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Projekt budżetu został już wysłany do Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej, taki bowiem jest wymóg ustawowy. RIO jest 

instytucją opiniującą tak projekty budżetów samorządowych, jak 
i ich wykonanie. Wszyscy wójtowie, burmistrzowie i prezyden-
ci mają obowiązek przedstawić projekt budżetu do 15 listopada 
w roku poprzedzającym rok budżetowy. Równocześnie projekty 
takie dostają do oceny radni, bo za kilka tygodni będą musieli nad 
nimi głosować. Projekt budżetu przygotowuje władza wykonaw-
cza samorządu, czyli burmistrz (wójt, prezydent) i jego urzędnicy, 
a wśród niech najważniejszy – skarbnik gminy.

Jak zbudowany jest budżet?
Budżety to waga, która ma dwie szale, a każda ma też dwie po-
łówki. I tak mamy stronę dochodów i drugą – wydatków. Po 
stronie dochodów jak i wydatków są jeszcze dochody bieżące 
i dochody majątkowe, a po drugiej stronie wydatki bieżące 
i wydatki majątkowe. Te ostatnie to po prostu inwestycje. Za-
nim omówimy konkretne kwoty w projekcie na 2020 rok, przy-
pomnę, że istnieje żelazna zasada: dochody i wydatki bieżące 
muszą się bilansować, czyli musi być pomiędzy nimi względna 
równowaga. Nie wolno też wydatków bieżących finansować kre-
dytem. Pożyczyć można pieniądze na wydatki majątkowe, czyli 
inwestycje, ale nie na bieżące, jak np. płace. 
Wspominamy o tym dlatego, że w nadchodzącym roku docho-
dy samorządów będą bardzo uszczuplone. To władze miast i wsi 
poniosą koszty obniżek stawek podatkowych czy zwolnienia 
z podatków PIT pracowników, którzy nie ukończyli 26 roku ży-
cia – o czym zdecydowali rządzący naszym krajem. Szacuje się, że 

około 40 proc. samorządów może nie uchwalić zbilansowanych 
budżetów – po prosu nie zwiążą końca z końcem. W takiej sy-
tuacji będą musiały pracować na prowizoriach budżetowych… 
A taka sytuacja w najgorszym wariancie może zakończyć się od-
wołaniem przez wojewodę rad gmin i burmistrza czy wójta, a na 
jego miejsce wyznaczenie zarządu komisarycznego. 
Andrychowowi to nie grozi – ma projekt zrównoważonego bu-
dżetu.

A jak wygląda projekt budżetu Andrychowa?
Szacowane dochody w 2020 roku mają wynieść 203.451.000 zł. 
Składać się na nie będą dochody bieżące – 198.366.000 zł i do-
chody majątkowe – 5.085.000 zł. Po stronie wydatków mamy 
kwotę ogólną w wysokości 212.208.000 zł. Wydatki bieżące za-
mkną się sumą 197.867.000 zł, a majątkowe – 14.341.000 zł.
Tu trzeba zatrzymać się na chwilę nad tymi liczbami. I tak np. 
porównajmy wydatki bieżące zaplanowane na przyszły rok – bli-
sko 198 mln zł i takie same wydatki w tym roku – 179 mln zł. 
Gołym okiem widać, że wzrost jest o 19 mln. W tej kwocie są 
np. świadczenia „500+” na pierwsze dziecko, podwyżki energii, 
płace, czy trzykrotnie zwiększony dodatek dla nauczycieli za wy-
chowawstwo. 
Równocześnie porównajmy drugą połówkę wydatków – ma-
jątkową. W obecnym roku na inwestycje poszło 46 mln zł, 
a rok wcześniej ok. 50 mln zł – o czym wspomniał np. burmistrz 
Tomasz Żak w audycji w Radiu Andrychów. Tymczasem w roku 
2020 będzie to „zaledwie” 14.341.000 zł. To wynik tego, że trze-
ba było – jak w wielu innych samorządach – przyciąć wydatki 

Ile i na co w nadchodzącym roku?
Jest już gotowy projekt budżetu Gminy Andrychów na rok 2020. Będzie niższy od obecnego – wydatki zaplanowano 
na poziomie 212 mln zł (2019 – 225 mln). To dużo trudniejszy budżet. Tylko wydatki bieżące wzrosną o ok. 19 mln zł. 
Niestety, wydatki majątkowe czyli inwestycje zmniejszą się z 46 mln do 14 mln.
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inwestycyjne, aby starczyło na wydatki bieżące, bo te muszą się 
domknąć. 
Suma wszystkich wydatków zamyka się w planach na przyszły 
rok na poziomie 212.208.000 zł. Znowu trzeba porównać kwo-
ty – tym razem wszystkich dochodów (203 mln) ze wszystkimi 
wydatkami (212 mln). I mamy kilkumilionowa różnicę: dokładnie 
jest to 8.757.000 zł. To tak zwany deficyt budżetowy. Trzeba 
będzie go sfinansować z kredytu. Spłaty z wcześniej zaciągniętych 
pożyczek wyniosą 8.242.000 zł.

Na co idzie najwięcej?
Podczas radiowej audycji, w której burmistrz Tomasz Żak mówił 
o projekcie budżetu na 2020 rok, wspomnieliśmy, jakie kwoty są 
tutaj dominujące. Przede wszystkim są to oświata i w całości ujęta 
tzw. pomoc społeczna, a w tym również świadczenia socjalne, jak 
„500+” w dziale „Rodzina”.
Zacznijmy od oświaty. Na ten cel Gmina Andrychów wyda po-
nad 73 mln zł. W tym (w zaokrągleniu ) 40 mln zł na szko-
ły podstawowe i 20 mln zł na przedszkola. Resztę pochłaniają 
inne koszty utrzymanie placówek oświatowych i wychowawczych 
– jak np. transport, energia i media. Tymczasem subwen-
cja, czyli pieniądze z budżetu państwa to razem 48,9 mln zł. 
Żeby oświata działała, gmina musi dopłacić do niej circa 25 mln. 
Druga wielka część planowanego budżetu Gminy Andrychów 
po stronie wydatków to te pieniądze, które przechodzą przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej – w sumie ponad 71 mln zł. W tym 
jest tzw. dział „Rodzina”, gdzie wszystkie świadczenia rodzinne 
(również „500+”) to kwota 59,5 mln zł. Pomoc społeczna to 
11.195.000 zł. 
Zatem świadczenia idące przez OPS i oświata, to w sumie po-
nad 140 mln zł w skali wszystkich wydatków na poziomie 212 
mln. Do tego dochodzą inne wydatki obsługiwane z tzw. „zna-
czonych” pieniędzy, których nie można przesunąć w budżecie. 
Trzeba też sfinansować gospodarkę komunalną, wypłacić pensje 
pracownikom gminnym… Jak więc widać, co podkreślał w Ra-
diu Andrychów burmistrz Tomasz Żak, większość pieniędzy nie 
jest rozdysponowywana przez samorząd, są z góry oznaczone po 
stronie wydatków – na co konkretnie mają być wydane.

Inne wydatki
W puli wydatków bieżących jest jeszcze sporo różnych działów, 
wymieńmy kilka z nich. Administracja, czyli wszystkie urzędy 
pochłoną w 2020 roku ponad 13,4 mln zł – z czego ponad 11 
mln to pensje. Gmina jest bowiem największym pracodawcą na 
swoim terenie. W sumie to ok. 6 proc. budżetu – bardzo dobry 
wynik w skali kraju, gdzie powszechne jest kilkanaście procent po 
tej stronie wydatków. 
Instytucje kultury dostaną w nowym roku dotacje na łączną 
kwotę 4 mln zł – Centrum Kultury i Wypoczynku – 2,8 mln zł 
a Miejska Biblioteka Publiczna – 1,2 mln zł (w tym na Radio 
i Nowiny ok. 250 tys.).
A teraz już w skrócie: Transport i łączność – 15,3 mln (w tym 
8,9 mln na drogi). Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
– 13 mln. Sport i kultura fizyczna – 6,2 mln.  Gospodarka miesz-
kaniowa – 5,7 mln. Bezpieczeństwo publiczne – 3 mln. Ochrona 
zdrowia – 1.1 mln. Sołectwa dostaną w sumie 317 tys. zł do dys-
pozycji rad sołeckich. 

Inwestycje i wzrost podatków
W nadchodzącym roku wydatki majątkowe, czyli inwestycje, po-
chłoną 14,3 mln zł. To 1/3 tego, co wydano w bieżącym roku. 
Tu jednak należy wspomnieć, że dużą część tej sumy pochłonęły 
wydatki na krytą pływalnię. W 2020 roku największą inwestycją 
będzie poprawa układu komunikacyjnego w mieście – czyli budo-
wa łączników m.in. od ul. Krakowskiej do Fabrycznej i Tkackiej. 
Pójdzie na to prawie 5 mln zł. Te inwestycje opiszemy w osob-
nym artykule. Na koniec trzeba wspomnieć, że spore kontrower-
sje – i internetowe komentarze – wzbudziła zapowiedź wzrostu 
podatków od nieruchomości – o 5 proc. Jednak wystarczy spoj-
rzeć na to, jakie duże są to podatki (mieszkalnych 0,54 zł  od 1 
m2 powierzchni użytkowej), aby wyliczyć, że podwyżka w skali 
roku od budynku jednorodzinnego będzie wynosić kilkanaście 
złotych. W artykule przedstawiłem ogólne dane i niektóre liczby 
w zaokrągleniu. Szczegółowe informacje można znaleźć w pro-
jekcie budżetu, który liczy 66 stron.

mn

Ponieważ na Państwa portalu pojawiły się lekko mówiąc nieprawdziwe informacje odnośnie budżetu gminy Andrychów na 2020 rok moim obo-
wiązkiem jako Radnego jest sprostowanie tych fake news-ów. Chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych, jeden z portali pisze, że w wyniku 
obniżenia stawki PIT dla młodych do 0% i obniżenia tej stawki z 18% do 17% dla pozostałych osób budżet gminy Andrychów w przyszłym 
rok uszczuplił się. Najlepiej pokazać to na liczbach: wpływy do budżetu z podatku PIT w 2019 roku to ponad 42 miliony złotych, natomiast w 
2020 roku to już ponad 43 miliony złotych. Jak łatwo policzyć w przyszłym roku wpływy z podatku PIT będą większe o około milion złotych 
w porównaniu z rokiem bieżącym.  Kolejny mit który pojawia się w przestrzeni publicznej to subwencja oświatowa: w 2019 roku cześć oświatowa 
subwencji ogólnej wynosiła około 38 500 000 złotych, natomiast w 2020 roku subwencja oświatowa wzrasta o milion złotych czyli gmina zyskuje 
kolejny milion. Jak łatwo zauważyć ani wpływy z podatku PIT, ani subwencja oświatowa nie zostały zmniejszone przez rząd. 

Z poważaniem
Radny Rady Miejskiej w Andrychowie

Jakub Guzdek

Zdaniem radnego
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Uchwała dotycząca „zmiany uchwały nr V-30-15 Rady Miejskiej w 
Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. (z późn. zm.) dotyczącej okre-
ślenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy An-
drychów.” Była najważniejszym punktem ostatniej sesji, świadczyła 
o tym m.in. temperatura dyskusji wokół tematu. Projekt uchwały 
przedstawiła Ewa Rohde-Trojan, kierownik Wydziału Ochrony Śro-
dowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Ale radni opozycji już na początku 
Sesji chcieli ten punkt usunąć z porządku obrad. Podczas głosowania 
wniosek ten upadł, bo 11 radnych było przeciwko usuwaniu projek-
tu uchwały, a 8 było za. Po przedstawieniu projektu uchwały i projek-
tu nowych stawek – wzrostu z 15 zł do 20 zł od osoby – rozgorzała 
dyskusja pomiędzy radnymi opozycji i resztą Rady i burmistrzem 
oraz jego zastępcą. Opozycja zarzucała burmistrzowi, że wylicze-
nia nowych stawek są źle skalkulowane i padały nawet propozycje 
skorzystania z wyliczeń, jakie zrobili ci radni. Odpowiedzi udzielił 
wiceburmistrz Mirosław Wasztyl. Nie chciał oceniać „wyliczeń teo-
retycznych” radnych mówiąc, że o wszystkim i tak decyduje rynek i 
wciąż pojawiające się nowe okoliczności – np. ostatnio wzrost opłaty 
paliwowej. Gmina zrobiła wszystko, co leżało w jej kompetencjach 
– mówił wiceburmistrz – aby rzetelnie wyliczyć zaproponowane 
stawki, a i tak wszystko zweryfikuje trzeci przetarg. Mirosław Wasztyl 
naświetlił też inne zewnętrzne okoliczności, które mają decydujący 
wpływ na gospodarkę odpadami, i to nie tylko w Andrychowie, ale 
w całym kraju, bo ceny za śmieci rosną wszędzie. Na cenę odpadów 
mają więc wpływ: opłaty środowiskowe ustalane przez rząd (a ro-
sną one z 170 zł od tony do 270 zł), wzrost ilości odpadów, wzrost 
płacy minimalnej, drożejące ceny energii i koszty transportu. Jeszcze 
dwa-trzy lata temu za każdą tonę odpadów dostarczoną na składo-
wisko gminy płaciły mniej niż 200 zł. Obecnie cena ta oscyluje w 
granicach 500 zł. Bywają i takie Komunalne Instalacje Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych (KIPOK-i), które życzą sobie za to nawet 
1000 zł. Niektórzy radni chcieli też wiedzieć, dlaczego w informacji 
wprowadzającej nie ma szczegółowych wyliczeń, ile jest odpadów w 

formie popiołów, ile zielonych itd. Ewa Rohde-Trojan odpowiedzia-
ła, że takie dane nie są ukrywane, radni mają do nich dostęp (była o 
tym mowa na sesjach przed wakacjami), a teraz tego nie ujęto, aby 
się nie powtarzać.  W czasie dyskusji zwrócono też uwagę na zapisy 
ustawy. Najważniejszą regułą obowiązującego prawa jest to, że go-
spodarka odpadami musi się bilansować i nie można do niej dopła-
cać „pod stołem”. Oznacza to tyle, że zbiórka, transport, segregacja, 
przetwórstwo i składowanie śmieci – czyli całe koszty – muszą się 
pokrywać z naszych opłat. Do tej pory była to teoria, bo w prakty-
ce gminy porównywalne z Gminą Andrychów regularnie dopłacały 
średnio po dwa miliony rocznie. Ale to też są pieniądze mieszkańców 
– z podatków. I może ich zabraknąć na nowy chodnik, oświetlenie 
lub remont szkoły. Burmistrz Tomasz Żak przypomniał w pełnym 
brzmieniu apel wójtów, burmistrzów i prezydentów Małopolski do 
rządu w kwestii poprawy prawa i stworzeniu lepszych warunków 
dla samorządów w gospodarce odpadami komunalnymi. Burmistrz 
Tomasz Żak powiedział też, aby zobaczyć, jakie stawki uchwalane 
są w sąsiednich gminach, ale też w całym kraju. Oto kilka przykła-
dów: Kęty – 22 zł, Zator – 28 zł, Gmina Wiejska Oświęcim – 24 zł, 
miasto Oświęcim - 24 zł, w Wieprzu - 20 zł, w Kalwarii - 19 zł. To 
tylko kilka przykładów. Wzrosty są czasami dwukrotne. Głosowanie 
zakończyło się wynikiem: 11 radnych było za przyjęciem uchwały, a 
5 radnych przeciwko, a 4 wstrzymało się od głosu. Nowe stawki będą 
obowiązywać od stycznia.           mn

Śmieci poszły w górę
Na listopadowej sesji Rada Miejska zdecydowała o nowych stawkach za odpady – 20 złotych od osoby na miesiąc. Za 
podwyżką głosowało 11 radnych, 5 było przeciwko uchwale, a 4 wstrzymało się od głosu. Stawki te będą obowiązy-
wać w 2020 roku.

Wielu pracowników lecznicy nie ukrywa zaskoczenia a niektórzy nawet szoku decyzjami personalnymi 
Zarządu Województwa Małopolskiego, któremu podlega WSP. Na razie pełniącą obowiązki dyrektora 
jest zastępca do spraw lecznictwa – lekarz psychiatra Kamila Babińska. Będzie ogłoszony najprawdo-
podobniej wkrótce konkurs na nowego dyrektora.  Jak informują przedstawiciele Urzędu Marszałkow-
skiego w Krakowie, odwołanie Mariana Sołtysiewicza nastąpiło w oparciu o Kodeks pracy, artykuł 70 
par. 1 głoszący, iż „Pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie - nie-
zwłocznie lub w określonym terminie - odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał”.        jd

Dyrektor szpitala odwołany
21 listopada podpisał jeszcze umowę na modernizację placówki, a już następnego dnia został odwołany ze stanowi-
ska. Marian Sołtysiewicz nie jest już dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie.
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Powierzchnia, która ma być oddana to w sumie cztery działki po-
między wewnętrznym łącznikiem (od Przemysłowej do Strefo-
wej) a Białą Drogą. Dwie z tych działek już są sprzedane, a dwie 
niebawem znajdą nabywców.
Pozostała część strefy wymaga budowlanych poprawek, jednak naj-
pierw muszą zakończyć się badania geologiczne i geodezyjne zbocza, 
które stało się niestabilne. Po wybudowaniu drogi i murów oporo-
wych w kilku miejscach pojawiły się obsunięcia i pęknięcia na drodze 
wewnętrznej. Ponieważ inwestycja prowadzona jest według zasady 
„zaprojektuj i wybuduj” odpowiedzialność spada na wykonawcę – 
jak twierdzi inwestor, czyli gmina. Temu też służą wspomniane bada-
nia – mają ustalić czy wykonawca przed robotami ziemnymi dobrze 
zbadał i ocenił podłoże. Gmina wyłożyła na to 400 tys. zł, ale jeśli 
okaże się, że racja jest po jej stronie, a winę za osuwiska ponosi wyko-
nawca, będzie musiał ja zwrócić. Kto zrobi poprawki rozstrzygnięte 
zostanie po zakończeniu ekspertyz i zakończeniu sporu.
Przypomnijmy, ze inwestycję wartą 12 mln 738 tys. złotych An-
drychów zlecił konsorcjum firm z Sobkowa i Nowogrodu Bo-
brzańskiego. Budowa strefy aktywności gospodarczej miała po-
legać na wyprofilowaniu pochyłego terenu, jego uzbrojeniu wraz 
z drenażem odprowadzającym wodę, budowie dróg i wszelkich 
instalacji – energetycznych, gazowych, ciepłowniczych i innych. 

mn   Fot. Marek Nycz

Strefa będzie 
częściowo otwarta
Trwają prace budowlane nad częścią strefy aktywności go-
spodarczej w Andrychowie. Ten fragment będzie oddany 
do użytku do końca roku. Resztę obszaru czekają popraw-
ki, obecnie prowadzone są tam pomiary geologiczne.

Pod dokumentami po stronie gospodarzy podpisy złożyli bur-
mistrz Tomasz Żak i skarbnik gminy Dorota Żywioł, a po stronie 
gości prezes oświęcimskiej spółki Zbigniew Rembiesa i wicepre-
zes Anna Dziwak. W spotkaniu wzięli udział także kierownicy 
Wydziału Inwestycji i Drogownictwa UM Szymon Wnęczak i Re-
feratu Zamówień Publicznych UM Bogumiła Góra.
Inwestycję podzielono na etapy. Najpierw powstanie dokumenta-
cja projektowa (budowlano – wykonawcza) wraz  – jak to okre-
ślono w umowie - „z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, 
decyzjami i uzyskaniem ostatecznej lub zaopatrzonej w rygor na-
tychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu na budowę”. 
Wykonawcy mają na to czas 18 miesięcy od daty podpisania umo-
wy. Etap drugi to z kolei wykonanie robót budowlanych. Wtedy 
będą remontowane istniejące ciągi komunikacyjne (2,1 km) oraz 
powstawać nowe trasy piesze i rowerowe w tzw. sadzie (1,8 km), 
zostanie zainstalowane oświetlenie, monitoring, zaplanowano 
nasadzenie zieleni. W sadzie przewidziano także nasadzenia zie-
leni. Z kolei w rejonie Stawu Anteckiego pojawią się m.in. nowy 
mostek, studnia głębinowa, trasy rowerowe, ścieżki i pomost dla 
pieszych, strefa rekreacyjna z zielenią, miejsce dla dzieci (tu po-
jawią się urządzenia do zabawy), iluminacja niektórych obiektów, 
a także lampy. Prace budowlane mają trwać przez maksimum 10 
miesięcy. W sumie więc całość powinna być gotowa za 28 mie-
sięcy czyli mniej więcej na wiosnę 2022 roku. Koszt inwestycji to 
bez mała 19 milionów złotych (18 999 000 zł). Władze miasta 
wystarały się na ten cel o dofinansowanie w wysokości ponad 
11,8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Pańska Góra. 
Umowa podpisana!
W Urzędzie Miejskim w Andrychowie gościli dziś (29 
listopada) szefowie spółki ARCO SYSTEM z siedzibą 
w Oświęcimiu. Z władzami miasta podpisali umowę na 
wykonanie zadania pn. „Pańska Góra – kompleksowe 
zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej 
w Gminie Andrychów”.
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Dron bada nasze kominy
Pretorian – tak nazywa się dron, który 26 listopada robił pierwsze badania 
spalin z andrychowskich kominów. Przez dwa dni przeleciał nad wszystkimi 
sołectwami. Jeśli palicie w piecu byle czym, zaraz za dronem może zawitać do 
was Straż Miejska.

Z dronem przyjechało do Andrychowa dwoje operatorów z Bydgoszczy: inżynier Agnieszka Holik i operator-technik Jacek Rut-
kowski. Reprezentują firmę Aviation Technik, która została wynajęta przez burmistrza do badania powietrza nad gminą. 
Dron Pretorian jest polską konstrukcją – jak mówi inżynier Holik – i został wyprodukowany w ich firmie. Tylko śmigła i silniki pocho-
dzą z Chin. Uzbrojony w czujniki bada poziom pyłów PM 10 i PM 2,5, które są głównymi składnikami smogu. Pretorian sterowany 

przez Jacka Rutkowskiego podlatuje do komina i dzięki długiej rurce wsysa do swojego 
wnętrza próbkę dymu, a także natychmiast bada jej zawartość. Na naszych oczach 
podleciał do jednego z domów i na ekranie komputera przy operatorach naziemnych 
natychmiast amplituda spalin skoczyła ponad normę. Badanie było wiec błyskawiczne. 
Jak mówi Agnieszka Hilik, nie tylko sprzęt jest polskiej produkcji, ale też całe oprogra-
mowanie systemu „CleanAirDron” wraz z aplikacją „Soft Blue”, którą też stworzyło 
Aviation Technik z Bydgoszczy. 
Sam dron Pretorian kosztuje od kilkudziesięciu tysięcy zł do stu, w zależności od wypo-
sażenia, czyli czujników i systemu pomiarów. W Andrychowie Pretorian zbadał wszyst-
kie sołectwa, a zaczął od Roczyn, gdzie latał rano a potem miał rundę po południu, 
gdy w wielu domach po powrocie z pracy czy szkół zaczynało się rozpalanie w piecach. 
Jak powiedział nam komendant Straży Miejskiej Krzysztof  Tokarz – bo strażnicy to-
warzyszyli operatorom drona – gdy tylko pojawi się odczyt, że komin truje, do akcji 
wkraczają strażnicy i odwiedzają nasze domy. Pamiętajmy, że przyłapani na paleniu np. 
śmieciami możemy zapłacić 500 zł mandatu. To dopiero początek sezonu grzewczego 
i początek takich kontroli. Tylko jednego dnia taki dron jest w stanie zbadać kilkaset 
posesji. Gmina Andrychów zapłaciła za dwudniowe badanie dronem cztery tysiące 
złotych.  

mn   Fot. Marek Nycz

Karetka zastąpi wyeksploatowany samochód z 2014 
roku. Ambulans będzie stacjonował w Andrychowie. 
Jest to Volkswagen Crafter 2.0 z silnikiem diesla, au-
tomatyczną skrzynią biegów. Na swoim wyposażeniu 
posiada najnowszy defibrylator lifepak 15 z automa-
tycznym pomiarem ciśnienia i pulsoksymterii, w samo-
chodzie zamontowane są najnowocześniejsze nosze 
elektryczne systemu power load, które mają udźwig po-
nad 300 kg. Całkowity koszt zakupionego ambulansu 
wynosi nieco ponad 580 tysięcy złotych. W tym niecałe 
240 tys. zł zostało sfinansowane przez gminy powiatu 
wadowickiego, 100 tys. zł przez Wojewodę Małopol-
skiego, ponad 202 tysiące zł przez Powiat Wadowicki. Nieco ponad 37 tys. zł to wkład własny ZZOZ w Wadowicach. Dziś karetka 
została poświęcona przez Kapelana Szpitala o. Jana Barci. Przy wadowickim szpitalu zgromadzili się zaproszeni goście: posłowie 
Marek Polak i Filip Kaczyński, wojewoda Piotr Ćwik, przedstawiciele starostwa i gmin powiatu wadowickiego (gminę Andrychów 
reprezentowali burmistrz Tomasz Żak i wiceburmistrz Wojciech Polak), radni powiatowi, pracowniczy szpitala. 

rf   Fot: Robert Fraś

26 listopada o godzinie 12.00 nastąpiło uroczyste poświęcenie nowej karetki, która służyć będzie mieszkańcom po-
wiatu wadowickiego. To kolejny pojazd, który w ostatnich miesiącach udało się pozyskać.

Kolejna karetka pozyskana. Będzie w Andrychowie
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Samorządy mają największy problem ze zbilansowaniem do-
chodów i wydatków bieżących. A jest to fundamentalny waru-
nek uchwalenia budżetu na rok przyszły. Nie można bowiem 
finansować deficytu w tej sferze kredytami. Pożyczki można 
brać na wydatki majątkowe, czyli inwestycje, na bieżące wy-
datki nie ma takiej możliwości – to byłoby złamanie dyscy-
pliny budżetowej. Zresztą niezbilansowane projekty gminnych 
finansów nie uzyskałyby pozytywnej opinii Regionalnych Izb 
Obrachunkowych, które są fundamentalnym warunkiem 
uchwalania budżetów.

Trzeba ciąć
No, i samorządowcy łamią sobie głowy, jak z tego wybrnąć, a 
widzą, co się święci. Rząd obniżył stawkę podatkową (PIT) z 18 
na 17 procent. Do tego młodzi ludzie do 26. roku życia zostali 
w ogóle zwolnieni z podatków (PIT). Stawka godzinowa z ko-
lei podskoczyła z 13 zł na 17 zł.  Poza tym podniesione zostały 
kwoty kosztów uzyskania przychodów (o 100 proc.), przez co 
zmniejszone będą koszty pracy. Zyskają na tym podatnicy (może 
nawet 25 mln osób), ale stracą ci, którzy korzystają z podatków 
obywateli – właśnie samorządy. Rząd szacuje, że u podatników 
zostanie blisko 10 mld zł, ale z kasy gmin wyparuje 5 mld.
- Rząd robi się dobry wobec obywateli naszym kosztem – mówią 
samorządowcy. – Tylko ta dobroć jest pozorna, bo w ostatecz-
ności każde pieniądze, rządowe czy samorządowe to pieniądze 
podatników. Nie ma darmowych obiadów. 
Równocześnie rząd podjął decyzję o podwyżkach w oświacie… 
nie dając na to pieniędzy. Tu niedobory są rekordowe. Kwoty te 
muszą znaleźć u siebie samorządy. Idzie o miliony. Niektórzy 
włodarze mówią wprost – Rząd oszukał samorządy, podejmując 
decyzję o wynagrodzenia dla nauczycieli, ponieważ nie zapewnił 
dodatkowej subwencji z budżetu państwa – twierdzi np. Janusz 
Chwierut, prezydent Oświęcimia (wypowiedź dla Kroniki Be-
skidzkiej). W jego mieście (liczebnie gminy nawet mniejszej niż 
Gmina Andrychów) trzeba znaleźć na podwyżki ok. 3 mln zł. A 
do całej oświaty 30- 40-tysięczne gminy będą musiały dopłacić 
20-25 mln zł.
Skoro piszemy tutaj o kluczowych dla gminy dochodach i wy-
datkach bieżących, to porównajmy je w andrychowskich budże-
tach na ten i na przyszły rok. W 2020 roku będzie to blisko 198 
mln zł, a na takie same wydatki w tym roku było to 179 mln zł. 
Gołym okiem widać, że wzrost jest o 19 mln. Dochody, nawet 
z subwencją wzrosną tylko o dwa miliony. Reszty trzeba poszu-
kać w innych działach… a to oznacza, że trzeba ciąć. I tnie się 
głównie po inwestycjach. W przyszłym roku średni spadek samo-
rządowych inwestycji będzie o połowę. W Andrychowie jeszcze 
bardziej – z 41 mln na 14 mln.

Lekka manipulacja
Tymczasem rządowe prognozy na rok 2020 mówią o ponad 
10-procentowym wzroście dochodów Jednostek Samorządu Te-
rytorialnego. Słupki rządowych mediach „nie kłamią”, bo wszę-
dzie jest więcej. Więc o co chodzi? Najlepiej posłuchać fachowca. 
Oto wypowiedź prof. Pawła Swianiewicza dla Portalu Samorzą-
dowego: - Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że gdy się zmienia-
ją przepisy dotyczące podatków w tym kierunku, w którym rząd 
chce, to dochody samorządów z tego źródła spadają. Nie trzeba 
tu dodatkowych wyjaśnień, to jest oczywiste.
Więc skąd wzrosty w rządowych słupkach? Niech znowu wy-
jaśni nam to specjalista w zakresie polityki lokalnej i finansów 
samorządowych, a także wieloletni doradca Prezydenta RP prof. 
Swianiewicz: 
- Rząd często przywołuje dane, w których w ciągu ostatnich kilku 
lat dynamicznie rosną dochody samorządów. W związku z tym 
nie ma problemu z finansami. Te dane są jednak o tyle mylące, że 
głównym czynnikiem wzrostu jest to, iż rząd przekazał gminom 
do realizacji program 500 plus.

Rzeczywiście, przez budżety gmin przepływają miliardy 
związane z realizacją tego programu, ale to przecież w ża-
den sposób nie poprawia sytuacji finansowej samorządów. 
Są one tylko agentem realizującym politykę rządu, bez żadnej 
swobody podejmowania decyzji. Gdybyśmy wyeliminowali z bu-
dżetów JST te pieniądze, które idą na pomoc społeczną i popa-
trzyli na ostatnie trzy lata, za które mamy pełne dane – od 2015 
do 2018 roku – to dochody miast  wzrosły o około 3 procent, 
czyli znacznie wolniej niż tempo wzrostu gospodarczego. 
A nie o 10,5 proc. – dodajmy – jak podaje rząd. I dla zilustrowa-
nia tego, co mówi prof. Swianiewicz przytoczmy budżet socjalny  
Andrychowa na 2020 r.: 71 mln, w tym 59,5 mln w dziale „ro-
dzina” – czyli też 500 plus. Pomoc społeczna to 1/3 budżetu! 
Dokładnie widać, że pieniądze te pompują budżet, ale nie wzbo-
gacają samorządu, który tylko przekazuje je mieszkańcom.
Wielu samorządowców mówi wprost: dobre lata już były, teraz 
czas na zaciskanie pasa. 

mn

To będzie trudy rok… i nie ostatni
Samorządy w całej Polsce stanęły tej jesieni wobec arcytrudnego zadania, jakim okazało się stworzenie projektów 
budżetów na 2020 rok. Wielu specjalistów uważa, ze około 40 proc. gmin może budżetów nie uchwalić. Sami samo-
rządowcy mówią więcej: to pierwszy taki „chudy” rok, ale plany rządu wskazują, że nie ostatni. Dlaczego?
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Listopadowa Sesja Rady Miejskiej w 
Andrychowie odbyła się w Sali Narad 
Urzędu Miejskiego. Otwarł ją Roman 
Babski, przewodniczący Rady. Na po-
czątku ustalono porządek obrad, który 
został uzupełniony o kilka wniosków. 
Najpierw Skarbnik Gminy Dorota Ży-
wioł poprosiła o zmianę w punkcie do-
tyczącym Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej, a potem Wojciech Polak, zastępca 
burmistrza złożył wniosek o wycofanie 
uchwały dotyczącej nadania nazwy uli-
cy drodze łączącej ul. Turystyczną z ul. 
Wspólną w Sułkowicach oraz usunięcie 
z porządku drugiej, podobnej uchwały o 
wyodrębnieniu oraz nadaniu nazwy ulicy 
oraz nazw osiedli dla części os. Korcza 
w Inwałdzie. O wycofanie tych punktów 
wnioskowali mieszkańcy wspomnianych 
ulic.
Był jeszcze wniosek radnego Wiesława 
Mikołajka, aby wycofać z porządku ob-
rad uchwały „dotyczącej określenia me-
tody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz wysokości 
stawki tej opłaty na terenie Gminy An-
drychów”. Wniosek upadł, bo głosowało 
za nim tylko 8 radnych, a 11 było przeciw.

Sprawozdanie z bieżących prac Bur-
mistrza
Zanim Tomasz Żak omówił swoją dzia-
łalność, najpierw w imieniu pracowników 
Urzędu podziękował radnemu i zarazem 
sołtysowi Roczyn Władysławowi Żydko-
wi za jego niezwykle skuteczne starania w 
kwestiach przekształceń własnościowych 
gruntów potrzebnych do rozbudowy i 
remontów dróg w sołectwie. Takie pro-
blemy, aby przekonać mieszkańców do 
oddawania kawałków ziemi pod drogi 
mają wszyscy sołtysi i wszyscy wkładają 
w to wiele starań. Jednak to Władysław 
Żydek jest wyjątkowo skuteczny w tych 
staraniach i nie sposób go za to nie wy-
różnić – przekonywał Tomasz Żak.
Swoje sprawozdanie Tomasz Żak roz-

począł od daty Dnia Seniora, który miał 
miejsce 5 listopada, a zorganizowało go 
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w 
Andrychowie. 6 listopada Nadleśnictwo 
Andrychów otwarło centrum edukacyjne 
leśników. Natomiast 11 listopada świę-
towano na Andrychowskim rynku 101 
rocznicę odzyskania niepodległości przez 
Polskę. W dniach od 12 do 15 listopada 
w imieniu Gminy Andrychów burmistrz 
gościł w hiszpańskiej Gminnie A Lara-
cha. Spotkanie dotyczyło projektu pt. 
„Wzmacnianie europejskiej solidarności w 
czasach migracji” współfinansowanym ze 
środków Unii Europejskiej. Od 20 listo-
pada do 22 listopada burmistrz przebywał 
na Forum Wójtów Burmistrzów i Prezy-
dentów Małopolski. Z kolei 26 listopada 
w Urzędzie Miejskim uroczyście przeka-
zane zostały na ręce Zarządu Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Inwałdzie i Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Roczynach po cztery 
komplety ubrań bojowych.
27 listopada burmistrz wraz ze swoim 
zastępcą Wojciechem Polakiem uczest-
niczył w uroczystym poświęceniu nowej 
karetki, która będzie stacjonować w An-
drychowie. 
Burmistrz uspokoił też kibiców piłkar-
skich w sprawie użytkowania boiska za 

szpitalem – dopóki nie będzie budowy 
hali sportowej z boiska można korzystać. 
Szerzej o wielu tych sprawach piszemy na 
innych stronach tego wydania „Nowin”.
Kilku radnych poprosiło burmistrza o 
uzupełnienie podanych informacji. 

Sprawozdania spółek
Pierwsze sprawozdanie dotyczyło zaopa-
trzenia mieszkańców w energię i ciepło. 
Mówił o tym, jak również o bieżących 
działaniach i planach rozwojowych An-
drychowskiej Elektrociepłowni prezes 
AEC Sp. z o. o. Mirosław Nowak. Przy-
pomniał sytuację, w jakiej powstała spół-
ka, jakie podjęto działania, a także jakie 
są plany na rok następny. Kilku radnych 
pytało o szczegóły, czasem podważając 
rzetelność przedstawionych im „tabelek” 
dotyczących rachunku ekonomicznego. 
Burmistrz Żak odpowiedział na takie 
kwestie, że na podstawie „tych tabelek” 
gmina dostała koncesje, więc może nie 
są to nierzetelnie wykonane dokumenty. 
Burmistrz przypomniał też główny cel 
działań, czyli zapewnienie 10 tysiącom 
mieszkańców ciepła i energii elektrycz-
nej, ale też dziesiątkom zakładów i firm, 
które zatrudniają wielu mieszkańców. 
Mimo to kilku radnych opozycji pod-

Sesja z trudnymi decyzjami
Przedostatnia w tym roku Sesja Rady Miejskiej w Andrychowie poświęcona była sprawozdaniom dotyczącym dzia-
łalności spółek gminnych oraz kilku ważnym decyzjom komunalnym. Z czego najważniejsze było ustalenie nowych 
stawek za śmieci. Dyskusje w tej ostatniej kwestii, ale nie tylko, były gorące.
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dawało w wątpliwość troskę tylko o 10 
tysięcy mieszkańców, zapominając o 33 
tysiącach pozostałych... 
Po przerwie Jan Mrzygłód, prezes Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji przedstawił in-
formację na temat działalności ZWiK. Pre-
zes przedstawił obecną sytuację spółki, ale 
też perspektywy na przyszły rok, zwłaszcza 
w sytuacji, gdy stawka za energię elektrycz-
ną dla ZWiK wzrośnie o 58 proc.

Podjęte uchwały
Pierwsza uchwała listopadowej sesji do-
tyczyła przyjęcia wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodo-
ciągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 
o.o. z siedzibą w Andrychowie. 
Kolejna i najważniejsza dla mieszkań-
ców tego dnia uchwała dotyczyła zmia-
ny uchwały nr V-30-15 Rady Miejskiej w 
Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. (z 
późn. zm.) dotyczącej określenia meto-
dy ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz wysokości 
stawki tej opłaty na terenie Gminy An-
drychów. Tę sprawę obszernie opisujemy 
w osobnym artykule na stronie...
Kolejnym punktem – który Rada rozpa-
trzyła już po przerwie – była uchwała okre-
ślająca wysokości stawek podatku od nieru-
chomości na terenie Gminy Andrychów w 
2020 roku. Projekt tej uchwały przedstawi-
ła Skarbnik Gminy Dorota Żywioł. Radni 
opozycji i tym razem byli przeciw.
Potem radni zajęli się kwestią zwolnień z 
podatku od nieruchomości, podatku rol-
nego i podatku leśnego na terenie Gminy 

Andrychów.
Piąta uchwała określiła wysokości opłat 
za korzystanie z wychowania przedszkol-
nego uczniów objętych wychowaniem 
przedszkolnym w Gminie Andrychów. 
Projekt tej uchwaly przedstawił Andrzej 
Szafrański, dyrektor Gminnego Zarządu 
Oświaty.
Potem radni zajęli się kwestią trybu i spo-
sobu powoływania i odwoływania człon-
ków Gminnego Zespołu Interdyscypli-
narnego - Koalicja Przeciw Przemocy w 
Andrychowie oraz szczegółowych wa-
runków jego funkcjonowania. 
Następnie Rada Miejska określiła zasa-
dy i warunki sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urzą-
dzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich 
gabarytów, standardów jakościowych 
oraz rodzajów materiałów budowlanych, 
z jakich mogą być wykonywane. To tzw. 
„uchwała krajobrazowa”, którą omówiła 
Urszula Odrzywolska-Mazgaj, kierownik 
Wydziału Architektury i Urbanistyki UM. 
W kolejnej części obrad Rada podjęła 
uchwały dotyczące zmian w budżecie 
gminy i uchwale budżetowej na 2019 
rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Andrychów na lata 
2019-2028. 
Radni zdecydowali też o udzieleniu do-
tacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Gminie Andrychów oraz udzieleniu 
pomocy finansowej dla Powiatu Wado-
wickiego w 2019 roku w sprawie budowy 
dróg.
Podjęto też uchwałę w sprawie ustalenia 
wzoru oraz warunków i trybu składania 

deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi skła-
danej przez właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych.

Wnioski i wystąpienia
Na koniec punktu dotyczące uchwał rad-
ni powołali komisję doraźną Rady Miej-
skiej w Andrychowie w sprawie gospo-
darki odpadami.
Na samym końcu obrad głos zabrał Sła-
womir Rusinek, właściciel ośrodka Czar-
ny Groń, który jeszcze przed sesją po-
prosił o taką możliwość. 
Sesję zakończyły Wolne wnioski, oświad-
czenia oraz komunikaty. W tym punkcie 
o głos poprosił Sławomir Rusinek, wła-
ściciel Czarnego Gronia. Firma z Rzyk, 
zatrudniająca około 200 osób, boryka się 
z problemami dotyczącymi legalizacji wy-
ciągów i rozbudowy ośrodka. W sprawę 
zaangażował się też ksiądz pochodzący 
z Andrychowa, który jest przeciwnikiem 
inwestycji. Na sesji Sławomir Rusinek 
odniósł się do sytuacji jaka miała mieć 
miejsce podczas wizyty w Andrychowie 
prezydenta RP Andrzeja Dudy (6 paź-
dziernika tego roku). Prezes Rusinek 
powiedział, że podczas tego spotkania 
prezydent Andrzej Duda zapytał, „Co 
tam u was w gminie?”. Wtedy radna Ali-
cja Studniarz miała powiedzieć: „My tu 
mamy takiego szkodliwego inwestora” 
(cytat z nagrania z sesji) i wręczyć pre-
zydentowi teczkę z dokumentami. Do 
sprawy odniósł się Jan Sordyl, były rad-
ny, który był obecny na spotkaniu w pa-
rafii Św. Macieja i zrelacjonował reakcję 
zebranych na to, co się stało. Większość 
uczestników była zbulwersowana takim 
postępowaniem, twierdzi Jan Sordyl. 
Na pytanie Sławomira Rusinka, czy taka 
rozmowa miała miejsce, radni Krzysztof  
Kubień i Tadeusz Biłko odpowiadali wy-
mijająco. Niestety, radnej Alicji Studniarz 
nie było na listopadowej sesji, dlatego 
przewodniczący Rady Miejskiej Roman 
Babski poprosił o przerwanie tej dyskusji 
– a trwała ona pół godziny – i zapowie-
dział wysłanie do radnej Studniarz zapy-
tanie na piśmie, czy taka sytuacja miała 
miejsce. Wszyscy uznali, że radna ma pra-
wo odnieść się do tej sprawy osobiście na 
następnej sesji.
Ostatnia sesja tego roku odbędzie się 19 
grudnia. 

mn
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Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie ZDZ Katowi-
ce przy współpracy z Parafią Św. Macieja w Andrychowie, Cen-
trum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie wraz z Ludowym 
Zespołem Pieśni i Tańca ANDRYCHÓW, zespołem „Scholi 
Deo”, „Stanicą Hucuł”, Hufcem ZHP w Andrychowie i Zespo-
łem Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie zorganizo-
wał muzyczną ucztę - lekcję śpiewu pieśni patriotycznych. Okazją 
stał się oczywiście 11 listopada – Jubileusz Odzyskania Niepodle-
głości. Licznie zgromadzeni nie tylko słuchali, ale także śpiewali 
wraz z artystami.

ap   Fot. Anna Piotrowska

VII Lekcja Śpiewu Pieśni 
Patriotycznych za nami
3 listopada 2019 r. (niedziela) w Kościele pw. Św. Macieja 
w Andrychowie zabrzmiały pieśni patriotyczne.

Do obu OSP trafiły po cztery komplety, z których każdy zawiera 
ubranie ochronne, buty, hełm, kominiarkę i rękawice. Symboliczne-
go przekazania darów dokonali burmistrz Tomasz Żak i radny wo-
jewódzki Rafał Stuglik, a w ceremonii wzięli udział także zastępca 
burmistrza Wojciech Polak i kierownik Wydziału Spraw Obywa-
telskich Urzędu Miejskiego Krzysztof  Wójcik. Sprzęt zakupiono 
dzięki pozyskaniu przez władze Andrychowa dotacji z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kra-
kowie w wysokości ponad 13 tysięcy złotych, w ramach zadania pn. 
„Program zapobiegania poważnym awariom i likwidacji ich skutków 
dla środowiska – Bezpieczny Strażak”. Podobną kwotę dołożono 
z budżetu gminy. Spotkanie było okazją do przypomnienia roli dru-
hów w zapewnieniu bezpieczeństwa w gminie. Wspominano także 
o strażackich inwestycjach, w tym m.in. o będącej na ukończeniu 
modernizacji i rozbudowie remizy w Inwałdzie. Radny wojewódzki 
zadeklarował, że sprawy bezpieczeństwa w Małopolsce Zachodniej, 
w tym w gminie Andrychów będą stanowić jeden z priorytetów 
w jego działalności w Sejmiku Samorządowym Województwa Ma-
łopolskiego.

jd  Fot: Jacek Dyrlaga 

Nowy ubrania bojowe dla OSP

26 listopada w andrychowskim Urzędzie Miejskim gościli 
przedstawiciele OSP z Inwałdu i Roczyn. Druhowie ode-
brali ubrania bojowe dla swoich jednostek. 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2019 Dyrektora Zespołu Obsłu-
gi Mienia Komunalnego w Andrychowie z dnia 27 listopada 2019 
r. w dniu 24 grudnia 2019 r. (wtorek) Zespół Obsługi Mienia 
Komunalnego w Andrychowie nie będzie pracował.
Zespół Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie pracuje 
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 
do 15.00.
W wyniku w.w. zmiany Zespół Obsługi Mienia Komunalnego w 
Andrychowie dodatkowo pracował będzie dłużej w następują-
cych dniach i godzinach:
- w dniach od 9 grudnia (poniedziałek) do 12 grudnia (czwartek) 
do godziny 16.00; 
- w dniu 27 grudnia (piątek) i 30 grudnia (poniedziałek) do go-
dziny 17.00.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.

ZOMK w Andrychowie

Ogłoszenie ZOMK
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Jak co roku organizatorem eventu był Dział Profilaktyki Środo-
wiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej, a aktywnymi uczestnika-
mi byli uczniowie szkół z naszej gminy.
Wydarzenia w ramach akcji odbywały się kolejno w miejsco-
wościach: Sułkowice-Łęg, Targanice, Roczyny, Inwałd, Andry-
chów, Zagórnik, oraz Brzezinka Dolna. Wzięli w nich udział 
miejscowi uczniowie, którzy przygotowali transparenty i ustawi-
li się wzdłuż dróg, gdzie zlokalizowane są ich szkoły. W trakcie 
wydarzenia dzieci i młodzież głośno skandowali hasła: „Stop 
pijanym kierowcom!”, „Bądź trzeźwy za kierownicą!”. Podczas 
eventu kontroli kierowców – przy pomocy alkomatu – dokony-
wali policjanci, a ruchem w tym czasie kierowali strażnicy miejscy. 
Zatrzymano jednego nietrzeźwego kierowcę. 

ap  Fot. Anna Piotrowska

Łańcuch Trzeźwości 2019

W dniach 5 – 7 listopada w gminie Andrychów trwała 
trzydniowa akcja propagująca trzeźwość wśród kierow-
ców pn. „Łańcuch Trzeźwości” No Promil No Problem. 
Celem kampanii było ograniczenie liczby kierowców, któ-
rzy decydują się na jazdę będąc pod wpływem alkoholu. 

VII Lekcja Śpiewu Pieśni 
Patriotycznych za nami

O kontroli poinformował nas komendant Straży Miejskiej 
Krzysztof  Tokarz. Strażnicy poszli tropem zgłoszeń od miesz-
kańców zaniepokojonych jakością powietrza w swojej okolicy. 
Wytypowali też sąsiadów podejrzanych o palenie śmieciami. 
Strażnicy, którzy mają do tego prawo wkroczyli do czterech po-
sesji i pobrali próbki popiołów z ich pieców. Próbki poszły do 
badania i okazało się, że trafienia były stuprocentowe – cztery 
zgłoszenia i cztery potwierdzenia palenia śmieciami. 
Jak powiedział nam Krzysztof  Tokarz, najwięcej zgłoszeń jest 
z sołectwa Roczyny.
Mandaty wyniosły po 500 złotych. Jeśli winowajcom przydarzy 
się to powtórnie, sprawy trafią już do sądu i będą nie mandaty, ale 
grzywny.             mn 

500 zł za palenie śmieci
Pierwsi truciciele powietrza w tym sezonie już zapłacili 
mandaty – po 500 złotych. Jak wykazały ekspertyzy próbek 
z ich pieców, palili śmieciami, między innymi plastikiem.

Ewentualny zakup urządzenia to część gminnego programu walki ze 
smogiem. Kamera ma pokazać mieszkańcom, jak wiele ciepła tracą, 
a razem z nim pieniądze na ogrzewanie i w konsekwencji ograniczyć 
spalanie paliw. Warto sprawdzić, czy nasz dom nie ogrzewa bardziej 
ogrodu od mieszkania wewnątrz. Dzięki kamerze widać to jak na dło-
ni. Takie badanie to wstęp do ocieplania domu – widzimy bowiem, co 
i gdzie trzeba zrobić, jak ocieplić ściany, stropy, czy wymienić okna. 
To absolutna konieczność, jeśli planujemy wymienić piec węglowy na 
przykład na gazowy. Jeśli bowiem najpierw sprawimy sobie nowy piec 
na gaz, a nie ocieplimy domu, to rachunki nas zjedzą.
Wiele osób chce nie tylko zadbać o czyste powietrze, ale też ponosić 
niższe koszty ogrzewania. Pamiętamy także, że do końca 2022 roku 
mamy wszyscy wymienić stare kopciuchy – jeśli nadal je mamy – na 
piece wyższej generacji węglowe, albo najlepiej gazowe. Mają temu 
pomóc dotacje np. w ramach programu „Czyste powietrze”. Program 
ten po słabym okresie, gdy obsługiwały go, i jeszcze obsługują, Woje-
wódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i związanej z tym biurokra-
tycznej niewydolności ma przejść do samorządów. Dotychczas, zanim 
rząd PiS postanowił, że dotacje przejdą pod administrację rządową, 
zajmowały się tym gminy. Dla porównania w Andrychowie w rekor-
dowym roku 2018, gdy kończyły się wcześniejsze programy miesz-
kańcy dostali dofinansowanie do wymiany 205 starych „kopciuchów”. 
Obecnie, gdy zajmuje się tym administracja rządowa będzie to tylko 68 
pieców. Zresztą i w tej liczbie znaczna część to dofinansowanie z bu-
dżetu gminy, a nie zewnętrzna. Miarą biurokratycznej niewydolności 
jest to, że na odpowiedź po złożonym wniosku do WFOŚ czeka się 
średnio 200 dni. Dofinansowanie, głównie z funduszy unijnych ma 
więc wrócić do samorządów. 
Ale wróćmy do kamery termowizyjnej, jako pierwszego kroku ku wy-
mianie takich pieców. Gmina chce ją zakupić, aby mieszkańcy mogli 
dokładnie przyjrzeć się własnym domom, uzyskać wiedzę na temat 
ich stanu termicznego i podjąć decyzje. Pamiętajmy, że do termomo-
dernizacji też można dostać dofinansowanie.
Zrobiono już rozeznanie finansowe. Kamera kosztuje nieco ponad 10 
tys. zł, a szkolenie w jej obsłudze dla kilku osób to 1600 zł. Urządzenie 
byłoby w dyspozycji Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Le-
śnictwa Urzędu Miejskiego, a dysponowałby nim ekodoradca. Jakie 
będą warunki dostępu i jak będą przebiegać zapisy zapewne dowiemy 
się po zakupie tego sprzętu.           mn

Czy gmina kupi kamerę 
termowizyjną? 
Taka kamera pokazuje budynek w podczerwieni, więc wi-
dać, którędy ucieka z niego najwięcej ciepła. Takie „bada-
nie” powinno poprzedzić każdą termomodernizację, jaka 
planujemy.
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Reprezentacja Fundacji na 
Rzecz Wsprcia, Integracji 
i Rozwoju Osób oraz Rodzin 
Potrzebujących pn. WIIR  
z Andrychowa rywalizowała 
m.in. z Seniorami z Małopol-
ski, Śląska, Dolnego Śląska 
oraz ziemi łódzkiej. W zawo-
dach wzięło udział 30 zawodni-
ków, którzy walczyli o najwyż-
sze lokaty w grze na czas oraz w grze singlowej. Zawody odbyły 
się w formule dwóch turniejów z podziałem na płeć. Dziękujemy 
Seniorom, którzy reprezentowali Gminę Andrychów za Waszą 
obecność, za emocje, za łzy, za pokonywanie barier, za otwarte 
serce i ducha walki.

Fundacja na Rzecz Wsparcia, Integracji i Rozwoju Osób oraz 
Rodzin Potrzebujących pn. „WIIR” z Andrychowa pragnie ser-
decznie podziękować wszystkim Seniorom za aktywny udział 
i zaangażowanie podczas realizacji projektu: „Seniorzy lubią Spe-
ed-ball”. Cieszymy się ze byliście z nami. Jesteśmy Wam bardzo 
wdzięczni za atmosferę, która stworzyliście w czasie trwania pro-
jektu oraz za Wasza chęć udziału w proponowanej aktywności 
ruchowej. Mamy nadzieje, że zaszczepiliśmy w Was nową ak-
tywną formę ruchową jaką jest Speed-ball. Zadanie finansowane 
było w ramach projektu grantowego finansowanego ze środków 
Gminy Andrychów i realizowane było w okresie 3 września – 5 
grudnia 2019 roku. 

Materiał nadesłany przez Fundację WIIR

I Mistrzostwa Polski 
w Speed-ballu seniorów
Są aktywni, ambitni i spragnieni innowacji. Swoją posta-
wą mogą zawstydzić niejednego młodego człowieka. 
W dniach 16-17listopada 2019 r. do Myślenic zjechali se-
niorzy z południowej i centralnej Polski, aby rywalizować 
podczas I Mistrzostw Polski Seniorów w Speed-ballu.

Z funkcji Komendanta Hufca, po 10-letniej służbie, ustąpił druh 
harcmistrz Artur Walkowiak. 
Decyzją Zjazdu nową Komendantką została podharcmistrzyni 
Maria Walkowiak, a w skład Komendy Hufca weszli:
pwd. Karol Pikoń – skarbnik Hufca;
hm. Artur Walkowiak – zastępca Komendantki;
phm. Izabella Ziółkowska – członkini Komendy ds. kształce-
nia i pracy z kadrą;
phm. Dorota Bizoń – członkini Komendy ds. programowych; 
phm. Maja Pawińska – członkini Komendy ds. promocji i wi-
zerunku;
pwd. Krzysztof  Krupnik – członek Komendy ds. organizacyj-
nych. 
Zjazd wybrał także Komisję Rewizyjną:
phm. Maria Przybyłowicz – przewodnicząca Komisji;
hm. Henryka Jekiełek – sekretarz;
pwd. Lidia Kaspera – członek Komisji. 
Podczas Zjazdu Hufca zostały także wręczone najwyższe odzna-
czenia Związku Harcerstwa Polskiego: 
Srebrny Krzyż „Za zasługi dla ZHP” – hm. Artur Walkowiak;
Brązowy Krzyż „Za zasługi dla ZHP” – hm. Ina Domider-Da-
ciuk;
Brązowy Krzyż „Za zasługi dla ZHP” – phm. Maja Pawińska. 

Dziękujemy ustępującym władzom za poświęcony czas i zaan-
gażowanie włożone w rozwój andrychowskiego Hufca, a nowej 
Komendzie i Komisji życzymy zapału i wielu sukcesów w podej-
mowanych działaniach. 

phm. Maja Pawińska,
Hufiec ZHP Andrychów

Fot: dh. Magdalena Mikuła

Hufiec ZHP Andrychów 
ma nowe władze! 
16 listopada 2019 roku odbył się Zjazd Zwykły Hufca ZHP 
Andrychów, podczas którego została podsumowana mi-
niona kadencja Komendy Hufca. Uczestnicy Zjazdu wy-
brali także nowe władze na okres 2019 – 2023. 
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Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. wiceburmistrz An-
drychowa Wojciech Polak, dyrektor biura burmistrza Agniesz-
ka Gierszewska, kierownik Działu Profilaktyki Środowiskowej 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie Marta Kajzer oraz 
licznie przybyli członkowie ŚN. Zebrani złożyli życzenia jubila-
towi, który podziękował współpracownikom za zaangażowanie 
i opowiedział o swojej „drodze do trzeźwości”. Spotkanie było 
okazją do głębszej refleksji i podziękowań skierowanych w stro-
nę Stowarzyszenia i Jana Jopka. Członkowie „Światła – Nadziei” 
opowiadali o swoim życiu zakrapianym alkoholem i tym lepszym 
– trzeźwym. Jeden z nich – Pan Michał – w swoim monologu 
powiedział: - Stowarzyszenie beze mnie mogło by istnieć, ja nie mógłbym 
istnieć bez Stowarzyszenia. Pod tymi słowami zapewne podpisują się 
członkowie ŚN, dla których Jan Jopek jest nie tylko Prezesem, 
a przede wszystkim przyjacielem.

ap   Fot. Anna Piotrowska

Niezwykły jubileusz 
Jana Jopka
W Andrychowskim Stowarzyszeniu Odnowy Psychicz-
nej i Fizycznej Klubu Integracji Społecznej – „ŚWIATŁO – 
NADZIEJA” jego Prezes – Jan Jopek świętował jubileusz 
25-lecia życia w trzeźwości.

Na stoiskach usytuowanych przed Pałacem Bobrowskich można 
było obejrzeć i oczywiście kupić sporo ciekawych przedmiotów 
– od drobnych monet, książek, porcelany,  po m.in. obrazy, me-
ble i zegary. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. 
Równoległe w Andrychowie gości ekipa radia RMF FM (w każdą 
sobotę, dziennikarze RMF FM odwiedzają miasto, które słucha-
cze wskazują w głosowaniu na RMF24.pl.) Dziennikarzowi stacji 
o historii Andrychowa opowiadała Maria Pytel-Skrzypiec z TMA.

ap   Fot. Anna Piotrowska/JJ

Listopadowy Jarmark Staroci
Towarzystwo Miłośników Andrychowa zorganizowało 16 
listopada kolejny jarmark staroci.

Nowe centrum edukacji leśników otwarł nadleśniczy Jerzy Po-
tocki, a towarzyszyli my leśnicy z całego obszaru Nadleśnictwa 
Andrychów. Centrum składa się ze ścieżki edukacyjnej przebie-
gającej przez zielony, leśny ogródek przy nadleśnictwie, a także 
zadaszonego obiektu ze stołami i ławami dla około 50 osób. Jest 
tam także duże miejsce z urządzonym w nim ogniskiem. 
Oprócz ciekawych egzemplarzy drzew i krzewów, tablic edu-
kacyjnych i innych edukacyjnych osobliwości poczesne miejsce 
wiosną zajmować będzie w centrum łąka kwiatowa.
Jak mówił w Radiu Andrychów nadleśniczy Jerzy Potocki, cen-
trum umożliwi efektywniejszą edukację leśna i ekologiczną. Po-
zwoli na skoncentrowanie działań edukacyjnych nadleśnictwa 
w budynku nadleśnictwa i jego okolicy.                  

mn   Fot. Marek Nycz, Robert Fraś

Centrum leśnej 
edukacji otwarte

Nadleśnictwo Andrychów otwarło w listopadzie centrum 
edukacyjne leśników. To tam leśnicy pokazują całe bogac-
two naszych lasów: gatunki drzew i krzewów, zwierzęta, 
gady, płazy i owady… Szczególnie atrakcyjne jest to miej-
sce dla dzieci. To obowiązkowy spacer dla całych rodzin.



16 radioandrychow.pl

nowinki

Po rozegraniu meczu półfinałowego zawodnicy SP 2 zagrali finał 
z SP 1 Chocznia. Po regulaminowym czasie i po dogrywce wynik 
meczu 2:2. Zadecydowały karne, gdzie lepsi okazali się zawodni-
cy SP 2 Andrychów. Gratulujemy opiekunowi i trenerom, którzy 
w klubach z uczniami SP 2. Wyniki na stronie radioandrychow.pl

Tekst i foto: Piotr Trojak

Finał powiatu w halówce

W czwartek 7 listopada odbył się Finał Powiatowy w piłce 
nożnej halowej. Gospodarzem turnieju była drużyna SP2 
Andrychów. 

Zawodnicy pewnie wygrali 9 meczy, w których strzelili 68 bramek.
Najlepszym strzelcami zostali:
1. Szymon Młocek 25 trafień
2. Karol Januszewicz 15 trafień
3. Norbert Klimczyński 7 trafień
Bramkarze zachowali czyste konto w pięciu spotkaniach. Me-
cze w lidze trampkarzy rozgrywane są już 11 vs 11, 2 x 40 min. 
W tym sezonie są to roczniki 2005/2006 i młodsi.

Tekst i foto: Michał Trojak

Awans trampkarzy Beskidu
Wszystkie mecze wygrane! Tak właśnie zakończyli zma-
gania „Trampkarze” w 1 lidze okręgowej i tym samym 
awansują do ligi wojewódzkiej, w której rozpoczną zma-
gania na wiosnę 2020 r.

Lepiej wypadli ich starsi koledzy z rocznika 2006, wygrywając 
wszystkie spotkania, co daje możliwość udziału w zawodach wo-
jewódzkich. Sam awans aż trzech drużyn z ZSS w Roczynach 
do zawodów powiatowych niewątpliwie można uznać za spory 
sukces.
Gratulujemy trenerowi Jackowi Sordylowi oraz jego podopiecz-
nym i życzymy powodzenia w Tarnowie.

Skład drużyn:
Rocznik 2006 – dziewczyny:
Magdalena Wójtowicz, Joanna Wójtowicz, Karolina Żu-
kowska, Amelia Romik, Zofia Babik, Nikola Hatala, Zu-
zanna Potempa, Magdalena Filek, Nikola Potępa.
Rocznik 2006 – chłopcy:
Piotr Gąska, Dawid Potaczek, Igor Pająk, Dominik Kruk, 
Jan Sikorski, Oskar Złotucha.
Rocznik 2008 i młodsi – chłopcy:
Kamil Kierpiec, Adrian Zaborowski, Alan Kukuła, Szymon 
Zaborowski, Szymon Urbanowski, Eryk Kubalka.

Materiał nadesłany przez ZSS w Roczynach

Sukces koszykarski

 12 i 13 listopada odbyły się finały powiatowe koszykówki 
3x3. Dziewczęta z VII klasy nieznacznie uległy koleżankom 
z Kleczy Dolnej, ale wygrały z mistrzyniami gminy Wieprz. 
Skutkiem tego zdobyły drugie miejsce w powiecie. Młodsi 
chłopcy również zostali wicemistrzami powiatu.

Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego 
w Andrychowie w grudniu:

- 13 grudnia Urząd Miejski pracuje do godz 15:30
- 24 grudnia Urząd pracuje do godz. 12:00
- 31 grudnia Urząd pracuje do godz. 15:30 

Ogłoszenie
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Czworo z nich: Marek Bryndza, Anna Jończy, Jagoda Radke, 
Wojciech Trojak to podopieczni mgr Barbary Woźniak, a piątą 
finalistkę Monikę Safernę przygotowywała mgr Joanna Siwek.
W ostateczności andrychowska Dwójka ma się czym szczycić. 
Troje z tych uczniów zostało laureatami. Jagoda Radke w kate-
gorii kl. IV-VI, a Marek Bryndza i Anna Jończy w kategorii klas 
VII-VIII. 
Najlepsi z najlepszych  zostali zaproszeni 14 XI, tuż po Święcie 
Niepodległości, do Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, 
gdzie odebrali dyplomy i nagrody. Na uwagę zasługuje fakt, że 
w tym roku (w województwie małopolskim) w dyktandzie wzięło 
6442 uczniów w kategorii kl. IV-VI, oraz 6696 w kategorii kl. 
VII-VIII.

Materiał nadesłany przez SP nr 2 w Andrychowie

Ortograficzny sukces 
SP 2 w Andrychowie
Pięcioro uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Andry-
chowie zakwalifikowało się do finału VII Ogólnopolskie-
go Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” 
dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych woj. mało-
polskiego w tym roku szkolnym.

Projekt ten składa 
się z pięciu spo-
tkań,  w czasie któ-
rych 20 biorących 
udział w projekcie 
państw (Hiszpa-
nia, Niemcy, Buł-
garia, Chorwacja, 
Słowacja, Finlan-
dia, Francja, Gre-
cja, Węgry, Irlan-
dia, Łotwa, Litwa, 
Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Czechy, Rumunia, Szwecja) 
prezentuje swoje gminy, omawia zjawiska migracyjne zachodzące 
na ich terenie, zderza swoje doświadczenia, bierze udział w wi-
zytach studyjnych oraz prezentuje jak bardzo różni się problem 
migracji w każdym z państw. 
Pierwsze z pięciu spotykań odbyło się w Santiago de Composte-
la w dniach 12-15 listopada 2019 r. Właśnie tam po inauguracji 
projektu i rozpoczęciu dyskusji na temat migracji burmistrzowie 
gmin i przedstawiciele organizacji biorących udział w projekcie 
podpisali wielostronne porozumienie o współpracy w ramach 
projektu, promowaniu dialogu, poszukiwaniu rozwiązań i wspar-
ciu w rozwiązywaniu problemów związanych ze zjawiskiem mi-
gracji, które w każdym z państw ma nieco inny charakter.
Spotkanie w Hiszpanii zakończyła wizyta w Parlamencie Gali-
cji, mieszczącym się właśnie w Santiago de Compostela. Kolejne 
konferencje, warsztaty i wizyty studyjne planowane są na Wę-
grzech, Litwie, Malcie oraz Chorwacji.

Materiał nadesłany przez UM w Andrychowie

Wzmacnianie europejskiej 
solidarności w czasach migracji

Gmina Andrychów zaproszona została przez hiszpańską 
Gminę A Laracha do udziału w projekcie pod tytułem 
„Wzmacnianie europejskiej solidarności w czasach mi-
gracji” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej 
w ramach programu „Europa dla Obywateli”.

reklama
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W wieku 77 lat zmarł 11 listopada br. Józef  Sordyl. To osoba za-
służona dla andrychowskiej siatkówki. W barwach Beskidu wraz 
z kolegami wywalczył awans do II ligi. Stało się to w 1966 roku. 
Należał do czołowych zawodników, grał z „piątką” na koszulce. 
Według dzisiejszej nomenklatury siatkarskiej był przyjmującym 
i atakującym. Na początku lat siedemdziesiątych musiał jednak 
opuścić Andrychów, gdyż zgodnie z ówczesnymi regulacjami 
otrzymał nakaz pracy w jednej z firm w Nysie. To w tym mie-
ście odbył się pogrzeb. Nastąpiło to w piątek (15 listopada).   jd

Odszedł były sportowiec

Obie panie (prywatnie matka i córka) udowodniły w MDK, że 
potrafią znakomicie posługiwać się nie tylko piórem, ale także 
mikrofonem. Opowiedziały jak powstawała publikacja. Dzieło jej 
tworzenia trwało około pięciu lat.  przyznała, że spędziła całe życie 
zawodowe w Andrychowie, tutaj też udzielała się społecznie (jest 
współzałożycielką „Nowin Andrychowskich”) i nadszedł czas, by 
poświęcić też czas miejscu zamieszkania czyli Choczni. Autorki 
przybyły do MDK z gościem, który prowadzi interesującą stronę 
internetową poświęconą tej podwadowickiej wiosce, jest też auto-
rem kilku publikacji oraz ostatniego rozdziału „Dotkniętych iskrą 
Bożą”. Opowiedział on o swojej działalności. Wystąpiła także jed-
na z bohaterek książki – poetka , która przeczytała kilka swoich 
utworów. Uczestnicy spotkania zachęcali Marię Biel-Pająkową do 
przygotowania podobnej publikacji o Andrychowie. Autorka usły-
szała też wiele ciepłych słów pod swoim adresem, a zwłaszcza na 
temat swojej dawnej działalności na Andrychowszczyźnie.                             

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

O choczeńskiej iskrze Bożej 
w andrychowskim MDK
W piątkowy wieczór, 8 listopada, na sali widowiskowej 
Miejskiego Domu Kultury zgromadziło się grono pasjo-
natów sztuki, literatury oraz miłośników naszego, podbe-
skidzkiego regionu. Powodem było spotkanie z autorka-
mi książki „Dotknięci iskrą Bożą – o artystach, twórcach 
i pasjonatach w dzieje Choczni wpisanych...” – Marią Biel-
-Pająkową oraz Agnieszką Jusińską.

Pojechaliśmy na 
miejsce, aby spraw-
dzić jak to wyglą-
da. Kilka dłuższych 
palików wyrastają-
cych z ziemi widać 
wyraźnie w biały 
dzień. Większość 
jednak to niewielkie, 
niemal niewidocz-
ne z dalsza, parocentymetrowe, wystające końcówki prętów. Są 
twardo umocowane. Właściciel posesji na widok fotografującego 
dziennikarza Nowin Andrychowskich wybiegł z domu. - Nikt tu 
pana nie zapraszał – wołał z daleka, choć staliśmy na drodze i nie 
wchodziliśmy za ogrodzenie nieruchomości. Zapytaliśmy tego 
mężczyznę o przyczynę „instalacji” prętów. - Niech pan idzie do 
burmistrza to on panu powie – usłyszeliśmy w odpowiedzi.
Cała dokumentacja sprawy znajduje się w straży miejskiej, która 
przyjęła zgłoszenie od mieszkańców Roczyn. - Wpłynęło do nas 
zawiadomienie od użytkowników drogi na ulicy Księdza Nowaka, że w pa-
sie drogowym zostały wbite pręty metalowe, które mogą stanowić poważne 
zagrożenie szczególnie w okresie zimowym – mówi komendant straży 
Miejskiej Krzysztof  Tokarz. -Spadnie śnieg, pługi będą ten śnieg odsu-
wać na bok pasa drogowego i pręty w ogóle nie będą widoczne. Każda mijan-
ka może spowodować, że samochód najedzie na paliki. Przeprowadziliśmy 
oględziny w terenie i rzeczywiście stwierdziliśmy, że pręty wbito w pasie drogo-
wym. W związku z tym wszczęliśmy postępowanie przeciwko właścicielowi 
nieruchomości. Obecnie przesłuchujemy świadków, między innymi naszych 
urzędników, którzy wydają zezwolenia na inwestycje w pasie drogowym.  Jak 
podkreśla Krzysztof  Tokarz, właściciel nieruchomości nie chce 
rozmawiać na ten temat, nie przyjmuje też żadnej koresponden-
cji. W związku z tym, zdaniem komendanta, sprawa trafi do sądu.
Udało nam się jeszcze porozmawiać z mieszkańcem Roczyn, 
który zna bliżej temat. Przyznaje on, iż o ile rzeczywiście wbicie 
palików zagraża bezpieczeństwu, to jednak nie do końca należy 
potępiać właściciela nieruchomości. Okazuje się, że grunty leżące 
pod tą częścią ulicy Księdza Nowaka zostały zakupione przez 
gminę od sporej liczby właścicieli około dwa lata temu. Droga 
już jako gminna jest przygotowana do remontu tak, by powstała 
tu nawierzchnia asfaltowa. Właściciel nieruchomości, który wbił 
pręty poszedł na rękę gminie i przekazał fragment ziemi, by moż-
na było poszerzyć pas drogi. Teraz powbijał paliki, by oznaczyć 
swój już nieprzekraczalny teren. 

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Roczyny: Niebezpieczne 
paliki przy drodze
Kierowcy korzystający z gruntowej drogi stanowiącej 
fragment ulicy Ks. Jana Nowaka w Roczynach są poiry-
towani. Jeden z właścicieli posesji wbił kilkanaście me-
talowych palików tuż przy jezdni, co stanowi zagrożenie 
dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Grupa roczynian 
zawiadomiła o wszystkim straż miejską…
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Jak już informowaliśmy w Nowinach Andrychowskich, PKP – 
Polskie Linie Kolejowe zaplanowały modernizację linii kolejowej 
nr 117 na odcinku pomiędzy Andrychowem a Wadowicami. Pra-
ce zakończą się najwcześniej w połowie 2021. Przed przystąpie-
niem do zasadniczej części inwestycji przewidziano m.in. prace 
związane z infrastrukturą. Cztery nowe wiaty zastąpiły na peronie 
dwie już wysłużone, które zdemontowano. Na miejscu są ławecz-
ki, strefa dla osób niepełnosprawnych i pojemniki na śmieci. Wy-
wieszono w gablotce też nowy regulamin korzystania z dworca. 
Na jego terenie nie można jeździć na rowerach i hulajnogach oraz 
obowiązuje m.in. zakaz… żebrania.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Wiaty gotowe
Na dworcu kolejowym w Andrychowie czekają na pasa-
żerów cztery nowe wiaty.

Pojawiają się tu także „artyści” uwielbiający przekazywać treści za 
pomocą malunków czy napisów nieparlamentarnych ewentualnie 
kibicowskich. Tyle tylko, że takie wybryki kosztują. Naprawa jednej 
wiaty kosztuje, jak mówił w Radiu Andrychów inspektor Maciej 
Denisow z Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskie-
go, grubo ponad tysiąc złotych. W ostatnich miesiącach wandale 
przypuścili atak na trzy takie obiekty (na zdjęciu jedna z nich – przy 
ul. Lenartowicza). A to tylko część tegorocznych zniszczeń. Straty są 
zatem spore. Będą pokryte z budżetu gminy, a więc z podatków nas 
wszystkich. Aż się prosi wprowadzenie zasady, że sprawcy na własny 
koszt powinni doprowadzać wiaty do stanu pierwotnego...

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Wandale na przystankach
Grupom wandali przeszkadzają wiaty przystankowe. Trak-
tują je jako element treningowy sztuk walki albo obiekty 
będące dobrym celem ćwiczeń w zakresie rzutów kamie-
niami bądź różnymi przedmiotami będącymi pod ręką. 

- To jest coś w rodzaju niekończącej się opowieści – mówi Jan Mrzygłód.  
- Mam nadzieję, że ta opowieść zmierza do szczęśliwego końca. Na dziś mamy 
zaktualizowany kosztorys pierwszego etapu tej budowy. Pierwszy etap obej-
muje wioski Targanice i Brzezinka, a konkretnie ulice: Brzezińską 
w obu miejscowościach, a także ulicę Wesołą, Olchową, Polanka, 
Pogodną, Jagodową, Widokową i Beskidzką w Targanicach. Będzie 
to kosztować 3 mln 250 tys. zł netto (bez VAT, który ZWiK od-
zyskuje). Czynione są starania wraz z Urzędem Miejskim o dota-
cję z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Istnieje możliwość 
pozyskania 50 proc. wartości kosztów kwalifikowanych. W tym 
przypadku byłaby to kwota nieco ponad 1,6 mln zł. Trzeba jed-
nak uzbroić się w cierpliwość. Wniosek do PROW został złożony 
w połowie listopada, a procedury rozpatrywania trwają do siedmiu 
miesięcy. Tak więc jeżeli dotacja będzie przyznana, to stanie się to 
w czerwcu 2020 roku. Potem trzeba będzie jeszcze znaleźć środki 
własne. I tak w wieloletnim programie finansowym gminy Andry-

chów widnieje kwota 200 tys. złotych na dokapitalizowanie Zakładu 
Wodociągu i Kanalizacji w 2020 roku z przeznaczeniem na wspo-
mnianą inwestycję. Z kolei dokapitalizowanie w 2021 r. wyniesie 950 
tysięcy złotych. Trzeba będzie jeszcze znaleźć w środkach własnych 
500 tys. zł. Pierwszym źródłem dostaw wody będzie ujęcie bielskiej 
spółki Aqua w Czańcu, z którego zaopatrywana jest od dawna część 
gminy. Gotowe są już zmodernizowane przez ZWiK dwie pom-
pownie w Roczynach. Ich wydajność pozwoli na obsługę rejonów 
objętych I etapem inwestycji. Realny termin jego zakończenia to ko-
niec 2021 roku. - Zrobimy wszystko, aby dotrzymać tego terminu – deklaruje 
prezes Jan Mrzygłód. - Pierwszy etap obejmuje budowę niemal 6,5 km sieci 
wodociągowej, dwie pompownie i jeden zbiornik wody. W wyniku realizacji 
pierwszego etapu inwestycji do sieci będzie można podłączyć 91 nie-
ruchomości, choć realnie wiadomo, że zainteresowanie nie obejmuje 
aż tylu gospodarstw. Kolejne etapy budowy sieci wodociągowej za-
planowano na lata po roku 2021.             jd

Brzezinka, Targanice: Kiedy nowa sieć wodociągowa?
Prezesa Zakładu Wodociągu i Kanalizacji w Andrychowie Jana Mrzygłoda zapytaliśmy o perspektywę budowy wo-
dociągu dla części Targanic i Brzezinki w rejonie graniczącym z gminą Porąbka. Dopytują o to także zainteresowani 
mieszkańcy obu miejscowości.
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Przypomnijmy, iż „Ogniochron” powstał w 1993 roku jako spół-
ka cywilna, od 1999 r. stał się spółka akcyjną. Firma specjalizo-
wała się i specjalizuje nadal w produkcji podręcznego sprzętu 
gaśniczego. Produkcja podzielona jest na dwa rodzaje gaśnic – 
wielokilogramowe i jednokilogramowe.  Te drugie znane są choć-
by jako obowiązkowe wyposażenie w samochodach.
Ostatnie lata czy nawet miesiące zmieniają oblicze andrychow-
skiej spółki. Firma zainwestowała w budowę nowych hal tak, że 
cała produkcja od mniej więcej połowy przyszłego roku odbywać 
się będzie w lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 44. Jeden obiekt 
jest tutaj już gotowy od roku i powstają w nim gaśnice większe 
(wielokilogramowe).  Dokonuje się też spory skok w świat gene-
racji najnowszych technologii. -Przy ulicy Przemysłowej nr 44 powsta-
je całkowicie nowe zaplecze produkcyjno - organizacyjne – mówi prezes 
„Ogniochronu” Grzegorz Tomiak. - To zakład, który zaprojektowa-
liśmy sobie w dwóch etapach. Pierwszy został już zrealizowany czyli wpro-
wadzenie do produkcji nowoczesnych technologii gaśnic wielokilogramowych. 
Drugi etap, który zakończymy w czerwcu, lipcu przyszłego (2020) roku 
to będzie produkcja gaśnic jednokilogramowych. Hala produkcyjna „jed-
nokilogramówek” rośnie w oczach. Na razie „Ogniochron” do 
ich wytwarzania wykorzystuje obiekt wynajmowany, znajdujący 
się także przy ulicy Przemysłowej tylko w innym jej rejonie. Tam 
zostanie działalność wygaszona, gdy tylko pod „czterdziestką 
czwórką” gotowe będą nowe pomieszczenia. Powstaje pytanie, 
co z dotychczasową główną siedzibą spółki przy ulicy Krakow-
skiej? -Na ul. Krakowskiej utworzyliśmy zupełnie nową spółkę o nazwie 
„Andim” - informuje prezes. - Zajmuje się ona zarządzaniem tymi 
nieruchomościami. To spółka-córka „Ogniochronu”. Wynajęliśmy już tutaj 
sporo powierzchni innym podmiotom. Nadal będzie się tu odbywać działal-
ność produkcyjna, ale w innych branżach i już nie przez „Ogniochron”. Na 

ulicę Przemysłową zostanie przeniesiony także sklep z serwisem 
gaśnic. Tak więc klienci nie zostaną pozbawieni tego typu usług.
Obecnie firma wytwarza 2 miliony gaśnic jednokilogramowych 
oraz 600 tysięcy wielokilogramowych. To 60 – 65 proc. wszyst-
kich tego typu urządzeń wytwarzanych w Polsce. Po oddaniu do 
użytku nowej hali, produkcja wzrośnie do ponad 3,5 miliona ( 
2,5 mln – jednokilogramowe, ponad 1 mln – wielokilogramowe). 
45 proc. andrychowskich gaśnic trafia za granicę. W asortymen-
cie, co ciekawe, znajdują się nie tylko charakterystyczne czerwone 
gaśnice, ale także… białe. Są one przeznaczone do gospodarstw 
domowych, estetycznie wykonane we wzorki z użyciem sitodru-
ku. „Ogniochron” zaangażował się w działalność edukacyjną 
i budowanie świadomości obywatelskiej na rzecz wyposażania 
mieszkań w tego typu sprzęt. Dane straży pożarnych wskazują 
bowiem, że bardzo duża liczba pożarów powstaje właśnie w go-
spodarstwach domowych, gdzie dochodzi do największych strat. 
A można by było temu zapobiegać albo straty wydatnie ogra-
niczyć. Jak zauważa Grzegorz Tomiak, produkcja gaśnic wbrew 
pozorom nie jest czymś prostym i ma charakter interdyscypli-
narny, bo wykorzystywanych jest do tego aż dziewięć obszarów 
(dyscyplin) wiedzy.
Jednym z największych „skarbów” firmy jest jej załoga. Obecnie 
„Ogniochron” zatrudnia 220 osób  i może się pochwalić stabi-
lizacją w tym zakresie,  zwłaszcza wśród kadry inżynieryjno – 
technicznej, ekonomicznej, handlowej i administracyjnej. -Wszyscy 
pracownicy niosą sukces tego przedsiębiorstwa – podkreśla prezes Grze-
gorz Tomiak.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

„Ogniochron”: Świat sprzętu gaśniczego

Ta firma była przemyślanym pomysłem, perfekcyjnie zrealizowanym przez rodziny Pochopieniów i Walaszków. Ich 
następcy też wykonali sporo pracy. Dziś andrychowski „Ogniochron” należy do zdecydowanych liderów krajowych 
w swoim asortymencie, w Europie staje się marką dobrze rozpoznawalną, zdobywającą nawet rynki światowe.

W tej wybudowanej w grudniu 2018 roku hali produko-
wane są gaśnice wielokilogramowe.

W asortymencie „Ogniochronu” znajdują się nie tylko 
czerwone gaśnice.
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nowinki

W gminie andrychowskiej działa 128 punktów sprzedaży alkoholi (handel de-
taliczny i gastronomia), w gminie Kalwaria odpowiednio 72 punkty, Kęty 80, 
a w gminie Wadowice 141. Jak widać z danych w tabeli, na tle sąsiadów mieścimy 
się w pewnych średnich normach, choć trzeba przyznać, iż wydajemy na trunki 
sporo. Statystyki mogą być co nieco „skrzywione” w górę, gdyż z restauracji, ale 
też i sklepów korzystają także przyjezdni – turyści czy wczasowicze, a w Wado-
wicach dodatkowo pielgrzymi. Gdyby jednak odliczyć osoby do osiemnastego 
roku życia, którym „procentowych” napojów sprzedawać nie wolno, to liczby 
mogłyby przerażać…

jd  

Ile wydajemy na alkohol?
Mieszkaniec gminy Andrychów wydaje rocznie bez mała 1200 złotych 
na zakup napojów wyskokowych. W statystykach tych mieszczą się 
wszyscy zameldowani na naszym terenie, a więc także dzieci. 

Postanowiliśmy sprawdzić, jak to wygląda na tle sąsiednich gmin, zwłaszcza że 
w Wadowicach samorządowcy dyskutowali dość ostro na ten temat. Dane pozy-
skaliśmy w urzędach miejskich, a następnie dokonaliśmy stosownych przeliczeń.

Wielkość sprzedaży 
alkoholu w 2018 roku 

(w mln zł)

Wydatki roczne na alkohol 
w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca gminy (w zł)

Gmina 
Andrychów

52,5 1 197

Gmina 
Kalwaria

19,5 972

Gmina 
Kęty

35,6 1 037

Gmina 
Wadowice

57,0 1 502

To nie jedyna dotacja dla ZZOZ. Placówka ta otrzyma 90 tysię-
cy złotych z budżetu starostwa na adaptację pomieszczeń w bu-
dynku „Medyk” na składnicę akt szpitala i przychodni specjali-
stycznych. O niedobrej atmosferze w szpitalu wśród załogi oraz 
odchodzących lekarzach, pielęgniarkach i innych pracownikach 
mówili radni Tadeusz Sabat i Maria Wądrzyk.
Od 1 stycznia będą obowiązywać nowe stawki opłat za czynności 
związane z usunięciem pojazdu z drogi. 
Stawki te to:
rower lub motorower – 115 zł, motocykl – 227 zł, pojazd o do-
puszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 494 zł, pojazd 3,5 t do 7,5 

t – 616 zł, 5,5 t do 16 t – 871 zł, powyżej 16 t – 1284 zł. Pojazd 
przewożący materiały niebezpieczne – 1562 zł. Przypomnijmy, 
że usuwanie pojazdów to zadanie starostw powiatowych. Odby-
wa się m.in., gdy pojazd zaparkował w miejscu niedozwolonym 
i utrudnia ruch, kiedy właściciel nie ma ważnego ubezpieczenia 
OC, jeżeli parkuje bez wymaganego potwierdzenia stosowną kar-
tą w miejscu przeznaczonym dla pojazdów kierowanych przez 
osoby niepełnosprawne, gdy auto zaparkowano w miejscu, w któ-
rym znajduje się znak informujący, że pojazd zaparkowany będzie 
usunięty i wreszcie, gdy pojazdem kieruje osoba nieuprawniona.

jd

Sesja powiatowa: 
Kasa na ambulans, nowe stawki za usuwanie pojazdów

W ostatni czwartek listopada obradowała Rada Powiatu w Wadowicach. Podjęto kilka waznych uchwał. Radni powia-
towi podjęli decyzję o dofinansowaniu zakupu kolejnego ambulansu dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wa-
dowicach. Odbędzie się to w ramach realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia „Programu wymiany ambulansów”. 
Samorząd powiatowy przekaże na ten cel 87 tysięcy złotych, a resort zdrowia wyłoży 400 tys. zł. 

reklama

W okresie od 4 listopada 2019 r. do 
31 marca 2020 r. zostają wydłużone 
godziny pracy Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Andrychowie do godz. 20.00. 
W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Andrychowie, przy ulicy Staro-
wiejskiej 22 b lub pod numerem tele-
fonu 33 875 33 00 albo 666 189 652, 
w godz. od 7.00 do 20.00 mieszkań-
cy Gminy mogą zgłaszać informacje 
o osobach potrzebujących pomocy.

Ogłoszenie
OPS w Andrychowie
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na sygnale

Włamywacz w Spytkowicach złapany
11 listopada br., wadowicka komenda została powiadomiona o wła-
maniu do jednego z domów na terenie gminy Spytkowice. Policjanci 
ustalili, że złodziej zabrał kartę bankomatową oraz 70 złotych, po-
nadto przy użyciu skradzionej karty wykonał szereg transakcji zbli-
żeniowych w kilku lokalach. Pokrzywdzony wycenił straty na łączną 
kwotę ponad 575 złotych. Sprawą zajęli się policjanci Wydziału Kry-
minalnego, którzy jeszcze tego samego dnia namierzyli i zatrzymali 
sprawcę przestępstwa w jego miejscu zamieszkania. Okazał się nim 
być 21-letni mieszkaniec powiatu wadowickiego, któremu przedsta-
wiono zarzuty kradzieży z włamaniem. Mężczyzna przyznał się do 
zarzucanych mu czynów, za co grozi mu nawet do 10 lat więzienia. 

19 zarzutów dla złodziei z Andrychowa 
W ostatnim czasie andrychowski komisariat otrzymał kilkanaście 
zgłoszeń dotyczących kradzieży i kradzieży z włamaniem do samo-
chodów, do których doszło na terenie miasta.
13 listopada po wytypowaniu sprawców kryminalni przeszukali 
miejsca zamieszkania złodziei, jednocześnie zatrzymując w jednym 
z nich 22-latka. Drugi z mężczyzn (19-latek) został zatrzymany na-
stępnego dnia, po wielogodzinnej obserwacji i pościgu na terenie 
Andrychowa. Przedstawiono im łącznie 19 zarzutów kradzieży 
z włamaniem oraz kradzieży mienia, za co grozi im kara pozba-
wienia wolności do 10 lat. Ich łupem padły m.in. elektronarzędzia, 
sprzęt ogrodniczy, pieniądze czy odzież. Straty jakie spowodowali 
włamywacze szacuje się na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Sprawa ma 
charakter rozwojowy z uwagi na fakt, że nie wszystkie przestępstwa 
kradzieży z włamaniem do samochodów na chwilę obecną zostały 
zgłoszone organom ścigania. W trakcie prowadzonych czynności 
policjanci ustalili również dwóch paserów, którzy nabywali od 19 
i 22-latka skradzione przedmioty. Mężczyznom grozi do lat 5. Po-
nadto w mieszkaniu jednego z nich policjanci znaleźli ponad 53 
gramy amfetaminy, za co dodatkowo usłyszał zarzut posiadania 
środków odurzających. Był on także poszukiwany celem odbycia 
kary pozbawienia wolności i trafił do Zakładu Karnego. Wobec 
drugiego z mężczyzn prokurator zastosował środek zapobiegaw-
czy w postaci dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju. 

Uwaga na warunki drogowe
W połączeniu ze zbyt dużą prędkością jazda może zakończyć się 
tak jak wieczorem 24 listopada w Targanicach. Na ul. Beskidzkiej 
Seicento wypadło z drogi, wpadło do głębokiego rowu uszkadza-
jąc przy tym plot jednej posesji.

Zwłoki w Skawie
23 listopada około godziny 12:00 grupa kajakarzy, płynąca trzema 
kajakami, natknęła się około 200 metrów poniżej mostu drogo-
wego na Skawie w Wadowicach, w okolicach boiska Zaskawian-
ki, na podejrzane znalezisko – podaje portal wadowiceonline.pl. 
W pierwszej chwili myśleli, że w wodzie płynie plecak. Jednak po 

podpłynięciu okazało się, że są to zwłoki człowieka. Przerażeni, 
powiadomili służby. Na miejsce udał się patrol policji, który ustalił 
okoliczności tego zdarzenia. 25.11 Agnieszka Petek, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach poinformowa-
ła , iż były to zwłoki 33-letniego mężczyzny, mieszkańca powiatu 
wadowickiego. Ciało mężczyzny zabezpieczono do sekcji zwłok, 
która przyniesie odpowiedź, w jaki sposób zmarł.

Jechał za szybko i miał sądowy zakaz
Na zdjęciu widać policyjną czapkę funkcjonariusza ruchu drogo-
wego oraz tarczę sygnalizacyjną
Mieszkaniec Andrychowa zlekceważył postanowienie sądu i wsiadł 
za kierownicę opla. Dodatkowo przekroczył dozwoloną prędkość. 
Wczoraj (24 listopada br.) w Targanicach, funkcjonariusze ruchu 
drogowego wadowickiej komendy zatrzymali do kontroli drogowej 
kierowcę opla, który jechał z prędkością 72 km/h w miejscu, gdzie 
dozwolona prędkość wynosiła do 50 km/h. W trakcie sprawdza-
nia danych sprawcy wykroczenia, policjanci ustalili, że mężczyzna 
posiada zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony 
wyrokiem Sądu. Kierujący został ukarany mandatem za przekro-
czenie dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym, natomiast 
za niestosowanie się do zakazu sądowego mężczyźnie grozi do 5 lat 
pozbawienia wolności. 

Ostrożnie na drogach! 
W sobotę 30 listopada o godzinie 15.15 w Bulowicach na skrzyżo-
waniu ulicy Bielskiej z Zamkową doszło do kolizji drogowej. Jak 
ustalili policjanci mieszkanka gminy Kęty, kierując samochodem 
marki Seat wyjeżdżając z drogi podporządkowanej zderzyła się 
z samochodem marki Mitsubishi, którym kierowała mieszkanka 
Przecieszyna , po czym pojazdy uderzyły w samochód marki To-
yota, którym kierował mieszkaniec Witkowic. Również w sobotę 
o godzinie 17:45 w Kętach na ulicy Sobieskiego doszło do wy-
padku drogowego. Jak wstępnie ustalili policjanci 18-letnia miesz-
kanka Kęt, kierując pojazdem marki Skoda potrąciła nietrzeźwego 
48-letniego mieszkańca Kęt, który przechodził przez ulicę w re-
jonie przejścia dla pieszych. W wyniku potrącenia pieszy doznał 
złamania kości podudzia i został przewieziony do szpitala na dalsze 
leczenie. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało 3,20 promila al-
koholu. W trakcie dalszego dochodzenia policjanci ustalą dokładne 
okoliczności tego wypadku drogowego. Policjanci ponownie ape-
lują o uwagę i rozsądek za kierownicą.

Samochód spadł z 4-metrowej skarpy w Roczynach
1 grudnia ok. godz. 18:00 na ul. Bielskiej w Roczynach, samochód 
wypadł z drogi i spadł z 4-metrowej skarpy. Kierowca miał pro-
blemy z wyjściem, ale na szczęście nic mu się nie stało. Samochód 
został wyciągnięty.

Warto kupić czujnik tlenku węgla! 
1 grudnia po godzinie 20.00 w jednym z mieszkań na osiedlu Le-
nartowicza czujnik zaalarmował mieszkańców. Na skutek uszko-
dzenia piecyka gazowego w łazience pojawił się tlenek węgla. Na 
szczęście nikomu nic się nie stało. Przypominamy: tlenek węgla jest 
gazem bezwonnym i bezbarwnym, więc ludzie go nie wyczuwają, 
natomiast czujnik tlenku węgla wykryje nawet niewielkie jego stęże-
nie i natychmiast zasygnalizuje to alarmem, ratując życie. 
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ludzie i pasje

Był i jest osobą znającą się na siatkówce. Zaczął ją uprawiać jako 
uczeń w nieistniejącej już Szkole Podstawowej nr 1. Reprezen-

tował tę placówkę w minisiatkówce (trzyosobowa odmiana gry). - 
Nasza szkoła nie miała własnej sali gimnastycznej, ćwiczyliśmy zatem w hali 
przy ulicy 1 Maja – wspomina Zbigniew Marek. - Lekcje odbywały się 
wtedy również w soboty i właśnie w te dni mieliśmy dwie godziny wuefu. Pod-
czas rozgrywek szkolnych wypatrzył go trener Beskidu, obecnie 
już nieżyjący Edward Węglarz. To za jego sprawą Zbigniew Marek 
trafił do klubu. Grał w juniorach oraz równocześnie w drugim ze-
spole seniorskim (III liga), a potem z grupą utalentowanych mło-
dzieżowców trafił do pierwszej drużyny pod opiekę Jana Tomiczka. 
Dalszą część kariery przerwała jednak kontuzja prawej ręki, miał 
nawet zwolnienie z wuefu, ale z niego nie korzystał. Grał lewą ręką. 
Ostatecznie zrezygnował z powodu tej kontuzji z zamiaru startu na 
studia na Akademię Wychowania Fizycznego. Zdecydował się na 
Akademię Rolniczą (dziś Uniwersytet Rolniczy) w Krakowie. I tu 
o mały włos rozminąłby się z siatkówką, gdyż wuefista informu-
jąc o działających sekcjach w AZS AR ani słowem nie wspomniał 
o istnieniu zespołu w tej dyscyplinie. Dopiero trzeba było dociekać 
czy dopytywać i jak okazało się, do zespołu siatkarskiego przyjmo-
wano nie każdego, a osoby z przeszłością ligową. Taki był wysoki 
poziom. Testy przeszedł pomyślnie.
Dzięki grze w AZS AR w Krakowie Zbigniew Marek miał okazję 
konfrontować się z innymi zespołami akademickimi, dwa razy za-
grał w finale Akademickich Mistrzostw Polski, zwiedził też jako za-
wodnik sporą część Europy. Do dziś uczestniczy jeszcze raz w roku 
w „Turnieju pokoleń” z udziałem dawnych graczy AZS AR.
Najważniejsze jednak wyzwania czekały na niego po powrocie do 
Andrychowa. Od mniej więcej połowy lat dziewięćdziesiątych KS 
Beskid zaczął podupadać i nie był w stanie prowadzić zespołów 
juniorskich. Coraz mniej było zatem propozycji spędzania wolnego 
czasu dla palącej się do sportu młodzieży. Zbigniew Marek wraz 
z Bogdanem Cinalem i Andrzejem Cinalem utworzył firmę CMC. 
Spółka wspierała przez pewien czas Beskid. W 1994 roku zgłosili 
się do Zbigniewa Marka znajomi ze środowiska siatkarskiego – Ire-
neusz Górski, Grzegorz Gacek i Krzysztof  Kubień, Wojciech Wa-
lusiak a także przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Maciejczyk 
z propozycją utworzenia stowarzyszenia zajmującego się szko-
leniem młodzieży. W ten sposób rodził się Międzyszkolny Klub 
Sportowy Andrychów. Na prezesa wybrano Zbigniewa Marka.  
- Od początku szkoliliśmy zarówno chłopców jak i dziewczynki – wspomi-
na Zbigniew Marek. - Tak to trwało do roku 2000. Wtedy zgłoszono się 
do nas (do MKS-u – dop. J. D.), aby przejąć jedyną już pozostałą w Be-
skidzie drużynę, a dokładniej sekcję II-ligowego zespołu siatkarzy. Podjęliśmy 
decyzję o przejęciu, zwłaszcza, że po sześciu latach działalności MKS-u już 
na poziomie juniorskim mieliśmy zawodników mogących grać w tej klasie roz-

grywek. Jako sponsorzy włączyły się jeszcze dwie firmy tj. nieistniejące już 
Andbud i Budomat. Nas jako CMC nie byłoby jeszcze wtedy stać na samo-
dzielne utrzymanie klubu z II-ligową drużyną. Potem właściciel Budomatu 
Janusz Wiewióra jako osoba fizyczna wspierał nasz klub, za co mu jestem 
bardzo wdzięczny.
Ratowanie siatkówki w Andrychowie okazało się bardzo skuteczne 
i z sukcesami. MKS miał zespół w I lidze męskiej, obecnie znaj-
dujący się w czołówce II ligi. Kilku wychowanków zagrało w re-
prezentacji Polski. Do I ligi awansowały także kobiety, choć trzeba 
było zrezygnować z występów w tej klasie rozgrywek. Aktualnie to 
jedna z najlepszych drużyn I Ligi Małopolskiej (odpowiednik III 
ligi). Oczywiście nadal szkolona jest młodzież. MKS jako jedyny 
klub w województwie małopolskim może pochwalić się zespołami 
we wszystkich kategoriach wiekowych, i to zarówno dziewcząt jak 
chłopców. Jak podkreśla Zbigniew Marek, klub nie działałby na 
tym poziomie, a być może by nawet upadł, gdyby nie osoby, które 
zajmowały się bieżącą działalnością MKS. Są to wiceprezesi Irene-
usz Górski, który także wspierał MKS finansowo, Jolanta Ziębacz 
oraz Wojciech Walusiak. A warto przypomnieć, iż klub był przez 
wiele lat administratorem hali sportowej i hotelu przy ul. 1 Maja. 
Wtedy dotację na MKS z budżetu gminy w dwóch trzecich pochła-
niały wydatki właśnie na utrzymanie tych obiektów, a tylko jedna 
trzecia trafiała na działalność stricte sportową. A plany Zbignie-
wa Marka na przyszłość? To utrzymanie wysokiego poziomu obu 
zespołów seniorskich oraz dalsze szkolenie grup młodzieżowych. 
Prezes spore nadzieje wiąże z budową hali widowiskowo-sporto-
wej. Wiele drużyn nawet z mniejszych miejscowości przyjeżdża-
jących grać do Andrychowa ze zdziwieniem patrzy na halę przy  
ul. 1 Maja. 

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga  

Jak Zbigniew Marek ze współpracownikami 
andrychowską siatkówkę uratował
Gdy andrychowska siatkówka chyliła się ku upadkowi, a „stary” K.S. Beskid praktycznie dogorywał resztkami sił, znala-
zły się osoby, które postanowiły ratować – zwłaszcza w trosce o młodzież – tę ważną w życiu naszego miasta dyscy-
plinę sportu. Jedną z kluczowych postaci dla tego przedsięwzięcia, a była to połowa lat dziewięćdziesiątych ubiegłego 
stulecia, okazał się Zbigniew Marek, uhonorowany kilka miesięcy temu odznaką „Za zasługi dla Sportu”. 

Zbigniew Marek, choć zajmuje się biznesem i kierowaniem 
MKS-em, to jednak od czasu do czasu przywdziewa spor-
towy strój i grywa… 



24 radioandrychow.pl

OPS

Statystyki policyjne nie pozostawiają 
złudzeń – według wypełnionych w ze-

szłym roku formularzy „Niebieska karta” 
aż 12 404 ofiary przemocy to dzieci. Dane 
te uwzględniają jedynie przypadki, w któ-
rych działania podjęli funkcjonariusze po-
licji, a nie inne, upoważnione do tego pod-
mioty, zatem małoletnich ofiar przemocy 
może być znacznie więcej. Do tego należy 
doliczyć przypadki, które nie zostały ni-
gdzie zgłoszone. Choć w policyjnych sta-
tystykach liczba dzieci doświadczających 
przemocy maleje z roku na rok, wciąż jest 
jeszcze wiele do zrobienia. Również na 
terenie Gminy Andrychów zgłaszane są 
przypadki przemocy, która dotyka dzieci. 
Tylko w 2018 r. procedurę „Niebieskiej 
Karty” rozpoczęto wobec 6 rodzin, w któ-
rych dzieci doświadczały przemocy, a tak-
że wobec 19 rodzin, w których dzieci były 
jej świadkami.

Celem kampanii „19 dni przeciwko prze-
mocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” 
jest m.in. przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie oraz wspieranie rodzin w pod-
noszeniu kompetencji wychowawczych. 
Dlatego jednym z działań, jakie podję-
to na terenie Gminy Andrychów, było 
zorganizowanie spotkań edukacyjnych 
dla rodziców, które poprowadziła Anna 
Arendarczyk – psychoterapeuta rodzinny. 
Spotkania miały uświadomić rodzicom, 
jak ważne jest nawiązywanie dobrych re-

lacji, komunikacja oraz spędzanie wolne-
go czasu z dziećmi poprzez stosowanie 
właściwych metod wychowawczych bez 
agresji i przemocy. Prowadząca próbowa-
ła również odpowiedzieć na pytanie, jak 
uchronić dzieci przed zagrożeniami i jak 
rozmawiać z nimi o niebezpiecznych sy-
tuacjach. W tym celu wykorzystała film 
„GADKI z psem”, przygotowany przez 
Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. 

W ramach kampanii podjęto również dzia-
łania skierowane bezpośrednio do dzieci. 
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Andrychowie, Sylwia Błasiak przepro-
wadziła warsztaty bajkoterapii pt. „Bajka 
o Maurycym”, przeznaczone dla dzieci 
w wieku 5-6 lat. W ich czasie dzieci poznały 
historię Maurycego – chłopca, który często 
dokuczał innym. Słuchając bajki, przygląda-

ły się przemianie bohatera, który pod wpły-
wem niespodziewanych wydarzeń, zaczął 
zaskakiwać swoich bliskich miłymi gestami. 
Bajka stała się pretekstem do dyskusji, a na 
końcu dzieci wykonały pracę plastyczna 
przedstawiającą drzewo życzliwości.

W działania zrealizowane w ramach 
kampanii na terenie Gminy Andrychów 
włączyły się oddziały przedszkolne: ZSS 
w Sułkowicach Bolęcinie, ZSS w Rzykach, 
ZSS w Targanicach, ZSS w Roczynach, SP 
nr 2 w Andrychowie, PSP SPSK w Brze-
zince, a także Przedszkole nr 2 i Przed-
szkole nr 3 w Andrychowie.

Światowa kampania „19 dni przeciwko 
przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzie-
ży”, której autorem jest Women’s World 
Summit Foundation, odbywa się co roku 
i trwa od 1 do 19 listopada. Ostatni dzień 
kampanii przypada na Międzynarodowy 
Dzień Zapobiegania Przemocy wobec 
Dzieci. Na terenie Polski w kampanię 
regularnie włącza się Fundacja po DRU-
GIE, która zaprasza do współpracy inne 
organizacje, instytucje i placówki, zajmują-
ce się pracą z dziećmi i młodzieżą. Symbo-
lem kampanii jest pomarańczowa wstążka. 
Jej kolor ma kojarzyć się z ostrzeżeniem, 
zwracać uwagę na problem przemocy 
i skłaniać do tego, by patrzeć uważnie i wi-
dzieć więcej.

Tekst i foto: OPS

Stop przemocy wobec dzieci i młodzieży
Dział Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminny Zespół Interdyscyplinarny – Koalicja Prze-
ciw Przemocy w Andrychowie przy współudziale Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie włączyły się w realiza-
cję kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.
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Formy wsparcia dla seniorów 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie

W związku z postępującym procesem sta-
rzenia się społeczeństwa Gmina Andrychów 
i Ośrodek Pomocy Społecznej realizują dzia-
łania skierowane do seniorów. W rozmo-
wach z pracownikami socjalnymi seniorzy 
często podkreślają, że z uwagi na migracje, 
obowiązki zawodowe dorosłych dzieci, nie-
kiedy także konflikty wewnątrzrodzinne, żyją 
w osamotnieniu. Zdany na siebie senior ma 
ograniczone możliwości organizacji podsta-
wowych czynności życiowych i często jest 
skazany na pomoc instytucji.

Dystrybucja Ogólnopolskich Kart Seniora
Gmina Andrychów podpisała porozumienie o partnerstwie ze 
Stowarzyszeniem MANKO z siedzibą w Krakowie. W ramach 
tego porozumienia Stowarzyszenie MANKO przyznało naszej 
Gminie tytuł partnera magazynu „Głos Seniora” oraz Ogól-
nopolskiej Karty Seniora, a także programu Gmina Przyjazna 
Seniorom. Za koordynację i realizację porozumienia odpowia-
da Ośrodek Pomocy Społecznej. W Ośrodku Karty wydawane 
są mieszkańcom Gminy Andrychów, którzy ukończyli 60 rok 
życia. Karta jest bezpłatna. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej 
Karta Seniora upoważnia do bezpłatnych przejazdów Komu-
nikacją Miejską na terenie Gminy Andrychów dla Seniorów 
powyżej 65 roku życia.

Karty Seniora można otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, przy ul. Starowiejskiej 22b, na Dzienniku Podawczym 
(pok. 52), w godzinach od 7.00 do 15.00.

Hurtownia tekstyliów KA-MA - 10% zniżki
Optyk – Inter Sp. z o. o Sp. Komandytowa - 20% zniżki 

na okulary korekcyjne
Biura podróży i agencje turystyczne – Borkała Travel - 10% zniżki 

na wycieczki jednodniowe
Restauracja Adria - 10% zniżki na napoje gorące i chłodzące 

oraz posiłki dla seniora i jednej osoby towarzyszącej
Sklep dom i ogród – Krzysztof F. H. - 7% zniżki

Pracownia Piękna Małgorzata - 15% zniżki 
na zabiegi w każdą środę

Restauracja Marwex - 15% rabatu na obiady
Systemy alarmowe, systemy zabezpieczeń – Profer - 10% od mon-

tażu systemu alarmowego i systemu telewizji przemysłowej
Agencja Ochrony Legion Sp. z o.o. - 10% od miesięcznego abona-

mentu za usługę ochrony
Optyk Visus Łukasz Strzoda - 15% zniżki

Kompleks wypoczynkowy – Czarny Groń - 10% zniżki na usługi 
SPA, 10% na gastronomię w Oberży

Basen Kąpielowy w Andrychowie
Restauracja – Noclegi „Nad Basenem” - 5% zniżki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie oferuje następujące formy wsparcia dla seniorów:

Lista firm działających na terenie Gminy Andrychów, 
honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora:
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Działania w ramach projektu:
- pomoc w formie teleopieki dla 10 osób – usługa teleopie-
ki to rodzaj monitoringu pozostających samotnie w domu 
osób chorych, starszych, niepełnosprawnych. W ramach 
projektu zostały zakupione telefony komórkowe dla 10 
seniorów z przyciskiem „SOS” wraz z bransoletką z przy-
ciskiem „SOS”. Senior wyposażony w taki telefon oraz 
bransoletkę po naciśnięciu przycisku „SOS” łączy się auto-
matycznie przez terminal w trybie głośnomówiącym z cen-
trum monitoringu, gdzie operator może zarządzić stosowny 
rodzaj pomocy dla pacjenta. Użyczenie seniorowi zestawu 
teleopieki oraz opłacenie abonamentu za usługę teleopieki 
na okres 12 miesięcy często bywa alternatywą do umiesz-
czania osób w Domu Pomocy Społecznej;
- dystrybucja „Kopert Życia”: to zestaw składający się z: 
karty informacyjnej, którą należy wypełnić, koperty papie-
rowej, koperty foliowej, naklejki „Tu jest Koperta życia” do 
umieszczenia na drzwiach lodówki.
W kopercie znajduje się Karta Informacyjna, która powin-
na zwiera m.in.: dane właściciela karty, numer telefonu do 
najbliższych osób, informację o przebytych chorobach, in-
formację o przyjmowanych lekarstwach, informację o uczu-
leniach, alergiach, dane lekarza prowadzącego i NZOZ-u.
Na podstawie ankiety senior przygotowuje informację 
na temat stanu swojego zdrowia: chorób, na które cierpi, 
przyjmowanych lekarstw, skłonności do uczuleń, poda-
je również numery telefonów do najbliższej rodziny lub 

opiekunów. Tak przygotowana informacja powinna być 
podpisana przez lekarza. Wypełnioną ankietę w plastiko-
wej kopercie należy umieścić w lodówce, na lodówce nale-
ży przykleić naklejkę i magnes z napisem „Tu jest koperta 
życia”. Umieszczenie Koperty w lodówce, czyli miejscu 
widocznym i dostępnym umożliwia ratownikom szybki do-
stęp do podstawowych informacji o pacjencie.
Koperta może uratować życie każdemu, kto w chwili przy-
jazdu karetki nie jest w stanie podać podstawowych infor-
macji o swojej chorobie.
Koperty można otrzymać w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej 22b, 
na Dzienniku Podawczym (pok. 52) lub u pracowni-
ków socjalnych.

Formy wsparcia dla seniorów 

Projekt socjalny „Pomocna dłoń dla Seniora”

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub 
innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej 
pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuń-
czych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Mogą one 
być przyznane również osobie, która wymaga pomocy in-
nych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący mał-
żonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu co-
dziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleco-

ną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, za-
pewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych 
potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełno-
sprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym 
przygotowaniem zawodowym. Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres 
i miejsce świadczenia.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie oferuje następujące formy wsparcia dla seniorów:

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze
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w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie
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Rozpowszechnianie informacji o projekcie „Małopolski 
Tele-Anioł” realizowanym przez Urząd Województwa Ma-
łopolskiego wraz z partnerami: Caritas Diecezji Kieleckiej 
oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Re-
gionalnego. Głównym celem projektu jest poprawa jako-
ści życia niesamodzielnych Małopolan poprzez realizację 
działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich 
w miejscu zamieszkania. W ramach projektu 10 000 niesa-
modzielnych Małopolan uzyska wsparcie w zakresie usług 
Centrum Teleopieki, polegające również na możliwości 
uzyskania opaski, która działa jak mały telefon komórkowy 
– pozwala na połączenie z centrum medycznym za pomocą 
jednego przycisku. W ten sposób mogą się z nią skontakto-
wać pracownicy centrum, ale także jej bliscy.
Zadaniem Gminy jest inicjowanie i wspieranie wzajemnej 
współpracy w zakresie rekrutacji Uczestników do projektu 
,,Małopolski Tele-Anioł” w szczególności poprzez:

- dotarcie z informacją o projekcie do osób niesamodziel-
nych z terenu Gminy Andrychów (starszych, chorych, nie-
pełnosprawnych) oraz ich rodzin, które wymagają opieki 
lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego 
wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności 
dnia codziennego,
- pomoc tym osobom w pozyskaniu i wypełnieniu formu-
larza zgłoszeniowego do projektu oraz ewentualne przesła-
nie formularza do Biura projektu ,,Małopolski Tele-Anioł”. 

Formularze są do odbioru w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Andrychowie, przy ul. Starowiejskiej 22b na Dzienniku 
Podawczym lub u pracowników socjalnych.
Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Andrychowie, przy ul. Starowiejskiej 
22b oraz pod numerem telefonu: 33 875 33 00.

Współpraca z innymi organizacjami działającymi na rzecz seniorów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie co roku 
organizuje wyjazd na ogólnopolskie spotkania Seniorów 
zwane Senioraliami. W tym roku również po raz kolejny 
Seniorzy z Gminy Andrychów wraz z przedstawicielami 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie uczestniczyli 
w VI Międzynarodowych Senioraliach w Krakowie. W spo-
tkaniu wzięło udział ponad 1 500 Seniorów z całej Polski, 
oraz z czterech państw: Białorusi, Rosji, Ukrainy i Litwy.
Międzynarodowe Senioralia w Krakowie to wspaniałe 
wydarzenie, którego celem jest kształtowanie i utrwalanie 
wśród seniorów postawy aktywnego obywatela, a także in-
tegrowanie poprzez budowanie świadomości ekonomicz-
nej, prawnej, związanej z bezpieczeństwem oraz prozdro-
wotnej osób 60+.

Gmina Andrychów zajęła II miejsce w plebiscy-
cie „Gmina przyjazna Seniorom” z uwagi na fakt, 
iż rozdała ponad 5 100 Ogólnopolskich Kart Senio-
ra. W imieniu Gminy Andrychów nagrodę odebrały 
przedstawicielki Ośrodka Pomocy Społecznej Klaudia 
Skrzypiec oraz Magdalena Brońka.

„Gmina przyjazna seniorom”

Formy wsparcia dla seniorów 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie
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kultura

WDK w Zagórniku im. Romana Prystackiego
zagornik@kultura.andrychow.eu

33 875 47 29

Do 13.12 (w godzinach otwarcia placówki)
WODNY MIRAŻ | Wystawa prac Anity Młodzik

Wstęp wolny. Zapraszamy!

7.12 (sobota) godz. 13.00 – 14.00
CZARODZIEJSKI ŚWIAT CYRKU
Przedstawienie dla dzieci pt. „Czarodziejski świat cyrku” w wy-
konaniu Agencji Artystycznej Holidey ze Skierniewic – spektakl 
zawiera wiele elementów akrobatyki cyrkowej, pokaz przy uży-
ciu hula-hop, sztuczki magiczne oraz show w wykonaniu ma-
łych króliczków. Zapraszamy!

Wstęp: 15 zł. Szczegółowe informacje: WDK w Zagórniku.

15.12 (niedziela) godz. 16.30
PRZY WSPÓLNYM STOLE
Spotkanie opłatkowe dla mieszkańców Zagórnika. W progra-
mie: występ uczniów z ZSS w Zagórniku oraz wspólne kolędo-
wanie z Chórem Misericordias Domini z Zagórnika.

Wstęp wolny! Zapraszamy!

16.12 – 10.01 (w godzinach otwarcia placówki)
PORTRETY
Wystawa prac wychowanków Ogniska Pracy Pozaszkolnej  
w Andrychowie.

Wstęp wolny! Zapraszamy!

RYNEK SZTUKI
ryneksztuki@kultura.andrychow.eu

698 624 826

Do 31.12 (w godzinach otwarcia galerii)
WYSTAWA MALARSTWA I RZEŹBY  
„ANIELSKO DIABELSKO”
Prace prezentują: pracownia ceramiczna anna-art, Jan Bednarz, 
Kazimierz Bliźniak, Bożena Bylica, Zbigniew Bury/Alex Johanson, 
Wojtek Giza, Monika Grabowska-Pniak, Anna Hałat, Barbara 
Kierczak, Antoni Korycik, Józef Malata, Ewa Partyka, Natalia Paw, 
Bolek Ściga oraz Zbigniew Trzciński.

W galerii istnieje możliwość zakupienia niektórych eksponatów.
Wstęp wolny. Zapraszamy!

23 stycznia 2020 r. Centrum Kultury i Wypoczynku 
w Andrychowie wraz z Parafią pw. Św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Andrychowie zapraszają 
na Koncert Kolęd w wykonaniu rodziny 
Pospieszalskich! Koncert odbędzie się w Kościele 
Św. Stanisława BM w Andrychowie ok. godz. 19.00 
(po Mszy Św. o godz. 18.00).

Wstęp wolny! Zapraszamy!

Wojtek Giza | praca wykonana podczas warsztatów ceramicznych w MDK
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wokół nas

Po kilkuletniej przerwie spędziłem kilka dni w Niemczech. Wia-
traków mnóstwo, chyba nawet przybyło. Natomiast nowym ele-
mentem w krajobrazie są liczne fermy fotowoltaiczne, często roz-
mieszczone na poboczach autostrad.
Wiatraków w Andrychowie raczej się nie wybuduje, bo nie bar-
dzo jest gdzie, ale realizowana przez władze miejskie koncepcja 
budowy elektrowni fotowoltaicznych wydaje się być strzałem 
w dziesiątkę.
Innym zaobserwowanym zagranicą zjawiskiem były wielkie kier-
masze przedświąteczne w Monachium, Wiedniu i Bratysławie. 
Tego nasze miasto na szczęście na razie unika. I tak trzymajmy!

Andrzej Fryś

Podróże kształcą
Andrychowskim okiem

Dachy starówki w miejscowości Gotha w Turyngii, 
w tle liczne wiatraki

Poleć/zaopiniuj (krótko, w formie pisemnej) książkę, 
z księgozbioru Filii MBP w Roczynach, do przeczytania 
podczas tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia. Akcja 
trwa od 25 listopada do 17 grudnia, autorzy najciekaw-
szych opinii zostaną nagrodzeni.

Wypożycz razem ze swoimi dziećmi jedną z naszych pro-
pozycji na czas światecznego oczekiwania. Przeczytajcie 
ją wspólnie i poczujcie magię Świąt!

24 książki na 24 dni z MBP 
w Andrychowie!

Akcja czytelnicza w filii MBP w Roczynach.

Idealna – czyli książka 
na Święta

Niektóre przerażają, inne fascynują, a na pewno są wstępem do wielu roz-
mów i pogłębiania wiedzy. Jest to niebywała gratka dla każdego fascynata 
bajek. Robert Sabuda – inżynier papieru, prawdziwy mistrz w swoim fachu. Urodził 
się 8 marca 1965 roku w Michigan. Eksperymentował od samego początku. Stosował 
różnorakie techniki, by pozycje przez niego wykonane zachwycały i dziwiły. Zilustrował 
kilkanaście książek, a w 1994 została wydana jego pierwsza książka pop-up. Od tego 
czasu ma na swoim koncie 20 książek z wyskakującymi okienkami i rozkładankami. 

Wyjątkowe książki w bibliotece
Andrychowska biblioteka wzbogaciła swoją kolekcję o 4 egzemplarze 
wyjątkowych książek pop-up autorstwa Roberta Sabudy. Każdy ogląda 
je z zapartym tchem, przewracając i przyglądając się ilustracjom. 
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RYNEK SZTUKI
ryneksztuki@kultura.andrychow.eu

698 624 826

Do 31.12 (w godzinach otwarcia galerii)
WYSTAWA MALARSTWA I RZEŹBY  
„ANIELSKO DIABELSKO”
Prace prezentują: pracownia ceramiczna anna-art, Jan Bednarz, 
Kazimierz Bliźniak, Bożena Bylica, Zbigniew Bury/Alex Johanson, 
Wojtek Giza, Monika Grabowska-Pniak, Anna Hałat, Barbara 
Kierczak, Antoni Korycik, Józef Malata, Ewa Partyka, Natalia Paw, 
Bolek Ściga oraz Zbigniew Trzciński.

W galerii istnieje możliwość zakupienia niektórych eksponatów.
Wstęp wolny. Zapraszamy!

23 stycznia 2020 r. Centrum Kultury i Wypoczynku 
w Andrychowie wraz z Parafią pw. Św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Andrychowie zapraszają 
na Koncert Kolęd w wykonaniu rodziny 
Pospieszalskich! Koncert odbędzie się w Kościele 
Św. Stanisława BM w Andrychowie ok. godz. 19.00 
(po Mszy Św. o godz. 18.00).

Wstęp wolny! Zapraszamy!

Wojtek Giza | praca wykonana podczas warsztatów ceramicznych w MDK
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Choć historycy wskazują, że początki zabawy sylwestrowej 
sięgają czasów starożytnych (wywodzi się je od greckich 

Dionizji), to na ziemiach polskich tradycja żegnania starego roku 
jest stosunkowo młoda. Wśród naszych przodków przez stulecia 
znacznie większą popularnością cieszyły się obchody związane 
z witaniem Nowego Roku, z którymi wiązało się oczywiście wiele 
zwyczajów: wypiekanie bochniaczków, szczordaczków (dla do-
mowników) oraz gościńców (dla gości), rodzinne ucztowanie, or-
ganizowanie polowań i kuligów. By przegonić Stary Rok strzelano 
z batów, dziewczęta wróżyły sobie w ten dzień na przyszłość, 
starano się również w myśl porzekadła: „Jak Nowy Rok, taki cały 
rok” nie wykonywać nieprzyjemnych czynności.

Zwyczaj organizowania zabawy w ostatni dzień grudnia pojawił 
się w Polsce dopiero w XIX w. i początkowo był kultywowany 
jedynie przez arystokrację. Organizowano bale, składano sobie 
życzenia z okazji nadejścia Nowego Roku, który witano toastem 
tokaja. Reszta polskiego społeczeństwa zaakceptowała nowy 
zwyczaj stopniowo. Jak zauważył autor artykułu, który w 1913 r. 
ukazał się na łamach „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”: 
„(…) przed 10 jeszcze laty nocna intromisya karnawału nie była 
ani tak huczną ani tak okazałą – przedewszystkiem nie była tak, 
jak obecnie – publiczną, uroczystą manifestacyą, w które biorą 
najszersze warstwy społeczne udział. Dawniej święcono Sylwe-
stra „tańcującemi herbatkami” i „domowemi balikami”, gdzie to 
„ciocia zagrała na fortepianie, a panienki – potańczyły z braćmi 
i kuzynami. Znamiennym niezmiernie dla rozwoju i rozbudze-
nia pulsu towarzyskiego jest fakt, że familijne życie – wzorem 
zagranicy – przenosi się w pewnych chwilach do publicznych 
lokali (…)”. Istotnie, w miastach z upływem czasu wiele hote-
li, kawiarni, restauracji, czy piwiarni, zaczęło urządzać zabawy 

sylwestrowe. W ich ślady poszły różnego rodzaju instytucje, jak 
np. teatry miejskie, czy organizacje społeczne, które w sylwestrze 
widziały jednocześnie możliwość prowadzenia działalności kul-
turalnej i podreperowania własnego budżetu. Nie inaczej było 
w Andrychowie.
Jedną z takich organizacji była oczywiście miejscowa „Czytel-
nia”, która w ramach swojej działalności inicjowała wiele imprez 
okolicznościowych: wieczorki patriotyczne, spektakle teatralne, 
bale karnawałowe, czy wycieczki. Wśród wyżej wymienionych 
inicjatyw nie mogło oczywiście zabraknąć zabawy sylwestrowej, 
podczas której, jak wspomina w swoich dziennikach Ferdynand 
Pachel, serwowano smakowity bigos myśliwski.
Organizacją sylwestra zajmowała się również andrychowska 
Ochotnicza Straż Pożarna. Po rozbudowie remizy w 1929 r. 
i podwyższeniu jej o jedno piętro, OSP wzbogaciła się o po-
mieszczenia, w których mogła urządzać bardziej liczne spotka-
nia. Sylwestra organizowano przeważnie w strażackiej świetlicy, 
choć czasem korzystano też z pomieszczeń szkolnych. Niejedno-
krotnie OSP wynajmowało swoje sale innym organizacjom, jak 
np. KS „Beskid”, czy Związkowi Strzeleckiemu, które również 
urządzały zabawy sylwestrowe. Wróćmy jednak do OSP, ponie-
waż dzięki zachowanym protokołom z posiedzeń tej organizacji 
możemy przyjrzeć się dokładniej, jak wyglądało przygotowanie 
takiej imprezy. 
Podczas zebrania Wydziału z 10 grudnia 1932 r. „P[an] Babu-
chowski stawia wniosek, by w Sylwestra urządzić zabawę strażac-
ką, celem zdobycia (funduszy – przyp. red.) tem więcej, że cały 
rok nie było żadnej imprezy. Jednogłośnie zgodzono się na po-
wyższy projekt. Uchwalono oddać bufet w dzierżawę – wstępy 
po 1 zł od osoby i 1.50 zł od pary, tudzież dochód z garderoby 
wpływają do Kasy – druhowie umundurowani mają wstęp bez-
płatny. Komitet tworzy Zarząd a Komendant może sobie jeszcze 
dobrać odpowiednich członków do pomocy”. Przedsięwzięcie 
opłaciło się – podczas posiedzenia 12 stycznia 1933 r. podano 
zysk z zabawy sylwestrowej, który wyniósł 191,89 zł, a dodatko-
we 100 zł przekazała firma Braci Czeczowiczka. 
Z kolei 10 grudnia 1934 r. „Uchwalono urządzić zabawę sylwe-
strową. (…) Zabawa urządzona zostanie w Sali Remizy oraz sa-
lach bocznych, dekoracje zostaną wykonane łącznie z podkom[i-
tetem] P.W. i W.F. (Przysposobienia Wojskowego i Wychowania 
Fizycznego – przyp. red.). Do komitetu zabawowego wchodzi 
cały Zarząd. Zaproszenia postanowiono zrobić na powielaczu 
i wysłać pocztą. Wysokość wstępu ustalono na zł 0,75 garde-
roby 0,20. Orkiestrą zajmie się p. Prezes (Antoni Chrapkiewicz 
– przyp. red.) i druh naczelnik (Edward Babuchowski – przyp. 
red.). Bufet postanowiono oddać druhowi Gaikowi za opłatą zł 
10 – od ćwiartówki piwa, zł 3 – z butelki wódki i dochód z trafiki 
oraz bufetu słodkiego. Garderobę oddano druh[owi] Tomiakowi 
z tem, że 50% odprowadzi do kasy zabawowej”. Jak zatem widać, 

Jak przedwojenny Andrychów żegnał stary rok?

Wielkimi krokami zbliżamy się do końca kolejnego roku, wielu naszych Czytelników ostatni grudniowy wieczór spędzi 
zapewne na zabawie sylwestrowej. A jak świętowano przełom nowego i starego roku w Andrychowie 80 lat temu?

Pocztówka „Z powinszowaniem Nowego Roku!”, wg 
wzoru Adama S., Kraków 1908-1939. Zbiory Biblioteki 
Narodowej w Warszawie, sygn. DŻS XII 8b/p.30/3.
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Doroczny bal klubowy, zdjęcie ze zbiorów rodziny Fryś.

w przygotowanie przyjęcia angażowano możliwie jak najwięcej 
członków OSP – trudno się jednak temu dziwić, skoro była to 
doskonała okazja do zwiększenia funduszu organizacji.
Powyższe przykłady pokazują, że w Andrychowie tradycja or-
ganizowania sylwestra została przyjęta przez mieszkańców na-
der chętnie, tym bardziej że pomagała integrować społeczność 
małego miasteczka. Sam sylwester zresztą stanowił preludium 
do okresu karnawału, zaczynającego się od święta Trzech Kró-
li i kończącego się w przededniu Środy Popielcowej. W ciągu 
ostatnich 80 lat niektóre zwyczaje sylwestrowe pozostały, jak 
np. urządzanie bali, czy przygotowywanie kotylionów – niegdyś 
panie obdarowywały nimi najpopularniejszych uczestników za-
bawy płci przeciwnej. Inne tradycje sylwestrowe uległy zmianie 

– staropolskie strzelanie z bata zastąpiły fajerwerki, a w okresie 
powojennym tokaj zamieniono na szampana. Jedna rzecz się nie 
zmieniła – przełom starego i nowego roku nadal jest dla nas mo-
mentem, który chcemy przeżywać w gronie najbliższych. 

Daria Rusin

Bibliografia:
„Ilustrowany Kuryer Codzienny”, 1913, nr 2 (3 I), s. 5.
Protokoły posiedzeń Wydziału straży pożarnej w Andrychowie. Założono 
dnia 30 lipca 1913.
Stanisławek-Janus J., Andrychów. Sceny z życia miasta, Andrychów 
2018.

Zebrani wysłuchali prelekcji specjalisty terapii uzależnień, pre-
zesa Stowarzyszenia „Szansa”, superwizora Krajowego Biura 
Ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie, Krzysztofa 
Czekaja „Uzależnienia – ratunek czy pułapka?”, który przed-
stawił mechanizm działania uzależnień dzieci, młodzieży i do-
rosłych.
Piotr Rychły – pedagog resocjalizacyjny, profilaktyk uzależnień, 
specjalista z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej z elementami 
profilaktyki przybliżył temat „Wirtualnego labiryntu zagrożeń”. 
Wykładowca zwrócił uwagę na zagrożenia czyhające w „sieci”. 
W swoim wykładzie „Uzależnienia dzieci i młodzieży od no-
wych technologii; przyczyny, profilaktyka, leczenie”, prof. zw. 
dr hab. Agnieszka Ogonowska, medioznawca, neurologopeda, 
Dyrektor Ośrodka Badań nad Mediami, przestawiła badania 
dotyczące wpływu nowych (interaktywnych) mediów na coraz 
młodszego użytkownika. Amerykańskie Towarzystwo Pedia-
tryczne zaleca niekorzystanie z mediów przez dzieci do 2 r. ż., 
a po tym okresie ograniczenie korzystania z ekranów do ok. 1-2 
godz. dziennie! 
Jako ostatnia wystąpiła Monika Pleszewska, pedagog, specja-
lista psychoterapii uzależnień, Fundacja Zapobiegania i Reso-
cjalizacji Uzależnień w Bielsku-Białej „Nadzieja”. Tematem jej 
wystąpienia było „Odkrywanie tajemnicy dziecięcej cyberprze-
strzeni”. 

Fundacja „Promyczek” Andrychów
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Więcej na temat konferencji można przeczytać na stronie  
internetowej: radioandrychow.pl

Źródło: Fundacja Promyczek 

Konferencja naukowa 
„Tabletowe Dzieci”

23 listopada 2019 roku, w Park Hotelu Łysoń w Inwałdzie 
odbyła się Konferencja „Tabletowe Dzieci”. W imieniu or-
ganizatorów gości powitały Prezes Fundacji „Promyczek” 
pani Agata Janosz-Jarzyna oraz Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach Barbara Pin-
del-Polaszek. 

Przypominamy, dla mieszkańców Gminy Andrychów istnieje możliwość skorzystania z darmowej pomocy prawnej 
adwokatów lub radców prawnych. Na terenie Powiatu Wadowickiego działa 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, obejmujących swoim zasięgiem 3 gminy powiatu. Są one finansowane 
z budżetu państwa. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie fizycznej, 
która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 
REJESTRACJA TELEFONICZNA: 33 873 42 78. Punkt w Andrychowie znajduje się w OPS, ul. Starowiejska 22b.

Ogłoszenie. Darmowa pomoc prawna
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uroczystości

Na gości czekały m.in. śpiewniki pie-
śni patriotycznych oraz wydawnic-

twa poświęcone ojcom niepodległości 
Polski przekazane przez Urząd Marszał-
kowski w Krakowie. Okolicznościowe 
wystąpienie nawiązujące tak do prze-
szłości jak i wyzwań na przyszłość miał 
burmistrz Tomasz Żak. Zebrani złoży-
li kwiaty u stóp tablicy upamiętniającej 
żołnierzy Legionów Polskich, znajdują-
cej się obok wejścia do gmachu Urzędu 
Miejskiego. Tradycyjnie Święto Niepod-
ległości 11 Listopada stało się okazją do 
wręczenia medali. Wicewojewoda mało-
polski Zbigniew Starzec w asyście bur-
mistrza Tomasza Żaka przekazał Brązo-
we Krzyże Zasługi Rafałowi Hahnowi, 
naczelnikowi OSP w Andrychowie oraz 
Stefanowi Sordylowi z OSP w Roczy-
nach. Krzyże zostały nadane przez prezy-
denta Polski obu druhom za szczególne 
dokonania na rzecz ochrony przeciw-
pożarowej. Z kolei poseł Marek Polak, 
przewodniczący Rady Miejskiej Roman 
Babski i burmistrz Tomasz Żak wręczy-
li medal i dyplom z tytułem „Zasłużony 

dla Gminy Andrychów” druhowi Ar-
turowi Walkowiakowi, komendantowi 
Hufca ZHP Andrychów. Na tym nie ko-
niec. O godz. 17.00 odbyła się doroczna 
Wieczornica Patriotyczna przy ognisku 
na pl. Mickiewicza, zorganizowana przez 
Hufiec ZHP im. Szarych szeregów w An-
drychowie. Śpiewanie pieśni przeplatano 
opowieściami o historii Polski. Na koniec 
była grochówka.

Kim są odznaczeni…
Rafał Hahn jest od czternastu lat na-
czelnikiem jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Andrychowie. Do OSP na-
leży od 1985 roku. Brał udział w wielu 
akcjach ratowniczych, m.in. podczas pa-
miętnej powodzi w 2005 roku. Wtedy, 
jak wspomina, pomagał innym, gdy jego 
rodzina mieszkająca przy ulicy Tkackiej 
zmagała się z żywiołem. Ostatecznie jed-
nak dotarł do najbliższych.
Stefan Sordyl należy do OSP od 1971 
roku. Był i jest kierowcą oraz konserwa-
torem. Brał udział w akcji ratowniczo-
-gaśniczej podczas olbrzymiego pożaru 

w Kuźni Raciborskiej (sierpień – wrze-
sień 1992 r.). Potem należał do grupy 
gaszącej pożar w Olkuszu i uczestniczył 
w działaniach podczas powodzi w 2005 
roku w naszej gminie.

Artur Walkowiak jest od bez mała dzie-
sięciu lat komendantem Hufca Andry-
chów ZHP. - Pan Artur Walkowiak jest 
osobą niezwykle zaangażowaną w działalność 
społeczną na rzecz środowiska lokalnego – 
mówił w laudacji podczas uroczystości 
przewodniczący Rady Miejskiej Roman 
Babski. - Cieszy się bardzo dużym autoryte-
tem nie tylko w środowisku harcerskim. Swo-
im działaniem wpływa na rozwój kolejnych 
pokoleń andrychowian. Artur Walkowiak był 
współorganizatorem wielu imprez przygotowa-
nych przez ZHP. Mocno promuje Andrychów 
w środowiskach harcerskich.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Święto Niepodległości uczczone
Sto pierwszą rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę świętowano na andrychowskim Rynku. Zgromadziło się 
tu sporo pocztów sztandarowych, a także delegacje władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, instytucji, szkół, 
organizacji społecznych, zawodowych i kombatanckich. Konno przyjechała umundurowana grupa ze stanicy „Hucuł” 
z Sułkowic. Licznie przybyli strażacy z OSP, ale najliczniejsze grono tworzyli harcerze i zuchy z ZHP.

Druh Artur Walkowiak podczas lau-
dacji wygłaszanej przez przewod-
niczącego Rady Miejskiej Romana 
Babskiego. Odznaczeni Brązowymi Krzyżami Zasługi – Rafał Hahn (z lewej) i Stefan Sordyl. 
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wokół nas

Podczas spotkania lic. Jakub Irach z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
wygłosił prelekcję poświęconą genezie II wojny światowej, zosta-
wiając na koniec licznie zgromadzonych słuchaczy z frapującym 
pytaniem: Kiedy tak naprawdę rozpoczął się ten największy w 
dziejach ludzkości konflikt zbrojny? 
W dalszej części wieczoru zaprezentowane zostały fotografie 
przedstawiające Andrychów z czasów okupacji, pochodzące ze 
zbiorów Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Biel-
sku-Białej, Archiwum Towarzystwa Miłośników Andrychowa, a 
także z prywatnych kolekcji. Organizatorzy mają nadzieję, że ta 
podróż w czasie zainspiruje uczestników spotkania do spojrzenia 
na Andrychów z nieco innej perspektywy.
Spotkanie zakończyło wystąpienie Marty Wołek-Bury, która od-
czytała fragmenty wspomnień z pamiętników swojego dziadka 
Franciszka Wołka – znanego andrychowskiego nauczyciela, kie-
rownika Szkoły Podstawowej nr 1 (mianowany w 1962 r.). Po-
chodzący z Gierałtowic Franciszek Wołek początek II wojny 
spędził w rodzinnej miejscowości, w jego wspomnieniach znaj-
dziemy jednak wiele uwag na temat ówczesnych wydarzeń także 

w Andrychowie, w którym pozostała rodzina jego przyszłej żony, 
Ireny Pachlówny. Niniejsze wydarzenie stanowiło początek cyklu 
spotkań związanych z tematem II wojny światowej w Andrycho-
wie. O kolejnych prelekcjach organizatorzy będą informować na 
bieżąco, a tymczasem serdecznie dziękują uczestnikom za obec-
ność w ten piątkowy wieczór.

Daria Rusin

Dyrektor andrychowskiego LO – Katarzyna Przebinda-Niem-
czyk nie mijała się z prawdą mówiąc, że teatr bez zaplecza i fun-
duszy, poprzez współpracę z utalentowaną młodzieżą, także do-
bór ambitnego repertuaru, stał się marką oraz wizytówką Szkoły.
Podkreśliła, że nie byłoby tego jubileuszu bez niegasnącego zapa-
łu i talentu pani Iwony Kaczmarek (nauczycielki jęz. polskiego) 
– założycielki „C’est la vie”.
- To ogromna przyjemność oglądać wasze sztuki, które skłaniają do myśle-
nia – powiedziała.
Pani Iwona nie kryła wzruszenia i podziwu dla swoich pod-
opiecznych, którzy w każdy spektakl wkładali mnóstwo czasu, 
serca i energii. Wyraziła też wdzięczność koleżankom z pracy: 
Agnieszce Dudzik i Agnieszce Bok za nieocenioną pomoc przy 
realizacji projektów. Dyrektor Katarzyna Przebinda-Niemczyk 
podkreśliła, że projekty te mogły być zrealizowane również dzię-
ki przychylności jej poprzednika – dyrektora Pawła Mrzygłoda. 
Ciekawy punkt jubileuszowego spotkania stanowiły wypowie-
dzi absolwentów LO – byłych członków grupy teatralnej „C’est 
la vie”. Dzielili się refleksjami na temat tego, czym był dla nich 
szkolny teatr i jakie ślady w nich pozostawił. 

- Teatr uczył nie tylko grania, uczył współgrania – mówił ktoś.
- Czy to było aktorstwo? – zastanawiał się ktoś inny. To było raczej 
dawanie siebie innym. A dawanie siebie innym – to skarb. 
I takim właśnie skarbem zostali obdarowani goście. Tego wieczo-
ra mogli obejrzeć „firmowe spektakle” szkolnego teatru (niektóre 
w całości, niektóre we fragmentach). Na scenie pojawili się aktu-
alni członkowie zespołu, jak również absolwenci. W programie 
znalazły się:
„Kartoteka – Recykling” (wg T. Różewicza)
„Iwona, księżniczka Burgunda” (wg W. Gombrowicza)
„Rymowanki dla dużych dzieci” (wg W. Szymborskiej i J. Tuwi-
ma)
„Zwierzęta hrabiego Cagliostro” (wg A. Bursy) .
Oklaski na stojąco, gratulacje od władz powiatowych, życzenia 
sukcesów i urodzinowy tort  – tak wyglądał finał Jubileuszu XX-
-lecia „C’est la vie”, który równocześnie zainaugurował kolejną 
– miejmy nadzieję, równie piękną i mądrą kartę szkolnego teatru 
z ulicy Pachla 16.

Jadwiga Janus

„Zaczęła się najkrwawsza z wojen, jaką dzieje widziały”

W piątek 29 listopada 2019 r. w Izbie Regionalnej Ziemi Andrychowskiej odbyło się spotkanie upamiętniające 80. 
rocznicę wybuchu II wojny światowej. Data wydarzenia nie była przypadkowa – kilka dni temu, 24 listopada, obcho-
dziliśmy rocznicę spalenia synagogi w Andrychowie. Dla naszego miasta był to początek końca pewnej epoki – An-
drychów bezpowrotnie stracił bowiem swój wielokulturowy charakter.

Urodzinowe precedensy
W sobotni wieczór (16 XI) salę andrychowskiego MDK-u szczelnie wypełnił tłum gości. Przybyli tu, by wspólnie świę-
tować jubileusz teatru „C’est la vie”. Przy tej okazji warto by podnieść parę aspektów, ale za precedens w skali kraju 
należy uznać dwa. To, że „C’est la vie” jest teatrem szkolnym oraz to, że istnieje dwadzieścia lat!
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Do Sega wjechaliśmy na parę godzin przed zmierzchem wywołu-
jąc niemałe poruszenie.
- Muzungu! Muzungu!* – krzyczały dzieciaki puszczając się bie-
giem za samochodem. 
- Muzungu! – wskazywali nas palcami dorośli.
Tamtejszą „Krakowską” akurat ktoś pędził stado owiec, więc 
Dan – nasz kierowca musiał zwolnić. Człapał koło za kołem, 
toteż spokojnie można było przyglądać się życiu Segi. A było cze-
mu się przyglądać, bo wzdłuż „Krakowskiej”, na jakichś płach-
tach, sprzedawcy porozkładali swoje „sklepiki”. Zza gór arbuzów 
czy gaci z europejskich secendhandów wyłaniali się czasem usłu-
godawcy: naprawiacze zardzewiałych rowerów, krawcowe, stola-
rze zbijający trumny... 
Obserwowałam to wszystko przez otwarte okno samochodu 
i całkiem machinalnie wystawiłam sobie przez nie rękę. Poczu-
łam przyjemny dotyk wiatru. A zaraz potem… dotyk czyjejś dło-
ni. Najpierw jednej, potem drugiej i  kolejnej, i kolejnej… Zamar-
łam. Moja dłoń także. Ja prawie nie oddychałam, ona ani drgnęła. 
W ogóle nie przestraszyła się tych obcych, czarnych dłoni. Ona 
ich nie rozumiała. Przecież nie była dłonią ani jakiejś królowej, 
ani jakiejś świętej, a w dotyku wyczuwała cześć i szacunek. Tkwiąc 
w odrętwieniu zwróciłam się do kierowcy, który w dalszym ciągu 
prowadził samochód w owczym tempie, ułatwiając tym samym 
kolejnym osobom zbliżenie się do otwartego okna.

- Dan, dlaczego ci ludzie mnie dotykają? – spytałam.
- Bo jesteś biała.
- Dlaczego z takim szacunkiem? Przecież mnie nie znają! Nie 
wiedzą, czy jestem dobrym czy złym człowiekiem!
- Bo jesteś biała.
- I to wystarczy?
- Wystarczy. 
Nic nie rozumiałam. Dan dodał zatem: - Masz białą skórę, to 
znaczy jesteś bogata i mądra, jesteś kimś lepszym. 
- Dan, przecież to absurd! Więcej! To jest niesprawiedliwe! – unio-
słam się. Ale on zamilkł. Pewnie uznał, że nie ma co dyskutować 
z oczywistą oczywistością. A może kierował się swoją „kikujowa-
tością”? Bo Dan był Kikujem, a my znaleźliśmy się w samym ser-
cu ziemi zamieszkiwanej przez plemię Luo. Ponieważ członkowie 
najwyższych kenijskich władz pochodzą z Kikujów, oni sami sta-
wiają siebie ponad innymi plemionami, których na terenie Kenii 
jest czterdzieści kilka.
Owce ustąpiły nam drogi, więc Dan przyspieszył. Wciąż nie 
mogłam ochłonąć. Zastanawiałam się, czy nie powinnam wy-
siąść z samochodu, stanąć twarzą w twarz z czarnymi jak noc 
mieszkańcami Segi i wytłumaczyć im, że tak myśleć nie można. 
Że czcią i szacunkiem powinni obdarzać tylko tych, którzy na to 
zasłużą, że biała skóra nie jest żadną zasługą.  
Bo biała skóra czasem skrywa serce z kamienia. Taki kamień po-

Biała dłoń, czarne serce
Sega jest małą mieściną leżącą ponad 400 km na wschód od stolicy Kenii – Nairobii. Turyści w ogóle tu nie zaglądają. 
Bo i po co? Zjawiskowe parki narodowe z dzikimi zwierzętami oraz wybrzeże z białymi plażami i kłaniającymi się im 
w pas palmami, leżą w całkiem odwrotnym kierunku. Jeśli odwrócisz się plecami do znanych z folderów reklamowych 
atrakcji, spojrzysz w twarz innej Kenii. 
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trafi ranić drugiego człowieka. Bez opo-
ru, bez pardonu, bez namysłu… czasem 
z rozmysłem. 
- Czy wiecie – powiedziałabym im, że dla 
najważniejszego człowieka w moim kraju 
jesteście jedynie źródłem zarazków i paso-
żytów? Czy wiecie, że moi rodacy oplatają 
granice kraju różańcami, żeby chronić go 
przed ludźmi takimi jak wy? To, że wie-
rzycie w tego samego Boga co oni, nie ma 
żadnego znaczenia. Bo ich Bóg jest tylko 
ich Bogiem. Bogiem na wyłączność. A sły-
szeliście rymowankę: „Jebać Araba, jebać 
Murzyna; to KS Beskid biała drużyna”? 
Tak śpiewają w moim mieście kibice… 
Ciekawa jestem, czy udałoby mi się prze-
konać ludzi Luo, że ich serca, choć czarne, 
jeśli nie są sercami z kamienia, są sercami 
lepszymi?
W dzień moich urodzin wstałam przed 
wschodem słońca. Wyszłam poza ośro-
dek, w którym mieszkałam. Stałam gdzieś 
wśród traw sawanny i patrzyłam jak z cze-
luści nocy i oceanu mgieł wyłania się Kili-
mandżaro, jak pierwsze promienie słońca 
głaszczą jej śnieżną czuprynę.  Ze wzru-
szeniem przyjęłam w prezencie piękno tej 
chwili. 
Nagle zjawił się strażnik. - Are you ok? 
– zapytał. Ten teren należał do dzikich 
zwierząt, nie do plączących się po nocy 
ludzi, więc jego troska była uzasadniona. 
Poprosiłam go, żeby mi pozwolił jeszcze 
tu chwilę pobyć, bo dziś są moje urodzi-
ny… najpiękniejsze i najważniejsze w ca-
łym moim życiu. Niby poszedł sobie, ale 
kątem oka widziałam, że mnie pilnuje.
Wieczorem, przy kolacji, dzieliliśmy się 
z towarzyszami podróży wrażeniami z ca-
łego dnia pełnego intensywnych przeżyć. 
Nagle z kuchni restauracji wyszła gromada 
ludzi z firmową pieśnią na ustach. „Jam-
bo, jambo bwana, habari gani, mzuri sana, 
wageni, mwakari bishwa, Kenya yetu, Ha-
kuna matata…” – śpiewali i szef  kuchni 
w śnieżnobiałej czapie, i pomoce kuchen-
ne, i kelnerzy. Tanecznym krokiem okrą-
żyli restaurację pełną turystów z całego 
świata i zatrzymali się przy naszym stoliku. 
Dopiero, gdy zaśpiewali „Happy birthday 
to you”… zajarzyłam. To było dla mnie! 
Nikomu nie zdradziłam, że to dzień mo-
ich urodzin; tylko strażnikowi. I to wystar-
czyło, by chcieć sprawić nieznanej kobie-
cie z Polski niespodziankę. Na dodatek, 
szef  kuchni wręczył mi, specjalnie upie-
czony na tę okoliczność, torcik. „Hap-

py birthday” – wykaligrafowano na nim 
słodkimi literkami. Byłam tak zaskoczona, 
tak wzruszona i tak happy, że ucałowałam 
i wyściskałam ich wszystkich po kolei, nie 
zastanawiając się nawet, na jakiego typu 
zarazki i pasożyty się narażam. 
O wschodzie słońca Kilimandżaro ofiaro-
wało mi swoje piękno, o zachodzie – lu-
dzie, swoją dobroć. Gdybym, jak polskie 
granice, odgrodziła się od nich różańcem 
lub stereotypem, nie doświadczyłabym 
tego daru.
Gdzieś w połowie drogi między Segą 
a herbacianymi wzgórzami Kericho Dan 
zatrzymał samochód. - Jesteśmy na rów-
niku – oznajmił. Od razu to poczułam. 
Powietrze prasowało skórę jak żelazkiem. 
Linię równika wyznaczał szereg kilkuna-
stu cegieł ułożonych jedna za drugą oraz 
pomnik w kształcie kuli nieszczególnej 
urody. 
Stanęłam w rozkroku, jedną nogą na pół-
kuli północnej, drugą na południowej. Ce-
glana linia, jak kreska ułamkowa, dzieliła 
na dwa; ziemię – na północ i południe, 
ludzi - na białych i czarnych, uczucia – na 
pogardę i szacunek. Mnie zaś pozwoliła 
odkryć swoją prawdę. 
W jednej kwestii biała Polska nie róż-
ni się od czarnej Kenii. Tu i tam ludzie 
mają skłonność – jak nazwałby to papież 
Franciszek – do zatrzymywania się na po-
wierzchni rzeczy.
Tu ludzie* okazują Innemu pogardę z tego 
samego powodu, dla którego tam okazują 
szacunek… z powodu koloru skóry. 
Zatem, jedni i drudzy popełniają błąd. Bo 
przecież „życie jest z przenikania w głąb” 
i człowieka nie może definiować wyłącz-
nie skóra.
A może ta dwoistość postaw względem 
koloru skóry jest skutkiem działania tej 
samej siły, która sprawia, że tajfuny na 
półkuli północnej wirują w odwrotnym 
kierunku niż na półkuli południowej? Nie 
mam pojęcia…

Tekst i foto: Jadwiga Janus 

*Muzungu – biały człowiek
*Używając pojęcia „ludzie” generalizuję, 
wszak postawa, o której mowa, nie doty-
czy wszystkich. 

PS. By kolor skóry nie był jedynym 
powodem do obdzielania Państwa sza-
cunkiem – tego życzę z okazji Świąt.

Biletem wstępu na imprezę były... rzeczy 
przyniesione na wymianę. Przedmioty 
wystawiano na przygotowanych przez 
Organizatorów stołach i wieszakach, 
z podziałem na kategorie ubraniowe 
i rozmiary. Wymiana była bezgotówko-
wa, obowiązywała luźna zasada CIUCH 
ZA CIUCH. Ubrania, zabawki, książki 
i kosmetyki, które nie znalazły nowych 
właścicieli zostaną przekazane osobom 
potrzebującym z instytucji w naszej gmi-
nie i z okolic. Najważniejsza w wydarze-
niu miała być przede wszystkim dobra 
zabawa – obowiązywał ciuchowy savoir 
vivre – „Przychodzisz w dobrym hu-
morze, zabierasz do domu tylko takie 
ubrania, które naprawdę będziesz nosić, 
szanujesz pozostałych uczestników i ich 
rzeczy, nie przepychasz się, nie rozrzu-
casz ubrań i akcesoriów, dbasz o miłą at-
mosferę wydarzenia”. W trakcie imprezy 
odbyła się prelekcja o zdrowiu, a także 
można było skorzystać z zabiegów ko-
smetycznych. Całość zorganizowali Klub 
Osiedlowy ASM i Studio Tańca Loca 
Andrychów. Goście specjalni  to: Diete-
tyk Kliniczny Katarzyna Paleczny i Ori-
flame, Holistic SPA Therapy. W organi-
zacji wydarzenia pomagali Klub Seniora, 
Stowarzyszenie Witalność, uczennice Li-
ceum Ogólnokształcącego z Innowacją 
Kosmetyczną Zespołu Szkół im. Armii 
Krajowej w Andrychowie ZDZ w Kato-
wicach. Impreza cieszyła się dużym zain-
teresowaniem.

p   Fot. Katarzyna Mikurda

Odzieżowy SWAP 
w klubie ASM
W sobotnie popołudnie 23 listopa-
da w Klubie Osiedlowym ASM od-
był się SWAP odzieżowy, czyli wielka 
wymiana ubrań i nie tylko.
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Niewątpliwym plusem jest też walor ekologiczny tego roz-
wiązania. Bo „szmaty”, jak papier czy szkło, stanowią 

przecież surowiec wtórny. Często, rozmieszczone przy andry-
chowskich ulicach i placykach kontenery, pękają w szwach, co 
zaświadcza, że mieszkańcy chętnie z nich korzystają.
Początkiem listopada media obiegła wiadomość o zarzutach, 
jakie prokuratura postawiła dyrektorowi dolnośląskiego PCK 
i równocześnie radnemu wojewódzkiemu PiS, zamieszanemu 
w proceder regularnego okradania kontenerów należących do 
organizacji, którą zarządzał i upłynniania towaru w zaprzyjaź-
nionych lumpeksach. Uprawiany od 2015 roku proceder naraził 
dolnośląskie PCK na wielkie straty. Na zarzuty czekają w kolej-
ce jeszcze inne osoby z kierownictwa PCK będące politykami 
tej samej partii (poseł i radny). Zapewne wkrótce okaże się, czy 
pogłoski o finansowaniu z „kontenerowych  pieniędzy” kampa-
nii wyborczej Anny Zalewskiej, byłej minister edukacji, obecnej 
europosłance, są prawdą czy insynuacją.

Ten właśnie news leży u źródła mojej ciekawości o „cdn” – czyli 
dalszy los rzeczy wrzuconych do jednego z pół setki pojemni-
ków na ciuchy rozmieszczonych przy andrychowskich placach 
i ulicach. Jak się okazuje, ten sam ciuch może być przyczynkiem 
do czynienia dobra, biznesu i przestępstwa.   
Na terenie Andrychowa można spotkać pojemniki w dwóch ko-
lorach: piaskowym i niebieskim. Właścicielem tych pierwszych 
jest krakowski oddział PCK, tych drugich – firma „Sortex” 
z Brzeszcz. 
Dzwonię do Krakowa, na podany na kontenerze numer kon-
taktowy. Od koordynatora działu „Tekstylia” dowiaduję się, że 
PCK dysponuje w Andrychowie 29. pojemnikami. Opróżniane 
są one co dwa tygodnie, czasem częściej, zwłaszcza w okre-
sach przedświątecznych. Wtedy kierowcy mają urwanie głowy. 
I na zgłoszenie telefoniczne  odpowiadają po dwóch – trzech 
dniach.
Zebrany towar samochody wiozą do sortowni. Tutaj towar jest 
selekcjonowany. 
- Część rzeczy przeznaczona jest do wydawania, część do sprze-
dawania, część na czyściwo (ta część poddana jest recyklingo-
wi) – wyjaśnia pani koordynator PCK. „Rzeczy do wydawania” 
przeznaczone są dla podopiecznych krakowskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej i wydawane za specjalnym skierowaniem; trzy 
razy na pół roku.
Dowiaduję się jeszcze, że odbiorcą towaru pozyskanego przez 
PCK jest firma „Wtórpol”. W kontekście artykułu „Majątek ze 
starych szmat”, który ukazał się  w czasopiśmie „Forbes”, temat 
wydaje się wart choćby wzmianki; o czym za chwilę.

Jak wspomniano, drugą firmą operującą na andrychowskim 
rynku jest „Sortex” z Brzeszcz. Do niej należą pojemniki nie-
bieskie. Jest ich około dwudziestu. Opróżniane są co tydzień, 
a w razie interwencji, w tym samym dniu. 
„Sortex” jest producentem czyściwa, posiada także 18 sklepów 
z odzieżą używaną i to tam, do sprzedaży, wędrują co lepsze 
kontenerowe kąski.
Ciekawostką jest fakt, że za każdy kontener firmy płacą czynsz 
dzierżawny podmiotowi, który udostępnia wskazany teren (jest 
to albo gmina, albo Spółdzielnia Mieszkaniowa).

Wróćmy do wspomnianej firmy „Wtórpol” (czwartej w Eu-
ropie działającej  w branży recyklingu), artykułu z „Forbsa” i  
naszych ciuchów (niech to będzie np. sweterek, dżinsy, koszula 
i pluszowy misiek) wrzuconych gdzieś do kontenera PCK np. 
przy Lenartowicza. Z pewnością dotrą na taśmę do sortowni 

Obieg ciuchów w przyrodzie
Czy ktoś z Państwa wrzucał kiedyś jakieś stare gacie, niemodny sweter, zużyty ręcznik do kontenera przeznaczonego 
do zbiórki tekstyliów? Założę się, że tak. Kontenery te są dobrodziejstwem z kilku powodów. Na pewno sprzyjają 
naszemu lepszemu samopoczuciu. Bo świadomość tego, iż niemodna czy przyciasna odzież, zabawki czy buty mogą 
się jeszcze komuś przydać sprawia, że porządkowaniu szaf towarzyszy uczucie spełniania dobrego uczynku. Do takiej 
dobroczynności zachęcają zresztą hasła i obrazki jakimi oklejono pojemniki. 
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w Skarżysku. W ciągu ośmiogodzinnej zmiany przetwarza się tu 
300 ton odzieży zwożonej z 57 tys. kontenerów rozmieszczo-
nych w całej Polsce. 
Jeśli naszym sweterkiem i dżinsami nie zostali obdarowani po-
trzebujący z krakowskiego OPS, to alternatyw jest kilka. Dżinsy 
mają szansę być wysłane do jednego ze 110 second – handów, 
bo tyle sklepów w kraju posiada „Wtórpol” i tam… sprzedane. 
Sweterek (jeśli wełniany) może zostać wyeksportowany do In-
dii, gdzie zostanie przerobiony na surowiec do tkania dywanów. 
Przed pluszowym miśkiem i koszulą jakiegoś andrychowianina 
otworem stoi 20 krajów z Afryki i Azji. Tam właśnie sprzedaje 
się 28% sortowanej odzieży pozyskanej z polskich kontenerów. 
Towar wykłada się na jakichś matach na lokalnych targowiskach 
(jak na zdjęciu), gdzie góry starych ciuchów i używanych za-
bawek to podstawowy asortyment handlu. Nie dalej jak parę 
tygodni temu widziałam to na własne oczy w mieścinach poło-
żonych na wschodnich rubieżach Kenii. 
Gdyby koszula czy spodnie nie nadawały się ani do darowania, 
ani sprzedania „Wtórpol” przerobi je na czyściwo fabryczne lub 
paliwo alternatywne wykorzystywane przez cementownie do 
produkcji klinkieru (tu przerabia się 30% odpadów).  
„Wtórpol” przetwarza 70 tys. ton(!) odzieży używanej rocznie. 
Tak sprząta Polskę i tak zarabia. „Forbes” podaje, że w ubie-
głym roku zysk firmy wyniósł 10 mln zł. Za pozyskaną z kon-
tenerów odzież „Wtórpol” płaci PCK umówione kwoty, a także 
zasila konto własnej fundacji „Ecotextil”. Fundacja utworzyła 
już sieć 195 wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i udostęp-
nia go bezpłatnie osobom potrzebującym. W ofercie są m.in. 
rehabilitacyjne łóżka, wózki, rowerki, kule… I o takiej możliwo-
ści powinni wiedzieć zainteresowani andrychowianie. Aby po-
życzyć sprzęt, wystarczy wejść na stronę Fundacji „Ecotextil” 
i złożyć wniosek.

Idą święta. Kontenery znów będą pękać w szwach. Dobrze, że 
są. I zapewne, póki są na podorędziu będziemy z nich korzy-
stać… bez względu na to, czy ktoś obdaruje naszymi ciuchami 
potrzebujących, czy  dzięki nim zakupi i udostępni komuś łóżko 
rehabilitacyjne, czy zechce wesprzeć jakąś kampanię polityczną 
pieniędzmi pozyskanymi z kradzieży naszych sukienek czy gaci. 

Jadwiga Janus

Targowisko w Sega (Kenia)

Na scenie zaprezentowało się ponad stu młodych artystów. Byli 
to zarówno soliści jak i duety oraz większe grupy. Jak poinformo-
wała nas Dorota Janosz, nauczycielka i zarazem współorganiza-
torka tego artystycznego przedsięwzięcia, poziom umiejętności 
wykonawców był bardzo wysoki i widać, że dzieci czy młodzież 
bardzo starannie przygotowują się do „Szkolnego Songu”. Wystę-
py podzielono na trzy kategorie wiekowe śpiewających – uczniów 
klas I – III, IV – VI i VII – VIII. Współorganizatorem imprezy 
była parafia Św. Macieja, do której należy kino.
Wyniki Festiwalu
Kategoria klas I – III
I miejsce – Milena Bryja – SP w Roczynach
II miejsce – Maja Kasolik – zespół DINO
III miejsce – Nadia Stuglik – SP w Inwałdzie
III miejsce Adam Kowina SPSK w Brzezince
III miejsce – klasa III ze SP w Sułkowicach-Bolęcinie
Wyróżnienie – Zofia – SP nr 3 Andrychów
Wyróżnienie – Laura Golda – SPSK w Brzezince
Kategoria klas IV – VI
I miejsce – Agata Jaworowska – SP w Targanicach
II miejsce – Maja Lachendro – SP w Roczynach
II miejsce Wiktoria Orkisz – SP w Roczynach
III miejsce – Nadia Waluś – SP nr 4 Andrychów
Wyróżnienie – Weronika Pasierbek – SP w Sułkowicach-Bolęcinie
Wyróżnienie – Marlena Jurczak – SP w Targanicach
Kategoria kl VII – VIII
I miejsce – Elżbieta Walczak – SP w Targanicach
I miejsce – Magdalena Kożuch – SP SPSK w Brzezince
II miejsce – Zuzanna Borgosz i Julia Iskierka – SP w Targanicach
III miejsce – Anna Kocia – SP w Roczynach
Wyróżnienie – Justyna Rusinek – SP w Inwałdzie

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Szkolny Song  w kinie

W andrychowskim kinie 13 listopada odbył się Gminny Festi-
wal „Szkolny Song”. To już XXII edycja imprezy organizowanej 
co roku przez Zespół Szkół Samorządowych w Targanicach.

Audycje historyczne 
    w każdą środę o 12.00
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W turnieju, który odbył się 20 listopada w Strumieniu, wśród 
80. zawodników z 13 klubów, udział wzięła reprezentacja Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie. Był to dla nich dzień 
pełen pozytywnych, sportowych emocji, a także cudownej zaba-
wy! Każdy z uczestników osiągnął swój mały sukces, który jest 
zwieńczeniem ciężkich, całorocznych treningów.

Tekst i foto: SOSW w Kaczynie

Turniej 
Bocce

Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech 
będę dzielny w swym wysiłku – to słowa przysięgi zawodników 
Olimpiad Specjalnych, od których rozpoczął się VII Beskidzki 
Regionalny Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych Polska.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim 
czytelnikom NA głębokiej radości i odważnego przyjęcia Bożego Dzieciątka 
do swoich rodzin, pięknych chwil roziskrzonych kolędą i śmiechem, zadu-
my nad płomieniem wigilijnej świecy oraz wszelkiej pomyślności i szczęścia 
w Nowym Roku 

życzą: uczniowie, dyrekcja i pracownicy 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie

Z najlepszymi życzeniami 
z SOSW w Kaczynie

reklama
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zdrowie

E-recepty to zamiennik 
standardowych recept 
w formie papierowej, któ-
re otrzymujemy od lekarza 
drogą elektroniczną: na 
mail lub w formie SMS-a. 
Lekarz może także wydru-
kować e-receptę.
E-recepta ma być jed-
ną z kluczowych e-usług, 
które mają na celu infor-
matyzację sektora ochrony 
zdrowia w Polsce. Ma przy-
nieść wiele korzyści pacjen-
tom oraz lekarzom. Kiedy 
przepisano nam więcej 
leków, nie musimy prosić 
o odpis i nie tracimy refun-
dacji – każdy lek możesz 
kupić w dowolnej aptece. 
Ponadto nie ma ryzyka, 
że otrzymamy niewłaści-
wy lek, dzięki jej czytelnej 
formie. Unikniemy także 
ryzyka zagubienia recepty 
(wszystkie e-recepty zapi-
sują się na Internetowym 
Koncie Pacjenta). E-recep-
tę zrealizujemy w każdej 
aptece w Polsce. Aby móc 
otrzymać e-recepty drogą 
elektroniczną konieczne 
jest posiadanie Internetowego Konta Pacjenta (IKP).  Dostęp do niego możemy uzyskać wyłącznie za pomocą Profilu Zaufanego. 
Profil zaufany to nasz podpis elektroniczny, za pomocą którego możemy załatwić online wiele spraw urzędowych, np. złożyć wnio-
sek o 500+, złożyć PIT, a także wyrobić dowód osobisty. Możemy go założyć w dwojaki sposób:
- online, przez swoje internetowe konto w banku (Alior Bank, Millennium Bank, Envelo, ING Bank Śląski, mBank, Bank Pekao, 
Santander Bank, Inteligo, PKO Bank Polski, T Usługi Bankowe),
 - osobiście w urzędzie (zarejestruj się w serwisie pz.gov.pl, kolejno udaj się do punktu potwierdzającego, np. do: oddziału NFZ, 
urzędu gminy, urzędu skarbowego lub do innej placówki oznaczonej znakiem PZ. Masz na to 14 dni od momentu rejestracji). 
Kiedy już otrzymamy e-receptę SMS-em, w aptece otrzymamy lek po podaniu kodu z SMS-a oraz numeru PESEL osoby, na którą 
wystawiona jest recepta. Z kolei kiedy otrzymamy elektroniczną receptę drogą mailową, wówczas w załączniku znajdziemy plik w for-
macie PDF z kodem kreskowym. Farmaceuta zeskanuje kod i wyda zapisane w e-recepcie leki. W przypadki kiedy pacjent nie posiada 
IKP, lekarz może wydać pacjentowi wydruk informacyjny, na podstawie którego farmaceuta też może wydać przepisany lek.
Lekarz może nam wystawić receptę w formie papierowej podczas wizyty domowej, kiedy nie będzie miał dostępu do systemu elek-
tronicznego. 

Oprac. ap   Fot. pacjent.gov.pl

Elektroniczna recepta
Od stycznia 2019 roku w każdej aptece można będzie zrealizować e-recepty. Od 8 stycznia 2020 roku w obiegu zo-
staną wyłącznie elektroniczne recepty poza małymi wyjątkami.
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Uchwałę o uhonorowaniu Papieża 
podjęła Rada Miejska 18 czerwca 1998 
r. Delegację tworzyli przewodnicząca 
Rady Miejskiej Janina Master, burmistrz 
Tadeusz Woźniak oraz księża prałaci 
i zarazem ówcześni proboszczowie obu 
andrychowskich parafii – Józef  Jania 
i nieżyjący już Franciszek Skupień. Po-
mysł na uhonorowanie Jana Pawła II 
powstał wcześniej, tuż po uroczystości 
konsekracji w Watykanie andrychowia-
nina Stanisława Ryłki (1996 r.) na bi-
skupa. Wtedy była okazja do rozmowy 
andrychowskich pielgrzymów z Janem 
Pawłem II na trwającej dwie godziny 
audiencji prywatnej. Goście z Andry-
chowa byli pod olbrzymim wrażeniem 
osobowości Papieża. - Zaskoczył nas, 
że aż tak dużo wiedział o Andrychowie – 
wspominał Tadeusz Woźniak. - Rozpyty-
wał nas o różne sprawy. Mówił na przykład 
o basenie, na który chodził, a także o za-

kładach Czeczowiczki (AZPB – dop. jd) 
i pytał o ten drugi zakład, mając na myśli 
Wytwórnię Silników Wysokoprężnych. Roz-
mawiał nie tylko z władzami, ale wszystkimi, 
którzy uczestniczyli w pielgrzymce. Potem 
andrychowska grupa uznała (począt-
kowo w luźnych rozmowach), że trzeba 
Jana Pawła II uhonorować. Jak podkre-
ślał były burmistrz, nadanie tytułu, to 
nie była wcale taka prosta sprawa. - To 
niej jest tak, że podejmiemy uchwałę i sprawa 
załatwiona – mówił Tadeusz Woźniak. - 
Trzeba mieć zgody Stolicy Apostolskiej i sa-
mego Papieża. Pomogli kardynał (wtedy 
biskup) Stanisław Ryłko, ówczesny or-
dynariusz diecezji bielsko-żywieckiej bp 
Tadeusz Rakoczy oraz ksiądz Stanisław 
Dziwisz, osobisty sekretarz papież, 
późniejszy kardynał i ordynariusz Ar-
chidiecezji Krakowskiej. Wraz z aktem 
nadania tytułu delegacja wręczyła Jano-
wi Pawłowi II m.in. klucze do miasta, 

odlane w odlewni WSW Andoria. Były 
wykonane dwie sztuki. Lepiej wyko-
nane i pozłocone klucze trafiły do Pa-
pieża, a drugie można oglądać w Izbie 
Regionalnej Ziemi Andrychowskiej. 
Klucz „watykański” został niedawno 
odnowiony w porozumieniu z obec-
nym burmistrzem Tomaszem Żakiem. 
Dodano do niego inskrypcje w postaci 
dat – na górze „14 listopada 1999 r.”, 
na dole data podjęcia uchwały przez 
Radę Miejską (18 czerwca 1998), a tak-
że umieszczono napis „Andrychów”.
Zdjęcie pamiątkowe wykonane pod-
czas wręczenia aktu nadania Janowi 
Pawłowi II tytułu Honorowego Oby-
watela Gminy Andrychów miało swoją 
szczególna historię. Na jego podstawie 
podczas renowacji w kościele Św. Ma-
cieja w Rynku wykonano fresk na sufi-
cie w nawie bocznej. To wywołało falę 
dyskusji oraz publikacji prasowych oraz 
radiowych. Stało się tak, gdyż na fresku 
umieszczono wizerunki m.in. burmi-
strza i przewodniczącej Rady Miejskiej. 
-Wycierpiałem z tego powodu – przyznał 
Tadeusz Woźniak. - Sporo sensacji było 
wkoło. Pojawiła się opinia, że to burmistrz 
kazał się namalować w kościele i jeszcze ka-
zał się tam modlić. Nie było w tym żadnego 
udziału władz miasta. To ksiądz proboszcz 
odnawiając polichromię doszedł do wniosku, 
iż było to takie wydarzenie ważne dla An-
drychowa i kościoła andrychowskiego, że war-
to je w ten sposób upamiętnić.
Dodajmy, jeszcze, iż zdjęcie z ceremo-
nii w Watykanie można obejrzeć w sali 
narad Urzędu Miejskiego.

jd   Fot. Archiwum 
prywatne Tadeusza Woźniaka. 

Jak Jan Paweł II Honorowym Obywatelem został

W redakcji Radia Andrychów i Nowin Andrychowskich 
gościł Tadeusz Woźniak, burmistrz Andrychowa w latach 
1990 – 2002. Przypomniał on, że 14 listopada 1999 r. de-
legacja Andrychowa przebywała u papieża Jana Pawła II 
w Watykanie i wręczyła Ojcowi Świętemu akt nadania ty-
tułu Honorowego Obywatela Gminy Andrychów.

Od lewej przed papieżem: Ks. prałat Józef Jania, przewodnicząca RM Janina 
Master, burmistrz Tadeusz Woźniak, sp. ks. prałat Franciszek Skupień. 
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Ile lat Polacy naczekali się na tę chwilę, na chwilę wolności. Ile przelanej 
krwi… wylanych łez… cierpienia i tragedii… złamanych życiorysów… 
Szczęśliwe jest pokolenie, które o strasznych czasach bitew i powstań 
uczy się z podręczników, bo nigdy tego nie doświadczyło. ,,Żeby Polska 
była Polską” przez 123 lata niewoli walczyły całe pokolenia Polaków. To 
im od 11 listopada 1918 r. zawdzięczamy wolność, poczucie dumy naro-
dowej, możliwość pielęgnowania polskich tradycji oraz honorowania bo-
haterów. Dziś ojczyzna oczekuje od nas tego, co najważniejsze – pamięci 
o jej wielkich synach i miłości do ziemi ojczystej.
Społeczność szkoły w Inwałdzie 8 listopada br. spełniła te oczekiwania. 
Podczas akademii uczciła bohaterów narodowych tamtych czasów i od-
dała im należny hołd.  Jednocześnie rocznica odzyskania niepodległości 
stała się także świetną okazją do zaakcentowania urody ojczystego kraju. 
Spektakl opiewał piękno Polski w piosenkach. Przypomnienie znanych 
utworów w interpretacji Bartka Bryndzy i Kacpra Wróbla wspieranych 
przez chór z klasy 4a, Alicji Obozy, Natalii Stuglik, Justyny Rusinek oraz 
(ze specjalnym gościnnym udziałem) Karoliny Stuglik wywołało wzru-
szenie wśród licznie zgromadzonej w listopadowy wieczór widowni. 
Pięknie zaprezentowały się dzieci z klas drugich w dynamicznej piosen-
ce „Co to za dzień”. Mistrzowski warsztat poetycki pokazali recytatorzy 
z klas siódmych i ósmych. Ponadto bez wątpienia imponująco wypadły 
dziewczęta z klas siódmych, które zaproponowały przeniesienie widzów 
w dramatyczne czasy zaborów w nietypowy sposób – w formie pantomi-
my. Taniec pełen akrobatycznych ewolucji zaprezentowała fantastyczna 
Ola Rusinek. Uzupełnieniem artystycznego wyrazu była niezwykle su-
gestywna dekoracja. Warto szczególnie podziękować niezawodnym jak 
zwykle uczniom inwałdzkiej szkoły –  tak bogatej w talenty i zapał do 
pracy dla wspólnego dobra oraz nauczycielom, którzy odkrywają i cier-
pliwie rozwijają te talenty. Postawa młodzieży i dzieci inwałdzkiej szkoły 
jest powodem do dumy dla nauczycieli i rodziców. Pragniemy w naszej 
szkole kształcić pokolenia, które będą żyć w duchu codziennego patrio-
tyzmu, poświęcenia dla ojczyzny i dla drugiego człowieka.

mgr Dorota Kolber
Mat. nadesłany przez ZSS w Inwałdzie

Akademia Patriotyczna 
Dla tych, którzy Polskę mają w sercu, a Wolność we krwi.

Historia Polski to burzliwe dzieje. Ale historia to nie tylko 
królowie, wojny, bitwy, powstania… To też historia na-
szych przodków, rodzin, zwykłych ludzi: dziadka i wnuka, 
matki i córki, ojca i syna.

Plan wycieczki  był bardzo atrakcyjny. Zajęcia edukacyjne realizowane 
były w pomieszczeniach zaaranżowanych na terminal pasażerski oraz 
wyposażonych w specjalistyczną infrastrukturę terminalową (m.in. 
Punkt Informacji Lotniskowej, stanowiska Check-in, Punkt Kontroli 
Bezpieczeństwa). Podczas wycieczki omawiana była ścieżka pasażera 
odlatującego z bagażem rejestrowanym, tj. niezbędne czynności, ja-
kich musi dokonać pasażer przed rozpoczęciem podróży samolotem. 
Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się , czego nie należy wnosić na 
pokład samolotu i co zrobić, aby odprawa odbyła się szybko i spraw-
nie. Każde dziecko mogło przejść przez specjalne bramki, które po-
trafią wykryć wszystkie metalowe przedmioty. Dzieci dowiedziały się 
czym zajmują się osoby oraz zwierzęta pracujące na lotnisku. Wielką 
atrakcją dla uczniów  było wejście do sali, która wyglądała jak pokład 
samolotu. Mogli usiąść w wygodnych fotelach, zapiąć  pasy i w ma-
rzeniach unieść się w przestworza. Potem dzieci oglądały start rakie-
ty i znalazły się wśród plejady gwiazd. Na pierwszoklasistów czekał 
również symulator lotu. Każdy mógł zasiąść za sterami samolotu 
i udawać, że jest wspaniałym pilotem. Po warsztatach udaliśmy się na 
lotnisko i punkt widokowy, gdzie obserwowaliśmy startujące i lądują-
ce samoloty. Każdy z uczestników zajęć otrzymał na pamiątkę kubek 
pilota. Dzieci były zachwycone i z pewnością zdobyta wiedza przyda 
im się w licznych podróżach lotniczych, czego im życzymy. 
Agata Cierpiałek Maria Jakubowska – Szczotka  Fot ZSS w Inwałdzie

Uczymy się latać
Uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Inwał-
dzie brali udział w wycieczce do Centrum Edukacji Lot-
niczej w Krakowie Balicach. Jest to unikatowy ośrodek 
edukacyjny przybliżający zasady funkcjonowania lotniska 
oraz jego organizację. 



46 radioandrychow.pl

konkursy

Kocierz Hotel&Spa zaprasza do wspólnej zabawy. Wystarczy 
odpowiedzieć na pytanie: Jak nazywa się technologia uzdat-
niania wody w basenie krytym w Kocierz Hotel&Spa? Od-
powiedzi prosimy przesyłać na adres redakcji do 20 listopada 
2019 r. Wśród osób, które nadeślą prawidłową odpowiedź, 
wybierzemy zwycięzcę, który otrzyma voucher do karczmy 
o wartości 150 zł. Nagroda za rozwiązanie konkursu z po-
przedniego numeru wędruje do Eweliny Jończy z Andrychowa. 
Gratulujemy! Zwycięzcę prosimy o kontakt z redakcją.

reklama

Mityngi Anonimowych 
Alkoholików w Andrychowie

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

WTOREK - Grupa AL-ANON - godz. 17.00 - salki przy kościele Św. Stanisława
Poniedziałek - Grupa DDA - godz. 19.00 - Przychodnia VENA, ul. Starowiejska 17a

Podajemy aktualną listę miejsc i terminów spotkań grup AA. 

Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Andrychowie

Ul. Metalowców 10, Gabinet 2-03

materiał sponsorowany

LISTOPAD 2019:
7.11.2019 r. (czwartek) 14:30-19:00

13.11.2019 r. (środa) 8:00-12:30
14.11.2019 r. (czwartek) 8:00-12:30

25.11.2019 r. (poniedziałek) 8:30-12:30
27.11.2019 r. (środa) 8:00-12:30

28.11.2019 r. (czwartek) 8:00-12:30

18, 20, 21 listopada – w tych dniach sekretarz 
nie będzie pełnił dyżurów

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

Uwaga! Konkurs!
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UTW

Z zawodu jest ona 
pedagogiem spe-
cjalnym, tyflope-
dagogiem (ta spe-
cjalność dotyczy 
opieki nad niewi-
domymi i niedowi-
dzącymi), terapeutą 
neurorozwojowym. 
Specjalizuje się 
w pracy z dziećmi 
z autyzmem oraz 
z problemami w za-
chowaniu, prowadzi również terapię dzieci niewidomych i niedo-
widzących. Jest członkiem Zarządu Fundacji „Promyczek”, oraz 
wykładowcą Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. 
Jana Długosza w Częstochowie. Warto może dodać, że matka 
wykładowczyni Anna, jest niestrudzonym działaczem andry-
chowskiego UTW, organizatorką i przewodniczką wycieczek gór-
skich i krajoznawczych.
Na wstępie wykładu omówiono szereg różnych defektów w roz-
woju fizycznym małego dziecka, które mogą być usunięte po-
przez wczesną rehabilitację. Potem wykładowczyni zajęła się sa-
mym autyzmem, który dotyka co 50-tego dziecka w USA i co 
100-go w Europie. 

Dziś się uważa, że autyzm dotyka tej samej liczby chłopców, co 
dziewcząt. Pierwsze badania nad autyzmem przeprowadzone 
w latach czterdziestych ubiegłego wieku i zdefiniowanie nazwy 
choroby, zawdzięczamy Amerykaninowi Leo Karnerowi i Niem-
cowi Hansowi Aspergerorowi. Objawami choroby są ograni-
czone, powtarzające się i stereotypowe zachowania, nieprawi-
dłowości w komunikowaniu się oraz nieprawidłowe interakcje 
społeczne. Autyzm może być wrodzony lub objawić się w wieku 
ok. 2 lat. Ten ostatni rodzaj jest przez przeciwników szczepień 
uznawany za dowód szkodliwości szczepień, co wykładow-
czyni stanowczo zdementowała. Wcześnie wykryty autyzm 
jest uleczalny, ale wymaga to kolosalnego wysiłku rodziców.
Duża część wykładu była poświęcona informacji o symptomach, 
jakie u dziecka w kolejnych stadiach jego rozwoju mogą świad-
czyć o rozwijającym się u niego autyzmie. W sumie wykład był 
bardzo interesujący, nawet dla tych słuchaczy, którzy wnuków nie 
mają.

Tekst i foto: Andrzej Fryś

O autyzmie 
dla babć i dziadków

Wykład dnia 21 listopada, zatytułowany: „Rozwój małe-
go dziecka. Niepokojące symptomy – autyzm” wygłosiła 
mgr Magdalena Poraj-Porawska, która szczyci się wy-
kształceniem zdobytym na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
Akademii Pedagogicznej w Krakowie, oraz Metropolitan 
University w Londynie. 

Na wykładzie omó-
wił on korzystny 
wpływ, jaki na zdro-
wie i długość życia 
mogą mieć niektóre 
związki chemiczne. 
Podał przykład re-
swenatrolu, który 
dodawany do karmy 
dla myszy spowo-
dował przedłużenie 
ich życia o ok. 20 
%. Ten związek che-
miczny z grupy po-
lifenoli znajduje się 
w ciemnych wino-
gronach, owocach 
czarnej porzeczki i morwy. Z kolei kwas elagowy, zawarty w soku 
z granatów, a także w truskawkach, należący także do polifenoli, 
poprzez działanie antyoksydacyjne pomaga w leczeniu nowotwo-
rów prostaty.
Przeciwko zwyrodnieniu plamki żółtej (AMD) i zaćmie (katarak-
cie) skuteczne jest podawanie luteiny i zeaksantyny. Ten ostatni 
związek chemiczny obecny jest na przykład w brukselce, kuku-
rydzy i pomidorach, a także w zielonych liściach, np. szpinaku 
i sałaty. 
Pozytywny wpływ na zdrowie mają antocyjany, zawarte w czar-
nym bzie, czarnej porzeczce  i aronii. Te związki chemiczne nale-
żą do antyoksydantów.
Myślą przewodnią wykładu było podanie słuchaczom przykła-
dów możliwości uzupełnienia codziennej diety takimi warzywami 
i owocami, które służą zdrowiu. Niekoniecznie zatem musimy 
kupować przereklamowane suplementy diety w aptekach.
Takie podejście do tematu było możliwe dzięki temu, że wykła-
dowca, pracując na uczelni przeprowadził ogromną ilość badań 
zawartości w roślinach różnych związków chemicznych, posłu-
gując się nowoczesnymi technikami badawczymi, w tym także 
chromatografią.
W sumie wykład bardzo mnie zaciekawił, zarówno w częściach 
dotyczących skomplikowanej chemii organicznej, jak i w prak-
tycznych wskazówkach, odnoszących się do codziennego jadło-
spisu.

Tekst i foto: Andrzej Fryś

O suplementach diety, 
ale niekoniecznie tych z apteki

Wykład zatytułowany: „Suplementy żywności. Wybrane 
zagadnienia” wygłosił na UTW dnia 7 listopada dr Adam 
Świderski, który jest biochemikiem, emerytowanym pra-
cownikiem naukowym Uniwersytetu Rolniczego w Kra-
kowie. Jest on ponadto członkiem Rady Programowo-
-Naukowej andrychowskiego UTW i wygłosił tu już kilka 
wykładów.
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edukacja

Trzylatki: I miejsce Amelia Szkot (Przedszkole nr 1 w Andry-
chowie), II Nicola Prus (Przedszkole ZSS w Rzykach), III 
Aleksandra Wojna (Niepubliczne Przedszkole „Mały Bystrzak” 
w Andrychowie). Wyróżnienia: Antoni Rusin (Przedszkole ZSS 
w Inwałdzie), Aleksander Gorczowski (Przedszkole SPSK 
w Brzezince).

Czterolatki: I Tymon Kuchta (Przedszkole ZSS w Sułkowicach-
-Łęgu), II Julia Bazarnik (Przedszkole nr 2 w Andrychowie), 
III Dawid Wojtyła (Przedszkole ZSS w Sułkowicach-Łęgu). Wy-
różnienia: Natalia Białczyk (Przedszkole ZSS w Targanicach), 
Aleksandra Kolasa (Przedszkole ZSS w Sułkowicach-Bolęci-
nie), Bartłomiej Bryndza (Przedszkole SPSK w Brzezince).

Pięciolatki: I Karolina Matyszkowicz (Przedszkole ZSS w Suł-
kowicach-Łęgu), II Eliza Płonka (Przedszkole ZSS w Rzykach). 
III Justyna Karło (Przedszkole nr 4 w Andrychowie). 

Wyróżnienia: Karina Najbor (Przedszkole ZSS w Sułkowicach-
-Łęgu), Emilia Bielska (Przedszkole ZSS w Rzykach), Woj-
ciech Matyszkowicz (Przedszkole SPSK w Brzezince).

Sześciolatki: I Blanka Kierczak (Przedszkole przy ZSS w Za-
górniku), II Tomasz Toma (Przedszkole nr 2 w Andrychowie), 
III ex aequo Bartosz Breczko (Przedszkole nr 4 w Andrycho-
wie) i Laura Koczur (Przedszkole nr 5 w Andrychowie). Wyróż-
nienia: Klara Komendera (Przedszkole nw 1 w Andrychowie), 
Lena Gibas (Przedszkole nr 5 w Andrychowie), Alicja Chmiel 
(Przedszkole przy ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie).

Pierwszoklasiści: I Nikodem Kuczkowski (SP nr 3 w Andrycho-
wie), II ex aequo Hanna Wiktor (ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie) 
i Jakub Młodzik (ZSS w Zagórniku), III Julita Ludwikowska 
(ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie). Wyróżnienia: Agnieszka Karło 
i Zofia Orzechowska (obie SP nr 5), Nadia Frydel (ZSS w Tar-
ganicach).

Klasy II-III: I ex aequo Karol Bercel (SPSK w Brzezince) i Ję-
drzej Moskwik (SP nr 2), II ex aequo Milena Markowska (SP 
nr 3), Jagoda Wrona (SP nr 4), III ex aequo Liliana Góral (SP 
nr 4), Filip Osowski i Michał Pala (obaj ZSS w Sułkowicach-
-Łęgu), Grzegorz Rajda (SPSK w Brzezince). Wyróżnienie za 
IV miejsce: Amelia Moskwik (ZSS w Rzykach). Pozostałe wy-
różnienia: Gabriela Kowalska (SP nr 4), Kamil Karaś (SP nr 5).

Klasy IV – VI: I miejsce zespół z ZSS w Zagórniku w skła-
dzie: Adrianna Susfał, Martyna Dziedzic, Kacper Kiszczak. 
Miejsc II i III nie przyznano. Wyróżnienie: Bartosz Kramarz 
(SP nr 2).

Klasy VII – VIII:  Złożono tylko dwie prace. Wyróżnienie przy-
znano zespołowi z ZSS w Rzykach w składzie Barbara Kowal-
ska, Oliwia Tomiczek.

Ekologia od małego
„Dbam o to co mnie otacza” – to hasło tegorocznego 
Gminnego Konkursu Ekologicznego zorganizowanego 
przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnic-
twa Urzędu Miejskiego w Andrychowie. To już dwudzie-
sta szósta edycja przedsięwzięcia.

Najmłodsi uczestnicy to... trzylatki, a najstarsi to z kolei ucznio-
wie ostatnich klas szkół podstawowych. Na każdą grupę wiekową 
czekały inne zadania. Przedszkolaki oraz pierwszoklasiści mieli 
do wykonania prace plastyczne zawierające się w tytule „Przyro-
da wokół nas”. Uczniowie klas II i III wypełniali test – dodajmy 
– niełatwy. Pytano np. o czarnego płaza ogoniastego z szeroką 
głową i jasnożółtymi lub pomarańczowymi plamami albo o kwa-
śne deszcze. „Atrakcje przyrodnicze w mojej okolicy” – to temat 
zespołowej pracy pisemnej dla uczniów klas IV – VI. Najstarsi 
uczestnicy z kolei mieli za zadanie przygotowanie przewodnika 
„Atrakcje przyrodnicze występujące w mojej miejscowości”.
19 listopada w Miejskim Domu Kultury uhonorowano nagroda-
mi zwycięzców i laureatów. Upominki czekały też na wszystkich 
uczestników konkursu. Wręczali je zastępca burmistrza Woj-
ciech Polak w asyście kierowniczki Wydziału Ochrony Środowi-
ska, Rolnictwa i Leśnictwa Ewy Rohde-Trojan. 
Dodatkową atrakcją był spektakl ekologiczny dla przedszkola-
ków w wykonaniu aktorów z Krakowa. W niektórych fragmen-
tach wystąpili (zaproszeni na scenę) uczestnicy konkursu. Tego-
roczną edycję konkursu wsparł Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zwycięzcy i laureaci konkursu

Laureaci konkursu w kat. klas II – III wraz z zastępcą bur-
mistrza Wojciechem Polakiem i organizatorami z Wydzia-
łu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM.

Laureaci z klas IV – VI.
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ogłoszenia

1. Mobilna - możemy do Państwa przyjechać 
ze skanerem i pracę digitalizacji wykonać na 
miejscu.
2. Stacjonarna - czyli punkt przyjmowania ar-
chiwaliów zlokalizowany w czytelni Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Andrychowie. 
3. Online - za pomocą wortalu aga.edu.pl, który 
umożliwia samodzielne przesłanie zeskanowa-
nego lub nagranego materiału archiwalnego. 
Szanowni Państwo - archiwum AGA z założe-
nia tworzymy wspólnie - każdy kto chce ocalić 
pamiątki przeszłości i przekazać je młodszemu 
pokoleniu może podzielić się swoimi archiwa-
liami z szerszym gronem odbiorców. Jeśli mają 
Państwo stare (co najmniej z lat 70-80. XX wie-
ku), ciekawe, oryginalne fotografie (nie kopie) 
dokumentujące dawne życie w gminie Andry-
chów prosimy o skorzystanie z jednego z wyżej 
wymienionego sposobu przekazania ich do dal-
szego opracowania. Osoby działające na rzecz 
Archiwum zeskanują archiwalia na profesjonal-
nym sprzęcie, opracują i następnie zwrócą wła-
ścicielowi. Do Archiwum, celem wykonania ich 
kopii cyfrowych, można przekazać oprócz fo-
tografii również wszelkiego rodzaju dokumen-
ty (pamiętniki, świadectwa szkolne, dyplomy, le-
gitymacje, stare listy, pocztówki, telegramy, itp.)
Dziękujemy serdecznie kolejnym darczyńcom, 
którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie do 
współtworzenia Archiwum, w tym miesiącu 
szczególnie pani Annie Westwalewicz i Hali-
nie Markowskiej. Jeden z naszych darczyńców 
postanowił pozostać anonimowy. Za nami 
seria warsztatów z zakresu „Historii Mówio-
nej” przeznaczona dla młodzieży klas huma-

nistycznych Liceum Ogólnokształcącego im. 
Marii Curie-Skłodowskiej w Andrychowie, 
a przeprowadzonych przez etnolożkę Reginę 
Pazdur i historyczkę Darię Rusin. Obie panie 
prowadziły również serię warsztatów z zakresu 
archiwizacji, genealogii, digitalizacji i Otwarte-
go Systemu Archiwizacji OSA, o czym wielo-
krotnie informowaliśmy. Przed nami ostatnie 
z zaplanowanych w 2019 r. spotkań warszta-
towych z zakresu „Historii Mówionej”, tym 
razem przeznaczonych nie tylko dla młodzieży. 
Zapraszamy 17 grudnia na godz. 17.00 do Klu-
bu Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
przy ul. Lenartowicza 7. 
Przypominamy, że dwuletni projekt pod na-
zwą „Archiwum Gminy Andrychów” (poda-
jemy skróconą nazwę projektu) realizowany 
jest dzięki dotacji z Narodowego Instytutu 
Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicja-
tyw Obywatelskich. Celem projektu, realizowa-
nego przez wnioskodawcę Fundację „Memo” 
wraz z instytucjami i organizacjami partnerski-
mi (Towarzystwem Miłośników Andrychowa, 
Miejską Biblioteką Publiczną w Andrychowie, 
Stowarzyszeniem „Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku w Andrychowie” oraz Centrum Kultury 
i Wypoczynku w Andrychowie) jest zachęcenie 
miejscowej społeczności do udziału w działa-
niach związanych z ochroną dziedzictwa kultu-
rowego regionu, przy jednoczesnym zdobywa-
niu przez uczestników projektu wiedzy w sferze 
działań obywatelskich. W razie pytań zaprasza-
my serdecznie do kontaktu z koordynatorką 
projektu Reginą Pazdur, tel.: 531 245 785, fun-
dacjamemo@gmail.com.

AGA.EDU.PL
Strona internetowa powstającego Archiwum Gminy Andrychów - w skrócie AGA - już działa. Serdecznie zapraszamy 
do jej przeglądania i przesyłania nam uwag odnośnie jej funkcjonowania (fundcjamemo@gmail.com). Przypominamy 
o trzech drogach przyjmowania archiwaliów do archiwum:

reklama
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Propozycje książkowe Miejskiej Biblioteki Publicznej

Propozycje płytowe sklepu muzycznego „Mikrus”

Celine Dion 
„Courage” 

Piosenki „Imperfections”, „Lying Down” 
i tytułowa „Courage” odkrywają rąbek 
tajemnicy dotyczące eklektycznego wy-
dawnictwa. Każdy z singli pokazuje inne 
oblicze „odważnego” albumu. Pierwsza 
od sześciu lat anglojęzyczna płyta będzie 
mieszanką pięknych ballad, szybszych 
i energetycznych hitów. 

Źródło opisu: empik.pl

Płyta dokumentująca działalność Davi-
da Gilmoura, Nicka Masona i Richarda 
Wright od 1987 roku. W tym czasie ze-
spół sprzedał 40 milionów płyt za sprawą 
trzech studyjnych albumów: „A Momen-
tary Lapse of  Reason”, „The Division 
Bell” i „The Endless River” oraz dwóch 
koncertowych wydawnictw „Delicate So-
und of  Thunder” i „Pulse”. 

Źródło opisu: empik.pl

Pink Floyd 
„The later years 1987-2019”

„Męskie Granie 2019” to dziesiąty album 
dokumentujący niezwykła trasę koncerto-
wą z udziałem polskich artystów. Dekada 
z Męskim Graniem to mnóstwo znakomi-
tej muzyki zagranej na żywo przed wielo-
tysięczną publicznością. Nie inaczej było 
w roku 2019. Na albumie znajdują się mię-
dzy innymi porywające interpretacje klasy-
ki polskiej i zagranicznej muzyki rozryw-
kowej w wykonaniu między innymi Natalii 
Przybysz, duetu The Dumplings oraz ze-
społu Lao Che.   Źródło opisu: empik.pl

„Męskie Granie 2019”

„Zbliża się Wigilia i 10- te urodziny Juliana. 
Jednak te święta będą inne niż poprzednie, 
o ile w ogóle się odbędą. Rodzice bohate-
ra nie mogą pogodzić się ze śmiercią jego 
siostry. Pewnego dnia Julian poznaje ener-
giczną i roześmianą Hedvig, która uwiel-
bia Boże Narodzenie. Czy dziewczynka 
pomoże chłopcu i jego rodzinie? Świą-
teczna opowieść o stracie i smutku, przy-
jaźni i miłości, niosąca otuchę i przywraca-
jąca nadzieję dla tych, którzy ją zagubili”.

„Dobranocki na Gwiazdkę”

„Jedenaście magicznych opowiastek, napi-
sanych przez najpopularniejszych polskich 
autorów ostatnich lat. Tyszka, Bednarek, 
Bąkiewicz, Beręsewicz, Kosmowska, Sta-
necka i inni snują opowieści, czasem za-
bawne, czasem poważne, które wprowa-
dzą w świąteczny nastrój najmłodszych 
(i nie tylko) Czytelników. Ogromnym 
atutem tej książki są znakomite ilustracje 
autorstwa Ewy Beniak-Haremskiej”.

A. Czykierda-Grabowska 
„Słońce, wiatr i księżyc” 

„To dla ludzi takich jak ona powstał ten cały ko-
smos i planety. Słońce, wiatr i księżyc też istniały 
tylko dla niej. Kaja i Paweł jako dzieci spędzali 
ze sobą każdą wolną chwilę. Z biegiem lat 
ich przyjaźń przeradza się w coś zupełnie in-
nego. Okazuje się, że nie są w stanie udźwi-
gnąć uczucia, które na nich spada. Znikają ze 
swojego życia na kilka lat. Niespodziewana 
śmierć dziadka Kai sprawia, że ich ścieżki 
znów się połączą. Czy pierwsza miłość prze-
trwała próbę czasu”?

M. Lunde 
„Śnieżna siostra” 
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sport

Juniorzy Beskidu mierzą się z rówieśnikami z takich klubów, jak 
między innymi Unia Oświęcim, Victoria Jaworzno, MKS Trzebi-
nia, Halniak Maków Podhalański czy Górnik Brzeszcze. W tym 
gronie są nie dość że niepokonani, to w dodatku przewyższają 
innych o klasę, sprawiając takie pogromy, jak na przykład 21:0 
(dwadzieścia jeden do zera) z LKS-em Rajsko (na marginesie war-
to przy tym odnotować, że w IV lidze seniorów Beskid przegrał 
z seniorami z Rajska 0:3). Na półmetku juniorzy Beskidu prze-
wodzą tabeli z czterema punktami przewagi nad drugą Brzeziną 
Osiek. Podopieczni trenera Mariusza Sobali zdobyli w dwunastu 
meczach aż 86 bramek, a więc średnio ponad 7 na mecz. 
- Statystyki statystykami, ale nie byłoby tego bez ciężkiej pracy, wielu wyrze-
czeń, braterstwa na boisku jak i poza nim oraz świetnej jakości trenerskiej 
oraz kierowniczej! Dziękujemy wszystkim kibicom, którzy byli z nami 
i motywowali nas do coraz to cięższej pracy! My obiecujemy, że nie poprzesta-
niemy na tym, a będziemy walczyć dalej razem i dążyć do jeszcze ambitniej-
szych celów, które przed sobą postawimy! Przed nami na pewno trudniejsza, 
bo polegająca na obronie lidera druga runda, a pomiędzy turnieje halowe – 
piszą na swoim profilu na Facebooku członkowie drużyny. Tym 
piłkarzom warto się przyglądać, bo już wkrótce mogą stanowić 
o sile andrychowskiej piłki w dorosłym wydaniu. A może zoba-
czymy kogoś z nich na znacznie wyższym szczeblu?

Drużyna Beskidu walczy w składzie: Jakub Skrzypiec, 
Miłosz Koczur, Jakub Rusinek, Daniel Dobrzański, 
Seweryn Kierczak, Michał Zieliński, Paweł Dwornik, 
Nikodem Łysoń, Tomasz Stawowy, Karol Kozieł, Artur 
Mizera, Kamil Nowak, Jakub Marek, Kamil Masłoń, 
Oskar Mrzygłód, Dawid Rzegotka, Daniel Wróbel, 
Daniel Budka, Daniel Kuźma, Tomasz Balon Wojciech 
Trojak, Dima Ivanczenko.  

Skład oraz zdjęcie drużyny zaczerpnięte z: profil Beskid Andry-
chów Juniorzy Starsi na Facebooku

gs

Na juniorów Beskidu Andrychów nie ma mocnych! 

Młodzi andrychowianie gromią swoich rywali na szcze-
blu I ligi okręgowej i zajmują pewne pierwsze miejsce na 
półmetku sezonu. 

reklama
Zawodniczki Burzy miały wyma-
gającą przeprawę, o czym najlepiej 
świadczy kilka wysokich porażek, 
w tym dwucyfrówka na inaugura-
cję z Puszczą Niepołomice (0:10), 
0:9 z Górnikiem Wieliczka czy 1:9 
z Dębem Zabierzów Bocheński. 
Mimo to Pandy nie dały się zno-
kautować i same wyprowadziły 
kilka skutecznych ciosów. Zespół 
z Roczyn zanotował cztery zwycię-
stwa, pokonując  Rysy II Bukowina 
Tatrzańska 5:1, Olimpię Osieczany 4:2, Victorię Zalas 1:0, a na 
zakończenie rundy Bronowiankę Kraków 4:0. Dwanaście punk-
tów daje Burzy dziewiąte miejsce ze stratą pięciu oczek do ósmej 
Pogorzanki Pogorzyce. Teraz przed Pandami trochę odpoczynku 
i przygotowania do drugiej rundy. Stawka będzie niebagatelna, bo 
do utrzymania w gronie trzecioligowców potrzeba jeszcze kilku 
zwycięstw.          gs   Fot. Grzegorz Sroka

Nie dały się znokautować
Za drużyną Burzy Roczyny trudna i wypełniona zbieraniem boiskowego doświadczenia runda jesienna w III lidze ko-
biet. Popularne Pandy musiały otrząsnąć się po kilku mocnych ciosach, ale ostatecznie zebrały dorobek zapewniający 
dziewiątą lokatę w trzynastozespołowym towarzystwie.
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Wiadomości sportowe 
w poniedziałek i piątek

Andrychowianie rozpo-
częli sezon znakomicie, 
notując najlepsze otwarcie 
od lat. Beskid wygrał trzy 
mecze z rzędu, odprawia-
jąc z kwitkiem zespoły 
z Jawiszowic, Pcimia oraz 
Piasków Wielkich,  za-
trzymując się dopiero na 
rezerwach Wisły Kraków, 
wspartych zawodnikami 
pierwszej drużyny. W tej 
części rundy podopieczni 
trenera Macieja Mrowca 
ulegli też rezerwom Craco-
vii, ale mimo to plasowali 
się w czołówce czwarto-
ligowej stawki. Potknięcia 
zaczęli notować w drugiej 
części jesieni, kiedy stali 
się ekipą własnego boiska, bo na wyjazdach regularnie tracili punkty, 
przegrywając w Rajsku i Słomnikach czy remisując w Kocmyrzowie. 
Mimo to andrychowianom udało się przywieźć zdobycz z trudnych 
terenów, remisując w Myślenicach 2:2 czy wygrywając w Oświęcimiu 
z Unią 1:0. Na zamknięcie rundy Beskid zremisował z wyżej noto-
wanym Orłem Ryczów 2:2 po festiwalu rzutów karnych, bo aż trzy 
z czterech bramek padły po „jedenastkach”. Ostatecznie andrycho-
wianie zgromadzili dwadzieścia sześć punktów, co daje im dziewiąte 
miejsce w osiemnastozespołowej stawce. Do szóstego Orła Ryczów 
zespół trenera Mrowca traci dwa punkty, a do czwartej Wisły II Kra-
ków siedem. Na prowadzeniu spadkowicz z III ligi – Wiślanie Jaśko-
wice z czterdziestoma dwoma punktami. 
Beskid przystąpił do tego sezonu w odmienionym składzie. Powró-
cił do macierzy doświadczony Mariusz Sobala, pojawili się ciekawi 
ofensywni gracze w osobach Artura Różyckiego czy Juana Pablo 
Alvareza Munery. Kolumbijczyk jesienią raczej nie zachwycił. Zdo-
był jednego gola, ale na boisku pojawiał się głównie w końcówkach. 
Znacznie lepiej spisał się Różycki, który szybko wpasował się do ze-
społu i strzelając dziewięć goli stał się najskuteczniejszym strzelcem 
Beskidu. Swoją walecznością i szybkością napsuł wiele krwi defenso-
rom rywali. Dużo jakości do środkowej strefy wniósł Sobala, który 
wraz z Filipem Kasińskim, Tomaszem Moskałą i Dariuszem 
Kaperą tworzą bardzo solidny trzon drużyny. Z bardzo dobrej 
strony pokazali się też zawodnicy, dla których była to druga runda 
w barwach Beskidu, czyli Patryk Mendela, Tomasz Sanok i bram-
karz Adrian Czaplak. Nie można też zapomnieć o młodzieży, która 
coraz odważniej poczyna sobie na seniorskich boiskach. Wystarczy 
wspomnieć dwa gole Daniela Budki. 
Drużyna udała się na zasłużony odpoczynek, a do walki o czwartoli-
gowe punkty powróci najpewniej w połowie marca. W jakim składzie 
i nastrojach? Przekonamy się niebawem.  gs   Fot. Grzegorz Sroka

W środku stawki

Drużyna czwartoligowego Beskidu Andrychów zakoń-
czyła zmagania w rundzie jesiennej. Na półmetku sezo-
nu podopieczni trenera Macieja Mrowca uplasowali się 
w środkowej części tabeli, zajmując miejsce dziewiąte 
z niewielką, trzypunktową stratą do szóstej lokaty.

Ekipa z Inwałdu przezimuje na miejscu trzecim, a niewiele jej za-
brakło do pozycji wicelidera na półmetku sezonu. Decydujące było 
ostatnie starcie jesieni, w którym Huragan uległ liderowi, Sokołowi 
Przytkowice, 2:5. Była to dopiero druga porażka zespołu z Inwałdu 
w tych rozgrywkach, ale kosztowała ich spadek o jedną lokatę, bo 
ich potknięcie wykorzystało Naroże Juszczyn, wskakując na drugie 
miejsce. Huragan zamknął więc rundę z dziesięcioma zwycięstwa-
mi, trzema remisami i dwiema porażkami na koncie, strzelając przy 
tym mnóstwo bramek, bo aż 55 (średnio prawie 4 na mecz). Czy 
wiosną zespół z Inwałdu zdoła się włączyć do walki o najwyższe 
cele? Przekonamy się za kilka miesięcy.
Tymczasem ekipa z Targanic zamknęła jesień bilansem ośmiu 
zwycięstw, jednego remisu i sześciu porażek, które składają się na 
25 punktów i zapewniają miejsce siódme. Halniak spisuje się więc 
lepiej niż w poprzedniej kampanii, kiedy długo walczył o wydosta-
nie się z dolnych rejonów tabeli i ostatecznie zakończył na miejscu 
dwunastym. W tym sezonie targaniczanie robią wszystko, by nie 
powtórzyć tego scenariusza i dzielnie trzymać się górnej połowy 
tabeli. 
Póki co najniżej plasującym się reprezentantem naszej gminy jest 
Burza, która wygrała sześć meczów, zremisowała jeden i przegrała 
osiem. Zespół z Roczyn zajmuje miejsce jedenaste, ale tabela jest 
płaska i do ósmego Orła Wieprz traci tylko jeden punkt. Tak na-
prawdę wystarczy więc jedno potknięcie rywali, by wrócić na miej-
sce w górnej części stawki i oddalić widmo walki o utrzymanie. 
Tymczasem A-klasowicze odpoczywają po trudnej jesieni i do wal-
ki o ligowe punkty powrócą w marcu.   gs   Fot. Grzegorz Sroka

W dobrych nastrojach

Zakończyła się runda jesienna w piłkarskiej klasie A. 
Drużyny z naszej gminy, czyli Huragan Inwałd, Halniak 
Targanice i Burza Roczyny są na półmetku w dobrym 
położeniu, bo plasują się w górnej części stawki lub w, 
przypadku Burzy, w środkowym rejonie tabeli. 
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Zespół Znicza zanotował jesienią dziesięć zwycięstw, jeden remis 
i dwie porażki, ma więc dokładnie taki sam bilans jak trzeci w ta-
beli Borowic Bachowice. Warto zaznaczyć, że drużyna z Sułko-
wic ma na koncie najwięcej bramek – 43 w w trzynastu meczach, 
co średnio daje ponad trzy gole w jednym spotkaniu. Nieobce 
były piłkarzom Znicza tak wysokie zwycięstwa, jak 7:2 z Cedro-
nem Brody, 7:0 z Amatorem Babica czy 6:0 z Dębem Tomice. 
Prowadząca Olimpia Chocznia zgromadziła tylko dwa punkty 
więcej od Znicza i Borowika, a więc walka o najwyższe lokaty 
i awans do klasy A będzie w tym sezonie niezwykle zacięta. 
Z kolei zespół Zagórnika cieszył się zwycięstwem pięć razy, raz 
remisował, a siedem razy schodził z boiska pokonany. Szesnaście 
punktów daje im ósmą lokatę, ale szósty Sokół Chrząstowice ma 
tylko dwa punkty więcej. Znicz i Gronie wrócą na ligowe boiska 
końcem marca przyszłego roku.     gs

Przezimują na podium

Po spadku do klasy B drużyna Znicza Sułkowice Bolęcina 
szybko odnalazła się w nowych realiach i zaczęła regular-
nie punktować, gromiąc swoich rywali raz za razem. Po-
zycja wicelidera na półmetku to obiecujący prognostyk. 
Dobrze radzą sobie także Gronie Zagórnik.

Ekipy z Tychów, 
Andr ychowa, 
Kęt i Rybnika 
rozdzielają po-
między siebie 
czołowe miej-
sca w „śląskiej” 
grupie II ligi. Po 
siedmiu seriach 
na prowadze-
niu są tyszanie 
z osiemnastoma 
punktami, MKS wicelideruje ze stratą trzech punktów, a takim sa-
mym dorobkiem legitymuje się Kęczanin. Póki co w tej czwórce 
najsłabiej radzi sobie Volley Rybnik, który zgromadził trzynaście 
oczek. Andrychowianie przyzwyczaili kibiców do seryjnych zwy-
cięstw w zasadniczej części sezonu, ale w tej kampanii nie jest już 
tak różowo. Na przestrzeni siedmiu spotkań MKS uległ liderowi 
z Tychów 1:3 oraz niżej notowanemu Volleyowi Rybnik, również 
1:3. Poza tym podopieczni trenera Dariusza Syguły punktują re-
gularnie, radząc sobie ze słabszymi rywalami bez większych pro-
blemów, jak na przykład z rezerwami BBTS-u Bielsko-Biała 3:0 
(w setach do 14, 18 i 18), czy z AT Jastrzębski Węgiel 3:0 (do 11, 
17, 18). 
Andrychowianie kończą rok serią meczów wyjazdowych, którą 
rozpoczęli od wspomnianego zwycięstwa w Bielsku. Przed nimi 
jeszcze mecze w Będzinie (7 grudnia) oraz derby z Kęczaninem 
w Kętach (14 grudnia). Kolejny drugoligowy mecz w andrychow-
skiej hali dopiero 11 stycznia z liderem, TKS-em Tychy.    gs

Silna czwórka
W sezonie 2019/2020 II ligi siatkarzy walczy w grupie 
piątej osiem ekip. Od początku zarysował się podział na 
cztery zespoły walczące o czołowe lokaty i cztery zespoły 
będące dostarczycielami punktów. MKS Andrychów znaj-
duje się oczywiście w tej pierwszej grupie.

Podopieczne trener Beaty Książek dają kibicom sporo radości, bo seryj-
nie sięgają po zwycięstwa. Końcem listopada andrychowianki w lokal-
nych derbach z Kęczaninem Kęty wygrały 3:1, zwyciężając w setach do 
21, 13 i 16. Ponadto zawodniczki MKS-u bez straty seta odprawiały eki-
py z Wieliczki czy Krakowa. Inaczej było w Oświęcimiu, gdzie liderujący 
Setbol bardzo wysoko zawiesił poprzeczkę. Pierwszego seta MKS prze-
grał do 10, a drugiego do 20. Trzecią partię andrychowianki wygrały na 
przewagi, ale w kolejnym secie uległy do 21 i 1:3 w całym meczu. Teraz 
przed MKS-em mecze z Sandecją w Nowym Sączu (7 grudnia), u siebie 
z Victorią Witkowice (14 grudnia), w Chrzanowie 21 grudnia i kolejne 
spotkanie dopiero 18 stycznia z Jedynką w Tarnowie.    gs

Wiceliderki z Andrychowa

Za seniorkami MKS-u sześć meczów sezonu 2019/2020. Póki co andrychowianki punktują regularnie, a jedyne po-
tknięcie zaliczyły w meczu na szczycie przeciwko Setbolowi Oświęcim.
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„Sobota Pływacka” to otwarta impreza cykliczna. W Andrycho-
wie w zawodach brali udział młodzi zawodnicy w wieku od 10 
do 13 lat. Dla każdej kategorii przygotowano oddzielne konku-
rencje. Pływacy rywalizowali na dystansach od 50 do 200 metrów. 
- Do pełnego otwarcia basenu brakowało jeszcze „chrztu bojowego” jakim 
są zawody - mówi Kazimierz Woźnicki, prezes Małopolskiego 
Związki Pływackiego w Krakowie. - Basen sprawdza się świetnie, jest 
wystarczająco miejsca dla zawodników i rodziców – dodaje prezes. 
Zawodnicy z którymi rozmawialiśmy, chwalili basen. Głównie za 
przestrzeń. Obiekt jest nowy i na pewno przyciągnie sporo osób, 
które do niego wrócą po dzisiejszych zawodach. 
– Cieszę się, że tak duża impreza pływacka odbywa się właśnie w Andrycho-
wie. Jest to też test dla załogi basenu. Dobrze, że młode pokolenie ma szanse 
korzystać z takiego obiektu. To znakomite miejsce do szkolenia pływackich 
talentów - mówi burmistrz Andrychowa Tomasz Żak, który zawody 
objął patronatem. - Obiekt spełnia oczekiwania mieszkańców. To świetna 
reklama dla basenu i Andrychowa – dodaje radny Stanisław Prus. 
Listy zawodników i klubów dostępne są w Internecie. Odnośnik 
na www.radioandrychow.pl       rob   Fot. Robert Fraś, MOSKiT

Pierwsze zawody na basenie
W sobotę, 30 listopada o godzinie 10.30 wystartowały zawody z okazji otwarcia Krytej Pływalni w Andrychowie – „So-
bota Pływacka”. W Andrychowie zjawiło się 320 zawodników z Polski i zagranicy!

Termin ważności karnetów zakupionych od 29.11 do 24.12.2019r: 
Karnet Standard - termin 120 dni, Karnet Silver - termin 180 dni, 
Karnet Gold - termin 240 dni, Karnet VIP - termin 365 dni.

Święta tuż, tuż a Ty nadal nie masz pomysłu na prezent dla 
swoich bliskich? ... KARNET NA BASEN to wspaniały prezent nie 
tylko pod choinkę
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Do Europy trafiła w 1827 roku, a do Polski w drugiej połowie 
XIX wieku. W Gminie Andrychów, posadzili ją Habsburgowie 
na terenie swoich lasów, gdzie jej resztki rośną do dzisiaj i są jed-
nymi z największych drzew, jakie spotkamy w Beskidzie Małym. 
W swojej ojczyźnie osiągają wysokość ponad 100 m (najwyższa 
miała 133 m)  i dożywają do 350 lat. W uprawach osiąga zwykle 
40 – 50 m. Największa daglezja rosnąca w Polsce, będąca pomni-
kiem przyrody Gminie Sianów, w województwie koszalińskim, 
w leśnictwie Kamionka, ma 48 m wys. i 470 cm obwodu, 170 lat 
i doskonałe zdrowie. Nasze andrychowskie daglezje pod wzglę-
dem wieku, zdrowia i wysokości wiele jej nie ustępują, a ich liczba 
w Rzykach jest do pozazdroszczenia. Obecnie pod Leskowcem 
z uwagi na zapotrzebowanie i gospodarkę leśną, która zakłada 
ograniczanie liczby przedstawicieli obcych gatunków, prowadzi 
się jej intensywną wycinkę. Jednak  część  z nich powinno po-
zostać z uwagi, na jej odporność na choroby, lokalne pasożyty, 
pamięć historyczną, walory estetyczne, czy krajobrazowe! Tym 
bardziej, że ich możliwości konkurencyjne w młodym wieku, 
z lokalnymi gatunkami są niewielkie, a starsze dzięki rozmiarom, 
umożliwiają bezpieczne gniazdowanie wielu chronionym, ptasim 
drapieżnikom. Można mieć nadzieją, że władze Nadleśnictwa 

Andrychów dotrzymają, dawnej, ustnej, honorowej umowy na 
ich pozostawienie w zamian, za co…? Pan nadleśniczy Adam Po-
tocki powinien pamiętać. 

Tekst i foto: Jan Zieliński

Daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii) z rodziny sosnowatych (Pinaceae) pochodzi z Ameryki Północnej, 
gdzie rośnie na wybrzeżu zachodnim od Kolumbii Brytyjskiej do Kalifornii.  Daglezja zielona, zwana także 
jedlicą Douglasa (od nazwiska szkockiego botanika) obecnie jest sadzona w wielu miejscach na całym 
świecie, głównie w parkach, dużych ogrodach, alejach,  a kiedyś  z uwagi na cenne drewno, także w lasach.

Daglezja - długowieczne 
drzewo z nowego kontynentu!
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