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Jesteśmy również
na facebook’u

Radio Andrychów 
i Nowiny Andrychowskie 

Czekamy na wasze 
wiadomości, 

zdjęcia, filmiki i komentarze 
dotyczące tego, co Wy 

widzicie w okolicy!

Firma Capital Invest świadczy usługi w zakresie pośrednictwa 
w obrocie nieruchomościami: kupnie, sprzedaży, zamianie, wynaj-
mie nieruchomości mieszalnych i komercyjnych. Posiadamy licen-
cję zawodową oraz ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cy-
wilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami. U nas otrzymasz 
fachową, solidną i kompleksową obsługę nieruchomości. 
Zyskują Państwo pewność, że transakcja zostanie przeprowadzo-
na w sposób profesjonalny i bezpieczny.  Jesteśmy członkiem Biel-
sko-Częstochowsko-Katowickiego Stowarzyszenia Pośredników 
w Obrocie Nieruchomościami. Ponadto nasi pracownicy posiada-
ją licencje Audytora energetycznego oraz Doradcy finansowego 
co zapewni fachową pomoc przy wyborze nieruchomości oraz 
jej sfinansowaniu. Capital Invest zajmuje się również finansowa-
niem inwestycji, począwszy od pomysłu, przez zakup czy sprzedaż 
praw nieruchomości, aż po realizację. Pomagamy efektywnie 

zarządzać środkami pieniężnymi oraz podejmować Państwu 
racjonalne decyzje. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży 
finansowej i współpracy z wieloma bankami i firmami leasingowy-
mi, możemy wybrać dla Państwa najdogodniejszą formę finanso-
wania opartą na indywidualnych potrzebach Klienta.
Świadczymy również usługi w zakresie uzyskiwania świa-
dectw i audytów energetycznych. Jesteśmy przedstawicielem 
spółki Columbus Energy, która jest liderem na rynku instalacji fo-
towoltaicznych. Kierujemy się zasadą kompleksowej obsługi 
na każdym etapie inwestycji: od pomysłu przez prace technicz-
ne, aż do rozpoczęcia funkcjonowania zamontowanej instalacji 
fotowoltaicznej. Capital Invest wychodzi na przeciw indywidual-
nym potrzebom Klienta, szanując przy tym Jego czas i pieniądze.
Gwarantujemy bardzo atrakcyjne warunki współpracy, do której 
serdecznie Państwa zapraszamy!

Mijają cztery lata kadencji samorządowej, więc to dobry czas na podsu-
mowanie – zrozumiałe. Jednak nie chcę tutaj zabierać głosu w wyborczej 
dyskusji i wpisywać się w spór kandydatów do Rady Miejskiej i do fotela 
burmistrza, niech zrobią to sami zainteresowani i wyborcy. Chcę zrobić coś 
innego: przekonać Czytelników Nowin – Mieszkańców Andrychowa, aby 
poszli na wybory, aby nie odpuszczali sobie tego przywileju i chyba też... 
obowiązku. Raz na cztery lata trzeba przyłożyć rękę do wyboru tych, którzy 
będą nas reprezentować i będą wydawać Wasze podatników pieniądze. Je-
śli zagłosujecie będziecie mieć pełne prawo oceniać każdy ich krok, będzie-
cie mogli nawet narzekać. 
I pamiętajcie, to są wybory samorządowe, a więc lokalne. Dlatego nie dajmy 
się wciągnąć w partyjną walkę na górze, w spory między warszawskimi poli-
tykami, którzy i tu chcą dzielić i wykluczać. Jesteśmy w naszej małej ojczyźnie 
i załatwiajmy swoje sprawy po swojemu. Ludzi, na których będziemy głoso-
wać znamy osobiście i nie potrzebujemy podpowiedzi ze stolicy.

Marek Nycz
Redaktor naczelny Nowin Andrychowskich i Radia Andrychów

Sami wiecie najlepiej
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Maciej Kobielus 
kandydat na stanowisko Burmistrza Andrychowa 

KWW Kobielus 2018

Tomasz Żak
kandydat na stanowisko Burmistrza Andrychowa

KWW Nasza Gmina Andrychów

Od pierwszych dni życia miesz-
kam w Andrychowie. Rozwój 
tej gminy leży mi na sercu, po-
nieważ tu razem z żoną wycho-
wujemy dwóch, małych jeszcze, 
synów.  Jestem radnym Rady 
Miejskiej w Andrychowie już 12 
lat i doskonale zdaję sobie spra-
wę, z jakimi problemami bory-
kają się mieszkańcy. Wiem też, 
jakie możliwości ma urząd, żeby 
je rozwiązać.

Jestem magistrem zdrowia pu-
blicznego. Zawodowo pracuję 
jako kierownik Działu Pomocy 

Doraźnej i Transportu Sanitarnego w Wadowicach. Zarządzam 
ponad 100- osobową załogą.

Każdy projekt mojego programu opieram o jedno założe-
nie:  Że to mieszkańcy są pracodawcą urzędu. Każde więc 
jego działanie powinno być pełne szeroko rozumianego 
szacunku do społeczeństwa i każdego mieszkańca gminy 
z osobna.

Przygotowałem wiele dobrych projektów dla naszej Gminy. Naj-
pilniejsze z nich to: uruchomienie świątecznej opieki zdro-
wotnej, odkorkowanie Andrychowa, utworzenie żłobka i Domu 
Dziennego Pobytu dla Seniorów, zlikwidowanie barier osobom 
niepełnosprawnym, wskrzeszenie słynnej kultury andrychow-
skiej, wprowadzenie budżetu obywatelskiego (żeby każdy znał 
sytuację finansową i mógł mieć realny wpływ na wydawanie 
pieniędzy, na które my wszyscy się składamy), utrzymanie czte-
rech szkół podstawowych w mieście i zapewnienie bezpiecznych, 
atrakcyjnych placów zabaw oraz miejsc do aktywnego odpoczyn-
ku. 

Niezwykle zależy mi też na poprawieniu komfortu życia codzien-
nego mieszkańcom. Trzy programy, ułatwiające życie w na-
szej gminie, które wdrożę na pewno od razu  to: 
1. bezpłatne  wejścia na oba baseny dla dzieci i seniorów, 
2. likwidacja parkomatów 
3. bezpłatne uczestnictwo w imprezach kulturalnych - zarówno 
dla dorosłych, jak i dla dzieci (np. darmowa Bajkolandia i wszyst-
kie jej atrakcje). Stopniowo będę uruchamiał kolejne! 

Mam wizję przyjaznego urzędu  i burmistrza, który rozmawia, 
szanuje każdego mieszkańca, słucha, działa i integruje gminę. 
Powinniśmy dbać o siebie nawzajem. Gmina to rodzina. Dlate-
go zdecydowałem się ubiegać o ten urząd, który powinien być nie 
tylko pracą, ale też służbą, jak w ratownictwie.

Mam 57 lat. Ukończyłem Wy-
dział Prawa na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, a poza tym: stu-
dia podyplomowe z zarządzania 
w WSPiZ im Leona Koźmińskie-
go w Warszawie oraz Wydział Fi-
nansów  Akademii Ekonomicz-
nej w Krakowie.

W samorządzie pracowałem 
już  w latach 80. Przez wiele lat 
pełniłem też funkcję dyrektora 
Inspektoratu PZU S.A w Oświę-
cimiu. Burmistrzem Andrycho-
wa jestem od 2010 roku. Pierw-
sze co zrobiłem po wygranej, to 
otwarłem Urząd Miejski i gabi-

net burmistrza dla mieszkańców. Każdego roku przyjmuję osobi-
ście setki mieszkańców i zawsze chętnie podejmuję dialog. 

Potrafię słuchać swoich wyborców, nie dzieląc ludzi w żaden 
sposób. Dziś mogę razem z całym moim zespołem zapisać na swo-
im koncie następujące sukcesy:

1. Wymiana oświetlenia w całej gminie na ledowe i dzięki temu 
     70-procentowe oszczędności zużycia energii.
2. Utworzenie gminnej komunikacji, z której nieodpłatnie 
     korzystają seniorzy i szkolna młodzież.
3. Wybudowanie 82 kilometrów kanalizacji, modernizacja 
     oczyszczalni i ujęć wody pitnej.
4. Budowa i remonty setek kilometrów dróg i chodników, 
     w tym powiatowych.
5. Utworzenie strefy ekonomicznej w Andrychowie przez zakup    
     gruntów i wybudowanie infrastruktury technicznej.
6. Rozpoczęcie budowy krytej pływalni, która będzie gotowa 
    w przyszłym roku.
7. Pozyskanie dla Gminy Andrychów przez osiem lat ponad 
     120 milionów złotych dotacji unijnych.

Razem z zespołem moich współpracowników mamy 90 goto-
wych do realizacji projektów: kolejne drogi, parkingi, chod-
niki, ścieżki rowerowe, hala sportowa wraz z obszarem dawnego 
stawu Anteckiego, rewitalizacja pałacu i Pańskiej Góry. I na wiele 
z tych rzeczy mamy już przyznane dotacje. Budujemy basen, 
który będzie gotowy w przyszłym roku. Przy ul. Batorego, powsta-
je pierwszy z czterech domów socjalnych. Planujemy znacząco po-
prawić układ komunikacyjny w gminie -  na przykład połączyć ul. 
Krakowską z Tkacką przez tereny przemysłowe. Połączymy też 
ul. Fabryczną ze Żwirki i Wigury. Nadal rozbudowywana będzie 
andrychowska komunikacja o nowe przystanki, kolejne autobusy, 
połączenia międzygminne. 

Zrobimy to razem z Wami!

Kandydaci na stanowisko Burmistrza Andrychowa
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Krzysztof Kubień
kandydat na stanowisko Burmistrza Andrychowa 

KW Prawo i Sprawiedliwość

Zbigniew Małecki
kandydat na stanowisko Burmistrza Andrychowa 

KW Teraz Andrychów

Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Andrychów!
Od 16 lat czynnie uczestniczę  
w życiu społecznym i politycznym 
gminy Andrychów. Jako radny 
trzech kadencji Rady Miejskiej 
w Andrychowie i jej przewodni-
czący w latach 2006 - 2010  zdo-
byłem doświadczenie i gruntow-
ną wiedzę na temat potrzeb oraz 
problemów Mieszkańców.
Jestem rodowitym andrycho-
wianinem. Moi rodzice pracowali 
w „Andropolu” i WSW. Andry-
chów to miejsce, w którym re-
alizuję swoje pasje. Tutaj jestem 
szczęśliwym ojcem, mężem, 
nauczycielem, spełnionym trenerem, samorządowcem i społeczni-
kiem. Chciałbym, aby nasza Gmina była miejscem sukcesu dla nas 
wszystkich. Mieszkańcy Andrychowszczyzny zasługują na to!
Moja wizja przyszłości Gminy Andrychów opiera się na trzech fila-
rach. Oto wybrane propozycje z programu:

RODZINA
- Podniesiemy kwotę gminnego becikowego do 1000 zł. 
- Najszybciej, jak to możliwe, stworzymy żłobek.  
- Otworzymy Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów.
- Rozszerzymy Kartę Dużej Rodziny.
- Nie podniesiemy opłat za oddawane odpady.

BEZPIECZEŃSTWO
- Przywrócimy działanie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej  
   w naszej Gminie.
- Będziemy szybko reagować na interwencje Mieszkańców. 
- Każdy uczeń kończący szkołę podstawową w Andrychowie będzie  
 mógł przejść darmowy kurs pływania i zdać egzamin na kartę  
  pływacką.

ROZWÓJ
- Będziemy budować nowe mieszkania, korzystając z rządowego 
   programu Mieszkanie +. 
- Zbudujemy nowe drogi, a wiele starych przebudujemy przy 
   wsparciu m.in. rządu.
- Będziemy wspierać termomodernizację domów i wymianę źródeł 
  ogrzewania na ekologiczne. 
- Wprowadzimy darmowe przejazdy komunikacją gminną dla 
   wszystkich użytkowników.  
- Dokończymy rozpoczęte inwestycje.
Naczelną dewizą mojego działania będzie zasada: najpierw czło-
wiek – potem inwestycje.

21 października br. proszę o udział w wyborach i głos na moją oso-
bę oraz na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości.
Z całością programu można zapoznać się na stronie internetowej 
www.krzysztofkubien.pl

44 lata – urodzony 22 czerwca 
1974 r. w Roczynach. Rodzi-
na: żona i dwie córeczki. 
Wykształcenie: 
- Akademia Górniczo-Hut-
nicza w Krakowie, tytuł 
inżyniera Górnictwa i Geo-
inżynierii na kierunku Za-
rządzanie, 
- studia podyplomowe 
w dziedzinie: Audyt We-
wnętrzny i Kontrola Finan-
sowa; Audyt Energetyczny; 
Zarządzanie Nieruchomo-
ściami. 
- ukończony Kurs na Człon-
ków Rad Nadzorczych Spół-
ek Skarbu Państwa i Spółek Komunalnych, 
- Instruktor Nauki Jazdy. 
Wieloletnie doświadczenie urzędnicze na stanowisku kierow-
niczym, obecnie Dyrektor Placówek Oświatowych w Lanckoronie. 
Doświadczony działacz samorządowy i przedsiębiorca.
Radny Rady Miejskiej w Andrychowie w latach 2006 – 2010 i po-
nownie 2010 – 2014.
W latach 2006 – 2010 Przewodniczący Komisji Finansów w RM 
Andrychów.
W  latach 2014 – 2018 Radny Powiatu Wadowickiego, również 
pełniąc funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu i Wiceprze-
wodniczącego Komisji Ochrony Środowiska.
W latach 2004 – 2006 Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Wadowicach.
Założyciel i Prezes Stowarzyszenia TERAZ Andrychów 
Założyciel i Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej Andrychów II.
Wiceprezes Wspólnoty Mieszkaniowej Tkacz w Andrychowie.
W latach 2005 – 2007 członek zarządu oraz Prezes Wadowickiej 
Izby Gospodarczej, zrzeszającej ponad 200 przedsiębiorców z te-
renu powiatu wadowickiego i powiatów ościennych.

Od 2000 roku pracując w samorządzie skutecznie zrealizował 
szereg inicjatyw rozwojowych i z powodzeniem przeprowadził 
wiele inicjatyw infrastrukturalnych.

Inicjator akcji przywrócenia karetki całodobowej oraz ca-
łodobowej opieki medycznej w Andrychowie. 
Inicjator wielu inwestycji drogowych, mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa na terenie całej Gminy Andrychów m. in.: 
- remont tzw. łącznika ul. Lenartowicza, 
- remont i budowa parkingów przy ul. Lenartowicza, 
- budowa parkingów i remont ul. Metalowców, 
- remont drogi powiatowej Rzyki Jagódki i Rzyki Praciaki, 
-budowa chodnika w Brzezince, 
- remont i budowa chodników w Zagórniku, 
- budowa chodników i remont dróg w Sułkowicach - Łęgu 
  i Bolęcinie.

Kandydaci na stanowisko Burmistrza Andrychowa
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OKRĘG NR 1
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA 
ANDRYCHÓW”
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania
1 SARLEJ Tadeusz Kazimierz 63 Andrychów
2 WĄTROBA Ewa Beata 51 Andrychów
3 BABIK Dawid Piotr 34 Andrychów
4 BLOCH Wojciech Władysław 34 Targanice
5 MASTEK Elżbieta Maria 49 Andrychów
6 BYRSKA-ŻUGAJ Lucyna 63 Andrychów
7 KARAMAŃSKI Adam Marcin 29 Andrychów
 
Lista nr - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania
1 BIŁKO Tadeusz 72 Andrychów
2 STUDNIARZ Alicja 55 Andrychów
3 NIEMCZYK Seweryn Ireneusz 22 Andrychów
4 BUDZOWSKI Wiesław Andrzej 69 Andrychów
5 MAZGAJ Grażyna 63 Andrychów
6 JASIAK Bartłomiej Łukasz 36 Andrychów
7 WESOŁOWSKA - MIKOŁAJEK Danuta Maria 63 Andrychów
 
Lista nr - KOMITET WYBORCZY TERAZ ANDRYCHÓW
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania
1 SMOLEC Jolanta 59 Andrychów
2 GIERAT-RUSINEK Marta Teresa 33 Inwałd
3 EKIERT Krzysztof 42 Andrychów
4 BIK Mateusz Wojciech 34 Andrychów
5 PRZECISZOWSKA Katarzyna Lidia 48 Andrychów
 
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOBIELUS 2018
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania
1 MAGIERA Dorota Józefa 57 Andrychów
2 GÓRECKI Marcin Maciej 42 Andrychów
3 MATYSZKOWICZ Mateusz Łukasz 33 Andrychów
4 WĘGLARZ Marta Magdalena 31 Andrychów
5 HAHN Rafał Krzysztof 48 Andrychów
6 MAJDA Ramona 22 Roczyny
7 STANEK Wojciech Adam 38 Andrychów

OKRĘG NR 2
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA 
ANDRYCHÓW”
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania
1 BABSKI Roman Stanisław 52 Rzyki
2 RADOŃ Maria 72 Andrychów
3 ZIÓŁKOWSKA Izabella Marta 38 Sułkowice
4 NAJBOR Lesław Stanisław 62 Andrychów
5 KLAPKA Elżbieta Anna 40 Andrychów
6 LULEK Anna Marzena 44 Andrychów
7 RAJDA Czesław Stanisław 61 Andrychów
 
Lista nr - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania
1 KUBIEŃ Krzysztof 58 Andrychów
2 NOWAK Sławomir Piotr 48 Andrychów
3 FLUDER Katarzyna 44 Andrychów
4 MALARZ Zofia 67 Andrychów
5 WOŁYŃSKI Zbigniew Andrzej 66 Andrychów
6 STYSŁO Danuta 58 Andrychów
7 OLAJOSSY Jerzy Adam 59 Andrychów
 
Lista nr - KOMITET WYBORCZY TERAZ ANDRYCHÓW
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania
1 MAŁECKI Zbigniew Paweł 44 Andrychów
2 KUCHARSKI Piotr Andrzej 44 Andrychów
3 PACZKOWSKI Konrad Michał 42 Andrychów
4 WIKTORCZYK Dorota Iwona 44 Andrychów
5 BOGUNIA Agnieszka Sabina 42 Andrychów
 
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOBIELUS 2018
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania
1 KOBIELUS Maciej Dominik 35 Andrychów
2 KOCZUR Zofia Aniela 41 Andrychów
3 PASTERNAK Janusz Teodor 48 Andrychów
4 KOLBER-DI FONZO Ewa Elżbieta 48 Andrychów
5 SUCHANEK Wojciech Krzysztof 25 Andrychów
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OKRĘG NR 3
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA 
ANDRYCHÓW”
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania
1 ŻAK Tomasz 57 Andrychów
2 PRUS Stanisław 61 Brzezinka
3 ŻYDEK Władysław 74 Roczyny
4 KOWALCZYK Adam 56 Targanice
5 BURY Wojciech 44 Roczyny
6 PRUS Monika Milada 30 Roczyny
7 MURGAS Klaudia Kinga 26 Andrychów
8 KALAMUS-GĄDEK Beata Zdzisława 40 Sułkowice
 
Lista nr - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania
1 MIGDAŁEK Wiesław Stefan 53 Brzezinka
2 KAPELA Józefa 67 Sułkowice
3 WĘGRZYNEK Stanisław 51 Brzezinka
4 POWROŹNIK Andrzej Wacław 51 Targanice
5 POLAK Iwona Maria 55 Targanice
6 RYBKA Przemysław Artur 25 Andrychów
7 ISKIERKA Iwona Stanisława 40 Targanice
8 SORDYL Jacek 50 Roczyny
 
Lista nr - KOMITET WYBORCZY TERAZ ANDRYCHÓW
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania
1 OBOZA Antoni Józef 60 Sułkowice
2 MIESZCZAK Robert 45 Roczyny
3 BIZOŃ Halina 58 Targanice
4 WIŚNIOWSKA Małgorzata 38 Brzezinka
5 ŻUREK Bogdan 51 Targanice
 
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOBIELUS 2018
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania
1 OKRZESIK Dorota 53 Andrychów
2 STOKŁOSA Michał 40 Targanice
3 KLĘCZAR Monika Ewa 46 Sułkowice
4 WIĘCKOWSKI Marcin Andrzej 34 Roczyny
5 DOBROWOLSKI Dariusz 51 Roczyny

OKRĘG NR 4
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA 
ANDRYCHÓW”
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania
1 ŁYSOŃ Paweł Piotr 40 Zagórnik
2 NOWAK Marek Marian 51 Inwałd
3 MOSKWIK Zofia Maria 59 Rzyki
4 RAKOWSKI Mieczysław Kazimierz 55 Rzyki
5 SORDYL Janina Dorota 57 Inwałd
6 RUSINEK Wiesław 47 Rzyki
7 OBOZA Zofia 64 Sułkowice
 
Lista nr - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania
1 MIKOŁAJEK Wiesław 50 Sułkowice
2 GUZDEK Jakub 20 Rzyki
3 BIZOŃ Lucyna Grażyna 57 Sułkowice
4 BORGOSZ Kazimiera 54 Sułkowice
5 RADWAN Józef Kazimierz 48 Targanice
6 BŁASZCZAK Zuzanna Agnieszka 35 Inwałd
7 RUSINEK Kajetan 30 Andrychów
 
 
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOBIELUS 2018
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania
1 RZADEK Zbigniew 53 Inwałd
2 PABIŚ Teresa 42 Zagórnik
3 GRZECZYŃSKI Mirosław Tadeusz 49 Andrychów
4 KOLBER Natalia Maja 39 Sułkowice
5 CHMIEL Franciszek 63 Sułkowice
 
Lista nr - KOMITET WYBORCZY TERAZ ANDRYCHÓW
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania
1 LIPSKI Janusz Maciej 49 Inwałd
2 CIBOR Grzegorz Jan 34 Sułkowice
3 MIARKA Barbara 42 Zagórnik
4 CHODNIK Jadwiga Teresa 41 Andrychów
5 SMAZA Agnieszka 36 Andrychów

Publikujemy listy wszystkich komitetów i kandydatów na radnych w Gminie Andrychów. Do tego każdy wyborca 
może sprawdzić, jaki jest jego okręg, a nawet, gdzie będzie jego lokal do głosowania.
Wybory samorządowe już 21 października. Są już zarejestrowane komitety wyborcze i listy ich kandydatów na rad-
nych. W Andrychowie mamy cztery komitety. W nawiasach wpisaliśmy ich kandydatów na stanowisko burmistrza:
1. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ANDRYCHÓW (Tomasz Żak),
2. KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (Krzysztof Kubień),
3. KOMITET WYBORCZY TERAZ ANDRYCHÓW (Zbigniew Małecki),
4. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOBIELUS 2018 (Maciej Kobielus).
Równocześnie wiadomo już, że w całej gminie są cztery okręgi wyborcze, w których będziemy wybierać po pięciu 
radnych (to w trzech okręgach), a w jednym sześciu. Okręgi wyborcze znajdziecie na stronie 8.
W gazecie znajdziecie też pełną listę obwodów i komisji wyborczych, więc łatwo sprawdzić, gdzie będziemy gło-
sować. Niby każdy z nas pamięta miejsce, gdzie cztery lata temu głosował, ale lepiej to sprawdzić, bo zmienił się 
kodeks i same okręgi wyborcze. Cztery lata temu było ich 21 (tle ile mandatów), teraz są cztery, bo zlikwidowano 
Jednomandatowe Okregi Wyborcze (w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców).
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Dotarły tutaj z Moraw, przywiezione osobiście przez ich twórcę 
Frantiska Vargę. Rzeźba – jak powiedział nam Varga – jest darem 
dla Andrychowa i ma przypominać mieszkańcom trwającą od lat 
partnerską współpracę pomiędzy oboma miastami. 7 września na-
stąpiło przywitanie gości z miast partnerskich i oficjalna prezenta-
cja „Morawskich niewiast”! Uroczystości odbyły się przy ul. Rynek 
w Andrychowie.
Burmistrz Tomasz Żak przywitał gości z zaprzyjaźnionych miast, 
a po chwili razem ze starostą Breclavia Pavlem Dominikiem wy-
puścił w niebo symboliczne balony. Towarzyszył im twórca rzeźby 
podarowanej naszemu miastu.           red.

Morawskie niewiasty dojechały
4 września do Andrychowa dotarł dar z zaprzyjaźnionego Brec-
lavia – metalowa rzeźba przedstawiająca trzy kobiety z winogro-
nami. „Morawskie Niewiasty” stanęły na powstającym skwerku 
przy ul. Rynek 3.

PODZIAŁ GMINY ANDRYCHÓW NA OKRĘGI WYBORCZE, USTALENIE ICH GRANIC
I NUMERÓW ORAZ LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU WYBORCZYM

Nr okręgu
wybor-
czego

Granice okręgu wyborczego
Ilość radnych wy-
bieranych w okrę-
gu wyborczym

1

Samorząd Osiedlowy Nr 1 miasto Andrychów – ulice:
1-go Maja, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Beskidzka, Ignacego Daszyńskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Floriańska, Garncarska, Jana Ki-
lińskiego, Tadeusza Kościuszki, Krakowska (numery nieparzyste: 1÷81), Legionów, Leśna, Na Wzgórzach, Ogrodowa, Olszyny, Ferdynanda 
Pachla, Parkowa, Piękna, Pl. Adama Mickiewicza, Podgórska, Pod Skarpą, Przyjaźni, Rodzinna, Rynek, Słoneczna, Słowackiego, Romualda 
Traugutta, Al. Adama Wietrznego, Wyzwolenia; 
Samorząd Osiedlowy Nr 2 miasto Andrychów – ulice:
Stefana Batorego, Biała Droga, Henryka Biłki, Władysława Broniewskiego, Cicha, Marii Curie-Skłodowskiej, Fabryczna, Bartosza Głowackiego, 
Grunwaldzka, Klonowa, Jana Kochanowskiego, Hugo Kołłątaja, Marii Konopnickiej, Konstytucji 3 Maja, Krakowska (numery nieparzyste: od 
numeru 83; numery parzyste: od numeru 136), Lipowa, Wandy Malickiej, Cypriana Kamila Norwida, Elizy Orzeszkowej, Polna, Powstańców 
Warszawy, Bolesława Prusa, Przemysłowa (numery nieparzyste: od numeru 5; numery parzyste: od numeru 8), Sarnia, Gen. Władysława 
Sikorskiego, Solidarności, Strefowa, Szarych Szeregów, Tęczowa, Tkacka, Tkacka Boczna, Topolowa, Wincentego Witosa, Tadeusza Wolfa, 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Emila Zegadłowicza, Żwirki i Wigury; 
część Samorządu Osiedlowego Nr 3 miasto Andrychów - ulice:
27-go Stycznia, Brzegi, Krakowska (numery parzyste: 56÷134), Niecała, Przemysłowa (numery nieparzyste: 1÷3, numery parzyste: 2÷6), 
Starowiejska, Szewska;

5

2
część Samorządu Osiedlowego Nr 3 miasto Andrychów - ulice:
Graniczna, Krakowska (numery parzyste: 2÷54), Stanisława Lenartowicza,
Metalowców, Włókniarzy;

5

3 Sołectwa: Brzezinka, Roczyny, Sułkowice-Łęg, Targanice 6

4 Sołectwa: Inwałd, Rzyki, Sułkowice-Bolęcina, Zagórnik 5
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Wtedy pokazaliśmy jak wygląda nowa hala, wybudowana w rekor-
dowym tempie, gdzie będzie dyspozytornia i warsztaty. Dziś pora 
pokazać, że zadbano też o pracowników: kierowców, mechaników 
i całą obsługę bazy. Oprócz hali garażowej dla pojazdów, wybudo-
wano też dyspozytornię, nowy warsztat i zaplecze dla pracowni-
ków komunikacji. Są tam szatnie, toalety, prysznice i pokoje so-
cjalne, gdzie będzie można spędzić np. przerwy na posiłki. Są tam 
osobne szatnie dla panów i pań, bo dziś kobieta za kółkiem to nie 
rzadkość. Jak powiedział nam Mirosław Wasztyl, zastępca burmi-
strza, cały obiekt czeka na ostateczny odbiór techniczny, a to sta-
nie się w połowie września. Potem zostanie udostępniony opera-
torowi, który obsługuje swymi pracownikami andrychowskie linie 
komunikacyjne.               mn

Liczą się nie tylko autobusy
Tak mówi burmistrz Tomasz Żak, więc w nowej bazie komunikacji gminnej powstało też obszerne i dobrze wyposażone 
zaplecze socjalne dla pracowników. W połowie sierpnia uroczyście otwarto nową zajezdnię Andrychowskiego Zakładu 
Komunikacji. Obecny był na niej marszałek województwa Jacek Krupa, bo to z Urzędu Marszałkowskiego Andrychów 
dostał ponad 14 mln złotych do ogólnej kwoty projektu, który będzie kosztować ponad 19 mln zł.
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Przedostatnia w tej kadencji Sesja Rady Miej-
skie odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego, 
a poprowadził ją przewodniczący RM Roman 
Babski. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, 
radni przyjęli propozycje uzupełnienia do po-
rządku obrad, które zgłosiła Skarbnik Gminy 
Dorota Żywioł.
Później przyjęto protokoły trzech poprzednich 
Sesji Rady Miejskiej (XLVIII, XLIX i L).

Relacja z prac burmistrza
W następnej części Tomasz Żak złożył przed 
radą sprawozdanie z bieżących prac i wydarzeń 
w okresie międzysesyjnym. Była to bardzo ob-
szerna relacja, ponieważ dotyczyła kilku miesię-
cy – od 26 czerwca do 27 września. Na początku 
lipca burmistrz przebywał w Warszawie w Sej-
mie. Wizyta dotyczyła uzgodnień w sprawie pla-
nu zagospodarowania przestrzennego i budowy 
BDI. Następnie Tomasz Żak mówił o renowacji 
dzwonnicy w Roczynach, przebiegu Dni Andry-
chowa, wizycie delegacji w partnerskim Tukums 
na Łotwie oraz uroczystościach „Matki Boskiej 
Zielnej” przygotowanych przez SGW Andry-
chów. 
W lipcu burmistrz wydał zarządzenie w spra-
wie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użyt-
kowania wieczystego gruntów stanowiących 
własność Gminy Andrychów. W okresie wa-
kacji podpisano wiele umów na remonty dróg  
i ulic np: w Andrychowie – Włókniarzy, Pachla 
i Daszyńskiego, a w sołectwach – na Słoneczną 
w Brzezince, Ogrodniczą w Roczynach, Tury-
styczną w Sułkowicach, Korcza w Inwałdzie  
 Mostową w Sułkowicach-Łęgu.
Już w sierpniu burmistrz wydał zarządzenie 
w sprawie zasad transportu dzieci i uczniów 
niepełnosprawnych. W tym samym miesią-
cu Tomasz Żak podpisał umowę na budowę 
pierwszego z czterech wielorodzinnych budyn-
ków socjalnych w Andrychowie. 16 sierpnia 
w bazie ZGK Marszałek województwa małopol-
skiego Jacek Krupa symbolicznie przekazał na 
ręce burmistrza kilkanaście milionów złotych 
na transport publiczny. W sierpniu burmistrz 
przebywał w Krakowie na Zarządzie Forum 
Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopol-
ski. Tomasz Żak przypomniał też przebieg uro-
czystości 1 i 17 września. Natomiast 7 września 
odbyło się oficjalne przekazanie rzeźby z miasta 
partnerskiego Breclaw, a 8 września odbyły się 

Gminne Dożynki w Inwałdzie. Od 13 do 15 
września Tomasz Żak przebywał w delegacji  
w Chojnicach, której to gminie Rada Miejska  
w Andrychowie udzieliła pomocy. 16 września 
odbył się VI Bieg po Serce Zbója spod Złotej 
Górki, w którym udział wzięło kilkaset osób. 
Na zakończenie burmistrz powiedział: Po raz 
kolejny otrzymaliśmy certyfikat „Samorządowy 
Lider Edukacji”. - Oczywiście certyfikat otrzy-
muje się po analizie i ocenie realizacji zadań 
oświatowych. Komisja stwierdziła, że nasza 
działalność oświatowa prowadzona jest efek-
tywnie, nowocześnie, skutecznie, w oparciu  
o najwyższe standardy jakościowe – powiedział 
Tomasz Żak.
Większość wymienionych w sprawozdaniu 
kwestii poruszamy w osobnych artykułach 
w tym wydaniu Nowin.
Do wystąpienia Tomasza Żaka odniosło się kil-
ku radnych: Danuta Trojak, Maciej Kobielus, 
Wiesław Mikołajek, Wojciech Polak i Adam Ko-
walczyk. Poruszali kwestie wyjazdów zagranicz-
nych, przebiegu uroczystości, ale też realizacji 
inwestycji w strefie i budowy systemu komuni-
kacji. Burmistrz i jego zastępca wyjaśnili wszyst-
kie wątpliwości radnych.

Interpelacje i zapytania 
Tę część sesji rozpoczął radny Maciej Kobielus, 
który zapytał burmistrza, dlaczego w porządku 
sesji nie ma punku o dofinansowaniu szpita-
la powiatowego i dlaczego burmistrz nie chce 
partycypować w kosztach budowy garażu dla 
pogotowia?
W dalszej części obrad burmistrz wyjaśnił rad-
nemu, że dlatego nie ma dopłat do szpitala, 
bo było porozumienie, którego warunków nie 
spełnił starosta. Natomiast kwestia garażu dla 
karetki, jak powiedział burmistrz, znana jest od 
trzech lat i starosta również nic w tej kwestii nie 
zrobił, a to jego zadanie. Teraz szuka się winne-
go po stronie gminy.
Radny Wojciech Polak zapytał, czy gmina jest 
przygotowana na duże podwyżki energii, jakie 
czekają cała Polskę w przyszłym roku? Tu głos 
zabrał zastępca burmistrza Mirosław Waszyl, 
który przypomniał Radzie, że od kilku lat wła-
dze Andrychowa stawiają na racjonalną go-
spodarkę energetyczną: wymiana oświetlenia 
w całej gminie na ledowe, czego efektem są 
70-procentowe oszczędności za prąd, instalo-

wanie fotowoltaiki na przedszkolach i wymiana 
oświetlenia w szkołach. Działaniem w tym kie-
runku jest też tworzenie klastra energetycznego 
i negocjowanie grupowe cen za prąd. Dziś kupu-
jemy go po 258 zł za megawatogodzinę, a cena 
rynkowa to ponad 500 zł – mówił Mirosław 
Wasztyl.
Radny i wiceprzewodniczący Rady Władysław 
Żydek zadał trzy pytania. Pierwsze dwa doty-
czyły nowego przedszkola – czy gmina napra-
wi drogę wewnętrzną przy szkole, zniszczoną 
przez sprzęt budowlany i czy będą realizowane 
projekty budowy boisk przy szkole?
Również na to pytanie odpowiedział zastępca 
burmistrza. Remonty drogi wewnętrznej przy 
szkole są uzależnione od oszczędności i zapew-
ne uda się to zrealizować dopiero w przyszłym 
roku. Natomiast kwestia chodnika przy ul. Biel-
skiej jest przedmiotem ciągłych zabiegów gmi-
ny u administratora tej drogi – niestety, jak na 
razie bezskutecznych. 
Radny Tadeusz Sarlej chciał wiedzieć, czy na-
gminnie zakładane blokady na miejsca par-
kingowe są uzgadniane z urzędem? Radnego 
niepokoi też zamienianie Placu Mickiewicza  
w parking. Radny dowiedział się, że gmina na 
swoim terenie nigdzie nie pozwala na instalo-
wanie takich blokad, a jeśli gdzieś się pojawiają, 
to, tylko na terenach prywatnych. Sprawie par-
kowania na Placu Mickiewicza trzeba będzie się 
przyjrzeć po raz kolejny i rozwiązać ten problem.
Na koniec radny Wiesław Mikołajek zapytał  
o budowę poczekalni dla podróżnych przy przy-
stankach na ul. 1 Maja. Mirosław Waszyl odparł, 
że poczekalnia w tym miejscu jest niemożliwa 
do wybudowania w ramach trwającego projektu 
komunikacyjnego, na który jest wielomilionowa 
dotacja. Jednak w przyszłym roku będą robio-
ne nowe wiaty przystankowe i ul. 1 Maja jest  
w pierwszej kolejności.
Radny chciał też wiedzieć, dlaczego AZK (spół-
ka w ramach ZGK) nie wygrała przetargu na 
obsługę transportową? Pytał również, czy już 
rozstrzygnięto przetarg na tę usługę na najbliż-
sze pięć lat? Zastępca burmistrza odparł, że to 
był konkurs ofert i wybrano najkorzystniejszą 
dla gminy.
Radny Mikołajek poprosił o wyliczenie ile było 
zagranicznych wyjazdów, i ile kosztowały?
Na to pytanie odpowiedział Tomasz Żak: było 
siedem wyjazdów i kosztowały w sumie 37 tys. 

Pięćdziesiąta pierwsza Sesja Rady Miejskiej

Finansowe podsumowanie półrocza
Głównym tematem wrześniowej sesji było sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Andrychów za pierwsze pół-
rocze bieżącego roku. Złożyła je Dorota Żywioł Skarbnik Gminy Andrychów. Radni przyjęli także program współpracy 
Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego na 2019 rok. Przedwyborcza sesja miała też kilka gorących dyskusji.
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.Będzie to kolejny projekt, który w ciekawy sposób zaktywizuje społeczeństwo z jednoczesnym wspieraniem i ochroną dorobku 
historycznego i naszego dziedzictwa kulturowego. Celem głównym zadania jest bowiem zachowanie i pomnażanie dziedzictwa 
kulturowego naszego regionu, pobudzenie zainteresowania tradycją, historią i kulturą regionalną oraz narodową mieszkańców 
powiatu wadowickiego poprzez ich udział w ambitnych formach animacyjnych zwiększających ich międzypokoleniową aktywizację. 
Co ważne, realizacja zadania będzie wykorzystywać wiedzę, doświadczenie czy potencjał osób starszych, którzy 
są korzeniami historii, tradycji, kultury czy regionalizmu. Realizacja niniejszego zadania to pamięć i kultywowanie ważnych 
wydarzeń historycznych, naszych obyczajów, przekazywanie ich kolejnym pokoleniom oraz ciekawa forma integracji
i aktywizacji społeczności lokalnej, jak i także umocnienie więzi rodzinnych. W ramach osiągnięcia postawionych celów, beneficjenci 
będą mogli uczestniczyć w następujących przedsięwzięciach w obszarze historii, tradycji i kultury:
1. W 2 międzypokoleniowych kursach: „Tradycyjne stroiki bożonarodzeniowe” i „Staropolskie ozdoby choinkowe”.
2. W I Spotkaniu Patriotycznym upamiętniającym 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości pn. „100-lecie polskiej 
niepodległości – Pamiętamy i śpiewem hołd składamy”, połączonym z prelekcją, występem Lokalnej Orkiestry Dętej i/lub chóru 
oraz z wspólnym śpiewem pieśni i wierszy patriotycznych. 
3. W XIX Konkursie Potraw Regionalnych „Stół Wigilijny” podczas, którego zostanie przeprowadzony i rozstrzygnięty konkurs na 
„Najładniejszy Stroik Bożonarodzeniowy” i  na „Najpiękniejsze Staropolskie ozdoby choinkowe”. Ukażą one regionalne piękno 
świątecznych dekoracji oraz ich zgodność z historią i świąteczną tradycją.
Dzięki podjętym animacyjnym działaniom w projekcie, seniorzy zwiększą swoje kompetencje i przekażą młodemu pokoleniu 
regionalną wiedzę o historii Polski, wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą wykonywania stroików bożonarodzeniowych czy 
Staropolskich ozdób choinkowych oraz regionalnych tradycji oraz zwyczajów związanych z obrzędami świątecznymi. Realizacja 
zadania to świetna kulturalna inicjatywa, dzięki niej wracamy do korzeni, a młode pokolenia mogą poznać historię i tradycję 
by ją nadal podtrzymywać.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Patriotyczny śpiew i choinki blask połączy nas.
Ten rok zapowiada się ciekawie, bo obfituje w różnego rodzaju ciekawe przedsięwzięcia 
organizowane przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie. Ogromnie nas cieszy fakt,
iż Stowarzyszenie otrzymało dotację z woj. Małopolskiego w dziedzinie kultury pn. „Mecenat 
Małopolski”, na realizację zadania publicznego pt. „Patriotyczny śpiew i choinki blask połączy nas”.

zł. Do wymiany z miastami partnerskimi jeste-
śmy zobowiązani umowami i prawem unijnym, 
bo UE finansuje wiele projektów integracyjnych 
– dodał burmistrz. 
Ostatnie pytanie radnego dotyczyło kredytów: 
ile ich jest i w jakiej wysokości już zostały wyko-
rzystane? Na to pytanie w swym sprawozdaniu 
odpowiedziała skarbniczka (patrz poniżej).
 
Finanse na półmetku
Skarbnik Gminy Dorota Żywioł przedstawiła 
Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania bu-
dżetu Gminy Andrychów za pierwsze półrocze 
2018 r. Wynika z niego, że do 30 czerwca wy-
konanie budżetu po stronie dochodów było zre-
alizowane na poziomie 48 proc., czyli wpływy 
do budżetu wyniosły w tym okresie 89 mln zł. 
Również wydatki zrealizowano na podobnym 
poziomie 89 mln – z czego 74 mln to wydatki 
bieżące, a 15 mln na wydatki majątkowe, czyli 
inwestycje.
W pierwszym półroczu do kasy gminnej w wy-
mienionych sumach mieściły się dotacje na za-
dania zlecone (22 mln) i subwencja ogólna (26 
mln). Wpływy z podatków od osób fizycznych 
to 17,9 mln zł, a wpływy z opłat za nierucho-
mości 8,8 mln zł. Dochody majątkowe (np. 
sprzedaż gminnych nieruchomości) to tylko 
481 tys. zł.
Deficyt w pierwszym półroczu wyniósł 731 tys. 
zł, a ogólne zadłużenie gminy na 30 czerwca 

wynosiło 31. 357.990 zł Skarbniczka poinfor-
mowała też radnych o bieżących kredytach, 
o co zresztą kilku z nich pytało we wcześniejszej 
części sesji. Gmina ma w tym roku w planie dwa 
kredyty: 15-milionowy i z niego wykorzystano 
do tej pory 13,8 mln; natomiast drugi plano-
wany kredyt 12-milionowy jest w trakcie ogło-
szonego przetargu, więc gmina czeka oferty 
banków, zatem nie wykorzystano z niego ani 
złotówki.
Na koniec swego wystąpienia Dorota Żywioł, 
Skarbnik Gminy Andrychów odczytała Radzie 
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej – jest 
ona pozytywna.

Uchwały
W kolejnej części Rada Miejska podjęła kilka 
uchwał w różnych sprawach. Pierwsza dotyczyła  
procedury wykonania inicjatywy uchwałodaw-
czej przez grupę mieszkańców Gminy Andry-
chów.  – Druga odnosiła się zmian w Statucie 
Gminy Andrychów, co przedstawiła Sekretarz 
Miasta Grażyna Łoboda, a chodzi min. o zmia-
ny dotyczące procedur pracy Rady Miejskiej 
w przyszłej kadencji. I tak obrady mają być 
transmitowane na żywo, głosowanie ma być 
prowadzone elektronicznie i imiennie, aby 
każdy mieszkaniec mógł się dowiedzieć, jak 
głosowali poszczególni radni. To tylko nielicz-
ne ze zmian, ale jest ich więcej, choć już nie tak 
istotnych.

Następnie Rada przegłosowała regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Andrychów. Z kolei projekt 
programu współpracy Gminy Andrychów z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz innymi pod-
miotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2019 rok przedstawił Marcin 
Putyra, kierownik Wydziału Turystyki, Sportu  
i Kultury. Radni przegłosowali ten program.
Następnie wyrazili zgodę na oddanie w użyt-
kowanie wieczyste nieruchomości położonej  
w Andrychowie przy ul. Stefana Batorego. Po 
tym były aż cztery uchwały dotyczące nadania 
nzaw ulicom, co przedstawiła radnym Barbara 
Krzyżak, kierownik Wydziału Geodezji i Gospo-
darki Nieruchomościami. A uchwały dotyczą: 
nadania nazwy drodze bocznej od ul. Tury-
stycznej w Sułkowicach, nadania nazwy drodze 
bocznej od ul. Słonecznej w Roczynach, nadania 
nazw drogom bocznym od ul. Topolowej w Ro-
czynach, nadania nazw drogom bocznym od ul. 
Wiedeńskiej w Roczynach. 
Rada rozpatrzyła także dwie skargi. Ostatnią 
częścią sesji były wolne wnioski, oświadczenia.
Na koniec przewodniczący Roman Babski od-
czytał Radzie bieżące komunikaty i zamknął 
obrady.
Następna, ostatnia sesja w tej kadencji odbędzie 
się 11 października. Dziesięć dni później odbędą 
się wybory samorządowe. 

man
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Pięćdziesiąta Sesja Rady Miejskiej w tej kadencji została zwołana 
w trybie nadzwyczajnym, m.in. z tego powodu, że jak przed każ-
dymi wyborami – a nadchodzą wybory samorządowe – konieczne 
jest utworzenie odrębnego obwodu głosowania w Wojewódzkim 
Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie. Tę uchwałę radni pod-
jęli jednogłośnie. 
Kolejna uchwała dotyczyła „zaciągnięcia kredytu długotermino-
wego w 2018 r.” w celu pokrycia deficytu budżetowego. Była to 
w zasadzie uchwała uzupełniająca, bo już w czerwcu radni zdecy-
dowali o możliwości zaciągnięcia tego kredytu w wysokości 12,5 
mln zł. Teraz – jak wyjaśniła to Skarbnik Gminy Andrychów Doro-
ta Żywioł – chodziło o rozpisanie planu spłaty tego kredytu w okre-
sie od 2019 r. do 2028 r. Jak wyjaśnił to potem burmistrz Tomasz 
Żak, chodzi o możliwość wsparcia budżetu gminy, ale kredyt ten 
nie musi być wykorzystany w całości. Obecnie Gmina oczekuje 
przyznanych jej dotacji zewnętrznych, ale na poziomie Urzędu 
Marszałkowskiego przedłużają się procedury. Tak więc spodziewa-
ne dotacje tak do utworzonego systemu komunikacji gminnej, jak 
i do budowy strefy aktywności gospodarczej, jeszcze nie spłynęły, 
a prace w tych zakresach trwają i trzeba płacić bieżące rachunki. 
Ten rok w zakresie inwestycji jest rekordowy, bo w sumie zostanie 
wydane 55,7 mln zł. Związane jest to też z rekordowymi wpływami 
z dotacji unijnych, które szczególnie w tym roku są rozdyspono-
wywane między samorządy. Lwią część kwoty inwestycyjnej An-
drychów dostanie właśnie z takich dotacji. Jednak najpierw trzeba 
zainwestować własne środki, a po rozliczeniu odzyskać dużą część 

zainwestowanych kwot. I tak np. jest w przypadku autobusów 
Gmina wydała na nie ponad 10 mln, uzyskała dotację, ale pienią-
dze jeszcze nie wpłynęły, dotrą pod koniec roku. Tymczasem trwa-
ją kolejne inwestycje, więc Andrychów musi mieć zagwarantowaną 
możliwość ich finansowania. I na to ten kredyt.
Nie wszyscy radni podzielają ten pogląd i opozycja głosowała prze-
ciwko zaciąganiu kredytu. Głosowanie zakończyło się 10 do 8 za 
zgodą. Uchwała została podjęta.
Kolejne dwie uchwały dotyczyły zmian w budżecie i wieloletniej 
prognozie finansowej. To też było związane z planowanymi inwe-
stycjami – głównie remontami na Osiedlu Olszyny (ponad trzy mi-
liony). Tu była pełna zgoda Rady. 

mn

Sesja nadzwyczajna
6 września w Urzędzie Miejskim odbyła się nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Andrychowie. Radni zdecydowali 
o utworzeniu obwodu wyborczego w szpitalu i zaciągnięciu kredytu.

Magistrat reprezentował burmistrz Tomasz Żak ze współpra-
cownikami. - Cieszę się z dużego zainteresowania strefą ekono-
miczną, powstającą w Andrychowie. Prace w strefie ekonomicz-
nej idą zgodnie z harmonogramem – mówił burmistrz podczas 
spotkania. Infrastruktura drogowa i techniczna będzie gotowa 
do listopada. Podziały strefy są przygotowywane w celu przepro-
wadzenia przetargów. Pierwsze przetargi na grunty w strefie po-
winny być ogłoszone przez urząd w marcu.
Przedstawiciele Krakowskiego Parku Technologicznego podali informacje na temat nowych warunków, jakie zostały stworzone przez rząd. Naj-
ważniejsza zmiana to stworzenie Polskiej Strefy Inwestycji, która zastąpiła znane przez ponad 20 lat specjalne strefy ekonomiczne. To jednak nie 
znaczy, że kończy się oferta pomocy państwa polskiego dla przedsiębiorców polskich i zagranicznych podejmujących decyzję o przeprowadzeniu 
nowej inwestycji. Wręcz przeciwnie, ma być jeszcze łatwiej. Wysokość pomocy publicznej na obszarze obsługiwanym przez KPT (zwolnienia 
z podatku dochodowego CIT lub PIT) wynosi: 35% dla dużych | 45% dla średnich | 55% dla małych i mikro przedsiębiorstw. Czas na wyko-
rzystanie pomocy publicznej wynosi tyle samo dla wszystkich firm: 12 lat (od dnia otrzymania decyzji o wsparciu), 15 lat na terenach objętych 
wcześniej statusem specjalnej strefy ekonomicznej. 
Szczegółowe informacje znajdują się na www.kpt.krakow.pl/polska-strefa-inwestycji/informacje-podstawowe/ red

Duże zainteresowanie strefą ekonomiczną
18 września w Urzędzie Miejskim w Andrychowie przygoto-
wano spotkanie przedsiębiorców z przedstawicielami Kra-
kowskiego Parku Technologicznego i Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego. 
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11 lipca 1958 roku grupa 32 osób założyła spół-
dzielnię. Dzięki pomocy Powszechnej Spółdzielni 
Spożywców zaistniała możliwość jej utworzenia. 
W 1958 roku PSS udzielił pożyczkę na działalność 
w kwocie prawie 480 tysięcy złotych. Pierwsze 
umowy na użytkowanie mieszkań otrzymały 22 
osoby. Następnie ASM inwestowała przez lata. 
W latach 70 i 80 budowało się  najwięcej, powsta-
wało m.in. osiedle Lenartowicza. Obecnie spół-
dzielnia zarządza 67 budynkami wielorodzinnymi 
o 3520 mieszkaniach, w których zamieszkuje oko-
ło 10 000 mieszkańców. 
Władze samorządowe reprezentowali burmistrz 
Andrychowa Tomasz Żak oraz przewodniczący Rady Miejskiej Roman Babski. - Z wielkim sentymentem przyszedłem na to spotkanie, 
bo przez 16 lat byłem członkiem spółdzielni, mieszkałem na osiedlu. Byłem członkiem Rady Nadzorczej, dzięki temu wiele nauczyłem 
się o spółdzielczości. A spółdzielczość i samorządność to są chyba dwie najlepsze formy zarządzania naszym najbliższym otoczeniem – 
mówił burmistrz Tomasz Żak. - Pani prezes wspomniała o tym, że to pokolenia budowały osiedle 200-lecia, a my je teraz zmieniamy. 
Doczekaliśmy się przebudowy ulicy Włókniarzy, budowany jest basen, wkrótce ruszą prace nad ścieżkami rowerowymi na osiedlu Le-
nartowicza – mówił burmistrz. Burmistrz Tomasz Żak oraz przewodniczący Rady Miejskiej Roman Babski wręczyli na ręce prezes ASM 
Bogumile Zacny-Sporysz list gratulacyjny oraz bukiet róż.
Później prezes ASM podczas spotkania odczytała listy gratulacyjne, m.in. od posła Marka Polaka oraz Krajowej Rady Spółdzielczości. 
Dziewięciu pracowników zostało odznaczonych przez Krajową Radę Spółdzielczą za długoletnią współpracę.              red.

Diamentowy jubileusz 
Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Kilkadziesiąt osób zjawiło się na uroczystości 60-lecia działalności Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 18 wrze-
śnia w budynku przy ulicy Lenartowicza 7 gości przywitała prezes ASM Bogumiła Zacny-Sporysz. Następnie prezes 
przedstawiła w skrócie historię powstania spółdzielni.

ASM w liczbach:
67 budynków wielomieszkaniowych
- 285 klatek schodowych
- 3520 lokali mieszkalnych
- 167 777 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
- 9710 mieszkańców 

- 1654 lokali na prawach odrębnej własności - (47%) 
- 1723 lokali na prawach spółdzielczych własnościowych - (49%) 
- 143 lokale lokatorskie – (4%).
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Jeszcze w tym roku wybudowany zostanie 
fundament pod nową część Remizy OSP 
w Inwałdzie. W przyszłym roku ruszy drugi 
etap rozbudowy.
4 września w Urzędzie Miejskim została 
podpisana umowa dotycząca „Rozbudowy 
i modernizacji budynku Ochotniczej Straży 
pożarnej w Inwałdzie – etap I”. Podpisali ją: 
burmistrz Tomasz Żak, skarbnik Dorota 
Żywioł oraz Jerzy Wojewodzic reprezen-
tujący wykonawcę, czyli Zakład Gospodar-
ki Komunalnej. Wykonawca ma czas na 
ukończenie prac do 22 października tego 
roku. 
Koszt budowy fundamentów to 179.331 
zł. Prace stanowią część większych zmian, 
czyli rewitalizacji centrum wsi – w tym 
przypadku obszaru gdzie jest OSP i Wiejski 
Dom Kultury.     mn

Będzie nowa część 
remizy w Inwałdzie

Początkiem września maluchy z Roczyn 
po raz pierwszy weszły do swojego nowego 
przedszkola. Jest piękne, nowoczesne i wy-
godne. Dzięki niemu uczniowie szkoły też na 
tym zyskali, bo nie ma drugiej, popołudnio-
wej zmiany. Na to przedszkole roczynianie 
czekali od lat. W ubiegłym roku władze gmi-
ny zabezpieczyły 2 mln 250 tys. zł na budowę 
i 10 miesięcy temu prace ruszyły. Wykonała 
je kęcka firma DMT Daniel Kaczmarz, która 
wygrała ubiegłoroczny przetarg. Wykonawca 
uwinął się i dlatego już 3 września – bo tego dnia rozpoczął się w tym roku okres nauki – 
dzieci weszły do nowych sal. W piętrowym budynku jest tych sal sześć, każda ma osobne 
toalety, jest wyposażona w meble i zabawki, a także w pomoce naukowe, jak w przypadku 
sześciolatków, które już przecież mają zajęcia przygotowujące je do nauki w szkole. Przed-
szkole ma też jadalnię i kuchnię do wydawania posiłków caterigowych, a poza tym dwa 
pomieszczenia dla kadry i dwie szatnie dla maluchów. 
Ponieważ przedszkole zawsze było częścią Szkoły Podstawowej w Roczynach, to i dla 
uczniów tej szkoły oddanie tego budynku było ważne. - Dzięki temu nie mamy już dwu-
zmianowości w szkole, do której uczęszcza 564 uczniów – mówi dyrektor Andrzej Kojder. 
Dyrektor przy tej okazji dziękuje też rodzicom, którzy pomogli przy inwestycji, a ostatnio 

pomagali nawet skręcać nowe przedszkolne 
meble. Do nowego przedszkola, którego bu-
dowa kosztowała 2.250.000 zł chodzi dziś 
142 przedszkolaków, niemal dwa razy tyle, 
co poprzednio, gdy mieściło się w budynku 
szkoły. W jego dawnych salach dziś zajęcia 
mają klasy od 1 do 3.
Oficjalne, uroczyste otwarcie przedszko-
la nastąpiło 29 września i tego dnia każdy 
mieszkaniec Roczyn mógł je sobie obejrzeć.
                 mn

Pierwsze dni nowego przedszkola

Ulica Ogrodnicza w Roczynach zostanie 
wyremontowana – za parę miesięcy będzie 
miała nową nawierzchnię. 11 września 
w Urzędzie Miejskim w Andrychowie pod-
pisana została umowa na „Przebudowę ul. 
Ogrodniczej w Roczynach”. W imieniu Gmi-
ny Andrychów, podpis złożyli: burmistrz 
Tomasz Żak i skarbnik Dorota Żywioł, 
w imieniu wykonawcy – Franciszek Fryc, 
właściciel firmy DROG-BUD ze Spytkowic. 
Gmina wyda na ten remont blisko 550 tys. 
zł, a w ramach prac zostanie wykonana: roz-
biórka starej nawierzchni, budowa zjazdów, 
odwodnienia i na końcu położenie nowego 
asfaltu na kilkuset metrowym odcinku.  mn

Remont Ogrodniczej
W Szkole Podstawowej Nr 4 
w Andrychowie czytelnictwo 
jest na wysokim poziomie. 
Biblioteka szkolna często or-
ganizuje tak zwane spotka-
nia z książką.
W roku, w którym obchodzi-
my 100. rocznicę odzyska-
nia niepodległości, czytamy 
„Przedwiośnie” Stefana Że-
romskiego. Dlatego ucznio-
wie klas siódmych oraz 
ósmych wzięli udział w Na-
rodowym Czytaniu w swojej 
szkole. Wysłuchali fragmen-
tów powieści polskiego twórcy, które odczytali: pani dyrektor Dorota Zawada, nauczyciel 
języka polskiego oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Babski, pani sekretarka 
oraz przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego. Tegoroczna ogólnopolska, siódma 
edycja, Narodowego Czytania, jest akcją organizowaną przez Prezydenta RP i ma na celu 
popularyzację czytelnictwa, propagowanie bogactwa literatury polskiej oraz wzmacnianie 
narodowej tożsamości.                                     (mp)

Wysłuchali fragmentów „Przedwiośnia”
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Tegoroczna edycja Narodowego Czytania 
odbyła się w roku 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. W tym roku 
cała Polska czyta „Przedwiośnie” Stefana 
Żeromskiego. Andrychowskie Narodowe 
czytanie przygotowała Miejska Biblioteka 
Publiczna wraz z Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego w Andrychowie. 
To właśnie w szkole CKZiU przy ul. Staro-
wiejskiej spotkali się 7 września czytają-
cy powieść oraz publiczność. Fragmenty 
„Przedwiośnia” odtworzyli m.in.: Burmistrz 
Tomasz Żak, dyrektor MBP Sylwia Błasiak, 
dyrektor CKZiU Tomasz Bizoń, dyrektor 
ZS nr 2 Grażyna Gwoździewicz, Dyrektor 
LO w Andrychowie Paweł Mrzygłód, Radny 
Maciej Kobielus, Krystyna Korbut-Płonka, 
Janusz Ślesak, Magdalena Zaremba, Anna 
Piotrowska oraz uczniowie. Wydarzenie ob-
fitowało w występy artystyczne. Na scenie 
mogliśmy zobaczyć: Koło Teatralne C’est la 
vie z LO w Andrychowie oraz tamtejszych 
solistów, uczniów z CKZiU. Całą imprezę 
poprowadziła Alicja Krupnik – bibliotekarz 
z MBP w Andrychowie.

ap

Narodowe czytanie

Warto zachęcać dzieci i młodzież do aktyw-
nego spędzania czasu na świeżym powie-
trzu. Okazją do tego była zapewne druga 
edycja imprezy sportowej Fundacji Orły 
Sportu, która razem z PGE, zorganizowała 
PGE Dzień Sportu na Orliku.
Na 500 tego typu obiektach w całej Polsce 
odbędą się sportowe gry i zabawy dla dzieci 
i młodzieży. Tegoroczna edycja odbyła się 9 
września 2018 r. Dzień wcześniej o godz. 
10:00 wspomniana impreza odbyła się na 
Orliku w Rzykach. Animatorzy tego obiek-
tu przygotowali szereg atrakcji m. in. tur-
niej piłki siatkowej dwójkami, przeciąganie 
liny, tor przeszkód na czas, trafianie piłką 
do bramki „Rzycki Super Snajper”, slalom 
z piłką do nogi itp. Pomimo niesprzyjającej 
aury zgromadzeni zawodnicy świetnie się 
bawili, a zwycięzcy otrzymali nagrody rze-
czowe. Dla wszystkich przewidziane były 
słodycze. Zapewne to wydarzenie wpisze 
się na stałe do kalendarza rzyczańskich im-
prez sportowych.

(kp) 

Dzień sportu

Dzielnicowi z Andrychowa stanęli na po-
dium podczas wojewódzkich eliminacji do 
XI Ogólnopolskich Zawodów „DZIELNI-
COWY ROKU”.
6 września 2018 roku w budynku Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyły 
się eliminacje do XI Ogólnopolskich Zawo-
dów Policjantów Dzielnicowych „DZIELNI-
COWY ROKU”. W konkursie uczestniczyło 
kilkudziesięciu policjantów ze wszystkich 
komend powiatowych i miejskich garnizo-
nu małopolskiego.
Konkurs składał się z trzech konkurencji. 
Pierwszym etapem zmagań był egzamin 
wiedzy składający się z 60 pytań, który 
obejmował zagadnienia z zakresu pre-
wencji, prawa, psychologii, zapobiegania 
przemocy w rodzinie czy przeciwdziałania 
zjawiskom patologii społecznej. Kolejnym 
etapem było strzelanie, natomiast ostatnia 
konkurencja to symulacja przyjęcia inte-
resanta, w trakcie której policjant musiał 
zakwalifikować zdarzenie do określonej 
kwalifikacji prawnej i udzielić interesanto-
wi instrukcji co do rozstrzygnięcia sprawy, 
z którą się zgłosił.
W klasyfikacji generalnej I MIEJSCE za-
jął mł. asp. DOMINIK PARA na co dzień 
pełniący służbę w KP w Andrychowie, na 
drugiej pozycji uplasował się st. sierż. DA-
MIAN ŁABĘDŹ z KMP Kraków, natomiast 
trzecie miejsce na podium zdobył mł. asp. 
PAWEŁ RAJDA  również funkcjonariusz  
KP w Andrychowie.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i ży-
czymy sukcesów podczas dalszych etapów.

Źródło: KPP w Wadowicach 

Sukces 
andrychowskich 
dzielnicowych

Blisko półkilometro-
wy odcinek ulicy Spo-
kojnej w Roczynach 
będzie wyremonto-
wany. Gmina prze-
znaczyła na to 845 
tys. zł.
17 września w Urzę-
dzie Miejskim w An-
drychowie podpisana 
została umowa z wykonawcą tych prac – DROG-BUDEM ze Spytkowic. Ze strony Urzędu 
Miejskiego podpisy złożyli: burmistrz Tomasz Żak oraz skarbniczka Dorota Żywioł, jako 
wykonawca umowę podpisał Franciszek Fryc, właściciel DROG-BUDU.
Wykonawca ma w ciągu 10 miesięcy dokonać rozbiórki starej nawierzchni, wykonać od-
wodnienia, zjazdy do posesji i pobocza. Wszystko na odcinku ponad 450 metrów. Gmina 
Andrychów zapłaci za to 845 tys. zł.                      mn

Spokojna do remontu
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Przy ul. Batorego powstaje pierwszy z czte-
rech domów socjalnych. W sierpniu przy-
szłego roku do jego czternastu mieszkań 
wprowadzą się lokatorzy. W czterech pię-
trowych blokach będą w sumie 52 miesz-
kania o powierzchni od 24 do 44 metrów 
(dwupokojowe). Będą to lokale socjalne 
o standardzie podstawowym przeznaczone 
dla osób o niskich dochodach. Każdy lokal 
ma mieć węzeł sanitarny i aneks kuchenny, 
oraz jeden pokój. Piętrowe domy – każdy 
po 13 mieszkań – utworzą niewielkie osie-
dle obok Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
przy ul. Batorego. Gmina wykupiła dział-
ki obok powstającego już budynku, aby 
mogły być wybudowane kolejne trzy. Jak 
powiedział nam burmistrz Tomasz Żak, 
plan jest taki, aby ogrzewać te budynki bio-
gazem z oczyszczalni. Pierwszy budynek 
stawia firma DTM Daniel Kaczmarz z Kęt, 
która wybudowała niedawno przedszkole 
w Roczynach. Jeden budynek – na razie ten 
pierwszy – kosztować będzie 2 miliony 100 
tysięcy złotych.                     man 

Rośnie dom socjalny

LKS Halniak będzie miał nowy budynek sa-
nitarny. Gmina wyda na to 530 tys. zł.
18 września podpisana została umowa 
z wykonawcą, którym będzie Zakład Go-
spodarki Komunalnej w Andrychowie. 
Umowę podpisał burmistrz Tomasz Żak 
i reprezentujący ZGK Jerzy Wojewodzic. 
Wykonawca zrealizuje inwestycję w czasie 
10 miesięcy od podpisania umowy. Budy-
nek będzie stanowił socjalno-sanitarne 
zaplecze dla sportowców z Targanic.    man

Nowy budynek 

W weekend 8-9 września strażacy z jednost-
ki OSP Targanice Dolne uczestniczyli w VI 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowo-Po-
żarniczej Strażaków OSP w Kluszkowcach 
(gm. Czorsztyn), na zboczach stoku nar-
ciarskiego Czorsztyn-ski. Po dwóch dniach 
wyczerpujących zmagań zdobyli pierwsze 
miejsce, otrzymując jednocześnie cenne na-
grody: aparat ochronny dróg oddechowych, 
bon o wartości 1000 zł i inne. Warto podkre-
ślić, że w zawodach uczestniczyły jednostki 
z całej Polski. GRATULUJEMY I ŻYCZYMY 
DALSZYCH SUKCESÓW !!!

Strażackie sukcesy 

22 września 2018 r. odbył się dzień otwarty Świetlicy Środowiskowej So-
cjoterapeutycznej. Impreza miała na celu wypromowanie Świetlicy, ale też 
zaprezentowanie wszystkich zajęć i wydarzeń, które mają miejsce w jej 
siedzibie przy ulicy Metalowców 10 w Andrychowie. Świetlica prowadzi 
zajęcia dla 45 wychowanków w wieku od 7 do 16 roku życia. Podczas dnia 
otwartego odbyła się impreza w stylu kowbojskim. Przygotowano malowa-
nie twarzy, zajęcia z chustą klanza, pokaz baniek mydlanych, gry sportowe, 
zabawę w skręcanie balonowych zwierzątek. Ratownicy medyczni z grupy 
GOPR uczyli dzieci pierwszej pomocy przedmedycznej. Impreza była ogól-
nodostępna i miała na celu promowanie działania placówki. Organizatorzy 
zaprosili dzieci z całej gminy Andrychów. Do świetlicy wciąż można się zapisać. Świetlica Środowiskowo Terapeutyczna w Andrychowie 
przy ul. Metalowców 10, to placówka z bogatą historią. Podczas zajęć wychowankowie mogą nie tylko bawić się z innymi dziećmi, ale też 
odrobić zadania, uczyć się i spędzić czas na zajęciach zorganizowanych, które odbywają się od 16:30 do 18:00. Kadra Świetlicy dba o to, by 
każdy dzień był ciekawy. Wychowawcy starają się na każdy dzień przygotować inne zajęcia, zapraszać ciekawych gości i organizować wy-
cieczki. Świetlica czynna jest od 12:00 do 18:00, posiada dwie sale zajęć, kuchnie, w której dzieci gotują, salę indywidualnego nauczania 
i pracy. Jest też pomieszczenie zaadaptowane na potrzeby sali kinowej. Atrakcyjności placówce dodaje ogród przyświetlicowy, w którym 
prowadzone są zajęcia sportowe i taneczne. Placówka posiada również ogród sensoryczny, który również wykorzystywany jest do zajęć. 
Ogród ten jest jeszcze w trakcie tworzenia, ale już częściowo jest wykorzystywany. Z terenu ogrodu mogą korzystać tylko dzieci, które są 
zapisane na świetlicę. Wychowawcy dbają o teren.                    JS

Dzień otwarty w świetlicy



17NOWINYNr 10 (334) - październik 2018

www.radioandrychow.pl

Pewnie znacie również wiele stereotypów dotyczących zawodów? Ste-
reotyp policjanta, strażaka, lekarza...  Uogólnienie, generalizacja, przej-
mowanie schematów powielanych przez społeczeństwo, towarzyszy od 
lat tym popularnym profesjom. Stereotypy dotyczą nie tylko "męskich" 
zawodów. W mediach często widzimy również błędne postrzeganie pie-
lęgniarek, policjantek, strażaczek. Mało kto dostrzega ich ciężką i odpo-
wiedzialną pracę, wymagającą często wielu wyrzeczeń, dyscypliny, sa-
mozaparcia. Dziewczyny z drużyny - kobieca drużyna pożarnicza z OSP 
Roczyny, postanowiła sprzeciwić się stereotypowi postrzegania jednej 
z takich profesji - kobiet-strażaczek, jako atrakcyjnego, wizualnego "do-
datku" do kalendarzy, zapewniającego wyłącznie doznania estetyczne. 
Chcemy pokazać nie tylko to jak wyglądamy w czasie wolnym, kiedy 
zakładamy galowe mundury. Nie jesteśmy uśmiechniętym dodatkiem 
do rekwizytów strażackich, lecz częścią sprawnie działającego organi-
zmu krajowego systemu ratownictwa - Państwowych i Ochotniczych 
Straży Pożarnych, pełniąc w nim odpowiedzialne i ważne funkcje! 
Tak naprawdę nasza praca, szkolenia, działania w terenie to nie tylko 
uśmiech na twarzy, ale też pot, łzy, wysiłek fizyczny, zmęczenie, odpo-
wiedzialność i empatia dla tych, którym udzielamy pomocy – mówią 
Dziewczyny z drużyny. Co postanowiły - to wykonały! W chwili obecnej 
trwają ostatnie szlify ich nowego projektu - kalendarza, w którym bę-
dzie można prześledzić miesiąc po miesiącu trud kobiet - strażaków. Na 

Kalendarz strażacki, 
jakiego jeszcze nie widzieliśmy

Stereotypy to nieodłączna część życia społeczeństw. Zdecydowana większość z nas nie wgłębia się w szczegóły funk-
cjonowania instytucji i organizacji funkcjonujących obok nas.

12 kartach zobaczycie odarte ze stereotypów kobiety-strażaczki 
takie, jakimi są naprawdę. Warto podkreślić, że całkowity dochód 
ze sprzedaży kalendarza będzie przeznaczony na doposażenie 
sali szkoleniowej OSP Roczyny w sprzęt multimedialny - rzutnik 
i ekran oraz fantomy do udzielania pierwszej pomocy. Zachęcamy 
do jego zakupu tym bardziej, że swoje trzy grosze do jego powsta-
nia dorzuciła również nasza redakcja! Kalendarz będzie dostępny 
w siedzibie OSP Roczyny.         (JS)
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Jak czytamy na stronie 700latinwald.andrychow.eu: „Inwałd Park to 
miejsce, w którym dzieją się cuda, a czas płynie w swoim własnym 
tempie. Tylko tutaj można odwiedzić Paryż, przybić piątkę z Tyrano-
zaurem Rexem, poznać średniowieczne obyczaje czy zobaczyć niezwy-
kły obraz namalowany za pomocą tysięcy krzewów, drzew i kwiatów. 
Będzie ona realną kontynuacją staropolskiej, ale również i lokalnej, 
tradycji podtrzymywania obyczajów jak i wzmacniania więzi środo-
wiska lokalnego. Wspólna praca oraz jej owoce po raz kolejny połączą 
społeczność gminną w ramach uroczystości dziękczynnych za udany 
okres siewu oraz zbiorów. Wydarzeniem tym chcemy podkreślić wagę 
i znaczenie tradycji oraz lokalnej twórczości ludowej. Dożynki Gminne 
2018 organizowane są przez Sołectwo Inwałd. Działania organizato-
rów wspierane są przez lokalne władze parafialne Parafii Narodzenia 
NMP w Inwałdzie.”

O godzinie 12.00 w kościele pw Narodzenia NMP w Inwałdzie odbyła 
się Msza Święta dożynkowa. Uroczystą oprawę Mszy Św. zapewniła 
Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” w Andrychowie. Oficjalne uroczy-
stości dożynkowe odbyły się na terenie Inwałd Parku. Na gości czekał 
również pyszny poczęstunek przygotowany przez organizatorów wy-
darzenia oraz Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Inwałdzie. 
Wśród dożynkowych zwyczajów nie zabrakło uroczystego przekazania 
Gospodarzowi Gminy Andrychów - Burmistrzowi Tomaszowi Żakowi 
bochenka chleba wypieczonego z tegorocznej mąki. Dar ten przekazali 
starostowie dożynek – Państwo Dziedzicowie - gospodarze inwałdzcy.

O dożynkowych tradycjach związanych z przekazywaniem Gospoda-
rzowi wieńca dożynkowego opowiedziała prezes Stowarzyszenia Go-
spodyń Wiejskich w Andrychowie – Czesława Wojewodzic. Na pięknie 
i gustownie udekorowanej darami ziemi scenie nastąpiło przekazanie 
burmistrzowi Andrychowa wieńca dożynkowego.
O wieńcu opowiedziała jego twórczyni – Halina Brzazgacz.
Najważniejszym elementem jej twórczości i ukochanym dziełem wy-
konywanym co roku jest wieniec dożynkowy. Pani Halina aktywnie 
działa w strukturach Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Andry-
chowie. Aby zatrzymać dla przyszłych pokoleń m.in. sposób tworzenia 
współczesnego wieńca dożynkowego SGW w Andrychowie, realizuje 
program „Ocalmy kłosy tradycji”. W ramach otrzymanej dotacji z Gmi-

ny Andrychów i Powiatu wadowickiego realizowany jest program, 
w ramach którego powstanie album-książka, w której przedstawiona 
będzie praktyczna wiedza z zakresu tworzenia wieńców i stroików 
dożynkowych, bukietów i wianków zielnych, wraz z komentarzem 
zwyczajów związanych z obrzędami dożynkowymi czy Świętem Matki 
Boskiej Zielnej, obchodzonymi w naszym regionie.

Skąd biorą się pomysły na współczesny wieniec dożynkowy?
Pracę zaczynamy od wykonania szkieletu. W przypadku dużych wień-
ców jest to najczęściej konstrukcja spawana z drutu stalowego, ople-
ciona później żmudnie sznurkiem jutowym, którego kolorystyka łączy 
się z barwą zbóż. Co roku motyw przewodni wieńców dożynkowych 
mojego autorstwa nawiązuje do ważnych wydarzeń historycznych 
i społecznych dla Polski i naszego regionu. W tym roku jest to 100-le-
cie odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości! Część centralną 
kompozycji zrealizowałam z pieczołowicie naklejonego na płytę pil-
śniową mchu, zebranego z kamieni i wysuszonego.
Elementy napisu wykonane są z fasoli naklejanej na tekturowy 
podkład. Kompozycję zdobią suszone kwiaty (potocznie zwane sło-
miaczkami), własnoręcznie wykonane maki z krepiny oraz wstążki 
w kolorze białym, czerwonym. To nie jedyne akcenty związane z naszą 
niepodległością.
Jednym z elementów dekoracyjnych jest wykonany na szydełku kap-
tur kolczy – nawiązanie do naszych tradycji historycznych. Nad kom-
pozycją rozpostarte są skrzydła orła i jego dziób oraz korona z krzy-
żem, przypominająca nam, że w osiągnięciu niepodległości, do której 
nasi pradziadowie dążyli przez wiele pokoleń, zawsze towarzyszył 
nam Krzyż. Biało-czerwone wisiory z fasoli i jarzębiny zdobią motyw 
korony.
Pomysły rodzą się często na bieżąco, są weryfikowane w trakcie reali-
zacji tak, by spełniać moje oczekiwania. Korona w wieńcu dożynko-
wym jest odpinana, dlatego żeby wieniec zmieścił się podczas trans-
portu na dożynki wojewódzkie.
Praca nad wieńcem jest długa i żmudna. Przy konstrukcji współcze-
snego wieńca dożynkowego, nieodłącznym pomocnikiem jest... pi-
stolet do kleju. Nie ma innego wyjścia. Elementy delikatne, natural-
ne, suszone kwiaty i mech muszą być mocowane „na kleju”. Kwiaty 
zawinięte w drucik lubią odpadać po tym, jak wysychają, ich delikatną 

Dożynki 2018. Doroczne święto plonów
 8 września 2018 r. na terenie Inwałd Parku – 4 Parków tematycznych w Inwałdzie – Parku Miniatur, Dinolandii, Warowni 
Inwałd i Ogrodu Jana Pawła II, odbyły się Gminne Dożynki - doroczne święto plonów.
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strukturę drucik lub sznurek - łamie, uniemożliwiając trwałe zamoco-
wanie do kompozycji.
W tym roku jednym z elementów dekoracyjnych są lniane snopeczki. 
Pamiętam bardzo odległe czasy, kiedy trzeba było oddawać kontyn-
gent lnu. W Roczynach każdy z gospodarzy musiał zasiać 15 arów lnu, 
który następnie za niewielkie pieniądze, odsprzedawano Państwu. To 
były czasy między 1950. a 1967. rokiem o ile pamiętam. Jak byłam 
małym dzieckiem to moi rodzice także oddawali ten kontyngent. Przy-
pominam sobie właśnie ten len, związany w małe pęczki, snopeczki, 
rozkładany następnie na płotach i suszony. Roczyny przed laty posia-
dały bardzo dużo warsztatów tkackich, pracujących właśnie na takim 
surowcu.
W wieńcu dożynkowym znajdują się również zboża, które siane są 
w Roczynach. Jest owies, różne rodzaje pszenicy (w tym pszenica 
z długimi źdźbłami), jęczmień, pszenżyto.
Kompozycję zdobią wianki z lnu, nawiązujące do dawnej tradycji wicia 
wieńców dożynkowych w kształcie wianków ze zbóż.
Przybyłych na uroczystość gości z miast partnerskich ugoszczono 
pamiątkowymi podarunkami. Goście również nie przyjechali z pusty-
mi rękami – odwdzięczając się za gościnę i możliwość uczestniczenia 
w święcie plonów.

Szczególne słowa przekazał uczestnikom dożynek Jarosław Bartosz – 
starosta Storożyńca na Ukrainie.
„Szanowni Państwo, drogi nasz przyjacielu, panie burmistrzu. Jeste-
śmy bardzo dumni z tego, że mamy możliwość uczestniczyć w Waszym 
święcie. Uczestniczymy w tym święcie dożynek i składamy Wam wielki 
szacunek, za ten rozwój, za przyjaźń, którą mamy w Waszej Gminie. 
Bardzo Was podziwiamy. Każdy raz, przy naszym przyjedzie do Was, 
widzimy, jak duże zmiany u Was zachodzą. Oczywiście, jest to możliwe 
tylko w jeden sposób – kiedy jest bardzo dobry gospodarz – burmistrz 
tej Gminy, kiedy jest porozumienie między radnymi a burmistrzem, 
a także wszystkimi mieszkańcami gminy. Jak należy na dożynkach, 
my też przynieśliśmy z sobą podarunki od nas: wóz i snopek zboża, 
które są symbolami ciężkiej pracy rolnictwa i rolników – napełniony 
warzywami i owocami wóz, a w nim coś, żeby świętowało się jeszcze 
lepiej, zrobiony z nowego urożaju. Życzymy Wam zdrowia, jakie należy 
życzyć, gdy wchodzimy do Was z chlebem. Przynosimy dla Was chleb 
wyrobiony z nowego urożaju naszymi gospodyniami. To jest bardzo 
ważne Moi drodzy, żeby każdy sąsiad i brat przychodził w gości z chle-
bem, a nie tak jak my mamy teraz u nas. Dla Was wszystkich my prze-
kazujemy ten chleb panu burmistrzowi, dla was wszystkich przekazu-
jemy ten wóz i snopek zboża, by Pan Bóg nam pobłogosławił i byśmy 
następny rok mieli pełen chleba i żeby ten chleb i budżet były bardzo 
dobrze podzielone przez dobrego burmistrza i dobrego Gospodarza!”
Patronat Honorowy nad imprezą objął Burmistrz Andrychowa – To-
masz Żak. Na przybyłych na uroczystość gości z Gminy Andrychów 
oraz Miast Partnerskich czekało mnóstwo atrakcji  m.in.: występ Miej-
skiej Orkiestry Dętej „Andropol” Andrychów, występ Chóru LAND-
GRAAFS MANNENKOOR z Holandii oraz zabawa taneczna z zespo-
łem BAHAMAS. Dodatkowymi atrakcjami był piękny występ dzieci 
z ZSS w Inwałdzie, degustacja miodów z Kołem Pszczelarzy Andry-
chów, zajęcia ruchowo-plastyczne prowadzone przez Centrum Sztuki 
Mościcie oraz pokaz Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczto-
wych w Andrychowie. Podczas uroczystości dożynkowych Stowarzy-
szenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie zorganizowało warsztaty 
dekorowania wypieków, rozróżniania zbóż oraz tworzenie bukietów 
dożynkowych. 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej galerii z tegorocznych dożynek, do-
kumentującej nasz udział w dożynkach gminnych Inwałd 2018! Znaj-
duje się ona na www.radioandrychow.pl

JS

W 1994 r. Landgraafs Mannenkoor St. Joseph otrzymał nagrodę 
kulturalną miasta Landgraaf, a w 1999 r. uhonorowany został kró-
lewskim złotym medalem z okazji 75-lecia istnienia. Chór z bardzo 
bogatą historią i tradycją liczy 66 członków. Wśród jego repertu-
aru znajdziemy opery, utwory ludowe, religijne oraz współczesne. 
Dyrygentem chóru jest Jules Luesink. Na pianinie akompaniował 
Leon Dijkstra.
W Kościele wystąpił również chór Miseridordias Domini, którego 
dyrygentem jest Tadeusz Prystacki. Chór z Zagórnika (mieszany, 
czterogłosowy), znany jest z aktywnego udziału w życiu kultural-
nym Gminy Andrychów oraz z występów na licznych festiwalach. 
Jego koncerty poprzedzone są wieloma godzinami ćwiczeń i pracy, 
dzięki czemu możemy delektować się muzyczną ucztą.
Artyści wspólnie zaśpiewali Barkę - ulubioną pieśń papieża Jana 
Pawła II. Przypomnijmy: Chór Miseridordias Domini był obecny 
na prywatnej audiencji w Watykanie u Ojca Świętego Jana Pawła 
II, a także śpiewał w zespole chórów podczas wizyty Papieża Bene-
dykta XVI w Wadowicach. 
Bogate brzmienie chórzystów wypełniło zagórnicki Kościół.     red.

Chór Landgraafs Mannenkoor 
St. Joseph i Chór Misericordias 
Domini w Zagórniku
9 września poranną mszę uświetniły występy legendarnego chó-
ru męskiego z Holandii (blisko 95 lat działalności) oraz zagórnic-
kiego Chóru Misericordias Domini.
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VI Bieg po Serce Zbója spod Złotej Górki za nami

Dzięki Uczestnikom zbiórka publiczna wyniosła 19 122,01zł, 10 Euro, 
1 Kunę i 1 Koronę Czeską. Dla porównania w ubiegłym roku na biegu 
zebraliśmy 13 920,98 zł.  To nie koniec, ponieważ zbiórka kończy się 
10 października 2018r. Osoby, które nie mogły być tego dnia z nami, 
a chcą przyłączyć się do akcji mogą wesprzeć Bartusia wpłatą na konto:
73 1240 4197 1111 0010 6485 6853
Fundacja „Promyczek”, ul. Starowiejska 17 A,
34-120 Andrychów z dopiskiem „dla Bartusia”.
 
6 edycja była inna niż pozostałe, a to za sprawą elektronicznego po-
miaru okrążeń. Firma KZWM Ogniochron S.A., ufundowała numery 
startowe dla zawodników. ABS Bank Spółdzielczy zadeklarował 0,10 
zł za każde okrążenie. Wspólnie pokonaliśmy ich 16 500 dzięki cze-
mu na konto biegu wpłynęło dodatkowe 1 650,00 zł. Bank ufundował 
również pamiątkowe koszulki, dzięki którym zebrana podczas biegu 
kwota znacznie wzrosła. Po zakończeniu biegu zawodnicy z najwięk-
szą liczbą okrążeń, otrzymali nagrody ufundowane przez sponsorów. 
Statuetki Zbója, wykonane przez andrychowskiego artystę Alexa Jo-
hansona, otrzymali: Dariusz Biegun – 49 okrążeń (kategoria piesza) 
oraz Kacper Kabza – 100 okrążeń (kategoria rowerowa). 
Najlepsze wyniku uzyskali:
Kategoria piesza:
Dzieci poniżej 12. roku życia:
Stefania Targosz – 38 okrążeń
Młodzież do 18. roku życia:
Martyna Kacorzyk – 42 okrążenia
Mężczyźni:
Dariusz Biegun – 49 okrążeń
Kobiety:
Marta Koczur-Lot – 39 okrążeń 
Kategoria rowerowa:
Dzieci poniżej 12. roku życia:
Mateusz Szwed – 60 okrążeń
Młodzież do 18. roku życia:
Jakub Cinal – 86 okrążenia
Mężczyźni:
Kacper Kabza – 100 okrążeń
Kobiety:
Izabela Michałowska – 92 okrążeń.
Dla uczestników przygotowaliśmy moc atrakcji: 
- Rozgrzewka przeprowadzona przez trenera Jakuba Wendę Siłownia 
iFitt,
- Interaktywny punkt animacji dla dzieci przygotowany przez Funda-
cję Promyczek ,
- Słodkie serduszka z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Andrychowie,
- Glinka Academy z MKS Andrychów,
- Stoisko ekologiczne przygotowane przez Wydział Ochrony Środowi-
ska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie,
- Zbój na szczudłach, 
- Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej „Andropol”,
- Gościliśmy Rewię dziecięco młodzieżową Dino” oraz Hufiec ZHP An-
drychów im. Szarych Szeregów,
- Dmuchańce z firmy STARFUN,
- Fotobudka z firmy funshow.pl

 
W czasie biegu Fundacja DKMS – Baza Dawców Komórek Macierzy-
stych przeprowadziła akcję rejestracji potencjalnych Dawców szpiku.
Dzięki Panu Maciejowi Walaszkowi gościliśmy również wolontariuszy 
z Akademii Przyszłości (nowatorski program edukacyjny skierowany 
do dzieci ze szkół podstawowych).
 
Serdeczne podziękowania dla:
 
ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie 
KZWM Ogniochron S.A
Fundacja Promyczek
Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
Hotel & Spa Kocierz 
Energylandia 
Hotel & Spa Czarny Groń 
PPHU Stahbud Stanisław Murgas 
Restauracja „Adria”
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie
Piekarnia Parowa „U Frysia” 
Piekarnia Marczyński & S-Ka Sp.J
 „OWOC” Sp. z o.o. Hurtowia Warzyw, Owoców i Cytrusów 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
Przedszkola oraz Szkoły Podstawowe z Gminy Andrychów
Małopolska Spółdzielnia Handlowa Wizan 
TECH Sterowniki 
Elpida Drukarnia Wielkoformatowa / Odzież Robocza i Reklamowa 
3 for U
Obiecanki Cacanki - Cafe & Bar
Restauracja SAMI SWOI
FunShow.pl 
STARFUN
EpalArt - meble z palet
ZDZ - Zespół Szkół Andrychów, Kęty, Wadowice
Zumba z Asią Nad Basenem
Glinka Academy
MKS Andrychów
Rewia Dziecięco-Młodzieżowa DINO z Andrychowa

6. Bieg Po Serce Zbója Spod Złotej Górki przeszedł już do historii. Jednak dzięki uczestnikom jest to historia, z której 
wszyscy możemy być dumni. Andrychowianie po raz kolejny pokazali, że w sytuacjach wymagających otwartego umy-
słu i dobrego serca są prawdziwą wspólnotą umiejącą się wznieść ponad codzienne podziały. 
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6 BIEGÓW = 80 150 zł dla ciężko 
chorych dzieci z Gminy Andrychów

Hufiec ZHP Andrychów
Kuchnia u Jacka
Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” w Andrychowie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
DKMS
Akademia Przyszłości
Siłownia iFitt
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskie-
go w Andrychowie
Robert Fraś – konferansjer.

Filmy promocyjne:
Nad dachami - usługi dronem, produkcja filmowa
R&D Video.
 
Podziękowania dla wszystkich Służb Mundurowych zabezpieczają-
cych trasę biegu.

Patronat medialny:
Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie
MamNewsa.pl

W weekend 20-
21 październi-
ka do Kocierza, 
w gminie Andry-
chów przybędzie 
Runmageddon, 
najbardziej eks-
tremalny bieg 
z przeszkodami. 
Tysiące osób bie-
gnąc odważnie 
pokonywać będą 
ekstremalne kon-
strukcje, zasieki, 
ścianki wspinacz-
kowe, a wśród 
nich dzieci 
w wieku 4-11 lat.  
Runmageddon 
to niesamowi-
ta przygoda dla 
dzieci. Specjalnie 
przygotowana, 
jednokilometrowa trasa Runmageddonu Kids naszpikowana jest 
ponad 10 przeszkodami. Dzieci pokonują ją samodzielnie, ale mogą 
też liczyć na pomoc Wolontariuszy Runmageddonu. Mali śmiałko-
wie stają przed ekscytującym zadaniem z jednej strony pokonania 
dystansu. Z drugiej poradzenia sobie z różnymi przeszkodami. 
Podczas Runmageddonu Kids wspinają się na pionowe ścianki, 
czołgają się pod zasiekami, przebiegają przez dywan z opon lub ni-
czym mucha złapana w sieć pająka pokonują konstrukcję z linami 
zwana „pajęczyną”. Muszą zmierzyć się z „kupą piachu”, zarzuconą 
rybacką siecią i wykopanymi dołami. To wszystko sprawia, że po 
dotarciu do mety czują rozpierającą je dumę i pozytywną energię 
z pokonania Runmageddonu. Chcąc zapewnić małym startującym 
maksimum bezpieczeństwa i satysfakcji,  dzieci startować bedą 
w trzech grupach: młodszej 4-5 lat, średniej 6-8 lat i starszej 9-11 
lat. Do wzięcia udziału w Runmageddonie Kids można zapisać się 
poprzez stronę: https://bit.ly/2KSZUWp.

Rocznie w Polsce, w Runmageddonie KIDS startuje około 10 000 
małych śmiałków. Ich uśmiechnięte buzie mówią same za siebie. 
Zdecydowanie jest to przygoda, która raz posmakowana, przycią-
ga. Po pierwszym starcie, mają ochotę na więcej, dlatego często 
w kolejnych edycjach Runmageddonu wracają na start.

Do zobaczenia na Runmageddonie!

Zabawa hartująca ducha 
- Runmageddon Kids
Biegają, skaczą, czołgają się, wspinają i brudzą bez ograniczeń, 
czyli robią to, co najbardziej lubią i co daje im największą radość. 
Mali uczestnicy Runmageddonu już od najmłodszych lat poznają 
smak ekstremalnej przygody, w której liczy się przede wszystkim 
dobra zabawa i sportowa postawa. 



22 NOWINY Nowiny Andrychowskie

www.nowiny.andrychow.eu

Gospodynie SGW ze stroikami konkurso-
wymi uczestniczą w dożynkach i przeka-
zują je do instytucji, z którymi Stowarzy-
szenie współpracuje. Gośćmi honorowymi 
konkursu byli: gospodyni obiektu - prezes 
ABS Banku Spółdzielczego w Andrycho-
wie Małgorzata Matusiak oraz burmistrz 
Andrychowa Tomasz Żak. Mimo napięte-
go kalendarza oboje zaproszonych gości 
znalazło czas, żeby podziwiać konkurso-
we kompozycje. Uczestniczki konkursu 
przygotowały stroiki współczesne i trady-
cyjne. Komisja konkursowa oceniła stro-
iki w oparciu o kryteria tradycjonalizmu, 
charakterystycznych składników i estetyki 
wykonania. Poddano ocenie 14 sztuk stro-
ików.
 
W kategorii stroiki tradycyjne: I miejsce 
otrzymało KGW Sułkowice Łęg i gospo-
dynie z Gierałtowiczek, II miejsce: KGW 
Zagórnik, KGW Rzyki, gospodynie z Nid-
ku, KGW Targanice, a III miejsce: KGW 
Brzezinka, KGW Targanice Dolne, KGW 
Sułkowice Bolęcina, KGW Andrychów. 
W kategorii stroików współczesnych: 
I miejsce otrzymało KGW Roczyny i KGW 
Frydrychowice, II miejsce KGW Głębowice 
a III miejsce gospodyni z Inwałdu. Najpięk-
niejsze stroiki wręczono zaproszonym go-
ściom! 

(Jarosław Skupień)

XVII Konkurs stroików dożynkowych
6 września po raz siedemnasty Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie zorganizowało Konkurs Stroików 
Dożynkowych, mający na celu zachowanie pięknej tradycji wicia dożynkowych ozdób i wieńcy, ale też stałe doskonale-
nie tworzenia tego rodzaju pięknych kompozycji ludowego rękodzieła. Spotkanie prowadziła prezes SGW - Czesława 
Wojewodzic. Obserwując coroczne prace konkursowe można dojść do wniosku, że nic więcej nie można już w tym 
temacie wymyślić. A jednak! Gospodynie same sobie udowadniają, że ich kreatywność nie ma granic!
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Ogólnopolskie Senioralia to jedno z największych wydarzeń integrujących środowiska seniorów z całej Polski. Senioralia zostały za-
inaugurowane  Mszą Świętą w Kościele Mariackim. W uroczystej paradzie seniorzy przeszli ulicami Krakowa na plac przed Muzeum 
Narodowym, gdzie odbyła się inauguracja imprezy. Po uroczystym otwarciu, seniorzy przeszli do  kina Kijów na część merytoryczno- 
rozrywkową imprezy, podczas której można było skorzystać z bezpłatnych badań lekarskich i stoisk z gastronomią. Organizatorem po-
wyższego przedsięwzięcia był Głos Seniora oraz Stowarzyszenie Manko z siedzibą 
w Krakowie.                        red. 

Z wizytą na Senioraliach w Krakowie
21 września 2018r. odbyły się V Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie. Gmina Andrychów, jako Gmina przyjazna Seniorom, otrzymała 
zaproszenie do udziału w Senioraliach. Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie przy współpracy z Fundacją WIIR zorganizowali 
wyjazd grupy na Senioralia. 

Nowoczesny obiekt sportowy zajmuje po-
wierzchnię 1232 metrów kwadratowych. 
Można na nim rozgrywać mecze w piłkę 
nożną, siatkową, koszykową, prowadzić za-
jęcia z lekkiej atletyki. Uroczystość uświet-
nił występ Orkiestry Dętej ANDROPOL. 
Szanownych Gości powitała pani dyrektor 
Dorota Zawada, która w przemówieniu, po-
dziękowała panu Burmistrzowi Tomaszowi 
Żakowi, w imieniu swoim, nauczycieli oraz 
uczniów, za obiekt sportowy i za spełnie-
nie marzenia. – Oddanie do użytku boiska 
wielofunkcyjnego, to stworzenie nowych 
możliwości rozwoju, podnoszenia spraw-
ności fizycznej, zdrowego rozwoju naszych 
uczniów i realizacji pięknej idei wychowa-
nia przez sport. Zdrowy styl życia, to jedno  
z nadrzędnych zadań, jakie stawia sobie na-
sza szkoła, należąca do Ogólnopolskiej Sieci 
Szkół Promujących Zdrowie – mówiła pani 
dyrektor Zawada. Na zakończenie życzyła 
uczniom, by gra na tym boisku, przynosiła 
im wiele radości. Mottem dla uczniowskich 
sportowych sukcesów niech będą słowa Jana 

Pawła II: „Sport jest radością życia, zabawą, 
świętem”. Poświęcenia obiektu dokonał 
ksiądz proboszcz Jan Figura. Słowa zadowo-
lenia wygłosił także pan Burmistrz Tomasz 
Żak. Po oficjalnej części, zgromadzeni Goście, 
udali się na obiad oraz zwiedzanie szkoły. 
W ramach Pikniku odbyła się licytacja prac 
„Dar serca”, zumba z Asią, występy dzieci, 
piosenki, finaliści Mam Talent. Atrakcji było 
bardzo dużo. Między innymi: turniej piłki 
siatkowej „Mama, tata i ja”, turniej piłki noż-

nej, prezentacja wydawnictw związanych 
z Andrychowem, czytanie bajek w szkolnej 
bibliotece, sala szachowa, kącik kulinarny 
Jacka Stuglika Bake Off – Ale Ciacho, akcja 
„Spełnij swoje marzenia o rowerze”, pre-
zentacja Koła Miłośników Wojska Polskiego  
i Techniki Wojskowej, wystawa fotograficzna 
„Andrychów wczoraj i dziś”, wystawa kotów 
rasowych, kolorowe warkoczyki, malowanie 
twarzy, „Jestem sprawnym rowerzystą”, 
zabawy z kostką Rubika, gry i zabawy ję-
zykowe, wykonywanie masek, „Kreatywny 
zakątek” – warsztaty plastyczno-literackie, 

warsztaty „Drugie życie śmieci”, „Zachowaj 
trzeźwy umysł”, stoisko „Doceniam siebie, 
nie wybieram drogi na skróty”. Na terenie 
wokół szkoły znajdował się „Kącik smyka”, 
grill, wata cukrowa, gofry bąbelkowe. Nie 
zabrakło także harcerzy i przygotowanych 
przez nich atrakcji - dmuchanych zjeżdżalni 
oraz ścianki wspinaczkowej. Smakołyki moż-
na było zakupić w kawiarence szkolnej. Kolej-
ny piknik w przyszłym roku kalendarzowym. 
Zapraszamy.                      (mp)

Marzenia się spełniają...
W sobotę (29 września br.) w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Andrychowie obchodzono piękną uro-
czystość. W zasadzie, to podwójne święto. XIII szczęśliwy Piknik Rodzinny oraz oddanie do użytku wielofunkcyjnego boiska.
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PROGRAM ZAJĘĆ
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ANDRYCHOWIE

I semestr 2018-2019 r.

WYKŁAD OTWARTY – Miejski Dom Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7
SPOTKANIE INTEGRACYJNE – Miejski Dom Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7
WYKŁADY CYKLICZNE – Klub Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Lenartowicza 7
SPOTKANIE NOWOROCZNE – Klub Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Lenartowicza 7 

  KONTAKT: tel. 605 434 520, e-mail: utw.andrychow@gmail.com, www.utw.andrychow.eu
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Warsztaty malarskie prowadzi mgr Jerzy Kozak
Klub UTW ul. Lenartowicza 7 
sobota: 13,27.10.2018; 10,24.11.2018; 8.12.2018; 5.01.2019 
godz. 10.00 – 15.00

Spotkania z poezją: – na tropach wielkich poetów rosyjskich prowadzi mgr Krystyna Korbut-Płonka
Klub UTW, ul. Lenartowicza 7 
środa: 24.10.2018; 28.11.2018; 30.01.2019 
godz. 17.15

Warsztaty wokalne prowadzi koleżanka Teresa Młocek 
 Klub UTW, ul. Lenartowicza 7 
 wtorek godz. 15.00
Warsztaty „Recepta na zdrową kuchnię” prowadzi koleżanka Maria Polok

Kuchnia Regionalna Wiejskiego Domu Kultury w Sułkowicach, ul. Beskidzka 126
wtorek: 16.10.2018; 13.11.2018; 11.12.2018; 7.01.2019 

 godz.16.00
Warsztaty informatyczne prowadzi mgr Magdalena Kubalka-Pluta
 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie ul. Starowiejska 22a
 Rozpoczęcie zajęć: 19 października
 kurs dla początkujących | piątek godz. 16.00-17.00
  kurs podstawowy | piątek godz. 17.00-18.00
  kurs dla zaawansowanych | piątek godz. 18.00-19.00
  koszt: ok. 15,00 zł/miesiąc
Spotkania towarzyskie w Klubie UTW, ul. Lenartowicza 7; poniedziałek godz. 16.00-19.00
 Lektorat z języka angielskiego prowadzi mgr Alina Tupaj

Klub UTW, ul. Lenartowicza 7
  Planowany lektorat dla następujących grup:
  kurs dla początkujących, kurs podstawowy I, kurs podstawowy II, kurs dla zaawansowanych
  koszt: ok. 45,00 zł/miesiąc
  Spotkanie organizacyjne dla wszystkich zainteresowanych 17 października (środa) godz. 15.00
 Nordic  Walking (w okolicy Andrychowa) prowadzi koleżanka Małgorzata Kukuła tel. 660 584 890

piątek godz. 10.1 –  start sprzed Klubu Fitness Be-fit, ul. Słowackiego 4a
Turystyka i rekreacja prowadzi kolega Józef Kobielus tel. 510 238 243
środy wg programu wycieczek, opracowywanego na każdy miesiąc (vide: utw.andrychow.eu) 

Ćwiczenia w Klubie Fitness Be-fit Andrychów, ul. Słowackiego 4a (stary tartak)
 Pilates wtorek godz. 9.00-10.00 (kontynuacja) koordynator Barbara Zaborowska tel. 504 252 731
 Joga poniedziałek godz. 16.15-17.15 (kontynuacja) koordynator Wanda Olearczyk tel. 602 625 751
          poniedziałek godz. 9.00-10.00 koordynator Mieczysława Prus tel. 697 762 156
 Gimnastyka 50+ piątek godz. 9.00-10.00 (kontynuacja) koordynator Stanisława Pomietło tel. 500 362 709
   środa godz. 9.00-10.00 
 koszt: ok. 20,00 zł/miesiąc 
„Piosenka Ci nie da zapomnieć – eksplozja polskiej kultury po odzyskaniu niepodległości” 15.10.2018 
 wieczór teatralno-muzyczny w teatrze Groteska w Krakowie, organizator Janina Dyrcz-Rzycka tel. 515 332 260
 wyjazd godz. 16.30; koszt: ok. 45,00 zł
Zwiedzanie Komnat Królewskich Wawelu – listopad 2018, organizator Janina Dyrcz-Rzycka tel. 515 332 260
 szczegóły wyjazdu sprecyzowane zostaną w terminie późniejszym.
„Do Betlejem-Oratorium na Boże Narodzenie” 7.12.2018 – spektakl w Kinie Kijów w Krakowie, organizator Janina Dyrcz- 
Rzycka tel. 515 332 260; wyjazd godz. 9.00, koszt: ok. 45,00 zł
Baseny termalne: w Wiśle lub Chochołowie – poniedziałek 5.11.2018; 3.12.2018; 4.02.2019
 organizator Anna Poraj-Porawska tel. 500 801 262; Anna Łysoń tel. 694 284 760  
 koszt: 55,00 zł – 60,00 zł 
Wycieczki turystyczne prowadzą: Anna Poraj-Porawska tel. 500 801 262; Anna Łysoń tel. 694 284 760
 Termy w Orawicy, spacer na Bobrowiec 20.10.2018 (sobota) wyjazd godz. 6.30, powrót ok. 19.00
 koszt: ok. 30,00 zł +opłaty za wejście do term (stare termy 5 €, nowe termy ok. 16 € )
 Poznajemy Małopolskę: Nowy Wiśnicz, Lipnica Murowana, Czchów, Zakliczyn, Wielka Wieś, Dębno
 26.01.2019 (sobota) wyjazd godz. 7.00, powrót ok. godz. 17.00; 
 koszt: ok. 40,00 zł +bilety wstępu do zamków

WARSZTATY TEMATYCZNE
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Mieszkańcy Gminy Zator 
wyeliminowali z drogi 
nietrzeźwego kierowcę
W nocy z 3 na 4 września policjanci z Ko-
misariatu Policji w Zatorze, z rąk trzech 
mieszkańców Gminy Zator, przejęli nie-
trzeźwego kierowcę. Dzięki wzorowej 
obywatelskiej reakcji na przestępstwo, 
nietrzeźwy kierowca mający w organi-
zmie 1,8 promila alkoholu został w porę 
wyeliminowany z ruchu drogowego. Pra-
wo jazdy miał od dwóch dni.
Do zdarzenia doszło w nocy z ponie-
działku na wtorek w Przeciszowie na 
ulicy Krakowskiej. O godzinie 2.30 jadą-
cy swoim samochodem wraz z dwoma 
znajomymi,  mieszkaniec Gminy Zator 
zauważył, że styl jazdy kierowcy znajdu-
jącej się przed nim toyoty yaris  sugeru-
je, że może być nietrzeźwy. W związku 
z powyższym natychmiast powiadomił 
policjantów, a następnie wykorzystując 
okazję, wyprzedził toyotę i zmusił kieru-
jącego do zjazdu na pobocze. Wtedy za-
trzymał również swój pojazd i razem ze 
znajomymi podszedł do toyoty, a wyczu-
wając woń alkoholu od kierowcy, szybko 
potwierdził swoje przypuszczenia. Aby 
uniemożliwić nietrzeźwemu dalszą jazdę 
wyciągnął kluczyki ze stacyjki i przeka-
zał je przybyłym na miejsce policjantom 
z Komisariatu Policji w Zatorze. Funkcjo-
nariusze przejęli nietrzeźwego, którym 
okazał się 33-letni mieszkaniec Wielko-
polski. Badanie jego stanu trzeźwości 
wykazało 1,80 promila alkoholu. W trak-
cie czynności funkcjonariusze ustalili, 
że mężczyzna w takim stanie chciał do-
trzeć do Krakowa, a prawo jazdy miał od 
dwóch dni.
Za kierowanie w stanie nietrzeźwości  
grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, 
zakaz prowadzenia pojazdów oraz wyso-
ka kara grzywny.
Na wyróżnienie i szczególne podzięko-
wania zasługują mieszkańcy Gminy Za-
tor, którzy widząc zagrożenie ze strony 
nietrzeźwego kierowcy, błyskawicznie 
zareagowali  nie dopuszczając, aby ten 
kontynuując jazdę doprowadził do tra-
gedii.

Piroman złapany 
na gorącym uczynku
4 września funkcjonariusze Pionu Pre-
wencji Komisariatu Policji w Andrychowie 
na ul. Konstytucji 3 Maja w Andrychowie 
zatrzymali na gorącym uczynku sprawcę 
uszkodzenia mienia.
Jak ustalono 41-letni mieszkaniec gminy 
Andrychów dokonał rozlania łatwopal-
nej substancji, a następnie podpalił rower 
przypięty do wiaty przystankowej. Rower 
doszczętnie spłonął.
W toku podjętych czynności nawiązano 
kontakt z właścicielem roweru, który war-
tość zniszczeń wycenił na kwotę 600 zło-
tych.
Obecnie w sprawie prowadzone jest docho-
dzenie pod kątem przestępstwa określone-
go w art. 288 § 1 kk ( uszkodzenie mienia) 
za co grozi kara od trzech miesięcy do pię-
ciu lat pozbawienia wolności.
Źródło: KPP w Wadowicach

Policja zlikwidowała wartą ponad 40 ty-
sięcy plantację konopi indyjskich w Osieku
Początkiem września policjanci z Wydziału 
Kryminalnego oświęcimskiej komendy Po-
licji zlikwidowali dużą, polną uprawę kono-
pi indyjskich.

Właściciel kilkudziesięciu roślin, będących 
w różnych stadiach rozwoju, z nielegalnej 
uprawy mógł uzyskać blisko 1500 porcji 
narkotyku o szacowanej wartości 40 tysię-
cy złotych. Prowadząc czynności mające na 
celu zwalczanie przestępczości narkotyko-
wej, na terenie Osieka policjanci natrafili na 
poletko konopi indyjskich. Ponad 60 roślin 
rosło na jednym z nieużytków daleko od ja-
kichkolwiek zabudowań. Wszystkie rośliny 
zostały wycięte i zabezpieczone. Aktualnie 
prowadzone są czynności zmierzające do 
ustalenia osoby, która zajmowała się niele-
galną uprawą. Funkcjonariusze oszacowali, 
że z takiej liczby krzewów plantator mógł 
zebrać marihuanę, która mogłaby posłużyć 
do sporządzenia blisko 1,5 tysiąca działek 

dealerskich o szacowanej wartości 40 tys. 
zł. Jednakże likwidacja plantacji uniemoż-
liwiła wprowadzenie do obrotu dużej ilości 
środka odurzającego.
Za uprawę konopi indyjskich grozi kara do 
8 lat pozbawienia wolności.
Źródło: KPP w Oświęcimiu

Potrącenie pieszego
15 września o godzinie 11.05 doszło do 
potrącenia pieszego na przejściu dla pie-
szych na ul. Krakowskiej w Andrychowie. 
Kierowca busa potrącił 51-letniego męż-
czyznę. Ranny ze złamanym obojczykiem 
został przetransportowany do szpitala.

Trzy osoby ranne w wypadku 
na Krakowskiej
20 września tuż przed godziną 11 doszło 
do groźnego wypadku na ul. Krakowskiej 
w Andrychowie, na wysokości „Andorii”. Po 
rannych musiał przylecieć helikopter.

W zdarzeniu wzięły udział trzy samocho-
dy, w tym dwie ciężarówki, i to one zostały 
najbardziej zniszczone. Duża śmieciarka 
zderzyła się z mniejszym samochodem do-
stawczym. W tym aucie niemal doszczętnie 
zniszczona została kabina kierowcy. I to 
właśnie ten kierowca najbardziej ucierpiał, 
choć zadziałały poduszki powietrzne. Po 
dwóch rannych przyleciał śmigłowiec LPR. 

Złodzieje zatrzymani
Andrychowscy policjanci zatrzymali 
sprawców usiłowania kradzieży, którzy 
jak się okazało byli typowani do licznych 
kradzieży sklepowych na terenie woje-
wództwa śląskiego. Mężczyźni za popeł-
nione przestępstwa odpowiedzą przed 
Sądem.
Kilka dni wcześniej, do jednej z placó-
wek handlowych na terenie Andrychowa 
przyszło dwóch mężczyzn, którzy swoim 
zachowaniem wzbudzili zainteresowanie 

Kronika policyjna



27NOWINYNr 10 (334) - październik 2018

www.radioandrychow.pl

pracownika sklepu. Mężczyźni nie wie-
dząc, że są obserwowani zdjęli zabezpie-
czenie z gry komputerowej o wartości 99 
złotych, którą usiłowali ukraść. Kierow-
nik sklepu powiadomił o sytuacji andry-
chowski komisariat, jednocześnie zamy-
kając na klucz drzwi sklepowe. Ponadto 
zgłaszający na podstawie przekazanych 
informacji przez personel innych skle-
pów, rozpoznał mężczyzn jako spraw-
ców kradzieży sklepowych. Jak wynikło 
z dalszych ustaleń mężczyźni dopuścili 
się kilku kradzieży gier komputerowych 
w Myszkowie, Oświęcimiu i w Zawierciu. 
Straty jakie spowodowali oszacowano na 
kwotę  ponad 3,5 tysiąca złotych. Nawią-
zano kontakt z KPP w Myszkowie, gdzie 
ustalenia potwierdziły się. 25 i 27-latek 
zostali zatrzymani i przekazani funk-
cjonariuszom myszkowskiej komendy, 
gdzie prowadzone jest postępowanie 
w tej sprawie. W związku z usiłowaniem 
kradzieży na terenie sklepu w Andry-
chowie, wobec mieszkańca Siemianowic 
Śląskich i Bytomia, zostanie skierowany 
wniosek do Sądu o ukaranie.

Tragedia na przejeździe kolejowym 
w Andrychowie
23 września około godz. 5:00, na przejeź-
dzie kolejowym przy ul. Dąbrowskiego 
w Andrychowie, zginął 22-latek. Policja 
wyjaśnia okoliczności wypadku
W związku ze zdarzeniem ruch pociągów 
na tej trasie został zatrzymany na około 
dwie godziny.

Nieuważny kierowca

24 września około godz. 7:30, w centrum 
Andrychowa na ul. Krakowskiej doszło do 
wypadku. Kierowca mercedesa sprintera 
nie zachował należytej odległości od po-
przedzającego go opla astry i najechał na 
jego tył. Zespól Ratownictwa Medycznego 
przewiózł poszkodowaną w wypadku ko-
bietę, która kierowała oplem, do szpitala. 
Kierowca auta dostawczego został ukarany 
mandatem.

Po szkoleniu „Family folklore and 
traditions” na Malcie, podczas 
ferii zimowych, przyszedł czas 
na kursy w czasie wakacji. Tym 
razem odwiedziliśmy: Portugalię, 
Wielką Brytanię oraz Hiszpanię. 
W 12-dniowych kursach wzięło 
udział łącznie dziewięciu nauczy-
cieli. Szkolenia w międzynarodo-
wych grupach sprzyjały konfron-
towaniu własnych doświadczeń 
z doświadczeniami nauczycieli 
z innych krajów, a przede wszyst-
kim przyczyniały się do prze-
łamywania bariery językowej. 
Każde ze szkoleń, oprócz rozwijania umiejętności posługiwania się językiem angielskim, umoż-
liwiało nabywanie i doskonalenie kompetencji wspierających pracę nauczyciela. Uczestnicy kur-
su „ICT skills for Educators”  w Barcelonie rozwijali swoje umiejętności w zakresie posługiwania 
się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi. W międzynarodowych 
grupach na platformie „EDMODO” tworzyli filmy i prezentacje oraz uczyli się, jak dzięki narzę-
dziom TIK wspierać proces nauczania. Kurs „Local colour of Portugal”, który odbywał się w Li-
zbonie, zapoznawał uczestników z dziedzictwem historycznym, kulturowym i przyrodniczym 
Portugalii, a przede wszystkim pokazywał, jak zorganizować zajęcia „poza klasą”, aby w sposób 
bardziej efektywny, poprzez działanie i bezpośrednie poznanie, rozwijać wiedzę i umiejętno-
ści uczniów. Podczas kursu w Exeter „Language and practical methodology: creativity in the 
classroom” nauczycielki języka angielskiego miały możliwość zaznajomienia się z brytyjskim 
systemem edukacji. Dzięki warsztatom, wykładom i dyskusjom, a przede wszystkim wizytom 
w szkołach podstawowych, poznały nowoczesne metody i techniki nauczania języka angiel-
skiego jako języka obcego. Niewątpliwie udział w projekcie jest dla jego uczestników doświad-
czeniem niezwykle cennym. Wyjazdy były okazją nie tylko do sprawdzenia i doskonalenia wła-
snych kompetencji, ale też umożliwiły nawiązywanie nowych kontaktów zawodowych i stały 
się inspiracją do wprowadzania zmian w kierunku uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej szkoły 
w Sułkowicach-Łęgu.

Elżbieta Szymak, Izabela Bogacz-Sośnicka

Z ERASMUSEM ku nowoczesnej szkole
Od października 2017 r. nauczyciele Zespołu Szkół Samorządowych w Sułkowicach-
-Łęgu realizują dwuletni projekt „Kompetencje nauczycieli kluczem do wszechstronnego 
rozwoju ucznia”. Projekt ten, dofinansowany ze środków POWER (Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój), zakłada cztery mobilności w czterech krajach europejskich.
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W Krasnymstawie kapela zajęła I miejsce w Przeglądzie Kapel 
Podwórkowych CHMIELAKI 2018. XIV Ogólnopolski Festiwal 
Folkloru Miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim zakończył się 
wyróżnieniem, a Nagrodę Publiczności muzycy z kapeli zdobyli 
w Przemyślu podczas 40. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel Folk-
loru Miejskiego. Swoją obecnością zaszczycili również XXI Festiwal 
Kapel Ulicznych i Podwórkowych w Łęcznej. Warto dodać, iż kape-
la otrzymała dyplom od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego za 40 lat swojej działalności artystycznej.

Andrychowska Kapela „Wujka Jaśka” została założona w 1978 
roku i po dziś dzień prowadzona jest przez Jana Bezwińskiego, 
stąd też „Wujek Jasiek” w nazwie zespołu. Od początku swojego 
istnienia kapela odnosi sukcesy na festiwalach w Przemyślu czy 
Krasnymstawie. Otrzymała wyróżnienia w Przemyślu, Biłgoraju, 
Łodzi, Skoczowie i zdobyła czołowe miejsca w Parczewie i Toru-
niu. Kolejne lata to dalsze pasmo sukcesów. W Łęcznej trzykrotnie 
zdobyła II miejsce. Muzycy wielokrotnie występowali za granicą, 
nagrali 6 płyt. Wykonują głównie własne kompozycje. Andrychow-
ska Kapela „Wujka Jaśka” od lat uczestniczy w niemal wszystkich 
ważniejszych imprezach, na których prezentują się kapele podwór-
kowe. Wielokrotnie występowała na przeglądach i festiwalach or-
ganizowanych w Polsce i u naszych południowych sąsiadów.

Obecny skład kapeli: Jan Bezwiński – wokal, gitara, bas, Anna Ku-
dłacik – wokal, gitara, Jan Chmiel – organy, akordeon I,
Marian Kopeć – perkusja.

40-lecie działalności artystycznej 
Andrychowskiej Kapeli Wujka Jaśka

Rok 2018 jest szczególny dla Andrychowskiej Kapeli „Wujka Jaska”. Grupa obchodzi w tym roku 40-lecie działalności 
artystycznej. Tegoroczne festiwale i przeglądy zakończyły się sukcesem dla muzyków.

Świętowanie rozpoczęła uroczysta Msza Święta, po której korowód dożynkowy 
prowadzony przez Kapelę Ludową z Radziszowa wyruszył do ogrodów parafial-
nych Kościoła pw św. Wawrzyńca. Co roku w ramach dożynek odbywa się Konkurs 
Wieńca Dożynkowego Województwa Małopolskiego, a zwycięski wieniec repre-
zentuje nasze województwo na Dożynkach Prezydenckich. W tym roku rywalizację 
wygrała grupa wieńcowa z Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów.
Niestety – pogoda pokrzyżowała plany organizatorów. Rzęsisty deszcz nie sprzyjał 
świętującym. Barwny korowód z okrytymi przed deszczem przepięknymi wieńca-
mi dożynkowymi, przeszedł na miejsce części artystycznej. Wieńce dożynkowe nie 
mogły w pełni nacieszyć oczu przybyłych na uroczystość. Droga przejścia korowo-
du została znacznie skrócona.  
32 osobowa delegacja SGW w Andrychowie reprezentująca Gminę Andrychów 
przekazała Marszałkowi Województwa Małopolskiego Jackowi Krupie piękny stroik dożynkowy, wykonany przez Gospodynie z KGW 
z Sułkowic Łęgu. Przejazd na dożynki wojewódzkie zrealizowano w ramach programu „Kreatywna jesień życia” przy wsparciu finanso-
wym z budżetu Województwa Małopolskiego. Prezes SGW w Andrychowie Czesława Wojewodzic serdecznie dziękuje wszystkim Go-
spodyniom, które w tak chłodny i mokry dzień wyjechały jako delegacja Gminy Andrychów na Dożynki, aby reprezentować naszą małą 
ojczyznę.                       red.

XX Dożynki Województwa Małopolskiego
26 sierpnia 2018 r. w Radziszowie (gm. Skawina) odbyły się XX Dożynki Województwa 
Małopolskiego. Tego rodzaju wydarzenie to czas dziękczynienia za zbiory, ale też 
możliwość poznawania obyczajów ludowych Małopolski oraz wspólnej zabawy.
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KULTURA

10 maja 1932 r. powstało w Andrychowie Koło PTT Oddziału 
Babiogórskiego w Żywcu. Była to najmłodsza tego typu organiza-
cja, obejmująca swoim działaniem obszar Beskidu Małego. Skład 
pierwszego Zarządu prezentował się następująco: przewodniczący 
dr Stefan Breyer (w latach 1927 – 1934 notariusz w Andrychowie, 
pośredniczył też między Władysławem Midowiczem a Zarządem 
Oddziału w kwestiach schroniska na Markowych Szczawinach), 
sekretarz Kazimierz Fryś (w fabryce Braci Czeczowiczka zajmował 
się projektowaniem tkanin) i skarbnik Alfred Weber (ekonomista, 
od 1922 r. pracował jako „urzędnik prywatny” u Czeczowiczków). 
Zmiana na stanowisku przewodniczącego nastąpiła w 1934 r., po 
przeniesieniu się dr. Breyera do Oświęcimia. Po złożeniu przez nie-
go oficjalnej rezygnacji, 20 kwietnia 1934 r. nowym przewodniczą-

cym został wybrany Franciszek Fryś, który sprawował tę funkcję 
do wybuchu II wojny światowej. Zarówno Stefan Breyer, jak i Fran-
ciszek Fryś, zasiadali w Zarządzie Oddziału Babiogórskiego PTT 
w Żywcu.
Jak funkcjonowało andrychowskie Koło PTT? Odpowiedź mo-
żemy znaleźć w protokole posiedzeń z 1933 r.: „Członków zwy-
czajnych liczyło Koło w dniu jego powstania /10.V.1932/ 12-tu. 
Przybyło w ciągu roku 1932, 18-tu. Koło liczy w dniu 13. lutego 
b.r. 40-tu. Wkła[d]ką1, jaką Koło pobiera od członków wynosi Zł 
8.- tak w roku 1932, jak i 1933. (…) Koło dla ułatwienia, pobiera 
wkładkę od członków w ratach. W ubiegłym roku członkowie re-
krutowali się niemal wyłącznie z Andrychowa i jego bliższej okolicy 
w bieżącym roku przyjmowani są na członków mieszkańcy Oświę-
cimia, na podstawie umowy dokonanej przez Zarząd Koła z p. 
Mayzlem, który pośredniczy w przyjmowaniu nowych członków 
(…). Przyjmuje nowych członków, prolonguje legitymacje dawnym 
członkom, sekretarz p. Fryś. U wymienionego znajdują się blan-
kiety nowych legitymacji, nalepki, tudzież dwie pieczęci (…). Za-
opatrywanie legitymacji w przepisane wizy starostwa i konsulatu 
załatwiają sobie najczęściej członkowie we własnym zakresie”.
Nowo założone Koło w sprawozdaniach Oddziału Babiogórskiego 
PTT wypadało bardzo pozytywnie. I tak z relacji pochodzącej z re-
wizji, którą przeprowadził w 1933 r. Kazimierz Sędzimir możemy 
się dowiedzieć, iż „Zarząd stanowi grupę zgranych ludzi. Zaś pre-
zes Dr. Breyer ma szczęśliwą rękę w doborze współpracowników. 
Agendy przez sekretarza i skarbnika prowadzone są w należytym 
porządku. Szczególnie zaimponowała mi praca p. Webera, który 
prowadzi księgę kasy systemem amerykańskim z wielkim znaw-
stwem i z pedantyczną dokładnością”.

Co do działalności Koła PTT, warto przyjrzeć się sprawozdaniu za 
czas od 10 maja 1932 r. do 31 grudnia 1933 r.: „Koło Oddziału Ba-
biogórskiego P.T.T. powołane do życia z dniem 10. V. [19]32 (…) 
całą swoją początkową działalność poświęciło jednaniu nowych 
Członków, których w dniu 31. XII. Liczyło 30 (…). Główną wy-

1  Pisownia oryginalna.

Turystyka górska w Andrychowie 
i okolicy w okresie międzywojennym cz. II

Zainteresowanie turystyką w Beskidzie Małym w okresie międzywojennym korespondowało z planami władz miejskich 
Andrychowa, które zakładały przekształcenie miasta o tradycjach przemysłowych w ośrodek letniskowy. Dużą zasługę 
na tym polu miały andrychowskie organizacje, promujące turystykę górską.

Alfred Weber, zdjęcie z publikacji 
„Andrychów w walce z gruźlicą” 

z 1937 r., zbiory Biblioteki Narodowej, 
sygn. DŻS XVIA 3g, s. 7.

Franciszek Fryś w Tatrach, 
zbiory Andrzeja Frysia.

Pieczęć Koła PTT w Andrychowie, Archiwum Państwowe w Katowi-
cach Oddział w Bielsku-Białej, PTT Oddział w Żywcu, 13-900-44, s. 13.
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tyczną działalności nowo powstałego Koła jest wybudowanie na 
Kocierzu (Beskid Mały) schroniska, którego potrzebę odczuwają 
od szeregu lat zarówno turyści letni, jak i narciarze. To też zaraz 
z początku swego istnienia zakupiło Koło na Kocierzu 1 morgową 
parcelę budowlaną, by, skoro tylko znajdą się odpowiednie fundu-
sze, przystąpić do budowy hotelu-schroniska, jakiego ten ważny 
punkt turystyczny wymaga. 
W czerwcu objęło Koło gospodarkę w stacji turystycznej na Żarze 
(nad Międzybrodziem) prowadzonej dotychczas przez sam Od-
dział. Dla powyższej stacji turystycznej wydało Koło artystyczne 
pocztówki, o które stale dopominali się wycieczkowicze.
Pod jesień, na skutek apelu Towarzystwa Krzewienia Narciarstwa 
otwarło Koło w Porąbce, w budynku p. Knapowej zimową Stację 
Turystyczną”. Kwestię schronisk i stacji turystycznych w tym mo-
mencie jedynie zaznaczymy, a poświęcimy jej całkowitą uwagę 
w osobnym artykule.

Inną formą działalności andrychowskiego Koła PTT było znako-ą działalności andrychowskiego Koła PTT było znako- działalności andrychowskiego Koła PTT było znako-
wanie i odnawianie szlaków turystycznych, do czego upoważnia-
ły ukończone kursy znakarzy. W Andrychowie takie uprawnienia 
posiadali Kazimierz i Franciszek Frysiowie. W 1933 r.  oznaczony  
został szlak biegnący z Andrychowa, przez Inwałd, Zagórnik i Gan-
carz na Leskowiec. Za wytyczenie 13-kilometrowej trasy odpowia-

dali Kazimierz Fryś, Franciszek Fryś oraz Irena Storchówna. Jak 
wspomina Andrzej Fryś, w tradycji rodzinnej droga z Andrychowa 
przez Gancarz na Leskowiec nazywana jest „szlakiem zakocha-
nych”, a to dlatego, że kilka miesięcy później, w październiku 1933 
r. Franciszek Fryś poślubił pannę Storchównę. 
Ponadto jeszcze w tym samym roku przyszli państwo Frysiowie 
i Jolanta Korompay odnowili liczącą 5 km część szlaku zielone-
go, łączącą Przełęcz Kocierską z Żarem. W 1938 r. andrychowscy 
znakarze wytyczyli kolejne 2 szlaki: żółty z Andrychowa przez 
Zagórnik na Narożnik (skrót szlaku zielonego przez Gancarz na 
Leskowiec) oraz niebieski z Andrychowa przez Targanice, Jawor-
nicę i Potrójną. Oprócz tego członkowie Koła umieścili 4 tablice 
- drogowskazy: jedną zieloną na szlaku Gancarz-Andrychów oraz 
3 w Porąbce, kierujące wędrowców do zimowej stacji turystycznej 
mieszczącej się w domu Marii Knapowej.

Rozwój turystyki górskiej w Andrychowie wspierały również 
lokalne organizacje sportowe. Od samego początku swojego 
istnienia Koło PTT ściśle współpracowało z założonym w 1919 
r. KS „Beskid”, do którego należeli m. in. Kazimierz i Franci-
szek Frysiowie oraz Alfred Weber. Szczególnym zainteresowa-
niem PTT cieszyła się sekcja narciarska, która związana była 
z Polskim Związkiem Narciarskim. Bracia Frysiowie byli przo-
downikami odznaki górskiej PZN, dodatkowo Kazimierz Fryś 
od 31 grudnia 1932 r. pełnił funkcję honorowego instruktora 
narciarstwa w stopniu przodownika. Prężny rozwój narciarstwa 
w przedwojennym Andrychowie nie powinien dziwić, bowiem 
atrakcyjność Beskidu Małego pod względem uprawiania spor-
tów zimowych podkreślali już w 1928 r. autorzy „Przewodnika 

Widok na Sołę i Żar, 1937 r., fotograf nieznany, zbiory Biblioteki 
Narodowej, sygn. DŻS XII 8b/p.10/.

Franciszek Fryś (w środku) i Irena Frysiowa (poniżej) w Tatrach, 
zbiory Andrzeja Frysia.

Widok na Gancarz i Leskowiec, u podnóża gór Targanice, 
fot. A. Stuglik, zbiory TMA.

Legitymacja instruktora narciarstwa należąca do Kazimierza Fry-
sia, zbiory Andrzeja Frysia.
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Narciarskiego po Beskidzie Zachodnim”: „Dobre tereny nar-
ciarskie posiadają przede wszystkiem – Kiczera i Leskowiec, 
pozatem cały Beskid Mały w zimie jest krajobrazowo bardzo 
ciekawym”. Promocji Andrychowa jako ośrodka sportów zimo-
wych niewątpliwie służyły też imprezy organizowane pośrednio 
przez PZN, a bezpośrednio przez sekcję narciarską KS „Beskid”. 
Z lektury „Informacyjnego Kalendarza Narciarskiego” możemy 
dowiedzieć się, że 16 stycznia 1938 r. w Andrychowie miało 
miejsce uroczyste otwarcie skoczni na Pańskiej Górze, połączo-
ne z konkursem skoków. Blisko rok później, 8 stycznia 1939 r., 
w mieście odbyła się impreza sportowa pod dość enigmatyczną 
nazwą „zawody propagandowe”.
 Na zakończenie musimy wspomnieć o jeszcze jednej 
przedwojennej andrychowskiej organizacji propagującej tury-
stykę górską, mianowicie Żydowskim Towarzystwie Gimna-Żydowskim Towarzystwie Gimna-m Towarzystwie Gimna-
styczno-Sportowym „Makkabi”. Przewodniczącymi organizacji 
byli kolejno Bernard Stamberger (prezes kahału w Andrychowie 

i radny Rady Miejskiej), a po nim dr Szymon Messinger (miej-
scowy lekarz, wiceprezes Towarzystwa Przeciwgruźliczego). 
Nas jednak interesować będzie najbardziej sekcja narciarska 
pod przewodnictwem Maksa Hammera, która podobnie jak 
w przypadku KS „Beskid”, należała do PZN. Sekcja organizowa-
ła zimą treningi narciarskie, szczególnie w okolicach Przełęczy 
Kocierskiej, gdzie „Makkabi” wybudowało schronisko. Członko-
wie sekcji ćwiczyli pod pilnym okiem instruktorów: Loli Rauch-
berger, Jetki Silbermann, Daniela Grosa, Chaskela Goldberga, 

Adolfa Stambergera i Henryka Silbermanna. Trzej ostatni in-
struktorzy posiadali także uprawnienia do protokołowania od-
znaki górskiej PZN.
Przedstawiwszy pokrótce organizacje turystyczne działające 
w Andrychowie przed II wojną światową, w kolejnej części cyklu 
przyjrzymy się bliżej dawnym schroniskom i stacjom turystycz-
nym w Beskidzie Małym – zarówno tym, które powstały i tym, 
których plany pozostały jedynie na papierze. Nie ma lepszego 
miejsca do snucia tej opowieści niż szlaki turystyczne, a więc 
ruszamy w góry!

Daria Rusin
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To pani Monika mnie odnalazła. Po-
ruszył ją któryś artykuł w „Nowinach” 
i chciała uzupełnić go swoim wspomnie-
niem. Więc zadzwoniła…
- Dzień dobry. Nazywam się Monika Pa-
jąk, mam 95 lat – przedstawiła się. Spo-
tkałyśmy się jeszcze tego samego dnia. 
Opowiadaniom nie było końca. 
Teraz zadzwoniłam ja:
- Pani Moniko, czy mogę panią odwiedzić 
i prosić o lekcję? 
- Lekcję? – zdziwiła się.
-Tak. Lekcję z demokracji – wyjaśniłam.
Zgodziła się bez wahania. Jak w szkolnej 
ławie zasiadłam za stołem i zamieniłam 
się w słuch…

SZOK i STRACH
Urodziłam się 1 stycznia 1923 roku 
w Sułkowicach, ale od szóstego roku ży-
cia mieszkam w Andrychowie. Miałam 
bardzo mądrego ojca. W ogóle moi ro-
dzice byli cudowni, toteż takie samo było 
moje dzieciństwo – cudowne. 
Skończyłam 16 lat, gdy wybuchła wojna. 
To było zaskoczenie! Przecież byliśmy 
tacy silni! Mieliśmy nie oddać ani guzika! 
Ani piędzi ziemi! Tyle się tego nasłuchali-
śmy…  A już trzeciego dnia wojny Niem-
cy zjawili się w Andrychowie. To był szok! 
Długo żyliśmy nadzieją. Przecież Anglia 
i Francja miały nam pomóc się bić! Przy-
szedł rok ’40 – padał Paryż. Kolejne mie-ł Paryż. Kolejne mie- Paryż. Kolejne mie-
siące - to był czas oczekiwania  na lepszą 
wiadomość, ale ona nie nadchodziła. Na-
sza samotność była straszna. Traciliśmy 
nadzieję. 
Wojna zabrała mi młodość, pięć najpięk-
niejszych lat. Nie wywieźli mnie do Nie-
miec, bo ojciec załatwił w „Arbeitsam-
cie”, że mogłam pracować u tutejszego 
bauera. Miałam szczęście, bo tylu ludzi 
wywieźli, tylu nie wróciło…
Dopóki nas nie wysiedlili, było co jeść, bo 

była ziemia, zwierzęta gospodarskie… 
Można się nawet było podzielić jedze-
niem z innymi. Najstraszniej się zrobiło 
wtedy, gdy przechodził front. Nasz dom 
stał w strategicznym punkcie. Znajdują-
ca się w Zagórniku artyleria prowadziła 
ostrzał. Kule świstały nad Andrycho-
wem, niektóre trafiały w nasz dom sto-
jący na górce. Wtedy baliśmy się o nasze 
życie. 

RADOŚĆ I NADZIEJA
Po pięciu latach wojny przyszło wyzwole-
nie.  Wybuchł nieprawdopodobny entu-

zjazm! Jaka to była radość! Jaka nadzie-
ja! My, młodzi śpiewaliśmy całym sercem 
i na cały głos: „Nie zna granic ni kordonów 
pieśni zew, pieśni zew. Więc śpiewamy, nie 
zamilknie wolny śpiew, wolny śpiew…”  Jak 
nam się to wszystko podobało! Jak my-
śmy się cieszyli! Z jakim entuzjazmem 
ludzie podchodzili do pracy! Z jakim en-
tuzjazmem odbudowywali fabrykę  Bra-
ci Czeczowiczka! Gołymi rękami, bo nie 
było maszyn. Nie było niczego! Taki przy-ło maszyn. Nie było niczego! Taki przy-przy-
kład: w Sułkowicach był tartak. Stamtąd 
trzeba było przywieźć do Andrychowa 
deski. Były deski, był wóz, nie było konia. 

Dwie lekcje z okazji i bez okazji. Lekcja historii
Powinniśmy uczcić przypadający na 14 października Dzień Edukacji Narodowej jakimś adekwatnym tematem. A ja 
pomyślałam sobie, że zaproszę Państwa na lekcję. Lekcję historii. Pani Monika Pająk nie kończyła żadnych szkół upraw-
niających ją do wykonywania zawodu nauczyciela. Nie ma żadnych dyplomów, ale ma 95 lat. Bogate w doświadczenia 
życie, refleksje im towarzyszące oraz setki albo i tysiące przeczytanych książek, poprzez które starała się (i nadal stara) 
zrozumieć ludzi i świat, są wartością samą w sobie. W tym kontekście bledną wszelkie dokumenty podbite ważnymi 
pieczęciami, wręcz wydają się zupełnie zbędne.
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Jeden facet zaprzągł się więc do dyszla, 
czterech innych stanęło koło niego i tak 
przyciągnęli te deski do fabryki. Taki 
kawał drogi! Wtedy nikomu nie przycho-Wtedy nikomu nie przycho-
dziło do głowy pytać o zapłatę.
Wie pani, co mi się jeszcze podobało? 
Dbałość o kulturę. Do naszej fabryki 
(AZPB) przyjeżdżał taki człowiek i uczył 
chętnych grać na pianinie. Wozili nas 
na wycieczki, do teatrów… Już dwa 
lata po wojnie pojechałam na pierwsze 
w życiu wczasy. Wprawdzie, mieszkali-
śmy w okropnych warunkach, bo razem 
z myszami i szczurami, ale po koszmarze 
wojny, taki wyjazd to naprawdę było coś! 
Gdyby nie to, że oni zaczęli wojować z ko-
ściołem, to ja bym się do tej partii zapisa-
ła. Ten entuzjazm towarzyszył nam jakiś 
czas; ale zaczął stygnąć…
Stalinizm się skończył, ale PRL nie był 
lepszy. W zakładzie wyższe stanowiska 
obejmowali wyłącznie członkowie par-
tii. Nieważne było wykształcenie, zna-
jomość rzeczy, liczyła się tylko przyna-
leżność partyjna. Kto zajmował wyższe 
stanowisko, a nie należał do PZPR, był 
zwalniany. Pewnego dnia niesłusznie 
zdegradowany człowiek rzucił się pod 
pociąg. Partii nie należało krytykować. 
Był u nas w zakładzie taki jeden. Głośno 
mówił, co myślał. W duchu trudno było 
mu odmówić racji. Namówiono więc ro-
botników, żeby wywieźli go na taczkach 
z fabryki. Akcja się nie powiodła, bo uda-
ło się nam ostrzec delikwenta i potajem-
nie wyprowadzić.  

ROZCZAROWANIE
Zaraz po wojnie wydawało nam się, że 
jesteśmy nareszcie wolni! Teraz widzę, 
że tak naprawdę nie wiedzieliśmy wtedy, 
co to jest wolność.  Bo i skąd to mieliśmy 
wiedzieć? Moje pokolenie, przed ’89 ro-
kiem nigdy nie doświadczyło wolności. 
Ani wolności słowa, ani wolności osobi-
stej. Najpierw wojna, potem stalinizm, 
komunizm… Wtedy tego nie dostrzega-
liśmy, że nasze życie organizowała nam 
partia. Od niej, nie od pracy i zdolności 
człowieka, jego woli i poświęceń, zale-
żała jego kariera zawodowa, jakieś osią-
gnięcia, nawet to, czy dostanie przydział 
mieszkania, talon na samochód, czy tym 
podobne. W telewizji i radio słuchali-
śmy tylko tego, co powiedzieć pozwoliła 
partia. W gazetach czytaliśmy tylko to, 

co chciała partia żebyśmy czytali. Inna 
myśl niż partyjna nie miała szansy na 
zaistnienie. Za inne zdanie sądy skazy-sądy skazy-
wały na więzienie. Braliśmy udział w wy-
borach. A jakże. Ale wyborów mogliśmy 
dokonywać tylko spośród  kandydatów 
partyjnych. Jakby ludzie o innych po-
glądach nie istnieli. Demokacja? Myśmy 
tego pojęcia nawet nie rozumieli.

I ZNÓW ENTUZJAZM
Aż przyszedł rok 1989. W sklepach… 
tylko musztarda i ocet. Ale żyliśmy czym 
innym. Pierwszymi wolnymi wybora-
mi! I znów entuzjazm! I znów nadzieja! 
Rodzenie się demokracji było całkiem 
nowym doświadczeniem w moim życiu. 
Bardzo w to wierzyłam. Bo ludzie, któ-
rzy zaczynali budować nową Polskę byli 
fantastyczni! Oddani innym ludziom 
i idei! Kuroń, Geremek, Mazowiecki, 
Michnik… fascynowała mnie mądrość 
tych osób. Przeczytałam  sześć książek, 
które napisał Michnik i na tej podstawie 
formułuję swoją opinię. Przeczytałam 
też trzy książki Kuronia. Ale dla mnie 
było niezwykłe to, że gdy na początku 
transformacji wszystko się zawaliło, on 
nie czekał na inicjatywę innych, nie cze-
kał na wydanie ustaw, przepisów, ale od 
razu zaczął gotować tę swoją zupę, bo 
potrzebujących trzeba było nakarmić. 
Mam taką książkę, gdzie wymieniane 
są wszystkie te ważne osoby i są tam 
też ich biogramy. Część dotyczącą Ku-ą Ku- Ku-
ronia jakiś ksiądz zatytułował – „Jacek 
– święty”. Mnie też on się wydawał taką 
osobą. Chciałam mu o tym powiedzieć. 
Któregoś dnia napisałam mu, że reali-
zuje to, co Jezus nakazywał: „Jeden dru-
giego brzemiona noście…”. Minął jakiś 
czas. Tuż przed Wielkanocą przyszedł 
list, a w nim maleńka, ręcznie zrobiona 
karteczka ze świątecznym motywem, 
podpisana: „Kuroń”. Żeby przy takim 
zabieganiu, tylu sprawach na głowie, 
poczuwać się do tego, by odpisać do 
jakiegoś człowieczka… do jakiegoś An-An-
drychówka… To jest format człowieka…
Wypadałoby, żeby urządzanie naszej 
Polski wzięli w swoje ręce młodzi ludzie. 
Ale… ja nie bardzo to widzę. Bo nie widzę 
takich ludzi oddanych innym. Takich, 
którzy przedkładają ich pomyślność nad 
własne interesy. Takich, którzy głosząc 
swoje idee są z nami szczerzy. Bo ja tego 

nie mogę zrozumieć, dlaczego osoby wy-
kształcone przez najlepsze uniwersytety, 
zajmujące najwyższe stanowiska, tak 
psują opinię mojej ojczyzny na świecie.

ZADZIWIENIE
Dziwnie się układają dzieje mojej Polski. 
Jak po wielkim kryzysie światowym w la-światowym w la-w la-
tach 20. XX wieku zaczęło wszystko iść 
ku lepszemu, jak Andrychów zaczął się  
za burmistrza Wietrznego pięknie roz-rmistrza Wietrznego pięknie roz-
wijać, to… wybuchła II wojna światowa.
Jak żeśmy bezkrwawo pozbyli się komu-
ny, wyprowadzili wojska radzieckie, po-
radzili sobie z inflacją, restrukturyzacją 
przemysłu, jak zaczęło wreszcie iść ku 
lepszemu, to wybuchła wojna polsko – 
polska. To najgorsza z wojen. 
Ktoś może mi powiedzieć: „Co się tym 
wszystkim przejmujesz”? Bo przecież ile 
mam przed sobą życia: rok? dwa?
Ale ja mam dzieci, wnuki, prawnuki. No 
i mam iluś tam Polaków… Wie pani, ja 
lubię ludzi. I to jest dla mnie najstrasz-
niejsze, że ktoś ich tak omamił i to przy 
pomocy świętych słów! Prawie wiek żyję 
na świecie, pewnie już tego nie uda mi 
się dowiedzieć, dlaczego znów, tym któ-
rzy nie są z partią, odbiera się godność. 
Dlaczego szczuje się Polaka przeciw Po-
lakowi…

Jadwiga Janus
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W czasie naszej pierwszej wizyty pani Monika podarowała mi 
jedną ze swoich książek. „O tyranii – dwadzieścia lekcji z dwu-
dziestego wieku” , której autorem jest Timothy Snyder – amery-
kański historyk, profesor Uniwersytetu w Yale, związany także 
z Instytutem Nauk o Człowieku w Wiedniu. Ma na swym kon-
cie wiele publikacji. Ostatnią z nich, wydaną w 2016 roku, jest 
maleńka, ale niezwykła książeczka „O tyranii”.  Autor skierował 
ją do Amerykanów, którym groza dwóch wojen światowych, 
tyrania nazizmu i komunizmu są nieznane. Wszystkiego tego 
w XX wieku doświadczyło kilka pokoleń Europejczyków. Gdy 
zagrożony jest porządek demokratyczny, trzeba sięgać do hi-
storii i europejskich przypadków – uważa prof. Snyder i udziela 
rodakom dwudziestu lekcji. Każda lekcja nosi tytuł, podtytuł 
oraz obszerniejsze wyjaśnienie istoty problemu. Warto, bardzo 
warto zapoznać się z treścią każdej z lekcji  (zwłaszcza z lekcją 
nr 13, która poświęcona jest fenomenowi polskiej „Solidarno-
ści”) . Niejednej z tych lekcji pani Monika Pająk doświadczyła na 
własnej skórze. Dlatego czuła potrzebę podzielenia się swoimi 
refleksjami z autorem książki. Napisała do prof. Sneidera:

Mam za sobą 95 lat życia i przekonanie, że już nic nie może mnie 
zaskoczyć. Otóż, to przekonanie udało się Panu skutecznie obalić. 
Swoją wspaniałą i bardzo mądrą książkę „O TYRANII” zaadreso-
wał Pan do obywateli USA. Zaskoczeniem dla mnie jest to, że całą 
13-tą lekcję poświęcił Pan na precyzyjny opis tego, w jaki sposób Po-
lacy przez 45 lat usiłowali pozbyć się komunistycznej tyranii, którą 
narzucono im w 1945 roku. W końcu udało nam się tej tyranii po-
zbyć. Bardzo znaczącą role odegrała „SOLIDARNOŚĆ” (ta dawna, 
z Lechem Wałęsą), która w latach 80-tych liczyła blisko 10 milio-
nów członków. 
Czyżby Stanom Zjednoczonym groziła tyrania i potrzebują wzoru 
do walki z nią? Za tych 20 lekcji, które są uniwersalne i dotyczą chy-
ba każdego narodu, serdecznie dziękuję i gorąco pozdrawiam

Monika Pająk z Andrychowa

Thimoty Snyder podziękował za list. – Pani tak pięknie podsumo-
wuje cel książki – napisał. Wyraził też swój żal i wstyd z powodu 
prezydentury Donalda Trumpa, którego nazwał wrogiem wła-
snego społeczeństwa, także przyjacielem dyktatorów i dykta-
torstwa.

Jadwiga Janus

O TYRANII
DWADZIEŚCIA LEKCJI Z DWUDZIESTEGO WIEKI (fragm.)

1. Nie bądź z góry posłuszny 
Władza autorytarna w większości jest dana dobrowolnie. W cza-
sach takich jak dzisiejsze ludzie zastanawiają się, czego zażąda 
w przyszłości bardziej represyjny rząd, i są gotowi spełniać te 
żądania, zanim je usłyszą. Uginając się w ten sposób, obywatele 
wskazują władzy, jak daleko może się posunąć.

2. Broń instytucji
To instytucje pomagają nam zachować przyzwoitość. One też 
potrzebują jednak naszej pomocy. (…) Instytucje nie obronią 
się same. Jeżeli nie będziemy chronić każdej z nich osobno od 
samego początku, runą jedna po drugiej. Wybierz zatem insty-
tucję, na której ci zależy – sąd, gazetę, ustawę czy związek zawo-
dowy – i stań po jej stronie.

3. Strzeż się państwa jednopartyjnego
Partie, które zmieniły w końcu kształt państw i wyeliminowały 
rywali, nie były wszechmocne od samego początku. Wykorzystały 
natomiast pewien moment historyczny, aby uniemożliwić prze-
ciwnikom czynny udział w życiu politycznym. Wspieraj zatem sys-
tem wielopartyjny i broń zasad demokratycznych wyborów. Póki 
możesz, głosuj w wyborach lokalnych i ogólnokrajowych. (…) 

4. Weź odpowiedzialność za oblicze świata
Symbole dnia dzisiejszego umożliwiają nastanie rzeczywistości 
jutra. Zwracaj uwagę na swastyki i inne oznaki nienawiści. Nie 
odwracaj wzroku i nie przyzwyczajaj się do nich. (…)

5. Pamiętaj o etyce zawodowej
Kiedy przywódcy polityczni dają negatywny przykład, wynika-
jące z etyki zawodowej zobowiązania do właściwego postępo-
wania nabierają dodatkowego znaczenia. Trudno jest zniszczyć 
państwo prawa bez prawników lub urządzić procesy pokazo-
we bez sędziów. Reżimy autorytarne potrzebują posłusznych 
urzędników (…)

6. Miej się na baczności przed organizacjami 
   paramilitarnymi
Kiedy uzbrojeni ludzie, którzy zawsze twierdzili, że sprzeciwia-
ją się systemowi, zakładają mundury i zaczynają maszerować 
z pochodniami i zdjęciami przywódcy, koniec jest bliski. Gdy 
popierające przywódcę bojówki  mieszają się z policją i woj-
skiem, jest już po wszystkim. 

Dwie lekcje z okazji i bez okazji
Lekcja wychowania obywatelskiego

We wstępie do tej lekcji muszę wrócić do spotkania z panią Moniką Pająk, której wspomnieniami podzieliłam się z Pań-
stwem na innych stronach. Ważną część jej życia stanowią książki. Mimo wieku (a ma przecież 95 lat), czyta nieusta-
jąco. Jak mi zdradziła, średnio jedną książkę na tydzień. Nie przepuści żadnej nowości polecanej np. przez „Tygodnik 
Powszechny”. To literatura nie tyle piękna, co ważna. 
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7. Jeżeli musisz nosić broń, bądź rozważny
Jeżeli należysz do uzbrojonych służb państwowych, niech 
Bóg cię ma w swej opiece. Wiedz jednak, że do zła uczynione-
go w przeszłości rękę przyłożyli policjanci i żołnierze, którzy 
w pewnym momencie zgodzili się działać niezgodnie z reguła-
mi. Bądź gotów powiedzieć „NIE”.

8. Wyróżniaj się
Ktoś musi. Podążać za innymi jest łatwo. Robiąc lub mówiąc coś 
innego, możesz czuć się dziwnie, ale to uczucie niepokoju jest 
warunkiem wolności. (…)

9. Dbaj o język
Unikaj fraz, które słyszysz od wszystkich innych. Wyrażaj się 
na swój sposób, nawet jeśli chcesz przekazać tylko to, co twoim 
zdaniem powtarzają wszyscy. Postaraj się odgrodzić od Interne-
tu. Czytaj książki.

10. Wierz w prawdę
Porzucenie faktów oznacza porzucenie wolności. Jeżeli nic nie 
jest prawdą, wówczas nikt nie może krytykować władzy, gdyż 
nie ma do tego żadnych podstaw. Jeżeli nic nie jest prawdą, to 
wszystko jest spektaklem, w którym najjaśniejszy blask reflek-
torów można kupić za największą sumę pieniędzy. 

11. Bądź dociekliwy
Sprawdzaj pewne rzeczy samodzielnie. (…) Miej świadomość, 
że niektóre treści w Internecie są publikowane po to, aby ci 
zaszkodzić. Dowiedz się więcej o serwisach internetowych 
analizujących kampanie propagandowe (niektóre inspirowane 
z zagranicy). Weź odpowiedzialność za informacje, które prze-
kazujesz innym.

12. Nawiązuj kontakt wzrokowy i prowadź 
     niezobowiązujące konwersacje
Nie chodzi jedynie o uprzejmość. To element postawy obywa-
telskiej, sposób na pozostawanie w kontakcie z otoczeniem (…) 
oraz ustalenie, komu należy ufać, a komu nie. Jeżeli nastanie 
czas donosu, krajobraz psychologiczny życia codziennego sta-
nie się ważną kwestią.

13. Uprawiaj politykę w sensie fizycznym
Władze chcą, żebyś sflaczał na fotelu, wyładowując emocje 
w kierunku ekranu. Wyjdź na zewnątrz. Udawaj się w niezna-
ne miejsca z nieznanymi ludźmi. Poznawaj nowych przyjaciół 
i chodźcie wspólnie na marsze.

14. Chroń swoje życie prywatne
Co paskudniejsze reżimy wykorzystują twoją wiedzę o tobie, by 
wywrzeć na ciebie presję. Regularnie czyść komputer ze złośli-
wego oprogramowania. (…) Ogranicz korzystanie z poczty elek-
tronicznej. Sprawy osobiste załatwiaj osobiście. Z tego samego 
względu staraj się nie mieć nierozwiązanych problemów praw-
nych. Tyrani szukają haka, na którym będą mogli cię powiesić. 
Nie dawaj go im.

15. Wspieraj słuszne sprawy
Udzielaj się w organizacjach politycznych i innych, których po-
glądy podzielasz. Wybierz (…) instytucję dobroczynną i ustaw 

stałe zlecenie przelewu na ich rzecz. W ten sposób dokonasz 
wolnego wyboru, który wspiera społeczeństwo obywatelskie 
i pomaga innym czynić dobro.  

16. Ucz się od ludzi z innych krajów
Podtrzymuj zagraniczne przyjaźnie i zawieraj nowe. Obecne 
trudności USA są częścią ogólniejszej tendencji i żaden kraj nie 
znajdzie ich rozwiązania samodzielnie. Zadbaj o paszporty dla 
siebie i swojej rodziny.

17. Nasłuchuj niebezpiecznych słów
Zwracaj uwagę na pojawienie się terminów „ekstremizm” i „ter-
roryzm”. Bądź wyczulony na hasła „zagrożenie” i „wyjątek” – są 
śmiertelnie niebezpieczne. Okazuj gniew, gdy ktoś podstępnie 
sięga do patriotycznego leksykonu.

18. Gdy nadejdzie niewyobrażalne, zachowaj spokój
Nowoczesna tyrania polega na zarządzaniu strachem. Gdy 
dojdzie do ataku terrorystycznego, pamiętaj, że autorytaryści 
wykorzystują takie zdarzenia, aby umocnić swoją władzę. Na-
gła katastrofa, która wymaga zniesienia trójpodziału władzy, 
rozwiązania partii opozycyjnych, zwieszenia wolności słowa, 
prawa do rzetelnego procesu i tak dalej, to stara sztuczka hitle-
rowców. Nie daj się nabrać! 

19. Bądź patriotą
Dawaj następnym pokoleniom dobry przykład tego, co oznacza 
Ameryka. Będą go potrzebować.

20. Bądź tak odważny, jak potrafisz
Jeżeli nikt z nas nie będzie gotowy zginąć za wolność, wszyscy 
umrzemy w tyranii.
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Kartki z pamiętnika Ruth Lieblich
cz.3 – październik 1941 
i październik 1942

Czy wiedzą Państwo, co zdarzyło się 
w Andrychowie 19 X 1942 roku? Spadł 
pierwszy śnieg. Wiemy to z pamiętni-
ka Ruth Lieblich, która w getcie przy ul. 
Szewskiej spędziła trzy październiki. 
Dzięki niej mamy też okazję dowiedzieć 
się jak, pomimo wojny i odosobnienia, 
zachowywano wierność żydowskiej tra-
dycji. Ruth jawi się czytelnikowi jako nie-
zwykle wrażliwa dziewczynka. Spośród 
tych, którzy mogli ją znać, udało mi się 
odnaleźć tylko jedną taką osobę.
- Czy pamięta pani Ruth Lieblich? – zapy-
tałam dziewięćdziesięciotrzyletnią panią Marię Krupę z domu Pietras. 
- Tak. Pamiętam ją z racji sąsiedztwa – odpowiedziała mi, więc poprosi-
łam o wspomnienie.
- Ruth była rok młodsza ode mnie. Chodziłam czasem do Lieblichów. 
Miałam do nich parę kroków. Musiałam minąć tylko dom Hamme-
rów, do którego przylegał dom Lieblichów. Utkwiła mi w pamięci taka 
scena. Siedziałyśmy z Ruth w pokoju na piętrze. Okno wychodziło na 
ulicę Krakowską i na balkonik otoczony takim kutym obramowaniem. 
Pamiętam, że przyniosła dużego formatu książki, które miała ze szkoły 
rabinackiej – z cheder. Położyła je na pulpicie. Zaczęłyśmy je przeglądać. 
Były piękne! Pełne dużych, kolorowych ilustracji biblijnych. Zapamięta-
łam je, bo zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Tekstu nie rozumiałam, 
gdyż był w języku hebrajskim.  
Jak wyglądała Ruth? Była dziewczynką o jasnej cerze, dość korpulentną, 
taką okrąglutką…

W poniższych fragmentach dokonałam paru skrótów, w paru miejscach skorygowałam in-

terpunkcję.

Jadwiga Janus
Niedziela - 10 X 1941
Już jesień w pełni. Z początku zapowiadała się pięknie. Dzień po dniu w ca-
łym swym przepychu, rozkwicie i krasie. Polska jesień, najpiękniejsza pora 
tego kraju. Dni czarowne, dni końca roztaczają cały swój urok, by wynagro-
dzić smutne, nieudane dni lata. Liście żółte, czerwone, zwiędłe liście końca 
ścielą się pod ludzkie stopy barwnym szlakiem… szlakiem, który prowadzi 
do mroźnej, białej zimy.  Wszystko się zmienia i cudne, okraszone blaskiem 
słońca dni zamierają. Słońce chowa swe ciepło i blask promienny, następuje 
zmiana: - słota, deszcz, błoto, plucha, zimno wypędzają czar ciepła i piękna. 
Ludzie skuleni, zmarznięci, stroskani, przybici nieszczęściami i biedą spieszą 
przez błotniste, deszczowe ulice. Dokąd? Do mieszkań, do wilgotnych, zim-
nych, niezdrowych lub czasem względnie dobrych mieszkań. Co zrobili z ludź-
mi? Z pięknych, komfortowych , suchych, słonecznych domów wsadzono ich 
do nor. Jedynie przez protekcję dostali lepsze mieszkania.  A zima szybkim 
krokiem nadchodzi, mżąc już dziś deszczem i śniegiem. Sroga, zimna zima.

Poniedziałek - 27 X 1941
(…) Chcę żyć! Dla samej rozkoszy życia. Dla użycia szczęścia i pracy! Żyć 
i walczyć o szczęście osobiste i o Ojczyznę, szczęście narodu – Żydów. O dobro, 
prawdę i sprawiedliwość! O szczęście świata! 
Tak bardzo chciałabym pisać! Pisać nowele, artykuły, książki , dramaty, pió-
rem walczyć! Mieć talent w tym kierunku. Przynajmniej to, jak już nic innego! 
Kocham tak bardzo muzykę, melodię, a nie mam słuchu – nie umiem śpiewać. 
Wszystko odczuwam, ale tak – po mojemu. 

Moje umiłowanie – to piękno!
Piękno – to słowo obejmuje wszystko! Bo wszystko, co dobre, prawdziwe, 
mądre, sprawiedliwe… to jest piękne. Piękno kryje się we wszystkim – tylko 
trzeba go umiejętnie szukać – to się go znajduje. 
Najwięcej piękna jest w życiu. Zresztą tylko to piękno znamy – bo życie to dla 
nas – ludzi – wszystko!
A piękno przyrody! To coś, co każda, nawet niewrażliwa dusza odczuje. Bo 
tam jest doskonałe, nie ludzkie piękno, bo tam cud Boski – a kto wie – czy też 
nie jego dusza?
Bo to piękno przyciąga, chwyta za serce, zachwyca, jest prześliczne. To piękno, 
to ukojenie, to balsam dla ócz i dusz!

Niedziela - 4 X 1942  Simchat Tora*
I znów godzina „szczęścia” ukradzionego życiu, rzeczywistości. Jakże inna od 
poprzedniej! Dziś wybuchła nasza młodość! Nogi rwały się same do tańca, do 
chory. A z piersi wyrywał się głośny, mocny śpiew! Tak narodowo i cudownie 
było!
W małym, ciasnym pokoju zmrok panuje. Pokój zatłoczony żydowską mło-
dzieżą, która ze sobą wnosi życie, radość i światło! Silne, zdrowe dziewczęta 
połączone w kręgu chory. Wszystkie tańczą tę naszą piękną, hebrajską, ogni-
stą i mocną narodową chorę. A głośny śpiew rozbrzmiewa siłą uczucia i potę-
gi, bo serca się radują, że Żydami jesteśmy, młodzieżą żydowską, przyszłością 
narodu naszego. W słowach hatikwy* odnaleźliśmy tak samych siebie, że aż 
coś pękło w duszy od nadmiaru uczuć! I tak nam dobrze było w zespoleniu gło-
sów, rąk, myśli i chciało się objąć wszystkich w gorącym uścisku i serdecznym 
pocałunku i krzyknąć w rozgwieżdżoną noc, w górę, gdzie potęga niebieska. 
Jak dobrze nam dziś! Kocham mój naród i młodzież żydowską. Wszystkich 
Żydów!
Dziś tak prawdziwie czuliśmy wartość naszą, moc naszego narodu i piękno 
– świąt naszych, tańców i pieśni. Tak radować się całym sobą potrafi tylko 
nasza młodzież! 

Niedziela - 19 X 1942
Za oknem pada pierwszy śnieg. Nieprzerwanie padają rozmokłe deszczem 
śnieżne płatki. Wszystkie wsiąkają w ziemię, pozostawiając jako jedyny 
ślad swego istnienia, błoto. Ulicą przechodzą ludzie, a ich stopy wgniatają 
niewidoczne, śnieżne płatki głębiej w ziemię. Tysiące ich ginie, a miliony 
spadają i spadają… bez końca.
Ludzie rodzą się masowo, spadają jak te śnieżne płatki i ledwo dotkną 
ziemi, już wsiąkają w nią, a stopa olbrzyma wtłacza ich coraz głębiej – 
w nicość! A ludzie, mimo wszystko, dalej się rozmnażają, by cieszyć się chwilą 
ziemskiego bytu…
Dziś pierwszy śnieg pada, zapowiedź długiej, strasznej zimy…
16 – ta to zima mego życia. (…) Piętnaście zim przeżyłam w stosunkowo 
dobrych warunkach – a zbliża się 16 – ta zima pełna złych przeczuć. 4 – ty 
rok wojny cudem przeżytej. Jak co roku będzie zima ze swym lodem, śniegiem 
i mrozem. Procesy przyrody zawsze jednako się powtarzają. Tylko w życiu 
ludzkim tyle zmian i wyskoków. Kiedyż wreszcie przestanie to życie tak sza-
leńczo, niepewnie brykać i ustatkuje się jak przyroda?
W pokoju jasno. Pod piecem syczy gorący ogień, a przed oczyma duszy czarna 
chmura pokryta powłoką lodu nadchodzącej zimy zasłania horyzont przy-
szłości… Tylko gdzieś w dali błyszczy migające światełko, wiara w nowe życie 
i w słońce Erec, które tam, na południowym – wschodzie może błyszczy w tej 
chwili i swe ciepło i promienność daje innym – naszym braciom. To złociste 
słońce, które nad naszą ziemią króluje, roześle kiedyś swe świetlne promienie, 
żeby odszukały dzieci Izraela rozproszone Bóg wie gdzie. (…)

*Simchat Tora – radosne Święto Tory
*hatikwa – hebr. „nadzieja” – hymn Izraela
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Dla człeka szlachetnego nie ma pod słońcem
rzeczy absolutnie dobrych,
nie ma absolutnie złych.
Prawość jest jego kompasem. (Konfucjusz)

Teraz, gdy już nauczyliśmy się latać w powie-
trzu jak ptaki, pływać pod wodą jak ryby, bra-
kuje nam tylko jednego: nauczyć się żyć na 
ziemi… jak ludzie.* 
Mimo upływu czasu, rozwoju rozmaitych 
technologii, wciąż z nauką tego ostatniego 
mamy problem. W czym on tkwi? Właśnie 
w tym, że człowiek musi się uczyć stawać 
człowiekiem. Rozwój duchowy, moralny oraz 
myślenie refleksyjne powinny stanowić pod-
stawę edukacji. Ale nie stanowią. Choć może 
kiedyś i my dojdziemy do wniosków do jakich 
doszli dziś chińscy decydenci. 
Od V wieku p.n.e. jednym z filarów cywilizacji 
Chin był system filozoficzno – etyczny Kon-
fucjusza.  W oparciu o głoszone przez niego 
zasady, wychowywano całe pokolenia Chiń-
czyków. Aż nastał komunizm. A wraz z nim 
całkiem odmienna od konfucjańskiej wizja 
człowieka. Konfucjusz miał popaść w zapo-
mnienie. Zburzono zatem jego dom, grób, 
pomniki… Zatarto wszelkie ślady  istnienia 
jego osoby. Nie udało się tylko pogrzeba
 jego myśli. Po latach niebytu Konfucjusz 
wraca do łask. W Chinach otwierane są jedna 
po drugiej szkoły konfucjańskie. Co odczytać 
można, że postawiono na wychowanie czło-
wieka - nie dla systemu, a dla innych ludzi.    
Szkoda, że zmarł senator John McCain, był-
by wspaniałym nauczycielem „życia na zie-
mi”. W 2008 roku, gdy stanął w prezydenckie 
szranki z Barackiem Obamą, tak wyrażał się 
o swoim przeciwniku, i tak rozwiewał wątpli-
wości swoich wyborców:
- Boimy się prezydentury Obamy – mówił 
jeden z uczestników spotkania wyborczego.  
- Po pierwsze, chcę być prezydentem USA 
i oczywiście nie chcę, by został nim senator 
Obama. Muszę ci powiedzieć, że on jest przy-

zwoitą osobą. Osobą, której prezydentury nie 
musisz się obawiać. 
Starsza kobieta miała inne wątpliwości:
- Nie wierzę, nie potrafię zaufać Obamie. On 
jest Arabem.
- Nie. Nie, droga pani. On jest porządnym, 
rodzinnym facetem. Obywatelem, z którym 
się nie zgadzam w podstawowych kwestiach. 
I o tym jest ta kampania. 
Tymczasem, rozkręca się nasza karuzela wy-
borcza. Teraz wybory samorządowe, potem 
kolejne i kolejne. 
Konfucjusz nauczał, że moralność jednostki 
jest fundamentem stabilności państwa. Od 
jakiegoś czasu stabilność i spokój urosły do 
rangi marzenia. Zatracamy je, bo powierza-
my swój los w ręce osób o wątpliwej moralno-
ści. Chciałoby się widzieć wśród kandydatów 
do służby publicznej podobnych McCainowi. 
McCainowi, który podczas swojej kampanii 
prezydenckiej  pokazał, że można walczyć 
szanując przeciwnika, który tłumaczył, dla-
czego to, co chce zrobić, jest lepsze od tego, 
co zamierza kontrkandydat, który walczył 
poprzez argumenty, nie poprzez kłamstwa, 
znieważanie i poniżanie. 
Chociaż… Gdzieś na krańcu Polski spotka-
łam faceta, który kandyduje w swojej gminie. 
To maleńka gmina. Zaledwie sześć tysięcy 
dusz, czyli tyle, co połowa naszego osiedla 
200-lecia. Zapytałam go, czy umiałby być jak 
McCain? Czy gra argumentami, czy życiory-
sami kontrkandydatów? Czy szpera w prze-
szłości dziadków, babek, ojców? Czy szuka 
haków, czyichś słabości? 
Popatrzył na mnie z politowaniem. – Nie 
żartuj sobie – powiedział. Nasza gmina jest 
tak mała, że każdy każdego zna. Wie, co sobą 
prezentuje i co osiągnął. Po co mam kogoś 

oczerniać, jak on sam siebie oczernia swoim 
życiem. Każdy jest tylko człowiekiem, więc 
każdy ma jakieś słabości. Jedne są przeszko-
dą w służbie publicznej, inne nie. I nie ma się 
co czepiać.
Człowiek ten nie kończył konfucjańskiej 
szkoły, ale mówił tak, jakby był jej absolwen-
tem, a znajomość realiów polskiej polityki 
była mu zupełnie obca. Właściwie nie po-
winnam się dziwić. Raczej podziwiać. Z miej-
scem, w którym mieszka, historia obeszła się 
wyjątkowo okrutnie. Jednak ludzie różnych 
religii i pochodzenia wypracowali sobie zgo-
dę, pokój i spokój. Dzieląc się np. świątynia-
mi. W jedną niedzielę modlą się w nich kato-
licy, w drugą prawosławni… i tak na zmianę.     
Tymczasem w moim miasteczku trwa go-
rączkowe szukanie „haków”.
Na tym skupiona jest uwaga niektórych kan-
dydatów, czasem członków ich rodzin. „Hak” 
jest jak cenna zdobycz. Mamy przykłady z 
góry, że agitowanie przez oczernianie bywa 
skuteczne. Że przy okazji kogoś się skrzyw-
dzi? Powie pół albo ćwierć prawdy? Nie szko-
dzi. 
Właśnie, że szkodzi. Walka wyborcza nie jest 
usprawiedliwieniem. Mandat wygaśnie za 
parę lat, a w małym miasteczku mieszka się 
do końca życia. 
Trudno przywitać się serdecznie na ulicy, 
szczerze uśmiechnąć do kogoś, o kim wiesz, 
że cię skrzywdził, sponiewierał twoje dobre 
imię dla wyborczych zysków. Jeśli ktoś chce 
służyć innym ludziom (a funkcja posła, bur-
mistrza, radnego itp. jest przecież służbą, 
płatną, bo płatną, ale służbą), powinien  prze-
kona do siebie swoją prawością, szlachetno-
ścią, mądrością i umiejętnością prowadzenia 
dialogu. Także argumentami! Tak, jak to czy-
nił senator McCain. 
Jeśli nauczymy się dostrzegać w drugim czło-
wieku tę prawość, szlachetność i mądrość i 
zaczniemy na nią stawiać, znaczyć to będzie, 
że nie tylko umiemy fruwać w powietrzu jak 
ptaki, pływać pod wodą jak ryby, ale także  
żyć na ziemi… jak ludzie!

Jadwiga Janus   
*George Bernard Shaw

Niech prawość będzie twoim kompasem

Źródło: www.bedzin.naszemiasto.pl
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Takie bowiem jest przesłanie książeczki “The Dot”, 
napisanej i zilustrowanej przez Petera H. Reynoldsa. 
Zawarta w niej historia dziewczynki o imieniu Vashti 
stała się pretekstem do zorganizowania wielkiej, świa-
towej akcji, w którą od 2008 roku angażuje się coraz 
większa rzesza jej zwolenników. 
Historia nieśmiałej dziewczynki, która dzięki mądrej 
nauczycielce uwierzyła w swoje możliwości, została 
przetłumaczona na ponad dwadzieścia języków oraz 
wydana alfabetem Braille’a. Mimo niewiary we wła-
sne umiejętności Vasthi posłuchała słów: “Postaw 
znaczek, a zobaczysz dokąd cię przeniesie”. Zachwyt 
nauczycielki nad jej kropką sprawił, że dziewczynka 
poczuła się szczęśliwa i uwierzyła we własne możliwo-
ści. Odtąd rozpoczęłą się jej przygoda z malowaniem. 
W szkole obok pierwszej kropki w pięknej, pozłacanej 
ramie, pojawiły się kolejne, barwne kropkowe obrazy. Wszyscy mogli je podziwiać a Vashti mogła poczuć się dumna i pewna 
siebie. W kończowej części opowieści dziewczynka spotyka w korytarzu szkolnym małego chłopca, który z zachwytem ogląda jej 
malunki. Zasmucony wyznał, że on nie potrafi narysować nawet prostej kreski. Wówczas Vasthi podała chłopcu kartkę, poprosiła 
o namalowanie czegokolwiek. Z takim samym zachwytem popatrzyła na niezdarnie namalowany zygzak, z jakim nauczycielka 
popatrzyła na jej pierwszą kropkę i poprosiła chłopca o podpisanie swojego dzieła. 
Opisana historia uświadamia nam jak niewiele trzeba, aby wzbudzić w innych odwagę i wiarę we własne możliwości. Przesłanie 
Międzynarodowego Dnia Kropki szczególnego znaczenia nabiera w miejscu takim jak Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaczy-
nie. 

T.K.

W krainie kropki
Taka niewielka, a można sprawić tyle radości, stać się motywem kreatywnych działań i znakomitej zabawy. Przekonali 
się o tym uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie. Po raz kolejny nauczyciele włączyli się w akcję 
obchodów Międzynarodowego Dnia Kropki. Z tej okazji  zorganizowali dla swoich wychowanków szereg działań, ma-
jących na celu wzmocnienie wiary we własne umiejętmności, talenty i możliwości.

Piękny, słoneczny dzień oraz idea rajdu – integracja osób pełnosprawnych 
z osobami z niepełnosprawnościami, zgromadziły na starcie ponad 500 uczest-
ników, w tym wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie. 
Uczniom często towarzyszyli nauczyciele i członkowie rodzin. Otwarcia doko-
nał Starosta Wadowicki Bartosz Kaliński, a Radna Powiatu wadowickiego Ma-
ria Wądrzyk wspierała wędrowców podczas całej trasy. Uczestnicy pokonywali 
drogę w radosnych nastrojach, nie zważając na własne słabości i trudności. 
Obecność i życzliwość współtowarzyszy sprawiała, że mimo wymagającego, 
górskiego szlaku i upału, na twarzach piechurów gościł uśmiech i zadowolenie. 
Z satysfakcją mogli potem podziwiać beskidzki krajobraz ze szczytu Leskowca 
i cieszyć się wspólnym posiłkiem. Niektórzy już dziś nie mogą się doczekać 
kolejnej edycji rajdu. Honorowy Patronat nad tym wydarzeniem objął Zarząd 
Powiatu Wadowickiego, natomiast jego pomysłodawcami i organizatorami od czternastu lat są: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ka-
czynie oraz PTTK “Ziemia Wadowicka”.                    T.K.

Z Tobą na Groń
Pod tym hasłem, 18 września odbył się XIV Ogólnopolski Integracyjny Rajd, którego uwieńczeniem była Msza Święta w intecji Ojczyzny 
w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości, odprawiona w Sanktuarium “Ludzi Gór” na Groniu Jana Pawła II na Leskowcu. 
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Przejawem patriotyzmu andrychowian w czasach wojny były hoj-
ne datki na potrzeby Legionów, złożone przy okazji wystawienia 
Tarczy Legionowej. O Tarczy pisaliśmy w „Nowinach” w czerwcu 
2013 r. Teraz warto przypomnieć, że niedługo po wybuchu I Wojny 
Światowej, powstał w Krakowie 16 VIII 1914 r. Naczelny Komitet 
Narodowy (NKN). Była to polska organizacja patriotyczna, naj-
wyższa instancja wojskowa, skarbowa i polityczna Legionów Pol-
skich. W Wadowicach powstał już w sierpniu 1914 r., Powiatowy 
Komitet Narodowy, któremu przewodniczył Burmistrz Andrycho-
wa Stefan hr. Bobrowski, pełniący wówczas także funkcję Marszał-
ka Powiatu. Powiatowy Komitet Narodowy powołał lokalnych mę-
żów  zaufania. W mieście Andrychowie mężami zaufania zostali:
Stefan hr. Bobrowski
Antoni Donaś
Franciszek Fryś
dr Stefan Landau
Stanisław Jaworski
Ks. Andrzej Paryś.
Mężowie zaufania byli powołani także w okolicznych wsiach.
Jedną z inicjatyw NKN i jego agend terenowych było zbieranie 
środków na utrzymanie Legionów i na pomoc dla rodzin poległych 
legionistów, poprzez fundowanie tzw. Kolumn i Tarcz Legionów. 
Do kolumn (fundowanych w większych miastach: Krakowie, Lwo-
wie, Stanisławowie i Drohobyczu) i tarcz wbijane były gwoździe, ze 
sprzedaży których NKN pozyskiwał potrzebne fundusze.
W powiecie wadowickim pierwsza była tarcza w Wadowicach, od-

słonięta 9 stycznia 1916 r. Andrychowską Tarczę Legionów, którą 
odsłonięto 4 czerwca 1917 r., wykonał, na zamówienie Urzędu 
Miasta Andrychowa, zakopiański rzeźbiarz, dekorator i pisarz 
Wojciech Brzega (1872-1941). Projekt andrychowskiej tarczy po-
wstał w Andrychowie, niestety nic nie wiadomo o jego autorze.
Organizację uroczystości odsłonięcia tarczy wzięło na siebie Koło 
Ligi Kobiet NKN w Andrychowie, którego przewodniczącą była 
Róża hr. Bobrowska, a sekretarką Anna Piotrowska. Do tarczy były 
wbijane gwoździe trzech rodzajów: tańsze czarne, droższe białe 
i tzw. gwoździe honorowe, z wyrytymi nazwiskami ofiarodawców. 
Takie gwoździe przygotowano dla następujących osób i instytucji:
Rada Gminna Miasta Andrychowa
hr. Róża Bobrowska 
hr. Stefan Bobrowski
Józef Męciński
Koło Ligi Kobiet
„Oświata i Praca”, Stowarzyszenie katolickie robotnic fabrycznych 
w Andrychowie
Urząd Podatkowy w Andrychowie.
Ludwik Szafrański
Józef Sowiński
Antoni Wietrzny
ks. Marcin Krzysica
Cech Masarzy w Andrychowie
Każdy z gwoździ honorowych kosztował 30 koron.
W Izbie Regionalnej Towarzystwa Miłośników Andrychowa prze-
chowywana jest wykonana po II wojnie replika, łudząco podobna 
do oryginalnej Andrychowskiej Tarczy Legionów. Replikę tę wyko-
nali prawdopodobnie Adam Hyziński i Jan Żydek.

Andrzej Fryś

Andrychowskie echa Wielkiej Wojny Cześć IV

Uroczystość odsłonięcia Tarczy 4 czerwca 1917 r.

Replika tarczy przechowywana w Izbie Regionalnej TMA. Na pra-
wym zdjęciu widać w powiększeniu część środkową, pochodzącą 
najprawdopodobniej z tarczy oryginalnej
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Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców 
niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 
r. – Kodeks wyborczy (Dz.U.z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349). 

I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach
Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma 
prawo do uzyskiwania informacji o: 
1) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;
2) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;
3) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej 

miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach 
przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

4) warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez 
niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu 
na miejsce jego stałego zamieszkania;

5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz 
zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;

6) warunkach oraz formach głosowania.

Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, 
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) telefonicznie lub w drukowanych 
materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, 
o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego 
zamieszkania.

Informacje, o których mowa wyżej, są także dostępne w Biuletynie Informacji 
Publicznej gminy oraz podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty w danej gminie.

II. Prawo do głosowania korespondencyjnego

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076), w tym także wyborcy 
posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, 
i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 
ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 poz. 1270);

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 
5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 
ustawy wymienionej w pkt 1;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie 
rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Głosować korespondencyjnie można tylko w kraju.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę 
niepełnosprawnego komisarzowi wyborczemu najpóźniej w 13. dniu przed 
dniem wyborów (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). 
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również 
ewentualnego ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta). W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, 
który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym 
głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić komisarzowi 
wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu, 
najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie 
elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, 
datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu 
wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których 

dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet 
wyborczy.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu 
orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano 
ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie urzędowi gminy.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym 
nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Wyborca głosujący korespondencyjnie będzie ujęty w spisie wyborców 
w obwodzie głosowania właściwym dla jego stałego miejsca zamieszkania.

Wyborca, nie później niż 7. dnia przed dniem wyborów, otrzyma z urzędu 
gminy pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych 
wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym 
pokwitowaniu odbioru.

Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę 
doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający 
umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, 
gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia 
nie może być dłuższy niż 1 dzień od dnia pierwszego doręczenia.

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta 
zwrotna, karty do głosowania, koperta na karty do głosowania, oświadczenie 
o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania 
korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na karty do głosowania sporządzona 
w alfabecie Braille’a – jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji 
znajdującej się w dolnej części karty do głosowania.

Po oddaniu głosu, karty do głosowania należy umieścić w kopercie z napisem 
„Koperta na karty do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty 
na karty do głosowania spowoduje, że karty do głosowania nie będą 
uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania.

Zaklejoną kopertę na karty do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej 
zaadresowanej do obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania 
w obwodzie. Następnie należy wypełnić oświadczenie o osobistym i tajnym 
oddaniu głosu, na którym należy:

1) wpisać miejscowość i datę jego sporządzenia,

2)  własnoręcznie podpisać się. 

Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem obwodowej komisji 
wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania). Niewłożenie oświadczenia 
do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karty do głosowania 
nie będą uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną zawierającą:

1) zaklejoną kopertę z kartami do głosowania;

2) podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu

należy zakleić i przekazać przedstawicielowi Poczty Polskiej. Przedstawiciel Poczty 
Polskiej odbierze zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy niepełnosprawnego, 
który otrzymał pakiet wyborczy, na podstawie okazanego przez niego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość. Odbiór następuje za pokwitowaniem najpóźniej w:

1) przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów, 
jeżeli wyborca niepełnosprawny w momencie doręczenie pakietu 
wyborczego zgłosił potrzebę jej odbioru, pod adresem wskazanym 
przez tego wyborcę;

2) przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów – 

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2018 r.
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-501-104-18

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad 
gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
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w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na obszarze gminy, w której 
wyborca niepełnosprawny jest ujęty w rejestrze wyborców;

3) trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów w dowolnej 
placówce Poczty Polskiej.

Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę 
zwrotną do obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia glosowania 
w obwodzie, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy niepełnosprawni umieszczeni 
w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach 
leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, 
a także wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania. 

III. Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Wyborcy niepełnosprawni, o których mowa w części II informacji 
dotyczącej głosowania korespondencyjnego oraz wyborcy, którzy najpóźniej 
w dniu głosowania ukończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem 
pełnomocnika. Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej 
gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

 Pełnomocnikiem nie może być:

1) osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu 
głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

2) mąż zaufania;

3) obserwator społeczny;

4) osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć:

1) tylko od jednej osoby lub 

2) od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, 
matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, 
itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) 
lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do 
głosowania. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek 
do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do 
rejestru wyborców. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem 
wyborów. Wzór wniosku ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji i jest dołączony do informacji. Akt pełnomocnictwa 
sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego 
głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jeżeli będzie ono 
przeprowadzane. Natomiast wyborca, który nie złożył wniosku o sporządzenie 
aktu pełnomocnictwa przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego 
głosowania złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, najpóźniej w 9. 
dniu przed dniem ponownego głosowania.

Do wniosku należy dołączyć:

•	 pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie 
pełnomocnictwa –  wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa ustalony 
został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i jest dołączony 
do informacji;

•	 kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu 
stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa 
w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu zamieszkania wyborcy, 
chyba, że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu 
na obszarze gminy.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie 
pełnomocnictwa następuje przez:

1) złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego 
oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, 
w której sporządzono akt pełnomocnictwa lub

2)  doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji 
wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu 
wyborczym, pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik. 
Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania 
utworzonych w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych 
i aresztach śledczych.

Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar 
głosownia korespondencyjnego.

IV. Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji 
wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny może głosować osobiście w lokalu wyborczym 
w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także 
głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu 
dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien 
on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie 
obwodzie głosowania w okręgu wyborczym właściwym ze względu na miejsce 
jego stałego zamieszkania.

Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej w 5. dniu przed dniem 
wyborów.

Wniosek dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania w wyborach 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W przypadku przeprowadzania ponownego 
głosowania wyborca, który nie złożył wniosku o dopisanie do spisu wyborców 
w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w okręgu wyborczym właściwym 
ze względu na miejsce stałego zamieszkania przed pierwszym głosowaniem, 
może po dniu pierwszego głosowania zgłosić taki wniosek dotyczący ponownego 
głosowania, najpóźniej w 5. dniu przed tym głosowaniem.

Po złożeniu powyższego wniosku wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców 
w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych 
do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej gminy oraz w obwieszczeniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 
o numerach i granicach obwodów głosowania, najpóźniej w 30. dniu przed 
dniem wyborów.

V. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do 
głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

W lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny może także głosować przy 
użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda 
wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu 
głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

VI. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu 
wyborczym

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu 
w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może 
mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy 
sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne 
jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną 
przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji, 
mąż zaufania, ani obserwator społeczny.

Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, 
do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji 
o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych 
kandydatach i listach kandydatów.

Załącznikiem do niniejszej informacji jest informacja Państwowej Komisji 
Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców 
niepełnosprawnych.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

Wojciech Hermeliński
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Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy 
w Krakowie III przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Nr obw. 
głos. Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

miasto Andrychów – ulice: 1 Maja, Floriańska, Garncarska, Krakowska (nume-
ry nieparzyste: 1÷81), Legionów, Leśna, Na Wzgórzach, Ogrodowa, Ferdy-
nanda Pachla, Parkowa, Pl. Adama Mickiewicza, Pod Skarpą, Przyjaźni, Ro-
dzinna, Rynek, Słoneczna, Słowackiego, Romualda Traugutta, Wyzwolenia;

Andrychów, Urząd Miejski, ul. Rynek 16, 
34-120 Andrychów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepeł-
nosprawnych

2
miasto Andrychów – ulice: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Beskidzka, Igna-
cego Daszyńskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Jana Kilińskiego, Tadeusza Ko-
ściuszki, Olszyny, Piękna, Podgórska, Al. Adama Wietrznego;

Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 3, 
ul. Ignacego Daszyńskiego 14, 34-120 An-
drychów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepeł-
nosprawnych

3 miasto Andrychów – ulice: Fabryczna, Bartosza Głowackiego, Polna, Sarnia, 
Tkacka, Tkacka Boczna, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Żwirki i Wigury;

Andrychów, Remiza OSP, ul. Rynek 16a, 
34-120 Andrychów

4

miasto Andrychów – ulice: Stefana Batorego, Biała Droga, Henryka Biłki, Władysława 
Broniewskiego, Cicha, Marii Curie-Skłodowskiej, Grunwaldzka, Klonowa, Jana Kocha-
nowskiego, Hugo Kołłątaja, Marii Konopnickiej, Konstytucji 3 Maja, Krakowska (nu-
mery nieparzyste: od numeru 83; numery parzyste: od numeru 136), Lipowa, Wandy 
Malickiej, Cypriana Kamila Norwida, Elizy Orzeszkowej, Powstańców Warszawy, Bole-
sława Prusa, Przemysłowa (numery nieparzyste: od numeru 5; numery parzyste: od 
numeru 8), Gen. Władysława Sikorskiego, Solidarności, Strefowa, Szarych Szeregów, 
Tęczowa, Topolowa, Wincentego Witosa, Tadeusza Wolfa, Emila Zegadłowicza;

Andrychów, Hala sportowa, ul. 1 Maja 4, 
34-120 Andrychów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepeł-
nosprawnych

5
miasto Andrychów – ulice: 27 Stycznia, Brzegi, Krakowska (numery parzyste: 
56÷134), Niecała, Przemysłowa (numery nieparzyste: 1÷3, numery parzyste: 
2÷6), Starowiejska, Szewska;

Andrychów, Miejski Dom Kultury, ul. Szew-
ska 7, 34-120 Andrychów

6 miasto Andrychów – ulice: Metalowców; Włókniarzy 1C, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Andrychów, Małopolski Inkubator Przed-
siębiorczości, ul. Starowiejska 22b, 
34-120 Andrychów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepeł-
nosprawnych

7 miasto Andrychów – ulice: Stanisława Lenartowicza 1, 2, 3, 5, 19; Włókniarzy 
10, 10a, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 32, 33, 34;

Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 4, 
ul. Włókniarzy 10a, 34-120 Andrychów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepeł-
nosprawnych

8 miasto Andrychów – ulice: Graniczna, Krakowska (numery parzyste: 2÷54), 
Stanisława Lenartowicza 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 72, 74, 76;

Andrychów, Klub Osiedlowy ASM,  
ul. Stanisława Lenartowicza 7, 34-120 An-
drychów

9 miasto Andrychów – ulica: Stanisława Lenartowicza 26, 28, 30, 32, 52, 54, 56, 
57, 58, 59, 61, 69, 70, 71;

Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 5,  
Sala lekcyjna, ul. Stanisława Lenartowicza 26,  
34-120 Andrychów

10 miasto Andrychów – ulica: Stanisława Lenartowicza 25, 38, 44, 46, 48, 50, 
60, 64, 66, 68;

Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 5, 
Świetlica, ul. Stanisława Lenartowicza 26,  
34-120 Andrychów

11
część sołectwa Roczyny – ulice: Bielska (numery nieparzyste: 1÷65; numery 
parzyste: 2÷90), Cyprysowa, Dolna, Krótka, Kwiatowa, Ogrodnicza, Sadowa, 
Słoneczna, Sportowa, Stawowa, Środkowa, Zarzeczna;

Roczyny, Zespół Szkół Samorządowych, Sala 
lekcyjna /wejście boczne, Roczyny ul. Szkol-
na 10, 34-120 Andrychów

12

część sołectwa Roczyny – ulice: Bielska (numery nieparzyste: od numeru 67; 
numery parzyste: od numeru 92), Bławatkowa, Graniczna, Graniczna Górna, 
Gronie, Konwaliowa, Krajobrazowa, Lawendowa, Leśna, Makowa, Malowni-
cza, Modrzewiowa, Ks. Jana Nowaka, Perłowa, Plenerowa, Podgórska, Pola-
na, Rumiankowa, Spokojna, Szkolna, Topolowa, Wiedeńska;

Roczyny, Zespół Szkół Samorządowych, Sala 
lekcyjna /wejście główne, Roczyny ul. Szkol-
na 10, 34-120 Andrychów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepeł-
nosprawnych

gm. Andrychów
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE III

z dnia 14 września 2018 r.
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13

część sołectwa Sułkowice-Łęg – ulice: miejscowość Sułkowice: Bł. Siostry 
Faustyny, Centralna, Górska, Mostowa, Okrężna, Sadowa, Turystyczna, 
Wspólna (nr 15; numery parzyste: 4, 6, 10÷14, 20÷26, 30, 36, 36a, 38÷50, 
54÷62, 66, 70, 74, 76, 82÷92, 96÷100, 106, 108, 130, 132, 136, 144, 158);

Sułkowice-Łęg, Zespół Szkół Samorządo-
wych, Sułkowice, ul. Centralna 2, 34-120 An-
drychów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepeł-
nosprawnych

14

część sołectwa Sułkowice-Łęg – ulice (osiedla): miejscowość Sułkowice: 
Beskidzka, Kościelna, Zarzeczna; miejscowość Targanice: Długa (numery 
wszystkie: 1÷26, numery parzyste: 28÷42, 60), Dobra, os. Francja, os. Gier-
kówka, os. Podmiejskie;

Sułkowice-Łęg, Remiza OSP, Sułkowice, 
ul. Beskidzka 124a, 34-120 Andrychów

15

sołectwo Brzezinka – ulice: miejscowość Brzezinka: Św. Antoniego, Granicz-
na, Tadeusza Kowalczyka, Legionistów, Podgórska, Polna, Słoneczna, Źró-
dlana; miejscowość Roczyny: Działy; miejscowość Targanice: Długa (numery 
nieparzyste: 27÷41, numery parzyste: 48÷58, 60a, 60D, numery parzyste: 
62÷82), Graniczna, Żwirki i Wigury;

Brzezinka, Publiczna Szkoła Podstawowa, 
Brzezinka ul. Słoneczna 5, 34-120 Andrychów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepeł-
nosprawnych

16

część sołectwa Targanice – ulice (osiedla): miejscowość Targanice: Brzeziń-
ska, Floriańska, Jagodowa, Jałowcowa, Kalinowa, Łagodna, Nad Potokiem, 
Olchowa, Orzechowa, Pogodna, Polanka, os. Wawrzynówka, Wesoła, Wido-
kowa, Wierzbowa, Wrzosowa; miejscowość Brzezinka: Brzezińska, Kalinowa, 
Nad Potokiem, Pogodna, Wesoła, Złota Górka;

Targanice, Zespół Szkół Samorządowych, Mała 
sala gimnastyczna, Targanice ul. Beskidzka 46, 
34-120 Andrychów

17
część sołectwa Targanice – ulice (osiedla): miejscowość Targanice: Beskidz-
ka, Brzozowa, Cisowa, Górska, Jawornicka, Jaworowa, Jodłowa, Kasztanowa, 
Kolorowa, os. Modrzewiowe, Nowa Wieś, Różana, Sosnowa, os. Świerkowe;

Targanice, Zespół Szkół Samorządowych, 
Pokój nauczycielski, Targanice ul. Beskidzka 
46,
34-120 Andrychów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepeł-
nosprawnych

18

sołectwo Sułkowice – Bolęcina – ulice: miejscowość Sułkowice: Farmerska, 
Grzybowa, Kamieńcowa, Młyńska (bez numerów: 14, 16, 19, 21), Nawieśnic-
ka, Racławicka, Ks. Stanisława Sikory, Spokojna, Stolarska, Stroma, Środkowa, 
Wiśniowa, Wspólna (numery nieparzyste: 1÷13, od numeru 17; numery pa-
rzyste: 2, 8, 16, 18, 28, 32÷34, 52, 64, 68, 72, 78, 80, 94, 102, 104, 110÷128, 134, 
138÷142, 146÷156, od numeru 160), Za Grapą, Zbożowa;

Sułkowice-Bolęcina, Zespół Szkół Sa-
morządowych, ul. Racławicka 188, 
34-125 Sułkowice

19 część sołectwa Rzyki – osiedla: Hajosty, Hatale, Kierczaki, Kluka, Leśniczówka, 
Młocki Dolne, Polaki, Potrójna, Praciaki, Szafarze, Za Kościołem;

Rzyki, Świetlica CKiW, Rzyki, 
os. Młocki Dolne 72, 34-125 Sułkowice

20 część sołectwa Rzyki – osiedla: Haczki, Jagódki, Młocki Górne, Moskwiki, My-
dlarze, Potok Kubikowski, Sordyle, Szczęśniaki, Urbanki;

Rzyki, Zespół Szkół Samorządowych, 
Rzyki os. Szczęśniaki 1, 34-125 Sułkowice

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepeł-
nosprawnych

21

sołectwo Zagórnik – ulice (osiedla): miejscowość Zagórnik: Biadasowska, In-
wałdzka, Łąkowa, Miodowa, Myśliwska, Oazowa, os. Biadasów I, os. Górka, 
os. Hulakówka, os. Maturówka, os. Świątkówka, Pod Groniem, Rekreacyjna, 
Skornicka, Ks. Leszka Solakiewicza, Strażacka, Szkolna, Źródlana; miejsco-
wość Sułkowice: Kosynierów, Młyńska (numery: 14, 16, 19, 21);

Zagórnik, Zespół Szkół Samorządowych, Za-
górnik ul. Szkolna 12, 34-120 Andrychów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepeł-
nosprawnych

22

część sołectwa Inwałd – ulice (osiedla): Ks. Władysława Bukowińskiego, Ci-
cha, Dworska, Graniczna, os. Górki, Kolejowa, Miła, os. Parkowe, Radosna 
(numery parzyste), Rolna, Romerów, Rzeczna, Siewna, Spacerowa, Spokoj-
na, Wadowicka (numery parzyste: 2÷108, numery nieparzyste: 1÷77), os. 
Wapiennik, Wiejska (numery nieparzyste: 1÷113, numery parzyste: 2÷118), 
Zagórnicka;

Inwałd, Zespół Szkół Samorządowych, 
Stary Budynek, Inwałd ul. Wadowicka 79, 
34-120 Andrychów

23

część sołectwa Inwałd – ulice (osiedla): Gościnna, Jasna, os. Korcza, os. Kuwik, 
Radosna (numery nieparzyste), Wadowicka (numery nieparzyste: 79÷109; 
od numeru 110 wszystkie), Wiejska (numery nieparzyste: 115÷119; od numeru 
120 wszystkie), Zielna;

Inwałd, Zespół Szkół Samorządowych, 
Nowy Budynek, Inwałd ul. Wadowicka 79, 
34-120 Andrychów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepeł-
nosprawnych

24 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie
Andrychów, Wojewódzki Szpital Psychia-
tryczny, ul. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andry-
chów
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Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w ro-
zumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także 
wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Krakowie III najpóźniej do dnia 8 paź-
dziernika 2018 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Andrychowa najpóźniej do 12 października 2018 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Komisarz Wyborczy
w Krakowie III

/-/ Bartłomiej Migda

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH  w wyborach 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 
października 2018 r. 
Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 8  października 2018 r. (termin wydłużony 
w związku z art. 9 § 2 Kodeksu Wyborczego). Termin zgłoszenie zamiaru glosowanie korespondencyjnego w ponownym głosowa-
niu  (tzw. II tura), w przypadku niezgłoszenia zamiaru przed pierwszym głosowaniem, upływa 25 października 2018 r. Zgłoszenia 
dokonuje się w godzinach pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującego komisarza wyborczego.
Termin złożenia wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 12 października 2018 r. 
Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezłożenia 
wniosku przed pierwszym głosowaniem, upływa 26 października 2018 r. Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy. 
Termin złożenia wójtowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu  19 października 2018 r. Oświadczenie 
należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji 
wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w dniu głosowa-
nia tj. w dniu 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 
do 21.00, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał 
głosu.
Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wy-
borców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania 
w okręgu wyborczym właściwym ze względu na miejsce jego 
stałego zamieszkania, w tym w obwodzie właściwym dla lo-
kalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych 
upływa w dniu 16 października 2018 r., a przed ponownym 
głosowaniem – w dniu 30 października 2018 r.
Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
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18 września, w wieku 79 lat, zmarł Edward Wincenty Szlagor. Z wykształcenia był prawnikiem, 
z zamiłowania strażnikiem lokalnej historii. To on, w 2002 roku, powołał do życia Prywatne Mu-
zeum Historyczno – Etnograficzne w Andrychowie. Kierując się mottem: „Ratujmy, co się da” 
postanowił, nakładem własnych sił i środków, zachować autentyzm rodzinnego domu, młyna i za-
budowań gospodarczych, by wzbogacone zbiorami rozlicznych pamiątek stanowiły świadectwo 
minionych lat. Prócz działalności wystawienniczej prowadził również działalność naukowo – ba-
dawczą; publikował m.in. w Informatorze Małopolskim.
Osobliwością Muzeum stała się ekspozycja prezentująca różne sfery życia i obyczajowości Żydów. 
Warto nadmienić, że pan Edward utrzymywał kontakty z ocalałymi z Holocaustu andrychowski-
mi Żydami. Do końca interesował się ich losami. On sam był osobą poprzez, którą podtrzymywali 
więź z rodzinnym miastem. Jak dowiedzieliśmy się od pani Iwony Jaros – córki śp. E.W. Szlagora, 
aktualnie trwają różne procedury związane z uregulowaniem prawnym statusu Muzeum. – Na 
pewno Muzeum będzie istniało – mówi nam. Nie możemy zaprzepaścić czegoś, czemu Tato po-
święcił kawał swojego życia i czym, tak naprawdę, żył.                  JJ

Pożegnanie Edwarda Wincentego Szlagora

Strach się bać.
Gazety informują, że Ministerstwo Energii, dzia-
łając pod naciskiem wszechmocnego lobby gór-
niczego, zamierza w opracowywanej obecnie 
ustawie o jakości dopuszczonego do sprzedaży 
węgla, umieścić wszystkie jego stosowane obecnie 
odmiany, łącznie z mułem i odpadami poflotacyj-
nymi. Jeżeli ten fakt prasowy okaże się prawdą, 
to trudno będzie przeżyć najbliższą zimę, gdy nie-
którzy mieszkańcy naszej gminy zapalą w piecach 
mieszanką śmieci, plastików i maksymalnie zasiar-
czonych odpadów węgla. Nie można też pominąć 
faktu, że muły, pochodzące z płukania węgla za-
wierają bardzo dużo krzemionki, która po spaleniu 
powoduje nadmierną ilość pyłów zawieszonych 
w powietrzu, którym oddychamy. Reprodukowana 
z krakowskiej mutacji „Gazety Wyborczej” mapka 
jasno wskazuje, że Małopolska w której żyjemy, 
dzierży niechlubny prymat w zakresie ilości dni 
w roku, gdy przekroczona jest zawartość w powie-
trzu pyłów PM10. W tym samym źródle czytamy, że 
przy obecnym tempie działań osiągnięcie wyma-
ganych poziomów emisji pyłów i benzo(a)pirenu 
zajmie w Małopolsce 77 (słownie: siedemdziesiąt 
siedem) lat.
Naprawdę strach się bać.

Andrzej Fryś

PS. Pewien mój nieżyjący już przyjaciel mówił, że 
nikt nie ma prawa narzekać na otaczającą go rze-
czywistość, jeżeli nic nie robi by ją zmienić. Dlatego zawsze chodzę na wybory (a szczególnie na samorządowe), bo wtedy mam przynaj-
mniej jakiś wpływ na to kto rządzi gminą, powiatem i województwem. Namawiam zatem wszystkich Czytelników, aby 21 października 
odwiedzili lokale wyborcze. Gdy wybierzemy dobre władze, to uporamy się nawet ze smogiem i to wcześniej, niż za 77 lat.

Andrychowskim okiem



50 NOWINY Nowiny Andrychowskie

www.nowiny.andrychow.eu

Firma Michał Cichoń PRO STUDIO zaprasza do udziału w projekcie pt. „Po-
staw na rozwój – zwiększ możliwość!” nr PRMP.08.02.00-12-0072/18 realizo-
wanego w ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 
i budżetu Państwa. Wsparcie skierowane jest do osób zamieszkujących na te-
renie województwa małopolskiego w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez 
pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo) należących do co najmniej jednej 
z grup:
- Osoby powyżej 50 roku życia; osoby długotrwale bezrobotne; osoby o ni-
skich kwalifikacjach; kobiety; bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 roku życia. 
Okres realizacji projektu: 1.06.2018 - 31.05.2020 r.
Oferujemy:
- BEZPŁATNE SZKOLENIA DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB – np. 
komputerowe, język angielski, sprzedawca, pracownik biurowy, wózki wi-
dłowe, grafika komputerowa, profesjonalne utrzymanie czystości; STYPEN-
DIUM SZKOLENIOWE – 6,65 zł za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniu; 
PŁATNE STAŻE ZAWODOWE –  3-miesięczne oraz możliwość zatrudnienia 
po stażu; - WSPARCIE DORADCY KLIENTA I DORADCY ZAWODOWEGO, 
POŚREDNIKA PRACY, TRENERA ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO; PO-
RADNICTWO PSYCHOLOGICZNE i COACHING; DODATKOWE FORMY 
WSPARCIA – dostosowane indywidualnie do każdego uczestnika.
Ponadto zapewniamy:
• zwrot kosztów dojazdu,
• materiały na zajęcia,
• poczęstunek podczas zajęć,
• zwrot kosztów opieki nad osobą zależną
• opiekę personelu

Projekt Postaw na rozwój 
– zwiększ możliwości

Klub Podróżnika Koła PTTK „Chałupa”

„Zanzibar - wyspa, którą natura uczyniła rajem, a człowiek pie-
kłem”

Spotkanie z Jadwigą Janus

Niektórzy twierdzą, że tak wygląda raj... Turkus oceanu, bielsze od 
śniegu kilometry plaż i pochylające się nad nimi pióropusze palm, 
a wszystko to na tle błękitu nieba - takie dzieło sztuki stworzyła 
na Zanzibarze natura. Jeśli istnieje raj, to istnieje też piekło. I to 
dokładnie w tym samym miejscu. To człowiek był jego twórcą. 
Arabscy przybysze uczynili wyspę światowym centrum handlu 
niewolnikami. Choć proceder został zakazany w 1873 roku, o tra-
gicznej karcie z historii przypominają spotykani w wioskach, na 
ulicach stolicy potomkowie czarnych niewolników. Uzupełniając 
tę grupę o mniejszość hinduską i żydowską oraz większość arab-
ską, także o kościoły, meczety, synagogi, kuchnię charakterystycz-
ną dla każdej z tych grup, otrzymamy wielokulturowy mix, który 
stanowi o osobliwości Zanzibaru. Osobliwością jest też współist-
nienie ludzi i oceanu. Turyści czerpią z jego piękna. Miejscowym 
dostarcza pożywienie, budulec dla domostw, rozrywkę... Na jego 
dnie uprawia się algowe ogrody, które stanowią źródło zarobko-
wania. Jeśli opuścimy mury resortu i zapuścimy się w głąb jakiejś 
wioski zobaczymy, że codzienne życie, szczególnie zanzibarskich 
kobiet, też piekłu jest podobne.

Wstęp wolny
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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. Starowiej-
ska budynek przychodni 
WTOREK – godz. 19.00, gr. AA „O to chodzi” – ul. Starowiej-
ska budynek przychodni 
ŚRODA – godz. 16.30, gr. AA Podaj dalej” – ul. Starowiejska 
budynek przychodni 
CZWARTEK – godz. 18.00, gr. AA „Stokrotka” – ul. Starowiej-
ska budynek przychodni 
PIĄTEK – godz. 19.00, gr. AA „Exodus” – ul. Batorego 52 
(dom dla bezdomnych) 
SOBOTA – godz. 16.00, gr. AA „Zamek” – ul. Dąbrowskiego 
Oddział Odwykowy 
NIEDZIELA – godz. 17.00, gr. AA „Mgiełka”  – ul. Batorego 
52 (dom dla bezdomnych)
Członkowie grup AA mówią o sobie i zwracają się z tym do innych alkoholików: 
Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą kobiet i mężczyzn, którzy dzielą się nawza-
jem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i po-
magać 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. Wspól-
nota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością 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 
Alkoholowych w Andrychowie, ul. Metalowców 10, Gabinet 2-03
PAŹDZIERNIK 2018:
8.10.2018 r. (poniedziałek) 8:30 - 12:30
10.10.2018 r. (środa) 8:00 - 12:30
11.10.2018 r. (czwartek) 8:00 - 12:30
15.10.2018 r. (poniedziałek) 8:30 -12:30
17.10.2018 r. (środa) 8:00 - 12:30
18.10.2018 r. (czwartek) 8:00 - 12:30
22.10.2018 r. (poniedziałek) 8:30 -12:30
24.10.2018 r. (środa) 14:30 -19:00
25.10.2018 r. (czwartek) 14:30 -19:00
29.10.2018 r. (poniedziałek) 14:30 - 18:30
31.10.2018 r. (środa) 14:30 - 19:00
W godzinach pracy Sekretarza GKRPA możliwy 
kontakt telefoniczny: tel. 33 875 24 29 

Serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy wzięli udział w uroczystości 
pogrzebowej mojej mamy

śp. Leokadii SORDYL 

oraz za wieńce, kwiaty i intencje mszalne 
składa 

Teresa Skrzypiec z rodziną

Centrum Wsparcia
Psychologicznego i Terapeutycznego

Andrychów, ul. Rynek 26A

Rejestracja i informacje dodatkowe
tel. 508 830 496
www.cwpit.pl
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Litery w zaznaczonej kolumnie (uzupełnione literami z pól ze strzałką) utworzą tytuł piosenki, a w zaznaczonych polach czyta-
ne kolejno rzędami jej wykonawcę. Wśród osób, które prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nadeślą lub przyniosą do redakcji NA w terminie 
do 26 października 2018 r., dla jednej osoby zostanie wyłoniona nagroda – roczna prenumerata „Nowin Andrychowskich” oraz komplet pościeli 
ufundowany przez firmę ANDROPOL. Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: „Malinowy król” - Urszula. Nagrodę otrzymuje: Marianna 
Paździora z Andrychowa. Gratulujemy!

Rozwiąż krzyżówkę! 
Masz szansę 

na roczną prenumeratę 
Nowin Andrychowskich

oraz komplet pościeli 
od firmy ANDROPOL!

OPRACOWAŁ „IMIR”

POZIOMO: 1 ) zna się na dioptriach, 4 ) nadmierna krótkość 
sukienki, 8 ) czyjeś w głowie czyli pupil ulubieniec, 9 ) powta-
rzająca się część piosenki, 10 ) angielska majówka, 11 ) błaznuje 
gdy pracuje ( pisownia angielska ), 12 ) czasami ma wielkie oczy,  
15 ) pościg za przestępcą, 19 ) czasem wiele go o nic, 20 ) rosyjska 
zupa rybna,  22 ) dawna pomoc sąsiedzka przy żniwach, 23 ) azyl 
grubego zwierza, 24 ) świeża wiadomość, 25 ) baśniowe potwo-
ry, 28 ) niedziela Jankiela, 32 ) część kwiatu osłaniająca kielich,  
34 ) dworcowy podest, 35 ) kokietowała go Telimena, 36 ) babi-
lońska bogini miłości, 37 ) angielskie dla kucharza, 38 ) łagodzący 
kosmetyk, 39 ) broń róży.

PIONOWO: 2 ) dawniej więzienie, 3 ) kamieniczka winnicz-
ka, 4) w łowiectwie legowisko zająca w śniegu, 5 ) ptak dra-
pieżny o bystrym wzroku, 6 ) może być chóralny ale i łabędzi,  
7 )„za ostatni ...” przebój Budki Suflera, 13 ) przepis uzyskania leku,  
14 ) uboga chatka, lepianka, 16 ) uczestnik ruchu rewolucyjne-
go, 17 ) pod wodzą Jazona uczestniczyli w wyprawie po złote 
runo, 18 ) sojusznik, sprzymierzeniec, 21 ) kwiat z tatrzańskich hal,  
26 ) jeden z dwóch przysłowiowego kija, 27 ) niski w sprintach, 
29 ) na arktycznym niebie, 30 ) potocznie dzidziuś, 31 ) bolesny 
skurcz mięśni, 33 ) senne zwidy, majaki.
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Hejnał Kęty pokonany 4:1, Skawa Wadowice 5:0, Przełęcz Kosso-
wa 11:1, Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska 8:1 – nie ma mowy 
o przypadku. Narybek andrychowskiego Beskidu reprezentuje po-
ziom wybijający się ponad przeciętną wśród okolicznych drużyn. 
Andrychowianie w 4 meczach zdobyli 28 goli, a stracili 3. Nie są 
jednak samodzielnym liderem I ligi okręgowej, bo póki co podobne 
wyniki notuje też Unia Oświęcim, legitymująca się identycznym 
bilansem. Te dwa zespoły mają już solidną przewagę nad resztą 
stawki i zapewne pomiędzy sobą rozstrzygną kwestię mistrzostwa. 

Unia zagra z Beskidem 14 października w Oświęcimiu o 10:00. 
W ostatnim meczu z Kalwarianką (8:1) bramki strzelali: Dominik 
Gurdek x4, Daniel Budka x3, bramka samobójcza. Juniorzy Beski-
du zagrali w składzie: Dawid Pochłopień, Miłosz Koczur, Michał 
Zieliński, Jakub Rusinek, Paweł Dwornik, Tomasz Balon, Julian 
Wdowik, Bartosz Medoń, Daniel Wróbel, Daniel Budka, Dominik 
Gurdek. Grali również: Jakub Skrzypiec, Wojciech Trojak, Mateusz 
Kanturski, Filip Michałek, Karol Janusiewicz.  (gs)

W okolicy nie mają sobie równych
Młodzi piłkarze Beskidu Andrychów jak burza idą przez sezon I ligi okręgowej juniorów młodszych. Po czterech kolejkach mają na 
swoim koncie komplet efektownych zwycięstw, deklasując rówieśników z Kęt, Wadowic czy Kalwarii Zebrzydowskiej.

Rozpoczęty właśnie sezon będzie dla sympatyków andrychow-
skiej siatkówki niezwykle ciekawy. Po ostatniej kampanii, w któ-
rej MKS nie zawojował czołówki, zespół przeszedł sporą meta-
morfozę. Oto bowiem do Andrychowa powrócili gracze, którzy 
stanowili o jego sile przed dwoma laty – rozgrywający Dariusz 
Syguła (obecnie jako grający trener, bo wraz z Tomaszem Rupi-
kiem prowadzą teraz drużynę), a także Łukasz Żłobecki i Damian 
Zborowski. Ponadto zespół uzupełniły nowe twarze – Maciej 
Janikowski (poprzednio Lechia Tomaszów) oraz Damian Miller 
(poprzednio MCKiS Jaworzno). Widać więc, że „na papierze” 
andrychowianie mają obecnie naprawdę silny zespół, być może 
nawet silniejszy (a na pewno bardziej doświadczony) niż podczas 
nieudanej batalii o I ligę. 

Inauguracyjny mecz pokazał już siłę tego zespołu. Andrychowia-
nie w trudnym starciu z lokalnym rywalem, Kęczaninem Kęty, 
doświadczeniem i siatkarską dojrzałością w decydujących momentach przechylali szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Zwłaszcza w pierw-
szej partii emocji było mnóstwo, szczególnie w końcówce, gdy raz gospodarze, a raz goście wychodzili na prowadzenie. Ostatecznie 
skuteczniejsi byli zawodnicy MKS-u, zwyciężając 29:27. Zwycięstwo w trudnym i wyrównanym pierwszym secie dodało podopiecznym 

Tomasza Rupika i Dariusza Syguły skrzydeł w kolej-
nych partiach. Kibice oglądali obraz większej przewagi 
MKS-u, który wygrał do 19 i do 21, a w całym meczu 
3:0. Tym samym dobre wyniki w przedsezonowych 
sparingach (andrychowianie pokonywali między in-
nymi ekipy z Kęt, Krosna czy Tychów) znalazły swoje 
odzwierciedlenia w walce o ligowe punkty, więc sym-
patycy lokalnej siatkówki z optymizmem mogą patrzyć  
w II-ligową przyszłość.
Najbliższe mecze MKS-u: 6 października BBTS II Biel-
sko-Biała (wyjazd), 13 października AZS Politechnika 
Opolska (dom), 20 października AT Jastrzębski Węgiel 
II (wyjazd), 27 października SMS PZPS Spała (dom).    

(gs)

MKS udanie wszedł w sezon
Sezon 2018/2019 II ligi siatkarzy rozpoczęty! Wzmocniony zespół MKS-u Andrychów startuje, by ponownie powalczyć 
o najwyższe cele. Andrychowianie wiedzą, że stać ich na sukces.
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Zespół Huraganu Inwałd, któremu nie udało się 
utrzymać w A-klasie, nie ma zamiaru pozostać na 
niższym szczeblu dłużej niż rok. Ekipa z Inwałdu po 
sześciu kolejkach jest niepokonana, bo zanotowała 
pięć zwycięstw (z Nadwiślanką Brzeźnica, Sokołem 
Chrząstowice, Wikliniarzem Woźniki, Grodem Gro-
dzisko i Dębem Tomice) oraz remis (z Olimpią Chocz-
nia). Wystarczy spojrzeć na bilans bramek Huraganu, 
by przekonać się, że ten zespół wyrasta ponad poziom 
klasy B – 30 zdobytych goli (średnio 5 na mecz) i tyl-
ko 5 straconych. Inwałdczanie nie prowadzą jednak 
w tabeli, a są wiceliderami, bo muszą mierzyć się 
z innym silnym zespołem – Borowikiem Bachowi-
ce, który w sześciu seriach notował zwycięstwo za 
zwycięstwem. Awansem premiowane są jednak dwa 
pierwsze miejsca, więc teoretycznie Huragan może 
skupić się „tylko” na pilnowaniu pleców. 

Dobrze spisują się też piłkarze beniaminka z Zagórnika. Po sześciu kolejkach 9 punktów daje Groniom wysokie, piąte miejsce. Zagórni-
czanie pokonali Przełęcz Kossowa (2:1) i Amatora Babica (3:1), zremisowali z Leskowcem Rzyki (1:1), Olimpią Chocznia (2:2) i Zaska-
wianką Wadowice (2:2), a przegrali z Wikliniarzem Woźniki (0:2). Piąte miejsce Groni to dobra, choć niepewna lokata, bo w środkowej 
części tabeli różnice są tak niewielkie, że miejsce piąte od jedenastego dzielą ledwie dwa punkty.

Po spadku odnaleźć się w nowych realiach nie mogą gracze z Rzyk. Leskowiec po sześciu seriach jest bez zwycięstwa, z dwoma punktami 
na przedostatnim miejscu. Rzyczanie zremisowali ze Skawą Witanowice (2:2) i Groniami (1:1), a ponadto ulegli Borowikowi, Amatorowi, 
Wikliniarzowi oraz Zaskawiance. Zespół Leskowca musi włożyć jeszcze sporo wysiłku, by wydostać się ze strefy zagrożonej spadkiem na 
najniższy szczebel, bo do bezpiecznych lokat tracą póki co przynajmniej 5 punktów.                   (gs)

Mają coś do udowodnienia

Wyjątkowo ciekawa jest w tym sezonie rywalizacja w klasie B. Drużyna spad-
kowiczów z Inwałdu walczy o błyskawiczny powrót na wyższy szczebel. Zespół 
z Zagórnika jako beniaminek chce się zadomowić w nowej rzeczywistości na 
dłużej, a ekipa z Rzyk szuka swojego rytmu po opuszczeniu klasy A.
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Na początek andrychowianie wygrali z ekipą Volleya Rybnika 3:1 
(25:22, 23:25, 27:25, 25:19), a Kęczanin po tie-breaku rozprawił się 
z Karpatami. Następnie MKS pokonał krośnian 3:0, by w ostatnim 
meczu, decydującym o pierwszym miejscu, zwyciężyć z lokalnym 
rywalem, Kęczaninem, 3:1. Najcenniejsze trofeum powędrowało 
zatem do gospodarzy, drugi był Kęczanin, trzeci Volley Rybnik, 
a czwarte Karpaty Krosno.               (gs)

Puchar Burmistrza 
dla MKS-u
Coroczny Turniej o Puchar Burmistrza Andrychowa wpisał się 
już na stałe do kalendarza przedsezonowego okresu przygoto-
wawczego drugoligowych siatkarzy. W mocno obsadzonych za-
wodach MKS zmierzył się z Karpatami Krosno, Volleyem Rybnik 
i Kęczaninem Kęty.

Wyjazdowy mecz z Zagłębiem Lubin. W połowie września Aka-
demia zorganizowała wyjazd na Dolny Śląsk. W wycieczce wzięli 
udział chłopcy z rocznika 2010 i 2009 oraz dwie zaprzyjaźnione 
Akademie (Wisła Brzeźnica i AP 21). Dzieci zwiedziły wrocławski 
rynek oraz stadion WKS Śląsk, na którym reprezentacja Polski 
rozegrała swój ostatni mecz. Zawodnicy mieli również możliwość 
rozegrania sparingu z Zagłębiem Lubin. Zarówno baza treningo-
wa jak i akademia „miedziowych” uznawana jest za jedną z najlep-
szych w Polsce.
Ligowe emocje rozpoczęte.
Pełną parą ruszyły również rozgrywki ligowe, do których Akade-
mia zgłosiła 5 drużyn. Oprócz „ligi” młodzi piłkarze nieprzerwanie 
biorą udział w renomowanych turniejach oraz rozgrywają szereg 
sparingów.               red.

Chłopcy z AP Progress 
w kadrze małopolski!
Jakub Wnęczak oraz Szymon Florczyk dostali powołanie na kon-
sultacje rocznika 2007. Trzeba zaznaczyć, że powołanie dostali 
również zawodnicy reprezentujący kluby takie jak: Wisła Kraków, 
Cracovia, Sandecja Nowy Sącz, Kolejarz Stróże, Tarnovia Tarnów, 
Dunajec Nowy Sącz, Hutnik Kraków czy AP21 Kraków. Gratuluje-
my i życzymy powodzenia w dalszej walce o najwyższe cele.

Artykuł sponsorowany
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Tak słabej serii w IV lidze Beskid jeszcze nie zaliczył. Statystyki 
są dla andrychowian bezlitosne: trzy punkty, osiem strzelonych 
bramek, dwadzieścia dwie stracone (z czego aż siedem na inaugu-
rację). Czy widać jakiekolwiek pozytywy i nadzieje na dalszą część 
sezonu? Zdecydowanie tak! Po pierwsze, andrychowianie strzelają 
bramki. Mimo ostatniego miejsca w tabeli, Beskid trafiał do siatki 
rywali częściej niż trzy wyżej notowane zespoły. Po drugie, andry-
chowianie mają w składzie doświadczonych graczy, prezentujących 
umiejętności, które muszą w końcu zapewnić punkty. Wystarczy 
wspomnieć sprowadzonego latem Piotra Motykę (były piłkarz 
trzecioligowego Rekordu Bielsko-Biała), który dał się już poznać 
jako skuteczny egzekutor stałych fragmentów gry oraz groźny 
gracz ofensywny. Niestety opuścił aż trzy mecze jesieni z powodu 
czerwonej kartki złapanej w Myślenicach. Kiedy jednak jest na bo-
isku, daje drużynie wiele jakości. Podobnie jest z Tomaszem Mo-
skałą, o którego doświadczeniu każdy sympatyk futbolu doskonale 
wie. Nie można też zapominać o pozostałych pewnych punktach 
drużyny, jak Filip Kasiński, Miłosz Węglarz czy Kamil Młynarczyk 
w środku, oraz Dariusz Kapera i Oleksandr Lozniak w defensywie. 
Obok nich skrzydła rozwijają młodzi gracze, tacy jak między inny-
mi ofensywnie usposobieni Patryk Koim czy Łukasz Kantyka. Do 
nich dołącza cała grupa zdolnych juniorów, co sprawia, że Beskid 
stanowi mieszankę rutyny z młodością, która prędzej czy później 
musi „zaskoczyć”. 

Andrychowianom do regularnego punktowania brakuje bardzo 
niewiele. Wystarczy wspomnieć mecze z wyżej notowanymi ze-
społami Górnika Wieliczka i Orła Ryczów, które stanowią najlep-
szy dowód na to, że w tym sezonie Beskidowi nie sprzyja szczęście. 
Starcie z wieliczanami rozpoczęło się dla andrychowian znako-
micie, bo już w 4. minucie Łukasz Kantyka skutecznym strzałem 
otworzył wynik. Zespół z Wieliczki jednak błyskawicznie wyrów-
nał, bo raptem po kilku minutach było już 1:1. Jeszcze więcej dzia-
ło się na początku drugiej odsłony. Najpierw Górnik wyszedł na 

prowadzenie, a chwilę później podyk-
towany został rzut karny za zagranie 
ręką jednego z gospodarzy. Jedenast-
kę obronił jednak Krystian Majerczyk, 
a za kilka chwil mocną centrę z lewej 
strony strzałem głową zamknął Tomasz 
Moskała, zdobywając gola na 2:2. Wyda-
wało się, że podopieczni Jakuba Adamusa 
złapali wiatr w żagle i pójdą za ciosem, 
mieli jeszcze kilka szans, ale to goście sku-
tecznie skontrowali. W 90. minucie za-
wodnik Górnika dopadł do piłki zagranej 
za linię obrony i płaskim strzałem zdo-
był gola na 2:3. Podobnie dramatyczny 
przebieg miał mecz z plasującym się tuż 
za podium Orłem Ryczów. Andrychowia-
nie grali z animuszem i zasłużenie wyszli 
na prowadzenie. Rzut wolny z ponad 20 
metrów egzekwował Piotr Motyka. Gracz 
Beskidu w swoim stylu przymierzył precy-
zyjnie nad murem i futbolówka zatrzepo-
tała w siatce. Jeszcze przed przerwą goście jednak wyrównali, ale 
w drugiej odsłonie andrychowianie mieli swoje szanse. Mimo to 
w samej końcówce spotkania podopieczni trenera Adamusa znów 
wypuścili punkty z rąk, tracąc gola na 1:2.

Andrychowianie muszą wykazać się wyjątkową walecznością, by 
przezwyciężyć wreszcie tę niechlubną serię i zacząć punktować 
regularnie. Sytuacja nie jest jeszcze beznadziejna, bo układ tabeli 
umożliwia wyskoczenie ze strefy zagrożonej spadkiem po dwóch-
-trzech zwycięstwach. Mecze Beskidu w październiku: MKS Trze-
binia (wyjazd, 6 października 15:30), Clepardia Kraków (dom, 13 
października 15:00), KS Olkusz (wyjazd, 20 października 15:00), 
Orzeł Piaski Wielkie (dom, 27 października 15:00).                      (gs)

Los się musi odmienić
Trwa seria czwartoligowych porażek Beskidu Andrychów. Choć podopiecznym Jakuba Adamusa 
udało się ją przerwać jednym zwycięstwem, andrychowianie nie poszli za ciosem i po ośmiu 
kolejkach jesieni mają na koncie siedem porażek.



57NOWINYNr 10 (334) - październik 2018

www.radioandrychow.pl

Po ośmiu kolejkach najwyżej sklasyfikowany był zespół beniaminka, czyli Halniaka Targanice, który zgromadził 10 punktów, zapewnia-
jących 10. miejsce. Targaniczanie jesienią notują wyniki w kratkę. Wygrali na inaugurację z Jałowcem Stryszawa 5:3, ale później ulegli 
Żarkowi Barwałd (0:1) i BCS-owi Zawoja (1:2), by następnie pokonać Huragana Skawica 4:1. W lokalnych derbach Halniak zremisował 
3:3 z Burzą Roczyny, później wygrał z Wisłą Łączany 3:2, ale następnie zanotował porażkę z Żurawiem Krzeszów (1:8) oraz Babią Górą 
Sucha Beskidzka (2:5). 
Tuż za Halniakiem, na jedenastym miejscu plasuje się po ośmiu kolejkach Burza Roczyny (9 punktów). Drużyna Burzy gorzej weszła 
w sezon, bo na przestrzeni czterech kolejek zanotował trzy porażki (z Zawoją, Sokołem Przytkowice i Astrą Spytkowice), remisując tyl-

ko z Huraganem Skawica 2:2. Później za to 
roczynianie czterech kolejnych meczów nie 
przegrali, notując remisy z Halniakiem 3:3 
i Wisłą 2:2 oraz zwycięstwa 3:2 ze Zniczem 
Bolęcina i 3:0 z Dębem Paszkówka.
Po ośmiu seriach najgorzej wiedzie się Zni-
czowi Sułkowice Bolęcina. Drużyna Znicza 
nie zaznała jeszcze radości zwycięstwa, za-
liczając pięć porażek (z Babią Górą, Orłem 
Wieprz, Astrą, Burzą i Dębem Paszkówka) 
oraz trzy remisy – po 1:1 ze Skawą Wado-
wice i Sokołem, 0:0 z Narożem Juszczyn. 
Takie rezultaty oznaczają, że bolęcinianie 
zamykają A-klasową tabelę z trzema punk-
tami na koncie. Na prowadzeniu melduje 
się Babia Góra Sucha Beskidzka.               (gs)

Trudny sezon w klasie A
Zazwyczaj przynajmniej jeden zespół z naszej gminy plasował się w górnej części A-klasowej stawki. Obecne rozgrywki 
są jednak inne, bo Halniak Targanice, Burza Roczyny i Znicz Sułkowice Bolęcina okupują póki co (na półmetku jesieni) 
lokaty w tej drugiej, niższej połowie tabeli.  
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Surmia bignoniowa. Przybysz z Ameryki

Surmia bignoniowa (Catalpa bignonioides), to drzewo z Ameryki Północnej, jej południowo wschodniej części od 
stanu Floryda przez stany Missisipi, Alabama, Georgia, do stanów Kalifornia Południowa i Północna. To tam pierwszy 
raz to drzewo opisali i nazwali biali przyrodnicy, a naukowo nazwał go w XVIII w.  botanik, Giovanni Antonio Scopoli, 
przekręcając lokalną nazwę Catawba (nazwa szczepu Indian i jednocześnie rzeki) na Catalpa.  
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Katalpa inaczej surmia w cieplejszych stanach USA jest obecnie 
tak często wysadzana, jak u nas klony czy kasztanowce. 
   W Andrychowie pierwsze katalpy posadzono w okresie okupacji, 
obsadzono nimi m.in. szalet miejski (patrz zdjęcie).  Rosną w tym 
miejscu do dzisiaj, co widać na zdjęciu, rosną, bo udało się je pod-
czas modernizacji szaletu nie usuwać, a wkomponować w oto-
czenie.  Mamy, więc piękne prawie 80 surmie bignoniowe inaczej 
katalpy zwyczajne. Zdobią ten przybytek swoim pokrojem, pięk-
nymi liśćmi i kwiatami, intrygują fasolowatymi owocami, a w go-
rące lata dają cień i ochłodę. Piękne kwiaty (potoczna jego nazwa 
to drzewo storczykowe) wabią polskie owady – zapylacze, a owoce 
zimową porą zdobią drzewa i przechowują do wiosny lotne nasio-
na.  
Samo drzewo należy do rzędu jasnotowców podobnie jak jasnota, 
mięta czy melisa, to byliny z rodziny jasnotowatych (dawniej war-
gowe), a drzewo surmia (katalpa)  to rodzina bignoniowate. 
Żyjąc nadzieją, że sprowadzana do nas z innych kontynentów 
roślina nie zdziesiątkuje (z zemsty za krzywdy od białych) naszej 
bioróżnorodności, cieszmy się jej urodą i życzmy przetrwania mro-
zów, bo wrogów naturalnych tu nie ma! 

Jan Zieliński

Powojenny szalet z młodymi katalpami. Fragment zdjęcia 
A. Stuglika. Archiwum TMA

Dekoracyjne liści i kwiaty katalpy zwyczajnej (surmii)
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