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Spór o MOSKiT, którego na razie nie będzie

Nowe stawki za śmieci - 15 zł od osoby

Młodzi piłkarze 
z Andrychowa!
Od lewej: 
Dominik Bałos, 
Kacper Jończy, 
Konrad Adamczyk. 
Na dole: 
Jakub Wnęczak, 
Michał Curzydło.
Więcej 
na stronie 55.
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Dziękujemy za tak aktywny udział w konkursach organizowanych na naszym profilu Facebook! 
Jesteście naprawdę bardzo kreatywni! Za każdym razem mamy twardy orzech do zgryzienia. 
Oceniamy pomysł, wykonanie, ale też ciekawy opis, bez którego zdjęcie niekoniecznie wygra. 
Oto kilka zdjęć z ostatnich konkursów.
Śledźcie nasz profil na www.facebook.com/nowiny.andrychowskie

Słuchaj nas  
codziennie!

Aktualne  
informacje z okolicy!
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Jednym z najważniejszych punktów lutowej 
sesji był plan powołania Miejskiego Ośrodka 
Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie. 
Związane jest to z powstającymi nowymi 
obiektami sportowymi – budowaną krytą 
pływalnią, rozpoczęto również prace projek-
towe przed budową hali sportowej. Gmina 
ma też otwarte kąpielisko, stadion oraz inne 
obiekty sportowe i rekreacyjne. Konieczny 
jest jednolity nadzór administracyjny nad 
tym majątkiem, jak argumentuje burmistrz 
Tomasz Żak.
Dyskusję nad projektem uchwały w sprawie 
powołania MOSKiT-u poprzedziło podjęcie 
uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2019 
„Rokiem Sportu w Andrychowie”. Radni 

przyjęli tę uchwałę niemal jednogłośnie – 
tylko jeden radny wstrzymał się od głosu. 
Potem projekt uchwały powołującej do ży-
cia MOSKiT przedstawił Marcin Putyra, 
kierownik Wydziału Turystyki, Sportu i Kul-
tury, bo na bazie tego wydziału ma powstać 
ta instytucja. 
W dalszej części rozpoczęła się dyskusja. 
Radny Wiesław Mikołajek pytał, ilu będzie 
pracowników w MOSKiT? Marcin Putyra 
odpowiedział, że razem z obsługą wszyst-
kich obiektów – w tym dwóch pływalni 
–  będzie to ponad 50 ludzi. - Administracja 
MOSKiT będzie liczyć sześć osób, które dziś 
pracują w wydziale – mówił kierownik Puty-
ra. - Ale czy Ośrodek powstanie czy nie, to i tak 

na nowym basenie trzeba będzie zatrudnić 
pracowników technicznych, ratowników, ka-
sjerki i inne osoby obsługi. 
Dziś inne, odkryte kąpielisko jest w admi-
nistracji Zakładu Gospodarki Komunal-
nej. Dlatego radni chcieli wysłuchać pre-
zesa ZGK. Zbigniew Bizoń, prezes spółki 
przedstawił, jakim problemem, zwłaszcza 
finansowym, było utrzymanie tego basenu 
i powiedział, że nie widzi możliwości, aby 
kolejny basen był prowadzony przez ZGK. 
Już odkryta pływalnia generowała coroczną 
stratę dla ZGK. Gmina wciąż musiała dofi-
nansowywać spółkę, aby wyrównać tę stratę. 
- ZGK nie zamierza w tej kwestii poszerzać 
swej działalności – mówił prezes Bizoń.  

Spór o MOSKiT, którego na razie nie będzie

Radni koalicji PiS i Komitetu „Kobielus2018” nie zgodzili się na powołanie Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki 
w Andrychowie. - Pierwszą konsekwencją tej decyzji będzie nieotwarcie krytej pływalni we wrześniu – mówi burmistrz. - Ktoś 
musi zarządzać tym majątkiem. I tym miał się zająć MOSKiT.

foto
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- Spółka komunalna ma inne zadania. Rad-
na Alicja Studniarz zapytała, dlaczego statut 
jest taki krótki, bo ma tylko trzy strony? Dla 
przykładu pokazała podobny statut z innej 
gminy, liczący ponad 50 stron. Radnej odpo-
wiedziała Radca Prawny Gminy Andrychów 
Agnieszka Wójcik, że te kilka stron potrzeb-
ne jest do powołania instytucji, a potem, gdy 
już będzie istniała, powstanie np. regulamin 
MOSKiT-u. 
Głos zabrał Mirosław Wasztyl, zastępca bur-
mistrza. Przypomniał, że tego lata zakończy 
się budowa i obiekt zostanie zgłoszony do 
odbioru – budowlanego, sanitarnego i prze-
ciwpożarowego. Zanim to się stanie trzeba 
zatrudnić obsługę techniczną, która przez 
trzy miesiące musi się nauczyć technologii, 
która będzie działać na pływalni. Istnie-
je niebezpieczeństwo, że nie będzie takich 
pracowników i pływalni nie będzie można 
otworzyć. A kto ma ich zatrudnić, jeśli nie 
będzie jednostki organizacyjnej zarządzają-
cej pływalnią?
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof  
Kubień przypomniał swoją wieloletnią ka-
rierę sportową i dodał, że do jego sukcesów 
nigdy nie była mu potrzebna instytucja sa-
morządowa. Przewodniczący wyraził swoją 
wątpliwość, co do sensu tej uchwały i po-
woływania MOSKiT. Stwierdził, że projekt 
tej uchwały „was ośmiesza, a nas obraża”. 
Radni ostro zareagowali na te słowa, ale 
przewodniczący ich uciszył. 
W odpowiedzi Marcin Putyra powiedział, 
że powołanie takiej instytucji jest koniecz-
nością, aby sprawnie zarządzać całą infra-
strukturą sportową w gminie. - Musi być 
zarządca tego majątku – dodał Putyra. 
Przewodniczący Kubień stwierdził, że krytą 
pływalnią może zarządzać ZGK tak samo, 
jak otwartym kąpieliskiem.
Głos zabrał burmistrz Tomasz Żak, przy-
pominając, że 10 lat temu już raz wrzucono 

do ZGK nie tylko zarządzanie pływalnią, 
ale też dług na jej budowę. Przewodniczą-
cy Kubień kilka razy próbował przerwać 
burmistrzowi, twierdząc, że to nie czas na 
przypominanie starych historii. Burmistrz 
odparł, że przypomina te sprawy, aby poka-
zać, że prowadzenie obiektów sportowych, 
to nie jest zadanie dla zakładu komunalne-
go. Powiedział też, że nie ma możliwości 
„wrzucenia” ZGK kolejnego zadania za-
rządcy obiektu sportowego. Powołał się przy 
tym na wcześniejszą wypowiedź prezesa 
tego Zakładu. - Jeśli nie macie pomysłu inne-
go, jak MOSKiT, to działacie nie przeciwko 
mnie, ale przeciwko mieszkańcom – zakoń-
czył tę część swego wystąpienie burmistrz. 
Następnie głos zabrał Roman Babski. Za-
pytał, jaki pomysł na zarządzanie powsta-
jącym basenem mają radni koalicji PiS 
i Komitetu „Kobielus2018”? Podobne in-
stytucje działają we wszystkich sąsiednich 
gminach, nic w tym dziwnego. - To od was 
zależy, czy basen będzie otwarty – mówił 
Babski. Zapytał też, dlaczego przewodni-
czący robi spotkania w spółkach, na które 
zaprasza tylko wybranych radnych? 
Przewodniczący Kubień odpowiedział, że 
po pierwsze basenem powinien zarządzać 
ZGK. A na spotkanie z Radą Nadzorczą 
ZGK byli zaproszeni przewodniczący ko-
misji. Kiedy Roman Babski zapytał potem, 
co było tematem tego spotkania, prze-
wodniczący odparł, że chcieli się zapoznać 
z różnymi dokumentami. - Miało to na celu 
zapoznanie się z sytuacją w spółce – zakoń-
czył Krzysztof  Kubień dodając, żeby nie 
zadawać mu pytań, jakby to była komisja 
śledcza. I odebrał głos Babskiemu, aby za-
kończyć temat. Po czym udzielił głosu Ma-
ciejowi Kobielusowi. Ten zapytał, czy moż-
na powołać „jakiś zarząd” do zarządzania 
nowym basenem, np. „Basen Miejski”. Przy 
okazji uznał, że dwa tygodnie, jakie dano 

radnym na zapoznanie się z planami powo-
łania MOSKiT, to za mało. Radni potrze-
bują kilku miesięcy, aby spokojnie pochylić 
się nad tym tematem. 
Burmistrz odpowiedział, że „Basen Miej-
ski” to będzie MOSKiT, tylko pod inną 
nazwą. Chodzi o jednostkę organizacyjną, 
a nie spółkę albo spór o nazwę. Potrzeba 
jednostki do zarządzania obiektem i do 
tego ma służyć uchwała, nad którą trwa 
procedowanie. - To państwo decydujcie, ale 
powoływanie kolejnej komisji i dyskusja nad 
tą kwestią jest bezcelowe i tylko wszystko 
przedłuża, również otwarcie krytej pływal-
ni – zakończył Tomasz Żak. 
Tadeusz Sarlej zapytał, czym różni się ist-
niejące CKiW od planowanego MOSKiT? 
Bo w jego opinii MOSKiT będzie pro-
wadził podobną działalność, tylko że nie 
w sferze kultury, ale sportu i rekreacji.
Odpowiedzi nie było. W dalszej części głos 
zabrał Paweł Zając z „Beskidu”. Stwierdził, 
że powołanie MOSKiT jest niepotrzebne, 
a wręcz zaszkodzi klubowi. Burmistrz przy-
pomniał Zającowi, że stadion „Beskidu” 
należy do gminy i nikt nie ma zamiaru im 
tego odbierać. - Jesteście najemcą tego obiek-
tu, a takim oświadczeniem wchodzicie w rolę 
właściciela – powiedział Tomasz Żak. I za-
pytał kogo reprezentuje Paweł Zając, czy 
cały klub? - Mamy zamiar remontować ten 
obiekt, a pański głos jest taki, jakby obiekt ten 
był zaniedbywany – dodał burmistrz.
Podczas głosowania 10 radnych było za i 10 
przeciw, jeden radny się wstrzymał. Rada 
nie powołała MOSKiT.
Na koniec głos zabrał burmistrz mówiąc, 
że taką decyzją radni zrobili na złość nie 
burmistrzowi, ale mieszkańcom, bo brak 
instytucji zarządzającej spowoduje, że ba-
sen nie będzie otwarty 1 września.

    mn

reklama
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- Kupowaliśmy te grunty od ANDORII-
-MOT za cenę wynegocjowaną 65 zł/m2. 
Decyzja o zakupie była bardzo słuszna, po-
nieważ teraz sprzedajemy je za 147 zł/m2.  
Stworzyliśmy ofertę dla inwestorów. Ofer-
tę dla zainteresowanych wybudowaniem 
zakładów w naszej gminie. Daje to nowe 
miejsca pracy, co bardzo cieszy – mówi bur-
mistrz Tomasz Żak. - Ogłaszane są na-
stępne przetargi na kolejne działki w stre-
fie – dodaje burmistrz. Andrychowska 
strefa to ponad 14 hektarów przy Białej 
Drodze pomiędzy ulicami Przemysłową 
a Strefową. Gmina od kilku lat przygoto-
wuje ten obszar dla przedsiębiorców i do 
tego uzyskała dofinansowanie z funduszy 
unijnych w wysokości 12 mln 738 tys. zł. 
Za te pieniądze został przebudowany 
kształt terenu, wykonane zostało uzbro-
jenie w instalacje energetyczne, wodnoka-
nalizacyjne i gazowe.                            red.

Pierwsza działka sprzedana
Gmina Andrychów sprzedała pierwszą działkę w strefie gospodarczej. 25 lutego w Urzędzie Miejskim odbyła się licytacja. 
Działkę o powierzchni 1,5 ha kupiła za 2 miliony 100 tysięcy zł firma z okolicy.
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Na dzisiejszej sesji radni znowu zajęli się stawkami za odpady komu-
nalne. Już po raz czwarty problem ten stanął na Radzie. Poprzednio 
radni PiS i „Kobielus2018” odrzucali podwyżki – najpierw z 10 zł 
na 13 zł, a potem z 10 zł na 15 zł. Twierdzili, że są nie do przyjęcia 
przez mieszkańców. Powoływali się też na swoje obietnice wybor-
cze. Burmistrz twierdził, że zaproponowane stawki pozwolą pokryć 
koszty tej gospodarki. Mówił, że każdy miesiąc nieprzyjmowania 
nowych stawek pogłębia niedobór w kwestii dochodów i pierwsze 
trzy miesiące to już strata w wysokości ok. 350 tys. zł. Każdy kolejny 
miesiąc to ponad 150 tys. zł straty. Dlatego proponowane stawki są 
wciąż wyższe, bo muszą „nadrobić” rosnący niedobór. I na tę sesję 
zaproponowano podwyżki do 16,5 zł od osoby miesięcznie za odpa-
dy segregowane i dwa razy wyższe za niesegregowane.
W czasie dyskusji nad projektem radny Czesław Rajda zapropono-
wał poprawkę, obniżającą zaplanowaną stawkę z 16,5 zł od osoby 
na miesiąc na 15 zł. Zaraz po nim radna Alicja Studniarz też zgłosiła 
wniosek, powołując się na głosy mieszkańców. Radna zaproponowa-
ła, aby podwyżka była do poziomu 13 zł. 
Głos zabrał Mirosław Wasztyl, zastępca burmistrza wykazując, że 
propozycja radnego Rajdy to niedobór w wysokości 560 tys. zł – to 

strata przy stawce 15 zł na osobę miesięcznie. Wiceburmistrz mówił, 
że znalezienie tej kwoty, będzie najwyżej przesunięciem płatności 
z tego roku na rok następny, a nie cięciami w inwestycjach na pozio-
mie 2,5 mln, co groziło po nie przyjęciu podwyżek.
Radny Wiesław Mikołajek powołał się na doświadczenie poprzed-
niej kadencji, kiedy również trzeba było dopłacać do gospodarki od-
padami. Stwierdził, że skoro wtedy można było i nie było problemu 
z „dziurą budżetową”, to teraz też tak można. Dyskusja zrobiła się 
gorąca i przerzucano się argumentami, ale przewodniczący zakoń-
czył ten spór i zarządził głosowanie złożonych wniosków. Ponieważ 
„dalej idącą propozycją” była ta zgłoszona przez Czesława Rajdę 
,radni zagłosowali za odrzuceniem lub przyjęciem poprawki. 15 rad-
nych było za wpisaniem do projektu uchwały stawki 15 zł, zamiast 
16,5 zł. 
Zaraz po przerwie odbyło się głosowanie. Wtedy za podwyżką do 
15 zł od osoby za śmieci segregowane było 12 radnych. Przeciwko 
takiej podwyżce było 7 radnych, a dwóch radnych się wstrzymało. 
Kto jak głosował – co można sprawdzić imiennie – czytelnicy mogą 
zobaczyć na zapisie z obrad. 
Nowe stawki będą obowiązywać od 1 kwietnia tego roku.           mn

Nowe stawki za śmieci - 15 zł od osoby
Radni przegłosowali wreszcie nowe stawki za odpady komunalne. Było to czwarte podejście, do tej kwestii, podczas którego 
zaproponowano zmianę stawki z 16,5 zł od osoby na 15 zł od osoby miesięcznie. Podczas głosowania 12 radnych było za, 
7 - przeciw, a 2 - się wstrzymało.

Poszukujemy na rozpoczęcie sezonu 2019 kandydatów do pracy w brygadach bitumicznych 
na terenie woj. małopolskiego i śląskiego na n/w stanowiskach:

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

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

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

Oferujemy stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia.

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

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

Aplikacja powinna zawierać klauzulę następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz. U. Nr 133, poz. 883)“.
Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
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Sesja, która miała miejsce w sali narad Urzę-
du Miejskiego jak zwykle rozpoczęła się  
o godzinie 10., a poprowadził ją przewod-
niczący Rady Miejskiej Krzysztof  Kubień. 
Na wniosek radnego Adama Kowalczyka, 
a potem jeszcze wiceburmistrza Mirosła-
wa Wasztyla, z porządku usunięto – na co 
radni zgodzili się w głosowaniu – projekty 
dwóch uchwał. Pierwsza dotyczyła „Zmia-
ny uchwały nr L-471-14 Rady Miejskiej  
w Andrychowie z dnia 25 września 2014 r. 
w sprawie wprowadzenia na terenie Gmi-
ny Andrychów programu dla rodzin wie-
lodzietnych pod nazwą: „Andrychowska 
Rodzina na Plus” – Mat. Nr 8, poz. 2.”;  
i drugą, dotyczącą „Ustanowienia opłaty  
w ramach programu „Andrychowska Ro-

dzina na Plus” do opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości zamieszka-
łych na terenie Gminy Andrychów – Mat. 
Nr 8a, poz. 3.” Usunięcie z procedowania 
motywowano tym, że projekty te trzeba 
poprawić i poszerzyć. Kolejnym punktem 
było przyjęcie protokołów z IV i V Sesji 
Rady Miejskiej w Andrychowie.

Sprawozdanie
W kolejnej części sesji burmistrz Tomasz Żak 
złożył sprawozdanie ze swej pracy w okre-
sie  międzysesyjnym, czyli od 1 do 27 lutego.  
W tym czasie odbywały się zebrania OSP  
w Sułkowicach-Łęgu, Bolęcinie, Targani-
cach, Rzykach, Andrychowie, Zagórniku, 

Inwałdzie i Roczynach. Odbywały się rów-
nież zebrania wiejskie w Sułkowicach-Łę-
gu, Bolęcinie i Inwałdzie. Relacje z tych ze-
brań publikujemy w tym wydaniu Nowin, 
na dalszych stronach.
W pierwszych dniach lutego zakończył się 
projekt „Jeżdżę z głową”. Trwał sześć dni 
i wzięło w nim udział 90 dzieci. Z kolei 4 
i 5 lutego burmistrz wydał dwa zarządze-
nia. Pierwsze dotyczyło ustalenia odpłat-
ności za jedną godzinę specjalistycznych 
usług opiekuńczych, z wyłączeniem spe-
cjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi. Dru-
gie to określenie terminu składania na rok 
szkolny 2019/2020 wniosków o przyję-
cie uczniów do klasy IV i do klasy VII w 

VI Sesja Rady Miejskiej

Coraz bardziej gorące dyskusje

W czwartek, 28 lutego, w Urzędzie Miejskim odbyła się kolejna Sesja Rady Miejskiej. Jej głównym tematem były inwestycje na 
drogach gminnych i powiatowych. Radni mieli też zdecydować o powołaniu „Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki 
w Andrychowie”, ale prawicowa opozycja zablokowała ten projekt. Natomiast przy czwartym już podejściu przyjęta została 
propozycja podwyżki opłaty za śmieci z 10 na 15 złotych od osoby. Wiele omawianych tematów sprowokowało ostre dyskusje.
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samorząd

Szkole Podstawowej Nr 3 w Andrychowie  
i w Szkole Podstawowej nr 5 w Andry-
chowie. W dniu Międzynarodowego Dnia 
Bezpiecznego Internetu burmistrz wręczył 
nagrody laureatom Konkursu plastycznego 
„Bądź bezpieczny w sieci”. W dniach od 6 
do 8 lutego burmistrz wraz delegacją prze-
bywał w delegacji w Holandii, uczestnicząc 
w uroczystościach pogrzebowych zmarłej 
Bożeny Silvertand – żony byłego burmi-
strza miasta partnerskiego Andrychowa 
Landgraaf  w Holandii. Po powrocie To-
masz Żak uczestniczył w spotkaniu orga-
nizowanym przez Krakowski Park Techno-
logiczny w Krakowie, spotkanie dotyczyło  
Aktualizacji Programu Ochrony Powietrza 
dla województwa Małopolskiego, a na-
stępnie – w delegacji w Wadowicach na 
Konwencie Wójtów, Burmistrzów powiatu 
Wadowickiego. 20 lutego burmistrz udzie-
lił wywiadu dla Radia „eM” i mówił w nim  
o rozwoju turystyki, rekreacji na terenie 
Gminy Andrychów. W lutym Andrychów 
odwiedziła delegacja z Holandii oraz kilku 
przedsiębiorców. Tematem i celem spo-
tkania była powstająca Galeria Handlowa  
w Andrychowie. Z kolei 25 lutego burmistrz 
przyjął w urzędzie dyrektora Wydawnictwa 
Europa Press Media, który to wręczył mu 
nominację w kategorii Wzorowa Gmina.
Na koniec Tomasz Żak wspomniał, że zo-
stała sprzedana pierwsza działka w strefie 
aktywności gospodarczej. 
Działkę o powierzchni 1,5 ha kupiła za 2 
miliony 100 tysięcy zł firma z okolicy. 

Po wystąpieniu burmistrza, przewodniczący 
Krzysztof  Kubień spytał, jaka kwota z dota-
cji unijnej już spłynęła do gminy? Skarbnicz-
ka Gminy Dorota Żywioł odpowiedziała, że 
do tej pory było to blisko 6 mln. Z kolei rad-
ny Zbigniew Rzadek zapytał, co z remon-
tem Białej Drogi, która przylega do strefy? 
Burmistrz odpowiedział, że ta kwestia jest 
załatwiona i starostwo będzie remontować 
tę drogę, bo jest to droga powiatowa.

Drogownictwo, MOSKiT i śmieci
Po wystąpieniu burmistrza nadszedł czas 
na temat główny, jaki został zapisany  
w planie pracy Rady na ten rok: czyli in-
westycje drogowe. Omówienie tej kwe-
stii zrobił kierownik Wydziału Inwestycji  
i Drogownictwa Szymon Wnęczak. Przy-
pomniał wszystkie inwestycje drogowe 
– tak na drogach gminnych, jak i powia-
towych – które zostały wykonane w ubie-
głym roku, ale też w latach wcześniejszych, 

bo niektóre zadania miały cykl dłuższy, niż 
jeden rok. Szczegółowy opis tych zadań – 
my pisaliśmy o nich na bieżąco na stronach 
Nowin – można znaleźć w materiałach na 
sesję na stronach internetowych BIP. 
Jednym z najważniejszych punktów lu-
towej sesji był plan powołania Miejskie-
go Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki 
w Andrychowie. O tym temacie piszemy  
w osobnym artykule na jednej z kolejnych 
stron.
Na lutowej sesji Rada po raz czwarty po-
chyliła się nad stawkami za odpady komu-
nalne. Tym razem propozycja nowej staw-
ki sięgnęła 16,5 zł od osoby na miesiąc.  
O tym, jaką stawkę wreszcie uchwalono pi-
szemy w osobnym materiale poświęconym 
temu tematowi. 

Inne uchwały
W dalszej części Rada Miejska podję-
ła kilka innych ważnych uchwał. Przy-
jęto Programu opieki nad zwierzęta-
mi bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Andrychów. Potem Rada przyjęła „Oce-
nę aktualności Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Andrychów przyjętego 
Uchwałą Nr XXIV-236-16 Rady Miejskiej 
w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016 r. 
oraz miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego”. Wyrażono zgodę 
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 
oraz zwolnienia z obowiązku zbycia jej  
w drodze przetargu. A następnie radni do-
konali zmiany w budżecie gminy i uchwale 
budżetowej na rok 2019 oraz Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Andrychów 
na lata 2019-2028.
W kolejnych punktach Rada Miejska od-
rzuciła dwie skargi. Pierwsza dotyczyła 
dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty. 
Skarżący uznali, że dyrektor nie miał prawa 
występując w Radiu Andrychów powie-
dzieć, że SP Nr 3, do której chodzić będzie 
w przyszłym roku 35 dzieci jest zagrożona 
likwidacją. Członkowie komisji uznali, że 
skarga jest zasadna… W głosowaniu Rada 
Miejska odrzuciła tę skargę. Druga skarga 
dotyczyła rzekomo bezprawnego przekopu 
pod rurociąg, jakiego to miał się dopuścić 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Skargę 
złożyła mieszkanka, która nie jest właści-
cielką przedmiotowej działki, a tylko po-
wołuje się na swoje pełnomocnictwa, które 
rzekomo dostała od swej siostry. Także tę 
skargę Rada uznała za bezzasadną. 

Wnioski, zapytania i oświadczenia
W punkcie poświęconym wolnym wnioskom 
i oświadczeniom. Radny Roman Babski zapy-
tał, dlaczego nikt nie upublicznił w Radzie sta-
nowiska rodziców SP 2, a tylko rodziców SP 3. 
Było to ważne zwłaszcza przed sesją nadzwy-
czajną. Potem radny Czesław Rajda zapropo-
nował, żeby powołać zespół zadaniowy do 
prac nad gospodarką zadaniową. Z kolei Sta-
nisław Prus odniósł się do sytuacji na jednej  
z poprzednich sesji i wypowiedzi innych 
radnych. Radna Ewa Wątroba wyraziła swo-
ją opinię na temat atmosfery, jaka panuje 
na posiedzenia Komisji Spraw Gospodar-
czych. Radną bulwersuje styl prowadzenia 
tych obrad przez przewodniczącego Wie-
sława Mikołajka. Ewa Wątroba nazwała go 
skandalicznym. Z kolei Zbigniew Rzadek, 
przewodniczący Komisji Regulaminowej też 
odniósł się do sporów w radzie i sposobach 
prowadzenia dyskusji, wyrażając swoją dez-
aprobatę. Radna Alicja Studniarz oświadczy-
ła, że ona i radni jej komitetu zrobią wszystko, 
aby kryta pływalnia była otwarta 1 września. 
Tym samym chce uspokoić mieszkańców.
Na koniec sesji burmistrz Tomasz Żak od-
czytał pismo z prokuratury informujące, 
że nie ma podstaw do wszczęcia postępo-
wania wobec niego. Jeszcze w poprzedniej 
kadencji radni Kobielus i Studniarz zło-
żyli do prokuratury wniosek o wszczęcie 
takiego postępowania, chodziło rzekome 
niedopełnienie obowiązków przez bur-
mistrza przy nadzorze nad dyrektorką 
CKiW. Burmistrz komentując decyzję 
prokuratury uznał, że samo „doniesienie” 
naruszyło jego dobra osobiste, co mogło 
mieć wpływ na sprawowaną  przez nie-
go funkcję. Burmistrz zażądał od obojga 
radnych przeprosin i wpłat po 50 tys. zł 
na cele charytatywne. Do wystąpienia od-
niosła się Alicja Studniarz, twierdząc, że 
to nie było „doniesienie”, bo nie ma już 
czegoś takiego. – To było zawiadomienie  
o możliwości popełnienia przestępstwa – po-
wiedziała radna. Stwierdziła też, że nie tyl-
ko miała do tego prawo, ale też obowiązek, 
jako radna. Radny Maciej Kobielus dodał, 
że w zawiadomieniu było tylko to, co było  
w oficjalnych dokumentach pokontrolnych.
Sesja zakończyła się po godzinie 16. Na-
stępna będzie w ostatni czwartek tego mie-
siąca – 28 marca.

mn
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Po gwałtownych spadkach w latach 2004–2008 
poziom czytelnictwa w Polsce ustabilizował się 
na poziomie nieco poniżej 40%. Podobnie sta-
bilna jest liczba tzw. czytelników intensywnych, 
czyli osób deklarujących czytanie 7 i więcej 
książek rocznie – dowiadujemy się z raportu.

Dlaczego czytamy? 
Badacze z BN wymieniają kilka powo-
dów, z którymi nie sposób się nie zgo-
dzić. Niektórzy czytają książki dla relaksu 
lub oderwania się od swoich problemów. 
Są czytelnicy, którzy mogą sięgać po pew-
ne książki (np. lektury szkolne) w ramach 
obowiązków szkolnych lub zawodowych, 
a inne traktować jako źródło wiedzy po-
szerzającej ich zainteresowania. Jeszcze inni 
mogą realizować każdą z potrzeb czerpania 
informacji o bieżących wydarzeniach, albo 
zgłębiania interesujących zagadnień. Kolej-
ni czytają dla relaksu i odpoczynku. Robią 
to czasami wyłącznie za pośrednictwem e-
-booków – książek w formie elektronicznej 
nierzadko istniejących tylko w formie cy-
frowej, czytamy w raporcie BN. 
Po raz kolejny potwierdzono tezę, że czy-
taniu sprzyja w dużej mierze czytające oto-
czenie. Częściej czytają ci, u których się 
czyta – zarówno w rodzinie, jak i w towa-
rzystwie. Zatem jak wychować dziecko na 
czytające? Samemu czytać w myśl zasady 
„Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym 
na starość trąci”. Dzieci bardzo często na-
śladują dorosłych, dlatego widok rodzica 
z książką jest jak najbardziej pożądany.

Dlaczego tak wielu nie czyta?
Praca, obowiązki domowe sprawiają, że 
wielu z nas nie ma czasu. Jesteśmy wiecznie 
zmęczeni. Rzeczywiście tak jest. Niemniej 
jednak znajdujemy czas na liczne seriale, fil-
my czy programy z cyklu „z życia wzięte”. 
Mamy czas i siłę ślęczeć godzinami przy 
laptopie przeglądając portale społeczno-
ściowe, a nawet grać w gry. No tak, czytanie 
to niewątpliwy wysiłek intelektualny, a tego 
rodzaju aktywności większość unika, wy-
bierając bierną formę rozrywki. Każdy ro-
dzić przyzna, że posadzenie dziecka przed 
włączonym odbiornikiem telewizyjnym jest 
znacznie prostsze, niż na swoich kolanach 
z książką w ręku. Tylko czy prostsze znaczy 
lepsze...

Jak i gdzie sięgamy po książki?
Raport BN przedstawia m.in. źródła czyta-
nych książek. „Czytane w 2017 roku książki 
pochodziły przede wszystkim z zakupów 
(34%), których znaczenie od 2014 roku 
wzrosło. Coraz rzadziej pożyczamy książki 
od znajomych i korzystamy z księgozbioru 
domowego. Książki wypożyczone z biblio-
teki publicznej w perspektywie kilkuletniej 
zajmują mniej więcej tę samą pozycję”. 
Dziś książka to nie tylko przedmiot z okład-
ką, liczący kilkaset stron, ale też książki 
multimedialne. E-book to cyfrowy plik 
z tekstem do czytania na ekranie laptopa, 
tablecie, a nawet na telefonie. Z kolei audio-
book to książka w formie nagrania, której 
możemy słuchać w czasie spaceru, podró-
ży, czy prac domowych. Te formy książek 
i czytelnictwa sa coraz bardziej popularne.

A jak i co czytają andrychowianie?
O ile do domów andrychowskich czytelni-
ków nie możemy zajrzeć, to do Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Andrychowie ow-
szem. A tam można znaleźć blisko 76 000 
książek, ponad 1300 audiobooków, 150 
gier planszowych, 30 tytułów czasopism, 
dzienniki oraz bogaty zbiór regionalizmów. 
W minionym roku Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną odwiedziło ponad 23 tys. osób. 
Liczba stałych czytelników to 2 662. Na 
uwagę zasługuje wiek najstarszego ak-
tywnego czytelnika – 94 lata. Najczęściej 

Czytać każdy może… jeśli chce
Ostatnie badania czytelnictwa opublikowane w czerwcu 2018 r. przez Bibliotekę Narodową dowodzą, że co najmniej jedną 
książkę w ciągu roku przeczytało 38% Polaków. Tym samym 62% społeczeństwa nie przeczytało żadnej. 
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odwiedzane są regały z nowościami oraz 
literaturą kryminalno-sensacyjną autorów 
rodzimych i zagranicznych. Literatura oby-
czajowa również ma swoich licznych fanów, 
podobnie jak książki biograficzne i podróż-
nicze. Okazuje się, że najmniejsze zainte-
resowanie wzbudza poezja. Najbardziej 
poczytne tytuły to: „Bezdomna” K. Micha-
lak, „Szeptucha” K. Miszczuk, „Stokrotki 
w śniegu” R.P. Evans, „Tylko martwi nie 
kłamią” K. Bonda oraz „Za zamkniętymi 
drzwiami” B. A. Paris.

Czytają dzieci i młodzież
Optymizmem bez wątpienia napawa fre-
kwencja w Wypożyczalni dla Dzieci i Wy-
pożyczalni dla Młodzieży, gdzie zapisanych 
czytelników mamy 1 986, którzy w minio-
nym roku wypożyczyli ok. 16 400 książek. 
Rekordzista ma ich na swoim koncie 247. 
Do najchętniej wypożyczanych książek dla 
dzieci w roku 2018 należą: Książki z serii: 
„Czytam sobie”, „Biuro detektywistyczne 
Lassego i Mai” M. Widmark, „Nela Mała 
Reporterka”, „Przygody Fenka” oraz „Kot 
Cukierek” W. Cichoń. Młodzież z kolei 
wybiera książki z serii: „Zwiadowcy” J. Fla-
nagan, „Dziennik Cwaniaczka” J. Kinney, 
„Percy Jackson i bogowie olimpijscy” R. 
Riordan, Saga o Wiedźminie A. Sapkowski 
czy książki autorki Collen Hoover. Bezkon-
kurencyjne, z przyczyn naturalnych, są lek-
tury: „Akademia Pana Kleksa” J. Brzechwa, 
„Kajko i Kokosz. Szkoła latania” J. Christa, 
„Lew, czarownica i stara szafa” C.S. Lewis, 
„Mikołajek” J. J. Sempe, „Chłopcy z placu 
Broni” F. Molnar, „Kamienie na szaniec” 
A. Kamiński, „Stary człowiek i morze” E. 
Hemingway oraz „Syzyfowe prace” S. Że-
romski. 

Lutowy rekord po remoncie
23 tysiące odwiedzin MBP to z pewnością 
dobry wynik. Czyżby czytanie w naszej 
gminie nie było passe?
W trakcie remontu Wypożyczalni dla Do-
rosłych, który trwał od 10 stycznia do 3 lu-
tego, liczne grono czytelników dawało wy-
raz swojego zniesmaczenia, a nawet irytacji 
niemożnością wypożyczenia książki. Swoje-
mu zniecierpliwieniu dało upust 4 lutego, 
kiedy MBP otworzyła swe progi. W dniu 
otwarciaWwypożyczalnie dla Dorosłych 
odwiedziło 240 osób. Biorąc pod uwagę 
godzinny otwarcia (8.00-16.00) daje nam to 
ok. 30 osób na godzinę. 

ap

U nas to tradycja. Czytała babcia, mama. Czyta siostra, bracia. Oczywiście ja i moja 
córka. Kupujemy książki, głaszczemy okładki i wąchamy pachnące nowością kartki. 
W domu wciąż brakuje półek. Uwielbiam księgarnie i biblioteki. A wymianę książek 
z cyklu ,,zaadoptuj książkę” wymyśliła kiedyś moja córka. Książki były u nas zawsze 
i będą dopóki oczy mogą czytać, a ręce kartki przewracać... warto się czytaniem 
duchowo wzbogacać. Gdy ci smutno, gdy ci źle przytul książkę, czemu nie? (Izabela)

Nie czytam książek, bo wspaniała codzienność sprawia, że.. albo dzieci, albo jakieś 
wyjście... i ciężko o chwilę tylko dla siebie. Za to cudownie jest mieć plan na „za parę 
lat”, zbierać kolekcje książek już dziś i wtedy, na spokojnie odpłynąć w czytelniczy 
świat. (Magdalena)

Czytam książki, bo bez wychodzenia z domu mogę przenieść się w inny świat, cza-
sami pełen magii, czasami miłości, historii jak i również rzeczywistości. Jak było 
kiedyś, jak jest teraz. Co najważniejsze zaraziłam tym dzieci, a one nie słuchają, tylko 
naśladują dorosłych. (Jadwiga)

Czytanie to moja pasja i zamiłowanie. 
Historie przelane na papier budzą we mnie  
ogromne zainteresowanie  
Przeczytam jedną książkę i natychmiast  
sięgam po drugą , kto czyta, to o tym wie. 
 
Czytanie daje mi radość, 
to moja codzienność. 
Czytam z wielką przyjemnością, 
w chwilach wytchnienia z wielką namiętnością. 
 
Nigdy nie zaspokoję swej ciekawości, 
jeśli nie przeczytam, kto też w następnej książce gości. 
Czytanie to wolność i oderwanie się od rzeczywistości , 
wielkie emocje i wiele innych możliwości. 
 
Książka to skarbnica wiedzy, 
przeżywanie przygody. 
Poznawanie tego co w realu staje się nie możliwe, 
a w książkach jest prawdziwe. 
 
Świat mej wyobraźni się otwiera  
i moje horyzonty poszerza. 
Czytając powieści i nowele, 
emocji i przygód przeżywam wiele. 
 
Szeleszczące strony miło słyszeć, 
gdy po trudnym dniu chcę pomilczeć. 
Nigdy nie zdradzę tej namiętności, 
która w mym sercu od młodości gości. (Ewa) 

Czytam książki, bo.../Nie czytam książek, ponieważ... 
(przemyślenia Czytelników)
Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji 
(Maria Dąbrowska). Nie zapominamy o tym nawet w dobie XXI wieku. 
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Fotografie, które mogą uratować życie...

Tak, tak! Kiedy kilkanaście miesięcy temu 
robiliśmy reportaż o Kobiecej Drużynie 
Pożarniczej w Roczynach, narodził się po-
mysł-projekt realizacji kalendarza, dzięki 
któremu druhny OSP Roczyny postano-
wiły sfinansować remont oraz zakup wy-
posażenia profesjonalnej sali szkoleniowej 
w budynku OSP. Udało się! Kilkaset wy-
drukowanych dzięki sponsorom egzem-
plarzy kalendarza, rozeszło się jak świeże 
bułeczki! Nie jest to zwyczajny kalendarz! 
Na 12 jego kartach można zobaczyć ko-
biety-strażaczki odarte ze stereotypów 
przedstawiania kobiet jako wizualnego do-
datku do sprzętu bojowego. Tak przecież 
nie jest naprawdę! Strażaczki z Roczyn po-
kazały w nim jak na co dzień wygląda pra-
ca w straży, szkolenia, działania w terenie. 
To przecież nie tylko uśmiech na twarzy, 
ale też pot, łzy, wysiłek fizyczny, zmęcze-
nie i ogromna odpowiedzialność.
Dzięki współpracy wielu wspaniałych 
osób i firm udało się! Powstała profe-
sjonalna sala szkoleniowa wyposażona 
w sprzęt multimedialny oraz fantomy do 
nauki udzielania pierwszej pomocy.
Ogromne podziękowania za pomoc 
w realizacji marzenia Kobieca Drużyna 

Pożarnicza kieruje do autora fotografii 
– Jarosława Skupnia, realizatora projek-
tu graficznego – Łukasza Stuglika, Paw-
ła Jury i firmy TECH Sterowniki, Marka 
Kuźmy i firmy STALMARK, Roberta 
Bizonia i firmy Elektro oraz Hotelu & 
SPA Czarny Groń, a także redakcji Radia 
Andrychów i Nowin Andrychowskich. 
Szczególne słowa uznania kierują również 

do mieszkańców Roczyn oraz wszystkich 
tych, którzy wsparli ich marzenia poprzez 
przekazanie środków finansowych i kup-
no kalendarzy! Wierząc, że potencjał jakim 
dysponują, pozwoli im na podniesienie 
umiejętności i wiedzy naszej lokalnej spo-
łeczności w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy i reagowania na inne zdarzenia 
niebezpieczne, tym samym poprawiając 
nasze wspólne bezpieczeństwo.
Profesjonalna sala szkoleniowa powstała 
w miejscu, w którym kiedyś znajdowała się 
świetlica OSP, w której przeprowadzano 
również szkolenia w warunkach, można 
powiedzieć „partyzanckich”, za pomocą 
niewielkiego monitora TV i laptopa. Teraz 
informacje przedstawiane są za pomocą 
rzutnika multimedialnego i dużego ekranu 
ufundowanych przez firmę Tech Sterow-
niki. Salę wyremontowali i wymalowali 
sami strażacy, montując w niej również 
specjalne rolety, zapobiegające przegrze-
waniu się pomieszczenia w dni słoneczne 
oraz tablice z procedurami postępowania 
w stanach zagrożenia życia.
Ze środków pozyskanych poprzez roz-
prowadzenie kalendarza zakupiono płytę 

Nasza współczesność przesycona jest przekazem wizualnym, który płynie do nas z mediów. Szczególną rolę wiedzie w nim 
film i fotografia. Znamy bardzo wiele przykładów na to, że filmy i zdjęcia potrafią zmieniać rzeczywistość. Większość z tych 
przykładów ma niestety wydźwięk negatywny. Fotografie potrafią zniszczyć komuś karierę, reputację, a nawet życie... 
My mamy coś innego! Historię kilkunastu fotografii, które mogą życie uratować! 
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na stół konferencyjny, materiały do przeprowa-
dzenia remontu, rolety, uchwyt do zamocowania 
rzutnika, 3 fantomy do treningu resuscytacji krąże-
niowo oddechowej – niemowlęcia, dziecka i osoby 
dorosłej oraz trenażer Automatycznego Defibry-
latora Zewnętrznego (AED). Wszystko zamknęło 
się w kwocie kilku tysięcy złotych. Wydruk kalen-
darza ufundowała również firma Tech Sterowniki.
Chcemy dodać, że firmy: Tech Sterowniki, Stal-
mark, Elektro oraz Czarny Groń są z nami i wspie-
rają nas już bardzo długo!  Zawsze możemy na nie 
liczyć! Wszyscy sponsorzy są członkami wspierają-
cymi naszej straży pożarnej.
Podczas spotkania walnego OSP Roczyny salę 
szkoleniową obejrzały władze samorządowe z Bur-
mistrzem Tomaszem Żakiem, Skarbnikiem Gminy, 
sołtysem Roczyn, oraz przedstawicielami Zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP. Jak bę-
dzie wykorzystany zakupiony sprzęt? Mamy wiele 
planów! Chcemy przede wszystkim przeprowadzać 
cykliczne szkolenia dla mieszkańców naszego so-
łectwa – przekazując im podstawowe wiadomości 
i umiejętności, które powinien posiadać każdy, aby 
odważnie i w bezpieczny dla siebie sposób przystę-
pował do udzielania pierwszej pomocy. Na fanto-
mach można bez obaw spróbować jaka potrzebna 
jest siła, częstotliwość do wykonania prawidłowych 
ucisków i oddechu zastępczego, a także rękoczynu 
stosowanego w przypadku zadławienia. Oprócz 
nauki resuscytacji z wykorzystaniem urządzenia 
AED, chcemy także przekazywać podstawowe 
zasady udzielania pierwszej pomocy w wypadku 
krwawień, omdleń, złamań, oparzeń, zawału, udaru 
– czegoś co jest najbardziej powszechne, co może 
się zdarzyć nawet u nas w domu. Chcemy czynnie 
włączyć się w doskonalenie umiejętności w zakre-
sie pierwszej pomocy wśród uczniów ZSS w Ro-
czynach. Nasz sprzęt powinien służyć tak jak my! 
Sprzęt i sala szkoleniowa przyniosą również i dla 
nas wymierne korzyści, w zakresie naszego dosko-
nalenia,  utrwalania wiedzy i wymiany doświadczeń.  
Marzenia? Mamy! Oczywiście! Myślimy o kupnie 
jeszcze bardziej skomplikowanego fantomu i pod-
wyższaniu kwalifikacji  instruktorów. Mając jednak 
tak wspaniałych sponsorów, mieszkańców Roczyn 
oraz przychylność władz samorządowych mamy 
nadzieję, że ich realizacja jest tylko kwestią czasu! - 
dodają Dziewczyny z Drużyny.
I kto by pomyślał, że historia kilku fotografii re-
alizowanych na potrzeby artykułu o Dziewczynach 
z Drużyny – Kobiecej Drużynie Pożarniczej z Ro-
czyn będzie miała tak piękne zakończenie! A wła-
ściwie to następstwa, bo ta historia przecież nadal 
trwa!

JS
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Od 4 lutego w Roczynach działa nowa przy-
chodnia rodzinna. To ta sama placówka dra 
Adama Rauka, ale w zupełnie nowej siedzi-
bie. W ramach bezpłatnej opieki zdrowotnej, 
w ramach NFZ służy dwu i pół tysiącom pa-
cjentów.

Przychodnię prowadzi rodzinna spółka leka-
rzy Adama i Beaty Rauk – Przedsiębiorstwa 
Lecznicze PULS-Andrychów. Do tej pory 
przychodnia funkcjonowała w kiepskich wa-
runkach lokalowych, ale jak mówi dr Rauk 
od kilku lat starał się sam wybudować nową 
przychodnię i udało się. Znacząco, zwłasz-
cza w poszukiwaniu miejsca pod jej budowę 
pomógł sołtys Władysław Żydek, jak mówi 
doktor Adam Rauk. W nowej przychodni 
są dwa gabinety lekarskie, pokój zabiegowy, 
recepcja i duża poczekalnia z hot spotem. 
Niebawem oczekujący pacjenci będą mie-
li telewizję. „Puls” prowadzi jeszcze jedną 
przychodnię w samym Andrychowie, gdzie 
pracuje dr Beata Rauk i w sumie ma pięć ty-
sięcy pacjentów. W Roczynach na razie jest 
jeden lekarz, ale trwają starania o drugiego. 
Placówka działa w ramach NFZ i jest bez-
płatna dla pacjentów od wieku dziecięcego 
po seniorów. W dużym, parterowym bu-
dynku jest jeszcze miejsce na aptekę, której 
brakuje w Roczynach. Trwają poszukiwania 
farmaceuty, który zdecydowałby się na jej 
prowadzenie.                  mn

Nowa przychodnia 
i może nowa apteka

5 lutego, w dniu Międzynarodowego Dnia 
Bezpiecznego Internetu, w Urzędzie Miejskim 
w Andrychowie wręczono nagrody laureatom 
Konkursu plastycznego „Bądź bezpieczny 
w sieci”. Konkurs dedykowany dla dzieci 
i młodzieży z klas IV – VI szkół podstawo-
wych z terenu Gminy Andrychów zorganizo-
wała Komenda Powiatowa Policji w Wadowi-
cach wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Andrychowie. Celem wydarzenia było m.in.: 
kształtowanie i popularyzowanie pozytywnych 
postaw dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecz-
nego korzystania z sieci Internet, propagowa-
nie wśród dzieci i młodzieży zasad poszanowa-
nia prawa, ukierunkowanie dzieci i młodzieży 
na prospołeczne zachowania.
Jurorzy mieli do oceny 36 prac plastycznych 
– plakatów profilaktycznych o tematyce zwią-
zanej z bezpieczeństwem w sieci (np. cyber-
przemoc, nawiązywanie znajomości, ochrona 
danych osobowych, upublicznianie wizerunku, 
gry internetowe, szkodliwe treści). Komisja 
brała pod uwagę walory artystyczne oraz war-
tość merytoryczną prac.
Laureatami zostali:
Antonina Zielińska – Szkoła Podstawowa nr 2 
w Andrychowie;
Wiktoria Paszewska – ZSS w Sułkowicach-
-Łęgu;
Kryspin Adamczyk – Szkoła Podstawowa nr 2 
w Andrychowie;
Oliwia Nikliborc – Szkoła Podstawowa nr 4 
w Andrychowie;
Anna Kocia – ZSS w Roczynach.

Źródło: OPS w Andrychowie

Bezpieczni w sieci

Przez 6 dni na przełomie stycznia i lutego, 
90 dzieci z Gminy Andrychów przeszło 
szkolenie w zakresie podstaw nauki jazdy na 
nartach oraz bezpiecznego zachowania na 
stoku. Po oswojeniu się ze sprzętem, mło-
dzi adepci uczyli się jak bezpiecznie upadać 
i podnosić się, jeździć pługiem oraz korzy-
stać z wyciągu. Jazda ześlizgiem, skręcanie, 
bezpieczne hamowanie oraz nawyk jeżdże-
nia w kasku to następne elementy, z którymi 
zapoznali się uczniowie. Dwudziestogodzin-
na nauka zakończyła się mini zawodami, 
które szkoleniowcy przeprowadzili w formie 
zabawy. Po zawodach dzieci, które wzięły 
udział w projekcie otrzymały pamiątkowy 
medal oraz dyplom. Urząd Marszałkow-
ski Województwa Małopolskiego udzie-
lił wsparcia finansowego w wysokości 
14 500,00 zł. Pozostała kwota 40 490,00 zł 
została sfinansowana z budżetu Gminy An-
drychów oraz wpłat rodziców. Akcja ta cie-
szyła się z ogromnym zainteresowaniem.

Źródło: Wydział Turystyki,  
Sportu i Kultury UM

Zakończył się projekt 
„Jeżdżę z głową”

Nawiązując do obchodzonego w ubiegłym roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zainicjował projekt pn. „Ma-
łopolska pamięta o Legionistach”. Akcja trwa do 1 listopada 2019 r.
Celem projektu jest zebranie danych o grobach i mogiłach Legionistów w Małopolsce znaj-
dujących się poza cmentarzami wojennymi, czyli na cmentarzach parafialnych i komunalnych. 
Znacząca część miejsc pochówków jest znana. Brakuje jednak informacji o Legionistach, 
którzy nie zostali pochowani na cmentarzach wojennych. Zbierane są również informacje 
o Legionistach, którzy doczekali zakończenia I wojny światowej i zmarli jakiś czas później.
Wszelkie informacje można kierować na adres: iwona.plonka@andrychow.eu lub pod nume-
rem telefonu 33 842-99-65

Źródło: UM w Andrychowie

Małopolska pamięta o Legionistach
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W sobotę, 2 lutego 2019 roku, ponad pięćdziesięcioosobowa reprezentacja Hufca ZHP An-
drychów wzięła udział w 6 edycji Plebiscytu „TADEK”, czyli Tradycyjnej Akademii Dla 
Ekstra Kadry.
To rokrocznie organizowane wydarzenie dla Instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego 
Chorągwi Krakowskiej w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie. Nagrody wręczane 
są w 14 kategoriach, w celu wyróżnienia trudnej, całorocznej pracy, którą wkładają instruk-
torzy w wychowywanie młodych pokoleń. Zwyciężczynią w kategorii Pomocna dłoń – na-
groda publiczności została dh. phm. Izabella Ziółkowska. To już jej drugie wyróżnienie na 
plebiscycie TADEK; poprzednio, w 2015 roku, dh. phm. odebrała statuetkę w kategorii 
Drużynowy zuchowy „Tytus, Romek i Atomek”. Ale to nie koniec osiągnięć andrychowskich 
instruktorów! We wspomnianej wyżej kategorii „Drużynowy zuchowy” nominowana została 
dh. pwd. Karolina Potempa. W kategorii Młodzieżowa inicjatywa „Gra Endera” nomino-
wani zostali dh Miłosz Kurek oraz dh Patryk Sabuda, natomiast w kategorii Drużynowy 
starszoharcerski „Indiana Jones” nominację otrzymał dh pwd. Jakub Belak. Całą uroczystość 
zwieńczył wspaniały występ Stanisława Soyki. 
Jak powiedział kiedyś Bruce Lee: „Celem człowieka jest działanie, a nie myśl, bez względu 
na to, jak szlachetna by ona nie była”. Serdecznie gratulujemy wszystkim wymienionym oraz 
życzymy dalszych sukcesów i ambitnych celów w harcerskiej służbie.

odkr. Bartłomiej Leśniak

Harcerskie Oskary

Zakończone ferie zimowe w Małopolsce obfitowały w wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży.
Wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom, ośrodek Czarny Groń przygotował szereg ofert. 
Uruchamiając Polanę Aktywnego Pingwina 
nieopodal hotelu, ośrodek rozszerzył ofertę 
dla najmłodszych i tych, którzy dopiero sta-
wiają pierwsze kroki na śniegu. 
Nowością w Czarnym Groniu jest zapewne 
karnet za 1 zł, który umożliwia dzieciom z Rzyk 
korzystanie z wyciągów i tras zjazdowych 
w ośrodku aż do końca sezonu. Program ten 
pod nazwą „Sportowa zima” zachęcił 105 
uczniów do aktywnego spędzenia ferii zi-
mowych. Nie jest to pierwsza taka oferta dla 
uczniów szkoły w Rzykach, gdyż już od grud-
nia uczniowie mogą za symboliczną złotówkę 
korzystać z lodowiska. Warto było skorzystać 
z tych ofert, zwłaszcza, że śnieżna zima zachę-
cała do przybywania na świeżym powietrzu, 
a aktywność młodzieży należy rozwijać od 
dziecka. 

Krzysztof  Paczyński

Sportowe atrakcje w Rzykach

Służby finansowe Urzędu Miejskiego pod-
sumowały miniony rok 2018. Tak po stronie 
dochodów, jak i wydatków był rekordowy. 
Ogólna suma dochodów sięgnęła 185 mln 
zł, a w tym dochody bieżące to 173 mln zł 
i majątkowe 12 mln zł. Równocześnie po 
stronie wydatków Gmina Andrychów za-
notowała kwotę 208 mln. Na wydatki bie-
żące poszło 157 mln zł. Tu trzeba zazna-
czyć, co najwięcej kosztuje andrychowian 
i odpowiedzieć, że jest to oświata – 65 mln 
(razem z inwestycjami w szkołach i przed-
szkolach). Na drugim miejscu jest pomoc 
społeczna, której ogólna pula przekroczyła 
56 mln zł. 
Na wydatki majątkowe przeznaczono 
w 2018 r. 51 mln zł – jeszcze nigdy Gmi-
na Andrychów w sferze inwestycji nie 
przekroczyła 50 mln zł, stało się to po raz 
pierwszy.
Jak widać po różnicy dochodów i wydatków, 
deficyt budżetowy sięgnął 23 mln. Dlatego 
w tym samym okresie zaciągnięto kredyty 
w wysokości 27 mln zł. W minionym roku 
Gmina Andrychów spłaciła 5 mln 845 tys. 
zł wcześniej zaciągniętych zobowiązań. mn

Budżetowe 
podsumowanie 
roku

Przedszkole nr 3 w Andrychowie oraz 
Centrum Kultury i Wypoczynku w Andry-
chowie zapraszają na Festiwal Zaczarowa-
nej Piosenki. W programie przesłuchania 
uczestników, pokaz iluzji, a po występach 
liczne niespodzianki i wspólna zabawa. 
Całość rozpocznie się w sobotę 6 kwietnia 
o godz. 15.00 w Miejskim Domu Kultury 
w Andrychowie.                  Red.

Andrychowska 
Zaczarowana 
Piosenka
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15 lutego otrzymaliśmy oficjalną informację 
o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora 
CKiW w Andrychowie. Została nią pochodzą-
ca z Rzyk Marianna Żmija. W wyniku konkur-
su wyłoniono osobę, która spełniła wszystkie 
obligatoryjne wymagania, podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej, wykazała się niezbędną wie-
dzą oraz posiada wieloletnie doświadczenie 
i kwalifikacje do wykonywania obowiązków 
na w/w stanowisku. Dyrektor Marianna Żmija 
rozpoczęła pracę 1 marca.                              red.

Marianna Żmija 
nowym dyrektorem 
CKiW

Od 15 lutego zostały wzmożone roboty 
na odcinku od pętli do sklepu. Utrudnienia 
mogą potrwać do końca marca. Trwa reali-
zacja zadania pn.: „Przebudowa drogi na os. 
Korcza w Inwałdzie (wraz z chodnikiem)” 
w ramach zadania „Przebudowa dróg gmin-
nych na terenie Gminy Andrychów”. Prace 
obejmują m.in.: roboty rozbiórkowe, wycin-
kę drzew oraz nasadzenia, roboty ziemne, 
wykonanie jezdni, wykonanie chodnika, wy-
konanie zjazdów, wykonanie poboczy, wy-
konanie kanalizacji deszczowej, wykonanie 
oświetlenia oraz inne roboty niezbędne do 
prawidłowego wykonania przedmiotu umo-
wy. Przypomnijmy: szacunkowa wartość 
inwestycji to 3.285.900 zł, a termin zakoń-
czenia planowany jest na 30.06.2019 r. Prace 
realizowane są odcinkowo: od końca prze-
budowywanej drogi, czyli pętli w kierunku 
drogi krajowej.

Źródło: UM w Andrychowie 

Utrudnienia 
na os. Korcza

 W 100-lecie nadania Polkom praw wybor-
czych i 100-lecie wprowadzenia kobiet do 
Rady Miejskiej w Andrychowie, Towarzy-
stwo Miłośników Andrychowa oraz Fun-
dacja MEMO zapraszają do udziału w Ple-
biscycie na Zasłużoną mieszkankę Ziemi 
Andrychowskiej.
Głosowanie trwa do 7 marca 2019 r. do 
godz. 23:59. Regulamin dostępny na naszym 
portalu www.radioandrychow.pl oraz na pro-
filu TMA www.facebook.com/towarzystwo-
miłosnikowandrychowa. Wśród osób głosu-
jących zostanie rozlosowanych 5 zestawów 
upominków. Zapraszamy do udziału!
   Źródło: 

Towarzystwo Miłośników Andrychowa, 
Fundacja MEMO

Plebiscyt na Zasłużoną 
mieszkankę 
Ziemi Andrychowskiej

Na budynku socjalnym, który powstaje przy 
ul. Batorego jest już budowana więźba da-
chowa. Niebawem będą okna i drzwi, a latem 
zakończą się prace wykończeniowe. Pierwsi 
lokatorzy wprowadzą się jesienią. To pierwszy 
z czterech domów socjalnych, składających się 
każdy z trzynastu mieszkań – w sumie to 52 
lokale, każdy o powierzchni od 24 do 44 me-
trów. Będą to mieszkania socjalne o standar-
dzie podstawowym, przeznaczone dla osób 
o niskich dochodach. Każdy lokal ma mieć węzeł sanitarny i aneks kuchenny oraz jeden 
pokój. Piętrowe domy utworzą niewielkie osiedle obok Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
przy ul. Batorego. W ubiegłym roku Gmina wykupiła tam prywatne działki, aby mogły być 
wybudowane kolejne trzy domy. Jest też ciekawy plan, aby ogrzewać te budynki biogazem 
z oczyszczalni. Pierwszy budynek od września stawia firma DTM Daniel Kaczmarz z Kęt, 
która wybudowała niedawno przedszkole w Roczynach. Koszt jednego domu to 2 miliony 
100 tysięcy złotych.                     mn

Rośnie dom socjalny przy ul. Batorego

19 marca 2019 r. w godz. od 8:00 do 
14:00 mieszkańcy naszej gminy będą mo-
gli złożyć zeznanie podatkowe za 2018 r.  
W tym dniu podatnicy będą mieli możli-
wość zweryfikowania rozliczenia utworzo-
nego w ramach nowej usługi Twój E-PIT.
Urząd Skarbowy w Wadowicach oddele-
guje 2 pracowników do przyjmowania ze-
znań podatkowych.

Podatnicy, którzy będą chcieli skorzystać 
z tej formy rozliczenia, uzyskają fachową 
pomoc oraz niezbędny instruktaż pra-
cownika urzędu, aby szybko i bezpiecznie 
dokonać rozliczenia. Ponadto, pracownicy 
Urzędu Skarbowego będą służyć pomo-
cą w wypełnianiu zeznania podatkowego 
za pomocą interaktywnego formularza 
i przesyłania go drogą elektroniczną do 
Urzędu Skarbowego.

red.

Z PIT-em 
do Urzędu Miasta
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Na przełomie maja i czerwca 2018 roku 
w Niepublicznym Przedszkolu „Mały By-
strzak” w Andrychowie grupa SMERFY 
wraz z wychowawcami: mgr Anetą Bogacz 
oraz mgr Małgorzatą Stanek nagrała autor-
ską płytę muzyczną „Małe Bystrzaki”.
Płyta jest finalnym produktem edukacji 
muzyczno-rytmicznej prowadzonej na tere-
nie placówki oraz indywidualnej twórczości 
wychowawców. Piosenki zamieszczone na 
płycie, tematycznie związane są z terena-
mi znajdującymi się wokół Andrychowa 
(Czarny Groń, Park Miejski w Andrycho-
wie, Park Dinozaurów i Rozrywki Dinolan-
dia w Inwałdzie) oraz z wartościami, jakie 
pielęgnowano i kształtowano wśród pod-
opiecznych placówki: MÓJ DOM – RO-
DZINA – PRZYJAŹŃ. Materiał powstał 
na podstawie doświadczeń, przeżyć oraz 
wiedzy, jaką zdobyły dzieci podczas roczne-
go programu edukacyjno-wychowawczego 
prowadzonego przez wychowawców. Po-
przez autorskie teksty oraz muzykę pragnęli 
wyrazić piękno otaczających ich regionów, 
swoją wrażliwość oraz uczucia wobec osób 
towarzyszących im podczas wzrastania. 
Przy produkcji płyty ogromne wsparcie 
oraz zaangażowanie udzielili Rodzice dzieci 
z grupy SMERFY. Szczególne podzięko-
wania należy złożyć Nadleśnictwu Andry-
chów, w pomieszczeniach którego odby-
ły się nagrania do projektu. W realizację 
projektu muzycznego włączyli się również 
okoliczni sponsorzy: Ogniochron S.A., 
Hut-Bur, CMC Sp. z o.o., Granpak Sp. J., 
InwałdPark, Czarny Groń oraz Nadle-
śnictwo Andrychów. Płyta została wydana 
w 500 egzemplarzach. Można ją nabyć 
w Niepublicznym Przedszkolu „Mały By-
strzak” w Andrychowie na ulicy Słowackie-
go 4e lub kontaktując się telefonicznie pod 
numer: 668 396 400.

Źródło: Niepubliczne Przedszkole 
„Mały Bystrzak”

Przedszkolaki 
nagrały płytę

W sobotę (16 lutego 2019r.) już po raz dwu-
dziesty pierwszy dzieci bawiły się na Balu 
Malucha w SP nr 2 w Andrychowie. Teatrzyk 
Bajkoteka z Krakowa wprowadził wszyst-
kich w radosną atmosferę. Podczas pląsów 
w karnawałowych przebraniach najmłodsi 
wybrali się w rejs z załogą pokładową: wo-
dzirejem oraz tancerką. Uczestnicy zabawy 
głośnym aplauzem powitali Świętego Mi-
kołaja który ku radości wszystkich dzieci 
rozdał wyczekiwane prezenty. Dziękujemy 
Sponsorom: 
- Całodobowa Stacja Paliw  inż. Wit Ziółkowski 
- Zarząd oraz Dyrekcja Grupa Maspex 
  Sp. z o.o sp. K
- Beata i Grzegorz Marczyńscy 
   Piekarnia Marczyński & S-ka 
To dzięki Państwa pomocy mogliśmy zor-
ganizować wspaniałą imprezę, która przy-
niosła wiele radości najmłodszym dzieciom 
naszej gminy.

Źródło: Sp 2

Bal Malucha 
w Dwójce

W piątkowy wieczór 8 lutego w holu Miej-
skiego Domu Kultury w Andrychowie od-
było się otwarcie wystawy malarstwa Bożeny 
Formas-Mądry. Artystka. pochodzi z Oświę-
cimia, obecnie mieszka koło Żywca. Jest 
absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Krakowie Wydziału Wychowanie Pla-
styczne (dyplom w pracowni drzeworytu 
Jerzego Jędrysiaka w 1989 roku) oraz Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie Wydzia-
łu Grafiki (dyplom w pracowni profesora 
Piotra Kunce w 1992 roku). Zawodowo jest 
związana z Muzeum Miejskim w Żywcu 
i zajmuje się działalnością pedagogiczną.
Bożena Formas-Mądry zajmuje się malar-
stwem olejnym, batikiem i grafiką użytkową. 
Swoje prace prezentowała podczas kilku-
dziesięciu wystaw indywidualnych i zbioro-
wych w Polsce i za granicą. Na wystawie 
prezentowane były prace malarskie namalo-
wane w latach 2004 – 2019.

Red.

MIASTO 
Wystawa malarstwa

Ponad 20 pracowników Urzędu Miejskiego 
i Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrycho-
wie zapisało się na kurs języka migowego. 
Wśród nich jest też burmistrz Tomasz Żak.
19 lutego w Państwowym Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie 
została podpisana umowa o dofinansowa-
niu tego szkolenia. Szkolenie jednej osoby to koszt 750 zł, ale PFRON pokryje 90% z tej 
sumy. Kurs, który potrwa trzy miesiące, przeprowadzi specjalistyczna firma PITAGORAS. 
Jak powiedziała nam Maria Gondko, kierowniczka Wydziału Administracji, Andrychów jest 
ewenementem w skali województwa – w żadnej innej gminie na kurs języka migowego nie 
zapisało się tak wiele osób. A po co takie umiejętności u urzędników i pracowników so-
cjalnych? Otóż prawo nakłada na polskie urzędy obowiązek zapewnienia tłumaczy języka 
migowego. Jeśli do Urzędy Miejskiego w Andrychowie zgłosi się ktoś z niepełnosprawno-
ścią związaną ze słuchem i mową, to urząd ten ma obowiązek zapewnić tłumacza, nawet 
jeśli dużym kosztem trzeba będzie go sprowadzić z innej miejscowości. Kurs rozpocznie się 
w marcu i potrwa trzy miesiące. - Staramy się, aby kursanci nie musieli jeździć do Krakowa, 
a zajęcia miały miejsce w Andrychowie – dodaje Maria Gondko.                    n

Urząd będzie migał. Szkolenie w marcu
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Redakcja Nowin Andrychowskich składa prze-
prosiny Rodzinie zmarłego w kabinie ciężarówki 
mieszkańca gminy Andrychów, za podanie nie-
sprawdzonej informacji dot. przyczyn jego śmierci, 
która zastała opublikowana w lutowym wydaniu 
Nowin Andrychowskich. Podane informacje nie 
były podyktowane złymi intencjami, ani nie były 
działaniem celowym. 
                 Z poważaniem Redakcja

Przeciętny andrychowianin w zeszłym roku 
wydał na alkohol 1180 zł. To rekord ostat-
nich lat, w porównaniu do roku 2009 wy-
daliśmy w ubiegłym o 11,5 mln zł więcej. 
Ogólne obroty w handlu napojami alkoho-
lowymi na terenie całej gminy Andrychów 
wyniosły w ubiegłym roku 52 miliony 561 
tysięcy złotych. W porównaniu tylko do 
roku wcześniejszego 2017, to wzrost o 3,2 
mln zł. Wtedy całoroczne obroty handlu 
alkoholem wyniosły 49,3 mln zł. Bardzo 
podobny, a nawet nieco wyższy był wynik 
roku 2016 – 49,4 mln zł. Niestety, gorzej 
wyglądają porównania wieloletnie. W 2009 
roku andrychowianie wydali na alkohol 41,3 
mln zł, ale już sześć lat później było to 47 
mln… Zdecydowany skok nastąpił właśnie 
po 2015 r. I tak w 2018 pękła granica 50 mi-
lionów, sięgając sumy 52 mln 561 tys. zł. Nie 
odstajemy od przeciętnego Polaka, takiego 
statystycznego, który na wszelkie używki, 
a więc i tytoń wydaje co roku około 5 tys. zł. 
W sumie w zeszłym roku Polacy – tylko 
5% z nas deklaruje całkowitą abstynencję 
– utopili w alkoholu 35 miliardów złotych. 
No, ale nie samym chlebem człowiek żyje, 
jakby powiedzieli zwolennicy trunków. Nie 
zapominajmy też, że wpływy podatkowe 
z tego handlu znacząco wzbogacają krajowy 
budżet.                                                    mn

Miliony na alkohol

Gmina Andrychów w połowie zeszłego roku 
podpisała umowę na przebudowę ulicy Sło-
necznej w Brzezince i przeznaczyła na tę in-
westycję blisko 1,7 mln zł. Będzie nowy asfalt 
i chodniki. - Mieszkańcy od dawna domagali 
się przebudowy, zwracając uwagę na bezpie-
czeństwo – tą ulicą chodzą dzieci do szkoły 
i rodzice z dziećmi do przedszkola – mówi 
radny Stanisław Prus. Prace prowadzi firma 
DROG-BUD ze Spytkowic. Przebudowa ul. 
Słonecznej prawdopodobnie zakończy się 
w kwietniu tego roku.                                 Red.

Przebudowa 
ul. Słonecznej 

W lutym rozpoczęła się wymiana barierek na 
wszystkich skrzyżowaniach przy ulicy Krakow-
skiej. Stare i zniszczone słupki ze zwisającymi, 
a czasem pozrywanymi łańcuchami zastąpiły 
żółte, sztywne barierki. Wymiany dokonała 
GDDKiA na wniosek burmistrza.
Nowe barierki zamontowane zostały na ca-
łej długości ulicy Krakowskiej, od mostu do 
dworca. Są więc przy skrzyżowaniu z ul. 1 
Maja, pl. Mickiewicza, Rynkiem, ul. Garncar-
ską i ul. Tkacką, a także przy ul. Starowiejskiej. 
Przechodnie, którym żółty kolor się nie podo-
ba pytają, dlaczego akurat taką barwę wybrano? 
Otóż przepisy określają, że może to być albo 
żółty, albo szary kolor. Uzależnione jest to od 
miejsca i natężenia ruchu. Nowe bariery, poza 
kolorem żółtym, posiadają powłokę cynkową 
i warstwę lakieru, która bardzo dobrze zabez-
piecza przed ich korozją. Zamontował je ad-
ministrator DK 52 Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad w Krakowie.              n

Żółto na 
Krakowskiej

Jak informuje Wydział Inwestycji i Drogo-
wnictwa UM w Andrychowie: W związku 
z przedłużającą się procedurą przetargową 
wyboru operatora obsługi komunikacji pu-
blicznej, nowy rozkład jazdy najprawdopo-
dobniej ruszy od 1 kwietnia. Ruch przez uli-
cę Włókniarzy również będzie uruchomiony 
dopiero od 1 kwietnia.

Zmiany 
w komunikacji 
od 1 kwietnia

22 lutego ponad 200 zuchów, harcerzy 
i instruktorów Hufca ZHP Andrychów 
spotkało się w Miejskim Domu Kultury 
w Andrychowie, by świętować 162. uro-
dziny Roberta Baden-Powella – twórcy 
skautingu i Naczelnego Skauta Świata, 
oraz 130. urodziny jego żony, Olave Ba-
den-Powell. Z tej okazji każda drużyna 
przygotowała prezenty urodzinowe dla 
solenizantów. Pierwszym z nich był filmik, 
w którym skauci zaprezentowali podejmo-
wane działania, poprzez które wypełniają 
misję pozostawioną im przez Roberta Ba-
den-Powella: „Starajcie się zostawić ten 
świat choć trochę lepszym, niż go zasta-
liście”. Drugi prezent to zaprezentowanie 
bohatera, który przyczynił się do rozwoju 
harcerstwa i przygotowanie odpowiedniej 
charakteryzacji. Drużyny miały też moż-
liwość uwolnienia swojej kreatywności 
i pokazania talentów cukierniczych przy 
przygotowywaniu tortu urodzinowego. 
Ponadto uczestnicy mieli okazję wziąć 
udział w licznych konkursach indywidual-
nych i zespołowych. Dzień Myśli Brater-
skiej to nie tylko powód do świętowania 
urodzin założyciela skautingu. To tak-
że czas, by pomyśleć o sobie nawzajem, 
o wielkości ruchu skautowego; by jeszcze 
mocniej, niż w codziennych działaniach, 
poczuć i wypełnić ideę braterstwa. 
W tym miejscu dziękujemy wszystkim na-
szym przyjaciołom i partnerom, którzy 
swoim wsparciem i dobrym słowem po-
magają nam zmieniać świat na lepsze. 

odkr. Bartłomiej Leśniak
phm. Maja Pawińska

fot. Magdalena Mikuła

Urodzinowy Dzień 
Myśli Braterskiej
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Likwidacje to część planu zmniejszania kosztów 
operacyjnych oraz poprawy konkurencyjności i zy-
skowności polskiego biznesu - czytamy w oficjal-
nym komunikacie wydanym przez Tesco Poland. 
- Stale analizujemy nasze placówki i podejmujemy 
odpowiednie decyzje, gdy nie widzimy możliwości 
poprawy rentowności sklepów. To decyzje trudne, ale 
niezbędne w sytuacji, gdy straty generowane przez 
te sklepy wpływają negatywnie na poziom zyskow-
ności całej firmy w Polsce – mówi Martin Behan, 

dyrektor zarządzający Tesco Polska. Historia Te-
sco w Polsce sięga roku 1995, kiedy firma kupiła 
sklepy trzech sieci: Minor, Madex i Savia, głownie 
w okręgu bielskim i wałbrzyskim. W Polsce dzia-
łają trzy Centra Dystrybucyjne Tesco: w Teresi-
nie, Gliwicach i Komornikach. Maksymalnie było 
450 sklepów Tesco, ale już  zlikwidowano ok. 100 
z nich. W styczniu 2019 ogłoszono zamknięcie 
kolejnych 32 sklepów.

Tesco zostaje w Andrychowie
W styczniu 2019 r. brytyjska sieć wydała oficjalne oświadczenie o planach zamknięcia w Polsce 32 nierentownych sklepów.
Jak udało się nam ustalić w centrali firmy, Andrychowski market nie jest zagrożony. 

Sklepy, które zostaną 
zamknięte:
Bochnia Proszowska, Bytom Tarno-
górska, Częstochowa Sabinowska, 
Dąbrowa Tarnowska Sucharskiego, 
Grudziądz Wyspiańskiego, Klucz-
bork Byczyńska, Kłodawa Gorzowska 
700-lecia, Kolbuszowa Tarnobrzeska, 
Łapy Sikorskiego, Łódź Natalii, Ma-
ków Mazowiecki Pułaskiego, Ostrów 
Wielkopolski Majorka, Parczew Har-
cerska, Piła Wyspiańskiego, Pleszew 
Sienkiewicza, Polkowice Młyńska, 
Rawa Mazowiecka Konstytucji, Rawicz 
Kamińskiego, Ropczyce Grunwaldzka, 
Rumia Wybickiego, Skarżysko Kamien-
na Piłsudskiego, Skarżysko Kamien-
na Spółdzielcza, Skoczów Fabryczna, 
Świebodzice Wałbrzyska, Tczew Armii 
Krajowej, Toruń Wapienna, Turek Ko-
nińska, Warszawa Fieldorfa 37, Warsza-
wa Sosnkowskiego, Wodzisław Śląski 
26 Marca, Zgierz Łódzka, Żabno Tar-
nowska.
Markety Tesco w Andrychowie, 
Wadowicach i Kętach nie znala-
zły się na czarnej liście.  ap

Coraz częściej zdarza się, że właściciele po-
sesji deklarują, że będą segregować śmieci, 
a tak naprawdę nie robią tego w ogóle, albo 
w minimalnym stopniu. W skali całej gminy 
jest to kilkaset domostw, które tak napraw-
dę powinny płacić 20 zł, a nie 10 zł od oso-
by, skoro przez pół roku nie oddały ani jed-
nego worka z posegregowanymi odpadami. 
W Urzędzie Miejskim zastanawiają się, jak 
temu zaradzić? Jak zmusić takich właści-
cieli posesji, aby robili to, co sami podpi-
sali w deklaracji. Niektóre gminy w Polsce 
rozwiązały ten problem w prosty sposób 
– stosując kody kresowe na workach i po-
jemnikach. Pracownicy zbierający odpady 
sczytują takie kody i dane są automatycznie 
wprowadzane do systemu ewidencjonują-
cego. Dzięki temu w skali roku można nie 
tylko sprawdzić, czy w ogóle segregujemy, 

ale też obliczyć na jakim poziomie procen-
towym to robimy. Nie jest to bez znaczenia, 
bo o ile sama gmina jeszcze w 2017 mia-
ła osiągnąć poziom segregacji 20 proc., to 
już w poprzednim było to 30 proc. W roku 
2019 – takie jest prawo ogólnopolskie – sa-
morząd ma doprowadzić do segregacji na 
poziomie 40 proc. Za rok ma to być po-
łowa ogólnej masy odpadów komunalnych. 
Taki wynik niektóre kraje europejskie już 
dawno osiągnęły – np. Skandynawowie. 
Jak mówi burmistrz Tomasz Żak, trudno 
będzie sprostać tym normom, jeśli nie bę-
dzie współpracy z mieszkańcami. – Nie chce-
my w tej kwestii tylko przymuszać mieszkańców, 
ale zachęcać do tego. Dlatego przygotowywany jest 
apel – mówi burmistrz. W ratuszu przyzna-
ją jednak, że jeśli sytuacja się nie odwróci 
i nadal będzie przybywać tych, którzy nie 

segregują (a takie składają deklaracje), to 
trzeba będzie sięgnąć po środki ostrzejsze 
i np. karać za nie wywiązywanie się z dekla-
racji. Gmina musi coś zrobić, bo w przy-
szłości będzie tak, że jeśli nie osiągnie się 
50-procentowego poziomu recyklingu, to 
samorząd może płacić kary idące w setki 
tysięcy złotych w skali roku. 

mn

Nie segregujesz śmieci? To uważaj!
Tylko w jednym sołectwie, w Roczynach aż 120 gospodarstw w minionym półroczu nie oddało ani jednego worka z posegre-
gowanymi odpadami. Czyli płacą stawkę 10 zł, jakby segregowali, a faktycznie nie segregują. Czy powinni płacić podwójną 
stawkę – 20 zł?
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Trio złodziei zatrzymane
 7 lutego 2019 roku andrychowski komisariat 
został powiadomiony o kradzieży, do której 
doszło w jednym z mieszkań na terenie miasta. 
Jak wynikało z ustaleń policjantów, do drzwi 
82-letniej mieszkanki Andrychowa zapuka-
ły dwie osoby podające się za pracowników 
Zakładu Wodociągów. Kobieta i mężczyzna, 
pod pretekstem wykonania czynności zawo-
dowych, zostali przez właścicielkę mieszkania 
wpuszczeni do środka, a następnie wykorzy-
stując chwilową nieuwagę kobiety ukradli jej 
800 złotych z jednego z pomieszczeń. 82-lat-
ka, gdy tylko zorientowała się, że została okra-
dziona poinformowała miejscowy komisariat, 
jednocześnie podając rysopis złodziei. Z uwagi 
na charakter zdarzenia sprawą zajęli się funk-
cjonariusze Wydziału Kryminalnego, którzy 
ustalili potencjalnych sprawców przestępstwa.  
          Źródło: KPP w Wadowicach 

Pijany i bez uprawnień wpadł podczas 
kontroli drogowej
Konsekwencje prawne poniesie 27-latek, 
który w stanie nietrzeźwości i bez uprawnień 
kierował samochodem. Do zdarzenia doszło 
15 lutego w Choczni, gdzie policjanci z wa-
dowickiej drogówki zatrzymali do kontroli 
drogowej kierowcę opla. Od mężczyzny była 
wyczuwalna woń alkoholu, a badanie potwier-
dziło przypuszczenia policjantów. Kierowca 
w organizmie miał ponad 1,5 promila alkoho-
lu. Ponadto 27-latek kierował samochodem 
nie mając do tego uprawnień. Mężczyzna 
odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości (art. 
178 a KK) oraz popełnione wykroczenie (art. 
94 § 1 KW).
           Źródło: KPP w Wadowicach 

Pękła rura, woda zalała mieszkania
18 lutego w mieszkaniu w bloku na ul. Da-
szyńskiego 5 doszło do awarii rury z wodą. 
Mieszkanie było puste, zalane zostały dwie 
kondygnacje. Policja skontaktowała się 
z właścicielem mieszkania, żeby nie wyważać 
drzwi.
                   Red.

Śmiertelne potrącenie
Do tragicznego wypadku doszło 12 lute-
go po godz. 5.00 w Sułkowicach na ulicy 
Wspólnej. Jak informuje Agnieszka Pe-
tek, rzecznik Komendy Powiatowej Policji 
w Wadowicach: Ze wstępnych ustaleń wynika, 
że kierowca Volkswagen transporter, w wyniku 
nieprawidłowego manewru wymijania, potrącił 
44-letniego mieszkańca gminy Andrychów. Podczas 
prowadzonej akcji reanimacyjnej mężczyzna zmarł. 
          Źródło: KPP w Wadowicach

Mieszkanka Andrychowa odpowie 
za kradzież

W pierwszej połowie lutego mieszkanka An-
drychowa usiłowała ukraść ubrania o wartości 
540 zł. które znajdowały się na wieszakach 
przed jednym z andrychowskich sklepów 
odzieżowych. 44-latka oglądała towar udając 
zainteresowaną klientkę, lecz jej celem była 
kradzież. Kobieta wykorzystując nieuwagę 
ekspedientki, schowała pod kurtkę trzy su-
kienki, a następnie zabrała z wieszaka kurtkę 
i próbowała uciec. Zauważywszy to pracow-
nica sklepu podbiegła do złodziejki jednocze-
śnie odbierając jej skradziony towar. 44-latka 
oddaliła się z miejsca, lecz natychmiastowe 
powiadomienie o sytuacji Policji oraz szyb-
ka reakcja funkcjonariuszy doprowadziły 
do jej zatrzymania na jednej z ulic miasta. 
Kobieta była nietrzeźwa, badanie wykazało 
2 promile alkoholu, w związku z czym została 
przewieziona do Ośrodka Przeciwdziałania 
Problemom Alkoholowym. Po wytrzeźwieniu 
przedstawiono jej zarzut usiłowania kradzieży, 
za co grozi kara pozbawienia wolności do 5 
lat.
           Źródło: KPP w Wadowicach

Nietrzeźwy z cofniętymi uprawnieniami 
złapany
9 lutego na ul. Dąbrowskiego w Andrycho-
wie policjanci Wydziału Ruchu Drogowego 
wadowickiej komendy zatrzymali do kontroli 
drogowej kierowcę samochodu Nissan, który 
zlekceważył obowiązek zapinania pasów bez-
pieczeństwa. Mundurowi od razu wyczuli od 
43-letniego mężczyzny woń alkoholu, a prze-
prowadzone badanie wykazało ponad 1 pro-
mil. Kierujący podczas kontroli nie okazał do-
kumentu prawa jazdy, jak się okazało posiada 
cofnięte uprawnienia do kierowania pojazda-
mi decyzją wydaną przez Starostę Wadowic-
kiego. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości 

oraz jazdę z cofniętymi uprawnieniami grozi 
kara do 2 lat pozbawienia wolności. 43-latek 
odpowie również za popełnione wykroczenie.
             Źródło: KPP w Wadowicach

Areszt dla agresywnego mężczyzny
12 lutego Sąd Rejonowy w Wadowicach za-
stosował 3-miesięczny areszt wobec 36-latka, 
który na terenie Andrychowa dopuścił się 
szeregu przestępstw. 27 stycznia 2019 roku 
36-letni mieszkaniec Andrychowa został za-
trzymany przez funkcjonariuszy andrychow-
skiego komisariatu, po tym jak wielokrotnie 
(zarówno w tym dniu jak i wcześniej) groził 
pozbawieniem życia członkom swojej ro-
dziny, jak również naruszył ich nietykalność 
cielesną poprzez popychanie i szarpanie. 
36-latek wtargnął do rodzinnego mieszka-
nia mieszczącego się w jednym z bloków na 
terenie Andrychowa, po czym nie chciał go 
opuścić. Gdy rodzinie udało się wypchnąć 
agresora za drzwi, mężczyzna umyślnie zaczął 
uderzać rękoma w drzwi wejściowe do blo-
ku, następnie kopać, w wyniku czego znisz-
czył je powodując straty na kwotę ponad 750 
złotych. Interweniujący tego dnia policjanci 
zostali przez 36-latka znieważeni, na domiar 
tego mężczyzna stosując przemoc i groźbę 
zmuszał policjantów, by go nie zatrzymywali. 
36-latek, karany wcześniej za inne i podobne 
przestępstwa, usłyszał 7 zarzutów. Sąd zdecy-
dował o tymczasowym aresztowaniu. Grozi 
mu kara pozbawienia wolności do lat 5.
           Źródło: KPP w Wadowicach

Poszukiwany 34-latek trafił w ręce policji
W nocy 12 lutego na ul. Krakowskiej 
w Andrychowie policjanci zwrócili uwagę 
na mężczyznę, który na ich widok zaczął 
zachowywać się niespokojnie. Funkcjona-
riusze podjęli interwencję. Po sprawdzeniu 
danych 34-letniego mężczyzny w policyjnej 
bazie okazało się, że jest on poszukiwany 
na podstawie nakazu doprowadzenia do Za-
kładu Karnego w celu odbycia kary 1 roku 
pozbawienia wolności. W trakcie dalszych 
czynności mundurowi znaleźli przy nim nar-
kotyki (ponad 35 gramów). Wstępne bada-
nie testerem policyjnym wykazało, że jest 
to amfetamina. Jeszcze przed osadzeniem 
w Zakładzie Karnym mieszkaniec Andrycho-
wa usłyszał zarzut posiadania środków odu-
rzających za co grozi kara do 3 lat więzienia.  
           Źródło: KPP w Wadowicach

Pożar palet
W nocy 13 lutego strażacy wyjeżdżali do poża-
ru, który powstał na terenie zakładu produku-
jącego palety przy ulicy Przemysłowej. Paliły 
się palety składowane poza halą magazynową. 
Strażacy na szczęście szybko opanowali sytu-
ację.                    Red.
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Zatrzymane osoby, ujawnione narkotyki 
i zabezpieczona amunicja

19 lutego 2019 roku dzielnicowi z Komisa-
riatu Policji w Andrychowie zatrzymali na 
terenie Wieprza trzech młodych mężczyzn. 
Policjanci po uzyskaniu informacji, że osoby 
mogą posiadać narkotyki, pojechali w ustalo-
ne miejsce, gdzie zauważyli Audi, a wewnątrz 
trzy osoby, które na widok nadjeżdżającego 
radiowozu wyszły z samochodu jednocze-
śnie wrzucając „coś” pod pojazd. Informa-
cje funkcjonariuszy szybko się potwierdziły. 
W trakcie kontroli osobistej osób munduro-
wi ujawnili przy 23- i 24-letnim mężczyźnie 
narkotyki. Znaleźli je również pod samo-
chodem oraz w jego wnętrzu. Policjanci 
zabezpieczyli łącznie ponad 11,35 gramów 
marihuany. Cała trójka została zatrzymana 
i trafiła do policyjnego pomieszczenia dla 
osób zatrzymanych. Podczas dalszych czyn-
ności tj. przeszukania pomieszczeń miesz-
kalnych, andrychowscy kryminalny ujawnili 
w domu jednego z  zatrzymanych mężczyzn 
2 granaty oraz amunicję. Dla bezpieczeństwa 
ewakuowano z lokalu mieszkańców i zabez-
pieczono teren posesji do czasu przyjazdu 
funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdzia-
łu Antyterrorystycznego Policji w Krakowie.  
Ci po sprawdzeniu ujawnionych przedmio-
tów ustalili, że granaty, które wyglądem nie 
odbiegają od prawdziwych są szkoleniowe 
i nie stwarzają zagrożenia, ale amunicja jest 
amunicją ostrą, w związku z czym funkcjo-
nariusze zabezpieczyli 22 sztuki. Jej wła-
ściciel, (ojciec jednego z 23-latków) został 
przesłuchany w charakterze podejrzanego 
i usłyszał zarzut z art. 263 § 2 KK, za co gro-
zi kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat. 
23-letni mieszkaniec gminy Andrychów oraz 
24-latek z terenu gminy Wieprz usłyszeli 
zarzut posiadania środków odurzających 
(art. 62 UPN). Ponadto 23-latkowi przed-
stawiono zarzut z art. 55 ust. 2 UPN.Jak 

ustalili policjanci, początkiem lutego 2019 
roku przywiózł on środki  odurzające z Re-
publiki Czeskiej. Mężczyznom grozi kara do 
3 lat więzienia. Trzeci z mężczyzn (również 
23-latek) został przesłuchany w charakterze 
świadka i po zakończonych czynnościach 
zwolniony.
           Źródło: KPP w Wadowicach

Pożar w bloku przy ul. Krakowskiej
22 lutego o godz. 22:25 andrychowscy stra-
żacy zostali zaalarmowani do wybuchu i po-
żaru w mieszkaniu w Andrychowie przy ul. 
Krakowskiej. Jak się okazało spaleniu uległa 
pralka. Trzy osoby zostały ewakuowane 
i przekazanie ZRM. Klatkę schodową oddy-
miono, następnie sprawdzono cały blok pod 
kątem zawartości tlenku węgla.               Red.

Sprawcy kradzieży w Sułkowicach za-
trzymani
Strażnicy Miejscy z Andrychowa, w wyniku 
prowadzonych czynności wyjaśniających, 
ujęli na „gorącym uczynku” dwóch męż-
czyzn podejrzanych o dokonanie kradzieży 
elementów metalowych na szkodę właścicie-
la nieruchomości w Sułkowicach. 27 lutego 
około godziny 8.15 dyżurny Straży Miejskiej 
otrzymał telefoniczne zgłoszenie o podej-
rzanych osobach kręcących się na posesji 
prywatnej w Sułkowicach przy ul. Kościel-
nej. Na miejsce został zadysponowany pa-
trol Straży Miejskiej, który dokonał ujęcia 
dwóch mężczyzn w wieku 54 oraz 31 lat  
mieszkańców  sołectwa Targanice, którzy 
usiłowali wynieść z domu jednorodzinnego 
metalowe grzejniki na szkodę osoby prywat-
nej. W/w osobom został przedstawiony za-
rzut z art. 119 Kodeksu wykroczeń, za który 
grozi kara aresztu, ograniczenia wolności 
albo grzywna. Mężczyźni zostali przekaza-
ni do dalszych czynności funkcjonariuszom 
andrychowskiego Komisariatu Policji.
         Źródło: Straż Miejska w Andrychowie

Złodzieje zatrzymani. 
Pomógł monitoring 
Monitoring miejski i prywatny przyczy-
nił się do zatrzymania złodziei. - Miejski 
monitoring się rozwija, wkrótce w Andry-

chowie będzie aż sto kamer. Do ich obsługi 
posłuży centrum dyspozycyjne w kamienicy 
przy Rynku 31 – mówi Krzysztof  Tokarz, 
komendant Straży Miejskiej w Andrycho-
wie. 11 lutego kryminalni zatrzymali trzy 
osoby: 31-letnią mieszkankę Krakowa, 
24-latka z gminy Porąbka i 23-letniego 
mieszkańca Andrychowa, który stał na cza-
tach w czasie, gdy dwójka jego znajomych 
okradała ofiarę. Jak się okazało zatrzymana 
kobieta była poszukiwana listem gończym 
w celu doprowadzenia do Zakładu Karne-
go i odbycia kary 2 lat i 6 miesięcy pozba-
wienia wolności. Dodatkowo, jak ustalili 
policjanci kobieta i mieszkaniec Andry-
chowa dopuścili się podobnej kradzieży 
w listopadzie ubiegłego roku. Wówczas 
oferowali dofinansowanie do masaży 
i ukradli pokrzywdzonej osobie 3500 zło-
tych. Tak więc mieszkance Krakowa jesz-
cze przed osadzeniem w Zakładzie Kar-
nym przedstawiono 2 zarzuty kradzieży. 
24-latek usłyszał zarzut kradzieży, nato-
miast młodszy kolega 2 takie zarzuty. De-
cyzją Prokuratury Rejonowej w Wadowi-
cach, wobec mężczyzn został zastosowany 
środek zapobiegawczy w postaci policyj-
nego dozoru. Cała trójka, wcześniej wielo-
krotnie karana za podobne przestępstwa, 
przyznała się do zarzucanych im czynów. 
Za kradzież grozi do 5 lat pozbawienia 
wolności, przy czym z uwagi na recydywę 
kara może być zwiększona o połowę. 

Źródło: KPP w Wadowicach

Strażacy z OSP Andrychów apelują do kie-
rowców, aby nie zastawiali wyjazdu przed 
remizą. Problemem jest także parkowanie 
przed znakiem drogowym znajdującym się 
naprzeciwko wyjazdu z remizy. Gdy pojazd 
tam stoi, wóz strażacki nie jest w stanie skrę-
cić w prawo podczas wyjazdu do akcji.
                   Red.

Apel strażaków
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W sobotę, 2 lutego, w Sułkowicach-Łęgu odbyły się dwa spotkania: 
wiejskie i strażackie. W obu mieszkańcy i strażacy OSP mieli okazję 
porozmawiać z władzami gminy.
Spotkanie otworzyła i przewodniczyła mu sołtys Sułkowic-Łęgu 
Józefa Kapela, która na wstępie złożyła gratulacje wiceburmi-
strzowi Wojciechowi Polakowi i podziękowała za dotychczasową 
współpracę. Po powołaniu komisji uchwał i wniosków oraz proto-
kolanta zebrania sprawozdanie z działalności przedstawiła sołtys. 
Przypomnijmy status projektów i inwestycji, które rada sołecka 
założyła do realizacji w latach 2015-2018. 
Zadania drogowe zrealizowane: przebudowa ul. Zarzecznej; bu-
dowa chodnika na ul. Centralnej; przebudowa drogi na os. Gier-
kówka; przebudowa ul. Beskidzkiej do stacji paliw; przebudowa ul. 
Turystycznej (etap I); przebudowa łącznika od stacji paliw do ul. 
Sadowej; budowa chodnika od ul. Kościelnej do ul. Dobrej; prze-
budowa ul. Sadowej. Zadania projektowe: przebudowa ul. Tury-
stycznej od ul. Centralnej do ul. Beskidzkiej. Ponadto udało się 
wykonać inne działania jak m.in.: budowa boisk wielofunkcyjnych 
przy ZSS, remont instalacji wod-kan. i co w budynku świetlicy. 
Włodarze mówili m.in.: o zaplanowanych inwestycjach w naszej 
gminie i kwotach na ich realizację (ponad 42 mln na inwestycje 
w pierwszym półroczu 2019 r.) W czasie trwanie dwóch ostatnich 
kadencji na zadania zrealizowane w Sułkowicach-Łęgu wydano 13 
700 000 zł. Omawiane zostały projekty na ten rok: m.in.: przebu-
dowa ul. Turystycznej od ul. Beskidzkiej oraz końcowego odcinka 
ul. Sadowej; budowa chodnika przy ul. Bł. Siostry Faustyny. Licznie 
zgromadzeni mieszkańcy Sułkowic-Łęgu dzielili się swoimi uwa-
gami z władzami sołectwa. Mieszkańcy byli szczególnie zaintere-
sowani tematami bezpiecznych przejść dla pieszych, gospodarką 
śmieciową: skąd bierze się cena śmieci i odśnieżaniem. Zgłasza-
li problemy i sugestie. Dodatkowo sołtys poprosiła o dotację na 
oświetlenie uliczne. Duża frekwencja mieszkańców Sułkowic-Łęgu 
najlepiej świadczy o ich zaangażowaniu w losy swojej wsi. 
Po zebraniu wiejskim – 2 lutego – odbyło się sprawozdawcze ze-
branie strażackie, które poprowadził wiceburmistrz Wojciech Po-
lak. Prezes OSP Zbigniew Pietera przedstawił zebranym druhom 
stan realizacji wszystkich przyjętych zadań, równocześnie dziękując 
tym, którzy pomogli w ich realizacji: strażakom, darczyńcom, wła-

dzom gminy. Kolejno odczytano sprawozdania: finansowe, komisji 
rewizyjnej i sprawozdanie z działalności szkoleniowej. OSP w Suł-
kowicach-Łęgu liczy 44 członków zwyczajnych, 6 druhen oraz 7 
druhów Młodzieżowej Drużyny Pożarnej. W minionym roku stra-
żacy z Sułkowic-Łęgu wyjeżdżali do 49 akcji, w tym do 20 poża-
rów oraz 25 miejscowych zagrożeń. Łącznie, podczas prowadzenia 
działań ratowniczo-gaśniczych strażacy przepracowali 473 godzi-
ny. Po sprawozdaniach odbyło się głosowanie, w którym nie tylko 
przyjęto je, ale też jednogłośnie udzielono absolutorium prezesowi 
i zarządowi. 
9 lutego ochotnicy z Targanic Dolnych i Sułkowic-Bolęciny pod-
sumowali poprzedni rok. W OSP w Targanicach Dolnych działa 
czynnie 65 strażaków. - Zeszły rok był dla nas dobry. Mieliśmy tro-
chę zdarzeń, choć było ich mniej niż w roku 2017 – mówił prezes 
Józef Sordyl. - Mamy sprzęt coraz lepszej jakości, a chłopaki cały 
czas się szkolą, robią kursy. Ochotnicze Straże Pożarne nie różnią 
się dużo od zawodowych – dodaje prezes Sordyl. Podczas spotkania 
pojawiły się informacje na temat rozbudowy remizy OSP. Plan jest 
gotowy, remont rozpocznie się od przebudowy sklepu znajdujące-
go się w budynku remizy. Ochotnicy kupili ten sklep od WIZANU. 
Pomieszczenia są do przebudowy. Jest plan, kosztorys i zezwolenie 
na budowę. Teraz strażacy czekają na rozpoczęcie robót budow-
lanych. Ochotnicy z Targanic Dolnych prężnie działają nie tylko 
podczas akcji. Dla przykładu, na VI Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Sportowo Pożarniczej w Kluszkowcach druhowie w swojej kate-
gorii zajęli I miejsce. 
W Sułkowicach-Bolęcinie druhowie również czekają na rozbudo-
wę remizy. Ten temat pojawił się podczas zebrania.  Rok 2018 był 
dobry dla jednostki. Działa w niej 53 strażaków, jedna drużyna po-
żarnicza oraz jedna młodzieżowa drużyna pożarnicza. Druhowie 
wyjeżdżali w ciągu roku 36 razy, w tym 12 razy do pożarów, kilka 
razy do szerszeni. - Poczyniliśmy starania, żeby rozbudować remizę 
– mówił Czesław Wojewodzic, prezes OSP w Sułkowicach-Bolęci-
nie. - Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, a skoro są obietnice roz-
budowy, mamy nadzieję, że będą spełnione – dodaje prezes. Podczas 
spotkań druhowie udzielili zarządom absolutorium. 
16 lutego zebrania sprawozdawcze zorganizowali druhowie z Rzyk, 
Andrychowa i Zagórnika.

Trwają strażackie zebrania sprawozdawcze
i zebrania wiejskie
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Miniony rok dla strażaków z Rzyk był dobry. Jednostka zosta-
ła doposażona w nowy sprzęt. Obecnie w OSP Rzyki działa 42 
członków zwyczajnych, 3 honorowych, 20 wspierających oraz 6 
członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. - Mamy problem 
z młodymi ludźmi, ponieważ nie chcą działać w OSP – mówił Pa-
weł Pękala, prezes OSP w Rzykach. Ochotnicy mają do dyspozy-
cji dwa samochody pożarnicze. Są to: samochód średni Star 266 
i samochód lekki Gazela. - Myślimy cały czas o wymianie silnika 
w samochodzie. Chcemy też pozyskać agregat prądotwórczy, ra-
diostację, aparaty oddechowe – dodaje prezes Pękala. Strażacy 
z Rzyk w 2018 roku wyjeżdżali 22 razy do 17 zdarzeń i 5 pożarów.
- Rok 2018 był dużo spokojniejszy pod względem wyjazdów wzglę-
dem poprzedniego, odnotowaliśmy o połowę mniej zdarzeń – pod-
sumował prezes OSP w Andrychowie Łukasz Walczak. 
Strażacy z Andrychowa wykonali dużo prac w budynku remizy. 
Wymieniono instalację centralnego ogrzewania, pomalowano salę, 
klatkę schodową. W OSP w Andrychowie działa 63 członków, 
w tym 4 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W roku 
2018 strażacy wyjeżdżali 46 razy, w tym 18 razy do pożarów, 26 
razy do miejscowych zagrożeń. Odnotowano dwa fałszywe alarmy. 
Strażacy ochotnicy z Zagórniku, w zeszłym roku 20 razy wyjeż-
dżali do akcji. OSP zrzesza 41 członków, ma też liczną drużynę 
młodzieżową – 14 osób. Strażacy oferują młodzieży dostęp do sali, 
niedawno zorganizowano imprezę andrzejkową. - Zachęcamy mło-
dych ludzi, aby działali w straży – mówił prezes OSP w Zagórniku 
Grzegorz Kryska. - Robimy ćwiczenia, wyjazdy alarmowe. Cieszy-
my się, że młodzi w straży chcą działać i za to im dziękujemy – do-
daje prezes. Samochody, którymi dysponują strażacy w Zagórniku 
są w bardzo dobrym stanie.
Podczas spotkań obecni byli m.in.: burmistrz Tomasz Żak, 
jego zastępca Wojciech Polak, przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof  Kubień, wiceprzewodnicząca RM Alicja Studniarz, 
wicestarosta Beata Smolec, kierownik Wydziału Spraw Obywa-
telskich Krzysztof  Wójcik, dowódca JRG PSP w Andrychowie 
mł. bryg. Tomasz Kasperek, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-
-Gminnego Kazimierz Rajda, Komendant Miejsko-Gminny 
i zastępca dowódcy JRG PSP w Andrychowie Marek Nowak, Do-
wódca JRG Andrychów mł. bryg. Tomasz Kasperek oraz mł. bryg. 
Jacek Kolber. Zaproszeni goście złożyli podziękowania strażakom 
ochotnikom za ich pracę oraz życzyli jak najmniej wyjazdów i bez-
piecznych powrotów.

Red.

16 lutego 2019 r. w ZSS w Sułkowicach-Łęgu odbyły się eliminacje 
miejsko-gminne 42. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”. W zmaganiach wzięło udział 35 
uczestników (uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
średnich). Młodzi adepci pożarnictwa wykazali się wiedzą z zakresu 
prewencji pożarowej, ratownictwa, sprzętu do działań ratowniczych 
oraz historii pożarnictwa. W trakcie eliminacji uczestnicy odbyli pre-
lekcję na temat organizacji ochrony przeciwpożarowej w Polsce oraz 
wzięli udział w praktycznych ćwiczeniach resuscytacji krążeniowo-od-
dechowej. W uroczystym ogłoszeniu wyników oraz rozdaniu nagród 
udział wzieli: Wiceburmistrz Andrychowa Wojciech Polak, Dyrektor 
ZSS w Sułkowicach-Łęgu Janusz Uznański, Prezes Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Andrychowie dh Kazimierz Rajda 
oraz Komendant Gminny Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego 
ZOSP RP w Andrychowie dh Marek Nowak. Pracami Komisji Sę-
dziowskiej kierował mł. bryg. w st. spocz. Henryk Maciejczyk. 
Kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco: 
Grupa I (uczniowie szkół podstawowych, klasy 4-6):
1. Maksym Chowaniec – ZSS w Roczynach
2. Karol Wocial – ZSS w Targanicach
3. Damian Góra – ZSS w Sułkowicach-Łęgu
4. Zuzanna Rożek – PSP SPSK w Brzezince
5. Zofia Babik – ZSS w Roczynach

Grupa II (uczniowie szkół podstawowych, klasy 7-8 oraz gimnazja):
1. Dariusz Guzdek – ZSS w Inwałdzie
2. Emilia Bizoń – ZSS w Targanicach
3. Kinga Curzydło – ZSS w Sułkowicach-Łęgu
4. Natalia Adamus – ZSS w Roczynach

Grupa III (uczniowie szkół średnich):
1. Krzysztof Młocek – ZS nr 2 w Andrychowie (OSP Targanice Dolne)
2. Adrian Romik – PZ nr 10 w Kętach (OSP Roczyny)
3. Weronika Rajda – I LO w Wadowicach (OSP Targanice Górne)
4. Emilia Rajda – I LO w Wadowicach (OSP Targanice Górne)

Zdobywcy miejsc 1-3 będą reprezentować Gminę Andrychów na eli-
minacjach powiatowych, które odbędą się 28 marca br. w Paszkówce.

Anna Janeczko
Sekretarz ZOMG ZOSP RP w Andrychowie

Młodzież 
zapobiega pożarom
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Urząd Skarbowy informuje

Pod żadnym pozorem nie należy otwierać załączonego pliku – może 
zawierać niebezpieczne treści. 
W ostatnich dniach małopolskie urzędy skarbowe otrzymały wiele 
sygnałów od zaniepokojonych podatników (m.in. Wadowice, Kra-
ków-Stare Miasto, Zakopane, Kraków-Nowa Huta, Dąbrowa Tar-
nowska). Podszywający się pod pracownika urzędu skarbowego 
nadawca informuje o kontroli oraz nakazuje przygotowanie doku-
mentów „Jest Pani/Pan zobowiązania do przygotowania wszystkich 
potrzebnych dokumentow zwiqzanych z prowadzone przez Pani/
Pana Firm wymienionych w załączniku(dokumenty.rar).” (pisownia 
oryginalna). List jest podpisany imieniem i nazwiskiem fałszywego 
inspektora bez numeru telefonu oraz danych urzędu.

Zasady kontroli podatkowej są ściśle regulowane przez przepisy. Te 
nie dopuszczają elektronicznej formy zawiadomienia. Administracja 
skarbowa ma możliwość kontaktowania się elektronicznie z podatni-
kami, lecz nie jest to rodząca skutki prawne korespondencja urzędo-
wa (np. zaproszenie do usługi Twój e-PIT). W żadnym razie urzędy 
nie wysyłają plików z dokumentami, z którymi należy się zapoznać. 
Ponadto każda korespondencja z urzędu jest podpisana imieniem 
i nazwiskiem, stanowiskiem służbowym, miejscem pracy oraz nume-
rem telefonu adresata. 

z poważaniem,
Bogusława Polak

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach

Uwaga na niebezpieczne maile od podszywających
się pod pracowników urzędów skarbowych!
Urzędy skarbowe województwa małopolskiego nie wysyłają e-maili z prośbą o przygotowanie się do kontroli i listą doku-
mentów do przygotowania w załączonym do listu pliku. 

Pierwsze zeznania na drukach PIT-37 (umo-
wa o pracę, zlecenie, dzieło) i PIT-38 (z przy-
chodów kapitałowych) są gotowe do pobra-
nia przez podatników w ramach nowej usługi 
Twój e-PIT. Po raz pierwszy obowiązek przy-
gotowania zeznania podatkowego spoczywa 
na Krajowej Administracji Skarbowej. Twój 
e-PIT wpisuje się w politykę: przejrzystości, 
prostoty i przyjazności w prawie podatko-
wym. Rozliczenie roczne jeszcze nigdy nie 
było tak proste jak teraz. - mówi Naczelnik 
Urzędu Skarbowego w Wadowicach Bogusła-
wa Polak.
Aby skorzystać z PIT-u wypełnionego przez 
urząd, w serwisie www.podatki.gov.pl należy 
wybrać „Zobacz Twój e-PIT”, a następnie za-
logować się, podając PESEL (lub NIP i datę 
urodzenia) oraz kwotę przychodu z zeznania 
za 2017 r., a także kwotę przychodu z jednej 
z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za 
2018 r.
System informatyczny automatycznie wy-
świetli propozycję zeznania (nawet z kliku 
źródeł przychodu), a podatnik może je bez 
zmian zaakceptować lub zmienić, np. uzupeł-
niając informacje o ulgach lub organizacji po-
żytku publicznego, której chce przekazać 1% 
podatku. Jeśli podatnik nie zrobi nic, wów-

czas z upływem terminu składania zeznań (30 
kwietnia), rozliczenie zostanie automatycznie 
zaakceptowane, co będzie równoznaczne 
z jego złożeniem. Tym samym podatnicy roz-
liczający się na drukach PIT-37 i PIT-38 unik-
ną kary za nieterminowe wysłanie zeznania.
- W pierwszej kolejności udostępniamy najpopu-
larniejsze zeznania dla osób fizycznych. W kolej-
nych latach usługa będzie rozszerzana o kolejne 
druki – wyjaśnia  Bogusława Polak i dodaje 
- W ubiegłym roku ponad 78% mieszkańców 
powiatu wadowickiego rozliczyło się elektronicz-
nie. Mam nadzieję, że dzięki zaproponowanym 
ułatwieniom, jeszcze więcej podatników skorzy-
sta z elektronicznej formy kontaktu z urzędem 
skarbowym. Oprócz skorzystania z nowej 
usługi Twój e-PIT, nadal można rozliczyć 
się elektronicznie za pomocą systemu e-De-
klaracje lub tradycyjnie w formie papierowej. 
Jeśli podatnik decyduje się na inną formę niż 
Twój e-PIT nie musi tego zeznania w ramach 
usługi odrzucać. Dla urzędu skarbowego 
obowiązujące będzie to zeznanie, które po-
datnik złoży samodzielnie. Niemniej jednak 
Krajowa Administracja Skarbowa zachęca do 
skorzystania z usługi Twój e-PIT.
Jeżeli z PIT wynika nadpłata podatku, to ko-
rzystając z usługi Twój e-PIT podatnik otrzy-

ma zwrot w ciągu maksymalnie 45 dni – licząc 
od dnia wysłania zeznania. Urzędy skarbowe 
będą się jednak starać, aby ten termin był jak 
najkrótszy.
W przypadku dopłaty podatku, urząd skar-
bowy w terminie do 31 maja powiadomi 
podatnika o konieczności dopłaty podatku. 
Od momentu doręczenia tej informacji przez 
urząd, podatnik ma 7 dni na dokonanie zapła-
ty. Dopiero od tej daty naliczane będą odsetki.
W przypadku rozliczenia się w inny sposób, 
niż za pośrednictwem usługi Twój e-PIT, 
obowiązują dotychczasowe terminy zapłaty 
podatku.
Urząd Skarbowy w Wadowicach jest czynny 
w każdy dzień roboczy, w poniedziałki od 
7.15 do 18.00,  w pozostałe dni od 7.15 do 
15.15.
W ubiegłym roku do małopolskich urzę-
dów skarbowych z prawie 1,2 mln zeznań 
PIT-37 i PIT-38 ponad 780 tys. przesła-
no elektronicznie. Najczęściej w ten spo-
sób rozliczały się osoby w wieku 31-40 lat. 
Wśród pięćdziesięciu miast Polski, skąd 
spłynęło najwięcej elektronicznych de-
klaracji, Kraków był na drugim miejscu. 
     

Źródło: Urząd Skarbowy w Wadowicach

Twój e-PIT już czeka na Ciebie
Wypełnione przez urząd skarbowy zeznanie za 2018 r. jest dostępne w serwisie www.podatki.gov.pl. Można go zaakcepto-
wać, dodać inne dane lub odrzucić propozycję urzędu i rozliczyć się samodzielnie. Można też nie zrobić nic, wówczas 30 
kwietnia zeznanie zostanie uznane za złożone. To nie jedyna nowość - w tym roku skrócono też czas zwrotu nadpłaconego 
podatku do 45 dni.



25Nowiny Andrychowskie, nr 3 (339) - marzec 2019

ZHP Andrychów

Na pierwszy wyjazd zuchy, harcerze i harcerze starsi z 2. Andry-
chowskiego Szczepu Drużyn Wodnych udali się do Szkolnego 
Schroniska Młodzieżowego w Zawoi, które na cztery dni zamie-
niło się w prawdziwą Szkołę Magii i Czarodziejstwa „Hogwart”. 
Uczestnicy brali udział w różnorodnych, magicznych zajęciach. 
Samodzielnie zrobili swoje różdżki, zgłębiali wiedzę o magicznych 
eliksirach, które następnie przygotowali. W celu pokonywania swo-
ich słabości, każdy stworzył własnego Patronusa. Młodzi czaro-
dzieje otrzymali również sporą dawkę ruchu, poprzez wyprawy do 
nieznanych lasów pełnych magicznych zwierząt, by poznać zasady 
tropienia, przewidywania pogody i naukę skradania. Adepci magii 
brali również udział w turnieju Quiddicha oraz Turnieju Trójma-
gicznym. Harcerze mieli możliwość zdobywania licznych spraw-
ności indywidualnych i zespołowych oraz współzawodnictwa 
w grach i konkurencjach z innymi zastępami o Puchar Domów. 
Kolejna przygoda rozegrała się w Korzkwi, gdzie członkowie 1 An-
drychowskiego Szczepu Harcerskiego „Bądź Gotów” pod hasłem 
„Bądź gotów harcować” spędzili wspaniały czas. Zuchy, harcerze 
i wędrownicy zgłębiali tajniki skautingu oraz doskonalili swoje zdol-
ności korzystania z technik harcerskich. Fabuła zimowiska poma-
gała uczestnikom poczuć jedność z naturą poprzez gry terenowe, 

podczas których mogli wykazać się znajomością szyfrów, węzłów 
a także znaków patrolowych, dzięki czemu odnajdywali drogę do 
wskazanego celu. Harcerze brali również udział w warsztatach zor-
ganizowanych w Żywym Muzeum Obwarzanka w Krakowie. Na 
tym nie koniec kulinarnych atrakcji! Każdy uczestnik samodziel-
nie zrobił własną, zdrową pizzę. Organizatorzy wykorzystali też 
czas na przedstawienie i zapoznanie harcerzy z nowym patronem 
szczepu – Januszem Korczakiem – żydowskim lekarzem, pisarzem 
i pedagogiem, specjalizującym się w pracy z dziećmi. 
Ostatnia grupa, składająca się z 18 GZ „Wschodząca Gwiazda”, 28 

DH „Południe” oraz 48 DW „Północ”, po przejściu przez drzwi 
szafy do krainy Narnii, miała za zadanie przywrócić tam ład i spo-
kój. Jednak portal zawiódł i przeniósł ich do urokliwego Cieszy-
na. Nowym celem uczestników stało się odnalezienie sposobu na 
powrót do domu. Aby odbudować portal i bezpiecznie przejść go 
z powrotem, harcerze musieli ukończyć grę terenową, zorganizo-
waną po czeskiej stronie Cieszyna, poznając jego historię.
Harcerskie ferie odbyły się w pogodnym duchu nauki poprzez 
zabawę, przy równoczesnym rozwoju przez podejmowanie wy-
zwań. Wszystko to miało miejsce pod okiem wykwalifikowanej 
i zorganizowanej kadry, która równocześnie dbała o bezpieczeń-
stwo uczestników. Jesteśmy przekonani, że po tak owocnym wypo-
czynku, dzieci z zapałem i chęcią do nauki wrócą do szkoły.

odkr. Bartłomiej Leśniak

Trzy zimowiska harcerzy
Ferie zimowe to czas wyjazdów, zabawy, odpoczynku od szkoły, ale również aktywnego i produktywnego spędzania czasu. 
W tym celu dla blisko 150 harcerzy z Hufca ZHP Andrychów zostały zorganizowane trzy zimowiska, wszystkie w terminie 17-
20 stycznia 2019. Każde z nich miało swoją określoną fabułę i zróżnicowany program, dostosowany do umiejętności i wieku 
uczestników poszczególnych środowisk.

reklama
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Ramówka Radia Andrychów! 

Poniedziałek

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

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

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

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

Wtorek

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

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

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

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

Środa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Piątek

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

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

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

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

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

Niedziela
W niedzielę audycja niezmienna od 14 lat – 
Koncert Życzeń. 

Godzinne audycje o 8.00, 12.00, 17.00 i 21.00. 
Prowadzi Robert Fraś.
 

Słuchajcie nas na falach średnich 1584 kHz 
oraz w Internecie na stronie 

www.radioandrychow.pl

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

Jesteśmy dla państwa również na facebook’u 
Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie 

Czekamy na wasze wiadomości, zdjęcia, filmiki i komentarze 
dotyczące tego, co Wy widzicie w okolicy!
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Świat się zmienia. Postępujące zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie 
powietrza i środowiska naturalnego nie pozostawiają złudzeń, wpły-
wając niekorzystnie na człowieka oraz cały ekosystem. Zmienia się 
również poziom naszej wiedzy o świecie. Szybka wymiana informacji, 
jej dostępność oraz możliwość weryfikacji wiedzy poprzednich poko-
leń w konfrontacji z jej obecnym stanem nie pozostaje bez wpływu na 
pszczelarstwo. 
Cykl wykładów i prelekcji rozpoczął Prezydent Polskiego Związku 
Pszczelarskiego – Tadeusz Dylon, który przedstawił stan polskiego 
pszczelarstwa oraz aktualne tematy ważne dla polskich pszczelarzy. 
Wśród prelegentów prym wiódł Tomasz Kędziora – wykładowca 
pszczelarstwa, przedstawiciel jedynego na świecie Technikum Pszcze-
larskiego, będącego kuźnią młodych talentów i źródłem fachowej wie-
dzy wielu pokoleń pszczelarzy.
Wykładowca, pszczelarz, pasjonat pszczelarstwa w zwięzły i przy-
stępny sposób przedstawił szereg praktycznych rad dla pszczelarzy. 
Wiedza ukierunkowana była na obecną sytuację pogodową i działania, 
które pszczelarze powinni podejmować w pasiekach o tej porze roku. 
Dokarmianie, obieg powietrza, sposoby zabezpieczeń uli, problem 
chorób pszczół – warrozy, nosemy ceranae, nosemy apis i innych, 
profilaktyka oraz sposoby walki z chorobami – wiedza sypała się jak 
z rękawa, potwierdzając fakt, że oprócz bazy wiedzy teoretycznej – 
wykładowca dysponuje potężną wiedza praktyczną! 
Współczesny świat sprawił, że wiedza praktyczna i teoretyczna muszą 
być wspierane przez naukę i osiągnięcia specjalistycznych firm wspiera-
jących pszczelarstwo. Zmiany klimatu, degradacja środowiska naturalne-
go, produkcja rolnicza na masową skalę, oparta często o środki ochrony 
roślin szkodzące środowisku i pszczołom, spowodowały konieczność 
sięgnięcia przez pszczelarzy po środki oparte na składnikach natural-
nych, pozwalające rodzinom pszczelim cieszyć się dobrą kondycją.
Tego rodzaju specyfiki zaprezentowali przedstawiciele firm z Rumunii 
i Austrii. Można było je nabyć w holu MDK podczas wystawy sprzętu 
pasiecznego oraz uli.
Podczas spotkania nie zabrakło również bieżących informacji o pra-
cach Kół Pszczelarzy oraz rozmów na temat problemów z którymi 
zmaga się środowisko pszczelarzy. Te informacje przedstawili Andrzej 

Wysogląd – Prezes BZP w Bielsku-Białej oraz Prezydent PZP – Ta-
deusz Dylon. - Najpierw konferencje odbywały się w Cechu. Pamiętam 
jak na niewielkiej sali były wolne miejsca. W chwili obecnej jak widzimy 
– ilość uczestników konferencji jest olbrzymia! - mówił Tadeusz Sabat – 
były Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego, poseł na Sejm II 
kadencji, który prowadził konferencję. 
Prawie 200 uczestników, organizatorzy, wystawcy, wykładowcy, zapro-
szeni goście w tym przedstawiciele andrychowskiego samorządu na 
czele z burmistrzem Andrychowa Tomaszem Żakiem, przedstawiciele 
prasy ogólnopolskiej i lokalnej – łącznie ponad 300 osób zapełniło salę 
Miejskiego Domu Kultury, potwierdzając fakt coraz większego zainte-
resowania wiedzą praktyczną oraz nowościami pszczelarskiego świata
W Andrychowie konferencje dotyczące pszczelarstwa mają swoją 
bardzo bogatą tradycję! Tego rodzaju działania prowadzone są przez 
firmę Babik-Sabat oraz Koło Pszczelarzy już od 1980 roku (w przy-
szłym roku będzie to już 30 lat!) Koło Pszczelarzy w Andrychowie, 
którego prezesem jest Jadwiga Sabat liczy 72 członków i posiada pra-
wie 2000 rodzin pszczelich. Podobne koła działają również w Kalwarii 
i Wadowicach. 

JS

29. Regionalna Konferencja Pszczelarzy
Zarząd Beskidzkiego Związku Pszczelarzy BARTNIK, wspólnie z Zarządem Koła Pszczelarzy w Andrychowie oraz Firmą 
Babik-Sabat zaprosili 2 lutego 2019 r. do Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie wszystkich tych, którym bliska jest tema-
tyka pszczelarstwa. W spotkaniu uczestniczył obecny Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego – Tadeusz Dylon oraz 
2 poprzednich prezydentów Związku – Tadeusz Sabat oraz Waldemar Kudła.
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 więcej... MDK | 15.03 – 15.04.2019 | Józef Watychowicz „Stopień do marzeń”

UWAGA!!! 
ostatnie wolne  
bilety!

Miejski Dom Kultury
mdk@kultura.andrychow.eu

33 875 31 05, 512 442 918, 530 474 008 

23.03 (sobota) godz. 16.00
TERESA WERNER koncert
Teresa Werner jest wykonawczynią muzyczną bijącą obecnie 
rekordy popularności. Już w wieku 16 lat debiutowała na sce-
nie z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk”, wykonuje koncerty na 
całym świecie, łącznie z Azją i Afryką. W 1998 r. odznaczona 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzy-
żem Zasługi. W 2013 r. wyróżniona przez Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego Odznaką Honorową „Zasłużo-
ny dla Kultury Polskiej”. Autorka tekstów. W swoim dorobku 
artystycznym posiada płyty o statusie złotym i platynowym.
Artystka wystąpi z zespołem w składzie: Marek Görlitz (gitara 
elektryczna, akustyczna oraz mandolina), Bogdan Kotowski 
(instrumenty klawiszowe), Darek Budkiewicz (gitara basowa), 
Grzegorz Imielski (perkusja). 

Ceny biletów: 60 zł. Bilety online: www.kupbilecik.pl

6.04 (sobota) godz. 15.00
ANDRYCHOWSKA ZACZAROWANA PIOSENKA

7.04 (niedziela) godz. 10.00
VII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZACHOWY  
„KRÓLEWSKA GRA I JA”
Organizator: Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie.

Butik artystyczny RYNEK SZTUKI
ryneksztuki@kultura.andrychow.eu

698 624 826

30.03 (sobota) godz. 10.00 – 12.00
WIOSNA, ACH TO TY – WIOSENNE DRZEWKO
Tworzenie wiosennego, pełnego kolorów drzewka za po-
mocą drutu kreatywnego, filcu oraz kolorowych pomponów. 
Warsztaty dla dzieci w wieku 6 – 9 lat. 

Uwaga: ilość miejsc ograniczona! 
Koszt: 10 zł. Zapisy i szczegółowe informacje: RYNEK SZTUKI

13.04 (sobota) godz. 10.00 – 12.00
CO TO JEST: MAŁE I DO GÓRY NOGAMI?
Tworzenie zabawnej dekoracji na Święta Wielkanocne  
z wykorzystaniem różnorodnych materiałów oraz przede 
wszystkim... pomysłowości dzieci. Warsztaty dla dzieci  
w wieku 6 – 9 lat.

Uwaga: ilość miejsc ograniczona! 
Koszt: 15 zł. Zapisy i szczegółowe informacje: RYNEK SZTUKI
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Wielka Gala Wiedeńska

10 lutego 2019 r. w Miejskim Domu Kultury – młody, 40-oso-
bowy zespół artystów Royal Vienna Orchestra, w tym 25-oso-
bowa orkiestra dyrygowana przez Aleksandra Dragana, oraz 
gwiazdy wieczoru: Natalia Kughar (mezzosopran koloraturo-
wy), Anna Nosowa (sopran koloraturowy), Yuri Hadezki (ba-
ryton) i Olek Lanovyi (tenor) wraz z solistami Kiyev Modern 
Ballet udowodnili andrychowskiej publiczności, że oprócz 
przepięknych wykonań  cieszących się ponadczasową popu-
larnością kompozycji Straussów, operetka może być również 
świetną rozrywką! Wśród niezwykle utalentowanych solistów 
wyróżniał się tenor: Olek Lanovyi, posiadający oprócz nie-
przeciętnego głosu jeszcze jeden, szczególne talenty – błyska-
wiczny refleks, poczucie humoru i umiejętność kontaktu z pu-
blicznością, sprawiające, że w ułamku chwili widzowie potrafili 
zapomnieć o świecie zewnętrznym i oddać się żartom oraz 
muzyce płynącej ze sceny. 
Młode solistki i soliści wcielili się w bohaterów znanych opere-
tek i brawurowo wykonując najpiękniejsze arie świata potrafili 
również sami świetnie bawić się na scenie. Bez wątpienia na-

 Już 24 lata początek roku w andrychowskiej kulturze wypełniają dźwięki rodem z najlepszych operetek Wiednia. Myli się ten, 
kto myśli, że nasi przodkowie nie umieli się bawić, oddać chwili, śmiać się i plotkować. Najlepszym tego przykładem są ope-
retki i kompozycje Straussów. Pełne zawoalowanej pikanterii, uśmiechu i drobnych grzeszków oraz wszechobecnej miłości 
kompozycje te do dnia dzisiejszego potwierdzają, że muzyka i uczucia są ponadczasowe. 

strój udzielił się andrychowianom, którzy aktywnie reagowali na przekaz 
płynący ze sceny.  Piękne kompozycje, choreografia, uroda, młodość i żart 
sprawiły, że niezwykła uczta muzyczna nabrała zupełnie innego, pozbawio-
nego patosu  wymiaru! To był naprawdę wspaniały wieczór, podczas które-
go ze zdumieniem można było odkryć, że bez względu na wiek i stan port-
fela, w naszych żyłach płynie odrobina gorącej, wiedeńskiej krwi, a „wielka 
sława to żart, książę błazna jest wart, złoto toczy się w krąg, z rąk do rąk”.
Bisom nie było końca! Na zakończenie ze sceny posypało się mnóstwo ra-
dości, uśmiechu i płatków róż, a dopełnieniem wieczoru była degustacja 
pysznego sernika wiedeńskiego z Piekarni-Cukierni Bronowscy z Czerni-
chowa.
Głównym Sponsorem wieczoru był ABS Bank Spółdzielczy. Sponsorami 
wydarzenia byli Całodobowa Stacja Paliw w Andrychowie – Inż. Wit Ziół-
kowski, Zespół Radców Prawnych „Jurysta” Sp. k. J. Trojak i Wspólnicy, 
Piekarnia-Cukiernia – Bronowscy Czernichów, Małopolska Spółdzielnia 
Handlowa WIZAN, Restauracja Bracia oraz Restauracja Sami Swoi.

JS
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- Eureka! – zakrzyknął Archimedes, gdy za-
nurzył się w wannie… 
- Eureka! – krzyknęłam w duchu i ja słucha-
jąc koncertu muzyki taarab w Music Acade-
my w Stone Town. 
Do swojej „eureki” dochodziłam powoli, 
w różnych miejscach i w różnym czasie.  Bo 
któregoś dnia zaciekawił mnie czyjś strój, 
czyjś wyraz twarzy, jakiś drobny szczegół. 
Zaczęłam dociekać źródła ich istnienia.

W korku
Korek zatrzymał mnie na Krakowskiej. Przy-
glądając się jadącym przeciwległym  pasem 
samochodom, moją uwagę zwróciły pro-
wadzące je panie, a właściwie ich mnogość. 
Zaczęłam liczyć. Czasem wychodziło, że na 
dziesięć pojazdów, siedmioma – ośmioma 
kierowały kobiety. Wtedy w radio podano 

wiadomość, że władca Arabii Saudyjskiej 
zezwolił swoim obywatelkom na posiadanie 
prawa jazdy. – Wow! Co za łaskawość! – po-
myślałam sobie w kontekście tego, że Polki 
w tym samym roku świętowały stulecie uzy-
skania praw wyborczych.  
Podano, że autorem obyczajowej rewolucji 
jest młody książę – następca tronu. Dla-
czego Saudyjkom do 2018 roku zabraniano 
siadać za kierownicą? Dla ich dobra! Tłuma-
czono to tak, że siedzenie za kierownicą (nie 
obok, nie z tyłu, ale akurat za kierownicą) 
ma negatywny wpływ na jajniki i miednicę, 
co może powodować problemy z zajściem 
w ciążę. Jajniki i miednice przestały być ar-
gumentem, gdy jakiś inny książę podliczył, 
że przeciętna rodzina saudyjska musi wydać 
na pensję kierowcy (najczęściej imigranta) 
zatrudnionego do wożenia pań  ok. tysiąca 

dolarów miesięcznie. Cenny okazał się też 
czas saudyjskiego mężczyzny, który uważał, 
że traci go niepotrzebnie, gdy w wożeniu 
żon po sklepach nie może go wyręczyć kie-
rowca – imigrant.

W Akademii Muzycznej
Do Music Academy w Stone Town poszłam, 
żeby posłuchać taarab – tradycyjnej muzyki 
Zanzibaru. W dźwiękach i słowach pieśni 
jest trochę rytmów Afryki, Portugalii, Indii 
i trochę rytmów arabskich, bo taki jest Zan-
zibar – wielokulturowy z dominacją społecz-
ności muzułmańskiej. Śpiewaczka o lśniącej, 
czekoladowej cerze, w muślinowej, słonecz-
nej spódnicy do ziemi, w rdzawej, haftowa-
nej bluzce i w turbanie oplecionym wokół 
głowy, śpiewała rzewne pieśni. 
Gdy muzycy zmienili rytm na żywszy i ona 

Z kobietą na manowcach!
Wiem, że tym tekstem mogę podpaść czytelniczej mniejszości, czyli mężczyznom, ale sorry panowie! Przecież mamy Dzień 
Kobiet! A ja zwlekałam i zwlekałam i doczekać się nie mogłam okazji, by podzielić się odkryciami z moimi „siostrami po płci”.

Fot. JJ
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się zmieniła. Otworzyła przymknięte do-
tąd oczy i zaczęła czarować… Uśmiechem, 
ruchem bioder, ramion, rąk, delikatnym 
falowaniem krągłego biustu… Każdą wy-
śpiewaną nutkę i każdy czarodziejski gest 
kierowała w stronę siedzącego w pierwszym 
rzędzie Brazylijczyka. Poznałam go rano na 
plaży i długo rozmawialiśmy, bo jego babcia 
pochodziła z Polski. Nagle ona kiwnęła pal-
cem. On wstał. Podszedł, ujął ją za rękę i za-
częli tańczyć. Patrzyłam z ciekawością, przy-
jemnością i satysfakcją jak kobieta otumania 
tego mężczyznę, jak bierze go w niewolę. 
Ktoś kiedyś musiał dostrzec to samo i uznał, 
że kobiece kształty, zalotne spojrzenia 
i uśmiechy są niebezpieczną bronią i tę broń 
trzeba rozbroić. Czym? Burkami, hidżabami, 
czadorami, nikabami… i prawem nakazują-
cym zasłaniać kobiecie wszystko, co może 
wodzić mężczyznę na pokuszenie. 

W metrze
Metro w Kairze jest brzydkie. Szare, ponure, 
odpychające. Przy peronach umieszczone są 
tabliczki wyznaczające strefy kobiet. Wiado-
mo, że tam zatrzymają się wagony przezna-
czone wyłącznie dla nich.
Egipt nie był pierwszym muzułmańskim 
krajem na mojej podróżniczej mapie i w za-
sadzie nic nie powinno mnie dziwić. A jed-
nak… Kobiety zakutane w byle jakie szmaty, 
o twarzach bez wyrazu, nieobecnym wzro-
ku, nieodpowiadające na uśmiech były jak 
to metro: szare, ponure, odpychające. Jedna 
w jedną. Czułam się źle w ich towarzystwie; 
jak intruz, jak wróg. Wsiadłam więc do mę-
skiego wagonu. Metrem dotarłam na dwo-
rzec kolejowy. Pociąg do Asuanu już czekał.
Po Egipcie podróżowałam z książką Piotra 
Kalwasa „Egipt: Haram. Halal”. W pocią-
gu dotarłam do rozdziału, w którym autor 
porusza zakazany temat chitam. Chitam – to 
„zabieg” wycięcia łechtaczki. Najczęściej 
dokonuje się go w domowych warunkach, 
przy pomocy żyletek, nożyczek oraz starych 
ciotek albo babek. Choć dotyczy to niemal 
każdej Egipcjanki, żadna nie chce o tym roz-
mawiać. Piotrowi Kalwasowi udało się na-
mówić na zwierzenia Riham, studentkę kie-
runku menadżerskiego. Riham miała osiem 
lat, to był dzień jej urodzin. W prezencie 
dostała lalkę… Straszna opowieść. Jak było 
to przeżyć? Nie wiem.
W 2012 roku ONZ uznało zabieg obrzeza-
nia kobiet za pogwałcenie praw człowieka 
i wezwało do jego delegalizacji. W Egipcie, 
gdzie zjawisko jest niemal powszechne, bę-
dzie o to bardzo trudno. Nie pozwolą na to 
tradycja, wiara i główni orędownicy legaliza-
cji obrzezania dziewczynek, czyli wycięcia 

warg sromowych i zaszycia pochwy. Gdyby 
kogoś ciekawiły źródła tej opresji na kobie-
cym ciele, to wystarczy posłuchać Nasera 
asz-Szakira:
- Kobieta jest największym zagrożeniem męż-
czyzny, jego złym duchem prowadzącym na 
manowce. A zwodzi go zawsze tym, co ma 
pomiędzy nogami. Dlatego należy to wyciąć.
- Ludzie powinni robić to, co ułatwia życie, 
a obrzezanie kobiet to błogosławieństwo dla 
egipskiej rodziny – z kolei uważa posłanka 
Bractwa Muzułmańskiego.
Riham zna inną prawdę. – Chodzi o to, aby 
kobieta nie czuła żadnej przyjemności z sek-
su – mówiła Piotrowi.
Czy w twarzach kobiet spotkanych w kair-
skim metrze zobaczyłam to, o czym prze-
czytałam w książce Kalwasa? Być może.

Eureka
W całym, przeogromnym świecie przyrody, 
istnieje podział na osobniki męskie i żeńskie. 
Człowiek jest elementem tego świata i proce-
sy biologiczne właściwe tygrysom, ważkom, 
wróblom i rekinom dotyczą też ludzi. Nato-
miast wyłącznie ludzi dotyczą prawa związa-
ne z płcią. Bądźmy precyzyjni, w większości, 
o ile nie w całości, prawu podlega tylko jedna 
płeć – kobiety. Prawa ustanawiają przeważ-
nie mężczyźni. W niektórych krajach – wy-
łącznie mężczyźni, święci mężowie w oparciu 
o święte księgi. Zaciekawiło mnie, co – kon-
kretnie jakie słowa – leżą u źródła obo-
wiązku chronienia ciała w powłóczystych 
i obszernych szatach przez kobiety z innych 
części świata. Znalazłam ciekawe opraco-
wanie naukowe wydane na Uniwersytecie 
Wrocławskim, w którym pani Agnieszka 
Kuriata analizuje źródła prawa muzułmań-
skiego wobec wyglądu kobiety muzułmanki. 
Na przykładzie  fragmentów koranu autorka 
wykazuje, jak te same stwierdzenia różnie są 
interpretowane. Z interpretacji wynika, że 
w jednym kraju kobieta ma prawo odsłonić 
ucho, w innym piętę. W jednym może pro-
wadzić auto, w innym nie może nawet wsiąść 
na rower. W zależności od tego, jak pano-
wie zinterpretują jakieś słowa zależy, gdzie 
kobieta będzie mogła przebywać w czasie 
menstruacji, a gdzie nie… 
Kobiety pęta nie tylko litera prawa, pętają 
je wrośnięte w społeczeństwo tradycje, jak 
choćby wspomniany chitam. 
Te aspekty dostrzega, promująca równość 
płci, ideologia gender. Tak potępiana i tak de-
zawuowana, że strach nawet wypowiedzieć 
to słowo.
Cytowany pan Naser pomógł mi znaleźć 
słowa do obrazu. 
Słuchałam koncertu muzyki taarab, przy-

glądałam się śpiewaczce i mężczyźnie, jak 
zdobywała go każdym gestem… Gdyby 
dodała jeszcze czuły dotyk, gdyby nie umil-
kły instrumenty, poległby na naszych oczach. 
„Kobieta jest największym zagrożeniem 
mężczyzny, jego złym duchem prowadzącym 
na manowce”. Widziałam to. W auli Music 
Academy. Tutaj zrozumiałam, że nad świa-
tem panować mogą nieliczni mężczyźni, nad 
kobietą – każdy. W tym celu święta mniejszość 
uczona w piśmie, ustanawia prawa i podtrzymuje 
tradycje, żeby ta nieświęta większość nie dała się 
kobietom sprowadzać na manowce. 

W radio
To prawda, że  chitam, hidżab i dziesiątki 
innych ograniczeń dotyczy kobiet z dalekich 
krajów innej kultury i religii. Prawdą jest też, 
że od kilku lat w kraju nad Wisłą wystarczy 
włączyć radio, by znaleźć dowody na podob-
ne uprzedmiotowienie kobiet, by wyczuć ist-
nienie pokusy odebrania jej praw decydowa-
nia o sobie.
Na razie słychać to w poglądach. Na razie 
poglądy nie stanowią prawa. Na razie…
Co mówią w radio nad Wisłą? Posłuchajmy: 
- Kobiety w spodniach zatracają tą swoją ko-
biecość, tą swoją godność i tchnienie instytucji 
kobiety z całym arsenałem swoich atrybutów, 
takich właśnie jak skromność, jak pokora…
- Z Panem Bogiem to ustawiać, a nie kom-
binować! Posłowie będą mówić: „in vitro, czy 
nie in vitro”. Przecież kobieta to nie krowa za 
przeproszeniem. To nie inseminacja jest! 
- Żona nie może uważać go (pijanego męża) 
za agresora czy potencjalnego gwałciciela. Na 
mocy powinności małżeńskiej mąż ma prawo 
domagania się współżycia seksualnego.
 - Małżeństwo jest zgodne, gdy mąż panuje 
nad żoną, a żona nad sobą.
- Trudny małżonek to prawdziwy dar od 
Boga. Dar i ogromne wyróżnienie. 
Polska należy do sygnatariuszy konwencji  
o zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Kon-
wencja nakłada na rządy państw obowiązek 
wprowadzenia w życie konkretnych rozwią-
zań służących wsparciem ofiarom pobić czy 
gwałtów. Wobec konieczności ratyfikowania 
umowy pojawiły się zupełnie odmienne sta-
nowiska: od krytyki Episkopatu Polski po 
apele organizacji kobiecych o ratyfikację. 
Dwa lata temu, rząd rozpoczął prace nad 
nowelizacją właściwej ustawy. Znalazł się w 
niej przepis zakładający, że jednorazowe po-
bicie żony nie jest przemocą. Czyli, jak ujął to 
krótko i dosadnie internauta: „jeden wpi..dol 
to nie wpi..dol ”. Wobec fali krytyki jaka prze-
toczyła się przez media, polski rząd wycofał 
się z prac nad ustawą. Na razie...

Jadwiga Janus
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Takie przemyślenia, a może również wyda-
rzenia z Gdańska i dyskusja na temat mowy 
nienawiści i aspektów z tym związanych spo-
wodowały, że w Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Kaczynie nauczyciele podjęli 
decyzję, aby luty ogłosić miesiącem życzli-
wości. W tym celu podjęliśmy szereg działań, 
aby pokazać jak niewiele trzeba, aby wokół 
było cieplej i radośniej. Z hasłem „Słowa 
mają moc, używaj ich mądrze” rozpoczę-
liśmy akcję. W placówce zawisły plakaty 
przypominające o podstawowych zasadach 
pozytywnych zachowań oraz o zadaniach 
do wypełnienia w ciągu najbliższego miesią-
ca. Było poszukiwanie ukrytych karteczek 
z dziesiątkami miłych słów i zwrotów, lekcje 
tematyczne realizowane w klasach, wspólne 
warsztaty, oglądanie i omawianie projekcji 
edukacyjnych. Przy tej okazji, z udziałem 
naszych uczniów, powstał również filmik 
„Bądź dobrym kolegą”, przedstawiający 
scenki z niewłaściwymi zachowaniami. Każ-
da klasa wzięła udział w zadaniu „Niech 
obudzi nas deszcz życzliwości”. Pojawiło się 
„Nasze Drzewko Życzliwości”, które z każ-
dym dniem stawało się bogatsze o nowe list-
ki i serduszka z treściami pomocnymi w na-
szej akcji. W program wspaniale wpisało się 
Święto Zakochanych. Walentynkowe zwy-
czaje stały się w tym roku bardziej serdeczne 

i miały głębsze odniesienie. Niespodziewa-
nie, w tym czasie dotarły do naszej szkoły 
kolorowe szaliki, ręcznie wykonane przez 
dzieci prosto z Chin. Każdy zawierał kar-
teczkę z pozdrowieniami w języku chińskim 
i polskim tłumaczeniem. Zrobiło się bardzo 
miło i międzynarodowo. Mogliśmy też do-
świadczyć, że życzliwość nie ma granic.
Mamy nadzieję, że te wszystkie działania za-
owocują autentyczną życzliwością, i jak łań-
cuszek powędrują od naszych uczniów, do 
ich bliskich, sąsiadów, znajomych i powrócą 
do nas w różnych okolicznościach dnia co-
dziennego. Mówiąc komuś „Dzień dobry”, 
„Dziękuję”, „Proszę” – nie zwieszajmy gło-
wy, tylko miejmy odwagę popatrzyć w oczy, 
dostrzec konkretnego człowieka i uśmie-

chem wyrazić naszą życzliwość. Zapewne 
będzie to miało zupełnie inny odbiór, niż 
słowo rzucone w pośpiechu i bez emocji. 
Przypomnijmy sobie, jak czyjaś miła i szcze-
ra uwaga poprawiła nam nastrój na długi 
czas. Te małe promyczki ludzkiej życzliwo-
ści mają wielką moc, mogą rozświetlać szarą 
rzeczywistość i działać jak balsam na nasze 
smutki i przygnębienie. Szczególnego wy-
miaru nabiera ten aspekt w świetle wszelkiej 
niepełnosprawności, gdzie życzliwe spojrze-
nie, przyjazne gesty i słowo są niezmiernie 
ważne. Życzymy zatem Wszystkim: dni, ty-
godni, miesięcy i lat pełnych ludzkiej życz-
liwości.

T. K.

O życzliwości słów kilka… z SOSW w Kaczynie
Nawet środek mroźnej zimy może stać się czasem wyjątkowo ciepłym i serdecznym. Wystarczy trochę serdeczności, dobre-
go słowa, szczerego uśmiechu. W zawierusze codziennych spraw i obowiązków zapominamy o tym, co nas tak naprawdę 
wyróżnia od reszty istot na tym świecie. Mamy przecież wolną wolę i możemy jej używać w dobrym, albo niespecjalnie 
korzystnym dla siebie i otoczenia celu. 

Wreszcie nadszedł dzień 21 lutego i w pięknie przystrojonej 
sali gimnastycznej, zabrzmiały dynamiczne utwory w wyko-
naniu zespołu muzycznego „Sekret”. Od pierwszych dźwię-
ków muzyki na parkiecie zrobiło się tłoczno. Każdy znalazł 
swój sposób na wyrażenie emocji ruchem. Cieszyliśmy się 
bardzo, że razem z nami bawiło się kilku absolwentów na-
szej szkoły, którzy chętnie odwiedzają placówkę przy okazji 
różnych uroczystości. Było niezwykle miło, radośnie, energe-
tycznie. Mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje. My możemy 
jeszcze dodać: taniec również. Serdecznie dziękujemy zespo-
łowi muzycznemu „Sekret” z Choczni, że od kilkunastu już 
lat zapewnia bezpłatną oprawę muzyczną tej imprezy. 

T. K.

Ach, co to był za bal...
Okres karnawału powoli dobiegał końca, ale uczniowie w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kaczynie z niecierpliwością 
oczekiwali corocznego balu. Wiele dni wcześniej przygotowywali stroje i maski, snuli domysły z kim i jak będą się bawić.
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Borelioza jest chorobą wywoływaną przez 
bakterię (krętka) borrelia. Do zakażenia czło-
wieka dochodzi poprzez kleszcza, po kilku 
godzinach żerowania tego pajęczaka na skó-
rze człowieka. Kleszcze przenoszą borelię 
na człowieka od innych zwierząt. Nie każdy 
kleszcz zawiera w sobie bakterię borelię.

Kleszcze bytują na trawach oraz krzewach do 
wysokości 120 cm. Po zauważeniu wkłutego 
kleszcza trzeba usunąć go natychmiast. Należy 
zwracać uwagę, żeby nie przeoczyć na skórze 
malutkich, młodych postaci kleszcza (nimf), 
wielkości tylko 1,5 milimetra. Inne owady nie 
przenoszą borelii. Człowiek nie zaraża się bo-
reliozą od innego, chorego człowieka. Borelio-
za nie wpływa na ciążę i płód, nie przenosi się 
z mlekiem matki.

U 40% zakażonych osób w miejscu wkłucia 
kleszcza pojawia się rumień wędrujący (o śred-
nicy powyżej 5 cm) od 3 do 30 dni od zakaże-
nia. Wówczas, bez żadnych badań, trzeba le-
czyć antybiotykiem przez maksymalnie jeden 
miesiąc. Rumień wędrujący zanika do 4 tygodni, bez względu na to, 
czy zastosowano leczenie antybiotykiem, czy nie. Jeżeli leczenie anty-
biotykiem zastosowano – borelioza została wyleczona na 90%.

Odczyny serologiczne pojawiają się we krwi po 4 – 6 tygodniach od 
zakażenia. Jako pierwszy wykonuje się test ELISA – gdy jest ujem-
ny, to nie było zakażenia borelią. Diagnostykę serologiczną najlepiej 
wykonywać w jednym laboratorium, gdyż laboratoria różnią się od-
czynnikami. Badanie samego kleszcza w laboratoriach komercyjnych 
nie ma sensu. O boreliozie świadczą objawy kliniczne i odczyny se-
rologiczne u człowieka.

Po stwierdzeniu boreliozy badaniem serologicznym, leczenie anty-
biotykiem trwa także maksymalnie jeden miesiąc. Później nie leczy 
się dodatnich odczynów serologicznych; mogą one utrzymywać się 
do końca życia. Ale można porównywać kolejne wyniki, czy odczy-
ny nie wzrastają. U jednego człowieka mogą następować ponowne 
zakażenia, ponieważ infekcja borelią nie daje odporności. Nie ma też 
szczepionki przeciwko boreliozie.
Jeżeli boreliozy nie leczono antybiotykiem we wczesnej fazie choroby, 
rozwija się ona niestety w organizmie człowieka. Borelia, w zależności 
od genogatunku, ma powinowactwo do czterech: narządów/tkanek:
- stawów,
- układu nerwowego (neuroborelioza),
- skóry (przewlekłe zapalenie),
- serca (kardioborelioza; bardzo rzadko).

Po zdiagnozowaniu jakiejkolwiek postaci boreliozy leczenie antybio-
tykiem trwa do 1 miesiąca. Boreliozy nie należy leczyć antybiotykami 
przewlekle, miesiącami. Gdy trzeba powtórzyć kurację (jeśli np. na-
rastają miana odczynów serologicznych), to – po kilku miesiącach 
– antybiotykoterapia znów tylko do 1 miesiąca. Albo gdyby nastą-
piło ponowne zakażenie borelią, to także leczenie antybiotykiem 
do 1 miesiąca. W przypadku wystąpienia PLDS (post-Lyme disease 
syndrome), tj. przewlekłych niecharakterystycznych dolegliwości po 
przebyciu boreliozy, to objawów tych nie leczy się antybiotykami, 
lecz stosuje się leczenie objawowe (usuwające poszczególne objawy).
Zioła (czystek, szczeć itp.) oraz suplementy diety nie leczą boreliozy.

lek. med. Leon Ferfecki

Borelioza (choroba z Lyme)
AKTUALNE DANE MEDYCZNE – opracował lek. med. Leon Ferfecki, na podstawie szkolenia w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej 
(29.05.2018 r.), prowadzonego przez lek. med. specj. chorób zakaźnych Piotra Procnera.

reklama
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Prawo wygłoszenia pierwszego styczniowego wykładu na andry-
chowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku zarezerwowane jest dla 
Janusza Ślesaka, który przeważnie wykorzystuje tę okazję, aby mówić 
o ukochanej przez siebie astronomii. Okazją do styczniowego spo-
tkania były rocznice: setna powstania Międzynarodowej Unii Astro-
nomicznej i pięćdziesiąta pierwszego lądowania na Księżycu. Zaczę-
ło się od stwierdzenia, że – cytując Hoimara von Difurth – jesteśmy 
dziećmi Wszechświata. Wykładowca przypomniał skalę wielkości ko-
smicznych, mówiąc z jednej strony o ogromnych gwiazdach (np. Anta-

res czy Betelgeza), przy których nasze słońce wydaje się być kruszyną, 
a z drugiej o odległościach między nimi, mierzonymi w dziesiątkami 
i setkami lat świetlnych, z których każdy ma prawie 9,5 miliarda kilo-
metrów. Dowiedzieliśmy się także, że podobieństwa mitów o gwiaz-
dach i planetach istniejących w religiach różnych ludów pozwalają na 
odtworzenie w przybliżeniu prehistorycznych wędrówek tych ludów. 
Mowa tu na przykład o tym, że podobne mity są u ludów syberyjskich 
i u Indian północnoamerykańskich, którzy jak się dziś przypuszcza, 
dotarli tam z Azji przez zamarzniętą Cieśninę Beringa
Najważniejszą rzeczą, o jakiej wykładowca poinformował słuchaczy, 
było istnienie aplikacji komputerowej Stellarium, Jest to rodzaj do-
mowego planetarium, dzięki któremu każdy może obserwować, jak 
wygląda niebo widziane w jego miejscowości. Najeżdżając kursorem 
na poszczególne ciała niebieskie można odczytać ich nazwy, odległo-
ści od Ziemi i inne dane o nich. Wynosząc  na zewnątrz domu laptop 
z uruchomionym programem Stellarium mamy gotową mapę nieba, 
dzięki której możemy identyfikować obserwowane gwiazdy i planety.
Możliwości aplikacji Stellarium są znacznie większe. Wykładowca przy 
jej pomocy pokazał nam widok nieba nad Betlejem w roku narodzenia 
Chrystusa, a także całkowite zaćmienie słońca, które nastąpi w Andry-
chowie w roku … 2135. Aby wprowadzić do swego komputera tę po-
żyteczną aplikację należy w wyszukiwarce wbić Stellarium Web online.
Nie zabraklo też akcentów andrychowskich. Wspomniano o Andry-
chowianinie Michale Gumieli, studencie Politechniki Warszawskiej. 
Jest on jednym z konstruktorów i wykonawcy sztucznego satelity 
PW-Sat2, który od grudnia ub.r. krąży po orbicie okołoziemskiej. 
Zadaniem satelity jest zbieranie kosmicznych śmieci.

Kolejnym tematem była informacja, że na ukończeniu jest budowa 
obserwatorium astronomicznego w szkole w Sułkowicach-Bolęcinie. 
Na pewno ważny fakt, jakim będzie otwarcie obserwatorium stanie 
się przedmiotem osobnej publikacji w naszej gazecie.

Andrzej Fryś

Młodzi twórcy satelity PW-Sat2. Michał Gumiela stoi po 
prawej stronie i trzyma polską flagę

Janusz Ślesak zaprosił studentów 
UTW na wirtualny spacer po niebie

Rozgwieżdżone niebo na Pieninami

Materiał dostarczony do redakcji 28 stycznia 2019
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Z wykładu wynikało, że spacer nie tylko poprawia kondycję fizyczną, 
lecz ma także korzystne oddziaływanie na funkcjonowanie mózgu. 
Zatem spacerujmy, tym bardziej, że wykładowczyni powiedziała że 
„lenistwo wciąga”.

Spacer drogą 
do zdrowia
Taki był tytuł wykładu, jaki 
na Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku wygłosiła 17 stycznia 
dr Izabela Zając-Gawlas, ad-
iunkt na Akademii Wycho-
wania Fizycznego im. Jerze-
go Kukuczki w Katowicach. 

Wykładowczyni przekonywała 
(i chyba przekonała) słuchaczy, 
że najlepszym sposobem na za-
chowanie zdrowia jest zażywanie 
ruchu, zaś najprostszym tego ru-
chu rodzajem jest spacer. Bardzo 
pożądane jest przerywanie przechadzki łatwymi ćwiczeniami gimna-
stycznymi, dobre wyniki daje też spacer z kijkami – Nordic Walking. 
Z przedstawionych tabel można było się dowiedzieć, że dorosły 
człowiek powinien codziennie przemaszerować aż 10.000 kroków, 
a z moich doświadczeń wynika, że liczba ta nie jest mała.

Andrzej Fryś

Materiał dostarczony do redakcji 28 stycznia 2019

W lutym 2018, napisałem pierwszy felieton z cyklu „Andrychowskim 
okiem”. Tak się złożyło, że podziwiałem w nim Polskie Wybrzeże – za 
czyste powietrze w Sopocie i za zachowanie nazwy ulicy Dąbrowsz-
czaków w Gdańsku. Zachowanie nazwy ulicy było osobistą zasługą 
prezydenta Pawła Adamowicza i utrzymało się tylko do listopada ub.r. 
W tym roku prawie cała niedziela 13 stycznia minęła mi pod znakiem 
radości z jakże pozytywnych działań Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. W Andrychowie uwijali się młodociani (nie tylko) wo-
lontariusze i wolontariuszki z puszkami, obywatele naszego miasta 
nie szczędzili pieniędzy na datki dla Orkiestry.  Wieczorem tragedia: 
ciężko ranny został Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Mimo, że 
Gdańsk od Andrychowa dzieli 700 km i mimo, że nigdy nie poznałem 
go osobiście, poniedziałkowy komunikat o jego śmierci odebrałem 
tak, jakby umarł mi ktoś z najbliższych. Cześć jego pamięci!

Andrzej Fryś
(Endnotes) 
1 Zbigniew Lot i Urszula Wacław z Uniwersytetu Trzeciego Wieku uzbierali 4.387 
zł, a więc około 3,5 % całej uzbieranej w Andrychowie kwoty

Andrychowskim okiem

Radość miesza się 
ze smutkiem. Wielkim

Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem artykuł „Wojenne wspo-
mnienia” zamieszczony w styczniowych „Nowinach”. Przypusz-
czam, że piękny wiek Prababci Marysi spowodował, że do materiału 
zakradły się pewne nieścisłości, które – w imię prawdy historycznej 
– należy sprostować. 
Po pierwsze hitlerowska armia wkroczyła do Andrychowa 3 wrze-
śnia 1939, a więc trzy dni, a nie, jak napisano w wywiadzie z Prabab-
cią, dwa tygodnie po rozpoczęciu wojny.
Po drugie Chocznia, podobnie jak Andrychów i lewobrzeżna część 
Wadowic, należały do Rzeszy Niemieckiej (Reichu), a nie do Gene-
ralnej Guberni. Nie miało to zresztą większego znaczenia, bo oku-ło to zresztą większego znaczenia, bo oku- to zresztą większego znaczenia, bo oku-
powana była zarówno część Polski włączona do Reichu, jak i Ge-
neralne Gubernatorstwo. Granica pomiędzy Reichem, a Gubernią 
przebiegała na Skawie.
Tak czy inaczej wywiady ze starszymi osobami są cennym wkładem 
w opis historii naszej małej ojczyzny. Nie pozostaje mi więc nic in-
nego, jak pogratulować trzynastoletniej Hani dobrej dziennikarskiej 
roboty i życzyć Prababci Marysi wszystkiego najlepszego, a przede 
wszystkim zdrowia, z okazji Dnia Babci, który obchodziliśmy 
w styczniu.           Andrzej Fryś

O „Wojennych wspomnieniach”
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Wybitnym członkiem andrychowskiego koła był Aleksander Zieliński 
(1895-1970) legionista, kombatant I wojny światowej, kampanii 1920 r.  
i powstań śląskich. Po wojnie, w której odniósł rany, był aktywnym 
działaczem społecznym, członkiem „Czytelni” i K.S. „Beskid”, a także 
prezesem Koła Związku Inwalidów Wojennych. Wnukiem Aleksandra 
Zielińskiego jest dziennikarz „Nowin” Jan Zieliński. Andrychowskie 
koło Związku obchodziło 15 sierpnia 1939 r. jubileusz dwudziestolecia 
istnienia. Ilustracje przedstawiają kopię zaproszenia na te uroczystości 
oraz wykonane wówczas okolicznościowe zdjęcie Zarządu Koła.

Szczegółowy opis obchodów dwudziestolecia znaleźć można w ar-
tykule: „O uroczystości w Andrychowie, która mimowolnie stała się 
klamrą Dwudziestolecia Międzywojennego”. Ten napisany przez Te-
resę Putek, Marię Skrzypiec i Andrzeja Frysia artykuł wydrukowany 
był w roku 2010, w numerze 13 przeglądu historyczno-kulturalnego 
„Wadoviana”. Z jego treścią można się zapoznać na stronie interneto-
wej Wadovian, w zakładce „Archiwum Wadovian”.

Andrzej Fryś

Stulecie andrychowskiego Koła 
Związku Inwalidów Wojennych R.P

Materiał dostarczony do redakcji 28 stycznia 2019

28 lutego tego roku minęło sto lat od powstania w Andrychowie Koła Związku Inwalidów Wojennych R.P. Koło to zostało zor-
ganizowane jeszcze przed oficjalnym powstaniem Związku, którego zjazd założycielski w Warszawie miał miejsce w kwietniu 
1919. Natomiast Związek Inwalidów Wojennych w austriackiej Galicji działał już w r. 1917.

Okolicznościowe zdjęcie Zarządu Koła ZIW, wykonane 
w 1939 r., na dwudziestolecie Koła. W pierwszym rzędzie po-
środku siedzi prezes Aleksander Zieliński.

Awers i rewers zaproszenia na uroczystość 20-lecia 
andrychowskiego koła Związku Inwalidów R.P.
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Bardzo ciekawy wykład wygłosił z tej okazji Daniel Korbel, 
znawca tematu, doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach. Tematem wykładu, a także artykułu 
w najnowszym numerze rocznika, były słabo dziś pamiętane 
wydarzenia, jakie w dniach 23-30 stycznia 1919 r. miały miej-

sce na terenach dawnego Księstwa Cieszyńskiego. Żołnierze 
czescy naruszyli wówczas tymczasową granicę Polski wkracza-
jąc na tereny zamieszkałe w większości przez ludność polsko-
języczną, oraz dopuścili się szeregu zabójstw i innych czynów 
niegodnych. Mimo obrony, którą prowadzili także żołnierze 12 

pp. z Wadowic nie udało się obronić terytorium i w końcu, już 
w r. 1920 ustalono granicę polsko-czeską w tym rejonie tak, jak 
przebiega ona obecnie. Daniel Korbel napisał także na ten te-
mat artykuł „Wojna o Cieszyn”, opublikowany w nr 4 tegorocz-
nej „Polityki”.
Tematem przewodnim najnowszego numeru „Wadovian” było 
stulecie odzyskania niepodległości. Opracowanie z tej dziedzi-
ny: „Andrychów w czasach Wielkiej Wojny. Stulecie odzyskania 
niepodległości 1918-2018”, autorstwa Andrzeja Frysia i Darii 
Rusin, (którzy piszą także do „Nowin Andrychowskich”) zosta-
ło zamieszczone w prestiżowym dziale „Rozprawy i Artykuły”. 

Red.

Promocja nowego numeru Wadovianów
w stulecie czesko-polskiej wojny ośmiodniowej

W piątek 1 lutego b.r. w Muzeum Miejskim w Wadowicach odbyła się promocja nowego, dwudziestego pierwszego już 
numeru, przeglądu historyczno-kulturalnego Wadoviana. Spotkanie otworzył Redaktor Naczelny Wadovian Piotr Wyrobiec, 
który jest także Dyrektorem Wadowickiego Centrum Kultury.

Słuchaj nas  
codziennie!

Audycja historyczna  
w każdą środę o 12.00 
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Na każdym z dwudziestu kilku egzempla-
rzy napisałam wtedy:

W przyrodzie nic nie ginie;
żaden kamień
żaden kwiat
żadna kropla deszczu.
Z przestrzeni publicznej
tak samo trudno wymazać
dobro, jak i zło.
Każde słowo, każdy czyn zapisano;
także w chmurach.
Jeżeli za sto lat
jakaś inna Jadwiga
sięgnie do starych ksiąg
i do tych chmur
pozwólcie jej znajdować dowody 
na istnienie dobra 
oraz piękna ludzkich postaw i czynów!

Wspomniane „Sceny…” powstały w opar-
ciu o Księgi Protokołów z posiedzeń Rady 
Miejskiej (RM). Przeczytałam je wszystkie; 
od roku 1867 do roku 1939. Przez te 72 
lata zmieniali się burmistrzowie, zmienia-
ły się składy Rady, nie zmieniał się tylko 
przedmiot obrad – Andrychów. Te stare 
księgi pokazują, jak bardzo radni się spie-
rali. Prawie o wszystko. O jedną kwestię 
nawet lat kilka albo kilkanaście, ale zawsze 
(z drobnymi wyjątkami) najkorzystniejsze 
dla miasta rozwiązania zyskiwały więk-
szość głosów w Radzie. Budżet małego 
Andrychowa był mocno ograniczony 
i każdy złoty reński musiał być racjonalnie 
spożytkowany.  Nie pozwalano na to, by 
osobiste interesy albo też animozje, któ-
rych było co niemiara, miały wpływ na 
wyniki głosowań. Gdy radni zorientowali 
się, że wiceburmistrz Antoni Wietrzny 
lobbuje we własnej sprawie, jego osoba 
spotkała się z ostracyzmem i potępieniem. 

Dla łagodzenia personalnych starć, spo-
śród członków Rady, powoływano sądy 
honorowe, które stojąc na stanowisku, że 
pojednanie leży w interesie Andrychowa, 
do tego pojednania dążyły. Na nadzwy-
czajnej sesji RM, 6 maja 1877 roku, bur-
mistrz Marcin Gayczak dowodził, że istotą 
współżycia w takim miasteczku jak An-
drychów jest zgoda i harmonia pomiędzy 
obywatelami miasta tutejszego w ogólności, 
a Rady gminnej tegoż miasta w szczególno-
ści. Bo bez zgody, harmonii i jedności nie ma 
szczęścia. 
Jestem niemal pewna, że w propagowa-
nych przez Gayczaka pojęciach zgody, har-
monii i jedności, mieściły się też konstruk-
tywne spory. Spory na argumenty. Pełno 
ich w starych księgach. Niektóre, z per-
spektywy czasu, budzą rozbawienie. Bo 
jak nie uśmiechnąć się, gdy na propozycję 
radnego Beranka, aby ze względu na cia-
snotę, budynek szkolno-magistralny (Ry-

Likwidujemy? NIE!

Gdy minioną jesienią kadencja andrychowskiej Rady Miejskiej, obejmująca lata 2014 – 2018, dobiegła końca, zostałam po-
proszona o wpisanie dedykacji do książki mojego autorstwa zatytułowanej „Andrychów. Sceny z życia miasta”. Burmistrz Żak 
postanowił obdarować nią współpracujących z nim radnych. 
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nek 15) podnieść o jedno piętro, burmistrz 
Gayczak odpowiedział, że jest to niemo-
żebne,  gdyż silne wiatry jakie Andrychów 
nawiedzają, mogą zerwać dach. Czyż nie 
jest równie zabawnym argument radnego 
Szczerskiego, według którego wspinanie 
się na drugie piętro byłoby dla dzieci zbyt 
uciążliwe i męczące. 
Musiało minąć parę lat i zdarzyć się nie-
szczęście, by andrychowska Rada Miejska 
postulat radnego Beranka uznała za sen-
sowny i się nad nim pochyliła.
W przyrodzie nic nie ginie. W starych księ-
gach też… 
Jednym z pierwszych wniosków złożonym 
w 1892 roku przez Komisję Zdrowotną 
był zakup beczki do czyszczenia dołów 
kloacznych. Komisja wykazała, że w inte-Komisja wykazała, że w inte-
resie władz leży zakup owej beczki i utrzy-
manie jako takiego poziomu sanitarnego 
w gminie, gdyż może dojść do skażenia 
wody przez gromadzone w kloakach nie-
czystości. Radny Wincenty Młodzik uznał 
wniosek za bezsensowny, a wydatek 400 zł 
reńskich za zbyt kosztowny. Radni zgodzili 
się z Młodzikiem. Krótkowzroczność oka-
zała się brzemienna w skutkach. Wkrótce 
wybuchła epidemia tyfusu. Radni zasiali… 
śmierć zebrała żniwo. 
Decyzje radnych kolejnych kadencji, po-
dejmowane w latach 1867 – 1939, mogą 
zadziwiać czytelnika starych ksiąg: raz roz-
tropnością , raz jej brakiem. Czasem  mogą 
napawać dumą. 

Myślę sobie, że gdy za jakiś wiek, czy dwa, 
jakaś inna Jadwiga pochyli się nad kolejny-
mi tomami protokołów z posiedzeń an-
drychowskiej Rady Miejskiej, znów będzie 
miała okazję popaść w zadziwienie. 
Na pewno trudno jej będzie zrozumieć, 
tak jak wielu współczesnym andrychowia-
nom, decyzję Rady Miejskiej VIII kadencji, 
która dziesięcioma głosami postanowiła 
nie łączyć trzydziestokilkuosobowej szko-
ły z sąsiadującą przez ścianę szkołą sześć-
setosobową. 
Choć merytoryczne wypowiedzi dyrekto-
rek obu szkół wskazywały na korzyści wy-
nikające z połączenia, choć za tym samym 
optowali nauczyciele, związki zawodowe, 
rodzicielska większość, władze miasta, 
arytmetyka i… logika, argumentacja na 
nic się zdała. NIE! Powiedziało dziesięciu 
radnych; bo dobro dziecka, bo tradycja, bo 
trzeba dać szansę…
Przypomnijmy, że propozycja połączenia 
„Dwójki” i „Trójki” podnoszona była 

przez władze miasta już dwa lata temu, 
w momencie wejścia w życie reformy edu-
kacji sygnowanej przez minister Zalewską. 
Jak bardzo komplikują działalność samo-
rządów (nie mówiąc o uczniach) nieprze-
myślane i niedopracowane szczegóły re-
formy, widać właśnie teraz. 
Dwa lata temu grupa radnych VII kadencji 
utrąciła wspomniany projekt i przegłoso-
wała uchwałę przygotowaną przez radną 
Alicję Studniarz. 
Na sesji 23 lutego 2017 roku przedstawia-
jąc projekt uchwały o powołaniu czterech 
podstawówek, apelowała ona do członków 
RM, aby dali rodzicom wybór. Podobnie 
wybrzmiał głos przedstawicielki rodziców: 
- Radni mają szansę uszanować wolę ro-
dziców, którzy dla dobra dzieci opowiadają 
się za czterema szkołami podstawowymi.
Radni uszanowali tę wolę i przyjęli uchwa-
łę 7 głosami, przy 13 wstrzymujących się. 
Na koniec tego roku szkolnego, gdy pro-
gi „Trójki” opuszczą najstarsze roczniki, 
placówka będzie liczyć 35 uczniów (dwie 
klasy). Liczba, choć nie ma głosu, mówi 
nam dobitnie, że rodzice nie skorzystali 
z szansy, jaką stwarzała im uchwała RM 
VII-ej kadencji. Po dwóch latach, radni PiS 
oraz Kobielus 2018 ponownie zaapelowa-
li o kolejną szansę dla „Trójki” i odrzucili 
większością głosów uchwałę przygoto-
waną przez radnego Romana Babskiego. 
Uchwała stwarzała możliwość połączenia 
dwóch szkół funkcjonujących w jednym 
budynku w jedno ciało o jednej nazwie: 
Szkoła Podstawowa nr 2, czyli sankcjo-
nowała obecny stan faktyczny, gdy jedna 
szkoła korzysta z pomieszczeń drugiej, po-
rządkowała sprawy organizacyjne i ukróca-
ła rozrzutność finansową. Żeby tego do-
konać, formalnie trzeba było zlikwidować 
SP 3. Jednak uchwała zgłoszona przez rad-
nego Babskiego przepadła w głosowaniu.
Teraz trzeba czekać na rozwój wypadków. 
Czy druga szansa okaże się szansą na suk-
ces? Znów wszystko w rękach rodziców. 
Jeśli z niej nie skorzystają będzie i głupio, 
i śmieszno…
No i z gestem… Bo przecież szkoła z czter-
dziestką czy pięćdziesiątką uczniów wyma-
ga obsługi cirka dziesięciu osób (poczynając 
od dyrekcji, przez bibliotekę, kuchnię, admi-
nistrację, po personel sprzątający).

Szczerze przyznam, że nie wierzyłam w tak 
nieracjonalne rozwiązanie. Nie wierzyłam, 
że zignorowany zostanie głos tak wielu an-
drychowian. Gdy za jakiś czas, jakaś inna 

Jadwiga sięgnie do starych ksiąg, by zna-
leźć uzasadnienie dla tej właśnie decyzji 
radnych, będzie w kłopocie. Chyba, że ha-
sła o szansie, o dobru dzieci, o tradycji nie 
uzna za slogany.
Moim zdaniem, kluczowy dla zrozumienia 
sytuacji jest zaimek.  
Jak wiadomo, od niedawna istnieje obo-
wiązek dźwiękowego utrwalania posiedzeń 
Rady Miejskiej. W księgach nie zapisano, 
ale taśmy utrwaliły głos wiceprzewodni-
czącej RM, gdy po obradach utrącających 
uchwały burmistrza Żaka, ta gratulowa-
ła koledze radnemu: - Wiesiek, szacun, 
że sprowadziłeś ich do parteru. Pomijając, 
kogo i za co radna obdarowała szacun-
kiem, moją uwagę zwrócił zaimek – ICH. 
ICH – oznacza podział, na „my” i „oni”. 
Stare księgi nie znają takiej sytuacji. Róż-
niono się, ale nigdy nie tracono z oczu 
interesu miasta i jego mieszkańców. Gło-
sowano jak nakazywał rozum, sumienie 
i pozwalał budżet. Nie obowiązywała 
lojalność partyjna, bo partie wtedy nie ist- wtedy nie ist-
niały (przynajmniej w XIX w.). W osobie 
burmistrza upatrywano współgospodarza, 
nie przeciwnika.  
Sprowadzanie ich do parteru oznacza, że 
salę radną – bo tak nazywano ją w starych 
księgach – zamieniono na arenę zapaśni-
czą, na której jedni drugim coś chcą udo-
wodnić. W takiej rywalizacji albo się prze-
grywa, albo się wygrywa. Na pewno się nie 
współpracuje, nie buduje, nie tworzy, nie 
idzie do przodu! 
A my? Mieszkańcy tego miasta? No cóż. 
Dokonaliśmy wyboru składu drużyn. Kto 
już uiścił podatek od nieruchomości, może 
czuć się posiadaczem abonamentu na te-
goroczne rozgrywki. Skoro jedni radni 
sprowadzają drugich do parteru, to znaczy, 
że nas – mieszkańców,  sprowadzono do 
roli kibiców, że odebrano nam podmioto-ów, że odebrano nam podmioto-, że odebrano nam podmioto-
wość.
Szkoda, że w samorządzie małego mia-
steczka powielane są krajowe wzorce. Fakt, 
że budowanie wspólnoty jest jest zadaniem 
trudniejszym i efektywniejszym niż two-
rzenie podziałów.   
Faktem jest też, że dostrzeganie w życiu 
publicznym dowodów na piękno ludzkich 
postaw i czynów ma niewątpliwy wpływ 
na nasz szacunek do autorów tych postaw 
i nasze poczucie dumy z miejsca, w którym 
żyjemy.

Jadwiga Janus
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Trend odwrócił się dopiero na początku 
XXI wieku. W roku 2005, po raz pierwszy 
w historii miasta, zlikwidowano szkołę. Była 
to założona w 1873 roku – Szkoła Podsta-
wowa nr 1. Nie czas na przypomnienie bo-
gatej historii „Jedynki”, ale przypomnienie 
historii jej likwidacji, w kontekście próby li-
kwidacji „Trójki”, jest całkiem a’propos. 

Jak się odbył cały proces, prześledzić moż-
na w dokumentacji Rady Miejskiej. Uwagę 
zwraca tempo prac (dwa głosowania i po 
sprawie) oraz jednomyślność radnych (zero 
sprzeciwu). 
W „Informacji wprowadzającej”, którą 
opracował Wydział Edukacji i Spraw Spo-
łecznych, a podpisał burmistrz Jan Pietras, 
poinformowano o zamiarze likwidacji „Je-
dynki”. Powody ku temu były cztery: ilość 
dzieci nieadekwatna do postanowień Ra-
mowego Regulaminu Pracy Szkoły, wysokie 
koszty utrzymania placówki, brak sali gim-
nastycznej oraz niewielka odległość SP 1 od 
SP 2. Ostatni argument wynikał z tego, że 
uczniów z obwodu „Jedynki” miała w ca-ów z obwodu „Jedynki” miała w ca- z obwodu „Jedynki” miała w ca-
łości przejąć „Dwójka”.  Warto podać też 
kwoty; w 2005 r. koszt kształcenia jednego 
ucznia w małej szkole jaką była „Jedynka” 
wynosił  5 670 zł, w dużej szkole, takiej jak 
„Dwójka” – 3 802 zł. Różnica pomnożona 
przez ilość uczniów dawała spore oszczęd-
ności w budżecie miasta i trudno było ten 
argument zignorować.  
Na spotkaniu Komisji Oświaty, 17 stycznia 
2005 roku, projekt uchwały przedstawio-
ny przez Kierownika Wydziału Edukacji – 
Leszka Kucharskiego nie wzbudził żadnych 
emocji. Radni dopytywali tylko:
- Czy uczniowie przejdą wraz ze swoimi na-
uczycielami?
- W jaki sposób zostaną zabezpieczone pamiątki 
po szkole z dwustuletnią tradycją?
- Jak zostanie wykorzystany sprzęt dydaktyczny?
- W jaki sposób wykorzystane zostaną budynki 
pozostałe po szkole?
Tylko na to ostatnie pytanie nie padła odpo-
wiedź. – Na dzisiaj nie chcę się na ten temat 
wypowiadać – powiedział wtedy burmistrz 
Jan Pietras. 

Parę pytań, parę odpowiedzi. Bez emocji, 
zgodnie: Komisja pozytywnie zaopiniowała 
projekt Uchwały w sprawie zamiaru zlikwi-
dowania Szkoły Podstawowej nr 1; za – 8, 
przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
Dziesięć dni później, na sesji Rady Miejskiej 
przewodniczący – Zbigniew Janosz poddał  
projekt Uchwały pod głosowanie. Ale wcze-
śniej odbyła się krótka dyskusja. Jakie kwe-
stie interesowały radnych?
Właściwie tylko trzy. Zbigniew Janosz pytał 
o zmianowość, Sebastian Ramenda o to, czy 
rodzice wiedzą o podejmowanej uchwale? 
I tu okazało się, że dyrektor Szkoły poinfor-
mował tylko przewodniczącego Rady Szko-ł tylko przewodniczącego Rady Szko- tylko przewodniczącego Rady Szko-
ły, a  decyzja o likwidacji zyskała jego pełną 
aprobatę.
 – Do wszystkich rodziców są przygotowane 
imienne pisma,. (…) na spotkaniu z rodzica-
mi dokładnie omówi się uchwałę – zapewniał 
kierownik Kucharski. 
Wiceprzewodniczący RM – Andrzej Fryś 
mówił nie o przyszłości, ale przeszłości. 
Uważał, że z szacunku do historii najstarszej 
Szkoły w mieście, z szacunku do  osobistości, 
które tu pracowały, jak również z szacunku 
do wybitnych wychowanków, powinno się 
wmurować w tym miejscu tablicę odpowied-
niej treści. Na koniec odnotujmy głos prze-
wodniczącej Komisji Oświaty KSiT – Teresy 
Białow: Likwidacja najstarszej szkoły w mie-
ście, to bardzo bolesna sprawa, szczególnie dla 
nauczycieli. Gmina Andrychów nie pierwsza 
podejmuje takie trudne decyzje, jednak dla na-
uczycieli dobro dziecka jest dobrem najwyższym. 
Poprawa warunków nauki tych dzieci przecho-
dząc ze Szkoły nr 1 do nr 2 powinna skłaniać 
ku temu, że jest to krok dobry, pozytywny. Cała 
historia Szkoły nr 1 w odpowiedni sposób po-
winna być zachowana, wyeksponowana. (…)
Komisja Oświaty KSiT pozytywnie zaopinio-
wała projekt uchwały w sprawie zamiaru zli-
kwidowania Szkoły Podstawowej nr 1 w An-
drychowie.
27 stycznia 2005 roku Rada Miejska w głoso-
waniu jawnym przyjęła uchwałę; 17 głosów 
było za, 2 się wstrzymały. 
24 czerwca 2005 roku dobiegł końca rok 
szkolny 2004/05 i dobiegła końca 134-letnia 

historia „Jedynki”. „Nie było rozpaczy z po-
wodu likwidacji szkoły” – napisały „Nowi-
ny” w relacji z uroczystego pożegnania.
Gdy dwa lata temu władze miasta wystąpiły 
z propozycją połączenia „Dwójki” i „Trójki” 
w jedną szkołę, od razu zaktywizowali się ro-
dzice i nauczyciele tworząc Komitet Obrony 
Trójki. Szukano poparcia wśród posłów na 
sejm RP. W wystąpieniach publicznych nie 
przebierano w słowach, przyrównując zwo-
lenników proponowanego rozwiązania do 
Targowiczan. Zamiary władz miasta się nie 
powiodły. Nie powiodła się kolejna próba, 
tym razem likwidacji „Trójki” (bo takiej pro-
cedury wymaga prawo).
Choć w urzędowych dokumentach związa-
nych z likwidacją „Jedynki” nie pojawia się 
taki wątek, rodzice i nauczyciele do dziś dnia 
wspominają, jak walczyli o swoją szkołę. 
Tradycja, osiągnięcia, dobro dzieci – były ich 
argumentami. Nic nie wskórali. Logika i eko-
nomia pokonały sentymenty. 
Wydaje się, że minęło wystarczająco wiele 
czasu, by każdy andrychowianin sam oce-
nił słuszność decyzji andrychowskiej Rady 
Miejskiej podjętej w 2005 roku.
Jako ciekawostkę dodać możemy, że likwi-
dacji „Jedynki” nie sprzeciwiał się ówczesny 
radny – Krzysztof  Kubień. Czternaście lat 
później, jako przewodniczący Rady Miejskiej 
sprzeciwił się natomiast likwidacji „Trójki”. 
Bo: tradycja, bo szansa, bo dobro dziecka.

Jadwiga Janus

Likwidujemy? TAK!
Od chwili założenia pierwszej szkoły w Andrychowie – a było to w roku 1833 – rajcy miejscy nieustająco podnosili kwestie 
ciasnoty, wynikające z braku sal lekcyjnych, które musiały pomieścić nawet 60-cio osobowe klasy. Jeśli problemy lokalowe 
udało się rozwiązać przez nadbudowę piętra, przez jakiś remont albo wzniesienie nowego budynku, to po paru latach pro-
blem wracał jak bumerang. 
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Jesteśmy dla państwa również na facebook’u 
Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie 

Czekamy na wasze wiadomości, 
zdjęcia, filmiki i komentarze 

dotyczące tego, co Wy widzicie w okolicy!

Zatem… jest środa, 1 marca 1939 roku, godz. 
19. Z „Protokołu z zebrania wyborczego do 
Zarządu Miejskiego” dowiadujemy się, że 
w wyznaczonym terminie w Magistracie sta-
wiło się szesnastu nowo wybranych członków 
Rady Miejskiej. Zgodnie z ówczesnym pra-
wem, w parę miesięcy po ukonstytuowaniu się 
nowej Rady,  25 II ’39 r. starosta zarządził ko-
lejne wybory, tym razem do Zarządu Miejskie-
go. Spośród siebie radni mieli wybrać: burmi-
strza, wiceburmistrza oraz trzech ławników. 
Te pięć osób miało tworzyć nowy Zarząd. 
Przewodniczący obradom – Stefan Majkut, 
w pierwszym punkcie, wniósł pod głosowanie 
kwestię wysokości burmistrzowskiego upo-
sażenia. Radni uchwalili, że będzie to stawka 
ustalona trzy lata wcześniej, czyli 350 zł/mie-
sięcznie. 
Dopiero w dalszej kolejności przystąpiono do 
wyboru burmistrza. Kandydat był tylko je-
den – Adam Wietrzny. „Zgłoszenie na piśmie 
przedłożył radny ks. Kan. Klemens Tatara” – 
zanotował sekretarz miejski – Stefan Bryksa. 
I dalej: „Na 16 głosujących otrzymał p. Adam 
Wietrzny 13 głosów. Czystych kartek oddano 
3”.
Historia Andrychowa pamięta niejedne wybo-
ry, ale nigdy nie zdarzyło się, by towarzyszyło 
im takie zainteresowanie. Na sali zgromadziło 
się ok. 50 osób publiczności! Nigdy też nie 
zdarzyło się, by wyborom towarzyszyła taka 
feta! W protokole powyborczym czytamy:
Po ogłoszeniu wyników zerwała się na sali burza 
oklasków i okrzyki: Niech żyje!
Rozległ się huk wystrzałów z moździerzy, 
a z podwórza odezwała się orkiestra i spontaniczne 
okrzyki zebranej tam publiczności i stowarzyszeń.
Na salę Rady miejskiej wkroczyły delegacje 3-ech 
stowarzyszeń: Zw. Strzeleckiego, Byłych Wojsko-
wych i Związku Rezerwistów, składając nowo 
wybranemu burmistrzowi życzenia dalszej owoc-
nej pracy. 

Ostatni, przedwojenny wieczór wyborczy
Data 1 września 1939 roku we wszystkich budzi jednoznaczne skojarzenia. Dokładnie sześć miesięcy wcześniej odbyły się 
ostatnie przed wybuchem wojny wybory burmistrza miasta Andrychowa. Nie tylko z tego powodu, ale także dlatego, że 
towarzyszyła im niespotykana dotąd oprawa, warto znów udać się do Magistratu i wspomnieć ten jedyny w swoim rodzaju 
wieczór wyborczy. 

Jak tłumaczyć tę spontaniczność andrychowian? Dla Adama Wietrznego miała to być dru-
ga kadencja. Widocznie idea uczynienia z Andrychowa miejscowości letniskowej i wynika-
jące z tego zmiany dokonane w wyglądzie oraz infrastrukturze miasta docenili również jego 
mieszkańcy.
W tym miejscu dodać musimy, że idea ta narodziła się w głowie piekarza z ul. Legionów 
– Franciszka Frysia młodszego. Wybór jego osoby na stanowisko wiceburmistrza, wydał 
się naturalnym wyborem. W składzie Zarządu miasta znaleźli się także ławnicy: Fryderyk 
Zobel, Stanisław Kurzyniec i Józef  Kreczmer.
Wszyscy wymienieni zostali zgłoszeni przez Polskie Chrześcijańskie Zjednoczenie Narodo-
we.  Już na kwietniowej sesji burmistrz Wietrzny przedstawił trzynastopunktowy „program 
pracy nowego Zarządu i Rady Miejskiej”. Władze miasta nie zdążyły się wziąć do pracy, bo 
wybuchła wojna.

Jadwiga Janus 

historia
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Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie musimy cofnąć się w czasie 
do roku 1842, kiedy to przyszła na świat Filipina Kottek. Jej matka, 
andrychowianka z pochodzenia, była córką zamożnego karczmarza 
Jana Pękali, a siostrą przyszłych pań Marii Kośvitzkiej i Teresy Hera-
din. Bratem Filipiny był uznany architekt Aleksander Kottek, który 
pracował m. in. w Wiedniu, Warszawie, Krakowie, czy w majątku 
Duboja (dziś Dubaje k. Pińska na Białorusi). Andrychowianom po-
winien kojarzyć się Aleksander Kottek przede wszystkim z neogo-
tycką kaplicą pw. Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny na 
Cmentarzu Komunalnym, którą zaprojektował w 1880 r. na życze-
nie wuja, Józefa Kośvitzkiego. Budowla w zamierzeniu miała pełnić 
funkcję grobowca Kośvitzkich, spoczywają w niej również przedsta-
wiciele rodziny Pękalów, Heradinów, wieloletni proboszcz parafii św. 
Macieja ks. Stanisław Jurkowski, a wreszcie sam twórca kaplicy, który 
zmarł w Andrychowie w 1897 r.
Wróćmy jednak do Filipiny, która poślubiła Bogusława Macieja 
Herse. Rodzina ta przybyła do Warszawy z Poznania w I poł. XIX 
w. W 1868 r. trzej bracia Hersowie – Bogusław, Adam i Ferdynand 
założyli słynny dom mody, który początkowo mieścił się przy ul. 
Senatorskiej 10, a od 1899 r. przy ul. Marszałkowskiej 1501. Kolej-
ne pokolenia rodziny stworzyły nie tylko ważne miejsce na mapie 
przedwojennej Warszawy, ale również prawdziwe modowe impe-
rium, inspirujące się wprawdzie paryskimi domami mody, jednak 
w wielu aspektach unikatowe. „Dom Mody Bogusław Herse” to, jak 
stwierdziła Jadwiga Waydel-Dmochowska, „więcej niż znana firma 
warszawska, to specyficznie warszawska instytucja. Równocześnie 
salon mód wysokiej klasy, to co się w Paryżu nazywa haute couture, 
i wielki magazyn, niepodobny jednak ani do wielkich magazynów 
paryskich „Galeries Lafayette”, „Au Printemps” czy nawet „Trois 
Quartiers” - ani do berlińskiego Wertheima ani do londyńskiego 
Harrodsa”. Z kolei Stefania Grodzieńska, która pracowała tam jako 
modelka, pisząc o Bogusławie Herse bez wahania określiła go mia-
nem „polskiego Diora”.
Bogusław i Filipina Hersowie doczekali się dwójki dzieci, Bogusława 
Władysława i Marii. Gdy w 1880 r. Bogusław senior zmarł, zarządza-
nie firmą przejął jego brat Adam, po nim zaś wspomniany już Bogu-
sław Władysław (1872-1943), który oprócz prowadzenia rodzinnego 
interesu przewodniczył takim instytucjom, jak m. in. Naczelna Rada 
Zrzeszenia Kupców Polskich, Stowarzyszenie Kupców Polskich 
Międzynarodowa Izba Handlowa w Paryżu, czy Izba Handlowa Pol-
sko-Francuska, prywatnie natomiast był zapalonym taternikiem.
Pod koniec lat 20. XX w. działalność domu mody zaczęła podupa-
dać. Pożar budynku w 1926 r., strajk pracowników i kryzys gospo-
darczy zaważyły na losach firmy. Jeszcze w 1933 r. słynny warszawski 
magazyn „wystąpił” w głośnej komedii „Jego Ekscelencja Subiekt”, 
1 Wg informacji znajdującej się na stronie herse.pl firmę założyli Bogusław 
Herse i Władysław Jerzykiewicz, który dość szybko wycofał się ze spółki. 
Niedługo później dołączyli do niej bracia Bogusława.

której gwiazdą był Eugeniusz Bodo. 3 lata później Bogusław junior 
podjął decyzję o zamknięciu firmy i sprzedaży kamienicy. Dziś spad-
kobiercy rodziny odbudowują markę, która kilkadziesiąt lat temu 
była symbolem luksusu, dobrego smaku i najwyższej jakości.
A Filipina? „Babcia Filipcia”, jak nazywali ją pozostali członkowie 
rodziny, jeszcze długo po śmierci męża miała kierować pracownia-
mi w „Domu Mody Bogusław 
Herse”. Nie doczekała momen-
tu rozwiązania rodzinnej firmy, 
zmarła 1 lipca 1925 r.
Opowiedzieliśmy o synu Bo-
gusławie i Filipiny, trzeba rów-
nież poświęcić nieco uwagi ich 
córce, Marii (1870-1950), jako 
że to właśnie jej postać będzie 
kluczowa dla dalszej historii. 
W 1889 r. 19-letnia panna Her-
se wyszła za mąż za Jana Ro-
berta Gebethnera (1860-1910). 
Jego ojciec, Gustaw, w 1857 
r. założył wraz z Robertem 
Wolffem księgarnię przy Kra-
kowskim Przedmieściu. Firma 
odniosła ogromny sukces, a jej 
wkład w rozwój polskiej kul-
tury jest nieoceniony. U „Ge-
bethnera i Wolffa” publikowa-

Młodość warszawskiego wydawcy, 
polski Dior i wątek andrychowski
Bohaterami niniejszego artykułu będą dwie znane warszawskie rodziny. U Hersów ubierać się chciała cała stolica (i nie tylko), 
Gebethnerów też nikomu nie trzeba przedstawiać, swego czasu książki przez nich wydawane można było znaleźć niemal 
w każdym polskim domu. Co łączyło jednych i drugich z Andrychowem?

Warszawa, Dom Handlowy fir-
my „B. Herse”, 1912. Biblioteka 
Narodowa w Warszawie, sygn. 
Poczt.20571.

Fotografia z katalogu Domu Mody 
Bogusława Hersego, Warszawa 
1911, s. 15. Biblioteka Narodowa 
w Warszawie, sygn. DŻS XIVA 3.

Bogusław Herse, data nieznana. 
Narodowe Archiwum Cyfrowe, 
Koncern Ilustrowany Kurier Co-
dzienny – Archiwum Ilustracji, 
sygn. 1-G-162.
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Witryna księgarni Gebethner i Wolf, grudzień 1932. Narodowe Ar-
chiwum Cyfrowe, Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archi-
wum Ilustracji, sygn. 1-G-5699-2.

li swoje dzieła tacy autorzy, jak m. in. Władysław Reymont, Eliza 
Orzeszkowa, Maria Konopnicka, Stefan Żeromski, Bolesław Prus, 
czy Henryk Sienkiewicz, wydawano też czasopisma: „Kurier War-
szawski”, „Tygodnik Ilustrowany”, „Kurier Codzienny”. „Gebeth-
ner i Wolff ” zasłynęli ponadto jako wydawcy dzieł muzycznych (m. 
in. Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki), czy serii szkolnych 
i oświatowych: „Biblioteczka Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży 
Szkolnej”, „Wybór Pisarzów Polskich dla Domu i Szkoły”, „Teatr 
Amatorski”, czy wreszcie „Bibliografia Polska XIX stulecia” Karola 
Estreichera. Z popularnością wiązał się oczywiście dalszy rozwój fir-
my – w 1906 r. siedzibę przeniesiono do kamienicy na rogu ulic No-
wosienna 9 (dziś Sienkiewicza) i Zgoda 12. Otwarto też filie w Kra-
kowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Zakopanem, a nawet za granicą, 
we Francji („Librairie polonaise” w Paryżu istnieje do dziś) i Stanach 
Zjednoczonych.
Rodzinny interes prowadzili kolejno Gustaw Gebethner, Jan Ro-
bert, po nim zaś jego synowie: Jan Stanisław, Tadeusz i Wacław. Nie 
sposób wspomnieć tu 
o wszystkich zasługach 
3 braci Gebethnerów, 
których działalność by-
najmniej nie ograniczała 
się do pracy księgarskiej 
– walczyli w wojnie pol-
sko-bolszewickiej i pod-
czas II wojny światowej, 
wnieśli też wkład w roz-
wój polskiego sportu, 
byli m. in. współzałoży-
cielami klubu piłkarskie-
go Polonia Warszawa. 
Skupimy się natomiast 
na najstarszym z nich, 
Janie Stanisławie (1894-
1981), bo to właśnie on 
w pamiętniku opubli-
kowanym pt. „Młodość 
wydawcy” wspominał 
o Andrychowie. Już na 
początku pamiętnika 
Gebethner zaznacza:  
- Z Andrychowem łączy się 

wiele moich wspomnień, gdyż tam siostra mojej babki i dalsza rodzina miała 
swoje domki z ogrodami. Jako młody chłopiec jeździłem do Andrychowa paro-
krotnie (…). Szczególnie często bywał w tych stronach podczas stu-
diów na Uniwersytecie Jagiellońskim, chociaż – jak wynika z lektury 
„Młodości wydawcy”, o wiele serdeczniejsze relacje łączyły autora 
z wujostwem Chrząszczów, którzy byli właścicielami dworu w po-
łożonych nieopodal Zatora Graboszycach. Gebethner odwiedzał 
krewnych przy każdej okazji. Podczas jednej z takich wizyt chciał 
zaimponować kuzynkom, przyjeżdżając w odwiedziny na motocy-
klu: „Jazda początkowo szła mi wspaniale, mój pojazd wspinał się 
doskonale pod górę, przejechałem Zator i naraz za tym miastem, 
gdzie się szosa rozwidlała, zmyliłem drogi i zamiast na Wadowice, 
pojechałem na Andrychów. Po paru kilometrach zorientowałem się, 
że jadę złą drogą. Przechodzący chłop pokazał mi polną dróżkę, któ-
rą na skrót mogłem dojechać do szosy do Wadowic. Skorzystałem 
z tej wskazówki. Z emocji zapomniałem oliwić pojazd w czasie jazdy  
i mój motocykl po kilometrze odmówił mi pracy. Nie pomogły żad-
ne próby naprawy i jak niepyszny musiałem motocykl pchać, tak że 
zamiast dumnie po południu przyjechać na miejsce, późnym wieczo-
rem dopchnąłem go do Graboszyc i już przez kuchnię, bo frontowe 
wejście było zamknięte, wszedłem do dworu. Nadrabiałem miną, jak 
mogłem, i na drugi dzień rano wziąłem się do reparacji”. Podobnych 
anegdot znajdziemy w książce znacznie więcej.
Pamiętnik urywa się na roku 1918. Wtedy też Jan Stanisław Gebe-
thner został jednym z kierowników w rodzinnym przedsiębiorstwie. 
W 1920 r. brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, a podczas II 
wojny światowej pełnił funkcję prezesa tajnego Polskiego Towarzy-
stwa Wydawców Książek. Choć firma „Gebethner i Wolff ” przetrwa-
ła czasy niemieckiej okupacji, nie oparła się polityce władz komuni-
stycznych. Wydane kolejno „Dekret o zawieszeniu mocy niektórych 
umów wydawniczych w dziedzinie literackiej” (1946) i „Rozporzą-
dzenie Rady Ministrów w sprawie koncesjonowania przedsiębiorstw 
wydawniczych” (1949) przesądziły o upadku przedsiębiorstwa, które 
nastąpiło w 1950 r., choć antykwariat działał jeszcze do 1961 r. 
Czy Jan Stanisław Gebethner zawitał jeszcze w okolice Andrycho-
wa? Pozostaje nam się jedynie domyślać. Opublikowana w 1977 r. 
„Młodość wydawcy” miała być pierwszym tomem wspomnień au-
tora, jednak wiek i stan zdrowia nie pozwoliły na ukończenie zapla-
nowanego przedsięwzięcia. Jan Stanisław Gebethner zmarł w 1981 r.  
w Warszawie.

Daria Rusin
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Księgarnia i Skład Nut Muzycznych Gebe-
thnera i Wolffa (Nowo-Sienna 9 w War-
szawie), okres międzywojenny. Biblioteka 
Narodowa w Warszawie, sygn. DŻS XII 8b.
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komunikaty

Nr 
działki

Pow. 
działki 

Nr księgi 
wieczystej

Cena 
wywoławcza 

(netto)*

Wysokość 
wadium 

Pojemność 
urządzenia 

retencyjnego

Data 
i miejsce przetargu

6906/4
6907/4

1,5673 ha
0,0971 ha
1,6644 ha

KR1W/00070496/4 1.980.000,00 zł 200.000,00 zł 46,11 m3

15 kwietnia 2019 r. godz. 10-ta
Andrychów, Rynek 15, 

II piętro – sala konferencyjna
(budynek Urzędu Miejskiego) 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Andrychowa ogłasza I-szy przetarg ustny ograniczony do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na sprzedaż 
działek położonych w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, podstrefa Andrychów.

* do wylicytowanej ceny doliczony zostanie na-
leżny 23% podatek VAT - zgodnie z art. 41 ust. 1 
ustawy o podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie wyboru rodzaju przetargów:
W związku z uzyskanym przez Gminę dofinan-
sowaniem projektu pn. „Rozbudowa strefy ak-
tywności gospodarczej w Andrychowie poprzez 
uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz 
rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogo-
wej w strefie” w przetargu mogą brać udział wy-
łącznie podmioty spełniające kryteria dla mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu 
Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) 
Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznają-
cego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z ryn-
kiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu. 
Opis nieruchomości:
W/w nieruchomość zlokalizowana jest w strefie 
aktywności gospodarczej miasta Andrychowa 
oraz w obszarze Krakowskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, podstrefa Andrychów, zarzą-
dzanej przez Krakowski Park Technologiczny 
Spółka z o.o., któremu przysługuje prawo pier-
wokupu nieruchomości. Działki stanowią jeden 
kompleks o kształcie zbliżonym do prostokąta 
położone w rejonie ulic: Biała Droga, Przemysło-
wa i Strefowa. W ewidencji gruntów i budynków 
działki sklasyfikowane jako RIVa i dr. Obecnie 
na tym terenie realizowana jest inwestycja pn.: 
„Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej 
w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych te-
renów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebu-
dowę infrastruktury drogowej w strefie”. Zgod-
nie z wydanym pozwoleniem na budowę prace 
obejmują m.in. makroniwelację terenu, budowę 
murów oporowych i dróg wewnętrznych oraz 
rozbudowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu. 
Po zakończeniu inwestycji w/w teren będzie miał 
bezpośredni dostęp do sieci uzbrojenia (woda, 
gaz, energetyka, kanalizacja sanitarna oraz desz-
czowa). Dojazd do działek odbywał się będzie 
wewnętrznymi drogami dojazdowymi – obecnie 
w budowie. Zainteresowane podmioty mogą za-
poznać się z dokumentacją projektową, zgodnie 
z którą realizowana jest w/w inwestycja oraz do-
konać oględzin przedmiotowej nieruchomości 
(po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu ter-
minu).  
Działka nr 6907/4 nie jest przedmiotem zobo-

wiązań i wolna jest od obciążeń, natomiast działka 
nr 6906/4, na której posadowione są dwie stopy 
fundamentowe słupa linii wysokiego napięcia, 
obciążona jest służebnością przesyłu na czas nie-
oznaczony ustanowioną na rzecz Tauron Dystry-
bucja Spółka Akcyjna Kraków (szczegółowy opis 
służebności opisany jest w Dziale III księgi wie-
czystej KR1W/00070496/4). 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego dla części Gminy Andrychów 
w zakresie parcel położonych w Andrycho-
wie, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX-463-06 
Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 wrze-
śnia 2006 r. (z późn.zm.) w/w działki znajdują 
się w terenie ozn. symbolem: A5.2/3.1.P2/TI-
G,P3,P4,P5,ZP1 – „tereny zabudowy technicz-
no-produkcyjnej przemysłu ciężkiego”. 
Przeznaczenie dopuszczone w granicach terenu: 
„tereny infrastruktury technicznej gazownic-
twa”, „tereny zabudowy techniczno-produkcyj-

nej i usług przemysłowych”, „tereny zabudowy 
techniczno-produkcyjnej usług materialnych”, 
„tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej 
usług magazynowo-składowych”, „tereny ziele-
ni urządzonej”. Dokładne informacje dotyczące 
przeznaczenia dla tego terenu można uzyskać 
bezpośrednio w tut. Urzędzie, Rynek 15, pok. 115 
– Wydział Architektury i Urbanistyki. 
Warunki sprzedaży:
1. W strefie mogą zostać ulokowane mikro, małe 
i średnie przedsiębiorstwa, które wybudują bu-
dynki i/lub obiekty budowlane przeznaczone na 
działalność produkcyjną i usługową, bez możli-
wości lokowania obiektów mieszkaniowych, tury-
stycznych oraz handlowych. Jako obiekt handlo-
wy rozumiany będzie obiekt stanowiący całość 
techniczno-użytkową przeznaczony do sprzedaży 
detalicznej towarów. Specjalna Strefa Ekonomicz-
na przeznaczona jest dla wszystkich firm z sek-
tora tradycyjnego przemysłu (z wyjątkiem przed-
siębiorstw produkujących m.in. alkohol, wyroby 
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tytoniowe, stal, energię elektryczną i gaz) oraz 
niektórych firm z sektora usług, do których na-
leżą: usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe 
w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, 
rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie 
księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatko-
wych), usługi w zakresie badań i analiz technicz-
nych, usługi centrów telefonicznych.
2. Na podstawie art. 57 § 2 k.c. w umowie sprze-
daży Nabywca nieruchomości zobowiąże się 
wobec Gminy Andrychów, że nie dokona zbycia 
prawa własności nabytej nieruchomości do końca 
2024 r. na rzecz dużego przedsiębiorstwa. W razie 
niewykonania tego zobowiązania Nabywca po-
niesie odpowiedzialność odszkodowawczą wobec 
Gminy Andrychów w wysokości nie mniejszej niż 
kwota, którą Gmina Andrychów będzie zobowią-
zana zwrócić – Instytucji Zarządzającej Regio-
nalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Małopolskiego – w związku z niedotrzymaniem 
warunków umowy o dofinansowanie projektu, 
o którym mowa wyżej.
3. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie 
do zagospodarowania działek w terminie 3-ch lat 
od dnia podpisania umowy sprzedaży poprzez 
wybudowanie budynku i/lub obiektu budowlane-
go, o których mowa w pkt 1, jednocześnie zgod-
nego z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Zakończenie budowy winno być 
udokumentowane przedłożeniem pozwolenia 
na użytkowanie obiektu będącego przedmiotem 
inwestycji. W przypadku niedotrzymania przez 
Nabywcę tego terminu zostanie naliczona kara 
umowna w wysokości 30% ceny sprzedaży brutto. 
Możliwość naliczenia przez sprzedającego wyżej 
określonej kary umownej zapisana zostanie w no-
tarialnej umowie sprzedaży i zabezpieczona usta-
nowieniem hipoteki. Naliczenie kar nie wyklucza 
możliwości dochodzenia odszkodowania przeno-
szącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na 
zasadach ogólnych, w szczególności gdy Gmina 
Andrychów będzie zobowiązana zwrócić dofi-
nansowanie z projektu pn. „Rozbudowa strefy ak-
tywności gospodarczej w Andrychowie poprzez 
uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz 
rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogo-
wej w strefie” z powodu niedotrzymania warun-
ków umowy o dofinansowanie.
4. W razie przeniesienia prawa własności na mi-
kro, małego lub średniego przedsiębiorcę i niedo-
trzymania przez kolejnego (kolejnych) Nabywcę 
nieruchomości terminów zagospodarowania 
działek, kary umowne ciążą nadal na pierwotnym 
Nabywcy. 
5. Nabywca przy umowie sprzedaży ustanowi 
nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność 
korzystania i dysponowania z sieci uzbrojenia 
podziemnego (energetycznej, gazowej, teletech-
nicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej) prze-
biegającej przez sprzedawaną działkę i zapewni 
służbom specjalistycznym swobodny dostęp do 
tych sieci w celu ich konserwacji, moderniza-
cji, remontu czy wymiany, a w przypadku kolizji 
z planowaną inwestycją przełoży sieci uzbrojenia 
podziemnego na własny koszt w uzgodnieniu 
z właścicielami sieci. 
6. W umowie sprzedaży nieruchomości Gmina 

Andrychów zastrzeże na swoją rzecz prawo pier-
wokupu nieruchomości.
7. Warunkiem wpięcia do kanalizacji deszczowej 
będzie wybudowanie w obrębie zbywanej nieru-
chomości urządzenia do retencji wód opadowych 
– o pojemności określonej w powyższej tabeli - 
na czas deszczu nawalnego, pozwalających zatrzy-
mać na okres 1 doby 50% wyliczonej ilości wody 
opadowej (15 minutowej).
Warunki przystąpienia do przetargu:
1. W przetargu mogą brać udział podmioty speł-
niające w/w kryteria, które wpłacą wadium w for-
mie pieniądza w wysokości podanej w powyższej 
tabeli przelewem na rachunek bankowy Urzędu 
Miejskiego w Andrychowie nr 82 8110 0000 2001 
0000 1225 0002 prowadzony przez ABS Bank 
Spółdzielczy w Andrychowie w taki sposób, aby 
najpóźniej w dniu 8 kwietnia 2019 r. wadium znaj-
dowało się na rachunku Urzędu. W tytule przele-
wu należy wpisać numery działek.
2. Złożenie na piśmie do dnia 8 kwietnia 2019 r. 
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 
15, pok. 112 zgłoszenia uczestnictwa w przetargu 
wraz z dokumentacją zawierającą:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, a w przy-
padku cudzoziemców (w myśl ustawy z dnia 24 
marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców) odpis z właściwego rejestru 
przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. 
Cudzoziemiec zobowiązany jest do ustalenia we 
własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego 
przedmiotem przetargu wymaga uzyskania ze-
zwolenia właściwego ministra,
b) oświadczenie oferenta, że jest podmiotem 
spełniającym kryteria dla mikro, małych i śred-
nich przedsiębiorstw w rozumieniu Załącznika nr 
1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre ro-
dzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, tj. zatrud-
nianie mniej niż 250 pracowników, przy rocznym 
obrocie nie przekraczającym 50.000.000 EUR a/
lub całkowitym bilansie rocznym nie przekracza-
jącym 43.000.000 EUR,
c) oświadczenie o zapoznaniu się z warunka-
mi przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz 
o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i praw-
nym nieruchomości i gotowości jej nabycia bez 
zastrzeżeń w obecnym stanie,
d) dowód wpłacenia wadium.
Druki zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz 
z oświadczeniami dostępne w Wydziale Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Andrychowie, Rynek 15 (I piętro, pok. 
112 lub 113).
Komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci speł-
niają warunki i kwalifikuje ich do uczestnictwa 
w przetargu. Listę osób zakwalifikowanych do 
przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu nie 
później niż 1 dzień przed wyznaczonym terminem 
przetargu. Przetarg zostanie przeprowadzony 
w drodze licytacji. O wysokości postąpienia de-
cydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie 
nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoław-
czej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesią-
tek złotych. Przetarg może się odbyć, chociażby 

zakwalifikowano do przetargu tylko jednego ofe-
renta spełniającego warunki określone w ogłosze-
niu. 
Uczestnicy przetargu, którzy wpłacili wadium 
uczestniczą w przetargu osobiście lub przez 
pełnomocnika upoważnionego do tego notarial-
nie; w przypadku zaś osób prawnych w przetar-
gu uczestniczą osoby umocowane do działania 
w imieniu tych osób prawnych. Osoby uczestni-
czące w przetargu przedkładają Komisji dowody 
tożsamości. Małżonkowie osobiście biorą udział 
w przetargu lub okazują pisemną zgodę drugiego 
współmałżonka lub składają oświadczenie o na-
bywaniu nieruchomości z majątku odrębnego. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który prze-
targ wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, 
od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym 
uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone 
niezwłocznie (bez odsetek), w ciągu 3 dni od od-
wołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończe-
nia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób 
odpowiadający formie wnoszenia. 
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości po-
większona o należny 23% podatek VAT winna 
zostać wpłacona jednorazowo przed zawarciem 
umowy notarialnej. Przed podpisaniem umowy 
notarialnej środki finansowe winny znajdować 
się na rachunku bankowym Gminy Andrychów. 
O terminie zawarcia umowy notarialnej Nabywca 
zostanie zawiadomiony w terminie do 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporzą-
dzenia umowy notarialnej, w tym opłat sądowych  
ponosi Nabywca. 
Nabywca przejmie nieruchomość w istniejącym 
stanie prawnym i faktycznym, a w przypadku 
konieczności rozgraniczenia, wznowienia granic 
działek lub aktualizacji mapy zasadniczej pokryje 
koszty prac geodezyjnych. Ewentualna przebudo-
wa urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie 
z potrzebami przyszłej inwestycji, odbywać się 
będzie na koszt Nabywcy. 
Przedsiębiorcy, którzy zamierzają korzystać ze 
wsparcia winni przed przystąpieniem do prze-
targu skontaktować się z Krakowskim Parkiem 
Technologicznym Spółka z o.o., 30-394 Kraków 
ul. Podole 60 (tel. +48 126401949, mail: strefa@
kpt.krakow.pl), który zarządza strefą, opracowuje 
plany rozwoju strefy oraz wydaje decyzje o wspar-
ciu inwestycji.
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nie-
ruchomości można uzyskać 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 33842-99-55 lub 33842-
99-57. 
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stro-
nie internetowej Urzędu www.andrychow.eu oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miej-
skiego w Andrychowie www.bip.malopolska.pl/
umandrychow, jak również w siedzibie i na tabli-
cach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andrychowie.
Burmistrz Andrychowa zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu z ważnych powodów. 

UM w Andrychowie
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MBP w Andrychowie

Godziny otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie:

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

Sobota: 8.00 - 14.00

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

facebook.com/biblioteka.andrychow

W Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie dostępna 
jest specjalna oferta dla osób niewidzących i słabowidzących. Od kil-

ku lat współpracujemy ze Stowarzyszeniem LA-
RIX, które zajmuje się nagrywaniem i udostęp-

nianiem książki w formacie książki cyfrowej, 
której można słuchać na urządzeniu Czytak 
i Czytak Plus. W naszej Czytelni dostępne są 
cztery takie urządzenia, które są przeznaczo-
ne dla osób niewidzących i słabowidzących 
oraz prawie 1700 tytułów książek cyfrowych. 
Po wyborze 30-40 tytułów bibliotekarz na-
grywa książki na Czytak i wypożycza urzą-
dzenie na 2 miesiące.

Biblioteka przyjazna 
osobom niepełnosprawnym

Andrychowska biblioteka oferuje swoim czytelnikom do-
stęp do zasobów platformy IBUK Libra – serwisu należące-
go do Wydawnictwa Naukowego PWN. Do wypożyczenia 
e-książki z katalogu IBUKa potrzebne jest połączenie z In-
ternetem oraz indywidualny kod PIN, który można otrzymać 
w czytelni MBP. Dzięki temu, czytelnik w każdej chwili 
dnia i nocy, może skorzystać z oferty ponad dwóch tysię-
cy tytułów książek z dziedziny literatury prawa, medycyny, 
nauk społecznych, nauk ekonomicznych, humanistycznych 
i technicznych. Dostępnych również jest wiele publikacji dla 
dzieci i młodzieży, sporo literatury faktu, literatury pięknej 
i kobiecej. Jednym słowem dla każdego coś dobrego. Biblio-
teka zaprasza młodzież na lekcje biblioteczne poświęcone 
e-książkom.
Gorąco zachęcamy do skorzystania z oferty IBUK Li-
bra na stronie www.libra.ibuk.pl

Źródło: MBP w Andrychowie

Tydzień e-książki 2019. Promujemy e-czytanie
W naszej bibliotece nie dyskryminujemy żadnych książek, a już w szczególności nie ze względu na ich formę. Aktywnie 
promujemy każdą formę czytelnictwa, nie traktując książki elektronicznej jako zagrożenia. Stąd zaangażowanie w Między-
narodowy Tydzień książki Elektronicznej (3-9 marca). Celem zainicjowanej akcji jest promocja i popularyzacja e-booków oraz 
e-czytania.

12 marca zapraszamy na spo-
tkanie w ramach Dyskusyjnego 
Klubu Książki. Tym razem po-
rozmawiamy o książce polskiej 
autorki Ewy Cielesz pt. „Słońce 
umiera i tańczy”. To pierwsza 
część obyczajowej, wielowąt-
kowej historii, opowiadająca 
o trudnej miłości i pięknej przy-
jaźni.

Kolejne 
spotkanie 
w DKK
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Mityngi Anonimowych 
Alkoholików w Andrychowie

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

Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Andrychowie Ul. Metalowców 10, Gabinet 2-03

MARZEC 2019:
11.03.2019 r. (poniedziałek) 8:30-12:30
13.03.2019 r. (środa) 14:30-19:00
14.03.2019 r. (czwartek) 8:00-12:30
18.03.2019 r. (poniedziałek) 8:30-12:30
20.03.2019 r. (środa) 8:00-12:30
21.03.2019 r. (czwartek) 8:00-12:30
25.03.2019 r. (poniedziałek) 14:30-18:30
27.03.2019 r. (środa) 14:30-19:00
28.03.2019 r. (czwartek) 14:30-19:00
W godzinach pracy Sekretarza GKRPA możliwy jest kontakt telefo-
niczny: tel. 33 875 24 29 

Helena podczas okupacji mieszkała z matką 
i kilkorgiem rodzeństwa w murowanym bu-
dynku na ulicy Tkackiej. Dom ten obecnie 
przylega bezpośrednio do istniejącego od kil-
ka lat sklepu spożywczego. Na miejscu tego 
sklepu, w czasie wojny i około dwadzieścia 
lat po jej zakończeniu stał drewniany domek 
kryty czarną papą, ściany oraz drzwi były zbi-
te z pionowych desek pomalowanych siwym 
wapnem. Całość dopełniały maleńkie okna, 
drzwi zdobiła prosta klamka, którą wykuł są-
siad kowal. Starsi Andrychowianie pamiętają 
kuźnię na ulicy Tkackiej, która to jeszcze w latach 50-dziesiątych XX 
wieku była czynna. Stanowiła żywy skansen tamtych minionych już tech-
nologii. Idąc od ul. Beskidzkiej przez most na ul. Tkackiej to dziś pierw-
szy dom z prawej strony tuż przy chodniku. Zgodnie ze wspomnienia-
mi Heleny, w czasie okupacji w drewnianym domku mieszkała starsza 
pani o drobnej sylwetce o nazwisku Mrzygłód. Pewnego dnia rodzeń-
stwo Tomiaków z sąsiedniego budynku, było świadkiem przerażającego 
wydarzenia, które utkwiło na zawsze w ich pamięci. Z okien swojego 
murowanego domu zobaczyli jak pod chatę Mrzygłodowej podjechało 
wojskowe auto, z którego wysiadło, jak pamięta Helena „dwóch nie-
mieckich żandarmów uzbrojonych w karabiny”. Dziewczynka Helenka 
widziała jak staruszka szybko i nerwowo zbierała się do wyjazdu, wcho-
dząc i wychodząc z izby na podwórko. Sąsiadka, stojąc już ostatni raz 
w życiu pod drzwiami swojego domu, w pewnej chwili odwróciła się 
i zwróciła do przyglądających się dzieci słowami „Nic tu nie ruszajcie, jo 
tu jeszcze wrócę”. Następnie staruszka zrobiła kilka niepewnych kroków 
w stronę Niemców i zatrzymała się, wówczas żołnierze pochwycili ją 
brutalnie i siłą zaciągnęli do samochodu. Rozpaczliwy krzyk przerażonej 
i bezsilnej kobiety wystraszył dzieci, które rozpierzchły się i pochowały 
w zakamarkach domu w obawie o swoje życie. Pytana o to wydarzenie 
starsza siostra Heleny, Janina wówczas 13-letnia, będąc już w wieku 88 
lat, odpowiedziała „Jeszcze dziś mam w głowie i słyszę ten straszliwy 
krzyk i jęk wleczonej Mrzygłodowej”. Emocje i smutek jakie wyryso-
wały się na twarzy Janiny spowodowały, że nie pytano jej już o więcej 
szczegółów. Janina jednak wspomniała raz jeszcze o sąsiadce „Niedługo 
potem, gdy w nocy hulał wiatr, drzwi od domu Mrzygłodowej trzasnęły, 
dała znać z Oświęcimia, że nie żyje”. Dlaczego pani Mrzygłodowa nie 
mogła pozostać w swoim domu i co przewiniła starsza kobieta wobec 
Niemców? Przyczyną jej nieszczęścia było pobieranie należnych kartek 
żywnościowych, ale jako osoba niepracująca i starsza wiekiem, stanowiła 
zbędne obciążenie dla okupanta i nie warta im kromki chleba. 
Druga historia związana z kartkami na żywność dotyczy dziadka Heleny, 
Antoniego Bizona, który wraz z rodziną mieszkał także na ulicy Tkackiej, 
w drewnianym domu na pół hektarowej działce, na terenie obecnego 
AZPB. Antoni podczas wojny był schorowanym człowiekiem w wieku 
około 70 lat. Wnuczka Helena zapamiętała, że często przesiadywał na ła-
wie przed swoim domem. Jednak zdająca sobie sprawę z niebezpieczeń-
stwa jakie groziło starym ludziom ze strony okupanta, żona Antoniego 
Maria ukrywała go przed spojrzeniem patrolujących teren żołnierzy oraz 
nie pobierała jego kartek żywnościowych. W czasie okupacji, w naszym 
rejonie świadomość grozy Oświęcimia była powszechna. Antoni umarł 
śmiercią naturalną tuż przed wyzwoleniem Andrychowa, a jego żona 
Maria z domu Zaręba zmarła w 1962 r., w wieku 89 lat. 

Józef  Szlucha

Życie za kartkę
Relacja ze wspomnień z czasów wojny, Heleny Szlucha 
z domu Tomiak urodzonej w 1933 roku, wówczas 9-letniej 
dziewczynki, świadka tragedii tamtego dnia. 

Helena Szlucha

reklama
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konkursy

Wszystkich Czytelników, którzy na co dzień 
tworzą poezję, jak również tych, którym jak 
dotąd nic spod pióra nie wyszło, zaprasza-
my do udziału w naszym Konkursie! Na 
Wasze dzieła czekamy w naszej Redakcji. 
Możecie dostarczyć je osobiście lub pocztą 
tradycyjną. Laureata każdej edycji Konkur-
su wyłaniać będzie Jury, w skład którego 
wchodzą członkowie Redakcji Nowin An-
drychowskich. 

Szczegóły Konkursu znajdziecie 
w Regulaminie na stronie 
www.radioandrychow.pl

Na zwycięzcę czeka nagroda w posta-
ci upominku niespodzianki oraz przede 
wszystkim publikacja zwycięskiego utworu 
w kolejnym – kwietniowym – wydaniu No-
win Andrychowskich.

TRWA KONKURS POETYCKI DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW!
W styczniowym numerze ogłosiliśmy KONKURS POETYCKI. Cieszymy się, że nadesłacie 
Państwo tak wiele wierszy. Dziękujemy i czekamy na kolejne! Myśl przewodnia na ma-
rzec to: WIOSNA. Pióra w dłoń!

Zwyciężczynią konkursu z poprzedniego numeru została pani Józefa Bury. Gratulujemy! 
Oto jej wiersz:

Smaczny konkurs!
Kocierz Hotel&Spa zaprasza do  
wspólnej zabawy. Wystarczy prawidłowo 
odpowiedzieć na pytanie konkursowe: 
Kto jest szefem kuchni 
Kocierz Hotel&SPA?
Rozwiązania prosimy przesyłać na adres 
redakcji do 30 marca 2019 r. Wśród osób, które nadeślą 
prawidłową odpowiedź, wybierzemy zwycięzcę. Nagro-
dą jest zaproszenie dla dwóch osób do SPA Kocierz (30 
minut masażu Hydrojet i nielimitowany wstęp do Strefy 
Welness). Laureatem lutowego wydania został pan Ma-
ciej z Targanic GRATULUJEMY!

Jak promień słońca
Radość rozsiewa
Swoją obecnością

Serduszka rozgrzewa
Piękne kwiaty więdną
Zostają wspomnienia

Tylko kobieta
Spełnia marzenia
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komunikaty

PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW!

Rodzaj odpadów Co NALEŻY wrzucać? Czego NIE NALEŻY wrzucać? UWAGI!

 
PAPIER – pojemniki/worki 

w kolorze niebieskim,  
oznaczone napisem „Papier”

 opakowania z papieru,  
kartonu, tektury

 gazety i czasopisma
 katalogi, ulotki, foldery
 papier szkolny i biurowy
 książki i zeszyty
 torebki i worki papierowe
 papier pakowy

 papieru powlekanego folią  
i lakierowanego

 zanieczyszczonego papieru
 kartonów po mleku i napojach
 worków po nawozach, cemencie i innych 
materiałach budowlanych

 tapet, kalki
 odpadów higienicznych np. pieluch jedno-
razowych, zużytych chusteczek

 paragonów

PAMIĘTAJ! 
Zanim wrzucisz odpady do 

worka/pojemnika usuń czę-
ści, które nie są z papieru: 
spinacze, taśmy klejące,  

folie itp.

PAPIER

 
METALE I TWORZYWA  

SZTUCZNE –  pojemniki/worki 
żółte, oznaczone napisem „Me-

tale i tworzywa sztuczne”

 plastikowe butelki i nakrętki
 plastikowe opakowania po produktach 
 opakowania wielomateriałowe np. 
kartony po mleku/sokach,

 plastikowe torebki, worki reklamówki 
i inne folie 

 puszki po napojach i puszki po konser-
wach

 kapsle i zakrętki od słoików
 folię aluminiową

 opakowań po lekach
 opakowań po olejach, środkach  
chwastobójczych

 części samochodowych
 zużytych baterii i akumulatorów
 puszek i pojemników po farbach  
lakierach i olejach

 zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
 metali łączonych z innymi materiałami, 
np. gumą

PAMIĘTAJ! 
Odkręć, opróżnij 

i zgnieć przed 
wrzuceniem do 

worka/pojemnika!

ODPADY ZMIESZANE pojemniki 
w kolorze dowolnym z wyłącze-

niem w/w kolorów

 odpady higieniczne (pieluchy, podpaski, chusteczki), 
 zatłuszczony papier, 
 papier powlekany folią,
 ceramika, szkło stołowe, 
 paragony, zdjęcia, tekstylia, 
 styropian opakowaniowy, 
 worki od odkurzacza, 
 pędzle, pisaki i długopisy
 resztki jedzenia pochodzenia zwierzęcego

 odpadów zielonych
 odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 odpadów wielkogabarytowych
 baterii i akumulatorów
 leków i chemikali
 zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego

 odpadów podlegających segregacji
 zużytych opon

METALE 
I TWORZYWA 

SZTUCZNE  

 
SZKŁO – pojemniki/worki 

w kolorze zielonym, oznaczone 
napisem „Szkło”

 butelki po napojach 
i żywności  (w tym 
butelki po napojach 
alkoholowych)

 słoiki
 szklane opakowania  
po kosmetykach

 ceramiki, doniczek, kryształów porcelany
 szkła okularowego żaroodpornego, luster
 żarówek, świetlówek reflektorów
 opakowań po lekach
 opakowań po rozpuszczalnikach, olejach  
 szyb samochodowych, okiennych i zbrojonych
 monitorów i lamp telewizyjnych
 termometrów

PAMIĘTAJ!  
Zadbaj o czystość szkła i nie 
tłucz przed wrzuceniem do 

worka. Zakrętki i kapsle 
wrzuć do worka/pojemnika 

koloru żółtego!

SZKŁO 

ODPADY ULEGAJĄCE 
BIODEGRADACJI – po-

jemniki/worki w kolorze 
brązowym, oznaczone 

napisem „Bio”

 resztki jedzenia (np. obierki po  
ziemniakach, owocach i warzywach)

 skorupki jajek
 fusy po kawie i herbacie
 opakowania ulegające biodegradacji

 skoszona trawa
 zwiędłe rośliny
 opadłe liście 
 drobne gałęzie drzew i krzewów
 resztki roślin ogrodowych
 trociny i korę drzew

 popiołu z węgla kamiennego
 drewna impregnowanego
 płyt wiórowych i pilśniowych
 oleju jadalnego
 leków
 ziemi i kamieni
 kości i odchodów zwierząt

PAMIĘTAJ! 
Kompostowanie we wła-
snym zakresie zmniejsza 

ilość odpadów przekazywa-
nych do zagospodarowania 

i tym samym zmniejsza 
koszty systemu gospodaro-

wania odpadami!

ODPADY ZIELONE 
- worki w kolorze 

brązowym, oznaczone 
napisem „Bio  

– odpady zielone””

ODPADY 
ZMIESZANE

Na terenie Gminy Andrychów funkcjonują dwa Punkty 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 

 PSZOK przy ul. Biała Droga (dawne składowisko 
odpadów) czynny: pon.-piąt. 9.00-17.00 oraz w każdą 
pierwsza sobotę miesiąca: 6.00-14.00
 PSZOK przy ul. Batorego 24, czynny: pon.-piąt. 7.00-15.00

w ramach których każdy mieszkaniec Gminy Andry-
chów może oddać bezpłatnie posegregowane odpady 
komunalne w ramach ponoszonej przez właścicieli 
nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi m.in.:

 papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal, 
opakowania wielomateriałowe

 odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady 
komunalne

 zużyte baterie i akumulatory
 przeterminowane leki
 farby, kleje, lakiery, impregnaty, rozpuszczalniki, żywice 
zawierające substancje niebezpieczne

 odpady wielkogabarytowe
 odpady zielone
 odpady ulegające biodegradacji
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV,AGD itp.)
 zużyte opony

Przeterminowane leki można również dostarczyć do 
aptek wyposażonych w specjalne pojemniki, natomiast 
zużyte baterie można wrzucić do pojemników znajdują-
cych się w:

Urzędzie Miejskim w Andrychowie ul. Rynek 15 oraz 
w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwa 
Powiatowego w Wadowicach przy ul. Rynek 30, a także 
w niektórych sklepach oraz szkołach na terenie gminy

Podstawowe zasady prowadzenia selektywnego 
zbierania i odbierania odpadów komunalnych zostały 
ujęte w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Andrychów wprowadzonym Uchwałą nr 
XXXIX-387-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 
września 2017r. Regulamin i wszelkie informacje doty-
czące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Andrycho-
wie: andrychow.eu (zakładka nasze-miasto/gospodarka 
odpadami).

Ponadto mieszkańcy Gminy Andrychów mają także możliwość selektywnego zbierania popiołu pochodzącego z gospodarstw domowych w pojemnikach w kolorze 
dowolnym z wyłączeniem w/w kolorów.

BIO – ODPADY 
ZIELONE

BIO
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kultura

Propozycje książkowe Miejskiej Biblioteki Publicznej

Propozycje płytowe sklepu muzycznego „Mikrus”

„Ksiażka „Wszystkie przygody Żabka i Ro-
pucha” Arnolda Lobela to kolekcjonerskie 
wydanie uroczych i ciepłych historii o nie-
zwykłej przyjaźni wesołego Żabka i pesy-
mistycznego Ropucha. Perypetie tytułowych 
bohaterów dla Wydawnictwa Literackiego 
przetłumaczył sam Wojciech Mann. Opo-
wiastki dedykowane są przede wszystkim 
najmłodszym czytelnikom, ale zawarty 
w nich humor i uniwersalne wartości zasko-
czą również dorosłych miłośników książek”. 

„Piąta strona świata”

„Kazimierz Kutz to przede wszystkim wy-
bitny twórca filmowy i reżyser „Tryptyku 
Śląskiego”. W 2010 roku zadebiutował jako 
pisarz i stworzył fascynującą, wielowątkową 
powieść o Śląsku i Ślązakach pt. „Piąta strona 
świata”, pełną zabawnych, ale i tragicznych 
historii, które stanowią tło dla głównego wąt-
ku – tajemniczej śmierci dwóch przyjaciół 
narratora. Kolejne rozdziały są jak fragmenty 
układanki, które w całości tworzą powieść, 
zapadającą głęboko w pamięć”. 

„Najszczęśliwsze dzieci na świecie czy-
li wychowanie po holendersku”

„Według badań naukowców dzieci w Ho-
landii są najszczęśliwsze. Dlaczego? Rina 
Mae Acosta i Michele Hutchinson próbują 
odpowiedzieć na to pytanie w książce pt. 
„Najszczęśliwsze dzieci na świecie, czyli 
wychowanie po holendersku”. Zawar-
te w niej poglądy dotyczące wychowania 
i edukacji dzieci i młodzieży mogą być jak 
powiew świeżego powietrza albo kubeł 
zimnej wody dla niektórych młodych ro-
dziców”. 

„Wszystkie przygody 
Żabka i Ropucha”

„To studyjna płyta, wyczekiwana przez wiel-
bicieli artystki. Album nawiązuje oczywiście 
do „Atramentowej”, został jednak posze-
rzony o brzmienia i utwory w innych niż 
dotychczas klimatach. Materiał jest w pełni 
autorski – prawie wszystkie teksty napisała 
Celińska. Powstały one pod wpływem roz-
mów i historii, opowiedzianych przez fa-
nów na spotkaniach po koncertach. Za ich 
pomocą Artystka chce pomóc słuchaczom 
w różnych ważnych chwilach i rozterkach 
życiowych”. 

Dawid Podsiadło 
„Małomiasteczkowy”

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

Kortez
„Mój dom” i „Mini dom”

„Drugi album Korteza „Mój dom” chwycił za 
serca miliony słuchaczy i krytyków muzycznych. 
Nic dziwnego, że krążek szybko osiągnął status 
platyny, sprzedając się w ponad 30 000 egzem-
plarzach. Dziś polecamy kolejny – już trzeci 
dodatek do tej płyty – epkę „Mini dom”. 21 
września miała miejsce premiera kolejnego mi-
nialbumu pod tytułem „Mini dom”. Znalazło 
się na nim 7 utworów, z których pięć było wcze-
śniej opublikowanych na poprzednich EPkach 
oraz dwie nowości – pochodzący z filmu „Ka-
merdyner” utwór „Stare drzewa” i „Hej Wy”, 
który promuje jesienną trasę koncertową”.

Stanisława Celińska 
„Malinowa...”
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sport

Jak w skrócie ocenisz Waszą działalność? 
- W szczególności jestem zadowolony z osią-
gnięć sportowych. Część chłopców prezentuje 
bardzo wysoki poziom, który jest wynikiem 
wielu czynników tj. organizacja szkolenia, 
wiedza i świadomość trenerów, współpraca 
z innymi klubami, jak również pomoc i zaan-
gażowanie rodziców. Słowo „bardzo” nie jest 
powiedziane na wyrost. Posiadamy zawodni-
ków w kadrze województwa, zebraliśmy mnó-
stwo pochwał z ramienia PZPN-u, a część 
chłopców dostaje powołania na turnieje mię-
dzynarodowe w ramach różnych projektów. 
Skąd wziął się taki wysoki poziom wielu 
chłopców? – Przede wszystkim z zaangażo-
wania trenerów i rodziców. Na przestrzeni 3 
lat wzięliśmy udział w 190 turniejach. Sporo 
z nich było z najwyższej półki. Ponadto roze-
graliśmy ponad 260 meczów towarzyskich 
(!) i prawie 90 meczów ligowych. Oczywi-
ście podstawą szkolenia jest dobrze przepro-
wadzona jednostka treningowa. W tym okre-
sie zrealizowaliśmy ponad 3300 treningów. 
Naprawdę niewiele klubów czy akademii 
może wykazać się taką pasją i zaangażowa-
niem. Mając te dane, łatwo podzielić i zobra-
zować sobie jak wygląda nasz każdy miesiąc 
czy nawet tydzień. 
Jaki jest Wasz największy sukces? 
- Myślę, że za sukces można uznać wkład 
w rozwój młodzieżowej, andrychowskiej pił-
ki. „Dziś” chłopców do 12 roku życia w na-
szej gminie trenuje kilkaset (ok 500 dzieci). 
Powstały szkółki piłkarskie, a w klubach pra-
ca z młodzieżą jest na zupełnie innym pozio-
mie niż 3-4 lata temu. Nie mówię tu, że to 
nasza zasługa, ale nasze działania spowodo-
wały pozytywną reakcję innych. Każdy szkoli 
na swój sposób, ale faktem jest to, że poziom 
sportowy w naszym regionie systematycznie 
się podnosi. W przyszłości zyskają na tym 
kluby sportowe, które będą mogły „grać” 
swoimi wychowankami.
Co jest najtrudniejsze w szkoleniu? 
- Wbrew pozorom nie same treningi. Kluczowy 
jest ciągły rozwój. Nie chodzi mi tylko o lep-
szy warsztat szkoleniowy czy doświadczenie 
w pracy z dziećmi. Ważny jest rozwój człowie-
ka. Istotny również jest odpowiedni kontakt 
z rodzicami. Jesteśmy różni i każdy z nas ma 
inne wartości, cele i oczekiwania. Niepodwa-
żalne jest, że zarówno trenerom jak i rodzicom 
chodzi o dobro dziecka – dlatego warto ze sobą 
rozmawiać i wyjaśniać sprawy na bieżąco.

W jakim wieku kończy się edukacja w Wa-
szej Akademii? 
- Na pewno będziemy szkolić młodzież do 
końca szkoły podstawowej. Mnóstwo czyn-
ników będzie miało wpływ na to „co dalej?”. 
Chcemy stwarzać zawodnikom odpowiednią 
jakość szkolenia. W tak małej miejscowości nie 
ma możliwości, aby 2, 3 drużyny mogły rywa-
lizować na najwyższym poziomie, czyli w lidze 
wojewódzkiej. 
Są rzeczy warte poprawy? 
- Oczywiście! Cały czas próbujemy coś udo-
skonalać. Przez 3 lata nasza młodzieżowa, 
andrychowska „piłka” zmieniła się nie do po-
znania. Uważam, że sporo rzeczy zrobiliśmy 
bardzo dobrze. Były również sytuacje, które 
dziś rozwiązalibyśmy inaczej. Błędem była 
„słowna agresja” w daną grupę społeczną, je-
śli tak naprawdę problem stwarzał jeden czło-
wiek. Ważne jednak, żeby wyciągać wnioski. 
Od dłuższego czasu do wielu spraw podcho-
dzimy z chłodną głową i staramy się nie dzia-
łać pod wpływem emocji. Co można popra-
wić? Myślę, że osoby bezpośrednio związane 
ze szkoleniem i „światem piłkarskim” znają 
odpowiedź. Uważam, że na współpracy zy-
skaliby wszyscy zainteresowani. Być może na 
wszystko potrzeba czasu.
AP Progress jest klubem partnerskim Wi-
sły Kraków. Jak do tego doszło? 
- Jak wspomniałem, gramy mnóstwo sparin-
gów z „silnymi” drużynami i bierzemy udział 
w mocno obsadzonych turniejach. Trenerzy 
podnoszą swoje kompetencje poprzez udział 
w stażach i kursokonferencjach. Dużo rozma-
wiamy i współpracujemy z ludźmi z małopol-
ski, którzy mają podobną wizję. Poprzez takie 
działania nie jesteśmy anonimowi, a poziom 
sportowy naszych chłopców dostrzegła nawet 
Wisła Kraków. Naturalne jest to, że korzystają 
i będą korzystać na tym dzieci z naszego regio-
nu. Współpraca z ekstraklasowym klubem już 
przynosi efekty, a to dopiero początek…
AP Progress to tylko „mecze”? 
- O naszej pracy moglibyśmy pisać na kolej-
nych kilkunastu stronach. Staże szkoleniowe 
(np. Wolfsburg, Zagłębie Lubin), dwu-trzy-
dniowe wycieczki (np. Łódź, Zakopane, War-
szawa), kursokonferencje trenerskie (np. Po-
znań, Tarnów), biegi i bale charytatywne oraz 
szereg innych działań, które rozwijają, bawią 
i integrują całą społeczność AP Progress An-
drychów. Zapraszamy na nasz profil FB. Na 
bieżąco informujemy o naszych poczynaniach. 

red.

Rafał Wisłocki – prezes Wisły Kraków:
Praca Artura, Tomka i innych pasjonatów 
tworzących AP Progress Andrychów została 
przez Wisłę dostrzeżona już kilka miesięcy 
po starcie tegoż projektu. Otwartość, ambi-
cja i chęć rozwoju liderów Akademii impono-
wała, a uczestnictwo w kolejnych projektach, 
poparte wysoką jakością umiejętności piłkar-
skich i cech mentalnych dały nam pewność, 
iż współpraca przyniesie wspaniałe owoce. 
Fantastyczne jest to, iż szkoleniowcy Pro-
gressu wyczuwają balans między two-
rzeniem dobrego zespołu i znakomitych 
indywidualności... delikatnie popychając naj-
wybitniejsze jednostki do coraz to większych 
wyzwań! Także w stroju z Białą Gwiazdą na 
piersi!
Dzierżak Jarosław – koordynator 
projektu APMT Polska:
Nasza współpraca z AP Progress jest 
wzorcowa. Rok temu zostałem zapro-
szony przez prezesa Artura na spotka-
nie z rodzicami, gdzie przedstawiłem 
ideę projektu. Od tego czasu mnóstwo 
zawodników AP Progress uczestniczyło 
w wielu naszych przedsięwzięciach. My-
ślę że dla tych chłopców jest to niezwy-
kłe przeżycie pojechać na mecz i zagrać 
z Banikiem Ostrawa czy z Bayernem Mo-
nachium. Cieszę się, że w Andrychowie 
działa tak dobrze zorganizowana szkół-
ka szkoląca dzieci. Oby więcej było ta-
kich ludzi jak P. Artur i trenerzy pracujący 
w Progressie. Ludzi otwartych i myślą-
cych o dobru dzieci, a nie tylko i wyłącz-
nie o swoim interesie. Ludzie Ci stawiają 
na rozwój zawodników. Nie mówię tylko 
o współpracy z naszym projektem, bo 
przecież chłopcy z Andrychowa uczest-
niczą w wielu projektach organizowanych 
przez inne podmioty.

AP Progress - klub partnerski Wisły Kraków

AP Progress Andrychów od trzech lat szkoli młodzież z Andrychowa i okolic. Co udało się osiągnąć w tym 
czasie? Rozmawiamy z prezesem akademii – Arturem Kuczajem. 
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Wiadomości sportowe 
w poniedziałek i piątek

Zimowe sparingi andrychowianie rozpoczęli 
od remisu z Koszarawą Żywiec 1:1 po golu 
nowego piłkarza Beskidu, Patryka Semika. 
W drugim starciu Beskid pokonał aż 4:0 
Tempo Białka – czołowy zespół okręgówki 
prowadzony przez byłego trenera andrycho-
wian, Krzysztofa Wądrzyka. Bramki zdobyli 
Wojciech Stuglik, Miłosz Węglarz, Patryk 
Koim oraz Dominik Gurdek. Z kolejnym 
zespołem z Żywca, Góralem, podopieczni 
trenera Adamusa rozprawili się 4:1 po dwóch 
golach Wojciecha Stuglika, jednym Patryka 
Semika oraz trafieniu samobójczym. Nato-
miast w starciu z reprezentantem IV ligi ślą-
skiej, Spójnią Landek, Beskidowcy ulegli 0:1.
Skład drużyny Beskidu będzie w rundzie wio-
sennej solidnie wzmocniony. Choć wszystkie 
formalności nie zostały jeszcze dopięte, to 
w zespole znalazło się kilku nowych graczy, 
takich jak wspomniani Wojciech Stuglik (dla 
niego to powrót do andrychowskiej ekipy) 
czy Patryk Semik z Górala Żywiec. Co jednak 
najciekawsze, działaczom udało się nawiązać 
rozmowy z ekstraklasowym Zagłębiem So-
snowiec i wiele wskazuje na to, że na mocy 
współpracy obu klubów do Andrychowa tra-
fią ciekawi, perspektywiczni gracze Zagłębia. 
Prawdopodobnie będzie to bramkarz, a także 
gracz linii defensywnej. Tu jednak jeszcze za 
wcześnie na oficjalne potwierdzenia.
Początek rundy wiosennej w IV lidze zapla-
nowano na 16 marca. W pierwszym meczu 
andrychowianie zmierzą się u siebie ze Słom-
niczanką Słomniki, później zagrają w Węgrz-
cach Wielkich, następnie u siebie z Dalinem 
Myślenice (30 marca) i 6 kwietnia z Unią 
w Oświęcimiu. Przypomnijmy, że na półmet-
ku sezonu Beskid zajmuje miejsce czternaste 
z dwunastoma punktami i traci trzy oczka do 
bezpieczniejszego rejonu tabeli.                 (gs)

Czwartoligowa 
wiosna tuż tuż
Dobrze spisują się w zimowych meczach 
sparingowych czwartoligowi piłkarze 
Beskidu Andrychów. Podopieczni trene-
ra Jakuba Adamusa notują zwycięstwa, 
a do wzmocnienia zespołu przymierza-
nych jest kilku wartościowych graczy.

W kategorii wiekowej skrzatów (rocznik 
2012 i młodsi) bezkonkurencyjni byli chłop-
cy z Beskidu Andrychów, którzy pokonali 
w zawodach finałowych wszystkich swoich 
rywali z Wadowic i Paszkówki, sięgając po 
mistrzostwo. Wśród żaków (rocznik 2010 
i młodsi) poziom był już bardziej wyrówna-
ny, a na pierwszym miejscu zakończyli zma-
gania zawodnicy z drużyny PKS Św. Józef  
Kalwaria, wyprzedzając o punkt Pobiedr 
Paszkówka i Beskid Andrychów. Z kolei 
w kategorii orlików (rocznik 2008 i młodsi) 
Beskid był piąty, a turniej wygrał Karol Wa-
dowice.
Sukces odnieśli juniorzy młodsi Beski-
du, którzy sięgnęli po srebrne medale mi-
strzostw Małopolski. Turniej finałowy odbył 
się końcem lutego w Krakowie. Andrycho-
wianie zanotowali następujące wyniki: Pod-
górze Kraków - Beskid 8:1 (dla Beskidu: 
Budka), Beskid - Wolania Wola Rzędzińska 
7:1 (dla Beskidu: Budka 3, Mizera 3, Wdo-
wik), Beskid - LKS Szaflary 6:2 (dla Beskidu: 
Mizera 2, Wdowik 2, Gurek, Budka). Najlep-
szym zawodnikiem Beskidu wybrany został 
Daniel Budka. Przypomnijmy, że andrycho-
wianie wystąpili w turnieju finałowym po 
wygraniu zmagań na szczeblu podokręgu 
wadowickiego, a następnie Małopolski za-
chodniej.                                                 (gs)

Halowe zmagania

W ostatnich tygodniach rozegrana zo-
stała kolejna porcja finałowych turniejów 
halowej piłki nożnej drużyn młodzieżo-
wych. Juniorzy młodsi Beskidu wystąpili 
z sukcesem na szczeblu wojewódzkim.

W rundzie finałowej walka toczy się o ob-
sadzenie miejsc od pierwszego do szó-
stego. Zmagają się między sobą po trzy 
najlepsze zespoły z grup A i B, przy za-
chowaniu wyników z zasadniczej części 
sezonu. Na pierwszy ogień andrychowian-
ki trafiły na trudne rywalki z drużyny Eli-
te Volley Kraków. Po wyrównanym boju 
uległy 2:3. Później w meczu dwóch naj-
mocniejszych ekip fazy finałowej I ligi ma-
łopolskiej kobiet, siatkarki MKS-u Andry-
chów po emocjonującym starciu przegrały 
2:3 z Popradem Stary Sącz. Podopieczne 
trener Beaty Książek prowadziły 1:0 oraz 
2:1, ale ostatecznie w tie-breaku uległy na 
przewagi (14:16). Poprad Stary Sącz zaj-
mował po tym meczu pierwsze miejsce 
z 17. punktami, a drugi MKS miał na kon-
cie 13 oczek. 
W marcu andrychowskie siatkarki czekają 
jeszcze trzy mecze fazy finałowej: z Elite 
Volley Kraków u siebie (zaplanowany na 9 
marca), z Popradem Stary Sącz na wyjeź-
dzie (16 marca) i z Jedynką Tarnów u sie-
bie (23 marca).   

(gs)

Wyrównane 
boje seniorek
Do końca marca potrwa runda finało-
wa siatkarskiej I ligi małopolskiej kobiet. 
Andrychowianki utrzymują się w czo-
łówce stawki.
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W zawodach odbywających się na Snowparku Czarnego Gronia wzięli udział śmiałkowie 
z całej Polski. Imprezy z tego cyklu – ta była już piąta - cieszą się bardzo dużym zaintereso-
waniem uczestników i widzów, bo są wyjątkowe w skali całego kraju. Nie inaczej było w tym 
roku, a widowiskowych akrobacji nie brakowało. Wieczorem nastąpił punkt kulminacyjny, 
czyli słynny przejazd przez knajpę – miłośnicy adrenaliny skakali na nartach, deskach snow-
boardowych, a także... rowerach!                     (gs)

Przejazd przez Knajpę 2019
Sobota 23 lutego upłynęła na Czarnym Groniu pod znakiem białego szaleństwa, 
którego zwieńczeniem był wieczorny przejazd przez knajpę, czyli wyjątkowe, wi-
dowiskowe zawody dla miłośników adrenaliny.

Jako zdobywcy pierwszego miejsca, na po-
czątku play-offów podopieczni trenera To-
masza Rupika mierzą się z ósmym w tabeli 
AZS-em Politechnika Opolska. Po dwóch 
spotkaniach widać wyraźnie, że dla wyżej 
notowanych andrychowian to „spacerek”, 
bo pokonali opolan dwa razy po 3:0 i nic nie 
wskazuje na to, by mogli się na akademic-
kim zespole potknąć (play-off  toczy się do 
trzech zwycięstw). 
W kolejnej fazie MKS zmierzy się ze zwy-
cięzcą pary TKS Tychy – AT Jastrzębski Wę-
giel – po dwóch meczach TKS prowadzi 2:0, 
więc najprawdopodobniej dojdzie do starcia 
andrychowian z tyszanami. Pierwszy dwu-
mecz zaplanowano na weekend 9-10 marca 
(gospodarzem będzie zespół sklasyfikowany 
wyżej po fazie zasadniczej, a więc MKS, je-
żeli do tej rundy się zakwalifikuje), kolejny na 
23-24 marca, a ewentualny piąty mecz odbę-
dzie się 27 marca. Ten zespół, który wyjdzie 
ze starcia obronną ręką, zakwalifikuje się do 
turnieju półfinałowego, który odbędzie się 
w dniach 5-7 kwietnia (w całej Polsce będą 
trzy takie turnieje). Ekipy z miejsc 1 i 2 za-
kwalifikują się do ostatecznego, ogólnopol-
skiego turnieju finałowego (24-28 kwietnia).   

(gs)

Walka o awans
Siatkarze seniorskiej drużyny MKS-u An-
drychów przystąpili do batalii o promo-
cję do I ligi. Po wygraniu fazy zasadniczej, 
rozpoczęli play-offy z uprzywilejowanej 
pozycji.
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Mamy dla Was 

coś więcej 

niż newsy...

Raniuszki, podobnie jak sikory, z którymi tworzą zimujące oraz wędrujące stada, 
nie należą do szczególnie płochliwych ptaków. Można je podziwiać i fotografować, 
używając samochodu jako mobilnej czatowni. Andrychowskie łęgi nad Wieprzówką 
nadają się do tego celu znakomicie, ponieważ poprzecinane są utwardzonymi dro-
gami, przy których można zaparkować, opuścić szybę i nasłuchiwać śpiewu ptaków. 
Los uśmiechnął się do mnie podczas obserwacyjnego objazdu zarośli nad mostem 
kolejowym. Przez głośne nawoływanie kowalika i przedwiosenne podśpiewywanie 
sikorek usłyszałem cichy świergot raniuszków. Pogoda nie sprzyjała fotografowaniu, 
ale mimo ciemnych chmur, a nawet ograniczającej widoczność mżawki, postano-
wiłem je „zawołać” nagraniem z komórki. Zima to okres, w którym dopuszczalne 
jest umiarkowane wabienie głosem bez obawy zakłócania lęgów. Byłem pewien, że 
przylecą pod sam samochód. Raniuszki to zbyt ciekawskie ptaki, aby nie sprawdziły 
odgłosów wydawanych przez mój telefon. Nie musiałem długo czekać. Przylecia-
ły niemal natychmiast po uruchomieniu wabika. Cztery malutkie maskotki, które 
w oka mgnieniu przemieszczały się z gałązki na gałąź. Wystawiłem obiektyw przez 
uchyloną szybę auta i zaczęła się zabawa lepsza niż wszystkie gry komputerowe tego 
świata: skadruj i wyostrz żywe sreberko: raniuszka. Po kilkudziesięciu sekundach 
ptaki rozszyfrowały moją mistyfikację i zmieniły rewir – game over. Dopiero przy 
komputerze okazało się, że „strzelając krótką migawką” 18 razy na sekundę, zarów-
no przed jak i po naciśnięciu spustu do końca, uzyskałem kilka niezłych kadrów. 
Jasny teleobiektyw zdał egzamin. Co ważniejsze; przed moim aparatem pozowała 
para raniuszków zwyczajnych oraz znacznie rzadszych raniuszków czarnobrewych! 
Na drugi dzień już ich nie było. Odleciały. Pobyt nad naszą rzeką był tylko krótką 
przerwą w powrocie do miejsc gniazdowania – do domu.  

Jerzy Tomiak 

Raniuszki
„Fotografia przyrodnicza to pasmo niepowodzeń, które od czasu do czasu 
przerywane jest drobnym sukcesem” – wysnuł z własnych doświadczeń Łu-
kasz Bożycki – autor znakomitych zdjęć natury oraz ambasador producenta 
aparatów, których używam. To prawda, a moją niedolę przerwałem począt-
kiem lutego, fotografując w łęgu nad Wieprzówką raniuszka czarnobrewego.
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