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Projekt „Jeżdżę z głową” zakończony

Gmina Andrychów otrzymała na ten cel dofinansowanie z Urzę-
du Marszałkowskiego w wysokości 18 400,00 zł. Pozostała kwota 
w wysokości 40 896,50 zł sfinansowana była z budżetu Gminy 
Andrychów oraz wpłat rodziców. Za udział dziecka w szkoleniu, 
rodzice ponieśli koszt w wysokości 100 zł, w którym zawarta była 

cena za karnety, wypożyczenie sprzętu narciarskiego oraz koszt na-
uki jazdy na nartach. Gmina Andrychów realizuje projekt „Jeżdżę 
z głową” od 2012 r. Od tego czasu Urząd Marszałkowski przeka-
zał dofinansowanie w wysokości 114 660 zł. a w projekcie wzięło 
udział 600 dzieci z naszej gminy.                         MOSKiT

Od 16 lutego do 1 marca, na stokach Czarnego Gronia, realizowane było 6-dniowe szkolenie dla 90 dzieci z klas III 
szkół podstawowych Gminy Andrychów, w ramach projektu „Jeżdżę z głową”. 

Dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, 
a tym samym podarowali wsparcie podopiecznym Fundacji. Do-
chód z Balu Charytatywnego w całości przeznaczony zo-
stanie na działalność statutową Fundacji i zapewni pomoc 
terapeutyczną Promyczkom. Deklarowana kwota z tego-
rocznej licytacji Przedmiotów „z duszą” wyniosła prawie 
46 tys. złotych! Tego wydarzenia doprawdy nie da się opisać 
słowami – tam trzeba być! 
Bal nie odbyłby się bez naszych sponsorów, którym z tego miej-
sca serdecznie dziękujemy! 
- KOCIERZ Hotel&SPA
- Pracownia Cukiernicza KWIATEK  
- Cukiernia Wadowice 
- Dekoracje Grażyna Szefer-Furczyk 
- Stowarzyszenie Grupa Twórców MY 
- Piekarnia Marczyńscy 
- Ogrodnictwo Rodzinne Państwa Pawlik 
- Drukarnia Drukpress 
Dziękujemy również Darczyńcom Przedmiotów z „duszą”!

Materiał nadesłany przez Fundację „Promyczek”

VII Bal Charytatywny 
Fundacji Promyczek za nami
W sobotę 22 lutego w Hotel&SPA Kocierz, odbył się VII 
Bal Charytatywny Fundacji „Promyczek”. Wydarzenie po-
prowadziła znana dziennikarka Anna Popek wraz z przy-
jacielem Fundacji Ernestem Durką. 
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Pierwsza taka klasa w okolicy!
Mamy wspaniałą wiadomość – otwieramy KLASĘ PŁYWACKĄ! 
Zapisy trwają do 17 marca 2020 r. Spotkanie zainteresowanych 
uczniów i ich rodziców odbędzie się 17 marca o godzinie 17.00 
w nowej cześci Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Kopernika 
w Andrychowie. Warto pamiętać, że „W zdrowym ciele, zdrowy 
duch!”. Szczegóły na stronie internetowej SP nr 4 w Andrychowie
edukacja.andrychow.eu/placowki

Inwestycje, transport i kupno pałacu

Gulasz z jarmużu i białej fasoli 
– serwuje Ola Gądek

Koronawirus – wirus XXI wieku

Protest przeciwko przekaźnikowi 
w Rzykach Polakach

Plany rewitalizacji Pańskiej Góry 
w czasach PRL-u

Mało znane fakty z historii 
WSW ANDORIA w Andrychowie

40

Młodzież w wojewódzkiej elicie53
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materiał sponsorowany

Kto i w jakich sytuacjach powinien pójść 
do urologa?
Na pewno mężczyźni w celu profilaktyki oraz 
diagnostyki chorób układu płciowego. Są one 
konieczne, aby w przypadku nowotworów pro-
staty lub jąder zareagować szybko i skutecznie.
W ramach profilaktyki raka prostaty zaleca się, 
aby każdy mężczyzna, który ukończył 50 lat, 
a mający obciążenie genetyczne już po 40 rż., co 
roku wykonał badania kontrolne. Wcześniejsze 
wizyty są konieczne, gdy pojawiają się proble-
my np. z oddawaniem moczu (mogą oznaczać 
łagodny rozrost gruczołu prostaty, ale również 
nowotwór). Podczas wizyty przeprowadzamy 
badanie per rectum oraz USG. Ponadto wyko-
nujemy oznaczenie stężenia swoistego antyge-
nu sterczowego w surowicy, czyli PSA. Jeżeli 
badania wykazują nieprawidłowości pacjent 
kierowany jest m.in. na biopsję stercza i rezo-
nans magnetyczny.
Z kolei profilaktyka raka jąder powinna obej-
mować cotygodniowe samobadanie przez męż-
czyzn w każdym wieku. Wykrycie zgrubienia, 
obrzęku lub nagromadzonego płynu w mosz-
nie są wskazaniami do natychmiastowej wizyty 
urologicznej. U pacjenta z tego typu zmianami 
w pierwszej kolejności wykonujemy USG jąder.
Również stulejka jest bezwzględnym wskaza-
niem do wizyty u urologa. To problem nie tylko 
higieniczny. Może przyczyniać się także do roz-
woju raka prącia.

Czy urolog jest lekarzem jedynie od męskich 
schorzeń?
Oczywiście nie! Na wizytę u urologa powinna 
zdecydować się każda osoba (zarówno mężczy-
zna jak i kobieta) mająca problemy z układem 
moczowym. 
Bardzo niepokojącym objawem jest krwiomocz. 
Powinien on być bezwzględnie zdiagnozowany. 
Jest on podstawowym objawem nowotworów 
urotelialnych, wywodzących się z nabłonka, 
który wyścieła drogi moczowe. Oczywiście ten 
objaw może wystąpić także z błahych przyczyn 
jak np. zapalenie układu moczowego, jednak 
nigdy nie wolno go lekceważyć. Przy nowotwo-
rach pęcherza moczowego dodatkowo mogą 
też występować nawrotowe infekcje układu 
moczowego, parcie na pęcherz i częstsze odda-
wanie moczu. Są to objawy, które również po-
winny skłonić pacjenta do wizyty u specjalisty.
W takich przypadkach podstawową diagnosty-

ką, jaką wykonujemy jest badanie ogólne moczu 
oraz USG układu moczowego. Pacjenci od 40 
rż. powinni profilaktycznie co roku je wykony-
wać. To właśnie podczas badania USG bardzo 
często zostaje przypadkowo zostaje wykryty 
również rak nerkowokomórkowy, który w po-
czątkowych stadiach nie daje praktycznie żad-
nych objawów.
Jeżeli zauważone zostaną odchylenia od normy 
wykonujemy bardziej rozległą diagnostykę, jak 
np. tomografię komputerową, rezonans magne-
tyczny, a także cystoskopię, czyli badanie endo-
skopowe obrazujące wnętrze pęcherza moczo-
wego. Wykonujemy również cytologię osadu 
moczu w celu wykrycia zmian nowotworowych 
w nabłonku dróg moczowych.
Trzeba pamiętać również, że wszelkie zaburzenia 
w oddawaniu moczu są wskazaniem do udania 
się do urologa. Mogą one świadczyć o zaburze-
niach urologicznych np. występowaniu pęcherza 
neurogennego i prowadzić do rozwinięcia się 
obustronnych wodonerczy, niewydolności nerek, 
a nawet konieczności dializoterapii. Nie należy 
więc ich lekceważyć.

---
SCM clinic to krakowski Prywatny Szpital 
Specjalistyczny, który prowadzi działalność 
leczniczą w ramach chirurgii jednego dnia, am-
bulatoryjne świadczenia zdrowotne oraz kon-
sultacje lekarskie. Klinika posiada całkowicie 
zautomatyzowany blok operacyjny. W ośrodku 
przyjmuje szeroka kadra lekarska, w skład któ-
rej wchodzą specjaliści wielu dziedzin. Specjali-
stami urologii są dr n. med. Przemysław Dudek 
oraz lek. Łukasz Curyło.

www.scmkrakow.pl
ul. Grzegórzecka 67C/U6, 31-559 Kraków

tel. 12 353 66 01/ 780 614 102 
recepcja@scmkrakow.pl

Kiedy pójść do urologa?!
Choroby układu moczowego u mężczyzn i kobiet oraz układu płciowego u mężczyzn wymagają diagnostyki i leczenia 
urologicznego. Istnieje wiele niepokojących objawów, które powinny skłonić do pójścia do specjalisty. Bardzo ważna 
jest również odpowiednia profilaktyka schorzeń z tego zakresu, którą należy obowiązkowo odbywać! Specjaliści pry-
watnego szpitala SCM clinic w Krakowie wykonują konsultacje lekarskie oraz szeroką gamę zabiegów urologicznych. 
Podpowiadają kiedy należy zgłosić się urologa, jakie badania wykonać oraz jak wygląda dalsze leczenie urologiczne.

Jakie są sposoby leczenia nowotworów 
urologicznych? 
Nowotwór prostaty - istnieje wiele me-
tod leczenia, a wybór uzależniony jest 
m.in. wieku, stopnia zaawansowania 
schorzenia, czy złośliwości. W przypad-
ku raka średniego lub wysokiego ryzyka 
stosujemy metody radykalne. Prostatek-
tomia radykalna to chirurgiczne usunię-
cie gruczołu krokowego z pęcherzykami 
nasiennymi, fragmentami nasieniowo-
dów i czasem węzami chłonnymi Wy-
konywana jest w znieczuleniu ogólnym 
metodą otwartą bądź laparoskopowo 
(przez drobne nacięcia i za pomocą 
mikronarzędzi). Laparoskopia jest jed-
nym z mniej inwazyjnych sposobów 
operowania. Rzadziej występują po niej 
powikłania, a pacjent nie jest narażony 
na długi okres rekonwalescencji, dzięki 
czemu szybko wraca do sprawności.
Rak jąder - pacjenta operujemy bardzo 
szybko po diagnozie, a usunięte jądro 
podlega badaniu histopatologiczne-
mu. Wykonujemy również tomografię 
komputerową jamy brzusznej, mied-
nicy i klatki piersiowej pacjenta, która 
weryfikuje pojawienie się przerzutów. 
Niekiedy niezbędne jest przeprowadze-
nie chemioterapii, radioterapii bądź też 
dalszego leczenia chirurgicznego. 
Nowotwory urotelialne – leczenie za-
leży od wielu czynników m.in. stopnia 
zezłośliwienia i stadium zaawansowania 
choroby. Jeżeli guz przekracza warstwę 
mięśniową pęcherza wykonujemy lecze-
nie radykalne, czyli usunięcie pęcherza 
moczowego wraz z drogami moczowy-
mi. Wcześniej wykonujemy elektroresek-
cję nowotworu, aby ocenić jak głęboko 
nacieka w mięśniówkę i czy jest złośliwy.
Rak nerki - podstawową metodą jest 
leczenie operacyjne. Im mniejszy no-
wotwór, tym mniej rozległe cięcie (ne-
frektomia oszczędzająca). Duże guzy 
wymagają usunięcia nerki czasem wraz 
z węzłami chłonnymi oraz czopem 
nowotworowym w przypadku nacieka-
nia i wrastania do żyły nerkowej i żyły 
głównej dolnej (nefrektomia radykalna).
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samorząd

Rodzinne Parki Mini Zoo KUCYK w Inwałdzie, portal atrak-
cjewadowice.pl oraz Radio Andrychów zapraszają do udziału 
w konkursie!
Do 21 marca na antenie Radia Andrychów trwa KONKURS, 
w którym można wygrać zaproszenia na wycieczkę „Szlakiem 
Karola Wojtyły” organizowaną przez atrakcjewadowice.pl
Wystarczy słuchać audycji Radia Andrychów, śledzić nasz profil 
na Facebooku, prawidłowo odpowiedzieć na pytanie...mieć odro-
binę szczęścia i... zaproszenia są Wasze!
Konkurs trwa od 2 do 21 marca 2020 r. 

Konkurs w 100. rocznicę 
urodzin św. Jana Pawła II

Przypomnijmy, że podczas styczniowej sesji Rady 
Miejskiej przegłosowano uchwałę o likwidacji SP 
Nr 3 i połączeniu jej z SP Nr 2. Historia sięga 
dwóch lat wstecz, kiedy to Trójka powstała w miej-
scu likwidowanego (jak wszystkie inne w Polsce) 
Gimnazjum Nr 1. Już wtedy samorząd chciał utwo-
rzyć tam jedną dużą szkołę, bo Dwójka i Trójka 
sąsiadują ze sobą przez ścianę. Wówczas Rada nie 
zgodziła się na to. Szybko jednak okazało się, że 
do większego i nowocześniejszego budynku cho-
dzi kilkudziesięciu uczniów, a po sąsiedzku na dwie 
zmiany uczęszcza ponad 600 dzieci. Znowu pod-
jęto próbę połączenia szkół i znowu radni PiS za-
blokowali ten projekt. Potem nie było lepiej, choć 
do szkoły chodziło już nie 35 uczniów, ale ponad 
90. Niestety, koszty tej małej szkółki okazały się 
spore – blisko pół miliona złotych. Na połączenie 
godziły się dyrekcje i większość grona pedagogicz-
nego, a także rodzice dzieci z Dwójki – tej większej 

Veto kuratorki
Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak wystawiła negatywną opinię dotyczącą projektu połączenia dwóch szkół 
podstawowych – Dwójki i Trójki. Burmistrz oświadczył, że odwoła się do Ministra Edukacji Narodowej.

Oto kilka przykładów. 
Dochody zaplanowano na poziomie 210 mln 763 tys. zł, a faktycznie 
wyniosły o blisko trzy miliony więcej – 213 mln 545 tys. 
W tym punkcie należy rozpisać dochody na majątkowe i bieżące. Do-
chody majątkowe zaplanowano na poziomie 13 mln 619 tys. zł, a osią-
gnięto poziom 16 mln 152 tys. zł. Z kolei dochody bieżące w planach 
wynosiły 197 mln 143 tys. zł. Wykonanie zamknęło się kwotą niemal 
identyczną – 197 mln 392 tys. zł. 
Po stronie wydatków ogółem zaplanowano 229 mln 797 tys. zł, a udało 
się wydać o pięć milionów mniej – 224 mln 909 tys. zł. I ta strona finan-
sowego bilansu gminy dzieli się na wydatki majątkowe i bieżące. Wydatki 
majątkowe to tak naprawdę inwestycje, a ich poziom ilustruje tempo 
rozwoju gminy. Tu padła rekordowa suma 45 mln 186 tys. zł – jeszcze 
nigdy poziom inwestycji andrychowskiego samorządu nie sięgnął takiej 
kwoty. Plany i wydatki też niemal się zrównują, bo planu nie tylko nie 
przekroczono, ale wręcz udało się zaoszczędzić ponad 200 tys. zł. 
Z kolei wydatki bieżące – tu mieści się całe funkcjonowanie gminy z jej 
wszystkimi zadaniami i obowiązkami zaplanowano na kwotę 184 mln 
610 tys. zł. Zaoszczędzono prawie pięć milionów, bo ostateczna kwota 
wydatków bieżących to 179 mln 945 tys. zł. 
Na koniec należy jeszcze zwrócić uwagę, na planowany deficyt – był 
wysoki ze względu na inwestycje – 19 mln 34 tys. zł. Jednak w praktyce 
wyniósł 11 mln 364 tys. zł. Zatem udało się zbić ten deficyt o 7 mln 670 
tys. zł.              mn

2019 to był dobry rok

szkoły. Veto zgłosiły związki zawodowe i rodzice kilkudziesięciu uczniów Trój-
ki. I na te argumenty powołała się w swej opinii Barbara Nowak – małopolska 
kurator. Przytoczyła też inny argument – tradycję…
Burmistrz Tomasz Żak powiedział nam, że spodziewał się takiej opinii. Teraz 
andrychowski samorząd odwoła się do ministra, który podejmie decyzję. Czasu 
jest dość, bo faktyczne połaczenie nastąpiłoby od pierwszego września 2020 r..

mn 

Andrychowski samorząd podsumował finanse ubiegłego roku. 
W wielu punktach plany zostały pozytywnie przekroczone.



7Nowiny Andrychowskie, nr 3 (351) - marzec 2020

ludzie i pasje

Jak to się stało, że znalazłaś się w programie MasterChef  Ju-
nior?
Zaczęłam oglądać ten program dwa lata temu. Po każdym odcinku 
próbowałam zrobić to danie, które było w programie. Jak zaczę-
łam lepiej gotować i stwierdziłam, że sobie poradzę, to razem z 
mamą postanowiłyśmy wysłać zgłoszenie. Mama wiedziała, że o 
tym marzę i powiedziała, że przecież tam są takie same dzieci jak ja, 
więc czemu mam nie spróbować.
I wysłałyście…
Chyba dwa tygodnie później zadzwoniono, żeby przyjechać na ca-
sting do Krakowa. Zaprezentowałam swoją potrawę, spotkałam się 
z jury, porozmawialiśmy i parę tygodni później przyszło zawiado-
mienie, że dostałam się do grupy 36 zawodników.
Czy udział w programie to była bardziej przygoda czy stres?
Przygoda! Zaprzyjaźniłam się prawie ze wszystkimi.
Jaką potrawą próbowałaś przekonać jury do swoich umiejęt-
ności?
Przygotowałam gulasz. On jest prosty, tylko ma strasznie skompli-
kowaną nazwę.
Zdradzisz?
Gulasz z jarmużu i białej fasoli. 
O rany, to chyba wyższa szkoła jazdy… Powiedz, kto rządzi 
w kuchni Gądków?
Tata. To on przekazał mi umiejętności. A mama mnie wspiera.
Czy jest tak, że rodzice wykorzystują twoje umiejętności 
i ogłaszają np. „Ola, dzisiaj gotujesz!”
Nie. Nie wykorzystują, bo ja sama chcę gotować. Czasem robię 
rano śniadanie i zanoszę im do łóżka. Bratu też. 
Co serwujesz na to śniadanie?
Pancakes – takie małe naleśniki. 
Ależ oni mają z tobą dobrze! 
Bo ja bardzo lubię gotować i pomagać w kuchni też lubię. Jak 
mama zaczyna coś robić beze mnie, to się na nią denerwuję. Lubię 
też, jak z babcią lepimy pierogi.
A powiedz, czy gotując trzymasz się ściśle przepisów, czy im-
prowizujesz? 
To zależy. Tartę robię według przepisu a np. ten gulasz – to róż-
nie. Kiedyś zaczęłam go przerabiać, bo zamiast białej fasoli użyłam 
ciecierzycy.
Gdzie szukasz przepisów i kogo się radzisz? 
Przepisów szukam albo w książkach, albo w Internecie. Radzę się 
mamy. A jak zabrudzę mikser, pięć misek i jeszcze dziesięć innych 
naczyń, to mama przychodzi i pomaga mi sprzątać; śmieję się wte-
dy, że jest kuchtą. 

Wiesz Olu, wydaje mi się, że twoje pasje do tańca, aktorstwa 
i gotowania łączy wspólny mianownik; wszystko to jest sztu-
ką. Potrawa działa na zmysł smaku i wzroku. Na co ty kła-
dziesz bardziej nacisk na smak czy wygląd?
Ważniejszy jest dla mnie smak. Ale staram się, by potrawa ładnie 
wyglądała. Nie zawsze mi to jeszcze wychodzi. 
Masz dopiero 9 lat. Do perfekcji się dochodzi. I ty na pew-
no dojdziesz! Tego Ci życzę, a wraz z Czytelnikami Nowin 
będę trzymać kciuki, mniej za zwycięstwo, bardziej za to, by 
twój udział w programie MasterChef  Junior był wspaniałą 
przygodą! Życzę Ci też, byś dla swoich rówieśników stała się 
przykładem na to, że warto mieć pasje. 
Dziękuję bardzo!

Rozmawiała Jadwiga Janus

Gulasz z jarmużu i białej fasoli 
– serwuje Ola Gądek
Ola mieszka w Sułkowicach. Ma 9 lat i trzy pasje: taniec, aktorstwo i gotowanie. Poza tym pływa, jeździ na nartach i na 
koniach. Gdy pytam, na co postawi w przyszłości, mówi, że jeszcze nie wie na co się zdecyduje, ale chyba na gotowanie! 

Od 8 marca br. będziemy mogli śledzić jej zmagania na antenie TVN, w programie MasterChef  Junior. Spotkałyśmy się na tydzień 
przed jego emisją. Ola podjęła mnie przygotowaną przez siebie tartą z bitą śmietaną, malinami i bananem. Zaniemówiłam; z powodu 
smaku deseru oraz umiejętności dziewięcioletniej dziewczynki! 

Fot. Jadwiga Janus
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samorząd

Na sesji nieobecni byli burmistrz To-
masz Żak i jego zastępca Mirosław 

Wasztyl. Przebywali w Warszawie w jednym 
z ministerstw, gdzie prowadzili rozmowy 
w sprawie przyszłości Andrychowskiej 
Elektrociepłowni. Podczas obrad Rady, bur-
mistrza reprezentował jego drugi zastępca 
Wojciech Polak. On też złożył sprawoz-
danie z działalności w okresie sesyjnym. Do 
niego odniosło się kilkoro radnych. Pytano 
o zebrania wiejskie i strażackie, wtedy to 
radny Krzysztof  Kubień zarzucił innym 
radnym, że nie biorą w nich udziału. Z kolei 
radny Wiesław Mikołajek pytał o proto-
kół z negocjacji w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej pomiędzy dyrekcją a pracownikami. 
Radnego interesowało też, dlaczego dyrek-
torka została ponownie powołana na to sta-
nowisko.  W odpowiedzi radny usłyszał, aby 
złożył zapytanie na piśmie, a tą samą drogą 
dostanie odpowiedź razem z dokumentacją 
z negocjacji. Oba tematy wzbudziły spore 
emocje i chaos w dyskusji. Po kilku wystą-
pieniach radnych, poza wszelkim trybem 
i bez zgłoszeń, przewodniczący przerwał 
dyskusję.

Potem Szymon Wnęczak, kierownik Wy-
działu Inwestycji i Drogownictwa przed-
stawił radzie szczegółowe sprawozdanie 
ilustrujące wszystkie zadania drogowe i in-
westycyjne, jakie gmina wykonała w ubie-
głym roku. Szczegółowy i obszerny opis 
można znaleźć na stronie Urzędu andry-
chow.esesja.pl. My ograniczymy się do 
stwierdzenia, że 2019 rok był rekordowy 
w historii inwestycji Gminy Andrychów. Na 
wszystkie wydano ponad 44 miliony zło-
tych. Tylko Wydział Inwestycji Drogownic-
twa wydał na inwestycje 38 mln 600 tys. 
Pozostałe kilka milionów to wydatki jedno-
stek organizacyjnych plus nabycie udziałów 
w spółkach gminnych, jak ZGK, ZWiK 
czy AEC. W powyższych kwotach jest 16 
mln 400 tys. dofinansowań zewnętrznych. 
Wśród najważniejszych inwestycji są: kryta 
pływalnia, rozbudowa transportu autobu-
sowego, budowa budynku socjalnego z 13 
mieszkaniami, rozbudowa szkół (np. w Suł-

kowicach-Bolęcinie) i szereg drogowych 
wydatków, a wśród nich najważniejsza 
i długo oczekiwana ul. Korcza w Inwałdzie. 
Po sprawozdaniu odbyła się dyskusja, któ-
rą zdominowały pretensje radnych opo-
zycji o to, że ich zdaniem potrzebniejsze 
inwestycje nie zostały zrobione. 

Potem zastępca burmistrza Wojciech Po-
lak przedstawił projekt uchwały i omówił 
plan zakupu od spadkobierców Bobrow-
skich pałacu stojącego w centrum miasta. 
Cena, jaką gmina ma zapłacić w czterech, 
corocznych ratach sięga 4 mln 250 tys. zł. 
Pierwsza rata, tegoroczna to 1 mln 250 
tys. zł. Zakup nie tylko spowoduje, że pa-
łac będzie należał wreszcie do gminy, ale 
też spadkobiercy przekazują tym samym 
wszystkie inne nieruchomości i grunty, 
których łączna powierzchnia to blisko 80 
ha. Jest w tym m.in. Pańska Góra, park 
i staw w centrum, dawny staw Anteckiego 
czy parking przy otwartym kąpielisku. 
Za głosowało 14 radnych, nikt nie był prze-
ciw, a 7 radnych wstrzymało się od głosu.

Rada przyjęła także regulamin udziela-
nia dotacji na wymianę nieekologicznych 
źródeł ciepła w gospodarstwach domo-
wych, w ramach projektu finansowanego 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 

– 2020 pn. „Wymiana źródeł ciepła w in-
dywidualnych gospodarstwach domowych 
w gminie Andrychów”. Była też uchwała 
w sprawie przeprowadzenia zabiegów pie-
lęgnacyjnych drzewa uznanego za pomnik 
przyrody. Chodzi o znany wszystkim pla-
tan w parku miejskim.

Po niej radni dokonali zmiany uchwały 
z 31 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości 
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
na cele niezwiązane z budową, przebudo-
wą, remontem, utrzymaniem i ochroną 
dróg gminnych w Gminie Andrychów.
Na koniec Rada podjęła uchwały zmie-
niające tegoroczny budżet i Wieloletnią 
Prognozę Finansową Gminy Andrychów. 

Ostatnią uchwałą, której projekt również 
przedstawił Szymon Wnęczak, był „Plan 
zrównoważonego rozwoju transportu 
publicznego dla Gminy Andrychów.” 
Taki plan pozwoli Andrychowowi na or-
ganizację połączeń międzymiastowych, 
przede wszystkim z Wadowicami. Kilku 
radnych opozycji było przeciwko takim 
planom, a Krzysztof  Kubień nazwał 
to „kompletną bzdurą”. Mimo to Rada 
przegłosowała plan, 13 radnych było 
„za” a 8 „przeciw”.

n

Inwestycje, transport i kupno pałacu
27 lutego w Urzędzie Miejskim odbyła się XX Sesja Rady Miejskiej, jej głównym tematem były inwestycje w 2019 roku 
oraz decyzja o odkupieniu pałacu od spadkobierców Bobrowskich. Nie zabrakło też spraw bieżących i sporów.
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zdrowie

Aby udostępnić niezbędną wiedzę na temat postępowania 
w sytuacji podejrzenia zakażeniem wirusem COVID - 19, 

Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia uruchomił bezpłatną, ca-
łodobową infolinię. 
Dzwonię pod numer 800 190 590, by przekonać się o jego do-
stępności. Prawie natychmiast zostaję połączona z konsultantką. 
Korzystam zatem z okazji na krótką rozmowę. Dowiaduję się, 
że infolinia cieszy się popularnością. Szczególnie wśród osób 
powracających z Włoch. Dzwoniący pytają o symptomy występo-
wania koronawirusa, o procedury, o to, gdzie się udać. W związku 
z tym, że sytuacja jest dynamiczna i zmienia się z dnia na dzień, 
infolinia jest też źródłem najnowszych informacji.  
Czy polska służba zdrowia przygotowana jest praktycznie do 
ogólnoświatowego wyzwania epidemiologicznego, jak w prak-
tyce sprawdzają się obowiązujące procedury, pokaże najbliższa 
przyszłość. Zła wiadomość dla nas jest taka, że dwa lata temu, 
z powodu braku funduszy oraz lekarzy, w wadowickim szpitalu 
został zamknięty oddział zakaźny.
Zatem, na ile możemy, zadbajmy o siebie sami. Jak powszechnie 
wiadomo, do najprostszych działań prewencyjnych należy czę-
ste mycie rąk oraz zakładanie maseczek przez osoby kaszlące. 
Problem w tym, że w andrychowskich aptekach maseczki są nie-
dostępne. Zamówienia nie są realizowane, bo hurtownie świecą 
pustkami.

Andrychowskie epidemie i zarazy
Ogarniające XIX-wieczną Europę rozmaite epidemie i zarazy nie 
omijały Polski. I Andrychów nie był zdolny obronić się przed 
nimi. Mieszkańców nikt nie ostrzegał przed śmiertelnym zagro-
żeniem, nikt nie pouczał, jak się przed nim chronić. Bakterie cho-
lery i tyfusu opanowywały kilkutysięczne miasto po cichutku, bez 
medialnego szumu. 
Stan sanitarny Andrychowa: poprowadzone wzdłuż ulic otwarte, 
cuchnące kanały, niezliczona ilość dołów kloacznych, powszech-
ne korzystanie z wód Wieprzówki i Młynówki … stwarzał chole-
rze i tyfusowi wyśmienite warunki do rozwoju. 
Epidemia cholery pojawiła się w Polsce po Powstaniu Listopa-
dowym wraz z wojskiem rosyjskim. Do Andrychowa dotarła 
w 1831 i przez następne kilka dekad nękała tutejszych miesz-
kańców siejąc śmierć i rozpacz. Jeśli cholera ustąpiła na parę lat, 
miejsce po niej wypełniała zaraza ziemniaczana, która pustoszyła 
uprawy. Ludzie umierali z głodu. Kronika prowadzona w Parafii 
św. Macieja daje nam obraz skutków epidemii; w maju, czerwcu  
i lipcu 1847 roku odprawiono prawie 300 pogrzebów.
Po cholerze i zarazie do głosu doszła kolejna epidemia. W 1901 
roku w Andrychowie wybuchł tyfus brzuszny. Gdyby Rada Miej-
ska wzięła sobie do serca, przedstawione parę lat wcześniej, wnio-

ski komisji sanitarnej postulującej urządzenie przynajmniej jednej 
studni filtrującej wody gruntowe oraz zakup specjalnej beczki do 
czyszczenia dołów kloacznych, być może udałoby się postawić 
tamę chorobie. A tak… u św. Macieja znów trzeba było odpra-
wiać pogrzeb za pogrzebem. 
Ostatecznie, radni podjęli uchwałę o budowie nowocześniejszej 
studni. Zdecydowali też o zakupnie 25 egzemplarzy dziełka p.t. „Prze-
ciw cholerze” i rozdaniu go między publiczność. Studnia i publikacja  
o cholerze to nie jedyne formy profilaktyki. Była też i taka; wpro-
wadzona w 1894 roku. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zaraz-
ków wśród uczniów, radni uchwalili, że w budynku szkolnym nie 
mogą  być wynajmowane mieszkania, szczególnie rodzinom obarczonym 
dziećmi. Postanowienie andrychowskiej RM, ze względu na dochód 
z najmu, rozmijało się z praktyką… aż do dnia, gdy wśród uczniów 
zanotowano jeden przypadek szkarlatyny. Wtedy to do akcji wkro-
czyły władze sanitarne i w 1905 r. szkołę na jakiś czas zamknęły. 
Andrychów ma na koncie jeszcze jedną epidemię – epidemię 
pryszczycy. Ucierpiały zwierzęta i ludzie. W mieście prawie za-
marł handel. Od połowy października 1910 r. do połowy stycznia 
roku następnego nie odbyło się 12 targów tygodniowych. A to 
dla wielu andrychowian oznaczało brak dochodów.
Jedyną jednostką chorobową, której andrychowscy społecznicy 
i lekarze stawili czoła w sposób profesjonalny i skuteczny była 
gruźlica. Uznano ją za największego wroga ludzkości, bo, w latach 20. 
XX wieku, pochłaniała w Polsce 70 tys. osób rocznie. Choroba 
dotykała przede wszystkim robotników fabryki braci Czeczo-
wiczka. W 1927 roku dyrektor tej fabryki Fryderyk Zobel wraz 
z dr. Stanisławem Matlakiem oraz Ksawerym Sokołowskim 
zawiązali Towarzystwo Przeciwgruźlicze. Z jego inicjatywy po-
wstała w Andrychowie Poradnia Przeciwgruźlicza oraz Dom 
Zdrowia w Targanicach. Działalność obu placówek była niezwy-
kle efektywna i w zdecydowany sposób przyczyniła się do walki 
z gruźlicą oraz poprawy zdrowia andrychowian.

Jadwiga Janus

Koronawirus – wirus XXI wieku
Wydaje się jakby koronawirus przejął władzę nad światem. Wtargnął nie tylko w tysiące organizmów, ale i w sferę 
emocji miliardów ludzi budząc całą ich gamę – od niepokoju, przez strach, po panikę. W kształtowaniu tych nastrojów 
mają swój udział media; zarówno nadmiar jak i brak informacji.
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wokół nas

„Małpki” kupują wszyscy; wszystkie grupy 
zawodowe, wiekowe, kobiety i mężczyźni.

Co wybadał Synergion?
„Mała wódka” stała się przedmiotem badań 
Pracowni Badań i Rozwiązań „Synergion”. 
Z opublikowanych materiałów dowiadu-
jemy się, że buteleczki o małej pojemności 
wykreowały zupełnie nowy styl i sposób 
picia mocnego alkoholu. 
„Mała wódka” to: niska cena, powszechna 
dostępność, poręczny format. Zmieści się 
do kieszeni i do damskiej torebki. Można 
po nią sięgnąć tu i teraz. Jej wypicie wyda-
je się niegroźne, niewinne, bezkarne. „Mała 
wódka” nie śmierdzi, nie zamroczy, nie styg-
matyzuje. Nie wymaga okazji i towarzystwa. 
Takimi spostrzeżeniami dzieli się raport „Sy-
nergion”. 
Z badań wynika, że „małe wódki” najlepiej 
sprzedają się w sklepach małopowierzch-
niowych. Odwiedziłam zatem taki sklep, bo 
zaciekawiło mnie, na ile wnioski z raportu 
„Synergion” pokrywają się ze spostrzeżenia-
mi sprzedawców z niewielkiego, andrychow-
skiego „spożywczaka”. 

„Małpka” – to dyskrecja
„Spożywczak” oferuje całą gamę alkoholi: 
od drogich koniaków i likierów po wina „pa-
tykiem pisane”. Oczywiście, w sprzedaży są 
też wyborne wina, szampany (niekoniecznie 
francuskie) oraz cały zestaw wódek białych 
i kolorowych 0,5 i 0,7 l. Swoją półkę mają 
też „małpki”. 
Sprzedawcy, z którymi rozmawiam, mówią 
mi:
- W naszym sklepie „małe wódki” nieźle 
się sprzedają, ale nie można powiedzieć, że, 
spośród całego asortymentu, sprzedają się 
najlepiej i przynoszą największe dochody. Bo 
niejeden klient ma świadomość, że przepła-
ci za ten alkohol 100% . Do naszego sklepu 
przychodzi się po warzywa, chleb, mleko… 
„Małpki” kupuje się jakby przy okazji. Nie-
mniej, „małe wódki” mają swoich stałych 
klientów, którzy kupują je regularnie. Bo 
„małpka” to dyskrecja. To szybkie otwarcie, 
szybkie spożycie, szybki ogień i… na mia-
sto. Dlatego najwięcej sprzedajemy ich rano, 
między ósmą a dziewiątą, jakby w drodze do 

pracy. Kupują je mężczyźni i kobiety, najwię-
cej w średnim wieku, wieku pracowniczym. 
Natomiast, wśród nabywców nie widzimy 
młodzieży, nawet pełnoletniej. 
Ulubione smaki klientów? Głównie żyt-
niówka, z kolorowych: cytrynowa, jagodowa 
i wiśniowa. Producenci rotują smakami. Zni-
kają te, które się nie sprzedają, w ich miejsce 
pojawiają się nowe. 
Najczęściej klienci dokonują wyboru ze 
względu na cenę. Najchętniej kupowane są 
„małpki” po 4,99 zł, czyli te najtańsze. Ta 
cena wkrótce się zmieni. Jeszcze korzystamy 
ze starych dostaw więc jest za wcześnie, żeby 
zobaczyć skalę podwyżek zapowiedzianych 
przez rząd. Ale, tak jak wszystko, „małpki” 
zdrożeją na pewno. Czy klient z nich zrezy-
gnuje? Uważamy, że nie.

„Mała wódka”– duży problem
„Mała wódka” może, ale nie musi, stać 
się problemem konsumenta. Świadomość 
konsekwencji oraz czujność, aby nie popaść 
w uzależnienie jest jego indywidualną spra-
wą. Chwilowe uczucie rauszu – wydaje się 
być tą korzyścią, dla której dana osoba sięga 
po „małpkę”. 
Podmiotami, które z „małej wódki” czerpią 
największe korzyści są jej producenci oraz 
skarb państwa. 
Są też poszkodowani. To środowisko, czyli 
de facto – my wszyscy. Podliczono, że Polacy 
wypijają 3 mln „małpek” dziennie. To 3 mln 
pustych butelek DZIENNIE! porzucanych 
w większości… po drodze, jak po drodze 
pity jest ten alkohol. Tony szkła, które niko-
go nie rażą, którego zbiórką i skupem nikt 
nie jest zainteresowany. Ile z tych milionów 
butelek porzuca się w Andrychowie, nikt nie 
policzył i nie policzy, za to każdy może zo-
baczyć. 
Bo puste „małpki” to wręcz plaga! Inwazja! 
Opanowały one andrychowskie skwery, za-
ułki ulic, przysklepowe zakamarki (jak na 
zdjęciach), park miejski, teren wokół stawu, 
place zabaw… 
Moi rozmówcy, sprzedawcy z andrychow-
skiego „spożywczaka” dziwią się tej sytuacji 
i porównują: 
- Butelki po piwie prawie nie uświadczy, bo 
można je zamienić na parę złotych. Przy-

chodzą do nas takie osoby, które obejdą parę 
miejsc, parę koszy na śmieci, przyniosą po 
20 – 30 butelek i za kaucję kupują coś do 
jedzenia. To jest dla nas niesamowite spo-
strzeżenie – jak wiele osób zbiera butelki po 
piwie! Mamy pewność, że gdyby za butelkę 
po „małpce” można było dostać choćby 30 
groszy, rano, w parku nie byłoby ani jednej. 
To duży błąd, że nie kaucjonuje się tych bu-
telek. 

Jak naprawić ten błąd? Problem wyma-
ga systemowych rozwiązań. Ich szukanie 
i wprowadzenie powinno należeć do benefi-
cjentów zysków, a więc przede wszystkim do 
państwa lub producentów wódek. 
A my, cóż… Póki rozwiązań brak, możemy 
jedynie zaproponować swoje i prosić kon-
sumentów „małych wódek”, by pomogli 
w walce z inwazją „małpek”. Skoro na ich 
popularność wpłynął m.in. poręczny format, 
który mieści się i w kieszeni, i w torebce, to 
może warto by wykorzystać te kieszenie i te 
torebki, żeby buteleczkę o pojemności 100 
ml porzucić w najbliższym koszu na śmieci. 
W tym miejscu pojawia się sugestia kierowa-
na w stronę właścicieli sklepów oraz służb 
miejskich o wizję lokalną, która pozwoliłaby 
wskazać miejsca niedoboru koszy na śmieci. 
„Małpki” niech będą drogowskazem.

Jadwiga Janus

Inwazja małpek
Codziennie „małpkę” kupuje 3 mln Polaków. „Małpka” – to inaczej „mała wódka” o pojemności 100 lub 200 ml, w ce-
nie od 5 do 11 zł. Z tytułu ich sprzedaży, rocznie wpływa do budżetu państwa 1 mld zł. 



11Nowiny Andrychowskie, nr 3 (351) - marzec 2020

nowinki

Tegoroczna edycja Senioriady, której gospodarzem była Rabka-
-Zdrój, zgromadziła około tysiąc członków uniwersytetów trze-
ciego wieku z kraju i zagranicy. Tę największą zimową imprezę 
sportowo-rekreacyjną dla seniorów w Polsce rozpoczęła defilada 
reprezentacji uniwersytetów trzeciego wieku z Polski oraz Wied-
nia i Łucka (Ukraina). W zmaganiach udział wzięły 34 stowa-
rzyszenia. Reprezentanci Andrychowa wywalczyli VIII miejsce 
w ogólnej punktacji drużynowej. 

W VII Zimowej Senioriadzie Andrychów reprezentowali:
Zofia Sacharewicz i Józef  Kobielus w kategorii Kręgle curlingowe 
na lodzie
Irena Pasternak i Zbigniew Lot w kategorii Biegi narciarskie lub 
biegi po alejkach brukowych w parku
Mieczysława Prus, Katarzyna Wąsik, Barbara Bubak, Lu-
domir Małolepszy, Kazimierz Prus i Waldemar Drabczyk 
w kategorii Slalom narciarski
Maria Boczek i Marek Bubak w kategorii Rzut śnieżkami do celu
Urszula Jakubowska i Czesław Wądrzyk w kategorii Zjazd na 
dętkach
Stanisława Pomietło, Kazimiera Kurek i Cecylian Kiliński 
w kategorii Nordic walking

- Ogromne zasługi dla naszego sukcesu mają nasi kochani kibice, którzy 
dzielnie dopingowali nas na wszystkich frontach, dbali o nasz stan fizyczny 
i duchowy. Dziękujemy Wam za to, że przyjechaliście i byliście z nami – 
czytamy na stronie UTW. 

Projekt „Seniorze startujemy” dofinansowany przez Gminę An-
drychów, realizowany jest przez Stowarzyszenie „Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Andrychowie” od 1 lutego 2020 r.

Członkom andrychowskiego UTW gratulujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów.

Oprac. p Fot. UTW w Andrychowie

Seniorzy wystartowali
25 lutego siedemnastu członków andrychowskiego Sto-
warzyszenia UTW reprezentowało naszą gminę na zimo-
wej Senioriadzie w Rabce-Zdroju.

Harcerze w tym dniu szczególnie jednoczą się ze sobą, przypomi-
nają sobie, jak wielu ich jest w różnych zakątkach Ziemi, wysyłają 
sobie kartki z pozdrowieniami, wymieniają się doświadczeniami, 
naszywkami; spotykają się by wspólnie celebrować ten ważny dla 
nich moment.
Również członkowie Hufca ZHP Andrychów spędzili wspólnie 
to sobotnie popołudnie. Prawie 200 zuchów, harcerzy, harcerzy 
starszych i wędrowników brało udział w przygotowanych spe-
cjalnie na ten dzień zajęciach pod hasłem „Bo łączy nas brater-
stwo”. Głównym założeniem nie była rywalizacja, lecz współ-
praca. Zadaniem uczestników było zdobycie kluczy do drzwi, 
którym odpowiadały cechy dobrego harcerza, tj. braterstwo, 
przyjaźń, bezinteresowność, tolerancja itp. Aby zdobyć klucze do 
poszczególnych drzwi, skauci musieli wykazać się posiadaniem 
danej cechy, wykonując różne zadania. Ponadto dokonano roz-
strzygnięcia konkursu indywidualnego na najładniejszą kartkę  
z okazji DMB oraz konkursu drużynowego na plakat o tematyce 
„Nasz hufiec za dziesięć lat”.
W tym dniu jeden z punktów Prawa Harcerskiego, „Harcerz  
w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego har-
cerza”, wybrzmiewa szczególnie oraz nabiera głębszego znacze-
nia. Mamy nadzieję, że zasiane idee braterstwa i przyjaźni wyda-
dzą obfity plon w życiu naszych harcerzy.

Czuwaj,
Bartłomiej Leśniak

Harcerskie święto:
Dzień Myśli Braterskiej
22. lutego jest bardzo ważnym dniem dla skautów z całego 
świata. Tego dnia swoje urodziny obchodzi Robert Baden-
-Powell – założyciel skautingu. Dzień Myśli Braterskiej, bo 
tak nazywa się to święto, obchodzony jest na całym świecie 
przez członków wszystkich organizacji skautowych.
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W działalności policji warto odnotować mnóstwo działań prewen-
cyjnych. Od 2005 roku realizowany jest projekt Zintegrowanej 
Polityki Bezpieczeństwa. W ubiegłym roku funkcjonariusze prze-
prowadzili w powiecie wadowickim ponad 300 pogadanek bądź 
spotkań z dziećmi i młodzieżą w przedszkolach oraz szkołach. 
Zorganizowano też 35 podobnych przedsięwzięć z nauczycielami 
oraz 27 z rodzicami. Do tego dochodzą turnieje „I ty możesz zo-
stać ratownikiem” bezpieczeństwa w ruchu drogowym albo akcje 
typu „Bezpieczna droga do szkoły”, „Prędkość”, „Pasy”, „No 
promil no alkohol” czy „Jabłko i cytryna”. Imprezy edukacyjne 
realizuje też Państwowa Straż Pożarna. Wykorzystywane są do 
tego sale typu „ognik”, gdzie uczestnicy mogą spotkać się z wa-
runkami zbliżonymi do tych, które panują w pomieszczeniach 
podczas pożarów. Z prelekcji w powiecie wadowicki skorzystało 
w ubiegłym roku około 1400 dzieci i młodzieży, odwiedzających 
jednostki PSP w Andrychowie i Wadowicach. Prócz tego odbyły 
się w placówkach oświatowych ćwiczenia (12 przeprowadzone 
przez andrychowską jednostkę, a 11 przez wadowicką) w zakre-
sie m.in. ewakuacji. Strażacy uczestniczyli ponadto w pokazach 
i prelekcjach, zorganizowali też akcje „Bezpieczne wakacje” 
i „Bezpieczne ferie”. Podczas sesji omówiono także działalność 
SANEPID-u i straży miejskich w Andrychowie i Wadowicach. 
Radni podjęli jednogłośnie uchwałę o likwidacji Szkoły Police-
alnej nr 2 w wadowickim „Ekonomiku”, gdyż nie ma chętnych 
do uczęszczania do niej. Zastanawiano się czy w to miejsce nie 
powołać w przyszłości szkoły typu medycznego. Nastroje ostu-
dziła nieco wicestarosta Beata Smolec, stwierdzając, iż w „Eko-
nomiku” obecnie jest mało miejsca nawet dla już uczących się 
uczniów. Niemniej jednak poinformowała o trwających rozmo-
wach z wyższymi uczelniami o utworzeniu w innym miejscu na 
terenie powiatu wadowickiego filii szkolącej pielęgniarki. Na razie 
fiaskiem zakończyły się rozmowy z Uniwersytetem Jagiellońskim, 
który postawił władzom powiatu wymagania niemożliwe do 
spełnienia. Toczą się zatem negocjacje z innymi wyższymi uczel-
niami. Sporo dyskusji wywołał radny Jacek Jończyk, proponując 
ewentualne utworzenie Centrum Obsługi Finansowo-Księgowej 
placówek oświatowych podległych władzom powiatowym. Jego 
zdaniem obniżyło by to wydatki powiatu na administrację w edu-
kacji. Nie wszystkim radnym ten pomysł się spodobał, ale radny 
zaproponował przeprowadzenie audytu, który dałby odpowiedź 
na pytanie o ewentualne korzyści z powołania takiego „ciała”. 
W niektórych powiatach, gdzie takie centra powstały, przyniosło 
to, jak zapewniał Jacek Jończyk, wymierne korzyści.

jd

Na sesji powiatowej 
o bezpieczeństwie

Realizacja „Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na 
lata 2018 – 2021” była jednym z głównych tematów 
pierwszej w tym roku sesji Rady Powiatu w Wadowicach. 
Posiedzenie odbyło się 6 lutego. 

To niechybny znak, że zaplanowano tu wycinkę i to masową. 
Nie jest to bynajmniej sprawka lokalnych władz samorządowych. 
Z informacji uzyskanych w Wydziale Ochrony Środowiska, Rol-
nictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego wynika, iż to Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako administrator Wie-
przówki i jej brzegów planuje działania związane z drzewami. Jak 
dowiedzieliśmy się w Nadzorze Wodnym w Wadowicach, pla-
cówce Wód Polskich, to właśnie ta instytucja zaplanowała ścinkę. 
Wcześniej przebywała tu specjalna komisja i uznała, że drzewa 
są w złym stanie i muszą być wycięte. Ponieważ jednak pozostają 
one pod ochroną, to Wody Polskie wystąpiły o pozwolenie na 
wycinkę do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kra-
kowie. RDOŚ zadecyduje więc o losie drzew nad Wieprzówką. 
Przypomnijmy jednak, iż od 1 marca do 15 października trwa 
okres lęgowy większości gatunków ptaków i w tym czasie zasad-
niczo nie wolno ścinać drzew. 

jd Fot. Robert Fraś i Jacek Dyrlaga 

Wytną czy nie?
Na drzewach rosnących nad Wieprzówką w okolicach 
hali sportowej i parkingu przy ulicy 1 Maja pojawiły się 
pomarańczowe liczby.
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Kampania była realizowana w gminie Andrychów od września 
do listopada 2019 roku. Dział profilaktyki środowiskowej Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Andrychowie w ramach tej kampanii, 
zorganizował cykl akcji profilaktycznych pod nazwą „Łańcuch 
trzeźwości”. Uczniowie dziesięciu gminnych szkół pojawili się 
przy ulicach i wspólnie z policją propagowali trzeźwość. Nagrody 
otrzymali uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie plastycz-
nym, literackim i multimedialnym. - Chcielibyśmy podziękować peda-
gogom i nauczycielom ze szkół, które przyłączyły się do kampanii za aktyw-
ną koordynację działań szkolnych – mówia Marta Kajzer, kierownik 
działu profilaktyki środowiskowej OPS w Andrychowie. 

Nagrody wręczali burmistrz Tomasz Żak, wiceburmistrz Woj-
ciech Polak, dyrektor OPS w Andrychowie Elżbieta Prus, kie-
rownik działu profilaktyki środowiskowej OPS w Andrychowie 
Marta Kajzer. 

Laureaci konkursów XII edycji kampanii „No promil – No pro-
blem. Trzeźwa Małopolska” 2019 z Gminy Andrychów:

Nagrody:
Kryspin Adamczyk – SP nr 2 w Andrychowie
Beata Babińska – SP nr 4 w Andrychowie
Kamila Lachendro – ZSS w Zagórniku
Antonina Zielińska – SP nr 2 w Andrychowie
Wiktoria Mieszczak, Aleksandra Szczerba – SP nr 4 w An-
drychowie 

Wyróżnienia multimedialne:
Mateusz Kłoput, Antoni Gierszewski

Wyróżnienie literackie: 
Patrycja Micorek

Wyróżnienie za przekaz artystyczny: 
Natalia Noga

rf  Fot. Robert Fraś

Nagrodzeni za 
propagowanie trzeźwości
22 lutego w Urzędzie Miejskim w Andrychowie zostały 
wręczone nagrody dla laureatów konkursów zrealizowa-
nych w ramach kampanii „No promil – no problem. Trzeź-
wa Małopolska”.

Przyszło kilkadziesiąt osób. Sołtys Tomasz Fijołek przypo-
mniał o najważniejszych inwestycjach w sołectwie, z których 
największą było zakończenie remontu kaplicy w centrum wsi. 
Działo się też sporo na drogach, przeprowadzono również re-
mont w przedszkolu. Burmistrz Tomasz Żak wyjaśnił, iż nastę-
puje w całej gminie spowolnienie inwestycyjne. Jest to wynikiem 
zmniejszonych wpływów podatkowych po zmianach wprowa-
dzonych przez władze centralne, większych wydatków w oświa-
cie na wzrost płac zapowiedzianych przez rząd a obciążających 
de facto gminne kasy, a także nagłego kryzysu energetycznego 
w Andrychowie związanego z prywatną firmą (ECA) i koniecz-
nością inwestowania przez gminę w ten sektor. W związku z tym 
samorząd Andrychowa zmuszony jest przesuwać wiele inwesty-
cji na późniejsze terminy. Jak zapewnił wiceburmistrz Mirosław 
Wasztyl w Zagórniku też należy się spodziewać przesunięć. Nie-
mniej jednak takie inwestycje jak modernizacja ulicy Inwałdzkiej 
(wartość 5 mln zł), ul. Biadasowskiej i Biadasowskiej – bocznej 
(2 mln zł) oraz drogi na osiedlu Świątkówka (300 tys. zł) będą 
realizowane. Z większych przedsięwzięć niedrogowych władze 
lokalne przymierzają się do remontu dachu na sali sportowej przy 
miejscowym Zespole Szkół Samorządowych. Mieszkańcy dopy-
tywali o ulicę Inwałdzką, czy powstaną tam chodniki (powstaną) 
i oświetlenie (powstanie). Prosili też o pomoc w przyspieszeniu 
procedur przywracania oświetlenia na Wzgórzu Miłosierdzia. 
Sugerowali również instalację dodatkowych progów spowalnia-
jących na niektórych ulicach. Zagórniczanie żywo interesowali 
się nie tylko przedsięwzięciami w swojej wiosce, ale pytali bur-
mistrzów na przykład o andrychowską strefę aktywności go-
spodarczej, nową galerią handlową oraz o perspektywy rozwią-
zania problemów komunikacyjnych i odciążenia miasta w tym 
zakresie. Dłuższą chwilę dyskutowano o ochronie środowiska, 
w tym zwłaszcza o przechodzeniu na bardziej ekologiczne źródła 
ogrzewania czy pozyskiwania energii. W zebraniu wziął udział 
również wiceburmistrz Wojciech Polak. Funkcję współgospo-
darza spotkania pełnił radny Paweł Łysoń.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Zagórnickie podsumowania 
i plany
Zebraniem wiejskim w Zagórniku, 1 lutego rozpoczęła się 
w naszej gminie seria spotkań sprawozdawczych podsu-
mowujących dokonania w roku 2019. 
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Spotkania odbyły się w sali OSP w Rzykach. Sołtys Zofia Moskwik przypo-
mniała o najważniejszych inwestycjach w sołectwie, których w zeszłym roku nie 
było dużo. Na remonty cząstkowe w 2019 roku z funduszu sołeckiego przezna-
czono 89 661 zł. - Udało się zrobić choćby odcinek drogi między starym a nowym cmenta-
rzem. Została poszerzona, co ułatwia parkowanie samochodów – mówiła Zofia Moskwik. 
Na zebraniu wiejskim głos zabrała etnolog Regina Pazdur, koordynatorka 
projektu „Archiwum Gminy Andrychów” (aga.edu.pl), która poinformowała 
zebranych o rozpoczętych w gminie etnograficznych badaniach terenowych 
(finansowanych przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Spo-
łeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich pozyskanych przez Fundację „Memo”) a także zachęcała do aktywnego 
włączenia się w działania AGA.
Podczas spotkania wiceburmistrz Mirosław Wasztyl przyznał, że w zeszłym 
roku w Rzykach nie było żadnej znaczącej inwestycji. Inaczej będzie w roku 
bieżącym. Przewidziano termomodernizację budynku Zespołu Szkół Samorzą-
dowych wycenioną na około 1,5 mln zł. W planach jest też budowa drogi na 
os. Młocki Górne w ramach programu dróg dojazdowych do gruntów rolnych 
(koszt: około 520 tysięcy złotych). 
Burmistrz Tomasz Żak zaapelował do mieszkańców, aby zwracali uwagę na 
problem jakości powietrza. - Robimy wszystko, aby pomóc mieszkańcom w wymianie tzw. 
„kopciuchów” na nowoczesne ekologiczne piece węglowe lub gazowe – mówił włodarz Andry-
chowa. - Czeka nas wiele pracy, ponieważ w gminie Andrychów działa jeszcze około 4 tysiące 
pieców z otwartym paleniskiem, do których można wrzucić wszystko – dodał burmistrz. 
Mieszkańcy pytali o plan zagospodarowania przestrzennego dla Rzyk. Nadal nie 
jest zmieniony i wygląda na to, że nieprędko będzie. W tym roku nie powstanie 
też chodnik przy drodze na Praciaki. 
W Rzykach w 2019 roku policja zatrzymała 5 nietrzeźwych kierujących, od-
notowano 4 przewinienia przeciwko rodzinie, ujawniono 10 oszustw (głównie 
internetowych). Stróże prawa interweniowali dwa razy w związku z kradzieżą 
z włamaniem do mieszkań.
Całkiem możliwe, że w przyszłości zebrania sołeckie organizowane będą nie 
w weekend lecz w tygodniu. Dzięki temu może się na nich pojawić większa ilość 
mieszkańców. W sali OSP w Rzykach nie pojawiło się zbyt wielu mieszkańców. 
Za to przykładem może być 87-letnia pani Genowefa, która pomimo tego, że 
mieszka na Potrójnej, przyszła na spotkanie. 
OSP w Rzykach
Miniony rok dla strażaków z Rzyk był dobry. Jednostka została doposażona 
w nowy sprzęt. Obecnie w OSP Rzyki działa 40 członków zwyczajnych, 3 ho-
norowych, 32 wspierających oraz 13 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarni-
czej (7 chłopców i 6 dziewczynek). Druhowie mają nadzieję na wymianę silnika 
w samochodzie Star 266. Strażacy z Rzyk w 2019 roku wyjeżdżali 21 razy do 15 
zdarzeń i 6 pożarów.
Z mieszkańcami i strażakami spotykali się m.in. burmistrz Tomasz Żak, jego 
zastępca Wojciech Polak, przewodniczący Rady Miejskiej Roman Babski, 
kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich Krzysztof  Wójcik, dowódca JRG 
PSP w Andrychowie mł. bryg. Tomasz Kasperek, Prezes Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego Kazimierz Rajda, Komendant Miejsko-Gminny Marek 
Nowak. Zaproszeni goście złożyli podziękowania strażakom ochotnikom za 
ich pracę oraz życzyli jak najmniej wyjazdów i bezpiecznych powrotów.

rob Fot. Robert Fraś

Termomodernizacja szkoły 
w Rzykach w tym roku

22 lutego w Rzykach o godzinie 14.00 mieszkańcy spotkali się 
z władzami gminy na zebraniu wiejskim. Dwie godziny później 
rok 2019 podsumowali druhowie z OSP w Rzykach.

Jednym z pierwszych, uroczystych akcentów było wrę-
czenie druhowi Mariuszowi Rokowskiemu Złotego 
Medalu „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Aktu dekoracji 
dokonał prezes Miejsko-Gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych w Andrychowie Kazimierz 
Rajda w asyście komendanta gminnego OSP i zarazem 
zastępcy dowódcy andrychowskiej jednostki PSP Mar-
ka Nowaka. W zebraniu uczestniczyli m.in. wicesta-
rosta powiatu wadowickiego Beata Smolec, burmistrz 
Tomasz Żak, wiceburmistrz Wojciech Polak, skarbnik 
gminy Dorota Żywioł oraz grupa radnych i przedsta-
wicieli Urzędu Miejskiego. Goście dziękowali strażakom 
– ochotnikom za wysiłek, złożyli życzenia i podkreślali, 
że jednostka w Targanicach Dolnych należy do jednych 
z najlepszych w regionie, a ponadto uzyskuje bardzo do-
bre wyniki tak w zawodach sportowo-pożarniczych jak 
i młodzieżowych konkursach wiedzy pożarniczej. Do 
miejscowej OSP należy obecnie 64 członków czynnych, 
5 honorowych, 9 wspierających, a także 8 chłopców i 3 
dziewczyny z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Naj-
ważniejszy temat, który przewijał się na zebraniu zwią-
zany był z koniecznością remontu remizy. Druhowie, 
jak mówił prezes jednostki Józef  Sordyl, nie mają za-
plecza socjalnego, dysponują jedną umywalką, brakuje 
miejsc garażowych. Tymczasem pozwolenia budowlane 
na modernizację siedziby OSP mijają w czerwcu. Bur-
mistrz Tomasz Żak zadeklarował, że mimo pewnego 
kryzysu finansowego w polskich samorządach niezawi-
nionego przez władze gmin i konieczności przesunięcia 
terminów rozpoczęcia wielu inwestycji, będą czynio-
ne starania o pozyskanie pieniędzy na dofinansowanie 
przedsięwzięcia w Targanicach Dolnych m.in. z progra-
mu „Małopolskie Remizy”. Wpierw jednak musi zostać 
ukończone podobne przedsięwzięcie w Inwałdzie, co 
stanie się najprawdopodobniej w kwietniu br. W sumie 
remont targanickiej remizy rozpocznie się drobnymi 
krokami w czerwcu, a ruszy na większą skalę jesienią.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Targanice Dolne. 
Podsumowali rok
W gminie Andrychów trwa okres dorocznych ze-
brań sprawozdawczych w jednostkach OSP. Na 
„pierwszy ogień” (1 lutego), poszła Ochotnicza 
Straż Pożarna w Targanicach Dolnych. 
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Na zebraniu strażackim obecni byli: zastępca burmistrza 
Andrychowa Wojciech Polak, prezes Miejsko-Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Andrychowie Ka-
zimierz Rajda, komendant Miejsko-Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Marek Nowak, skarbnik Za-
rządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP Zbigniew 
Pietera, sołtys Sułkowic-Bolęciny Aleksander Oboza, radny 
powiatowy Tadeusz Sabat i radny Wiesław Mikołajek.
Spotkanie otworzył prezes OSP w Sułkowicach-Bolęci-
nie Czesław Wojewodzic. Zgromadzeni minutą ciszy uczci-
li druhów, którzy odeszli w minionym roku. Strażacy złożyli 
sprawozdania z całorocznej działalności. Do miejscowej OSP 
należy aktualnie 52 członków. W 2019 roku jednostka uczest-
niczyła w 33 akcjach ratowniczych: 12 gaszeniach pożarów 
oraz 21 razy uczestniczyła w likwidacjach miejscowych za-
grożeń. Najważniejszy temat, który przewijał się na zebraniu 
związany był z koniecznością remontu remizy. Podobnie jak 
w przypadku jednostki w Targanicach Dolnych, pozwolenia 
budowlane na modernizację siedziby OSP mijają w tym roku. 
Władze gminy, pomimo kryzysu finansowego, dołożą wszel-
kich starań, aby prace ruszyły i jeszcze w tym roku postawiono 
fundamenty nowej remizy.
Goście dziękowali strażakom-ochotnikom za wysiłek, bezin-
teresowną pomoc, służbę i poświęcenie. Burmistrz Wojciech 
Polak podkreślił również, że władze gminy od zawsze wspie-
rają i nadal będą wspierać jednostki OSP. 

ap Fot. Anna Piotrowska

Spotkanie strażaków z OSP 
w Sułkowicach-Bolęcinie

Pierwszego lutego rozpoczęły się w Gminie Andrychów 
strażackie zebrania sprawozdawczo-wyborcze. Ochotni-
cy dokonują podsumowania ubiegłego roku. W sobotę, 
8 lutego, uczynili to strażacy z OSP Sułkowice-Bolęcina.

reklama

Zgromadzonych gości powitał Prezes Sławomir Jończy, który prowa-
dził całość spotkania. Kolejno wysłuchano Hymnu Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych oraz minutą ciszy uczczono druhów, którzy 
odeszli. Zebrani zapoznali się z raportami za 2019. OSP Targanice liczy: 
66 członków zwyczajnych, 3 honorowych i 33 wspierających. W skład 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wchodzi 20 osób., ma ona na swo-
im koncie wiele imponujących osiągnięć. 
W zebraniu, oprócz strażaków, wzięli udział: zastępca burmistrza An-
drychowa Wojciech Polak, dowódca JRG Andrychów mł. bryg. 
Tomasz Kasperek i jego zastępca st. kpt. Marek Nowak, prezes 
Zarządu Miejsko-Gminnej OSP Kazimierz Rajda, andrychowscy 
radni Andrzej Powroźnik (prezes LKS Halniak Targanice) i Adam 
Kowalczyk, radni powiatowi Czesława Wojewodzic i Stanisław 
Hutniczak oraz ks. proboszcz Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Targanicach Dariusz Mależyna. Goście podziękowali straża-
kom za służbę i poświęcenie. Gratulowali świetnych wyników i życzyli 
dalszych sukcesów. Podczas omawiania planów na 2020 rok poruszono 
m.in. kwestię zakupu nowego wozu. Zadeklarowano, że zostaną poczy-
nione wszelkie starania, żeby nowy samochód stał się własnością OSP 
Targanice Górne – jednostki, która kiedy zajdzie konieczność dociera 
w wysoko położone, trudno dostępne miejsca w naszej gminie.

ap Fot. Anna Piotrowska

Zebranie strażaków 
z OSP Targanice Górne
22 lutego odbyło się zebranie strażackie w OSP Targani-
ce Górne. Jego celami było: omówienie i podsumowanie 
minionego roku oraz przyjęcie planu pracy na rok 2020.

Targanice Dolne. 
Podsumowali rok

Relacje z pozostałych zebrań opublikujemy z kolejnym numerze NA.
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Jego podstawa została przeniesiona bliżej jezdni. A był to spory pro-
blem dla osób niewidomych i niedowidzących, którzy „spotykali się” 
i to niejednokrotnie boleśnie ze wspomnianym znakiem, a i bywa-
ło, że kończyło się na drobnych ranach. Pani Agnieszce Wachowicz 
dziękujemy za szybką reakcję na naszą interwencję. A do podzięko-
wań dołączają się zainteresowane osoby niedowidzące.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Po interwencji Nowin: 
Znak przesunięty
Szefowa Oddziału Wadowice Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad Agnieszka Wachowicz dotrzymała 
danego Nowinom Andrychowskim słowa. Kierunkowskaz 
na Targanice z dodatkowymi znakami informacyjnymi nie 
stoi już na środku chodnika przy ulicy Krakowskiej. 

Podczas spotkania autor oraz dwie licealistki czytały wybrane z to-
miku dzieła. Zbigniew Lot z wykształcenia inżynier, miał i ma wiele 
pasji, bo kiedyś z sukcesami uprawiał łucznictwo i uwielbiał sport, 
potem (idąc w ślady ojca) zajmował się modelarstwem. Do dziś para 
się żeglarstwem, jest właścicielem żaglówki. Nie stroni od turystyki. 
Poezją zajmuje się od mniej więcej dwudziestu lat, a pierwszy tomik 
wydał w 2004 r. Z jego wierszami można się też spotkać w różnych 
almanachach. Najnowszy tom nosi tytuł „Z wiatrem” i jak to w zbio-
rach tego autora bywa, został podzielony na trzy części: „Z wiatrem 
w żaglach”, „Z wiatrem w sercu” i „Z wiatrem w świat”. Ilustracje 
również są autorstwa Zbigniewa Lota. 
Mamy prezencik dla jednego z naszych czytelników. Kto 
pierwszy dodzwoni się do redakcji i poda hasło „Z wiatrem” 
otrzyma tomik poezji Zbigniewa Lota.

Oprac. jd Fot. Ryszard Lot

„Z wiatrem” w MDK
W ostatnim dniu stycznia Zbigniew Lot zaprezentował 
w Miejskim Domu Kultury swój najnowszy tomik poezji. 
To już szósty zbiór wierszy, który wyszedł spod jego pió-
ra, a właściwie klawiatury komputera.

Na zdjęciu Zbigniew Lot z częścią osób uczestniczących 
w spotkaniu w MDK.

Obecnie wojewódzcy włodarze za jeden 
z najważniejszych celów wyznaczyli osią-
gnięcie w Małopolsce do roku 2023 stanu 
powietrza, w którym nie będą przekracza-
ne dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń 
pyłu PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu, dwu-
tlenku azotu i ozonu. Słowem mamy żyć 
w bezpiecznych warunkach, bez smogu 
i innych trucizn, które wdychamy.
Aby uzyskać ten cel będą podejmowane 
różne działania. Zwłaszcza wprowadzenie 
ograniczeń eksploatacji urządzeń grzew-
czych na paliwa stałe, realizacja gminnych 
programów ograniczania niskiej emisji 

– eliminacja niskosprawnych urządzeń 
na paliwa stałe, rozbudowa i moderniza-
cja sieci ciepłowniczych i sieci gazowych 
zapewniająca podłączenie nowych użyt-
kowników, termomodernizacja budynków 
oraz wspieranie budownictwa energoosz-
czędnego w budownictwie mieszkanio-
wym oraz w obiektach użyteczności pu-
blicznej, ograniczenie emisji z transportu, 
ograniczenie emisji przemysłowej, edu-
kacja ekologiczna mieszkańców, poprawa 
warunków przewietrzania miast i ochrona 
terenów zielonych. Na tym nie koniec, bo 
wkrótce mają być wprowadzone stopnie 

zagrożeń zanieczyszczeniem powietrza.
I stopień zagrożenia (kod żółty), II sto-
pień zagrożenia (kod pomarańczowy), 
III stopień zagrożenia (kod czerwony). 
Wprowadzanie stopni zagrożenia zanie-
czyszczeniem odbywa się we współpracy 
służb Wojewody, Małopolskiego Wo-
jewódzkiego Inspektora Ochrony Śro-
dowiska i Marszałka Województwa Ma-
łopolskiego, a informacje o zagrożeniu 
zamieszczane są na stronie internetowej 
powietrze.malopolska.pl/komunikaty

Oprac. jd

Małopolska: czyste powietrze w 2023 roku?

Samorząd województwa małopolskiego przymierza się do nowego „Programu ochrony powietrza dla województwa 
małopolskiego”. Dotychczasowy, „stary” taki dokument został przyjęty w 2017 roku.
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- Prawdopodobnie inwestor czyli PKP Polskie Linie Kolejowy zapomniały 
o jednym ważnym szczególe – powiedział nam naukowiec. - Ta linia 
była budowana ponad 130 lat temu, a więc zgodnie z Ustawą o ochro-
nie zabytków, pewne obiekty inżynieryjne położone na tej linii, na tym 
odcinku, stanowią zabytek wpisany do rejestru wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków. I z tego co mi wiadomo, wskutek niedopełnienia pewnych 
formalności, nie uzyskano stosownych zgód. Teraz, aby je uzyskać trzeba 
będzie poczekać. Zdaniem Andrzeja Nowakowskiego potrwa to 
minimum trzy miesiące. Przypomnijmy, iż przedsięwzięcie miało 
ruszyć w połowie marca br. a finał zaplanowano na połowę 2022 
r. W ramach projektu modernizacyjnego ma być wymieniona cała 
trakcja kolejowa (w tym torowisko i sieć energetyczna) między 
Wadowicami a Andrychowem. W stolicy powiatu przewidziano 
budowę nowego przystanku w pobliżu Starostwa Powiatowego 
i Powiatowego Urzędu Pracy, a także kilkaset metrów od popu-
larnej szkoły „Ekonomik”. Ponadto projekt przewiduje moderni-
zację wszystkich mostów, przepustów, a także peronów w Chocz-
ni i Inwałdzie. To wszystko ma podnieść prędkość pociągów na 
większości trasy do 80 km/h (z dotychczasowych ok. 40 km/h).
Nasz redakcyjny gość przekazał nam też dobre wiadomości. 
PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu przystąpi do 
remontu linii 117 po jej śląskiej części między Kozami-Zagro-
dą a Bielskiem-Białą. Prace powinny zacząć się jeszcze w marcu 
a zakończyć w czerwcu br. Nie będzie jakiś wielkich cudów, ale 
pociągi będą mogły tam jeździć do 60 km/h czyli o kilkanaście 
kilometrów szybciej niż dotychczas. Powinno to skrócić dojazd 
z Andrychowa do stolicy Podbeskidzia.

jd Fot. Anna Piotrowska 

Kolejowa inwestycja: 
Będzie poślizg
Wszystko wskazuje na to, że nastąpi opóźnienie przy 
modernizacji linii kolejowej nr 117 na odcinku między 
Wadowicami a Andrychowem. Tę niepokojącą informa-
cję przekazał nam dr hab. Andrzej Nowakowski, który na 
bieżąco śledzi postępy inwestycji i specjalnie odwiedził 
naszą redakcję, by przekazać wiadomości.

W ramach inwestycji ma być przebudowany peron 
inwałdzkiego przystanku.

Wadowicki PUP, co jest także udziałem filii w Andrychowie, oka-
zał się najlepszy w województwie małopolskim za realizowanie 
w 2019 roku, jak to określono, „efektywnych i skutecznych dzia-
łań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych 
z uwzględnieniem sytuacji na lokalnym rynku pracy w wojewódz-
twie małopolskim”.

Oprac. jd Fot. PUP w Wadowicach

Wadowicki PUP najlepszy 
w województwie

Z okazji obchodzonego 27 stycznia Dnia Pracownika Pu-
blicznych Służb Zatrudnienia w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie z przed-
stawicielami najlepszych, polskich urzędów pracy. Z na-
grodą dla PUP w Wadowicach wróciła z Warszawy dyrek-
tor tej placówki Małgorzata Chowaniec.

Na zdjęciu dyrektor Małgorzata Chowaniec tuż po ode-
braniu nagrody w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej.
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KZiU wzbogaciło się ostatnio o sprzęt i urządzenia dydaktyczne 
warte 200 tysięcy złotych. To między innymi dwie drukarki 3D, 
dwa wózki widłowe, frezarka CMC, ploter (urządzenie z kompu-
terem mogące na przykład nanosić obrazy, grawerować czy wyci-
nać wzory), regały magazynowe i palety transportowe. Zakup był 
możliwy, gdyż jak podkreśla dyrektor Tomasz Bizoń, „Kotarbin” 
realizuje wraz ze Starostwem Powiatowym w Wadowicach pro-
jekt inwestycyjno-szkoleniowy wart bez mała 5 milionów złotych, 
o czym informowaliśmy już na łamach Nowin Andrychowskich. 
Szkoła, w tym także warsztaty, w środku jest nie do poznania. 
Z tego przedsięwzięcia pozostały oszczędności i zdecydowano 
się na zakup wspomnianych urządzeń i sprzętu. Posiedzenie Rady 
Programowej, które odbywa się dwa razy w roku, było też okazją 
do podpisania umowy o współpracy z Akademią WSB w Dąbro-
wie Górniczej, którą reprezentował dziekan Wydziału Zamiejsco-
wego w Krakowie dr inż. Rafał Karaś. To nie pierwsza uczelnia, 
z którą współpracuje „Kotarbin”. Partnerami CKZiU są także 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Turystyki 
w Suchej Beskidzkiej oraz Akademia Techniczno-Humanistycz-
na w Bielsku-Białej. W Radzie Programowej Centrum zasiadają 
przedstawiciele Starostwa Powiatowego, różnych instytucji oraz 
m.in. przedsiębiorcy. Tak dyrekcja szkoły jak i reprezentanci firm 
podkreślali dobrą współpracę w zakresie praktyk uczniowskich 
i szkoleń dla nauczycieli. Wielu absolwentów „Kotarbina” znaj-
duje zatrudnienie w firmach, gdzie odbywali wcześniej praktyki. 
Tak dzieje się na przykład w „Ogniochronie”, o czym mówił pre-
zes tej spółki Grzegorz Tomiak. I na koniec jeszcze jedna dobra 
wiadomość. CKZiU w Andrychowie otrzyma kolejny zastrzyk 
pieniędzy, zwłaszcza na szkolenia i będzie to również niebagatel-
na suma, bo grubo ponad 4 miliony złotych. Realizacja projek-
tu rozpocznie się we wrześniu br. a zakończy w sierpniu 2023 r. 
    Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Imponujący nowy sprzęt w „Kotarbinie”

7 lutego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego czyli popularnym „Kotarbinie” odbyła się Rada Pro-
gramowa. Jej członkowie zobaczyli najnowocześniejszy sprzęt, a placówka podpisała umowę o współpracy z kolejną 
wyższą uczelnią. 

Dyrektor Tomasz Bizoń i dziekan dr inż. Rafał Karaś tuż po 
zawarciu porozumienia

Prezentacja nowego wózka widłowego – za kierownicą 
nauczycielka Aneta Skowron.

26 lutego burmistrz Tomasz Żak i jego zastępca Wojciech 
Polak wręczyli szefowej MBP akt powołania. Nowa kadencja 
dyrektor rozpoczęła się 1 marca br., a skończy 28 lutego 2025 
r. Ceremonia odbyła się w Urzędzie Miejskim. Sylwia Błasiak 
jest dyrektorem andrychowskiej książnicy od 2011 roku. Obecnie 
rozpoczęła trzecią kadencję na tym stanowisku.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Powołanie dla dyrektor MBP
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie 
Sylwia Błasiak nadal będzie kierować tą placówką.
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Zdaniem mieszkańców
Pisemny protest trafił na biurko starosty 
wadowickiego Eugeniusza Kurdasa.
- (…) wnosimy o natychmiastowe wstrzymanie in-
westycji, ponieważ zostały naruszone przysługu-
jące nam prawa – napisali mieszkańcy Rzyk. 
- Inwestor sieci Play pominął proces informacji 
mieszkańców o zagrożeniach dla zdrowia ludzi 
i zwierząt przed wystąpieniem udzielenia pozwo-
lenia na budowę. Brak konsultacji społecznych to 
naruszenie naszych konstytucyjnych praw, to rów-
nież naruszenie zapisów ustawy o samorządzie 
terytorialnym. Autorzy pisma do starosty 
domagają się także o podanie do wiado-
mości wyników badań środowiskowych ze 
szczególnym uwzględnieniem wpływu na 
zdrowie ludzi w odległości od 100 do 400 
metrów (w interwałach co 50 metrów) od 
przekaźnika, a także wpływu na zwierzęta 
– gady, płazy, pszczoły i ryby. Sygnatariu-
sze pisma informują także, iż nie zostało 
zwołane zebranie wiejskie poświęcone 
temu tematowi, nie było żadnych wiado-
mości o inwestycji na tablicy ogłoszeń lub 
informacji przekazanych sołtysowi czy 
Radzie Sołeckiej. Rzyczanie zapowiadają 
protest aż osiągną swój cel.
- W okolicach kościoła jest już maszt telefoniczny, 
na Praciakach z tego co wiem też jest, a więc zasięg 
mamy – mówi Monika Rajda z Rzyk Pola-
ków. - Nie widzę potrzeby budowania nowego 
przekaźnika. Z tego co czytałam, to fale z takich 

anten są rakotwórcze. Choroby pojawią się nie od 
razu, ale po latach. Od innych osób wiem, że jest 
to niebezpieczne dla zwierząt i pszczół. Trzeba 
dbać o środowisko i myśleć przyszłościowo. Nie-
którzy mieszkańcy Rzyk dopuszczają bu-
dowę przekaźnika sieci Play ewentualnie 
w innym miejscu, bardziej oddalonym od 
zabudowań. Ten powstający znajduje się 
około 200 metrów od domu matki Mo-
niki Rajdy i niewiele dalej od zabudowań 
siostry i szwagra. Również inni mieszkań-
cy tej części części wioski będą mieć maszt 
niewiele dalej. Na pewno niedobrą infor-
macją jest, że teren inwestycji nie został 
dobrze zabezpieczony. Wieża powstaje 
obok polnej drogi. Powstał tu otwór o kil-
ku metrach głębokości, do którego wcale 
nietrudno wpaść.

Głos starostwa
Sekretarz powiatu wadowickiego Beata 
Geisler, nadzorująca pracę urzędników 
stwierdza, że pozwolenie na budowę 
wydano zgodnie z prawem. - Inwestycja 
jest prawomocna, w trakcie realizacji – mówi 
sekretarz. - Wszystkie procedury zostały wy-
czerpane. Zmieniło się nieco prawo i obowiązuje 
procedura sprawdzania oddziaływania na śro-
dowisko. Nie każdy jest stroną, a jedynie ten, na 
którego działkę może inwestycja oddziaływać. 
Kto jest stroną, ustala projektant. Jak infor-
muje Beata Geisler, pisma od mieszkań-
ców starosta przesyła do powiatowego 
inspektora nadzoru budowlanego. Ten 
może sprawdzić, czy nie dochodzi do 
nieprawidłowości podczas realizacji in-
westycji. 
Sekretarz powiatu wadowickiego przesła-
ła nam też pismo informujące o inwesty-
cji. Decyzja starosty zatwierdzająca pro-
jekt budowlany i udzielająca pozwolenia 
na budowę została wydana 12 paździer-
nika 2018 roku. W skład przedsięwzięcia 
wchodzą: budowa stalowej wieży krato-
wej o wysokości 55,45 m, zespół anten (9 
sektorowych, 2 radioliniowe), urządzenia 
sterujące u podnóża wieży i ogrodzenie.
Warto wspomnieć, że w Rzykach prze-
kaźniki mają na razie inni operatorzy sieci 
niż Play i nie można całkowicie ograni-
czać konkurencji.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Protest przeciwko przekaźnikowi w Rzykach Polakach

120 mieszkańców Rzyk, głównie z osiedla Polaki, protestuje przeciwko budowie masztu sieci telefonii komórkowej 
w tym rejonie ich miejscowości. Są przekonani, że doszło do nieprawidłowości przy realizacji inwestycji. Starostwo 
Powiatowe w Wadowicach, które wydało pozwolenie na budowę jest przeciwnego zdania, ale też nie zamknęło cał-
kowicie furtki przed rzyczanami.
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Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki, prowadzący punkt in-
formacji turystycznej (PIT) porozumiał się z Centrum Kultury i Wy-
poczynku czyli z poprzednim gospodarzem tego miejsca, gdy dzia-
łała galeria. W rezultacie jest i coś dla turystów, i miłośników sztuki. 
Pierwszą wystawę od 12 lutego tworzyły obrazy Alexa Johansona (to 
pseudonim artystyczny Zbigniewa Burego), nawiązujące do popular-
nych walentynek. Ekspozycja czynna była do 2 marca.
W marcu goszczą tutaj rzeźby Bolesława Ścigi. To aneks do wystawy 
tego autora, która ma miejsce w Miejskim Domu Kultury w Andry-
chowie. Jak dowiedzieliśmy się od Zbigniewa Burego i Anny Budy 
z PIT, istnieje także pomysł na prezentacje multimedialne. W witry-
nie budynku będzie ustawiony duży monitor z prezentacjami dzieł. 
Innym razem wewnątrz zostanie zainstalowany rzutnik, wyświetlają-
cy obrazy.            jd Fot. Jacek Dyrlaga 

Artystycznie przy Rynku

Do niedawna obok Urzędu Miejskiego istniała Galeria Ry-
nek Sztuki, potem uruchomiono tu punkt informacji tury-
stycznej. Teraz jest jedno i drugie, choć w mniejszej skali 
– Galeria Sztuk”i”. 

Do kwietnia 2018 roku była dyrektorem Szpitala Uniwersyteckie-
go w Krakowie. Została odwołana ze stanowiska przez władze 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wcześniej (do marca 2015 r.) kiero-
wała małopolskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Werdykt konkursowy musi jeszcze zaakceptować Zarząd Powiatu 
w Wadowicach, który także powoła nowego dyrektora. Organem 
prowadzącym dla wadowickiego ZZOZ jest bowiem samorząd 
powiatowy. Przypomnijmy, iż do konkursu zgłosiło się 14 chęt-
nych. Po weryfikacji dokumentów odpadły cztery osoby i do dru-
giego etapu zakwalifikowano dziesięcioro kandydatów. Barbara 
Bulanowska zastąpi odwołaną w grudniu Beatę Szafraniec.

jd Fot. rynekzdrowia.pl

Konkurs rozstrzygnięty
Barbara Bulanowska wygrała konkurs na dyrektora Ze-
społu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, 
w skład którego wchodzi m.in. Szpital Powiatowy.

Impreza odbyła się w ramach realizowanego w tym roku przez Sto-
warzyszenie zadania publicznego pn. „Synergia Gospodyń Wiej-
skich – sposobem na lepsze życie Seniorów”. Jak zwykle inicjatywie 
przewodziła i prowadziła bal pani prezes SGW Czesława Woje-
wodzic. Kilkudziesięciu seniorów bawiło się tańcem, degustacją 
pączków przy kawie i innych napojach. 
Wspomniany wyżej projekt współfinansowany jest przez Woje-
wództwo Małopolskie. Jest to ciekawa propozycja dla seniorów na 
aktywnie spędzony czas. - Nie tylko pracujemy razem, ale też potrafimy się 
razem bawić i aktywnie wypoczywać – mówi pani Czesława Wojewodzic. 
Niebawem panie z SGW wezmą udział w kursie pn. „Regionalne 
Palmy Wielkanocne”, a seniorzy będą mogli uczestniczyć w kur-
sach np.: „Sztuczne kompozycje kwiatowe na różne okoliczności – 
wzory kwiatów obecnie i 50 lat temu” czy „Wyszywanie gorsetów 
i bluzek do strojów krakowskich”. Nowością jest kurs tańca i kurs 
nauki pływania. To tylko część propozycji w ramach tego zadania, 
pełny program można znaleźć na stronie internetowej SGW An-
drychów. 
- Tak, więc każdy znajdzie coś atrakcyjnego dla siebie, bo z Gospodyniami 
nikt nie zazna nudy – dodaje pani prezes.

n Fot. Marek Nycz

Bal karnawałowy seniorów
W tłusty czwartek Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich 
w Andrychowie przygotowało bal maskowy w Miejskim 
Domu Kultury. Zabawa była przednia.
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Dzięki inwestycji powstała duża sala sesyjno-konferencyjna, 
dodatkowych dziesięć biur, a ponadto garaże. Najbliższe po-
siedzenie Rady Powiatu odbędzie się już w nowym budynku. 
W uroczystym otwarciu prócz władz powiatowych wzięli udział 
reprezentanci samorządów gminy, w tym burmistrz Andrychowa 
Tomasz Żak i jego zastępca Wojciech Polak. Obiekt kosztował 
(wraz z wyposażeniem) nieco ponad 7 mln zł, a jego powierzch-
nia użytkowa to bez mała 1500 m kw.

jd 

Koniec ciasnoty w starostwie

W Wadowicach oddano do użytku nowy, dwukondygna-
cyjny budynek Starostwa Powiatowego. Obiekt znajduje 
się przy ulicy Mickiewicza 24A pomiędzy istniejącymi za-
budowaniami samorządu powiatowego.

Ta baśniowa opowieść uczy jak wiele pożytku płynie z czytania ksią-
żek, promuje czytelnictwo oraz świadome korzystanie z Internetu. 
Daje również odpowiedzi na pytania, czy biblioteki pustoszeją, a książ-
ki i papierowe encyklopedie nie są już potrzebne? W trakcie spektaklu 
aktorzy posiłkowali się pomocą widzów, sprawiając, że dzieci były jesz-
cze bardziej zaangażowane w przedstawienie.
Kolejny spektakl adresowany był do uczniów klas piątych i szóstych. 
Aktorzy przedstawili sztukę pt. „Zaplątany w sieci”, poruszającą pro-
blem uzależnienia od Internetu i nośników informacji. Uzależnienie to, 
stanowi poważny problem XXI wieku. Dzieci i młodzież nie wyobra-
żają sobie już dnia bez smartfonu, tabletu czy komputera. Technika 
idzie do przodu, nie wyeliminujemy urządzeń elektronicznych z nasze-
go życia. Teatr Maska, tworząc ten pełen humoru spektakl edukacyjny, 
uczy jak mądrze z nich korzystać, a jednocześnie nie zatracić się w wir-
tualnym świecie. Profesjonalna gra aktorska, kostiumy i poruszana te-
matyka sprawiają, że przedstawienia Teatru Maska są godne polecenia. 
Spotkanie zorganizowały Kazimiera Byrska i Barbara Kryta.

Materiał nadesłany przez MBP w Andrychowie

Teatr w SP nr 5
14 lutego 2020 r. na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej, w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie poja-
wił się Teatr Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa. Naj-
młodsze dzieci z wychowawcami klas miały przyjemność 
obejrzeć bajkę pt. „Prastara Książnica – skarb i tajemnica”. 

Zaproszony gość bardzo ciekawie opowiadał o życiu pszczół, 
zaprezentował i omówił produkty, które daje nam „pszczela ap-
teka”, ich działanie oraz zastosowanie w leczeniu różnych scho-
rzeń. Należą do nich przede wszystkim: miód, pszczeli pyłek 
kwiatowy, pierzga, propolis – kit pszczeli, wosk, mleczko pszcze-
le i jad pszczeli. Na zakończenie Tadeusz Sabat zachęcał do 
korzystania z dobrodziejstw, jakie dają nam produkty pszczele. 
Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze połączonej z degustacją 
miodu z pasieki pszczelarza. Spotkanie przygotowały Kazimiera 
Byrska i Barbara Kryta. 

Materiał nadesłany przez MBP w Andrychowie

Pszczoły – nasze przyjaciółki

11 lutego w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Andrychowie, w ramach cyklu spotkań Klubu Seniora 
„Zawsze Młodzi”, gościliśmy znanego pszczelarza, wie-
loletniego prezesa zarządu Polskiego Związku Pszczelar-
skiego Tadeusza Sabata.

Chcesz sprawdzić czy mamy nową książkę Bondy albo Mroza? 
A może piszesz pracę naukową i szukasz literatury? Nasza bi-
blioteka posiada katalog on-line, dzięki któremu bez wy-
chodzenia z domu możesz sprawdzić i zarezerwować in-
teresujące Cię tytuły. Katalog można przeszukiwać z każdego 
komputera, który posiada dostęp do Internetu. Filie biblioteczne 
w Roczynach, Inwałdzie, Sułkowicach-Łegu i Targanicach nie są 
jeszcze całkowicie skomputeryzowane, prosimy więc o osobiste 
lub telefoniczne sprawdzanie statusu dostępności zbiorów. 

Oprac a

Biblioteka online
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Piroman zatrzymany w Kętach
W nocy z wtorku na środę (28/29 stycznia) strażacy oraz po-
licjanci interweniowali w sprawie pożarów, do których doszło 
w kilku miejscach na terenie obiektów sportowych w Nowej Wsi. 
Nieznany sprawca podpalił kilka plastikowych krzesełek znaj-

dujących się na trybunach boiska sportowego, podłożył ogień 
pod odzież znajdującą się na korytarzu budynku klubu, a tak-
że podpalił stojący na parkingu samochód marki volkswagen. 
Policjanci natychmiast zajęli się ustalaniem sprawcy podpaleń. 
W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze natrafili na 
dowody, które wskazywały, że ze sprawą ma związek 28-letni 
mieszkaniec gminy Kęty. Jeszcze tego samego dnia mężczyzna 
został zatrzymany w miejscu zamieszkania. Trafił do kęckiego 
komisariatu Policji, gdzie na podstawie zebranych dowodów 
zostały mu przedstawione trzy zarzuty zniszczenia mienia po-
przez podpalenie. Podejrzany był już karany za przestępstwa 
kryminalne. Za uszkodzenie mienia grozi mu kara do 5 lat po-
zbawienia wolności.
 
5 praw jazdy zatrzymanych w ciągu jednego dnia
9 lutego policjanci zatrzymali do kontroli drogowej aż pięciu 
kierowców, którzy w Choczni przekroczyli prędkość o ponad 
50 km/h. Rekordziści, kierujący suzuki oraz kierowca opla, pę-
dzili z prędkością 148 km/h przy obowiązującym ograniczeniu 
prędkości do 60 km/h. „Wpadł” również kierowca fiata, u któ-
rego policyjny miernik wskazał 123 km/h. Do obowiązującego 
ograniczenia prędkości do 50 km/h nie dostosowało się rów-
nież dwóch kierowców samochodów marki opel.
Wszyscy kierowcy w związku z popełnionymi wykroczeniami 
zostali ukarani mandatami, punktami karnymi oraz zostały im 
zatrzymane prawa jazdy, które będą mogli odzyskać za trzy mie-
siące.

Wichury narobiły szkód
Zerwany dach, uszkodzone instalacje telekomunikacyjne i ener-
getyczne, zerwana osłona kamienicy w Rynku – to bilans nocnej 
i porannej wichury, która przeszła nad Andrychowem w nocy z 9 
na 10 lutego. Największej szkody wiatr narobił na ul. Beskidz-
kiej, gdzie z jednego z domów zerwał poszycie dachowe. Straża-
cy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej natychmiast zjawili się na 
miejscu i zakryli wyrwę w dachu specjalną osłoną. 

Przez kilkadziesiąt minut ruch przez Beskidzką odbywał się drogą 
okrężną. Potem strażacy interweniowali jeszcze w kilku miejscach, 
ale najwięcej pracy mieli na Rynku, gdzie silne podmuchy zerwały 
osłonę niezamieszkanej kamienicy. - Trzeba było ja obciąć do wysokości 
parteru, aby nie stwarzała zagrożenia dla przechodniów i pojazdów – powie-
dział nam starszy kapitan Marek Nowak, zastępca dowódcy JRG 
Andrychów.
Od komendanta Straży Miejskiej Krzysztofa Tokarza dowiedzieli-
śmy się ponadto, że na ul. Kilińskiego, koło „Magika” wiatr wywró-
cił skrzynkę telekomunikacyjną, a na ul. Wiedeńskiej zerwał kabel. 
Kłopot mieli też mieszkańcy części Górnicy pozbawieni energii 
elektrycznej do godziny 10.00. W kilku innych miejscach należalo 
usunąć gałęzie i konary, które upadły na jezdnie i chodniki. Wiatr 
nie dawał za wygraną. 11 lutego około godziny dziewiątej strażacy 
musieli podjąć dwie akcje. Na bloku przy ulicy Lenartowicza 64 
naruszony został komin wentylacyjny. Pochylony obiekt wisiał na 
dachu i zagrażał przechodniom. Strażacy szybko uporali się z na-
prawą. Z kolei na bloku przy ulicy Włókniarzy wichura potargała 
siding elewacyjny, który zwisał ze ściany bocznej. Do usunięcia za-
grożenia strażacy musieli użyć podnośnika.

45-letnia złodziejka zatrzymana
Kryminalni z Andrychowa zatrzymali kobietę, która ukradła port-
fel wraz z całą zawartością. 45-latka usłyszała już zarzut w tej spra-
wie i przyznała się do jego popełnienia. Na początku lutego do 
andrychowskiego komisariatu, zgłosiła się mieszkanka Andrycho-
wa, która powiadomiła o kradzieży portfela z dowodem osobistym, 
kartą bankomatową, kartami lojalnościowymi oraz pieniędzmi 
w kwocie 260 złotych. Jak wynikało z ustaleń, zgłaszająca siedziała 
na ławce w centrum miasta, gdzie dosiadła się do niej nieznana jej 
kobieta. Gdy oddaliła się z miejsca, pokrzywdzona zorientowała 
się, że zniknął jej portfel o czym niezwłocznie powiadomiła Poli-
cję. W trakcie prowadzonych czynności dyżurny komisariatu został 
poinformowany, że w jednym z andrychowskich bloków, mężczy-
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zna ujawnił w skrzynce pocztowej portfel, który jak się później okazało 
należał do pokrzywdzonej kobiety. W portfelu brakowało jednak gotówki. 
Skuteczna praca śledczych doprowadziła do ustalenia danych złodziejki, 
która jeszcze tego samego dnia została zatrzymana na terenie gminy An-
drychów. 45-latce przedstawiono zarzut kradzieży, do którego się przy-
znała. Za popełnione przestępstwo grozi jej kara nawet do 5 lat więzienia.

Pracownik okradał swojego pracodawcę
W październiku ubiegłego roku, właściciel jednej z andrychowskich firm 
zauważył, że z terenu jego zakładu zniknęły płyty aluminiowe. Taka sytu-
acja powtórzyła się jeszcze kilkakrotnie, lecz za żadnym razem mężczy-
zna nie informował Policji. W połowie lutego, właściciel zwrócił uwagę 
na swojego pracownika, który po zakończonej pracy ponownie powrócił 
do firmy. Jak się okazało mężczyzna był w towarzystwie kolegi i wspólnie 
ładowali na samochód aluminiowe płyty. Właściciel natychmiast powiado-
mił policjantów, którzy przyjechali na miejsce i zatrzymali 26-letniego pra-
cownika oraz jego 19-letniego towarzysza. Mężczyźni zdążyli załadować 
51 sztuk aluminiowych blach wartych około 420 złotych, które zostały 
odzyskane i pozostały w zakładzie.
W trakcie dalszych czynności śledczy sprawdzili punkty skupu złomu 
na terenie gminy, gdzie w jednym odnaleźli 50 płyt, które jak się okaza-
ło sprzedał 26-latek. Ustalono, że nieuczciwy pracownik od października 
ubiegłego roku do 13 lutego bieżącego roku ukradł około 240 płyt o łącz-
nej wartości około 2000 złotych. Policjanci odzyskali ponad 100 sztuk 
wartych blisko 840 złotych. Mieszkaniec gminy Andrychów usłyszał już 
zarzut kradzieży, do którego przyznał się w trakcie przesłuchania. Nieba-
wem mężczyzna stanie przed sądem. Za czyn, którego się dopuścił grozić 
mu może kara do 5 lat pozbawienia wolności. Co do drugiego z mężczyzn, 
został on przesłuchany w charakterze świadka i po zakończonych czynno-
ściach zwolniony.

Pościg za pijanym złodziejem samochodu
14 lutego br. w godzinach wieczornych, doszło do kradzieży VW Passata 
z terenu jednej ze stacji paliw w mieście. Jak ustalono, właściciel który miał 
przebywać w pobliżu, pozostawił otwarte auto z kluczykami w stacyjce. 
W pewnym momencie mężczyzna zauważył, że ktoś odjeżdża jego samo-
chodem, więc natychmiast zadzwonił na Policję. Oficer dyżurny przekazał 
komunikat o kradzieży na teren całego powiatu. Już po krótkiej chwili po-
licjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego zauważyli jadącego ul. Mic-
kiewicza skradzionego volkswagena. Kierowca samochodu nie zatrzymał 
się do kontroli drogowej, w związku z czym mundurowi ruszyli za nim 
w pościg. Kierujący nie reagował na wydawane przez policjantów pole-
cenia do zatrzymania się. Jego ucieczka nie trwała jednak długo, kilka ulic 
dalej funkcjonariusze zatrzymali złodzieja. Jak się okazało, 30-latek był nie-
trzeźwy, badanie wykazało prawie 1,18 promila alkoholu, a w dodatku nie 
posiadał on uprawnień do kierowania pojazdami. Mężczyzna po wytrzeź-
wieniu usłyszał zarzut kradzieży samochodu, jazdy w stanie nietrzeźwości 
oraz niewykonania polecenia zatrzymania pojazdu do kontroli drogowej. 
Sprawcy przestępstw grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Pożar w warsztacie stolarskim
W nocy z 24 na 25 lutego w warsztacie stolarskim w Sułkowicach przy ul. 
Racławickiej doszło do pożaru, który gasiło 7 zastępów straży pożarnej. 
Spaleniu uległo drobne wyposażenie warsztatu. Straty obliczono na kwotę 
ok. 5 tysięcy złotych.

- To sprawa bezpieczeństwa – dojazdu karetek pogotowia, straży 
pożarnej czy policji – stwierdzali nasi rozmówcy dzwoniący 
do redakcji. Dotyczy to ulic Szmaragdowej, Szafirowej 
i Rubinowej. Sprawą zainteresowaliśmy Wydział Geode-
zji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Andrychowie. Od inspektor Marty Kuźmy dowiedzie-
liśmy się, że podobne przypadki dotyczyły także Inwałdu. 
Google maps to jednak prywatne przedsięwzięcie i nicze-
go nie można nakazać. Niemniej jednak Marta Kuźma 
i inne pracownice tego wydziału skorzystały z formularza 
kontaktowego do wspomnianej firmy i nowo nazwane uli-
ce oraz osiedla inwałdzkie już udało się umieścić na mapie. 
Podobne działania podjęto w sprawie Roczyn. Warto do-
dać, że każda osoba zainteresowana może zgłaszać zmia-
ny, korzystając z witryny kontaktowej google. Na razie, do 
momentu oddania do druku obecnego wydania Nowin 
Andrychowskich, udało się umieścić już parę nowych ro-
czyńskich ulic, ale jeszcze nie ma reakcji google maps na 
Szmaragdową, Szafirową i Rubinową. Miejmy nadzieję, że 
w następnym wydaniu NA będziemy mogli podać dobre 
wiadomości finalizujące całą tę sprawę.

jd Fot. Jacek Dyrlaga 

Roczyny: 
Brakujące ulice 
w google maps
Czytelnicy Nowin Andrychowskich i słuchacze 
Radia Andrychów z Roczyn zgłosili nam problem 
braku w google maps niektórych ulic z tej wioski. 
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W zawodach brało 
udział ponad 200 
osób z całej Pol-
ski. O wyniku 
decydowały punkty 
zdobyte w trzech 
konkurenc j ach : 
czasówka, trudność 
i trawers na 12 
i 15 metrowych 
ścianach. Wysoka 
sprawność fizyczna 
uczniów to zasługa 
długich treningów 
i efekty udziału 
w 12-dniowym tur-
nusie terapeutyc-
znym w Wiśle – na-
grodzie, jaką nasz 
ośrodek uzyskał 
w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Fundację 
ING Dzieciom w ramach programu „Turnusy Uśmiechu”. 
Oprócz różnorodnych ruchowych zajęć rehabilitacyjnych na 
terenie ośrodka Fundacji w Wiśle, główną aktywnością była 
bowiem wspinaczka skałkowa, której tajniki uczestnicy turnusu 
zgłębiali pod okiem profesjonalnych instruktorów. Gratulujemy 
serdecznie i mamy nadzieję, że to dopiero początek drogi do suk-
cesów wspinaczkowych naszych uczniów.

Źródło: OSW w Kaczynie

Brawo wspinacze!
Kamila Urbańczyk z Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go w Kaczynie pokonała wszystkie zawodniczki, a dru-
gie miejsce zajęła Katarzyna Kasiarz na I Ogólnopolskich 
Igrzyskach Wspinaczkowych w Krakowie. Doskonale 
wspinali się również inni nasi uczniowie. 

Końcem ubiegłego roku Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ka-
czynie zwrócił się z prośbą do przedstawiciela Thermomix Pol-
ska o wsparcie działalności szkoły nowoczesnym urządzeniem 
kuchennym. Ku ogromnemu zaskoczeniu, firma odpowiedziała 
na prośbę pozytywnie i pod koniec stycznia dotarł do ośrodka 
nowiutki model kuchennego robota wielofunkcyjnego, którego 
wartość wynosi ponad 5 tys. zł. DZIĘKUJEMY!

Źródło: OSW w Kaczynie

Thermomix Polska 
dla OSW w Kaczynie

Jane zawsze żyła w cudzym cieniu. Od 
nieszczęśliwego dzieciństwa ucieka w mał-
żeństwo z biologiem, pracoholikiem sku-
pionym na karierze zawodowej, Oliverem 
Jonesem. Jane i to potrafi znieść. Dopiero 
gdy uświadamia sobie, że również ich cór-
ka, Rebeka, jest dla Olivera mało istot-
na, rodzi się w niej bunt. Pewnego dnia 
zostawia męża z jego ukochanymi nagra-
niami wielorybich pieśni i razem z córką 
wyrusza z San Diego do swojego brata, 
Joleya, który mieszka w Massachusetts. 
Jedzie przez całą Amerykę, prowadzona 
jego listami, czekającymi w oznaczonych 
urzędach pocztowych. Każdy list otwiera 
szansę refleksji nad zapomnianą przeszłością i świeżego spojrzenia w przy-
szłość, a podróż przez kontynent niesie ze sobą wiele niespodzianek. Oliver, 
nawykły do tropienia humbaków w głębinach oceanów, chce odzyskać żonę 
i córkę. Jeśli ma tego dokonać, będzie musiał nauczyć się patrzeć na świat, 
a także na siebie, innymi oczami. [lubimypczytac.pl]
                                Oprac p

Spotkanie w DKK
10 marca zapraszamy do biblioteki w Andrychowie na 
spotkanie w ramach DKK. Tym razem porozmawiamy 
o książce „Głos serca” autorstwa Jodi Picoult.
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CZAS KOLĘDOWANIA I KARNAWAŁU, czyli „LUDOWY” W WIRZE PRACY...

Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Andrychów” 
przyzwyczaił nas, że w okresie kolędowym 
ciężko pracuje. W tym sezonie nie było 
inaczej – zespół zaprezentował się aż 
czternaście razy!
Pierwszy z serii koncertów odbył się w gru- 
dniu podczas X Andrychowskiej Wigilii.
W styczniu muzycy uczestniczyli w wyją- 
tkowym koncercie znanej, muzykującej  
rodziny: „Kolędy Pospieszalskich” w Andry- 
chowie. Jan Pospieszalski – szef rodzin-
nego zespołu – w wywiadzie udzielonym 
lokalnemu portalowi informacyjnemu 
pozytywnie wypowiedział się o naszym 
andrychowskim zespole i jego występie: 
„(…) bardzo pięknie to wygląda (…) byłem 
na próbie i to było naprawdę imponujące 
(…) Ludzie w moim wieku, fantastyczni, 

uśmiechnięci, cudownie śpiewają, fajna 
muzyka, fajne rzeczy – dla nas oryginalne, 
ciekawe. Takie spotkanie, doświadczenie 
to jest coś budującego.” Z kolei Agnieszka 
Kołacz – koordynator LZPiT „Andrychów” 
– wspomina: „Wspólne kolędowanie z ro-
dziną Pospieszalskich podczas ich stycz-
niowego, wspaniałego koncertu w Andry-
chowie było wielkim przeżyciem i nowym 
doświadczeniem dla członków zespołu”.
Kolędnicy z Andrychowa gościli jeszcze, 
m. in. w: Bujakowie, Hecznarowicach, 
Miedźnej, Kończycach Małych, Targani-
cach, Zagórniku i Wadowicach. W lutym 
wzięli udział w IV Międzynarodowym Kon-
kursie Kolęd i Pastorałek „Beskidzka Bitwa 
na Głosy” w Bystrej Śląskiej, gdzie zdobyli 
I nagrodę, której serdecznie gratulujemy!

Luty to również czas karnawałowego sza-
leństwa! 15 lutego – z okazji Dnia Zako-
chanych – Centrum Kultury i Wypoczynku 
w Andrychowie zaprosiło do MDK przy 
Szewskiej 7 na „Walentynkową potańców-
kę z przytupem!”. Ten pomysł okazał się 
strzałem w dziesiątkę – w zabawie wzięło 
udział 250 osób, a uczestnicy mieli oka-
zję bawić się przy najprawdziwszej ludo-
wej muzyce, bowiem do tańca przygry-
wali: kapela LZPiT „Andrychów”, Zespół 
Regionalny „Ziemia Suska”, orkiestranci  
z Miejskiej Orkiestry Dętej „Andropol”  
w Andrychowie oraz „Hajlandersi” – zespół 
góralski z Choczni. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim muzykantom i do zobaczenia 
na kolejnej „swojskiej” potańcówce!

XXV WIECZÓR AUSTRIACKI JUŻ ZA NAMI. SPONSOROM I DARCZYŃCOM KONCERTU – DZIĘKUJEMY!

C a ł o d o b o w a
STACJA PALIW

W ANDRYCHOWIE

inż. Wit Ziółkowski ul. Szewska 46a34-120 Andrychów tel. (33) 875 28 16

FRANCZYZA

GŁÓWNY SPONSOR WIECZORU SPONSORZY WIECZORU
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Formy wsparcia dla rodzin 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, 
cz. II - pomoc specjalistyczna

Świetlica Środowiskowo-Socjoterapeutyczna

Świetlica Środowiskowo-Socjoterapeutyczna w Andrychowie jest pla-
cówką wsparcia dziennego. Prowadzi działalność opiekuńczo-specja-
listyczną oraz organizuje czas wolny dzieciom i młodzieży uczęszcza-
jącym do szkół podstawowych, z terenu Gminy Andrychów. Ważne, 
aby również rodzice aktywnie włączali się w świetlicowe życie poprzez 
uczestnictwo w warsztatach, uroczystościach, wyjazdach itd.
Świetlica czynna jest codziennie od poniedziałku do czwartku 
w godzinach 12.00-18.00 oraz w piątki w godzinach 12.00-16.00. 
Proponujemy: zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne, zajęcia ta-
neczne, zajęcia filmowe, zajęcia teatralno-literackie, zajęcia mu-
zyczno-ruchowe, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
Dodatkowo: pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych, za-
jęcia socjoterapeutyczne, profilaktyczne, edukacyjne, organizację 
czasu wolnego, np. wycieczki, pikniki, półkolonie, zimowiska itd., 
warsztaty dla dzieci i rodziców, imprezy okolicznościowe, np. Wi-
gilia, Spotkanie Wielkanocne, Dzień Rodziny itd.
Podczas pobytu dzieci i młodzież otrzymują podwieczorek.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Zapisu może dokonać rodzic/opiekun prawny w placówce przy 
ul. Metalowców 10 w Andrychowie.

Zespół ds. asysty rodzinnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie wspiera rodziny prze-
żywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowaw-
czej. W tym celu Ośrodek zatrudnia czterech asystentów rodziny.
W czasie wspólnych działań z członkami rodziny asystent:
- pomaga w codziennej organizacji dnia,
- pokazuje, jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe,
- doradza, jak opiekować się dziećmi i je wychowywać,
- udziela rad, jak zarządzać budżetem domowym,
- informuje, jak działają urzędy, szczególnie placówki wsparcia ro-
dziny i dziecka,
- wyjaśnia, jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzę-
dowe,
- wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, 
poradni, przychodni, policji i innych instytucji,
- motywuje do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i znalezienia 
pracy.
Poza tym asystent rodziny koordynuje kompleksowe wsparcie dla 
kobiet w ciąży i ich rodzin, szczególnie kobiet w ciąży powikłanej, 
kobiet w sytuacji niepowodzeń położniczych oraz wsparcia rodzin 
dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledze-
nie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała 
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Z asystentami rodziny można się skontaktować przy ul. Starowiej-
skiej 22 b w pokoju nr 20 lub pod numerem telefonu: 33 870 89 70.

Rodziny wspierające

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie zachęca rodziny 
do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin prze-
żywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Po-
moc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na 
siebie roli rodziny wspierającej.
Jej zadaniem jest pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji 
w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą dotyczyć: 
wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzie-
ci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, 
organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego pro-
wadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa 
domowego.
Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą 
zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Andrychowie, przy ul. Starowiejskiej 22 b.

W celu podniesienia jakości usług świadczonych przez OPS, roz-
woju oraz wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej 
osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym z uwagi na deficyty w zakresie codziennego funkcjonowania 
można skorzystać ze wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej.
Zakres usług asystenta osoby niepełnosprawnej:
- wspomaganie w nauce orientacji przestrzennej w mieście oraz 
w korzystaniu ze środków komunikacji miejskiej,
- wspomaganie w wyjściu do/pobycie/(jeśli zachodzi taka ko-
nieczność)/powrocie oraz dojazdach w wybrane przez bene-
ficjenta miejsca (np. dom, praca, kościół, lekarz, urzędy, sklep, 
znajomi, rodzina itp.),
- wspomaganie w wyjściu do/pobycie/(jeśli zachodzi taka ko-
nieczność)/powrocie oraz dojazdach na rehabilitację i zajęcia 
terapeutyczne,
- wspomaganie w wyjściu do/pobycie/(jeśli zachodzi taka ko-
nieczność)/powrocie oraz dojazdach na kursy i szkolenia zawo-
dowe,
- podczas robienia zakupów pod warunkiem czynnego w nich 
uczestniczenia beneficjenta,
- przy odbiorze beneficjenta z dworca kolejowego, przystanku 
autobusowego i dotarciu w wybrane miejsce, załatwianiu spraw 
urzędowych,
- podczas wizyty u lekarza/na badaniach,
- w korzystaniu z dóbr kultury: muzeum, teatr, kino, koncert itp.
- w korzystaniu z zajęć sportowych i obiektów sportowych: ba-
sen, siłownia.
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie asystent osoby 
niepełnosprawnej pracuje od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 7.00-15.00

Asystent osoby niepełnosprawnej
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Specjaliści Ośrodka Pomocy Społecznej

Zespół Poradnictwa Specjalistycznego 
przy ul. Starowiejskiej 22 b

Konsultant prawny
Konsultant prawny udziela mieszkańcom gminy informacji 
o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego 
i opiekuńczego, zabezpieczeń społecznych, ochrony praw 
lokatorów, pomocy w redagowaniu wszelkich wniosków 
i pozwów kierowanych do sądu, skarg i odwołań od decyzji 
administracyjnych.
Konsultant prawny przyjmuje przy ul. Starowiejskiej 22 b 
w Andrychowie, w każdy czwartek w godz. 15.00-18.00, 
a osoby będące w sytuacjach kryzysowych – niezwłocznie.
Pedagog
Poradnictwo pedagoga obejmuje porady indywidualne, 
prowadzenie grup psychoedukacyjnych i terapeutycznych.
Pedagog udziela pomocy w zakresie:
- rozwiązywania konfliktów międzyludzkich,
- zmiany zachowań destrukcyjnych wpływających na zdro-
wie, w tym pracy korekcyjnej z osobami stosującymi prze-
moc w rodzinie,
- zdrowego stylu życia – profilaktyki uzależnień,
- umiejętności wychowawczych rodziców/opiekunów,
- radzenia sobie ze stresem.
Pedagog przyjmuje przy ul. Starowiejskiej 22 b w Andry-
chowie, od poniedziałku do środy oraz w piątki w godz. 
8.00-12.00, a także w czwartki w godz.15.00-18.00.
Psycholog
Poradnictwo psychologiczne obejmuje terapię indywidualną, 
interwencję kryzysową, diagnozę psychologiczną, warsztaty 
dla rodziców, grupy wsparcia. 
Psycholog udziela pomocy w zakresie:
- niepowodzeń życiowych,
- depresji,
- trudności i konfliktów interpersonalnych (w rodzinie, 
w pracy),
- reakcji psychologicznych w sytuacjach traumatycznych 
(np. śmierć bliskich, choroba, rozstanie, przemoc),
- trudności w radzeniu sobie z chorobą przewlekłą, niepeł-
nosprawnością (własną i bliskich), utratą pracy itp.
Psycholog przyjmuje przy ul. Starowiejskiej 22 b w Andry-
chowie, w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 
7.00-15.00 oraz w środy w godz. 12.00-20.00.
Konsultant ds. osób niepełnosprawnych
Konsultant ds. osób niepełnosprawnych udziela konsultacji 

dla osób niepełnosprawnych bądź dotyczących osób nie-
pełnosprawnych, m.in. w zakresie wniosków o rentę, ulg 
rehabilitacyjnych, zasiłku pielęgnacyjnego, ustalania stopnia 
niepełnosprawności, dofinansowania z PFRON, legityma-
cji, kart parkingowych.
Konsultant ds. osób niepełnosprawnych przyjmuje przy 
ul. Starowiejskiej 22 b w Andrychowie, od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.30-11.00.
Terapeuta uzależnień
Terapeuta uzależnień udziela pomocy osobom, które są 
uzależnione bądź mają problem z nadużywaniem alkoholu 
oraz członkom ich rodzin.
Terapeuta ds. uzależnień przyjmuje przy ul. Starowiejskiej 
22 b w Andrychowie, we wtorki, środy i czwartki w godz. 
15.00-18.00.

Dział Profilaktyki Środowiskowej  
przy ul. Metalowców 10
Poradnictwo psychologiczne dzieci i młodzieży
Pomoc psychologa skierowana jest do rodziców/opie-
kunów, którzy mają rozmaite pytania w kwestii postępo-
wania z dzieckiem w różnych sytuacjach – rodzinnych, 
szkolnych, rówieśniczych, a także do dzieci, które mają 
problemy związane z lękiem, są zbyt nieśmiałe, mają trud-
ności szkolne (z nauką, koncentracją uwagi, pamięcią), 
mają problemy w relacjach z rówieśnikami, przejawia-
ją zachowania agresywne, maja niskie poczucie własnej 
wartości, wykazują zaburzenia rozwoju emocjonalnego, 
są w trudnej sytuacji rodzinnej (rozwód rodziców, utrata 
bliskiej osoby).
Pomoc psychologiczna opiera się na wspieraniu dziecka 
w trudnej sytuacji, uczeniu rozpoznawania i rozumienia 
swoich emocji i uczuć, kształtowaniu sposobów radzenia 
sobie z trudnościami. Psycholog przyjmuje przy ul. Me-
talowców 10 w Andrychowie, w poniedziałki i czwartki 
w godzinach 7.30-15.30.
Punkt konsultacyjny
Konsultacje w zakresie systemowej terapii rodzin
W punkcie można uzyskać pomoc z zakresu:
- terapii rodzin – w której bierze udział zazwyczaj cała 
rodzina,
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- terapii par – służącej głównie poprawie komunikacji oraz 
jakości relacji,
- konsultacji rodzinnych – rozwiązywanie bieżących trud-
ności rodzinnych,
- porad i diagnozy problemowej.
Konsultacje w godzinach 14.00-16.00 w każdą środę, 
z wyjątkiem 22 kwietnia, 20 maja, 29 lipca, 11 listopada,  
23 grudnia i 30 grudnia.
Konsultacje w zakresie uzależnień
W punkcie można uzyskać pomoc z zakresu:
- porad, informacji, konsultacji psychologicznych odnośnie 
profilaktyki i uzależnienia,
- zasad postępowania w sytuacji istnienia zagrożenia uza-
leżnieniem,
- diagnozy stopnia zaawansowania w uzależnieniu (i zale-
cenia do skorzystania z ośrodków detoksykacyjnych lub 
leczniczych),
- informacji na temat testów na obecność narkotyków 
w moczu,
- informacji o ośrodkach profilaktycznych, leczniczych i re-
habilitacyjnych zajmujących się uzależnieniami behawioral-
nymi oraz uzależnieniem od narkotyków.

Konsultacje w godzinach

14.00-17.00 9.00-12.00
10 marca 

14 kwietnia 
12 maja 

9 czerwca

24 marca 
28 kwietnia 

19 maja 
23 czerwca

Konsultacje są bezpłatne
Punkt konsultacyjny znajduje się przy ul. Metalowców 10 
w Andrychowie. Aktualne informacje o terminach i go-
dzinach przyjęć w punkcie konsultacyjnym znajdują się na 
stronie internetowej www.ops.andrychow.eu w zakładce 
„Profilaktyka środowiskowa” oraz pod numerem telefonu 
33 875 24 29. W godzinach pracy konsultantów czynny te-
lefon: 783 905 875.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych
Do najważniejszych zadań Komisji należy:
- opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż 
lub podawanie napojów alkoholowych w zakresie zgodności 
lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej,

- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia 
o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu 
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego:
- motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego,
kierowanie osób na badanie przez biegłych w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu,
- wnioskowanie do Sądu o zastosowanie obowiązku lecze-
nia odwykowego wobec osoby kierowanej.
W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie pro-
filaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Członkowie rodzin, w których występuje problem alkoho-
lowy, mogą zgłosić się do Sekretarza GKRPA w celu otrzy-
mania informacji o sposobach pomocy osobie nadużywają-
cej alkoholu oraz członkom rodziny.
Sekretarz GKRPA pełni dyżur przy ul. Metalowców 10 
w Andrychowie. Aktualne informacje na temat terminów 
i godzin dyżurów znajdują się na stronie internetowej 
www.ops.andrychow.eu w zakładce „Komisja alkoholowa”.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny 
– Koalicja Przeciw Przemocy
Głównym celem Zespołu jest ochrona osób doznających 
przemocy w rodzinie, w tym inicjowanie działań w stosun-
ku do osób stosujących przemoc poprzez usprawnienie 
systemu przepływu informacji oraz reagowanie na ziden-
tyfikowane problemy społeczne, a w szczególności prze-
mocy w rodzinie. Zadaniem Zespołu jest integrowanie 
i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawi-
ciele wchodzą w skład Zespołu, diagnozowanie problemu 
przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku 
zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu prze-
ciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w śro-
dowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszech-
nianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach 
udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie 
działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Działania i programy profilaktyczne
Dział Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Andrychowie prowadzi programy i działania pro-
filaktyczne skierowane do rodzin. Aktualne informacje na 
temat bieżących działań znajdują się na stronie internetowej 
www.ops.andrychow.eu
W najbliższym czasie zapraszamy do udziału w Programie 
wzmacniania rodziny, który będzie realizowany w Dziale 
Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej 
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w Andrychowie przy ul. Metalowców 10 od dnia 20 mar-
ca 2020 r. w każdy piątek w godzinach od 16.30 do 18.30. 
Zapisy do 13 marca pod numerem telefonu: 33 875 24 29. 
Program wzmacniania rodziny
Młodzież w wieku 10-14 lat dąży do niezależności od ro-
dziców, co często staje się powodem napięć i konfliktów 
w rodzinie. Towarzyszenie dziecku w jego dorastaniu sta-
wia przed rodzicami nowe wyzwania i problemy, którym 
muszą sprostać. Ważne, aby rozwiązując te problemy, nie 
tracić kontaktu i więzi z dzieckiem. Rodzice, którzy czują, 
że nie rozumieją swoich dzieci, są zaproszeni do udziału 
w programie wzmacniania rodziny.
Na czym polega program wzmacniania rodziny?
- spotkania odbywają się raz w tygodniu, przez okres 7 ty-
godni,
- bierze w nich udział grupa ok. 10 rodzin (rodziców/opie-
kunów i ich dzieci), którzy chcą poprawić swoje wzajemne 
relacje,
- każde spotkanie trwa 2 godziny,
- w pierwszej godzinie zajęcia odbywają się oddzielnie 
w grupie rodziców/opiekunów oraz w grupie młodzieży,
druga godzina zajęć to czas spędzony wspólnie przez ro-
dziców i dzieci.
Podczas sesji:
- pokazywane są typowe sytuacje z życia rodzinnego (film 
DVD),
- dyskutuje się na temat rozwiązywania problemów, z który-
mi rodzina ma do czynienia,
- organizowane są gry, zabawy i ćwiczenia pozwalające ro-
dzicom i dzieciom miło spędzić razem czas,
- między kolejnymi spotkaniami można wypróbować we 
własnej rodzinie metody rozwiązywania problemów oma-
wiane w czasie sesji,
- spotkania są prowadzone przez psychologów, pedagogów 
lub terapeutów – osoby z dużym doświadczeniem w pracy 
z młodzieżą i rodzinami.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronach interneto-
wych: www.fundacja-maraton.pl oraz www.programy-
rekomendowane.pl

Klub Wolontariusza
Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrycho-
wie ma na celu rozszerzenie wachlarza pomocy udzielanej 
potrzebującym bez ponoszenia nakładów finansowych. 
Wolontariusze m.in. pomagają dzieciom w nauce – w ten 
sposób nie tylko sami uczą się alternatywnych sposobów 
spędzania czasu wolnego, ale także modelują i propagują 
takie zachowania wśród osób, którym pomagają.

Jak dołączyć do Klubu Wolontariusza?
Do włączenia się w działania Klubu Wolontariusza zaprasza-
my szczególnie uczniów szkół średnich, a także dorosłych, 
którzy dysponują wolnym czasem. W przypadku osób nie-
pełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców. Wszyscy chętni 
do włączenia się w działania Klubu Wolontariusza proszeni są 
o kontakt z Katarzyną Galas, która jest dostępna w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Andrychowie, przy ul. Starowiejskiej  
22 b, w pokoju nr 15, od poniedziałku do piątku w godzinach 
7.00-10.00 oraz 14.00-15.00. Możliwy jest również kontakt 
telefoniczny pod numerami 33 870 89 65 lub 33 875 33 00.

Świetlica Środowiskowo-Socjoterapeutyczna
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Wiejski Dom Kultury w Targanicach
targanice@kultura.andrychow.eu

33 875 12 25

Do 20.03 (w godzinach otwarcia placówki)
SERCE RUMUNII | WYSTAWA ZDJĘĆ MARZENY  
KOWALCZYK I MATEUSZA MAGIERY 

10.03 (wtorek) godz. 14.15 | SZKATUŁKA
Warsztaty ceramiczne dla dziewcząt w każdym wieku z okazji 
Dnia Kobiet. Prowadzenie: Aleksandra Osowska – twórca OTO-
OKA CERAMICS STUDIO, autorka szerokiej gamy unikalnych 
produktów: od graficznie zdobionej biżuterii poprzez cieka-
wie ilustrowane naczynia, aż do ceramicznych postaci z innych 
warstw rzeczywistości. 

27.03 – 29.05 (w godzinach otwarcia placówki) 
UJĘCIE ZAKLĘCIE
Wystawa prac laureatów XIII Międzybibliotecznego Konkursu 
Plastycznego „Zaczarowany świat baśni i bajek” organizowane-
go przez ZSS w Targanicach i WDK w Targanicach.

Wiejski Dom Kultury w Sułkowicach-Łęgu
sulkowice@kultura.andrychow.eu

33 875 27 45

18.03 – 17.04 (w godzinach otwarcia placówki)
ARTYSTYCZNY MISZ MASZ
Wystawa prac dzieci – uczestników koła plastycznego działają-
cego w placówce.

21.03 (sobota) godz. 14.00
POPOŁUDNIE Z DOMEM KULTURY
Prezentacja dorobku kulturalnego dzieci i młodzieży uczęsz-
czających na zajęcia w roku kulturalnym 2019/2020.

Wiejski Dom Kultury w Inwałdzie
inwald@kultura.andrychow.eu

33 432 26 12

9.03 (poniedziałek) godz. 16.00
KOBIECA KRAINA ŁAGODNOŚCI
Prelekcja na temat zdrowego i sportowego trybu życia oraz 
wspólne warsztaty fitness. Impreza organizowana z okazji Dnia 
Kobiet. Akcja współorganizowana z Fundacją Promyczek.

18.03 (środa) godz. 17.00 | KOLORY WYOBRAŹNI
Otwarcie wystawy rysunku i malarstwa Ewy Maryewskiej.
Ekspozycja prac potrwa do 30 kwietnia 2020 r.

30.03 (poniedziałek) godz. 17.00
WIELKANOCNA PALMA
Spotkanie integracyjne dla pań połączone z warsztatami, pod-
czas których zostaną wykonane oryginalne palmy wielkanocne. 
Impreza współorganizowana z WDK Pisarzowice, Cafe Art  
z WDK Pisarzowice oraz Fundacją Promyczek.

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

33 875 47 29

Do 31.03 (w godzinach otwarcia placówki)
SZKIC | część II
Kolejna odsłona prac plastycznych uczestników Kółka Plastycz-
nego WDK w Zagórniku im. Romana Prystackiego.

14.03 (sobota) godz. 18.00 
DZIEWCZYNA Z OKŁADKI
Spotkanie dedykowane kobietom w każdym wieku  
z okazji ich święta! W programie: 
Koncert zespołu WOW! Aleksandra Karcz – wokal, Artur Fir-
ganek – bas, Artur Mąka – gitara, Karol Wieczorek – perku-
sja, Krystian Gajda – klawisze. STUDIO URODY ANA – kon-
sultacje z wizażystką i kosmetyczką, profesjonalna stylizacja 
brwi produktami wegańskimi bez amoniaku – henna pudrowa.  
MAGDALENA NOWAK – konsultacje ze stylistką. SALON 
FRYZJERSKI W&W WANDA WĄTROBA – pielęgnacja MARAES,
strzyżenie i regeneracja włosów ogniem SIRWO.
Cena biletu: 5 zł (płatne przy wejściu). Szczegółowe informacje: 
WDK w Zagórniku

28.03 (sobota) godz. 15.00
POPOŁUDNIE Z WDK W ZAGÓRNIKU
Prezentacja dorobku kulturalnego dzieci uczęszczających na 
zajęcia w roku kulturalnym 2019/2020.

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. JAKUBA W RZYKACH | 29.03 (niedziela) godz. 16.00
SPOTKANIE Z PIEŚNIĄ WIELKOPOSTNĄ „MATER DOLOROSA”
W okresie przedświątecznym zapraszamy na nowe wydarzenie kulturalne w naszej Gminie – Spotkanie  
z Pieśnią Wielkopostną „Mater Dolorosa”, które odbędzie się w kościele pw. św. Jakuba w Rzykach. W tym 
szczególnym czasie, w którym przygotowujemy się do przeżywania świąt Wielkiej Nocy, będzie to wspa-
niałe ich uzupełnienie i wzmocnienie. Zapraszamy do obcowania z pieśnią sakralną, misyjną i wielkopostną.
Wystąpią: Chór MISERICORDIAS DOMINI z Zagórnika • CHÓR ŚWIĘTOJAŃSKI działający przy parafii Świę-
tych Małgorzaty i Katarzyny w Kętach • CHÓR PARAFIALNY działający przy parafii pw. św. Macieja w Andry-
chowie • KAMERALNY CHÓR PROWINCJONALNY z Wieprza • Chór VOX ALTISONO z Osielca 
Organizator: CKiW w Andrychowie. Wstęp wolny. Zapraszamy!

NIE TYLKO DLA PAŃ :)

NIE TYLKO DLA PAŃ :)
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ogłoszenia

materiał sponsorowany

„Serce rozwija się podczas dawania i budzi drugie serce, bo wszystko 
co wielkie, wielkie jest przez serce”.

W tym roku Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrycho-
wie obchodzi 20. rocznicę założenia. To już 20 lat – dzień po 
dniu, miesiąc po miesiącu Stowarzyszenie dzięki dobrym ludziom 
współtworzy rzeczywistość, pielęgnuje tradycje, stara się ją zapa-
miętać dla przyszłych pokoleń – jako nasze wyjątkowe dziedzictwo.
Zatem zwracamy się z ogromną prośbą do Państwa o ile to 
możliwe – o przekazanie 1% Waszych podatków na działal-
ność naszego Stowarzyszenia. Podajemy KRS: 0000039835

Za całe dobro, jakie od państwa otrzymujemy – dziękujemy.
Z wyrazami szacunku Prezes SGW 

Wojewodzic Czesława.

Przypomnijmy: 
Wystawcom Organizator zapewnia bezpłatne miejsce na dzie-
dzińcu. Zapraszamy do współpracy tych, którzy mają chęć sprze-
daży lub wymiany starych przedmiotów. Wystarczy posiadać ze 
sobą stolik do wystawienia „staroci”. 
W przypadku złej pogody, jarmark odbywa się w Pałacu Bobrow-
skich. Wszelkich informacji udziela Towarzystwo Miłośni-
ków Andrychowa, tel. 604 210 949.             p

Jarmark staroci
Towarzystwo Miłośników Andrychowa zaprasza mieszkańców 
na marcowy jarmark staroci. Impreza ma charakter cykliczny, 
jarmarki będą obywały się w każdą trzecią sobotę miesiąca na 
dziedzińcu Pałacu Bobrowskich w Andrychowie. Jeśli cenisz 
dawne rzemiosło albo kochasz vintage, koniecznie odwiedź 
targ staroci 21 marca w Andrychowie w godz. od 8.00 do 14.00!
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Przyznam się, że i ja miałam swój serial, który przyciągał mnie 
przed telewizyjny ekran. Były to relacje z miesięcznic smoleń-

skich; 96 odcinków. Nie obejrzałam ich wszystkich, ale wystarczająco 
dużo. Nigdy od początku, ale zawsze finał. Czekałam na ten mo-
ment, kiedy to na drabinkę wchodził starszy, siwy pan, by przemó-
wić do ludu zgromadzonego wokół niego oraz krzyża i... słuchałam. 
Podzielam zdanie abp. Grzegorza Rysia, że „najfajniejsza rzecz, jaką 
można przeżyć w życiu, to słuchanie, co drugi ma do powiedzenia”. 
Jednakże z przemówień starszego pana nie wybrzmiewało nic fajne-
go. Niemniej, słuchałam. I truchlałam. Słuchałam… aż usłyszałam. 
Znad drabinki niosły się proste, często niezbyt poprawnie, pod 
względem gramatycznym, formułowane zdania, wypowiadane 
z dykcją pozostawiającą wiele do życzenia, budowane ze słów – no-
śników wyjątkowo ujemnych emocji i znaczeń. Tłum wydawał się 
być obojętnym na formę i wydawało się jeszcze, że treść nie napotyka 
na opór pytajników. Siedziałam sobie w fotelu, od zgromadzonych 
oddzielało mnie parę setek kilometrów i w jakimś momencie dotarło 
do mnie, że przecież starszy, siwy pan mówi o mnie… Przy pomo-
cy tych nieskładnych zdań, strasznych słów kreuje mnie na wroga 
Polski i Polaków. Wypycha poza nawias, poza przestrzeń przynależ-
ną smoleńskiemu ludowi odgrodzoną od reszty świata barierkami, 
chronioną przez kordony policji, z każdym odcinkiem serialu tym 
wrogiem czyniąc mnie bardziej. Ktoś, kto nigdy nie widział mnie na 
oczy, nie zamienił słowa, miał uznać mnie za kogoś gorszego: dru-
gi sort, nieprawdziwą Polkę, lewactwo, kogoś do wymiany… Dla-
czego? Pewnie dlatego, że – jak Kartezjusz – nie umiem na wiarę 
przyjmować wszystkiego co widzę. A może dlatego, bo mam wątpli-
wości… Bo dzielę rozpacz i bezsilność rodzin, gdy wbrew ich woli 
rozkopuje się groby bliskich. Bo za niesprawiedliwe uznaję, gdy bogu 
ducha winne osoby nazywa się mordercami, a wypadek – zbrodnią. 
Bo w moim rozumieniu o patriotyzmie zaświadcza się życiem, nie 
chorągiewkami, pieśniami i symbolami wymalowanymi na t-shirtach. 
Bo uważam, iż słowa należy ważyć. Bo jestem zwolennikiem poli-
tyki, która jest troską o dobro wspólne, o etyczny wymiar naszego 
wspólnotowego życia, polityki, gdzie każdy ma prawo do odrębno-
ści, a wszyscy – do wzajemnego szacunku. 
Niestety, nie w takich celach pod krzyżem gromadzili się ludzie przez 
96 miesięcy. I nie po to pan z drabinki tłukł im o wrogach i niepraw-
dziwych Polakach. 
Gdy pewnego dnia, ktoś wyraził się, że „książek tej pani (czyli moich) 
się nie czyta, bo nie jest z nami”, zyskałam pewność, że słowa z war-
szawskiego placu zbłądziły pod andrychowskie strzechy. Osiem lat 
wbijania do głów nie poszło na marne; wróg został wykreowany, 
podział dokonany, mur postawiony. A mnie wskazano miejsce po 
jego drugiej stronie. 

***
Było coś sadomasochistycznego w dobrowolnym oglądaniu kolej-
nych odcinków serialu. Z czasem przywykłam do nienawistnej re-

toryki, przyjęłam do wiadomości przeprowadzoną kategoryzację 
Polaków, której ta retoryka miała służyć. Natomiast zadziwiać zaczę-
ło mnie co innego i co innego przyciągać przed telewizor. Jak kibic 
zaciskałam piąstki, z nadzieją, że dziesiąty dzień akurat tego miesiąca 
będzie dniem prawdy. Z każdym kolejnym miesiącem mówca ogła-
szał tłumowi, że jest jej bliski, że już, już dochodzi… 
Ale niestety (albo stety) zaprzestano emitowania serialu, więc nie po-
znałam prawdy o prawdzie. 
Sama lubię dociekać prawd. Najnowsza, jaką udało mi się odkryć, to 
prawda o naturze fanatyzmu. Już wiem, skąd się bierze zamknięty na 
cztery spusty umysł, ślepota i głuchota na racje innych. 
Żeby rozróżnić prawdę od fałszu wystarczy przyjąć postawę dziecka 
z baśni Andersena „Nowe szaty cesarza”. Z kłamstewka zrodziło 
się wielkie kłamstwo. Nikt z otoczenia cesarza, z mieszkańców mia-
sta nie zdobył się na odwagę, by powiedzieć prawdę. Powodowani 
strachem o utratę stanowisk, o uznanie ich za głupców, potwierdzali 
istnienie czegoś (tutaj szat), co nie istniało. Zaprzeczali temu, co wi-
działy ich oczy. „On jest nagi!” – zawołało dziecko obserwujące ce-
sarski orszak. Bo dziecko nie umie kalkulować, jest do bólu szczere. 
Dziecko widzi naprawdę.

Na chwilę i na zawsze
Wszyscy krewni i znajomi pani Marylki wiedzą, że w godzinach od 17tej do 19tej się jej nie odwiedza ani do niej nie 
dzwoni, bo w tym czasie ogląda ona seriale. Kiedyś numerem jeden była „Sułtanka”, co teraz, nie wiem. 
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W sześćdziesięcioletnim procesie dojrzewania, ta cząstka mnie – pozostała 
constans. Wewnętrzne dziecko nie dojrzało… i patrzy, i słucha tak, jakby się 
urwało z baśni Andersena. Dzięki temu dostrzegło kilka prawd. Na przykład 
taką, że wszystko na świecie istnieje w dwóch wymiarach; jest albo „na chwi-
lę”, albo „na zawsze”. 
„Chwila” dotyczy zarówno bańki mydlanej jak i ludzkiego życia, państwowo-
ści (historia Polski może być tego przykładem), zarysu granic, istnienia par-
tii politycznych, idei, wartości pieniądza, użyteczności danego wynalazku… 
A „zawsze”? „Zawsze” – było, jest i będzie. „Zawsze” – to słońce, deszcz 
i wiatr, i gwiazdy na niebie, i księżyc w pełni… „Zawsze” – to miłość! 
Nie o zakochanie mi chodzi, ale o to, co jest istotą innego wymiaru miłości: 
o szacunek, empatię, solidarność, współczucie, zrozumienie…Tylko serce 
człowieka jest zdolne pomieścić to wszystko. I gdy w zwykły szary dzień, 
w dowolnym miejscu na ziemi ta miłość daje znak, czuję, że człowieczeństwo 
jest magią, jest wzruszeniem. Wyczekiwałam takiego znaku podczas miesięcz-
nic smoleńskich. Na próżno. 
Świadomość tego, co „na chwilę” i tego, co „na zawsze” pozwala z dystan-
su śledzić zdarzenia i przyglądać się ludziom. Daje łatwość rozpoznawania 
szczerości intencji. Wyczuwania, czy ktoś działa w interesie własnym (lub np. 
partii), czy drugiego człowieka. Czy kieruje się dobrem, prawem, sprawiedli-
wością i wszystkim tym, co stoi za pojęciem miłości, czy działa wbrew tym 
wartościom? 
Jeśli pozostaje się dzieckiem, które urwało się z baśni Andersena, pozostaje się 
ślepym na wszelkie zewnętrzne atrybuty władzy i bogactwa. To pozwala do-
strzec człowieka w człowieku. W porównaniu z arcybiskupem, który wyklu-
cza Innego i wzywa do wojny z nim, setki dobrych ludzi, których spotkałam 
w swoim życiu… każdy z nich okazuje się być arcyczłowiekiem.

 
***

Parę tygodni temu w kościele św. Augustyna w Coron – stolicy filipińskiej 
wyspy Busuanga, na kazaniu ksiądz tłumaczył wiernym: - Jeśli chcesz przy-
należeć do naszego kościoła, musisz być człowiekiem! Nie mówił na kogo 
głosować w takich czy siakich wyborach, nie nazywał kandydata – jak ksiądz 
w Kaliszu – pedałem… Precyzyjnie wyjaśniał, co rozumie pod pojęciem 
„człowiek”. Anglojęzyczne kazanie bardzo pokrywało się z tym, co o istocie 
człowieczeństwa myśli moja polska głowa. 
Do kościoła św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Manili przyciągnęła mnie nie-
biańska muzyka. Weszłam za nią do wnętrza przepięknej świątyni. W poran-
nej mszy uczestniczyła garstka wiernych i kilkudziesięciu księży. Koncelebro-
wał ją biskup, który tego dnia obchodził urodziny. Nie usłyszałam ani słowa, 
że obcy – to zło, a inny – to zaraza. Po zakończeniu mszy i odśpiewaniu 
biskupowi „Happy birthday” orszak księży zaczął podążać w stronę wyjścia. 
Siedziałam blisko drzwi. Byłam inna i obca, a prawie każdy z nich zatrzymał 
się przy mnie dziękując za obecność przez podanie ręki, uśmiech lub skinienie 
głowy. Poryczałam się jak dziecko. Z zazdrości o taki kościół. Uważny, mądry, 
czuły.

***
Pamiętam, że którejś miesięcznicy zastanowiło mnie, czy w tym rozmodlo-
nym tłumie, wśród krzyży, obrazów świętych znalazłoby się miejsce dla Je-
zusa – głosiciela dobrej nowiny o powszechnej miłości, przebaczaniu, łasce 
i miłosierdziu? A gdyby przyszło mu słuchać tych słów, z których wykluwała 
się nienawiść, a potem, z każdym miesiącem hartowała jak stal … Czy zwąt-
piłby w człowieka, czy raczej zakasałby rękawy i podjął się trudu otwierania 
polskich serc na bliźniego; na takiego, jak ja, wykluczonego poza barierki i po-
licyjny kordon, także na takiego, przed którym zabezpieczano polskie granice 
różańcem? 

Jadwiga Janus

Jako siatkarz Beskidu po raz pierwszy wystąpił w sezo-
nie 1977/1978, po przejściu z Legii Warszawa. Należał 
do drużyny, która wywalczyła Puchar Polski (1978 r.) 
W barwach naszego, andrychowskiego klubu grał przez 
siedem sezonów. Był też reprezentantem Polski (dwa-
naście występów). Po zakończeniu kariery został dzia-
łaczem Beskidu, zasiadając w ścisłym kierownictwie. 
Potem pracował w szkole w Izdebniku (gmina Lancko-
rona) jako nauczyciel wychowania fizycznego oraz na 
stanowisku dyrektora placówki. Uroczystości pogrze-
bowe odbyły się 18 lutego na cmentarzu komunalnym 
w Częstochowie. W ostatnim pożegnaniu wzięła udział 
delegacja MKS Andrychów. Pojawiły się też osoby zna-
ne w świecie siatkówki, m.in. były trener kadry narodo-
wej Wiktor Krebok.

jd Fot. Facebook Izdebnik.info 

Odszedł 
Bogusław Żaloudik

W wieku 65 lat po ciężkiej chorobie zmarł Bogu-
sław Żaloudik. Był jednym z najlepszych zawod-
ników w historii andrychowskiej siatkówki. 

Jak już informowaliśmy, 
niedawno ukazała się publi-
kacja „25 lat Międzyszkol-
nego Klubu Sportowego. 
MKS Andrychów”, autor-
stwa Danuty Stysło. Jeden 
z egzemplarzy książki można 
wygrać w naszym konkursie. 
Wystarczy odpowiedzieć na 
pytanie: Kto jest prezesem 
MKS Andrychów? (Trzeba 
podać imię i nazwisko). Od-
powiedzi należy przesłać lub 
dostarczyć do redakcji Nowin Andrychowskich, najpóź-
niej do 20 marca. Wśród osób, które nadeślą prawidłową 
odpowiedź, wybierzemy zwycięzcę.                           jd

Do wygrania książka o MKS
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Lata 70-te XX w. to czas, w którym miasto Andrychów brało 
aktywny udział w Ogólnopolskim Konkursie „Mistrz Gospodar-
ności”. W ramach zmagań z innymi polskimi miastami, podej-
mowano szereg przedsięwzięć mających na celu uporządkowanie 
i estetyzację przestrzeni Andrychowa, a także budowę nowych 
obiektów. Angażowało się w te prace wiele środowisk, organizacji 
oraz instytucji, i to w różnej formie, np. młodzież (także z Ochot-
niczych Hufców Pracy), Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej, Ochotnicza Straż Pożarna, czy osadzeni z Zakładu 
Karnego w Międzybrodziu Żywieckim wykonywali prace fizycz-
ne. Swój ważny wkład w realizację przedsięwzięcia miały również 
andrychowskie zakłady przemysłowe, które przekazywały fun-
dusze na konkretne inwestycje, a także przygotowywały dla nich 
projekty techniczno-ekonomiczne.

Wielka akcja porządkowania objęła cały Andrychów, a więc oczy-
wiście także Pańską Górę, stanowiącą część Parku Miejskiego. 
Rewitalizacja tego obszaru realizowana była w kilku aspektach. 
Część założeń wykonano, inne pozostały jedynie w sferze ma-
rzeń… Przyjrzyjmy się zatem planom, jakie wobec Pańskiej Góry 
miały ówczesne władze Andrychowa i członkowie zespołu kon-
kursowego, któremu przewodniczył Jan Kurtecki.
Pierwszym zadaniem, o którym należy przypomnieć było upo-
rządkowanie w 1974 r. terenu Pańskiej Góry, a zwłaszcza lasu 
komunalnego o powierzchni liczącej wówczas 20 ha. Sprząta-
nie i porządkowanie to jedna rzecz, trzeba było również zadbać 
o upiększenie miejsca. W tym celu na szczycie wzniesienia i stoku 
południowym, biegnącym w kierunku Stawu Anteckiego, wyty-
czono żwirowe alejki spacerowe, przy których ustawiono ławki 
i kosze na śmieci. Zadbano także o oświetlenie ścieżek i drogi 
dojazdowe.
O wiele większym i zdecydowanie ambitniejszym przedsięwzię-
ciem była budowa na Pańskiej Górze Ośrodka Rekreacyjno-
-Wypoczynkowego. Inwestycja powstawała pod egidą Zarządu 
Głównego Związku Zawodowego Metalowców i miała stanowić 
jeden z elementów Robotniczego Centrum Kultury w Andrycho-
wie1. Nad projektem pracował zespół kierowany przez mgr. inż. 
arch. Jana Rozbroja. W jego skład weszli inż. Walery Orłowski, 
Stefan Furczyński, Stanisław Malinka, inż. Władysław Kadłubic-
ki, inż. Stanisław Adamczyk i pozostali członkowie Działu In-
westycji WSW zainteresowani udziałem w projekcie. Praca szła 
w zawrotnym tempie – projekt został opracowany w ciągu za-
ledwie miesiąca, a jego realizacja miała zakończyć się w 1979 r. 
Całkowity koszt inwestycji opiewał na 30 mln złotych, z czego 
już na samym początku 1 mln zł dotacji przekazało AZPB.
Przejdźmy jednak do kwestii najciekawszej, mianowicie samych 
założeń projektu. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że jego 
autorów cechował prawdziwy rozmach, bo na Pańskiej Górze 
miał powstać szereg obiektów użyteczności publicznej. Wszyst-
ko po to, by „zaspokoić potrzeby mieszkańców miasta w zakresie 
wypoczynku po pracy”. W planach była budowa Domu Dzieci 
i Młodzieży oraz muszli koncertowej – amfiteatru z zapleczem, 
która miała pomieścić 1000 osób i służyć także jako kino. Na 
Skałce miała powstać kawiarnia z panoramą rozpościerającą się 
na pasmo Beskidów, a poniżej w kotlinie planowano wybudować 

1 Oprócz Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego na Pańskiej Górze w skład Ro-
botniczego Centrum Kultury miały też wejść: baza sportowa, kręgielnie, strzelnice, 
place zabaw dla dzieci, małe boiska do uprawiania gier sportowych i miejsce na 
lokalizację cyrku.

Plany rewitalizacji Pańskiej Góry w czasach PRL-u

W trosce o potrzeby mieszkańców miasta w zakresie wypoczynku po pracy

Pańska Góra – nieodłączny element andrychowskiego krajobrazu. Niemal dla każdego mieszkańca naszego miasta 
miejsce to wiąże się z wieloma wspomnieniami – wycieczki szkolne, spotkania pozaszkolne, rajdy turystyczne, wy-
cieczki rowerowe, zabawy saneczkowe, nauka jazdy na nartach, dla części mieszkańców także miejsce zajęć z łucz-
nictwa oraz lekcji przysposobienia obronnego. I spacery, o każdej porze roku. Pańska Góra wciąż pozostaje jednym 
z najbardziej ulubionych miejsc wypoczynku andrychowian, a w niedalekiej przyszłości czekają ją niemałe zmiany. 
Warto jednak przypomnieć, że pierwsze próby rewitalizacji tego obszaru miały miejsce już w 1974 r.

Panorama Andrychowa – widok na zakład AZPB i wieżę 
ciśnień. W tle widoczna Pańska Góra. Lata 70-80. XX w. 
Archiwum Towarzystwa Miłośników Andrychowa, sygn. 
TMA-A25-1/11.

Panorama Andrychowa, widok na Osiedle 200-lecia, po 
prawej ul. Lenartowicza w budowie. Zdjęcie wykonane 
z Pańskiej Góry, lata 70. XX w., Archiwum Towarzystwa 
Miłośników Andrychowa, sygn. TMA-A25-1/11.
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m.in. kręgi taneczne, kręgielnie i pole biwakowe ze stołówką, re-
cepcją, częścią sanitarną oraz domkami. 
W pierwszej kolejności rozpoczęto prace nad budową muszli 
koncertowej. W tym celu w lipcu 1974 r. zorganizowano obo-
zy hufców pracy młodzieży z zakładów metalowych – łącznie 
4 turnusy po 200 osób. 19 lipca 1974 r. u podnóża Skałki odbyła 
się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę 
muszli koncertowej, którego dokonała Sekretarz ZG ZZM 
Leokadia Karmowska w obecności przedstawicieli Delegatury 
ZG ZZM w Krakowie (kierownik Ireneusz Szparniak), gospo-
darzy Ziemi Wadowickiej - I sekretarza KP PZPR Jana Twaroga 
i naczelnika powiatu Jana Grzybka, a także gospodarzy Andry-
chowa – I sekretarza KM PZPR Ludwika Janusiewicza i naczel-
nika miasta Romana Czepca.
Szeroko zakrojone plany rewitalizacji Pańskiej Góry przerwał, jak 
to niestety często bywa, brak funduszy. Nie ukrywano, że dotacje 
przekazywane przez lokalne zakłady przemysłowe odgrywają klu-
czową rolę w realizacji inwestycji, okazało się jednak, że pieniądze 
potrzebne były też na inne cele. Rozwój zakładów, a co za tym idzie 
zwiększenie załogi, wymagał zapewnienia pracownikom odpo-
wiednich warunków lokalowych. Postanowiono więc przeznaczyć 
pieniądze na budowę – owszem – lecz nie ośrodka rekreacyjnego 
na Pańskiej Górze, a bloków przy obecnej ul. Lenartowicza.

Plan rewitalizacji Pańskiej Góry stworzony 46 lat temu został 
wykonany jedynie częściowo. Powstały alejki spacerowe, jednak 
muszla koncertowa, restauracja z widokiem na Beskidy, pole 
biwakowe i reszta planowanych obiektów pozostały jedynie na 
papierze i być może w pamięci niektórych andrychowian. Czy 
to dobrze, czy jednak źle? Czytelnik musi sam zadecydować. Jed-
no jest pewne – gdyby udało się wprowadzić wówczas w życie 
wszystkie zamiary, Pańska Góra wyglądałaby dziś zupełnie ina-
czej.

Daria Rusin

Autorka pragnie serdecznie podziękować Pani Marii Pytel-Skrzy-
piec i Panu Tadeuszowi Sumperowi za pomoc przy pisaniu tego 
artykułu.

Bibliografia:
Akt erekcyjny na Pańskiej Górze wmurowany, „Pod Fabrycznym Da-
chem”, nr 13, Rok 1974 (I), 1-15 sierpnia, s. 3.
Co dalej z amfiteatrem na Pańskiej Górze?, „Pod Fabrycznym Da-
chem”, nr 15-16, Rok 1975 (II), 1-31 sierpnia 1975, s. 6.
Karmowska I., Startujemy dalej…, „Pod Fabrycznym Dachem”, nr 
21, Rok 1974 (I), 1-15 grudnia 1974, s. 1.
Pietras J., „Pod wspólnym dachem”. Czyli nasze miasto, „Pod Fabrycz-
nym Dachem”, nr 9, Rok 1974 (I), 1-14 czerwca 1974, s. 1-2.

Akt erekcyjny budowy muszli koncertowej na Pańskiej 
Górze z podpisami uczestników uroczystości, archiwum 
Towarzystwa Miłośników Andrychowa.

Zimowisko dla dzieci pracowników AZPB, zabawa sa-
neczkowa na Pańskiej Górze, 1979 r. Archiwum Towarzy-
stwa Miłośników Andrychowa, sygn. TMA-A19-3/359.
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Turniej siatkówki w fabrycznej hali
Choć pochodzi z Trzebini, gdzie stawiał pierwsze sportowe kro-
ki, to już niejuniorską karierę zawodniczą kontynuował w An-
drychowie, do którego przeprowadził się w 1953 r. - Gdy zostałem 
zawodnikiem Beskidu, to zespoły miały już swoich liderów – wspominał 
Andrzej Bubnicki w Radiu Andrychów. - W siatkówce to był Stani-
sław Szczepański, a w koszykówce Zdzisław Prus czy Józef  Zaremba. 
Dało się odczuć, że oni są lepsi od innych. Jako ciekawostkę podam, że przez 
pewien czas byłem rozgrywającym i wystawiałem piłki do ścięcia Stanisła-
wowi Szczepańskiemu. Drużyna wówczas była silna, miała spore 
grono swoich kibiców. Grywano głównie z zespołami z Krakowa 
(Olszą, Garbarnią, Koroną), gdyż okoliczne miejscowości takie 
jak Wadowice, Kęty czy nawet Bielsko-Biała nie miały drużyn 
siatkarskich. Zawody odbywały się w lecie „pod chmurką”. Temu 
zespołowi przyszła w udziale walka o awans do II ligi, co było od-
powiednikiem dzisiejszej I ligi. Co ciekawe, Beskidowi przyznano 
organizację turnieju. Tymczasem w Andrychowie była tylko jedna 
sala sportowa (przy SP nr 2 i 3), w dodatku o małych rozmiarach. 
A zawody trzeba było przeprowadzić w obiekcie zadaszonym. 
Jak udało się z tego wybrnąć? - Wykorzystano do tego halę fabrycz-
ną Andrychowskiej Fabryki Maszyn – wspomina Andrzej Bubnicki.  
- Była ona jeszcze w budowie, prawie że na ukończeniu. Na posadzce beto-
nowej organizatorzy posadzili warstwę filcu sprowadzoną z Andrychowskich 
Zakładów Przemysłu Bawełnianego, służącą tam do celów technologicznych. 
Z tej warstwy filcu zrobiono dywan. To w zupełności wystarczyło do odbycia 
się tych zawodów. Oczywiście Beskid wtedy nie awansował. Nie przypomi-
nam sobie dokładnie, ale to był rok 1955 lub 1956. 

Awans i rozwalony klubowy budżet
Po zakończeniu kariery zawodniczej władze klubu zapropono-
wały Andrzejowi Bubnickiemu inne formy współpracy. Został 
działaczem, pełniąc z przerwami funkcje opiekunów lub kierow-
ników zespołów, potem powołano go na kierownika sekcji, a na-
wet przez pewien czas był etatowym kierownikiem całego klubu. 
Wspomina on, iż młodzież garnęła się do sportu, stąd w klubie 
działało wiele sekcji, aby zaspokoić aspiracje zainteresowanych. 
Potem jednak pasje zawężały się i zmniejszała się liczba dyscyplin 
w klubie. Ubywało również zawodników i działaczy.
A jak to się stało, że siatkówka stała się numerem 1 w KS Beskid? 
- Siatkówka miała szczęście do bardzo dobrych trenerów – odpowiada 
Andrzej Bubnicki. - Takim szkoleniowcem był Edward Walusiak, na-
uczyciel, który stworzył w późnych latach pięćdziesiątych zupełnie nowy ze-
spół gdy odeszliśmy my, starzy zawodnicy. Ta nowa drużyna stworzona była 
z młodzieży szkolnej. To był zalążek późniejszej II ligi. Awans Beskid 
uzyskał w 1966, a więc po latach pracy i wysiłku treningowego. Klub, to 
taki ciekawy epizod, przeliczył się z możliwościami finansowymi. Zarząd 

Beskidu nie spodziewał się, że męska drużyna będzie walczyć o awans i że 
ten awans do II ligi uzyska, zwyciężając w turnieju. W ten sposób rozwaliła 
budżet klubu. Kierownictwo i działacze musieli ostro pracować, aby wyjść na 
prostą. Kibice o tym nie wiedzieli, jak to kibice cieszyli się. 
Jak wspomina Andrzej Bubnicki drużyna siatkarzy, ale też inne 
zespoły Beskidu miały gdzie już trenować, gdyż w Andrychowie 
w 1963 roku powstała przy ulicy 1 Maja jak na owe czasy w miarę 
nowoczesna hala sportowa, potem jeszcze rozbudowywana o za-
plecze (siłownię, salę konferencyjną, hotel na 40 miejsc, saunę). 
Inwestorem był główny patron klubu czyli AZPB. Plany budowy 
obiektu istniały już od końca lat pięćdziesiątych. Zakłady baweł-
niane otrzymały na realizację inwestycji działkę od władz miasta. 
Obiekt formalnie był własnością AZPB, ale zyski z hotelu czy 
innej działalności pozostawały w klubie. - Hala miała i ma jedną 
wadę: jest niska – mówi Andrzej Bubnicki. 

Stypendia zamiast etetów
Jak wynika z relacji byłego prezesa Beskidu, sport w Andrychowie 
miał przez długie lata wymiar czysto amatorski. Zawodnicy nie 
otrzymywali ani grosza. Podczas wyjazdów fundowano im obia-
dy. Komercjalizacja nastąpiła, gdy drużyna siatkarzy awansowała 
do I ligi w 1971 roku (odpowiednik dzisiejszej ekstraklasy czy 
Plus Ligi). Jak zaznacza Andrzej Bubnicki zawodnicy nie mogli 
pracować, trenować dwa razy dziennie i w weekendy rozgrywać 
mecze. Zespół trenowany przez Edwarda Walusiaka utrzymał się 
w najwyższej klasie rozgrywek przez rok, spadł, ale wkrótce znów 
awansował. Potem Beskid, przypomnijmy, dwukrotnie wywalczył 
Puchar Polski (w sezonach 1972/73 i 1977/78). Klub miał wie-
le źródeł finansowania – od władz centralnych i wojewódzkich 
przez Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej, związki zawodo-
we, członkowskie klubu (składki), załogi zakładów pracy (samo-
opodatkowanie). Ponadto były dochody z imprez sportowych 

Ostatni prezes Beskidu wspomina...
Andrzej Bubnicki jak mało kto zna historię andrychowskiego sportu. W latach pięćdziesiątych i na początku sześć-
dziesiątych ubiegłego stulecia był zawodnikiem Beskidu, grywał głównie w siatkówkę, ale też często pojawiał się na 
koszykarskich boiskach. To był czas uniwersalnych sportowców. Potem, po zakończeniu kariery działał w klubie, by 
w latach 1996 – 1999 zostać prezesem Beskidu, w jego najtrudniejszym, zmierzchowym okresie.
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czy hotelu przy sali sportowej. Zawodnicy byli na etatach AZPB, 
gdzie pobierali pensje, ale w firmie nie pracowali. Gdy brakowało 
pieniędzy, to trzeba było gdzieś chodzić i prosić, zwłaszcza u władz central-
nych czy wojewódzkich, żeby dołożyły – wspomina Andrzej Bubnicki. 
Wydatki były bowiem spore. To płaca trenerów i instruktorów, 
premie dla zawodników I-ligowych, transfery (kupno graczy), 
opłaty dla lekarzy i masażystów, zakup sprzętu, obozy sportowe 
dwa razy w roku. Kosztowne były również kontakty zagraniczne 
(przyjmowanie zespołów na turnieje i wyjazdy m.in. do Odessy 
w ówczesnym ZSRR, Starej Pazovej w Jugosławii, dziś w Serbii, 
ale też do Holandii, Belgii i Włoch). Czasochłonne okazywało 
załatwianie paszportów i wymiana walut, na które obowiązywały 
limity. W I lidze Beskidowi przychodziło grać z mocarzami siat-
kówki – Legią Warszawa, AZS Warszawa, Resovią Rzeszów, AZS 
Olsztyn, Gwardia Wrocław czy Stal Stocznia Szczecin. W 1985 
roku zmieniły się przepisy dotyczące finansowania sportu. Za-
wodnicy otrzymywali stypendia. Zakończył się czas etatów w za-
kładach. Władze państwowe doszły do wniosku, że nie może 
być tak, iż zawodnik pozostaje na etacie tej czy innej firmy a de 
facto tam nie pracuje. Stypendia sportowe nie satysfakcjonowa-
ły zainteresowanych. Były niższe niż etaty zakładowe. - Siatkarz 
w I-ligowym zespole musiał zarabiać dwukrotną średnią pensję w zakładzie 
– wspomina nasz rozmówca. - Jeżeli była to pensja np. 15 tys. zło-
tych, to zawodnik musiał zarabiać 30 tysięcy. Taki zawodnik tłumaczył, 
że jako I-ligowiec jest wysokiej klasy specjalistą i ma zajęty każdy dzień, 
łącznie z sobotą i niedzielą. Wolne ma jedynie przez miesiąc po sezonie. 
W tej sytuacji działacze Beskidu musieli włożyć sporo wysiłku, 
aby dopiąć budżet. Najgorszy czas jednak nadszedł w połowie lat 
dziewięćdziesiątych.

Smutny finał
W 1996 roku funkcję prezesa Beskidu objął Andrzej Bubnicki, 
który wraz ze współpracownikami próbował ratować klub. - To 
był zły czas pod względem finansowym – wspomina były prezes. - Nie 
potrafiliśmy nawet zdobyć środków do prowadzenia II-ligowej sekcji piłki 
siatkowej mężczyzn. Piłkarze odeszli z klubu, idąc na „swój chleb”. Różnie 
im się wiodło, ale działali i sekcję swoją utrzymali. Chwała im za to. Bar-
dzo wysoko cenię MKS Andrychów pod wodzą prezesa Zbigniewa Marka, 
który stworzył mocny klub na wysokim poziomie gry w siatkówkę i szkolący 
młodzież. Podczas swoich rządów w Beskidzie Andrzej Bubnicki 
próbował na różne sposoby ratować klub. Zarząd nie poddawał 
się. Wprawdzie zakłady przekazywały jeszcze dotacje, ale to ab-
solutnie nie wystarczało. Zdecydowano się na działalność han-
dlową. Powstał sklep oferujący tkaniny pozyskiwane z AZPB 
Andropol, potem utworzono sklepik z alkoholem i stworzono 
też brygadę do prac porządkowych w firmach. Pracowników na-
zywano „czyścikami”. Niestety, te przedsięwzięcia także nie ura-
towały Klubu Sportowego Beskid. Andrzej Bubnicki zakończył 
działalność na stanowisku prezesa w 1996 roku. Rozpoczął się 
proces likwidacji klubu…

    Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

PS. Tekst powstał na podstawie rozmowy, jaką przeprowadziłem 
z panem Andrzejem Bubnickim w Radiu Andrychów.

On najpierw sta-
rannie posprzątał 
spory odcinek 
za wałem, a na-
stępnie umieścił 
tę wymowną 
tabliczkę.
Ja niestety, jak 
mawiał Alfred 
Hitchcock, jestem 
za stary i za gruby, 
żeby zbierać śmie-
ci, ale jakoś spró-
buję się włączyć 
w akcję zapro-
ponowaną przez 
dwóch Janów.

 Andrzej Fryś

Andrychowskim okiem

Jestem za!
Bardzo się ucieszyłem z listu młodego ekologa Jana 
Heinemanna (pozdrawiam Babcię Danusię), opubliko-
wanego w ostatnim numerze Nowin. List ten, poparty 
przez Jana Zielińskiego, dotyczył jak zapewne Czytelnicy 
pamiętają, skandalicznego zaśmiecenia brzegów Wie-
przówki. 

Nieskromnie muszę napisać, że tą tematyką zajmowałem się 
wielokrotnie, ostatnio pisałem o tym w kwietniowym numerze 
z ubiegłego roku. Ale prawdziwym pionierem walki o czyste 
brzegi Wieprzówki był anonimowy autor wymownej tabliczki, 
której zdjęcie było reprodukowane w tamtym felietonie.
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W artykule opisane są praktyki wakacyjne, jakie autor odbył 
w Andrychowie: w roku 1947 w „Państwowych Zakładach 

Mechanicznych” i w roku 1948 w – i tu właśnie zaskoczenie – 
w fabryce o nazwie „Zakłady Silników Spalinowych, Przed-
siębiorstwo Państwowe Wyodrębnione, Zakład nr 2”. Więk-
szość istniejących publikacji dotyczących historii WSW podaje, 
że kolejne nazwy tego przedsiębiorstwa to: Państwowe Zakłady 
Metalurgiczne, Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego i Wytwórnia 
Silników Wysokoprężnych. O ile podaną w artykule nazwę „Pań-
stwowe Zakłady Mechaniczne” można spotkać np. w „Raptula-
rzu Andrychowskim” Józefa Zembronia, to „Zakłady Silników 
Spalinowych” są absolutną nowością. W artykule przedstawiona 
jest pieczęć Zakładów Silników Spalinowych, na której w miarę 
czytelnie podpisał się Bogusław Matyja – dyrektor zakładu w la-
tach 1947 – 1949.

Znaczną część omawianego artykułu zajmuje ujęty rzetelnie 
(drobne pomyłki się nie liczą) opis historii WSW ANDORIA, 
poczynając od jej poprzednika – AeroStahl Werke, poprzez Pań-
stwowe Zakłady Metalurgiczne, aż po likwidację i utworzenie 
spółki-córki ANDORIA MOT.
Z wielką estymą wyraża się Tadeusz Królikiewicz o Romanie 
Błockim który, poprzez swą działalność zaznaczył się mocno 
w powojennej historii Andrychowa, więc na pewno warto o nim 
napisać.
Roman Błocki urodził się 18 II 1917 w Żurawnie, położonym 
wówczas we Wschodniej Galicji, a obecnie na Ukrainie. W roku 
1936 zdał maturę w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika we 
Lwowie i rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politech-
niki Lwowskiej, gdzie dyplom inżyniera uzyskał w roku 1941. We 
wrześniu 1939 r. Roman Błocki ożenił się z Olgą (z domu Górską), 
a w 1943 urodził się syn Witold. Przez większość okupacji Błoccy 
mieszkali we Lwowie, po wojnie na krótko przenieśli się do Rab-

ki, a następnie zamieszkali w Kra-
kowie, gdzie inż. Roman Błocki 
zatrudnił się w DOKP. Za namową 
dyrektora Romana Karatnickiego 
podjął od 1 października 1945 pra-
cę w Państwowych Zakładach Me-
talurgicznych w Andrychowie gdzie 
został Głównym Inżynierem (póź-
niej Dyrektorem Technicznym), 
a także nauczycielem i dyrektorem 
przyzakładowej szkoły przemysło-
wej. Zaliczał się więc do pionierów, 
twórców Państwowych Zakładów 
Metalurgicznych – późniejszej po-
tężnej Wytwórni Silników Wysoko-
prężnych Andoria S.A.

Funkcję Głównego Inżyniera pełnił do roku 1952, kiedy po-
wierzono mu zadanie utworzenia biura konstrukcyjnego, bo-
wiem dotychczas produkowano tu wyroby konstruowane poza 
Andrychowem, głownie w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym 
w Łodzi. Roman Błocki był znakomitym konstruktorem. Kie-
rowane przez niego biuro stworzyło najpierw rodzinę silników 
S320, w skład której weszły silniki o liczbie cylindrów 1, 2, 3, 4 
i 6 (z tym, że silnik sześciocylindrowy nie był produkowany seryj-
nie). Silniki te były stosowane głównie do celów stacjonarnych, 
ale także – w wersji trzycylindrowej – do ciągnika gąsienicowego 
Mazur D50. Na lądzie i na statkach były używane skonstruowane 
pod kierunkiem Romana Błockiego zespoły prądotwórcze, ale 
absolutnym hitem rynkowym okazał się jednocylindrowy silnik 
S320, który – dzięki zamówieniom z Azji i z krajów arabskich – 
utrzymał się w produkcji aż do drugiej dekady XXI wieku! Ręcz-
ny rozruch silnika S320 nie był zbyt łatwy; usprawnieniem okazał 
się w tym przypadku opatentowany przez inż. Romana Błockiego 
samoczynnie wyłączany odprężnik po angielsku nazwany „Auto-

Mało znane fakty z historii 
WSW ANDORIA w Andrychowie
Dzięki uprzejmości naszego czytelnika p. Zbigniewa Kubienia, zwróciliśmy uwagę na artykuł zatytułowany „Sprawoz-
danie z praktyki”, zamieszczony w majowym numerze lotniczego magazynu historycznego „Gapa”. Autor tego artyku-
łu, mgr inż. Tadeusz Królikiewicz, ukończył w roku 1951 Oddział Lotniczy Wydziału Komunikacji AGH Krakowie. Pocho-
dzi on z Wadowic, jego ojciec Jan był w latach 1933 – 1953 (z przerwą wojenną) dyrektorem wadowickiego Liceum.

Pieczątka z napisem: „Zakłady Silników Spalinowych, 
Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione, Zakład Nr 2” 
(reprodukcja z artykułu w „Gapie”)

Roman Błocki 1917-
1995 (fotografia ze 
zbiorów rodzinnych)

Charakterystyczny podpis inż. Błockiego znał chyba każ-
dy pracownik WSW (reprodukcja z artykułu w „Gapie”)
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matic Decompressor”. W latach dziewięćdziesiątych ub. wieku 
powstała nawet specjalna wersja silnika jednocylindrowego – sil-
nik S320AD, wyposażony w większe koło zamachowe i w au-
tomatyczny odprężnik. Kolejną opracowaną pod kierownictwem 
Romana Błockiego konstrukcją był pierwszy w Polsce wysoko-
prężny sinik chłodzony powietrzem – S301, później zmoderni-
zowany na S301D. 
Pracując na stanowisku Głównego Konstruktora WSW Roman 
Błocki prowadził badania nad przyczynami uszkodzeń wałów 
korbowych, co zaowocowało napisaniem i obronieniem na Po-
litechnice Krakowskiej pracy doktorskiej.
Podczas pobytu państwa Błockich w Andrychowie urodziły się 
im: córka Wanda i syn Jacek.
Dr inż. Roman Błocki pełnił obowiązki Głównego Konstruk-
tora w WSW Andoria przez 20 lat, był wielokrotnie odznacza-
ny: Srebrną Odznaką Honorową NOT, Medalem za zasługi dla 
obronności kraju, oraz Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. 
W roku 1972, został docentem w bielskiej filii Politechniki Łódz-
kiej (obecna nazwa: Akademia Techniczno-Humanistyczna) i tam 
prowadził prace naukowo-badawcze, najpierw pod kierunkiem 
prof. Jana .A. Wajanda, a następnie prof. Marka Trombskiego. Na 
emeryturę przeszedł w roku 1982. Zmarł 16 VII 1995 r., po dłu-
giej chorobie, będącej następstwem wypadku samochodowego. 
W pogrzebie dr. inż. Romana Błockiego na Cmentarzu Rakowic-
kim w Krakowie wzięli udział ówczesny Wojewoda Bielski prof. 
Marek Trombski (jego dawny szef  z filii Politechniki Łódzkiej) 
i Prezydent Krakowa Józef  Lassota.

W młodości i w wieku dojrzałym Roman Błocki był zapalonym 
sportowcem i turystą. Grał w tenisa, jeździł na nartach i na swo-
im motocyklu z przyczepką „Praga 500” uczestniczył w rajdach. 
Bardzo lubił prowadzić samochód. Mimo lęku wysokości, z któ-
rym się zmagał, chętnie chodził w góry, nawet w Wysokie Tatry. 
Był sędzią narciarskim, a także znakomitym szachistą i brydżystą. 

Andrzej Fryś

Dziękuję Jackowi Błockiemu za udostępnienie danych, pozwala-
jących na napisanie życiorysu śp. Romana Błockiego oraz zdjęć 
z archiwum rodzinnego.

Na motocyklu Praga 500 (fotografia ze zbiorów rodzinnych)

Roman Błocki był nie tylko inżynierem mechanikiem, ale 
także uzdolnionym mechanikiem! (fotografia ze zbiorów 
rodzinnych)

Na górskiej wycieczce (fotografia ze zbiorów rodzinnych)
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 DATA  TEMAT  WYKŁADOWCA
12.03.2020 godz. 17.00  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
19.03.2020 godz. 17.00 Podróże

Nepal – dwa tygodnie przed trzęsieniem ziemi Anna Poraj-Porawska

2.04.2020 godz. 17.00  Środowisko
Kondycja lasów polskich mgr Michał Polaczek

16.04.2020 godz. 17.00  Medycyna 
Serce. Kiedy mamy się martwić i co wtedy dr n. med. Krzysztof  Myrda kardiolog

14.05.2020 godz. 17.00 Interdyscyplinarny
Przełom w cywilizacji ludzkości mgr Ryszard Kurylczyk

21.05.2020 godz. 17.00
Sport 

O historii sportu w Andrychowie, siatkówce i nie 
tylko.

Mariusz Sordyl 
trener siatkówki

22.05.2020 godz. 17.00  Spotkanie integracyjne 
Czarny Groń

4.06.2020 godz.17.00
Podróże 

Od Atlantyku do Pacyfiku. Od Amazonki po Ziemię 
Ognistą

Marzena Wójtowicz 
podróżnik

18.06.2020 godz. 17.00
MKD – zakończenie zajęć 

wykład otwarty

Medycyna
Zadbaj o zdrowie i korzystaj z laboratorium prof. dr hab. Krystyna Sztefko

SPOTKANIE INTEGRACYJNE – Rzyki Praciaki „Czarny Groń” 
WYKŁADY CYKLICZNE – Klub Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Lenartowicza 7
Kontakt: tel. 605 434 520 utw.andrychow@gmail.com www.utw.andrychow.eu

Warsztaty malarskie:
sobota, godz. 10.00 – 15.00 (14, 28.03; 11, 
25.04; 9, 23.05; 6.06) w Klubie UTW ul. Le-
nartowicza 7.
Spotkania z poezją:
w ostatnią środę miesiąca: 25.03; 29.04; 
27.05; godz. 17.15
„Spotkania z polską poezją kobiecą” prowa-
dzi mgr Krystyna Korbut-Płonka w Klubie 
UTW, ul. Lenartowicza 7
Warsztaty wokalne:
wtorek, godz. 15.00
prowadzi kol. Teresa Młocek w Klubie UTW, 
ul. Lenartowicza 7
Warsztaty filozoficzne:
środa, godz. 17.15 (oprócz ostatniej w miesią-
cu, z uwagi na spotkania z poezją).
„Tradycja i kultura Judaizmu” prowadzi dr Łu-
kasz Ćwiertnia w Klubie UTW, ul. Lenartowi-
cza 7
Spotkania towarzyskie:
poniedziałek, godz. 16.00 – 19.00 w Klubie 
UTW, ul. Lenartowicza 7;
Lektorat z języka angielskiego:
środa, godz. 15.30 – 16.30, grupa średnio 
zaawansowana, prowadzi mgr Alina Tupaj 
w Klubie UTW, ul. Lenartowicza 7. Koszt ok. 
50,00 zł/miesiąc

Warsztaty informatyczne:
poniedziałek, godz. 16.00
prowadzi mgr Magdalena Kubalka-Pluta
w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Dąbrowskiego 
2. Koszt ok. 35,00 zł/miesiąc
Ćwiczenia w Klubie Fitness Be-fit Andry-
chów (ul. Słowackiego 4a, stary tartak)
Pilates
wtorek, godz. 9.00 – 10.00 (kontynuacja) koor-
dynator Barbara Zaborowska tel. 504 252 731
Joga
poniedziałek, godz. 9.00 – 10.00 (kon-
tynuacja) koordynator Mieczysława Prus 
tel. 697 762 156
poniedziałek, godz. 16.15 – 17.15 (kon-
tynuacja) koordynator Wanda Olearczyk 
tel. 602 625 751
Gimnastyka 50+
środa, godz. 9.00 – 10.00 (kontynuacja) 
koordynator Krystyna Zach tel. 880 841 738 
lub w zastępstwie Mieczysława Prus 
tel. 697 762 156
piątek, godz. 9.00 – 10.00 (kontynuacja) koor-
dynator Stanisława Pomietło tel. 500 362 709
Gimnastyka „Zdrowe plecy”
czwartek, godz. 15.45 – 16.45, koordynator 
Jadwiga Moskwik. Koszt ok. 25,00 zł/miesiąc
 

Baseny termalne:
w każdy pierwszy poniedziałek. Zapisy u kol. 
Barbary Bubak tel. 609 735 206

Basen kryty w Andrychowie:
Aerobik wodny
czwartek, godz. 7.45; 8.45; 9.45.
Turystyka i rekreacja: prowadzi kol. Józef  
Kobielus tel. 510 238 243
środy, wg programu wycieczek opracowywa-
nego na każdy miesiąc (utw.andrychow.eu)

Wycieczki turystyczne:
1. Toskania, 16 – 22 kwietnia, organizator: Bar-
bara Lachendro-Kruczała, tel: 694 314 901.
2. Dolny Śląsk – nieznane zamki, 21 – 23 
kwietnia. Koszt około 400,00 zł.
3. Od Krynicy na wschód kraju, 26 – 28 
maja. Koszt około 400,00 zł.
4. Golgota Beskidzka i Zamek Żywiecki,  
26 marca.

Wydarzenia kulturalne:
„Klimakterium i już” – musical cz. I – Kraków 
Kino Centrum Kijów, 28 marca 2020 r.
Wyjazd do Operetki – planowany na maj.

  Źródło: UTW w Andrychowie

Wykłady PROGRAM ZAJĘĆ
Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie” II semestr 2020 r.

WARSZTATY TEMATYCZNE
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Słuchaj nas na falach średnich
1584 kHz

Wykładowca omówił różne aspekty procesu starzenia człowieka 
i przedstawiał zioła lub inne substancje naturalne, które procesy 
starzenia spowalniają. Niestety wykład był na wskroś skomercja-
lizowany, mniej było mowy o ziołach jako takich, a więcej było 
reklamy produktów Laboratorium Medycyny Naturalnej BON-
MED, pod nazwą Zioła Ojca Grzegorza. Nie obeszło się także 
bez promocji książki „Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia”, którą 
napisał wykładowca razem z prof. Iwoną Wawer.
Dla mnie bardzo ciekawe były informacje na temat wielostron-
nych terapeutycznych właściwości korzenia Tarczycy Bajkalskiej, 
oraz wpływu na tempo zrastania się kości, jakie ma substancja 
mumio, pochodząca z gór Azji Środkowej. Nowością było też 
antynowotworowe działanie grzybów – zarówno jadalnych (bo-
rowik), jak i czarnej huby.
Kolejny już wykładowca na andrychowskim UTW zwrócił uwagę 
na korzystny wpływ, jaki ma resweratrol, który – głównie poprzez 
działanie antyoksydacyjne – hamuje starzenie organizmu, chroni 
układy nerwowy i krążenia oraz wspomaga profilaktykę nowo-
tworów. Tu na szczęście nie musimy stosować żadnego z Ziół 
Ojca Grzegorza, wystarczy pić czerwone wino lub, godząc się 
na znacznie słabsze działanie, jeść ciemne winogrona, orzeszki 
ziemne, owoce morwy, czy czarnej porzeczki.

Andrzej Fryś

O ziołach, które powinniśmy 
stosować

Na wykład 13 lutego przyszło mnóstwo słuchaczy. Sala 
pękała w szwach, brakowało krzeseł. Lekarz Krzysztof 
Błecha wygłosił wykład zatytułowany: „Zioła poprawiają-
ce zdrowie w wieku senioralnym”. 

Projekt skierowany do kobiet:
• w wieku 50-69 lat;
• ubezpieczonych;
• które nie wykonywały badania w ciągu ostatnich 24 miesięcy;
• u których w najbliższej rodzinie (matka, siostra, córka) zdiagno-
zowano raka piersi – mogą wykonywać badanie co 12 miesięcy;
• u których wcześniej nie rozpoznano raka piersi;
• które są mieszkankami Małopolski lub pracują na terenie 
województwa małopolskiego.
Badania mammograficzne:
• są bezpłatne;
• nie wymagają skierowania;
• wykonywane są w mobilnej pracowni, która jest przystoso-
wanym pojazdem do wykonywania badań mammograficznych 
w systemie objazdowym;
• zdjęcia wykonywane są techniką pośrednią cyfrową aparatami 
SIEMENS
• pracownia mobilna posiada wszelkie niezbędne pozwolenia 
i atesty oraz podlega okresowym kontrolom (WSSE, NFZ)
W trakcie marcowego spotkania w Andrychowie, uczestniczki 
będą mogły wykonać badanie mammograficzne. 
W programie przewidziano również:
• wykład na temat profilaktyki nowotworowej i zdrowego stylu 
życia oraz konsultacje;
• badania w zakresie analizy składu ciała – wyznaczanie BMI;
• ćwiczenia na modelach piersi – nauka samobadania;
• poczęstunek oraz materiały edukacyjne dla uczestniczek. 

Informacje i zapisy pod numerami telefonu:12 633 02 18 | 503 
777 651. Realizatorem spotkania jest Centrum Medyczne Masza-
chaba (31-202 Kraków, ul. Prądnicka 50a).
   Źródło: Centrum Medyczne Maszachaba

Mammografia – badam się! 
Bezpłatne spotkanie w Andrychowie

11 marca o godz. 15:30 w sali MDK w Andrychowie od-
będzie się bezpłatne spotkanie edukacyjne na temat pro-
filaktyki zdrowotnej kobiet. Projekt: „Kształtowanie świa-
domości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69 lat w zakresie 
profilaktyki raka piersi w latach 2019 – 2020”, współfi-
nansowany ze środków RPO Województwa Małopolskie-
go na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.
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ogłoszenia

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona przy 
ul. Stanisława Lenartowicza w Andrychowie, objęta księgą 
wieczystą nr KR1W/00045848/3, składająca się z działki nr 
474/18 o pow. 0,0194 ha. Zbywana nieruchomość jest niezabudo-
wana zlokalizowana w odległości 1,3 km od centrum miasta. Teren 
o kształcie zbliżonym do prostokąta (szerokości ok. 10 m) z lekkim 
spadkiem w kierunku północnym, porośnięty trawą oraz pojedyn-
czymi drzewami. Od strony zachodniej działkę przecina sieć kana-
lizacji sanitarnej, wodociągowa oraz podziemna sieć energetyczna 
niskiego napięcia. W najbliższym otoczeniu znajduje się zabudo-
wa mieszkaniowa wielorodzinna oraz usługowa. Nieruchomość 
posiada dostęp do drogi publicznej ul. Stanisława Lenartowicza 
poprzez drogę boczną o nawierzchni żwirowej bez urządzonego 
wjazdu. W ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana 
jest jako Bp.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego części Gminy Andrychów w zakresie parcel położo-
nych w Andrychowie, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX-463-06 
Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 września 2006r. (z późn.
zm.) przedmiotowa działka znajduje się w jednostce oznaczonej 
symbolem: A6.3/4b.MW1 – tereny zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej.
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań i wolna jest od 
obciążeń.
Przetarg (licytacja) odbędzie się 31 marca 2020 r. o godz. 
10-tej w budynku Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 
15, II piętro, sala konferencyjna.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 17.000,00 zł netto (sie-
demnaście tysięcy złotych 00/100) + 23% podatek Vat – zgodnie 
z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. 
W przetargu mogą brać udział podmioty, które wpłacą wadium 
w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100) w formie 
pieniądza: przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego 
w Andrychowie nr 82 8110 0000 2001 0000 1225 0002 prowadzo-
ny przez ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie w taki sposób, 
aby najpóźniej w dniu 24 marca 2020 r. wadium znajdowało się 
na rachunku. 
Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa potwierdza 
wniesienie wadium przez jego uczestników, którzy winni przed-
łożyć komisji dowód tożsamości oraz oświadczenie, że zapoznali 
się ze wszystkimi warunkami przetargu. W przypadku, gdy uczest-
nikiem jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, 
osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna 
przedłożyć do wglądu na papierze aktualny odpis z Krajowego Re-
jestru Sądowego. Małżonkowie osobiście biorą udział w przetargu 
lub okazują pisemną zgodę drugiego współmałżonka lub składają 
oświadczenie o nabywaniu nieruchomości z majątku odrębnego. 
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, koniecz-
ne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa uprawniającego 
do udziału w postępowaniu przetargowym.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zali-
cza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega prze-
padkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od 

podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu 
wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (bez odsetek), w ciągu 
3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia 
wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie 
wnoszenia.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli 
przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpie-
nie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej 
niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży nieruchomości winna zostać wpłacona jedno-
razowo przed zawarciem umowy notarialnej. Przed podpisaniem 
umowy środki finansowe winny znajdować się na rachunku ban-
kowym Gminy Andrychów. O terminie zawarcia umowy Nabywca 
zostanie zawiadomiony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umowy notarialnej, w tym 
opłat sądowych ponosi Nabywca. 
W przypadku, gdy Nabywcą nieruchomości ustalony zosta-
nie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2278), do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomo-
ści Nabywca winien przedłożyć zezwolenie jeżeli jego uzyskanie 
wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. 
Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie praw-
nym i faktycznym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia lub 
wznowienia granic działki pokrywa koszty prac geodezyjnych. 
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości 
można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15 (I piętro, pok. 
112 lub 113) w godzinach pracy Urzędu osobiście lub telefonicznie 
pod nr 33-842-99-55 lub 33-842-99-57. 
Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie interneto-
wej Urzędu www.andrychow.eu oraz w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miejskiego w Andrychowie www.bip.malopolska.
pl /umandrychow/ jak również w siedzibie i na tablicach ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Andrychowie.
Burmistrz Andrychowa zastrzega sobie prawo odwołania przetar-
gu z ważnych powodów. 

Materiał nadesłany przez UM w Andrychowie

Burmistrz Andrychowa ogłasza I-szy publiczny przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Andrychowie 
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Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w Andry-
chowie przy ul. Głowackiego, składająca się z działki nr 1359/15 
o pow. 0,0743ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00075377/9 
oraz działki nr 1800/10 o pow. 0,0034ha, objętej księgą wieczystą nr 
KR1W/00074178/7.
Zbywane działki stanowią jeden kompleks gruntów, który jest niezabudo-
wany, położony w odległości ok. 1,5 km od centrum miasta, przy granicy 
z miejscowością Roczyny. Kompleks ma kształt regularny o szerokości 18 
m w części wschodniej, zwężający się do ostrego szpica w części zachodniej. 
Działki przylegają bezpośrednio do pasa drogi gminnej ul. B. Głowackiego, 
jednak z uwagi na jej ukształtowanie potencjalny nabywca nie uzyska zgody 
na zlokalizowanie tam zjazdu. Od drogi oddziela go chodnik oraz betonowe 
korytko – rów. Grunt porośnięty jest drzewami (gęste samosiejki – drze-
wostan niskiej jakości), zakrzewiony, położony w terenie o lekkim spadku 
w kierunku południowo-zachodnim. W najbliższym otoczeniu znajdują się 
tereny pokryte zielenią nadrzeczną od potoku Bulówka (w odległości ok. 60 
m) oraz zabudowa mieszkaniowa. Media tj. kanalizacja sanitarna, wodocią-
gowa oraz gazowa znajdują się w odległości do 35 m od południowej granicy 
działek. Napowietrzna sieć energetyczna biegnie wzdłuż północnej granicy 
działki. Na kompleksie posadowione są dwa słupy.
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań i wolna jest od obciążeń, 
a ujawnione w Dziale III księgi wieczystej KR1W/00074178/7 prawa, rosz-
czenia i ograniczenia nie dotyczą działki nr 1800/10, która jest przedmiotem 
zbycia.
Przetarg (licytacja) odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. o godz. 
11-tej w budynku Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15, II 
piętro, sala konferencyjna.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części 
Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w miejscowości Andry-
chów, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX-463-06 Rady Miejskiej w Andry-
chowie z dnia 28 września 2006 r. z późn.zm. przedmiotowe działki znajdują 
się w jednostkach oznaczonych symbolami:
A12.1/2.ZP2/MN1,WS1– „tereny zieleni nieurządzonej” – przeznacze-
nie dopuszczone dla terenu: „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej”, „tereny wód powierzchniowych płynących”;
A7.1. KDz - „teren drogi zbiorczej”, droga układu podstawowego. 
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 14.000,00 zł netto (czternaście 
tysięcy złotych 00/100). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony należny 
23% podatek VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów 
i usług.
W przetargu mogą brać udział podmioty, które wpłacą wadium w wy-
sokości 1.400,00 zł (jeden tysiąc czterysta złotych 00/100) w formie pienią-
dza: przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Andrychowie  
nr 82 8110 0000 2001 0000 1225 0002 prowadzony przez ABS Bank Spół-
dzielczy w Andrychowie w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 10 kwietnia 
2020 r. wadium znajdowało się na rachunku. 
Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa potwierdza wniesienie 
wadium przez jego uczestników, którzy winni przedłożyć komisji dowód 
tożsamości oraz oświadczenie, że zapoznali się ze wszystkimi warunkami 
przetargu. W przypadku, gdy uczestnikiem jest podmiot wpisany do Krajo-
wego Rejestru Sądowego, osoba upoważniona do reprezentowania uczestni-
ka powinna przedłożyć do wglądu na papierze aktualny odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego. W przypadku osób pozostających w związku małżeń-
skim posiadających ustawową wspólność majątkową do udziału w przetargu 
wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa 
w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie 
współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu 
z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środ-
ków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustalona w przetargu. Jeżeli 
uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedło-
żenie oryginału pełnomocnictwa uprawniającego do udziału w postępowa-

niu przetargowym.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na 
poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy no-
tarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone 
niezwłocznie (bez odsetek), w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unie-
ważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób od-
powiadający formie wnoszenia.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynaj-
mniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny 
wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym 
że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrą-
gleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości winna zostać wpłacona jed-
norazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Przed podpisaniem umowy 
notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym 
Gminy Andrychów. O terminie zawarcia umowy notarialnej Nabywca zo-
stanie zawiadomiony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetar-
gu. Koszty sporządzenia umowy notarialnej, w tym opłat sądowych ponosi 
Nabywca. 
W przypadku, gdy Nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzo-
ziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 z późn.zm.), 
do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości Nabywca winien 
przedłożyć zezwolenie jeżeli jego uzyskanie wynika z przepisów cytowanej 
wyżej ustawy. 
Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie prawnym i fak-
tycznym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia lub wznowienia granic 
działki pokrywa koszty prac geodezyjnych. Nabywca wyrazi zgodę na nie-
odpłatne wejście służb technicznych na w/w działkę w przypadku awarii, 
względnie potrzeby remontu bądź modernizacji urządzeń uzbrojenia terenu 
znajdujących się na działce, natomiast ewentualne szkody nimi spowodowa-
ne likwidowane będą według zasad określonych w Kodeksie cywilnym. 
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można 
uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzę-
du Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15 (I piętro, pok. 112 lub 113) 
w godzinach pracy Urzędu osobiście lub telefonicznie pod nr 33-842-99-55 
lub 33-842-99-56. 
Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu 
www.andrychow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miej-
skiego w Andrychowie www.bip.malopolska.pl/umandrychow/ jak 
również w siedzibie i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andry-
chowie. Burmistrz Andrychowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
z ważnych powodów. 

Materiał nadesłany przez UM w Andrychowie

Burmistrz Andrychowa ogłasza I-szy publiczny przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. B. Głowackiego w Andrychowie
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Kocierz Hotel&Spa zaprasza do wspólnej zabawy. Wystarczy 
odpowiedzieć na pytanie: Jaka marka kosmetyków jest wio-
dącą w kocierskim SPA? Odpowiedzi prosimy przesyłać na 
adres redakcji do 20 marca 2020 r. Wśród osób, które nadeślą 
prawidłową odpowiedź, wybierzemy zwycięzcę, który otrzyma 
2 zaproszenia na manicure biologiczny do SPA Kocierz oraz 
2 nielimitowane czasowo wejściówki do Strefy Wellness 
(basen, sauny, jacuzzi). Nagroda za rozwiązanie konkursu 
z poprzedniego numeru wędruje do Eugeniusza Matyszkowi-
cza z Andrychowa. Gratulujemy! Zwycięzcę prosimy o kontakt 
z redakcją.

Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Andrychowie

ul. Metalowców 10, Gabinet 2-03

materiał sponsorowany

Uwaga! Konkurs!

MARZEC 2020:
9.03.2020 r. (poniedziałek) 8:30-12:30

11.03.2020 r. (środa) 14:30-19:00
12.03.2020 r. (czwartek) 14:30-19:00

16.03.2020 r. (poniedziałek) 8:30-12:30
18.03.2020 r. (środa) 8:00-12:30

19.03.2020 r. (czwartek) 8:00-12:30
23.03.2020 r. (poniedziałek) 8:30-15:30

25.03.2020 r. (środa) 14:30-17:30
26.03.2020 r. (czwartek) 14:30-17:30

30.03.2020 r. (poniedziałek) 8:30-12:30

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

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, do-
browolne 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. 
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W ostatnim czasie skontaktowali się z nami 
spadkobiercy, pochodzącego z Rzyk, Mieczy-
sława Kozłowskiego (1923-1947) pseudo-
nim „Błysk”, „Bunt”, „Żbik”, dowódcy od-
działu niepodległościowego NZW/APwK 
„Błysk”. I to właśnie dzięki nim zbiory Ar-
chiwum poszerzą się o unikatowe materiały 
archiwalne dotyczące tego żołnierza wyklę-
tego. Jak czytamy na stronach internetowych 
Instytutu Pamięci Narodowej https://kra-
kow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/83901,Mie-
czyslaw-Kozlowski-1923-1947.html) 
„(...) Oddział „Błysk” działał w zachodniej części 
powiatu wadowickiego, a także w powiatach bial-
skim, żywieckim i chrzanowskim. Osłabiał struk-
tury komunistycznej władzy, rozbijając posterunki 
MO w Wieprzu, Babicach, Wilamowicach i Kętach 
oraz dokonując akcji wymierzonych w członków 
PPR i współpracowników bezpieki. Środki na 
utrzymanie oddziału i żywność zdobywano podczas 
rekwizycji, dokonywanych w państwowych spółdziel-
niach, urzędach i fabrykach. Partyzanci prowadzili 
również akcję propagandową, kolportując ulotki, 
wzywające do oporu przeciwko komunistom i infor-
mujące o antypolskim charakterze „ludowej” wła-
dzy. Aktualnie jesteśmy w trakcie przygoto-
wywania osobnego artykuły (we współpracy 
z Arturem Obozą) w całości poświęconego 
Mieczysławowi Kozłowskiemu. Mamy na-
dzieję, że ukaże się on w kwietniowym wy-
daniu Nowin Andrychowskich. 

W ramach prac Archiwum dokonaliśmy re-
jestracji audio repertuaru dwóch zespołów 
śpiewaczych: Koła Gospodyń Wiejskich 
z Sułkowic-Łęgu oraz Koła Gospodyń 
Wiejskich z Roczyn. Niebawem, po pracach 
związanych z postprodukcją utwory za-
mieszczone zostaną na stronie internetowej 
AGA (aga.edu.pl) na której wciąż przyby-
wa nowych zdigitalizowanych materiałów 
archiwalnych. W tym miesiącu szczególnie 
dziękujemy darczyńcy panu Andrzejowi 
Janusowi a drogim czytelnikom polecamy 
uwadze jego interesującą kolekcję pocztó-
wek związanych z Andrychowem.
Szanowni Państwo – archiwum AGA 
z założenia tworzymy wspólnie – każdy kto 
chce może podzielić się swoimi archiwalia-
mi i pokazać je innym. Jeśli mają Państwo 
stare (co najmniej z lat 70-80. XX wieku), 
ciekawe, oryginalne fotografie dokumentu-
jące dawne życie w gminie Andrychów pro-
simy o kontakt z nami. Osoby działające na 
rzecz Archiwum zeskanują archiwalia na 
profesjonalnym sprzęcie opracują i następ-
nie zwrócą. Do Archiwum, celem wykona-
nia ich kopii cyfrowych, można przekazać 
oprócz fotografii również wszelkiego ro-
dzaju dokumenty (pamiętniki, świadectwa 
szkolne, dyplomy, legitymacje, stare listy, 
pocztówki, telegramy, itp.), można także 
umówić się na nagranie wspomnień...

Przypominamy, że dwuletni projekt pod 
nazwą „Archiwum Gminy Andrychów” 
(podajemy skróconą nazwę projektu) reali-
zowany jest dzięki dotacji z Narodowego 
Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środ-
ków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, 
pozyskanej przez Fundację „Memo”.

W razie pytań zapraszamy serdecznie 
do kontaktu z koordynatorką projektu 
Reginą Pazdur, tel.: 531 245 785, funda-
cjamemo@gmail.com.

Co nowego w Archiwum Gminy Andrychów – AGA?

Rozpoczęte z początkiem roku w gminie Andrychów etnograficzne badania terenowe potrwają do końca listopada 
2020 r. Przeprowadzają je mgr Regina Pazdur i mgr Daria Rusin, które spotkają się osobiście z seniorami i seniorkami 
a także tymi spośród Państwa, którzy są w posiadaniu interesujących materiałów archiwalnych i jednocześnie wyrażają 
chęć upublicznienia ich. O badaniach i Archiwum opowiadamy także na zebraniach wiejskich w sołectwach gminy, 
które tradycyjnie odbywają się w pierwszym kwartale roku.
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Propozycje książkowe Miejskiej Biblioteki Publicznej

Propozycje płytowe sklepu muzycznego „Mikrus”

Krążek wypełniony futurystycznymi 
brzmieniami r&b, pop, trap i soul – trafi do 
sklepów i serwisów cyfrowych 14 lutego 
2020. W dniu, w którym ruszyła oficjalna 
przedsprzedaż albumu, na YouTube poja-
wił się pierwszy odcinek serialu dokumen-
talnego „Justin Bieber: Seasons”, który 
prezentuje kulisy nagrań „Changes” oraz 
wydarzenia z jego życie. Justin Bieber po 
raz kolejny króluje na listach przebojów.
Źródło: empik.com

Kiedy przed laty rówieśnicy Michała Bajo-
ra słuchali Beatlesów, on również zafascy-
nowany słuchał ich wspaniałych piosenek. 
Ale równolegle wsłuchiwał się w utwory 
włoskich i francuskich wykonawców. Tym 
razem Michał Bajor postanowił przemie-
szać swoje muzyczne włosko-francuskie 
fascynacje i z kilkuset piosenek wybrał 19, 
które w większości nagrał na płycie po raz 
pierwszy. 
Źródło: michalbajor.pl

Michał Bajor 
„Kolor cafe: przeboje włoskie i francuskie”

To drugi studyjny album Harry’ego, którego 
debiutancki album wydany w 2017 roku osią-
gnął w Polsce status platynowej płyty. Mate-
riał artysty będzie dostępny w trzech warian-
tach: na CD, winylu oraz w wersji specjalnej, 
zawierającej 32-stronicową książeczkę z eks-
kluzywnymi zdjęciami zrobionymi w czasie 
powstawania płyty. Na albumie znajdzie się 
12 utworów, w tym singiel „Lights Up”, który 
odsłuchano już ponad 100 milionów razy.
Źródło: empik.com

Hary Styles 
„Fine Line” 

Justin Bieber 
„Changes”

Znakomicie przyjęty debiut szkockiej au-
torki, która otrzymała za niego Caledonia 
Novel Award w 2018 roku. Akcja powieści 
rozgrywa się w XIX wieku w Londynie. 
Młoda artystka Iris poznaje Silasa, który 
od pierwszego momentu jest oczarowany 
piękną kobietą. Z czasem fascynacja prze-
radza się w obsesję, która popycha męż-
czyznę do zbrodni. Połączenie romansu 
i thrillera, który trzyma w napięciu do 
ostatnich stron.

Czytelnicy, którzy przeczytali „Tatuażystę 
z Auschwitz” z pewnością sięgną po hi-
storię dzielnej Cilki, która po koszmarze 
w obozie koncentracyjnym trafia do ko-
lejnej niewoli. Oskarżona przez radzieckie 
władze o kolaborację, zostaje skazana na 
15 lat pobytu w syberyjskim łagrze. Głód, 
zimno i praca ponad siły to codzienność. 
Jedyne co utrzymuje więźniów przy życiu 
to przyjaźń i miłość, które pozwalają my-
śleć z nadzieją o przyszłości.

Autor to prawdziwy miłośnik i znawca pta-
ków, przede wszystkim ptaków polskich. 
W swojej książce prezentuje nie tylko fakty 
i ciekawostki, ale również mity, przysłowia, 
legendy czy ślady ptaków w historii, reli-
gii i sztuce. Gawędziarski styl przypomina 
opowieści o zwierzętach Simony Kossak, 
pełne pasji i miłości do świata przyrody. 
Książka zachęca do tego by pójść na spa-
cer i posłuchać stukotu dzięcioła, śpiewu 
słowika czy klangoru żurawi.

Heather Morris „Podróż Cilki” Elizabeth Macneal „Fabryka lalek” Marek Pióro „Plamka mazurka” 
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Nim juniorzy Beskidu dotarli do turnieju finałowego w Libiążu, 
musieli wyeliminować rywali na wcześniejszych etapach rywaliza-
cji na szczeblu wadowickiego podokręgu. W zawodach na szcze-
blu zachodniej Małopolski zmierzyli się z SMS-em Oświęcim 
oraz MKS-em Trzebinia. Do walki nie stanął zespół z Chrzano-
wa, który wywalczył do nich przepustkę, ale nie dotarł na zawody. 
Na początek zmagań andrychowianie rozgromili zespól z Oświę-
cimia 6:0, a bramki zdobyli: Jakub Rusinek (trzy), Daniel Wró-
bel, Paweł Dwornik oraz Artur Mizera. W kolejnym starciu 
Beskid zwyciężył 6:3 z drużyną z Trzebini po kolejnych trzech 
bramkach Jakuba Rusinka, dwóch golach Tomasza Balona 
i jednym Daniela Wróbla. 
Warto zaznaczyć, że Beskid zagrał w tym turnieju... bez etatowe-
go bramkarza. Pomiędzy słupkami musiał stanąć obrońca Mi-
chał Zieliński. Z kolei Jakub Rusinek został królem strzelców 
całych zawodów, choć pozycja napastnika nie jest jego nomi-
nalną. Drużyna Beskidu zagrała w składzie: Michał Zieliński, 
Jakub Rusinek, Artur Mizera, Karol Kozieł, Tomasz Stawo-
wy, Tomasz Balon, Paweł Dwornik, Miłosz Koczur, Daniel 
Wróbel, Wojciech Trojak. Pod nieobecność Mariusza Sobali, 
rolę trenera pełnił kierownik drużyny Dariusz Rusinek. 

gs Foto: profil Beskid Andrychów Juniorzy Starsi na Facebooku 

Beskid mistrzem 
Małopolski Zachodniej

Drużyna juniorów Beskidu Andrychów zanotowała świet-
ny rezultat na szczeblu zachodniej Małopolski. Młodzi 
andrychowianie z dużą przewagą wygrali zmagania fina-
łowe, aplikując rywalom aż po sześć bramek.

Przed zawodnikami jeszcze daleka droga na szczyt, ale wszystko 
zmierza w odpowiednik kierunku. Wydaje się, że przetrzeć szla-
ki było najtrudniej. Teraz organizatorzy muszą „tylko” utrzymać 
wysoko zawieszoną poprzeczkę.
- Podstawą jest nasza codzienna praca i zaufanie ludzi do naszych metod 
szkoleniowych. Na rynku piłkarskim jesteśmy tylko 4 lata, a chłopców 
zapraszają i obserwują największe kluby z woj. małopolskiego, śląskiego, 
podkarpackiego czy dolnośląskiego. To powinien być zdecydowany sygnał dla 
młodszych zawodników, którzy siłą rzeczy na tą chwilę mają mniej takich 
„atrakcji”. Zrobimy co w naszej mocy, aby z najstarszym rocznikiem utrzy-
mać poziom ligi wojewódzkiej w młodzikach na czym w naturalny sposób 
skorzystają młodsi – komentuje prezes Akademii Kuczaj Artur.

AP Progress

Ekspresowe tempo rozwoju
Akademia Piłkarska Progress Andrychów od 4 lat szkoli 
na najwyższym poziomie. Zaangażowanie i wiedza trene-
rów powoli zaczyna przynosić wymierne rezultaty. 

Jakub Wnęczak (07 r.)
testy w Górniku Zabrze

Jakub Szemik (06 r.), 
Dominik Seneszyn (06 r.)
testy w Wiśle Kraków

Michał Kramarz (07 r.), 
Koryga Bartłomiej (07 r.) 
testy w Zagłębiu Sosnowiec

Maksymilian Rajda (08 r.) 
kadra małopolski, testy w Re-
sovii Rzeszów i Zagłębiu Lubin
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Zasadnicza część sezonu upłynęła podopiecznym trenera Da-
riusza Syguły pod znakiem seryjnych zwycięstw, choć w tym 
sezonie MKS nie ustrzegł się kilku potknięć. Stąd wiodąca rola 
TKS-u Tychy, który zajął pierwszą lokatę z trzydziestoma sied-
mioma punktami na koncie, a więc z przewagą czterech oczek 
nad MKS-em. Trzeci Kęczanin zgromadził trzydzieści punktów, 
a czwarty Volley Rybnik dwadzieścia jeden. Zgodnie z zasada-
mi fazy play-off, pierwszy zespół mierzy się z czwartym, a drugi 
z trzecim, a więc MKS trafił na lokalnego rywala. Andrychowia-
nie mogą być optymistami przed fazą play-off, bo w zasadniczej 
części sezonu MKS wygrywał z Kęczaninem dwukrotnie i to 
przekonująco, bo 3:1 w Andrychowie i 3:0 w Kętach. Trzeba jed-
nak pamiętać, że rywalizacja w fazie play-off  rządzi się swoimi 
prawami i o końcowym sukcesie może zadecydować dyspozycja 
dnia. Początek zmagań MKS-u z Kęczaninem odbył się w week-
end 29 lutego – 1 marca i zakończył sie zwycięstwem (3:0) oraz 
porażką naszych siatkarzy (1:3). Tydzień później (7-8 marca) za-
planowano rewanże w Kętach, a ewentualny piąty termin wyzna-
czono na 11 marca w Andrychowie. Walka toczy się oczywiście 
do trzech wygranych spotkań, a zwycięzca wywalczy przepustkę 
do turnieju półfinałowego.
Turniej półfinałowy o awans do I ligi zaplanowano na 27-29 mar-
ca. Dwa najlepsze zespoły z „andrychowskiej” grupy V zmierzą 
się z dwoma najlepszymi zespołami z grupy VI, gdzie o najwyż-
sze lokaty walczą Avia Świdnik, KKS Kozienice, Extrans Sędzi-
szów Małopolski oraz Karpaty Krosno. Tutaj walka toczyć się 
będzie o dwa miejsca w turnieju finałowym, który zaplanowano 
na 22-26 kwietnia. W tych zawodach zmierzy się sześć ekip (po 
dwie najlepsze z każdego półfinału), a do I ligi awansują dwie 
ekipy. 
Droga do awansu jest więc jak co roku długa i kręta, ale z każ-
dym podejściem doświadczenie andrychowian rośnie. Może tym 
razem się uda?             gs

Kolejne podejście
Faza zasadnicza II ligi siatkarzy zakończona. Drużyna 
MKS-u Andrychów jak co roku uplasowała się w ścisłej 
czołówce, choć tym razem już nie na szczycie, a na dru-
giej pozycji. Teraz przed nimi starcie z Kęczaninem Kęty 
w fazie play-off.

Podopieczne trener Beaty Książek na przestrzeni kilku ostat-
nich meczów zanotowały tylko jedno potknięcie, pokonując 
końcem stycznia Bronowiankę Kraków 3:2 (19:25, 19:25, 25:20, 
25:18, 15:13), odprawiając z kwitkiem SMS Kraków 3:0 i ulegając 
niżej notowanemu MKS-owi MOS Wieliczka 2:3, choć prowa-
dziły już 2:0. Walka o czołowe miejsca w I lidze małopolskiej jest 
bardzo wyrównana. Prowadzący Setbol Oświęcim wypracował 
sobie pięciopunktową przewagę nad Jedynką Tarnów, ale trze-
ci MKS Andrychów traci to Jedynki tylko jedno oczko. Czwarta 
Bronowianka Kraków traci do MKS-u cztery punkty, ale jeden 
mecz rozegrany więcej.
Andrychowianki mają przed sobą jeszcze kilka meczów przed 
zakończeniem fazy zasadniczej: 7 marca na wyjeździe z Kęczani-
nem, 14 marca u siebie z Sandecją Nowy Sącz, 15 marca u siebie 
z Prądniczanką Kraków, 21 marca na wyjeździe z Victorią Witko-
wice, a 28 marca u siebie z UMKS PMOS Chrzanów. Czy pod-
opiecznym Beaty Książek uda się utrzymać miejsce w czołówce? 
             gs

Faza zasadnicza na finiszu

Siatkarki MKS-u Andrychów w I lidze małopolskiej kobiet 
utrzymują miejsce w czołówce stawki, regularnie zbierając 
punkty z parkietu. Na sześć starć do końca zasadniczej czę-
ści sezonu andrychowianki plasują się na trzecim miejscu.
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Zespół juniorów MKS-u  
przeszedł z powodzeniem 
wszystkie lokalne szczeble, 
by w finale na szczeblu 
Małopolski sięgnąć po 
drugie miejsce, po poraż-
ce w finałowym starciu ze 
Spartą Kraków 1:3. Srebr-
ne medale były dla pod-
opiecznych trenera Piotra 
Trojaka przepustką do 
turnieju ćwierćfinałowego 
mistrzostw Polski juniorów. 
Zmagania ćwierćfinało-
we rozegrano w Ozorko-
wie, a drużyna MKS-u na 
pierwszy ogień uległa AZS-
-owi UWM Olsztyn 1:3, 
następnie lepsi okazali się 
gospodarze z Bzury Ozor-
ków (3:0), a na zakończenie 
andrychowianie przegrali 
z zespołem z Szamotuł 0:3. 
Indywidualne wyróżnienie 
w zespole MKS-u zdobył 
Kacper Komendera. Tym razem medale nie zawisły więc na szyjach młodych siatkarzy MKS-u, ale udział w turnieju ćwierćfina-
łowym mistrzostw Polski to dla nich znakomite doświadczenie. Juniorzy MKS-u walczyli w składzie: Kacper Komendera, Michał 
Błazenek, Mateusz Mizera, Kamil Bodzek, Wojciech Charaszkiewicz, Bartłomiej Madej, Jakub Dyrcz, Wiktor Bylica, Woj-
ciech Dendys, Szymon Kożuch, Jan Wyrwa, Szymon Kopaczewski. Trenerem zespołu jest Piotr Trojak.
Z kolei wśród kadetów i kadetek zespoły MKS-u dotarły do finałów wojewódzkich, ocierając się o brązowe medale na szczeblu Ma-
łopolski. W meczu o trzecie miejsce andrychowianki przegrały dopiero po tie-breaku, a najlepszą atakującą turnieju została wybrana 
Martyna Matlak z MKS-u. Wśród kadetów andrychowianie w starciu o brąz ulegli LKS-owi Bobowa 0:3 i również zajęli czwarte 
miejsce.          gs Fot. profil MKS Andrychów na Facebooku

Młodzież w wojewódzkiej elicie
Siatkarskie drużyny MKS-u Andrychów jak co roku walczą na wysokim szczeblu młodzieżowych rozgrywek. Kadetki 
i kadeci dotarli ostatnio do finałów wojewódzkich, a juniorzy aż do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski.
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Andrychowianie rozpoczęli zimowe sparingi już w styczniu, wy-
korzystując sprzyjającą pogodę oraz dobrodziejstwa okolicznych 
sztucznych pełnowymiarowych boisk. Beskid sparował głównie 
ze śląskimi piąto- oraz czwartoligowcami. Na pierwszy ogień an-
drychowscy piłkarze zmierzyli się z Drzewiarzem Jasienica, re-
misując 1:1, a bramkę wyrównującą strzałem z dystansu zdobył 
Karol Maciejczyk. W kolejnym starciu Beskid wygrał z KS-em 
Chełmek 3:0, a gole zdobyli Patryk Mendela, Miłosz Węglarz 
oraz Juan Pablo Alvarez Munera. Następnie podopieczni tre-
nera Mrowca odprawili z kwitkiem Iskrę Pszczyna. Choć do 
przerwy andrychowianie przegrywali 0:1, to w drugiej połowie 
bramki zdobyli Patryk Mendela oraz Mariusza Sobala, przechy-
lając szalę zwycięstwa na stronę Beskidu. W czwartym sparingu 
Beskidowcy znów wygrali ze śląskim czwartoligowcem, tym ra-
zem z Unią Dąbrowa Górnicza 1:0. Gola na wagę zwycięstwa 
strzelił po raz kolejny Patryk Mendela, który w sparingach wyrósł 
na najlepszego snajpera. Z kolei w piątym meczu sparingowym 
Beskid zremisował z MRKS-em Czechowice-Dziedzice 1:1 po 
golu siedemnastoletniego Dawida Rzegotki. Na przestrzeni 
pięciu meczów towarzyskich Beskid był zatem niepokonany. An-
drychowianie mają jeszcze w planach sparing z Orłem Łękawica 
(7 marca).

Kadra Beskidu zimą nie przeszła rewolucji, ale nastąpiło kil-
ka roszad. Z zespołem pożegnał się doświadczony Oleksandr 
Łożniak, który postanowił skupić się już wyłącznie na karierze 
zawodowej. To spora strata dla drużyny, bo Łożniak był bardzo 
wszechstronnym zawodnikiem, odnajdującym się zarówno w de-
fensywie jak i w środkowej strefie boiska. W barwach Beskidu 

nie zobaczymy też wiosną bramkarza Kamila Sytego, który jako 
drugi golkiper wobec dobrej formy oraz zdrowia Adriana Cza-
plaka nie pojawiał się na murawie. Miejsce Sytego zajął Tomasz 
Kupczak z Górala Żywiec. Trzon drużyny w postaci doświad-
czonych zawodników, takich jak Tomasz Moskała, Mariusz Soba-
la, Dariusz Kapera czy Filip Kasiński pozostał nienaruszony, co 
jest świetną wiadomością dla kibiców. Wiosną w Beskidzie grać 
nadal będzie najlepszy strzelec drużyny, czyli Artur Różycki. 
W zespole pojawiła się także grupa młodych zawodników, któ-
rzy powoli będą wprowadzani do walki na seniorskich boiskach. 
W sparingu z MRKS-em Czechowice-Dziedzice Beskid grał 
w składzie: Czaplak (Kupczak) – Kozieł, Tylek, Kapera, Mo-
skała – Widuch, Koim, Sobala, Alvarez – Budka, Kasiński 
oraz Rzegotka, Mizera, Koczur, Mendela, Różycki, Węglarz, 
Sanok.

Runda wiosenna IV ligi rozpocznie się 14 marca, a Beskid po-
dejmie wtedy w Andrychowie LKS Jawiszowice. Następnie 
22 marca podopieczni trenera Mrowca pojadą do Pcimia, a 28 
marca u siebie zagrają z Orłem Piaski Wielkie. Ciekawie zapo-
wiada się kwiecień, bo w Andrychowie pojawią się rezerwy Wisły 
Kraków (4 kwietnia) oraz rezerwy Cracovii (18 kwietnia). Beskid 
rozpoczyna wiosnę na miejscu dziewiątym ze stratą trzech punk-
tów do piątej lokaty.                         gs

Przygotowania na finiszu
W pocie czoła przygotowują się do rundy wiosennej w IV lidze piłkarze Beskidu Andrychów. Podopieczni trenera 
Macieja Mrowca intensywnie sparują, notując bardzo dobre rezultaty. W kadrze nie zapowiada się na rewolucję, ale 
kilku twarzy zabraknie.
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Salamandry to wdzięczne modelki. Fotografowałem je wie-
lokrotnie. Poruszają się wolno, zamierając czasami w bezru-
chu, jakby pozowały do zdjęć. Nie mają przed kim uciekać. 
Ostrzegawcze ubarwienie oraz jad wydzielany z gruczołów 
z boku głowy skutecznie odstrasza drapieżniki. Zasadniczo 
prowadzą nocny tryb życia, ale swoje kryjówki opuszcza-
ją także w deszczowe dni. Żywią się głównie jeszcze wol-
niejszymi ślimakami i dżdżownicami. „Jaszczury ogniste” 
z zimowego snu wybudziły się już w lutym. Raczej się nie 
wyspały. 

Tekst i foto: Jerzy Tomiak 

Zza obiektywu

Salamandra plamista
- Salamandra? Tyle ich kiedyś było. – westchnął stary, dobry znajomy, kiedy opowiedziałem mu o spotkaniu z plamia-
stym płazem w pobliżu jego domu w Inwałdzie. Przytaknąłem, wspominając młodzieńcze lata. Można było je spotkać 
nawet na andrychowskim osiedlu. Teraz jest ich znacznie mniej, coraz mniej.
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