze-
wnętrzniają ideę łączenia. 
- Czerwony kolor – to konfucjanizm, żółty – buddyzm, niebie-
ski – taoizm – tłumaczy mi Sinh, lokalny przewodnik.
W kaodaizmie zadziwiają mnie jeszcze dwie rzeczy. Hierarchia 
kościelna podobna jest tej obowiązującej w kościele katolickim, 
ale wszystkie funkcje, oprócz papieskiej i kardynalskiej mogą 
pełnić też kobiety. Bliski nam kult świętych zwany jest tu Kul-
tem Natchnionych. Cao Dai zakłada, że świętym może zostać 
każdy, kto wzbogaci świat o swoją duchową lub intelektualną 
moc. Więc obok Jezusa, Buddy i Mahometa za świętych uzna-
wani są np.: Wiktor Hugo, Maria Skłodowska-Curie, Napole-
on…
Chciałam pobyć jeszcze w kaodaistycznym Watykanie. Pospa-
cerować jego uliczkami, pogapić się na zdobienia rozlicznych 
budynków, pogadać z kimkolwiek… Ale zaraz po ceremonii 
(mszy) trzeba było wracać do Sajgonu.
Z pewnym rozczarowaniem opuściłam Tay Ninh; na szczęście, 
fundamentalna dla Cao Dai idea łączenia, pozostała ze mną do 
końca dnia.
Było już późno, dlatego znalezienie wolnego miejsca na Street 
Food Market uznałam za cud. Street Food Market to w skró-
cie: kuchnia za kuchnią z przyrządzanym na miejscu rozmaitym 
jedzeniem, długie rzędy ław i stołów oraz tłum ludzi z całego 

świata. Jeśli ktoś uzna za obowiązek zjeść sajgonki w Sajgonie, 
przychodzi właśnie tutaj. Tego wieczoru „do kotleta” przygry-
wał jakiś trzyosobowy zespół. Chłopak na zmianę z dziewczyną 
raczyli gości popularnymi, światowymi standardami. Ich głosy 
oraz aranżacje utworów miały smak doskonałych potraw. Nie 
wiadomo było czym się rozkoszować – czy dźwiękami muzyki, 
czy zapachami dań, czy też smakami tych wszystkich zup, nale-
śników, ziół, grillowanych mięs i ryb, czy ciepłem styczniowej 
nocy, czy chłodem zimnego piwa.
Nagle z prowizorycznej sceny dobiegł szlagier Sinatry.  Jak je-
den mąż, całe to międzynarodowe towarzystwo porzuciło łyżki, 
widelce i pałeczki i zaczęło klaskać, i zaczęło śpiewać wniebo-
głosy  – „I love you baby”. Niektórzy wstali od stołu, by tań-
czyć. 
Oczywiście, śpiewałam i ja. To była magiczna chwila. Ludzie 
różnych języków, ras i kultur połączyła piosenka, jak Cao Dai 
połączyło religie świata. A potem sąsiedzi od talerzy zaczęli się 
do siebie uśmiechać, przedstawiać, rozmawiać… skąd są, dokąd 
zmierzają, co ich zachwyca w podróży, czemu się dziwią…
- „I love you baby” – śpiewało dziesiątki gardeł. I czuło się tę 
miłość; do dobrego jedzenia, do dobrej muzyki, do drugiego 
człowieka… do życia. 
Pomyślałam sobie wtedy, że celebrowanie życia jest umiejętno-
ścią. Powinno się jej nauczać. Może w szkole, może na jakichś 
kursach dotowanych przez państwo? Nie wiem. A może wystar-
czyłoby zaniechać polityki podziałów. Nie szczuć jednych prze-
ciw drugim!  Łączyć i zszywać. Muzyką? Religią? Też nie wiem. 
Na Food Street Market odkryłam, że człowiek, który potrafi 
celebrować życie, który potrafi całym sercem i na całe gardło  
wyśpiewać „I love you baby” nigdy nie targnie się na drugiego 
człowieka. Ani słowem, ani nożem.

Jadwiga Janus

PS. Z podróży przywiozłam pamiątkę – pocztówkę. Każdy zo-
baczy na niej co chce. Ja widzę miłość. Piękną. Szczerą. Do-
zgonną. Z okazji Walentynek ofiarowuję Państwu jej namiastkę. 
Bo obraz jest namiastką – Jadwiga

„I love you baby”
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UTW

DATA TEMAT WYKŁADOWCA

14.02.2019 
godz. 17.00

Biologia medyczna
Wirusy

dr hab. Przemysław Płonka

21.02.2019 
godz. 17.00

Interdyscyplinarny
Schyłkowy antropocen

 – dzwon, który bije Tobie
dr Bartosz Lisowski

i28.02.2019 
godz. 16.00

Walne Zebranie 
Sprawozdawczo-Wyborcze
Członków Stowarzyszenia

14.03.2019 
godz. 17.00

Psychologia społeczna
Stop manipulacji,

nie kupuj na prezentacji
mgr Łukasz Salwarowski

28.03.2019 
godz. 17.00

Sztuki piękne
Światło ikony. Tajemniczy Byt Obrazu. 
Ikona obraz czy praktyka duchowa?

prof. dr hab. Piotr Jargusz

11.04.2019 
godz. 18.00

Interdyscyplinarny
Historia zapory wodnej w Wapienicy

mgr inż. Kazimierz Oboza

25.04.2019 
godz. 18.00

Literatura i teologia
Pragnienie mimetyczne 

w literaturze i w naszym życiu

ks. prof. dr hab. Tadeusz Dzidek

9.05.2019 
godz. 18.00

Kosmologia
Czy jest życie we Wszechświecie?

mgr inż. Jan Ryszard Kurylczyk

23.05.2019 
godz. 18.00

Nauka o Ziemi i środowisku
Jak powstają skalne miasta

prof. UWr. dr hab. Jakub Kierczak

6.06.2019 
godz. 18.00

MDK

Zakończenie zajęć

WYKŁADY w Klubie ASM w Andrychowie, ul. Lenartowicza 7
ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7

Kontakt: tel.: 605 434 520; e-mail: utw.andrychow@gmail.com
Strona internetowa: www.utw.andrychow.eu

PROGRAM WYKŁADÓW

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ANDRYCHOWIE
II semestr 2019
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UTW

Warsztaty malarskie – prowadzi mgr Jerzy Kozak w Klubie UTW, ul. Lenartowicza 7
sobota: 2, 16 lutego; 9, 23 marca; 6, 27 kwietnia; 11, 25 maja 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00

Spotkania ze współczesną poezją polską – prowadzi mgr Krystyna Korbut-Płonka 
            w Klubie UTW, ul. Lenartowicza 7

środa: 27 lutego; 27 marca; 24 kwietnia; 29 maja 2019; godz. 17.15
Warsztaty wokalne – prowadzi kol. Teresa Młocek w Klubie UTW, ul. Lenartowicza 7; 
 wtorek godz. 15.00
Warsztaty „Recepta na zdrową kuchnię” – prowadzi koleżanka Maria Polok 
 w Klubie UTW, ul. Lenartowicza 7

wtorek: 12 lutego; 12 marca; 30 kwietnia; 28 maja 2019 r.; godz. 16.00
Warsztaty filozoficzne „U źródeł kultury europejskiej” – prowadzi dr Łukasz Ćwiertnia
 w Klubie UTW, ul. Lenartowicza 7
 środa: 6, 13, 20 lutego; 6, 13, 20 marca; 3, 10, 17, kwietnia; 8, 15, 22 maja 2019; godz. 17.15
Warsztaty informatyczne – prowadzi mgr Magdalena Kubalka-Pluta
 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie, ul. Starowiejska 22a
 kurs podstawowy: piątek godz. 16.00 – 17.00
 kurs dla zaawansowanych: piątek godz. 17.00 – 18.00
 koszt ok. 15,00 zł/miesiąc
Spotkania towarzyskie 
 w Klubie UTW, ul. Lenartowicza 7; poniedziałek godz. 16.00 – 19.00
Lektorat z języka angielskiego – prowadzi mgr Alina Tupaj

w Klubie UTW, ul. Lenartowicza 7 
 kurs podstawowy I, czwartek godz. 15.15 – 16.15
 kurs podstawowy II, środa godz. 15.45 – 16.45 
 kurs dla zaawansowanych środa godz. 14.45 – 15.45
 koszty ok. 45,00 zł/miesiąc
Nordic Walking (w okolicy Andrychowa) prowadzi kol. Małgorzata Kukuła tel. 660 584 890

piątek godz. 10.15 – start sprzed Klubu Fitness Be-fit, ul. Słowackiego 4a
Turystyka i rekreacja – prowadzi kolega Józef Kobielus tel. 510 238 243
środy wg programu wycieczek opracowywanego na każdy miesiąc (vide: utw.andrychow.eu) 

Ćwiczenia w Klubie Fitness Be-fit Andrychów, ul. Słowackiego 4a
 Pilates wtorek godz. 9.00-10.00  
 Joga poniedziałek godz. 9.00 – 10.00, 16.15 – 17.15
 Gimnastyka 50+ środa godz. 9.00 – 10.00; piątek godz. 9.00 – 10.00 
 koszt ok. 20,00 zł/miesiąc 
Baseny termalne: organizatorzy: Anna Poraj-Porawska tel. 500 801 262; Anna Łysoń tel. 694 284 760
 Wisła 4 marca 2019 (poniedziałek) wyjazd godz. 13.00 – powrót ok. godz. 20.00
 Chochołów 1 kwietnia 2019 (poniedziałek) wyjazd godz. 8.00 – powrót ok. 18.00
 koszty: 55,00 zł – 60,00 zł
Wycieczki turystyczne prowadzą: Anna Poraj-Porawska tel. 500 801 262; Anna Łysoń tel. 694 284 760 
 Poznajemy Małopolskę: Ziemia Tarnowska i okolice 12 kwietnia 2019 r.
             koszty ok. 40,00 zł + bilety wstępu. Wyjazd godz. 6.00 – powrót ok. godz. 19.00
             Jura Krakowsko-Częstochowska zamki znane i nieznane 24 maja 2019 r.
             koszty ok. 40,00 zł + bilety wstępu. Wyjazd godz. 6.00 – powrót ok. godz. 20.00 

PROGRAM WYKŁADÓW UTW
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Najstarszy syn Franciszka i Walerii 
Gluzińskich, Władysław Antoni, 

urodził się 18 maja 1856 r. we Włocławku. 
Kształcił się kolejno w Koninie, Gimna-
zjum Św. Anny w Krakowie i na Wydziale 
Lekarskim UJ, gdzie 9 lutego 1880 r. uzy-
skał tytuł doktora wszech nauk lekarskich. 
W kolejnych latach studiował w Dorpacie, 
Wiedniu, Wrocławiu, Pradze, Lipsku, Ber-
linie (tu krótko pracował z prof. Robertem 
Kochem) i Paryżu. W 1890 r. uzyskał tytuł 
profesora, a 3 lata później objął Katedrę 
Patologii Ogólnej i Doświadczalnej na UJ. 
W 1897 r. został kierownikiem Wydziału 
Lekarskiego na Uniwersytecie Lwowskim. 
Pełnił funkcję rektora (1905/1906) i pro-
rektora (1906 – 1908) tejże uczelni. W 1918 
r. przeniósł się do Warszawy, gdzie powie-
rzono mu funkcję szefa Katedry Medycyny 
Wewnętrznej UW i Kliniki Chorób We-
wnętrznych. Pracą naukową zajmował się 
też po przejściu na emeryturę.
Wkład prof. Gluzińskiego w rozwój pol-
skiej medycyny jest nieoceniony. Wybitny 
internista i patolog, uważany jest za jedne-
go z twórców polskiej gastrologii, a jego 
metoda wczesnego wykrywania raka żołąd-
ka stosowana była w całej Europie przez 
blisko pół wieku (tzw. próba Gluzińskiego). 
Znany jest jako autor prac naukowych, m. 

in. „O wczesnym rozpoznawaniu raka żo-
łądka”, „Zarys ogólnej patologii i terapii 
gorączki”, „Podręcznik chorób narządu 
krążenia” i wielu innych. Był współtwór-
cą pierwszej na ziemiach polskich poradni  
i przychodni przeciwgruźliczej, którą 
otwarto w 1908 r. we Lwowie, Towarzystwa 
Internistów Polskich, Towarzystwa Walki  
z Gruźlicą, a także założycielem i redak-
torem naczelnym „Polskiego Archiwum 
Medycyny Wewnętrznej”. Należał do Pol-
skiej Akademii Umiejętności i licznych 
towarzystw lekarskich, m. in. w Pradze, 
Zagrzebiu, Belgradzie, Krakowie, Lwowie, 
Warszawie, Poznaniu, Wilnie i Katowicach, 
pełnił wreszcie funkcję pierwszego hono-
rowego prezesa Związku Lekarzy Słowiań-
skich. Za swoje zasługi otrzymał m. in. 
tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie, Krzyż Koman-
dorski Orderu Odrodzenia Polski, jugo-
słowiański Krzyż Wielki Orderu Świętego 
Sawy i Krzyż Wielki Orderu Orła Białego 
oraz czechosłowacki Krzyż Komandorski 
Orderu Lwa Białego.
Władysław Antoni Gluziński ożeniony 
był z Zofią z Sokołowskich, z którą miał 5 
dzieci: Tadeusza (publicysta narodowo-de-
mokratyczny pseud. Henryk Rolicki), Ma-
rię (żona dr. Zdzisława Szczepańskiego), 
Lecha (zginął w 1918 r. w Dawidowie pod 
Lwowem), Janinę (śpiewaczka operowa, 
żona Kornela Makuszyńskiego) i Kazimie-
rza (przemysłowiec). Zmarł w Warszawie 
10 kwietnia 1935 r., pochowany został na 
Cmentarzu Powązkowskim. Młodszy brat 
Władysława Antoniego, Lesław, urodził się 

w Sompolnie 17 lutego 1858 r. Również on 
odebrał staranne wykształcenie – uczył się 
w Gimnazjum Św. Anny w Krakowie, a na-
stępnie na Wydziale Lekarskim UJ, gdzie 13 
lutego 1883 r. uzyskał tytuł doktora. Przez 
kolejne 2 lata pracował jako asystent w Ka-
tedrze Fizjologii.
Już podczas studiów Lesław Gluziński jako 
współzałożyciel Komisji Sanitarnej aktyw-
nie działał na rzecz zwalczania gruźlicy, 
zwłaszcza wśród młodzieży akademickiej. 
Po opuszczeniu Krakowa poszerzał swo-
ją wiedzę kształcąc się na Politechnice  
w Wiedniu, a później przez długi czas pra-
cował w Szczawnicy, gdzie leczył pacjentów 
cierpiących na choroby układu oddechowe-
go. W 1886 r. osiadł na stałe we Lwowie. 
Był uznanym diagnostą, wykładowcą aka-
demickim (na Uniwersytecie Jagiellońskim 
i Uniwersytecie Lwowskim) oraz autorem 
prac naukowych, głównie z zakresu diagno-
styki i leczenia gruźlicy, m. in. „O gruźlicy 
krtani i jej leczeniu”, „O dziedziczności 
gruźlicy i jej wpływie na przebieg i roko-
wania”.
Dr Lesław Gluziński zmarł we Lwowie  
w marcu 1932 r. i tam też został pochowany 
na Cmentarzu Łyczakowskim. Choć nigdy 
nie założył własnej rodziny, wiadomość  
o jego śmierci przyjęto powszechnie z wiel-
kim smutkiem. O sympatii, jaką cieszył się 
zwłaszcza wśród lwowian świadczy artykuł, 
który ukazał się w „Gazecie Lwowskiej” 
przy okazji jego pogrzebu: „Popularność 
Lesława Gluzińskiego w całej Polsce była 
ogromną, Lwów przywiązany był do jego 
postaci przez lata całe najgorętszą sym-
patją. Gorący patrjota, uczestnik Obrony 
Lwowa, jako niestrudzony lekarz, prawdzi-
wy przyjaciel chorych i ludzkości – zostawia 
po sobie „dr. Leszek”, genjalny „płucnik” 
lwowski (…) żal niepowetowany i wielki. 
Żył samotny, choć kochał wszystkich i fra-
ternizował (bratał – przyp. red.) się z każ-
dym biedakiem”.
O trzecim z braci, Tadeuszu, urodzonym 
w Sompolnie w 1863 r., wiadomo najmniej. 
Jako jedyny wybrał karierę prawniczą – po 
ukończeniu krakowskiego Gimnazjum Św. 
Anny rozpoczął studia na Wydziale Prawa 

Historia rodziny Gluzińskich cz. II
Bohaterem artykułu, który ukazał się w ostatnim numerze „Nowin Andrychowskich” był dr Franciszek Gluziński, lekarz-spo-
łecznik, zaangażowany w walkę narodowowyzwoleńczą. Równie ciekawe są losy potomków dr. Gluzińskiego, którzy poszli 
w jego ślady.
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UJ (przez krótki okres kształcił się rów-
nież na Uniwersytecie w Wiedniu). Dyplom 
doktora praw uzyskał 17 lutego 1886 r.  
W 1895 r. w kościele Św. Krzyża w Warsza-
wie ożenił się z Zofią Leszczyńską. Zmarł 
w 1930 r.
Jedyna córka doktorostwa Gluzińskich, 
Zofia, poślubiła dr. Władysława Węgrzy-
nowskiego h. Rawicz, również lekarza. 
Wprawdzie o samej Węgrzynowskiej nie-
wiele wiadomo, sporo można natomiast 
powiedzieć o jej synu, Lesławie (ur. w 1885 
r. w Rohatynie), który poszedł w ślady ojca, 
dziadka i wujów. Absolwent gimnazjum we 
Lwowie i Wydziału Lekarskiego Uniwersy-
tetu Lwowskiego, dyplom doktora uzyskał 
w 1910 lub 1911 r. Jako lekarz ftyzjatra 
(dział medycyny zajmujący się profilaktyką, 
diagnostyką i leczeniem gruźlicy) pracował 
kolejno w lwowskiej Klinice Chorób We-
wnętrznych i Szpitalu Powszechnym, orga-
nizował lub współtworzył takie instytucje 
jak Lecznica Towarzystwa Walki z Gruźlicą 

w Hołosku Wielkim, czy poliklinika prze-
ciwgruźlicza przy ul. Lindego we Lwowie. 
Należał do Towarzystwa Walki z Gruźlicą, 
Lwowskiej Izby Lekarzy, przewodniczył też 
lwowskiemu oddziałowi Związku Lekarzy 
Państwa Polskiego. Oprócz tego publiko-
wał prace naukowe („Gruźlica jako klęska 
społeczna”), był również twórcą i redakto-
rem pisma „Ruch Przeciwgruźliczy”.
Dr Węgrzynowski pracował jako lekarz 
wojskowy podczas I wojny światowej, woj-
ny polsko-ukraińskiej (jako szef  sanitarny 
Naczelnej Komendy Obrony Lwowa, która 
niosła pomoc rannym bez względu na na-
rodowość), a także wojny polsko-bolsze-
wickiej (jako lekarz naczelny Armii Ochot-
niczej). W 1919 r. uzyskał awans do stopnia 
majora lekarza ze starszeństwem. W okresie 
II RP zasiadał w Kapitule Krzyża Obrony 
Lwowa i Kapitule Krzyża Małopolskich 
Oddziałów Armii Ochotniczej.
We wrześniu 1939 r. kierował służbą me-
dyczną podczas obrony Lwowa. Po wkro-

czeniu Armii Czerwonej został aresztowa-
ny, jednak zwolniono go, gdy wyszło na 
jaw, że podczas I wojny światowej udzielił 
pomocy medycznej Leninowi. W 1941 r. 
zdołał przedostać się do okupowanej War-
szawy. Tam kierował Sanatorium Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Świdrze, działał 
też konspiracyjnie w Armii Krajowej i Ra-
dzie Pomocy Żydom „Żegota”. W czasie 
powstania warszawskiego był lekarzem 
Naczelnym Obwodu Śródmieście (pseud. 
„Bartosz”).
Po zakończeniu wojny dr Węgrzynowski 
zorganizował Sanatorium PCK w Zako-
panem, następnie kierował kolejno Sana-
toriami Przeciwgruźliczymi w Bukowcu 
k. Kowar i Państwowym Zespołem Sana-
toriów Przeciwgruźliczych w Obornikach 
Śląskich. Był jednym z twórców Polskie-
go Towarzystwa Badań Naukowych nad 
Gruźlicą oraz Społecznego Komitetu Wal-
ki z Gruźlicą. Jednocześnie kontynuował 
pracę wykładowcy na Wydziale Lekarskim 
Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu 
jako kierownik Kliniki Gruźlicy i zastępca 
profesora w Katedrze Ftyzjologii. W 1951 
r. został usunięty z uczelni ze względów po-
litycznych. Do końca życia pracował jako 
kierownik Miejskiej Poradni Przeciwgruźli-
czej we Wrocławiu.
Lesław Węgrzynowski ożeniony był ze 
Stellą Starkel, ich córka Krystyna rów-
nież została lekarką i podobnie jak ojciec 
uczestniczyła w powstaniu warszawskim. 
W 1992 r. opublikowała książkę „Śladami 
Ojca, lekarza i żołnierza”. Dr Węgrzynow-
ski zmarł 10 czerwca 1956 r., spoczywa na 
wrocławskim Cmentarzu św. Wawrzyńca. 
Dziś uznawany jest za jednego z pionierów 
w walce z gruźlicą na ziemiach polskich.

Daria Rusin

Bibliografia:
Archiwum Państwowe w Warszawie, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej św. Krzyża w Warszawie, sygn. 72/158/131, 
s. 374.
Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51-1917/18: E-J, pod red. K. Stopki, Kraków 2006. 
Domosławski Z., Zast. Prof. Dr Lesław Węgrzynowski (1885-1956) – Legendarny obrońca Lwowa (we wspomnieniach: 
rodziny, przyjaciół i studentów, „Miesięcznik informacyjny AM we Wrocławiu”, nr 10, sierpień 2004.
Draus J., Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1946. Portret kresowej uczelni, Kraków 2007.
Szumowski W., Gluziński Lesław, PSB, t. 8, Warszawa-Kraków, 1959-1960, s. 87-88.
Szumowski W., Gluziński Władysław Antoni, PSB, t. 8, Warszawa-Kraków, 1959-1960, s. 84–86.
Ś. p. dr. Lesław Gluziński. „Gazeta Lwowska”, nr 72 z 30 marca 1932, s. 3.
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samorząd

Najkosztowniejsze jest wyłapywanie zwierząt oraz ich transport 
i umieszczanie w schroniskach. Straż Miejska poinformowana o bez-
pańskim czy rannym zwierzaku zawiadamia firmę, która lokalizuje, 
wyłapuje i transportuje zgubę do lecznicy w Wieprzu. W przypadku 
zawiadomienia o martwym zwierzaku, ta sama firma zabezpiecza 
padlinę i przewozi do utylizacji (spalarnia za Krakowem). W gminie 
Andrychów, w wyniku kolizji z samochodami najczęściej cierpią: psy, 
koty, sarny, dziki (inspekcja weterynaryjna pobiera próbki do badania 
na okoliczność ewentualnego zakażenia ASF – afrykańskim pomo-
rem świń). W kolizjach drogowych trafiają się nawet borsuki.

Lecznica
Pies czy kot, który trafia do lecznicy w Wieprzu najczęściej wyma-
ga pomocy weterynaryjnej, która zawsze jest kosztowna. Zwierzęta 
często są w złym stanie: biegunka, wymioty, osłabienie, odwodnie-
nie, apatia, złamania kończyn, rany. Kiedy po zwierzę zgłasza się 
właściciel, to on ponosi odpowiedzialność finansową. Niestety nie 
wszystkie zguby czeka happy and i powrót do domu. Wówczas po-
byt i leczenie pokrywa gmina.

Schronisko w Cieszynie
Bezdomne zwierzęta (po które nie zgłosili się właściciele) trafiają do 
schroniska w Cieszynie. Każdy pies, który się tam zjawia kosztuje 
gminę 984 zł, kot 450 zł. Pieniądze te są przeznaczane na pobyt, 
wyżywienie, leczenie, sterylizację oraz chipowanie zwierzaka. Dodat-
kowo schronisku uiszczana jest opłata miesięczna w wysokości 500 
zł za obsługę gminy. Jak informuje Straż Miejska w Andrychowie, 
w minionym roku wyłapano 65 bezpańskich zwierzaków: 50 psów 
i 15 kotów. Blisko połowa znalazła dom, bo zgłosili się właściciele 
lub osoby gotowe do adopcji. Reszta (35 psów i 7 kotów) nie miała 
tyle szczęścia i trafiła do schroniska w Cieszynie.

Skąd bierze się pro-
blem bezdomnych 
zwierząt? 
Oczywiście w większo-
ści przypadków z ludzkiej nieod-
powiedzialności. Często okazuje 
się, że nasze wyobrażenie o posia-
daniu psa rozmija się z rzeczywi-
stością. Kupujemy małe, urocze 
szczeniaki, które o dziwo... rosną 
i stają się problematyczne. Okazuje 
się, że psa trzeba wyprowadzać na spacer, a w sezonie 
jesienno-zimowym nie jest to już takie przyjemne. Cza-
sami pies może coś zniszczyć – pogryźć, jest zbyt drogi 
w utrzymaniu, szczeka głośno, a w sezonie wakacyjnym nie 
mamy go z kim zostawić. Tak, to wszystko prawda, ale trzeba 
to sobie uzmysłowić przed podjęciem decyzji o zakupie lub 
przygarnięciu zwierzaka. To nie zabawka, nie można jej 
zwrócić lub wyrzucić. A tak się niestety dzieje.

Zwierzęta, które bez nadzoru wałęsają się po miastach, 
wioskach, mogą stanowić zagrożenie dla mieszkańców. 
Bywają głodne, chore, przerażone i mogą stać się agre-
sywne. Dlatego bardzo ważne jest, aby o bezpańskim 
zwierzaku informować Staż Miejską lub Policję. 
Zawiadomią odpowiednią firmę, która ma 
z gminą podpisany kontrakt na takie 
usługi. Na terenie gminy Andrychów 
wyłapywaniem zwierząt oraz zbiera-
niem, transportem i utylizacją padliny zajmuje się lokalna firma 
Eskalibur. 

Anna Piotrowska, foto: andrychow.eu

Pieskie życie w gminie Andrychów
120 tysięcy rocznie – tyle kosztują andrychowian bezpańskie zwierzęta i kolizje drogowe z udziałem różnych zwierząt, głów-
nie dzikich. Tego rodzaju interwencje znajdują się w czołówce zadań wykonywanych przez Straż Miejską, o czym piszemy 
też na stronie radioandrychow.pl … Ale co tak naprawdę kosztuje aż tyle pieniędzy?

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!

Psy wyłapane przez Straż Miejską.
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Zwrot podatku
Producent rolny może składać wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do 
Burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących 
w posiadaniu, współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawy, 
posiadanie zależne) wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napę-
dowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz 
stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
27.11.2018 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 2313) w sprawie stawki zwrotu podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r., z tym, że kwota zwrotu podatku nie może 
być wyższa niż suma:
a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego 
(1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiada-
niu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów 
i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku oraz
b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego 
(1,00 zł/l), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczenio-
wych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzają-
cym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na 
których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepi-
sów o podatku rolnym.
Średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, ustala się jako 
iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu 
producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego 
rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględ-
nieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jed-
nostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy i liczby 12.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. (Dz. 
U. z 2018r. poz. 2313) – stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju napę-
dowego na rok 2019 wynosi 1,00 zł.

Terminy składania wniosków:
a) od 1 do 28 lutego 2019 r., producent rolny składa wniosek o zwrot podat-
ku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód 
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019r.,
b) od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r., producent rolny składa wniosek 
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzy-
stywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stano-
wiącymi dowód stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od  
1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określo-
nego na 2019 r.
Ponadto informujemy, iż od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje NOWY WZÓR 
WNIOSKU o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowe-
go wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wzór wniosku dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi ( www.minrol.gov.pl ), a także na stronie  Urzędu Miejskiego w An-
drychowie w zakładce „Deklaracje podatkowe”.
Wniosek można również pobrać w Urzędzie Miejskim w Andrychowie Rynek 
16, Wydział Finansowo-Księgowy, Referat Wymiaru Podatku i Opłat pokój nr 
08, w godzinach od 7.30 do 15.30 w poniedziałek, środa, czwartek, we wtorek 
w godzinach od 7.30 do 17.00, a w piątek w godzinach od 7.30 do 14.00. 

              Źródło: UM w Andrychowie

W związku z okresem 
grzewczym, Urząd 
Miejski w Andrychowie 
zachęca mieszkańców 
do selektywnej zbiórki 
popiołu pochodzącego 
z gospodarstw domo-
wych. Zgodnie z Re-
gulaminem utrzymania 
czystości i porządku 
na terenie Gminy An-
drychów pojemniki 
do selektywnej zbiórki 
popiołu powinny być 
oznaczone napisem 
„Popiół”, w kolorze dowolnym z wyłączeniem kolorów 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów (tj. żółty, 
zielony, niebieski i brązowy). Ponadto pojemnik powinien 
być wyraźnie oznaczony numerem ewidencyjnym nadanym 
dla nieruchomości przez Gminę Andrychów. 
Zwracamy się z prośbą do mieszkańców, którzy podjęli 
się selektywnej zbiórki popiołu o prawidłowe oznakowa-
nie pojemników oraz właściwe przygotowanie odpadu do 
odbioru tj. niezanieczyszczanie popiołu poprzez mieszanie 
z innymi frakcjami odpadów. W przypadku wymieszania 
popiołu z innymi odpadami lub w przypadku niewłaści-
wego oznakowania pojemnika, firma wywozowa odbiera 
te odpady jako zmieszane. Duża ilość odpadów zmiesza-
nych znacząco zwiększa koszty jakie gmina ponosi za zago-
spodarowanie odpadów w instalacjach – w chwili obecnej 
Gmina Andrychów płaci za odbiór i zagospodarowanie  
1 tony zmieszanych odpadów 599,40 zł, natomiast za  
1 tonę popiołu 437,40 zł.
Staranne przygotowanie popiołu do wywozu ma ogromne 
znaczenie, ponieważ  odebranie nawet jednego pojemnika 
popiołu z domieszką innych odpadów (firma wywozowa 
nie zawsze przygotowując pojemnik do opróżnienia  jest 
w stanie stwierdzić złą jakość popiołu)  powoduje, że za-
wartość całej śmieciarki dowożącej odpady do instalacji  
przetwarzającej odpady zostaje  uznana za odpady zmie-
szane.
Tak więc, niewłaściwa segregacja popiołu ma bezpośred-
ni wpływ na koszty funkcjonowania systemu gospodarki 
odpadami, a w konsekwencji  na wysokość opłat ponoszo-
nych przez wszystkich mieszkańców gminy.
   
   Źródło: UM w Andrychowie

Selektywna 
zbiórka popiołu
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Dział Profilaktyki Środowiskowej OPS, Świetlica Środowiskowo-
-Socjoterapeutyczna ogłasza kolejny nabór na bezpłatne zajęcia dla 
dzieci w wieku 7-16 lat. Świetlica oferuje pomoc w odrabianiu lekcji, 
zajęcia twórcze, kulinarne, taneczne i muzyczne. Ponadto proponuje 
gry i zabawy oraz rozwój umiejętności dzieci. W ofercie świetlicy 
nie brakuje wycieczek, pikników, półkolonii i wielu innych atrakcji. 
Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 - 18.00 
Zapraszamy!!!
OPS w Andrychowie, Dział‚ Profilaktyki Środowiskowej
Świetlica Środowiskowo-Socjoterapeutyczna, ul. Metalowców 10, 34-
120 Andrychów tel: (33) 875 24 29, e-mail: swietlica@opsandrychow.pl

Świetlica OPS zaprasza

L.p Numer rejonu służbowego
Dzielnicowy odpowiedzialny za realizację

Miejsce, rejon zagrożony, plan działania

1
REJON SŁUŻBOWY Nr 1, Dzielnicowy: 

Mł.asp. Grzegorz Byrski
Rejon parkingu przy pawilonie Biedronka w Andrychowie ul. Krakowska . Plan działania: przeciwdziałanie 

popełnianiu wykroczeń o charakterze porządkowym, głównie żebranie i zaczepianie klientów . 

2
REJON SŁUŻBOWY Nr 2, Dzielnicowy:

asp. Mateusz Zybek

Rejon bloku nr 3 przy ul. 1-go Maja w Andrychowie. Plan działania: przeciwdziałanie gromadzeniu się osób 
bezdomnych w rejonie bloku i w klatkach schodowych  spożywających alkohol oraz niedopuszczanie do zakłóceń 

ładu i porządku publicznego.

3
REJON SŁUŻBOWY Nr 3, Dzielnicowy:

sierż .sztab. Justyna Mrzygłód
(zastępstwo asp. Mateusz Zybek)

Rejon Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Starowiejskiej 22 w Andrychowie. Plan działania: przeciwdziałanie 
popełnianiu wykroczeń o charakterze porządkowym, głównie zakłóceń ładu i porządku publicznego, 

zaśmiecania, spożywania alkoholu, niszczenia mienia  przez osoby gromadzące się w w/w rejonie.

4
REJON SŁUŻBOWY Nr 4, Dzielnicowy:

asp. Paweł Kliś

Rejon placu zabaw przy bloku nr 38 ul. Lenartowicza w Andrychowie
Plan działania: przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń o charakterze porządkowym przez osoby gromadzące się w w/w 

rejonie , dopuszczające się zaśmiecania, spożywania alkoholu oraz zakłóceń ładu i porządku.

5
REJON SŁUŻBOWY Nr 5, Dzielnicowy:

Sierż.sztab. Michał Sporysz

Rejon sklepu Intermarche Andrychów ul. Włókniarzy 39
Plan działania: przeciwdziałanie  gromadzeniu się osób dopuszczających się popełniania wykroczeń  
o charakterze porządkowym głównie spożywających alkohol w miejscu zabronionym i żebrzących.

6
REJON SŁUŻBOWY Nr 6, Dzielnicowy:

mł. asp. Wojciech Szuba
Rejon pętli autobusowej w Brzezince Górnej. Plan działania: przeciwdziałanie  gromadzeniu się osób, dopuszczających 

się czynów zabronionych polegających na spożywaniu alkoholu w miejscach zabronionych oraz zaśmiecaniu.

7
REJON SŁUŻBOWY Nr 7, Dzielnicowy:

Mł.asp. Piotr Rusin

Rejon remizy OSP w Rzykach ul. Za Kościołem 1a Plan działania: przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń  
o charakterze porządkowym, głównie spożywania alkoholu  

w miejscu zabronionym przez osoby gromadzące się w pobliżu w/w remizy.

8
REJON SŁUŻBOWY Nr 8, Dzielnicowy:

Mł.asp. Mateusz Cłapa

Rejon WDK i OSP w Inwałdzie ul. Miła 9 Plan działania: przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń 
o charakterze porządkowym, głównie zakłóceń ładu i porządku publicznego , spożywania alkoholu w miejscu 

zabronionym, zaśmiecania przez osoby gromadzące się w rejonie w/w budynków.

9
REJON SŁUŻBOWY Nr 9, Dzielnicowy:

Mł.asp. Dominik Para

Rejon sklepu Wizan przy ul. Szkolnej 38 w Roczynach. Plan działania: przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń 
o charakterze porządkowym przez osoby gromadzące się w w/w rejonie dopuszczające się zakłóceń ładu  

i porządku publicznego, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, zaśmiecania.

10
REJON SŁUŻBOWY Nr 10, Dzielnicowy:

St.asp. Kamil Pytel
Rejon przystanku autobusowego w Nidku na ul. Jana Pawła II

Plan działania: przeciwdziałanie  zakłóceniom ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu.

11
REJON SŁUŻBOWY Nr 11, Dzielnicowy:

mł.asp. Paweł Rajda

Rejon przystanku autobusowego w Gierałtowicach ul. Zbójecka
Plan działania: przeciwdziałanie gromadzenia się osób dopuszczających zakłóceń ładu i porządku publicznego 

oraz spożywania alkoholu w miejscu zabronionym.
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Koło PTTK „Chałupa” zaprasza do udziału w imprezie organizowanej w ramach Klubu Podróżnika z okazji 30. rocznicy spotkania z Jerzym Kukuczką, 
która odbędzie się w Parafialnym Kinie Beskid w poniedziałek 11 marca o godz. 18.00. Gościem specjalnym będzie żona Jerzego, Cecylia Kukuczka. Pani Cecy-
lia utworzyła w 1996 roku Izbę Pamięci w góralskim domku Jerzego Kukuczki w przysiółku Wilcze w Istebnej. W Andrychowie wygłosi ilustrowaną slajdami 
prelekcję zatytułowaną „Korona Himalajów Jurka Kukuczki”. W drugiej części wieczoru będzie można obejrzeć film dokumentalny „Jurek” w reżyserii Pawła 
Wysoczańskiego, którego premiera odbyła się w 2014 roku. Film 
pokazuje człowieka, który pnie się do góry – w sensie dosłownym, ale 
też metaforycznym i symbolicznym. Rozmowy z rodziną i przyjaciół-
mi, archiwalia, zdjęcia, nagrania, fragmenty programów telewizyjnych 
i wywiadów składają się na portret całego środowiska himalaistów lat 
80. To również obraz czasów, w jakich żyli – ciężkich i barwnych 
jednocześnie, kiedy idealizm miał większą wartość niż sława. W fil-
mie „Jurek” znalazł się niewielki fragment zarejestrowany przed laty 
podczas andrychowskiego spotkania.
Podczas imprezy czynne będzie stoisko z wydawnictwami poświęcony-
mi wybitnemu himalaiście. Serdecznie zapraszamy wszystkich zauro-
czonych górami i zdobywaniem górskich szczytów, niekoniecznie tych 
najwyższych. Wstęp wolny.

Zbigniew Przybyłowicz

30. rocznica spotkania z Jerzym Kukuczką w Andrychowie

„Może to jest potrzebne, żeby to życie nasze nabrało większej barwy” – tak podczas spotkania w Andrychowie mówił Jerzy Kukuczka 
o swojej pasji zdobywania kolejnych szczytów. Było to 30 lat temu, 1 marca 1989 roku. Już wówczas był uważany za jednego z najwy-
bitniejszych wspinaczy w historii. Jako drugi człowiek zdobył Koronę Himalajów i Karakorum – wszystkie 14 głównych szczytów o wyso-
kości ponad 8 tysięcy metrów. I choć Reinhold Messner był pierwszy, to Polakowi zajęło to dwa razy mniej czasu – niespełna osiem lat.

Na igrzyskach olimpijskich w Calgary w 1988 roku uhonorowany zo-
stał Srebrnym Medalem Orderu Olimpijskiego. Poczta Polska wyda-
ła okolicznościowy bloczek z tej okazji, na którym można zobaczyć 
panoramę Himalajów oraz podobiznę Kukuczki i jego olimpijskiego 
medalu.
I właśnie wtedy, u szczytu sławy, Jerzy Kukuczka przyjął zaproszenie 
Koła PTTK „Chałupa” na spotkanie w Andrychowie. Opowiadał 
o swoich kolejnych wyprawach i odpowiadał na pytania publiczności, 
która wypełniła salę Kina Beskid. Opowieści ilustrowane były slajda-
mi, wyświetlanymi za pomocą projektora z bębnowymi magazynka-
mi, co było dla nas nowością. Zaskoczeniem dla organizatorów był 
fakt, że wraz z Jerzym Kukuczką przyjechała ekipa realizująca film 

o wybitnym himalaiście. Rejestrowano całe spotkanie. Koło PTTK 
„Chałupa” przygotowało kopertę okolicznościową, która może być 
dzisiaj filatelistycznym rarytasem. 
Na prośbę o przysłanie pamiątkowych widokówek z wypraw, które 
miały być przeznaczone na upominki dla laureatów konkursów or-
ganizowanych przez „Chałupę”, Jerzy Kukuczka odpowiedział 12 
czerwca 1989 r.: „Dziękuję bardzo za list i zdjęcia, a zarazem prze-
praszam za długie milczenie. Przesyłam kilka pocztówek personal-
nych z mojej ostatniej wyprawy w nadziei, że nie będzie za późno”.
Kilka miesięcy później, 24 października 1989 r., Jerzy Kukuczka zgi-
nął tragicznie na południowej ścianie Lhotse, na wysokości około 
8300 metrów. Pod ciężarem pękła lina asekuracyjna, a Polak runął 
w dwukilometrową przepaść. Jego ciała nigdy nie odnaleziono.
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Burmistrz Andrychowa informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na reali-
zację zadań publicznych w Gminie Andrychów od 1 lutego 2019 roku do 31 grudnia 
2019 roku.
Zadania z zakresu:
Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
termin realizacji: w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
a) „Pokazanie tradycji ludowych i regionalnych związanych ze świętami w Gminie An-
drychów”
Na realizację w/w zadania wpłynęło osiem ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach – 
„Oprawa muzyczna imprez i uroczystości gminnych, kościelnych i państwowych 
na terenie Gminy Andrychów i sołectwa Roczyny w 2019 roku.”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 10 000,00 zł.
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „Konkurs Potraw Regio-
nalnych „Stół Wigilijny” jako bogactwo kulinarne i obrzędowe Świąt  Bożego 
Narodzenia w Gminie Andrychów”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 7 000,00 zł.
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „Konkurs Potraw Regio-
nalnych „Stół Wielkanocny” jako bogactwo kulinarne i obrzędowe Świąt Wielka-
nocnych w Gminie Andrychów”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 7 000,00 zł.
Fundacja „Promyczek” w Targanicach – „Andrychowskie Święta z Promycz-
kiem”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.
Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” Andrychów w Andrychowie 
– „Orkiestrowe tradycje w Gminie Andrychów”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 11 000,00 zł.
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Inwałdzie – „Pokazanie tradycji lu-
dowych i regionalnych związanych ze świętami w Gminie Andrychów – warsztaty 
kulinarne „Potrawy bożonarodzeniowe w tradycji naszych ojców””.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Inwałdzie – „Pokazanie tradycji lu-
dowych i regionalnych związanych ze świętami w Gminie Andrychów – warsztaty 
kulinarne „Potrawy wielkanocne w tradycji naszych ojców””.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
Stowarzyszenie Tradycja Ojców Przyszłością Młodzieży w Sułkowicach – „Pik-
nik „Dzień Ułana””.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 6 500,00 zł.
b) „Kultywowanie regionalnych tradycji i zwyczajów związanych z obrzędami ludowymi 
na terenie Gminy Andrychów”
Na realizację w/w zadania wpłynęły dwie oferty. Podmiotami, które złożyły ofertę są:
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „Zwyczaje dożynkowe 
i bukiety zielne jako obrzędy ludowe w Gminie Andrychów”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Inwałdzie – „Kultywowanie re-
gionalnych tradycji i zwyczajów związanych z obrzędami ludowymi na terenie 
Gminy Andrychów – obrzędy dożynkowe „Idziemy do Was z dożynkowym wień-
cem””.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

Zadania z zakresu:
Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

termin realizacji: od 1 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
„Organizowanie i uczestnictwo w konferencjach, seminariach, warsztatach oraz innych 
imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji 
edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Andrychów”
Na realizację w/w zadania wpłynęło sześć ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach – „Or-
ganizacja warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej gminy Andry-
chów”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.
Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Radość w Sułkowicach – „Działalność na rzecz 
rodzin – macierzyństwa i rodzicielstwa „Szkoła dla rodziców” – pomoc w podno-
szeniu kompetencji wychowawczych rodziców”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.
Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Radość w Sułkowicach – „Cykl warsztatów rę-
kodzielniczych z zakresu scrapbookingu i cardmakingu”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.
Fundacja Damy Radę w Tomicach – „Przedszkolni Eko Naukowcy”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 000,00 zł.
Stowarzyszenie „Otwórzmy Drzwi na Świat” w Andrychowie – „Likwidacja Ba-
rier funkcjonalnych – Wspieram, Wdrażam”.

Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.
Stowarzyszenie „Przyjaciele Czwórki” w Andrychowie – „Ratuję, bo umiem – 
nauka udzielania pierwszej pomocy”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 000,00 zł.

Zadania z zakresu:
Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

termin realizacji: od 1 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
„Podejmowanie działań mających na celu aktywizację osób w wieku emerytalnym”
Na realizację w/w zadania wpłynęło siedem ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie, Oddział w An-
drychowie – „Relaks i poprawa kondycji fizycznej”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „ Spotkajmy się razem”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 7 000,00 zł.
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach - „Po-
kolenie łączy wspólna muzyka”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
Fundacja na Rzecz Wsparcia, Integracji i Rozwoju Osób oraz Rodzin Potrzebują-
cych pn. „WIIR” w Andrychowie – „Seniorzy lubią Speed Ball”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 000,00 zł.
Fundacja na Rzecz Wsparcia, Integracji i Rozwoju Osób oraz Rodzin Potrzebują-
cych pn. „WIIR” w Andrychowie – „Nordic walking łączy pokolenia”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Inwałdzie – „Podejmowanie działań 
mających na celu aktywizację osób w wieku emerytalnym – „Zadbajmy o nasze 
zdrowie””.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 500,00 zł.
Stowarzyszenie „Przyjaciele Czwórki” w Andrychowie – „Sportowe gagatki – 
wnuczęta i dziadki”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Zadania z zakresu:
Turystyki i krajoznawstwa;

termin realizacji: od 1 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
a) „Organizowanie imprez rekreacyjnych i turystycznych w tym rajdów szlakami Beskidu 
Małego”
Na realizację w/w zadania wpłynęło siedem ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie – „XII 
Konkurs krajoznawczy „Znam Gminę Andrychów””.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 500,00 zł.
Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie – „50 
Wiosenny Rajd Turystyczny”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 500,00 zł.
Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie – „42 
Rajd Zimowy po Ziemi Andrychowskiej z metą w MDK w Andrychowie”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział „Ziemia Wadowicka” 
w Wadowicach – „Organizowanie imprez rekreacyjnych i turystycznych w tym 
rajdów szlakami Beskidu Małego”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 9 800,00 zł.
Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Motor” w Andrychowie – 
„53 Ogólnopolski Spływ Kajakowy Trzy Zapory”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów w An-
drychowie- „Bo tutaj w górach jest mój dom – rajd harcerski”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z niepełnosprawnością 
intelektualną „Razem Zawsze” – „Beskid Mały w oczach osoby niepełnospraw-
nej”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 500,00 zł.
b) „Odnowienie infrastruktury turystycznej w Gminie Andrychów.”
Na realizację w/w zadania nie wpłynęła żadna oferta.

Zadania z zakresu:
Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

termin realizacji: od 1 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
a) „Organizowanie wystaw, festiwali i przeglądów promujących naszą gminę”
Na realizację w/w zadania wpłynęły cztery oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów w An-
drychowie – „Dzień harcerski 2019 – „Czas ich poznać””.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 6 000,00 zł.
Fundacja „Promyczek” w Targanicach –  „Andrychowska Bajka”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
Stowarzyszenie Grupa Twórców „MY” w Andrychowie – „Plener malarski, wy-

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
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stawy poplenerowe oraz spotkania artystów z dziećmi i młodzieżą w placówkach 
oświatowych”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 10 000,00 zł.
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach – „Fe-
stiwal „Orkiestra z Muzyką Świata””.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości  20 000,00 zł.
b) „Promowanie inicjatyw kulturalnych jako czynnika budowy tożsamości lokalnej i re-
gionalnej poprzez realizację przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych.”
Na realizację w/w zadania wpłynęły cztery oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” Andrychów w Andrychowie 
– „Orkiestranci spod Pańskiej Góry”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 20 000,00 zł.
Fundacja „Memo” w Roczynach – „Ludzie z pasją część 1 – film dokumentalny”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.
Fundacja „Memo” w Roczynach – „Nagranie, wydanie i promocja płyty CD ze-
społu śpiewaczego KGW Roczyny z okazji jubileuszu 90-lecia”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
Małopolskie Stowarzyszenie Romów Jamaro w Andrychowie – „Upowszechnia-
nie tradycji i kultury romskiej w Andrychowie poprzez, organizację warsztatów 
Tradycyjnego Tańca Romskiego”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
c) Promowanie innych działań mających na celu identyfikację, dokumentację, badanie, 
zachowanie i zachowanie i zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego andrychowszczyzny.
Na realizację w/w zadania wpłynęły trzy oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „Koła Gospodyń Gminy 
Andrychów. Korzenie i skrzydła”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
Fundacja „Memo” w Roczynach – „Legendy, bajki, podania i gadki ziemi andry-
chowskiej, kwerendy etnograficzne, archiwalne i bibliograficzne”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
Towarzystwo Miłośników Andrychowa w Andrychowie – „Ewidencja części mu-
zealiów znajdujących się w zbiorach Izby Regionalnej Ziemi Andrychowskiej”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Zadania z zakresu:
Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

termin realizacji: od 1 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
a) „Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych 
z terenu Gminy Andrychów.”
Na realizację w/w zadania wpłynęły dwie oferty. Podmiotami, które złożyły ofertę są:
Andrychowskie Stowarzyszenie Odnowy Psychicznej i Fizycznej Klub Integracji 
Społecznej „Światło – Nadzieja” w Andrychowie – „Terapia i rehabilitacja osób 
uzależnionych i współuzależnionych realizowana w Stowarzyszeniu „Światło – 
Nadzieja” .
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 62 000,00 zł.
Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Integracji Społecznej „Watra” 
w Andrychowie- „Powrót do rodziny poprzez terapię i rehabilitację osób uzależ-
nionych od alkoholu i współuzależnionych”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 82 000,00 zł.
b) „Diagnoza i terapia zaburzeń w zachowaniu i rozwoju dzieci z rodzin alkoholowych 
z terenu Gminy Andrychów.
Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:
Fundacja „Promyczek” w Targanicach – „Z Promyczkiem w przyszłość 2019”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.

Zadania z zakresu:
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

termin realizacji: od 1 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
a) „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szcze-
gólnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”
Na realizację w/w zadania wpłynęło dziewiętnaście ofert. Podmiotami, które złożyły 
oferty są:
Ludowy Klub Sportowy „Halniak” w Targanicach – „Upowszechnianie kultu-
ry fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Andrychów, 
w sołectwach Targanice, Sułkowice i Brzezinka Dolna przez Ludowy Klub Spor-
towy Halniak Targanice”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 50 000,00 zł.
Ludowy Klub Sportowy „Znicz” w Sułkowicach-Bolęcinie – „Wspieranie 
i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym 
uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 30 000,00 zł.
Ludowy Klub Sportowy „Huragan” w Inwałdzie – „Rozgrywki piłki nożnej”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 27 000,00 zł.
Ludowy Klub Sportowy „Leskowiec” w Rzykach – „Wspieranie i aktywizacja 
sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Andrychów 
w sołectwie Rzyki przez Ludowy Klub Sportowy Leskowiec Rzyki”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 27 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Gronie” w Zagórniku – „Wspieranie i aktywizacja spor-
tu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli 
klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”.
Oferta nie została dopuszczona do konkursu.
Akademia Piłkarska Progress Andrychów w Andrychowie – „Wspieranie 
i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym 
uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 10 000,00 zł.
Andrychowski Klub Sportowy „Beskid” w Andrychowie – „Kultura sportowa”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 260 000,00 zł.
Międzyszkolny Klub Sportowy w Andrychowie – „Wspieranie i aktywizacja spor-
tu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli 
klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 360 000,00 zł.
Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” Andrychów w Andrychowie – „Moja 
pierwsza liga”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.
Uczniowski Klub Sportowy „Beskidzianki” w Andrychowie – „Akademia mło-
dego siatkarza”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 7 000,00 zł.
Uczniowski Klub Sportowy „Roczyny” w Roczynach – „Zajęcia sportowe z piłki 
ręcznej dziewcząt”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.
Uczniowski Klub Sportowy „Herkules Bis” w Andrychowie – „Strzał w dziesiąt-
kę”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów w An-
drychowie – „Chcę pływać – nauka pływania dla zuchów i harcerzy”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 500,00 zł.
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów w An-
drychowie – „Harcerska szkoła adeptów sportów wodnych”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.
Małopolski Klub Karate w Andrychowie – „Karate Oyama – sport dla wszyst-
kich”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 10 000,00 zł.
Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Radość w Sułkowicach – „Dodatkowe zajęcia 
sportowe dla uczniów z Gminy Andrychów”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 000,00 zł.
Wadowicko-Andrychowskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego w Wadowicach 
– „Brydż Andrychowski”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.
Stowarzyszenie „Na Plus” Na Rzecz Rozwoju Społeczności i Przedsiębiorczości 
w Andrychowie – „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
Stowarzyszenie Broadpeak w Wadowicach – „Zajęcia dla dzieci, młodzieży we 
wspinaczce sportowej”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 8 000,00 zł.
b) „Popularyzacja sportu poprzez organizację imprez masowych o charakterze ogólno-
polskim i międzynarodowym”
Na realizację w/w zadania wpłynęły trzy oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Oświęcimskie Stowarzyszenie Miłośników Bezpiecznej Motoryzacji w Oświęci-
miu – „MOTO SHOW Andrychów”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 7 000,00 zł.
Małopolskie Stowarzyszenie Romów Jamaro w Andrychowie - „Liga ASC – tur-
niej o puchar Burmistrza Andrychowa ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
Fundacja Cyklokarpaty w Krakowie – „Bezpłatne zawody rowerowe Cyklokarpa-
ty Kids Race w Rzykach”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 20 000,00 zł
b) „Upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób 
niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych rekreacyjno- rehabilitacyj-
nych”
Na realizację w/w zadania wpłynęły cztery oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Wadowicach – „Zajęcia dla 
niepełnosprawnych osób z Gminy Andrychów”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szan-
sę” w Wadowicach – „Rok ruchu”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 7 000,00 zł.
Fundacja „Promyczek” w Targanicach – „Trening czyni mistrza III”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 32 000,00 zł.
Stowarzyszenie „Przyjaciele Czwórki” w Andrychowie – „Z rodzicami ćwiczymy 
i się ze Smovey cieszymy”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Burmistrz Andrychowa ogłasza cztery I-sze przetargi ustne ograniczone do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na
sprzedaż działek położonych w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, podstrefa Andrychów.

* do wylicytowanych cen doliczony zostanie należny 23% podatek VAT - zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie wyboru rodzaju przetargów:
W związku z uzyskanym przez Gminę dofinansowaniem projektu pn. „Roz-
budowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie 
nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruk-
tury drogowej w strefie” w przetargu mogą brać udział wyłącznie podmioty 
spełniające kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumie-
niu Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 
sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym 
rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu.
Opis nieruchomości:
W/w nieruchomości zlokalizowane są w strefie aktywności gospodarczej 
miasta Andrychowa oraz w obszarze Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej, podstrefa Andrychów, zarządzanej przez Krakowski Park Techno-
logiczny Spółka z o.o., któremu przysługuje prawo pierwokupu nieruchomo-
ści. Działki  o kształtach zbliżonych do prostokątów położone w rejonie ulic: 
Biała Droga, Przemysłowa i Strefowa. W ewidencji gruntów i budynków 
sklasyfikowane jako RIVa. Obecnie na tym terenie realizowana jest inwesty-
cja pn. „Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie po-
przez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebu-
dowę infrastruktury drogowej w strefie”. Zgodnie z wydanym pozwoleniem 
na budowę prace obejmują m.in. makroniwelację terenu, budowę murów 
oporowych i dróg wewnętrznych oraz rozbudowę i przebudowę sieci uzbro-
jenia terenu. Po zakończeniu inwestycji w/w działki będą miały bezpośredni 
dostęp do sieci uzbrojenia (woda, gaz, energetyka, kanalizacja sanitarna oraz 
deszczowa). Dojazd do działek odbywał się będzie wewnętrznymi droga-
mi dojazdowymi – obecnie w budowie. Zainteresowane podmioty mogą 
zapoznać się z dokumentacją projektową, zgodnie z którą realizowana jest 
w/w inwestycja oraz dokonać oględzin przedmiotowych nieruchomości (po 
wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu).  
Zbywane działki nr 6897/2, 6901/4, 6900/4 nie są przedmiotem zobowią-
zań i wolne są od obciążeń, natomiast działka nr 6905/11, na której posado-
wiony jest słup kratowy linii wysokiego napięcia, obciążona jest służebnością 
przesyłu na czas nieoznaczony ustanowioną na rzecz Tauron Dystrybucja 
Spółka Akcyjna Kraków (szczegółowy opis służebności opisany jest w Dzia-
le III księgi wieczystej KR1W/00070496/4). 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części 
Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andrychowie, zatwier-
dzonym Uchwałą Nr XLIX-463-06 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 
28 września 2006 r. (z późn.zm.) w/w działki znajdują się w terenie ozn. 
symbolem: A5.2/3.P2/TIG,P3,P4,P5,ZP1 – „tereny zabudowy techniczno-
-produkcyjnej przemysłu ciężkiego”. 
Przeznaczenie dopuszczone w granicach terenu: „tereny infrastruktury tech-
nicznej gazownictwa”, „tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej i usług 
przemysłowych”, „tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej usług mate-
rialnych”, „tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej usług magazynowo-
-składowych”, „tereny zieleni urządzonej”. Dokładne informacje dotyczące 
przeznaczenia dla tego terenu można uzyskać bezpośrednio w tut. Urzędzie, 

Rynek 15, pok. 115 – Wydział Architektury i Urbanistyki. 
 
Warunki sprzedaży:
1. W strefie mogą zostać ulokowane mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, 
które wybudują budynki i/lub obiekty budowlane przeznaczone na działal-
ność produkcyjną i usługową, bez możliwości lokowania obiektów mieszka-
niowych, turystycznych oraz handlowych. Jako obiekt handlowy rozumia-
ny będzie obiekt stanowiący całość techniczno-użytkową przeznaczony do 
sprzedaży detalicznej towarów. Specjalna Strefa Ekonomiczna przeznaczo-
na jest dla wszystkich firm z sektora tradycyjnego przemysłu (z wyjątkiem 
przedsiębiorstw produkujących m.in. alkohol, wyroby tytoniowe, stal, energię 
elektryczną i gaz) oraz niektórych firm z sektora usług, do których należą: 
usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodni-
czych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księ-
gowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi w zakresie badań 
i analiz technicznych, usługi centrów telefonicznych.
2. Na podstawie art. 57 § 2 k.c. w umowie sprzedaży Nabywca nieruchomo-
ści zobowiąże się wobec Gminy Andrychów, że nie dokona zbycia prawa 
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własności nabytej nieruchomości do końca 2024 r.  na rzecz dużego przed-
siębiorstwa. W razie niewykonania tego zobowiązania Nabywca poniesie 
odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Gminy Andrychów w wysoko-
ści nie mniejszej niż kwota, którą Gmina Andrychów będzie zobowiązana 
zwrócić – Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Małopolskiego – w związku z niedotrzymaniem warunków 
umowy o dofinansowanie projektu, o którym mowa wyżej.
3. Nabywcy nieruchomości zobowiązani będą do zagospodarowania działek 
w terminie 3-ch lat od dnia podpisania umowy sprzedaży poprzez wybudo-
wanie budynku i/lub obiektu budowlanego, o których mowa w pkt 1, jedno-
cześnie zgodnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Zakończenie budowy winno być udokumentowane przedłożeniem pozwole-
nia na użytkowanie obiektu będącego przedmiotem inwestycji. W przypadku 
niedotrzymania przez Nabywcę tego terminu zostanie naliczona kara umow-
na w wysokości 30% ceny sprzedaży brutto. Możliwość naliczenia przez 
sprzedającego wyżej określonej kary umownej zapisana zostanie w notarial-
nej umowie sprzedaży i zabezpieczona ustanowieniem hipoteki. Naliczenie 
kar nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania przenoszącego 
wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych, w szczegól-
ności gdy Gmina Andrychów będzie zobowiązana zwrócić dofinansowanie 
z projektu pn. „Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie 
poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i prze-
budowę infrastruktury drogowej w strefie” z powodu niedotrzymania wa-
runków umowy o dofinansowanie.
4. W razie przeniesienia prawa własności na mikro, małego lub średniego 
przedsiębiorcę i niedotrzymania przez kolejnego (kolejnych) Nabywców nie-
ruchomości terminów zagospodarowania działek, kary umowne ciążą nadal 
na pierwotnym Nabywcy. 
5. Nabywca przy umowie sprzedaży ustanowi nieodpłatną i nieograni-
czoną w czasie służebność korzystania i dysponowania z sieci uzbrojenia 
podziemnego  (energetycznej, gazowej, teletechnicznej, wodociągowej i ka-
nalizacyjnej) przebiegającej przez sprzedawaną działkę i zapewni służbom 
specjalistycznym swobodny dostęp do tych sieci w celu ich konserwacji, mo-
dernizacji, remontu czy wymiany, a w przypadku kolizji z planowaną inwesty-
cją przełoży sieci uzbrojenia podziemnego na własny koszt w uzgodnieniu 
z właścicielami sieci. 
6. W umowie sprzedaży nieruchomości Gmina Andrychów zastrzeże na 
swoją rzecz prawo pierwokupu nieruchomości.
7. Warunkiem wpięcia do kanalizacji deszczowej będzie wybudowanie w ob-
rębie każdej z działek urządzeń do retencji wód opadowych – o pojemności 
określonej w powyższej tabeli – na czas deszczu nawalnego, pozwalających 
zatrzymać na okres 1 doby 50% wyliczonej ilości wody opadowej (15 minu-
towej).
 
Warunki przystąpienia do przetargu:
1. W przetargu mogą brać udział podmioty spełniające w/w kryteria, które 
wpłacą wadium w formie pieniądza w wysokości podanej w powyższej tabeli 
przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Andrychowie nr 82 
8110 0000 2001 0000 1225 0002 prowadzony przez ABS Bank Spółdziel-
czy w Andrychowie w taki sposób, aby najpóźniej 18 lutego 2019 r. wadium 
znajdowało się na rachunku Urzędu. W tytule przelewu należy wpisać numer 
działki.
2. Złożenie na piśmie do 18 lutego 2019 r. w Wydziale Geodezji i Gospodar-
ki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15, pok. 
112 zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentacją zawierającą:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, a w przypadku cudzoziemców 
(w myśl ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców) odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłuma-
cza przysięgłego. Cudzoziemiec zobowiązany jest do ustalenia we własnym 
zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga uzy-
skania zezwolenia właściwego ministra,
b) oświadczenie oferenta, że jest podmiotem spełniającym kryteria dla mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu Załącznika nr 1 do Rozpo-
rządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu 
art. 87 i 88 Traktatu, tj. zatrudnianie mniej niż 250 pracowników, przy rocz-

nym obrocie nie przekraczającym 50.000.000 EUR a/lub całkowitym bilan-
sie rocznym nie przekraczającym 43.000.000 EUR,
c) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez 
zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nierucho-
mości i gotowości jej nabycia bez zastrzeżeń w obecnym stanie,
d) dowód wpłacenia wadium.
Komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki i kwalifikuje 
ich do uczestnictwa w przetargu. Listę osób zakwalifikowanych do przetargu 
wywiesza się w siedzibie urzędu nie później niż 1 dzień przed wyznaczonym 
terminem przetargu. Przetargi zostaną przeprowadzone w drodze licytacji. 
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. Przetargi mogą się odbyć, chociażby zakwa-
lifikowano do każdego z przetargów tylko jednego oferenta spełniającego 
warunki określone w ogłoszeniu. 
Uczestnicy przetargu, którzy wpłacili wadium uczestniczą w przetargu oso-
biście lub przez pełnomocnika upoważnionego do tego notarialnie; w przy-
padku zaś osób prawnych w przetargu uczestniczą osoby umocowane do 
działania w imieniu tych osób prawnych. Osoby uczestniczące w przetargu 
przedkładają Komisji dowody tożsamości. 
W przypadku, gdy uczestnikiem jest podmiot wpisany do Krajowego Reje-
stru Sądowego, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna 
przedłożyć do wglądu na papierze aktualny odpis z Krajowego Rejestru Są-
dowego. Małżonkowie osobiście biorą udział w przetargu lub okazują pisem-
ną zgodę drugiego współmałżonka bądź składają oświadczenie o nabywaniu 
nieruchomości z majątku odrębnego. 
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 od-
powiadający formie wnoszenia. 
Wylicytowana cena sprzedaży każdej z nieruchomości powiększona o należ-
ny 23% podatek Vat winna zostać wpłacona jednorazowo przed zawarciem 
umowy notarialnej. Przed podpisaniem umowy notarialnej środki finansowe 
winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Andrychów. O ter-
minie zawarcia umowy notarialnej każdy Nabywca zostanie zawiadomiony 
w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia 
umowy notarialnej, w tym opłat sądowych  ponoszą Nabywcy. 
Każdy z Nabywców przejmie nieruchomość w istniejącym stanie prawnym 
i faktycznym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia, wznowienia gra-
nic działek lub aktualizacji mapy zasadniczej pokryje koszty prac geodezyj-
nych. Ewentualna przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej, zgod-
nie z potrzebami przyszłej inwestycji odbywać się będzie na koszt każdego 
z Nabywców. 
Przedsiębiorcy, którzy zamierzają korzystać ze wsparcia winni przed przy-
stąpieniem do przetargu skontaktować się z Krakowskim Parkiem Techno-
logicznym Spółka z o.o., 30-394 Kraków ul. Podole 60 (tel. +48 126401949, 
mail: strefa@kpt.krakow.pl), który zarządza strefą, opracowuje plany rozwo-
ju strefy oraz wydaje decyzje o wsparciu inwestycji.
 
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych działek można uzyskać w Wy-
dziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w An-
drychowie, Rynek 15 (I piętro, pok. 112 lub 113) w godzinach pracy Urzędu 
osobiście lub telefonicznie pod nr 33842-99-55 lub 33842-99-57. 
 
Ogłoszenie o przetargach zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu 
www.andrychow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 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 każdego z przetar-
gów z ważnych powodów.
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31 stycznia zmarła Bożena Silvertand – żona byłego wiceburmistrza miasta partnerskiego 
Andrychowa Landgraaf  w Holandii. W przeszłości Andrychów korzystał z pomocy holen-
derskiego miasta. Pani Bożena była osobą ciepłą i serdeczną, która brała czynny udział przy 
współpracy partnerskiej i pomocy dla naszej gminy. Burmistrz Andrychowa wraz z Przedsta-
wicielami Urzędu składają Rodzinie Zmarłej szczere wyrazy współczucia.

Rob Silvertand odwiedził Polskę po raz pierwszy w 1991 roku. Towarzyszył mu Jego brat, 
który był przewodniczącym fundacji Landrychów, organizującej pomoc dla mieszkańców 
Andrychowa i okolic. Pierwsze rozmowy dotyczące współpracy między Andrychowem  
a Landgraafem prowadzone były z ówczesnym burmistrzem Tadeuszem Woźniakiem. Latem 1991 roku wraz z rodziną spędzał wakacje  
w Rzykach Praciakach, wtedy też poznał swoją przyszłą żonę Bożenę. Jak mówił: „Był to dla mnie najszczęśliwszy dzień w życiu, a z gminy 
Andrychów wywiozłem do Holandii coś najcenniejszego – właśnie żonę Bożenę”. W 1998 roku Rob Silvertand został zastępcą burmistrza 
w Landgraafie i wtedy współpraca z Andrychowem nabrała tempa, a w 2007 roku miasta te zostały oficjalnymi miastami partnerskimi.

Nie żyje Bożena Silvertand

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

                            Bożeny Silvertand 

żony byłego wiceburmistrza miasta partnerskiego 

Andrychowa Landgraaf w Holandii, Roba Silvertanda

Rodzinie wyrazy szczerego współczucia składają:

Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak wraz ze współpracownikami

oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie Krzysztof 

Kubień z Radnymi Rady Miejskiej w Andrychowie
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Mityngi Anonimowych 
Alkoholików w Andrychowie

Podajemy aktualną listę miejsc i terminów spotkań grup AA. 
PONIEDZIAŁEK – godz. 17.30, gr. AA „Ptaki” – ul. Staro-
wiejska budynek przychodni 
WTOREK – godz. 19.00, gr. AA „O to chodzi” – ul. Staro-
wiejska budynek przychodni 
ŚRODA – godz. 16.30, gr. AA „Podaj dalej” – ul. Starowiej-
ska budynek przychodni 
CZWARTEK – godz. 18.00, gr. AA „Stokrotka” – ul. Staro-
wiejska budynek przychodni 
PIĄTEK – godz. 19.00, gr. AA „Exodus” – ul. Batorego 52 
(dom dla bezdomnych) 
SOBOTA – godz. 16.00, gr. AA „Zamek” – ul. Dąbrowskiego 
Oddział Odwykowy 
NIEDZIELA – godz. 17.00, gr. AA „Mgiełka”  – ul. Batorego 
52 (dom dla bezdomnych)
Członkowie grup AA mówią o sobie i zwracają się z tym do innych alkoholików: Anonimo-
wi Alkoholicy są wspólnotą kobiet i mężczyzn, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, 
siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wychodzeniu 
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, działalno-
ścią polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne polityczne polemiki, 
nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać 
w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.             mn

Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Andrychowie, ul. Metalowców 10, Gabinet 2-03
LUTY 2019:
11.02.2019 r. (poniedziałek) 14:30-18:30
13.02.2019 r. (środa) 14:30-19:00
14.02.2019 r. (czwartek) 14:30-19:00
18.02.2019 r. (poniedziałek) 8:30-12:30
20.02.2019 r. (środa) 8:00-12:30
21.02.2019 r. (czwartek) 8:00-12:30
25.02.2019 r. (poniedziałek) 14:30-18:30
27.02.2019 r. (środa) 14:30-19:00
28.02.2019 r. (czwartek) 14:30-19:00

W godzinach pracy Sekretarza GKRPA możliwy kontakt telefonicz-
ny: tel. 33 875 24 29 

Grupa Nieformalna TIM oraz Fundacja na Rzecz Wsparcia, In-
tegracji i Rozwoju Osób oraz Rodzin potrzebujących pn. „WIIR” 
podjęły działań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach pro-
jektu „Aktywny TIM, czyli Ty i My Razem”. Projekt współfinan-
sowany jest z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i reali-
zowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 
Dorosłe osoby niepełnosprawne uczestniczą w zajęcia warsztato-
wych w każdą środę od godziny 16.00 do 18.00. Spędzają aktyw-
nie czas na wspólnym przygotowywaniu przekąsek, wykonywaniu 
prac plastycznych. Nie zapominają, aby zadbać o swoje ciało i du-
cha podczas śpiewu i tańców. Ponadto uczestnicy spotkali się także 
w Lokalnym Ogrodzie Społecznościowym, aby wykonać drobne 
prace ogrodnicze i porządkowe. Nie zabrakło miejsca na piknik i za-
jęcia sportowe. Natomiast spotkania społeczno-kulturalne wzbu-
dziły najwięcej emocji. Wyjście do kina oraz restauracji pozostało 
na długo w pamięci. Jest to czas na samodzielność, nawiązywanie 
relacji z innymi uczestnikami w towarzystwie innych mieszkańców. 
Zaangażowanie i zapał uczestników jest bezcenny i motywujący, że 
już planowane są dalsze spotkania andrzejkowe, mikołajkowe, świą-
teczne. 

FUNDACJA NA RZECZ WSPARCIA, 
INTEGRACJI I ROZWOJU OSÓB 

ORAZ RODZIN POTRZEBUJĄCYCH PN. ”WIIR”

Projekt „Ty i My Razem”
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konkursy

Szedłem polem  
wśród tysięcy słońc  
kwiatów słonecznika  
które rzucały chłodny cień  
na piaszczystą ścieżkę  
niebieski kobalt nieba  
potęgował ich barwę  
nocą  
śnił mi się – Vincent 

Wszystkich Czytelników, którzy na co dzień 
tworzą poezję, jak również tych, którym jak 
dotąd nic spod pióra nie wyszło zaprasza-
my do udziału w naszym Konkursie! Na 
Wasze dzieła czekamy w naszej Redakcji, 
możecie dostarczyć je osobiście lub pocztą 
tradycyjną. Laureata każdej ed ycji Konkur-
su wyłaniać będzie Jury, w skład którego 
wchodzą członkowie Redakcji Nowin An-
drychowskich. 
Wszelkie szczegóły Konkursu 
znajdziecie w Regulaminie na stronie 
www.radioandrychow.pl
Na zwycięzcę czeka nagroda w posta-
ci upominku niespodzianki oraz przede 
wszystkim publikacja zwycięskiego utworu 
w kolejnym – marcowym – wydaniu Nowin 
Andrychowskich.

TRWA KONKURS POESTYCKI DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW!

W poprzednim numerze ogłosiliśmy KONKURS POETYCKI. Cieszymy się, że nadesłali-
ście Państwo tak wiele wierszy. Dziękujemy i czekamy na kolejne! Myśl przewodnia na 
luty to: KOBIETA. Pióra w dłoń!

Zwycięzcą konkursu z poprzedniego numeru został pan Kazimierz Jończy. Gratulujemy! 
Oto jego wiersz:

Smaczny konkurs!
Kocierz Hotel&Spa zaprasza do wspól-
nej zabawy. Wystarczy prawidłowo od-
powiedzieć na pytanie konkursowe: 
Ile pokoi tworzy bazę noclegową 
hotelu?
Rozwiązania prosimy przesyłać na adres 
redakcji do 28 lutego 2019 r. Wśród osób, które nadeślą 
prawidłową odpowiedź, wybierzemy zwycięzcę. Nagro-
dą jest voucher na kolację w Karczmie. Imię laureata opu-
blikujemy w kolejnym numerze Nowin Andrychowskich. 

Studio nagrań w Radiu Andrychów daje młodym artystom szansę na zrobie-
nie pierwszego kroku w celu utrwalenia autorskiego materiału. Pozwala bez-
kosztowo zdobyć wiedzę ale także poczuć klimat i charakter pracy w studiu.  
Z jego przestrzeni można korzystać bezpłatnie. Śpiewający autorzy, wykonaw-
cy każdego rodzaju muzyki – to miejsce właśnie dla Was! 
Oferta studia jest skierowana do osób z gminy Andrychów w każdym wieku. 
Nasze studio wyposażone jest w profesjonalny sprzęt. Pragniemy pomóc nie-
doświadczonym jeszcze twórcom, chcącym przeżyć swoją pierwszą przygodę 
z pracą w warunkach studyjnych.
Znajdziesz nas w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie.

Radio Andrychów
ul. Krakowska 74, 34-120 Andrychów, tel. 668 353 879, radio@andrychow.eu

Wykorzystaj nasze studio 
do własnych nagrań
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w bibliotece najlepiej

Projekt Dyskusyjne Kluby Książki wpisuje się w wieloletni program, re-
alizowany przez wojewódzkie biblioteki publiczne w całej Polsce przy 
wparciu finansowym i merytorycznym Instytutu Książki. Program funk-
cjonuje od 2007 roku. 
Celem programu jest wykreowanie mody na czytanie poprzez akcen-
towanie przyjemności płynących z lektury - udział w życiu literackim, 
spotkania z ciekawymi ludźmi, interesujące dyskusje, możliwość twór-
czego wykorzystania wiedzy płynącej z książek i literatury. Projekt ma 
na celu promować współczesną literaturę polską i obcą oraz przybliżać 
sylwetki pisarzy. Dyskusja nad książką z innymi czytelnikami umożliwia 
poszerzenie horyzontów literackich, kształtuje niezależną myśl krytycz-
ną. Dyskusyjny Klub Książki poprzez swoja działalność podnosi rangę 
czytelnictwa i książki wobec innych konkurencyjnych sposobów spędza-
nia wolnego czasu. 
Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie zaprasza mieszkań-
ców do udziału w spotkaniach organizowanych co drugi wtorek 
miesiąca o godz. 16:30 w czytelni MBP przy ul. Krakowskiej 74.
Dyskusyjne Kluby Książki to projekt adresowany do czytelników korzy-
stających z bibliotek publicznych. Oparty jest na założeniu, że potrzebne 
są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie przeczytanych książ-
kach oraz kształtuje przekonanie, iż nie trzeba być krytykiem, by czerpać 
przyjemność z dyskutowania o literaturze. 

Nie masz pomysłu na prezent walentynkowy? Własnoręcznie zro-
biona kartka to nasza propozycja. 
8 lutego o godz. 16.00 Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie 
zaprasza na warsztaty plastyczne, podczas których będziemy two-
rzyć walentynki. Dzięki nim, można łatwo urozmaicić obchodzenie 
Walentynek i zaskoczyć ukochaną osobę poprzez specjalnie dedyko-
waną dla niej kartkę na Dzień Zakochanych.

Walentynkowe 
warsztaty plastyczne

Dyskusyjny Klub Książki 
w MBP w Andrychowie

W andrychowskiej bibliotece
znajdziecie nie tylko książki
Biblioteka kojarzy się przede wszystkim z tradycyjnymi, papierowymi książ-
kami. Od jakiegoś czasu mamy do zaoferowania dla Państwa również inne 
zbiory. W Wypożyczalni dla Młodzieży dostępne są audiobooki, czyli książki 
do słuchania oraz gry planszowe. Wśród audiobooków znaleźć można naj-
nowsze tytuły z list bestsellerów, kryminały, fantastykę jak również literaturę 
klasyczną oraz literaturę dla dzieci i młodzieży, w tym lektury szkolne. Miło-
śnicy planszówek, mogą znaleźć coś dla siebie z ze zbioru ponad 170 tytułów 
m.in.: kultowy „Catan”, „Dixit”, „Grzybobranie” czy prl-owska „Kolejka”. 
Zapraszamy w godzinach otwarcia biblioteki!
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Seria „Rok w...” z Naszej Księgarni, jeden 
z fenomenów wydawniczych ostatnich lat, 
przeznaczona jest dla najmłodszych czy-
telników. Największym atutem są ilustracje 
autorstwa polskich rysowników młodego 
pokolenia, które pozwalają zobaczyć jak 
wygląda cały rok w lesie, na wsi, w mieście, 
na targu, a nawet w krainie czarów. Publi-
kacja jest atrakcją dla dzieci,ale okazuje się 
również interesująca dla rodziców. 

Propozycje książkowe Miejskiej Biblioteki Publicznej

Któż nie kojarzy głosu sir Davida Attenbo-
rougha, odkrywającego przed nami świat 
zwierząt w serialach przyrodniczych? Książ-
ka pt. „Przygody młodego przyrodnika” 
opowiada o jego pierwszym projekcie dla 
BBC pt. Zagadki zoologiczne i związanych 
z nim wyprawach w odległe zakątki świa-
ta. To napisana pięknym językiem powieść 
przyrodniczo-przygodowa z elementami 
humorystycznymi, opatrzona zdjęciami ar-
chiwalnymi.

Okładka „Córeczki” Kathryn Croft przywo-
dzi na myśl kołysankę z „Dziecka Rosemary” 
Romana Polańskiego. Powieść to jednak nie 
horror, ale nieźle napisany thriller z wątkiem 
kryminalnym i psychologicznym, w którym 
napięcie budowane jest powoli, strona po 
stronie. 18 lat temu młodemu małżeństwu 
porwano dziecko. Pewnego dnia pojawia się 
dziewczyna która podaje się za ich zaginio-
ną córkę i potrzebuje pomocy. Uruchomi to 
całą serię zdarzeń, które doprowadzą do za-
skakującego finału.

Propozycje płytowe sklepu muzycznego „Mikrus”

„Przygody młodego przyrodnika” „Córeczka” „Rok w...”

Najpopularniejszy tenor świata ma na swo-
im koncie sprzedaż ponad 80 mln płyt! Jest to 
pierwszy od 14 lat album artysty. To 16 oryginal-
nych kompozycji, celebrujących miłość, rodzinę, 
wiarę i nadzieję”. „Chciałem wrócić do czasów, 
gdy byłem młodym mężczyzną i grałem w ba-
rze na pianinie. Oczywiście, od tamtego czasu 
nagrałem wiele albumów, zaśpiewałem wiele 
coverów i dałem mnóstwo koncertów. Jednak 
w pewnym momencie uznałem, że nadszedł 
czas na nowe utwory, jakbym zaczynał karierę 
od początku”.

Paweł Domagała 
„1984”

„To moja druga płyta. Podchodzę do niej 
jeszcze bardziej osobiście niż do pierwszej. 
Będzie na niej dużo autorefleksji i powrotu 
do dzieciństwa. Ten temat „chodził za mną” 
od dłuższego czasu. Czy jestem taką osobą, 
jaką chciałem być? Co bym powiedział sobie 
sprzed lat, gdybyśmy się dzisiaj spotkali? Czy 
w ogóle bym się poznał? Czy dokonałbym 
dzisiaj takich wyborów, jakich dokonałem 
kiedyś? A co, jeśli nie? No i generalnie same 
takie pytania – pewnie typowy kryzys 35 lat-
ka. Wszystko to w różnych kontekstach.”

Dawid Podsiadło 
„Małomiasteczkowy”

„Obiecałem to sobie jakiś czas temu i choć 
miałem chwile zwątpienia, udało mi się je 
przezwyciężyć – przyznaje. – Dziś mogę po-
wiedzieć, że jestem z tych tekstów naprawdę 
zadowolony”. Na „Małomiasteczkowym” 
Podsiadło porusza niełatwe tematy – od 
problemów z komunikacją związku, przez 
ciemne strony sławy, po poszukiwanie w so-
bie siły i odwagi – ale podaje je w błysko-
tliwej formie i z właściwym sobie specyficz-
nym humorem.”

Andrea Bocelli 
„Si”
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Miejska Biblioteka Publiczna już po remoncie

Zakończył się remont Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie wykonany przez firmę „Jerzy Matlak Usługi Blacharsko-
-Dekarskie i Remontowo-Budowlane”. Prace rozpoczęły się 10 stycznia i dotyczyły wypożyczalni dla dorosłych oraz dla 
dzieci. Wymieniono posadzkę i wykładzinę, położono gładzie na ścianach oraz odświeżono regały na książki.

Godziny otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie:

Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek - piątek: 10.00 - 18.00

Sobota: 8.00 - 14.00

Telefon: 33 875 25 52
www.andrychow.eu/biblioteka

facebook.com/biblioteka.andrychow
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Przez długą część pierwszej fazy rozgrywek 
andrychowianki przewodziły tabeli, walcząc 
ramię w ramię z zespołem Wisły Kraków. 
Siatkarki MKS-u nie ustrzegły się jednak kil-
ku potknięć, w postaci porażek 0:3 z MKS 
MOS Wieliczka czy 1:3 z Setbolem Oświę-
cim, które kosztowały je utratę prowadzenia. 
Obecnie andrychowianki walczą w rundzie 
finałowej, gdzie potykają się po trzy najlep-
sze ekipy z obu grup, grając mecz i rewanż 
z zachowaniem wyników z fazy zasadniczej. 
16 lutego MKS zmierzy się u siebie z Po-
pradem Stary Sącz, 2 marca na wyjeździe 
z Jedynką Tarnów, 9 marca w Andrychowie 
z Elite Volley Kraków, 16 marca w Starym 
Sączu z Popradem i 23 marca we własnej hali 
z Jedynką Tarnów. Terminy opublikowane 
przez Małopolski Związek Piłki Siatkowej 
mogą jeszcze ulec zmianie, dlatego po aktu-
alne informacje zapraszamy na nasz profil na 
Facebooku oraz do wiadomości sportowych 
na antenie Radia Andrychów.                  (gs)

Kibice są na etapie kompletowania wszelkich 
materiałów historycznych dotyczących andry-
chowskiego klubu. - W naszych rękach znaj-
duje się wiele cennych materiałów dotyczą-
cych wszystkich sekcji, dzięki którym jesteśmy 
w stanie przygotować się do nadchodzącego 
jubileuszu w należyty sposób. Nadal jednak 
zwracamy się do osób, które mają cokolwiek 
cennego związanego z Beskidem o kontakt – pi-
szą na swoim profilu na Facebooku fani z gru-
py Ultras Beskid. Kibice podkreślają, że zależy 
im na materiałach oraz informacjach na temat 
wszystkich sekcji, które na przestrzeni lat funk-
cjonowały w KS Beskid. - Historia Beskidu to 
kawał historii miasta Andrychów. Przez ubiegłe 
100 lat, tysiące ludzi pracowało na to, żebyśmy 
dziś z dumą mogli nosić czerwono-biało-czer-
woną tarczę na piersi. Jedni robili to z pasji, 
drudzy z miłości do sportu, a wszystkich łączył 
Beskid – czytamy na facebook-owym profilu 
kibiców. Wszystkie osoby chcące wesprzeć fa-
nów Beskidu w gromadzeniu materiałów i in-
formacji zachęcamy do kontaktu poprzez stro-
nę na Facebooku (facebook.com/beskidowcy)  
lub e-mail: kibicebeskidu@gmail.com. 
Foto: facebook.com/beskidowcy  (gs)

W poszukiwaniu 
historii Beskidu

Kibice Beskidu Andrychów zaangażo-
wali się aktywnie w organizację obcho-
dów stulecia Klubu Sportowego Be-
skid, które przypada na 2019 rok. Fani 
zapowiadają cały szereg nieujawnio-
nych jeszcze atrakcji, a póki co proszą 
wszystkich o pomoc w upamiętnieniu 
tego znakomitego jubileuszu.

Seniorki 
w fazie finałowej
Seniorska drużyna żeńska 
MKS-u Andrychów zakończyła zma-
gania w zasadniczej części sezonu na 
miejscu drugim, ustępując tylko Wi-
śle Kraków. Podopieczne trener Beaty 
Książek weszły teraz w rundę finałową, 
w której mierzą się z najlepszymi ekipa-
mi z obu grup małopolskiej I ligi.

Na jedną kolejkę przed końcem fazy zasad-
niczej andrychowianie prowadzili w tabeli, 
wyprzedzając Zaksę Strzelce Opolskie o jed-
no oczko. MKS-owi w rundzie rewanżowej 
nie udało się pokonać Zaksy – ulegli 2:3 po 
nadzwyczaj emocjonującym i wyrównanym 
starciu. Ale podopieczni trenera Tomasza 
Rupika przeskoczyli Zaksę w tabeli dzięki 
ambitnej postawie drużyny Kęczanina Kęty, 
która wygrała z ekipą ze Strzelec Opolskich 
3:2. Lokata, którą ostatecznie zajmą zawodni-
cy MKS-u jest istotna, bo determinuje ścieżkę 
do pokonania w fazie play-off. Mianowicie 
– drużyna z pierwszego miejsca zmierzy się 
z drużyną z ósmego, ta z drugiego zagra z ze-
społem z siódmego i tak dalej. Tak czy owak 
dla MKS-u żaden rywal z tych rejonów tabeli 
nie powinien być dużym problemem. Schody 
mogą zacząć się od drugiej rundy play-off, 
wtedy bowiem naprzeciw siebie staną zwycięz-
cy par rundy pierwszej. Dalszy scenariusz jest 
analogiczny do tego z poprzedniego sezonu. 
Zorganizowane zostaną turnieje półfinałowe, 
a następnie zawody finałowe, które dopiero 
wyłonią ekipy awansujące do I ligi. 

Jakie są terminy poszczególnych etapów? 
Pierwsza runda play-off  zaplanowana jest na 
weekend 16-17 lutego (I termin), następnie 
2-3 marca (II termin) i mecz rozstrzygający 
ewentualny remis 6 marca. Druga runda play-
-off  odbędzie się 9-10 marca (I termin), 23-
24 marca (II termin) i ewentualnie 27 marca. 
Wybiegając dalej w przyszłość, turniej półfina-
łowy zaplanowano na 5-7 kwietnia, a zawody 
finałowe odbędą się 24-28 kwietnia. Droga do 
awansu jest zatem, jak co roku, niezwykle dłu-
ga i kręta, ale to oznacza ogromną porcję emo-
cji dla kibiców andrychowskiej siatkówki.   (gs)

Przed nami 
faza play-off
Kibice andrychowskiej siatkówki zacie-
rają ręce, bo nadeszła najciekawsza 
część drugoligowego sezonu, a więc 
faza play-off. To teraz rozpoczyna 
się faktyczna walka o awans do I ligi 
i ogromne emocje, bo nawet jedno 
potknięcie może drogo kosztować.
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Początkiem stycznia w kategorii wiekowej 
młodzików tryumfowali chłopcy z Halnia-
ka Targanice, wyprzedzając Orła Wieprz, 
Czwórkę Andrychów, Leskowiec Rzyki, Bu-
rzę Roczyny i Borowika Bachowice. Z kolei 
w kategorii orlików (rocznik 2008 i młodsi) 
prym wiedli piłkarze Beskidu Andrychów, 
którzy wyprzedzili Karola Wadowice, Znicz 
Sułkowice-Bolęcina oraz Burzę Roczyny. 
Wśród juniorów młodszych rozegrane zo-
stały już podokręgowe finały. Na tym etapie 
bezkonkurencyjny był Beskid Andrychów, 
notując komplet zwycięstw i pokonując Hu-
ragan Inwałd, Halniak Maków, BCS Zawoja, 
Olimpię Chocznia i Lachy Lachowice. An-
drychowianie wywalczyli tym samym prze-
pustkę do zawodów na szczeblu zachodniej 
Małopolski, które odbędą się początkiem 
lutego w Libiążu. Beskid stawi czoła Sole 
Oświęcim, Brzezinie Osiek i Victorii Ja-
worzno. Z kolei w finałowych zawodach 
młodzików andrychowianie zajęli drugie 
miejsce, o włos ulegając Karolowi Wado-
wice, a wyprzedzając Garbarza Zembrzyce, 
Kalwariankę, Skawę Wadowice i Halniaka 
Targanice. Podobnie zakończył się turniej 
trampkarzy, w którym również Karol okazał 
się ciut lepszy od Beskidu. 
Przed nami początkiem lutego w Kalwa-
rii finałowe zmagania w kategorii skrzatów 
(rocznik 2012 i młodsi), w których zmierzą 
się Beskid Andrychów, Skawa Wadowice, 
Halniak Maków, Pobiedr Paszkówka i LKS 
Leńcze. Z kolei 9 lutego w Wieprzu elimina-
cje rozegrają żaki, a wśród nich: Beskid An-
drychów, Czwórka Andrychów, Halniak Ma-
ków, Orzeł Wieprz, Strzelec Budzów.  (gs)

Futsalowa zima 
w pełni

Halowe młodzieżowe zmagania pił-
karskie wkraczają powoli w decydującą 
fazę. W lutym w niektórych grupach 
wiekowych rozegrane zostaną już fina-
ły na szczeblu zachodniej Małopolski.

Zgodnie z tradycją, na parkiecie andry-
chowskiej hali zmierzyły się niemal wszyst-
kie seniorskie zespoły z najbliższej okolicy, 
dla których było to przetarcie w meczach 
o stawkę w tym roku. Zabrakło jednak 
obrońców tytułu z poprzedniego roku, czy-
li Znicza Sułkowice-Bolęcina. W meczach 
grupowych najlepiej spisały się ekipy Beski-
du Andrychów i Halniaka Targanice. W pół-
finałach Halniak uległ Huraganowi Inwałd 
3:4, a Beskid wygrał z Burzą Roczyny 2:1. 
W wyrównanym i emocjonującym starciu 
finałowym górą byli andrychowianie, poko-
nując Huragan Inwałd 3:2. Pierwsze miejsce 
zajął więc Beskid, drugie Huragan, trzecie 
Burza, czwarte Halniak, piąte Orzeł Wieprz, 
szóste LKS Bulowice, siódme juniorzy Hal-
niaka, ósme i dziesiąte zespoły z Zagórnika, 
a dziewiąte Leskowiec Rzyki. Najlepszym 
strzelcem turnieju został Wojciech Stuglik 
z Huraganu z jedenastoma golami na kon-
cie, z kolei tytułem najlepszego bramkarza 
wyróżniono Kamila Sytego z Beskidu. Or-
ganizatorem zawodów był LKS Halniak 
Targanice, a patronatem objął je Burmistrz 
Tomasz Żak. Komplet wyników turnieju 
znaleźć można na naszej stronie interneto-
wej radioandrychow.pl.                      (gs)

Walczyli o puchar
burmistrza

Za nami Noworoczny Turniej Piłki Noż-
nej o Puchar Burmistrza Andrychowa! 
Końcem stycznia w hali przy Szkole 
Podstawowej nr 3 zmierzyło się dzie-
sięć drużyn, a wyrównane zmagania 
dostarczyły kibicom mnóstwa emocji. 

Wiadomości sportowe 
w poniedziałek i piątek

Zarząd tworzy 
obecnie pięciu 
członków oraz 
wiceprezes. Wice-
prezesem zarządu 
został Filip Ka-
siński, a w skła-
dzie zarządu znaleźli się: Tadeusz Kacprzak, 
Wojciech Korbel, Seweryn Łysoń, Szymon 
Wandzel oraz Paweł Zając. Jakie priorytety 
stawiają przed sobą na najbliższą przyszłość? 
- „Priorytety na ten moment to: wzmocnie-
nie i utrzymanie drużyny seniorów w IV 
lidze, organizacja obchodów 100-lecia na-
szego klubu, poprawa frekwencji przy ul. 
Kościuszki 1, reaktywacja Klubu 100, napra-
wa wizerunku klubu, pozyskanie sponsorów 
technicznych i strategicznych, współpraca 
z wszystkimi klubami w gminie, zakup bra-
kującego sprzętu sportowego” - czytamy  
w oświadczeniu opublikowanym na stro-
nie beskidandrychow.pl. Działacze dodają: 
- „Chcielibyśmy zaapelować do wszystkich 
kibiców i sympatyków Beskidu o wsparcie  
i pomoc. Zdajemy sobie sprawę, jak ważnym 
dla wielu andrychowian jest prowadzenie 
tego 100-letniego klubu i obiecujemy nie za-
wieść. Prosimy także o wsparcie naszej dru-
żyny seniorskiej, która w marcu rozpocznie 
bój o utrzymanie w IV lidze. Stadion przy 
ul. Kościuszki 1 jest otwarty dla wszystkich 
kibiców, zapraszamy zatem na trybuny”. 

Warto przy tym wspomnieć, że fani andry-
chowskiego klubu z grupy Ultras Beskid 
zorganizowali zbiórkę funduszy na organi-
zację jubileuszu 100-lecia, w której można 
wziąć udział na stronie internetowej zrzut-
ka.pl/beskid, wpłacając dowolną kwotę 
– nawet symboliczną złotówkę. Są tam też 
szczegółowe informacje o celach zbiórki. 
Tymczasem drużyna seniorów w sobotę ro-
zegrała pierwszy tej zimy mecz sparingowy. 
Andrychowianie zremisowali 1:1 z Koszara-
wą Żywiec po golu nowego gracza Patryka 
Semika.                    (gs)

Beskid 
z nowym zarządem

Działacze andrychowskiego Beskidu wy-
brali nowy skład zarządu, który objął ste-
ry w klubie. Przypomnijmy, że w styczniu 
z funkcji prezesa Beskidu zrezygnował 
Marek Wdowik. Od tego momentu an-
drychowski klub pozostaje bez czołowe-
go sternika i póki co to się nie zmieni, bo 
działacze nie wybrali nowego prezesa. 
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Dereń właściwy uprawiany jest zazwyczaj, jako roślina ozdobna, 
ale także z uwagi na smaczne i bogate w witaminy owoce, z któ-
rych można wytwarzać konfitury, soki i nalewki, jego kwiaty bogate  
w nektar bardzo chętnie odwiedzają pszczoły, a twarde drewno nada-
je się do toczenia. W Polsce nie spotykamy go w stanie dzikim, choć 
nie ma specjalnych wymagań świetlnych czy glebowych (z wyjątkiem 
terenów podmokłych), jest mrozoodporny, bardzo wcześnie zakwi-
ta (często już w marcu), za nim wypuści pierwsze liście. W Andry-
chowie, jego jedyny okaz, możemy poszukać i zobaczyć, w dawnym 
ogrodzie Alfreda Webera przy ul. Fabrycznej. Drzewko jest wiekowe, 
bo zasadzone dawno przed II wojną światową. 

Jan Zieliński

Jedyny dereń właściwy pry ul. Fabrycznej?
Jeszcze zima, ale już za miesiąc, dwa, będziemy się cieszyć ciepłem i słońcem. Przyroda zacznie się budzić do życia, drzewa 
i krzewy pociągną soki i pąki napęcznieją. Wśród nich będzie niepozorne o tej porze, do 6 metrów wysokie drzewo – dereń 
właściwy, zwany też jadalnym (Cornus mas). Jest to gatunek obcy pochodzący z Południowo-Wschodniej Europy i Zachod-
niej Azji. 

Radio Andrychów 
gra już dla Was 

od 14 lat! 

Można nas 
słuchać na 

falach średnich 
1584 kHz oraz 
w Internecie.

Włącz 
Radio Andrychów 

na smartfonie!
Wejdź na 

www.radioandrychow.pl

Mamy dla Was 

coś więcej 

niż newsy...



GospodarkaSłuchaj nas codziennie!  
Aktualne informacje z okolicy!

www.radioandrychow.pl 02


