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Wypadki, pożary, oszustwa czyli:
Policja, ąd, prokuratura, straż pożar

ce Adrianna Gajczak z Inwaldu, fot. SludioAnTolos
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jest już po pierwszej renowacji.
Rankiem, 30 kwietnia na boisko
o nawierzchni syntetycznej wjechał
specjalistyczny sprzęt. - Na po-
czatku kilkakrotnie spulchniano
i rozdrabniano granulat w celu
rozluźnienia materiału i zapewnienia
właściwej pracy systemu drena-
żowego. Następnie szczotkowano
murawę szczotkami przeciwbieżnymi,
aby oczyścić płytę z zanieczyszczeń,

Na początku maja dokonano odbioru
pierwszego etapu prac w ramach rozbu-
dowy cmentarza komunalnego przy
ulicy Beskidzkiej w Andrychowie. W
ramach prac rozebrano istniejące ogro-
dzenie, wykonano nasypy
oraz wykarczowano drzewa
i krzewy. Następnie zain-
stalowano nowe ogrodzenie
na długości 270 mb. W ten
sposób ogrodzono cały teren
przewidziany pod rozbudo-
wywany cmentarz. Ponadto
wykonano ciągi pieszo
- jezdne o powierzchni
prawie 300 m2 , bez wyło-
żenia kostką brukową oraz
zagospodarowano zieleń ••..•=--'--...;;;.. ...•..••;.:....;.:..::J:;.:... .•••••••••.•• ""- •.•••••..•..•••

przez nasadzenia krzewów.
- Wykonana kwatera przewidziana jest
na ok. 250 grobów murowanych - mówi
kierownik Wydziału Ochrony Środo-
wiska Rolnictwa i Leśnictwa UM Ewa
Rohde-Trojan. - Koszt dotychczas zrea-
lizowanych prac to 229.959 zł. Zadanie
tojest dopiero pierwszym etapem rozbu-
dowy cmentarza, na którym docelowo
zaprojektowano ok. 1400 grobów muro-

wanych. Oznacza to, że cmentarz przy
ul. Beskidzkiej będzie przyjmował zmar-
łych przez następne kilkanaście lat. Na
terenie andrychowskiej nekropolii znaj-
duje się także kolumbarium. Jak dotąd

jest one wykorzystane w jednej czwartej.
W kwietniu a magistracie otwarto prze-
targ nieograniczony na zadanie »Remont
ogrodzenia cmentarza komunalnego w
Andrychowie - od 3-ciej do 4-tej bramy
wjazdowej". Na ogłoszony przetarg
wpłynęły cztery oferty. Oferowane ceny
za wykonanie tego zadania wahają się od
50.000 zł do blisko 95.000 zł.(fr)

Klaster to szansa
Od listopada ubiegłego roku działa
Klaster Energetyczny. Jest to jedna z
wielu inicjatyw sprzyjająca energii na
terenie województw śląskiego oraz mało-
polskiego. Poczatków współpracy w
ramach Klastra Energetycznego należy
szukać we wspólnych projektach orga-
nizowanych między Regionalną Izbą
Handlu i Przemysłu w Bielsku - Białej
a Cechem Rzemiosł Różnych i Przed-
siębiorczości z Andrychowa. W ramach
tej współpracy obie instytucje oprócz
spotkań z przedsiębiorcami
przeprowadziły min. badanie
ankietowe efektywności ener-
getycznej firm, z którego wyni-
kało, że przedsiębiorstwa mogą
być zainteresowane dotacjami
na odnawialne źródła energii.
Izba z Bielska zorganizowała
pod koniec marca konferencję
: »Fundusze europejskie na
energetykę odnawialną dla
przedsiębiorców". Z uwagi na

współpracę między obiema instytucjami
przedsiębiorcy z rejonu Andrychowa
i okolic mogą nieodpłatnie odebrać
materiały (płyta CD) w siedzibie Cechu
Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
przy ul. Krakowskiej 130 w Andry-
chowie. - Zachęcamy wszystkich przed-
siębiorców do śledzenia działań Klastra
Energetycznego na stronie internetowej
www.klaster-energetyczny.pl - mówi
Daniel Trojak, szef andrychowskiego
cechu. (fr)
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Już po testach
Łatwy czy trudny? Zdania zarówno
uczniów jak i nauczycieli na temat
tegorocznych egzaminów kończących
naukę w gimnazjach były podzielone.
Wszystkie opinie zostaną zweryfiko-
wane przez wyniki, które mają dotrzeć
do szkół w czerwcu. Na oceny czeka
ponad półtora tysiąca uczniów z naszej
gminy. W całej Polsce testy pisało ok.
450 tysięcy gimnazjalistów. (fr)

Wybory U gospodyń
8 kwietnia w świetlicy Banku Spółdzielczego
w Andrychowie zorganizowano Walne Zgro-
madzenie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich
w Andrychowie. Najważniejszym punktem
zebrania były wybory zarządu i komisji rewi-
zyjnej. Kierowanie stowarzyszeniem na kolejne
pięć lat gospodynie powierzyły dotychczasowej
prezes Czesławie Wojewodzie, która uzyskała
54 głosy na 55 możliwych. Do zarządu weszły
także: Zofia Moskwik (wiceprezes), Zofia Oboza
(wiceprezes), Jadwiga Sopicka (skarbnik), Irena
Zych (sekretarz), Elżbieta Bojko, Elżbieta Miesz-
czak, Zuzanna Mazanek, Józefa Pysz (członkinie
zarządu). Skład nowej komisji rewizyjnej tworzą: Halina Brzazgacz, J
i Halina Markowska.

- Wybory zarządu były tajne. Bardzo mi na tym zależało. Wynik, Id
nęłam zjednej strony bardzo cieszy, z drugiej oznacza ogromna OdPOWI

- podkreślała w "Twoim Radiu Andrychów" Czesława Wojewodzie.

Nad samym morzem I
Andrychowski Hufiec .
Szeregów, jak co ro
wszystkich chemyc
niezrzeszonych na o
cyjny. Rogowo to jed
dziej uroczych zakatk
Camping położonyjest
przy samej plaży. Pie
rozpoczyna się 17. li
4.sierpnia. Drugi,
warsztatami językowy

stycznymi odbędzie się w okresie od 3. do 16.sierpnia. Bliższychinfonn
harcerze w siedzibie hufca ul. Metalowców 6 we wtorki od 17.00- 18.30'
od 18.00 do 19.00. Polecamy.(fr)

Magiczna wizyta
Andrychowscy harcerze gościli rówieśników z Hiszpanii, których poznali
roku podczas zlotu skautowego na Islandii. Wizyta miała miejscew Święta
Hiszpanie zwiedzili naszą gminę a także niedałekiecentra turystyczne:Krakó
Największe wrażenie wywarł na nich obóz koncentracyjnyw Auschwitz- Bir
iż skauci wiedzieli od swych rodziców i znajomych dość dużo o tymmiejscu,
przerosła ich wyobrażenia. - Ten tydzień stał pod znakiem przegadanych~
wycieczek, towarzyskich spotkań i wielkiej ilości świ4tecznegojedzenia. HiS([j
nasze wielkanocne tradycje i obyczaje. Zobaczyli okolice, w którychmiesikam
nami - jak sami mówili - wspaniały, magiczny czas - wspominająandrychowil
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