
Andrychowskie
Luty 2020, nr 2 (350), Nakład 1300 egz., Cena gazety 3,50 zł, ZW z VAT

reklama

Dwie szkoły będą jedną?



2 3radioandrychow.pl Nowiny Andrychowskie, nr 2 (350) - luty 2020

dzień dobry

Nowiny Andrychowskie
ul. Krakowska 74 (budynek MBP)

34-120 Andrychów
tel. 33 875 23 13

nowiny@andrychow.eu
www.radioandrychow.pl

Redakcja czynna
od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00-15.00
Dodatkowy dyżur w środy

w godz. 17.00-18.30

Skład redakcji:
Marek Nycz (redaktor naczelny)

marek.nycz@andrychow.eu
Robert Fraś

robert.fras@andrychow.eu
Jacek Dyrlaga

jacek.dyrlaga@andrychow.eu
Anna Piotrowska

anna.piotrowska@andrychow.eu

Anna Płonka (dział reklamy)
reklama.nowiny@andrychow.eu

Andrzej Fryś
Grzegorz Sroka (sport) 

srokagrzesiek@gmail.com

Jadwiga Janus (felieton, historia) 
jadwiga.janus@gmail.com

Daria Rusin
Jerzy Tomiak, Jan Zieliński (przyroda)

Jarosław Skupień

Skład i opracowanie graficzne: 
Robert Fraś

Materiały w dziale „Bliżej Kultury”:
Centrum Kultury 

i Wypoczynku w Andrychowie 

Nakład: 1300 egz.
Numer zamknięto: 30.01.2020

Wydaje Rada Miejska w Andrychowie.
Druk: Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon 

Jaroszowice 324, 34-100 Wadowice

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opra-
cowania edytorskiego nadesłanych tekstów. Tekstów 
nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest 
równoznaczne z jego opublikowaniem. Redakcja nie 

odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń.

W numerze m.in.:
Andrychowskie

6

Słuchaj nas  
codziennie!

Aktualne  
informacje z okolicy!

lachbud.plandrychów

wynajem maszyn budowlanych

koparka - minikoparka - ładowarka

reklama

10

18

Kaplica jak nowa8

Likwidacji „Trójki” ciąg dalszy

Wspomnienie 
o Stefanie Jakubowskim

33

Za udział dziecka w szkoleniu, rodzice ponoszą koszt w wysokości 
100,00 zł brutto, w którym zawarta jest cena za karnety, wypoży-
czenie sprzętu narciarskiego oraz koszt nauki jazdy na nartach. We 
własnym zakresie należy zapewnić dziecku dojazd na stok 
narciarski Czarny Groń.

W ramach zajęć planowane jest 6-dniowe szkolenie dla 90 dzieci 
z klas III i IV szkół podstawowych Gminy Andrychów. Pierwszeń-
stwo mają dzieci, które nie potrafią jeździć na nartach i nie brały 
udziału w projekcie „Jeżdżę z głową”. Zajęcia odbywać się będą na 
przełomie lutego i marca 2020 r.

Materiał nadesłany przez UM w Andrychowie

Jeżdżę z głową 2020
Gmina Andrychów otrzymała dofinansowanie z Urzędu Mar-
szałkowskiego w wysokości 18 400,00 zł brutto na realiza-
cję projektu „Jeżdżę z głową”. Pozostała kwota w wysokości  
40 896,50 zł sfinansowana jest z budżetu Gminy Andrychów 
oraz wpłat rodziców.

27 stycznia minęła 75 rocznica wkroczenia Armii Czerwonej do An-
drychowa. Jest to też Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach 
Holokaustu. Tego samego dnia oswobodzony był bowiem obóz za-
głady w Oświęcimiu. Z tej okazji, jak co roku pod tablicą upamięt-
niającą żydowską społeczność Andrychowa złożone zostały kwiaty. 
W imieniu władz gminy wiązankę złożył Burmistrz Andrychowa To-
masz Żak. Towarzyszyli mu radni i przedstawiciele różnych miejsco-
wych organizacji i stowarzyszeń. Tablica umieszczona jest na jednym 
z pawilonów handlowych przy ulicy Legionów, tam bowiem stała an-
drychowska synagoga. Przed wojną w naszym mieście mieszkało 387 
Żydów, Holokaust przeżyło tylko 25 z nich. Nieistniejącą już dziś 
synagogę spalili hitlerowcy, stało się to 24 listopada 1939 roku. Pięt-
naście lat temu andrychowianie ufundowali i umieścili w tym miejscu 
pamiątkową tablicę. 

mn Fot. Marek Nycz

Pamięci tych, którzy zginęli Podczas uroczystości wystąpili m.in.: Rektor Ukraińskiej Akademii Sztuki w Ki-
jowie – Andrij Czebykin, ukraiński pisarz, dziennikarz i polityk – Vladimir Yavo-
rivsky oraz były minister spraw zagranicznych Ukrainy – Wołodymyr Ohryzko, 
którzy gratulowali uczestnikom pleneru wspaniałych prac. Artyści z Polski dostali 
dyplomy za twórczy wkład w rozwój sztuki artystycznej Ukrainy. 
Zbyszkowi Buremu i Piotrowi Zatorskiemu gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów w życiu artystycznym i osobistym.

Tekst i foto: Anna Płonka

Andrychowski artysta na Ukrainie

17 stycznia w sali Akademii Sztuk Pieknych Ukrainy w Kijowie od-
było się uroczyste otwarcie wystawy VI Międzynarodowego Ple-
neru Artystycznego „Requiem”, który miał miejsce latem 2019 r.  
w Tulczynie (Ukraina). Brali w nim udział również artyści z Polski:  
Zbigniew Bury z Andrychowa oraz Piotr Zatorski z Będzina. 

Targanicki Halniak 
po remoncie

Nowi mieszkańcy 
gminy Andrychów
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AGAWOŚP

Wolontariusze z andrychowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku w ramach WOŚP już szósty rok zbierali pieniądze na ten jakże 
szczytny cel. W tym roku grupa, której liderowała Urszula Wa-
cław, uzbierała ponad 3.000 zł, co prawdopodobnie jest najwięk-
szą sumą uzbieraną do jednej puszki w Andrychowie, a być może 
także w całym powiecie. W grupie kwestujących nie zabrakło też 
jak zwykle inż. Zbigniewa Lota – Prezesa Stowarzyszenia UTW.

AF Fot. Andrzej Fryś

Andrychowski sztab WOŚP zebrał 
ponad 146 tys. zł

Na ulicach Andrychowa, Wieprza i Osie-
ka pojawiło się 140 wolontariuszy a w su-
mie nad prawidłową działalnością sztabu 
czuwało 500 osób! Sporo działo się przy 
Szewskiej 7. Po kilku latach przerwy po-
wróciły koncerty. Na scenie MDK jako 
pierwszy zaprezentował się zespół The 
Ornithology. To andrychowski skład mło-
dych muzyków grający szeroko rozumia-
ną muzykę improwizowaną. Bielska grupa 
Akurat nie miała problemu z rozruszaniem 
publiczności. Zespół zaprezentował prze-

krój najbardziej znanych piosenek z płyt 
takich jak Pomarańcza, Fantasmagorie, 
Optymistyka. Jako ostatnia zagrała wado-
wicka kapela grająca muzykę w klimatach 
rock/metalu progresywnego - Hamartia. 
Na przerwach pomiędzy koncertami od-
była się licytacja orkiestrowych gadżetów. 
Uzbierano 775 złotych. Kwota jaką udało 

się zebrać w Andrychowie w ramach 28. 
finału WOŚP jest imponująca! Ostatecz-
ny wynik (pieniądze zostały już przelane 
na konto WOŚP) to aż 146 443 złote i 15 
groszy!

 rob Fot. Robert Fraś

Wspaniała pogoda towarzyszyła 
28. finałowi Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, który odbył się 12 
stycznia! Od wczesnych godzin po-
rannych andrychowski sztab znajdu-
jący się w Miejskim Domu Kultury był 
rozgrzany do czerwoności.

Urodzony 3 lipca 1896 r. w Innsbrucku Igo, a właściwie Karol Antoni 
Juliusz Sym, był synem leśnika Antoniego Syma i Austriaczki Julii Sep-

pi. Podczas I wojny światowej służył w armii austro-węgierskiej, a po 1918 r. 
w Wojsku Polskim. Po demobilizacji rozpoczął pracę w charakterze urzędnika 
(najpierw w filii Banku Gospodarstwa Krajowego w Żywcu, później w cen-
trali w Warszawie). W 1920 r. ożenił się z Heleną Fałatówną – córką malarza 
Juliana Fałata. Małżeństwo nie było jednak udane szybko zostało rozwiąza-
ne, a po śmierci syna Symów, Juliana, Helena popełniła samobójstwo. Po tych 
tragicznych wydarzeniach Igo postanowił spróbować swych sił w przemyśle 
filmowym (ukończył prywatną szkołę aktorstwa filmowego prowadzoną przez 
Wiktora Biegańskiego). Niewątpliwym atutem w tej branży była dla Syma jego 
uroda oraz prezencja. W 1925 r. debiutował w „Wampirach Warszawy”, a 2 lata 
później podpisał kontrakt ze studiem „Sascha-Filmindustrie AG” i przeniósł 
się do Wiednia. Kolejnym etapem jego kariery były Niemcy – tu pracował 
m.in. z Marlene Dietrich i Lilian Harvey. W latach 30. przeniósł się do Warsza-
wy, gdzie występował w teatrach rewiowych.
Mało kto jednak wówczas wiedział, że ten popularny, zwłaszcza wśród pań, 
amant filmowy prowadził jeszcze inną działalność – mianowicie współpracę 
z Niemcami. Choć na początku II wojny światowej brał czynny udział w obro-
nie Warszawy i należał do Straży Obywatelskiej, to po wprowadzeniu okupacji 
jeszcze przed końcem 1939 r. podpisał Volkslistę. Denuncjował Gestapo in-
nych artystów, m.in. pomógł zorganizować zasadzkę na Hankę Ordonównę. 
Sym został dyrektorem „Theater der Stadt Warschau”, zarządzał kinem „Hel-
goland” (kino „nur für Deutsche”) i Teatrem Komedia. Jednym z przedsię-
wzięć Syma było skompletowanie polskiej obsady do słynnego niemieckiego 
filmu propagandowego „Heimkehr” z 1941 r. Wojskowy Sąd Specjalny ZWZ 
wydał wyrok śmierci na Igo Syma, który został wykonany 7 marca 1941 r. 
przez zespół bojowy „ZOM” kontrwywiadu Okręgu Warszawa-Miasto ZWZ. 
W odwecie Niemcy dokonali aresztowania 118 zakładników, z których 21 roz-
strzelano w Palmirach. W związku z zamachem na Syma rozesłano także listy 
gończe za aktorskim małżeństwem Ireną Górską i Dobiesławem Damięckim, 
aresztowano warszawskich artystów: Stefana Jaracza, Leona Schillera, Elżbietę 
Barszczewską, Lidię Wysocką, Bronisława Dardzińskiego, Tadeusza Kańskie-
go, Zbigniewa Sawana.
Szanowni Państwo - archiwum AGA z założenia tworzymy wspólnie - każ-
dy kto chce ocalić pamiątki przeszłości i przekazać je młodszemu pokoleniu 
może podzielić się swoimi archiwaliami z szerszym gronem odbiorców. Jeśli 
mają Państwo stare (co najmniej z lat 70-80. XX wieku), ciekawe, oryginal-
ne fotografie (nie kopie) dokumentujące dawne życie w gminie Andrychów 
prosimy o skontaktowanie się z nami. Osoby działające na rzecz Archiwum 
zeskanują archiwalia na profesjonalnym sprzęcie opracują i następnie zwrócą 
właścicielowi. Do Archiwum, celem wykonania ich kopii cyfrowych, można 
przekazać oprócz fotografii również wszelkiego rodzaju dokumenty (pamiętni-

ki, świadectwa szkolne, dyplomy, legitymacje, stare listy, pocztówki, telegramy, 
itp.). Przypominamy, że ruszyły badania terenowe we wszystkich wioskach 
gminy Andrychów. Trwające do końca listopada 2020 r. badania przeprowadzą 
mgr Regina Pazdur i mgr Daria Rusin, które spotkają się osobiście z seniorami 
i seniorkami a także tymi spośród Państwa, którzy są w posiadaniu interesu-
jących materiałów archiwalnych i jednocześnie wyrażają chęć podzielenia się 
nimi z szerszym odbiorcą. O badaniach i Archiwum będziemy mówić także 
na zebraniach wiejskich w sołectwach gminy, które tradycyjnie odbędą się 
w pierwszym kwartale roku.
Projekt pod nazwą „Archiwum Gminy Andrychów” (podajemy skróconą na-
zwę projektu) realizowany jest, przez wnioskodawcę Fundację „Memo” wraz 
z Partnerami: Towarzystwem Miłośników Andrychowa, Miejską Biblioteką 
Publiczną w Andrychowie, Stowarzyszeniem „Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Andrychowie” oraz Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, dzięki 
dotacji z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 
W razie pytań zapraszamy serdecznie do kontaktu z koordynatorką projektu 
Reginą Pazdur, tel.: 531 245 785, fundacjamemo@gmail.com.

Tekst dotyczący Igo Syma: Daria Rusin

Źródło:
Kienzler I., Igo Sym: Gwiazda kina i szpicel Gestapo, 30. 04. 2019, https://histmag.org/Igo-Sym-
-gwiazda-kina-i-szpicel-Gestapo-18651 
Kunach B., Być tym co słynie. Igo Sym, „Gazeta Wyborcza”, 1.12.2003, http://web.archive.org/
web/20160310234101/http://niniwa22.cba.pl/igo_sym_byc_tym_co%20slynie.htm 
Ostatnia rola Syma – egzekucja szpiega, 7.03.2011, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/112415.
html

Archiwum Gminy Andrychów - AGA
Praca nad Archiwum Gminy Andrychów nieraz przysparza nam wielu niespodzianek. Jedną z nich było niewątpliwie 
znalezienie wśród pocztówek udostępnionych przez Pana Andrzeja Janusa kartki wysłanej z Andrychowa przez nieja-
ką Julię z d. Seppi Sym do syna, Igo Syma. 

materiał sponsorowany
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samorządsamorząd

- To był drewniany domek o wymiarach około 
osiem metrów na dziesięć – wspomina prezes 
LKS Halniak Targanice Andrzej Powroźnik. 
- Wybudowano go własnym sumptem, gdy powsta-
wało boisko. Kto miał jakie materiały, to dostar-
czał. Był ten domek podzielony na trzy części, na 
szatnie, ubikacje i pokoik dla sędziów. Obiekt miał 
powierzchnię ledwie jedną trzecią nowego, który 
właśnie powstał. Zawsze występowało tam zagro-
żenie pożarowe, tym bardziej, że gotowaliśmy tam 
posiłki. Nie spełniał żadnych norm. Prezes nie 
ukrywa, że ze wstydem gościł na meczach 
inne drużyny. 
A teraz? To już inny świat. Od sześciu lat 
trwały zabiegi, by powstało takie cacko. 
W pierwotnym wariancie miał powstać 
mniejszy budynek, głównie z myślą o przy-
jezdnych i tak też został zaprojektowany. 
Potem po konsultacjach z burmistrzem 
Tomaszem Żakiem i zastępcą burmistrza 
Mirosławem Wasztylem ustalono, iż stanie większy budynek. 
Prace projektowe poszerzające pierwszy wariant zakończono 
na początku 2018 roku, krótko po tym uzyskano pozwolenie na 
budowę. Po kilkunastu miesiącach, jesienią, ruszyły roboty, które 
trwały do sierpnia ubiegłego roku i z formalnego punktu widze-
nia były budową i rozbudową jednocześnie. Potem trzeba było 
jeszcze poczekać co nieco na odbiór techniczny. Dwie ostatnie 
kolejki pierwszej części sezonu seniorzy A-klasowej drużyny, spę-
dzili przed i po meczach już na nowych „włościach”. Budynek 
zgodnie z oficjalną nomenklaturą to obiekt szatniowo-kąpielowy. 
Znajdują się tutaj dwie odrębne wygodne szatnie z natryskami 
i toaletami. Pomyślano też o ubikacji dla niepełnosprawnych. 

Nie zapomniano o pokoju dla sędziów, a także o pomieszczeniu 
gospodarczym. Chlubą targanickiego klubu jest niemała świe-
tlica. Wyposażono ją w meble kuchenne, a także w okazałe re-
gały do przechowywania sprzętu (m.in. piłek). Było to możliwe 
dzięki zbiórkom oraz... kolędowaniu członków LKS Halniak po 
domach u sympatyków sportu. Całość uzupełniają egzotyczne 
kwiaty, nadające pewien klimat świetlicy. Nowy obiekt sfinanso-
wany przez samorząd gminy Andrychów kosztował około 500 
tysięcy złotych. Za tę kwotę teren wokół budynku wybrukowano 
i wykonano dojście czy dojazd umożliwiający dotarcie do trybun 
osobom niepełnosprawnym. Powstało ponadto ogrodzenie od 
strony południowej.
W przyszłości Andrzej Powroźnik chciałby budynek wyposażyć 
w instalację fotowoltaiczną. Ma wsparcie w tym zakresie zastępcy 
burmistrza Mirosława Wasztyla. Całość jest ogrzewana bowiem 
urządzeniami na prąd. Podobnie z energii elektrycznej korzystają 
instalacje do podgrzewania wody w łazienkach. Prezes chciał-
by ponadto wymienić oświetlenie stadionu. To dotychczasowe, 
składające się z czterech lamp, jest już wysłużone, wykonane nie-
gdyś własnym sposobem. Nowe powinno być, zdaniem prezesa 
wyposażone w urządzenia solarne, aby nie pobierały dodatkowo 
prądu. Miało być już wykonane wraz z budową nowego obiektu, 
ale z przyczyn oszczędnościowych odłożono tę część inwestycji 
na czas późniejszy. 
Podobnie uczyniono z czekającymi na wymianę przy płycie bo-
iska wiatami (dla piłkarzy i trenerów), na których również już wi-

Targanicki Halniak: 
Z drewnianej chałupki do okazałego obiektu
Na stadionie targanickiego Halniaka czuć wreszcie XXI wiek. A jeszcze niedawno wcale tak różowo nie było. Spoceni, 
zmęczeni zawodnicy udający się po meczach i treningach kilkaset metrów do Wiejskiego Domu Kultury, by umyć się 
- to jeden z obrazków z niedawnej przeszłości. Do tego stary, przyboiskowy, drewniany budynek socjalny z czymś co 
przypominało szatnie. 

dać upływ czasu. W planach jest także instalacja drugiego tzw. 
piłkołapu (od strony północnej). W klubie na prośbę burmistrza 
Tomasza Żaka opracowano koncepcję całościowego zagospoda-
rowania obiektu LKS Halniak. Większość została zrealizowana, 
a brakuje do finału już niewiele. Oficjalne otwarcie obiektu za-
planowano na koniec obecnego sezonu piłkarskiego, a zatem na 
późną wiosnę.
A jakie klub ma plany sportowe? - Plany od lat mamy podobne: szkolić 
jak najwięcej dzieci i młodzieży – odpowiada Andrzej Powroźnik. - To 
także wypełnianie czasu dorosłym, bo część drużyny seniorów, to już nie-mło-
dzież. Nasz klub działa na czysto amatorskich zasadach, bez płacenia za-
wodnikom. U nas grają piłkarze będącymi wychowankami Halniaka albo 
chcący tu trenować ze względu na dobre warunki i atmosferę. Obecnie mamy 
cztery drużyny – seniorów, juniorów młodszych, młodzików i żaczków. Jak 
podkreśla prezes, nikt nigdy nie zatrzymuje zawodników w targa-
nickim klubie. Jeżeli mają szansę grać w wyższej klasie rozgrywek, 
to są tam puszczani, a Halniak cieszy się z takich wychowanków. 
Spora ich grupa trenuje obecnie w Beskidzie. Natomiast aspiracje 
klubu z Targanic sięgają w przyszłości ligi okręgowej. Na razie 
jest to A-klasa i mocne siódme miejsce. Są też kibice. I to jacy! 
Dwieście osób na trybunach to niemal norma, a zdarzają się hity, 
na które przychodzi dużo więcej miłośników futbolu.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Nowy budynek szczególnie uroczo wygląda na tle gór. 

Jedna z dwóch szatni Halniaka – miło popatrzeć.

Chluba klubu czyli świetlica.

Prezes Andrzej Powroźnik prezentuje nowy obiekt i ma 
się czym pochwalić.

Firmę reprezentowali jej właściciele, państwo: Adam Safer-
na, Prezes Zarządu Techplastu i jego żona Józefa Saferna, 
Członek Zarządu (oboje na zdjęciu). To już drugi inwestor, 
którzy przejmuje swoją działkę w strefie aktywności gospo-
darczej w Andrychowie. Techplast Sp. z o.o. jest producen-
tem wysokociśnieniowych zbiorników kompozytowych IV 
generacji dostępnych na rynku w Polsce i zagranicą pod 
marką SAFER. Ich zbiorniki, chronione kilkoma autorskimi 
patentami, oparte zostały na tworzywie PET wzmocnionym 
włóknem węglowym, szklanym i aramitowym. Innowacyj-
ność butli SAFER polega na zredukowaniu wagi zbiornika 
o 65% w stosunku do butli stalowej – jak wyjaśnia produ-
cent. Obecnie trwają prace nad wykorzystaniem zbiorników 
SAFER do napędów wodorowych. Firma ma liczne certyfi-
katy, kilka patentów i nagrody – ostatnio dostała taką w Ja-
ponii, gdzie rozpoczyna współpracę z Toyotą. W Andrycho-
wie Techplast będzie zabudowywał działkę o powierzchni 
blisko hektarowej, ale jak mówi Adam Saferna, są zaintere-
sowani powiększeniem tego obszaru. Obecnie trwają prace 
projektowe i niebawem firma wystąpi o pozwolenie na bu-
dowę, która może się rozpocząć w tym roku. W przekaza-
niu gruntów inwestorowi udział wzięli: zastępca burmistrza 
Wojciech Polak, kierownik Wydziału Geodezji i Gospodar-
ki Nieruchomościami Barbara Krzyżak oraz kierownik Wy-
dział Inwestycji i Drogownictwa Szymon Wnęczak. 

mn Fot. Marek Nycz

Techplast wchodzi 
do strefy
16 stycznia w Urzędzie Miejskim odbyło się przekazanie 
nieruchomości inwestorowi, który w strefie wybuduje no-
woczesną fabrykę zbiorników kompozytowych czwartej 
generacji. Firma ma już swój jeden zakład w Wieprzu i 80 
procent swej produkcji eksportuje.
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Zabytek oglądali i o efektach prac re-
montowych rozmawiali burmistrz 

Tomasz Żak, zastępca burmistrza Woj-
ciech Polak, radny Paweł Łysoń oraz 
współgospodarz świątyni proboszcz za-
górnickiej parafii Stanisław Wilkołak. 
Obiekt jeszcze kilka lat temu był w złym 
stanie. Nie brakowało nawet opinii, że 
może warto go zburzyć. Na szczęście sta-
ło się inaczej. Jak informuje burmistrz To-
masz Żak, gmina Andrychów nie ma zbyt 
wielu zabytków, dlatego należy starać się 
o zachowanie każdej takiej „perełki” i wła-
dze gminy zaproponowały parafii, że po-
mogą w odrestaurowaniu kaplicy. Odbyło 
się to w dwóch etapach, na co za każdym 
razem pozyskano środki z Unii Europej-
skiej. - Najpierw przeprowadziliśmy odwodnie-
nie, wymieniliśmy dach i okna oraz wykonaliśmy 
renowację elewacji – wspomina burmistrz. 
- Potem czekaliśmy na kolejne środki w celu roz-
poczęcia drugiego etapu, we wnętrzach. I w końcu 
odrestaurowaliśmy ołtarz, chór oraz pozostałe 
elementy wnętrza. Cała inwestycja kosztowała 
ponad 1,5 mln zł.
Nieocenione zasługi w zainicjowaniu 
inwestycji oraz jej prowadzeniu przez 
dłuższy czas ma sołtys i radny Roman 
Prystacki. Jak dowiedzieliśmy się od rad-
nego Pawła Łysonia, przez pięć lat obiekt 

pozostanie we władaniu gminy. Ksiądz 
proboszcz zapowiada, że świątynia ożyje. 
Będzie można na przykład tu wziąć ślub 
albo ochrzcić dziecko. Wcześniej odbę-
dzie się rekonsekracja. Podczas spotkania 
ustalono też wstępne założenia dotyczące 
tegorocznych, gminnych dożynek, któ-
rych gospodarzem będzie właśnie Zagór-
nik. Ks. Stanisław Wilkołak w rozmowie 
z dziennikarzem Nowin Andrychowskich 
przypomniał historię kaplicy nazywanej 
też kościółkiem. Powstawał sporym wy-
siłkiem miejscowych mieszkańców. Został 
konsekrowany w 1884 roku. - W miarę swo-
ich możliwości finansowych mieszkańców obiekt 
ten był remontowany – informuje proboszcz. 
- W wiosce nie było jednego, bogatego fundatora. 
Bogatsi gospodarze starali się więc o utrzymanie 
kościółka. Jak wspomina nasz rozmówca, 

kaplica była poddawana też przeróbkom. 
Na przykład zmniejszono okna. W 1903 
r. powstał nowy ołtarz, który przetrwał do 
dziś. - Trzykrotnie zmieniano wystrój wnętrza – 
dodaje ksiądz proboszcz. - Zdobywano wypo-
sażenie z innych parafii, które bogaciły się i stare 
obiekty przekazywały innym. W ten sposób trafił 
do nas na przykład konfesjonał. Przypomnij-
my, że Zagórnik do 1982 roku był częścią 
parafii Inwałd. Potem, gdy już stał się sa-
modzielna parafią, to i rozpoczęto starania 
o budowę nowego kościoła. Bardziej in-
westowano w nowe przedsięwzięcie, a na 
kaplicę nie starczało pieniędzy. Obiekt za-
czął więc podupadać. Na szczęście znów 
zyskał swój blask...

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Zagórnicka kaplica jak nowa
23 stycznia po południu odbyła się 
poinwestycyjna wizytacja XIX-wiecz-
nej kaplicy w centrum Zagórnika. 
Obiekt przeszedł gruntowną reno-
wację. Sesja odbyła się w Sali Narad Urzędu 

Miejskiego, a poprowadził ją Roman 
Babski, przewodniczący Rady. Na począt-
ku radni przyjęli porządek obrad i protokół 
z XVII sesji. Na początku sesji kilkoro rad-
nych pytało, dlaczego sesje nie odbywają 
się w MDK? Postulowali takie rozwiązanie, 
ponieważ na sesji w styczniu gościło sporo 
osób i trudno im było się pomieścić w sali 
narad. Przewodniczący uznał tę wypowiedź 
za opinię radnych i miał inne zdanie na te-
mat organizacji sesji. Potem burmistrz To-
masz Żak złożył przed Radą sprawozdanie 
ze swej działalności w okresie międzysesyj-
nym. 

Sprawozdanie burmistrza
Tomasz Żak przypomniał, że andrychow-
scy policjanci dostali w grudniu nowy 
samochód patrolowy. Jest to kia sportage, 
który dofinansowała gmina kwotą 30 tys. 
zł. Pisaliśmy o tym w wydaniu grudnio-
wym. Z kolei 30 grudnia gmina przekazała 
przedsiębiorcom pierwszą półtorahektaro-
wą działkę strefie aktywności gospodarczej. 
Drugą działkę przekazano 16 stycznia. 
W przedostatnim dniu roku podpisano 
w UM umowę na konserwację urządzeń 
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 
Andrychów w 2020 roku, wartą 152 tys. 
zł. Dzień później zawarte zostały umowy 
z ZGK na „Organizację i prowadzenie 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych na terenie Gminy Andry-
chów” i „Odbiór i zagospodarowanie od-
padów komunalnych”.
9 stycznia burmistrz brał udział w posie-
dzeniu Rady ds. EkoMałopolski w Urzędzie 
Marszałkowskim. Tematem przewodnim 
była ochrona powietrza. Następnego dnia 
Tomasz Żak uczestniczył w posiedzeniu 
Komisji Konkursowej na stanowisko Dy-
rektora Wojewódzkiego Szpitala Psychia-
trycznego w Andrychowie. 
Burmistrz poinformował też Radę, że ogło-
szony został nabór wniosków o udzielenie 
dofinansowania na demontaż wyrobów 
zawierających azbest na 2020 rok. Piszemy 
o tym na dalszych stronach. Tomasz Żak 
poinformował także Radę, że z Minister-

stwa Sportu wpłynęło 3,5 mln zł dofinan-
sowania do krytej pływalni. Z kolei z Banku 
Gospodarstwa Krajowego z Departamentu 
Funduszy Mieszkaniowych wpłynęła kwo-
ta 518 tys. zł dofinansowania do budynku 
socjalnego.
W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto 
69 kart spraw, a burmistrz wydał 64 zarzą-
dzenia.
Do sprawozdania burmistrza odniosło się 
kilkoro radnych. Krzysztof  Kubień pytał 
dlaczego fundusze na działalność prowa-
dzoną przez organizacje pozarządowe są 
niższe o 160 tys. zł niż zaplanowano. Bur-
mistrz odparł, że pieniądze rozdziela komi-
sja, która sprawdza, czy wnioski spełniają 
wszystkie warunki. Kilka z nich komisja 
odrzuciła. Radny Kubień pytał też o to, czy 
strefa ekonomiczna jest ubezpieczona od 
zdarzeń losowych. Dowiedział się, że grun-
tów nie można ubezpieczyć od pożarów. 

Podjęcie uchwał 
Na początku tej części sesji, radni przyjęli 
plany pracy stałych Komisji Rady Miej-
skiej w Andrychowie na 2020 rok. Potem 
dokonano zmiany uchwały Rady z dnia 31 
stycznia 2019 r. dotyczącej określenia gór-
nych stawek opłat ponoszonych przez wła-
ścicieli nieruchomości za usługi odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie Gminy An-
drychów.
Potem radni przegłosowali tryb przyznawa-
nia osobom zamieszkałym na terenie Gmi-
ny Andrychów jednorazowej zapomogi 
z tytułu urodzenia dziecka oraz określenia 
zasad jej przyznawania. Projekt tej uchwa-
ły zreferowała Elżbieta Prus, dyrektorka 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Jak co roku Rada zdecydowała o udzieleniu 
pomocy finansowej w postaci dotacji celo-
wej dla Miasta Bielska-Białej (44 279 zł) na 
dofinansowanie działalności Ośrodka Prze-
ciwdziałania Problemom Alkoholowym 
w Bielsku-Białej – tam trafiają osoby nie-
trzeźwe, zatrzymane na terenie gminy.
Potem udzielono pomocy finansowej dla 
Powiatu Wadowickiego w 2020 roku – cho-

dzi o koszty utrzymania Zamiejscowego 
Wydziału Komunikacji i Transportu Staro-
stwa Powiatowego.
Najgorętszą dyskusję sprowokował projekt 
uchwały dotyczącej zamiaru zlikwidowania 
Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Polskich No-
blistów w Andrychowie – piszemy o tym 
ma kolejnej stronie.
Potem Rada odniosła się do planu dofi-
nansowania form doskonalenia zawodo-
wego nauczycieli oraz ustalenia maksymal-
nej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. 
za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Gminę Andrychów.
Kolejną uchwałą było przyjęcie „Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Andrychów na rok 2020”. 
Radni dokonali też zmiany uchwały Rady 
Miejskiej w Andrychowie z dnia 6 grud-
nia 2018 r. w sprawie składów ilościowych 
i osobowych Komisji Rady Miejskiej w An-
drychowie.
Na koniec radni odrzucili petycję, którą 
w grudniu nadesłała do Andrychowa (jak 
do wielu innych gmin w Małopolsce) miesz-
kanka Rabki. Postulowała ona, aby oprócz 
utworzenia nowych darmowych miejsc par-
kingowych, Rada zechciała poprzeć introni-
zację Jezusa Chrystusa na Króla Polski.
Następnie były wolne wnioski i oświadcze-
nia. W tej części radny Wiesław Mikołajek 
zapytał burmistrza o drogę dojazdową na 
Potrójną. Co gmina ma zamiar zrobić, żeby 
mieszkańcy czuli się bezpiecznie. 
Krzysztof  Kubień oświadczył, że jest bar-
dzo niezadowolony – kolejny raz – z faktu, 
że w czasie święta 11 Listopada nie było 
sztandaru Rady na mszy świętej za ojczy-
znę i msza taka nie znalazła się w programie 
święta.
Kończąc sesję, burmistrz odczytał pismo 
marszałka Małopolski Witolda Kozłow-
skiego, w którym wyjaśnia ważne kwestie 
związane ze wzrostem cen za odpady. 
Następna sesja odbędzie 27 lutego. 

n

Styczniowa Sesja Rady Miejskiej
Pierwsza w 2020 roku Sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbyła się 23 stycznia. Jej głównym punktem okazał się 
projekt uchwały, dotyczącej likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 3. Dlatego na sesji pojawili się rodzice uczniów tej szko-
ły oraz uczniów SP 2, do której likwidowana „Trójka” ma być przyłączona.
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Historia kolejnych prób likwidacji 
„Trójki” sięga dwóch lat. Przypo-

mnijmy, że szkoła ta powstała w 2017 
roku w miejsce zlikwidowanego Gimna-
zjum Nr 1. Pierwotnie planowano, aby 
była tu tylko jedna szkoła. Obok mieści 
się SP Nr 2, jest w tym samym komplek-
sie połączonych budynków. Jednak radni 
PiS przeforsowali swój pomysł, aby były 
tam dwie szkoły, pod hasłem „dajmy im 
szansę”. 

Dano im szansę
Po roku okazało się jednak, że do „Trój-
ki” jest bardzo mało chętnych. Tymcza-
sem po sąsiedzku uczy się 650 uczniów, 
i to na dwie zmiany. Mimo to rok temu, 
gdy kolejne władze gminy chciały po-
łączyć szkoły, obronę „Trójki” podjęli 
niektórzy rodzice i znowu zaangażowa-
ła się w to grupa radnych Prawa i Spra-
wiedliwości. Szkoła została.
Obecnie do „Trójki” chodzi 85 uczniów 
i de facto obie szkoły działają w jednym 
kompleksie budynków, których go-
spodarzem jest już dyrekcja SP Nr 2. 
Mają jednak dwie dyrekcje, dwa poko-
je nauczycielskie, dwie stołówki i dwie 
biblioteki. Koszty utrzymania odrębnej 
„Trójki” sięgają 470 tys. rocznie. Dla-
tego burmistrz, jako szef  samorządu, 
czyli organu prowadzącego szkoły, po-
stanowił zlikwidować tę małą szkołę 
i praktycznie połączyć ją z „Dwójką”. 
Jak argumentuje Tomasz Żak, dla 
dzieci z „Trójki” nic się nie zmieni, bo 
będą się uczyć w tych samych klasach, 
będą miały tych samych nauczycieli 
i wychowawców. Decyzja o likwidacji 
i połączeniu ma więc znaczenie orga-
nizacyjno-finansowe. Nie zgadza się 
z nią niewielka grupa rodziców dzie-
ci z „Trójki”, związek zawodowy na-
uczycieli „Solidarność” oraz radni PiS. 

Dlatego na sesji 23 stycznia pojawili się 
też rodzice. Zanim jednak zaczęła się 
dyskusja, głos zabrał zastępca burmi-
strza Wojciech Polak. Przedstawił ar-
gumenty za połączeniem szkół, tłuma-
cząc, że pozwoli ono na skuteczniejsze 
zarządzanie szkołą i organizację jej pra-
cy. Przedstawił przy tym oszczędności 
idące w miliony złotych w okresie całe-
go ośmioletniego cyklu. Zaznaczył, że 
to korzystne dla uczniów, bo nie będzie 
nauczycieli na tzw. godziny, ale etatowi. 
A z każdym rokiem uczniom „Trójki” 
będzie przybywać przedmiotów i trzeba 
do nich pedagogów. Również nauczy-
ciele obu szkół mają gwarancję zatrud-
nienia. Tak więc dla uczniów będzie to 
wszystko z korzyścią.

Opozycja ma inne zdanie
Zaraz potem głos zabrał radny Krzysz-
tof  Kubień. W swoim wystąpieniu 
wrócił do historii i przypomniał, że da-
wano tym dwóm szkołom szanse i teraz 
się im tę szansę odbiera. Radny uważa, 
że na połączeniu ucierpią dzieci. Odbie-
ra się im szanse reprezentowania swojej 
szkoły i likwiduje się zdrową konkuren-
cję. Radny nie widzi też oszczędności 
wynikających z połączenia i nazwał je 

iluzorycznymi. Poza tym, jego zdaniem 
likwidacja ta jest niemoralna. Po nim 
głos zabrał radny Wiesław Mikołajek, 
też z klubu PiS i odczytał list rodziców 
uczniów z „Trójki”. Był to apel do rad-
nych, aby nie głosowali za likwidacją, 
którą widzą jako krzywdę wyrządzaną 
ich dzieciom. Potem radna Alicja Stud-
niarz powiedziała, że likwidacja wspo-
mnianej szkoły to wstyd i hańba.
Głos zabrali rodzice uczniów SP Nr 3. 
Przypomnieli, że rekrutacja do klas 
pierwszych „Trójki” zakończyła się 
sukcesem i są tam obecnie dwie pierw-
sze klasy. Nie zgadzają się też z argu-
mentami finansowymi uznając, że są 
zmanipulowane lub co najmniej niepeł-
ne. Zdaniem tych rodziców połączenie 
spowoduje zmniejszenie komfortu na-
uki ich dzieci. Po połączeniu zmniejszy 
się też bezpieczeństwo w szkole. Poza 
tym nowa sytuacja pozwoli zwalniać 
nauczycieli. Plany połączenia rodzice 
nazwali „brutalną polityką”. Rodzice 
przedstawili też argumenty historyczne, 
osiągnięcia edukacyjne i organizacyjne, 
wskazując, że mniejsze szkoły są mniej 
narażone na patologie. Zaznaczyli też, 
że nie występują przeciwko SP Nr 2.

Likwidacji „Trójki” ciąg dalszy 
Styczniową Sesję Rady Miejskiej zdominowała dyskusja poprzedzająca uchwałę formalnie likwidującą Szkołę Podsta-
wową Nr 3. Podczas tej debaty radnych, obecni byli rodzice uczniów tej szkoły oraz uczniów z SP Nr 2. To dlatego, że 
„Trójka” zostanie de facto połączona z „Dwójką”. Radni PiS projekt ten nazwali „wstydem i hańbą”.

Głos rodziców i dyrekcji
Po nich głos zabrali przedstawiciele ro-
dziców uczniów „Dwójki”. Przypomnie-
li radnemu Kubieniowi, że rok temu, gdy 
był przewodniczącym Rady Miejskiej 
przekazali mu petycję rodziców z SP 
Nr 2 podpisaną przez ponad 800 osób. 
Miał z nią zapoznać radnych, a nie zrobił 
tego. Nie wytłumaczył się też z tego, co 
z tą petycją zrobił. Rodzice z „Dwójki” 
zadeklarowali wszelką współpracę z ro-
dzicami dzieci z „Trójki”. 
Wreszcie przyszedł czas na głos dyrek-
torek. Pierwsza mówiła Alicja Kies, dy-
rektorka SP Nr 3. Powiedziała, że obec-
nie w szkole pracuje 11 osób, w tym 
sześć osób na pełnym etacie. Mówiła, 
że jej sześcioosobowe grono jest za po-
zostawieniem „Trójki”, a pracownicy 
administracji chcą spokojnie pracować.
Potem głos zabrała dyrektorka SP Nr 2  
Elżbieta Górska-Zborowska. Od-
cięła się od zarzutów, że to jej szkoła 
chce przejąć infrastrukturę, a ona sama 
bierze udział w manipulacji. Opisała 
też, w jakich warunkach od lat pracu-
je jej szkoła i uczą się dzieci, jak byli 
goszczeni w sąsiedniej szkole, bo we 
własnych zasobach często był kłopot 
ze zmieszczeniem wszystkich zajęć. 
Bardzo ważne są względy bezpieczeń-
stwa i komfortu pracy w obu placów-
kach. Organizacyjnie wszystko będzie 
łatwiejsze i bezpieczniejsze, kiedy połą-
czy się obie szkoły.
Na koniec głos zabrał burmistrz. To-
masz Żak dziękując za wymianę zdań, 
zwrócił uwagę, że niestety w tej dyskusji 
jest zbyt wiele emocji. I niedobrze, jeśli 
w te emocje włącza się dzieci.
Po tych wystąpieniach nastąpiło gło-
sowanie. 11 radnych było za likwidacją 
„Trójki” i połączeniem szkół, a prze-
ciwko było 10. 

Teraz do uchwały Rady Miejskiej musi 
się odnieść kurator oświaty w Krako-
wie, to on ma ostatnie słowo. Jeśli za-
twierdzi połączenie, to „Trójka” prze-
stanie istnieć jako samodzielna szkoła 
z ostatnim dniem sierpnia, a od 1 wrze-
śnia wszyscy uczniowie będą chodzić 
do „Dwójki”. 

n

System jest profesjonalnym, zintegrowanym oprogramowaniem, służącym do komplek-
sowego zarządzania procesami bibliotecznymi, powszechnie stosowanym w działalności 
informacyjnej. System SOWASQL umożliwia bibliotekom i czytelnikom szereg udo-
godnień. Spośród wielu należy wymienić:
- przede wszystkim szeroko rozumianą nieodpłatną pomoc dla bibliotekarzy w zakresie 
użytkowanego oprogramowania bibliotecznego. Specjalistyczne certyfikowane szkole-
nia, wymiana wiedzy i opracowań metodycznych.
- dostęp do portalu w.bibliotece.pl, który odnotował: 2,7 mln odwiedzin użytkowników 
(ponad 7 tys. odwiedzin dziennie). Obecnie (2020 r.) w portalu jest 37 mln rekordów 
z ponad 2 tys. bibliotek. 
- możliwość dołączania do rekordów w systemie i prezentowania czytelnikom on-line 
dowolnych plików multimedialnych (pliki graficzne, audio-video, tekstowe, hybrydowe);
- otrzymywanie powiadomień o realizacji zamówień poprzez pocztę elektroniczną i SMS;
- biblioteki użytkujące system biblioteczny SOWASQL jako pierwsze i jedyne w Polsce 
zostały zintegrowane z „Wolnymi Lekturami”, IBUK Libra, NASBI, Legimi.
- praktycznym wzbogaceniem funkcjonalności katalogu OPAC jest prezentacja najpo-
czytniejszych książek w bibliotece, które są przedstawione w trzech kolekcjach: „ogó-
łem”, „z ostatnich 12 miesięcy” oraz „ostatnich 30 dni”.

mn

Sowa w bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie wdraża program Sowa do ob-
sługi czytelników i zbiorów bibliotecznych. Nasz MBP jest wśród 10 bibliotek, 
które jako pierwsze w Polsce wdrażających wersję SOWASQL Premium. 

Zasady programu nie zmieniają się. Można starać się o dotacje w wysokości nawet 50 
proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, czyli 
zakup i montaż PV od 2 do 10 kW. Dofinansowanie można łączyć z ulgą termomoder-
nizacyjną, o ile koszty przedstawione do rozliczenia zostały pomniejszone o otrzymaną 
dotację. Budżet „Mojego Prądu” wynosi aż miliard złotych, które NFOŚiGW planuje 
zainwestować w rozwój przydomowych źródeł energii odnawialnej. Te pieniądze po-
zwolą na dofinansowanie nawet 200 tys. instalacji, które mogą wygenerować ok. 1 TWh 
zielonej energii. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowa-
dzi obsługę programu i nabór wniosków w formie tradycyjnej. Ponadto wnioski można 
składać także online. Nowością w programie jest strona mojprad.gov.pl, na której jest 
możliwość sprawdzenia statusu złożonego wniosku.
Szczegóły programu dostępne są na stronie mojprad.gov.pl. Informacji o nim udziela-
ją też doradcy energetyczni NFOŚiGW (doradztwo-energetyczne.gov.pl). Dodatkowo 
działa infolinia (tel. 22 45 95 990) i dwa adresy mailowe: mojprad@nfosigw.gov.pl 
i wnioskimojprad@nfosigw.gov.pl

Materiał nadesłany przez UM w Andrychowie

Nabór wniosków do programu „Mój Prąd”

W odpowiedzi na lawinowo rosnące zapotrzebowanie na przydomową foto-
woltaikę, 13 stycznia 2020 r. ruszył drugi nabór wniosków do programu „Mój 
Prąd”. O dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych starać się mogą 
osoby fizyczne. Nabór potrwa do 18 grudnia 2020 r. 

file:///C:/NOWINY%20ANDRYCHOWSKIE%202/LUTY%202020/48%20ostatnie/../../../GIERSZ~1/AppData/Local/Downloads/w.bibliotece.pl
mailto:mojprad@nfosigw.gov.pl
mailto:wnioskimojprad@nfosigw.gov.pl
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reklama

Spotkanie odbyło się w sobotę, 11 stycznia. Połamano się opłat-
kiem, złożono życzenia i kolędowano. Część artystyczną wypełnił 
występ pań z roczyńskiego Koła Gospodyń Wiejskich. W spo-
tkaniu opłatkowym wzięli udział goście: poseł Marek Polak, 
burmistrz Andrychowa Tomasz Żak, wiceburmistrz Wojciech 
Polak, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Wadowicach bryg. Wojciech Grzybczyk oraz prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Marian Sołtysiewicz.

jd Fot. OSP Roczyny

Gminny, strażacki Opłatek 
w Roczynach
OSP Roczyny były gospodarzem dorocznego Opłatka 
Gminnego Strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Jak dowiedzieliśmy się od radnego wojewódzkiego Rafała Stu-
glika, są zagwarantowane pieniądze na przebudowę, rozbudo-
wę i modernizację Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego. 
Będzie też kontynuowana modernizacja drogi wojewódzkiej  
nr 781 Andrychów – Wieprz – Zator. Miłośników rowerów ucie-
szy zapewne fakt rozpoczęcia przygotowań do budowy tras VE-
LOSKAWA (Zator – Brzeźnica – Spytkowice – Wadowice). - Nie 
zabraknie środków na ochronę zabytków, kapliczek, rozwój orkiestr dętych, 
organizacji pozarządowych, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, roz-
budowę infrastruktury sportowej, w tym boisk i miejsc rekreacji, pomoc dla 

osób starszych – deklaruje Rafał Stuglik. - W obszarze ochrony środowi-
ska są zabezpieczone środki na program ochrony powietrza w Małopolsce.
Samorząd wojewódzki dofinansuje ponadto organizację „Świa-
towych Dni Pamięci Św. Jana Pawła II” w Wadowicach, „2020 
– Rok Mikołaja Zebrzydowskiego” w Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Województwo wesprze też swoją jednostkę kultury – Muzeum 
Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II.

jd

Budżet wojewódzki: Jakie inwestycje w regionie?
Sejmik Samorządowy Województwa Małopolskiego uchwalił budżet. Co nieco pieniędzy przeznaczonych na inwestycje 
trafi do naszego powiatu, także do Andrychowa.

Zgodnie z nazwą system polega na telefonicznym ustaleniu daty 
i godziny rejestracji pojazdu. Petenci załatwiający sprawy w Re-
feracie Zamiejscowym w Andrychowie powinni wybrać numer  
33 842 99 45. Dla osób chcących rejestrować pojazdy w Wydziale 
Komunikacji i Transportu w Wadowicach są do dyspozycji dwa 
telefony: 33 873 42 82; 33 873 42 10. Z kolei numer do Referatu 
Zamiejscowego w Kalwarii Zebrzydowskiej to 33 876 67 03.
Są też pewne nowości: samochody elektryczne i napędzane na 
wodór będą oznakowane zielonymi tablicami rejestracyjnymi 
z czarnym liternictwem. Ma to ułatwić policji w rozpoznawa-
niu aut ekologicznych, które posiadają pewne przywileje (prawo 
wjazdu do strefy wolnej od zanieczyszczeń, poruszanie się po 
buspasach itp.). Drugą nowością jest obowiązek zarejestrowania 
auta w ciągu 30 dni od jego zakupu. To samo dotyczy wyrejestro-
wania przez sprzedających. Za niedopełnienie tego obowiązku 
grozi kara nawet do 1 000 złotych. 

jd

Przed rejestracją auta 
warto się umówić
W 2020 roku, podobnie jak od kilku już lat, w celu uspraw-
nienia rejestracji pojazdów, Starostwo Powiatowe w Wa-
dowicach prowadzi telefoniczny system obsługi petentów.

To jedna z firmowych imprez Zespołu Szkół Samorządowych 
w Inwałdzie, przeprowadzana w andrychowskim Miejskim Domu 
Kultury przy ulicy Szewskiej we współpracy z Centrum Kultury 
Wypoczynku. Wystąpiło dziewiętnaście szkolnych grup i solistów 
z naszej gminy, a w sumie około dwustu młodych artystów. Wszyscy 
oni wyróżniali się nie tylko pięknym śpiewem, ale także barwnymi 
strojami. Niektórzy dali prawdziwy popis gry na różnych instrumen-
tach muzycznych. Nie zabrakło także grup wplatających w występ 
elementy taneczne. Dodatkową atrakcją było wspólne kolędowanie 
podczas przerw. Poprowadził to z gitarą w rękach nauczyciel muzy-
ki ze Szkoły Podstawowej nr 2 – Sławomir Piekarski. Artystom 
zapewniono też poczęstunek. Choć nie był to konkurs, to jednak 
występujący otrzymali dyplomy i książki z rąk zastępcy burmistrza 
Wojciecha Polaka, któremu towarzyszył dyrektor inwałdzkiej 
placówki – Michał Kołodziejczyk. Dzieci otrzymywały również 
upominki za wiedzę o zwyczajach świątecznych. Całość od strony 
organizacyjnej przygotowały nauczycielki ZSS w Inwałdzie: Maria 
Jakubowska-Szczotka, Jolanta Dudka, Agnieszka Kristek oraz 
Maria Bogacz. Imprezę udało się przeprowadzić dzięki sponsorom 
tj. wadowickim firmom Maspex i Skawa.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Kolędy i pastorałki w MDK
15 stycznia już po raz dwudziesty drugi odbył się Gminny 
Przegląd „Śpiewamy kolędy i pastorałki”.

Drogowskaz znajduje się, a kiedy ukażą się obecne Nowiny w sprze-
daży, to będzie można stwierdzić, że znajdował się na środku chodni-
ka przy ulicy Krakowskiej, w rejonie komisariatu policji. Jak poinfor-
mował nas jeden z częstych poszkodowanych, niedowidzący Ryszard 
Bylica, obiekt na trotuarze był sporym utrudnieniem dla osób takie 
jak on. W związku z tym zapytaliśmy kierownik Oddziału Wadowice 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Agnieszkę Wacho-
wicz o możliwość zmiany usytuowania drogowskazu bądź oklejenia 
go na przykład jaskrawymi taśmami. Odpowiedź jest pozytywna.  
- Została zlecona zmiana lokalizacji przedmiotowego znaku w sposób niekolidu-
jący z ruchem pieszych – stwierdza szefowa oddziału GDDKiA. - Prze-
stawienie znaku nastąpi najpóźniej do końca miesiąca stycznia br. Agnieszka 
Wachowicz podkreśla, że problem ze znakiem nie był do tej pory 
zgłaszany w GDDKiA.

jd Fot. Jacek Dyrlaga 

Przesuną znak 
po naszej interwencji
Dobiegają końca problemy niewidzących i niedowidzących 
spacerujących chodnikiem przy ulicy Krakowskiej. Osoby 
te nierzadko zderzały się z tym znakiem drogowym, odno-
sząc kontuzje albo rozcinając sobie skórę na czole lub łuk 
brwiowy. Poprosiły Nowiny Andrychowskie o interwencję. 
Są optymistyczne informacje…

Do stawiennictwa, jak głosi obwieszczenie wojewody, wzywa się:  
1) mężczyzn urodzonych w 2001 r.; 2) mężczyzn urodzonych w la-
tach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności 
do czynnej służby wojskowej; 3) osoby urodzone w latach 1999-
2000, które: a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie 
za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na 
stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe-
niem kwalifikacji wojskowej; b) zostały uznane przez powiatowe ko-
misje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej 
ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po 
zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 
i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdol-
ności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifika-
cji wojskowej; 4) kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadają-
ce kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub kobiety 
pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku 
szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach 
lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach 
psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych 
szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup ko-
biet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojsko-
wej (Dz. U. poz. 944); 5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły 
się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzo-
wego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej 
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Oprac. jd

Kwalifikacja wojskowa: 
Kiedy, gdzie i dla kogo?
Wojewoda małopolski ogłosił przeprowadzenie tegorocznej 
kwalifikacji wojskowej. Jak dowiedzieliśmy się w Referacie Za-
rządzania Kryzysowego, OC, Spraw Obronnych i Wojskowych 
Urzędu Miejskiego, termin wyznaczony dla gminy Andrychów 
to 4 – 13 marca, a miejscem wstawiennictwa jest Ośrodek Szko-
lenia i Dokształcania przy ulicy Spadzistej w Wadowicach.
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Tym świadkiem historii i jej częścią jest 89-letni dziś Tadeusz Ro-
kowski z Roczyn. Był on pracownikiem Bielskiego Przedsiębior-
stwa Budownictwa Przemysłowego w Bielsku-Białej, które miało 
też bazę czy oddział w Andrychowie. To ta sama firma, która wy-
konała kilka znaczących inwestycji na terenie naszej gminy, w tym 
ostatnio krytą pływalnię. Jak wspomina roczynianin, BPBP pod 
koniec lat pięćdziesiątych i na początku sześćdziesiątych budowa-
ło hale produkcyjne Wytwórni Silników Wysokoprężnych. - Na 
miejscu, na terenie WSW wykonywano prefabrykaty, z których powstawały 
hale produkcyjne zakładu – wspomina Tadeusz Rokowski. - Te prefa-
brykaty robiono w takim drewnianym baraku. Po zakończeniu naszej pra-
cy (polegającej m.in. na przygotowaniu w drewnianych formach 
odlewów betonowych – dop. JD) po południu wpuszczano do baraku 
rurami parę o wysokiej temperaturze i rano beton już stwardniał. Takie 
gotowe prefabrykaty wyciągano z form. 

Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego popro-
szono o wykonanie betonowych słupków znajdujących się w oto-
czeniu odbudowywanego Pomnika Grunwaldzkiego. Elementy 
te, jak informuje roczynianin, wyprodukowano właśnie w tech-
nologi, w jakiej powstawały prefabrykaty. Kierownikiem prac 
był Stanisław Prus z Brzezinki, a wykonawcami, prócz Tadeusza 
Rokowskiego, także Stanisław Dybał z Inwałdu i Jan Kula z Tar-
ganic Górnych. Z tej grupy żyje tylko roczynianin. Jak wspomina 
ostatni świadek tamtej historii, produkcja słupków trwała krótko. 
Do form zbitych z desek wlewano beton i i następnego dnia rano 
całość była gotowa. Potem pozostał już tylko montaż. Słupki po-
łączono łańcuchami, nie podchodzącymi już BPBP.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Epizod z pomnikowej historii

W lipcu obchodzić będziemy 60-lecie odbudowy an-
drychowskiego Pomnika Grunwaldzkiego. Tymczasem 
spotkaliśmy ostatnią żyjącą osobę, która wykonywała 
elementy może nie zawsze rzucające się w oczy, ale sta-
nowiące ważną część obiektu.

Tadeusz Rokowski z sentymentem spogląda na Pomnik 
Grunwaldzki i otaczające je słupki, choć przyznaje, że co-
raz rzadziej ma okazje bywać w tym miejscu.

Jak podkreślił przewodniczący jury Henryk Maciejczyk, po-
ziom rywalizacji był bardzo wysoki. Dzieci i młodzież wykazała 
się sporą wiedzą. Zwycięzcy i laureaci otrzymali dyplomy oraz 
nagrody z rąk zastępcy burmistrza Andrychowa Wojciecha Po-
laka oraz prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnej Kazimierza Rajdy. Obecny był także 
dyrektor inwałdzkiej placówki Michał Kołodziejczyk. Rywali-
zowano w trzech kategoriach wiekowych. 

Wyniki:
Klasy IV – VI (szkół podstawowych): I miejsce Karol Wocial 
(ZSS w Targanicach), II Maksym Chowaniec (ZSS w Roczy-
nach), III Wojciech Wróbel (SP w Brzezince), IV Emilia Płon-
ka (ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie).

Klasy VII – VIII: I miejsce Wiktor Fary (ZSS w Targanicach), II 
Kamil Hajost, III Sebastian Fryś (obaj z ZSS w Rzykach), IV 
Zofia Dudek (ZSS w Inwałdzie).

Szkoły ponadpodstawowe: I miejsce Weronika Rajda, II Emi-
lia Rajda (obie z Targanic Górnych), III Dariusz Guzdek, IV 
Wojciech Zieliński (obaj z Inwałdu).

Na szczeblu powiatowym gminę Andrychów będą reprezento-
wać zdobywcy trzech pierwszych miejsc w kategorii szkół pod-
stawowych oraz pierwsza czwórka ze szkół ponadpodstawowych 
(to rezultat tego, że w ubiegłym roku Emilia Rajda zwyciężyła eli-
minacje powiatowe). Dodajmy jeszcze, iż w organizację konkursu 
wraz z inwałdzkim ZSS zaangażowani byli druhowie z miejsco-
wej jednostki OSP.

jd Fot. Jacek Dyrlaga 

Mistrzowie wiedzy pożarniczej 
rywalizowali w Inwałdzie

Inwałdzki Zespół Szkół Samorządowych 18 stycznia był 
gospodarzem finału eliminacji miejsko-gminnych Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ 
ZAPOBIEGA POŻAROM”. 

Na zdjęciu laureaci wraz z jurorami, organizatorami  
i zastępcą burmistrza.

Miejscem imprezy była „Adria”. Uczestnicy przełamali się opłat-
kami, a prezes koła Jadwiga Sabat przedstawiła sprawozdanie 
z działalności w 2019 roku. Nie zabrakło gości, a wśród nich 
wicestarosty powiatu wadowickiego Beaty Smolec, burmistrza 
Tomasza Żaka oraz prezesa Beskidzkiego Związku Pszczelarzy 
„Bartnik” Andrzeja Wysogląda. Samorządowcy złożyli pszczela-
rzom życzenia, a burmistrz dodatkowo podziękował za aktywność 
członków andrychowskiego koła na rzecz społeczności lokalnej. 
Były prezes Polskiego Związku Pszczelarzy Tadeusz Sabat mó-
wił o problemach rodzimego bartnictwa. Zainicjowało to dyskusję 
wśród uczestników. Koło Pszczelarzy Andrychów zrzesza obecnie 
80 członków, głównie z gminy andrychowskiej, ale też z miejsco-
wości położonych nawet w powiecie oświęcimskim. Wszyscy oni 
posiadają 1715 rodzin pszczelich. Koło należy do jednych z naj-
bardziej aktywnych na Podbeskidziu. Organizuje liczne spotkania 
i szkolenia. Bierze udział w lokalnych imprezach oraz obchodach 
świąt państwowych i religijnycg. W ubiegłym roku było współorga-
nizatorem Ogólnopolskich Dni Pszczelarza w Bielsku-Białej.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Bartnicy na spotkaniu
Członkowie Koła Pszczelarzy Andrychów 18 stycznia wzięli 
udział w tradycyjnym spotkaniu świąteczno-noworocznym. 

Celem konkursu jest pielęgnowanie tradycji i zwyczajów bożona-
rodzeniowych, budzenie wrażliwości na sztukę oraz wspieranie 
rozwoju talentów i umiejętności plastycznych. Prace były wyko-
nane na wysokim poziomie i w różnych technikach: malarstwo, 
rysunek, grafika, techniki mieszane. Dzieci ukazały piękno i bo-
gactwo świątecznych zwyczajów. Każda inna, a na niej świątecz-
ne akcenty. Na samym początku swoimi talentami muzycznymi 
i aktorskimi pochwalili się uczniowie Szkoły Podstawowej w In-
wałdzie, którzy przedstawili jasełka pt. „Dary dla Jezusa”, które 
bawiły, ale przede wszystkim niosły ważne przesłanie o dostrze-
ganiu ludzi potrzebujących. 
Najbardziej oczekiwaną chwilą było wręczanie dyplomów i na-
gród. Dzieci przyjmowały słowa podziękowania i gratulacje od 
Doroty Magiery, Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w An-
drychowie oraz Michała Kołodziejczyka, dyrektora Zespołu 
Szkół Samorządowych w Inwałdzie.
Szczególne podziękowania należą się młodym artystom, nauczy-
cielom i rodzicom za duże zaangażowanie i twórczą pasję.
Organizatorzy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły 
Podstawowej w Inwałdzie. 

Materiał nadesłany przez ZSS w Inwałdzie

Boże Narodzenie w oczach dzieci

W atmosferze Świąt Bożego Narodzenia powitaliśmy 
w Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie Laureatów 
XXII Gminnego Konkursu Plastycznego „Boże Narodze-
nie w oczach dzieci”. Adresowany był do uczniów z klas 
edukacji wczesnoszkolnej naszej gminy. Zaproszenie 
przyjął również Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy z Kaczyny.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie /Dział Świadczeń 
dla Rodziny/ informuje, że z dniem 11 lutego 2020 r. obowią-
zywać będzie nowa Uchwała Rady Miejskiej w Andrychowie 
w sprawie przyznawania osobom zamieszkałym na terenie Gmi-
ny Andrychów jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziec-
ka oraz określenia zasad jej przyznawania. Zgodnie z aktualnie 
przyjętą uchwałą wnioski złożone do 10 lutego 2020 r. będą roz-
patrywane na zasadach obowiązujących w chwili obecnej tj. bez 
kryterium dochodowego, natomiast wnioski złożone od 11 lu-
tego 2020 r. będą rozpatrywane z uwzględnieniem kryterium 
dochodowego, które obowiązuje w pomocy społecznej  
(aktualnie kryterium wynosi 528,00 zł netto na osobę we wspól-
nym gospodarstwie domowym, a podstawą jego wyliczenia jest 
dochód osiągnięty w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku).

Materiał nadesłany przez OPS w Andrychowie

Becikowe po nowemu
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Prace te są kontynuowane, tyle że na Górnicy oraz na wschodnich 
rubieżach miasta. Niestety, działająca na zlecenie PKP Polskich 
Linii Kolejowych firma wycinkowa narobiła sporo bałaganu nie-
opodal ulicy Grunwaldzkiej i Krakowskiej. Na placu rekreacyj-
nym i siłowni pod chmurką postanowiła składować ścięte drzewa 
i gałęzie. Do niektórych urządzeń nie było można swobodnie 
dojść, a z innych utrudnione było korzystanie. Jak dowiedzieliśmy 
się od kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Andrychowie Barbary Krzyżak, sa-
morząd gminny nie wydawał pozwolenia na składowanie drewna 
w tym miejscu, nikt zresztą o takie pozwolenie nie występował. 
W związku z tą sytuacją szefowa wydziału podjęła interwencję 
w PKP PLK w celu doprowadzenia do uporządkowania terenu.
Na tym nie koniec, boje z PKP PLK toczyła i toczy jedna z na-
szych czytelniczek. Broniła i broni nadal, wykorzystując dostępne 
środki proceduralne, drzewa przed wycinką zwłaszcza w rejonie 
Guziczarni. Część udało się uratować, inne nie. Czytelniczka 
poinformowała nas, że zmieniły się przepisy dotyczące odległo-
ści drzew od torów. Do tej pory mogły rosnąć nie bliżej niż 15 
metrów od linii kolejowej, a obecnie 6 metrów. Jak ustaliliśmy, 
niewiele to wszakże zmienia w obecnej wycince, gdyż PKP PLK 
i działająca na jej zlecenie firma mają pozwolenie sprzed roku, 
zgodnie z poprzednimi przepisami.

jd Fot. Jacek Dyrlaga 

Bałagan przy wycince, 
czytelniczka walczy o drzewa

W poprzednim wydaniu Nowin Andrychowskich pisali-
śmy o wycince drzew i krzewów przy torach kolejowych 
w rejonie ulic Tkackiej i Fabrycznej. Ma to poprawić bez-
pieczeństwo i estetykę.

Konkurs na to stanowisko został 
rozstrzygnięty już 10 stycznia, ale 
ostateczną decyzję o zatwierdze-
niu jego wyników i powołaniu 
nowego szefa placówki podjął 
dopiero niedawno Zarząd Woje-
wództwa Małopolskiego. Piotr 
Kopijasz to absolwent Politech-
niki Śląskiej w Gliwicach. Jest 
fizykiem i optoelektronikiem. 
Ukończył też studia podyplomo-
we w zakresie wyceny nieruchomości w Wyższej Szkole Finan-
sów i Prawa w Bielsku-Białej, a także w dziedzinie nowoczesnych 
sieci i usług teleinformatycznych na Akademii Górniczo-Hutni-
czej w Krakowie. Jest mieszkańcem Brzeszcz. Ostatnio był za-
stępcą dyrektora do spraw technicznych Szpitala Powiatowego 
w Wadowicach. Odpowiadał m.in. za prowadzone tam inwestycje 
i utrzymanie infrastruktury. Wcześniej pracował w firmach pry-
watnych oraz prowadził własną działalność gospodarczą.

jd Fot. goldenline.pl

Nowy dyrektor
Piotr Kopijasz od początku lutego jest nowym dyrektorem 
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie.

W miłej, świątecznej atmosferze chętnie śpiewali kolędy korzystając 
ze śpiewników, które zostały specjalnie na ten dzień przygotowane. 
Panie pięknie recytowały wiersze związane z okresem Bożego Na-
rodzenia. W przerwach miedzy kolędami seniorzy mogli również 
przypomnieć sobie lub dowiedzieć się coś nowego o zwyczajach 
bożonarodzeniowych. Wspominaliśmy tutaj między innymi o cho-
ince, kolędach, potrawach wigilijnych, wieczerzy wigilijnej, opłatku 
czy też o prezentach gwiazdkowych. W trakcie spotkania seniorzy 
mieli okazję do wspólnych rozmów, bliskości drugiego człowieka 
oraz poczucia magii tego pięknego czasu świąt. Na koniec spotka-
nia życzyliśmy sobie wzajemnie błogosławieństwa Bożej Dzieciny 
na każdy dzień Nowego Roku. Aby narodzone Dzieciątko zesłało 
wszystkim łaskę zdrowia, nadziei i spokoju. Spotkanie przygoto-
wały: Barbara Kryta, Kazimiera Byrska. 

Material nadesłany przez MBP w Andrychowie

Magia w bibliotece
7 stycznnia w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andry-
chowie odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne członków 
Klubu Seniora „Zawsze młodzi”. Seniorzy uczestniczyli w progra-
mie artystycznym pt.: „Bożonarodzeniowa magia”. 

- Myślą przewodnią tegorocznych jasełek „Dar dla Jezusa” było uwrażliwienie 
dzieci na potrzeby innych, zwłaszcza samotnych i chorych dzieci – stwierdzają 
organizatorzy. - Nasze kolędowanie w tym roku w sposób szczególny chcieliśmy 
skierować do małych pacjentów pierwszego hospicjum dla dzieci na Litwie. Dzię-
ki otwartym sercom możemy przyczynić się do tego, by chore dzieci w ostatnich 
chwilach miały dom pełen dom miłości. Udało nam się zebrać 1500,00 złotych. 
Mali artyści z klas pierwszych wspaniale odgrywali swoje role budząc 
śmiech i wzruszenie. Pastorałki w wykonaniu starszych kolegów i ko-
leżanek z klasy trzeciej, czwartej i ósmej napełniły wszystkich świą-
teczną radością. Również kolędy grane na klarnecie przypomniały 
ciepły bożonarodzeniowy klimat.
- W Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie nie zapominamy też o dzie-
ciach, wśród których pracują misjonarze – dodają organizatorzy. - W tym 
roku szkolnym przekazaliśmy ofiarę na pomoc dla Kamerunu, Sudanu i Tan-
zanii. Najważniejsze jest rozwijanie wśród uczniów naszej szkoły postawy zaan-
gażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby 
innych i umiejętności bezinteresownego pomagania.

Oprac. jd Fot. ZSS w Inwałdzie

Most do Nieba w Inwałdzie
Inwałdzki Zespół Szkół Samorządowych zorganizował 
kilka imprez nawiązującą do Świąt Bożego Narodzenia. 
Jedną z nich były jasełka.

Przegląd odbył się 15 stycznia w Choczni (poprzednio w Andry-
chowie) i wzięło w nim udział sześć zespołów kolędniczych z OSW  
w: Kalwarii Zebrzydowskiej, Kaczynie, Kętach, WTZ w Spytkowicach 
oraz ZSP Nr 1 w Wieprzu. Na spotkanie przybyli licznie rodzice oraz 
przyjaciele Ośrodka: radna powiatowa Maria Wądrzyk oraz dyrekto-
rzy szkół, których uczniowie zaprezentowali się na scenie. Spotkanie, 
w którym wzięło udział blisko 280 osób, odbyło się dzięki hojności Pa-
rafii pw. Narodzenia św. J. CH. w Choczni, OSP w Choczni i Kaczynie 
oraz pani Marii Wądrzyk i pana Stefana Jakubowskiego. W życz-
liwej, przyjaznej atmosferze kolędy zawsze brzmią radośniej i dostoj-
niej. Ze wzruszeniem będziemy wspominać tegoroczne kolędowanie 
i oczekiwać następnego.                          Tekst i foto: SOSW w Kaczynie

Spotkanie z kolędą
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaczynie po raz 
czwarty zorganizował Integracyjny Przegląd Grup Kolęd-
niczych pod patronatem Ks. Dziekana Zbigniewa Bizonia. 

Publikacja opisuje i ilustru-
je wieloma, kolorowymi 
zdjęciami wydarzenia zwią-
zane z MKS-em. Jest więc 
o początkach powstania 
klubu, jego władzach, ale 
też sporo o bazie oraz ma-
jątku. Jeden z rozdziałów 
autorka poświęca sekcjom 
sportowym i ich osiągnię-
ciom. - Praca ma stanowić (…) 
wyraz szacunku i uznania dla 
inicjatorów i twórców MKS-u – 
pisze w zakończeniu Da-
nuta Stysło. Książeczka 
dostępna jest w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej. Bar-
dzo dobrą recenzję wystawił publikacji dr hab. Andrzej Nowa-
kowski, pochodzący z Wadowic wykładowca Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Autorka książki, andrychowianka, 
jest emerytowaną nauczycielką i doradcą metodycznym do spraw 
historii oraz wiedzy o społeczeństwie.

jd

MKS Andrychów opisany

„25 lat Międzyszkolnego Klubu Sportowego MKS Andry-
chów” – to tytuł niedawno wydanej, interesującej książki 
autorstwa Danuty Stysło.
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Pan Stefan w okresie stalinowskim był żołnierzem – górnikiem, 
którego z przyczyn politycznych przymusowo skierowano do 
ciężkich prac w kopalniach. Potem należał do bardzo aktywnych 
działaczy PTTK. Był przewodnikiem i przodownikiem turysty-
ki górskiej. Zaangażował się także w działalność samorządową, 
będąc radnym powiatowym kilku kadencji. Został uhonorowa-
ny tytułem „Zasłużony dla Powiatu Wadowickiego”. W lipcu br. 
skończyłby 87 lat.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Rajdowe pasje
Stefan Jakubowski, nasz rodak z Andry-
chowa, to honorowy członek Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznaw-
czego, Zasłużony dla Powiatu Wado-

wickiego, a także przodownik górski 
i strażnik przyrody. Gdy pracował na 
Śląsku propagował uroki Beskidów 
wśród Ślązaków i Zagłębiaków, ale także 
mieszkańców Podbeskidzia. Współor-

ganizował doroczny zlot dla piechurów, 
przekształcony w Rajd Górski „Szlakami 
Jana Pawła II”. Pierwszy rajd w nowej, 
„papieskiej” formule nie należał do rado-
snych. - Miał się odbyć w niedzielę 17 maja 
1981 r. z metą w Świnnej Porębie – wspo-
minał Stefan Jakubowski. - Tymczasem, 
jak pamiętamy, 13 maja doszło do zamachu na 
Ojca Świętego. Rajd odbył się, ale odwołaliśmy 
występy zespołów. Ich członkowie wzięli jednak 
udział w zlocie. Organizatorem tych im-
prez turystycznych był Dom Mody „Ele-
gancja” z Katowic, gdzie wówczas Stefan 
Jakubowski pracował. Po przejściu na 
emeryturę zdecydował, by rajdy kontynu-
ować. Między innymi w tym celu, i to jest 
pewna ciekawostka, powstało pierwsze 
w Polsce Rodzinne Koło PTTK „Sza-
rotka” utworzone właśnie przez rodzinę 
Jakubowskich. Od 1990 roku mety zlotu 
wyznaczane są już tylko na Groniu Jana 
Pawła II. 

Coś więcej czyli sanktuarium
W pewnym momencie andrychowianin 

Odszedł Stefan Jakubowski
23 stycznia w wadowickim szpitalu zmarł Stefan Jaku-
bowski. To osoba niezwykle zasłużona dla turystyki gór-
skiej i rozwoju duchowego w naszym kraju. Dziełem jego 
życia i nieżyjącej już także żony Danuty stała się budowa 
sanktuarium górskiego „Ludziom Gór” na Groniu Jana 
Pawła II.

Tak człowiek gór spełnił marzenia
Jak mało kto wpłynął na rozwój turystyki pielgrzymkowej w Beskidzie Małym. Doprowadził też do ostatecznej zmiany na-
zwy górskiego szczytu. A jego największe dzieło służyć będzie wiernym i miłośnikom gór zapewne jeszcze przez setki lat…

i jego nieżyjąca już żona Danuta uznali, 
że trzeba zrobić jeszcze coś więcej. Był 
rok 1990. - Zorganizowaliśmy uroczystości 
z okazji 70-lecia urodzin Jana Pawła II – 
wspominał Stefan Jakubowski. - Odsłonili-
śmy wtedy pamiątkową, dedykowaną Papieżowi, 
drewnianą tablicę w schronisku „Leskowiec”. 
Msza święta odbyła się przed schroniskiem. 
To był ledwie niewielki krok do tego 
co miało nastąpić. Na 10-lecie zamachu 
na Jana Pawła II rodzina Jakubowskich 
ufundowała krzyż „Ludziom Gór”, który 
stanął na Jaworzynie, dzisiejszym Gro-
niu Jana Pawła II. Poświęcenia dokonał 
biskup Jan Szkodoń. - Biskup zaskoczył 
uczestników uroczystości – wspominał Ste-
fan Jakubowski. - Przyszedł normalnie 
ubrany, w koszulę w kratę, niektórzy nawet 
go nie poznali. Dopiero przed uroczystością się 
przebrał. Państwo Jakubowscy na tym nie 
poprzestali. Początkowo przymierzali się 
do utworzenia Drogi Krzyżowej z Rzyk 
Jagódek na szczyt Jaworzyny. Przy krzy-
żu jednak gromadziło się coraz to więcej 
osób modlących się i odmawiających ró-
żaniec. Zapadła więc decyzja o budowie 
kaplicy „Ludziom Gór”. Ostatecznie po 
ogromnym wysiłku przygotowań i zabie-
gów Stefan Jakubowski mógł przystąpił 
do realizacji pomysłu. Działkę położoną 
w miejscu, gdzie stał już krzyż przekazali 
Irena i Stanisław Targoszowie. - Podczas 
budowy okazało się, że zakrystia znajduje się 
częściowo już na innej działce – mówiła Ma-
ria Jakubowska-Szczotka, córka Stefana, 
obecnie współgospodyni obiektu. - Doko-
nujący pomiaru geodeci powiedzieli mi, że trzeba 
będzie zakrystię zburzyć – uzupełnił Stefan 
Jakubowski. - Władysława i Władysław 
Cholewowie, właściciele tej sąsiedniej działki, od 
razu zgodzi się przekazać ją pod zakrystię – 
dopowiedziała Maria.

Żmudna praca
Córka wspominała, iż ojciec niejedno-
krotnie nie wracał do domu podczas 
realizacji prac przy kaplicy. Podobnie 
wspomagający go Adam Karcz. Spali 
na rozkładanych łóżkach, w niewielkim 
budynku będącym niegdyś częścią wy-
ciągu narciarskiego. Stamtąd też popro-
wadzono prąd na budowę. Kaplica jest 
z cegły oblepiona kamieniami. Pierwsza 
część była udziałem firmy budowlanej, 
a resztę wykonał Stefan Jakubowski. 
W sumie teren sanktuarium górskiego 
to obszar o wielkości 10 tysięcy metrów 

kwadratowych. Kaplicę budowano przez 
rok, a poświęcił ten obiekt we wrześniu 
1995 roku ówczesny ordynariusz die-
cezji bielsko-żywieckiej bp Tadeusz Ra-
koczy. Sanktuarium przekazano parafii  
Św. Macieja w Andrychowie. Na Gro-
niu Jana Pawła II znajduje się prócz 
kaplicy, zakrystii i dzwonnicy, także 
Droga Krzyżowa pod chmurką oraz po-
stawiony w 2001 roku pomnik Jana Paw-
ła II. A wszystko to ogrodzone i pięknie 
wkomponowane w otaczającą naturę. 
Poniżej znajduje się schronisko, nowo 
wybudowana goprówka, a wędrując kil-
kanaście minut można dotrzeć na szczyt 
Leskowca. Kaplica i towarzyszące jej 
obiekty powstały także dzięki darczyń-
com i zbiórkom przeprowadzanym przed 
kościołami.

Szlak i Groń JP II zamiast Jaworzyny
Stefan Jakubowski wytyczył też szlak 
nazwany „Białych Serc”, wiodących 
z Rzyk Jagódek łagodnymi zbocza-
mi do sanktuarium. Jego udziałem jest 
też ostateczna zmiana nazwy szczy-
tu z Jaworzyny na Groń Jana Pawła II. 
Najpierw wprawdzie Komisja Tury-
styki Górskiej Oddziału PTTK „Zie-
mia Wadowicka” w Wadowicach pod-
jęła stosowną uchwałę (w 1981 r.), 
ale brakowało ostatecznej decyzji władz 
rządowych. Po zabiegach Stefana Jaku-
bowskiego w 2003 roku minister spraw 
wewnętrznych i administracji Krzysztof  
Janik wydał w tej sprawie rozporządze-
nie i już oficjalnie, góra z sanktuarium 
na szczycie otrzymała nazwę Groń Jana 

Pawła II. Warto dodać, iż dedykowany 
ludziom gór obiekt jest pulsujący życiem. 
Jak wyliczyła Maria Jakubowska-Szczot-
ka odbywa się tutaj kilkadziesiąt stałych 
przedsięwzięć o charakterze pielgrzym-
kowo-turystycznym i modlitewnym. 
Prócz tego wielu wędrowców przybywa 
tu spontanicznie. Kiedyś wędrował w te 
rejony Beskidów Karol Wojtyła tak jako 
chłopiec jak i dorosła osoba. W kaplicy 
znajduje się pamiątka po nim jako pa-
pieżu. To fotel wykonany przez oświę-
cimskich salezjan, w którym zasiadał Jan 
Paweł II na Kaplicówce w Skoczowie 
podczas pielgrzymki w 1995 roku. 

Testament Pana Stefana
Pan Stefan, choć stworzył dzieło monu-
mentalne, to na tym nie poprzestał. Aż 
do swoich ostatnich dni marzył i rozmy-
ślał na temat przyszłości sanktuarium. 
W planach miał urządzenie na terenie 
obiektu ośrodka dla ubogich dzieci, gdzie 
mogłyby wypoczywać, obcować z przy-
rodą i pamiętać o chrześcijańskich trady-
cjach.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Na zdjęciu dzieło Danuty i Stefana Ja-
kubowskich – Sanktuarium „Ludziom 
Gór”.

PS. Większą część powyższego tekstu 
przygotowałem na podstawie spotkania 
i nagranej rozmowy z panem Stefanem 
Jakubowskim w październiku 2017 roku.
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samorząd/wokół nassamorząd

Realizując zapisy Uchwały Nr XV-
131-15 Rady Miejskiej w Andrycho-
wie z dnia 29 października 2015 r. 
w sprawie powołania i nadania Statu-
tu Miejskiej Rady Seniorów 

Burmistrz Andrychowa ogłasza
nabór kandydatów na członków 
Miejskiej Rady Seniorów

Niniejszym informuję:
- Rada Seniorów liczy 9 członków, 
- kadencja Rady Seniorów trwa 4 lata, 
licząc od dnia jej powołania,
- w skład Rady Seniorów mogą być 
powołane osoby nieskazane prawo-
mocnym wyrokiem sądu za prze-
stępstwo popełnione z winy umyśl-
nej i które ukończyły 60 lat życia 
oraz zamieszkują na terenie Gminy 
Andrychów,
- członkowie Rady Seniorów pełnią 
swoje funkcje społecznie, nie pobie-
rając z tego tytułu diet, ani wynagro-
dzenia.

Nabór kandydatów prowadzo-
ny będzie od 3 lutego 2020 r. do 
28 lutego 2020 r. (decyduje data 
wpływu zgłoszenia do siedziby 
Urzędu Miejskiego w Andrycho-
wie).

Zgłoszenia kandydata na członka 
Rady Seniorów mogą dokonać:
a/ grupy co najmniej 20 seniorów 
zamieszkałych na terenie Gminy An-
drychów – na formularzu, którego 
wzór stanowi załącznik nr 2 do Za-
rządzenia nr 14/20 Burmistrza An-
drychowa z dnia 9 stycznia 2020 r.  
lub
b/ podmioty działające na rzecz 
osób starszych, w szczególności or-
ganizacje pozarządowe oraz pod-
mioty prowadzące uniwersytety 
trzeciego wieku – na formularzu, 
którego wzór stanowi załącznik  
nr 3 do Zarządzenia nr 14/20 Bur-
mistrza Andrychowa z dnia 9 stycz-
nia 2020r. – z uwzględnieniem wy-
magań zawartych w pkt 4.

Powołana w kwietniu 2016 roku dziewię-
cioosobowa MRS składała się z członków 

wywodzących się głównie z organizacji pozarzą-
dowych, a także z osób popartych przez grupy 
senioralne. - Nasi członkowie są w wieku 60+, bo 
takie są zapisy Ustawy o osobach starszych – mówi-
ła na antenie Radia Andrychów Zofia Oboza, 
członek Miejskiej Rady Seniorów. - Głównym ini-
cjatorem powołania MRS było stowarzyszenie Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku. Przypomnijmy, iż MRS jest 
organem inicjatywnym, doradczym i konsulta-
cyjnym reprezentującym interesy seniorów wo-
bec gminnych władz samorządowych. Blisko co 
czwarta, piąta osoba zamieszkująca nasza gminę 
ukończyła sześćdziesiąty rok życia.
Jak podkreśla Zofia Oboza, początek kadencji, to 
był czas nabierania doświadczeń, a więc też wie-
lu szkoleń i spotkań m.in. z członkami innych, 
podobnych rad. O potrzebach osób starszych 
dowiadywano się, współpracując z wieloma in-
stytucjami i organizacjami z gminy Andrychów. 
Natomiast jedną z pierwszych inicjatyw była in-
stalacja trzech skrzynek „Zgłoś problem”, które 
usytuowano w siedzibach Andrychowskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej oraz Urzędu Miejskiego. Seniorzy mogli 
i mogą nadal w ten sposób pisemnie dzielić się 
uwagami o swoich sprawach. Miejska Rada Se-
niorów uruchomiła też dyżury, które są pełnione 
w ostatnią środę miesiąca w tak zwanej przewiąz-
ce na parterze magistratu. Co ważne, członkowie 
tego gremium nie pobierają żadnych diet. Andry-
chowska MRS może pochwalić się również opra-
cowaniem ulotki „Senior nie jest sam” z pełną 
informacją o działalności i sposobach kontaktu. 
Rada zapoznała się z pracą lekarza geriatry oraz 
pielęgniarki środowiskowej. Zaangażowała się 
w obronę oddziału geriatrycznego Szpitala Po-
wiatowego w Wadowicach, podejmując specjalną 
uchwałę. Oddział, przypomnijmy, uratowano. 
MRS angażowała się też na rzecz utrzymania 
całodobowej i świątecznej opieki zdrowotnej 

w Andrychowie, co jak pamiętamy zakończyło 
się niepowodzeniem. Podjęła również inicjatywę 
otwarcia gabinetu lekarza geriatry, który przyj-
mowałby pacjentów w ramach kontraktu z NFZ, 
co nadal czeka na realizację.
Jednym z ważniejszych przedsięwzięć w ramach 
kończącej się kadencji było przygotowanie pro-
jektu „Strategii Polityki Senioralnej Gminy An-
drychów na lata 2019 – 2024”. Poprzedzono to 
badaniami ankietowanymi wśród osób starszych 
przygotowanymi we współpracy z Fundacją 
Kultury Chrześcijańskiej „Znak”. Wyniki oka-
zały się bardzo interesujące. O tym wspominała 
w Radiu Andrychów Danuta Bańska, członek 
MRS. Ten swoisty sondaż pokazał, iż seniorzy 
w gminie andrychowskiej najbardziej skarżą się 
na utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów. In-
nymi problemami są nieporadność życiowa – gu-
bienie się w nowoczesnym świecie i samotność, 
bariery architektoniczne, trudności w dostępie 
do usług opiekuńczych, ograniczony dostęp 
do różnych wydarzeń w gminie (także kultural-
nych), ubóstwo części środowiska seniorskiego, 
brak akceptacji w środowisku lokalnym. Ankie-
towani wskazywali także na trudności związane 
z komunikacją. W międzyczasie jednak urucho-
miono gminny transport publiczny. Miejska Ra-
dia Seniorów działała w następującym składzie: 
Janusz Ślesak (przewodniczący), Danuta Bań-
ska, Edward Górski, Krystyna Korbut-Płon-
ka, Zofia Oboza, Jadwiga Skóbel, Jan Smo-
lec, Tadeusz Sumper i Mieczysław Wandor. 
Pełny dorobek Miejskiej Rady Seniorów można 
prześledzić na stronie internetowej: https://bip.
malopolska.pl/umandrychow,m,291291,miej-
ska-rada-seniorow.html

Obecnie trwa nabór kandydatów na czlonków 
MRS drugiej kadencji.
 

jd Fot. Archiwum

U seniorów kadencja na finiszu
Miejska Rada Seniorów w Andrychowie zakończyła kadencję, i to kadencję – rzec 
można – historyczną, bo pierwszą. Nigdy wcześniej podobne „ciało” w naszej 
gminie nie istniało.

Ogłoszenie Burmistrza 
Andrychowa o naborze kandy-
datów na członków Miejskiej 
Rady Seniorów w Andrychowie

Do zgłoszenia kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów 
dokonywanego przez podmioty działające na rzecz osób 
starszych należy dodatkowo dołączyć:
- dokument potwierdzający wyłonienie przedstawiciela 
przez zgłaszający podmiot lub organizację,
- dokument, z którego wynika jego działalność na rzecz 
osób starszych.

Każdy podmiot działający na rzecz seniorów z terenu 
Gminy Andrychów ma prawo zgłosić jednego kandyda-
ta. 

Zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą na adres: 
Urząd Miejski w Andrychowie, ul. Rynek 15, 34-120 An-
drychów lub dostarczyć osobiście w zaklejonej kopercie 
z dopiskiem „Nabór kandydatów na członków Miejskiej 
Rady Seniorów w Andrychowie” do Biura Rady Miejskiej 
w Andrychowie – budynek Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 
15, pok. 226, II p.

Jeżeli do dnia zakończenia naboru kandydatów na człon-
ków Miejskiej Rady Seniorów liczba kandydatów będzie 
mniejsza niż 9 osób, okres na zgłaszanie kandydatów zo-
stanie przedłużony. Nabór ponawiany będzie do skutku.

W terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru imienna 
lista osób, których kandydatury do Miejskiej Rady Se-
niorów zgłoszono prawidłowo, zostanie umieszczona 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Andry-
chowie i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, do dnia 
przeprowadzenia wyborów. Lista osób będzie zawierać: 
imiona i nazwiska kandydatów oraz nazwę podmiotu 
zgłaszającego.

W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów na 
członków Rady Seniorów będzie równa 9 – wszyscy 
zgłoszeni kandydaci uzyskają status członka Miejskiej 
Rady Seniorów. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych 
kandydatów na członków Rady Seniorów będzie większa 
niż 9 – Rada Miejska w Andrychowie wybierze członków 
Miejskiej Rady Seniorów, w głosowaniu tajnym, zgodnie 
ze Statutem Gminy Andrychów.

Wybory Miejskiej Rady Seniorów oraz podjęcie stosow-
nej uchwały przez Radę Miejską w Andrychowie odbędą 
się na sesji w dniu 26 marca 2020 r.

Formularze zgłoszeniowe można pobrać:
- w Biurze Rady Miejskiej w Andrychowie, w budynku 
Urzędu Miejskiego w Andrychowie, ul. Rynek 15, pok. 
226, II p.
- ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Andrycho-
wie www.andrychow.eu w zakładce „Wybory Miejskiej 
Rady Seniorów 2020”.

Andrychów, 9 stycznia 2020 r.

W tej sprawie napisał do nas e-maila 
i przesłał zdjęcia oraz filmiki czytel-
nik, który bywa w tych rejonach na 
spacerach. Jest przerażony. - Góra 
Wapienica oraz sąsiednie góry są całe roz-
jeżdżone – poinformował. - Koleiny po 
ostrej jeździe są widoczne wszędzie. Nisz-
czone jest poszycie lasu i straszone zwierzę-
ta leśne. Mieszkańcy okolic podgórskich 
w Inwałdzie słyszą głośny ryk silników 
niosący się z lasu. Informacje czytelni-
ka potwierdził nam ekolog Jan Zie-
liński, który również bywa w tych 
rejonach naszej gminy i widział nie 
raz mknących motocyklistów.

jd Fot. Czytelnik

Leśne ryki w Inwałdzie
Co weekend motocykliści urządzają sobie rajdy po lasach w In-
wałdzie. I nie ma na nich siły! 

https://bip.malopolska.pl/umandrychow,m,291291,miejska-rada-seniorow.html
https://bip.malopolska.pl/umandrychow,m,291291,miejska-rada-seniorow.html
https://bip.malopolska.pl/umandrychow,m,291291,miejska-rada-seniorow.html
http://www.andrychow.eu/
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Lepkie rączki na imprezie
Początek roku miał być huczny i na bogato. 7 stycznia Komi-
sariat Policji w Andrychowie został powiadomiony o fakcie 
kradzieży pieniędzy. Jak ustalili śledczy, pokrzywdzona torebkę 
z zawartością m.in. pieniędzy w kwocie 2400 złotych miała zo-
stawioną w pomieszczeniu, w którym odbywała się „zakrapia-
na impreza”. Ten fakt wykorzystał jeden z uczestników, który 
podczas spotkania dyskretnie przeszukał zawartość torebki za-
bierając z niej pieniądze. Po krótkiej chwili opuścił znajomych, 
by następnie powrócić z uśmiechem na twarzy i alkoholem za-
kupionym za skradzione pieniądze. Pomimo „gestu i hojności” 
i tak będzie on teraz musiał odpowiedzieć przed sądem za po-
pełnione przestępstwo określone w art. 278 § 1 kk, za co gro-
zi kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. 
W trakcie przesłuchania podejrzany 49-letni mieszkaniec gminy 
Andrychów, wcześniej niekarany wyraził skruchę, przyznał się 
do zarzucanego mu czynu i złożył na tę okoliczność stosowne 
wyjaśnienia. W trakcie podjętych czynności policjanci odzyskali 
skradzione pieniądze w kwocie 2300 złotych.

Nieszczęście przy Lenartowicza
8 stycznia po godz. 10.00 na budowie nowego bloku przy uli-
cy Lenartowicza 71 doszło do wypadku. Z dużej wysokości 
spadł robotnik. Jak dowiedzieliśmy się od rzecznika prasowe-
go Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wa-
dowicach Krzysztofa Cieciaka, wezwano helikopter Lotnicze-
go Pogotowia Ratowniczego, który miał przewieźć mężczyznę 
do kliniki specjalistycznej. Niestety poszkodowany zmarł. 
Mężczyzna miał 34 lata.

Pożar stodoły
13 stycznia o 3.00 nad ranem jednostki straży pożarnej z oko-
licy wyjechały do gaszenia płonącej stodoły w Choczni na 
osiedlu Ramendowskim. Do akcji ruszyły 4 samochody straży 
zawodowej (PSP) i 9 wozów OSP. Z trzech budynków znajdu-
jących się blisko siebie dwa spłonęły. Działania trwały do póź-
nych godzin porannych. Było to prawdopodobnie podpalenie. 
Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie.

Eksplozja w Sułkowicach
14 stycznia około godz. 11.00 w Sułkowicach na ulicy Cen-
tralnej, ranny został mężczyzna, który przecinał beczkę. 
Eksplodowały zgromadzone w niej opary niezidentyfikowa-
nej substancji chemicznej. Po rannego przyleciał helikopter. 
Do wypadku doszło podczas przecinania beczki, która we-
dług nieoficjalnych informacji miała posłużyć za zbiornik na 
popiół. Nagle wybuchły opary substancji, która wcześniej 
była przechowywana w tej beczce. Na miejscu natychmiast 
zjawili się strażacy i pogotowie ratunkowe. Poważne obraże-

nia twarzy poszkodowanego zmusiły ratowników do wezwa-
nia śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którym 
odtransportowano go do specjalistycznego szpitala. 

Wieczorny pożar i niezwykle trudna akcja
14 stycznia wieczorem spłonął domek w Rzykach na os. Po-
trójna. Był to mniejszy z dwóch obiektów Chaty Gołębiówka. 
Straż pożarna otrzymała zgłoszenie po godzinie 19.00. Pożar 
był widoczny ze znacznej odległości. Na miejsce z 17 pojaz-
dów zadysponowanych do akcji dotarły tylko dwa, niezawod-
ne auta z OSP Targanic Górnych i OSP Sułkowic-Bolęciny. 
Sprzęt dowożony był quadami i samochodami terenowymi. 
Akcja była niezwykle trudna, trwała 6,5 godziny. Strażacy mu-
sieli przepompowywać wodę na znaczną odległość. W środku 
obiektu znajdowała się butla z gazem, na szczęście nie wy-
buchła. Drewniany domek spłonął doszczętnie, w środku nie 
było nikogo. Na drodze prowadzącej do obiektu panowały 
bardzo ciężkie warunki. Strażakom w bezpiecznym dotarciu 
z góry pomógł traktorzysta, który z ciągnika posypał trakt. 
Traktor został zadysponowany przez referat Zarządzania Kry-
zysowego Urzędu Miejskiego w Andrychowie. Policja prowa-
dzi dochodzenie w sprawie tego pożaru.

Kolejne zderzenie na skrzyżowaniu ulic Żwirki i Wigury, 
Głowackiego i Wiedeńskiej
15 stycznia doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia dro-
gowego na skrzyżowaniu ulic Żwirki i Wigury, Głowackiego 
i Wiedeńskiej. Po godzinie 18.00 zderzyły się dwa samochody 
osobowe. Na szczęście nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu. To 
kolejny incydent na tym skrzyżowaniu. Wkrótce miejsce to bę-
dzie monitorowane przez specjalną kamerę. 

Wypadek drogowy w Bulowicach
15 stycznia tuż przed godziną 20.00 w Bulowicach na ulicy 
Bielskiej doszło do wypadku drogowego. Jak wstępnie ustalili 
policjanci 50-letnia mieszkanka powiatu wadowickiego, kieru-
jąc samochodem volvo, potrąciła 42-letniego mieszkańca gmi-
ny Kęty, który idąc poboczem zatoczył się wpadając wprost 
pod nadjeżdżający pojazd. Pieszy z obrażeniami ciała został 
przewieziony do szpitala na leczenie. Badanie jego stanu trzeź-
wości wykazało ponad 2 promile alkoholu. Policjanci ustalają 
dokładne okoliczności tego wypadku drogowego.

W odwiedziny do osadzonego z narkotykami
 Policjanci z wadowickiej komendy zabezpieczyli przy miesz-
kance Chrzanowa ponad 7,5 gramów amfetaminy. Kobieta 
próbowała wnieść narkotyk na teren wadowickiego Zakładu 
Karnego.
16 stycznia funkcjonariusze Zakładu Karnego w Wadowicach 
podczas kontroli kobiety ubiegającej się o wstęp na teren jed-
nostki celem widzenia z osadzonym, ujawnili dwa zawiniątka 
z białym proszkiem ukryte w ustach. Badanie testerem narko-
tykowym potwierdziło, że w woreczkach znajduje się amfeta-
mina. Wadowiccy policjanci zatrzymali 32-letnią właścicielkę 
narkotyków i przewieźli do komendy, gdzie usłyszała zarzut 

posiadania środków odurzających, do którego się przyznała. 
Według ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii za posiadanie 
narkotyków grozi jej kara nawet do 3 lat więzienia.

Złodziejka portfela namierzona przez andrychowskich 
kryminalnych
Policjanci z Andrychowa zatrzymali kobietę, która ukradła 
portfel z gotówką, kartami bankomatowymi i dokumentami. 
35-latce grozi nawet do 5 lat więzienia. W grudniu ubiegłego 
roku do Komisariatu Policji w Andrychowie zgłosiła się ko-
bieta, która zawiadomiła, że dzień wcześniej w trakcie przed-
świątecznych zakupów w jednym z supermarketów, zaginął jej 
portfel wraz z całą zawartością. Kryminalni, którzy zajęli się 
sprawą zabezpieczyli m.in. nagranie z monitoringu, na którym 
było widać jak pokrzywdzonej kobiecie w trakcie wychodzenia 
ze sklepu wypadł z torebki portfel, który kilka minut później 
zabrała inna opuszczająca placówkę handlową kobieta. Śled-
czy ustalili, że związek z kradzieżą może mieć 35-letnia andry-
chowianka. 15 stycznia policjanci pojechali pod wytypowany 
adres, gdzie podczas przeszukania mieszkania znaleźli portfel 
wraz z kartami bankomatowymi, lojalnościowymi, dowodem 
osobistym, prawem jazdy i innymi dokumentami. W portfelu 
brakowało 250 złotych, które 35-latka zdążyła już wydać. Ko-
lejnego dnia mieszkance Andrychowa przedstawiono zarzut 
kradzieży, do którego się przyznała. Za popełnione przestęp-
stwo grozi jej nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Stracił prawo jazdy
18 stycznia kierowca stracił prawo jazdy na trzy miesiące. 
Powodem brawurowa jazda w obszarze zabudowanym. Do 
zdarzenia doszło przed godz. 20:00 na ul. Beskidzkiej w Tar-
ganicach, gdzie policjanci wydziału ruchu drogowego zatrzy-
mali do kontroli drogowej 25-letniego kierowcę audi. Poli-
cyjny miernik prędkości wskazał 107 km/h przy dozwolonej 
„pięćdziesiątce”. Kierowca w związku z popełnionym wykro-
czeniem został ukarany mandatem, punktami karnymi oraz 
zostało mu zatrzymane prawo jazdy, które będzie mógł odzy-
skać za trzy miesiące. Pamiętajmy, że nadmierna prędkość 
to jedna z głównych przyczyn śmiertelnych wypadków 
drogowych. W trosce o własne zdrowie i życie stosujmy 
się do znaków drogowych i przepisów ruchu drogowego, 
by szczęśliwie dojechać do celu. Nie zapominajmy też, 
że na drodze nigdy nie jesteśmy sami. Piesi i rowerzyści 
nie mają szans przy zderzeniu z rozpędzonym pojazdem.

Mundurowi ujawnili nieprawidłowości w stanie licznika
Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej dwa pojazdy, 
w których nie zgadzały się stany liczników. Przypominamy, że 
zmiana wskazania drogomierza jest przestępstwem zagrożo-
nym karą pozbawienia wolności do lat 5. 20 stycznia funk-
cjonariusze wydziału ruchu drogowego podczas kontroli dro-
gowej sprawdzili licznik opla. W zatrzymanym w Targanicach 
na ul. Beskidzkiej samochodzie różnica między wskazaniem 
obecnym drogomierza, a stanem widniejącym w systemie na 
dzień ostatniego badania technicznego w 2018 roku wynosiła 

52 331. To niejedyny taki przypadek na terenie gminy Andry-
chów. Tego samego dnia, na ul. Wolfa w Andrychowie poli-
cjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego zatrzymali do kon-
troli drogowej motorower romet, w którym była niezgodność 
o 2657 km. Śledczy obecnie wyjaśniają jak doszło do takich 
rozbieżności wskazań licznika i kto jest za to odpowiedzialny.

Nietypowe znalezisko w Wieprzu
21 stycznia do andrychowskiego komisariatu zadzwonił wła-
ściciel jednej z posesji w gminie Wieprz, który poinformował, 
że podczas prac remontowych na terenie swojego ogrodu, wy-
kopał metalowy pojemnik z amunicją. Skierowani na miejsce 
policjanci potwierdzili zgłoszenie, jednocześnie zabezpieczy-
li miejsce i wezwali patrol saperski. Wojskowi stwierdzili, że 
w pojemniku wykopanej przez mieszkańca naszego powiatu 
znajduje się około 250 sztuk amunicji, która najprawdopo-
dobniej pochodzi z czasów II wojny światowej. Saperzy za-
bezpieczyli znalezisko i wywieźli na poligon. Przypominamy, 
że niewybuchy stanowią śmiertelne zagrożenie. Samodzielne 
ich wydobywanie czy przenoszenie jest bardzo niebezpieczne, 
dlatego w przypadku ujawnienia przedmiotu przypominające-
go niewypał powinniśmy natychmiast powiadomić odpowied-
nie służby.

Policjanci apelują do seniorów o ostrożność 
i niewpuszczanie obcych osób do mieszkania.
23 stycznia w Oświęcimiu doszło do próby kradzieży pieniędzy 
na szkodę 90-letniej mieszkanki Oświęcimia. Oszustka, aby 
dostać się do mieszkania podała, że jest pracownikiem opieki 
społecznej. Seniorka w porę dostrzegła kradzież i przepło-
szyła złodziejkę. Do zdarzenia doszło tuż po godzinie 15.40 
w jednym z bloków przy ulicy Słowackiego w Oświęcimiu. 
Do drzwi 90-letniej mieszkanki Oświęcimia zapukała kobieta, 
która oświadczyła, że jest pracownikiem „opieki społecznej”. 
Zaoferowała seniorce pomoc, jednakże ta najpierw miała jej 
okazać odcinek emerytury. Seniorka wpuściła nieznaną ko-
bietę do mieszkania, a następnie z pudełka znajdującego się 
w szafie wyjęła odcinek emerytury. Po chwili rozmowy senior-
ka dostrzegła, że pudełko, w którym przechowywała odcinek 
emerytury oraz pieniądze, znajduje się w rękach kobiety, więc 
natychmiast wyrwała pudełko z jej z rąk, a następnie zaczęła 
krzyczeć i wzywać pomocy. Złodziejka zbiegła. Z relacji star-
szej pani wynika, że kobieta była w wieku 30 – 40 lat, szczu-
płej budowy ciała, wzrostu około 160cm. Miała ciemne włosy 
upięte w kok. Ubrana była w skórzaną kurtkę koloru jasny 
brąz oraz spódnicę z wzorami. Miała przy sobie małą czarną 
torebkę i zeszyt.
Policjanci prowadzą czynności zmierzające do zatrzymania 
złodziejki, jednakże ponownie apelują, zwłaszcza do seniorów, 
o rozwagę i ostrożność w kontakcie z osobami obcymi, a także 
nie wpuszczanie ich do mieszkania. Natomiast mieszkańców 
proszą o reagowanie w przypadku napotkania obcych osób 
znajdujących się na klatce schodowej, a także przekazanie po-
wyższych rad seniorom, których mają w swoich rodzinach.
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L.p Numer rejonu służbowego
Dzielnicowy odpowiedzialny za realizację

 Miejsce, rejon zagrożony, plan działania

1 REJON SŁUŻBOWY Nr 1
Dzielnicowy:
sierż. sztab. Marcin Biczak

Rejon parkingu przy pawilonie Kaufland w Andrychowie ul. Krakowska
Plan działania: przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń o charakterze porząd-
kowym, głównie żebrania i spożywania alkoholu

2 REJON SŁUŻBOWY Nr 2
Dzielnicowy:
asp. Mateusz Zybek

Rejon przy stawie w Parku Miejskim w Andrychowie
Plan działania: przeciwdziałanie gromadzeniu się osób spożywających alkohol 
oraz zakłócających ład i porządek publiczny

3 REJON SŁUŻBOWY Nr 3
Dzielnicowy:
sierż. sztab. Justyna Mrzygłód
(zastępstwo do 15.02.2020 mł. asp. Michał 
Sporysz)

Rejon bloku 146a przy ul. Krakowskiej w Andrychowie
Plan działania: przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń o charakterze porząd-
kowym, głównie zakłóceń ładu i porządku publicznego, zaśmiecania, spoży-
wania alkoholu, niszczenia mienia przez osoby gromadzące się w w/w rejonie

4 REJON SŁUŻBOWY Nr 4
Dzielnicowy:
st. asp. Paweł Kliś

Rejon placu zabaw przy bloku nr 60 ul. Lenartowicza w Andrychowie
Plan działania: przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń o charakterze porząd-
kowym przez osoby gromadzące się w w/w rejonie, dopuszczające się zaśmie-
cania, spożywania alkoholu oraz zakłóceń ładu i porządku

5 REJON SŁUŻBOWY Nr 5
Dzielnicowy:
mł. asp. Michał Sporysz

Rejon sklepu Tesco Andrychów ul. Włókniarzy 2a
Plan działania: przeciwdziałanie gromadzeniu się osób dopuszczających się 
popełniania wykroczeń o charakterze porządkowym głównie spożywających 
alkohol w miejscu zabronionym i żebrzących

6 REJON SŁUŻBOWY Nr 6
Dzielnicowy:
asp. Wojciech Szuba

Rejon boiska sportowego „Halniak” w Targanicach
Plan działania: przeciwdziałanie gromadzeniu się osób, dopuszczających się 
czynów zabronionych polegających na spożywaniu alkoholu w miejscach za-
bronionych oraz zaśmiecaniu

7 REJON SŁUŻBOWY Nr 7
Dzielnicowy:
mł. asp. Piotr Rusin

Rejon przystanku autobusowego w Sułkowicach przy ul. Racławickiej 254
Plan działania: przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń o charakterze porząd-
kowym, głównie spożywania alkoholu w miejscu zabronionym przez osoby 
gromadzące się w pobliżu w/w przystanku

8 REJON SŁUŻBOWY Nr 8
Dzielnicowy:
mł. asp. Mateusz Cłapa

Rejon parkingu i sklepu Wizan w Inwałdzie przy ul. Wadowickiej 148
Plan działania: przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń o charakterze porząd-
kowym, głównie zakłóceń ładu i porządku publicznego, spożywania alkoholu  
w miejscu zabronionym, zaśmiecania przez osoby gromadzące się w w/w rejonie

9 REJON SŁUŻBOWY Nr 9
Dzielnicowy:
mł. asp. Grzegorz Byrski

Rejon Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach
Plan działania: przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń o charakterze porząd-
kowym przez osoby gromadzące się w w/w rejonie dopuszczające się zakłóceń 
ładu i porządku publicznego, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, 
niszczenia mienia

10
REJON SŁUŻBOWY Nr 10
Dzielnicowy:
asp. sztab. Kamil Pytel

Rejon boiska sportowego „Orzeł” Wieprz
Plan działania: przeciwdziałanie zakłóceniom ładu i porządku publicznego oraz 
spożywania alkoholu

11 REJON SŁUŻBOWY Nr 11
Dzielnicowy:
asp. Paweł Rajda

Rejon boiska sportowego LKS „Sokół” Frydrychowice
Plan działania: przeciwdziałanie gromadzenia się osób dopuszczających zakłó-
ceń ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscu zabro-
nionym

Zapraszamy do zapoznania się z planem działań dzielnicowych 
w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.
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Świadczeniami rodzinnymi są:
- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka na 
 podstawie art. 22a wypłacana przez Gminę Andrychów,
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie 
 pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,
- świadczenie rodzicielskie.
Wysokość kryterium dochodowego
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie 
przekracza 674 zł lub 764 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest dziec-
ko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzecze-
niem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się 
o następujące dodatki:
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlo-
pu wychowawczego,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 
 niepełnosprawnego,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole 
 poza miejscem zamieszkania,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują 
na wniosek.
Terminy składania wniosków:
Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują 
na wniosek. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od 
miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi 
dokumentami do końca okresu zasiłkowego.
Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego 
dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne. 
W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do 
świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne 
za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na 
nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 
30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 
listopada. Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy 
okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 
dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świad-
czeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc 
listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Formy wsparcia dla rodzin 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie

Część I – pomoc materialna

Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami Świadczenie wychowawcze 
Rodzina 500+

Zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowy-
waniu dzieci wprowadzone od 1 lipca 2019 roku spo-
wodowały, że świadczenie wychowawcze przysługuje 
na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na 
dochody uzyskiwane przez rodzinę. 
Najważniejsze zmiany, które weszły w życie od 1 
lipca 2019 r. to:
- zmiana okresu świadczeniowego, na który jest usta-
lone prawo do 500+, została wprowadzona ciągłość 
wypłaty świadczenia wychowawczego w przypadku 
śmierci jednego z rodziców, któremu było przyzna-
ne świadczenie wychowawcze. Oznacza to, że jeżeli 
w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica drugi 
rodzic złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego, prawo ustala się począwszy od dnia 
śmierci rodzica,
- wprowadzono 3-miesięczny okres liczony od dnia 
narodzenia dziecka na złożenie wniosku na świadcze-
nie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Świad-
czenie wówczas zostanie wypłacone z wyrównaniem 
od dnia narodzin dziecka,
- w sprawie świadczenia wychowawczego jest aktualnie 
wydawana informacja o przyznaniu świadczenia, (do 
30 czerwca 2019 r. wydawana była decyzja),
- świadczenie wychowawcze w przypadku osób 
samotnie wychowujących dzieci nie jest uzależnione 
od zasądzenia alimentów od drugiego rodzica,
- od 1 lipca 2019 r. świadczenie mogą otrzymać rów-
nież dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych 
formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych pla-
cówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych 
placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwen-
cyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmu-
je także dzieci umieszczone w domach pomocy spo-
łecznej.

http://ops.andrychow.eu/jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka/
http://ops.andrychow.eu/jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-dziecka-art-22a/
http://ops.andrychow.eu/jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-dziecka-art-22a/
http://ops.andrychow.eu/swiadczenia-opiekuncze/
http://ops.andrychow.eu/swiadczenia-opiekuncze/
http://ops.andrychow.eu/swiadczenia-rodzicielskie/
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Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkol-
ny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepeł-
nosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez 
nie 24. roku życia.
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Wnioski o świad-
czenie są przyjmowane i realizowane przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Andrychowie, przy ul. Starowiejskiej 22 b w okresie 
od 1 lipca do 30 listopada danego roku.

Formy wsparcia dla rodzin w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie

Prawo do świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego przysługuje na wniosek 
osoby uprawnionej lub jej przedstawi-
ciela ustawowego:
- na dziecko do ukończenia przez 
   nie 18 lat,
- powyżej 18 lat do ukończenia 25 lat    
  pod warunkiem, że dziecko uczy się  
  w szkole lub szkole wyższej,
- na dziecko posiadające orzeczenie 
  o znacznym stopniu niepełnospraw 
  ności, którego rodzic nie płaci zasą
  dzonych alimentów – świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.
Jednym z kryteriów warunkujących otrzymanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
jest bezskuteczna egzekucja alimentów. Oznacza to egzekucję, w wyniku której w okre-
sie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych 
i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się rów-
nież niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużniko-
wi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba upraw-
niona:
- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub 
   w pieczy zastępczej;
- zawarła związek małżeński.
Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych 
alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. Prawo do świadczenia z FA przysługuje, 
jeżeli dochód netto rodziny z roku poprzedzającego okres świadczeniowy, w przelicze-
niu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł.
Więcej informacji na temat świadczeń dla rodziny można znaleźć na stronach 
internetowych: www.rodzina.gov.pl oraz www.ops.andrychow.eu.

Podobnie jak w przypadku jednorazowej zapomogi z tytułu 
urodzenia dziecka (tzw. becikowego), jednorazowe świadczenie 
przysługuje tylko w sytuacji, gdy matka dziecka pozostawała 
pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do 
dnia porodu. Fakt ten należy potwierdzić zaświadczeniem lekar-
skim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Wymóg 
ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i oso-
by, która przysposobiła dziecko.
Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeśli:
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej 
 całodobowe utrzymanie,
- dziecko znajduje się w pieczy zastępczej,
- dziecko urodziło się martwe. 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje oso-
bom, które spełniają określone w ustawie 
o dodatkach mieszkaniowych kryteria do-
tyczące dochodu i powierzchni mieszkania. 
Przyznawany jest na okresy półroczne.
Należy jednak spełnić kilka warunków jed-
nocześnie:
- posiadanie tytułu prawnego do lokalu,
- kryterium dochodowe,
- kryterium powierzchni lokalu w stosunku 
 do liczby osób w nim mieszkających.
Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, należy 
udokumentować swoją sytuację finansową.
Osoby ubiegające się o przyznanie do-
datku mieszkaniowego składają wniosek 
o przyznanie dodatku mieszkaniowego 
wraz z deklaracją o dochodach gospodar-
stwa domowego za okres 3 miesięcy kalen-
darzowych poprzedzających datę złożenia 
wniosku, oraz inne niezbędne dokumenty 
stwierdzające:
- wysokość poniesionych wydatków na 
mieszkanie w miesiącu, w którym składany 
jest wniosek,
- fakturę za energię elektryczną za ostatni 
okres rozliczeniowy, w przypadku braku 
centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej 
wody, instalacji gazu bezprzewodowego.

Fundusz alimentacyjny Dodatek mieszkaniowy

O dodatek energetyczny może ubiegać się 
wnioskodawca, który spełnia jednocześnie 
następujące warunki:
- ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
- jest stroną umowy sprzedaży energii elek-
trycznej zawartej z przedsiębiorstwem ener-
getycznym,
- zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii 
elektrycznej.
Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie 
więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia ener-
gii elektrycznej oraz średniej ceny energii 
elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie 
domowym:
1/ 900 kWh w roku kalendarzowym – dla 
gospodarstwa jednoosobowego,
2/ 1 250 kWh – dla gospodarstwa składają-
cego się z 2 do 4 osób,
3/ 1 500 kWh – dla gospodarstwa składają-
cego się z co najmniej 5 osób.

Dodatek energetyczny

Dobry start

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla 
wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny 
otrzymują świadczenie bez względu na dochód. Program obej-
muje zarówno dzieci wychowujące się w rodzinach, jak i te prze-
bywające w pieczy zastępczej.

Jednorazowe świadczenie „Za życiem”

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć 
w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Podstawowym 
warunkiem jest posiadanie przez dziecko zaświadczenia lekarskie-
go, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo 
nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prena-
talnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Świadczenie 
przysługuje bez względu na osiągane dochody. 

Dożywienie dzieci i młodzieży 
z terenu Gminy Andrychów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie przyznaje dzie-
ciom i młodzieży pomoc w formie jednego gorącego posiłku 
dziennie na podstawie wytycznych zawartych w programie pn. 
wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”.
Do pomocy kwalifikują się osoby, których dochód nie przekracza 
150% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. 
Ze środków przekazanych gminom udziela się wsparcia, w szcze-
gólności:
- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej,
- osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, 
  w szczególności samotnym, w podeszłym wieku, chorym 
  lub niepełnosprawnym.

Kuchnia św. Brata Alberta

Kuchnia św. Brata Alberta w Andrychowie realizuje zadanie wła-
sne gminy o charakterze obowiązkowym. Kuchnia prowadzona 
jest przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek. W ramach współpra-
cy z samorządem terytorialnym oraz Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej przeciwdziała wykluczeniu społecznemu.
Z kuchni mogą korzystać osoby z terenu Gminy Andrychów: 
bezdomne, bezrobotne, po opuszczeniu zakładów karnych oraz 
rodziny wielodzietne, matki samotnie wychowujące dzieci oraz 
osoby niepełnosprawne i starsze. Posiłki wydawane są codziennie 
od poniedziałku do soboty w godz.12:00 – 13:30.
Pomoc w formie gorącego posiłku wydawana jest na podstawie 
przeprowadzonego wywiadu środowiskowego przez pracownika 
socjalnego, po spełnieniu kryteriów dochodowych określonych 
w ustawie o pomocy społecznej.

Stypendia i zasiłki szkolne są formą pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 
socjalnym w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji.
Stypendium przyznaje się jednorazowo w danym roku szkolnym na podstawie wnio-
sku o przyznanie stypendium, który składa się od 1 do 15 września danego roku szkol-
nego. Do wniosku należy dołączyć określone w nim wymagane dokumenty.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania 
się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w ustawie o po-
mocy społecznej.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej 
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. utraty pracy przez rodziców/ 
opiekunów prawnych, śmierci członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospoda-
rującego, kradzieży lub pożaru. Zasiłek ten przyznawany jest bez względu na dochód 
rodziny.
Pomoc przysługuje uczniom od 1 klasy szkół podstawowych do ukończenia 24 lat.

Stypendia i zasiłki szkolne
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Gospodarka

Bilety bezpłatnych przejazdów 1+1

Formy wsparcia dla rodzin
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie

W przypadku dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepeł-
nosprawnych do lat 16, pasażer przed odbyciem podróży nabywa bilet 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie po wcześniejszej wery-
fikacji uprawnień na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności. 
Bilety bezpłatnych przejazdów 1+1 (dla dzieci i młodzieży dotkniętych 
inwalidztwem lub niepełnosprawnością do 16 roku życia wraz z opieku-
nem) uprawnia do darmowych przejazdów środkami komunikacji miej-
skiej w Gminie Andrychów. Ważny jest za okazaniem legitymacji osoby 
niepełnosprawnej, do ukończenia przez posiadacza 16 roku życia.

Karta Dużej Rodziny

W Gminie Andry-
chów funkcjonują dwa 
programy dla rodzin 
wielodzietnych: Ogól-
nopolska Karta Dużej Ro-
dziny oraz Andrychowska  
Rodzina na Plus. Jedna 
karta uprawnia do ko-
rzystania z obydwu 
programów. Obsługę 
Karty Dużej Rodziny 
prowadzi Ośrodek Po-
mocy Społecznej w An-
drychowie przy ul. Meta-
lowców 10, na I piętrze, 
w pokoju 2-08, w godzi-
nach 7:30 do 15:00. 
Celem obydwu progra-
mów jest wspieranie 
rodzin wielodzietnych 
poprzez przyznanie im 
zniżek i upustów na za-
kupione towary i usługi.
O przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się 
rodziny z co najmniej trójką dzieci, mieszkające na tere-
nie Gminy Andrychów. Rodzice otrzymują karty bezter-
minowo, natomiast dzieci do 18 lub 25 roku życia pod 
warunkiem kontynuowania nauki w szkole średniej lub 
wyższej. Osoby niepełnosprawne powyżej 18 roku ży-
cia legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź 
znacznym stopniu niepełnosprawności otrzymują kartę 
na okres ważności orzeczenia. Prawo do posiadania kar-
ty przysługuje dziecku wyłącznie, jeśli w dniu składania 
wniosku co najmniej troje dzieci w rodzinie spełnia po-
wyższe warunki. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez 
względu na dochód rodziny.
O Kartę Dużej Rodziny mogą starać się również ro-
dzice, którzy mieli na utrzymaniu minimum troje dzieci 
niezależnie od ich wieku, rodziny zastępcze, osoby pro-
wadzące rodzinne domy dziecka, a także samotne matki 
i ojcowie, którzy mają lub kiedykolwiek mieli na utrzy-
maniu co najmniej trójkę dzieci.
Lista partnerów programu lokalnego: rodzina.andry-
chow.eu
Wyszukiwarka partnerów programu ogólnopolskie-
go: empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr
Więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny znaj-
duje się w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Du-
żej Rodziny, na stronie www.rodzina.gov.pl oraz pod 
numerem telefonu: 33 875 24 29 lub 33 875 47 05.

Kryterium i przyczyny uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy spo-
łecznej
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty: 701,00 zł
2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty: 528,00 zł.
Zasiłek stały przysługuje:
- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy 
z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy 
od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy 
z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak rów-
nież dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na 
osobę w rodzinie.
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą 
chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia 
uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium do-
chodowego osoby samotnie gospodarującej,
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.
Zasiłek celowy wypłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej (konkretnej) po-
trzeby bytowej. Zasiłek może być przeznaczony na:
- zakup żywności, leków, pokrycie kosztów leczenia,
- zakup opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
- drobne remonty i naprawy w mieszkaniu,
- pokrycie kosztów pogrzebu,
- bilet kredytowy.
Zasiłek może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty 
w wyniku:
- zdarzenia losowego,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.
W tych przypadkach pomoc może być przyznana niezależnie od dochodu 
i może nie podlegać zwrotowi.
Zasiłek celowy specjalny – może być przyznany w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium 
dochodowe w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium docho-
dowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Zasiłek celowy specjalny 
ma charakter fakultatywny, a zatem przyznanie go zależy od okoliczności spra-
wy oraz środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodka na tę formę 
pomocy.

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej

http://rodzina.andrychow.eu/
http://rodzina.andrychow.eu/
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr
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wokół nas

Dla porównania w roku 2018 odnotowa-
no o 8 narodzin mniej – 426 dzieci. Jest 
tendencja rosnąca. Jako, że od przybytku 
głowa nie boli liczymy na Państwa aktyw-
ność w nowym roku. Zgodnie ze statysty-
kami najwięcej dzieci rodzi się w czerw-
cu, lipcu, sierpniu i wrześniu. Najmniej 
narodzin odnotowuje się w okresie póź-
no jesiennym oraz zimowym. Przyczyn 
takiego stanu rzeczy jest kilka m.in. dłu-
gie zimowe wieczory, świadomość kobiet 
(planują narodzenie dziecka w ciepłym 
okresie, kiedy można spacerować). 
Które sołectwo w naszej gminie może 
pochwalić się największym przyro-
stem naturalnym? 
Oto jak kształtuje się liczba urodzeń 
mieszkańców poszczególnych miejsco-
wości: Andrychów – 167; Sułkowice-
-Łęg – 49; Roczyny – 44; Targanice – 35; 
Rzyki – 43; Inwałd – 37; Zagórnik – 30; 
Sułkowice-Bolęcina – 22; Brzezinka Dol-
na (najmniejsze sołectwo) – 7. Kiedy już 
dowiadujemy się, że będziemy rodzicami 
zaczynamy zastanawiać się nad idealnym 
imieniem dla potomka. 
Czym kierują się rodzice przy wyborze? 
Tradycją czy modą i trendami? 

Często nadajemy imię po przodkach: pra-
dziadkach, dziadkach bądź rodzicach... Na-
dal utrzymuje się trend, gdzie imię rodowe 
bywa tym drugim. Chcemy w ten sposób 
okazać szacunek, podziękować krewnym za 
wkład, jaki mieli w wychowanie nas samych, 
chcemy kontynuować tradycję rodzinną 
lub nadajemy dane imię przez sentyment. 
Kilkanaście lat temu panowała moda, aby 
nadawać dzieciom imiona obco brzmiące: 
Carmen, Jessica, Nikolas czy Masza. Ko-
lejno pojawili się miłośnicy tradycji. Zofia, 
Maria, Hanna, Stanisław, Franciszek bry-
lowali wśród popularnych imion. Cóż, bez 
wątpienia, ich paleta jest niezwykle bogata, 
a wybór niebywale trudny. Sprawdziliśmy 
jakie imiona nadawali andrychowianie swo-
im pociechom w 2019 roku. 
Tradycyjne, a może wyszukane? 
Okazuje się, że wśród dziewczynek prym 
wiodą: Maja, Emilia oraz Aleksandra. Dla 
porównania w 2018 królowały: Weronika, 
Wiktoria, Zuzanna. Najczęściej wybiera-
ne imiona dla chłopców to: Antoni, Fran-
ciszek, Aleksander oraz Karol. Okazuje 
się, że w przypadku męskich imion trend 
z 2018 się utrzymuje. Wówczas rządzili: An-
toni, Szymon, Franciszek, Igor, Filip, Alek-

sander. Bez wątpienia w obu przypadkach: 
narodzonych niewiast oraz dżentelmenów 
stawialiśmy na tradycje. 
Wszystkim rodzicom gratulujemy! Malu-
chom życzymy dużo zdrowia i uśmiechu. 

ap Fot. Anna Piotrowska 

Nowi mieszkańcy gminy Andrychów
Początek roku to zawsze doskonała okazja do stworzenia różnego rodzaju podsumowań. Korzystając z bazy danych 
Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Andrychowie przyjrzeliśmy się przyrostowi naturalnemu w naszej 
gminie. W minionym 2019 r. gmina Andrychów wzbogaciła się o 434 małych mieszkańców. Na świat przyszło 207 
dziewczynek oraz 227 chłopców. 

W konkursie wzięło udział 19 utalentowanych wokalnie przed-
szkolaków z 9 przedszkoli. Wszyscy młodzi artyści otrzymali za 
swój występ nagrody oraz dyplomy. Celem konkursu była po-
pularyzacja tradycji śpiewania kolęd w młodym pokoleniu, po-
szerzenie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych, a także 
integracja środowisk przedszkolnych. 
Oferta naszego przedszkola oraz informacje na temat placówki 
dostępne są na www.andrychowjp2.pl 

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 
3 lutego 2020 r. Wnioski będą dostępne w siedzibie przed-
szkola lub na naszej stronie internetowej.

Materiał nadesłany przez Publiczne Przedszkole Parafialne  
im. Jana Pawła II w Andrychowie

Podziękowanie
Publiczne Przedszkole Parafialne im. Jana Paw-
ła II w Andrychowie (ul. Starowiejska 30) DZIĘ-
KUJE wszystkim przedszkolakom, ich rodzicom 
i nauczycielom za liczny udział oraz zaanga-
żowanie w II Gminnym Konkursie Kolęd dla 
Przedszkolaków pod Patronatem Księdza Pro-
boszcza Parafii Św. Stanisława w Andrychowie, 
który miał miejsce 28 stycznia 2020 r. 

http://andrychowjp2.pl/
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felietonfelieton

Od razu przypomina mi historię ojca 
Athanasego Serombe, oskarżone-

go o udział w wymordowaniu dwóch tys. 
Tutsi zgładzonych w kościele w Nyange 
w czasie pogromu w Rwandzie w 1994 
roku. Przypominają mi się mieszkańcy Ra-
dziłowa: Skrodzki z kijem i Kosmarzewski 
z kamieniem. Tak długo tłukli sąsiadkę - 
szesnastoletnią Żydówkę, Dorę Dorogoj, 
aż zabili. To był rok 1941. Myśl wędruje 
też do Foczy we wschodniej Bośni, gdzie 
podczas wojny bałkańskiej (1992-1995) 
Serbowie założyli „obóz gwałtu”. Tam 
więzili muzułmańskie kobiety, by z wy-
korzystaniem ich ciał wcielać w życie za-
łożenia programu „Gwałt jako taktyka 
wojenna”. To nie jest jakaś prehistoria. Za 
sprawą tych przykładów i wielu innych, 
które poznałam dzięki książkom, sztukom 
teatralnym, wizytom w muzeach, nie nad-
używam słowa „wojna”. Jakbym się bała 
zapeszać. Przecież tego nigdy się nie wie, 
jakie demony wojna obudzi w zwykłych 
ludziach: w sąsiedzie (jak Skrodzki), w ka-
płanie (jak Serombe), we mnie samej.

***
Któregoś dnia, w obecności znajomej, 
wyraziłam się krytycznie o celowości prze-
kopu Mierzei Wiślanej nie widząc w tej 
inwestycji nic ponad marnowanie pienię-
dzy, dewastację krajobrazu oraz środowi-
ska (podobnej tej dokonanej w wypadku 
Puszczy Białowieskiej). Liczyłam, że zna-
joma – orędowniczka przedsięwzięcia (jak 
zresztą każdego sygnowanego przez obec-
ny rząd), obnaży moją niewiedzę, a sto-
sownymi argumentami przekona mnie jak 
bardzo się mylę. 
- Uważam – powiedziała że Jarosław Ka-
czyński jest jedyną osobą w tym kraju, któ-
ra może postawić się Putinowi! 
Zdezerterowałam. Zamilkłam. Argument 
o stawianiu się dwudziestej drugiej armii 
świata (wg rankingu Global Firepower) 
drugiej armii świata wydał mi się i śmiesz-
ny, i straszny. Poza tym, uważam, że posta-

wić się, to żadna sztuka. Sztuką jest dialog 
i konsensus dzięki niemu wypracowany. 
Dialog nie naraża ludzkiego życia tak jak 
„stawianie się”.
Duma narodowa mojej znajomej – matki 
trójki synów, skonfrontowała się z moim 
strachem – matki dwóch synów. Bo prze-
cież, nie ten, który się stawia, stawiany jest 
na linii frontu. Jeśli w jakimś konflikcie 
międzynarodowym ocalone ma być czyjeś 

życie, to z pewnością tego najważniejsze-
go i paru ważnych. Nie moje i mojej zna-
jomej, nie naszych synów, sąsiadów, przy-
jaciół; czyli tych… nieważnych. 
Nieważni są też ofiarami wojny, nazwanej 
przez rosyjskiego generała Gierasimo-
wa, „wojną niewypowiedzianą”. Jest to 
konflikt o niezbrojnym charakterze, po-
legający na infiltracji wrogiego państwa 
doprowadzający w pierwszej kolejności 
do skonfliktowania społeczeństwa (cze-
go jesteśmy przykładem), w dalszej – do 
zmarginalizowania jego międzynarodowej 
pozycji (czego też jesteśmy przykładem). 
Tak osłabione i osamotnione państwo 
tracąc pozycję gracza, staje się łatwym łu-
pem, czyli strefą wpływów politycznych 
i ekonomicznych. 
W „wojnie niewypowiedzianej” obywa-
tel nie jest narażony na utratę życia, ale 
traci na jego jakości, choćby poprzez 
ograniczenie dostępu do podstawowych 

wolności (wolnego sło-
wa i wolnych sądów). 

Ofiarami takiej wojny są 
szczególnie młodzi, zdolni ludzie, którzy 
pragnąc się rozwijać, opuszczają ojczyznę, 
premiującą przynależność partyjną bar-
dziej niż intelekt, kompetencje i przydat-
ność społeczną. 
Bez względu na to, czy wojna jest wypo-
wiedziana, czy niewypowiedziana, historia 
udowadnia, że decydenci posługują się 
życiem zwykłych ludzi jak jednorazową 
chustką do nosa. Takimi nieważnymi jak ja 
pionkami, porozstawianymi na szachowni-
cach w Syrii, Jemenie, Ukrainie i trzydziestu 
kilku innych punktach zapalnych na ziemi, 
rozgrywane są czyjeś interesy. Pionków nikt 
nie wtajemnicza w ich istotę. Pionki karmi 
się kłamstwem i frazesami o potędze, ho-
norze, Bogu i ojczyźnie. „Nie wymawiaj 
imienia Pana Boga twego nadaremno”… 
ale się wymawia. Bo w imię Boga łatwiej 
krzywdzi się drugiego człowieka (czyt. 
wroga) niż w imię zdobycia władzy (lub 
jej zachowania), podbicia bogatych w zło-
ża terenów oraz zysków; z handlu bronią, 
węglem, ropą… 

***
Jest takie miejsce na ziemi, które pozwo-
liło mi odkryć źródło zła. Ja – pionek… 
przybyłam – zobaczyłam – pojęłam. Na 
północno-wschodnim krańcu Tajlandii, na 
obrzeżach miasta Chiang Rai znajduje się 

Nie wymawiaj słowa „wojna” nadaremno
Ledwo ucichły fajerwerki, ledwo przebrzmiały życzenia „Szczęśliwego Nowego Roku”, gdy parędziesiąt godzin póź-
niej, za sprawą zamachu USA na życie irańskiego generała, przestrzeń publiczną zdominowało jedno słowo; słowo 
„wojna”. I z nim weszliśmy w rok oznaczony liczbą 2020, w matematyce zwaną autobiograficzną. Czytam, że to bardzo 
rzadki gatunek liczb i następny rok autobiograficzny zdarzy się za ponad 19 tys. lat. Słowo „wojna” należy do równie 
rzadkiego gatunku słów z zakodowaną wewnątrz silną emocją. Przeraża i uruchamia wyobraźnię.

sporej wielkości kompleks świątynny, któ-
ry - jako dzieło współczesnych artystów – 
bardziej zmusza do myślenia niż modlenia 
się. Jedną ze ścian White Temple – Białej 
Świątyni zdobi fresk tajskiego artysty, Cha-
lermchaia Kositpipata. 
Najpierw wzrok przyciągają ikony współ-
czesnego świata. Są wśród nich bohate-
rowie popkultury (M. Jackson, E. Presley) 
oraz popularnych filmów. Ale życie na 
ziemi to nie tylko rozrywka. To też nie-
szczęścia. Dymiące wulkany symbolizują 
te naturalne. Płonące wieże World Trade 
Center – te, których autorem jest człowiek. 
Jeśli uważnie się wpatrzyć w niebo, zobaczy 
się, że zamiast gwiazd usiane jest ono bom-
bami. Krążące nad głowami miast jakieś 
głowice, rakiety, jakby oczekiwały, aż dłoń 
połączona z nimi czerwoną pępowiną, da 
znak… Kositpipata oszczędza nam wido-
ku konsekwencji. Ale równocześnie, w tle, 
pokazuje obrzydliwe twarze demonów zła. 
Jest ich całe mnóstwo. Jeśli ktoś zadałby so-
bie pytanie, czym żywi się zło, odpowiedź 
wypatrzy na fresku. Taki sam pistolet, jaki 
wprowadzamy do baku naszego samocho-
du, by go zatankować, tutaj karmi rozdzia-
wione pyski zła tym samym paliwem. 
Główną ścianę Białej Świątyni zdobi 
ogromny posąg Buddy. Którą z wielu nauk 
skierowałby do kontemplujących dzieło 
Kositpipaty? Myślę, że tę: „Człowiek, który 
błądząc schodzi na złą drogę, staje się de-
monem; oświecony – zostaje Buddą. Kon-
trolujcie więc wasze umysły i nie pozwólcie 
im zejść z właściwej ścieżki.”

***
Nauczyłam się sprawować kontrolę nad 
swoim umysłem. Ale… Ale odnoszę wra-
żenie, że tracę kontrolę nad swoim życiem, 
że w coraz większym stopniu rozporządza-
ją nim obcy mi ludzie. 
Choć dbam o zdrowie, bo przymusza mnie 
do tego pesel i parę podróżniczych marzeń 
wymagających formy fizycznej, ktoś inny 
zdecydował, że muszę oddychać powie-
trzem, którego jakość należy do najgorszej 
w Europie. Smog rocznie zabija 40 tys. 
Polaków (wg „Rzeczpospolitej”), przyczy-
niając się tym samym do niespotykanego 
od czasów II wojny światowej zjawiska 
nadumieralności. Czuję, jakby ktoś położył 
łapę na moich marzeniach, a te wszystkie 
mammografie, kolonoskopie, badania na 
osteoporozę itp. uczynił bezsensownymi. 
To odczucie spowodowane jest deklaracją 
premiera, że „górnictwo stanowi podstawę 

polskiej gospodarki i będzie jej kluczową 
częścią w przyszłości”. Premier nie blefo-
wał. Wskazują na to liczby podane przez 
Ministerstwo Energii, z których wynika, że 
import węgla kamiennego do Polski z Fe-
deracji Rosyjskiej systematycznie wzrasta*. 
To potwierdza, że nie o zdrowie obywateli 
idzie gra i nie o interes polskich górników, 
którzy głośno mówią o blokadzie granic, 
bo swojego węgla sprzedać nie mogą.
Z definicji unikam zaciągania długów. Nie 
pożyczam pieniędzy ani od banków, ani od 
osób prywatnych. Tymczasem dowiaduję 
się, że państwo zadłużyło mnie na kwotę 
27 855 zł (dane z 10 VI ’19). Nie pocie-
sza mnie, że taka sama cząstka długu pu-
blicznego przypada na każdego obywatela. 
I w ogóle, to bardzo nieładnie… pożyczyć 
bez wiedzy pożyczającego.
Zauważam jeszcze i to, że rządowe media 
starają się odebrać mi przywilej myślenia. 
Podtykają pod nos gotowe tezy, opinie 
i oceny nie dając szansy na wyrobienie so-
bie własnego zdania. Czy to, że czytać i pi-
sać uczyłam się w komunistycznej szkole, 
oznacza, że mam zaniechać korzystania 
z tych umiejętności?

*** 
- Americano, late czy cappuccino? – zapyta-
ła ładna dziewczyna w kawiarence „Dzień 
dobry”, gdy poprosiłam o białą kawę. 
- Boże drogi, jakie piękne zapytanie! – po-
myślałam w duchu. Bo w tych dniach cały 
świat pytał o jedno: - Czy śmierć generała 
Sulejmaniego oznaczać może wybuch III 
wojny światowej? 
Czy pytania mogą smakować? Już wiem, że 
tak. To pierwsze zasmakowało mi życiem, 
to drugie - śmiercią. 
Właśnie ogłoszono, że 176 pasażerów sa-
molotu Ukraińskich Linii Lotniczych po-
niosło śmierć wskutek czyjejś pomyłki. 
Za parę dni i ja lecę daleko. Nie mam nic 
cenniejszego niż życie. I mnie ktoś może je 
odebrać… przez pomyłkę. Taka refleksja 
budzi kolejną. Przecież kawa którą dzisiaj 
piję, może być ostatnią. Dlatego każdy jej 
łyk zaczyna smakować intensywniej. Jak ni-
gdy dotąd.

Jadwiga Janus

*Import węgla z Rosji:
2015 r. – 4.937 mln ton
2016 r. - 5.195 mln ton
2017 r. – 8.699 mln ton

pierwsze półrocze 2018 r. 
– 6.465 mln ton

To już druga edycja wydarzenia, które cie-
szy się ogromnym powodzeniem. Weź się 
wymień – to motto akcji, polegającej na wy-
mianie ubrań, obuwia, zabawek, kosmety-
ków, książek, które już nam nie posłużą. 
Wszystkie dostarczone przez uczestników 
SWAP-u przedmioty muszą być w bardzo do-
brym stanie jakościowym, co weryfikowane 
jest już na samym wstępie. Przyniesione przez 
uczestników „skarby” wystawione zostały na 
przygotowanych przez Organizatorów sto-
łach i wieszakach – z podziałem na kategorie 
ubraniowe. Wymiana była bezgotówkowa, 
obowiązywała luźna zasada WEŹ SIĘ WY-
MIEŃ – CIUCH ZA CIUCH.
Sobotnia impreza przyciągnęła tłumy: mło-
dzież, rodziny z dziećmi, osoby dojrzałe. 
Każdy znalazł coś dla siebie. Pełne po brzegi 
torby, uśmiech na twarzy i ploteczki – to kli-
mat andrychowskiego SWAP-u. Na uczestni-
ków wydarzenia czekały liczne niespodzianki, 
m.in. porady dietetyk klinicznej, bezpłatne 
zabiegi kosmetyczne, pokazowy zabieg strzy-
żenia i pielęgnacji włosów ogniem SIRWO, 
bezpłatne makijaże wykonywane przez 
uczennice ZDZ w Andrychowie. Ubrania, 
zabawki, książki, które nie znalazły odbior-
ców zostaną przekazane osobom potrzebu-
jącym z placówek w naszej gminie i z okolic. 
Pomysłodawczyniami akcji są: Joanna Biczak 
i Agnieszka Marczyńska. Dzięki wsparciu dy-
rekcji ASM i Katarzyny Mikurdy – instruktor 
z osiedlowego klubu ASM, Panie stworzy-
ły fenomenalną akcję. Podczas wydarzenia 
dzielnie pomagali wolontariusze ze szkoły 
ZDZ Andrychów oraz Panie z klubu Seniora 
przy ASM. 
Dla wszystkich, którym nie udało się dotrzeć 
na SWAP mamy dobrą informację – będą ko-
lejne edycje wydarzenia.

ap Fot. Anna Piotrowska

SWAP odzieżowy 
za nami
W sobotnie popołudnie, 25 stycznia, 
w Klubie Osiedlowym ASM odbył się 
SWAP odzieżowy, czyli wielka bezgo-
tówkowa wymiana ubrań i nie tylko.
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finansefinanse

Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielę-
gnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, oby-
watelskiej i kulturowej; termin realizacji: w okresie od 1 lutego 
2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 
 
a) „Pokazanie tradycji ludowych i regionalnych związa-
nych ze świętami w Gminie Andrychów” 
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „Kon-
kurs Potraw Regionalnych „Stół Wielkanocny” 2020 rok” –  
7 000 zł. „Konkurs Potraw Regionalnych Stół Wigilijny 2020 
rok” – 7000 zł. Stowarzyszenie Tradycja Ojców Przyszłością 
Młodzieży w Sułkowicach – „Stulecie rocznicy Cudu nad Wisłą” 
– 6 500 zł. Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Roczynach – „Oprawa muzyczna imprez i uroczy-
stości gminnych, kościelnych i państwowych na terenie Gminy 
Andrychów i sołectwa Roczyny w 2020 roku” – 10 000 zł. 
Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” Andrychów 
w Andrychowie – „Nastrajamy świątecznie” – 11 000 zł. 
b) „Kultywowanie regionalnych tradycji i zwyczajów związa-
nych z obrzędami ludowymi na terenie Gminy Andrychów” 
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „Zwy-
czaje dożynkowe i bukiety zielne jako obrzędy ludowe w Gminie 
Andrychów” – 3 500 zł. 
 
Zadania z zakresu: Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, 
oświaty i wychowania; termin realizacji: od 1 lutego 2020 r. do 
31 grudnia 2020 r. 
„Organizowanie i uczestnictwo w konferencjach, semi-
nariach, warsztatach oraz innych imprezach z zakresu 
edukacji i nauki, służących rozwojowi, upowszechnianiu 
i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i doro-
słych w Gminie Andrychów” 

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Roczynach – „Organizacja warsztatów muzycznych dla dzieci 
i młodzieży szkolnej gminy Andrychów w 2020 roku” – 3 000 zł.  
Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Radość w Sułkowicach – „Ma-
giczne gotowanie czyli kulinarnia” – 4 000 zł. 
 
Zadania z zakresu: Działalności na rzecz osób w wieku emery-
talnym; termin realizacji: od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 
r. 
„Podejmowanie działań mających na celu aktywizację 
osób w wieku emerytalnym” 
Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie” 
– „Seniorze – startujemy” – 5 250 zł. Stowarzyszenie Gospodyń 
Wiejskich w Andrychowie „Spotkajmy się razem” – 5 000 zł. 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie, 
Oddział w Andrychowie – „Seniorze zwiedzaj i podziwiaj” – 
2 450 zł. 
 
Zadania z zakresu: Turystyki i krajoznawstwa; termin realizacji: 
od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 
„Organizowanie imprez rekreacyjnych i turystycznych 
w tym rajdów szlakami Beskidu Małego” 
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział „Zie-
mia Wadowicka” w Wadowicach – „Turystyczny Beskid Mały” 
– 11 700 zł. Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andro-
pol” S.A. w Andrychowie – XIII Konkurs krajoznawczy „Znam 
Gminę Andrychów” – 1 200 zł. Oddział Zakładowy PTTK 
przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie – „43 Rajd Zimo-
wy po Ziemi Andrychowskiej” – 2 700 zł. Oddział Zakładowy 
PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie –  
„51 Wiosenny Rajd Turystyczny” – 3 100 zł.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych rozstrzygnięty

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Andrychowie zamieszczono ogłoszenie burmistrza Andry-
chowa. Dotyczy ono otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w Gminie Andrychów w okresie od 1 lutego 
do 31 grudnia 2020 roku. Poniżej prezentujemy te programy, które będą dofinansowane.

Zadania z zakresu: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dzie-
dzictwa narodowego; termin realizacji: od 1 lutego 2020 r. do 31 
grudnia 2020 r. 
a) „Organizowanie wystaw, festiwali i przeglądów promują-
cych naszą gminę” 
Stowarzyszenie Grupa Twórców „MY” w Andrychowie – „Dzieli-
my się sztuką” – 8 500 zł. Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Roczynach – „Organizowanie wystaw, festi-
wali i przeglądów promujących naszą gminę – „Festiwal – Jubileusz 
z Orkiestrą” – 17 000 zł. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew 
Krakowska Hufiec Andrychów 
w Andrychowie – „Dzień harcerski 2020 – 45 lat Hufca Andry-
chów ” – 5 000 zł. Towarzystwo Miłośników Andrychowa w An-
drychowie – „Andrychów i andrychowianie 1939 – 1945” –  
1 300 zł. 
b) „Promowanie inicjatyw kulturalnych jako czynnika 
budowy tożsamości lokalnej i regionalnej poprzez realizację 
przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych” 
Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” Andrychów 
w Andrychowie – „Niech zagra orkiestra!” – 18 000 zł.
 
Zadania z zakresu: Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym; termin realizacji: od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 
2020 r. 
a) „Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu 
i osób współuzależnionych z terenu Gminy Andrychów” 
Andrychowskie Stowarzyszenie Odnowy Psychicznej i Fizycznej 
Klub Integracji Społecznej „Światło – Nadzieja” w Andrychowie – 
„Terapia realizowana w Stowarzyszeniu” – 62 000 zł. 
Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Integracji Spo-
łecznej „Watra” w Andrychowie – „Nowe, inne życie” – 82 000 zł. 
b) „Diagnoza i terapia zaburzeń w zachowaniu i rozwoju 
dzieci zagrożonych syndromem FAS pochodzących z rodzin 
alkoholowych z terenu Gminy Andrychów.” 
Fundacja „Promyczek” w Targanicach – „Z Promyczkiem w przy-
szłość 2020” – 4 000 zł. 
 
Zadania z zakresu: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 
termin realizacji: od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 
a) „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców 
Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli 
klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży” 
Ludowy Klub Sportowy „Burza” w Roczynach – „Kultura sporto-
wa jako idea dla rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży” –  
25 000 zł. Ludowy Klub Sportowy „Gronie” w Zagórniku 
– „Utrzymanie działalności Klubu Sportowego LKS Gronie Zagór-
nik” – 25 000 zł. Ludowy Klub Sportowy „Huragan” w Inwał-
dzie – „Rozgrywki piłki nożnej” – 25 000 zł. Akademia Piłkarska 
Progress Andrychów w Andrychowie – „Wspieranie i aktywizacja 
sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym 
uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci 
i młodzieży” – 20 000 zł. Międzyszkolny Klub Sportowy w Andry-
chowie – „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców 
Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów 
sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży” – 320 000 zł. 
Ludowy Klub Sportowy „Leskowiec” w Rzykach – „Wspieranie 
i aktywizacja sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w sołec-

twie Rzyki” – 25 000 zł. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu „Dino” 
w Andrychowie – „Sport, taniec, pasja” – 5 000 zł. Uczniowski 
Klub Sportowy „Czwórka” Andrychów w Andrychowie – „Klub 
pływacki UKS Czwórka Andrychów” – 5 000 zł. Związek 
Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów 
w Andrychowie – „Chcę pływać – nauka pływania dla zuchów 
i harcerzy” – 5 000 zł. Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” 
Andrychów w Andrychowie – „Moja pierwsza liga” – 5 000 zł. 
Stowarzyszenie Zwykłe Broadpeak w Wadowicach – „Zajęcia dla 
dzieci, młodzieży we wspinaczce sportowej” – 8 000 zł. Uczniowski 
Klub Sportowy „Roczyny” w Roczynach – „Piłka ręczna” – 5 000 
zł. Ludowy Klub Sportowy „Halniak” w Targanicach – „Piłka noż-
na na wsi” – 40 000 zł. Wadowicko-Andrychowskie Stowarzyszenie 
Brydża Sportowego w Wadowicach – „Brydż Andrychowski” –  
5 000 zł. Ludowy Klub Sportowy „Znicz” w Sułkowicach-Bolęci-
nie – „Aktywne spędzanie wolnego czasu z piłką” – 25 000 zł. An-
drychowski Klub Sportowy „Beskid” w Andrychowie – „Kultura 
sportowa” – 230 000 zł. Uczniowski Klub Sportowy „Beskidzian-
ki” w Andrychowie – „Akademia młodego siatkarza” – 8 000 zł. 
b) „Popularyzacja sportu poprzez organizację imprez maso-
wych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym” 
Fundacja Cyklokarpaty w Krakowie – „Bezpłatne zawody rowe-
rowe Cyklokarpaty Kids Race w Rzykach” – 15 000 zł. Stowarzy-
szenie Bielscy Motocykliści w Bielsku-Białej – „MOTO SHOW 
Andrychów” – 7 000 zł. Stowarzyszenie Klub Sportowy Sportwise 
w Krakowie – „II PHŁ Inwałd Półmaraton” – 15 000 zł. 
c) „Upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym 
uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych poprzez 
organizację zajęć sportowych rekreacyjno-rehabilitacyjnych” 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Wadowi-
cach – „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych 
z Gminy Andrychów” – 5 000 zł. Stowarzyszenie Rodziców i Opie-
kunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach 
– „Zdrowo i sportowo 2020” – 7 200 zł. Fundacja „Promyczek” 
w Andrychowie – „Pływanie szansa na rozwój – zajęcia na basenie 
w Andrychowie dla osób zagrożonych niepełnosprawnością 
i z niepełnosprawnością z gminy Andrychów” – 8 000 zł. Fundacja 
„Promyczek” w Andrychowie – „Z Promyczkiem na sportowo” – 
20 000 zł.

Źródło: UM w Andrychowie

fot. naddachami.pl

reklama
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historiahistoria

Eugeniusz Szwajkowski nie był rodowitym andrychowianinem – 
urodził się 30 grudnia 1902 r. w Torczynie w powiecie łuckim na 
Wołyniu. Dość wcześnie, bo w wieku zaledwie 17 lat wstąpił do 
Wojska Polskiego i uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej 
(został odznaczony „Krzyżem za udział w wojnie 1918-1921”). 
Po demobilizacji ukończył kurs spółdzielczości, księgowości 
i rozpoczął pracę na roli, jednocześnie udzielając się w organiza-
cjach militarnych.

Gdy wybuchła II wojna światowa, Szwajkowski przebywał na te-
renie ZSRR. 10 lutego został aresztowany przez NKWD i prze-
wieziony do Kopytowa. Po amnestii przenosili się z żoną Marią 
kolejno do kołchozu „Lenina” w Karakałpackiej ASRR i Bucha-
ry. Gdy przystąpiono do formowania Armii Andersa, Szwajkow-
ski zgłosił się do służby, ale niedługo później zachorował na tyfus 
i został zwolniony ze względu na stan zdrowia. Mimo to pozostał 
w obozie polskim, gdzie razem z żoną pracował w sierocińcu 
polskim. 18 marca 1942 r. rozpoczęła się ewakuacja Armii An-
dersa ze Związku Sowieckiego na Bliski Wschód. Szwajkowski 
z rodziną i podopiecznymi udał się wraz z żołnierzami do Iranu. 
Stamtąd cywile wyruszali do różnych prowincji Imperium Brytyj-
skiego. Szwajkowscy, podobnie jak 20 tys. innych cywili, z Kara-
czi w Pakistanie udali się przez Indie i Madagaskar do Mombasy, 
a stamtąd w głąb Czarnego Lądu. Ostatecznie dotarli do obozu 
w Tengeru w Tanganice.

Spośród 22 osiedli dla uchodźców z Polski założonych w Afryce 
Wschodniej i Południowej, obóz w Tengeru, położony w ma-
sywie Kilimandżaro, był największy, przeszło przez niego blisko 
5 tys. Polaków. W osiedlach funkcjonowały kościoły, synagogi, 
szpitale, szkoły, instytucje kulturalne, gospodarstwa rolne, funk-
cjonowały drużyny harcerskie i sportowe. Eugeniusz Szwajkow-
ski natomiast pracował w Tengeru jako kwatermistrz w sierociń-
cu. Jak wspominał tamten okres swojego życia?

Z Tengeru do Andrychowa
Eugeniusza Szwajkowskiego wspomnienia z obozu dla polskich uchodźców

W grudniu 2019 r. zakończył się projekt „Wspieranie działań archiwalnych 2019”, realizowany przez Towarzystwo Mi-
łośników Andrychowa w ramach konkursu organizowanego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Wśród 
archiwizowanych w tym roku materiałów na szczególną uwagę zasługuje praca napisana przez jedną z uczennic 
Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie na konkurs „Polska Naszych Dni”, który organizowany był przez PTTK. 
Praca poświęcona Eugeniuszowi Szwajkowskiemu opatrzona została unikatowymi fotografiami z obozu dla polskich 
uchodźców w Tengeru w Tanganice (obecnie Tanzania).

Jedną z głównych kwestii, które podnosił Szwajkowski był perma-
nentny problem z żywnością. Sprowadzana była ona z daleka, dla-
tego też trzeba było zorganizować uprawę na miejscu. „Zaczyna-
liśmy uprawy od warzyw. Przy tych uprawach napotykaliśmy wiele 
trudności w postaci zdobycia nasion, odpowiedniego nawodnienia 
itp. Duże problemy mieliśmy też z szarańczą i dzikimi zwierzęta-
mi, które niszczyły zasiewy. Dzięki naszym staraniom nasze upra-
wy rozszerzały się. Po pewnym czasie zdobyliśmy także zwierzęta 
hodowlane, sprowadzone z Europy. Ile trudu kosztowało nas co-
dzienne ich mycie, szorowanie, które likwidowały kleszcze trudno 
opisać, ale wreszcie mieliśmy tak jak w Polsce świeże mleko”. 

Ogromną wagę przykładano również do podtrzymywania polskie-
go ducha: „Dla złagodzenia tęsknoty za krajem ojczystym orga-
nizowaliśmy życie kulturalne, na które składało się czytanie dzieł 
wieszczów polskich, śpiewanie piosenek i niekończących się wspo-
mnień o Polsce szczególnie dla młodych, którzy nie zdążyli ojczy-
zny zapamiętać”. W swoich wspomnieniach poświęcił też uwagę 
rdzennym mieszkańcom Tanganiki: „Pomimo, że nasza skóra była 
biała, bardzo szybko porozumieliśmy się z ludnością tubylczą, bo-
wiem do wzajemnego zrozumienia pomogła nam wspólna praca. 
Zawsze dziwiły i zaskakiwały nas zwyczaje murzyńskiego plemie-
nia Masajów. Są oni niespotykanie odporni na ból, potrafili pomi-
mo bardzo ciężkiej pracy obejść się cały dzień bez jedzenie i picia 
itp.” W 1947 r. część obozów dla polskich uchodźców w Afryce 
i Indiach została zlikwidowana, a władze komunistyczne zaczęły 

akcję repatriacyjną wśród Polaków. Część z nich nie wróciła jednak 
do Polski Ludowej, osiadając w innych częściach świata, przede 
wszystkim w Kanadzie i we Włoszech. Eugeniusz Szwajkowski 
opuścił Tanganikę w 1947 r. i przez Morze Czerwone, Kanał Su-
eski i Morze Śródziemne dotarł do Genui, a stamtąd udał się do 
Polski. Wracał już niestety sam, gdyż 15 czerwca 1947 r., tuż przed 
wyjazdem z Tengeru, jego żona zmarła na malarię (pochowana zo-
stała Cmentarzu Wygnańców Polskich niedaleko Aruszy). Szwaj-
kowski zamieszkał w Pliszczycach, gdzie rozpoczął pracę w banku. 
Niedługo przed emeryturą ze względu na zły stan zdrowia zrezy-
gnował w pracy i przeniósł się do Andrychowa. Tu podejmował 
się różnych zajęć: pracował jako agent PZU, później jako dozorca 
kajaków na przykościelnym stawie, a od 1970 r. w Towarzystwie 
Przyjaciół Zwierząt. Jednocześnie udzielał się społecznie, pro-
wadząc zajęcia dla dzieci i młodzieży, podczas których podnosił 
kwestię potrzeby ochrony przyrody i humanitarnego podejścia do 
zwierząt. W 1972 r. został ławnikiem w Sądzie Powiatowym. 3 lata 
później z rezygnował z jakiejkolwiek aktywności. Zmarł w 1997 r. 
Dziś o Eugeniuszu Szwajkowskim niewielu mieszkańców Andry-
chowa pewnie pamięta – był przyjezdny, nie miał tu licznej rodziny. 
Miał natomiast wyjątkowo bogaty życiorys i choćby z tego powodu 
warto o nim przypomnieć.

Daria Rusin
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ogłoszeniaogłoszenia

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona przy ul. 
Tadeusza Kościuszki w Andrychowie, objęta księgą wieczystą  
nr KR1W/00045848/3, składająca się z działki nr 836/12 o pow. 
0,1377 ha. Zbywana nieruchomość położona jest w odległości 1,7 km od 
centrum miasta, jest niezabudowana, w całości zakrzaczona i zadrzewiona. 
Teren o nieregularnym kształcie i lekkim spadku w kierunku południowym. 
W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jest częściowo jako RIIIb – 
rola, a częściowo jako LsIV – lasy. W najbliższym otoczeniu znajduje się 
zabudowa mieszkaniowa, ogródki działkowe oraz tereny niezabudowane. 
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Sieć gazowa, napo-
wietrzna linia telefoniczna, sieć energetyczna i wodociągowa w odległości 
ok. 30 m od granicy działki. W okolicy brak kanalizacji sanitarnej. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andrychowie, 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX-463-06 Rady Miejskiej w Andrychowie 
z dnia 28 września 2006 r. (z późn. zm.) przedmiotowa działka znajduje 
się w jednostkach oznaczonych symbolami A15.5/26.MN1 (51%) – tere-
ny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, A15.5/8.ZL1 (41%) – tereny 
zieleni-lasy, A15.4/16.KDd (8%) – teren drogi dojazdowej.
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań i wolna jest od obcią-
żeń.
Przetarg (licytacja) odbędzie się w dniu 11 marca 2020 r. o godz.12-tej 
w budynku Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15, II piętro, 
sala konferencyjna (I-szy przetarg odbył się w dniu 7 października 2019 r.).

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 45.022,89 zł brutto (czterdzie-
ści pięć tysięcy dwadzieścia dwa złote 89/100) w tym należny 23% podatek 
Vat w wysokości 6.533,29 zł (od kwoty 28.405,60 zł) – zgodnie z art. 41 
ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast kwota 10.084,00 zł 
zwolniona jest z podatku Vat – zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 w/cyt. ustawy.
W przetargu mogą brać udział podmioty, które wpłacą wadium w wy-
sokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) w formie pieniądza: 
przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Andrychowie  
nr 82 8110 0000 2001 0000 1225 0002 prowadzony przez ABS Bank Spół-
dzielczy w Andrychowie w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 5 marca 
2020r. 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 warunka-
mi przetargu. W przypadku, gdy uczestnikiem jest podmiot wpisany do 
Krajowego Rejestru Sądowego, osoba upoważniona do reprezentowania 
uczestnika powinna przedłożyć do wglądu na papierze aktualny odpis 
z Krajowego Rejestru Sądowego. Osoba przystępująca do przetargu bę-
dąca w związku małżeńskim zobowiązana jest do przedłożenia na piśmie 
zgody współmałżonka lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nierucho-
mości z majątku odrębnego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez 
pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa 
uprawniającego do udziału w postępowaniu 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 
odpowiadający formie wnoszenia.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przy-
najmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej 
ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetar-
gu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoław-

czej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Zgodnie z art. 37a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach (Dz. U. Z 2020 r. poz. 6) Skarbowi Państwa reprezentowane-
mu przez Lasy Państwowe z mocy prawa przysługuje prawo pierwokupu 
ww. nieruchomości. Z wyłonionym w przetargu Nabywcą nieruchomości 
zostanie podpisana warunkowa umowa sprzedaży, natomiast umowa prze-
niesienia własności nieruchomości zostanie zawarta po otrzymaniu przez 
Gminę Andrychów informacji o niewykonaniu przez Skarb Państwa repre-
zentowany przez Lasy Państwowe prawa pierwokupu ww. nieruchomości. 
Cena sprzedaży nieruchomości winna zostać wpłacona jednorazowo 
i przed podpisaniem warunkowej umowy sprzedaży środki finansowe win-
ny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Andrychów. O terminie 
zawarcia umowy Nabywca zostanie zawiadomiony w terminie do 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umów notarialnych, 
w tym opłat sądowych ponosi Nabywca. W przypadku, gdy Nabywcą 
nieruchomości ustalony zostanie 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 
nieruchomości Nabywca winien przedłożyć zezwolenie jeżeli jego uzyska-
nie wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. 
Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie prawnym i fak-
tycznym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia lub wznowienia gra-
nic działki pokrywa koszty prac geodezyjnych. 
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzy-
skać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego 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 internetowej Urzę-
du www.andrychow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Andrychowie www.bip.malopolska.pl /umandrychow/ jak 
również w siedzibie i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andry-
chowie. Burmistrz Andrychowa zastrzega sobie prawo odwołania przetar-
gu z ważnych powodów. 

Materiał nadesłany przez UM w Andrychowie

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona przy  
ul. Żwirki i Wigury w Targanicach, objęta księgą wieczystą  
nr KR1W/00011013/4, składająca się z działki nr 118/2 o pow. 
0,1745 ha. Zbywana nieruchomość jest niezabudowana o lekkim spad-
ku w kierunku wschodnim, położona w odległości około 250 m od ul. 
Żwirki i Wigury. Ma kształt zbliżony do prostokąta, a szerokość fron-
tu wynosi około 46 m. Dojazd od drogi publicznej powiatowej drogą 
gminną asfaltową. Działka w ewidencji gruntów i budynków sklasy-
fikowana jako RIVa i PsIV. Teren częściowo zakrzaczony, porośnię-
ty drzewami samosiejkami. W odległości około 33m od południowej 
granicy działki przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego 
napięcia. Pełne uzbrojenie znajduje się w odległości do około 100 m 
od granic działki. Z działki rozciąga sie widok na wzniesienia Beskidu 
Małego.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w miej-
scowości Targanice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX-464-06 Rady 
Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 września 2006 r. przedmiotowa 
działka znajduje się w jednostkach oznaczonych symbolami: 
T2.1/11 MN2 (59%) – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej jed-
norodzinnej, 
T 2.1/3ZP2 (20%) – tereny zieleni nieurządzonej,
T 2.1/13 MN1 (7%) – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
T 09/KDl (14%) – tereny dróg układu uzupełniającego – ulica lokalna. 

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań i wolna jest od ob-
ciążeń.

Przetarg (licytacja) odbędzie się w dniu 11 marca 2020 r. 
o godz.10-tej w budynku Urzędu Miejskiego w Andrychowie, 
Rynek 15, II piętro, sala konferencyjna (I-szy przetarg odbył się w dniu 
6 listopada 2019 r.).

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 92.973,60 zł brutto (dzie-
więćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 60/100) 
w tym należny 23% podatek Vat w wysokości 14.448,60 zł od kwoty 
62.820,00 zł – zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy o podatku od towarów 
i usług, natomiast kwota 15.705,00 zł zwolniona jest z podatku Vat – 
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 w/cyt. ustawy.

W przetargu mogą brać udział podmioty, które wpłacą wadium 
w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) w formie 
pieniądza: przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w An-
drychowie nr 82 8110 0000 2001 0000 1225 0002 prowadzony przez 

ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie w taki sposób, aby najpóźniej 
w dniu 5 marca 2020 r. wadium znajdowało się na rachunku. 
Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa potwierdza wnie-
sienie wadium przez jego uczestników, którzy winni przedłożyć komisji 
dowód tożsamości oraz oświadczenie, że zapoznali się ze wszystkimi 
warunkami przetargu. W przypadku, gdy uczestnikiem jest podmiot 
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, osoba upoważniona do re-
prezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu na papierze 
aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Osoba przystępują-
ca do przetargu będąca w związku małżeńskim zobowiązana jest do 
przedłożenia na piśmie zgody współmałżonka lub złożenia oświadcze-
nia o nabywaniu nieruchomości z majątku odrębnego. Jeżeli uczestnik 
jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie 
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 notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zosta-
nie zwrócone niezwłocznie (bez odsetek), w ciągu 3 dni od odwołania, 
zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym 
przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli 
przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie 
powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczest-
nicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% 
ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek zło-
tych.
Cena sprzedaży nieruchomości winna zostać wpłacona jednorazo-
wo przed zawarciem umowy notarialnej. Przed podpisaniem umowy 
środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy 
Andrychów. O terminie zawarcia umowy Nabywca zostanie zawiado-
miony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty 
sporządzenia umowy notarialnej, w tym opłat sądowych ponosi Na-
bywca. 
W przypadku, gdy Nabywcą nieruchomości ustalony zostanie 
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o na-
bywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. Z 2017 r., poz. 
2278), do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości Na-
bywca winien przedłożyć zezwolenie jeżeli jego uzyskanie wynika 
z przepisów cytowanej wyżej ustawy. 
Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie prawnym 
i faktycznym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia lub wzno-
wienia granic działki pokrywa koszty prac geodezyjnych. 
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można 
uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15 (I piętro, pok. 112 lub 113) w go-
dzinach pracy Urzędu osobiście lub telefonicznie pod nr 33-842-99-55 
lub 33-842-99-57. 
Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej 
Urzędu www.andrychow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Andrychowie www.bip.malopolska.pl /uman-
drychow/ jak również w siedzibie i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Andrychowie.
Burmistrz Andrychowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
z ważnych powodów. 

Materiał nadesłany przez UM w Andrychowie

Burmistrz Andrychowa ogłasza II-gi publiczny przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości położonej w Targanicach przy ul. Żwirki i Wigury

Burmistrz Andrychowa ogłasza II-gi publiczny przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości położonej w Andrychowie przy ul. Tadeusza Kościuszki

http://www.bip.malopolska.pl/
http://www.bip.malopolska.pl/
http://www.bip.malopolska.pl/
http://www.bip.malopolska.pl/
http://www.bip.malopolska.pl/
http://www.bip.malopolska.pl/umandrychow/
http://www.bip.malopolska.pl/
http://www.bip.malopolska.pl/
http://www.bip.malopolska.pl/
http://www.bip.malopolska.pl/
http://www.bip.malopolska.pl/
http://www.bip.malopolska.pl/umandrychow/
http://www.bip.malopolska.pl/umandrychow/


42 43radioandrychow.pl Nowiny Andrychowskie, nr 2 (350) - luty 2020

UTWUTW

Pierwszy noworoczny wykład na andrychowskim UTW jest tra-
dycyjnie zarezerwowany dla Janusza Ślesaka, z zawodu filozofa, 
który przed emeryturą wykonywał zawód nauczyciela i dyrektora 
szkół. Janusz Ślesak najczęściej mówił na tym wykładzie o astro-
nomii, która jest jedną z jego ulubionych dziedzin. W styczniu 
roku 2020 było inaczej, temat brzmiał: „Sztuczna inteligencja. 
Nadzieja, czy zagrożenie”. Tradycyjnie natomiast na wyżyny nie-
łatwej do pojęcia wiedzy słuchacze byli wprowadzeni piękną, zro-
zumiałą polszczyzną.

Wykład rozpoczął się od cytatu z Isaaca Asimova, amerykań-
skiego profesora biochemii, znanego jako autor książek science 
fiction: „Najsmutniejszym aspektem obecnego życia jest to, że 
nauka gromadzi wiedzę szybciej, niż społeczeństwo nabywa mą-
drości”. Następnie wykładowca zajął się definicją inteligencji jako 
takiej, którą określił najprościej jako zdolność do osiągania zło-
żonych celów. Z kolei najprostsza definicja inteligencji sztucznej, 
to: „inteligencja niebiologiczna”.
Przydatne w określeniu miejsca sztucznej inteligencji jest wpro-

wadzenie pojęcia kognitywistyki (nauki o modelowaniu procesów 
poznawczych) na którą składają się psychologia, filozofia, języ-
koznawstwo, antropologia, neurobiologia i sztuczna inteligencja 
właśnie.
Wykładowca przybliżył sylwetki twórców sztucznej inteligencji: 
jej prekursora, twórcy informatyki Alana Turinga, oraz Geoffrey’a 
Hintona, który tworzy samouczące się sztuczne sieci neuronowe. 
Takie sieci mogą wnet stać się częścią super inteligentnej maszy-
ny, która, zdaniem Stephena Hawkinga, „rozpocznie swój własny 
rozwój i zacznie się sama projektować ze wzrastającą szybkością”.
Za przełom w dziedzinie rozwoju sztucznej inteligencji uznać trze-
ba rok 1997, kiedy to superkomputer IBM „Deep Blue” wygrał 
partię szachów z rosyjskim arcymistrzem Garrym Kasparowem.
Profesor Ryszard Tadeusiewicz, (ten, który był bohaterem nie-
smacznego dowcipu, opowiedzianego na AGH przez Prezydenta 
A. Dudę), jest pewien, że możliwości sztucznej inteligencji prze-
kroczą te posiadane przez inteligencję ludzką. Pytanie brzmi tyl-
ko: kiedy?.

A oto w jakich zawodach najszybciej inteligentna maszyna może 
zastąpić człowieka:
Telefoniczne wsparcie klienta w bankach – w roku 2024
Kierowca ciężarówek – w roku 2027
Sprzedawczyni w sklepach – w roku 2031
Autor bestsellerów – w roku 2049
Chirurg – w roku 2051
Matematyk – w roku 2059
Wydaje mi się, że w obliczu powyższych dat należy sztuczną in-
teligencję zaliczyć do nieodległych faktów naukowych, a nie do 
science fiction, gdzie ją zaszeregowali organizatorzy z UTW.

Andrzej Fryś

Sól kuchenną (NaCl), jak można się 
było domyślić, wykładowca zaliczył do 

substancji szkodliwych. Dobowe spożycie 
sodu powinno być ograniczone do maksi-
mum 5 g, ale też nie mniejsze niż 3 g. Co 
ciekawe, sól jako przyprawa jest tzw. „wy-
uczoną preferencją smakową”, co znaczy, 
że zanim człowiek pierwotny ją wynalazł, 
nie była ona niezbędna w jadłospisie. 
Bardzo dużą ilość soli zawierają pokarmy 
przetworzone, np. konserwy.
Magnez (Mg) ma działanie zdecydowanie 
pozytywne, zaleca się, aby dorosły męż-
czyzna przyjmował go w ilości 420 mg na 
dobę, kobieta – 320 mg. Dyrektywa unijna 
podaje jako zalecane dzienne zużycie 375 
mg/dobę. Z naturalnych składników diety 
dużą zawartością magnezu charakteryzuje 
się kakao, nasiona słonecznika, migdały, 
kasza gryczana, fasola i gorzka czekolada. 
Obieranie warzyw i gotowanie obniża za-
wartość magnezu w potrawach. Spożywa-
nie błonnika, skądinąd pożyteczne, powo-
duje gorsze przyswajanie magnezu.
Witamina C (kwas askorbinowy) powinna 
być przyjmowana przez mężczyzn w ilo-
ści 90 mg/dobę, przez kobiety – 75 mg/
dobę. Alkoholicy, palacze papierosów 
i osoby chore na cukrzycę powinny dawkę 
dobową zwiększyć o 40 mg. Naturalnymi 
źródłami witaminy C są czarna porzecz-
ka, natka pietruszki, czerwona papryka 
i brokuły. Wykładowca uważa natomiast, 
że rola witaminy C, jako środka wzmac-
niającego odporność, jest zdecydowanie 
przereklamowana.
Witamina D jest w Polsce, pomiędzy 
majem a wrześniem, syntetyzowana 
w ludzkiej skórze pod wpływem promieni 
słonecznych. Pomimo to witamina ta po-
winna być przyjmowana przez seniorów 
w wieku powyżej 75 lat w ilości 2 000 do 
4 000 IU (międzynarodowych jednostek 
aktywności biologicznej) na dobę. W przy-
padku seniorów otyłych ilość ta powinna 
zostać zwiększona do 4 000 do 8 000 IU/
dobę. Dużą zawartością witaminy D ce-

chują się ryby, np. węgorz surowy, śledź 
w oleju, dorsz surowy, łosoś pieczony 
i konserwowane sardynki i tuńczyk.
Pozostając przy diecie rybnej wykładowca 
stwierdził, że ryby tłuste są bogate w wi-
taminy A, D i E, zaś ryby chude – w B12. 
Zaleca się zatem jedzenie ryb co najmniej 
dwa razy w tygodniu. Są jednak pewne 
niebezpieczeństwa: w wyniku zanieczysz-
czenia substancjami trującymi wód w mo-
rzach i oceanach, mięso ryb (a szczególnie 
tłuszcz i wątroba) zawiera trucizny, w tym 
także dioksyny. Największe ilości rtęci 
zawarte są w mięsie rzadko na szczęście 
jadanych w Polsce rekina, miecznika, żar-
łacza błękitnego i marlina. Z ryb spoży-
wanych w Polsce rtęć zawiera mięso ryby 
maślanej, okonia, węgorza, płoci i dorsza. 
Zdrowe natomiast jest jedzenie karpia. 
Ogólnie rzecz biorąc, lepiej jest spoży-
wać ryby spoza Bałtyku, najlepiej z łowisk 
atlantyckich lub pacyficznych. 
Alkohol należy stosować w umiarkowa-
nych ilościach. Za standardową jednost-
kę uważana jest ilość 10 g czystego al-
koholu, co odpowiada: 200 ml piwa 5%, 
100 ml wina 10% lub 25 ml wódki 40%. 
Mężczyzna może „bezkarnie” wypić do 
4 jednostek alkoholu dziennie przez 5 
dni w tygodniu, kobieta do 2 jednostek. 
W przypadku mężczyzny oznacza to dwa 
duże piwa, „setkę” wódki lub 0,4 l wina. 
Jeżeli chodzi o wino, to wykładowca zwró-
cił uwagę na prozdrowotne działanie za-
wartych w nim polifenoli, a szczególnie 
resweratrolu. Zdrowe, szczególnie dla 
serca, są długo macerowane wina czerwo-
ne szczepów Malbec, Cabernet Savignon, 
Pinot Noir. 
W marihuanie zawarte są związki psy-
chotropowe – kannabonoidy grup THC 
i CBD. Rekreacyjnego stosowania marihu-
any oczywiście zalecać nie można, nato-
miast pochodzące z niej preparaty są sku-
teczne w łagodzeniu niektórych chorób. 
Mogą one być jednak stosowane wyłącz-
nie z przepisu lekarza

Wreszcie e-papierosy są zapewne mniej 
szkodliwe niż zwyczajne, nie generują 
tlenku węgla i związków rakotwórczych 
ale też w jakiś sposób szkodzą. Młodzież 
dodaje narkotyki do płynów, które 
odparowują, a to już naprawdę stanowi 
problem.
Mówiąc o poszczególnych substancjach 
wykładowca podał bardzo interesujące 
informacje o historii ich stosowania. Do-
tyczyło to szczególnie soli, tytoniu i ma-
rihuany. 
Użyte w wykładzie slajdy pochodziły chy-
ba z wystąpienia autora na jakimś sym-
pozjum naukowym. Stąd tyle angielskich 
skrótów, np. BP – ciśnienie krwi, SBP – 
nadciśnienie, CV – sercowo-naczyniowy. 
Skrótów tych wykładowca nie rozszy-
frował, zaś absolutnym kwiatkiem było 
następujące zdanie: „wyniki opisanych 
przeglądów badań z randomizacją, ocenia-
jących istotne klinicznie punkty końcowe 
mocno podważyły tezę o ważnym plejo-
tropowym efekcie suplementacji witaminy 
D”. Nie sądzę, aby wszyscy zgromadze-
ni na sali seniorzy w lot zrozumieli, o co 
w tym zdaniu chodzi. Ja – nie.

Andrzej Fryś

Lekarz o faktach i mitach we współczesnej medycynie

Na UTW 16 stycznia, lekarz-geriatra Adam Rauk wygłosił wykład zatytułowany: „Fakty i mity we współczesnej medy-
cynie”, na którym omówił pozytywne i negatywne skutki spożywania (albo, jak wolał mówić wykładowca: „suplemen-
towania”) takich środków, jak sól kuchenna, magnez, witaminy C i D i ryb, oraz stosowania alkoholu, e-papierosów 
i marihuany.

O sztucznej inteligencji na UTW

Raczej science fact, niż science fiction
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historia wokół nas

W skład drużyny, która zamierzała w ciągu czterech dni pokonać 
przeszło 100 kilometrową trasę z Milówki, przez Pilsko, Babią 

Górę, Jordanów, Mały i Wielki Luboń do Rabki, wchodzili: Helena 
Banachowska z Wadowic oraz Kazimierz Fryś, Janina Frysiówna 
i Władysław Olejczyk z Andrychowa. Bez zakłóceń przebiegł pierw-
szy etap. Narciarze przeszli z Milówki, przez Halę Boraczą i Halę 
Lipowską do schroniska na Hali Miziowej pod Pilskiem. Drugiego 
dnia pogoda się załamała. Mimo silnego wiatru i intensywnych opa-
dów śniegu cała drużyna dotarła późnym wieczorem na Babią Górę 
i rozpoczęła poszukiwania schroniska Beskiden Verein, położonego 
poniżej szczytu. Wtedy właśnie popełnili fatalny błąd: rozdzielili się, 
by kontynuować poszukiwania na własną rękę. Kierownik drużyny 
Kazimierz Fryś postanowił szukać pomocy na dole. Nikt nie przeżył 

tej nocy. Zwłoki trojga narciarzy odnaleziono 21 i 22 lutego w pobli-
żu schroniska, a zwłoki Kazimierza Frysia dopiero 14 maja w pobli-
żu Przywarówki (przysiółka Lipnicy Wielkiej). Podstawowe wnioski, 
jakie należy wyciągnąć z tej tragedii są dwa:
po pierwsze gór, szczególnie wysokich, nie wolno nigdy lekceważyć 
a po drugie, nie należy się pod żadnym pozorem rozdzielać; jak wy-
rusza piątka, to choćby czterech miało nieść piątego – do celu muszą 
dotrzeć wszyscy razem.
Andrychów pamięta o drużynie K. S. Beskid. Ferdynand Pachel, nie-
strudzony kronikarz naszego miasta i okolic zapisał w roku 1935: 
Wieczorem we Wszystkich Świętych tego samego roku zapłonął na Jawornicy, 
na cześć nieszczęsnych ofiar, widny na całą okolicę krzyż olbrzymi. Requiescat 
in pace!. Krzyż ten, o wysokości ok.10 m, wybudowany przez Fran-
ciszka Frysia i K.S. Beskid, stoi do dziś, a od roku 1975 jest do niego 
przytwierdzona tablica pamiątkowa, ufundowana w przez Oddział 
PTTK przy AZPB „Andropol”. 

P.S. W roku 2015, w dwa słoneczne marcowe dni, młody 
Andrychowianin Janusz Cepcer pokonał na nartach trasę z Milówki 
na szczyt Babiej Góry. Odcinek Hala Miziowa – Babia Góra zajął mu 
12 godzin. Udowodnił on tym samym, że ambitny cel wyznaczony 
sobie 85 lat temu przez drużynę K.S. Beskid, był – przy normalnej 
pogodzie – możliwy do osiągnięcia.
P.S. 2 Msza św. w intencji drużyny narciarzy K.S. Beskid będzie od-
prawiona w kościele pod wezwaniem św. Macieja w piątek 14 lutego 
o godz. 800.

Andrzej Fryś

Tyle lat minęło…
Andrychowskim okiem

Od tragedii, która wydarzyła się na stokach Babiej Góry 14 lutego 1935 r., mija właśnie osiemdziesiąt pięć lat. Sprawę śmier-
ci narciarzy K.S. Beskid opisywał szczegółowo artykuł, zamieszczony w numerach 2 i 3 Nowin Andrychowskich z 2005 r.  
Można zatem tylko krótko przypomnieć: Sekcja Narciarska K. S. Beskid wystawiła drużynę do udziału w „III Narciarskiej 
Wędrówce Gwiaździstej ze zjazdem do Rabki”, organizowanej przez tzw. „Skimkę” (sekcję narciarską YMCA) z Krakowa.

Oddział PTTK w Wadowicach, za zgodą Komisji Turystyki Gór-
skiej ZG PTTK, nazwał w roku 2010 „szlakiem im. Rodziny Fry-
siów” żółty szlak, prowadzący z Rzyk-Praciaków przez Madohorę, 
Potrójną, Jawornicę i Targanice na Przełęcz Bukowską.

Inna tablica, także upamiętniająca te wydarzenia, ufun-
dowana przez Samorząd Andrychowa i K.S. Beskid, zo-
stała, także w 1975 r., wmurowana w ścianę trybuny na 
stadionie sportowym. 

Szef  TMA zamierza kontynuować dotychczasowe przedsięwzięcia, ale 
również wprowadza wraz ze współpracownikami kilka nowych pomy-
słów. Na pierwszym miejscu wymienia ciekawą inicjatywę związaną ze 
zdjęciami. Mówi o niej tak: - Chcemy, aby [stare] zdjęcia od pana Stugli-
ka, które można wykorzystywać w celach edukacyjnych, niekomercyjnych pogru-
pować. - Osobno dla Andrychowa czy na przykład Targanic lub Rzyk. Potem 
nawiążemy współpracę ze szkołami, aby uczniowie wykonali zdjęcia z tych sa-
mych mniej więcej miejsc co robił pan Stuglik. Taka kolekcja dostępna by była 
w Izbie Regionalnej Ziemi Andrychowskiej i chcielibyśmy ją udostępniać w formie 
elektronicznej wszystkim szkołom w postaci prezentacji na przykład na pendri-
vach. W ten sposób można będzie zobaczyć jak wyglądała nasza gmina kiedyś, 
a jak obecnie. Towarzystwo Miłosników Andrychowa wystąpiło do bur-
mistrza o wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia. Drugą nowością 
są targi staroci odbywające się na dziedzińcu Pałacu Bobrowskich. To 
inicjatywa członka Zarządu TMA Macieja Magiery. Kolejnym przed-
sięwzięciem (na razie w planach) jest zorganizowanie wystawy, także 
w formie elektronicznej dotyczącej udziału andrychowian w II woj-
nie światowej, a także Andrychowowi podczas okupacji hitlerowskiej. 
Z pewnością kontynuowana będzie opieka nad zabytkami znajdującymi 
się na cmentarzu komunalnym przy ulicy Beskidzkiej, co koordynuje 
Ewelina Prus-Bizoń i zarazem pomysłodawczyni tej inicjatywy. Prezes 
podkreśla również znaczenie Izby Regionalnej Ziemi Andrychowskiej, 
która jest nie tylko placówka wystawienniczą, ale także miejscem odby-
wania się różnych warsztatów (np. dotyczących andrychowskiego tkac-
twa, garncarstwa, a nawet piekarnictwa). Prowadzeniem IRZA zajmuje 
się Maria Skrzypiec.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Nowy prezes TMA: 
Kontynuacja i nowe pomysły

Jak już informowaliśmy, Towarzystwo Miłośników Andrychowa 
ma nowego prezesa. To Andrzej Janus (na zdjęciu), były, wielo-
letni dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach, miesz-
kaniec naszego miasta. Zapytaliśmy go o najważniejsze plany 
związane z obecną kadencją. 

Dziękujemy wszystkim, którzy chętnie i bezpłatnie 
przekazują dary książkowe do naszej biblioteki i filii bi-
bliotecznych. 
Jeśli jeszcze o tym nie wiesz, to można przynieść do 
nas niepotrzebne, przeczytane książki, lektury szkolne, 
przewodniki, poradniki etc. Zostań naszym darczyńcą!

Prosimy nie przynosić podręczników szkolnych, ksią-
żek zniszczonych lub mocno nadgryzionych „zębem 
czasu”.

Materiał nadesłany przez MBP w Andrychowie

Dziękujemy 
za książki!

Audycje historyczne 
 w każdą środę o 12.00
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ogłoszenieogłoszenia

Naszemu Koledze Romanowi Moskwikowi
z powodu śmierci 

Mamy

składamy wyrazy głębokiego współczucia

Rada Rodziców i Dyrekcja
Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie

Lwy drzemiące w cieniu drzew, hipopotamy pławiące się w rzece 
Mara, żyrafy skubiące drzewa akacjowe, stada zebr, słoni… i jesz-
cze widok śnieżnej czapy na szczycie Kilimandżaro, także, białej 
jak ta czapa plaży Diany i chmur, które błądzą nad ogromną prze-
strzenią parku Masai Mara tak nisko, jakby chciały przytulić się do
ziemi – to Kenia. 
A w zasadzie jej obraz ukształtowany przez znakomite programy 
przyrodnicze. Ale Kenia to też brudny misiek porzucony na pię-
trowym łóżku jednego z wielu sierocińców. To ponad dziewięć-
dziesięcioletni wódz masajskiej wioski i jego dziesięć żon, to Dani 
pozyskujący pieniądze na rzecz szkoły w jego wiosce, to wreszcie 
ludzie tańczący w kościele przypominającym blaszany garaż…  
i jeszcze to poruszenie w całym miasteczku gdy zjawia się tam 
Muzungu, czyli biały człowiek. Kenia to też herbaciane wzgó-
rza Kericho i John, który nauczył mnie parzyć herbatę na sześć 
sposobów. Zapraszam na herbatę „made by John” i opowieść o 
Kenii jakiej doświadczyłam przemierzając ją na przestrzał: od 
Oceanu Indyjskiego po Jezioro Wiktorii. Tyle wystarczyło, by po-
czuć magię Czarnego Lądu.  

(Jadwiga Janus)  

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 24 lutego 2020 r. o godz. 
19.00 w Klubie ASM w Andrychowie przy ul. Lenartowicza 7. 
Wstęp wolny.

Spotkanie z Jadwigą Janus 
w Klubie Podróżnika Koła PTTK „Chałupa”
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ogłoszenia samorząd

Kocierz Hotel&Spa zaprasza do wspólnej zabawy. Wystarczy 
odpowiedzieć na pytanie: Pod jaką nazwą sprzedawane są 
produkty ręcznie robione przez pracowników Kocierz Ho-
tel&Spa (bez konserwantów i chemii)? Odpowiedzi prosimy 
przesyłać na adres redakcji do 20 lutego 2020 r. Wśród osób, 
które nadeślą prawidłową odpowiedź, wybierzemy zwycięzcę, 
który otrzyma voucher do Karczmy KOCIERZ o wartości 100 
zł oraz 2 nielimitowane czasowo wejściówki do Strefy Wel-
lness (basen, sauny, jacuzzi). Nagroda za rozwiązanie konkur-
su z poprzedniego numeru wędruje do Agaty Góźdź z Kobyłki. 
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!

LUTY 2020:

10.02.2020 r. (poniedziałek) 14:30 – 18:30
12.02.2020 r. (środa) 14:30 – 19:00

13.02.2020 r. (czwartek) 14:30 – 19:00
17.02.2020 r. (poniedziałek) 8:30 – 15:30

19.02.2020 r. (środa) 8:00 – 11:00
20.02.2020 r. (czwartek) 8:00 – 11:00

24.02.2020 r. (poniedziałek) 14:30 – 18:30
26.02.2020 r. (środa) 14:30 – 19:00

27.02.2020 r. (czwartek) 14:30 – 19:00

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

Urząd Miejski w Andrychowie ogłosił nabór wniosków o udzie-
lenie dofinansowania demontażu wyrobów zawierających azbest 
na 2020 rok z terenu Gminy Andrychów w związku z realiza-
cją Programu pn. „Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających 
azbest z obszaru Gminy Andrychów”. 
Nabór odbywa się w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Małopolskiego, Działania 5.2 Rozwijanie 
systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka 
odpadami - SPR”. 
Wnioski można składać w terminie do 14 lutego 2020 roku, 
osobiście lub za pośrednictwem Kuriera na Dzienniku Po-
dawczym Urzędu Miejskiego w Andrychowie lub za po-
średnictwem poczty. 
Wnioski będą realizowane zgodnie z kolejnością ich złoże-
nia i do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w bu-
dżecie Gminy Andrychów, przy czym pierwszeństwo mają 
osoby, które złożyły deklarację uczestnictwa w w/w Pro-
gramie na rok 2020.
O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne, wspólnoty 
mieszkaniowe oraz jednostki sektora finansów publicznych bę-
dące gminnymi osobami prawnymi. 

Materiał nadesłany przez UM w Andrychowie

Ruszył nabór wniosków 
na usuwanie azbestu

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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Propozycje książkowe Miejskiej Biblioteki Publicznej

Propozycje płytowe sklepu muzycznego „Mikrus”

W maleńkiej szwedzkiej wiosce docho-
dzi do brutalnego morderstwa kilkuna-
stu osób. Rozpoczyna się śledztwo pod 
kierunkiem najlepszych funkcjonariuszy, 
które bardzo szybko utknie w martwym 
punkcie. Tymczasem Brigitta Roslin, 
krewna ofiar próbuje na własną rękę roz-
wiązać zagadkę. Trafia na ślad skompliko-
wanej historii, której początki sięgają koń-
ca XIX wieku. Niezwykła powieść, która 
jest jednocześnie kryminałem, thrillerem 
i powieścią obyczajową.

Z mnóstwa znanych i nieznanych faktów, 
anegdot i legend wyłania się obraz czło-
wieka niezłomnego, który z determinacją 
i odwagą dążył wyznaczoną przez siebie 
ścieżką, nierzadko kosztem życia rodzin-
nego. Z drugiej strony, jako jeden z nie-
licznych, Wielicki wiedział „kiedy ze sceny 
zejść”, by swoje doświadczenie i wiedzę 
wykorzystywać np. w roli kierownika wy-
praw górskich. Znakomita biografia jed-
nego z ostatnich Lodowych Wojowników, 
zdobywcy Korony Himalajów i wybitnego 
polskiego himalaisty.

M. Pietraszewski, D. Kortko 
„Krzysztof  Wielicki. 

Piekło mnie nie chciało” 

Niezwykła historia pluszowego królika 
Feliksa, który podróżuje po świecie i kore-
sponduje ze swoją przyjaciółką Zosią. Fe-
liks wędruje po Europie, Afryce, Nowej 
Zelandii czy Stanach Zjednoczonych, 
spotykając ciekawych ludzi, poznając ich 
tradycje i życie codzienne. Wszystkie swoje 
przygody opisuje w rzeczywistych listach, 
zaadresowanych do małej bohaterki, które 
można znaleźć ukryte w kolorowych ko-
pertach. Interaktywna książka, która pobu-
dzi wyobraźnię najmłodszych czytelników.

A. Langen 
„Feliks u dzieci na krańcach świata” 

H. Mankell 
„Chińczyk” 

To prawdziwy światowy fenomen. Jej debiu-
tancki album „When We Fall Asleep, Where 
Do We Go?”, napisany i wyprodukowany 
wspólnie z bratem Finneasem, stał się sensa-
cją i zgromadził miliony streamów na całym 
świecie. Jest najlepiej sprzedającym się albu-
mem 2019 w USA, jak również najpopular-
niejszym debiutem amerykańskiego artysty 
tej dekady. Pochodzący z albumu singiel „bad 
guy” był pierwszym w karierze numerem je-
den Billie w zestawieniu Billboard Hot 100. 
[empik.com]

„Rodzeństwo Kasia i Jacek Sienkiewicz jako 
Kwiat Jabłoni po raz pierwszy zaprezentowali 
się polskim słuchaczom w marcu 2018 r., wy-
puszczając do sieci piosenkę „Dziś późno pój-
dę spać” wraz z teledyskiem, który na YouTu-
be wyświetlony został już prawie 13 mln razy. 
Drugim singlem promującym płytę została ty-
tułowa piosenka „Niemożliwe”. Folkowo-elek-
troniczny duet śpiewa o życiu chwilą, próbach 
cieszenia się tym, co mamy, o ucieczce od kon-
sumpcjonizmu i świata przesyconego pogonią 
za sukcesem, skłaniają słuchaczy do namysłu 
i nie pozostawiają obojętnym. [empik.com]

Kwiat Jabłoni „Niemożliwe”

„Po platynowym sukcesie „V8T” duet Kali/
FLVWLXSS ponownie łączy siły by z total-
nego zaskoczenia zaserwować słuchaczom 
kolejny wspólny album. Ta doskonale wypro-
dukowana kompozycja, inspirowana kulturą 
wschodu i dźwiękami orientu, łączy w natural-
ny sposób sample rodem z chińskich filmów 
z nowoczesnymi podziałami perkusyjnymi 
i mocą 808. Teksty Kaliego mają ostry pazur 
a sam autor wypowiada się bezpretensjonalnie 
rozliczając resztki niedopowiedzianych spraw, 
czyniąc Drogę Koguta uzupełnieniem wyda-
nego wiosną Chudego.” [empik.com]

Kali „Droga koguta”Billie Eilish 
„When We Fall Asleep, Where Do We Go?”

Andrychowianie, jak w każdym sezonie, walczą o najwyższe 
cele, choć tym razem ustępują nieco ekipie z Tychów, zajmując 
pozycję wicelidera. TKS wyprzedza MKS o pięć punktów, więc 
podopieczni trenera Syguły muszą notować zwycięstwo za zwy-
cięstwem i liczyć na potknięcia tyszan. Ponadto na drugą lokatę 
ostrzą sobie zęby zawodnicy Kęczanina, którzy tracą tylko dwa 
oczka, więc do końca fazy zasadniczej emocji nie zabraknie.
Na inaugurację 2020 roku andrychowianie wygrali na wyjeździe 
z Akademią Talentów Jastrzębskiego Węgla 3:1, dając się pokonać 
tylko w trzeciej partii. Zespół MKS-u poszedł za ciosem i w me-
czu na szczycie z czwartym Volleyem Rybnik również wygrał 
3:1. Starcie było jednak bardzo wyrównane, bo druga i trzecia 
partia kończyły się na przewagi (30:32, 27:25). Przed andrychow-
skimi siatkarzami jeszcze jeden mecz fazy zasadniczej – u siebie 
z BBTS-em II Bielsko-Biała (15 lutego). Później przed MKS-em 
faza play-off  oraz, jeśli wszystko pójdzie po myśli sympatyków 
andrychowskiej siatkówki, turnieje o awans. 

gs

Wrócili do walki
Wyjątkowo długą przerwę mieli w tym roku siatkarze MKS-u Andrychów. Podopieczni trenera Dariusza Syguły wrócili 
na ligowe parkiety dopiero w drugiej połowie stycznia, zwycięsko rozpoczynając nowy rok.
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Beskidowcy zamknęli rundę jesienną z bilansem siedmiu zwy-
cięstw, pięciu remisów oraz pięciu porażek, co daje im miejsce 
w połowie tabeli. Runda wiosenna z pewnością będzie trudna 
i emocjonująca, bo spadkiem może być zagrożonych nawet wię-
cej niż pięć ekip, w zależności od wydarzeń na wyższym szczeblu. 
Szkoleniowiec zaplanował swoim podopiecznym serię meczów 
sparingowych, która rozpoczęła się już 25 stycznia w Ustroniu, 
gdzie Beskid zremisował ze śląskim czwartoligowcem, Drzewia-
rzem Jasienica, 1:1 po golu Karola Maciejczyka. Przed andry-
chowianami jeszcze następujący rywale w test-meczach: Iskra 
Pszczyna (8 lutego), Unia Dąbrowa Górnicza (15 lutego), MRKS 
Czechowice Dziedzice (22 lutego), Tempo Białka (26 lutego), 
Podhale Nowy Targ (29 lutego) oraz Orzeł Łękawica (7 marca). 
Runda wiosenna w IV lidze rozpocznie się już 14 marca. O ru-

chach kadrowych klub na razie nie informuje, ale nie zanosi się 
na rewolucję. 

Tymczasem działacze andrychowskiego klubu sfinalizowali for-
malności, dzięki którym pełna oficjalna nazwa to znów Klub Spor-
towy Beskid Andrychów. Przypomnijmy, że od 2007 roku andry-
chowscy piłkarze występowali pod szyldem Andrychowski Klub 
Sportowy Beskid Andrychów, a wcześniej (od 2000) jako Towarzy-
stwo Sportowe Beskidy Andrychów. Mimo to wśród sympatyków 
andrychowskiej piłki klub zawsze funkcjonował jako KS Beskid, 
a teraz zostało to potwierdzone oficjalnie i formalnie.   
             gs

Beskid rozpoczął przygotowania
Do treningów powrócili piłkarze czwartoligowego Beskidu Andrychów. Podopieczni trenera Macieja Mrowca wiosną 
walczyć będą o miejsce w górnej części stawki, więc najwyższa pora na szlifowanie formy.

Podopieczne trener Beaty Książek rozpoczęły ligową walkę 
późno, bo w pierwszej styczniowej kolejce pauzowały, więc wró-
ciły do gry dopiero w drugiej połowie miesiąca. Na pierwszy 
ogień w Tarnowie stoczyły starcie na szczycie, które po zaciętej 
walce ostatecznie przegrały 2:3, tracąc drugą lokatę. W kolejnym 
spotkaniu również nie było łatwo, bo po przeciwnej stronie siat-
ki stanęły czwarte w tabeli zawodniczki Bronowianki Kraków. 
Po wyjątkowo emocjonującym meczu, w którym krakowianki 
prowadziły już 2:0, MKS ostatecznie wygrał 3:2, utrzymując 
trzecią lokatę. W dalszej części fazy zasadniczej andrychowianki 
zmierzą się 15 lutego u siebie z Prądniczanką Kraków, 22 lute-
go w Wieliczce z MKS MOS i 29 lutego u siebie z Setbolem 
Oświęcim. Andrychowianki do prowadzących oświęcimianek 
tracą pięć oczek, ale mają jeden rozegrany mecz mniej. 

gs

Początek roku w kratkę
Do walki o ligowe punkty powróciły siatkarki seniorskiej drużyny MKS-u Andrychów. Na początku roku zanotowały 
porażkę w Tarnowie oraz zwycięstwo u siebie z Bronowianką Kraków.
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Szanowny Panie Redaktorze!
Piszę do Pana w sprawie ochrony środowiska. Przyjechałem z Niemiec do Polski, na święta do ukochanej babci i również do pomocy na 
działce, gdzie mój dziadek, Stefan Włodarczyk, nauczył mnie kochać przyrodę i środowisko. Idąc na działkę przechodzę przez Wieprzówkę 
i zobaczyłem ogromną ilość śmieci na brzegu rzeki, jak i w rzadko spotykanej wodzie. W załączniku przesyłam panu zdjęcia. Ale nie tylko 
nad Wieprzówką ale i też na Pańskiej Górze mnóstwo butelek, puszek, petów, paczek po papierosach i kapsli. Na brzegach miasta też tak 
jest, wokół i w stawie też jest duże zanieczyszczenie. Szkoda, że tak wygląda. Po pierwsze rośliny i szczególnie zwierzęta na tym cierpią, 
ale też psuje się wizerunek Andrychowa, bo poza tym dzieje się dużo postępowych i pozytywnych rzeczy w naszym mieście, mimo że dużo 
osób tego nie docenia. Są nowe chodniki, dwa baseny, wyremontowano ul. Włókniarzy, jest świetne połączenie autobusowe i dużo bloków 
zostało ocieplonych.
W moim mieście w Niemczech mieliśmy m.in. przeze mnie zorganizowaną demonstrację Fridays for Future, czyli Młodzieżowy Strajk 
Klimatyczny, i połączyliśmy ją z akcją sprzątania Renu i miasta, przyszło koło dwustu osób w każdym wieku. Fajnie by było, gdyby się 
dało zorganizować coś podobnego również w Andrychowie. Można by zacząć od uświadamiania mieszkańcom niebezpieczeństw, jakie 
grożą przyrodzie i ludziom z powodu zanieczyszczeń.

- Jan Heinemann, uczeń 11 klasy niemieckiego gimnazjum (2 klasa liceum)

Ucieszyłem się tą inicjatywą. Łatwo jest narzekać, że brudno, że śmieci, ale trudniej coś zaproponować. A tu młody człowiek (zaimponował 
mi), chce i ma propozycję! Postanowiłem spotkać się z Janem i pojechaliśmy na wycieczkę. 
Po wycieczce i dyskusji z Janem zwróciłem się do harcerzy, czy byliby skłonni dołączyć się do akcji pomocy dla Ziemi, zademonstrowania 
niezgody na jej zanieczyszczanie. Postanowili dołączyć, wpisali na kwiecień do swoich planów, kierowniczka Wydziału Ochrony Środowiska 
Rolnictwa i Leśnictwa Ewa Rohde-Trojan zaoferowała rękawice i worki do zbierania oraz odbiór odpadów, Nowiny Andrychowskie zaofe-
rowały patronat medialny. Teraz możemy się zwrócić do całej młodzieży, zaapelować o zadbanie i posprzątanie rzeki, naszej Wieprzówki, do 
seniorów z UTW i wszystkich mieszkańców! Może uda się przeprowadzić międzypokoleniową akcję, przekonać przynajmniej niektórych, że 
życie, jego jakość na ziemi, zależy także od nas mieszkańców naszej gminy. 
Prosimy o podpowiedzi, deklaracje chęci przystąpienia do akcji! Czekamy na nie w redakcji. Sugerujemy termin akcji po Niedzieli Palmowej, 
tak żeby święta spędzić w czystym, bezpiecznym „Naszym domu”!!!

Jan Zieliński, Jan Heinemann

O wszystkich wydarzeniach można na co dzień czytać na stronie 
Akademii na Facebooku. Tymczasem końcem roku dużym wyda-
rzeniem był udział ośmiu chłopców w „Top Talent Camp”, gdzie 
mogli wykazać się swoimi umiejętnościami przed takimi trenera-
mi, jak: Gerard Juszczak (asystent Adama Nawałki podczas mi-
strzostw świata oraz mistrzostw Europy), Mikołaj Łuczak (Legia 
Warszawa), Mariusz Majewski (Zagłębie Sosnowiec), Konrad 
Dzięgiel (S.C. Heerenveen, Holandia). Ten rok również zaczął się 
bardzo udanie. Na dzień 24 stycznia dzieci miały już za sobą cztery 
turnieje (wygrana, wygrana, 2. miejsce i 4. miejsce) oraz sześć spa-
ringów. Trenerzy również nie „zimowali”. Początkiem roku trzech 
z nich doskonaliło swój warsztat szkoleniowy podczas konferencji 
we Wrocławiu. Nabór w Akademii trwa cały rok. 

gs

W AP Progress sezon 
trwa cały rok

2019 rok był bardzo udany w wykonaniu chłopców z An-
drychowa i okolic. Sukcesów zarówno indywidualnych 
jak i drużynowych było co nie miara. Zawodnicy zwiedzili 
mnóstwo miejsc, rozegrali wiele meczów i wzięli udział 
w ogromnej liczbie turniejów. 

Wygrana andrychowian była w Sosnowcu bezapelacyjna. Na po-
konanym polu zostawili takie zespoły jak Zagłębie Sosnowiec, 
MUKP Dąbrowa Górnicza czy też Akademia Piłkarska Rybnik. 
Podopieczni trenera Konrada Sobity zdobyli najwięcej bramek, 
a przy tym najmniej stracili. Wychowankowie Akademii Mistrzów 
Cracovia zgarnęli także nagrody indywidualne: MVP całego tur-
nieju został wybrany Alan Borgosz, a najlepszym bramkarzem 
Igor Maciejczyk. W zwycięskim składzie wystąpili: Igor Maciej-
czyk, Oliwier Kołodziejczyk, Mikołaj Pająk, Sebastian Ko-
sek, Aleksander Łata, Piotr Gasidło, Alan Borgosz. 

gs   Fot. zbiory Akademii

Sukces w Sosnowcu
Świetny występ na turnieju Czarni Sosnowiec Cup zano-
towali chłopcy z rocznika 2012 z Akademii Mistrzów Cra-
covia Andrychów. Młodzi adepci piłkarskiego rzemiosła 
zwyciężyli we wszystkich dziewięciu spotkaniach turnieju.
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