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dzień dobry

reklama

Od kilku lat władze samorządowe przymierzają się do 
przejęcia tej prywatnej nieruchomości, która stoi w cen-
trum miasta. Ale nie chodzi tylko o pałac, bo rozmowy 
ze spadkobiercami dawnych właścicieli dotyczyły też 
wielu innych gruntów rozsianych po całym mieście. 
Wchodzą w to tereny parku miejskiego, ale też sad pod 
Pańską Górą czy parking naprzeciw basenów. Porozu-
mienie obejmuje wszystkie te grunty – gmina ma zapła-
cić spadkobiercom w sumie 4,2 mln zł, ale ci zrzekają 
się już wszelkich praw i roszczeń do całego majątku. 
Wczoraj – 26 września – na sesji Rady Miejskiej mówił 
o tym burmistrz Tomasz Żak. Teraz kiedy jest już dota-
cja można spadkobiercom wypłacić pierwszą ratę – 1,2 
mln zł. Kolejne będą w następnych latach.
W związku z tymi planami gmina złożyła aplikację do 
Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie z fun- duszy unijnych. Aplikacja opiewała na 16 mln, a ostateczna 

suma przyznanej dotacji to połowa tej kwoty. Ponieważ in-
westycja ma potrwać do końca 2023 roku, więc Andrychów 
będzie starał się o kolejne dofinansowania.
Ogólna suma zaplanowana na remont tego historycznego obiek-
tu, to 31 mln zł. Za te pieniądze zostanie całkowicie odnowiony 
pałac i jego otoczenie, zwłaszcza dziedziniec pomiędzy skrzydła-
mi. Sam projekt ma kosztować półtora miliona złotych.
W wyremontowanym budynku znajdą dla siebie siedzi-
by wszelkie organizacje, jak np. Stowarzyszenie Gospodyń 
Wiejskich, ZHP, UTW, ale też zbiory muzealne, jakimi dziś 
opiekuje się Towarzystwo Miłośników Andrychowa. - Pałac 
– jak mówi burmistrz - ma służyć wszystkim mieszkańcom i być 
wizytówką miasta.

mn   Fot. Marek Nycz

Osiem milionów na pałac!
W poniedziałek – 23 września – przyszła decyzja o zewnętrznym dofinansowaniu ze środków unijnych remontu Pałacu 
Bobrowskich. Andrychów dostanie 8 milionów, ale cała inwestycja pochłonie w sumie 31 mln.

Gorące info!
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sport

Z zaproszenia skorzystało wielu byłych zawodników, trenerów 
i działaczy. Byli samorządowcy z powiatu i gminy andrychow-

skiej. Przyjechali przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Siatkowej 
oraz Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Przypomniano historię 
Beskidu, który należy do najstarszych klubów w Małopolsce. Im-
preza była okazją do wręczenia odznaczeń i medali. Odznaki „Za 
Zasługi dla Sportu” (brązowe) przyznawane przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki otrzymali Zbigniew Marek oraz Kazimierz 
Walus. Wręczył je radny wojewódzki Rafał Stuglik, który jako hi-
storyk też wspominał o najlepszych tradycjach KS Beskid. Z kolei 
z rąk wiceprezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa 
Lacha odznaczenia MZPN odebrali: Józef  Pietraszek, Stanisław 
Kowalczyk, Stanisław Kania, Eugeniusz Fornalczyk, Włodzi-
mierz Partyka, Eugeniusz Bizoń, Edward Wandzel, Tadeusz 
Świderski i Janusz Frydel. 
Gość z MOZP opowiadał w formie anegdotycznej o swoich kon-
taktach i rywalizacji z piłkarzami Beskidu. Odznaki Honorowe 
Podokręgu Piłki Nożnej przekazał prezes Henryk Sochacki na-
stępującym osobom: Janowi Mrawczyńskiemu, Mirosławowi 
Kmieciowi, Jakubowi Adamusowi, Bogdanowi Jodłowskiemu, 
Bogdanowi Pytlowi, Rafałowi Miodońskiemu, Tomaszowi 
Moskale i Jackowi Mikołajkowi. Po zasłużonych dla futbolu od-
znaczono osoby związane z siatkówką. Medale „Za wybitne zasługi 
dla rozwoju piłki siatkowej” odebrali od przedstawicieli PZPS: Józef  
Zaremba, Andrzej Tomiczek, Jan Zaremba, Bogusław Żalo-
udik (nieobecny na uroczystości), Krzysztof  Kubień, a Złote 
Odznaki Honorowe PZPS: Jerzy Bizoń, Rafał Legień, Grzegorz 
Gacek, Adam Gieruszczak , Ireneusz Górski, Leszek Guzdek, 
Adam Komendera, Maciej Fałowski, Kazimierz Matyaszek, 
Mirosław Skotnicki, Andrzej Nowak – NOWEX, Grzegorz 
Tomiak - K.Z.W.M. OGNIOCHRON, Bogdan Prus, Kazimierz 
Prus, Roman Rupik, Zbigniew Siwek, Kazimierz Stysło, Jo-
lanta Ziębacz, Zbigniew Marek, Józef  Czop, Zbigniew Woź-

Świętowano 100-lecie Beskidu
Ponad trzystu uczestników zgromadziła w ośrodku na 
Kocierzu piątkowa (20 września) gala finałowa zorgani-
zowana z okazji 100-lecia powstania Klubu Sportowego 
Beskid.

ny, burmistrz Tomasz Żak, Renata Bizoń, Stanisław Sordyl 
Stanpol, Firma CMC. Ponadto Beskid otrzymał puchary, dyplomy 
gratulacyjne a nawet książki i drogocenne monety australijskie z za-
sobów „Klubu 100” działającego niegdyś przy Beskidzie. To m.in. 
od posła Józefa Brynkusa, wicestarosty Beaty Smolec, burmistrza 
Tomasza Żaka oraz przedstawicieli związków sportowych. Bur-
mistrz ufundował też okazały, okolicznościowy tort. Impreza była 
okazją do wspomnień, które snuli Kazimierz Walus (piłka nożna), 
Lucyna Byrska-Żugaj, Jan Zaremba (siatkówka) oraz Stani-
sław Bystrzycki (koszykówka). Potem zabrał jeszcze głos ostatni 
prezes klubu Andrzej Bubnicki przypominający sukcesy siatkarzy 
i witający wśród zgromadzonych byłego trenera Wiktora Kreboka 
(prowadził też kadrę narodową). Na koniec był obiad i okazja do 
luźniejszych rozmów czy wspomnień. Współorganizatorem imprezy 
wraz z Beskidem był Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki. 
Więcej zdjęć z imprezy publikujemy na portalu Nowin Andrychow-
skich i Radia Andrychów.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Od lewej: Kazimierz Walus, Zbigniew Marek (uhonorowa-
ni odznaką „Za Zasługi dla Sportu”) i radny wojewódzki 
Rafał Stuglik

Od lewej: Józef Zaremba, Andrzej Tomiczek, Jan Zarem-
ba, Krzysztof Kubień (nagrodzeni medalami „Za wybitne 
zasługi dla piłki siatkowej”) oraz Andrzej Lemek z PZPS

Podczas gali nie zabrakło byłych sportowców, działaczy 
i samorządowców
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sport

Zwycięzcami na trasie pieszej zostali:
Kobiety-Marta Koczur-Lot – 40 okrążeń,
Mężczyźni-Artur Saferna – 42 okrążenia
Młodzież-Radosław Kasprzak – 31 okrążeń
Dzieci-Milena Koczur – 25 okrążeń
 
Na trasie rowerowej tryumfowali:
Kobiety-Grażyna Kidoń – 101 okrążeń
Mężczyźni-Wojciech Smolec – 119 okrążeń
Młodzież-Szymon Pszczółka – 102 okrążenia
Dzieci-Dariusz Szwed – 87 okrążeń

Sportowcy pokonali łącznie 16 509 okrążeń. Zadekla-
rowane przez ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie  
10 gr za każde okrążenie dało nam 1 650,90 zł. 
Kwota jaką zgromadziły puszki na datki to 15 567,97 
zł. Całość zostanie przeznaczona na leczenie Karolinki, 
która wymaga intensywnej rehabilitacji. U dziewczynki 
w trzeciej dobie życia doszło do zatrzymania oddechu 
i krążenia w skutek czego ma problemy z napięciem 
mięśniowym. Maleństwu założono rurkę tracheotomij-
ną oraz endoskopową gastrostomie PEG, przez którą 
podawane jest jedzenie. Rozwój psychoruchowy jest 
znacznie opóźniony. Trzymamy kciuki i wierzymy, że 
zebrane pieniądze pozwolą dziewczynce na skutecz-
ną terapię. Organizator i współorganizatorzy: Miejski 
Ośrodek Sportu Kultury i Turystyki w Andrychowie, 
Fundacja Promyczek Centrum Wspierania Rozwoju 
Małego Dziecka oraz Centrum Kultury i Wypoczynku 
w Andrychowie dziękują sponsorom, patronom medial-
nym, osobą zaangażowanym w organizację biegu oraz 
wszystkim uczestnikom VII Biegu Po Serce Zbója spod 
Złotej Górki.
Pełna lista sponsorów dostępna na stronie: 
www.radioandrychow.pl

ap   Fot. Anna Piotrowska, Grzegorz Sroka

VII Bieg po Serce Zbója Spod Złotej Górki za nami

W niedzielę, 15 września kilka minut po godzinie 12, setki osób ruszyło dwoma trasami: pieszą oraz rowerową. Każ-
demu uczestnikowi przyświecał jeden cel – pomoc dla potrzebującej Karolinki Fiałek z Roczyn. Tego dnia Plac Mickie-
wicza tętnił życiem. Imprezie jak co roku towarzyszyły m.in.: warsztaty i liczne atrakcje dla dzieci.
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przemysł

Gdy przechodziło się wówczas przez 
miasto przed szóstą rano, kiedy rozpo-

czynano pracę na głównej zmianie albo po 
czternastej, gdy ją kończono, to trudno było 
znaleźć wolne miejsce na miejskich chodni-
kach. Postanowiliśmy sprawdzić, co pozo-
stało jeszcze po przemyśle lekkim w naszym 
mieście.  Przede wszystkim bardzo atrak-
cyjny okazał się znak firmowy. Andropol 
to już od dłuższego czasu nazwa całego 
holdingu mającego swoje zakłady czy maga-
zyny i działy handlowe w Białymstoku, Ło-
dzi i Andrychowie. Firma andrychowska to 
Białostocka Wykończalnia Tkanin, Tkalnia 
w Andrychowie oraz dział handlowy i sklep.
- Praktycznie jesteśmy w kraju wyłącznym produ-
centem tkanin mundurowych – mówi Krzysztof  
Bizoń, główny dyspozytor tkalni. - Z nich po-
wstaje pełne spektrum odzieży dla wojska, a ponad-
to dla policji oraz straży pożarnej. Nasze tkaniny 
niepalne, bardzo dobrze zdają egzamin podczas 
akcji pożarowych. Wytwarzamy również pewne, ale 
już mniejsze ilości pościelówek, jak również tkanin 
ozdobnych dla hoteli czy restauracji. Tkamy też tro-
chę materiałów koszulowych. Przypomnijmy, iż 
niegdyś pościelówki oraz koszulówki były 
ogólnopolskim hitem. Niełatwo je było zdo-
być w sklepach, toteż do Andrychowa zjeż-
dżały istne pielgrzymki chętnych do zakupu 
produktów z Andropolu.
Obecnie andrychowska firma zatrudnia nie-
spełna sto osób. Po dawnym zatrudnieniu, 
kiedy działały dwie przędzalnie (średnio- 
i cienkoprzędna), dwie wykańczalnie, trzy 
tkalnie (jedna w Mucharzu) pozostał już tylko 

Andropol: Nawet 15 km tkanin dziennie
Wielu osobom, którzy przepracowali lata w Andrychowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego Andropol łezka kręci 
się w oku na wspomnienie najlepszych czasów, gdy firma zatrudniała około 6000 osób.

ślad. Niemniej jednak, jak podkreśla Krzysztof  Bizoń, bywają okresy, kiedy tkalnia pro-
dukuje dziennie aż 15 kilometrów bieżących tkanin! Jedno się nie zmieniło; praca odbywa 
się na trzy zmiany. Wzrosła wydajność a nowocześniejsze maszyny nie wymagają tak licz-
nej jak niegdyś obsługi. - Kiedyś tkaczka obsługiwała dwa krosna o obrotach 150 – wspomina 
Krzysztof  Bizoń. - Teraz pracownica obsługuje siedemnaście krosien o obrotach 450. 
Nie zaniknął eksport, będący także dawniej chlubą Andropolu. Tkaniny mundurowe 
z Andrychowa trafiają na Litwę, Łotwę i do Czech. Firma posiada stosowny certyfikat 
NATO. Tkaniny ozdobne (np. obrusowe) i pościelówki wysyłane są z kolei do za-
chodniej części Europy, głównie Danii i Szwajcarii. Tych ostatnich jest jednak mniej, 
gdyż rynek opanowały już wiele lat temu tanie produkty z Chin i można konkurować 
z Azjatami jedynie jakością.  Tkalnia miewa też swoje problemy. Najbardziej w ostatnim 
czasie doskwierały przerwy w dostawach prądu i pary technologicznej, co było udzia-
łem Elektrociepłowni Andrychów (ECA). Jeżeli jednak te kłopoty miną, to Andropol 
sobie dobrze poradzi. Jak podkreśla bowiem Krzysztof  Bizoń, firma na razie na brak 
zamówień nie narzeka.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga
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inwestycje

Pańska Góra czeka na odnowienie

Jest już gotowy program funkcjonalno-użytkowy dla 
tego zadania, określający zakres prac, jakie będą wy-
konane. Przyszły wykonawca ma to zrobić według 
formuły „zaprojektuj i wybuduj”. A chodzi o kilku-
dziesięciohektarowy obszar Pańskiej Góry i ponad 
dwuhektarowy Staw Anteckiego. Tylko na Pańskiej 
Górze będzie w sumie około czterech kilometrów 
nowych ścieżek pieszych i rowerowych. Powstaną 
tam miejsca do wypoczynku i rekreacji, a także czyn-
nego uprawiania sportu. Szczegóły poznamy dopiero 
w przyszłym roku, kiedy wykonawca zaprezentuje 
gotowy projekt. 
Będzie miał na to 18 miesięcy, a same prace budowla-
ne potrwają jeszcze 10 miesięcy. Zatem finału  inwe-
stycji możemy oczekiwać pod koniec 2021 roku. Jest 
to ogromne zadanie i bardzo kosztowne. 
We wrześniu wszyscy czekali też na „decyzję środo-
wiskową”, jaką ma sporządzić Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Krakowie i decyzja zapadła 
20 września. Teraz już tylko trzeba wybrać wykonaw-
cę i podpisać  umowę dotacyjną.                             mn

Trwa ocena ofert, jakie wpłynęły do Urzędu Miejskiego od firm gotowych do podjęcia zadania związanego z przebu-
dową Pańskiej Góry i Stawu Anteckiego. Całe zadanie będzie kosztować, około 19 mln zł, ale przyznana unijna dotacja 
to w tej kwocie prawie 12 mln.
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społeczeństwo

Uroczystość przygotował Urząd Miejski w Andrychowie, a ce-
remonię poprowadziła sekretarz Gminy Andrychów Grażyna 
Łoboda. Gratulacje i życzenia złożyli jubilatom także burmistrz 
Tomasz Żak i przewodniczący Rady Miejskiej Roman Babski. 
Jubilaci dostali odznaczenia od Prezydenta RP, a także kwiaty 

i upominki, był też smaczny tort i koncert zespołu kameralne-
go Miejskiej Orkiestry Dętej „Andropol”. Z muzykami wystąpiła 
wokalistka Maria Walczak.
W tym roku Złote Gody odbywać się będą w trzech turach. 

mn   Fot. Marek Nycz

Złote Gody 2019
Dwadzieścia dwie pary, które obchodzą w tym roku 50-lecie pożycia małżeńskiego, świętowały 24 września w ParkHo-
tel Łysoń w Inwałdzie. Jubilaci odznaczeni zostali Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Stanisława i Karol Banaś z Andrychowa 
Alicja i Stanisław Bogunia z Andrychowa 

Stanisława i Tadeusz Bojarewicz z Andrychowa 
Teresa i Zdzisław Frydel z Andrychowa 
Anna i Andrzej Janusik z Andrychowa 

Maria i Jan Kierpiec z Roczyn 
Jadwiga i Józef  Koim z Andrychowa

 

Danuta i Piotr Łysoń z Andrychowa 
Elżbieta i Józef  Marczyńscy z Andrychowa 
Jadwiga i Jerzy Markowscy z Andrychowa 

Janina i Stanisław Młynarczyk z Rzyk 
Janina i Bronisław Mydlarz z Inwałdu 

Zofia i Jan Oboza z Sułkowic 
Maria i Józef  Oboza z Rzyk 

Stefania i Jan Owsiany z Zagórnika 

Józefa i Stanisław Pająk z Sułkowic 
Anna i Andrzej Partyka z Andrychowa 
Stanisława i Józef  Pietraszek z Inwałdu 

Teresa i Wiesław Pomietło z Andrychowa 
Irena i Franciszek Smaza z Zagórnika 

Maria i Czesław Socha z Targanic 
Anna i Andrzej Żabińscy z Andrychowa

A oto pary, które wzięły odział w uroczystości:
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nowinki

Obecnie w naszym kraju żyje 38,4 
mln Polaków, a w tej liczbie jest 

blisko 9 mln osób po 60. Nie byłoby to 
tak niepokojące, gdyby równocześnie 
nie malała liczba młodych ludzi. Mamy 
ujemny przyrost naturalny i od kilkunastu 
lat rodzi się coraz mniej dzieci. Dlatego 
w tym roku na 100 młodych przypada 
112 seniorów. Już dziś populacja Polaków 
do 14. roku życia jest o 700 tys. mniejsza 
niż osób starszych (65+). Przyszłość ry-
suje się jeszcze gorzej – to wynika wynika 
z danych GUS. A jak jest w Andrychowie? 
Porównaliśmy dane z 2013 roku z dany-
mi z 2018, ostatniego pełnego roku. I tak 
w 2013 osób w wieku po sześćdziesiąt-
ce mieszkało tutaj 4875, na przełomie 
minionego i tego roku było to już 5732 
seniorów. Zatem bilans pięciu lat to 857 
emerytów więcej. Starzenie się społe-
czeństwa to wielkie wyzwanie dla rynku 
pracy, na którym zwłaszcza w latach ko-
niunktury brakuje pracowników. Dlate-
go ściągani są obcokrajowcy, najliczniej 
z Ukrainy. Szacuje się, że w Andrycho-
wie pracuje ich około 800. A jeśli mniej 

Polaków pracuje, to też mniejsze sumy 
składek emerytalnych trafiają do ZUS-u. 
I do wypłat emerytur co roku trzeba do-
kładać kolejne miliardy z budżetu pań-
stwa. Główny Urząd Statystyczny szacuje 
– biorąc pod uwagę wieloletni trend co-
raz mniejszej liczby urodzeń – że do 2050 
roku liczba Polaków zmniejszy się o trzy 
miliony. Równocześnie bardzo szybko 
będzie rósł średni wiek naszych roda-
ków. Za trzydzieści lat połowa Polaków 
będzie w wieku powyżej 50 roku życia. 
Dlatego wtedy na 1000 osób w wieku 
produkcyjnym (to nie oznacza, że za-
trudnionych i płacących składki!) będzie 
500 emerytów. Dziś na 1000 pracujących 
(?) jest ich 300. Ta sytuacja przełoży się 
na wydolność polskiego systemu eme-
rytalnego. Wcześniej czy później trzeba 
będzie podjąć decyzję: mniejsze emerytu-
ry, albo podniesienie wieku emerytalne-
go. Polityczne zaklęcia i propagandowe 
oracje nic tu nie pomogą – arytmetyka 
jest nieubłagana. Może warto zastano-
wić się więc nad dodatkowym ubez-
pieczeniem i zacząć samemu odkładać 

pieniądze na starość? Rząd opracował 
plany Pracowniczych Planów Kapita-
łowych, które mają być niezależnym od 
ZUS sposobem odkładania na własną 
emeryturę – finansowym dodatkiem.  
PPK zostały powołane ustawą sejmo-
wą. Według jej założeń pracownicy firm 
będą mieli potrącane ze swojej pensji 2 
proc. od stawki brutto, a pracodawca ma 
dopłacić dodatkowo kwotę w wysokości 
1,5 proc. brutto pensji pracownika. Z ko-
lei państwo raz w roku dołoży do tego 
jeszcze 240 zł. Można nie przystąpić do 
programu już na starcie i nie odkładać 
żadnych środków, można też wycofać się 
z niego w każdej chwili. 25 września mi-
nął termin wyboru instytucji finansowej, 
która będzie prowadziła Pracownicze 
Plany Kapitałowe w firmie – informuje 
Polska Agencja Prasowa. Muszą to zrobić 
pracodawcy zatrudniający minimum 250 
osób.  Jak widać z danych demograficz-
nych, jakie publikuje co roku GUS, przy-
szłość emerytów liczących tylko na ZUS 
może okazać się bardzo skromna.

mn   Fot. Archiwum

Starzejemy się, więc zacznijmy liczyć
Z roku na rok w polskim społeczeństwie rośnie liczba seniorów – osoby w wieku emerytalnym to już 21 proc. popu-
lacji. Nie inaczej jest w Andrychowie – tylko w ciągu ostatnich pięciu lat liczba osób po 60 roku życia wzrosła o tysiąc. 
Nie wróży to dobrze systemowi emerytalnemu.

„Trucicielka” i inne historie o namiętnościach to zbiór czterech wyjątkowych opowiadań 
bestsellerowego francuskiego autora. Eric-Emmanuel Schmitt porusza w nich kwestie 
poszukiwania miłości, nadziei, zwątpienia, ale tym razem wzbogaca je o coś nowego. 
O namiętność, analizę naszych najskrytszych pragnień, emocji. Uczuć, które w jednej 
chwili mogą nas wyzwolić lub doprowadzić do zbrodni. Jego bohaterowie nie są krysz-
tałowi. Często wzbudzają prawdziwy lęk...

Źródło: MBP w Andrychowie
Źródło opisu i foto: Wydawnictwo Znak

Październikowe 
spotkanie
w bibliotece

22 października zapraszamy do MBP w Andrychowie na spotkanie w ra-
mach Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem porozmawiamy o książce 
„Trucicielka”.
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Sesję otwarł przewodniczący Rady Roman Babski. Po 
sprawdzeniu kworum okazało się, że w obradach uczest-

niczy 20 radnych, tym samym stwierdzono prawomocność 
obrad. Propozycje do porządku wniosła Skarbnik Gminy Do-
rota Żywioł, a dotyczyły one uchwał o zmianach w budżecie 
i wieloletniej prognozie finansowej. 
Po zatwierdzeniu porządku obrad radni przyjęli protokoły 
z XI, XII, XIII sesji Rady Miejskiej. 

Sprawozdanie burmistrza
W kolejnej części Tomasz Żak złożył przed Radą sprawoz-
danie z bieżących prac, mówiąc o wszystkich ważnych wy-
darzeniach, które miały miejsce w okresie międzysesyjnym, 
sięgając też do wydarzeń z czerwca i lipca. O tych wszystkich 
sprawach pisaliśmy na naszych stronach. Mówiąc o ostatnim 
okresie burmistrz wspomniał o dożynkach, które były połą-
czone z otwarciem krytej pływalni, o awansach nauczycieli, 
nagrodach i awansach dla strażników miejskich oraz uroczy-
stościach związanych z datami 1 i 17 września. Najważniejsza 
część sprawozdania dotyczyła jednak starań gminy w sprawie 
powołania nowej spółki i przejęcia zadań energetycznych po 
upadającej Elektrociepłowni Andrychów. O tym piszemy na 
naszych stronach na bieżąco.
Do sprawozdania odniosło się kilkoro radnych. Krzysz-
tof  Kubień po raz kolejny zarzucił władzom gminy, że 
zbyt późno podjęły działania w kwestiach energetycznych. 
Tomasz Żak odpowiedział radnemu, że gmina bez żadnej 
zwłoki przystąpiła do działań, gdy tylko pojawiły się pierw-
sze sygnały o sytuacji ECA. Poza tym burmistrz przypo-
mniał radnemu, że samorząd nie może ingerować w działal-
ność prywatnej spółki.
Z kolei radna Alicja Studniarz chciała wiedzieć, kto płaci za 

gaz działającej w ECA turbiny, czy aby nie gmina? Tomasz 
Żak odpowiedział radnej, że do tej pory gmina nie ma jeszcze 
koncesji na produkcję i dystrybucję ciepła – tym zajmuje się 
ECA i rachunki za gaz są po jej stronie.

Budżet – półmetek
W tej części sesji skarbniczka Dorota Żywioł przedstawiła rad-
nym sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Andrychów 
za pierwsze półrocze 2019 r. W okresie tym dochody wynio-
sły 105.366.627 zł, przy założeniu, że całoroczne dochody 
zaplanowano na poziomie 186.542.171 zł. Równocześnie wy-
datki w pierwszym półroczu tego roku sięgnęły 101.989.951 
zł, przy założeniu całorocznym w kwocie 204.038.713 zł. 
W pierwszym półroczu dokonano także korekt planu fi-
nansów gminy i dochody skorygowano do wyższej kwoty 
191.309.274 zł, a wydatki do poziomu 210.343.507 zł.
Tym samym wydatki przekraczają ustaloną kwotę dochodów 
o 19.034.232 zł. Różnica ta pokryta będzie z planowanego 
w budżecie kredytu. Równocześnie w pierwszym półroczu 
Gmina Andrychów spłaciła kredyty w kwocie 4.172.688 zł 
i 320.734 zł odsetek od kredytów. W całym roku spłaty sięgną 
8.345.376 zł.
Równocześnie Rada Miejska otrzymała pisemne sprawozda-
nia za pierwsze półrocze sporządzone przez Centrum Kultu-
ry i Wypoczynku oraz Miejską Bibliotekę Publiczną. 
Radni nie mieli pytań do żadnego z tych sprawozdań. 

Podjęcie uchwał 
Pierwsza uchwała dotyczyła zmiany Statutu Gminy Andry-
chów i kształt tych zmian przedstawiła Sekretarz Miasta Gra-
żyna Łoboda. 
Drugą uchwałą Rada wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty 

Sesja i finansowy półmetek
XIV w tej kadencji sesja Rady Miejskiej odbyła się 26 września i miała miejsce Urzędzie Miejskim. Jej głównym punk-
tem było sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2019 roku. Nie zabrakło też dyskusji na tematy bieżące.



11Nowiny Andrychowskie, nr 10 (346) - październik 2019

samorząd

od opłat rocznych z tytułu trwałego za-
rządu ustanowionego na rzecz Miejskie-
go Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki 
w Andrychowie.
Potem radni dokonali zmiany regulami-
nu określającego wysokość, szczegóło-
we warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków: za wysługę lat, motywacyj-
nego, funkcyjnego, mieszkaniowego za 
warunki pracy oraz niektóre inne skład-
niki wynagrodzenia, a także wysokość, 
zasady przyznawania i wypłacania na-
gród.
Rada uchwaliła też dotację dla OSP. 
Przyjęto też kilka zmian w budżecie 
Gminy Andrychów na ten rok oraz 
w wieloletniej prognozie finansowej. Te 
punkty omówiła skarbnik Dorota Ży-
wioł, która odpowiadała też na pytania 
radnych dotyczących budżetu.
Ponadto rozpatrzono dwie skargi.

Wolne wnioski i oświadczenia
W tej części sesji głos zabrało kilkoro 
radnych. Wiesław Mikołajek poruszył 
sprawę pracowników Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej i ich spory z dyrektorką. 
Zastępca burmistrza Wojciech Polak 
odpowiedział radnemu, że sprawa jest 
znana i czynione są starania, aby dopro-
wadzić w tej instytucji do porozumienia. 
Potwierdził też informację, że pracow-
nicy biblioteki otrzymają od październi-
ka podwyżki płac. 
Radny Jakub Guzdek złożył wniosek, 
aby osoby niepełnosprawne miały wol-
ne przejazdy komunikacją gminną.
Krzysztof  Kubień wnioskował, aby 
na kolejnej sesji odczytać opinię biura 
prawnego wojewody dotyczącą uchwał 
z kwietnia tego roku. Radny przedstawił 
też petycję pracowników SP 5 w sprawie 
remontu przyszkolnego parkingu i ter-
momodernizacji. 
Radny Władysław Żydek podzięko-
wał wydziałowi inwestycji za lustro na  
ul. Modrzewiowej w Roczynach.
Józefa Kapela z kolei podziękowała za 
remont ulicy Mostowej w Sułkowicach.
Obrady zamknęły komunikaty prze-
wodniczącego.
Następna sesja odbędzie się 31 paź-
dziernika.

mn

Tym sposobem w Kotarbinie działają teraz 
następujące placówki: Technikum nr 1 im. 
prof. Tadeusza Kotarbińskiego,  Branżowa 
Szkoła I Stopnia im. prof. Tadeusza Kotar-
bińskiego, II Liceum Ogólnokształcące, II 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
(obecnie nie prowadzi naboru) oraz wspo-
mniane Centrum Kształcenia Zawodowego. 
Jednym z głównych tematów obrad była 
sytuacja ekonomiczno-finansowa Szpitala 
Powiatowego w Wadowicach. Podczas sesji 
niektórzy radni wspominali, iż w placówce 
odbywają się protesty absencyjne laboran-
tów, a nie można wykluczyć strajku radio-
logów. To grozi w połowie października 
częściowym paraliżem działalności lecznicy. 
Dyrekcja Zespołu Zakładów Opieki Zdro-
wotnej, w skład którego wchodzi szpital, 
zaplanowała na ten rok przychody sięgające 
82,4 mln zł. W pierwszej połowie roku do 
kasy ZZOZ wpłynęło 38,7 mln zł tj. 46,93 
proc. środków zaplanowanych na 2019 
r.  Na razie wynik finansowy placówki jest 
dodatni i wynosi bez mała 170 tys. złotych 
(to różnica między przychodami a koszta-
mi). Z uznaniem o takim wyniku „na plus” 
mówili nawet niektórzy radni opozycyjni. 
ZZOZ szacuje, że należności na rzecz pla-
cówki wynoszą ok. 4,4 mln zł, głównie od 
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia. Nato-

miast ZZOZ ma też zobowiązania. Te krót-
koterminowe sięgają 15,4 mln zł. W tym, 
co ciekawe, zobowiązania związane z wyna-
grodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń to 
kwota około 4,8 mln zł. Na ZZOZ spadła 
też krytyka. To przede wszystkim kolejki do 
specjalistów, czekanie na wyniki badań (krwi 
i nie tylko). Dopominano się o wyższe za-
robki m.in. dla laborantek, fizjoterapeutów 
i radiologów. W tych grupach pensja brutto 
wynosi - wedle niektórych radnych - 2 200 
zł brutto, choć informację tę dementuje wi-
cestarosta Beata Smolec. Wiele osób chce 
zrezygnować z pracy i przejść do placówek 
w Suchej Beskidzkiej, Oświęcimia bądź 
Bielska-Białej, gdzie pensje są wyższe o 500 
– 700 zł. Niektórzy mówcy wieszczyli w naj-
bliższych latach kataklizm służby  zdrowia 
w powiecie wadowickim. Dyrektor ZZOZ 
Beata Szafraniec podkreślała, że nie ma z 
czego dać podwyżek pracownikom. Długi 
szpitala pochodzą z lat poprzednich i nie da 
się ich z roku na rok zlikwidować.  Placówka 
nadal nie odzyskała płynności finansowej. 
Radni postanowili zabezpieczyć (zarezerwo-
wać) środki finansowe na inwestycję mającą 
na celu ograniczenie zużycia prądu tj. na ter-
momodernizację oraz instalacje odnawial-
nych źródeł energii.

jd   Fot. YouTube 

O Kotarbinie i szpitalu na powiatowej sesji

27 września odbyła się pierwsza po wakacjach i dziesiąta w tej kadencji se-
sja Rady Powiatu w Wadowicach. Miała swój drobny akcent andrychowski. 
Dokonywano bowiem niewielkich zmian strukturalnych w kilku placówkach. 
I tak w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie 
czyli Kotarbinie znikają Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Ośrodek Do-
kształcania i Doskonalenia Zawodowego. W ich miejsce utworzono Centrum 
Kształcenia Zawodowego. 
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7 września w Wiejskim Domu Kultury w Inwałdzie odbyło się 
zebranie wiejskie. Wzięło w nim udział blisko 60 mieszkańców 
wioski. Sprawozdanie ze swojej działalności przedstawiła sołtys 
Grażyna Stuglik-Nizio.
Jako pierwszy głos zabrał reprezentant Policji – dzielnicowy 
Inwałdu. W swoim wystąpieniu poruszył problem oszustw na 
osobach starszych, prosił o sąsiedzkie czuwanie, przypomniał 
o zakazie spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz 
zasadach bezpiecznego przewożenia dzieci. Kolejno wystąpiły 
Panie: Daria Rusin i Regina Pazdur prezentując projekt Ar-
chiwum Gminy Andrychów. Po wystąpieniu gości  głos zabra-
ła sołtys Inwałdu. Przedstawiła zakres podjętych działań oraz 
otrzymanych odpowiedzi. Najważniejszym punktem spotkania 
było przedstawienie projektów w sprawach:
- przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok 2020;
- uchwała dotycząca podziału os. Korcza i nadania nazw ulic 
i osiedli;
- uchwała dotycząca podjęcia inicjatywy przebudowy chodnika 
na odcinku Kościół – Cmentarz. Aktualnie kondukt pogrzebo-
wy zajmuje pas jezdni drogi krajowej co blokuje ruch pojazdów, 
a także jest mało komfortowy dla uczestników uroczystości po-
grzebowych. 
Podczas głosowania zebrani byli jednogłośni. Fundusz sołecki 
zostanie przeznaczony na wykonanie projektu remontu ul. Cichej 
oraz budowę przystanku autobusowego na odcinku ParkHotel 
Łysoń - skrzyżowanie na Frydrychowice. Mieszkańcy przystali 
na propozycje nazw ulic i osiedli na Korczy oraz przebudowy 
chodnika. 
W trakcie żywej dyskusji zgromadzeni  poruszali  problem dróg 
dojazdowych do domów i konieczność ich remontu. Zgłaszali 
konieczność usunięcia spróchniałych drzew, problemy z komu-
nikacją gminną oraz plagę niedrożnych studzienek kanalizacyj-
nych. Gośćmi spotkania byli wiceburmistrz Wojciech Polak 
oraz radny Zbigniew Rzadek. 

ap   Fot. Anna Piotrowska

Zebrania wiejskie
Inwałd

19 września wieczorem odbyło się Zebranie Wiejskie w Brzezince. 
Przyszło kilkanaście osób. Głównym punktem obrad był podział 
pieniędzy tej części funduszu sołeckiego, która jest refinansowana 
przez budżet państwa. To kwota 39 674 zł 80 gr. W Brzezince po-
stanowiono – zgodnie z sugestiami sołtysa Stanisława Prusa oraz 
Rady Sołeckiej – przekazać ją, jak głosi uchwała zebrania wiejskie-
go na „remont nawierzchni jezdni, naprawę utwardzonych dróg 
żwirowych oraz naprawę odwodnienia dróg gminnych w sołectwie 
Brzezinka”. Spotkanie było też okazją do dyskusji o bezpieczeństwie. 
Postulowano zainstalowanie progów spowalniających  obok przed-
szkola i szkoły. Dyrektor tej placówki Agata Nizińska poinformo-
wała, że od czterech lat stara się o takie progi, ale władze powiatowe 
w Wadowicach nie reagują pozytywnie.

jd    Fot. Jacek Dyrlaga

Brzezinka

21 września mieszkańcy Zagórnika zdecydowali na co wydany 
zostanie w 2020 roku fundusz sołecki. Powstaną za te pieniądze 
barierki energochłonne na ulicach Solakiewicza i Rekreacyjnej. 
Zebranie wiejskie, które odbyło się w Wiejskim Domu Kultury 
poprowadził sołtys Tomasz Fijołek, a towarzyszył mu radny 
z Zagórnika Paweł Łysoń. Ponieważ spotkanie dotyczyło zale-
dwie jednego tematu przyszło tylko 10 osób, ale w takim wy-
padku nie jest wymagane kworum, więc zebranie było prawo-
mocne. Przyszłoroczny fundusz sołecki to kwota 36 tys. 674 zł 
i powstaną za te pieniądze barierki wzdłuż Potoku Zagórnickiego 
przy ulicach Solakiewicza i Rekreacyjnej. Przy okazji spotkania 

poruszono też kil-
ka innych tematów 
– mieszkańcy pyta-
li sołtysa i radnego 
o remonty kilku 
innych dróg wiej-
skich.

mn  
Fot. Marek Nycz

Zagórnik
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19 września w Świetlicy 
CKiW w Rzykach odby-
ło się zebranie wiejskie. 
Wzięło w nim udział nie-
spełna 20 mieszkańców 
wioski, którzy podjęli 
uchwałę w sprawie po-
działu funduszu sołec-
kiego na rok 2020. Gło-
sowanie było formalnością – wszyscy byli jednogłośni. Fundusz 
sołecki – 39 674,80 złotych – zostanie przeznaczony na remont 
i modernizację dróg na terenie sołectwa. Spotkanie było okazją 
do dyskusji i przedstawienia problemów mieszkańców. Poruszo-
ne zostały kwestie: dróg dojazdowych do domów i konieczność 
ich remontu, braku oświetlenia ulicznego oraz progów zwalnia-
jących. Zwrócono szczególną uwagę na problem tzw. „piratów 
drogowych”, których wyczyny stanowią zagrożenie dla pieszych 
i nie tylko. Zgromadzeni debatowali także nad koniecznością od-
śnieżania chodników w okresie zimowym oraz możliwością mon-
tażu sygnalizacji przy przejściach dla pieszych w rejonie szkoły. 
Gospodarzem spotkania była sołtys Rzyk Zofia Moskwik. 

ap    Fot. Anna Piotrowska

Rzyki

13 września w Wiejskim Domu Kultury w Targanicach odbyło 
się zebranie wiejskie. Wzięło w nim udział kilkunastu mieszkań-
ców wioski, którzy podjęli uchwałę dotyczącą funduszu sołeckie-
go na rok 2020 w wysokości blisko 40 tysięcy złoytch. Zostanie 
on przeznaczony na utwardzanie i renowację poboczy w wiosce. 
W trakcie żywej dyskusji mieszkańcy Targanic przedstawiali tra-
piące ich sprawy. Poruszone zostały problemy: dróg dojazdowych 
do domów i konieczność ich remontu, brak oświetlenia ulicznego 
oraz konieczność wycinki drzew, które ograniczają widoczność 
na drodze. Mieszkańcy zgłaszali również problem zatłoczonej 
komunikacji gminnej, niezabezpieczonych ciężarówek z kamie-
niem oraz konieczność doposażenia świetlicy w Wiejskim Domu 
Kultury w Targanicach. Spotkanie poprowadził sołtys wsi  Adam 
Kowalczyk. 

ap   Fot. Anna Piotrowska

Targanice

Na kilkunastu stoiskach usytuowanych przed Pałacem Bobrow-
skich można było obejrzeć oraz kupić sporo ciekawych przedmio-
tów – od drobnych monet, książek, gazet po m.in. obrazy, maszy-
ny do szycia, radia a nawet większe urządzenia gospodarcze. Jak 
dowiedzieliśmy się od Macieja Magiery, głównego organizatora 
imprezy z ramienia TMA, to drugie takie przedsięwzięcie w An-
drychowie. Poprzednie odbyło się pięć lat temu. Towarzystwo ma 
aspiracje, aby podobne imprezy odbywały się cyklicznie raz w roku. 
Na jarmarku pojawił się burmistrz Tomasz Żak.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Kiermaszowe TMA
Towarzystwo Miłośników Andrychowa zorganizowało 
w sobotę 14 września jarmark staroci.

Impreza odbyła się 21 września. Nasz zespół razem z innymi 
laureatami dał koncert na opolskim Rynku. Jak dowiedzieliśmy 
się od założyciela kapeli Jana Bezwińskiego, spośród dziewię-
ciu tegorocznych wyjazdów na festiwale, trzy były finansowane 
przez CKiW, natomiast pozostałych sześć doszło do skutku dzię-
ki wsparciu prywatnym sponsorom. Byli to Stanisław Borkowski 
(F.H. Bis-Met), Piekarnia Fryś oraz Stanisław Zarębski (Elzamex 
Sp. z o.o.). Przypomnijmy, iż nasz zespół wyjeżdżał i odnosił 
sukcesy na imprezach w Przemyślu, Piotrkowie Trybunalskim, 
Łodzi, Łęcznej, Lublinie, Biłgoraju, Stroniu Ślaskim, Parczewie 
i wspomnianym Brzegu.

jd  

Kapela Wujka Jaśka 
wyróżniona w Brzegu
Andrychowska Kapela Folkloru Miejskiego – Kapela Wuj-
ka Jaśka, działająca przy Centrum Kultury i Wypoczynku 
w Andrychowie może pochwalić się kolejnym sukcesem. 
Otrzymała wyróżnienie w III Ogólnopolskim Festiwalu 
Kapel Podwórkowych w Brzegu. 

Relacje z zebrań w Sułkowicach Bolęcinie i Sułkowicach 
Łęgu znajdą się w następnym numerze.
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Przedsięwzięcie przygotowano w ramach Małopolskich Dni Pro-
filaktyki Zdrowia. Swoje stoiska prezentujące efekty terapii zaję-
ciowej podopiecznych miały: andrychowski Wojewódzki Szpital 
Psychiatryczny oraz samopomocowe domy środowiskowe z An-
drychowa, Kęt i Wieprza. Można było kupić dzieła, a dochód 
trafi na zakupy narzędzi i materiałów do dalszych zajęć. Nie za-
brakło też występów artystycznych. Przed publicznością zapre-
zentował się andrychowski duet „Kraina Wolności”. Oklaskiwa-
no również podopiecznych kęckiego samopomocowego domu 
środowiskowego. Kulminacyjnym punktem imprezy odbywającej 
się pod hasłem „Otwórzmy serca dla osób chorych psychicznie” 
było przejście uczestników przez symboliczną bramę i złożenie 
podpisu potwierdzającego w geście solidarności z chorymi psy-
chicznie. Organizatorem całości był Wojewódzki Szpital Psychia-
tryczny. Przedstawiciele lecznicy dziękują Centrum Kultury i Wy-
poczynku za udostępnienie pałacu.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Solidarni 
z chorymi psychicznie

We wnętrzach Pałacu Bobrowskich oraz na tarasie przy 
tym obiekcie odbyła się 8 września kilkugodzinna impre-
za solidarności z osobami chorymi psychicznie.

Tak jak w całej Polsce, tak też w CKZiU prezentowano osiem nowel 
polskich autorek i autorów. Nie było to jednak tylko zwyczajne czyta-
nie fragmentów utworów, ale także adaptacje sceniczne w wykonaniu 
uczniów kilku andrychowskich szkół. Nie zabrakło przy tym prezen-
tacji multimedialnych. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Syl-
wia Błasiak przypomniała, że w naszym mieście impreza odbywa 
się od 2016 roku (w kraju od 2012). W Kotabinie jako pierwsza przed 
publicznością wystąpiła wicestarosta Beata Smolec, a tuż po niej 
burmistrz Tomasz Żak. Słuchano też emerytowaną nauczycielkę 
Kotarbina Krystynę Korbut-Płonkę, sekretarza gminy Grażynę 
Łobodę, skarbnika gminy Dorotę Żywioł oraz m.in. dyrektorów 
andrychowskich szkół ponadpodstawowych. Swój udział w czyta-
niu miało również Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie, bo 
wśród czytających znalazł się redaktor naczelny – Marek Nycz. 

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Narodowe Czytanie 
w Kotarbinie

Sala gimnastyczna Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego czyli popularnego Kotarbina 9 września  
udekorowana została oryginalną, literacko – artystyczną 
scenografią. Placówka była bowiem gospodarzem tego-
rocznego Narodowego Czytania.

Na razie jednak, jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie Miejskim, to nie jest 
jeszcze kompleksowy remont. Okazuje się, że Maria Pytel-Skrzypiec 
z Towarzystwa Miłośników Andrychowa prowadząca tutaj Izbę Regionalną 
zauważyła podczas deszczów liczne przecieki. Woda przedostawała się do 
niektórych wnętrz. Stąd, jak mówi wiceburmistrz Wojciech Polak, zdecydo-
wano się na doraźną naprawę. A kiedy będzie kompleksowa modernizacja? 
To wszystko zależy od tego, czy między władzami Andrychowa a spadkobier-
cami pierwotnych właścicieli dojdzie do zawarcia umowy kupna – sprzedaży 
pałacu i innych nieruchomości. Sprawa może rozstrzygnąć się wkrótce.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Pałac Bobrowskich w drobnej naprawie
Przy Pałacu Bobrowskich i na dachu tego obiektu widać było we 
wrześniu pracowników firmy remontowo-budowlanej.
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W Cieszynie od-
bywały się Ratow-
nicze Mistrzostwa 
Polski. Dziewczęta 
z zespołu Stworzo-
ne do Pomagania, 
reprezentującego 
Filię Andrychów 
Maltańskiej Służby 
Medycznej zajęły 
III miejsce w kate-
gorii pierwszej po-
mocy. Przygotowy-
wały się do startu 
bardzo solidnie. Jak 
dowiedzieliśmy się 
od komendanta Filii 
Andrychów  Fun-
dacjiPM – MSM  
Piotra Moskwika, 
ćwiczyły pod jego 
kierunkiem oraz 
trenerki i opiekunki Joanny Najbor po dwa, trzy razy dziennie. Za-
jęcia odbywały się w mieszkaniu prywatnym komendanta i w do-
mach kultury. Zespół brązowych medalistek Mistrzostw Polski 
tworzą: Julka Szemik (lider grupy) oraz Weronika Dutkiewicz, 
Barbara Mikuła i Natalia Szłapa.

jd   Fot. Facebook 

Stworzone do pomagania 
z sukcesem
Mają po szesnaście lat. Pasjonują się ratownictwem. Swoją 
drużynę nazwały SdP czyli Stworzone do Pomagania. Dzia-
łają w Fundacji Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Me-
dyczna. W połowie września br. odniosły znaczący sukces.

Został już wyłoniony wykonawca (firma Skanska). Jak dowie-
dzieliśmy się od pochodzącego z Wadowic dra hab. Andrzeja 
Nowakowskiego, miłośnika kolei i autora wielu publikacji jej 
poświęconych, prace rozpoczną się najprawdopodobniej w mar-
cu przyszłego roku, a zakończą najwcześniej w połowie 2021 r. 
W wyniku modernizacji pociągi będą mogły rozwijać prędkość 
do 80 km/h. Powstanie też dodatkowy przystanek tj. Wadowice 
– Zachód w okolicy wadowickiej ulicy Batorego.
Pod koniec września na dworcu kolejowym w Andrychowie roz-
poczęły się już prace poprzedzające zasadniczą część inwestycji. 
Firma PKP Energetyka wymieniła fragment sieci zasilającej. 

Z kolei na peronach są likwidowane stare wiaty. W ich miejsce, 
najpóźniej do 15 października pojawią się nowe. - Odcinek linii 
kolejowej nr 117 między Andrychowem a Wadowicami jest najbardziej 
zaniedbany – podkreśla Andrzej Nowakowski. - Jest też inna optymi-
styczna wiadomość. Specjalistyczne portale podają, że pociąg kursu-
jący w wakacje ze Szczecina do Zakopanego i oczywiście w drugą 
stronę przez Andrychów i Wadowice znów będzie kursował tą 
trasą w okresie od grudnia do połowy lutego, a potem od czerwca 
do końca sierpnia.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Linia 117 przed remontem, nowe wiaty na dworcu PKP
PKP Polskie Linie Kolejowe przygotowują się do remontu linii kolejowej nr 117 na odcinku pomiędzy Wadowicami 
a Andrychowem.

Placówka, dzięki udziało-
wi w V edycji programu 
wolontaryjno-społecz-
nego „Razem z Grupą” 
pod tytułem „Dbamy 
o zdrowie” organizowane-
go przez Grupę Kęty S.A. 
oraz wsparciu lokalnej fir-
my Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji Spółka z o.o. 
w Andrychowie zakupiła 
dystrybutor fontannowy, 
który zamontowano na 
korytarzu I piętra. 
Zapewnia on uczniom 
stały dostęp do filtrowanej wody. Dzięki wielostopniowej ultra-
filtracji i zastosowaniu wewnątrz filtra Aquaphor Kryształ Eco, 
woda z poidełka przeznaczona jest do bezpośredniego spożycia. 
Wyniki badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych prze-
prowadzone przez ZWiK potwierdzają doskonałą jakość wody. 
Uczniowie poznali obsługę dystrybutora i zostali poinstruowani 
o przestrzeganiu zasad higieny. Po naciśnięciu przycisku woda leci 
prosto do spragnionych ust lub napełnia uczniowski bidon. Dzie-
ci wykazują duże zainteresowanie poidełkiem, co daje nadzieję na 
wykształcenie u nich nawyku częstego sięgania po płyny, który 
będzie procentował przez całe życie. Organizm człowieka nie 
magazynuje wody, dlatego musimy ją pić w odpowiedniej ilości. 
W przedziale wiekowym 9-13 lat uczniowie powinni wypić przez 
cały dzień od 6 do 7 szklanek wody, aby mieć siłę i zdrowie. 

Materiał nadesłany przez SP nr 2 w Andrychowie

SP 2 dba o zdrowie
Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie systematycznie 
wdraża zasady świadomości i odpowiedzialności za zdro-
wie fizyczne i psychiczne uczniów. 
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Na sali gimnastycznej „Dwójki” odbywały się pokazy edukacyjne 
dla uczniów z wszystkich szkół naszej gminy. W zabawowej i cie-
kawostkowej formie uczestnicy wyruszyli w kosmos, na nieznaną 
planetę. W ten sposób uczyli się praw fizyki, astronomii oraz in-
nych nauk. Odbył się też specjalny pokaz dla rodziców uczniów 
i innych zainteresowanych dorosłych. Andrychów jest 32 mało-
polską gminą (na 189 istniejących), którą odwiedzili reprezentan-
ci Centrum. Muzeum „Cogiteon” ma powstać w Krakowie za 
około trzy lata.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

„Cogiteon” 
u andrychowskich uczniów

Choć jeszcze nie ma siedziby, to już działa – Małopolskie 
Centrum Nauki „Cogiteon”. Jego przedstawiciele gościli 19 
i 20 września w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie.

Aby drzwi Pałacu Bobrowskich były otwarte również dla osób 
niepełnosprawnych konieczne jest wykonanie podjazdu. TMA 
jest organizacją charytatywną zrzeszającą ludzi pragnących przy-
bliżyć mieszkańcom historię miasta i regionu. Nie posiada żad-
nych stałych środków finansowania.
Wiadomo, że koszty inwestycji to 4 tys. zł. Dlatego Zarząd TMA 
postanowił zorganizować zbiórkę pieniędzy na wymieniony cel. 
Jeśli ktoś uważa inwestycję za zasadną i chciałby ją wesprzeć na-
wet drobną kwotą, proszony jest o ich wpłacanie na konto TMA 
o podanym numerze: 42 8110 0000 2001 0000 0680 0001  

jj   Fot. Jacek Dyrlaga

Pomożecie?
Ten pomysł podpowiedziało życie. Któregoś dnia osoba 
na wózku inwalidzkim chciała zwiedzić Izbę Regionalną, 
co okazało nie lada problemem. Jak wiadomo, jej siedzi-
ba znajduje się we wschodnim skrzydle Pałacu Bobrow-
skich. Tutaj również Towarzystwo Miłośników Andrycho-
wa organizuje rozmaite wystawy i prelekcje.

8 września, podczas wspólnego zwiedzania Krakowa, uczniowie przedsta-
wiali wolontariuszkom najciekawsze informacje dotyczące historycznych 
miejsc i zabytków miasta w języku angielskim. Naszych charyzmatycznych 
gości zachwyciła nie tylko architektura byłej stolicy Polski, ale również tra-
dycyjne smaki oryginalnych, polskich potraw. 9 i 10 września wolontariusz-
ki odwiedziły uczniów klas 5-8, przedstawiając im ciekawostki dotyczące 
kultury i geografii w trakcie zajęć interaktywnych. Spotkania te pozwoliły 
uczniom SP 2 nie tylko poćwiczyć mówienie w języku obcym, ale również 
zapoznać się z ideą wolontariatu, poznać lepiej samego siebie oraz swoich 
przyjaciół. Dzięki tej wizycie uczniowie mogą spojrzeć na świat, w którym 
język angielski służy porozumiewaniu się wszystkich ludzi, bez względu na 
wiek, wyznanie, czy zainteresowania. Nie zabrakło również energetycznej 
wizyty w przedszkolu, gdzie nie było miejsca na barierę językową. 

Materiał nadesłany przez SP nr 2 w Andrychowie

Wolontariuszki Euroweek w Andrychowie
W dniach 7-10 września 2019, Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie gościła zaprzyjaźnione wolontariuszki Fundacji 
Euroweek, które przybyły do Polski z Kolumbii oraz Indonezji. Dzięki ich wizycie młodzież miała okazję rozwijać swoje umie-
jętności konwersacji w języku angielskim, a także zapoznać się z kulturą i obyczajami wymienionych krajów. 
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Dla części młodych adeptów piłkarstwa był to pierwszy zagra-
niczny wyjazd. I jak to w sporcie bywa, nie było łatwo. Mali pił-
karze z roczników 2010 oraz 2011 dumnie reprezentowali Gminę 
Andrychów. Nie zważając na trudne warunki, nie tylko atmos-
feryczne, ale także nietypowy dla nich rozmiar boiska, system 
gry oraz mocną i liczną obsadę turnieju (24 drużyny podzielone 
na cztery kategorie) nasi reprezentanci dzielnie sprostali mocnej 
konkurencji jak i zaleceniom trenerów. W meczu o 3 miejsce, od-
bywającym się na stadionie miejskim w Tukums, w strugach desz-
czu pokonali mocną łotewską ekipę FK Liepāja 4:3. Na koniec 
wypada pogratulować młodym piłkarzom ducha walki i ambicji. 
Pewne jest jedno. Każdy z nich nosi w swojej torbie piłkarskiej 
Złotą Piłkę magazynu FranceFootball, trzeba tylko o to marzenie 
trochę powalczyć.

Tekst i foto: AP Progress Andrychów

Na międzynarodowym 
podium…

Od 13 do 15 września drużyna piłkarska AP Progress Andry-
chów (zawodnicy w wieku 8 – 9 lat) wzięła udział w Między-
narodowym Turnieju Piłkarskim „Winners Cup” w Tukums na 
Łotwie. Wyjazd na ten turniej był nagrodą dla zwycięzców 
lokalnego turnieju „Andrychów Junior Cup 2019” zorganizo-
wanego w Andrychowie w czerwcu tego roku. 

Rywalizacja odbywała się na stadionie Skawy w Wadowicach 
w przedostatnią niedzielę września. Wśród chłopców w kategorii 
10 – 16 lat II miejsce zajęła drużyna OSP w Targanicach. Z ko-
lei w kat. 16 – 18 lat na III miejscu uplasowali się reprezentanci 
z OSP w Zagórniku. Zespoły z OSP w Targanicach Dolnych 
zarówno w grupie kobiet jak i mężczyzn sklasyfikowano na III 
miejscu. 

jd

Zmagania strażaków
Dobrze spisali się reprezentanci naszej gminy podczas  
X Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

Międzynarodowe Senioralia w Krakowie to wspaniałe wydarze-
nie, którego celem jest kształtowanie i utrwalanie wśród seniorów 
postawy aktywnego obywatela, a także integrowanie poprzez bu-
dowanie świadomości ekonomicznej, prawnej, związanej z bez-
pieczeństwem oraz prozdrowotnej osób 60+. 
Wydarzenie zainaugurowała Msza Święta w Kościele Mariackim, 
po której Seniorzy w uroczystym pochodzie udali się do Kina 
Kijów, gdzie odbyła się konferencja – wykłady specjalistów na 
temat zdrowia, bezpieczeństwa, prawa i ekonomii oraz aktywi-
zacji seniorów, bezpłatne badania i konsultacje. Poza częścią wy-
kładową odbyła się  również część rozrywkowa – Pokaz Mody 
Stylowych Seniorek wraz z imprezą integracyjną, którą popro-
wadziła DJ Wika.  
Gmina Andrychów zajęła II miejsce w plebiscycie „Gmi-
na przyjazna Seniorom” z uwagi na fakt, iż rozdała ponad 
5.100 Ogólnopolskich Kart Seniora. W imieniu Gminy Andry-
chów nagrodę odebrały przedstawicielki Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Klaudia Skrzypiec oraz Magdalena Brońka. 

Materiał nadesłany przez OPS w Andrychowie

Sukces na Senioraliach

19 września po raz kolejny Seniorzy z Gminy Andrychów wraz 
z przedstawicielami Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie 
uczestniczyli w VI Międzynarodowych Senioraliach w Krakowie. 
W spotkaniu uczestniczyło ponad 1.500 Seniorów z całej Polski, 
oraz z czterech państw: Białorusi, Rosji, Ukrainy i Litwy. 
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Okradał firmę i sprzedawał przedmioty na internecie
Właściciel jednego z zakładów produkcyjnych na terenie An-
drychowa zauważył, że ilość wykorzystywanych materiałów 
w jego firmie nagle wzrosła, a nie miało to przełożenia na pro-
dukcję. Pracownicy zaczęli sprawdzać firmową dokumentację 
i na jej podstawie ustalili, że jeden z pracowników pobiera dużą 
ilość materiałów eksploatacyjnych m.in. tarcze do cięcia i szlifo-
wania. Ponadto inny pracownik zakładu przeglądając ogłoszenia 
internetowe ujawnił przedmioty oferowane do sprzedaży, któ-
re wydawały się być własnością andrychowskiej firmy, w której 
pracuje. Co ciekawe, podany w ogłoszeniu numer telefonu do 
ewentualnego kontaktu, doprowadził do podejrzewanego męż-
czyzny, a zarazem pracownika firmy. 4 września 2019 roku Ko-
misariat Policji w Andrychowie przyjął oficjalne zawiadomienie 
o kradzieży. Właściciel wartość strat wycenił na kwotę ponad 
1480 złotych. Andrychowscy kryminalni realizując dalsze czyn-
ności w tej sprawie, jeszcze tego samego dnia „odwiedzili” podej-
rzewanego andrychowianina. Podczas przeszukania miejsca za-
mieszkania mężczyzny, policjanci ujawnili i zabezpieczyli znaczną 
ilość przedmiotów m.in. tarcze do cięcia i szlifowania czy dysze 
gazowe. 35-latek został zatrzymany i trafił do pomieszczenia dla 
osób zatrzymanych. 5 września usłyszał zarzut kradzieży (art. 278 
KK), za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. 

Kolizja na Wspólnej w Sułkowicach
Sobota 7 września była wyjątkowo pechowa dla niektórych kierow-
ców z powiatu wadowickiego. Na drogach posypały się kolizje. Do 
jednej z nich doszło w Sułkowicach na ulicy Wspólnej. Na ostrym 
zakręcie kierowca samochodu osobowego przeliczył się z odległo-
ścią, wypadł z drogi i zatrzymał się w ogródku pobliskiej nieru-
chomości. Jak poinformowali strażacy z OSP Sułkowice-Bolęcina 
nikomu nic poważnego się nie stało. Niestety to kolejne takie zda-
rzenie w tym miejscu.

Uwaga na oszustów
11 września dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach 
odebrał kilkanaście zgłoszeń dotyczących prób wyłudzenia pienię-
dzy od osób starszych. Oszuści dzwoniąc do seniorów, w większości 
przypadków podawali się za członka rodziny, który spowodował wy-
padek i potrzebuje pieniędzy. Na szczęście żadna z osób nie dała się 
oszukać. Wszystkie próby wyłudzenia pieniędzy miały miejsce na te-
renie Wadowic, Tomic oraz Jaroszowic. Policja apeluje do wszystkich 
mieszkańców o zachowanie ostrożności. Jeśli dzwoni do nas ktoś, 
kto prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań. 
Nie informujmy nikogo telefonicznie o ilości pieniędzy, które mamy 
w domu lub przechowujemy na koncie. Jeżeli ktoś, w rozmowie te-
lefonicznej podaje się za naszych bliskich, natychmiast przerwijmy 
konwersacje i sprawdźmy u „źródła”, czy opisywane przez rozmów-
cę sytuację miały w ogóle miejsce. Pamiętajmy, że oszuści wymyślają 
coraz to nowe historie, aby uśpić czujność starszych osób.

Napaść na 38-latka w Andrychowie
12 września do andrychowskiego komisariatu zadzwonił 38-letni 
mężczyzna, który poinformował, że na ul. Włókniarzy w Andrycho-
wie został napadnięty i okradziony. Policjanci, którzy niezwłocznie 
zostali skierowani na miejsce ustalili, że zgłaszający został zaatako-
wany przez znanego mu mężczyznę, który uderzał go rękoma i ko-
pał po całym ciele. Sprawca był w obecności kobiety, która również 
jest znana 38-latkowi, gdyż cała trójka mieszka w jednym z andry-
chowskich mieszkań. Mężczyzna w związku z obrażeniami, które 
doznał został przewieziony przez zespół ratownictwa medycznego 
do szpitala w Wadowicach. Ponadto jak poinformował, prawdopo-
dobnie w wyniku tego zdarzenia utracił dowód osobisty oraz kartę 
bankomatową. Jeszcze tego samego dnia kryminalni którzy zostali 
zaangażowani w sprawę, pojechali pod ustalony adres, gdzie po si-
łowym wejściu do mieszkania zatrzymali 23-letnią kobietę i 32-lat-
ka, którzy dodatkowo byli poszukiwani do innej sprawy. W toku 
prowadzonych czynności dokumenty poszkodowanego zostały 
odnalezione w jego miejscu zamieszkania. Andrychowianka zosta-
ła przesłuchana w charakterze świadka i po zakończonych czyn-
nościach zwolniona do domu. Natomiast 32-latek usłyszał zarzut 
stosowania przemocy wobec poszkodowanego w celu wymuszenia 
zwrotu wierzytelności oraz spowodowania u niego obrażeń ciała, 
które kwalifikowane są jako obrażenia poniżej 7 dni. Sprawcy grozi 
do 5 lat więzienia.

Pijany kierowca uderzył w słup energetyczny
W sobotę 14 września w Nidku kierowca samochodu osobowego 
stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w słup 
energetyczny. Na miejscu interweniowała policja a także Pogo-
towie Energetyczne, które wyłączyły prąd w linii, musiały też 
odciąć i zabezpieczyć przewody. W wydychanym przez kierowcę 
powietrzu policjanci stwierdzili 2 promile alkoholu. Mężczyźnie 
grozi nie tylko odpowiedzialność za spowodowanie kolizji, ale 
również kara do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia 
pojazdów mechanicznych od 3 do 15 lat oraz kara grzywny.

Kobieta podejrzana o zabicie szczeniąt już po zarzutach
W sobotnie popołudnie 14 września policjanci otrzymali anonimo-
we zgłoszenie dotyczące mieszkanki Brzeszcz, która zabiła szcze-
niaka. Patrol natychmiast pojechał pod wskazany adres, gdzie zastał 
46-latkę oraz dwóch jej znajomych. Podczas przeszukania posesji 
funkcjonariusze odnaleźli cztery martwe szczeniaki. W jednym z po-
mieszczeń domu znaleźli również suczkę oraz dwa żywe szczenia-
ki. Zwierzęta, które ocalały trafiły pod opiekę inspektorów OTOZ 
Animals. Kobieta podejrzana o zabicie zwierząt została zatrzymana 
i trafiła do pomieszczeń dla zatrzymanych oświęcimskiej komendy 
Policji. Badanie jej stanu trzeźwości wykazało 1,60 promila alkoholu. 
Na podstawie zebranych dowodów w niedzielne popołudnie poli-
cjanci postawili podejrzanej zarzut zabicia zwierząt. Zgodnie z Usta-
wą o ochronie zwierząt za niehumanitarne bądź nieuzasadnione za-
bicie zwierzęcia grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Brak uwagi powodem stłuczki
15 września na skrzyżowaniu ulic Żwirki i Wigury oraz Głowac-
kiego i Wiedeńskiej doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Po raz 
kolejny w tym miejscu kierujący stracił czujność i skończyło się to 
rozbitymi samochodami.
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Mieszkaniec Targanic prosi o pomoc w znalezieniu 
sprawcy wypadku
- Bardzo proszę o pomoc w znalezieniu sprawcy wypadku z 16 września 
w Targanicach, na ul, Beskidzkiej przy ul. Wesołej. Kierowca samochodu 
VW Transporter T4 w kolorze niebieskim z naklejonym skośnie białym 
pasem na boku o nr rejestracyjnych zaczynających się SZY .... uderzył 
w tył mojego Forda Transita, po czym odjechał z miejsca zdarzenia, nawet 
nie wysiadając z samochodu! Na miejscu zdarzenia była Policja, która 
będzie ustalać tożsamość sprawcy, aczkolwiek proszę wszystkich, którzy 
widzieli w/w samochód z poważnie uszkodzonym przodem lub mają ja-
kieś informację o sprawcy o kontakt. Taka sytuacja mogła przydarzyć się 
każdemu z nas! – pisze Pan Piotr

Marihuana w lesie
15 września grzybiarz natknął się na konopie indyjskie rosnące 
na terenie leśnym w Rzykach i powiadomił o tym andrychowski 
komisariat. We wskazane miejsce natychmiast pojechali policjanci, 
którzy w zagajniku, z dala od zabudowań, odnaleźli 10 krzewów 
marihuany. Rośliny sięgały od 1,5 do 2 m. Wszystkie zostały za-
bezpieczone, a w sprawie wszczęto dochodzenie z art. 63 Ustawy 
o Przeciwdziałaniu Narkomanii. Policjanci zajmujący się tą sprawą 
ustalają tożsamość właściciela nielegalnej plantacji, któremu grozi 
kara pozbawienia wolności do lat 3. Podziękowania należą się grzy-
biarzowi, który właściwie zareagował i poinformował Policję. 

Zadymienie na Lenartowicza
16 września około godziny 17.00 6 zastępów straży pożarnej 
interweniowało na ul. Lenartowicza gdzie wystąpiło zadymienie 
w bloku. Powodem zadymienia okazał się spalony posiłek. 

Na podwójnym gazie
17 września, policjanci z Wadowic wyeliminowali z ruchu drogo-
wego kierowcę, który kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości. 
Niestety pomimo licznych apeli kierowanych do kierowców oraz 
szeregu przeprowadzonych akcji policyjnych, za kierownicą samo-
chodów nadal spotyka się nietrzeźwych kierujących. Około godz. 
13:40 na ulicy Dąbrowskiego w Andrychowie, mundurowi zatrzy-
mali 36-latka, który w stanie nietrzeźwości kierował volkswage-
nem. Badanie na zawartość alkoholu wykazało ponad 3,3 promila. 
Mężczyźnie grozić może nawet do 2 lat pozbawienia wolności, wy-
soka grzywna oraz zakaz kierowania pojazdami na kilka lat.

Nielegalne papierosy i tytoń na terenie Andrychowa
Policjanci z Wadowic, zajmujący się zwalczaniem przestępczości 
gospodarczej, zatrzymali 42-letniego mężczyznę, który posiadał 
wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy. Łącznie zabezpie-
czono ponad 20 kg krajanki tytoniowej i 70 paczek papierosów. 
Policjanci ustalili, że na placu targowym w Andrychowie jedna 
z osób tam handlujących posiada nielegalne wyroby tytonio-
we. 17 września policjanci potwierdzili swoje ustalenia. 42-letni 
mieszkaniec powiatu bielskiego w swoim samochodzie przecho-
wywał 19 worków strunowych z zawartością krajanki tytoniowej 
(o wadze 0,5 kg każdy) oraz 70 paczek papierosów bez polskich 
znaków akcyzy. Ponadto, w trakcie przeszukania miejsca zamiesz-
kania 42-latka, funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli 11 kg kra-
janki tytoniowej. W tym przypadku uszczuplenie Skarbu Państwa 

spowodowane nielegalnym procederem wstępnie oszacowano na 
kwotę 22 360 złotych. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 
3 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna.

72-latka zagubiła się w pobliżu Leskowca
Sukcesem GOPR-wców zakończyły się nocne poszukiwania 
72-latki, która w poniedziałek wieczorem 16 września wyszła 
na grzyby do lasu w pobliżu Leskowca w Beskidzie Małym i się 
zgubiła. Kobieta jest już pod opieką rodziny. W poniedziałek, 16 
września, od godz. 19.45 rozpoczęły się poszukiwania 72-letniej 
mieszkanki śląskiego Mikołowa, która w późnych godzinach 
popołudniowych wyszła na grzyby w Krzeszowie (pow. suski), 
ale znaleziono ją daleko od domu. Staruszka w trakcie wędrów-
ki zgubiła telefon oraz poruszała się bez latarki. Wychłodzoną, 
ale jeszcze w dobrej kondycji poszkodowaną, ratownicy GOPR 
przetransportowali samochodem terenowym w bezpieczne miej-
sce, gdzie czekała na nią najbliższa rodzina.

Na urodziny z pasażerami ponad stan i ... kozą 
w różowych skarpetkach
W sobotni wieczór 19 września w Witkowicach gm. Kęty, po go-
dzinie 18.00 na ulicy Beskidzkiej policjanci zatrzymali do kontroli 
drogowej samochód dostawczy marki VW Transporter. Za kierow-
nicą pojazdu siedział 18-letni mieszkaniec powiatu wadowickiego, 
a obok niego na miejscu pasażera siedziała 16-letnia mieszkanka 
Witkowic. Podczas czynności policjanci usłyszeli podejrzane hała-
sy dochodzące z tylnej części pojazdu. Okazało się, że wewnątrz, 
bez jakichkolwiek zabezpieczeń, podróżuje jeszcze pięciu chłopa-
ków w wieku od 17 do 21 lat oraz koza w różowych skarpetach. 
W rozmowie z kierowcą funkcjonariusze ustalili, że wszyscy jechali 
na osiemnastkę do swojej koleżanki, a koza miała być prezentem 
urodzinowym. Kierowca na długo zapamięta ten wyjazd na im-
prezę, ponieważ za popełnione wykroczenie, policjanci zatrzymali 
jego prawo jazdy, nałożyli mandat i punkty karne. Zgodnie z prze-
pisami za przewożenie w pojeździe co najmniej trzech osób wię-
cej od dopuszczonego w homologacji pojazdu, kierowca musi się 
liczyć z utratą prawa jazdy na okres 3 miesięcy. 

Śmiertelny wypadek w Czańcu
18 września w Czańcu na ul Kęckiej doszło do potrącenia pie-
szego ze skutkiem śmiertelnym. 21-letni mieszkaniec kierujący 
oplem potrącił 61-latka. Pomimo prowadzonej reanimacji, życia 
mężczyzny nie udało się uratować. 

Dachowanie w Choczni
22 września około godziny 20.00 w Choczni na DK52 doszło 
do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów oso-
bowych, w wyniku którego jeden z pojazdów dachował. Jedna 
osoba została poszkodowana. 

Kolejny pożar w Zagórniku
23 września o godz. 22.30 straż pożarna wyjechała do Zagórnika 
na ulicę Miodową do pożaru wiaty. Pożar został ugaszony przez 
mieszkańców, przed przybyciem jednostek na miejsce. Było to 
prawdopodobnie podpalenie. Sprawę przejęła Policja.
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Wioska może pochwalić się 
źródełkiem siarczkowo-siar-

kowodorowym. Niestety, dziś już 
trochę zapomnianym. - My tutaj z tej 
wody korzystaliśmy od pokoleń, robili to 
nasi ojcowie i dziadkowie – wspomina 
sołtys Brzezinki Stanisław Prus.  
- Niektórzy brali ją do konsumpcji, do 
picia, nawet do przyrządzania posiłków 
na przykład gotowania ziemniaków. Ja, 
kiedy miałem małe dzieci, używałem jej 
do ich kąpieli, dolewając do ciepłej wody. 
Ma bowiem, jak się przypuszcza, dobry 
wpływ nie tylko na organy wewnętrzne 
człowieka, ale także na skórę, stawy 
i kości. Dawniej przy źródełku pano-
wał niemal ciągły ruch. Mieszkańcy 
wioski przychodzili z wiadrami. 
I w miarę dbano o to miejsce. Naj-
pierw był to otwór otoczony mur-
kiem z kamieniami, potem dodano 
coś w rodzaju drewnianej obudowy, 
jak przy klasycznej studni. Drewno 
jednak nie wytrzymywało wilgoci 
i niszczało. Ktoś w końcu osadził 
tutaj betonowe kręgi, które łączą 
się z dawnym murkiem z kamieni. 
Woda siarkowodorowa wypływa 
stąd i ścieka do pobliskiego potoku 
Bulówka. Źródełko popada w za-
pomnienie. Niewielu mieszkańców 
z niego korzysta. Jak informuje soł-
tys, pod koniec lat osiemdziesiątych 
na chwilę ożyło zainteresowanie 
nim i nawet inwestor przymierzał 
się do handlowego wykorzystania 
wody. Wydajność źródła okazała 
się wszakże nieopłacalna z punktu 
widzenia biznesowego. - To mogło-
by się opłacać, ale co najwyżej malutkiej 
firmie, osobie prowadzącej działalność 
gospodarczą – przekonuje Stanisłw 
Prus. Zdaniem sołtysa, źródełko 
mogłoby spełniać inną, nieko-
mercyjną funkcję. Niedaleko stąd 
znajduje się szlak na Złotą Górkę. 

Ukryte źródełko w Brzezince
To miejsce, rzec można, jest legendarne a zarazem co nieco ukryte przed ludzkim wzrokiem. Bez znajomości terenu 
nie sposób tu trafić. Nawet nie wszyscy miejscowi są w stanie wskazać drogę. Nie ma z tym żadnego problemu sołtys 
Brzezinki Stanisław Prus, który jest naszym przewodnikiem w drodze do studzienki, z której wydobywa się charakte-
rystyczny zapach, a raczej smrodek zgniłych jaj.

Sołtys Stanisław Prus sądzi, że studzienka w Brzezince po drobnym doinwestowa-
niu może stać się atrakcją turystyczną gminy Andrychów. 

Mogliby tu zatem zaglądać turyści, napić się 
zdrowej wody, odpocząć. Wystarczyłoby 
wbudować np. kranik, aby nie sięgać z góry 
do studzienki. Brzezinka byłaby dobrze pro-
mowana poprzez takie miejsce, a i miesz-
kańcy wioski zapewne wróciliby do daw-
nych tradycji. - Obecnie panuje trend do zdrowego 
odżywiania i picia takich wód – stwierdza sołtys. 
- A nasze źródło na pewno jest nieskażone, gdyż 
na wzgórzu nad nim nie ma już od lat upraw rolni-
czych i zniknęły z pól nawozy.
Na sołtysa i naszą prośbę kierowaną do 
prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
Jana Mrzygłoda firma ta sprawdziła stan 
wody w źródełku pod kątem możliwości 
spożycia. Wyniki w większości są optymi-
styczne, lecz jest też pewne „ale”...  Parame-
try takie jak pH (kwasowość i zasadowość), 
barwa, zapach, przewodność elektryczna, 
sumaryczna zawartość wapnia i magne-
zu, stan żelaza, jony amonu, azotany, azo-

tyny, mangan, chlorki, siarczany i florki są 
w normie. Jeśli chodzi jednak o siarczany, 
to wbrew wrażeniom węchowym nie ma ich 
przesadnie dużo, bo 36 miligramów w litrze. 
Więcej jest wapnia i magnezu czy manganu 
(w obu przypadkach ponad 100 w litrze). 
Najgorsza wiadomość jest wszakże taka, iż 
w wodzie ze źródełka w Brzezince wykryto 
bakterie coli. Było ich 131 w 100 mililitrach. 
Stanisław Prus wspominał, że z pól zniknę-
ły nawozy. Także z domostw nie spływają 
zanieczyszczenia, gdyż nie ma ich w bez-
pośrednim sąsiedztwie. Skąd zatem bakte-
rie w miejscu położonym na łonie natury. 
Wydaje się, że dostają się tam na przykład 
z opadającymi i potem gnijącymi liśćmi. 
Rada na to wydaje się tylko jedna: studzien-
ka powinna być zakryta.    
    

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga
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- Do Biura Rzeczy Znalezionych trafiają przedmioty z terenu powiatu wado-
wickiego oraz (to zmiana po 2015 roku) także znalezione przez mieszkań-
ców naszego powiatu poza jego terenem – mówi Grzegorz Polak, kie-
rownik Wydziału Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego 
w Wadowicach. - Te ostatnie przekazujemy potem do właściwego biura. 
Jeżeli stwierdzimy, że przedmiot pochodzi na przykład z powiatu suskiego 
to przekażemy do Biura Rzeczy Znalezionych w Suchej Beskidzkiej. Co 
istotne przyjmujemy obecnie jedynie przedmioty o wartości co najmniej 100 
złotych. Wcześniej trafiały do nas nierzadko rzeczy o znikomej wartości.
Jak informuje kierownik, najwięcej przedmiotów do BRZ tra-
fia z policji, głównie z komendy powiatowej oraz komisariatów 
w Andrychowie i Kalwarii Zebrzydowskiej. Najczęściej tracimy 
smartfony i telefony komórkowe na imprezach masowych, a do-
minuje znana w całej Polsce dyskoteka w Izdebniku. Na drugim 
miejscu znajdują się… rowery. W magazynie biura nie brakuje 
jednośladów z gminy andrychowskiej. Wśród znalezisk są rów-
nież klucze samochodowe, a nawet… wózki inwalidzkie. 
Jaka jest procedura odzyskiwania rzeczy znalezionych, a więc co 
zrobić, aby przedmiot wrócił do właściciela? Otóż, jak stwierdza 
Grzegorz Polak, warto zgłosić się do siedziby starostwa przy ulicy 
Batorego 2 w Wadowicach, do pokoju 413. Można także zadzwo-
nić pod tel. nr 33 873 42 79, pod którym uzyskamy informacje. 
Osoba chcąca odzyskać przedmiot musi udowodnić, że to jego 
rower, smartfon czy inna rzecz. - Najlepiej jest posiadać potwierdzenie 
zakupu, ale to rzadkość – stwierdza kierownik. - Zaczynamy zatem od 
określenia, jaka to rzecz. Oczekujemy, ze właściciel opisze nam ją jak naj-
dokładniej. To na przykład charakterystyka wyglądu lub tak zwane znaki 
szczególne bądź opis śladów zużycia. Idealnie jest, gdy przykładowo rower 
był znakowany albo przedmiot posiada znaki seryjne i właściciel ma na to 
odpowiednie dokumenty. To podstawa do wydania rzeczy. Dodatkowo warto 
nam wskazać, kiedy i gdzie przedmiot zagubiono.
Warto też wspomnieć, iż należy w starostwie wypełnić wniosek, 
którego druk odbiera się od urzędnika. To właśnie w tym doku-

mencie trzeba zawrzeć wszystkie informacje o utraconej rzeczy, 
którą staramy się odzyskać. Zgodnie z obowiązującym, najnow-
szym ustawodawstwem Biuro Rzeczy Zaginionych ma obowią-
zek przechowywać „znalezisko” przez dwa lata. Jeżeli znany jest 
właściciel, to przez rok od chwili, gdy został on powiadomiony. 
Dotyczy to przedmiotów znalezionych po 2015 roku. Wcześniej-
sze zguby objęte są przepisami starszymi i pozostają w magazynie 
dłużej. Po tym czasie właścicielem staje się znalazca czyli oso-
ba, która przyniosła do biura rzecz znalezioną. Jeżeli nie zgłosi 
się jednak w ciągu dwóch tygodni albo nie jest zainteresowany 
przedmiotem, to ten staje się własnością powiatu. Nieco bardziej 
skomplikowana procedura dotyczy rzeczy znalezionych przed 
2015 roku, bo w tych przypadkach starosta składa do Sądu re-
jonowego w Wadowicach wniosek o stwierdzenie likwidacji nie-
podjętych depozytów, które przechodzą z kolei na własność pań-
stwa. Jak podkreśla kierownik BRZ nie zajmuje się zwierzętami. 
Wykaz przedmiotów przechowywanych aktualnie w magazynie 
znajduje się na stronie internetowej starostwa. Na próżno tam 
szukać jednak zdjęć. To celowe działanie, aby nie ułatwiać życia 
ewentualnym amatorom cudzego.
Z Biurem Rzeczy Znalezionych wiąże się niemało ciekawostek. 
Grzegorz Polak przypomina jedną sprzed dobrych już kilku lat, 
a dotyczącą gminy andrychowskiej. - Otrzymaliśmy do biura samo-
chód z gminy Andrychów – wspomina kierownik. - W ogóle to było 
z tym wiele problemów, bo trzeba było przetransportować pojazd do Wado-
wic, a potem gdzieś przechować. Obowiązywały przepisy sprzed 2015 roku. 
Złożyliśmy zatem do sądu wniosek o orzeczenie likwidacji depozytu, taką 
zgodę otrzymaliśmy. Samochód przewieźliśmy przed siedzibę Urzędu Skar-
bowego, gdzie auto zlicytowano. Obecnie pojazdami mechanicznymi 
nie zajmuje się już BRZ a inna komórka w starostwie.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Co najczęściej gubimy? O biurze rzeczy znalezionych...

Zgubiliśmy czy w inny sposób utraciliśmy cenny dla nas przedmiot? Nie warto od razu załamywać rąk. W wadowickim 
Starostwie Powiatowym działa Biuro Rzeczy Znalezionych, do którego warto zaglądnąć…

Kierownik Grzegorz Polak prezentuje magazyn drobnych 
przedmiotów znalezionych.

Magazyn główny Biura Rzeczy Znalezionych. Na pierwszym 
planie rower znaleziony w ubiegłym roku w Andrychowie.
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felieton Jadwigi Janus

Kiedy pracowałam w szkole, zauważy-
łam, że rodzice, przy zapisie dziecka do 

pierwszej klasy, korzystali z prawa wyboru 
nauczyciela kierując się przy tym głównie 
jego kompetencją. 
Normą jest również, że w codziennym życiu 
staramy się powierzać naprawę samochodu, 
instalację pieca gazowego czy wyrwanie zęba 
komuś, kto się na tym zna. Wymagamy fa-
chowości i za nią płacimy.
Ale, jeśli wspiąć się na najwyższe szczeble 
machiny państwowej, nasze wymagania są 
zgoła inne. Właściwie to ich nie mamy. Nie 
razi nas i nie obawiamy się, że nad naszymi 
pieniędzmi w wielkim banku państwowym 
pieczę sprawuje przedszkolanka. Że nad 
naszym bezpieczeństwem czuwać miał ap-
tekarz, że jeden z najważniejszych urzędów 
w państwie powierzono hodowcy pomi-
dorów, a kierownictwo ważnymi służbami 
człowiekowi skazanemu prawomocnym 
wyrokiem. Posadami ministerialnymi ob-
dzielono i perukarza, i chuligana, który prze-
siedział dwa miesiące w areszcie, także dzia-
łacza ONR, który z kasy Sejmu pobrał 70 
tys. zł ryczałtu za paliwo choć nigdy nie ko-
rzystał z samochodu… Ministrem był twór-
ca hejterskiej siatki oczerniającej sędziów, 
jak również człowiek powiązany interesami 
z gangiem sutenerów…
To wszystko? Nie, bo przecież są jeszcze 
spółki skarbu państwa, są dzieci, żony, mę-
żowie... Trudno kibicować drużynie, choć 
też nazywa siebie „biało-czerwoną”, gdy ma 
się świadomość jak wiele aspektów naszego 
życia (poczynając od tego czym oddychamy, 
przez zdrowie, edukację, po bezpieczeń-
stwo, także bezpieczeństwo energetyczne…) 
leży w rękach osób, których profesjonalizm 
i moralność budzą wątpliwość, które zamiast 
wartości pracy promują bierność zawodową 
i za nią nagradzają. 
Skoro sukces rodzi się z kompetencji i cięż-
kiej pracy, to w perspektywie czasu okazać 
się może, że satysfakcji dostarczać nam będą 
wyłącznie sukcesy sportowe. O ile nie za-
cznie przeszkadzać nam, że drużynę narodo-
wą trenuje jakiś Belg, a nie prawdziwy Polak.

Gdy zachwyt nad organizacją gry i umiejęt-
nościami polskiej drużyny ani na moment 
nie ustępowały, a Wilfredo Leon posyłał na 
stronę hiszpańską siódmego asa serwisowe-
go, pomyślałam sobie, że tak samo sprawnie 
i skutecznie powinien działać aparat państwa. 
Gdyby tak Vital Heynen zechciał poprowa-
dzić tę drugą, rządową biało-czerwoną dru-
żynę, kibicowałabym mu. To prawda, nie jest 
on politykiem. Ale hodowca pomidorów też 
nim nie był. Zaufałabym  trenerskiemu no-
sowi Vitala, czystości intencji oraz temu, że 
z pewnością najważniejsze pozycje  w pań-
stwie obsadziłby najlepszymi, nie oglądając 
się na przynależność partyjną i rodzinno – to-
warzyskie konotacje, tak jak nie oglądał się na 
to budując skład drużyny narodowej. 
Jest jeszcze jedna rzecz, która przemawia za 
Vitalem. Mianowicie to, że szanuje kibiców 
i nie traci ich z pola widzenia. - Chłopaki, mu-
simy zagrać dla tych ludzi - motywował swoich 
zawodników, gdy holenderską halę zapełnili 
polscy fani siatkówki.  I w polityce powinno 
się grać dla ludzi. Dla wszystkich ludzi, nie tyl-
ko dla tych, dla których się opłaca. A zatem 
i dla nauczycieli, i dla lekarzy, sędziów, nie-
pełnosprawnych… Tak, jak kiedyś grał Jacek 

Kuroń. Gdyby nazwisko Vitala Heynena zna-
lazło się na kartce wyborczej, głosowałabym 
na niego, słowo daję. 
Jak tu oddać głos na kandydatkę, która nie 
wie, ilu posłów liczy parlament RP, bo jak się 
tłumaczy… jest humanistką. Czy humani-
zmem usprawiedliwi też niewiedzę, że  doba 
liczy 24 godziny? Przypuszczam, że brak 
wiedzy ogólnej kandydatki zostanie nagro-
dzony mandatem do sejmu; wskazuje na to 
partyjny szyld.       
Pamiętam swoje pierwsze głosowanie. By-
łam wtedy świeżo upieczoną studentką. 
Wyjechałam z domu dość późno i do lokalu 
wyborczego, znajdującego się gdzieś nie-
opodal krakowskiego Teatru Stu, wpadłam 
na kwadrans przed jego zamknięciem. Mój 
pośpiech był zbędny. Okazało się, że już za-
głosowałam…
Nie śledzę sondaży wyborczych i nie emo-
cjonuję się nimi. Choć wybory parlamen-
tarne dopiero przed nami, z rozmaitych in-
formacji wyłuskałam dziś takie, które czynią 
wyniki przewidywalnymi. I tak:
1. Rocznie Polacy kupują około miliarda 
małych buteleczek wódki. Po „małpki” co-
dziennie sięga 3 mln osób, z czego 600 tys. 

Bo ludzie są ważni i… piękni
Lubię oglądać mecze siatkówki. Bardziej niż wynik ciekawią mnie rodzące się na boisku emocje, zwroty akcji, pome-
czowy szał radości lub rozpaczy. Niektóre mecze są jak sportowe spektakle teatralne. Pojedynek z Hiszpanią w fazie 
grupowej trwających właśnie Mistrzostw Europy był pozbawiony emocji. Za to pokazał doskonałość działania siatkar-
skiego mechanizmu, który zbudował w polskiej drużynie belgijski trener – Vital Heynen. Jego trenerskie kompetencje, 
także wybór do drużyny zawodników o najlepszych możliwościach, przełożyły się na znakomite wyniki i sukcesy. Bo 
sukces rodzi się z kompetencji i ciężkiej pracy. Nie inaczej.  

Fot. Agencja Gazeta, sport.pl
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ludzie i pasje

Audycje historyczne 
    w każdą środę o 12.00

O szczegóły zapytaliśmy Iwonę Ja-
ros, dyrektor i zarazem córkę założy-
ciela muzeum Edwarda Wincentego 
Szlagora. 18 września br. minęła rocz-
nica jego śmierci. - Muzeum powstało 
w 1998 roku – wspomina szefowa pla-
cówki. - Wcześniej tata gromadził prywat-
nie zbiory, które przechowywał w mieszka-
niu i garażu. W pewnym momencie doszedł 
do wniosku, że to wszystko trzeba pokazać. 
Kolekcja była już tak duża. Zdawał sobie 
sprawę jak szybko zapominamy, czas idzie 
do przodu, pojawiają się komputery, dzieci 
myślą, iż masło jest supermarketu. 
Ostatecznie muzeum powstało na ba-
zie rodzinnego majątku. W skład nie-
ruchomości wchodzi budynek miesz-
kalny, a także zespół stodół. Wnętrze 
domu zgodnie z koncepcją Edwarda 
Wincentego Szlagora jest identyczny 
z tym, jak to wyglądało mniej więcej 
sto lat temu. Nie ma żadnych gablot, 
a eksponaty – od mebli po drobiazgi – 
są autentyczne. Chodzi o to, by goście 
weszli do środka i poczuli atmosferę 
dawnych czasów, niejako przenieśli się 
do przeszłości. W stodołach z kolei 
znajdują się głównie narzędzia rolni-
cze oraz w pełni urządzony warsztat 
stolarski. Jest też mnóstwo narzędzi 
związanych z codziennym życiem 
w gospodarstwie. Pasje związane z zachowywaniem przeszłości odziedziczyła po tacie Iwona Jaros. 
I to właśnie ona przy pomocy innych członków rodziny podjęła się trudu kontynuacji działalno-
ści i prowadzenia muzeum. Jak deklaruje dyrektor, całość będzie funkcjonować według założeń 
ojca. Nowa szefowa wprowadza wszakże drobne modyfikacje. To ekspozycje niestałe. Możemy już 
zdradzić, że jako pierwsze pojawią się przy ulicy Podgórskiej dzieła (malarstwo, grafika) zmarłego 
w 2011 roku Romana Kurdziela. Stanie się to na wiosnę przyszłego roku. Dopiero wtedy, po prze-
rwie, zainauguruje działalność muzeum. A na razie w placówce wre praca. To remonty polegające 
bynajmniej nie na odnawianiu a na konserwacji, jak również inwentaryzacja zbiorów i opracowywa-
nie dokumentacji. Czekamy zatem na ponowne otwarcie Muzeum Etnograficzno-Historycznego.
 

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Muzeum przed ponownym otwarciem
Muzeum Etnograficzno-Historyczne przy ulicy Podgórskiej w Andrychowie od kilkuna-
stu miesięcy jest nieczynne, ale jak już informowaliśmy, wznowi działalność. Nie stanie 
się to jednak od razu.

nawet dwa razy dziennie – wyni-
ka z szacunkowych danych firmy 
badawczej Synergion. 
2. Główne wskaźniki czytelnic-
twa pozostają bez zmian – poda-
je Biblioteka Narodowa. W 2018 
roku czytanie przynajmniej jed-
nej książki w ciągu roku zadekla-
rowało 37% Polaków. 

Te wybory, choć jedne z naj-
ważniejszych w historii Polski, 
będą pierwszymi, w których nie 
wezmę udziału. 13 października 
będę daleko. 
Zwierzyłam się znajomemu, 
że trochę się obawiam, czy tam 
gdzieś, pod równikiem nie obu-
dzi się moje obywatelskie sumie-
nie (co prawda zaledwie drugie-
go sortu, ale jednak sumienie), 
a on odpisał mi: 
Nie jestem dobrym dorad-
cą w tej sprawie. Patriotyzm 
pojmuję dość indywidual-
nie i z dużego dystansu, wycho-
dząc z założenia, że zmienianie 
siebie samego, by mieć powód 
do bycia dumnym ze swoje-
go życia jest dla mnie bardziej 
namacalne i zajmujące niż la-
wirowanie pomiędzy manipu-
lacją, wydumanymi podziałami 
i iluzorycznym wpływem na 
losy współplemiennego tłumu. 
Może zbyt wiele przez lata całe 
naoglądałem się z bliska i od 
kuchni jako dziennikarz jak ob-
łudny i pełen hipokryzji jest 
świat polityki. Problem u mnie 
polega na tym, że ja czuję się 
bardziej współmieszkańcem 
CAŁEJ Ziemi, niż konkretnego 
miejsca i układu, kochając w ten 
sam sposób anonimowego czar-
nego z wioski Baro w Gwinei jak 
i starego rybaka z południa Italii. 
Ludzie są ważni... i piękni. Syste-
my raczej rzadko. 
Więc… Pakuję plecak. Wyru-
szam w drogę z tym samym 
poczuciem bycia współmiesz-
kańcem całej ziemi. Także 
z nadzieją na spotkanie ludzi 
ważnych… i pięknych. Takich, 
których trudno wypatrzyć na 
kartkach wyborczych.

Jadwiga Janus

Dyrektor Iwona Jaros wraz wujkiem Janem 
Szlagorem (bratem założyciela muzeum)
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ZHP

Letnie harcowanie rozpoczęło się od pierwszego turnusu obozu 
Hufca ZHP Andrychów w Mrzeżynie – Rogowie. Zuchy i harce-
rze na dwa tygodnie przenieśli się w detektywistyczny świat. Prze-
żyli przygody „Na tropie nierozwiązanych tajemnic”. Odkrywali 
sekrety działania najlepszych detektywów. Badali ślady, odciski, 
wskazówki i nieznane tereny poszukiwań. Bawili się w wieczorne 
podchody, kamuflowanie, łamanie szyfrów, gry detektywistyczne. 
Drugi turnus obozu Hufca ZHP Andrychów to przygody u boku 
Asterixa i Obelixa. Zuchy i harcerze na dwa tygodnie zamiesz-
kali wioskę Galów, poznawali ich zwyczaje i tradycje, wyruszali 
na podboje, wykonywali zadania strategiczne. Brali także udział 
w różnorodnych zajęciach, podczas których kadra przekazywa-
ła im wiedzę z zakresu technik harcerskich, historii harcerstwa 
i skautingu. Oba turnusy odbyły się dzięki wsparciu z realizowa-
nego zadania publicznego „Wakacje z ZHP”, za które serdecznie 
dziękujemy. 
12 Drużyna Wędrownicza „Ignis” wzięła udział w trasie „Cy-
cowskiej” Rajdu Odkrywców ZHP. Jest to rokrocznie organi-
zowane przedsięwzięcie w różnych rejonach Polski. Wydarzenie 
ma na celu przybliżenie harcerzom historii miejsc, po których 
przez kilka dni wędrują. Głównym celem jest dotknięcie przez 
młodzież żywej historii, opowiadanej przez spotkanych ludzi – 
mieszkańców danych rejonów, którzy znają ją z pierwszej ręki, 
a nie z podręczników. Rajd to także sprawdzenie swoich sił w co-
dziennym, kilkunastokilometrowym marszu z plecakiem.
48 Drużyna Wędrownicza „Północ” wzięła udział w Wędrow-
niczej Watrze, czyli corocznym spotkaniu wędrowników z całej 
Polski, które podsumowuje ich śródroczną pracę. W tym roku 
„Północ” uczestniczyła w wędrówce po Warszawie, gdzie zwie-
dzała żydowskie zakamarki, piękną synagogę, kirkut i wiele cie-

kawych muzeów. Natomiast sam Zlot odbywał się niedaleko 
Częstochowy, gdzie codziennie harcerze mogli uczestniczyć 
w warsztatach i spotkaniach z ekspertami.
Zuchy z 1 Gromady Zuchowej „Brykające Tygryski” uczestniczy-
ły w lekcjach pływania na andrychowskim basenie, realizowanych 
w ramach zadania publicznego „Chcę pływać – nauka pływania 
dla zuchów i harcerzy”. Pływacy doskonalili swoje umiejętności 
pływackie pod okiem instruktora. 
2 Andrychowski Szczep Drużyn Wodnych podczas wakacyjnego 
harcowania kończył realizację zadania publicznego „Harcerska 
szkoła adeptów sportów wodnych”. Zuchy i harcerze mieli moż-
liwość wzięcia udziału w lekcjach pływania na andrychowskim 
basenie, a także w szkoleniu żeglarskim, które odbyło się na zale-
wie Bagry w Krakowie. 
Wśród atrakcyjnych wyjazdów nie zabrakło także służby, którą 
w te wakacje andrychowscy harcerze pełnili dwukrotnie. 1 sierp-
nia uczcili pamięć o Bohaterach Warszawskich, stając na bacz-
ność w godzinę „W” na Placu Mickiewicza. Zuchy z 1 Groma-
dy Zuchowej „Brykające Tygryski” z tej okazji rozdawały także 
buttony okolicznościowe na basenie. Z kolei 1 września zuchy 
i harcerze pełnili wartę przy Tablicy upamiętniającej poległych 
w walkach o wolną i niepodległą Polskę.
Tegoroczne wakacje to niezapomniane chwile, które z pewnością 
zamieniły się w sprawności na całe życie i nowe doświadczenia, 
które zaprocentują jeszcze lepszym działaniem Hufca ZHP An-
drychów w nadchodzącym roku harcerskim.

Z harcerskim pozdrowieniem,
czuwaj!

phm. Maja Pawińska, Hufiec ZHP Andrychów

Harcerskie lato w Hufcu ZHP Andrychów
Przemierzali kilometry pieszo, pociągiem, z plecakiem, żeglując. Odkrywali nieznane. Pokonywali swoje słabości. Peł-
nili służbę. Zdobywali sprawności. To był naprawdę aktywnie spędzony czas. Przeczytajcie, jak andrychowscy harcerze 
spędzili tegoroczne wakacje.
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historia

Z przeprowadzonego przez IPSOS 
sondażu wynika, że zwolennicy 

jednopłciowych związków partner-
skich to już 56% społeczeństwa. Nato-
miast poparcie dla małżeństw jednopł-
ciowych wynosi 41%.
Jak czytamy na stronie OKO.press  
„sondaż przyniósł rekordowe wyni-
ki wzrostu akceptacji społecznej dla 
uregulowania życia rodzinnego osób 
LGBT w Polsce”.
Od zmiany postaw do uregulowań 
prawnych droga daleka. Jeszcze usły-
szymy o niejednym krzywdzącym 
kazaniu, niejednym akcie agresji, 
skierowanym w stronę osób niehetero-
normatywnych. Zwłaszcza, że uznani 
zostali za zagrożenie, z którego niektó-
rzy uczynili filar kampanii wyborczej.
Zmianom kulturowym zwykle towa-
rzyszą protesty społeczne. Nie inaczej 
było, gdy w 1931 roku rozniosło się po 
kraju, że Komisja Kodyfikacyjna Rzecz-
pospolitej Polskiej  pracuje nad projek-
tem ustawy dopuszczającej rozwody. 
To było dawno temu, ale jakby na to nie 
patrzeć, każda będąca przy zdrowych 
zmysłach kobieta (oczywiście, że facet 
też) powinna kibicować przepisom, 
które dawały jej możliwość rozwiązania 
nieudanego związku i przeżycia pozo-
stałych lat na własnych warunkach. Po-
wodowana wiarą nie miała obowiązku 
korzystać z ustawowych rozwiązań, bo 
tego żaden przepis nie przewidywał. 
Trudno było oczekiwać racjonalnych 
postaw maluczkich, bo wizja hierar-
chów kościoła była inna i społeczeń-

stwo zostało wciągnięte w konflikt 
z państwem, mający umocować wyż-
szość prawa boskiego nad państwo-
wym.
„Jak burza przeszedł po całej Polsce 
w dniu 8 grudnia potężny protest miljo-
nowych rzesz katolickich przeciw bez-
bożnemu i antyspołecznemu projekto-
wi ustawy małżeńskiej” – tak zaczyna 
się obszerny artykuł zatytułowany „Nie 
pozwolimy” a zamieszczony w „Dzwo-
nie Niedzielnym” z 20 XII 1931 roku. 
Podczas protestów odczytywano rezo-
lucję wyjaśniającą ich przyczyny:
„Wnosimy stanowczy protest przeciw 
opracowywanemu przez Komisję Ko-
dyfikacyjną projektowi ustawy mał-
żeńskiej, który dopuszcza rozwody 

i poddaje małżeństwo katolików pod 
orzecznictwo sądów państwowych. 
Domagamy się, aby ustawy państwowe 
w tym przedmiocie nie gwałciły sumie-
nia katolików, uszanowały charakter 
sakramentalny i jedność małżeństwa 
katolickiego i by nic nie zwierały, coby 
się sprzeciwiało prawu bożemu i ko-
ścielnemu”.     
Na odezwę Episkopatu Polski masowe-
go zaprotestowania przeciw „ustawie 
małżeńskiej” odpowiedziała m.in. pa-
rafia w Inwałdzie i w Andrychowie. 
We wspomnianym czasopiśmie z 1931 
roku, w dziale „Z życia naszych parafij” 
odnajdujemy ciekawe sprawozdania, 
które przytaczamy w oryginale…

jj

Precz z rozwodami!
Podczas, gdy w wielu krajach świata 
sprawy związków partnerskich zo-
stały prawnie uregulowane, a i spo-
łeczeństwa zaakceptowały ich istnie-
nie, w Polsce temat wciąż budzi wiele 
skrajnych emocji: od potępienia po 
„walkę o swoje”. Warto odnotować, 
że opublikowane początkiem roku 
przez OKO.press wyniki badań po-
kazują zmianę postaw społecznych 
wśród Polaków. 
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Sport i kultura w Andrychowie
W mieście działały organizacje „Strzelca”, OMTUR1, KSMK2, 
z których dwie ostatnie wybitnie młodzieżowe. Czynne były dwa 
kluby sportowe: K.S. Beskid3 i K.S. Maccabi4. Przy OMTUR, 
KSMK i „Czytelni” istniały dostępne dla wszystkich biblioteki. 
Własną bibliotekę posiadała ponadto każda z dwóch szkół pod-
stawowych. Dom Robotniczy i Dom Katolicki organizowały we 
własnym zakresie przedstawienia kółek dramatycznych5, bądź też 
zapraszały teatry z zewnątrz.

Prywatne kino ze 120 miejscami dawało średnio pięć seansów 
tygodniowo. Także organizacje młodzieżowe w poszczególnych 
wioskach zajmowały się animacją życia kulturalnego w postaci 
wycieczek, pielgrzymek, odczytów, chórów itp. 

Opieka zdrowotna
Istniała wyłącznie dla ubezpieczonych, czyli dla pracujących. 
Tak zwana Kasa Chorych zapewniała ubezpieczonym bez-
płatną pomoc lekarską oraz leki i usługi za 30% odpłatnością 
pacjenta. W 1937 r. Andrychów miał następujących lekarzy: 
dr W. Wietrzna, A. Wietrzny6, Obarzański, A. Smolarek, J. 
Messinger, A. Zeilender, Śliżyński. Ubezpieczeni mogli być 
przyjmowani także w prywatnych gabinetach podczas ich or-
dynowania.

Ze znaczną pomocą kapitału Braci Czeczowiczka zbudowano 
w górnych Targanicach, czynny w miesiącach letnich tzw. Dom 
Zdrowia dla pracowników Fabryki i ich rodzin. Dzieci korzystały 
z Domu bezpłatnie, szczególnie w miesiącach wakacyjnych. 

Ochronka prowadzona przez siostry zakonne zapewniała części 
dzieci od lat 5 do 7 opiekę przez 8 godzin z jednym bezpłatnym 
posiłkiem.
Organizacje społeczne starały się przynajmniej raz w roku or-
ganizować w okresie jesiennym na ulicach zbiórki pieniężne do 
puszek. Uzyskane środki przeznaczone były na pomoc dla naj-
biedniejszych, wskazanych przez Radę Miejską.
W okresie międzywojennym nie zanotowano w Andrychowie 
żadnych incydentów na tle narodowościowym. Echa działalno-

Stanisława Całusa wspomnienia o starym Andrychowie
Część IV (ostatnia)

W tym numerze kontynuujemy druk wspomnień Stanisława Całusa. W dzisiejszym odcinku Autor zajmuje się andry-
chowskim sportem i kulturą, opieką zdrowotną, a także patriotyzmem mieszkańców.

Turniej tenisowy o mistrzostwo Andrychowa na kor-
tach K.S. „Beskid”. Drugi od lewej siedzi burmistrz Adam 
Wietrzny, trzecia jego żona Helena, szósta Maria Frysiów-
na. Pierwszy z prawej stoi Bolesław Marczyński. 
Foto: A. Stuglik (prawdopodobnie)

Scena w „Czytelni” w latach międzywojennych. Pierwszy 
od lewej siedzi Stanisław Zygmuntowicz, który wówczas 
reżyserował wiele przedstawień teatru amatorskiego. 
Zdjęcie ze zbiorów TMA.

Dom Zdrowia w Targanicach w okresie międzywojennym. 
Foto: A. Stuglik, ze zbiorów bielskiego oddziału Archi-
wum Państwowego w Katowicach
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ści bojówek niemieckich w Bielsku 
w roku 1938 i 1939 nie znalazły tu 
żadnego odzewu.

Patriotyzm
Najazd hitlerowski na Polskę wykazał 
w sposób nie budzący najmniejszych 
wątpliwości, jak bardzo silnie rozwi-
nięty w narodzie był patriotyzm. Nie 
tylko każdy, kto nie skończył 40 lat 
biegł na wezwanie Rządu do obrony 
zagrożonego kraju, nie tylko udziela-
no wszelkiej pomocy uciekinierom, 
ale także setki młodych mężczyzn 
daremnie szukało od Andrychowa, aż 
po Równe nad granicą z ZSRR zorga-
nizowanych punktów obrony. Obiek-
tywnej przyczyny takiego stanu rzeczy 
należy szukać w metodach wychowaw-
czych andrychowskiego nauczyciel-
stwa7, a w nieznacznym stopniu także 
z informacji o korzyściach (przywileje) 
odniesionych przez legionistów z lat 
1917-1921. 

 Przypisami opatrzył i ilustracje dodał 
Andrzej Fryś

(Endnotes)
1 Pełna nazwa tego lewicowego stowarzyszenia brzmiała: Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetów Ro-
botniczych

2 Prawdopodobnie Autorowi chodziło o Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży lub Stowarzyszenie Młodzieży Ka-
tolickiej. Wówczas skróty nazwy byłyby odpowiednio: „KSM” lub „SMK”

3 Jak wiadomo, w tym roku mija sto lat od założenia tego zasłużonego klubu

4 Prawidłowa pisownia nazwy żydowskiego klubu sportowego to Makabi lub Makkabi. Wszechświatowy Związek 
Makabi został sfederowany w roku 1912 na Kongresie w Karlsbadzie (dziś Karlowe Wary)

5 Przedstawienia amatorskie odbywały się także w „Czytelni”, gdzie była odpowiednio wyposażona sala.

6 Małżeństwo Władysława i Apolinary Wietrzny ordynowali we własnym domu przy Pl. Mickiewicza. Jako cieka-
wostkę można podać, że byli lekarzami żywieckich Habsburgów

7 Wielką odwagą wykazali się nauczyciele i nauczycielki, którzy podczas okupacji prowadzili tajne nauczanie. Spo-
śród nich warto wymienić Leokadię Cholewkową(1901-1976), Wiktorię Dalewską (1883-1966) Zofię Lenartowicz 
(1904-2003) i Wandę Malicką  (1888-1960) 

komunikat

materiał sponsorowany
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Markus Max Friediger urodził się w Andrychowie 20 paź-
dziernika 1875 r. jako syn kupca Bernharda i Theresine  

z d. Treiner. Niewiele wiadomo o jego dzieciństwie poza wzmian-
kami w Książce Honorowej Szkoły Ludowej w Andrychowie, 
do której uczęszczał w latach 1882 - 1887. Markus, czy też jak 
widnieje w Księdze – Marek, rokrocznie znajdował się wśród 
uczniów wyróżnianych „za dobre obyczaje i pilność”, podobnie 
jak jego starsza siostra Antonina (ur. 1873). Brak jednak infor-
macji na temat dalszej edukacji Markusa, a ok. 1894 r. rodzina 
przeniosła się do Monachium. Friediger pojawia się w źródłach 
ponownie w roku 1905, kiedy to żeni się z Hedwigą Klein, uro-
dzoną w listopadzie 1878 r.1 Para doczekała się trójki dzieci: Karla 
(ur. 1906), Leopolda (ur. 1908) i Anny-Marii (ur. 1910). W 1928 r. 
Friedigerowie przenieśli się do Berlina.

Hedwiga wywodziła się ze znanej rodziny wiedeńskich hotelarzy. 
Fakt ten z pewnością nie pozostawał bez znaczenia dla jej męża, 
który również odniósł spore sukcesy w tej branży. Jego przed-
siębiorstwo prowadziło hotele, restauracje, kawiarnie, piekarnie 
i cukiernie m.in. w Wiedniu, Berlinie, Monachium, Dreźnie, czy 
Partenkirchen. Wiele z tych lokali posiada wyjątkową historię, 
w niniejszym artykule skupimy się jednak na trzech najciekaw-
szych obiektach.
W latach 20. XX w. Friediger był jednym z akcjonariuszy legen-
darnego wiedeńskiego Hotelu Métropole. Wzniesiony w 1873 r. 
z okazji Światowych Targów w Wiedniu przez Carla Schumanna i Lu-
dwiga Tischlera przy Morzinplatz, nazywany był „żydowskim Sacherem”, 
jako że wyposażeniem nie ustępował wspomnianemu hotelowi, a właścicie-
1 Istnieją rozbieżności w kwestii daty dziennej narodzin Hedwigi 
Friediger, w zależności od źródeł podawany jest 15, 16 bądź 18 li-
stopada 1878 r.

lami Métropole byli Kleinowie i Feixowie – powinowaci Friedigera. Jednym 
z najbardziej znanych gości Métropole był Mark Twain, który przebywał 
tam w 1897 r. Gdy w marcu 1938 r. naziści przeprowadzili Anschluss 
Austrii, Hotel Métropole był jednym z pierwszych wiedeńskich obiektów, 
który zajęli. To właśnie tam Reinhard Heydrich założył Komendę Główną 
Policji. Budynek jeszcze w tym samym roku stał się celem nieudanego za-
machu, który zamierzała przeprowadzić grupa oporu pod kierownictwem 
Karla Buriana. Plany budynku dostarczyć miał zamachowcom poprzedni 
właściciel Métropole – Markus Friediger.

Innym znanym hotelem, który prowadził Friediger był berliński „Hessler”. 
Wzniesiony w 1913 r. wg projektu Gustava i Carla Gause budynek mieścił 
się przy Kantstrasse 165/166 w dzielnicy Charlottenburg, w bezpośrednim 
sąsiedztwie Kościoła Pamięci Cesarza Wilhelma i Ogrodu Zoologicznego. 
Zarówno hotel, jak i znajdująca się na jego najniższym poziomie restauracja, 
zachwycały gości nowoczesnym wyglądem i przejrzystością formy. Urzekły 
również radzieckiego reżysera Siergieja Eisensteina, który właśnie w Hotelu 
Hessler mieszkał podczas swojego pobytu w Berlinie w 1926 r. Gdy cztery 
lata później w Hollywood doszło do spotkania Eisensteina z przedstawicie-
lami Paramount Pictures, reżyser w pierwszej kolejności przedstawił im pro-
jekt filmu „Szklany dom”, dla którego inspirację stanowił… Hotel Hessler. 
Ostatecznie jednak pomysł nie doczekał się realizacji.
Ciekawy obiekt należący do andrychowskiego hotelarza znajdował się 
również w Partenkirchen (od 1935 r. Garmisch-Partenkirchen). W lipcu 
1922 r. Friediger nabył w mieście działkę na Riendhag, na której znajdo-
wał się wybudowany wcześniej przez dr. inż. Theophila Behrendta „Nowy 
Dom Zdrowia”. Nowy właściciel przekształcił następnie budynek w Hotel 
Grünwald, który funkcjonował do 1930 r., kiedy to Friediger od-
sprzedał go Bawarskiemu Stowarzyszeniu Caritas. Później prze-

Markus Friediger – zapomniany hotelarz z Andrychowa

W okresie międzywojennym w Niemczech i Austrii dużym powodzeniem cieszyło się przedsiębiorstwo „Hotelunter-
nehmung M. F., München”, które kierowało siecią eleganckich lokali z branży hotelarsko-gastronomicznej. Mało kto 
dziś wie, że historia kryjącego się pod enigmatycznymi inicjałami Markusa Friedigera rozpoczęła się właśnie w Andry-
chowie.

Wpis do Książki Honorowej Szkoły Ludowej w Andrycho-
wie z 1885 r., na którym widnieją nazwiska rodzeństwa 
Friedrigerów. Zbiory TMA (sygn. TMA-A6-1).

Wien, Franz-Josephs-Kai, ok. 1875, po prawej Hotel 
Métropole. Źródło: Wikipedia.
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znaczenie budynku zmieniało się jeszcze kilkakrotnie: mieścił się 
tam Dom Opieki św. Hildegardy, po II wojnie światowej – sana-
torium dla chorujących na gruźlicę.
Oprócz hotelu Friediger był też właścicielem kilku niezabudowa-
nych działek w Partenkirchen w pobliżu Bahnhofstrasse, które 
nabył pod koniec I wojny światowej (wybudował tam m.in. je-
den ze swoich domów). Właśnie te działki stały się przyczyną 
konfliktu, który wybuchł w związku z organizacją IV Zimowych 
Igrzysk Olimpijskich. Komitet Organizacyjny na wspomnianych 
gruntach planował budowę budynków biurowych. Początkowo 
postanowiono przeprowadzić negocjacje z właścicielem działek, 
kiedy jednak w 1935 r. Friediger (zapewne pod wpływem anty-
żydowskich nastrojów) przeniósł się do Wiednia, miasto przeję-
ło jego nieruchomości. Co prawda, gdy tuż przed rozpoczęciem 
igrzysk w 1936 r. do przewodniczącego KO Rittera von Halta 
zgłosił się w imieniu Friedigera prawnik dr Karl Roesen, w oba-
wie przed międzynarodową opinią publiczną uregulowano należ-
ność za dzierżawę. Jednak jedną z pierwszych kwestii, którą zajęła 
się Rada Miejska po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich było prze-
jęcie nieruchomości Friedigera. Podstawą stał się nieuregulowany 
podatek od wyjścia na rzecz Urzędu Finansów Rzeszy2.

Powyżej przytoczono skrócone historie zaledwie kilku obiektów należących 
do Markusa Friedigera, a było ich znacznie więcej. W samym tylko Mo-
nachium był właścicielem Hotel Stadt Wien i Café Stadt Wien, Künstler-
spiele Boccacio, Singspiele Märzen_Keller, Kaffeehaus Maria Theresia, czy 
Wiener Backhaus. Oprócz działalności hotelarsko-restauracyjnej Friediger 
udzielał się również społecznie, jest to jednak temat wymagający dalszych 
badań.
Dobra passa przedsiębiorstwa Markusa Friedigera skończyła się wraz z na-
sileniem się w Rzeszy nastrojów antysemickich. Poszczególne obiekty były 
mu odbierane, a sami Friedigerowie musieli się ukrywać – w 1935 r. Urząd 
Finansów Rzeszy wskazywał, że miejsce ich pobytu jest nieznane. Ostatecz-
nie 7 grudnia 1941 r. Markus i Hedwiga Friedigerowie zostali aresztowani 
w Kolonii przy Venloerstrasse 23 i deportowani do getta w Rydze. W 1943 
r. getto rozwiązano, a więźniów przeniesiono do obozów w Rydze-Kaiserwald 
i Salaspilsie, małżeństwa Friedrigerów nie było już jednak wśród nich. Dzie-
ci Markusa i Hedwigi przeżyły Holocaust.

2 Podatek od wyjścia (Reichsfluchtsteuer) został wprowadzony 
w Niemczech w 1931 r.

Do dziś nie wiadomo, jak potoczyły się losy małżeństwa Friedi-
gerów, nie ma już też opisywanych w artykule hoteli: na miejscu 
Hotelu Grünwald w Partenkirchen mieści się Sporthotel Dorint, 
a berliński Hessler został zbombardowany w listopadzie 1943 r. 
Hotel Métropole spłonął podczas bombardowania Wiednia 12 
marca 1945 r., a następnie został rozebrany. Pamięć o prze-
trzymywanych tam w czasie wojny więźniach upamiętniają dziś 
Pomnik i Miejsce Pamięci Ofiar Gestapo, a także „Nowela sza-
chowa” Stefana Zweiga, który na miejsce akcji swojego utworu 
wybrał właśnie więzienną celę w dawnym Métropole. Niesamowita 
historia rodziny Friedigerów również warta jest tego, by ocalić ją 
od zapomnienia.

Daria Rusin
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UTW

DATA TEMAT WYKŁADOWCA

17.10.2019 
godz. 17.00

Interdyscyplinarny
W trosce o przyszłość z myślą o przyszłości. (Zapisy 

zainteresowanych na warsztaty)

mgr Etnologii Regina Pazdur
mgr Historii Daria Rusin

24.10.2019 
godz. 17.00

Medycyna
Upadki – problem seniorów

Wykład z treningiem podnoszenia się po upadku. 
Zalecany ubiór – spodnie

Lek. med. Leon Ferfecki

25.10.2019 (piątek) 
godz. 17.00-21.00

MDK

Spotkanie integracyjne 
Członków Stowarzyszenia

7.11.2019 
godz. 17.00

Medycyna
Suplementy diety

dr nauk Adam Świderski

21.11.2019 
godz. 17.00

Medycyna
Rozwój małego dziecka. Niepokojące symptomy – 

autyzm

Pedagog specjalny – terapeuta
mgr Magdalena Poraj-Porawska

12.12.2019 
godz. 17.00

Literaturoznawstwo
„Gustaw Herling Grudziński – świadectwo czasów 

zniewolenia”. 100-lecie urodzin pisarza
mgr Krystyna Korbut-Płonka

9.01.2020 
godz. 17.00

Fantastyka naukowa
Sztuczna inteligencja. Nadzieja czy zagrożenie

mgr Janusz Ślesak

10.01.2020
godz. 16.00-21.00

MDK

Spotkanie noworoczne
Członków Stowarzyszenia

16.01.2020 
godz. 17.00

Medycyna
Fakty i mity we współczesnej medycynie

Lek. med. Geriatra Adam Rauk

30.01.2020 
godz. 17.00

Psychologia
Motywacja i rozwój osobisty, wykład z testem

mgr Władysław Klaja

WYKŁAD OTWARTY – Miejski Dom Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7
SPOTKANIE INTEGRACYJNE – Miejski Dom Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7

WYKŁADY CYKLICZNE – Klub Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Lenartowicza 7
SPOTKANIE NOWOROCZNE – Miejski Dom Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7

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

PROGRAM ZAJĘĆ (WYKŁADÓW)
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ANDRYCHOWIE

I semestr 2019-2020 r.

3 października studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku zainaugurowali kolejny rok akademicki. Relacja z tego wy-
darzenia w następnym wydaniu Nowin Andrychowskich. Obecnie publikujemy rozkłady zajęć, które przekazał nam 
prezes UTW Zbigniew Lot.

Red.

Startuje nowy rok w UTW
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Warsztaty malarskie prowadzi mgr Jerzy Kozak 
w Klubie UTW, ul. Lenartowicza 7
sobota: 12, 26.10.2019; 9, 23.11.2019; 7, 14.12.2019; 
4, 18.01.2020; godz. 10.00 – 15.00

Spotkania z poezją: „Spotkania z polską poezją kobiecą” pro-
wadzi mgr Krystyna Korbut-Płonka
w Klubie UTW, ul. Lenartowicza 7
piątek: 25.10.2019; 29.11.2019; 31.01.2020; godz. 17.15

Warsztaty wokalne prowadzi kol. Teresa Młocek 
w Klubie UTW, ul. Lenartowicza 7 
wtorek, godz. 15.00

Warsztaty „Recepta na zdrową kuchnię” pogadanki kulinar-
ne prowadzi kol. Maria Polok
w Klubie UTW, ul. Lenartowicza 7
wtorek: 22.10.2019; 12.11.2019; 10.12.2019; 14.01.2020; 
godz. 16.30

Warsztaty informatyczne prowadzi mgr Magdalena Kubalka-
-Pluta, kurs podstawowy, kurs dla zaawansowanych
Koszty ok. 20,00 zł/miesiąc
Szczegółowe informacje co do miejsca i terminu zajęć zostaną 
podane w późniejszym terminie.

Warsztaty filozoficzne „Kultura Żydowska” prowadzi 
dr Łukasz Ćwiertnia w Klubie UTW, ul. Lenartowicza 7, 
środa, godz. 17.15

Warsztaty „W trosce o przyszłość z myślą o przeszłości”  
Archiwum Gminy Andrychów – działaj z nami 
w Klubie UTW, ul. Lenartowicza 7
wtorek: 29.10.2019; 5, 19, 26.11.2019; 3, 17.12.2019; 
godz. 17.00. 
Zapisy na warsztaty prowadzą mgr Regina Pazdur i mgr Daria 
Rusin – patrz wykład 17.10.2019 r.

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 
I grupa – środa, godz. 15.00 – 16.00
II grupa – środa, godz. 16.00 – 17.00
Koszty ok. 50,00 zł/miesiąc
Spotkanie organizacyjne dla wszystkich zainteresowanych 
osób, 9 października 2019 r.

Ćwiczenia w Klubie Fitness Be-fit Andrychów, ul. Słowackiego 
4a (stary tartak)

Pilates, wtorek, godz. 9.00 – 10.00 (kontynuacja) koordynator 
Barbara Zaborowska tel. 504 252 731

Joga 
poniedziałek, godz. 9.00 – 10.00 (kontynuacja) koordynator 
Mieczysława Prus tel. 697 762 156 
poniedziałek, godz. 16.15 – 17.15 (kontynuacja) koordynator 
Wanda Olearczyk tel. 602 625 751

Gimnastyka 50+
środa, godz. 9.00 – 10.00 (kontynuacja) koordynator Krystyna 
Zach tel. 880 841 738 lub w zastępstwie Mieczysława Prus 
tel. 697 762 156
piątek, godz. 9.00 – 10.00 (kontynuacja) koordynator Stanisła-
wa Pomietło tel. 500 362 709

Gimnastyka „Zdrowe plecy” czwartek, godz. 16.15 – 17.15 ko-
ordynator Urszula Wacław tel. 696 271 579
Koszty ok. 25,00 zł/miesiąc

Baseny termalne w Szaflarach każdy pierwszy poniedziałek 
od listopada, koszty ok. 70.00 zł
Zapisy u kol. Barbary Bubak tel. 609 735 206

Basen kryty w Andrychowie zajęcia po uzgodnieniu terminów 
przez szkoły

Turystyka i rekreacja prowadzi kol. Józef Kobielus tel. 510 238 
243
środy, wg programu wycieczek opracowywanego na każdy 
miesiąc (dostępny na www.utw.andrychow.eu)

Wycieczka turystyczna Polska południowo-wschodnia (Sando-
mierz, Puławy, Lublin, Majdanek, Zamość); 8 – 10 października
Koszty około 400,00 zł
Więcej informacji na www.utw.andrychow.eu

Wydarzenia kulturalne:
 „Bóg, Ja i pieniądze” – opowieść o miłości, Teatr im. Juliusza 
Słowackiego
Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski – Muzeum Ar-
cheologiczne w Krakowie 22.11.2019 r.
Koszty około 80,00 zł. Organizator Barbara Lachendro-Krucza-
ła tel. 694 314 901
Szczegóły wyjazdu podane zostaną w terminie późniejszym.
„Kochanie wróciłem” – komedia, spektakl w kinie Kijów Cen-
trum
Wystawa malarstwa – Muzeum Narodowe w Krakowie, 
25.01.2020 r. Koszty około 110,00 zł. Organizator Barbara La-
chendro-Kruczała tel. 694 314 901.
Szczegóły wyjazdu podane zostaną w terminie późniejszym.

WARSZTATY TEMATYCZNE
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ogłoszenia

Burmistrz Andrychowa ogłasza I-szy publiczny przetarg ustny nie-
ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Andrychowie 
przy ul. Granicznej Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość po-
łożona przy ul. Granicznej w Andrychowie, objęta księgą wieczystą 
nr KR1W/00012659/1, składająca się z działek nr: 523/9, 523/10, 
523/11, 523/12, 523/13 i 523/14 o łącznej pow. 0,8075 ha. Działki 
stanowią jeden kompleks o lekkim spadku w kierunku zachodnim, 
są niezabudowane i przylegają do drogi asfaltowej ul. Granicznej. 
Nieruchomość położona jest w odległości około 2 km od centrum 
miasta Andrychowa oraz około 70 m od ul. Krakowskiej przy grani-
cy z miejscowością Inwałd. Działkę nr 523/10 przecina sieć gazowa 
w odległości około 6 m od wschodniej granicy oraz posadowione 
są na niej dwa słupy – telefoniczny oraz energetyczny, natomiast 
działkę nr 523/14 przecinają dwa nieumocnione rowy, jeden ok. 50 
m od zachodniej granicy, drugi wzdłuż tej granicy. W najbliższym 
sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa 
oraz łąki, zadrzewienia i nieużytki. W ewidencji gruntów i budynków 
działka nr 523/9 sklasyfikowana jest jako droga, działki nr 523/10, 
523/11, 523/12 jako rola IIIb i pastwisko IV, działka 523/13 jako 
rola IIIb, łąka IV i pastwisko IV, a działka 523/14 jako rola IIIb 
i łąka IV. Sieć wodociągowa biegnie w pasie ul. Granicznej. W oko-
licy brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego części Gminy Andrychów 
w zakresie parcel położonych w Andrychowie, zatwierdzonym 
Uchwałą Nr XLIX-463-06 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 
28 września 2006 r. (z późn. zm.) działki nr 523/9, 523/10, 523/11, 
523/12, 523/13 oraz 13,5% działki nr 523/14 znajdują się w jedno-
stce ozn. symbolem A7.1/10.MN1 – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, pozostała część działki nr 523/14 znajduje się w jed-
nostkach A7.2/5.ZP2 – tereny zieleni nieurządzonej (59,5%) oraz 
A7/1.1.KDz – teren drogi zbiorczej (27%). Nieruchomość nie jest 
przedmiotem zobowiązań i wolna jest od obciążeń. W odniesieniu 
do działek 523/9 i 523/14 przed Sądem Rejonowym w Wadowicach 
pod sygn. akt I Ns 366/19 toczy się postępowanie o ustanowienie 
po nich drogi koniecznej do nieruchomości ozn. nr działki 572/3, 
stanowiącej własność osoby fizycznej. Przetarg (licytacja) odbędzie 
się w dniu 15 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu 
Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15, II piętro, sala konferencyjna. 
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 581.925,89 zł brutto (pięć-
set osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 
89/100) w tym należny 23% podatek Vat w wysokości 101.925,89 zł 
od kwoty 443.156,05 zł – zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy o podatku 
od towarów i usług, natomiast kwota 36.843,95 zł zwolniona jest 
z podatku Vat – zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 w/cyt. ustawy. W prze-
targu mogą brać udział podmioty, które wpłacą wadium w wyso-
kości 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w formie 
pieniądza: przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego 
w Andrychowie nr 82 8110 0000 2001 0000 1225 0002 prowadzony 
przez ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie w taki sposób, aby 
najpóźniej w dniu 8 listopada 2019 r. wadium znajdowało się na ra-
chunku. Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa potwierdza 
wniesienie wadium przez jego uczestników, którzy winni przedłożyć 
komisji dowód tożsamości oraz oświadczenie, że zapoznali się ze 
wszystkimi warunkami przetargu. W przypadku, gdy uczestnikiem 
jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, osoba upo-
ważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do 
wglądu na papierze aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. 

Osoba przystępująca do przetargu będąca w związku małżeńskim 
zobowiązana jest do przedłożenia na piśmie zgody współmałżonka 
lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z majątku 
odrębnego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocni-
ka, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upraw-
niającego do udziału w postępowaniu przetargowym. Wadium wpła-
cone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet 
ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umo-
wy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie 
zwrócone niezwłocznie (bez odsetek), w ciągu 3 dni od odwołania, 
zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym 
przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Przetarg jest 
ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej 
jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej 
ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy 
przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny 
wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
Cena sprzedaży nieruchomości winna zostać wpłacona jednorazo-
wo, a środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym 
Gminy Andrychów przed podpisaniem umowy notarialnej. O ter-
minie zawarcia umowy Nabywca zostanie zawiadomiony w terminie 
do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia 
umowy notarialnej, w tym opłat sądowych ponosi Nabywca. W przy-
padku, gdy Nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzozie-
miec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. O nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), 
do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości Nabywca 
winien przedłożyć zezwolenie jeżeli jego uzyskanie wynika z prze-
pisów cytowanej wyżej ustawy. Nabywca przejmuje nieruchomość 
w istniejącym stanie prawnym i faktycznym, a w przypadku koniecz-
ności rozgraniczenia lub wznowienia granic działek pokrywa kosz-
ty prac geodezyjnych. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej 
nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15 
(I piętro, pok. 112 lub 113) w godzinach pracy Urzędu osobiście 
lub telefonicznie pod nr 33-842-99-55 lub 33-842-99-57. Ogłosze-
nie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu  
www.andrychow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Andrychowie www.bip.malopolska.pl/umandrychow/ 
jak również w siedzibie i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Andrychowie. Burmistrz Andrychowa zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu z ważnych powodów.

Materiał nadesłany przez UM w Andrychowie

Ogłoszenie o przetargu
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edukacja

Program „Aktywni 
dla zdrowia” zakładał 
aktywizację ruchową 
z elementami wspi-
naczki skałkowej osób 
z niepełnosprawno-
ścią intelektualną. Ku 
radości uczniów i na-
uczycieli został on do-
ceniony i 23 września 
50 osób (wychowan-
kowie wraz z opieku-
nami) pojechało na 
12-dniowy turnus terapeutyczny do Wisły. Plan dnia był bardzo 
napięty, nie pozostawiał czasu na nudę i bezczynność. Uczest-
nicy turnusu brali udział w różnorodnych ruchowych zajęciach 
rehabilitacyjnych, dogoterapii, korzystali z basenów solankowych 
i groty solnej. Największe wyzwanie stanowiła oczywiście wspi-
naczka skałkowa, której tajniki zgłębiali pod okiem profesjonal-
nych instruktorów. Oprócz programu terapeutycznego, ucznio-
wie realizowali założenia wypływające z treści edukacyjnych 
zaplanowanych dla dwutygodniowego okresu nauki szkolnej. Po 
pracowitym dniu był czas na relaks i rozwijanie zainteresowań 
uczniów: warsztaty rękodzielnicze, dyskoteki, spotkania towarzy-
skie, zabawy animacyjne, spacery. Dodatkowymi atrakcjami były 
wycieczki do ciekawych i znanych miejsc w najbliższej okolicy, 
m.in. do: Kopalni Węgla Kamiennego w Zabrzu oraz Muzeum 
Beskidzkiego w Wiśle. Wszystkie koszty turnusu rehabilitacyjne-
go zostały pokryte przez Fundację ING Dzieciom. 
W przypadku tego wyjazdu powiedzenie: „sport to zdrowie”, 
to zdecydowanie za mało. Przy okazji rozwoju fizycznego, nasi 
uczniowie zyskali nowe przyjaźnie, pewność siebie, rozwinęli sa-
modzielność, mieli możliwość przeżycia wielu nowych doświad-
czeń i pokonywania własnych słabości, lęków i ograniczeń. To 
był naprawdę dobry czas, a wrażeń wystarczy do końca roku 
szkolnego.

Tekst i foto: SOSW w Kaczynie

Sport to nie tylko zdrowie
W lipcowym numerze NA podzieliliśmy się z Państwem 
informacją o ogromnym sukcesie naszego Ośrodka – zo-
stał on jednym z dwóch nagrodzonych w ogólnopolskim 
konkursie zorganizowanym przez Fundację ING Dzie-
ciom w ramach programu „Turnusy Uśmiechu”.

Jak mówi powiedzenie „Pierwsze koty za płoty” i z każdym 
dniem w naszej klasie atmosfera robi się weselsza. Dzieci poznają 
zasady i reguły szkolne, nawiązują relacje z kolegami i koleżan-
kami z klasy oraz starszymi kolegami ze szkoły. Swoimi pracami 
plastycznymi zapełniają gazetki w sali lekcyjnej. Oprócz zajęć 
edukacyjnych i specjalistycznych, uczniowie mają czas na chwilę 
zabawy w kąciku, gdzie znajdują się ulubione książki, gry, zabaw-
ki, pluszaki. Dużą atrakcją dla uczniów są działania na monitorze 
interaktywnym, który Ośrodek pozyskał dzięki udziałowi w rzą-
dowym projekcie „Aktywna Tablica”.
Pierwszoklasistom życzymy wszechstronnego rozwoju, poczu-
cia bezpieczeństwa i życzliwości ze strony społeczności szkolnej 
oraz samych dobrych chwil w naszej placówce.

Tekst i foto: SOSW w Kaczynie

Witajcie w naszej szkole
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaczynie przyjął 
w tym roku szkolnym 5 nowych uczniów. Drugiego wrze-
śnia w naszych progach zagościli: Lena, Michalina i Szy-
mon – mieszkańcy gminy Andrychów oraz Dawid z Kal-
warii, a po tygodniu zespół klasowy zasiliła Ilonka z Babic 
koło Wadowic. 

reklama
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wybory

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

miasto Andrychów - ulice: 1-go Maja, Floriańska, Garncarska, Krakowska (nume-
ry nieparzyste: 1 - 81), Legionów, Leśna, Na Wzgórzach, Ogrodowa, Ferdynanda 
Pachla, Parkowa, Pl. Adama Mickiewicza, Pod Skarpą, Przyjaźni, Rodzinna, Rynek, 
Słoneczna, Słowackiego, Romualda Traugutta, Wyzwolenia;

Andrychów, Urząd Miejski, ul. Rynek 16, 
34-120 Andrychów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych

2
miasto Andrychów - ulice: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Beskidzka, Ignacego 
Daszyńskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Jana Kilińskiego, Tadeusza Kościuszki, 
Olszyny, Piękna, Podgórska, Al. Adama Wietrznego;

Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 3, 
ul. Ignacego Daszyńskiego 14, 
34-120 Andrychów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych

3 miasto Andrychów - ulice: Fabryczna, Bartosza Głowackiego, Polna, Sarnia, Tkac-
ka, Tkacka Boczna, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Żwirki i Wigury;

Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 2, 
ul. Jarosława Dąbrowskiego 2, 
34-120 Andrychów

4

miasto Andrychów - ulice: Stefana Batorego, Biała Droga, Henryka Biłki, Władysława 
Broniewskiego, Cicha, Marii Curie-Skłodowskiej, Grunwaldzka, Klonowa, Jana Ko-
chanowskiego, Hugo Kołłątaja, Marii Konopnickiej, Konstytucji 3 Maja, Krakowska 
(numery nieparzyste: od numeru 83; numery parzyste: od numeru 136), Lipowa, Wan-
dy Malickiej, Cypriana Kamila Norwida, Elizy Orzeszkowej, Powstańców Warszawy, 
Bolesława Prusa, Przemysłowa (numery nieparzyste: od numeru 5; numery parzyste:  
od numeru 8), Gen. Władysława Sikorskiego, Solidarności, Strefowa, Szarych Szeregów, 
Tęczowa, Topolowa, Wincentego Witosa, Tadeusza Wolfa, Emila Zegadłowicza;

Andrychów, Hala sportowa, ul. 1 Maja 4,  
34-120 Andrychów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych

5
miasto Andrychów - ulice: 27-go Stycznia, Brzegi, Krakowska (numery parzyste: 
56÷134), Niecała, Przemysłowa (numery nieparzyste: 1 - 3, numery parzyste: 2 - 6), 
Starowiejska, Szewska;

Andrychów, Miejski Dom Kultury, 
ul. Szewska 7, 34-120 Andrychów

6 miasto Andrychów - ulice: Metalowców; Włókniarzy 1C, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
Andrychów, Małopolski Inkubator Przedsiębiorczo-
ści, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów. 
Lokal dost. do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7 miasto Andrychów - ulice: Stanisława Lenartowicza 1, 2, 3, 5, 19; Włókniarzy 10, 
10a, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 32, 33, 34;

Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 4, 
ul. Włókniarzy 10a,  34-120 Andrychów
Lokal dost. do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8 miasto Andrychów - ulice: Graniczna, Krakowska (numery parzyste: 2 - 54), Stani-
sława Lenartowicza 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 72, 74, 76;

Andrychów, Klub Osiedlowy ASM, 
ul. Stanisława Lenartowicza 7, 
34-120 Andrychów

9 miasto Andrychów - ulica: Stanisława Lenartowicza 26, 28, 30, 32, 52, 54, 56, 57, 
58, 59, 61, 69, 70, 71;

Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 5, 
Sala lekcyjna, ul. Stanisława Lenartowicza 26, 
34-120 Andrychów

10 miasto Andrychów - ulica: Stanisława Lenartowicza 25, 38, 44, 46, 48, 50, 60, 64, 
66, 68;

Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 5, Świetlica, ul. 
Stanisława Lenartowicza 26, 34-120 Andrychów

11
część sołectwa Roczyny - ulice: Bielska (numery nieparzyste: 1 - 65; numery parzy-
ste: 2 - 90), Cyprysowa, Dolna, Krótka, Kwiatowa, Ogrodnicza, Sadowa, Słonecz-
na, Sołecka, Sportowa, Stawowa, Środkowa, Zarzeczna

Roczyny, Zespół Szkół Samorządowych, Sala lek-
cyjna /wejście boczne, Roczyny ul. Szkolna 10,  
34-120 Andrychów

12

część sołectwa Roczyny - ulice: Akacjowa, Bielska (numery nieparzyste: od nume-
ru 67; numery parzyste: od numeru 92), Bławatkowa, Bukowa, Bursztynowa, Dia-
mentowa, Graniczna, Graniczna Górna, Gronie, Jarzębinowa, Jesionowa, Konwa-
liowa, Krajobrazowa, Kryształowa, Lawendowa, Leszczynowa, Leśna, Makowa, 
Malownicza, Modrzewiowa, Ks. Jana Nowaka, Perłowa, Plenerowa, Podgórska, 
Polana, Rubinowa, Rumiankowa, Spokojna, Szafirowa, Szkolna, Szmaragdowa, 
Topolowa, Turkusowa, Wiedeńska

Roczyny, Zespół Szkół Samorządowych, Sala lek-
cyjna /wejście główne, Roczyny ul. Szkolna 10,  
34-120 Andrychów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych

O B W I E S Z C Z E N I E   
BURMISTRZA ANDRYCHOWA z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Burmistrz Andry-
chowa podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:



47Nowiny Andrychowskie, nr 10 (346) - październik 2019

wybory

13

część sołectwa Sułkowice-Łęg - ulice: miejscowość Sułkowice: Bł. Siostry 
Faustyny, Centralna, Górska, Mostowa, Okrężna, Sadowa, Turystyczna, 
Wiosenna, Wspólna (nr 15; numery parzyste: 4, 6, 10 - 14, 20 - 26, 30, 36, 36a,  
38 - 50, 54 - 62, 66, 70, 74, 76, 82 - 92, 96 - 100, 106, 108, 130, 132, 136, 144, 158)

Sułkowice-Łęg, Zespół Szkół Samorządowych, 
Sułkowice ul. Centralna 2,  
34-120 Andrychów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych

14

część sołectwa Sułkowice-Łęg - ulice (osiedla): miejscowość Sułkowice: 
Beskidzka, Kościelna, Zarzeczna; miejscowość Targanice: Długa (numery 
wszystkie: 1 - 26, numery parzyste: 28 - 42, 60), Dobra, os. Francja, os. 
Gierkówka, os. Podmiejskie;

Sułkowice-Łęg, Remiza OSP, Sułkowice ul. 
Beskidzka 124a,  
34-120 Andrychów

15

sołectwo Brzezinka - ulice: miejscowość Brzezinka: Św. Antoniego, Graniczna, 
Tadeusza Kowalczyka, Legionistów, Podgórska, Polna, Słoneczna, Źródlana; miej-
scowość Roczyny: Działy; miejscowość Targanice: Długa (numery nieparzyste: 27 
- 41, numery parzyste: 48 - 58, 60a, 60D, numery parzyste: 62 - 82), Graniczna, 
Żwirki i Wigury;

Brzezinka, Publiczna Szkoła Podstawowa, Brzezinka 
ul. Słoneczna 5, 34-120 Andrychów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych

16

część sołectwa Targanice - ulice (osiedla): miejscowość Targanice: Brzezińska, 
Floriańska, Jagodowa, Jałowcowa, Kalinowa, Łagodna, Nad Potokiem, Olchowa, 
Orzechowa, Pogodna, Polanka, os. Wawrzynówka, Wesoła, Widokowa, Wierzbo-
wa, Wrzosowa; miejscowość Brzezinka: Brzezińska, Kalinowa, Nad Potokiem, 
Pogodna, Wesoła, Złota Górka;

Targanice, Zespół Szkół Samorządowych, 
Mała sala gimnastyczna, 
Targanice ul. Beskidzka 46, 34-120 Andrychów

17
część sołectwa Targanice - ulice (osiedla): miejscowość Targanice: Beskidzka, 
Brzozowa, Cisowa, Górska, Jawornicka, Jaworowa, Jodłowa, Kasztanowa, Kolo-
rowa, os. Modrzewiowe, Nowa Wieś, Różana, Sosnowa, os. Świerkowe;

Targanice, Zespół Szkół Samorządowych, Pokój na-
uczycielski, 
Targanice ul. Beskidzka 46, 34-120 Andrychów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych

18

sołectwo Sułkowice-Bolęcina - ulice: miejscowość Sułkowice: Farmer-
ska, Grzybowa, Kamieńcowa, Młyńska (bez numerów: 14, 16, 19, 21), Na-
wieśnicka, Racławicka, Ks. Stanisława Sikory, Spokojna, Stolarska, Stroma, 
Środkowa, Wiśniowa, Wspólna (numery nieparzyste: 1 - 13, od numeru 17; 
numery parzyste: 2, 8, 16, 18, 28, 32 - 34, 52, 64, 68, 72, 78, 80, 94, 102, 104,  
110 - 128, 134, 138 - 142, 146÷156, od numeru 160), Za Grapą, Zbożowa;

Sułkowice-Bolęcina, Zespół Szkół Samorządowych, 
ul. Racławicka 188, 34-125 Sułkowice

19 część sołectwa Rzyki - osiedla: Hajosty, Hatale, Kierczaki, Kluka, Leśniczówka, 
Młocki Dolne, Polaki, Potrójna, Praciaki, Szafarze, Za Kościołem;

Rzyki, Świetlica CKiW, Rzyki  os. Młocki Dolne 72, 
34-125 Sułkowice

20 część sołectwa Rzyki - osiedla: Haczki, Jagódki, Młocki Górne, Moskwiki, Mydla-
rze, Potok Kubikowski, Sordyle, Szczęśniaki, Urbanki;

Rzyki, Zespół Szkół Samorządowych, Rzyki 
os. Szczęśniaki 1, 34-125 Sułkowice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych

21

sołectwo Zagórnik - ulice (osiedla): miejscowość Zagórnik: Bia-
dasowska, Inwałdzka, Łąkowa, Miodowa, Myśliwska, Oazo-
wa, os. Biadasów I, os. Górka, os. Hulakówka, os. Maturówka,  
os. Świątkówka, Pod Groniem, Rekreacyjna, Skornicka, Ks. Leszka Solakiewicza, 
Strażacka, Szkolna, Źródlana; miejscowość Sułkowice: Kosynierów, Młyńska (nu-
mery: 14, 16, 19, 21);

Zagórnik, Zespół Szkół Samorządowych, 
Zagórnik ul. Szkolna 12, 34-120 Andrychów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych

22

część sołectwa Inwałd - ulice (osiedla):  
Ks. Władysława Bukowińskiego, Cicha, Dworska, Graniczna, os. Górki, Kolejowa, 
Miła, os. Parkowe, Radosna (numery parzyste), Rolna, Romerów, Rzeczna, Siewna, 
Spacerowa, Spokojna, Wadowicka (numery parzyste: 2 - 108, numery nieparzyste: 
1 - 77), os. Wapiennik, Wiejska (numery nieparzyste: 1 - 113, numery parzyste: 
2 - 118), Zagórnicka;

Inwałd, Zespół Szkół Samorządowych, Stary Budy-
nek, 
Inwałd ul. Wadowicka 79,  
34-120 Andrychów

23

część sołectwa Inwałd - ulice (osiedla): Gościnna, Jasna, os. Korcza, os. 
Kuwik, Radosna (numery nieparzyste), Wadowicka (numery nieparzyste:  
79 - 109; od numeru 110 wszystkie), Wiejska (numery nieparzyste: 115 - 119; od 
numeru 120 wszystkie), Zielna;

Inwałd, Zespół Szkół Samorządowych, Nowy Bu-
dynek, Inwałd ul. Wadowicka 79, 34-120 Andrychów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych

24 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie, 
ul. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów



48 radioandrychow.pl

wybory

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Krakowie III najpóźniej do dnia 
30 września 2019 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien był zostać złożony do Burmistrza Andrychowa najpóźniej do 
dnia 4 października 2019 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak

Z dniem 19 sierpnia 2019 r. (postanowienie nr 266/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III) nastąpiła zmiana dotychczasowej 
siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Andrychowie, która mieściła się w Remizie OSP przy ul. Rynek 16.
Nowa siedziba OKW Nr 3:
Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Jarosława Dąbrowskiego 2
Granice obwodu głosowania nr 3  nie uległy zmianie i obejmują następujące ulice: Fabryczna, Bartosza Głowackiego, Polna, Sarnia, 
Tkacka, Tkacka Boczna, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Żwirki i Wigury
Powyższe zmiany mają zastosowanie już od najbliższych wyborów do  Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na 13 października 
2019 r. 

Grażyna Łoboda
Sekretarz Gminy Andrychów

UWAGA !
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Andrychowie
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1. Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na okre-
ślonym stanowisku,
f) wykształcenie minimum średnie oraz posiadanie dyplomu ukoń-
czenia szkoły na jednym z kierunków:
- pielęgniarka dyplomowana,
- opiekunka domowa,
- opiekunka środowiskowa,
- opiekun medyczny
lub
wykształcenie średnie z ukończonym kursem potwierdzającym po-
siadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekun-
ki środowiskowej.
g) wysoka kultura osobista.
2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność skutecznego komunikowania się i współpracy z pod-
opiecznym i współpracownikami,
b) umiejętność organizowania pracy w domu chorego,
c) umiejętność i doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chory-
mi, starszymi i niepełnosprawnymi,
d) mile widziane ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierw-
szej pomocy (przedmedycznej),
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- czynności higieniczno-pielęgnacyjne,
- czynności gospodarcze,
- czynności opiekuńcze,
- czynności aktywizujące społecznie,
- przygotowywanie podopiecznemu posiłków z dostosowaniem die-
ty do stanu jego zdrowia – prowadzenie niezbędnej dokumentacji.
4. Zakres usług uzależniony jest od potrzeb i stanu zdrowia 
chorego. Działalność opiekunki/opiekuna będzie skierowana 
do osób będących w trudnej sytuacji zdrowotnej, a szczegó-
łowy zakres prac zostanie ustalony w przypadku podpisania 
umowy.
5. Wymagane dokumenty:
Życiorys (CV) wraz z klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realiza-
cji procesu rekrutacji zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016-679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod-
nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych.
Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.
Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe/ 
kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzają-
cych doświadczenie zawodowe kandydata.
Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnie-
nia.

Wypełniony formularz ofertowy.
6. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku: praca 
w terenie w godzinach popołudniowych , weekendy oraz święta.
Rodzaj umowy: umowa zlecenia.
Inne informacje:
Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymaga-
ny jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, 
pod rygorem odrzucenia oferty.
W treści oferty wymagane jest, aby oferent zaproponował kwotę 
brutto za godzinę pracy wraz z oświadczeniem: Zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzi-
nowej w 2019 r. (Dz. U. poz. 1794)  wydanym na podstawie Ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 
r. poz. 2177) wysokość wynagrodzenie za pracę na podstawie umowy zlecenia 
wynosi 14,70 zł brutto/h. 
Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają 
uzupełnieniu lub poprawieniu.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do od-
stąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wybo-
ru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 
870 89 81 
Osoby, które będą spełniały warunki formalne indywidualnie zo-
staną zaproszone na rozmowę telefonicznie lub za pomocą poczty 
elektronicznej.
Postępowanie zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie 
wstępnej oceny merytorycznej.
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w sie-
dzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie  ul. Starowiejska 
22b dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.
Ocena ofert zostanie dokonana wg kryteriów: Cena 60 pkt im niższa 
tym wyżej punktowana wg wzoru:
Cena oferty najniższej
Liczba punktów oferty = ---------------------------------------- x 60
Cena oferty ocenianej
Predyspozycje zawodowe  z uwzględnieniem doświadczenia kandy-
data max 40 pkt
Kandydat może maksymalnie uzyskać 100 pkt
OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnio-
skodawcom, bez względu na wynik postępowania.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Andrychowie (pokój nr 12) lub pocztą na 
adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 
22b, 34-120 Andrychów, pokój nr 12 z dopiskiem: „Dotyczy zmó-
wienia publicznego pn. Świadczenie usług opiekuńczych w okresie 
od września 2019 r. do grudnia 2019 r”. w terminie  do czasu wy-
łonienia kandydata, ale nie dłużej niż do 31.12.2019 r.
Oferty niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym 
wyżej terminie nie będą rozpatrywane  

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
Elżbieta Prus 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie  zaprasza do przedłożenia szacunkowej oferty cenowej na 
zmówienie publiczne pn. Świadczenie usług opiekuńczych w okresie od września do grudnia 2019 r.”

Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej
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Kocierz Hotel&Spa zaprasza do wspólnej zabawy. Wystarczy 
odpowiedzieć na pytanie: Ile kortów tenisowych znajduje się 
w Kocierz Hotel&Spa? Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres 
redakcji do 31 października 2019 r. Wśród osób, które nadeślą 
prawidłową odpowiedź, wybierzemy zwycięzcę, który otrzyma 
voucher do karczmy o wartości 150 zł. Nagroda za rozwiązanie 
konkursu z poprzedniego numeru wędruje do Anny Skowroń-
skiej z Andrychowa. Gratulujemy!

reklama

Członkowie i Zarząd 
Towarzystwa Miłośników Andrychowa 

przekazują najserdeczniejsze 
wyrazy współczucia 
Marii Przybyłowicz

opłakującej śmierć matki

Mityngi Anonimowych 
Alkoholików w Andrychowie

PONIEDZIAŁEK – godz. 17.30, gr. AA „Ptaki” – ul. Starowiejska budynek przychodni 
WTOREK – godz. 19.00, gr. AA „O to chodzi” – ul. Starowiejska budynek przychodni 
ŚRODA – godz. 16.30, gr. AA „Podaj dalej” – ul. Starowiejska budynek przychodni 
CZWARTEK – godz. 18.00, gr. AA „Stokrotka” – ul. Starowiejska budynek przychodni 
PIĄTEK – godz. 19.00, gr. AA „Exodus” – ul. Batorego 52 (dom dla bezdomnych) 
SOBOTA – godz. 16.00, gr. AA „Zamek” – ul. Dąbrowskiego Oddział Odwykowy 
NIEDZIELA – godz. 17.00, gr. AA „Mgiełka”  – ul. Batorego 52 (dom dla bezdomnych)

Członkowie grup AA mówią o sobie i zwracają się z tym do innych 
alkoholików: Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą kobiet i męż-
czyzn, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, 
aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wy-
chodzeniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we 
wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych 
składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni  poprzez własne, 
dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, 
wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie 
angażuje się w żadne polityczne polemiki, nie popiera ani nie zwal-
cza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać 
w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.  mn

Podajemy aktualną listę miejsc i terminów spotkań grup AA. 

Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Andrychowie

Ul. Metalowców 10, Gabinet 2-03

PAŹDZIERNIK 2019:

7.10.2019 r. (poniedziałek) 14:30-18:30
9.10.2019 r. (środa) 14:30-19:00

10.10.2019 r. (czwartek) 14:30-19:00
14.10.2019 r. (poniedziałek) 8:30-12:30

16.10.2019 r. (środa) 8:00-12:30
17.10.2019 r. (czwartek) 8:00-12:30

21.10.2019 r. (poniedziałek) 8:30-12:30
23.10.2019 r. (środa) 8:00-12:30

24.10.2019 r. (czwartek) 14:30-19:00
28.10.2019 r. (poniedziałek) 8:30-12:30

30.10.2019 r. (środa) 8:00-12:30
31.10.2019 r. (czwartek) 8:00-12:30

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

materiał sponsorowany
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Informuję o zmianie przepisów w zakresie pobierania opłaty recyklingo-
wej za torby na zakupy z tworzyw sztucznych oraz nowych obowiązkach 
prowadzących jednostki handlowe w związku z wejściem w życie ustawy 
z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1579).
    1. Od 1 września 2019 roku opłata recyklingowa, o której mowa w art. 
40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpa-
dami opakowaniowymi, dotyczy również toreb na zakupy z tworzyw 
sztucznych o grubości materiału równej 50 mikrometrów i więk-
szej.
    2. Od 1 stycznia 2020 roku pobraną opłatę recyklingową za torby na 
zakupy z tworzywa sztucznego wnosi się w terminie do 15 dnia miesiąca 
następującego po kwartale, w którym została pobrana. Z tym, że opła-
tę recyklingową pobraną w 2019 roku przekazuje na rachunek bankowy 
prowadzony przez marszałka województwa na zasadach dotychczaso-
wych tj. do 15 marca 2020 roku.
    3. Pierwsze sprawozdanie z zakresu nabytych i wydanych lekkich 
oraz pozostałych toreb na zakupy z tworzyw sztucznych przedsiębiorcy 
prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są 
oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recy-
klingową składają za 2019 rok (w terminie do 15 marca 2020 roku). 
Więcej informacji: www.malopolska.pl/produktowa
    4. Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorca prowadzący jednostkę han-
dlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy 
z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, jest obowiązany pro-
wadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych lekkich i pozosta-
łych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalenda-
rzowym w postaci elektronicznej albo papierowej (oddzielnie dla każdej 
jednostki handlowej). Informacje zawarte w ewidencji ma obowiązek 
przechowywać przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego 
informacje dotyczą.
    5. Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hur-
towego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, 
objęte opłatą recyklingową są obowiązani do złożenia wniosku o wpis 
do rejestru BDO, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku. Więcej 
informacji w zakresie zasad rejestracji oraz wzór wniosku o wpis do reje-
stru BDO znajduje się na: www.malopolska.pl/rejestr.

Ponadto przypominam o następujących obowiązkach ustawowych:
    1. Przedsiębiorcy prowadzący: jednostkę lub jednostki handlu detalicz-
nego o powierzchni handlowej powyżej 500 m², sprzedający produkty 
pakowane w tych jednostkach; więcej niż jedną jednostkę handlu deta-
licznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m², sprzedający 
produkty pakowane w tych jednostkach, podlegają obowiązkom wynika-

jącym z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami 
i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 542 z późn. zm.). 
Więcej informacji: www.malopolska.pl/produktowa
    2. Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach 
i/lub produkty (m.in. opony, oleje) powinni przedłożyć do urzędu mar-
szałkowskiego sprawozdanie za dany rok sprawozdawczy w terminie do 
15 marca roku następującego po roku sprawozdawczym.
Więcej informacji: www.malopolska.pl/produktowa
    3. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wprowadzania do 
obrotu oraz sprzedawcy detaliczni baterii i akumulatorów są zobowiązani 
do składania rocznych sprawozdań z zakresu gospodarki bateriami i aku-
mulatorami do urzędu marszałkowskiego za dany rok sprawozdawczy 
w terminie do 15 marca roku następującego po roku sprawozdawczym. 
Więcej informacji: www.malopolska.pl/baterie
    4. Sprzedawca detaliczny baterii przenośnych lub akumulatorów prze-
nośnych, którego powierzchnia sprzedaży przekracza 25 m², jest obowią-
zany do przyjęcia selektywnie zebranych zużytych baterii i akumulatorów 
przenośnych od użytkownika końcowego przez udostępnienie pojemnika 
na nie oraz do przekazania zgromadzonych zużytych baterii sprzedaw-
cy hurtowemu lub zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory 
zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 521).
    5. Podmioty będące wytwórcami odpadów (nie dotyczy odpadów ko-
munalnych) są zobowiązane do składania zbiorczych zestawień danych 
o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów do urzędu marszałkowskie-
go za dany rok sprawozdawczy w terminie do 15 marca roku następują-
cego po roku sprawozdawczym.
Więcej informacji: www.malopolska.pl/zbiorcze
    6. Podmioty korzystające ze środowiska powinny wnieść opłatę oraz 
przedłożyć wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania 
ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, do urzędu marszałkow-
skiego za dany rok sprawozdawczy w terminie do 31 marca roku nastę-
pującego po roku sprawozdawczym. Więcej informacji: www.malopolska.
pl/srodowisko

Walka o środowisko naturalne to cel, wyzwanie i obowiązek każdego z nas. 
Możemy je osiągnąć tylko wspólnymi siłami. Licząc na Państwa zaangażowa-
nie, zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie powyższej informacji wśród 
przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na Państwa terenie 
w celu przypomnienia o ww. obowiązkach wynikających z przepisów prawa.

Z poważaniem
Tomasz Urynowicz

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 
Materiał nadesłany przez UM w Andrychowie

Zmiana przepisów w zakresie pobierania opłaty recyklingowej

Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie zaprasza na Sobotnie spotkania 
z książką! Zajęcia dla młodych czytelników ruszają 12 października o 9.00. 

Lubisz czytać książki? Chcesz o nich rozmawiać, dyskutować? Przyjdź do nas! Na dobry 
początek poznamy tajemnice Strażników Ga’Hoole – bohaterów kultowej serii książkowej 
Kathryn Lasky. 

Materiał nadesłany przez MBP w Andrychowie

Młody Czytelniku, podyskutujmy o książce!
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ogłoszenia

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z NIERUCHOMOŚCI 
JEDNORODZINNYCH (PAŹDZIERNIK - LISTOPAD 2019 r.)

8.10.2019 INWAŁD
Romerów, Dworska, Rzeczna, Miła, Radosna, Jasna, os. Kuwik, Wiejska.

9.10.2019 INWAŁD
Gościnna, os. Górki, Siewna, Kolejowa, Zagórnicka, Spacerowa, os. Wapiennik.

10.10.2019 INWAŁD
os. Korcza, Zielna, Spokojna, Cicha, Rolna, Wadowicka, Graniczna, os. Parkowe, 
Bukowińskiego.

22.10.2019 SUŁKOWICE
Wspólna, Okrężna, Nawieśnicka.

23.10.2019 RZYKI
os. Leśniczówka, os. Szafarze, os. Hajosty, os. Młocki Dolne, os. Szczęśniaki.

24.10.2019 SUŁKOWICE
Racławicka, Kosynierów, Środkowa, Za Grapą, Młyńska, Kamieńcowa, Grzy-
bowa, Stroma, Farmerska, Wiśniowa, Zbożowa, Sikory, Spokojna, Stolarska. 

29.10.2019 RZYKI
os. Za Kościołem, os. Młocki Górne, os. Haczki, os. Urbanki, os. Sordyle, os. Mo-
skwiki, os. Jagódki, os. Mydlarze.

29.10.2019 RZYKI PRACIAKI
os. Polaki, os. Praciaki, os. Potok Kubikowski, os. Hatale, os. Potrójna, os. Kierczaki, 
os. Kluka.

30.10.2019 ZAGÓRNIK
Solakiewicza, Skornicka, Oazowa, os. Maturówka, os. Hulakówka.

30.10.2019 SUŁKOWICE
Beskidzka, Centralna, Kościelna, Zarzeczna.

4.11.2019 ROCZYNY
Krótka, Dolna, Sadowa, Ogrodnicza, Stawowa, Słoneczna, Środkowa, Sołecka.

5.11.2019 ROCZYNY
Zarzeczna, Graniczna, Graniczna Górna, Krajobrazowa, Malownicza.

6.11.2019 ROCZYNY
Bielska, Kwiatowa, Cyprysowa, Ks. Nowaka, Sportowa, Szkolna (od strony szkoły).

7.11.2019 ROCZYNY
Wiedeńska, Bursztynowa, Diamentowa, Kryształowa, Rubinowa, Szafirowa, Szma-
ragdowa, Turkusowa, Modrzewiowa, Spokojna, Szkolna (od strony cmentarza), 
Rumiankowa, Makowa, Lawendowa, Konwaliowa, Bławatkowa, Perłowa, Roczyny: 
ul. Działy, Targanice: ul. Żwirki i Wigury.

8.11.2019 ROCZYNY
Podgórska, Topolowa, Plenerowa, Polana, Leśna, Gronie, Akacjowa, Bukowa, Ja-
rzębinowa, Leszczynowa.

12.11.2019 TARGANICE
Beskidzka, os. Świerkowe, Górska, Kasztanowa, Sosnowa, Jawornicka, Nowa Wieś 
os. Modrzewiowe, Różana, Brzozowa, Cisowa, Kolorowa, Jodłowa.

13.11.2019 TARGANICE
Floriańska, Wawrzynówka, Wrzosowa, Nad Potokiem, Wesoła, Olchowa, Kalinowa.

13.11.2019 ZAGÓRNIK
os. Górka, Strażacka, Pod Groniem, Łąkowa, os. Świątkówa, Źródlana, Szkolna, 
Miodowa, Rekreacyjna, Myśliwska.

14.11.2019 BRZEZINKA GÓRNA
wszystkie ulice.

14.11.2019 TARGANICE 
Brzezińska, Orzechowa, Wierzbowa, Jałowcowa, Łagodna, Pogodna, Jagodowa, 
Polanka, Widokowa, Jaworowa.

14.11.2019 ZAGÓRNIK
os. Biadasów, Biadasowska, Inwałdzka.

15.11.2019 TARGANICE 
Graniczna, Dobra, Długa, Podmiejskie, Gierkówka, Francja.

15.11.2019 BRZEZINKA DOLNA
wszystkie ulice.

21.11.2019 ANDRYCHÓW
Baczyńskiego.

21.11.2019 SUŁKOWICE
Faustyny, Mostowa, Sadowa.

21.11.2019 ANDRYCHÓW
Mickiewicza, Rynek, Garncarska, Floriańska, Pachla, Daszyńskiego, Olszyny, Legio-
nów, 1 Maja, Dąbrowskiego.

21.11.2019 SUŁKOWICE
Górska, Turystyczna, Wiosenna.

26.11.2019 ANDRYCHÓW
Beskidzka, Polna, Tkacka, Tkacka Boczna, Wyszyńskiego, Fabryczna, Głowackiego, 
Szewska, Brzegi, 27 Stycznia, Sarnia.

27.11.2019 ANDRYCHÓW
Prusa, Grunwaldzka, Biłki, Klonowa, Lipowa, Topolowa, Tęczowa, Cicha, Kołłątaja, 
Kochanowskiego, Konstytucji 3 Maja, Powstańców Warszawy, Szarych Szeregów, 
Witosa, Solidarności, Konopnickiej, Zegadłowicza, Broniewskiego, Orzeszkowej, 
Norwida, Skłodowskiej, Wandy Malickiej, Żwirki i Wigury, Wolfa.

28.11.2019 ANDRYCHÓW
Krakowska, Niecała, Lenartowicza, Metalowców, Włókniarzy, Starowiejska, Batore-
go, Biała Droga, Przemysłowa, Tabory Romskie, Słoneczna, Graniczna, Podgórska, 
Kilińskiego.

28.11.2019 ANDRYCHÓW
Wietrznego, Piękna, Kościuszki, Słowackiego, Traugutta, Leśna, Ogrodowa, Pod 
Skarpą, Parkowa, Na Wzgórzach, Wyzwolenia, Rodzinna, Przyjaźni.

W październiku i listopadzie 2019 r. na terenie Gminy Andrychów nastąpi zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon (wyłącznie z samochodów osobowych) bezpośrednio spod nierucho-
mości jednorodzinnych. Za odpady wielkogabarytowe uznaje się odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, 
nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.
Odpady w dniu wywozu należy wystawić przed nieruchomość najpóźniej do godz. 9.00!

UWAGA!
Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, 
ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, 
motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady zielone, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi. 
W/w odpady NIE BĘDĄ ODBIERANE spod nieruchomości! Można je oddać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych, zlokalizowanych w Andrychowie przy ul. Batorego 24 lub ul. Biała Droga zgodnie z zapisami REGULAMINU KORZY-
STANIA Z PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY ANDRY-
CHÓW. Regulamin oraz harmonogramy zbiórki można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego w Andrychowie www.andrychow.eu

Materiał nadesłany przez UM w Andrychowie
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Archiwum Gminy Andrychów

Jeśli mają Państwo stare (co najmniej z lat 70-80. XX wieku), 
ciekawe fotografie dokumentujące dawne życie w gminie An-
drychów, np. wygląd ulic, fotografie nieistniejących już budyn-
ków i chat, zdjęcia z budowy osiedla czy kościołów, z uroczy-
stości rodzinnych i religijnych, prosimy o przyniesienie ich do 
czytelni w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Andrychowie (lub 
zgłoszenie się bezpośrednio do koordynatorki projektu, tel. 
531 245 785). Osoby działające na rzecz Archiwum zeskanują je 
na profesjonalnym sprzęcie, opracują i następnie zwrócą właści-
cielowi. Do Archiwum, celem wykonania ich kopii cyfrowych, 
można przekazać również wszelkiego rodzaju dokumenty typu: 
świadectwa szkolne, dyplomy, legitymacje, stare listy, pocztów-
ki, telegramy, itp.
Dziękujemy serdecznie pierwszym darczyńcom, którzy odpo-
wiedzieli na nasze zaproszenie do współtworzenia Archiwum. 
Podziękowania specjalne kierujemy do Pań: Heleny z Chmurów 
Karbowiak, Stefanii Fiszebrandt, Barbary Rusin, Marii Pytel-
-Skrzypiec, Bożeny Bylicy, Iwony Majorczyk. Ich ciekawe ko-
lekcje można już oglądać na naszej platformie aga.edu.pl, którą 
systematycznie uzupełniamy i aktualizujemy wraz z postępem 
prac. Dodatkowo Pani Stefania Fiszebrandt przekazała do Izby 
Regionalnej Ziemi Andrychowskiej unikatową „Księgę Pamiąt-
kową Izby Porodowej w Andrychowie”  zawierającą interesują-
ce fotografie dokumentujące działalność nieistniejącej już pla-
cówki a także osobiste dokumenty. Dziękujemy!
Zapraszamy 17 października o godz. 17.00 na wykład pod na-
zwą  „W trosce o przeszłość z myślą o przyszłości: Archiwum Gminy 
Andrychów - działaj z nami!” do Klubu Andrychowskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej przy ul. Lenartowicza 7, który zostanie 

wygłoszony w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku; po wy-
kładzie rozpoczną się zapisy na bezpłatne warsztaty z zakresu 
archiwistyki, genealogii, a także obsługi Otwartego Systemu 
Archiwizacyjnego (OSA) i digitalizacji materiałów archiwal-
nych (terminy warsztatów: wtorek 29.10.2019; 5,19,26.11.2019; 
3,17.12.2019; godz. 17.00; prowadzenie mgr etnologii Regina 
Pazdur, mgr historii Daria Rusin). 
Przypominamy, że projekt pod nazwą „Archiwum Gminy An-
drychów” (podajemy skróconą nazwę projektu) realizowany jest 
dzięki dotacji pozyskanej przez Fundację „Memo” z Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich. Celem projektu, realizowanego przez 
Fundację „Memo” wraz z instytucjami i organizacjami partner-
skimi (Towarzystwem Miłośników Andrychowa, Miejską Bi-
blioteką Publiczną w Andrychowie, Stowarzyszeniem „Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku w Andrychowie” oraz Centrum Kultury 
i Wypoczynku w Andrychowie) jest zachęcenie miejscowej spo-
łeczności do udziału w działaniach związanych z ochroną dzie-
dzictwa kulturowego regionu, przy jednoczesnym zdobywaniu 
przez uczestników projektu wiedzy w sferze działań obywatel-
skich. Trwałym efektem projektu będzie Archiwum Gminy An-
drychów (AGA), którego zasób jest prezentowany w Internecie 
na specjalnie zbudowanym w tym celu serwisie Internetowym 
pod adresem aga.edu.pl.
Fundacja poszukuje wolontariuszy, którzy pragną włączyć się 
w prace na rzecz Archiwum nie tylko jako darczyńcy, ale także 
osoby zainteresowane poznaniem pracy archiwisty „od kuchni”. 
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapra-
szamy serdecznie do kontaktu z koordynatorką projektu Reginą 
Pazdur, tel.: 531 245 785, fundacjamemo@gmail.com

Zapraszamy do współtworzenia 
Archiwum Gminy Andrychów!
Od września 2019 r. przyjmowane są w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie zbiory do nowo powsta-
łego cyfrowego Archiwum Gminy Andrychów (AGA). Archiwum z założenia tworzymy wspólnie – każdy mieszkaniec 
gminy Andrychów, któremu na sercu leży ocalenie pamiątek przeszłości i pokazanie młodemu pokoleniu rzeczywi-
stości lat minionych może podzielić się swoimi archiwaliami z szerszym gronem odbiorców.

materiał sponsorowany
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Propozycje książkowe Miejskiej Biblioteki Publicznej

Propozycje płytowe sklepu muzycznego „Mikrus”

„Opowiastka trochę naukowa, trochę filozo-
ficzna o dziewczynce, która wraz z tajemni-
czym Duszkiem podróżuje po Wszechświecie. 
Kim jest tytułowa Marcelinka? Jakie zagadki 
Kosmosu odkryje przed nią jej towarzysz? 
I czy uda im się znaleźć to, co Najważniejsze? 
Czytanie kolejnych rozdziałów opatrzonych 
minimalistycznymi ilustracjami, wzbogaca wie-
dzę młodszych (i starszych) czytelników, a jed-
nocześnie pobudza do refleksji i wprowadza 
w lekko nostalgiczny nastrój”.

M. Bułhakow 
„Mistrz i Małgorzata”

„Na moskiewskich Patriarszych Prudach doszło 
do makabrycznego incydentu z udziałem dwóch 
członków literackiej organizacji Massolit! Kto za 
to odpowiada?! Jaki związek ze sprawą ma czarny 
kot i cudzoziemiec o dziwnym akcencie? Tym-
czasem nad miastem po niebie mknie na miotle 
Małgorzata, ukochana Mistrza, aby zostać go-
spodynią Balu Wiosennej Pełni… Ponadczasowa 
powieść, zawierająca dwa odrębne wątki - historię 
miłości tytułowych bohaterów dla której tłem jest 
szalony pobyt tajemniczego Wolanda i jego świty 
w Moskwie oraz historię Poncjusza Piłata i Jeszui. 
Lektura obowiązkowa dla koneserów literatury”.

B. Sabała-Zielińska 
„TOPR. Żeby inni mogli przeżyć”

„Ratownicy górscy od ponad 110 lat niosą po-
moc poszkodowanym miłośnikom gór. Warto 
sięgnąć po wyjątkową książkę, będącą hołdem 
dla tej elitarnej grupy ludzi, którzy z determi-
nacją potrafią walczyć o życie drugiego czło-
wieka. Jest to pierwsza tego typu publikacja, 
w której ratownicy zdradzają tajniki swojej pra-
cy, dzielą się sukcesami, porażkami i wątpliwo-
ściami. Autorka przedstawia obraz ludzi z krwi 
i kości, którzy w naszej wyobraźni uchodzą za 
niezłomnych bohaterów”.

J.L. Wiśniewski 
„Marcelinka rusza w Kosmos”

„Po kilkunastu latach działalności, zespół 
udowadnia, że nie jest tylko popkulturo-
wym zjawiskiem medialnym, a zespołem 
rockowym z krwi i kości! Muzycznie 
mamy tu pełny wachlarz najlepszych roc-
kowych tradycji – jest surowo, organicznie 
i rasowo. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, 
że podstawowym założeniem płyty, jest 
trzymanie słuchacza w pełnym napięciu 
i zaskakiwanie na każdym kroku nowymi 
kolorami”. 

„Wokalista zespołu, Jonathan Davis o albumie:
„Głęboko wewnątrz Ziemi żyje nadzwyczaj-
na siła. Tylko nieliczni są świadomi wielkości/
ważności i znaczenia tego miejsca, gdzie do-
bro/zło, ciemność/jasność, błogość/cierpie-
nie, strata/zysk oraz nadzieja/rozpacz istnieją 
jako jedność, wyrywając nam każdy moment 
z naszego życia. Jest to miejsce, gdzie jasne 
i ciemne moce przytwierdzają się do naszej 
duszy i wpływają na nasze emocje, wybory, 
postrzeganie i w końcu na całe nasze istnienie. 
Witajcie w The Nothing”.

Korn „The Nothing” Tylor Swift „Lover”

„To siódmy album w dyskografii ar-
tystki. W rozmowie z magazynem „Bil-
lboard” Taylor mówi o albumie: Będzie 
bardzo romantyczny. Ale nie będzie tam tyl-
ko piosenek o spełnionej miłości. Romantyzm 
może oznaczać też samotność, smutek czy prze-
chodzenie przez konflikt… Najważniejsze, by 
mieć na to odpowiedni ogląd.”

Afromental „5”
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W sobotę 7 września na andrychowskim stadionie już od 
samego rana gromadzili się sympatycy, piłkarze oraz dzia-
łacze Beskidu. Z rana zorganizowany został piknik rodzin-
ny z Football Academy, a wczesnym popołudniem oldboje 
andrychowskiego klubu zmierzyli się z Bielskimi Orłami, 
remisując 1:1. Wieczorem przyszła pora na punkt kulmina-
cyjny, czyli starcie podopiecznych Macieja Mrowca z ze-
społem Zagłębia Sosnowiec, złożonym głównie z piłkarzy 
rezerw pierwszoligowego klubu, wspartych przez wyżej 
notowanych kolegów. Na stadionie pojawili się także trener 
pierwszoligowej drużyny Radosław Mroczkowski wraz 
z dyrektorem sportowym Robertem Tomczykiem. Po 
osiemdziesięciu minutach, bo mecz miał oczywiście wyłącz-
nie towarzyski charakter, Beskid wygrał 2:1 po golach Ar-
tura Różyckiego. Po zakończeniu spotkania, punktualnie 
o godzinie 19:19, niebo rozbłysło pięknym pokazem fajerwerków, który stanowił efektowne zamknięcie tego pełnego atrakcji dnia. 
Trybuny stadionu przy ulicy Kościuszki wypełniły się szczelnie kibicami, których zjawił się niemal tysiąc. 

W jubileuszowym meczu wystapili: Adrian Czaplak (46 Kamil Syty) - Patryk Koim, Michał Tylek, Tomasz Sanok, Tomasz 
Moskała - Daniel Budka, Mariusz Sobala, Filip Kasiński, Miłosz Węglarz, Juan Pablo Alvarez Munera - Artur Różycki. 
Grali także: Patryk Mendela, Adrian Ostrowski, Artur Mizera, Konrad Gondko, Karol Maciejczyk.                       gs

Spektakularne widowisko
Początkiem września działacze Beskidu Andrychów zorganizowali dzień pełen piłkarskich atrakcji z okazji jubileuszu 
stulecia klubu, w tym między innymi mecz oldbojów oraz starcie seniorów z Zagłębiem Sosnowiec. Zwieńczeniem 
dnia był pokaz fajerwerków. 
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Latem ekipa MKS-u przeszła spore zmiany, o których pisaliśmy 
w szczegółach w poprzednim numerze. Nowy skład krystalizo-
wał się w trakcie meczów sparingowych oraz turniejów towarzy-
skich. Wśród nich między innymi zawody o Puchar Burmistrza 
Andrychowa, w których tryumfował MCKiS Jaworzno, pokonu-
jąc w finale andrychowian 3:0 (25:21, 25:19 , 25:15). MKS uplaso-
wał się na miejscu drugim, trzeci był VK Ostrava, a czwarty TKS 
Tychy. Ponadto podopieczni trenera Dariusza Syguły rozegrali 
serię meczów sparingowych, pokonując między innymi TKS Ty-
chy 3:1 czy Volley Rybnik również 3:1. Andrychowianie radzili 
sobie również bez większych problemów z Karpatami Krosno. 
Tymczasem 5 października rozpoczyna się sezon 2019/2020 II 
ligi siatkarzy. Na pierwszy ogień andrychowianie mierzą się u sie-
bie z rezerwami MKS-u Będzin. Później 12 października MKS 
we własnej hali zagra z Kęczaninem Kęty, 19 października andry-
chowianie pojadą do Tychów, a 26 października u siebie zmierzą 
się z AT Jastrzębski Węgiel. Następnie kolejny mecz dopiero 16 
listopada w Rybniku. Grupę piątą II ligi tworzy tylko osiem ze-
społów, co za tym idzie faza zasadnicza potrwa do połowy lute-
go. Później przyjdzie pora na play-offy. Czy tym razem seniorzy 
MKS-u stoczą zwycięską batalię o awans?                                 gs

Kolejne podejście
Seniorzy MKS-u Andrychów rozpoczynają kolejną walkę 
o awans do I ligi. Bardzo mocno odmieniony zespół pod 
wodzą nowego trenera Dariusza Syguły najpierw musi 
stawić czoła rywalom w piątej grupie II ligi. 

W trakcie przerwy w rozgrywkach andrychowskie siatkarki 
szlifowały formę nie tylko na treningach, ale i podczas obozu 
oraz meczów kontrolnych. Zawodniczki MKS-u brały także 
udział w turnieju towarzyskim w Krzeszowicach, gdzie wy-
grały z Bronowianką Kraków i MKS MOS Wieliczka po 2:0, 
a z Maratonem Krzeszowice zremisowały 1:1. Na weryfika-
cję formy czas właśnie nadszedł, bo początkiem październi-
ka rozpoczął się sezon 2019/2020 I ligi małopolskiej. Akurat 
w pierwszej kolejce andrychowianki pauzowały, ale teraz przed 
nimi seria starć z wymagającymi rywalkami: 12 października 
z Jedynką Tarnów u siebie, 19 października z Bronowianką 
Kraków na wyjeździe, 26 października z Elite Volley Kraków 
u siebie, a następnie 9 listopada z Prądniczanką Kraków na 
wyjeździe. W tym sezonie podopieczne trener Beaty Ksią-
żek staną jeszcze w szranki z Sandecją Nowy Sącz, Setbolem 
Oświęcim, Kęczaninem Kęty, MKS MOS Wieliczka, PMOS 
Chrzanów oraz Victorią Witkowice. Faza zasadnicza potrwa 
do końca marca przyszłego roku.                                         gs

Panie wracają do walki
Pierwsza liga małopolska siatkarek w sezonie 2019/2020 
ruszyła! Drużyna trener Beaty Książek solidnie przygoto-
wała się do rozgrywek, a przed kibicami mnóstwo emocji.
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W dziewięciu dotychczasowych spotka-
niach Beskid zanotował pięć zwycięstw, je-
den remis i trzy porażki. Zaczynając od tych 
ostatnich, warto zauważyć, że każdy prze-
grany mecz miał zupełnie inny charakter. 
Przeciwko rezerwom Wisły Kraków an-
drychowianie nie mieli większych szans, bo 
zespół Białej Gwiazdy był solidnie wzmoc-
niony graczami z szerokiej kadry ekstrakla-
sowej drużyny. Stąd wysokie i w pełni zasłu-
żone zwycięstwo krakowian 4:0. W starciu 
przeciwko rezerwom Cracovii, a więc li-
derowi rozgrywek, Beskid był o krok od 
zdobyczy. Andrychowianie zagrali bardzo 
uważnie w defensywie, a z przodu mieli co 
najmniej jedną znakomitą okazję, której nie 
udało się wykorzystać Arturowi Różyc-
kiemu (obrońca Cracovii wybił piłkę nie-
mal z linii bramkowej). W odpowiedzi kra-
kowianie wykorzystali rzut karny i wygrali 
1:0, pozostawiając w obozie Beskidu spory 
niedosyt. Z kolei na boisku przedostatnie-
go w tabeli beniaminka z podoświęcimskie-
go Rajska podopieczni trenera Macieja 
Mrowca wręcz nie mogli stracić punktów. 
Tymczasem gospodarze już po siedmiu 
minutach prowadzili 2:0, bo ich dwie akcje 
zaczepne okazały się zabójczo skuteczne. 
Później bezradni w tym dniu andrychowia-
nie próbowali odrobić straty, ale ekipa z Raj-
ska bardzo solidnie się broniła, w końców-
ce jeszcze skontrowała i zasłużenie wygrała 
3:0. Z beniaminkami Beskidowi się w tym 
sezonie nie wiedzie, bo przeciwko Czarnym 
Staniątki podopieczni trenera Mrowca mu-
sieli gonić wynik, a ostatecznie zremisowali 

3:3. Mimo tych potknięć, zespół Beskidu 
prezentuje jesienią naprawdę bardzo dobrą 
formę, a na większość ich meczów patrzy 
się z prawdziwą przyjemnością – wystar-
czy wspomnieć zwycięstwa 4:1 z Clepar-
dią Kraków czy 5:0 ze Skawinką Skawina. 
W obozie andrychowian szczególnie wy-
różnia się nowy napastnik – 20-letni Artur 
Różycki, który regularnie trafia do siatki 
i jest póki co najskuteczniejszym strzelcem 
zespołu. Nieoceniony również jest wkład 
środkowego pomocnika Mariusza Soba-
li, który swoim doświadczeniem wspoma-
ga całą drużynę, natomiast Kolumbijczyk 
Juan Pablo Alvarez Munera póki co szuka 

optymalnej formy, ale zdobył już premiero-
wego gola w barwach Beskidu.
Po dziewięciu seriach andrychowianie mają 
na koncie szesnaście punktów, które zapew-
niają im miejsce czwarte ze stratą ośmiu 
oczek do lidera – Cracovii II. Tabela jest 
jednak bardzo płaska, a pomiędzy czwartym 
Beskidem a dwunastym LKS-em Jawiszowi-
ce są tylko cztery punkty różnicy.
Październikowe mecze w Andrychowie: Wi-
ślanie Jaśkowice 5 października o 15:30, Wę-
grzcanka Węgrzce Wielkie 19 października 
o 15, a kolejny mecz w Andrychowie dopie-
ro 2 listopada o 14 z MKS-em Trzebinia.         
                                   gs

Półmetek w czołówce
Drużyna Beskidu Andrychów dzielnie kroczy przez rundę jesienną IV ligi. Podopieczni trenera Macieja Mrowca na 
półmetku plasują się na miejscu w ścisłej czołówce stawki, choć ostatnio zaliczyli sporą zadyszkę, tracąc punkty. 
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Drużyna z Inwałdu przebojem weszła do klasy A, 
notując początkiem sezonu efektowne rezultaty. 
Wystarczy wspomnieć zwycięstwa 7:0 z BCS-em 
Zawoja, 7:2 z Błyskawicą Marcówka czy 9:2 z Ko-
roną Skawinki. Na przestrzeni ośmiu spotkań ze-
spół Huraganu przegrał tylko raz, w pierwszej 
kolejce z Burzą Roczyny. Takie rezultaty dają im 
pozycję wicelidera z trzema punktami straty do 
pierwszego Sokoła Przytkowice. Halniak Targa-
nice i Burza Roczyny radzą sobie na półmetku 
jesieni bardzo podobnie – oba te zespoły wygrały 
po trzy mecze. Halniak góruje jednak nad Burzą 
mniejszą liczbą porażek – czterema. Drużyna 
z Targanic ma dziesięć punktów i zajmuje dzie-
siąte miejsce, a ekipa z Roczyn z dziewięcioma 
oczkami jest jedenasta. W klasie B miejsce w czo-
łówce utrzymuje spadkowicz, Znicz Sułkowi-
ce Bolęcina. Ekipa Znicza punktuje regularnie, 
pokonując między innymi lidera, Borowika Ba-
chowice, 2:0 czy Relaks Wysoka i Zaskawiankę 
Wadowice po 4:0. Na półmetku rundy zespół 
z Bolęciny zajmuje miejsce trzecie i traci do lide-
ra zaledwie trzy punkty. Solidnie spisuje się też 
drużyna z Zagórnika. Gronie zanotowały póki 
co trzy zwycięstwa, jeden remis i dwie porażki, co 

Jesień na półmetku
Rozgrywki w lokalnych klasach piłkarskich potrwają jeszcze przynajmniej miesiąc, aż do listopada.  W klasie A świetnie 
wiedzie się Huraganowi Inwałd, w klasie B w czołówce plasuje się Znicz, w C-klasie formę buduje Leskowiec, a w III 
lidze kobiet zespół z Roczyn krzepnie w roli beniaminka.

Ekipy zostały podzielone na trzy grupy (A, B, C), z których wyłonione 
zostały drużyny, które następnie utworzyły grupy Brązową, Srebrną 
oraz Złotą. W najsilniejszym gronie „złotych” drużyn tryumfowała 
Wisła Kraków, przed Progressem Kraków, Śląskiem Wrocław oraz 
gospodarzami z AP Progress Andrychów. Wśród „srebrnych” ekip 
najlepszy okazał się Hutnik Kraków, a w gronie „brązowych” Unia 
Oświęcim. W walce udział brały też zespoły z Tarnowa, Sosnowca, 
Tychów, Katowic, Olkusza, Bielska-Białej, Wadowic, Chrzanowa czy 
Brzeźnicy. Organizatorom udało się więc zgromadzić jedne z najmoc-
niejszych młodzieżowych ekip piłkarskich z naszego regionu i nie tyl-
ko, a emocjonujące zawody stały na wysokim poziomie, który doce-
niali nie tylko rodzice biegających po boisku piłkarzy, ale i widzowie, 
których pojawiło się na obiekcie w Bulowicach sporo. Zdjęcia oraz 
więcej szczegółów na temat turnieju odnaleźć można na naszej stronie 
internetowej.                        gs

daje im piąte miejsce z dziesięcioma punktami. W klasie C po spadku o powrót do 
dawnych sukcesów walczy Leskowiec. Zespół z Rzyk w pierwszej części sezonu 
radzi sobie w kratkę, notując dwa zwycięstwa, jeden remis oraz trzy porażki i pla-
sując się na dziewiątej lokacie.
Z kolei w III lidze kobiet swój historyczny, pierwszy na tym szczeblu sezon, roz-
grywają zawodniczki Burzy Roczyny. Popularne Pandy początek miały niewesoły, 
bo przegrały z Puszczą Niepołomice 0:10, ale później wygrały z Olimpią Osie-
czany 4:2 i wróciły na właściwe tory. Po pięciu kolejkach mają na koncie dwa 
zwycięstwa oraz trzy porażki, co pozwala na zajęcie dziewiątego miejsca. 
Rozgrywki w lokalnych klasach piłkarskich potrwają do połowy listopada, a więc 
przed sympatykami futbolu jeszcze sporo emocji.         gs

 ParkHotel Łysoń Cup 2019
Osiemnaście drużyn, około dwustu dwudziestu zawodników i około trzysta pięćdziesiąt osób na stadionie w Bulo-
wicach - tak najkrócej podsumować można ParkHotel Łysoń Cup, czyli silnie obsadzone zawody piłkarskie chłopców  
z rocznika 2009.
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Publikacje stały się powodem, że Wieprzówkę ogłoszono „Rzeką 
Roku 2013”, powstały filmy i filmiki itp. Pomimo to nie potrafimy 
tego miejsca uszanować i o nie zadbać.
Najpiękniejsze są po „wielkiej wodzie”, gdy przyroda sama zabiera 
się za sprzątanie, ale to zdarza się coraz rzadziej. Żeby nadal można 
było tu zapraszać gości, wybierać je na pamiątkowe zdjęcia ślubne, 
czy plenery fotograficzne musimy sami o nie zadbać i nie śmiecić. 
Niestety, wśród nas jest zbyt wielu takich, którym piękno przeszka-
dza, a szacunek do przyrody wydaje się być największym obciąże-
niem. Nie wiem, co tych ludzi tutaj przyciąga, dlaczego próbują 
się tu relaksować, skoro chcą się popisywać swoim chamstwem, 
głupotą i kompletnym brakiem kultury! Przecież tu nikt ich nie wi-
dzi, nie doceni ich odwagi i siły niszczenia, nikt nie zwróci uwagi, 
„nie pochwali”. Ja tego nie rozumiem, nie pojmuję, a oni tak przez 
cały sezon przynoszą swój prowiant, zostawiają resztki, rozbijają 
i wrzucają w krzaki, do wody, niszczą infrastrukturę, dziurawią, rysują tablice, czasem wyrzucą je do wody albo, tylko zwalą!
Jak to nazwać już sam nie wiem i nie wiem, jak temu przeciwdziałać?  Wiem natomiast, że to „wynieśli” nie ze szkoły, a z …! 

Tekst i foto: Jan Zieliński

Niszcząc nasze lokalne skarby, niszczymy całą Ziemię!
Łupki wierzowskie w „Dolinie Wieprzówki” –  o tym miejscu napisałem już wszystkie możliwe komplementy, wymieni-
łem wszelkie walory przyrodnicze, rekreacyjne i turystyczne. Chwalimy się nimi we wszystkich folderach i publikacjach. 
Są już opisane w książce „Do źródeł Wieprzówki” oraz w przewodniku do ścieżki przyrodniczej „Dolina Wieprzówki”. 



Gospodarka

10

lachbud.plandrychów

wynajem maszyn budowlanych

koparka - minikoparka - ładowarka


