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Zmiana przewodniczącego Rady Miejskiej! 

Brązowe medalistki Mistrzostw Polski!
Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza

.

.



2 radioandrychow.pl

dzień dobry

Dziękujemy za tak aktywny udział w konkursach organizowanych na naszym profilu Facebook! 
Jesteście naprawdę bardzo kreatywni! Za każdym razem mamy twardy orzech do zgryzienia. 
Oceniamy pomysł, wykonanie, ale też ciekawy opis, bez którego zdjęcie niekoniecznie wygra. 
Oto kilka zdjęć z ostatnich konkursów.
Śledźcie nasz profil na www.facebook.com/nowiny.andrychowskie

Słuchaj nas  
codziennie!

Aktualne  
informacje z okolicy!

reklama
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temat numeru

Sejm uchwalił taką nowelizację w obecnej kadencji. Raport pod-
sumowuje działalność samorządu gminnego w poprzednim 

roku - i to we wszystkich sferach życia publicznego. W Andrycho-
wie jest on już nie tylko gotowy, ale też dostępny na stronach Biu-
letynu Informacji Publicznej.  
 
Dokument przedstawiony został Radzie Miejskiej w Andrychowie 
na sesji 31 maja. Rada Miejska wysłucha sprawozdania Burmistrza 
Andrychowa z wykonania budżetu w roku 2018 i udzieliła mu ab-
solutorium. 
Sporządzony i opublikowany na BIP - Raport o stanie gminy - ma 
233 strony i zawiera wszystkie dane dotyczące szeroko rozumianej 
polityki i gospodarki samorządowej w Gminie Andrychów. 

Debata nad raportem
W debacie nad „Raportem o stanie gminy” mogli wziąć udział nie 
tylko radni, ale także mieszkańcy, którzy przyszli na sesję. Ustawo-
dawca określił jednak specjalne warunki udziału mieszkańców. 
I tak np. w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców chętni do zabrania 
głosu musieli:
1. Zebrać 50 podpisów pod pisemnym zgłoszeniem do debaty.
2. Złożyć w Biurze Rady takie pismo nie później, niż jeden dzień 
przed debatą.
3. Kolejność wystąpień będzie odpowiadać kolejności zgłoszeń.
4. Czas wystąpień jest nieograniczony, ale debatujących nie może 
być więcej niż 15, chyba że Rada podejmie uchwałę zwiększającą 
taką liczbę.  

Finanse najważniejsze
W opracowaniu zaprezentowano sposoby wydatkowania środków 
finansowych w zakresie inwestycji, oświaty, pomocy społecznej, 
ochrony środowiska, usług komunalnych czy oferty kulturalnej 
i sportowej w oparciu o założenia wieloletniej prognozy finanso-
wej. 
Jest tu zatem wszystko, czym zajmuje się władza samorządowa na 
swoim terenie i opiera się to na danych za poprzedni rok 2018. Jest 
więc szczegółowy opis finansów publicznych, czyli budżetu, ale też 
Wieloletniej Prognozy Finansowej, kredytów – więc i zadłużenia 

gminy, a dalej przez sprawozdanie z pozyskiwanych funduszy ze-
wnętrznych po opisane inwestycje i wysokość nakładów poniesio-
nych na nie w ostatnim okresie.
Raport opisuje także wszystkie inne przychody i wydatki gminy – 
subwencję i wydatki na oświatę, dotacje na pomoc społeczną i wy-
datki na te cele, pieniądze przeznaczane na bezpieczeństwo, gospo-
darkę komunalną, a z nią utrzymanie porządku i czystości w gminie 
oraz wiele innych celów. 
W sumie dochody Gminy Andrychów w 2018 r. przekroczyły 185 
mln zł rocznie. Wydatki sięgnęły w minionym roku kwoty 208 mln 
zł. Równocześnie zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło 
50 mln 132 tys. zł. Tymsamym na inwestycje wydano blisko 50 mln 
zł. Raport szczegółowo pokazuje na co wydawane są wszystkie pu-
bliczne pieniądze. Na koniec tej części warto wspomnieć, że do-
chód gminy na jednego mieszkańca wynosi 4.300 zł, a wydatki na 
jednego mieszkańca to 4.834 zł. 
 
Polityka społeczna
Jednym z najważniejszych działów „Raportu o stanie gminy” jest 
obszerne sprawozdanie z działań władz Andrychowa w zakresie 
polityki społecznej. Skalę tych zadań pokazuje choćby ich udział 
w budżecie – oświata np. pochłania 31,22% wydatków (przy sub-
wencji 37 mln zł, do której trzeba dołożyć ponad 18 mln zł.). Gmi-
na prowadzi wszystkie szkoły podstawowe i przedszkola. 
Z kolei pomoc społeczna (wszelkie świadczenia) to prawie 50 mln 
zł (25%). Ale Ośrodek Pomocy Społecznej ma tak szerokie i liczne 
programy, że w tym krótkim opisie trudno je wymienić. Zajmuje się 
pomocą najuboższym, wsparciem rodzin, wypłatą wszelkich zasił-
ków, walką z wykluczeniem…   
Polityka społeczna ukazana jest na tle demografii gminy. I tak do-
wiadujemy się, że jest nas (zameldowanych) 43.156 osób. Liczba 
mieszkańców regularnie spada i dotyczy to przede wszystkim miasta, 
które już dziś ma mniej niż 20 tys. mieszkańców. Wielu bowiem an-
drychowian przeprowadza się do sołectw i tam widać, że ilość miesz-
kańców raczej się nie zmniejsza. Niestety, rodzi się coraz mniej dzieci 
– w ostatnich latach o 15% w porównaniu rok do roku. Mamy też 
coraz starsze społeczeństwo, a wśród emerytów przeważają kobiety.

W tym roku po raz pierwszy wszyscy prezydenci, burmistrzowie i wójtowie w Polsce muszą do 31 maja przedstawić 
swoim mieszkańcom „Raporty o stanie gminy”. Jest już andrychowski raport.
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samorząd

Drogi i komunikacja
Bardzo szczegółowo opisana jest działalność samorządu w zakresie 
utrzymania i rozbudowy układu komunikacyjnego wraz z dbałością 
o drogi gminne. Znajdziemy tam także opis wszystkich dróg – kra-
jowych, wojewódzkich i powiatowych. Tak więc na terenie samego 
miasta droga krajowa DK52 ma długość 4,460 km; wojewódzka jest 
o długości 3,400 km, a powiatowe łącznej długości w mieście mają 
– 15,758 km. Długość wszystkich dróg gminnych wynosi w Andry-
chowie 25,301 km. Na terenach wiejskich te liczby wyglądają na-
stępująco: - krajowa o długości 4,294 km - wojewódzka o długości 
8,400 km - drogi powiatowe o łącznej długości 24,390 km - drogi 
gminne o łącznej długości 127,723 km. Co roku gmina wydaje na 
rozbudowę i remonty dróg od kilku do kilkunastu milionów.
W dziale komunikacji opisano też miejską komunikację publiczną 
wraz z jej szerokimi planami – już realizowanym w ramach projek-
tu „Rozbudowa i modernizacja lokalnego transportu publicznego 
w Andrychowie” – z kilkunastomilionową dotacją unijną i zaku-
pem 14 nowych autobusów.

Przestrzeń i środowisko
W „Raporcie” dokładnie opisana jest polityka w zakresie pla-
nu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miasta 
i wszystkich sołectw, sporządzona na podstawie studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 
Dokumenty te określają przeznaczenie terenów pod różne cele – 
mieszkaniowe, gospodarcze, zielone, rolne itp. Zawiera też pełną 
inwentaryzację i opis gruntów gminnych.
W następnej kolejności opisane są działania w zakresie ochrony 
środowiska i dbałości o nie. Dokument opisuje wszystkie działa-
nia proekologiczne od planu gospodarki niskoemisyjnej, przez 
wymianę pieców i monitoring stanu powietrza, ochronę wód, ob-
szarów zielonych aż po gospodarkę leśną i rolniczą. Z tym działem 
związane są też wszystkie inwestycje nakierowane na pozyskiwanie 
odnawialnych źródeł energii – np. przez baterie słoneczne zainsta-
lowane na kilku placówkach oświatowych.
 
Gospodarka komunalna
W tym dziale „Raport” opisuje wszystko, co wiąże się z gospo-
darką odpadami, ich zbiórką, transportem utylizacją i rekultywacją 
dawnego składowiska i kosztami z tym związanymi, a także gospo-
darką wodą i ściekami. Zajmują się tym Zakład Gospodarki Ko-
munalnej i Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Ten drugi dostarcza 
mieszkańcom wodę i odbiera ścieki, które potem są oczyszczane 
w gruntownie zmodernizowanej oczyszczalni. ZWiK od kilku lat 
rozbudowuje też sieć kanalizacyjną.
Inne zakłady komunalne, jak Zakład Obsługi Mienia Komunalnego 
zajmują się administrowaniem i utrzymaniem zasobów mieszkanio-
wych, lokali użytkowych i wszelkich innych gminnych nieruchomości. 
Niezwykle ważnym elementem gospodarki komunalnej jest oży-
wianie konkretnych obszarów i rewitalizacja zabytków. Tak po-
wstały plany zagospodarowania obszarów pańskiej Góry i wokół 
niej, a także Pałacu Bobrowskich wraz z otoczeniem.

Bezpieczeństwo
W „Raporcie o stanie gminy” znajdziemy też dane na temat stanu 
bezpieczeństwa w Gminie Andrychów. A zajmują się nim różne 
służby: Policja, Straż Miejska, Państwowa Straż Pożarna i Ochot-

nicze Straże Pożarne. Służby te nie tylko interweniują w sytuacjach 
zagrożenia, ale też prowadzą działalność profilaktyczną i edukacyj-
ną. Wciąż rozbudowywany jest i modernizowany monitoring na 
terenie miasta i sołectw. Obecnie działa w gminie 30 kamer o wy-
sokiej rozdzielczości, a będzie ich blisko sto.

Kultura, sport i turystyka
Od kilkunastu lat Andrychów zmienia swoje oblicze, z miasta w stu 
procentach przemysłowego przeistacza się w gminę turystyczną. 
Wykorzystuje do tego celu swoje atrakcyjne położenie i piękne tereny 
górskie i leśne. I przynosi to już wymierne korzyści. Powstają nowe 
ośrodki wypoczynkowe i rozrywkowe, hotele i domy noclegowe, 
rozbudowywana jest baza sportowa i rekreacyjna, a co za tym idzie 
zwiększa się liczba turystów odwiedzających Gminę Andrychów – 
sięga już pół miliona turystów rocznie, a w tym ponad 90 tys. zostaje 
tutaj dłużej niż jeden dzień. W gminie działają też instytucje kultury: 
Centrum Kultury i Wypoczynku z kilkoma Wiejskimi Domami Kul-
tury oraz Miejska Biblioteka Publiczna z Gminnym Centrum Infor-
macji (Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie).
Gmina ma i rozbudowuje liczne obiekty sportowe: boiska, „Orli-
ki”, odkryty Basen Kąpielowy i właśnie wybudowaną krytą pływal-
nię. W planach jest już budowa hali sportowej i terenów rekreacyj-
nych wokół Pańskiej Góry. 
 
Przemysł i rynek pracy
Jeszcze na początku zmian ustrojowych i transformacji gospodarczej 
Andrychów miał ponad 20-procentowe bezrobocie – tak było w po-
łowie lat 90. Dziś bezrobocie sięga 5,4% i jest najniższe w historii. 
Składa się na to wiele czynników: zmiana charakteru gminy, budowa 
nowych firm, boom budowlany, rozbudowa handlu i usług. 
W mieście powstała też strefa aktywności gospodarczej i praktycz-
nie od tego roku zaczyna się jej zabudowa. Ale i wcześniej w pół-
nocno-zachodnim obszarze miasta ulokowało się wiele dobrze 
prosperujących firm z wieloma miejscami pracy. 
Aktywność mieszkańców nie ogranicza się do działalności zawodo-
wej. Wiele osób angażuje się w prace organizacji pozarządowych, 
a gmina ma szeroki program współpracy z takimi organizacjami – 
łącznie z ich finansowym wspieraniem.
 
Po co taki raport i co dalej?
- Mam nadzieję, że zawarte w raporcie informacje posłużą mieszkańcom naszej 
gminy do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania naszego samorządu – 
mówi Tomasz Żak Burmistrz Andrychowa. 
W podsumowaniu „Raportu” burmistrz dodaje: 
- Rok 2018 był dla Gminy Andrychów rekordowy, jeżeli chodzi o liczbę in-
westycji, także tych z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych. To efekt 
aktywności i skuteczności w aplikowaniu o pieniądze z Unii Europejskiej 
i źródeł krajowych.
A cały dokument Tomasz Żak kończy takimi słowami:
- Chcemy, żeby gmina, nasza mała ojczyzna była miejscem przyjaznym miesz-
kańcom, jak również stanowiła miejsce „utkane z atrakcji” dla przyjezdnych. 
Dbamy o to, żeby doceniano nas z zewnątrz i stawiano jako wzór np. w moder-
nizacji oświetlenia czy stworzeniu komunikacji gminnej, a w przyszłości mię-
dzygminnej. Kierunek, który obraliśmy, będziemy konsekwentnie kontynuować 
w celu poprawy jakości życia naszych mieszkańców. 

mn
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samorząd

Sesja odbyła się w Miejskim Domu Kultury 
o godzinie 10 i otwarł ją przewodniczą-

cy Rady Miejskiej Krzysztof  Kubień. Na-
tychmiast zrobiło się gorąco. Zaczęło się już 
w punkcie, gdy radni mieli przyjąć porządek 
obrad.

Odwołanie i wybory
Najpierw radny Roman Babski zapytał 
Krzysztofa Kubienia, w czyim imieniu po 
kwietniowej sesji złożył zapytanie do Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, czy 
na ostatniej Sesji Rady powołanie Miejskiego 
Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki było legal-
ne? Radny pytał, dlaczego nie konsultował tego 
z Radą, a podpisał się nie jako jeden radny, ale 
jako Przewodniczący Rady Miejskiej. Krzysztof  
Kubień uznał, że miał do tego prawo.
Po tym wystąpieniu wniosek o odwołanie 
Krzysztofa Kubienia i Alicji Studniarz złożył 
radny Tadeusz Sarlej. Radny odczytał długie 
uzasadnienie obu swoich wniosków. Ich pełne 
brzmienie przytaczamy obok relacji z Sesji. 
Po tym wniosku przewodniczący ogłosił 
piętnastominutową przerwę. Po niej radni 
głosowali wniosek o uzupełnienie porządku 
obrad o punkty: odwołanie przewodniczące-
go i odwołanie wiceprzewodniczącej, a także 
późniejsze przeprowadzenie wyborów na te 
dwie funkcje w Radzie. Radni przegłosowali te 
wnioski w następujący sposób: 11 było za, 9 
przeciw, nikt się nie wstrzymał, a głosowanie 
odbyło się w obecności 20 radnych, nieobecny 
był Maciej Kobielus. (21 to pełny skład Rady 
Miejskiej). Oba wnioski były przyjęte takim sa-
mym stosunkiem głosów.
Po tym głosowaniu Krzysztof  Kubień ogłosił 

godzinną przerwę, aby przygotować wybory 
i głosowania, które zgodnie z przepisami mu-
szą być tajne, tak samo przy odwołaniu, jak 
i powołaniu przewodniczących.
Po przerwie, podczas której jeszcze trwały 
dyskusje pomiędzy radnymi przeprowadzono 
głosowania. Najpierw Rada odwołała Krzysz-
tofa Kubienia stosunkiem głosów 11 za przy 
9 sprzeciwu. Potem w takim samym stosunku 
z funkcją wiceprzewodniczącej pożegnała się 
Alicja Studniarz.
Odchodzący przewodniczący Krzysztof  Ku-
bień oddając łańcuch powiedział, że ze wszyst-
kimi zarzutami przedstawionymi w uzasadnie-
niu odwołania się nie zgadza. Niczego w tej 
Radzie nie ukrywał, a dokumenty są do wglą-
du. Uznał też, że nie jest prawdą, jakoby nie 
współpracował z burmistrzem. - Ale cóż, takie 
są prawa demokracji, że decyduje większość – dodał. 
Krzysztof  Kubień powiedział też, że nie trak-
tuje tej sytuacji jako porażki i przyjmuje swoje 
odwołanie z pokorą, ponieważ dobrze spełniał 
swoje obowiązki.

Po tym wystąpieniu powołano komisję skruta-
cyjną, do której weszli: Andrzej Powroźnik, 
Stanisław Prus i Władysław Żydek. Komi-
sja przygotowała i przeprowadziła głosowania. 
Po odwołaniu Krzysztofa Kubienia zgłoszono 
dwie nowe kandydatury: Romana Babskiego 
i... Krzysztofa Kubienia. 
Szefem Rady Miejskiej w Andrychowie zno-
wu został Roman Babski – po półrocznej 
przerwie. Jego zastępcą – po odwołaniu wi-
ceprzewodniczącej – został Tadeusz Sarlej. 
W prezydium nadal jest dotychczasowa wice-
przewodnicząca Dorota Magiera. Wszystkie 
głosowania były w takim samym stosunku 
głosów 11 do 9.
Dalszą część sesji poprowadził już nowy prze-
wodniczący Roman Babski.

Raport i wotum
Po trzech godzinach od rozpoczęcia sesji tak 
naprawdę radni przeszli do pierwszych punk-
tów przewidzianych w porządku obrad. Roz-
poczęli od przyjęcia Protokołu z IX sesji Rady 
Miejskiej. Potem było sprawozdanie z bieżą-
cych prac Burmistrza. O wszystkich wydarze-
niach, które relacjonował burmistrz pisaliśmy 
na naszych stronach internetowych, a i w tym 
numerze Nowin Czytelnicy znajdą te informa-
cje.
Kluczowym punktem tej części obrad był 
„Raport o stanie Gminy Andrychów za 2018 
r.”, który został opublikowany już w połowie 
maja. Zwiera wszystkie dane finansowe i de-
mograficzne jakie w 2018 roku uzyskała Gmi-
na Andrychów. „Raport” to zupełnie nowy 
obowiązek wszystkich samorządów w Polsce, 
jest opracowywany i omawiany po raz pierw-
szy w historii. Szczegółowo omawiamy go 

Burzliwa sesja i duże zmiany
Nietypowy przebieg miała majowa Sesja Rady Miejskiej w Andrychowie. Miała kilka ważnych punków, tak planowa-
nych, jak i niespodziewanych. Doszło do zmiany przewodniczącego i jednej z jego zastępczyń. Potem był „Raport o 
stanie gminy” i związane z nim wotum zaufania dla burmistrza. Następnie radni przyjęli sprawozdanie finansowe za 
rok 2018 i udzielili burmistrzowi Tomaszowi Żakowi absolutorium. 

Od lewej: wiceprzewodnicząca Dorota Magiera oraz przewodniczący Krzysztof Kubień, 
wiceprzewodnicząca Alicja Studniarz - przed odwołaniem

Nowy przewodniczący RM Roman Babski Nowy wiceprzewodniczący Tadeusz Sarlej
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w obszernym artykule na dalszych stronach 
Nowin. W całości, a liczy on sobie 233 strony 
jest on dostępny na internetowych stronach 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miej-
skiego.
Na Sesji burmistrz Tomasz Żak omówił ten 
dokument i zaprosił radnych oraz mieszkań-
ców do dyskusji. Debata nad „Raportem” 
trwała krótko i nie zawsze związana była 
z jego treścią. Najgorętsza wymiana zdań mia-
ła miejsce pomiędzy Krzysztofem Kubieniem 
(odwołanym ze stanowiska przewodniczące-
go RM) a burmistrzem Tomaszem Żakiem. 
Zdominowały ją emocje i pretensje. 
Po tym radni przyjęli raport, a w końcu na 
jego podstawie zagłosowali nad wotum zaufa-
nia dla burmistrza. Wynik tego głosowania to 
15 radnych „za” i 5 „przeciw”.

Absolutorium 
Kolejnym ważnym punktem majowej Sesji 
Rady Miejskiej było sprawozdanie z wyko-
nania budżetu za 2018 rok. Przedstawiła go 
Skarbnik Gminy Dorota Żywioł. Stwierdziła 
ona, że dochody gminy zostały zrealizowane 
na poziomie niemal 98 proc. i nominalnie 
zamknęły się kwotą 185 mln 565 tys. zł. Po-
dobny stopień realizacji osiągnęły wydatki 
– 97,75 proc i wyniosły 208 mln 618 tys. zł. 
Pełne sprawozdanie ze szczegółami można 
znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego. Są tam 
wszystkie dochody i wydatki rozpisane na po-
szczególne działy.
Po złożeniu sprawozdania pozytywną opi-
nię o nim odczytał przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej radny Sławomir Nowak. Przed-
stawił on też opinię Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Krakowie o tym dokumencie 
– również pozytywną. Po krótkiej dyskusji 
Rada przyjęła sprawozdanie: 18 radnych było 
za, nikt nie był przeciwko, a 2 radnych wstrzy-
mało się od głosu. 
Po tym głosowaniu przyszedł czas na abso-
lutorium dla burmistrza, co oznacza, że Rada 
przyjmuje rozliczenie i pozytywnie go ocenia. 

Tym razem 15 radnych było za, nikt nie był 
przeciw, a 5 radnych wstrzymało się od gło-
su. Po głosowaniu radni i pracownicy gminy 
składali gratulacje Tomaszowi Żakowi i jego 
zastępcom.

Inne uchwały i sprawozdania
Sprawozdanie finansowe nie było jedynym. 
Radni zapoznali się też ze sprawozdaniami 
z wykonania planu finansowego Centrum 
Kultury i Wypoczynku w Andrychowie za 
2018 r. i takim samym Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Andrychowie. Po tym była też 
informacja o stanie mienia komunalnego 
Gminy Andrychów. Rada przeszła potem do 
podjęcia uchwał w następujących sprawach:
1. Zmiany uchwały nr XXIV-232-16 Rady Miej-
skiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016 r. 
2. Przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospo-
darowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 
Andrychów na lata 2019-2024”.
3. Ustalenia cen biletów za przejazdy auto-
busami na liniach międzygminnych, dla któ-
rych Organizatorem jest Gmina Andrychów 
(Stawki nie ulegają zmianie).
4. Zmian w budżecie gminy i uchwale budże-
towej na 2019 rok.
5. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Andrychów na lata 2019-2028.
6. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Wadowickiego w 2019 r. 
Rada przyjęła też obwieszczenie w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 
XXXI-293-13 Rady Miejskiej w Andrychowie 
z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określe-
nia przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Andrychów, udostępnionych dla operatorów 
i przewoźników oraz warunków i zasad ko-
rzystania z tych przystanków.
Na koniec Sesji były wolne wnioski, oświad-
czenia. A po nich odpowiedzi na interpelacje 
i zapytania.
    

mn   Fot. Marek Nycz

WNIOSKI O ODWOŁANIA

 ***
Andrychów, dnia 30 maja 2019 r.
Wniosek 
o odwołanie Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Andrychowie, Pana Krzysztofa Kubie-
nia
Uzasadnienie: 
- doprowadzenie do szkód wizerunkowych 
Rady Miejskiej, poprzez absencję podczas 
ważnych imprez i uroczystości gminnych 
oraz lekceważące traktowanie insygnium 
Rady Miejskiej,
- zatajenie przed Radą decyzji prokuratury 
dotyczącej umorzenia postępowania wobec 
burmistrza Andrychowa, w sprawie rzeko-
mych nieprawidłowości i braku nadzoru 
w CKIW,
- przywłaszczenie petycji opatrzonej niemal 
800 podpisami Mieszkańców, a otrzymanej 
podczas spotkania w SP2, 
- wystąpienie samodzielne do RIO w imieniu 
Rady w sprawie kontroli prawidłowo pod-
jętych uchwał dotyczących powołania MO-
SKiT-u i towarzyszących mu zmian w budże-
cie oraz zatajenie tych arbitralnych działań 
przed Radą, a co się tym wiąże - brak wiedzy 
niezbędnej do piastowania funkcji, czego 
dowodem są zarzuty wskazane w skardze 
do RIO dotyczące m.in. nieuprawnionego 
dokonywania zmian w budżecie przez Za-
stępcę Burmistrza oraz nieuprawnionego 
zgłaszania projektów uchwał przez Zastępcę 
Burmistrza podczas nieobecności Burmi-
strza na sesji Rady Miejskiej,
- permanentny brak współpracy z burmi-
strzem, pomimo woli takiej współpracy ze 
strony organu wykonawczego,
- ustawiczne pomawianie organu wykonaw-
czego i doszukiwanie się w jego działaniach 
drugiego dna i przekrętów.
W konsekwencji:
- utrata zaufania radnych RM w Andrycho-
wie, 
- utrata wiarygodności i możliwości dalsze-
go piastowania funkcji przewodniczącego 
Rady Miejskiej.

*
Andrychów, dnia 30 maja 2019 r.
Wniosek 
o odwołanie wiceprzewodniczącej Rady 
Miejskiej w Andrychowie, Pani Alicji Stud-
niarz
Uzasadnienie:
- całkowity brak współpracy z Burmistrzem, 
pomimo deklaracji współpracy z jego strony,
- permanentna absencja podczas spotkań 
z Mieszkańcami Gminy Andrychów, moty-
wowana nieustannie względami osobistymi,
- ostentacyjna odmowa udziału w ważnych 
głosowaniach, podczas sesji Rady Miejskiej,
- ustawicznie deklarowany niski poziom wie-
dzy i kompetencji, przy równoczesnym bra-
ku dobrej woli do ich zgłębiania.
W konsekwencji:
- utrata zaufania Radnych Rady Miejskiej.

Radny Wiesław Mikołajek gratuluje absolutorium burmistrzowi Tomaszowi Żakowi
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Najdroższa szkoła naszej gminy

Zaledwie trzy miesiące temu zastanawialiśmy na łamach „No-
win”, jak będzie wyglądała przyszłość Szkoły Podstawowej 

nr 3, kiedy to w czerwcu mury placówki przy ul. Daszyńskiego 
opuści ostatni rocznik gimnazjalistów i na koniec roku zostanie 
w niej 35 uczniów. 
Wszelkie szacunki osobowe wskazywały, że od września szko-
ła liczyć będzie co najwyżej kilkudziesięciu uczniów, a rachunki 
ekonomiczne, że jest to bardzo nieopłacalne, przede wszystkim 
dla budżetu gminy. Nie zważając na racjonalne głosy podnoszone 
przez różne gremia, posiadający w Radzie Miejskiej większość, 
radni koalicji PiS i Kobielus 2018 opowiedzieli się przeciwko li-
kwidacji „Trójki” i połączeniu jej z „Dwójką”. – Należy rodzicom 
dać szansę – argumentowali. Więc sprawdzamy, czy rodzice z danej 
im szansy (już drugiej!) skorzystali. 
Opierając się na danych arkusza organizacyjnego przygotowa-

nego przez dyrektor – Alicję Kies, wiemy już, że Szkoła Pod-
stawowa nr 3, w roku szkolnym 2019/2020 liczyć będzie cztery 
oddziały. Tym samym ma ona szansę na tytuł najmniejszej szkoły 
miejskiej w Małopolsce, jak również najkosztowniejszej w gminie 
Andrychów. 
W wykazanych czterech oddziałach, teoretycznie, uczyć się będzie 
82 uczniów. „Trójkę” tworzyć będą: prawdopodobnie dwie klasy 
pierwsze (po 24 i 23 uczniów), jedna klasa druga (13 uczniów) 
i jedna klasa trzecia (22 uczniów). 
Szkoła to nie tylko uczniowie, to także cała machina administra-
cyjno – obsługowa. Składać się na nią będą: etat dyrektora a także 
po ¼ etatu (10 godz. w tygodniu – czyli 2 godz. dziennie!) dla 
sekretarza szkoły, konserwatora, woźnego, intendentki, ½ etatu 
dla sprzątaczki, ¾ dla kucharki. Jak w każdej szkole i w tej osiem-
dziesięciodwuosobowej będzie pracował bibliotekarz i pedagog 
(po 7 godz. w tygodniu), oraz pracownik świetlicy (23 godz. w ty-

Andrychowskie podstawówki 
przed nowym rokiem
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godniu). Nie należy się dziwić tym precyzyjnym wyliczeniom, bo-
wiem one pochodną ilości uczniów przypadających na placówkę.
Nie bezpodstawnie zostały też użyte pojęcia: teoretycznie oraz praw-
dopodobnie. Bo to, co zaplanowane w kwietniu, we wrześniu bywa 
weryfikowane. Często, właśnie wtedy, rodzice przenoszą dzieci 
do innej placówki. Takim sposobem powstała trzynastoosobowa 
klasa, która pierwotnie (na papierze) była planowana jako klasa 
licząca 20-tu uczniów. Takie zdarzenie nie pozostaje bez konse-
kwencji dla budżetu miasta.
Z dniem 31 sierpnia dwunastu nauczycieli przestanie być pracow-
nikami SP nr 3. Część z nich wystarała się o etaty w innych szko-
łach, część będzie uzupełniać etaty w kilku placówkach, część 
zostanie bezrobotna. 
Jak się dowiedzieliśmy, jeśli któryś z nauczycieli wniósł prośbę 
o zgodę na uzupełnienie etatu w innej szkole, każdą z nich bur-
mistrz załatwił pozytywnie. 
Od nowego roku szkolnego grono pedagogiczne „Trójki” będzie 
liczyło czterech nauczycieli; plus dyrektor. 

Połowa wolnych sal przy Lenartowicza
Ostatnie roczniki gimnazjalne opuszczają też „Piątkę” przy ul. 
Lenartowicza. 
W budynku, który posiada 23 sale lekcyjne zajęte będzie tylko 
11 z nich, bo tyle oddziałów wykazała w arkuszu organizacyj-
nym dyrektor Halina Talar. Gdy wprowadzano reformę edukacji 
powstał projekt utworzenia jednej szkoły, rozdzielonej na dwa 
budynki. W „Czwórce” uczyłyby się klasy od I do IV, w „Piątce” 
od V do VIII. Nie zyskał on jednak aprobaty Rady Miejskiej. 
Również rodzice  gremialnie nie skorzystali  z okazji, by przepisać 
dzieci z jednej do drugiej szkoły. W wyniku czego, w „Czwórce” 
brakuje miejsca, w „Piątce” po pustych salach hula wiatr. 
W nowym roku szkolnym 2019/2020  SP nr 5 tworzyć będą: trzy 
klasy pierwsze (18, 18, 17 uczniów), trzy klasy drugie (18, 16, 19), 
dwie klasy trzecie (25, 25), jedna klasa piąta (22), dwie klasy szóste 
(18, 21). Dokumenty wykazują, że w „Piątce” uczyć się będzie 
217 uczniów. Zabezpieczono 22 etaty nauczycielskie.  W porów-
naniu z rokiem obecnym pracę straci siedmiu nauczycieli. 

Spuszczamy zasłonę milczenia na wszystkie aspekty dydaktyczno 
– wychowawcze, które są istotą szkoły, a w organizmie czterood-
działowym nie mają szans na zaistnienie. Żadnych. Wgłębiając się 
w arkusz organizacyjny „Trójki” i „Piątki” skupiliśmy się na licz-
bach. Bo liczby to ekonomia. A ta powinna zainteresować każde-
go mieszkańca naszej gminy - płatnika podatków, bez względu 
na to, czy ma on dzieci czy nie, czy uczęszczają one do szkoły 
czy nie. 

Konieczność czy rozrzutność?
Jak wiadomo, do kasy gminnej z kasy państwa wpływa tzw. sub-
wencja oświatowa. Subwencja przeliczana jest na klasy 25-osobo-
we. Jeśli tworzy się klasę mniej liczną, koszty rosną i pokrywa je 
gmina. Każda osoba w klasie ponad normatywne 25 osób, to do-
datkowe pieniądze, czyli zysk dla budżetu miasta. Niestety, takich 
licznych zespołów w gminnych szkołach prawie nie ma. 
Subwencja oświatowa w minionym roku 2018 wyniosła ok. 36 
mln zł. Tymczasem koszt rzeczywisty poniesiony na edukację 
w gminie Andrychów wyniósł – 61 mln 420 tys. zł. Różnicę, czyli 

około 25 mln, pokryto z budżetu miasta.  

Ponad 3 tys. zł na bilety lotnicze do Gruzji, gdzie udała się delega-
cja andrychowskich władz, na zaproszenie władz miasta partner-
skiego;  80 tys. zł na kwiatki zdobiące Andrychów… 
Te kwoty poruszały andrychowską opinię publiczną. Poruszały 
niektórych radnych. O tych kwotach się dyskutowało. 
25 mln nikogo nie rusza. 25 mln zbywamy milczeniem. 25 mln 
– konieczność czy rozrzutność? – To i to – wyjaśnia burmistrz 
Tomasz Żak. 

- Panie burmistrzu, czy musimy dopłacać do oświaty?
- Musimy. Bo chcemy, żeby poziom oświaty w naszej gminie był 
wysoki. Żeby dzieci były dobrze wykształcone, żeby w później-
szym życiu osiągały sukcesy. Według wyliczeń i danych mini-
sterialnych w 2018 roku samorządy w całej Polsce dołożyły do 
oświaty 30 mld zł. Gdyby gminy nie musiały wspierać państwa, 
za te pieniądze mogłyby wybudować kilometry dróg, chodników, 
kanalizacji, sporo mieszkań… 

- Czy musimy dokładać tyle? 25 milionów rocznie?
- Nie musimy; pod warunkiem, że rozsądnie gospodarujemy 
finansami, że dokładnie analizujemy koszty. „Dwójka” i „Trój-
ka” są tego przykładem. W tym przypadku niektórzy uważali, 
że ekonomia nie ma tu żadnego znaczenia. Brak zrozumienia, 
rozsądku i wyobraźni pokazuje teraz, co jedna, konkretna de-
cyzja za sobą pociągnęła. Puste sale lekcyjne, które i tak trzeba 
ogrzewać, w jednym budynku podwójna obsada  dyrekcji, świe-
tlic, stołówek, personelu sprzątającego… Płacenie za godziny 
pracy nauczyciela świetlicy w czasie, gdy jest ona pusta, bo dzieci 
w szkole jednozmianowej nie mogą równocześnie przebywać na 
lekcji i w świetlicy. To są zbędne wydatki przekładające się na kil-
ka milionów. To wszystko można było zracjonalizować i te same 
pieniądze wydać na przykład na wzbogacenie bazy dydaktycznej, 
na opłacenie dodatkowych zajęć, na darmowe wstępy na basen… 
na cokolwiek, co miałoby wartość inwestycji w nasze dzieci. Za 
te bezmyślnie wydane pieniądze moglibyśmy zmodernizować in-
frastrukturę oświatową. Do przeprowadzenia termomodernizacji 
zostały nam jeszcze trzy placówki. Ocieplanie budynków przyno-
si realne oszczędności w gminnej kasie. Za oszczędności można 
by sfinansować coś pożytecznego. Tu koło się zamyka.

- A czemu tak się stać nie mogło? Zabrakło silnej, burmi-
strzowskiej ręki?
- W tym wypadku decyzja należała do radnych. Do mnie należy 
wykonanie tego, co uchwali Rada Miejska. Od początku byłem 
zwolennikiem połączenia tych dwóch szkół w jeden organizm 
i przedstawiłem argumenty, które za tym przemawiały. Zgodnie 
z moją koncepcją połączenia dwóch szkół w jeden organizm, 
uniknęlibyśmy zbędnych kosztów, jak również nauczyciele Gim-
nazjum nr 1 nie straciliby pracy. Ponieważ radni przegłosowali 
swoją koncepcję, pracę tę straciło kilka osób a budżet sporo pie-
niędzy. 
Chcę dodać, że teraz właśnie pracujemy nad rozwiązaniami, które 
pozwolą zminimalizować straty. 

Jadwiga Janus
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Patron placówki nie wytrzymuje silnych wiatrów. Pod koniec 
2017 roku został uszkodzony przez orkan nazwany Grzegorzem. 
Potem Mikołaja odnowiono, ale przetrwał kilkanaście miesięcy. 
Dzieła zniszczenia dokonały kolejne, wietrzne nawałnice. I teraz 
wygląda tak jak na załączonym obrazku (zob. foto). - Po poprzed-
nim zniszczeniu udało nam się naprawić Mikołaja Kopernika, ale kolejna, 
ostatnia wichura znowu zrobiła swoje – mówi dyrektor SP nr 4 Dorota 
Zawada. - Teraz chcemy, by powstał nowy projekt i zamierzamy wykonać 
emblemat w nowej technologii, odpornej na wpływy zewnętrzne. Szefowa 
„Czwórki” przyznaje jednak, że na razie w kasie szkoły brakuje 
pieniędzy na to zadanie, ale jak tylko uda się je pozyskać, to pa-
tron szkoły będzie wyglądał jak należy.

jd   Fot. Anna Płonka

Mikołaj masakrowany
Myślą o nowym
Nie ma szczęścia Mikołaj Kopernik na emblemacie widnieją-
cym na ścianie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4. 

Na liście beneficjentów programu „Małopolskie Remizy” znala-
zła się jednostka OSP Inwałd, która otrzyma 48 000 zł. 
Inwałdzka remiza jest w trakcie kompleksowej modernizacji w ra-
mach zadania „Rewitalizacja centrum wsi Inwałd”. Przypomnijmy, że 
wykonawcą pierwszego etapu (fundamenty, kanalizacja) jest Zakład 
Gospodarki Komunalnej, a jego koszt to bez mała 180 tys. zł. Koszt 
drugiego etapu prowadzonego przez kęcką firmę Daniel Kaczmarz 
DPM wyniesie nieco ponad 1,8 mln zł. Dotacja jaką otrzymała jed-
nostka OSP w Inwałdzie to dodatkowy zastrzyk finansowy i zgodnie 
z wymogami programu „Małopolskie Remizy” będzie mogła być 
wykorzystana na zakup materiałów, przeprowadzenie prac budow-
lano-remontowych, w tym zagospodarowanie terenu wokół remizy, 
a także na wykonanie i umieszczenie tabliczki informacyjnej o udzie-
leniu dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

ap   Fot. Anna Piotrowska 

Dotacja dla OSP Inwałd
Ponad 4,3 mln złotych to łączna kwota, która wkrótce 
zostanie przeznaczona przez Samorząd Województwa 
Małopolskiego na dofinansowanie prac budowlano-re-
montowych w 122 małopolskich remizach.

Po raz siódmy członkowie andry-
chowskiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku wzięli udział w dorocz-
nym Marszu Nordic Walking. To 
przedsięwzięcie realizowane w wie-
lu zakątkach Polski. Tegoroczna tra-
sa wiodła sprzed bramy wejściowej 
na stadion Beskidu dalej w kierunku 
stacji PKP, pod górę na Biadasów, 
a meta znajdowała się przy Studni 
Kościuszki. Prezes UTW Zbigniew 
Lot przyznaje, że frekwencja nie 
była tym razem zbyt wielka. W mar-
szu, który odbył się w sobotę 11 
maja, wzięło udział 18 osób. 

jd   Fot. UTW w Andrychowie

Senioralny nordic walking także w Andrychowie
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Zapanowała ciasnota. Mało tego, trawnik stał się ofiarą zmo-
toryzowanych. Maria Pytel-Skrzypiec, kustosz Izby Regionalnej 
Ziemi Andrychowskiej, mieszczącej się w zachodnim skrzydle 
zamku, wbiła nawet kołki, by chronić trawniki. Cóż z tego, skoro 
nawet małe auta radzą sobie z takimi przeszkodami bez proble-
mu. Od Jerzego Dwojaka z Wydziału Inwestycji i Drogownictwa 
Urzędu Miejskiego dowiedzieliśmy się, że znaku sprzed zamku 
nie usunięto na polecenie władz miejskich. Co zatem się stało? 
Znak został powalony być może pod wpływem wiatru, a może 
wandali. Po pewnym czasie najprawdopodobniej „zagospodaro-
wali” go złomiarze. I to oni niejako otwarli dziedziniec na bez-
płatne, nieuporządkowane parkowanie. Jerzy Dwojak zapowiada 
powrót znaku zakazu na swoje miejsce. A swoją drogą warto 
przypomnieć, iż na pobliskim Rynku 30-minutowy postój kosz-
tuje jedynie złotówkę, godzina - 1,50 zł.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Zamkowy dziedziniec 
jak parking
Sprzed andrychowskiego zamku zniknął znak zakazujący 
wjazdu na dziedziniec. Choć do tej pory był i tak igno-
rowany przez wielu kierowców, którzy chętnie parkowali 
tu swoje auta, to jednak, gdy tylko zabrakło tabliczki za-
braniającej, wówczas teren przed pałacem przerodził się 
w wielkie miejsce postojowe.

Jego poprzednik, Władysław Gwiazdowski, po kilkunasty latach 
kierowania wadowickim PINB przeszedł na emeryturę. Michał 
Kwarciak odebrał powołanie na to stanowisko z rąk starosty Eu-
geniusza Kurdasa. O stanowisko ubiegało się trzech kandydatów 
zakwalifikowanych i wskazanych przez wojewódzkiego inspekto-
ra nadzoru budowlanego. Nowo powołany inspektor powiatowy 
jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, magistrem inżynie-
rem budownictwa. Trzy lata temu zdobył uprawnienia konstruk-
cyjno-budowlane. W PINB pracuje od marca 2007 roku.
Przypomnijmy jeszcze o innej ważnej zmianie w PINB. Od 
drugiej połowy lutego br. Inspektorat działa w nowej siedzibie. 
Przeniósł się z budynku przy ulicy Kochanowskiego 1 do obiektu 
przy Mickiewicza 27, gdzie mieści się również Powiatowy Urząd 
Pracy w Wadowicach.

jd   Fot. Starostwo Powiatowe w Wadowicach

Nadzór budowlany 
z nowym szefem
35-letni Michał Kwarciak (na zdjęciu po prawej stronie) 
jest od 9 maja powiatowym inspektorem nadzoru bu-
dowlanego w Wadowicach. Do tej pory, od stycznia br., 
pełnił jedynie obowiązki szefa Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego. 

Niestety, na przystanku widać już znaki czasu. Metalowa tablica pordzewiała, 
słupek znajduje się w żywopłocie. Co z tym „fantem” zrobić? Zapytaliśmy o to 
wiceburmistrza Mirosława Wasztyla. - Na razie o tym przedwcześnie mówić, ale nie 
można wykluczyć, że zostanie tędy uruchomiona linia autobusowa do Wieprza – stwierdza 
wiceburmistrz. - Muszą tego chcieć i potem porozumieć się dwa samorządy (andrychowski 
i wieprzowski – dop. jd). Jeżeli powstanie nowa linia, to jak deklaruje Mirosław 
Wasztyl, będzie reaktywowany przystanek i wtedy zostanie też odnowiony słu-
pek z tabliczką. 

jd   Fot. Jacek Dyrlaga 

Przystanek widmo
Przy ulicy Starowiejskiej, obok bloku nr 9, urządzono niegdyś prowizoryczny przystanek autobusowy „na żądanie”. Jeździły 
tędy i zatrzymywały się przez pewien czas autobusy miejskie kęckiego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, a także busy pry-
watnego przewoźnika. Od stycznia 2018 roku MZK zrezygnowało z tej trasy, podobnie uczyniła też druga firma przewozowa. 
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W naszej gminie mieszkańcy zagłosowali głównie na Prawo 
i Sprawiedliwość. Partia ta uzyskała 9422 głosy, co daje 56,46%. 
Drugi miejsce przypadło Koalicji Europoejskiej. Ugrupowanie 
to uzyskało 4 632 głosy czyli 27,76%. Trzecie miejsce zajął ko-
mitet wyborczy wyborców Konfederacja – 4,93%. Na kolejnych 
miejscach uplasowali się – Kukiz’15 – 4,45% i Wiosna – 4,2%. 
Poniżej procenta zdobyły komitety: Lewica Razem, Polska Fair 
Play oraz Polexit – Koalicja.
Najwięcej głosów w naszej gminie otrzymała wicepremier Beata 
Szydło (6590), wyprzedzając Różę Thun (2425) z Koalicji Eu-
ropejskiej i Patryka Jakiego (1754) z Prawa i Sprawiedliwości. 
Mandaty z okręgu nr 10 tj. małopolsko-świętokrzyskiego zdoby-
li Beata Szydło, Ryszard Legutko, Patryk Jaki (wszyscy z PiS) 
oraz Róża Thun i Adam Jarubas (KE). Szóstą osobą, która zdo-
była mandat, ale zasiądzie w Parlamencie Europejskim dopiero 
w przypadku opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Bryta-
nię, czyli po Brexicie jest Dominik Tarczyński.

rf, jd   Fot. Anna Płonka

Gmina Andrychów: 
PiS przed KE

W ostatnią niedzielę maja w większości państw człon-
kowskich UE odbyły się wybory do Parlamentu Europej-
skiego. W Polsce wybieraliśmy 52 europosłów spośród 
866 kandydatów. W gminie Andrychów uprawnionych 
do głosowania było 34 215 osób. Frekwencja wyniosła 
49,03% i należała do najwyższych spośród wszystkich 
gmin w powiecie wadowickim.

24 maja w naszym mieście gościła delegacja samorządu Libiąża (po-
wiat chrzanowski), i to głównie po to, by obejrzeć nowo powstały 
obiekt przy ulicy Włókniarzy. Burmistrz tego miasta, Jacek Latko 
powiedział nam, że i jego miasto przymierza się do budowy krytej 
pływalni.  - Obejrzeliśmy andrychowski basen i muszę powiedzieć, że robi 
wrażenie – stwierdził gość z Libiąża. - A oglądaliśmy wraz ze skarbnikiem 
gminy i szefową wydziału inwestycji wiele takich basenów i ten wasz tutaj w An-
drychowie wyróżnia się pod względem dobrych praktyk inwestycyjnych. Gości 
po pływalni oprowadzali burmistrz Tomasz Żak oraz dyrektor jego 
gabinetu – Agnieszka Gierszewska.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga 

Goście z Libiąża na pływalni
Jeszcze nie otwarta a już wzbudza ciekawość nawet wło-
darzy innych miast: andrychowska kryta pływalnia.

Jak powiedziała nam Agnieszka Kołacz, doradca zawodowy Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach filii w Andrychowie, tak 
dobrej sytuacji na rynku pracy nie było od lat. Jest więcej ofert pracy 
– obecnie ponad 200 – niż chętnych do pracy. Poszukiwani są przede 
wszystkim fachowcy budowlani, monterzy, robotnicy wykonujący 
tzw. „wykończeniówkę”. Ale po raz pierwszy od zmian ustrojowych 
w 1989 r. jest coraz więcej ofert w „produkcji”. Rozwijający się prze-
mysł cierpi na brak fachowców, zwłaszcza dobrze wykwalifikowa-
nych robotników. Dziś szkoły zawodowe to mniejszość na tle szkół 
średnich, gdzie przeważają „ogólniaki”. Dlatego wielu młodych ludzi 
z maturą, ale bez studiów, nie ma praktycznego zawodu. I to jest 
kolejny kłopot pracodawców. - Na szczęście PUP dofinansowuje np. staże 
– mówi Agnieszka Kołacz - a pracodawca ma pół roku czasu na przyucze-
nie młodego człowieka do zawodu. Wielu przedsiębiorców – zwłaszcza 
w branży budowlanej – posiłkuje się pracownikami z Ukrainy. W Ma-
łopolsce można ich już liczyć w dziesiątkach tysięcy, a w samym An-
drychowie pracuje kilkuset Ukraińców. Pracodawcy zatrudniają ich 
legalnie i ponoszą pełne koszty tego zatrudnienia. Ciekawa jest także 
sytuacja na rynku pracy dla kobiet. Wciąż brakuje pań w handlu, co 
zresztą przekłada się na coraz wyższe zarobki w tym sektorze. Duży 
wpływ na pracę kobiet ma niewątpliwie program 500+, który po-
zwolił wielu kobietom poświęcić się wychowaniu dzieci, więc brakuje 
ich na rynku pracy.           mn

Rekordowo niskie bezrobocie
Coraz trudniej znaleźć pracownika, więc coraz częściej praco-
dawcy muszą sięgać po obcokrajowców. Tymczasem bezrobo-
cie w Polsce spadło do 5,9 %, a w naszym powiecie – do 5,4 %.

Wielbiciele basenowych szaleństw wodnych otworzyli sezon 
w Andrychowie. 
Godziny otwarcia Basenu Kąpielowego:
- od 8 do 21 czerwca 2019 r. w godz. 9.00 do 18.00
- od 22 czerwca do 18 sierpnia 2019 r. w godz. 9.00 do 20.00
- od 19 sierpnia do 1 września 2019 r. w godz. 9.00 do 18.00

Źródło: ZGK w Andrychów

Sezon basenowy otwarty
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zdrowie

Rodzaj poradni/oddział Czas oczekiwania Liczba oczekujących
Oddział Dziecięcy 0 dni 0
Oddział Wewnętrzny I 0 dni 0
Oddział Wewnętrzny II 0 dni 0
Oddział Noworodków i Wcześniaków 0 dni 0
Oddział Anastezjologii i Intensywnej Terapii 0 dni 0
Poradnia onkologiczna 0 dni 0
Poradnia logopedyczna 0 dni 0
Poradnia chirurgii ogólnej 0 dni 0
Zespół leczenia środowiskowego (domowego) 0 dni 0
Poradnia laryngologiczna 0 dni 0
Poradnia psychologiczna 0 dni 0
Poradnia leczenia uzależnień 0 dni 0
Poradnia rehabilitacyjna 0 dni 0
Poradnia leczenia zeza 38 dni 5
Poradnia zdrowia psychicznego 64 dni 20
Poradnia chorób zakaźnych i hepatologiczna 81 dni 27
Poradnia okulistyczna 38 dni 36
Poradnia diabetologiczna 239 dni 55
Poradnia neurologiczna 577 dni 185
Poradnia ortopedyczna 281 dni 81
Poradnia kardiologiczna 371 dni 229
Poradnia urologiczna 316 dni 132
Poradnia gastroenterologiczna 575 dni 122 
Poradnia chorób naczyń 550 dni 368
Poradnia endokrynologiczna 772 dni 131
Pracownia endoskopii (gastroskopia i kolonoskopia) 213 dni 352

Czekanie na zdrowie
Chociaż wydatki na służbę zdrowia z roku na rok są coraz wyższe, nie przekłada się to na czas oczekiwania do lekarzy 
specjalistów. Kolejki nie tylko nie maleją, ale wręcz rosną i to z roku na rok. Są jednak też pewne wyjątki. Z jakim wyprze-
dzeniem trzeba „zaplanować” chorobę? Sprawdziliśmy terminy w poradniach specjalistycznych Andrychowa i Wadowic.

Najczęściej odwiedzaną placówką zdrowia przez mieszkań-
ców naszej gminy jest Powiatowa Przychodnia Specjali-

styczna w Wadowicach. Terminy wizyt zaskakują, a nawet prze-
rażają np. do endokrynologa czeka się ponad dwa lata. Sytuacja 
w poradniach: urologicznej, gastroenterologicznej czy chorób 
naczyń również nie napawa optymizmem. Na wizytę przyjedzie 
nam poczekać około roku, jeżeli jesteśmy przypadkiem stabil-
nym, nie pilnym. Jaka jest różnica? Otóż kategoria „przypadek 
pilny” dotyczy osób, u których istnieje konieczność pilnego 
udzielenia świadczenia ze względu na postępujący dynamicznie 

proces chorobowy i możliwość ekspresowego pogorszenia stanu 
zdrowia lub zmniejszenia szans na powrót do niego. Pacjent po-
siadający skierowanie z kategorią medyczną „przypadek stabilny” 
to taki pacjent, który nie znajduje się w stanie nagłym i nie został 
zakwalifikowany do kategorii medycznej „przypadek pilny”.
Codziennie w Powiatowej Przychodni Specjalistycznej, mieszczą-
cej się przy ul. Karmelickiej 5, w rejestracji urywają się telefo-
ny. Chorzy poszukują pomocy u specjalistów. Informację kiedy 
ją otrzymają znajdą Państwo w poniższej tabeli. Wykaz dotyczy 
„przypadków stabilnych”. 

Sprawdziliśmy również terminy wizyt u specjalistów w andrychowskim NZOZ Medican. Ku pokrzepieniu serc sytuacja przedstawia 
się  lepiej. Na wizytę u miejscowych lekarzy m.in.: laryngologa, ginekologa, neurologa, stomatologa nie czekamy długo. Pacjenci przyj-
mowani są na bieżąco. Najbardziej odległe daty konsultacji mamy u dermatologa i alergologa: jesień 2019.            ap
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wokół nas

Niczym nadciągająca nawałnica, nagle jak trąba powietrzna czy jak 
błysk błyskawicy – leśny spokój rozdarł ryk zbliżających się mo-

torów crossowych. Hałas był wielki, gdyż jak się okazało było to pięć 
„warczących” maszyn, kierowanych przez dumnych ze swej „potęgi” 
młodzieńców. Dotychczasowa sceneria diametralnie zmieniła swój cha-
rakter. Moje wyciszenie i radość z obcowania z przyrodą zastąpił wielki 
gniew. Został on spotęgowany reakcją wrażliwego na hałas dziecka. Jego 
dłoń zacisnęła się w nerwowej reakcji na moim ramieniu. Trzymając 
się kurczowo, zaczął płakać… Jakby tego było mało, po pewnym cza-
sie ten „hałaśliwy peleton” zawrócił i jechał z powrotem. Starałem się 
dać wyraz swojej złości, co jednak spotkało się z jeszcze gorszą reakcją 
kierowcy, który tym mocniej przygazował, kiedy nas mijał. Tak to się 
zakończyła nasza majówka, a wystraszonego dziecka nie mogłem do 
wieczora uspokoić… 
Czy był to tylko pojedynczy incydent? Poniżej znaleziona w Internecie 
historia Danuty, mieszkanki Rdzawki: „Szłam głównym szlakiem wraz 
z czteromiesięcznym dzieckiem w wózku i napotkaliśmy grupę około 15 
quadów. Musiałam im ustąpić miejsca. Była wąska ścieżka i wjechałam 
aż w krzaki. Ostatni z nich najechał mi na koło, wózek się wywrócił 
i dziecko wypadło. Na szczęście synek odniósł tylko lekkie zadrapania, 
ale mogło się skończyć o wiele tragiczniej. Najgorsze, że ten człowiek 
nawet nie zatrzymał się i nie zapytał, czy wszystko jest w porządku”. 
Czy tak ma wyglądać rzeczywistość XXI wieku? Gdzie się podziała em-
patia, współczucie, troska, jednym słowem miłość? Jaki świat przekaże-
my naszym dzieciom i wnukom? Czy tylko egoistycznych potrzeb, do 
których się dąży w sposób bezwzględny? 
Staram się zrozumieć tych ludzi, którzy mają tego rodzaje pragnienia. 
Jeden z internautów udowadnia, że oni to kochają i muszą gdzieś jeździć. 
Niestety, ten proceder nie ma nic wspólnego z miłością! Tutaj bowiem 
realizuje się swoje pasje, ale kosztem drugiego człowieka i środowiska 
przyrodniczego. Jest to więc czysto egoistyczny tok myślenia. Miłość 
jest dokładnie tego przeciwieństwem. Nie mam nic co do samej formy 
spędzania wolnego czasu w ten właśnie sposób. Warto, by takie miejsca 
powstały i wydaje się słuszne postulowanie o znalezienie takich terenów, 
gdzie nie będą się ścierać ze sobą grupy społeczne o przeciwstawnych 
potrzebach. Przykładowo, są ludzie, którzy wybierają plaże dla nudystów 
i są tacy, którym nie odpowiada taka forma przebywania nad morzem. 
To jest w porządku. W moim odczuciu wspomniani zmotoryzowani po-
winni się zorganizować i starać się takie obiekty utworzyć przy pomocy 
stosownych jednostek państwowych, a nie czekać, aż im się je stworzy, 
by wreszcie dali spokój jeździe po lesie.
Cierpi człowiek, który w świecie pełnym hałasu i pospiechu szuka w gó-
rach, lesie, wytchnienia oraz odpoczynku w ciszy. Cierpią też rośliny 
i zwierzęta, które nie znajdują swych „adwokatów”, by wyrazić swój ból, 
gniew i żal. A przyroda jest tu bardzo niszczona. Warto sobie wyobrazić 
swój piękny duży ogród z licznymi roślinami i ścieżkami. Nagle wpada 
do niego rozpędzony crossowiec i na przełaj jeździ po kwitnących klom-
bach i ścieżkach. Czy inaczej jest w lesie? Im już nie wystarczają leśne 
drogi, gdyż nie dostarczają odpowiedniej ilości adrenaliny. Potrzeba więc 
z nich zjechać i jechać na przełaj, niszcząc po drodze rośliny, zwierzęta, 

ściółkę leśną, a to z kolei prowadzi do erozji gleby. W naszych lasach 
nie trudno znaleźć ślady po takich eskapadach. W Internecie roi się od 
filmów przedstawiających takie popisowe rajdy i to nawet z naszego te-
renu.  A wpływ hałasu na mieszkańców lasu? Nie sądzę, by ten prze-
raźliwy ryk, często zwielokrotniony przez liczbę tych pojazdów był dla 
nich obojętny. Wręcz przeciwnie, zwierzęta są płoszone i przepędzane 
– jak by nie było z własnego „domu”. To dlatego kiedy w Kampinoskim 
Parku Narodowym wykryto pierwszy przypadek afrykańskiego pomoru 
świń (ASF), jednym z zaleceń był bezwzględny zakaz jazdy tymi pojaz-
dami, aby nie rozprzestrzeniać tej groźnej choroby.
Dlaczego zatem w stosunku do gór czy lasów tak trudno zaradzić temu 
tak negatywnemu zjawisku? Najczęściej ten proceder ma miejsce na te-
renach państwowych, czyli kogo? Czy „państwowy” znaczy, że nie ma 
on swojego właściciela? A może właśnie tu jest moje państwo polskie, 
mój i Twój teren, Szanowny Czytelniku?! A może właśnie niszczą moje 
i Twoje góry i lasy! A zatem czy to jest tylko temat dotyczący Lasów 
Państwowych i pozostałych służb mundurowych? 
Warto przypomnieć, że 5 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Andrychowie 
z inicjatywy społeczności lokalnej pod przewodnictwem wiceburmistrza 
Wojciecha Polaka doszło do spotkania służb mundurowych, miej-
scowego kierownika urzędu ochrony środowiska oraz przedstawiciela 
lokalnych mediów, tj. Nowin Andrychowskich Marka Nycza w sprawie 
jazdy motorami crossowymi i quadami po lesie. Na podkreślenie zasłu-
guje postawa komendanta Straży Miejskiej w Andrychowie Krzysztofa 
Tokarza. Dostrzegając zasadność konieczności reakcji na łamanie pra-
wa, zadeklarował organizowanie wspólnych patroli wraz z strażą leśną 
z Nadleśnictwa Andrychów i policją, szczególnie w dni wolne od pracy.  
Dzięki dobrej woli urzędników miejskiego magistratu, w bliskiej per-
spektywie planowane jest kolejne spotkanie poświęcone temu istotnemu 
problemowi społecznemu.  Mamy też nadzieję, że zaproszeni przedsta-
wiciele Parku Krajobrazowego Beskidu Małego wniosą nowe pomysły 
do dalszych prac nad skutecznym przeciwdziałaniem tej patologii. Choć 
należy mieć świadomość, że temu negatywnemu zjawisku trudno będzie 
nagle zaradzić.  Do współpracy przez ten tekst pragnę zaprosić wszyst-
kich ludzi dobrej woli. Nie bądźmy obojętni na zło, które nie jest tylko 
gdzieś bardzo daleko, np. w Afryce. Ono jest też tutaj, w naszych niepo-
wtarzalnych lasach i górskich polanach. 

Józef  Radwan   Fot. Jan Zieliński

Czy w Beskidach można jeszcze odpocząć?
W majowe, niedzielne popołudnie wybraliśmy się na rodzinny spacer tuż obok ośrodka wypoczynkowego na Ko-
cierzu. Wędrówka drogą leśną dostarczała wielu powodów do aktywnego i udanego wypoczynku. Las tętnił życiem. 
Wiosenne kwiaty ukazywały swe wdzięki w blasku słonecznych promieni, a na drzewach mniej lub bardziej śmiało 
pojawiły się zalążki nowych pędów i liści. Wesoły i różnorodny śpiew ptaków sprawił, że miejsce to stało się swoistą 
estradą koncertową. Niestety ten błogostan nie trwał zbyt długo.
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Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowych 
zasadach będzie można składać internetowo od 1 lipca (poprzez 
kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal 
PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną. 
Najważniejsze zmiany, które wejdą w życie od 1 lipca 2019 r. to:
- zmiana okresu świadczeniowego, na który zostanie ustalone 
prawo do 500+;
- zostaje wprowadzona ciągłość wypłaty świadczenia wycho-
wawczego w przypadku śmierci jednego z rodziców któremu 
było przyznane świadczenie wychowawcze. Oznacza to, że jeżeli 
w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica drugi rodzic złoży 
wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, pra-
wo ustala się począwszy od dnia śmierci rodzica;
- wprowadzenie 3 miesięcznego okresu liczonego od dnia naro-
dzenia dziecka  na złożenie wniosku na świadczenie wychowaw-
cze na nowo narodzone dziecko. Świadczenie wówczas zostanie 
wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka;
- w sprawie świadczenia wychowawczego będzie wydawana in-
formacja o przyznaniu świadczenia, a nie jak do tej pory decyzja;
- świadczenie wychowawcze w przypadku osób samotnie wycho-
wujących dzieci nie będzie uzależnione od zasądzenia alimentów 
od drugiego rodzica. 
- od 1 lipca świadczenie otrzymają również dzieci umieszczo-
ne w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli 
w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regio-
nalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyj-
nych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci 
umieszczone w domach pomocy społecznej;
Kiedy składać wnioski aby mieć przyznane prawo od lipca 2019 r.?
W przypadku rodzin, które nie pobierały świadczenia wycho-
wawczego,  rodzic jest zobowiązany złożyć wniosek od 1 lipca 

2019 r. do 30 września 2019 r. Jeżeli rodzic złoży wniosek po 
30 września świadczenia będą przysługiwać od miesiąca złożenia 
wniosku.
W przypadku rodzin, które aktualnie otrzymują świadczenia wy-
chowawcze do końca września 2019 r. jeżeli chcą zachować cią-
głość wypłaty muszą złożyć wniosek od 1 lipca 2019 r. do 30 
września 2019 r. W związku z powyższym od lipca składają jeden 
wniosek na wszystkie dzieci, który zostanie odpowiednio rozpa-
trzony.
Kiedy zostaną wypłacone pierwsze świadczenia na nowych 
zasadach?
wnioski przyjęte od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. - świad-
czenia zostaną wypłacone najpóźniej do 31 października 2019 r.
wnioski przyjęte od 1 września 2019 r. do 30 września 2019 r. - 
świadczenia zostaną wypłacone do 30 listopada 2019 r.
wnioski przyjęte od 1 października 2019 r. do 30 października 
2019 r. - świadczenia  zostaną wypłacone do 31 grudnia 2019 r.
wnioski przyjęte od 1 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r. - 
świadczenia zostaną wypłacone do 31 stycznia 2020 r.
wnioski przyjęte od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. - 
świadczenia zostaną wypłacone do 29 lutego 2020 r.
Na podstawie wniosków składanych od 1 lipca 2019 r., świad-
czenie zostanie przyznane do 31 maja 2021 r. W związku z tym 
w 2020 r. nie trzeba będzie składać kolejnych wniosków. W celu 
uzyskania świadczeń na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 
2022 r., trzeba będzie od lutego 2021 r., złożyć nowy wniosek na 
ww. okres.
Rekomendujemy składanie wniosków drogą elektroniczną. np.: 
za pomocą bankowości elektronicznej.

Materiał nadesłany przez OPS

Od 1 lipca 2019 r. zmiany w programie 500+
Po zmianie Program 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. 

Przypomnijmy, że Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego została po-
wołana przez Zarząd Województwa Małopolskiego w 2004 roku. Zadania Rady oraz 
regulamin pracy określa Uchwała Nr 46/2019 ZWM z dnia 15 stycznia 2019 roku.
Zadaniem Rady jest pełnienie funkcji ciała opiniodawczo-doradczego Zarządu 
Województwa Małopolskiego w zakresie:
a) pobudzania i monitorowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w woje-
wództwie małopolskim,
b) integrowania projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
c) kształtowania współpracy między jednostkami administracji publicznej w regio-
nie w zakresie nowoczesnych, cyfrowych rozwiązań administracyjnych,
d) monitorowania działań z zakresu informacji publicznej w województwie. 

Źródło: UM

Burmistrz doradza Zarządowi Województwa
27 maja 2019 r. Marszałek Województwa Małopolskiego, Witold Kozłowski powołał Tomasza Żaka, Burmistrza An-
drychowa w skład Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Tomasz Żak w trakcie kadencji 2018 – 2023 
będzie w niej pełnił funkcję doradczą z ramienia Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. 
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Przybyło kilkunastu chętnych, ale tylko dziesięciu lekarz dopuścił 
do oddania krwi. Pozostali na skutek różnych dolegliwości zdro-
wotnych musieli odejść z kwitkiem. Podczas akcji zebrano 4,5 
litra tego bezcennego, życiodajnego płynu. Jak dowiedzieliśmy się 
od organizatora przedsięwzięcia i zarazem szefa andrychowskie-
go Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi Andrzeja Cie-
ślaka, niestety liczba chętnych do oddawania krwi z roku na rok 
maleje. Przyciągają obecnie duże akcje takie jak choćby w ramach 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Mniej krwi, mniej dawców...
8 maja w siedzibie Zarządu Miejskiego Polskiego Czer-
wonego Krzyża przy ulicy Starowiejskiej odbyła się akcja 
krwiodawstwa.

Wystawę przygotował Woje-
wódzki Szpital Psychiatrycz-
ny w Andrychowie. Z opisów 
można było dowiedzieć się 
podstawowych informacji o tym 
zaburzeniu psychicznym. Zapre-
zentowano też dzieła plastyczne 
wykonane przez podopiecznych 
szpitala psychiatrycznego biorą-
cych udział w warsztatach zaję-
ciowych. Ekspozycję pokazano 
w przewiązce łączącej główny 
gmach magistratu z kasami oraz biurem obsługi klienta.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

O depresji w magistracie
W andrychowskim Urzędzie Miejskim zaprezentowano 
w dniach 6 – 17 maja ekspozycję poświęconą depresji.

Kilka miesięcy temu otrzymał za to Złoty Krzyż Zasługi. Wcze-
śniej został uhonorowany tytułami Zasłużony dla Zdrowia Naro-
du oraz Zasłużony dla Województwa Małopolskiego.
- Po powrocie z wojska w 1979 roku zacząłem pracować w Wytwórni Silni-
ków Wysokoprężnych i od tego czasu już na stałe zostałem honorowym daw-
cą krwi – wspomina Tadeusz Guzdek. - Związałem się z andrychow-
skim PCK i tutejszym Klubem Honorowych Dawców Krwi. Bywał okres, 
gdy nasz bohater brał udział w sześciu akcjach krwiodawstwa 
rocznie, a więc co dwa miesiące. Obecnie, w wieku 62 lat, czyni to 
cztery razy w roku. Jest osobą niezwykle skromną, chcącą poma-
gać innym. Mimo, że posiada pewne przywileje jako krwiodawca, 
to nigdy z nich nie korzystał. Swoją pasję zaszczepił dzieciom. 
Córka Marta oddała już 17 litrów, a syn Artur z ponad 20 litrami 
oddanej krwi otrzymał odznakę Zasłużony dla Zdrowia Narodu. 
Szef  andrychowskich krwiodawców Andrzej Cieśla z uznaniem 
wypowiada się o Tadeuszu Guzdku, tym bardziej że chętnych do 
oddawania krwi ubywa.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Krwiodawca ze Złotym 
Krzyżem Zasługi

Po raz pierwszy oddał 
krew, gdy stanął przed 
wojskową komisją po-
borową w Wadowicach. 
Stało się to w 1976 roku. 
Teraz ma na swoim kon-
cie oddanych ponad 77 
litrów tego bezcennego 
płynu. Tadeusz Guzdek 
należy do liderów wśród 
andrychowskich krwio-
dawców.

W czasie prac od 13 do 31 maja skrzyżowania torów z droga-
mi (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781 oraz drogi powiatowej 
nr 1741K ) zostały wyłączone z ruchu i ustanowiono objazdy. Na 
przejazdach wymienione zostały tory, zabudowano nawierzch-
nię z płyt gumowych małogabarytowych oraz odbudowano na-
wierzchnię dróg na odcinkach dojazdowych do torów. Wszystkie 
te działania – jak informuje Dorota Szalacha z Zespołu Prasowego 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zwiększyły poziom bezpie-
czeństwa użytkowników ruchu kolejowego i drogowego. – Kierowcy 
sprawniej i ciszej będą pokonywać te skrzyżowania – stwierdza rzecznicz-
ka. – Piesi zyskali nowe chodniki, co zapewni bezpieczniejszą komunikację. 
PKP PLK wykonają także prace, ułatwiające komunikację i podno-
szące poziom bezpieczeństwa na przejeździe kolejowo-drogowym 
w Kętach (na trasie kolejowej nr 117) - w ciągu drogi powiatowej  
(ul. Żeromskiego). Koszt tych prac to 1,4 mln zł.

ap

Remont przejazdów kolejowych

W maju zmodernizowano dwa przejazdy kolejowo-dro-
gowe w Andrychowie, na trasie kolejowej nr 117 Kalwaria 
Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko-Biała: na ulicy Be-
skidzkiej oraz ul. Żwirki i Wigury. Łączny koszt inwestycji 
to 776 tysięcy. Pieniądze pochodziły ze środków wła-
snych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
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Już w nocy tego dnia otrzymali kilkanaście zgłoszeń z prośbą o ra-
towanie mienia na skutek podtopień. W andrychowskiej Jednostce 
Ratowniczo-Gaśniczej PSP zwiększono liczbę strażaków na zmia-
nach. Najgorzej w powiecie wadowickim było w rejonach nadwi-
ślańskich, nad Skawą i potokiem Kleczanka. Andrychów ominęły 
nawałnice. Dzięki temu sprzęt z andrychowskiej jednostki PSP 
można było wykorzystać gdzie indziej. Andrychowscy strażacy 
działali w okolicach Dąbrowy Tarnowskiej, Łączan i Miejsca (tere-
ny nad Wisłą).  Stany alarmowe lub pogotowia przeciwpowodzio-
wego utrzymano do poniedziałku 27 maja.

jd   Fot. Marek Nycz

Polało: strażacy w akcji
Spore opady deszczu, które wystąpiły począwszy od 22 
maja nie pozostały obojętne na stan wód w gminie An-
drychów. Widać to było w centrum miasta na Wieprzów-
ce oraz na Targaniczance i Rzyczance. Strażacy z PSP oraz 
OSP na brak pracy bynajmniej nie narzekali.

Bardzo ważnym elementem wyprawy był XXIII Rajd Fabularny 
Honker, zorganizowany na wzgórzach Monte Cassino, na tere-
nach walk 2. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych. Podczas dwóch dni 
uczestnicy zmagali się z wieloma trudnościami i realiami, w któ-
rych walczyli żołnierze 75 lat temu. Na 22-kilometrowej trasie 
na harcerki i harcerzy czekało pięćdziesiąt punktów, osadzonych 
w historycznej rekonstrukcji wydarzeń. Ewakuacja rannego na no-
szach, ewakuacja z palącego się czołgu, tworzenie linii telefonicznej 
pod ostrzałem, transport amunicji, budowa mostu linowego, bieg 
w pełnym oporządzeniu, rozbrajanie miny, strzelanie z moździe-
rza, tankowanie czołgu, wymiana gąsienicy – to tylko niektóre za-
dania, którym musieli stawić czoła. Rajd okazał się fantastyczną 
przygodą i nie lada wyzwaniem, ale podjęty wysiłek nie poszedł na 
marne. Patrol, którego członkami była reprezentacja z Hufca ZHP 
Andrychów oraz Hufca ZHP Bochnia, zajął II miejsce podczas 
rywalizacji z pozostałymi sześćdziesięcioma patrolami.
Kulminacyjnym momentem Wyprawy Pamięci była sobota, 18 
maja, podczas której odbyła się ceremonia na Polskim Cmenta-
rzu Wojennym na Monte Cassino. W uroczystej polowej Mszy 
Świętej wzięli udział m.in.: Prezydent RP, ostatni żyjący weterani, 
Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego oraz władze ZHP. 
Przy każdym z ponad tysiąca znajdujących się na cmentarzu gro-
bów, wartę pełniły harcerki i harcerze. W czasie uroczyści kom-
batanci przekazali młodym swój testament. 
Następnego dnia harcerze wzięli udział w Mszy Świętej w Waty-
kanie, pod przewodnictwem Biskupa Józefa Guzdka, oraz w mo-

dlitwie Regina Coeli z papieżem Franciszkiem. Po Mszy Świętej, 
w 99. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, reprezentanci ZHP 
odwiedzili grób papieża Polaka. Następnie harcerki i harcerze za-
wiązali braterski krąg na pl. św. Piotra.
Podczas Wyprawy Pamięci instruktorzy nie tylko brali udział 
w lekcji historii na Monte Cassino. Mieli także okazję zwiedzić 
wiele włoskich miast, m.in. Weronę, Rzym, Watykan czy Floren-
cję. 
Takie wyprawy pomagają w kształtowaniu postawy patriotyzmu 
oraz świadomości narodowej. Mamy nadzieję, że zasiane ziarno 
w przyszłości wykiełkuje i przyczyni się do rozwoju i szerzenia 
tych wartości wśród młodego pokolenia.

Czuwaj, odkr. Bartłomiej Leśniak,
phm. Maja Pawińska

Fot. Hufiec Ziemi Wadowickiej ZHP, Hufiec ZHP Andrychów

Harcerska Wyprawa Pamięci na Monte Cassino
Z okazji 75. rocznicy bitwy o Monte Cassino 1600 harce-
rek i harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego wzięło udział 
w Harcerskiej Wyprawie Pamięci. Wśród polskiej reprezen-
tacji nie zabrakło także andrychowskich instruktorów.
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To najbardziej odczuwalne doznania podczas dorocznego Moto Show 
Andrychów zorganizowanego w niedzielę 12 maja. Oczy widzów cieszyły 
popisy kierowców. Zorganizowano drift – czyli pokazy jazd na kontro-
lowanym poślizgu – a także stunt tj. wyczyny kaskaderskie. To wszystko 
na parkingu przed basenem. Spokojniej było na stadionie. Tu cieszyły 
wzrok zabytkowe i amerykańskie pojazdy. Nie zabrakło maluchów, tra-
bantów i dużych fiatów oraz wielu innych, ciekawych aut. Brylował jed-
nak chevrolet z 1931 roku. Swoich zwolenników miały także ogromne, 
stare terenówki. Podczas imprezy namioty rozbiły firmy motoryzacyjne, 
handlujące akcesoriami samochodowymi oraz zakłady naprawcze. Zor-
ganizowano też konkursy. Tegoroczny Moto Show można by uznać za 
całkowicie udany, gdyby nie popołudniowe opady deszczu.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Motoryzacyjne święto 
Pod Pańską Górą dominowały inne niż normalnie zapachy, 
a i odgłosy były niezwyczajne. Ryk samochodów, wydoby-
wające się z rur wydechowych spaliny oraz piski „palonych” 
opon z towarzyszącym im charakterystycznym smrodkiem. 

Związane z patronem tj. świętym Maciejem obchody odbyły się 
w niedzielę 12 maja. Uroczystej sumie przewodniczył pochodzą-
cy z Andrychowa ksiądz Jerzy Gibas, obecnie pełniący posługę 
kapłańską w Bielsku-Białej. Przed kościołem na plantach poja-
wiły się stragany ze słodyczami i zabawkami. Po południu roz-
poczęła się parafiada czyli doroczne Święto Maciejowe. Na par-
kingu parafialnym stanęła scena, ale artyści i widzowie udali się 
do kościoła, gdzie trzeba było przenieść koncerty z powodu złej 
pogody. Animacje dla dzieci odbyły się zgodnie z planem w salce 
parafialnej. Część konkursów i stoiska z przekąskami urządzo-
no w namiotach. Nad wszystkim czuwał proboszcz ksiądz prałat 
Stanisław Czernik. W organizację imprezy zaangażowało się 
sporo osób, także te związane z życiem publicznym. Na przykład 
radny Tadeusz Biłko wraz z ministrantami przygotowywał i ser-
wował kiełbaski z grilla. Honorowy prezes Oddziału PTTK przy 
AZPB Andropol Tadeusz Sumper nadzorował z kolei konkurs 
wiedzy krajoznawczej o dekanacie andrychowskim. Swoje stoisko 
miał m.in. Związek Strzelecki.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Parafia Św. Macieja: 
Odpustowe świętowanie
Tegoroczny odpust w andrychowskiej parafii w Rynku 
przygotowano jak zwykle z rozmachem. Radość święto-
wania usiłowała popsuć pogoda, niemniej jednak organi-
zatorzy uporali się z tymi przeciwnościami.

Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andry-
chowie otrzymała „Pegaz” – specjalną nagrodę małopolskiego kurato-
ra oświaty. To wyróżnienie dla placówek wykazujących się szczególną 
aktywnością artystyczną i wysokim poziomem prezentacji podczas 
Festiwalu Artystycznego Młodzieży. Andrychowski „ogólniak ode-
brał statuetkę podczas gali trzydziestej dziewiątej edycji tego festiwalu. 
Szkoła może pochwalić się między innymi prężnie działającą grupa 
teatralną „C’est la vie”, która podczas krakowskiej imprezy wystawiła 
spektakl „Kartoteka – Recycling” według Tadeusza Różewicza. Indywidu-
alne wyróżnienia odebrali uczniowie liceum – Philip Madeja, Michał 
Talar za występy aktorskie oraz Anna Nowak i Marcin Łaźny za 
dokonania literackie.                

jd   Fot. LO w Andrychowie

Pegaz dla „Ogólniaka”



19Nowiny Andrychowskie, nr 6 (342) - czerwiec 2019

nowinki

Dużą niespodzianką był awans do finału, który uczniowie SP2 – Mistrzowie Po-
wiatu Wadowickiego wywalczyli 25 kwietnia br. w Chrzanowie. W tym turnieju 
„Dwójka” nie była faworytem. Z pozycji pewniaka startowała szkoła z Chrzanowa, 
w której prowadzone są klasy sportowe o profilu piłki ręcznej. W turnieju brały 
udział trzy zespoły. Zawody odbywały się systemem każdy z każdym. Po bardzo 
emocjonujących i wyrównanych meczach drużyna SP2 odniosła dwa zwycięstwa. 
Wynik obydwu spotkań rozstrzygał się w ostatnich sekundach meczu. Dzięki zwy-
cięstwu z Chrzanowem 10 – 9 i z SP Zarzecze 6 – 5, ekipa z Andrychowa mogła 
cieszyć się z awansu do finału wojewódzkiego. Do Krakowa również drużyna SP2 
nie jechała jako faworyt. Poziom rozgrywek był bardzo wysoki. Zawodnicy musieli 
się mierzyć ze szkołami prowadzącymi klasy sportowe o profilu piłki ręcznej oraz 
z uczniamitrenującymi tę dyscyplinę w klubach sportowych. Mimo ambitnej posta-
wy umiejętności drużyny pozwoliły na zajęcie VI miejsca. Wynik ten traktowany jest 
jako dobra motywacja do dalszej pracy. Skład drużyny: Adamek Tymoteusz, Bandola Jakub, Biczak Dawid, Florczyk Szymon, Klim-
czyński Norbert, Koryga Bartłomiej, Malarz Kacper, Olszewski Oliwier, Pałosz Kacper, Panek Kacper, Zadora Patryk, Seruga Piotr.

Materiał dostarczony przez SP nr 2

Szczypiorniści z „Dwójki” w czołówce
W gronie sześciu najlepszych zespołów Małopolski znalazła się reprezentacja SP 2 Andrychów, która w Krakowie  
7 maja 2019 r. zagrała w Finale Igrzysk Dzieci w Piłce Ręcznej Chłopców. Awans do tego turnieju był już ogromnym 
sukcesem. Droga do Krakowa wiodła przez eliminacje gminne i powiatowe. Podczas tych rywalizacji nasza drużyna 
zajmowała pierwsze miejsca. 

Wśród dziewcząt urodzonych w latach 2008 – 2009 tryumfował Zespół Szkół 
Samorządowych w Inwałdzie, występujący w składzie: Barbara Hałat, Emilia 
Pikoń, Aneta Kręcioch, Oliwia Górkiewicz, niżej – Nikola Jędrusik, Alicja 
Rajda, Emilia Bodzioch. Opiekun Danuta Bogunia. Drugie miejsce „wybie-
gała” SP w Zagórniku. Inwałdzianki będą reprezentować powiat wadowicki w fi-
nałach wojewódzkich. Podobnie Maja Becker z Zagórnika, która była najlepsza 
indywidualnie. Z kolei wśród chłopców w tym samym roczniku najlepsi okazali 
się młodzi biegacze z SP nr 4. To Szymon Bryzek, Wojciech Grzesik, Patryk 
Klimowski, Bartłomiej Stuglik, Marek Miarka, Fabian Łukasik. Opiekunka: 

Alicja Górska. Trze-
cie miejsce zajęli ich 
rówieśnicy ze szkoły 
w Inwałdzie. Zawod-
nicy z „Czwórki” wy-
stąpią w finale woje-
wódzkim.
W grupie drużyn 
z roczników 2006 – 2007 wśród dziewcząt z brązowym medalem wróciły 
z zawodów biegaczki z Inwałdu, a Agnieszka Kręcioch z inwałdzkiego 
Zespołu Szkół Samorządowych tryumfowała indywidualnie i pojedzie na 
zawody wojewódzkie. Kolejny medal, brązowy, przypadł chłopcom z SP 
nr 3 w kategorii uczniów urodzonych w latach 2003 – 2005. Indywidualnie 
Patryk Gruca uplasował się na II miejscu i stał się reprezentantem powia-
tu wadowickiego w rywalizacji na szczeblu wojewódzkim.

jd   Fot. 1 ZSS w Inwałdzie, Fot. 2 DP nr 4 w Andrychowie 

Medalowe biegania uczniów z andrychowskiej gminy
Sporym sukcesem zawodniczek i zawodników z gminy Andrychów zakończyły się zawody powiatowe w biegach 
przełajowych. Imprezę przeprowadzono 10 maja na stadionie Skawy Wadowice. Wzięło w niej udział około trzystu 
młodych sportowców.
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Gabriela Molesztak 
jest zarazem matką 
dwójki dzieci, i to 
z myślą o nich oraz 
ich rówieśnikach 
pisze bajki. Ma tak-
że na swoim koncie 
próbkę literatury dla 
dorosłych. - Tak na-
prawdę od dzieciństwa 
zaczęłam wymyślać 
różne ciekawe, zabawne 
historie – mówi mło-
da literatka. - Pisałam 
krótkie opowiadania na 
dwie kartki. Kupiłam 
do tego celu zeszyt, ponumerowałam strony. W pierwszej klasie gimnazjum 
napisałam pierwszą powieść, taką na sześćdziesiąt kartek. Nie została 
opublikowana, trzymam w domu na pamiątkę. Prawdziwy debiut na-
stąpił trzy lata temu, kiedy to ukazała się powieść „Smutek rado-
ści”. Pierwsze bajki, jeszcze nie przelewane na papier opowiada-
ła młodszym siostrom. Każde takie opowiadanko kończyło się 
morałem. Gdy Gabriela Molesztak doczekała własnych dzieci 
– Wiktorka i Laurki pomyślała o literaturze dla nich. I tak w ubie-
głym roku powstały „Zaczarowana Latarka. W Świecie Dino-
muzyków” i „Zaczarowana Latarka. W Krainie Cykającej Wska-
zówki”. Głównym bohaterem jest – nomen omen – Wiktorek. 
Książeczki udało się wydać własnymi siłami. Ilustracje wykonały 
młode frydrychowiczanki – Katarzyna Zając i Natalia Rokowska. 
Teraz na ukazanie czeka trzecia część „tryptyku” tj. „Zaczaro-
wana Latarka. Wiktorek i Piraci”. Młoda autorka przyznaje, że 
poszukuje wsparcia finansowego, gdyż ze względu na wycho-
wanie dzieci musiała przerwać karierę zawodową. Ilustracje do 
bajki już powstają, ich autorką jest tym razem Nikoletta Hojny. 
Następnym krokiem w planach Gabrieli Molesztak, po bajkach 
„męskich” są plany wydania serii z myślą o córeczce i jej rówie-
śniczkach. Możemy zdradzić, że akcja będzie się toczyć w krainie 
dawnych Słowian.

Dla czytelników „Nowin” mamy do przekazania kilka książeczek 
Gabrieli Molesztak. Zostaną rozlosowane wśród tych osób, któ-
re do 21 czerwca prześlą lub dostarczą osobiście odpowiedź na 
pytanie: Kto jest głównym bohaterem serii „Zaczarowana 
Latarka” ?

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Bajkowy świat 
Gabrieli Molesztak
Pochodzi z Frydrychowic, mieszka w Choczni, jest peda-
gogiem i ukończyła też szkołę muzyczną w klasie wio-
lonczeli. Już dawno temu odkryła w sobie jeszcze jedną 
pasję – pisarską, którą właśnie realizuje.

Zapytany  o całodobową czyli nocną i weekendową opiekę zdro-
wotną w Andrychowie, której przywrócenie deklarowały niektó-
re komitety startujące w ubiegłorocznych wyborach samorzą-
dowych, stwierdził, że są na to pewne szanse. - Wszystko jest do 
załatwienia – mówił Mirosław Nowak - Andrychów ma tylko jeden 
problem. Nie ma własnego ZOZ-u (Zakładu Opieki Zdrowotnej). Na 
terenie miasta znajdują się NZOZ-y czyli placówki niepubliczne, które 
prawdopodobnie mogłyby to zadanie przejąć, ale za jakieś dodatkowe środki 
finansowe. I powstaje pytanie, kto takie dodatkowe środki miałby wyasy-
gnować. Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
Rady Powiatu w Wadowicach zadeklarował, że jeżeli pojawiłaby 
się szansa organizacyjna na przywrócenie w Andrychowie cało-
dobowej opieki zdrowotnej, to on gotowy jest zaangażować się 
w realizację takiego projektu.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Szef komisji o całodobowej 
opiece zdrowotnej

16 maja gościem w audycji „Rozmowy dnia” w Radiu Andry-
chów był Mirosław Nowak, przewodniczący Komisji Zdro-
wia i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wadowicach. 

Prokuratura Rejonowa w Wadowicach 
ma od 15 maja, nowego szefa, a ra-
czej tym razem szefową. Stanowisko 
to objęła, na razie na pół roku, 41-let-
nia Marta Łuczyńska, która praco-
wała do tej pory w organach ścigania 
w Chrzanowie. Dotychczasowy szef  
wadowickich prokuratorów Sebastian 
Kiciński zrezygnował z funkcji a dymi-
sja została przyjęta. Jego odejście wiąże 
się z zamieszaniem z jedną z jego podwładnych, która prowadziła 
postępowania i oskarżała w sprawach, w których orzekał mąż – 
sędzia. 

jd

Zmiany personalne 
w wadowickiej prokuraturze



21Nowiny Andrychowskie, nr 6 (342) - czerwiec 2019

nowinki

W dawnych latach, przypomnijmy, to była szkoła ucząca niemal 
wyłącznie przyszłych mechaników i specjalistów od obróbki 
skrawaniem dla potrzeb miejscowego przemysłu. Potem rozsze-
rzała swój profil. W poprzednim roku szkolnym z Zespół Szkół 
nr 1 im. Tadeusza Kotarbińskiego stał się Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie. To nie tylko zmia-
na nazwy, ale udział w programie przygotowanym przez władze 
powiatu wadowickiego z ogromnym dofinansowaniem z fundu-
szy Unii Europejskiej. Program dotyczy rozszerzenia oferty edu-
kacyjnej i zwiększenia szans młodzieży na rynku pracy.
W podobnych przedsięwzięciach i zbliżonym wsparciu finanso-
wym, biorą udział wadowickie szkoły – „Ekonomik” i „Mecha-
nik”, przekształcone także w Centra. Między tymi placówkami 
nastąpiła w powiecie specjalizacja w kształceniu. „Kotarbin” 
odpowiada za edukację w zakresie administracyjno-usługowym. 
Widać tu zainwestowane 5 milionów złotych niemal na każdym 
kroku. Pierwsze remonty rozpoczęły się jeszcze w 2017 roku. Jak 
dowiedzieliśmy się od dyrektora Centrum – Tomasza Bizonia 
od zera urządzono osiem pracowni – techniki biurowej i infor-
matyki, technik organizacji reklamy, gospodarki materiałowej 
oraz środków transportu, logistyczną, hotelarską, ekonomiczno-
-rachunkową, fryzjerską i spedycji. Zmodernizowano też dwie 
sale językowe. To zarazem 136 nowych komputerów, oprogra-
mowanie, a także kamery, telewizory, wysokiej klasy aparaty foto-
graficzne, tablice multimedialne i mnóstwo sprzętu specjalistycz-
nego do poszczególnych pracowni. Jak jeszcze spożytkowano 
pieniądze w „Kotarbinie”? - Pieniądze, które otrzymaliśmy wykorzystu-
jemy w pięciu obszarach – mówi dyrektor Tomasz Bizoń. - 1,8 mln zł 
spożytkowaliśmy na miesięczne staże wakacyjne u lokalnych przedsiębiorców. 
Młodzież otrzymuje za pracę stypendium w wysokości 1500 zł, ma pokryte 
dojazdy i zapewnioną odzież ochronną. Podczas wakacji w 2018 r. ponad 
stu uczniów brało udział w takich stażach. 1,2 mln zł przewidzieliśmy 

na bezpłatne kursy dla młodzieży np. w zakresie obsługi kas fiskalnych, 
wózków widłowych, prawa jazdy, cateringu, znajomości specjalistycznych 
programów komputerowych itp. Możemy się pochwalić, że już ponad tysiąc 
uczniów z powiatu wadowickiego skorzystało u nas z takich kursów. Ponad 
300 tys. zł wykorzystaliśmy na modernizacje i remonty sal dydaktycznych. 
Ponad milion złotych kosztował nowy sprzęt dydaktyczny. Kilkadziesiąt 
tysięcy złotych trafiło na dokształcanie naszej kadry pedagogicznej.
Mimo, że andrychowskie CKZiU weszło w XXI wiek, to jednak 
dyrektor nie zamierza spoczywać na laurach. Wraz z władzami 
powiatu wadowickiego szuka pieniędzy na kolejne inwestycje. 
Wiadomo już, że władze samorządowe województwa małopol-
skiego przewidziały 120 milionów złotych na rozwój edukacji 
zawodowej. „Kotarbin” chce co nieco uszczknąć z tego tortu, by 
zmodernizować jeszcze kilka sal. A głównym przedsięwzięciem 
byłoby utworzenie (w budynku warsztatów szkolnych) hali ma-
gazynowej, służącej do ćwiczeń załadunku i rozładunku towarów 
z wykorzystaniem wózków widłowych. 

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga 

„Kotarbin”: Nowoczesność za 5 milionów!
Popularny „Kotarbin” czyli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Starowiejskiej zmienia się nie 
do poznania. W mijającym roku szkolnym i poprzednim placówka wkroczyła w świat nowoczesności inwestycjami 
sięgającymi łącznie 5 milionów złotych, z czego 4,2 mln zł pochodzi z puli Unii Europejskiej. Resztę dołożyły władze 
powiatowe w Wadowicach.`

14 maja 2019 r. odbył się gminny etap turnieju „I ty możesz zo-
stać ratownikiem”, propagujący wiedzę i umiejętności z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy. Turniej składał się z części teo-
retycznej  i praktycznej. Uczniowie musieli się wykazać wiedzą 
sprawdzaną w teście, a także umiejętnościami podczas podej-
mowania czynności ratowniczych w symulowanych sytuacjach. 
Uczennice z ZSS w Inwałdzie: Weronika Dutkiewicz, Alek-
sandra Matlak, Julia Garzeł i Maja Garzeł (zob. foto) okazały 
się najlepsze spośród szkół gminy Andrychów i uplasowały się 
na miejscu II za szkołą w Nidku (gmina Wieprz). Gratulujemy 
i trzymamy kciuki w finale !

Tekst i foto: ZSS w Inwałdzie

Inwałdzkie ratowniczki najlepsze w gminie
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Promesy w tej sprawie podpisał już Marszałek Województwa Ma-
łopolskiego Witold Kozłowski, a do Andrychowa przywiózł je 
w tym tygodniu burmistrz Tomasz Żak. Pierwsza dotyczy „Bu-
dowy prawostronnego chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 
781 w Sułkowicach” (w okolicach ul. Bł. Siostry Faustyny). Tam 
dofinansowanie sięga 77.325 zł i stanowi 50 proc. kosztów. 
Druga promesa dotyczy „Budowy prawostronnego chodnika 
przy drodze wojewódzkiej nr 781 w Targanicach” (okolice ko-
ścioła). Tu kwota dofinansowania sięga 41 000 zł i również jest 
to 50 proc. kosztów. W sumie obie inwestycje będą kosztować 
236 tys. zł i za te pieniądze powstanie kilkaset metrów chodnika.
Dotacja w obu przypadkach została udzielona na podstawie po-
rozumienia zawartego pomiędzy władzami województwa mało-
polskiego a Gminą Andrychów w sprawie przekazania zarządza-
nia odcinkiem drogi wojewódzkiej.              mn   Fot. Marek Nycz

Będą nowe chodniki
Mieszkańcy Sułkowic-Łęgu i Targanic doczekają się 
nowych odcinków chodników w ciągu ul. Beskidzkiej, 
czyli drogi wojewódzkiej nr 781.

Usługę tę będzie wykonywać Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Andrychowie. W jego imieniu umowę podpisał Zbigniew Bi-
zoń, prezes Zarządu ZGK. Natomiast w imieniu gminy podpis 
złożył Mirosław Wasztyl, zastępca Burmistrza Andrychowa. 
Zawarta umowa obejmuje utrzymanie i pielęgnację zieleni na 
rondach i wysepkach kierunkowych, wykaszanie traw, chwastów, 
jednorocznych samosiewów z wywozem skoszonych roślin, 
a także pielęgnację żywopłotów. Wartość zadania to 217.032 zł, 
a termin jego wykonania do 31 października 2019 r. 

mn   Fot. Marek Nycz

Utrzymanie zieleni
W Urzędzie Miejskim, 20 maja podpisano umowę na 
„Utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych na terenie 
Gminy Andrychów w roku 2019”.

Spółdzielnia działa na rynku od 73 lat i obecnie prowadzi 51 sklepów spożyw-
czo – przemysłowych, 7 sklepów przemysłowych i ma 2 magazyny towarów 
masowych. Spółdzielnia liczy 886 członków. Średni udział członka to 421 zł 
a pracownika 435 zł. Obecnie w WIZANIE zatrudnionych jest 399 osób. Co 
pokazuje znaczny spadek w stosunku do poprzednich lat. W 2016 roku w spół-
dzielni pracowało 444 pracowników. 
- Staramy się kupować działki, na których stoją nasze sklepy – mówi prezes Jerzy Chy-
lewski. - Wprowadzamy zmiany. Co sobotę będą degustacje w naszych sklepach. 
Sprzedaż netto w 2018 roku wyniosła prawie 51 mln zł, czyli o 2 mln zł mniej 
niż w 2017 roku. Obroty netto spółdzielni zamknęły się w kwocie 90 mln zł 
w 2018 roku. Rok zakończono zyskiem.
Prezes Jerzy Chylewski wspomniał, jak trudna jest dziś sytuacja rynkowa 
wszystkich spółdzielni, które muszą walczyć z dużymi sieciami handlowymi. Mimo to ubiegły rok zamknął się dla WIZANU zyskiem, 
a do tego przeprowadzono remonty za sumę 750 tys. zł i inwestycje warte 234 tys. zł. Jak mówił nam prezes Chylewski – a dzień 
wcześniej, czyli 13 maja był gościem Radia Andrychów – obecnie największym kłopotem jest pozyskanie pracowników. 
Zebranie odbyło się w restauracji ADRIA i zakończyło udzieleniem przez przedstawicieli absolutorium obecnemu Zarządowi WIZANU. 

mn   Fot. Marek Nycz

WIZAN trzyma się dobrze
W połowie maja odbyło się Walne Zebranie Przedstawicieli Małopolskiej Spółdzielni Handlowej WIZAN. Ta największa tego 
typu spółdzielnia w Polsce ma siedzibę w Andrychowie, a jej sklepy są w trzech powiatach i kilkunastu miejscowościach.
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Jak sama szczerze przyznaje, od 
dziecka była gruba. Jej waga wpę-

dziła ją w kompleksy, pozbawiła 
pewności siebie, a nawet przyjaciół. 
Będąc często obiektem drwin ze stro-
ny rówieśników, trzymała się z boku. 
Idąc do szkoły średniej ważyła bli-
sko 90 kg. Na dietę po raz pierwszy 
przeszła w liceum.  Wówczas w ciągu 
kilku miesięcy schudła ponad 35 kg. 
Jak sama mówi: - Byłam szczupła i do-
brze wyglądałam, ale byłam nieszczęśliwa, 
wiecznie sfrustrowana i głodna. Cały czas 
na diecie. Ciągle się ograniczałam, a nawet 
katowałam. Problem powrócił, kiedy 
zaszła w pierwszą ciążę. Przybyło 28 
kilogramów. Znowu zaczęła ekspe-
rymentować z dietami. W aptekach 
wydawała fortunę kupując cudowne 
środki na odchudzanie. Dzięki dra-
końskim dietom po raz kolejny Pani 
Agnieszka schudła i wróciła do swo-
jej wagi. Po drugiej ciąży to samo – 
kilogramy powróciły. Dodatkowo doszedł stres związany z wyjazdem do Wielkiej Brytanii:
- Nie czułam się dobrze w Anglii. Tęsknota za domem, przyjaciółmi i dawnym życiem przyprawiły mnie niemal o depresję. Zajadałam smutek i waga szy-
bowała w górę. Pewnego dnia kiedy stanęłam przed lustrem zobaczyłam potwora. Ważyłam prawie 130 kg. Mój świat legł w gruzach. Byłam nieszczęśliwa. 
Nie mogłam na siebie patrzeć. Moje samopoczucie przełożyło się na życie prywatne: relacje z mężem i dziećmi. 

Pięć lat temu sułkowiczanka wróciła do Polski nosząc rozmiar 44. Nie go-
dząc się ze swoją wagą po raz kolejny rozpoczęła batalię o szczupła sylwetkę 
i szczęśliwą siebie. 
Zaczęła wdrażać w życie kolejne diety, które najczęściej kończyły się 
efektem jo-jo. Rok temu nastąpił przełom w jej życiu. Po fiaskach licz-
nych głodówek zaczęła odchudzać się z głową. Postawiła na ruch, su-
plementy i zmianę nawyków żywieniowych: rezygnacja z mięsa i glutenu. 
Zjada 5 posiłków, pije dużo wody i w końcu nie chodzi głodna. Efekt: 
minus 25 kg, rozmiar 38, imponująca sylwetka i pewność siebie. Historia  
Agnieszki Smolarek urzekła także Qczaja. Znany z telewizji trener po 
przeczytaniu jej historii zaproponował występ w telewizji śniadaniowej. 
9 maja w programie Dzień Dobry TVN mogliśmy oglądać Agnieszkę 
Smolarek, która ramię w ramię ćwiczyła z Qczajem. Aktualnie Pani 
Agnieszka dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi podczas 
spotkań, na które jest zapraszana. W mediach społecznościowych pręż-
nie działa motywując wszystkie kobiety, które pragną zmienić swoje ży-
cie poprzez zmianę sylwetki. Patrząc na sułkowiczankę trudno uwierzyć, 
że ta atrakcyjna, energetyczna, pewna siebie kobieta jeszcze rok temu 
za sprawą sporej nadwagi była zakompleksionym, nieszczęśliwym czło-
wiekiem. 

ap   Fot. archiwum prywatne

Agnieszka Smolarek i jej drugie, „szczupłe” życie

Agnieszka Smolarek jest mieszkanką Sułkowic-Łęgu, żoną i mamą dwójki dzieci. Dzięki swojej ogromnej determinacji 
oraz konsekwencji pozbyła się zbędnych kilogramów i stała się wzorem dla wielu kobiet. 
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Przewodnicząca rady Zofia Kaczyńska oświadczyła jednak, że 
we wniosku klubu są błędy formalne i nie można go procedo-
wać. Stąd sprawa pracowników oświaty nie stanęła, przynajmniej 
na razie, na porządku obrad sesji. Przypomnijmy, iż do klubu 
„Wspólna Małopolska” z gminy Andrychów należą Czesława 
Wojewodzic oraz Stanisław Hutniczak. Jednym z głównych 
tematów wczorajszego posiedzenia był raport o stanie ochrony 
środowiska w powiecie wadowickim. Większej dyskusji jednak 
na ten temat nie było. W dokumencie znajduje się kilka zapi-
sów wprost odnoszących się do gminy Andrychów. Niestety 
nasz teren podobnie zresztą jak i całe województwo małopol-
skie narażony jest na niemal ciągłe przekroczenia norm emisji 
benzo(a)pirenu. To substancja rakotwórcza, atakująca także sys-
tem odpornościowy człowieka, pochodząca ze spalania drewna 
i różnych tworzyw w piecach domowych. Także atakują nas pyły 
zawieszone w powietrzu, głównie gruboziarniste wnikające do 
dolnych odcinków dróg oddechowych. Szczęściem w nieszczę-
ściu dochodzi do coraz większej liczby wymiany kotłów starych 
na bardziej ekologiczne. Zaczynamy sobie też radzić z hałasem, 
dzięki m.in. modernizacji dróg. Nie ma zagrożeń spowodowa-
nych oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, gdyż słupy linii 

przesyłowych wysokiego i średniego napięcia, a także przekaźniki 
sieci telefonii komórkowych znajdują się w bezpiecznych odle-
głościach od osiedli mieszkaniowych. Jeśli chodzi o wody pod-
ziemne, to niewiele o nich wiemy, gdyż gmina Andrychów nie 
została wyznaczona do badań w tym zakresie. Wiadomo jedynie, 
że w sąsiednim Wieprzu wody takie osiągają stosunkowo niską, 
bo III klasę czystości. Dla porównania w Wadowicach zdołano 
osiągnąć klasę I. Więcej wiemy o wodach powierzchniowych. 
Wieprzówka uznawana jest za potok o dobrym potencjale wód, 
ale też o silnie zmieniającej się jakości i ostatecznie zakwalifiko-
wana jako miejsce zagrożone realizacja celów ekologicznych. Do-
brze oceniony został natomiast system sieci kanalizacyjnej. Co 
nieco do życzenia w gminie Andrychów ma poziom recyklingu. 
41,2 proc. papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (dane za 
2017 rok), które znajdują się w pojemnikach na śmieci trafia do 
przetworzenia i ponownego użycia.
Podczas sesji powiatowej dokonano też zmian w szkolnictwie 
ponadgimnazjalnym, tak aby dostosować statuty placówek do 
reformy oświaty.

jd

VII sesja powiatowa
Oświata czeka, ekologia bez dyskusji
23 maja obradowała Rada Powiatu w Wadowicach. Radni z klubu „Wspólna Małopolska” zaproponowali, aby zobo-
wiązać Zarząd Powiatu do zrekompensowania nauczycielom braku wynagrodzeń za okres strajku oraz wystosować 
apel do władz rządowych o zrealizowanie postulatów strajkowych środowiska oświaty. 

Zadanie to jednak jest poza Programem Budowy Dróg Krajowych 
na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), której ogólna pula to 
135 mld zł. Ale obecnie dla przedmiotowej inwestycji prowadzone są 
prace  przygotowawcze – poinformował wiceminister Andrzej Bit-
tel w najnowszej odpowiedzi na interpelację posła Marka Polaka.
Przypomnijmy. W maju 2015 r. odebrano studium techniczno-eko-
nomiczno-środowiskowe dla przebiegu S52 na trasie Bielsko-Biała– 
Kęty – Andrychów – Wadowice – Kalwaria – Głogoczów (tzw. Be-
skidzka Droga Integracyjna) We wrześniu 2016 r. uzyskano decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tej inwestycji drogo-
wej. Trasa BDI (czyli w przyszłości S52) o długości ok. 61 km biegnie przez 12 gmin i stanowi obwodnice sześciu miejscowości: Kóz, 
Kęt, Bulowic, Andrychowa, Wadowic oraz Kalwarii Zebrzydowskiej. Inwestycja ma kosztować ponad 4 miliardy 700 milionów złotych. 

mn

Znowu nadzieje na BDI
Co dalej z budową Beskidzkiej Drogi Integracyjne? Trwające od 2008 roku planowanie tej inwestycji wciąż nie ma końca. 
Zdaniem Andrzeja Bittela, wiceministra infrastruktury – którego w maju cytował portal Wadowice24 – budowa S-52 na tra-
sie z Głogoczowa, przez Wadowic i Andrychów do Bielska-Białej, może zostać zrealizowana dopiero w nowej perspektywie 
budżetowej Unii Europejskiej, czyli po 2021 roku. Nie oznacza to jednak, że do tego czasu nic nie będzie robione.
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Urodził się przed niespełna 70 laty w Andrychowie, gdzie jego ro-
dzice przeprowadzili się ze Śląska. Po maturze, którą zdawał w Tech-
nikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu Zbigniew Lot przez kil-
ka miesięcy pływał po Odrze i Wiśle. Została mu po tym pasja do 
żeglarstwa i szkutnictwa, samodzielnie wykonał kilka jachtów, jeden 
z nich zacumowany jest dziś na Jeziorze Żywieckim. Po zakończeniu 
pracy marynarza i po odbyciu służby wojskowej pracował przez wie-
le lat w WSW „Andoria”, gdzie na Studium Zaocznym Politechniki 
Krakowskiej uzyskał dyplom inżyniera mechanika. 
Niedługo po przejściu na emeryturę został słuchaczem UTW i tu 
przez dwie kadencje był członkiem, a nawet przewodniczącym 
Samorządu Słuchaczy. Przez 4 lata kwestował, wraz z kilkoma 
słuchaczkami, na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i uda-
wało im się zawsze uzbierać spore sumy. Na emeryturze zaczął 
także pisać wiersze, wydał jak dotąd 4 tomiki, pracuje nad piątym.
Zapytany o plany związane z kierowaniem UTW stwierdził, że 
przede wszystkim nie zamierza zmarnować dorobku Danuty 
Bańskiej, będzie korzystać z jej metod i z przekazanej przez nią 
„książki adresowej”. Ma już gotowy plan na I semestr roku aka-
demickiego 2019/2020 i zdradził, iż udało mu się umieścić w nim 
wykład znakomitego aktora, andrychowianina Jana Peszka, który 
jest profesorem na krakowskiej Akademii Sztuki Teatralnej.
 

Tekst i foto: Andrzej Fryś

Nie wolno zmarnować dorobku!
Zbigniew Lot, o czym już informowaliśmy już w „Nowinach”, na walnym zebraniu został wybrany prezesem Stowarzy-
szenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie. Obecnie postanowiliśmy zaprezentować nowego szefa naszej 
senioralnej uczelni.

Na to wyjątkowe spotkanie licznie przybyli naj-
ważniejsi goście – wychowankowie i ich rodziny. 
Na tle pięknej dekoracji dzieci dziękowały za 
miłość, troskę i opiekę. Recytowały pełne czu-
łości wiersze, śpiewały wzruszające piosenki. 
Dopełnieniem występów był pokaz taneczny. 
Rodzice z uśmiechem na twarzy, z wielką dumą, 
a nawet z łezką w oku oglądali występy swoich 
pociech. Nie zabrakło również życzeń i upo-
minków. Po części artystycznej wszyscy zasiedli 
do wspólnego stołu aby skosztować wypieków 
przygotowanych przez wychowanków.

Materiał nadesłany przez:
OPS w Andrychowie, Dział Profilaktyki Środowiskowej, Świetlicę Środowiskowo-Socjoterapeutyczną

Dzień Rodziny w Świetlicy
14 maja 2019 roku w Świetlicy Środowi-
skowo-Socjoterapeutycznej w Andrycho-
wie odbyła się uroczystość z okazji Dnia 
Rodziny pod hasłem „Dziękujemy wam”.
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W gminie...
 
W sobotę, 11 maja w Roczynach obchodzo-
no Gminny Dzień Strażaka.
Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej 
w kościele parafialnym Św. Urbana w Ro-
czynach. Potem odbył się apel przed re-
mizą. Obecni byli strażacy reprezentujący 
dziewięć (a więc wszystkie)  jednostki OSP 
w gminie Andrychów.  Odznaczono wielu 
druhów, a także sponsorów OSP.
Złoty Medal za zasługi dla pożarnictwa 
otrzymali: dh Janusz Rajda (OSP Roczy-
ny) oraz dh Mariusz Rokowski (OSP 
Andrychów). Srebrny Medal zasługi dla po-
żarnictwa odebrali: dh Marek Rajda (OSP 

Roczyny) oraz dh Paweł Kardaś (OSP 
Andrychów). Brązowy Medal za zasługi dla 
pożarnictwa dostali: Paweł Jura (sponsor, 
członek wspierający OSP Roczyny), Marek 
Kuźma (sponsor, członek wspierający OSP 
Roczyny), dh Rafał Wojewodzic (OSP 
Sułkowice Bolęcina). Oznaka Wzorowy 
Strażak zostali uhonorowani: dh Paulina 
Schabowicz (OSP Roczyny), dh Woj-
ciech Paluch (OSP Roczyny), dr Kamila 
Schabowicz (OSP Roczyny), dh Maciej 
Łysoń (OSP Andrychów), dh Krzysztof  
Żydek (OSP Targanice Dolne), dh Marcin 
Maleta (OSP Andrychów). Podziękowano 
również sponsorom, którzy wiernie wspie-
rają ochotników. Po oficjalnej części goście 
zostali zaproszeni na poczęstunek, który 
przygotowały panie z miejscowego KGW. 
Wydarzeniu towarzyszyły występy Orkie-

stry Dętej Roczyny.  W Dniu Strażaka wzięli udział mi. in.: burmistrz Andrychowa Tomasz Żak, jego zastępca Wojciech Polak, 
skarbnik gminy Dorota Żywioł, dyrektor biura burmistrza Agnieszka Gierszewska, kierownik wydziału Spraw Obywatelskich 
Krzysztof  Wójcik, radny Rady Miejskiej i zarazem sołtys Roczyn Władysław Żydek, powiatowy kapelan strażaków ks. Mirosław 
Włoch, komendant powiatowy PSP bryg. Paweł Kwarciak, mł. bryg.  Jacek Kolber, zastępca dowódcy JRG Andrychów st. kpt. 
Marek Nowak, Honorowy Komendant ZW. MG. ZOSP dh Jan Żywioł, oraz oczywiście gospodarz – Kazimierz Rajda – prezes 
Miejsko-Gminnego Związku OSP.

… i województwie
Tydzień później - 17 maja - w Wadowicach odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. Podczas wydarzenia wyróżniono ponad 
170 strażaków. Wśród nagrodzonych znaleźli się strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Andrychowie. Brązowy Medal za 
długoletnia służbę oraz Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzymali st. asp. Łukasz Gramatyka oraz mł. 
asp. Andrzej Wróbel. Złotą Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej uhonorowany został asp. sztab. Jarosław Mazur, 
który wyróżniony został także Dyplomem Komendanta Głównego PSP. 

ap   Fot. Anna Piotrowska

Strażacy świętowali
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Zaczęło się wszystko w samo południe, a trwało do godzin wie-
czornych. Najpierw było sporo atrakcji w szkole i obiektach przy 
tej placówce. Występy artystyczne, rozgrywki sportowe, wystawy 
prezentujące dorobek ZSS, tańce i animacje dla dzieci – to tylko 
niektóre z nich. Chętnie też korzystano z ciuchci krążącej po wio-

sce. Niestety, prawie że na półmetku pikniku zaczął przeszkadzać 
deszcz, akurat w momencie, gdy uczestnicy dotarli na plac Stowa-
rzyszenia. Tu odbywały się kolejne występy, ale widzowie musieli 
korzystać z parasoli. W pewnym momencie ulewa spowodowała 
awarię i artyści przerwali swoje prezentacje. Organizatorzy jednak 
nie poddali się. Działała kuchnia polowa, nie brakowało też napoi 
i słodkich przysmaków. Odbyła się nawet, i to do drugiej w nocy, 
zabawa „pod chmurką”. Przygotowano kolejne atrakcje dla dzie-
ci. W imprezie wzięli udział zastępca burmistrza Wojciech Polak 
i przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof  Kubień. 

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga 

Piknik w Sułkowicach-Łęgu
Sobota, 18 maja, w Sułkowicach Łęgu stała pod znakiem 
dorocznego pikniku. To niejako firmowa impreza Stowa-
rzyszenia „Dajmy Dzieciom Radość” oraz miejscowego Ze-
społu Szkół Samorządowych, przygotowywana we współ-
pracy z druhami z Ochotniczej Straży Pożarnej, Wiejskim 
Domem Kultury, Związkiem Harcerstwa Polskiego, Miejską 
Orkiestrą Dętą „Andropol” jak również z policją. 

Członkowie Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowe-
go w weekendy i inne dni wolne od pracy pełnią dyżury w stacji 
ratunkowej obok schroniska „Leskowiec”. Podczas obecnego 
sezonu nic się w tym zakresie nie zmienia. Na obecność ratow-
ników można liczyć zatem w soboty, niedziele i święta w godz. 
8 – 18, niekiedy do 20. Jak dowiedzieliśmy się od Piotra Asma-
na, członka Zarządu Beskidzkiej Grupy GOPR i szefa stacji pod 
Leskowcem, w pozostałe dni też można liczyć na goprowców. 
W przypadku sytuacji wymagających pomocy należy skorzystać 
z górskiego numeru alarmowego tj. 601 100 300, można też 
dzwonić pod tel. nr 985 lub 112.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Dyżury GOPR 
w paśmie Leskowca

Dotyczy to przychodni chirurgii ogólnej, ortopedycznej, okuli-
stycznej, leczenia zeza, chorób zakaźnych, hepatologicznej, en-
dokrynologicznej i urologicznej. Nowy numer to 501 466 875. 
Nadal aktualny jest numer telefonii stacjonarnej czyli 33 872 13 
22. Jak informuje jednak Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Wadowicach linia bywa przeciążona a i dotykają ją w ostatnim 
czasie awarie. 

jd

Nowy telefon do poradni 
specjalistycznych

Uruchomiono dodatkowy, nowy telefon do rejestracji 
pacjentów niektórych poradni specjalistycznych działają-
cych przy wadowickim szpitalu.
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Mimo deszczowej pogody w piątek 24 maja odbył się jubileuszo-
wy, pięćdziesiąty!, Rajd Wiosenny będący kontynuacją Rajdu 
Włókniarzy. Metę wyznaczono w stanicy „Hucuł” w Sułkowicach 
Łęgu. Na zlot zapisało się 250 uczestników, głównie uczniów szkół 
z gminy Andrychów. Niemal wszyscy wyruszyli na wyznaczone 
szlaki. A na mecie czekały atrakcje w postaci konkursów sprawno-
ściowych, udzielania pierwszej pomocy, wiedzy krajoznawczej oraz piosenki turystycznej. Nie zabrakło też ciepłego posiłku i napojów. 
Prezes Oddziału PTTK Kazimierz Niemczyk zapowiada, że jubileusz zobowiązuje do dalszych działań. Tak więc impreza będzie 
kontynuowana w latach przyszłych.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga 

Jubileuszowy rajd
Prawdziwy turysta pogody nie wybiera! To stare porzeka-
dło pasowało – nomen omen – jak ulał do jubileuszowej 
imprezy zorganizowanej przez Odział Zakładowy PTTK 
przy AZPB Andropol.

Organizatorami turnieju byli: Szkoła Podstawowa w Inwałdzie, Wy-
dział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wadowi-
cach oraz Straż Miejska w Andrychowie.
W turnieju wzięło udział sześć drużyn ze Szkół Podstawowych Gmi-
ny Andrychów: 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie;
Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie;
Szkoła Podstawowa w Sułkowicach-Łęgu;
Szkoła Podstawowa w Inwałdzie;
Szkoła Podstawowa w Roczynach;
Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Brzezince.
Rozgrywki turniejowe zostały podzielone na dwie części. Zawodnicy 
najpierw musieli pokonać rowerowy tor przeszkód. Dzieci wykazały 
się w tej konkurencji opanowaniem oraz doskonałą techniką jazdy. 
Każdy błąd bowiem był zauważony przez panią aspirant Katarzynę 
Hermę oraz starszego sierżanta Roberta Moskałę (Komenda Po-
wiatowa Wadowice). 
Następne konkurencje wymagały od dzieci znajomości zasad i prze-
pisów obowiązujących pieszych i rowerzystów oraz znajomości zna-
ków drogowych. Oceniana była praca całej drużyny. Nad sprawnym 
liczeniem punktów czuwał Tomasz Suchanek (Szkoła Podstawowa 
nr 4 Andrychów).
Do rywalizacji przystąpiły trzyosobowe drużyny. Konkurencje były 
trudne. Wymagały podejmowania szybko właściwych decyzji. Dzieci 
wykazały się jednak dużą wiedzą oraz umiejętnościami praktycznymi.
Klasyfikacja: 
I miejsce – Filip Gawron, Adam Ochmanek, Franciszek Graca 
– drużyna ze Szkoły Podstawowej w Inwałdzie ;
I miejsce – Nikola Koniorczyk, Krzysztof  Lubaś, Piotr Kłusek – 
drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie;

II miejsce – Agata Gałosz, Aleksandra Gądek, Patryk Urbaniak 
– drużyna ze Szkoły Podstawowej w Sułkowicach-Łęgu;
II miejsce – Bartłomiej Kudłacik, Kacper Sawka, Tytus Żukow-
ski – drużyna ze Szkoły Podstawowej w Roczynach;
III miejsce – Sebastian Majda, Stanisław Strama, Wojciech Plu-
ta – drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Brzezince.
Wyróżnienie otrzymali zawodnicy ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Andrychowie.
Wiceburmistrz Wojciech Polak pogratulował zawodnikom ogrom-
nej wiedzy, a opiekunom dziękował za przygotowanie uczniów do 
rozgrywek turniejowych. Zwycięskie drużyny otrzymały puchary. 
Wszyscy zawodnicy otrzymali piłki, które ufundowała Rada Rodzi-
ców przy Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie. 
Zawodnikom i ich opiekunom gorąco dziękujemy i gratulujemy.

Tekst i foto: Maria Jakubowska-Szczotka, 
Agata Cierpiałek, Ewa Bryndza

Bezpieczni na drodze
W Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie spotkali się uczestnicy XXII Gminnego Turnieju „Bezpieczna droga”, 
którego celem jest uświadomienie dzieciom potrzeby poznania zasad i przepisów ruchu drogowego oraz populary-
zowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Zaproszonych gości, zawodników oraz nauczy-
cieli przywitał dyrektor Michał Kołodziejczyk. 
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- Skąd narodził się pomysł na 
założenie własnej działalności 
gospodarczej?
- Od skończenia studiów praco-
wałam na etacie. Pewnie jak każdy 
z nas chwilami miałam dość swojej 
pracy. Zamiast narzekać postanowi-
łam coś zmienić. Od dłuższego cza-
su „chodził” za mną pomysł pro-
wadzenia własnej działalności, a że 
lubię sprzątać postanowiłam pójść 
w tym kierunku. Mąż mnie zmo-
tywował do działania, udałam się 
do Powiatowego Urzędu Pracy, filii 
w Andrychowie i zaczęłam działać.

- O dofinansowanie z UP mogą 
ubiegać się osoby bezrobotne. 
Nie miała Pani obaw zwolnić się 
z pracy?
- Oczywiście, że miałam. Etat to sta-
bilizacja, pewne pieniądze co mie-
siąc. Moja wcześniejsza praca była 
biurową. Sprzątanie to jednak praca 
fizyczna i niektórym może kojarzyć 
się z mniejszym prestiżem. Ale jak 
to mówią, kto nie ryzykuje ten nie 
pije szampana.

- Czy trudno było uzyskać dofi-
nansowanie z Urzędu Pracy?
- Nie było to trudne. Trzeba mieć 
przede wszystkim dobry pomysł na 
biznes i rzetelnie przygotować pro-
jekt. Jako że robiłam to pierwszy 
raz, nasuwała się masa wątpliwości 
w trakcie jego pisania. Najtrudniej-
sza była część wniosku z analizą fi-
nansową. Na szczęście zawsze mo-
głam liczyć na pomoc doradcy z UP. 

- Jak długo czeka się na pienią-
dze z Urzędu Pracy i czy kwota 
jaką Pani otrzymała była wy-
starczająca na otwarcie działal-
ności?
W ciągu niespełna trzech miesięcy 
od złożenia wniosku otrzymałam 
przelew w wysokości 20 tysięcy, 
o które się ubiegałam. Na początek, 
dla mojego rodzaju działalności, to 
kwota wystarczająca. Większość 
została przeznaczona na zakup 
niezbędnego sprzętu. Zostawiłam 
też pewną kwotę na opłacenie skła-
dek ZUS w pierwszych miesiącach 
funkcjonowania na rynku. Dużym 
atutem jest fakt, że są to stawki pre-
ferencyjne.

- Jak jest wg Pani największa za-
leta i wada prowadzenia własnej 
firmy?
- Zaleta to czas pracy, o którym 
sama decyduję. Mam w domu dwój-
kę dzieci. W przypadku ich choro-
by nie muszę martwić się o wolne 
i zastanawiać, jak pracodawca za-
reaguje na mój urlop. Inna też jest 
motywacja w pracy. Pracując dla 
siebie wszystko robię na 100 pro-
cent. Nawet kiedy zmęczenie daje 
się we znaki wiem, że było warto. 
Wadą jest z pewnością niepewność 
czy będą zlecenia. W branży usług 
sprzątających są miesiące tłuste 
(przed świętami, na wiosnę itp.) 
oraz chude tzn. słabsze. Apetyt ro-
śnie w miarę jedzenia. Chcemy, aby 
każdy miesiąc przynosił wyższe zy-
ski, a tak niestety nie jest.

Pomysł na biznes
Każdy początkujący przedsiębiorca planujący założenie własnej działalności gospodarczej może starać się o dotacje 
z urzędu pracy, które stanowią skuteczną formę walki z bezrobociem. Uzyskane tą drogą pieniądze można wydać na 
np. zakup maszyn, urządzeń oraz wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności, remont lokalu, doradztwo 
prawne i podatkowe, a nawet na reklamę internetową. W 2018 roku z dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy w powiecie 
wadowickim skorzystały 133 osoby. Kwota wypłacona na ten cel to 2 639 260,61 zł. Jedną z osób jaka rozpoczęła własną 
działalność w ten sposób jest Marzena Białczyk z Targanic, która otworzyła jednoosobową firmę sprzątającą. Właśnie minął rok 
od kiedy funkcjonuje na rynku. Zapytaliśmy jak Pani Marzena krok po kroku dążyła do zrealizowania założonych celów.

- Na jakie usługi sprzątające cieszą się najwięk-
szym zainteresowaniem wśród Klientów?
- Pranie tapicerki samochodowej oraz meblowej 
(sofy, fotele itp.) oraz pranie dywanów.

- Co poradziłby Pani osobom, które chciałyby 
rozpocząć działalność gospodarczą?
- Nie rezygnujcie z marzeń, słuchajcie podpowiedzi, 
ale zawsze miejcie własne zdanie. Przemyślcie dobrze 
rodzaj działalności, jaką chcecie otworzyć, zbadajcie 
dokładnie rynek. Trzeba zaryzykować, żeby nie wy-
pominać sobie później, że nic nie zrobiłam/em, aby 
mieć swój własny interes. Jak widać na moim przy-
kładzie pozyskanie pieniędzy na start działalności nie 
jest takie trudne. Wystarczy chcieć. 

Rozmawiała: Anna Piotrowska
 Fot. archiwum prywatne
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Potrącenie dziewczynki
6 maja ok. godz 16.00 na ul. Konstytucji 3 Maja kierujący autem 
Peugeot potracił dziewczynkę która przechodziła przez jezdnię. 
Jak twierdzi kierowca, dziewczynka miała nagle wbiec na drogę 
wprost pod koła jego nadjeżdżającego samochodu, który nie 
jechał szybko, a zasiadający za kierownicą pojazdu był trzeźwy. 
Ratownicy z pogotowia udzielili dziewczynce pomocy. Zdecydo-
wano, że dziecko trafi do szpitala w Wadowicach na obserwację. 
Poszkodowanej nie zagraża niebezpieczeństwo.

Motocyklista przekroczył prędkość i stracił prawo jazdy 
8 maja policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego wadowickiej ko-
mendy zatrzymali prawo jazdy motocykliście, który przekroczył 
dozwoloną prędkość o 64 km/h.
Do zdarzenia doszło w miejscowości Wieprz tuż przed godz. 
18:00, gdzie mundurowi zauważyli jadącego z dużą prędkością 
motocyklistę. Pomiar prędkości wykazał, aż 114 km/h przy do-
zwolonej prędkości 50 km/h. 35-letni mieszkaniec Wadowic, 
stracił uprawnienia na trzy miesiące. Został również ukarany 
mandatem i punktami karnymi. 
To kolejna osoba, która straciła prawo jazdy za przekroczenie 
prędkości. Policjanci apelują o rozwagę i przypominają, że nad-
mierna prędkość jest przyczyną wielu wypadków drogowych.

Wadowiccy kryminalni zatrzymali złodziei paliwa
Policjanci Wydziału Kryminalnego wadowickiej komendy zatrzy-
mali dwóch mężczyzn, którzy włamali się do budynku gospodar-
czego, skąd ukradli łącznie 1400 litrów paliwa. Za to przestęp-
stwo kodeks karny przewiduje karę do 10 lat więzienia.
4 maja 2019 roku Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach 
została powiadomiona o kradzieży paliwa wartości 7000 złotych, 
do której doszło na terenie gminy Wadowice. Jak wynika z usta-

leń funkcjonariuszy, 30 kwietnia br. sprawcy poprzez wyważenie 
drzwi dostali się do wnętrza budynku gospodarczego, skąd ukra-
dli 300 litrów oleju napędowego ze zbiornika, który znajdował 
się w pomieszczeniu. Paliwo przelewali do pojemników, które 
również nie były ich własnością. Złodzieje wykorzystując fakt 
braku stałego dozorowania posesji przez właścicieli wrócili tam 
następnego dnia i ukradli jeszcze 1100 litrów paliwa. 
8 maja br. dwaj mieszkańcy powiatu wadowickiego, 22 i 24-latek, 
zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty kradzieży (art. 278 KK)  oraz 
kradzieży  z włamaniem (art. 279 KK), za co grozi im kara pozba-
wienia wolności do lat 10.  Paliwo częściowo zostało odzyskane. 

Sprzedawali podrobione buty, 
teraz poniosą za to konsekwencje
Monitorując środowisko 
przestępcze funkcjo-
nariusze z wadowickiej 
komendy zajmujący się 
zwalczaniem przestęp-
czości gospodarczej, uzy-
skali informacje dotyczą-
ce handlu podrobionymi 
towarami na terenie Wa-
dowic. W połowie maja, 
policjanci skontrolowali 
wytypowaną placówkę handlową, gdzie ujawnili i zabezpieczyli 
prawie 80 par obuwia, na których widnieją znaki zastrzeżone jed-
nej ze znanych marek. Towar był sprzedawany za dużo niższą 
cenę niż oryginalne produkty. Wstępna wartość poniesionych 
strat przez znaną firmę została oszacowana na kwotę 23 700 zło-
tych. Na chwilę obecną trwają czynności wyjaśniające, sprawcy 
przestępstwa grozi do 5 lat pozbawienia wolności. 

Aresztowany za usiłowanie zabójstwa
43-letni mężczyzna, który usiłował pozbawić życia swojego brata 
usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Zastosowano wobec niego 
środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 
okres trzech miesięcy.
24 maja w jednym z mieszkań w Andrychowie doszło do sprzecz-
ki między dwoma braćmi, w trakcie której 43-latek zadał kilka 
uderzeń nożem w okolice klatki piersiowej oraz brzucha swojemu 
młodszemu bratu. 40-letni mężczyzna z obrażeniami ciała został 
przewieziony do wadowickiego szpitala. Sprawca zbiegł z miej-
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reklama

sca, lecz w wyniku podjętych działań przez policjantów został 
zatrzymany chwilę po zdarzeniu. 43-latek był nietrzeźwy – miał 
2,94 promila. Sąd Rejonowy w Wadowicach zastosował wobec  
mieszkańca Andrychowa tymczasowy areszt na okres trzech mie-
sięcy. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności na czas nie 
krótszy niż 8 lat, kara 25 lat pozbawienia wolności, a nawet kara 
dożywotniego pozbawienia wolności.

Nietrzeźwy kierowca jechał z prędkością 123 km/h
Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali kierowcę, któ-
ry w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h, jechał 
z prędkością 123 km/h. Dodatkowo okazało się, że kierowca był 
nietrzeźwy. 26 maja funkcjonariusze wadowickiej komendy peł-
niący służbę na drodze krajowej nr 52 w Choczni, zatrzymali do 
kontroli drogowej kierującego motocyklem BMW, który przekro-
czył prędkość w obszarze zabudowanym o 73 km/m. Ponadto, 
podczas kontroli okazało się, że 46-latek jest nietrzeźwy i ma 0,56 
promila alkoholu w organizmie.
Mieszkaniec Krakowa stracił prawo jazdy na najbliższe trzy mie-
siące, został ukarany mandatem i punktami karnymi. Za popeł-
nione przestępstwo kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości 
mężczyźnie grozi kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

Bulowice. Przy torowisku znaleziono zwłoki mężczyzny
Policjanci z Komisariatu Policji w Kętach wraz z prokuratorem 
wyjaśniają okoliczności zgonu 43-letniego mieszkańca Gminy 
Kęty.
28 maja o godzinie 9.00 kierownik pociągu relacji Wadowice – 
Bielsko-Biała, zauważył zwłoki mężczyzny leżące obok torowi-
ska w rejonie ulicy Zacisze w Bulowicach.  W związku z powyż-
szym natychmiast powiadomił służby ratunkowe.
W trakcie prowadzonych czynności ustalono, że zwłoki należą do 
43-letniego mieszkańca Gminy Kęty. Ze wstępnych ustaleń wy-
nika również, że mężczyzna mógł zostać potrącony przez pociąg.
Decyzją prokuratora zwłoki zostały zabezpieczone do sekcji, 
która wykaże bezpośrednią przyczynę zgonu. 

Śmierć pod Leskowcem
2 czerwca doszło do nieszczęścia w okolicy Leskowca. Turyści 
wędrujący pieszo znaleźli leżącego rowerzystę. Wbrew doniesie-
niom niektórych portali internetowych nie doszło do żadnego 
wypadku. Według ustaleń Nowin Andrychowskich i Radia An-
drychów cyklista zmarł prawdopodobnie na skutek niewydolno-
ści serca. Mężczyzna nie miał przy sobie dokumentów, a jedynie 
telefon komórkowy. Na miejsce przybyli ratownicy GOPR, we-
zwano też Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Długotrwałe próby 
reanimowania rowerzysty nie przyniosły skutku. Policja ustala 
dokładne przyczyny zgonu. O informację w sprawie zdarzenia 
poprosiliśmy też szefa stacji GOPR  „Leskowiec” Piotra Asmana. 
Dowiedzieliśmy się od niego, że do nieszczęścia doszło około 1,5 
km od szczytu Leskowca przy wspólnym odcinku szlaków żółte-
go i zielonego wiodącego w kierunku Mucharza. Nie wiadomo, 
jak długo leżał mężczyzna nieprzytomny.

jd 

Impreza, którą rok w rok współorganizuje Liceum Ogólnokształ-
cące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie razem z Miejską 
Biblioteką Publiczną ma na celu promocję czytelnictwa wśród dzie-
ci i młodzieży oraz zamanifestowanie, że młodzi Polacy czytają wię-
cej, niż dorośli. Z badań wynika, że 62 procent dorosłych Polaków 
w ogóle nie czyta książek. Natomiast młodzież, wbrew obiegowym 
opiniom, częściej sięga po lektury, niż ich rodzice. Organizatorzy 
mówią więc: - Pora odwrócić role - niech to uczniowie pokażą dorosłym, jak 
się czyta. A czytanie może być przyjemnością, relaksem i rozrywką.
Pomysłodawcą akcji jest redakcja miesięcznika „Biblioteka 
w Szkole”, a organizatorami poszczególnych akcji lokalnych bi-
blioteki szkolne, publiczne i pedagogiczne, szkoły oraz inne insty-
tucje – w sumie około 2000 podmiotów w całym kraju.
W tym roku w Andrychowie jak zwykle czytanie miało odbyć się 
na Placu Mickiewicza, ale deszcz zmusił uczestników do prze-
niesienia akcji do sali gimnastycznej w liceum. I tam odbyło się 
wspólne czytanie, podczas którego każdy mógł sobie wybrać wła-
sny, ulubiony tytuł i publicznie odczytać jego fragment. Czytali 
nauczyciele – tak czynni, jak i emerytowani – dyrekcja szkoły, bi-
bliotekarze, seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i inne oso-
by, które dołączyły się do akcji. 

mn   Fot. Marek Nycz

Przecież czytają
Już po raz czwarty w Andrychowie uczniowie liceum, senio-
rzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz pracownicy biblio-
teki 28 maja wzięli udział we wspólnym czytaniu książek. To 
część ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”.
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Duże miasta w zasięgu Andrychowa. Od 9 czerwca obowiązywać będzie nowy rozkład jazdy pociągów (zob. poniżej).  
W okresie wakacyjnym pojawią się nowe, ale tymczasowe połączenia z Andrychowa m.in. do Bydgoszczy, Inowrocławia, 
Gniezna, Opola, Warszawy, Wrocławia i Zakopanego. To rezultat remontu linii kolejowej między Żywcem a Suchą Beskidzką, 
którędy te dalekobieżne pociągi jeżdżą. Niestety, mamy gorsze wiadomosci dla pasażerów korzystających z pociągów kursu-
jących do Krakowa. W dniach 10 – 19 czerwca w okolicach Kalwarii zebrzydowskiej beda prowadzone prace modernizacyjne 
i trzeba się liczyć z przesiadką do autobusów.                                 jd
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Objaśnienia skrótów / abbreviations: 
IC: „PKP Intercity” Spółka Akcyjna - IC: InterCity
IC: „PKP Intercity” Spółka Akcyjna - TLK: Twoje Linie Kolejowe
PR: „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. - BUS: autobus komunikacji zastępczej za pociąg REGIO
PR: „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. - R: REGIO
KS: Koleje Śląskie sp. z o.o. - OsP: osobowy przyśpieszony

IC - 22 391 97 57 (24h) dla abonentów sieci zagranicznych i dla połączeń zagranicznych; 703 200 200 (24h) dla abonentów krajowych sieci, opłata 1,29 zł 
brutto/min. poł., realizator usługi: „PKP Intercity” S.A. / 22 391 97 57 (24h) for international calls and international network subscribers; 703 200 200 (24h) 
for subscribers of domestic networks, charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: „PKP Intercity” S.A.
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. Połączenia, realizator usługi: Progress Plus S.C. / 703 20 20 20 (24h) charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, 
service provider: Progress Plus S.C.
KS - 32 428 88 88 (24h)-infolinia o utrudnieniach w kursowaniu pociągów KŚ, 703 030 030 (7:00-15:00, pon.-pt. oprócz świąt)-Biuro Obsługi Klienta, infor-
macja o taryfie i regulaminie, koszt wg stawki operatora. / 32 428 88 88 (24h) – helpline with difficulties in running KŚ-trains; 703 030 030 (7:00 – 15:00, 
Monday-Friday except for holidays) – Customer Service, informations about prices and regulations, Connection cost according to operator rates.

Źródło: PKP PLK | www.portalpasazera,
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W Targanicach gościła 15-osobowa grupa uczniów wraz z dwo-
ma opiekunami ze szkoły z Isny. Niemieccy goście przybyli w ra-
mach dorocznej wymiany młodzieży z targanickim Zespołem 
Szkół Samorządowych. Temat przewodni spotkań, zajęć, gier 
i turystycznych wypraw to „Sporty ekstremalne. Co w tym eks-
cytującego?”. Atrakcji nie brakowało. Jak dowiedzieliśmy się od 
nauczycielki języka angielskiego i niemieckiego, Klaudii Bizoń, 
uczestnicy mają za sobą m.in. czterogodzinny marsz zakończony 
ogniskiem, wyjazd do Jaskini Mroźnej i Tatrzańskiego Parku Na-
rodowego, była też dyskoteka w szkole w Targanicach. Na koniec 
młodzież popracowała na komputerach, by przygotować pre-
zentację na temat sportów ekstremalnych. W jednym ze spotkań 
polsko-niemieckich z udziałem rodziców targanickich uczniów 
wziął udział zastępca burmistrza Wojciech Polak. Opowiedział 
krótko zebranym o „mieście utkanym z atrakcji”. Niemieccy go-
ście spali u targanickich rodzin, co pogłębiało kontakty i pozwa-
lało na poprawę językowych umiejętności. W przyszłym roku 
to uczniowie z Targanic wyjadą z rewizytą do Isny. Jak przypo-
mniała dyrektor ZSS w Targanicach Barbara Borgosz, wymiana 
młodzieży rozpoczęła się w 2003 roku i trwa z bardzo dobrymi 
rezultatami do dziś.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Ekstremalnie, wielojęzycznie...
W Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach przez ty-
dzień słychać było nie tylko mowę polską, ale też niemiecką 
oraz angielską, i to bynajmniej nie na lekcjach językowych.

W ramach projektu uczniowie spędzili 
trzy tygodnie, podczas których mieli 
zapewnione: przygotowanie języko-
we, kulturowe, opiekę wychowawczą, 
przelot samolotem, hotel w centrum 
miasta, wyżywienie, praktyki w za-
kładach pracy, kieszonkowe 300-400 
euro – wszystko za darmo! - Praktyki 
zagraniczne ogromnie wzmacniają umiejętno-
ści zawodowe, językowe, łamią bariery men-
talne, kulturowe, wzmacniają poczucie wła-
snej wartości. Od kilkunastu lat są ważnym 
elementem programu nauczania i wychowania 
w naszych szkołach – przekazuje nam Zofia Wanat, dyrektor Ze-
społu Szkół ZDZ Andrychów, Wadowice, Kęty. 

Oprac. rf   Fot. ZDZ w Andrychowie

Logistycy z  ZDZ w Maladze
W Maladze w maju przebywała kolejna grupa uczniów 
ze szkoły ZDZ w Andrychowie, tym razem to uczniowie 
klas logistycznych z Andrychowa. Młodzież brała udział 
w projekcie „Europa dla nas – Staże zawodowe uczniów 
ZS Andrychów 2017”. 

Później nadszedł czas na niespodziankę, 
którą był spektakl pt. ,,Hej-Ho, Hej-Ha Or-
kiestra gra!”. Głównymi aktorami spektaklu 
były instrumenty muzyczne żywcem wyję-
te z orkiestry dętej. A, że na instrumentach 
musi ktoś grać, więc Krzysztof  Falkowski 
„Falkoshow” zaangażował rodziców i krew-
nych naszych przedszkolaków do wspólnej 

zabawy. Było głośno, śmiesznie i bardzo 
wesoło, a zmagania naszych instrumentali-
stów zostały nagrodzone wielkimi brawa-
mi. Po części artystycznej przyszedł czas 
na wspólne spędzenie czasu w kawiarence 
przy herbatce, kawie i ciastku, loterię fanto-
wą z cennymi nagrodami, oglądanie wozu 
strażackiego, malowanie twarzy i świetną 

zabawę w ogrodzie przedszkolnym, w któ-
rym dzięki wsparciu licznej grupy sponso-
rów i rodziców, czekały na przedszkolaków 
popcorn, kiełbaski z grilla, zapiekanki, frytki. 
balony z helem,  dmuchane zjeżdżalnie, za-
mek oraz bańki mydlane.

Materiał nadesłany przez 
Przedszkole Nr 2 w Andrychowie

Festyn rodzinny „Mama, tata, ja”
Wspaniała zabawa, piękna pogoda, uśmiechnięte twarze dzieci oraz rodziców – tak było w piątek 24 maja w Przed-
szkolu nr 2 w Andrychowie podczas festynu rodzinnego pt. „Mama, tata, ja”. Przedszkolaki przygotowały dla swoich 
rodziców występy artystyczne, były wiersze, tańce, piosenki oraz życzenia z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca. 
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społeczeństwo

Nie wiedziałam, iż w Andrychowie jest ktoś, kto uprawia tria-
tlon. Pan Marcin też nie wiedział, że go będzie kiedyś upra-

wiał i że będzie wygrywał. Bo najpierw jeździł na rowerze i – jak 
mówi – od młodego biegał na nartach. Od połowy lat 90-tych 
zaczęto organizować zawody dla lekarzy; a to w kolarstwie, a to 
w narciarstwie biegowym. – Trzeba spróbować – pomyślał i spróbo-
wał. Potem pojawił się tzw. Trójwyczyn Lekarski. Zawody odby-
wały się w czasie trzech pór roku, w trzech dyscyplinach; jesienią 
– jazda na rowerze, zimą – jazda na nartach, wiosną – bieg. Znów 
chciał spróbować, ale najpierw musiał potrenować bieganie. Bo 
wcześniej, nie widział ku temu powodu. 
Jak dla sportowców całego świata najważniejsze są Igrzyska Olim-
pijskie, tak dla  lekarzy uprawiających sport najważniejsze są Igrzy-
ska Lekarskie.  4 września 2019 roku, w Zakopanem odbędzie się 
ich XVII edycja. Lekarze z całej Polski zmagać się będą w kilkuna-
stu dyscyplinach sportowych. Tradycyjnie, pięciodniowe zmagania 
zakończy najtrudniejsza z nich – triatlon. Czyli: 1,5 km pływania, 
40 km jazdy na rowerze, 10 km biegania. Ten dystans zwany jest 
„dystansem olimpijskim”.
15 lat temu, po raz pierwszy, Marcin Zajusz stanął na starcie triatlo-
nu. Dziś wspomina:
- Ten dystans olimpijski to było prawdziwe wyzwanie! Zawsze chciałem się 
z nim zmierzyć! Pokonać go! Biegałem, jeździłem na rowerze, ale wyniki 
z pływania nie rokowały dobrego startu. Nigdy nie pływałem kraulem. Po-
trzebna była pomoc instruktora. Zacząłem trenować na wadowickim basenie. 
Chciał się zmierzyć z dystansem olimpijskim triatlonu… i pokonał 
go! Nie jeden i nie dwa razy. Trzy lata temu wygrał swoją kategorię 
wiekową!  Niemniej, ten pierwszy start: tę lodowatą wodę, ten mor-
derczy podjazd pod Butorowy Wierch, będzie pamiętał do końca 
życia.
Jeśli spojrzeć na dostępne w Internecie listy medalistów w tria-
tlonie, to wypatrzymy tam również Marka Zajusza – zarażonego 
sportem od ojca Marcina. 
Przy okazji organizacji wspomnianego Trójwyczynu Lekarskiego 
pan Marcin zaczął biegać. I biega do tej pory. Ot tak, dla rozruchu 
wybiera sobie którąś pętlę: 8 km – 12 km – 18 km, i biegnie, przez 
Głowackiego, Żwirki, Brzezinkę… A potem ściga się z innymi. Na 
różnych dystansach. Krótszych, dłuższych i w maratonach też. 
- Dwa razy udało mi się przebiec maraton – opowiada. - Pierwszy – dziesięć 
lat temu. To był maraton poznański. Miałem wtedy 53 lata. Potem miałem 
dość. Pięć lat temu przebiegłem maraton w Krakowie. Oba ukończyłem i to 
jest sukces, bo przyznam szczerze, że bieg maratoński do moich ulubionych nie 
należy. Zwykle po 30 km ma się serdecznie dość. Trzeba znaleźć w sobie siłę 
i wolę, żeby biec dalej. To, że teraz udało mi się pokonać dystans 42 km bez 
większych kryzysów jest dla mnie powodem do dumy.
Ulubionym sportem pana Marcina jest kolarstwo i tam maratony 

mu nie przeszkadzają. Startował w maratonach MTB, w Scania 
Maraton, Lang Maraton. Startuje nie dlatego, żeby wygrywać, ale 
dlatego, że to go bawi. Niemniej, gdy czasem udaje się wygrać, od-
czuwa niekłamaną satysfakcję.  
Zimą zamienia rower na narty biegowe. Narty są tuż za rowerem. 
Startuje rokrocznie w Biegu Piastów, w którym trzeba pokonać dy-
stans 50 km; jakby nie było , to też jest maraton. 
W Biegu Piastów sukcesem jest ukończenie trasy w dobrym czasie, 
bo konkurencję stanowią byli zawodnicy. Nie ma najmniejszych 
szans, by z nimi wygrać.
Marcinowi Zajuszowi udało się zarazić narciarstwem biegowym 
wielu przyjaciół oraz swoją żonę, Teresę (oboje na zdjęciu). Dzię-
ki czemu, podczas Biegów Piastów, ekipa z Andrychowa jest dość 
licznie reprezentowana.
Rozmowa o sporcie, to też rozmowa o zdrowiu. Sport/ruch jest  
najprostszą, najtańszą, najbardziej dostępną i najskuteczniejszą for-
mą inwestycji w zdrowie. - Każdy chciałby być zdrowy, ale nie każdy o to 
dba – mówi Marcin Zajusz, lekarz chirurg pracujący na co dzień 
w wadowickim szpitalu. - Dla mnie jest ważne, by nie pozostawać bez 
ruchu. A gdyby każdy wziął sobie podobne przesłanie do serca i wdrożył je 
w praktyce… to, jako lekarz, niewiele miałbym do roboty. 
- Który sport polecałby nam pan jako lekarz i jako sportowiec?
- Najlepszy jest ten, który się podoba. Z medycznego punktu widzenia, rower 
jest o tyle bardzo dobry, że to jest ruch w miarę intensywny a z odciążeniem 
stawów. Przy problemach z biodrami, kolanami – najlepszy jest właśnie rower. 
Pływanie – to bardziej wszechstronny ruch. Bieganie – też jest fajne, ale kolana 
są bardziej obciążone… Naprawdę każda aktywność fizyczna, każdy ruch 
jest zbawienny dla naszego zdrowia. 
Naśladowanie kogoś takiego jak Marcin Zajusz wymaga szczegól-
nego charakteru. Wzięcie sobie jego lekarskich zaleceń do serca jest 
wyłącznie kwestią woli każdego z nas. Warto to uczynić, nie dla me-
dali i pucharów, ale dla pozostawania w dobrej formie jak najdłużej. 

Jadwiga Janus   Fot. Archiwum Marcin Zajusz

Biegam, bo lubię. Pływam, bo chcę. 
Ruszam się, bo warto!
Sportem można się zarazić i można zarażać innych. Choć Marcin Zajusz jest lekarzem, nawet nie próbuje tej choroby 
leczyć. Wręcz przeciwnie. Wciąż stawia sobie nowe wyzwania. Czasem wygrywa jakieś wyścigi, igrzyska, trójwyczyny… 
Zawsze wygrywa z sobą. Ilość sportowych trofeów: medali, dyplomów, pucharów robi wrażenie. Tak samo, jak mno-
gość uprawianych przez niego dyscyplin i jak fakt, że ma już więcej niż sześć dych na karku.
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Dyrektor placówki Marian Sołtysiewicz zabiegał o kom-
pleksowy remont od wielu lat. Wydeptywał wszelkie 

możliwe ścieżki. I udało się; poprzednie władze wojewódz-
kie „klepnęły” pieniądze na inwestycję, a nowy samorząd, 
wybrany w ostatnich wyborach, podtrzymał tamtą decyzję. 
Tak więc przedsięwzięcie zostanie zrealizowane ponad po-
litycznymi podziałami z pożytkiem dla pacjentów oraz per-
sonelu WSP.
Obecnie stan obiektów „psychiatryka” nie wygląda naj-
lepiej. Jedyna w miarę nowa część, w której mieści się 
Zamknięty Oddział Leczenia Odwykowego, ma znośnie 
warunki. W pozostałych pomieszczeniach czuć już zna-
ki czasu. Wąskie drzwi, brak wind, okna w złym stanie, 
niemal wiekowe ściany, a także wysłużona sieć kanaliza-
cyjna, wodociągowa oraz elektryczna. To tylko niektóre 
mankamenty. Problemy te odbijają się na dyskomforcie 
pacjentów oraz personelu. Najstarsza część siedziby szpi-
tala pochodzi z 1928 roku!
Dla WSP nadchodzą jednak wreszcie lepsze czasy. „Psy-
chiatryk” będący placówką prowadzoną przez samorząd województwa małopolskiego otrzyma na inwestycję pochodzące w większo-
ści z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, a resztę dołoży z własnej puli Urząd Marszałkowskiego 
w Krakowie, będący jednocześnie inwestorem. - Naszą inwestycję podzieliliśmy na parę zadań – mówi dyrektor Marian Sołtysiewicz. - 
Rozpoczniemy od modernizacji energetycznej. Ogłosiliśmy już drugi przetarg, gdyż do pierwszego zgłosił się jeden wykonawca z ofertą przekraczającą cenę  
z naszego kosztorysu inwestorskiego. Wartość zadania przekracza cztery miliony złotych. Natomiast drugie zadania, to przebudowa i rozbudowa szpitala 
i tu mówimy już o kwocie siedemnastu milionów złotych. W tym przypadku mamy pewne opóźnienie, ponieważ zmieniły się przepisy w zakresie warun-
ków przeciwpożarowych i trzeba było projekt przepracować. To już za nami, mamy pozwolenie na budowę. Co zatem będzie modernizowane „za 
torami”? Przede wszystkim placówka zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, zwłaszcza niepełnosprawnych 
fizycznie. Przewidziano całkowitą wymianie mediów czyli instalacji wodnokanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych. Zaplanowano 
na nowo urządzenie węzłów sanitarnych. Będą poszerzone wszystkie drzwi w salach pacjentów, aby swobodnie można było ma-

newrować łóżkami. Wszędzie powstanie oświetlenie 
LED-owe najnowszej generacji. 
Pomyślano także o wymianie okien, łącznie oczywi-
ście ze stolarką, na energooszczędne. W budynkach 
po stosownej przebudowie będą zainstalowane dwie 
windy łóżkowe i jedna, w której można przewieźć 
pacjenta na wózku. Marian Sołtysiewicz zapowia-
da też budowę zadaszonego podjazdu dla karetek.  
W okresie modernizacji szpitala nie zmniejszy się licz-
ba łóżek (jest ich 234 w oddziałach całodobowych  
i 24 na dziennych), ale trzeba lokować większe ilości 
pacjentów w salach nieobjętych w danym momencie 
remontem. Jeżeli nie dojdzie do żadnych niesprzyja-
jących okoliczności (np. odwołań przetargowych), to  
potrwa dwa, maksymalnie trzy lata. 

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Wielka modernizacja w „Psychiatryku”
Rozpoczyna się największe przedsięwzięcie modernizacyjne w Andrychowie. Będzie kosztować grubo ponad dwadzie-
ścia jeden milionów złotych (!), a pieniądze pozyskał i wyłożył samorząd województwa małopolskiego. To inwestycja, 
która będzie zrealizowana w Wojewódzkim Szpitali Psychiatrycznym, popularnie nazywanym szpitalem „za torami”. 
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Burmistrz Andrychowa ogłasza dodatkowy nabór wniosków o udzie-
lenie dofinansowania wyłącznie na demontaż wyrobów zawierają-
cych azbest na 2019 rok z terenu Gminy Andrychów w związku z reali-
zacją Programu pn. „Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających 
azbest z obszaru Gminy Andrychów”, w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działania 5.2 Roz-
wijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka 
odpadami – SPR ”.

Wnioski można składać w terminie do 19 czerwca 2019 roku na Dzien-
niku Podawczym Urzędu Miejskiego w Andrychowie lub za pośrednic-
twem poczty bądź kuriera.
Wnioski będą realizowane zgodnie z kolejnością ich złożenia i do 
wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy 
Andrychów, przy czym pierwszeństwo mają osoby, które złożyły 
deklarację uczestnictwa w w/w Programie na rok 2019.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne, wspólnoty miesz-
kaniowe oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi 
osobami prawnymi.

Dotacją objęte zostaną koszty realizacji przedsięwzięć związanych z usu-
waniem i utylizacją wyrobów zawierających azbest, z nieruchomości 
położonych w granicach administracyjnych Gminy Andrychów pole-
gających na demontażu wyrobów zawierających azbest znajdują-
cych się na budynkach, pakowaniu, transporcie wyrobów zawie-
rających azbest do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwieniu 
poprzez składowanie na składowisku odpadów.

Wnioski dotyczące wywozu zdemontowanych przez właścicieli 
nieruchomości wyrobów zawierających azbest tzw. gruzu, z uwa-
gi na wykorzystanie przyznanego limitu, nie będą rozpatrywane. 

Formularze wniosków oraz załączników dostępne są w Urzędzie Miejskim 
w Andrychowie, Rynek 15. pokój 116 (I piętro) lub na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Andrychowie.

Informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Miejskim w An-
drychowie, pok. nr 116 oraz pod numerem telefonu (33) 842-99-68.

Materiał nadesłany przez UM w Andrychowie

Ogłoszenie o rozpoczęciu dodatkowego naboru wniosków

W związku z ogromnym zainteresowaniem Czytelników, 
od następnego wydania „Nowin Anrychowskich” będzie-
my ponownie publikować rozkłady jazdy komunikacji 
miejskiej. Tym razem w odcinkach w podziale na poszcze-
gólne linie. W lipcowym numerze znajdziecie Państwo 
dwie linie: nr 1 (Osiedlowa), nr 2 (Roczyny). 

red.

Rozkłady jazdy 
raz jeszcze
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- A jak to było…
- A było to tak… Gdy rozpoczęłam pracę, zgłosi-
ła się do mnie dziewczyna, maturzystka – Monika 
Sordyl, zapytała, czy poprowadzę koło teatral-
ne? Wprawdzie miałam taki zamiar, ale najpierw 
chciałam się zaaklimatyzować w nowym miejscu, 
okrzepnąć. Inicjatywa uczniów przyspieszyła de-
cyzję o założeniu Koła Teatralnego. Premierowy 
spektakl daliśmy już w październiku, na Dzień 
Nauczyciela. Spektakl składał się z tekstów w róż-
nych językach. Pamiętam, że był tam fragment 
„Małego Księcia” po francusku, fragment z „Fau-
sta” Goethego po niemiecku… i pamiętam reak-
cję ś.p. dyrektora Zielińskiego, który powiedział, 
że czuł się jak w Teatrze Starym. Pamiętam też, 
jak ważne było dla mnie to zdanie. Stwierdziłam 
wtedy, że potencjał młodzieży trzeba wykorzy-
stać, trzeba go też pokazać na zewnątrz. 
- Czy, jak w Teatrze Starym, C’est la vie daje 
premierę co roku?
- Tak. Co roku wystawiamy coś nowego. Przy 
czym zawsze staram się najpierw rozpoznać 
grupę, by wiedzieć, na co mogę sobie pozwolić. 
Od paru lat mam w grupie wyjątkowo zdolną 
młodzież, więc mogłam im zaproponować am-
bitniejsze projekty. Dwa lata temu była „Iwona, 
księżniczka Burgunda” Gombrowicza, rok temu 
– „Sama słodycz” Iredyńskiego. To był trudny, 
wymagający tekst, który zmuszał młodych akto-
rów do zmierzenia się z różnymi potworami sie-
dzącymi w człowieku. W tym roku poszłam na 
całość z „Kartoteką”. To wynikało z tego, że nasi 
uczniowie są też utalentowani muzycznie i ma-
rzyło mi się, żeby pokazać w spektaklu ich moż-
liwości wokalne. Stąd wplecione w treść piosenki 
Kultu, Myslovitz, Lao Che.
- W tym roku wasz spektakl został uhonorowa-
ny na krakowskim festiwalu najważniejszymi 
nagrodami. Czy w tej dwudziestoletniej historii 
zdarzały się równie prestiżowe wyróżnienia?
- Akurat nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty 
zdobyliśmy po raz czwarty. Ale możemy też pochwa-
lić się nagrodami zdobywanymi na innych festiwalach. 

C’est la vie! To jest życie!
Teatr C’est la vie działający przy andrychowskim LO, dwadzieścia lat temu powołała do życia nauczycielka języka pol-
skiego – pani Iwona Kaczmarek. Ona jest w nim reżyserem, scenarzystą, nauczycielką aktorstwa… prawie wszystkim. 

Przed C’est la vie huczny jubileusz, za – pracowity rok. Z pewnością jego zwieńczeniem jest główna nagroda Małopolskiego Festiwalu 
Artystycznego Młodzieży przyznana za wyjątkową inscenizację dramatu klasycznego. Andrychowska publiczność miała okazję zoba-
czyć nagrodzony spektakl – „Kartoteka – Recycling” na podstawie dramatu St. Różewicza, 17 maja na scenie MDK. Kto zobaczył, 
mógł się zadziwić pomysłem na różewiczowski dramat, dopracowanym do perfekcji ruchem scenicznym, możliwościami aktorskimi 
i wokalnymi andrychowskich licealistów, efektami audiowizualnymi. Mógł też poczuć potrzebę rozmowy nie tylko o historii szkolne-
go, pozornie amatorskiego, teatru. 

- Oglądanie waszego najnowszego spektaklu, dla nas – widzów, było przy-
jemnością, ale dla młodzieży jego tworzenie wiązało się z ciężką pracą: ucze-
nie się tekstów, ruchu scenicznego, próby, stresy… Do tej pracy nie można 
zmusić. Więc jak pani to robi, że tym młodym ludziom chce się tworzyć teatr. 
Dodam – tak ambitny teatr.
- W naszym Kole Teatralnym panuje bardzo rodzinna atmosfera. Jego członkowie 
się po prostu lubią, lubią się ze sobą spotykać, rozmawiać, wspierają się wzajemnie 
i wydaje mi się, że to jest połowa sukcesu. Grupa składa się z 15 aktorów i dwóch 
chłopaków, którzy tworzą ekipę techniczną i są niezastąpieni. Wszyscy stanowią je-
den, dobrze zorganizowany organizm. Jest w nim i zaufanie, i odpowiedzialność. 
Mogę tylko wyrazić żal, że co roku ktoś „odpływa”. W tym roku odchodzą od nas 
dwaj bardzo zdolni aktorzy i będzie ich nam brakowało. Ale piękne jest to, że gdy 
kończą szkołę, mówią, że w Liceum teatr był dla nich najfajniejszą przygodą. 
- W mojej opinii waszą „Kartotekę” można by w całości przenieść na deski 
profesjonalnego teatru…
- A wie pani, że to samo usłyszeliśmy od jurora w Krakowie. Wprawdzie zarzucono 
nam, że złamaliśmy regulamin, bo przekroczyliśmy o 15 min. określony w nim czas, 
ale zostało to nam odpuszczone ze względu na walory artystyczne. Przyznam szcze-
rze, że zrobiłam to świadomie. Nie umiałam zrezygnować z żadnej sceny. Poza tym 
widząc, ile pracy każdy włożył w ten spektakl, nie umiałam komuś powiedzieć, że 
jego kwestia wypada, bo się nie mieścimy w czasie.
- „Kartoteka” jest wyzwaniem zarówno dla widza, jak i dla aktora. Sztuka 
porusza ekstremalnie trudne tematy związane z przeżyciami człowieka, który 
przeżył wojnę, stalinizm… Czy kilkunastoletni aktorzy byli świadomi histo-
rycznego i psychologicznego kontekstu tekstów, które wygłaszali? Dla mnie 
byli oni wiarygodni. A wiarygodność wynika przecież ze zrozumienia. 
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- Tę wiarygodność trzeba było wypracować. Wie-
le kwestii wymagało na początku wyjaśnień, bo 
orientowałam się, że nie do końca rozumieją graną 
scenę. Wtedy siadaliśmy i rozmawialiśmy. Trzeba 
było poszerzyć scenę, trzeba było wyjaśnić jej kon-
tekst historyczny. Ale też uświadomić im, jak to jest 
wszystko aktualne, jak bardzo każde zdanie wyrywa-
ne z tych scen dotyczy współczesnego człowieka. To 
są młodzi, inteligentni, otwarci ludzie i oni od razu 
wyczuli, że w tym nie może być fałszu, że nie mogą 
grać kogoś, kogo nie rozumieją; grali zatem współ-
czesnego człowieka. 
- Czy zaobserwowała pani wpływ tych wymaga-
jących lektur, tych rozmów, tych wyjazdów do 
profesjonalnych teatrów na pani podopiecznych?
- O tak! Młodzież bywa dzisiaj bardzo konkretna 
i wszystko odbiera dosłownie. Momentami to jest 
przerażające. Na lekcjach nie mogę sobie pozwolić 
na odrobinę ironii, bo uczniowie często jej nie wyła-
pują. Z moimi aktorami jest odwrotnie. Obcowanie 
z kimś, kto ma rozwinięte myślenie metaforyczne, 
jest komfortem i przyjemnością. Dochodzenie do 
tego, dlaczego jest ważny kolor czarny stroju, dla-
czego w tym momencie powinno się wykonać taki 
właśnie gest, jest rozwijające. Proszę sobie wyobra-
zić, że sposób realizacji sceny kłótni w „Kartotece” 
wymyślili i dopracowali oni sami. To świadczy o kre-
atywności, o potencjale. On jest w młodych ludziach, 
tylko trzeba im coś zaproponować, żeby można to 
„coś” z nich wydobyć i rozwijać. 
- Pani Iwono, od dwudziestu lat tworzy pani 
szkolny teatr, nie teatrzyk… ale teatr! Bierze pani 
czynny udział w rozwoju osobowym młodych 
ludzi. W kontekście ostatnich strajków i wypo-
minania nauczycielom osiemnastogodzinnego 
tygodnia pracy, chcę zapytać, czy wszystko to 
czyni pani w ramach tych osiemnastu godzin? 
Jeśli jest to dodatkowa praca, czy otrzymuje pani 
za nią zapłatę?
- Strajk uświadomił nam, jak nikła jest wiedza społe-
czeństwa o naszej pracy. Gdy przygotowujemy spek-
takl, spotykamy się co tydzień oraz w ferie zimowe 
i w przerwach świątecznych, także w soboty. Jest to 
praca dodatkowa i darmowa. Dużo jest pięknych 
chwil w pracy z młodzieżą. I te chwile są zapłatą. 
Młodzież jest wspaniała. A żeby się o tym przekonać, 
my – dorośli musimy jej coś zaproponować. Teatr 
C’est la vie jest taką propozycją. Chciałoby się, aby 
takie dodatkowe działania podejmowane przez na-
uczycieli w całej Polsce były dostrzegane i doceniane.
- Proszę przyjąć słowa uznania i podziwu. Proszę 
nie zapomnieć podzielić się nimi z młodzieżą!
- Dziękuję bardzo, bo to niezmiernie dla nas ważne 
słowa.

Rozmawiała Jadwiga Janus   Fot. Jarosław Skupień

Młodzi artyści spotykają się raz 
w tygodniu w WDK w Inwałdzie, 
gdzie pod czujnym okiem instruk-
tor Anety Lachendro szlifują swój 
warsztat artystyczny. Łączy ich pa-
sja, wrażliwość oraz przyjaźń. Na 
pytanie czego nauczyły Was zajęcia, 
zgodnie odpowiadają:
- Kreatywności, twórczości i otwartego 
umysłu na różne działania. Rozwinęła 
się nasza wrażliwość na pewne sprawy 
i na to, jak patrzymy na życie. Nauczy-
liśmy się tutaj zaufania wobec drugiego 
człowieka i współpracy. Rolę Pani Ane-
ty, w skali od 1 do 10, oceniają na 
12. To spoiwo, które ich wszystkich 
łączy. Aktorzy do perfekcji opano-
wali sztukę wyrażania emocje nie do 
powiedzenia poprzez ruch. Słowa 
nie są potrzebne. To ciało jest ich 
najpotężniejszym, najdoskonalszym 
i czasami jedynym rekwizytem.
Teatr bierze udział w licznych prze-
glądach i festiwalach, skąd często 
wraca z nagrodami. Jest zdobywcą 
pierwszego miejsca w XVII Mię-
dzynarodowym Festiwalu Teatrów 
Dzieci i Młodzieży Wigraszek 2018 
w Suwałkach. Aktualnie formacja 

pracuje nad nowym spektaklem 
zainspirowanym kultową powieścią 
„Ptasiek” Williama Whartona pt. 
„WY[J]ŚCIE” w reżyserii Anety La-
chendro. Spektakl swoją premierę 
miał podczas 46. Wadowickich Spo-
tkań Teatralnych „Zgraja”.
Wybór tematu to wynik dyskusji 
i burzy mózgów. Ptasiek jest inspi-
racją i stelażem, który artyści kształ-
tują wg własnej wizji i koncepcji.  
- Tematy wychodzą od nas, od tego co nas 
trapi i co czujemy. Powieść przetwarzamy 
przez siebie, przez to jak czujemy i dopa-
sowujemy do naszych możliwości – mówi 
Natalia Mydlarz. 
Rozmawiając i patrząc na nastolet-
nich amatorów aktorstwa Teatru 
Forma odniosłam nieodparte wra-
żenie, że są oni z innej bajki. Nie 
pasują do rzeczywistości, w której 
młodzież spędza większość czasu 
przed komputerem w cyberprze-
strzeni, bez pasji, hobby i funkcjo-
nowania w schematach. A może to 
rzeczywistość nie pasuje do nich?

ap   Fot. Anna Piotrowska

Teatr Ruchu Forma 
stale w formie
Młodzieżowy Teatr Ruchu Forma działa w Inwałdzie od 2004 roku. Od 
kilkunastu lat skutecznie przyciąga młodych ludzi. To tutaj swoją przy-
godę ze sceną rozpoczynali m.in. Emilia Bury, Kamil Studnicki czy Michał 
Sikorski – Laureat Studenckich Nagród Teatralnych Chodźże do teatru 
2019 w kategorii Najlepszy Aktor Młodego Pokolenia. Co stanowi o wy-
jątkowości Formy... jej młodzi, zdolni członkowie i mentorka. Obecny 
skład formacji to: Katarzyna Karpierz, Natalia Szłapa, Ada Rudy, Natalia 
Mydlarz, Alicja Biegun, Karolina Fryt, Wojciech Sordyl oraz Michał Talar.
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16 czerwca odbędą się zaplanowane wybory do jed-
nostek pomocniczych gminy. 

W Targanicach mimo ogłoszenia dwóch terminów zgłoszeń 
nikt nie zgłosił chęci kandydowania na sołtysa ani człon-
ków rad sołeckich. Tu zatem trzeba będzie dokonać wyboru 
podczas zebrania wiejskiego. W Brzezince, Roczynach i Za-
górniku zgłoszono po jednym kandydacie na sołtysów oraz 
liczbę chętnych do rad sołeckich równą miejscom do obsa-
dzenia. W związku z tym i w tych sołectwach wyborów nie 
będzie. Natomiast w Rzykach jest jeden kandydat na sołtysa 
oraz większa liczba kandydatów niż miejsc w radzie sołeckiej. W związku z tym w tej miejscowości odbędą się jedynie wybory do rady 
sołeckiej. Pełna rywalizacja odbędzie się w Inwałdzie, Sułkowicach Bolęcinie i Sułkowicach Łęgu. Zgłoszono tu po dwóch kandyda-
tów na sołtysów oraz sporą liczbę ubiegających się o członkostwo w radach sołeckich. Oficjalne komunikaty Gminnej Komisji ds. 
Wyborów Sołeckich prezentujemy obok. 

jd 

SOŁECTWO TARGANICE

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołec-
kich w Gminie Andrychów z dnia 30 

maja 2019 r.

Na podstawie § 23 ust. 2, 3 i 5 Statutu 
Sołectwa Targanice, przyjętego uchwałą 
nr L-481-14 Rady Miejskiej w Andry-
chowie z dnia 25 września 2014 r. oraz 
Zarządzenia Nr 163/19 Burmistrza 
Andrychowa z dnia 27 marca 2019 r. 
w sprawie wyborów Sołtysów i Rad So-
łeckich w Gminie Andrychów, Gminna 
Komisja ds. Wyborów Sołeckich w An-
drychowie informuje, iż w Sołectwie 
Targanice w wyznaczonym terminie 
oraz w terminie dodatkowym nie został 
zarejestrowany żaden kandydat na Sołty-
sa, jak również niezarejestrowano żad-
nych kandydatów do Rady Sołeckiej.
W związku z powyższym, Gminna Ko-
misja ds. Wyborów Sołeckich z dniem 30 
maja 2019 r. unieważnia wybory Soł-
tysa i członków Rad Sołeckich w so-
łectwie Targanice.
Burmistrz Andrychowa w ciągu 3 mie-
sięcy od dnia unieważnienia wyborów 
zwoła zebranie wiejskie celem dokona-
nia wyborów Sołtysa i członków Rady 
Sołeckiej.

Przewodniczący Gminnej Komisji ds. 
Wyborów Sołeckich (-) Halina Pilch

Wybory tylko w połowie sołectw

SOŁECTWO SUŁKOWICE-BOLĘCINA

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich w Gminie Andrychów 

z dnia 30 maja 2019 r.

Na podstawie § 22 ust. 6 Statutu Sołectwa Sułkowice-Bolęcina, przyjętego uchwałą nr 
L-479-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014 r. oraz Zarządzenia 
Nr 163/19 Burmistrza Andrychowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyborów Sołty-
sów i Rad Sołeckich w Gminie Andrychów, Gminna Komisja ds. Wyborów Sołeckich  
w Andrychowie, informuje:
W Sołectwie Sułkowice-Bolęcina w wyznaczonym terminie zarejestrowanych zostało 
dwóch kandydatów na Sołtysa, którymi są:
BORGOSZ Kazimiera, zam. Sułkowice, lat 55.
OBOZA Aleksander, zam. Sułkowice, lat 62
W Sołectwie Sułkowice-Bolęcina w wyznaczonym terminie zarejestrowanych zostało 
jedenastu kandydatów na członków Rady Sołeckiej, którymi są:
BIZOŃ Lucyna, zam. Sułkowice, lat 58
BOGDAŁ Aneta, zam. Sułkowice, lat 43
CHMIEL Franciszek, zam. Sułkowice, lat 64
JURECKA Ilona, zam. Sułkowice, lat 32
KSIĄŻEK Leszek, zam. Sułkowice, lat 52
MIKOŁAJEK Wiesław, zam. Sułkowice, lat 51
MŁOCEK Tadeusz, zam. Sułkowice, lat 51
OBOZA Aleksander, zam. Sułkowice, lat 62
ROZMARYNOWSKI Marek, zam. Sułkowice, lat 61
WOJEWODZIC Czesław, zam. Sułkowice, lat 56
WOJEWODZIC Jerzy, zam. Sułkowice, lat 62.
W związku z powyższym wybory Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej Sołectwa 
Sułkowice-Bolęcina odbędą się 16 czerwca 2019 r. w godz. 8:00 – 16:00, w Zespole 
Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie przy ul. Racławickiej 188.

Przewodniczący Gminnej Komisji
ds. Wyborów Sołeckich (-) Halina Pilch
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SOŁECTWO BRZEZINKA

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji ds. Wyborów 

Sołeckich w Gminie Andrychów 
z dnia 30 maja 2019 r.

Na podstawie § 22 ust. 6 oraz § 
23 ust. 1, 4 i 5 Statutu Sołectwa 
Brzezinka, przyjętego uchwałą nr 
L-475-14 Rady Miejskiej w Andry-
chowie z dnia 25 września 2014 
r. oraz Zarządzenia Nr 163/19 
Burmistrza Andrychowa z dnia 27 
marca 2019 r. w sprawie wyborów 
Sołtysów i Rad Sołeckich w Gmi-
nie Andrychów, Gminna Komisja 
ds. Wyborów Sołeckich w Andry-
chowie informuje: 
W Sołectwie Brzezinka w wyzna-
czonym terminie zarejestrowany 
został jeden kandydat na Sołty-
sa oraz sześciu kandydatów na 
członków Rady Sołeckiej. 
W związku z powyższym nie 
przeprowadza się głosowania 
w Sołectwie Brzezinka.
Za wybranego Sołtysa Sołectwa 
Brzezinka uznaje się zarejestrowa-
nego kandydata na Sołtysa, którym 
jest:
PRUS Stanisław, zam. Brzezinka, 
lat 62. 
Za wybranych członków Rady So-
łeckiej Sołectwa Brzezinka uznaje 
się zarejestrowanych kandydatów 
na członków Rady Sołeckiej, któ-
rymi są:
MAGIERA Wojciech, zam. Brze-
zinka, lat 43
MARKOWSKI Czesław, zam. 
Brzezinka, lat 74
NALBORCZYK Jan Władysław, 
zam. Targanice, lat 48
PAJĄK Stanisław Stefan, zam. 
Brzezinka, lat 58
RYŁKO Jacek, zam. Targanice, lat 
49
WĘGRZYNEK Stanisław, zam. 
Brzezinka, lat 51.

Przewodniczący Gminnej Komisji 
ds. Wyborów Sołeckich (-) Halina 

Pilch

SOŁECTWO INWAŁD

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich 
w Gminie Andrychów z dnia 30 maja 2019 r.

Na podstawie § 22 ust. 6 Statutu Sołec-
twa Inwałd przyjętego uchwałą nr L-476-
14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 
25 września 2014 r. oraz Zarządzenia Nr 
163/19 Burmistrza Andrychowa z dnia 27 
marca 2019 r. w sprawie wyborów Sołty-
sów i Rad Sołeckich w Gminie Andrychów, 
Gminna Komisja ds. Wyborów Sołeckich  
w Andrychowie informuje:
W Sołectwie Inwałd w wyznaczonym ter-
minie zarejestrowanych zostało dwóch 
kandydatów na Sołtysa, którymi są:
RZADEK Zbigniew, zam. Inwałd, lat 54
STUGLIK-NIZIO Grażyna Elżbieta, zam. 
Inwałd, lat 49
W sołectwie Inwałd w wyznaczonym ter-
minie zarejestrowanych zostało czternastu 
kandydatów na członków Rady Sołec-
kiej Sołectwa Inwałd, którymi są:
BRUDNY Anna, zam. Inwałd, lat 63
DZIEDZIC Józef  Marek, zam. Inwałd, lat 
60
GŁOWACKA Natalia Anna, zam. Inwałd, 
lat 33
GRABOŃ Emil, zam. Inwałd, lat 62
GRACA Lucyna, zam. Inwałd, lat 56
GWOŹDZIEWICZ Piotr, zam. Inwałd, lat 
54
HOJNY Jan Antoni, zam. Inwałd, lat 73
KOZŁOWSKI Aleksander, zam. Inwałd, 
lat 64
KRĘCIOCH Marek, zam. Inwałd, lat 63
MŁOCEK Alicja, zam. Inwałd, lat 48
NOWAK Marek Marian, zam. Inwałd, lat 52
SMAZA Andrzej Stanisław, zam. Inwałd, 
lat 55
SORDYL Janina Dorota, zam. Inwałd, lat. 58
WRONA Marek, zam. Inwałd, lat 58.
W związku z powyższym wybory Sołtysa 
oraz członków Rady Sołeckiej Sołectwa 
Inwałd odbędą się 16 czerwca 2019r. 
w godz. 8:00 – 16:00, w Zespole Szkół 
Samorządowych w Inwałdzie przy ul. 
Wadowickiej 79.

Przewodniczący Gminnej Komisji
ds. Wyborów Sołeckich (-) Halina Pilch

SOŁECTWO RZYKI

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołec-
kich w Gminie Andrychów z dnia 30 

maja 2019 r.

Na podstawie § 22 ust. 6 oraz § 23 ust. 1 i 5 
Statutu Sołectwa Rzyki przyjętego uchwałą 
nr L-478-14 Rady Miejskiej w Andrycho-
wie z dnia 25 września 2014 r. oraz Zarzą-
dzenia Nr 163/19 Burmistrza Andrychowa 
z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyborów 
Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie An-
drychów, Gminna Komisja ds. Wyborów 
Sołeckich w Andrychowie informuje:
W Sołectwie Rzyki w wyznaczonym 
terminie zarejestrowany został jeden 
kandydat na Sołtysa oraz dziewięciu 
kandydatów na członków Rady So-
łeckiej. 
W związku z powyższym nie przepro-
wadza się głosowania w wyborach Soł-
tysa w Sołectwie Rzyki.
Za wybranego Sołtysa Sołectwa Rzyki 
uznaje się zarejestrowanego kandydata 
na Sołtysa, którym jest:
MOSKWIK Zofia Maria, zam. Rzyki, 
lat 60. 
W Sołectwie Rzyki, w wyznaczonym 
terminie, zarejestrowanych zostało 
dziewięciu kandydatów na człon-
ków Rady Sołeckiej, którymi są:
FĄFERKO Stanisław, zam. Rzyki, lat 48
GUZDEK Jakub, zam. Rzyki, lat 21
KOŁODZIEJCZYK Zygmunt, zam. 
Rzyki, lat 57
KRAUS Krzysztof, zam. Rzyki, lat 48
KUBIK Adam Józef, zam. Rzyki, lat 66
PIOTROWSKI Marian, zam. Rzyki, lat 
54
POLAK Adela, zam. Rzyki, lat 65
RAKOWSKI Mieczysław Kazimierz, 
zam. Rzyki, lat 56
SZELIGA Adam Jan, zam. Rzyki, lat 
48.
W związku z powyższym wybory 
członków Rady Sołeckiej Sołectwa 
Rzyki odbędą się 16 czerwca 2019r. 
w godz. 8:00 – 16:00, w Zespole 
Szkół Samorządowych w Rzykach, 
os. Szczęśniaki 1.

Przewodniczący Gminnej Komisji ds. 
Wyborów Sołeckich (-) Halina Pilch
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SOŁECTWO SUŁKOWICE-ŁĘG

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołec-
kich w Gminie Andrychów z dnia 30 

maja 2019 r.

Na podstawie § 22 ust. 6 Statutu Sołec-
twa Sułkowice-Łęg, przyjętego uchwałą 
nr L-480-14 Rady Miejskiej w Andry-
chowie z dnia 25 września 2014 r. oraz 
Zarządzenia Nr 163/19 Burmistrza 
Andrychowa z dnia 27 marca 2019 r. 
w sprawie wyborów Sołtysów i Rad So-
łeckich w Gminie Andrychów, Gminna 
Komisja ds. Wyborów Sołeckich w An-
drychowie informuje:

W Sołectwie Sułkowice-Łęg w wyzna-
czonym terminie zarejestrowanych zo-
stało dwóch kandydatów na Sołtysa, 
którymi są:
KAPELA Józefa, zam. Sułkowice, lat 67 
LACHENDRO Łukasz, zam. Sułkowi-
ce, lat 37
W Sołectwie Sułkowice-Łęg w wy-
znaczonym terminie zarejestrowanych 
zostało dziesięciu kandydatów na 
członków Rady Sołeckiej, którymi są:
BICZAK Miłosz, zam. Sułkowice, lat 40
GÓRA Andrzej, zam. Sułkowice, lat 47
KALAMUS-GĄDEK Beata, zam. Suł-
kowice, lat 40
KASPERKIEWICZ Kazimierz, zam. 
Sułkowice, lat 62
KASPERKIEWICZ Michał, zam. Tar-
ganice, lat 37
PIETERA Ryszard, Sułkowice, lat 52
RUSINEK Józef, zam. Targanice, lat 67
SKOCZYLAS Szymon, zam. Sułkowi-
ce, lat 36
SMOLAREK Agnieszka, zam. Sułko-
wice, lat 45
SORDYL Józef  Franciszek, zam. Tar-
ganice, lat 61.

W związku z powyższym wybory Sołtysa 
oraz członków Rady Sołeckiej Sołectwa 
Sułkowice-Łęgu odbędą się 16 czerwca 
2019r. w godz. 8:00 – 16:00,  w Zespole 
Szkół Samorządowych w Sułkowicach-
-Łęgu przy ul. Centralnej 2.

Przewodniczący Gminnej Komisji
ds. Wyborów Sołeckich (-) Halina Pilch

SOŁECTWO ZAGÓRNIK

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji ds. Wyborów 

Sołeckich w Gminie Andrychów 
z dnia 30 maja 2019 r.

Na podstawie § 22 ust. 6 oraz § 
23 ust. 1, 4 i 5 Statutu Sołectwa 
Zagórnik, przyjętego uchwałą nr 
L-482-14 Rady Miejskiej w Andry-
chowie z dnia 25 września 2014 r. 
oraz Zarządzenia Nr 163/19 Bur-
mistrza Andrychowa z dnia 27 
marca 2019 r. w sprawie wyborów 
Sołtysów i Rad Sołeckich w Gmi-
nie Andrychów, Gminna Komisja  
ds. Wyborów Sołeckich w Andry-
chowie informuje:

W Sołectwie Zagórnik w wyznaczo-
nym terminie zarejestrowany został 
jeden kandydat na Sołtysa oraz 
pięciu kandydatów na członków 
Rady Sołeckiej. 

W związku z powyższym nie prze-
prowadza się głosowania w Sołec-
twie Zagórnik.

Za wybranego Sołtysa Sołectwa Za-
górnik uznaje się zarejestrowanego 
kandydata na Sołtysa, którym jest:
FIJOŁEK Tomasz Florian, zam. Za-
górnik, lat 45. 
Za wybranych członków RADY SO-
ŁECKIEJ Sołectwa ZAGÓRNIK
uznaje się zarejestrowanych kandy-
datów na członków Rady Sołeckiej, 
którymi są:
JORDANEK - KOLBER Lucyna 
Maria, zam. Zagórnik, lat 49
MAZANEK Zuzanna, zam. Zagór-
nik, lat 60
SMOLEC Tomasz Wiesław, zam. 
Zagórnik, lat 47
SORDYL Jacek, zam. Zagórnik, lat 
47
SZEWCZYK Krzysztof  Stanisław, 
zam. Zagórnik, lat 49

Przewodniczący Gminnej Komisji
ds. Wyborów Sołeckich (-) Halina 

Pilch

SOŁECTWO ROCZYNY

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołec-
kich w Gminie Andrychów z dnia 30 

maja 2019 r.

Na podstawie § 22 ust. 6 oraz § 23 
ust. 1, 4 i 5 Statutu Sołectwa Roczy-
ny przyjętego uchwałą nr L-477-14 
Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 
25 września 2014 r. oraz Zarządze-
nia Nr 163/19 Burmistrza Andrycho-
wa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 
wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich 
w Gminie Andrychów, Gminna Komisja  
ds. Wyborów Sołeckich w Andrychowie 
informuje:

W Sołectwie Roczyny w wyznaczonym 
terminie zarejestrowany został jeden 
kandydat na Sołtysa oraz sześciu 
kandydatów na członków Rady So-
łeckiej. 

W związku z powyższym nie przepro-
wadza się głosowania w Sołectwie 
Roczyny.

Za wybranego SOŁTYSA Sołectwa 
ROCZYNY uznaje się zarejestrowane-
go kandydata na Sołtysa, którym jest:
ŻYDEK Władysław, zam. Roczyny, lat 
75.
Za wybranych członków RADY SO-
ŁECKIEJ Sołectwa ROCZYNY
uznaje się zarejestrowanych kandydatów 
na członków Rady Sołeckiej, którymi są:

BURY Aleksandra, zam. Roczyny, lat 53
BURY Wojciech, zam. Roczyny, lat 45
ŁYSOŃ Stanisław, zam. Roczyny, lat 70
MRÓZEK Marek Jacek, zam. Roczyny, 
lat 51
MRZYGŁÓD Dariusz, zam. Roczyny, 
lat 31
WOJEWODZIC Henryk, zam. Roczy-
ny, lat 47.

Przewodniczący
Gminnej Komisji

ds. Wyborów Sołeckich
(-) Halina Pilch
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UTW

9 maja wykład, a nawet dwa wykłady, 
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku wy-
głosił Jan Ryszard Kurylczyk. Napisać 
o nim, że jest wszechstronnie uzdol-
niony, to właściwie nic nie napisać. No 
bo proszę: z wykształcenia inżynier, 
budowniczy elektrowni, i dyrektor ds. 
projektów zagranicznych w „Elektro-
budowie”. Ale ponadto był wojewodą 
słupskim i pomorskim, a także wice-
ministrem infrastruktury. Jest literatem, 
wydał kilka książek z dziedziny historii 
i historii religii, z których jedna została 
zaadaptowana na sztukę w teatrze TVP. 
W dodatku kolekcjonuje chińskie monety, a – co najważniejsze – jest 
ulubionym przez słuchaczy wykładowcą i do Andrychowa przyjechał 
już po raz ósmy. 
Tematami majowych wykładów były: „Przełomy w historii cywilizacji 
ludzkiej” i „Życie w kosmosie”. Dla rozwoju cywilizacji ważne było 
zaprzestanie przez człowieka koczowniczego trybu życia, a następnie 
wynalezienie pisma, cyfr i liczb. Za charakterystyczną dla rozwoju cy-
wilizacji ludzkiej uznał wykładowca dynamikę przyrostu liczby ludno-
ści świata. Zwrócił on uwagę, że przez pierwsze 17 stuleci nowej ery 
zaludnienie Ziemi było względnie stałe i wynosiło ok. 0,5 miliarda. 
W następnych niespełna 200 latach nastąpił wzrost populacji do 2 mi-
liardów, a w kolejnych 130 latach – eksplozja demograficzna, objawia-

jąca się przyrostem liczy ludności o przeszło 5 miliardów. Jak wynika 
ze slajdu poniżej, wykładowca przypisał do poszczególnych okresów 
nazwy: Wiek odnawialnych źródeł energii (OZE), Wiek pary, Wiek 
paliw kopalnych (geopaliw). Czas, w którym żyjemy, nazwany został 
Wiekiem informatyki i podboju kosmosu.
Niezbyt optymistyczne są niestety prognozy na przyszłość: gdyby 
trend rozwoju liczby ludności utrzymał się – zabraknie żywności, wody 
i energii. Należy zatem mieć nadzieję, że my, ludzie, zmienimy model 
rozrodczości i konsumpcji i nie nastąpi katastrofalne przeludnienie. 
Co do istnienia życia w Kosmosie, wykładowca wyraził przekonanie, 
że nawet, jeżeli gdzieś to życie istnieje, to możliwość kontaktu z ja-
kąś pozaziemską cywilizacją jest znikoma. Wynika to zarówno z ko-
smicznych odległości, jak i z najróżniejszych możliwych postaci tego 
życia. Różnice mogą być większe, niż pomiędzy cywilizacją ludzką, 
a np. cywilizacją pszczół.

* * *
23 maja wykład na andrychowskim UTW wygłosił pochodzący z na-
szego miasta profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. Jakub 
Kierczak. Wykład, zatytułowany „Jak powstają skalne miasta”, spo-
tkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, którzy rok temu byli 
na wycieczce w czeskim Skalnym Meste. Nie obeszło się także bez 
dyskusji o fenomenie andrychowskim: łupkach wierzowskich w ko-
rycie Wieprzówki.

Andrzej Fryś
Fot. Andrzej Fryś, Józef  Kobielus

Historia cywilizacji, kosmos i skalne miasta...

Decyzją Ministra Obrony Narodowej otrzymali je mieszkańcy 
naszej gminy, którzy wychowali co najmniej trzech synów, służących 
w Wojsku Polskim. Przyznanie medalu poprzedza kompleksowa 
procedura, poprzez którą sprawdza się i weryfikuje postawę 
żołnierza i jego rodziców. Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju jest 
odznaczeniem wojskowym nadawanym przez Ministra Obrony 
Narodowej. Według ustawy z dnia 21 kwietnia 1966 r., stanowi 
uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły 
się do rozwoju i umocnienia obronności kraju. Wraz z medalem 
wręczana jest legitymacja. W celu okazania wysokiego uznania 
Rodzicom, którzy wychowali dzieci na wzorowych żołnierzy, 
Minister Obrony Narodowej może ich wyróżnić: 1. Złotym 
medalem Za zasługi dla obronności kraju – jeżeli co najmniej pięcioro 
dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową, 
albo co najmniej troje dzieci pełni lub pełniło zawodową służbę 
wojskową 2. Srebrnym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju – 
jeżeli troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienaganną czynną 
służbę wojskową. W spotkaniu z wyróżnionymi rodzicami udział 
wzięli: burmistrz Andrychowa Tomasz Żak, wiceburmistrz 
Wojciech Polak oraz przedstawiciel Wojskowego Komendanta 
Uzupełnień w Oświęcimiu major Cezary Pązik.

Złoty Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju otrzymała Dominika 
Łysoń 

Srebrny Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju otrzymali: Józef  
Babiński, Anna Babińska, Emilia Babińska, Albin Chmiel, 
Czesława Chmiel, Kazimierz Ćwiak, Rozalia Dąbrowska, 
Tadeusz Dąbrowski, Kazimierz Drąg , Maria Drąg, Anna 
Fryś, Helena Gajczak, Bogusława Graca, Janina Hajost, 
Danuta Kowalczyk, Andrzej Mazgaj, Małgorzata Mazgaj, 
Mikołajek Genowefa, Bronisław Młynarczyk, Helena 
Młynarczyk, Zofia Mrowiec, Józef  Oboza, Maria Oboza, 
Zofia Pietraszek, Tadeusz Pikoń, Władysława Pikoń, Julian 
Pomierny, Stanisław Sałaciak, Andrzej Smolarek, Małgorzata 
Smolarek, Julia Socała, Antoni Socała, Aleksandra Socała, 
Bogumiła Tomiczek.

ap   Fot. Anna Piotrowska

Dumni rodzice z medalami
Trzydzieści pięć medali Za Zasługi dla Obronności Kraju 
wręczono 28 maja 2019 w Miejskim Domu Kultury w An-
drychowie.
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Pisałem już kiedyś, że nasze miasto nie ma szczęścia do zabyt-
ków architektury. Wybudowany na początku XIX wieku ( w roku 
1809) dom przy Rynku 2, zeszpecony przez nowego właściciela 
bezsensowną nadbudową, stoi wciąż zasłonięty ohydną plandeką, 
Zachowały się za to jego obskurne oficyny. Obok stał zabytkowy 
budynek który, ze względu na stan techniczny, wyburzono robiąc 
miejsce dla „Morawianek”.
Boję się, że podobny los czeka „willę AZPB”, bo tak andrycho-ę AZPB”, bo tak andrycho- AZPB”, bo tak andrycho-
wianie nazywają dawny budynek dyrekcyjny. Ten niewątpliwie 
zabytkowy obiekt zostali wybudowany na początku ubiegłego 
stulecia (około roku 1910) według projektu znanej bielskiej firmy 
Karola Korna. Jak pisze Jadwiga Stanisławek-Janus w „Scenach 
z życia miasta”, na początku w tej okazałej i pięknej willi mieszkał 
jeden z braci Czeczowiczków. 

W okresie międzywojennym budynek był mieszkaniem dyrektora 
Tkalni Czeczowiczków Ferdynanda Zobla. Po wojnie, po upań-
stwowieniu fabryki, w willi mieściły się niektóre działy biurowe 
AZPB (np. dział socjalny), a także były tam mieszkania służbowe. 
Wówczas budynek był zawsze zadbany. Niestety po roku 1989 
los jego odmienił się całkowicie. Zamiar otwarcia w nim swej fi-
lii ogłosił jeden z banków, który budynek zakupił. Później plany 
uległy zmianie i bank willę sprzedał kolejnemu nabywcy. Od tego 
czasu zabytkowy budynek niszczeje przez przeszło 20 lat, a wła-
ściciel zamierza go sprzedać, lub wydzierżawić.

Andrzej Fryś

Andrychowskim okiem
Sic transit gloria mundi

(Tak przemija chwała świata)

… a tak wygląda dziś (Fot. A. Fryś)

Tak willa wyglądała kiedyś …  (Fot. A. Stuglik)

W Szkole Podstawowej w Sułkowicach-Bolęcinie 22 maja odby-
ła się prezentacja pieśni w ramach Ogólnopolskiego Konkursu 
„Do hymnu”, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultu-
ry. Uczniowie klas I – VIII wykonali Hymn Państwowy, „Rotę” 
oraz „Odę do radości”. Tym wyjątkowym, 200 osobowym chórem 
dyrygowała Katarzyna Dyrcz. Z niecierpliwością oczekujemy na 
wyniki konkursu, które zostaną ogłoszone 11 czerwca 2019 r.

Materiał nadesłany przez ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie

Zaśpiewali Do Hymnu

Przypomnijmy, że kapela z sukcesami 
bierze udział w licznych festiwalach 
i przeglądach muzycznych, na któ-
rych prezentują się kapele podwór-
kowe. Rok 2018 był dla formacji 
wyjątkowym: jubileusz 40-lecia dzia-
łalności, I miejsce w Przeglądzie Ka-
pel Podwórkowych CHMIELAKI 
2018 w Krasnymstawie, wyróżnienie 
na XIV Ogólnopolskim Festiwal 
Folkloru Miejskiego w Piotrkowie 
Trybunalskim, Nagroda Publiczno-
ści podczas 40. Ogólnopolskiego 
Festiwalu Kapel Folkloru Miejskie-
go w Przemyślu. Kapela otrzymała dyplom od Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego za 40 lat swojej działalności artystycz-
nej. A najbliższe plany?  To festiwale w Łęcznej i Krasnymstawie.
Andrychowska Kapela „Wujka Jaśka” została założona przez 
Jana Bezwińskiego. Muzycy wielokrotnie występowali za grani-
cą, nagrali 6 płyt. Wykonują głównie własne kompozycje. Wielo-
krotnie występowała na imprezach organizowanych w Polsce jak 
i u naszych południowych sąsiadów.
Skład kapeli:
Jan Bezwiński – wokal, gitara, bas, Anna Kudłacik – wokal, gi-
tara, Jan Chmiel – organy, akordeon, Marian Kopeć – perkusja.

ap   Fot. Marek Nycz

Kapela „Wujka Jaśka” wyróżniona

Andrychowska Kapela „Wujka Jaśka” funkcjonuje na lokal-
nym rynku muzycznym i koncertuje od ponad 40 lat. Naj-
nowszym osiągnięciem formacji jest wyróżnienie na 41. 
Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Folkloru Miejskiego. Wyda-
rzenie odbyło się w  dniach 11-12 maja 2019 w Przemyślu. 
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felieton Jadwigi Janus

Ojczyzną takich miejsc jest Iran. Pół kwietnia – to stanowczo za 
krótko, 4250 km – to stanowczo za mało, żeby dotrzeć w każdy za-
kamarek kraju pięciokrotnie większego niż Polska, ale wystarczy, by 
się zachwycić i chcieć tam wrócić… choćby jutro. Dla krajobrazów 
i dla ludzi. Iran to góry i pustynie. Choć przemierzam je od kilku-
nastu dni, niepodobna znużyć się ich widokiem. Nie pozwala na to 
bogactwo kształtów i kolorów. Trzeba czuwać, nie pozwolić zmę-
czonym oczom na przymknięcie powiek, bo inaczej może ominąć 
cię jakiś cud; nienazwany w żadnym przewodniku, nieponumerowa-
ny w żadnym katalogu cudów świata. Takie miejsca nie są celem, są 
objawieniem. 
Wraz z trzema innymi podróżnikami podążam przez graniczący 
z Irakiem Chuzestan. Shauhyun Road pnie się wysoko w górę. Wi-
dok, który objawia się nam z okien samochodu, nakazuje… zatrzy-
maj się!
Posłusznie wysiadam z samochodu. Staję na skraju jakiejś skarpy 
i stoję. Pod stopami mam cały świat. Jak okiem sięgnąć, aż po ho-
ryzont, na trzy strony świata ciągną się pagórki i pagóreczki pokryte 
dopiero co narodzoną zielonością. Kompletnie nic nie zakłóca har-
monii koloru i kształtu; żadne drzewo, żadna czerwień maków. Czuję 
swoje „bezznaczenie” wobec potęgi natury. Nie jestem Jadwigą, je-
stem „nikt”. Czuję pokorę, także wobec  zniewalającego piękna jakie 
jest jej dziełem. Czuję też wdzięczność, że ten krajobraz objawił się 
właśnie mnie. Mam wrażenie, jakby na mnie czekał. Jeszcze wczoraj, 
a może kilka dni wcześniej te tysiące kilometrów kwadratowych po-
krywały babki z piasku. Ulewne deszcze, które nawiedziły prowin-
cję Chuzestan, sprawiły, że pustynia się zazieleniła. Jestem pewna, 
że za kilka, kilkanaście dni słońce wypali zielony meszek do piasko-
wej skóry.  Patrząc na to wszystko, trudno złapać oddech. Druidzi 
nazywali to  – oddechem zachwytu. Dziwię się, że nie towarzyszył 
mi podczas zwiedzania meczetów Kaszanu, Qam, Isfahanu, Szi-
razu… Przeogromne i przebogate w zdobienia budowle powinny 
mnie olśnić. Piękno babek z piasku pokrytych zielonym meszkiem 
potrafiło wniknąć w każdą cząstkę mnie, a nieprawdopodobne i nie-

kwestionowane piękno budowli napotkało na opór. Współwiną za 
„wypaczenia patrzenia” obciążam Jose Saramago i jego książkę „Bal-
tazar i Blimunda”. Przeczytałam ją parę lat temu, gdy miałam zamiar 
zwiedzić zespół klasztorno-pałacowy w portugalskiej Mafrze. Żeby 
zarobić jakiś grosz, Baltazar musiał opuścić Blimundę, kobietę, którą 
kochał miłością bezgraniczną i udał się do Mafry budować klasztor. 
Barokowe, architektoniczne perełki powstały na chwałę króla Jerze-
go V i dla korzyści Franciszkanów. To Saramago uświadomił mi, że 
są budowle, gdzie każdy niemal kamień obciążony jest ludzką trage-
dią. Jest w nich pot, krew, kalectwo i śmierć rzeszy ludzi. A czasem 
jest też tęsknota, tak silna, jak tęsknota Baltazara… za ciepłem ciała 
Blimundy, za jej widokiem, dotykiem dłoni. 
Tak samo mam z kościołami i klasztorami mijanymi od Krakowa, 
przez Kalwarię, Wieprz, po Inwałd, Andrychów i Kęty. Widzę 
w nich niewidzialne. Jak choćby naiwność andrychowskich kupców, 
którzy wierzyli, że zapisując  tymże  instytucjom majątek zgromadzo-
ny na handlu lnianymi tkaninami, stanowiący często dorobek życia, 
odkupią swoje grzechy i zapewnią sobie zbawienie. Zapłacić za grze-
chy jak płaci się za piwo w gospodzie? Któż ich przekonał do takiego 
nonsensu? Jakich argumentów użył? Ta sama naiwność, po śmierci 
niektórych z nich, doprowadziła niejedną rodzinę do ubóstwa, jak 
również miała zasadniczy wpływ na dzieje Andrychowa. Ale to nie 
miejsce na tę opowieść. 
Piękno prastarych katedr, meczetów, piramid, pałaców… jest zwod-
nicze. Często kryje się za nim niewolnicza praca, cierpienie i podłe 
traktowanie. 
Piękno krajobrazów jest nieskalane ludzkim ego, ludzką żądzą 
władzy jednych nad drugimi, także nad ich duszami. Jest pięknem 
szczerym. Takie właśnie miejsca czynią cię lepszym człowiekiem. Bo 
chcesz być jak one, piękny tą samą szczerością. Bo chcesz być takim, 
jakim potrafią być tylko dzieci, psy i krajobrazy.

Tekst i foto: Jadwiga Janus

Są takie miejsca na ziemi

Są takie miejsca na ziemi, które czynią cię lepszym człowiekiem. 
Jeśli nie miałeś dość pokory w sobie – stajesz się pokorny. 

Jeśli obce było ci uczucie wdzięczności – stajesz się wdzięczny.
Jeśli wydawało ci się, że wiele już widziałeś więc niewiele cię jest w stanie zachwycić –  

przekonujesz się, jak bardzo się myliłeś.
Jeśli nigdy za niczym nie tęskniłeś – to w chwilę po tym, gdy opuścisz to miejsce, tęsknisz. 
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Emigracja
Maria Kalasancja, a właściwie Antonia Fuja, urodziła się 2 czerw-
ca 1899 r. w Andrychowie. Pochodziła z rodziny robotniczej, 
jej ojciec Wojciech Fuja pracował jako stróż. Wraz z żoną Zofią 
z Byliców doczekał się oprócz Antoniny jeszcze szóstki dzieci: 
Jana, Franciszka, Marii, Anny, Julii oraz Stefanii. W 1907 r. rodzi-
na wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych i osiadła w Detroit. 
Trzy lata później zmarła matka Antoniny.
W tym czasie dziewczyna rozpoczęła edukację, którą pobiera-
ła w placówkach prowadzonych przez siostry felicjanki – naj-
pierw w szkole podstawowej z internatem w Detroit (1906-1907 
– 1912/1913), a następnie w Prywatnym Seminarium Nauczy-
cielskim SS. Felicjanek w Detroit (1913/1914 – 1914/1915). 25 
października 1915 r. sama przystąpiła do zgromadzenia, a 29 lip-
ca 1917 r. złożyła śluby roczne. W tym samym roku rozpoczęła 

również pracę w charakterze nauczycielki. Uczyła przeważnie 
niższe klasy w szkołach podstawowych na terenie stanu Michigan, 
kolejno w St. Joseph School w Jackson, Our Lady of. Mt. Carmel 
School w Wyandotte, St. Hyacinth School w Bay City oraz St. 
Florian w Hamtramck. Jednocześnie cały czas dokształcała się – 
ukończyła kursy księgowości i prawa handlowego w Detroit, pe-
dagogiki w Detroit Teacher’s College, w czerwcu 1922 r. zdała też 
amerykańską maturę w Gimnazjum Zgromadzenia SS. Felicjanek 
w Detroit afiliowanym przy University of  Ann Arbor i Catholic 
University of  America w Waszyngtonie.

Pierwsza doktor zakonnica na UJ
We wrześniu 1922 r. Antonia Fuja wróciła do Polski i rozpoczęła 
studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(w tym czasie zdała również w Państwowym Gimnazjum Żeń-
skim w Krakowie egzaminy uzupełniające amerykańską maturę). 

Podczas studiów miało miejsce kolejne ważne wydarzenie w ży-
ciu Antoniny – 14 lipca 1923 r. złożyła ona w Krakowie śluby 
wieczyste i przyjęła imię zakonne Maria Kalasancja. Studia zakoń-
czyła w 1929 r., uzyskując 6 lutego tytuł doktora filozofii w za-
kresie botaniki. Tym samym stała się pierwszą w historii Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego zakonnicą, której nadano tytuł doktorski. 
Promotorem pracy dyplomowej siostry Marii Kalasancji, która 
nosiła tytuł O restytucjach pędowych na izolowanych liścieniach dyni, ogór-
ka i łubinu, był prof. Michał Marian Siedlecki. Jako botanik sio-
stra Maria Kalasancja zajmowała się morfologią roślin. W wyniku 
przeprowadzonych badań wykazała, że możliwe jest uzyskania 
siewek z nasion, które zostały pocięte na części pod warunkiem 
zachowania w tych częściach liści zarodkowych (tzw. liścieni), któ-
re będą dalej zdolne do rozwoju twórczej tkanki roślinnej (me-
rystemu) pąka bocznego. Wskazała również błędy popełniane 
wcześniej przy izolowaniu wspomnianych liścieni. Do roku 1929 
ukazały się łącznie 3 prace naukowe siostry Marii Kalasancji, po 
tym okresie nie publikowała już ona kolejnych rozpraw.

Siostra Maria Kalasancja Fuja 
– zakonnica z naukowym zacięciem
2 czerwca minęła 120. rocznica urodzin pochodzącej z Andrychowa siostry Marii Kalasancji, która należała do Zgro-
madzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo, nazywanych felicjankami. Choć w Andrychowie jest to postać praktycznie 
nieznana warto o niej przypomnieć – zdecydowanie należała ona bowiem do grona kobiet, które tworzyły historię.

Antonina Fuja – metryka chrztu. Księga urodzeń Andrychów, Brzezinka, Roczyny, Sułkowice, Targanice, 1897 – 1900, 
Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, sygn. 13/1277/4, s. 144.

Klasztor SS. Felicjanek w Detroit, ilustracja z Historii Zgro-
madzenia Sióstr Felicjanek na podstawie rękopisów Cz. 
III, Kraków 1932, s. 200. Kujawsko-Pomorska Biblioteka 
Cyfrowa, identyfikator zasobu: oai:kpbc.umk.pl:56817.
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Pedagog
Rozpoczętą jeszcze w Stanach Zjednoczonych pracę pedagogiczną 
młoda zakonnica kontynuowała także podczas studiów, pracując 
latach 1924 – 1926 i 1929 – 1932 w Seminarium Nauczycielskim 
w podwarszawskim Wawrze. Jednocześnie zdała egzaminy przed 
Państwową Komisją Egzaminacyjną dla Kandydatów na Na-
uczycieli Szkół Średnich w Krakowie, uprawniające do nauczania 
w szkołach średnich biologii i języka angielskiego. Dyplom uzyska-
ła 15 marca 1933 r. Przez pierwsze półrocze 1933 r. siostra Maria 
Kalasancja pracowała w charakterze nauczycielki i bibliotekarki 
w Seminarium Nauczycielskim SS. Felicjanek w Żółkwi, następ-
nie zaś rozpoczęła pracę nad organizacją Prywatnego Gimnazjum 
Żeńskiego Zgromadzenia SS. Felicjanek w Wawrze. W latach 1933 
– 1949 pełniła funkcję dyrektorki placówki, dając się przy tym 
poznać jako osoba przedsiębiorcza i zorganizowana. To dzięki jej 
staraniom w latach 1936 – 1946 wybudowano nowy gmach szkol-
ny. Prace sfinansowane zostały w dużej mierze z pieniędzy pozy-
skanych przez siostrę Marię Kalasancję podczas jej wizyty w Sta-
nach w 1937 r. Jako kierowniczka dbała zarówno o odpowiednie 
warunki lokalowe, wyposażenie placówki w pomoce szkolne oraz 
księgozbiór, jak również o wysoki poziom nauczania, m.in. zachę-
cając kadrę do ciągłego dokształcania się. Jednocześnie angażowała 

się w działalność patriotyczną: w szkole w związku z rocznicami 
świąt narodowych odbywały się akademie, organizowano zbiórki 
na Fundusz Obrony Narodowej, czy na pomoc dla dzieci pol-
skich mieszkających na Zaolziu. Szkoła w Wawrze funkcjonowała 
również podczas II wojny światowej, prowadząc tajne nauczanie. 
W miejscowym internacie ukrywano dziewczęta pochodzenia ży-
dowskiego, organizowano również pomoc dla polskich żołnierzy. 
Po wojnie uczennice szkoły brały udział w akcji odbudowy War-
szawy, jednak władze oświatowe uznawały lojalność kierownictwa 
placówki za jedynie pozorną. Być może przyczyną takiej oceny był 
fakt, że siostra Maria Kalasancja nie zezwoliła na wprowadzenie 
w mury szkoły Związku Młodzieży Polskiej.

Kariera w zakonie
Oprócz podejmowanych działań naukowych i pedagogicznych, 
począwszy od lat 40. siostra Maria Kalasancja zaczęła obejmować 
coraz ważniejsze funkcje w samym Zgromadzeniu SS. Felicjanek. 
W latach 1940 – 1949 jeszcze jako kierowniczka szkoły w Waw-
rze była jednocześnie radną prowincjonalną prowincji warszaw-
skiej, na przełomie lat 1948/1949 została natomiast przełożoną 
lokalną działającego przy tejże szkole domu Niepokalanego Serca 
Maryi. W 1949 r. przeniosła się do Krakowa, gdzie objęła funkcję 
radnej komisarki generalnej Zgromadzenia (1950 – 1952) i zajęła 
się pracą archiwalną. W 1952 r. została przełożoną prowincji war-
szawskiej i przystąpiła do działań mających na celu odnowę w du-
chu na podległym jej terenie, wydając m.in. liczne rozporządzenia 
dla lokalnych wspólnot. Do działań podjętych przez siostrę Ma-
rię Kalasancję należało również przyjmowanie do zgromadzenia 
nowych placówek i instytucji w miejsce tych, które zostały upań-
stwowione, zorganizowanie jubileuszu 100-lecia Zgromadzenia, 
dbałość o zdrowie sióstr, które posyłała do uzdrowisk, a także 
o jak najwyższą jakość kształcenia w zarządzanych przez felicjanki 
szkołach. Ufundowała ponadto złocone tabernakula do kościoła 
i kaplicy w Wawrze, a także bieliznę kielichową do licznych świątyń 
znajdujących się na terenie Warszawy. W 1958 r. siostra Maria Ka-
lasancja udała się do Włoch, gdzie zajęła się gromadzeniem źródeł 
do wydawanych przez felicjanki Roczników Zgromadzenia. Już wte-
dy poważnie podupadła na zdrowiu, zmagała się z chorobą serca 
i schorzeniami nóg. Zły stan zdrowia uniemożliwił jej powrót do 
poprzednich zajęć gdy w 1965 r. ponownie pojawiła się w Wawrze, 
dlatego też ostatnie życia spędziła w tamtejszym klasztorze. Zmar-
ła 28 lipca 1971 r., pochowana została na wawerskim cmentarzu 
parafialnym.

Daria Rusin
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Okładka jednodniówki wydanej przez klasę trzecią Żeń-
skiego Gimnazjum SS. Felicjanek w Wawrze na pożegna-
nie maturzystek, 15 czerwca 1937, Biblioteka Narodowa 
w Warszawie, sygn. DŻS XVIIA 3d.
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Bitwa z udziałem żołnierzy 2 Korpusu Polskiego była ostatnią 
z czterech walk do jakich doszło między wojskami alianckimi 
a Niemcami w dniach 17 stycznia – 19 maja 1944 r. Cel stanowi-
ły niemieckie pozycje obronne na Linii Gustawa, zlokalizowane 
w rejonie wczesnośredniowiecznego, benedyktyńskiego klaszto-
ru na Monte Cassino. Biegnąca tamtędy via Casilina (droga nr 6) 
w dolinie rzeki Liri, obsadzona przez niemiecką 1 Dywizję Spa-
dochronową, wiodła wprost do Rzymu – z tego powodu bitwa 
o Monte Cassino często nazywana jest także „bitwą o Rzym”.
W maju 1944 r. przystąpiono do kolejnego ataku. Żołnierze 2 
Korpusu Polskiego pod wodzą gen. dywizji Władysława Ander-
sa, wchodzący w skład brytyjskiej 8 Armii, mieli za zadanie zająć 
wzgórze 593 (Monte Calvario) i rejon folwarku Massa Albaneta 
na północny-zachód od Monte Cassino oraz wzgórza 575 i 601 
(San Angelo). Operacja „Honker” rozpoczęła się nocą z 11 na 
12 maja 1944 r. Nikt nie opisze tych wydarzeń lepiej niż naoczny 
świadek, oddajmy zatem głos plut. Franciszkowi Pająkowi z 2 ba-
talionu 1. Brygady 3 Dywizji Strzelców Karpackich, który służył 
wówczas w Batalionowym Punkcie Opatrunkowym1:
„O godzinie 1.30, drugi batalion ruszył do natarcia w kierun-
ku wzgórza 593 i tym samym rozpoczął bitwę o Monte Casi-
no. Biliśmy się o Polskę, o naszą całą polską ziemię, o ukochaną 

1 W artykule zastosowano pisownię oryginalną z publikacji F. Pająka.

Ojczyznę. Ta myśl decydowała o naszej silnej woli zwycięstwa. 
Czołowo szła 1-sza Kompania Strzelców Karpackich porucznika 
Będkowskiego, znanego mi z Tobruku, jako nauczyciela szkoły. 
Za nią szła 3-cia Kompania S.P. porucznika Kicy, również znajo-
mego nauczyciela z Tobruku, a ostatnia szła kompania Pańszczy-
na, z zawodu leśniczego, któremu opatrywałem rany pod Tobru-
kiem. Plutony wspięły się w miejscu, jak koń przed przeszkodą, 
ale zaraz ruszyły. Muszą zdążyć, nim zwali się niemiecka zapora 
ogniowa (…). Naprzód, woła porucznik Skwara. Gdzie tam na-
przód, kiedy już dobili do szczytu 593 i stoją na skraju urwiska. 
Zdążyli!
Niemcy nie mogli obsadzić ponownie bojowych schronów na 
wzgórzu 593 i wzięto tylko do niewoli 10 obserwatorów. O go-
dzinie 2-giej trwa walka na nowo o wzgórze 569. Nadzieje, że 
Niemcy nie zdążą obsadzić szczytu 569, zawiodły. Zawiodły 
też wszystkie nasz radiostacje. (…) Słychać okrzyki niemieckie  
„schnel, schnel…” już widać nacierających Niemców. Są od nas 
jakieś 30 metrów. Erkaem Kimelmana drży „jak opętaniec” od 
ciągłych serii. Strzelec ma przebity hełm, ale wali dalej. Wystrzelał 
już sześć magazynków. Niemcy padają. Nastąpiła chwilowa cisza. 
Zdaję sobie sprawę, że teraz nastąpi szereg uderzeń niemieckich, 
wspieranych potęgą ognia artyleryjskiego.
O godzinie 4-tej Pilch donosi, że kończy się amunicja, a o godzi-
nie 4.30 podano, że jeden pluton z 4-tej kompanii niesie amuni-
cję. Ale czy dojdą? Z 2-gim batalionem jest bardzo źle. Broni się 
resztką sił. Plutony „wybite do ostatniego żołnierza”. Żołnierze 
zabierają broń i amunicję zabitym. Nie sposób donieś broni na 
stanowiska. O godzinie 8-mej podają, że „żaby skaczą”. To zna-
czy, że Niemcy przygotowują przeciwuderzenie, że czwarte z rzę-
du. O godzinie 8.40 następuje uderzenie następne i następne…. 
Do godziny 11-stej było tych uderzeń 20 na środkowy szwadron 
12 pułku, a ci żądają „karpatów”, to znaczy ognia zaporowego.
Na przełęczy 569 broni się jeszcze ostatni pluton podporucznika 
Romańskiego. Na początku miał 35 ludzi, a teraz wraz ze wspar-
ciem ma 25. Trzecie i czwarte uderzenie niemieckie wyrzuciło Po-
laków z siodełka między 593 wzgórzem, a 569 i został odsłonięty 
„bok” podporucznika Romańskiego. Piąte uderzenie z odległości 
około 40 metrów, pokryło pluton pełnym ogniem (…).
Obustronna rzeź jest bardzo gwałtowna i wreszcie uderzenie nie-
mieckie się załamuje. Z 15 żołnierzy podporucznika, 7 jest ran-
nych, a jeden zginął. Podporucznik Romański z resztką żołnierzy 

„Weszliśmy na górę (…) Widziałem pode mną, jak z wielkim chrzęstem, tą starożytną drogą Via Appia, na której załamał się 
Hannibal, załamywali się wszyscy poprzednicy (…), posuwało się zwycięstwo, któremu przerąbaliśmy przejście my – Polacy”.

M. Wańkowicz, wspomnienia korespondenta wojennego 
o bitwie o Monte Cassino. Archiwum Polskiego Radia.

W 75. rocznicę bitwy o Monte Cassino
18 maja 1944 r. 12 Pułk Ułanów Podolskich zajął wzgórze Monte Cassino. W rocznicę zakończenia jednej z najkrwaw-
szych bitew II wojny światowej przypominamy relację plut. Franciszka Pająka (1905 – 1990) z Roczyn, który walczył 
pod Monte Cassino.

Widok na Monte Cassino ze wzgórza 564, w dole ruiny 
farmy na Massa Albaneta, maj 1944 r., Narodowe Archi-
wum Cyfrowe (NAC), Archiwum Fotograficzne Tadeusza 
Szumańskiego, sygn. 24-449-3.
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zabiera rannych i wycofuje się. Jest godzina 19.30 schodzi ostatni 
żołnierz z krwawego wzgórza 593. Idą do domku doktora. Są 
zmęczeni i wyczerpani do granic ludzkiej wytrzymałości. Domek 
doktora znajdował się około 300 metrów od krwawego wzgórza. 
W tym domku mieścił się Punkt Opatrunkowy 2-go batalionu 
nacierającego na nieprzyjaciela. Pełniłem wówczas obowiązki 
szefa B.O.P. (Batalionowego Punktu Opatrunkowego – przyp. 
red.) z porucznikiem dowódcą doktorem Edmundem Gawłem 
spod Krakowa i czterema sanitariuszami. Oprócz nas za każdą 
kompanią pełniło służbę czterech sanitariuszy z podoficerem do-
wódcą. Wtedy byłem szefem w stopniu kaprala, a mój poprzed-
nik był w stopniu sierżanta, a ja byłem jego zastępcą. Krótko 
przed bitwą o Monte Casino, dowódca rozkazem powierzył mi 
szefostwo, a poprzednika przeniósł do innej grupy. W Tobruku 
pełniłem służbę podoficera patrolowego i zastępcy szefa, a po 
zwycięstwie otrzymałem awans plutonowego.

Jedenastego maja, godzina 23-cia. Nasz batalion przechodzi 
koło domku doktora, a o godzinie 1.30 rusza już na krwawe 
wzgórze 593. (…) Jest godzina 2-ga w nocy. Bez przerwy do-
starczają rannych. Lekko ranni nawet nie schodzą, biją się do 
ostatniego tchu.
Na naszym Punkcie ciągle praca. Leje się krew, leje się stru-
mieniami. Pod nogami „ślizgawka”… Trzeba ratować. Trze-
ba tamować krew, której już tyle spłynęło… Doktor Gaweł 
opanowany. Wszyscy dobrze wyszkoleni. Każdy wie co ma 
robić. Tak bez przerwy: zastrzyki przeciw gangrenie, morfi-
na, tamowanie krwotoków i odstawienie najciężej rannych do 
czołówki chirurgicznej. Praca trwa w noc i w dzień. Pracujemy 
bez wytchnienia. Wszyscy są przemęczeni. Pracujemy w tym 
nadludzkim wysiłku resztkami sił. Okna są zasłonięte wor-
kami z piaskiem. Zabezpieczają nas przed pociskami z broni 
maszynowej (…). 
18 maja 1944 roku około godziny 10 nad gruzami Klaszto-
ru powiewała biało – czerwona, a za parę minut obok niej 
zatknięto flagę brytyjską. Monte Casino zdobyte. Po jarach 
i głazach, szczytach skalnych, długo jeszcze zbierano rannych 
i zabitych. Codziennie w południe, na gruzach Monte Casino 
grany był „Hejnał Mariacki” przez trębacza Dywizji Strzelców 

Karpackich. 20 maja 1944 
roku Batalionowy Punkt 
Opatrunkowy w uszczu-
plonym składzie wraz 
z kompanijnymi niedobit-
kami, udał się na odpoczy-
nek….”.
W bitwie pod Monte Cas-
sino zginęło 924 polskich 
żołnierzy, 2930 zostało 
rannych, 345 natomiast 
uznano za zaginionych. 
Sam bohater naszego ar-
tykułu w 1947 r. wrócił 
do Andrychowa, gdzie 
rozpoczął pracę jako 
mistrz tkacki w AZPB. Za 
udział w II wojnie świa-
towej odznaczony został 
m.in. Krzyżem Pamiąt-
kowym Monte Cassino, 
Gwiazdą Afryki, Gwiazdą 
Italii, Gwiazdą za wojnę 
1939-1945, Odznaką za 
rany i Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odro-
dzenia Polski („za udział 
w wojnie i wybitne zasłu-
gi w pracy zawodowej”). 
Do końca pielęgnował 
pamięć o minionych wy-
darzeniach, biorąc m.in. 
udział w filmach o Pol-
skich Siłach Zbrojnych 
na Zachodzie, które krę-
ciła Wytwórnia Filmów 
Wojskowych „Czołówka”, 
przechowując pamiąt-
ki z czasów wojennych, 
a także spisując swe wspo-
mnienia. W 1994 r. wspo-
mnienia te zostały opubli-
kowane staraniem córki 
Franciszka Pająka, Wandy 
Pająk-Bużek.

Daria Rusin
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ogłoszenia urzędowe

Szanowni mieszkańcy , burmistrz Andrycho-
wa zwraca się z prośbą o wypełnienie w ter-
minie do 1 lipca 2019 r. ankiety, która posłu-
ży do inwentaryzacji ogrzewania budynków 
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
na terenie Gminy. 
Wykonanie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji 
ogrzewania budynków w Gminie Andrychów 
pozwoli ocenić jaka jest skala potrzeb w naszej 
Gminie w zakresie wymiany pieca na nowy 
czy też docieplenia budynków oraz umożli-
wi opracowanie właściwych działań i propo-
zycji wsparcia mieszkańców. Równocześnie 
wprowadzenie danych do Bazy Inwentary-
zacji Ogrzewania Budynków w Małopolsce 
udostępnionej przez Marszałka Wojewódz-
twa Małopolskiego jest  obowiązkiem każdej 
gminy wynikającym z aktualizacji Programu 
Ochrony Powietrza dla Województwa Mało-
polskiego.
Ankiety są dostępne:
- w Urzędzie Miejskim w Andrychowie,  
ul. Rynek 15 – na Dzienniku Podawczym lub 
w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa Urzędu Miejskiego (pokój nr 116, 
I piętro) 
- na stronie internetowej www.andrychow.eu
- u Sołtysów
- w Redakcji Nowin Andrychowskich, 
   ul. Krakowska 74, Andrychów

Wypełnione formularze można:
- składać na Dzienniku Podawczym Urzędu 
Miejskiego w Andrychowie lub w Wydziale 
Ochrony, Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Urzędu Miejskiego pokój nr 116, I piętro),
- przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w An-
drychowie, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów,
- przesłać (skan) pocztą elektroniczną na ad-
res: joanna.galuszka@andrychow.eu
- przekazać Sołtysowi wsi.

Uwaga: Ankietę można również wypełnić 
on-line pod linkiem dostępnym na http://
andrychow.eu/ankieta-inwentaryzacja-ogrze-
wania-budynkow/ 

W razie wątpliwości lub pytań związanych 
z wypełnieniem ankiety proszę kontaktować 
się z Ekodoradcą pod numerem telefonu: 33 
842 99 68 lub w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Andrychowie w pokoju nr 116 (I piętro).

Wypełnij 
ankietę

„Uchwała antysmogowa”, czyli  Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Wojewódz-
twa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instala-
cji, w których następuje spalanie paliw jest aktem prawa miejscowego i dotyczy 
wszystkich osób mieszkających na terenie Małopolski (pomijając Kraków, 
który ma osobną uchwałę antysmogową). 
Mówiąc wszystkie osoby ma się na myśli:
- budynki prywatne 
- budynki gospodarcze
- lokale usługowe
- zakłady przemysłowe
- szklarnie oraz tunele foliowe. 
Ograniczenia wynikające z uchwały antysmogowej obejmują instalacje, gdzie spalane 
są paliwa stałe. Rozumie się przez to instalacje bezpośrednio wydzielające ciepło, 
instalacje przekazujące ciepło do cieczy, do systemu dystrybucji gorącego powietrza 
czy też do systemu centralnego ogrzewania, a więc kotły, piece, kominki, suszarnie, 
wędzarnie, zakłady gastronomiczne czy produkcyjne. 
W myśl tej uchwały od dnia 1 lipca 2017 r. obowiązuje: 
zakaz eksploatacji nowych kotłów na węgiel czy drewno bądź też kominków, których 
parametry emisji są gorsze niż te określone w  unijnych rozporządzeniach w spra-
wie ekoprojektu (czyli od tej daty w przypadku budowy budynku lub wymiany pieca 
można montować tylko nowoczesne urządzenia spełniające wymagania ekoprojektu; 
zakaz używania paliw, w których udział masowy węgla kamiennego czy brunatnego                                
o uziarnieniu 0 – 3 mm przekracza 15% (chodzi tu głównie o muły i floty węglowe);              
Pamiętaj! O jakości węgla poinformuje Cię sprzedawca, którego obowiązkiem jest 
wręczyć Ci świadectwo jakości węgla ! 
zakaz palenia drewnem o wilgotności w stanie roboczym przekraczającej 20%;
Chodzi tu o to, że drewno przed spaleniem powinno być sezonowane przez mini-
mum dwa sezony. Do sprawdzenia wilgotności drewna służą urządzenia elektronicz-
ne tzw. wilgotnościomierze do drewna.
PAMIĘTAJ, ŻE: 
do końca 2022 roku – wszyscy właściciele nieruchomości muszą wymienić pozakla-
sowe kotły na węgiel lub drewno,  
do końca 2026 roku – konieczna jest wymiana kotłów 3 lub 4 klasy według normy                 
PN-EN 303-5:2012, czyli takich, które spełniają podstawowe wymagania emisyjne, 
kotły spełniające wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, które były 
eksploatowane przed 1 lipca 2017 roku, można użytkować do końca swojej żywot-
ności, instalując nowe kominki (tzw. ogrzewacze pomieszczeń, piece kaflowe czy też 
kozy) pamiętaj, że od 1 lipca 2017 roku muszą one spełniać wymagania ekoprojek-
tu.  Te same warunki dotyczą w przypadku wymiany starego kominka na nowy, ko-
minki nie spełniające wymagań określonych w ekoprojekcie lub o sprawności cieplnej 
poniżej 80% należy wymienić do końca 2023 roku lub wyposażyć w urządzenie redu-
kujące emisję pyłu do poziomu określonego w wymaganiach ekoprojektu. 
Nie stosowanie się do przepisów uchwały antysmogowej może skutkować mandatem 
do 500 zł bądź skierowaniem sprawy do sądu o ukaranie karą grzywny wynoszącą 
nawet do 5000 zł.
Więcej informacji dotyczących uchwały antysmogowej oraz ochrony powie-
trza atmosferycznego można uzyskać u Ekodoradcy w Urzędzie Miejskim 
w Andrychowie tel. 33 842 99 68 pokój nr 116 lub na stronie internetowej:  
www.powietrze.malopolska.pl . 

Uchwała antysmogowa 
– mieszkańcu, co powinieneś wiedzieć !
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Czterech uczniów zostało finalistami małopolskich konkursów 
kuratoryjnych. Weronika Oboza uzyskała ten zaszczytny tytuł 
w Małopolskim Konkursie Języka Polskiego (opiekun naukowy 
– Agnieszka Stachowiak), a Ewa Dura w Małopolskim Kon-
kursie Geograficznym (opiekun naukowy – Marzena Potempa). 
Duży sukces odniosły dwie uczennice, Weronika Oboza i Jagoda 
Radke, zostając finalistkami małopolskiego konkursu tematycznego 
„Umarli, abyśmy mogli żyć wolni. Miejsce Lwowa i jego obrońców 
w walce o niepodległość Polski”. Opiekunem naukowym jest Rena-
ta Paleczna. Warto dodać, że w gminie Andrychów tylko uczennice 
,,Dwójki” zostały finalistkami tego kuratoryjnego konkursu.
Podobnie jak w ubiegłym roku młodzież z SP 2 odniosła spekta-
kularny sukces w VI Dyktandzie Niepodległościowym ,,Po pol-
sku o historii”. Reprezentanci „Dwójki” przeszli jak burza przez 
gęste sito eliminacji – w województwie małopolskim startowało 
16 150 uczniów z 350 szkół. Później również okazali się bezkon-
kurencyjni, świetnie radząc sobie z zawiłościami polskiej ortogra-
fii. Ostatecznie Jagoda Radke, Marek Bryndza i Anna Jończy, 
pod opieką mgr Barbary Woźniak, uzyskali tytuł laureata w ka-
tegorii – szkoły podstawowe, klasy IV – VI. Natomiast w katego-
rii klas VII – VIII szkoły podstawowej i klasy gimnazjum – Ewa 
Dura otrzymała wyróżnienie, a Weronika Oboza została finalist-
ką. Obie uczennice przygotowywała mgr Agnieszka Stachowiak.
Wiele sukcesów osiągnęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 
w Andrychowie w międzynarodowych i ogólnopolskich konkur-
sach plastycznych. Oto wyniki Międzynarodowego Konkursu 
Plastycznego ,,Mieszkam w Beskidach”: 
I Kategoria: Nagroda Dyrektora GOK w Świnnej. Tę nagro-
dę zdobył Łukasz Sordyl (opiekun Jolanta Sordyl)
II Kategoria: Mama, Tata i Ja –  prace wykonywane przy pomocy 
osób dorosłych 
I miejsce: Lidia Niemiec, Szymon Chmura (opiekun Danuta 
Wiktor) i Łukasz Sordyl 
III Kategoria: Rysunek/Malarstwo 7-9 lat I miejsce: Stanisław 
Nowak (opiekun Marzena Kołodziejczyk) 
III miejsce: Antonina Partyka (opiekun Barbara Czepiec)
Wyróżnienia: Aleksandra Płonka, Julia Molendowska, Nikola 
Noszka (opiekun Marzena Kołodziejczyk), Iga Węglarz (opie-
kun Dorota Paździora), Yana Parkhomei (opiekun Barbara 
Czepiec) i Mikołaj Matejko (opiekun Danuta Wiktor)
IV Kategoria: Rysunek/Malarstwo 10-12 lat
II miejsce: Julia Pyzio (opiekun Alicja Pietraszek)
III miejsce: Wiktoria Dyrcz i Paulina Zielińska (opiek. Alicja Pietraszek)
Wyróżnienia: Lena Bożek, Aria Paterek, Hanna Wąwoźniak 
i Kryspin Adamczyk (opiekun Alicja Pietraszek)
V Kategoria: Rysunek/Malarstwo 13-15 lat
I miejsce: Emilia Stachowiak (opiekun Alicja Pietraszek)III 
miejsce: Monika Saferna (opiekun Alicja Pietraszek)
VI Kategoria: Kolaż – wyklejanka 7-9 lat
I miejsce: Nadia Badan (opiekun Anna Jura) i Marta Dwor-
nik (opiekun Joanna Bury)

II miejsce: Natalia Pabis (opiekun Dorota Paździora)
Wyróżnienia: Kacper Gibas (opiekun Marzena Kołodziej-
czyk), Aleksandra Piekiełko, Jakub Mizera (opiekun Aneta Bi-
zoń), Barbara Szwed (opiekun Dorota Paździora), Nina Ogie-
gło (opiekun Anna Baścik) i Natalia Prus (opiekun Barbara 
Czepiec)
VII Kategoria: Kolaż – wyklejanka 10-12 lat
II miejsce: Zuzanna Fryt oraz wyróżnienie dla Jagody Rad-
ke (opiekun Alicja Pietraszek)
VIII Kategoria: Albumy
Wyróżnienie: Chrystian Miarka (opiekun Dorota Paździora)
IX Kategoria: Grafika komputerowa 7-9 lat
III miejsce: Jan Mrzyk (opiekun Anna Baścik)
X Kategoria: Ceramika/ Masy plastyczne
Wyróżnienie: Jędrzej Moskwik (opiekun Danuta Wiktor)
XI Kategoria: Formy przestrzenne
II miejsce: Liliana Janik (opiekun Danuta Wiktor)
XII Kategoria: Makieta
III miejsce: Kacper Witkowski (opiekun Danuta Wiktor)
XIII Kategoria: Malarstwo na szkle 7-9 lat
III miejsce: Dawid Stachura (opiekun Dorota Paździora)Wy-
różnienie: Maciej Andrejko (opiekun Dorota Paździora)
W Wojewódzkim Konkursie Plastycznym ,,Boże Naro-
dzenie – Tradycja i Współczesność” kwalifikację do wy-
stawy zdobyły: Julia Wiśniowska i Dominika Rajda. 
W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Zachowaj trzeźwy 
umysł” wyróżnienia otrzymali Mateusz Gawęda i Jagoda Radke. 
Corocznie w naszej szkole przeprowadzany jest wojewódzki kon-
kurs „Krakowska Matematyka”, nad którym patronat obejmują 
m.in.: Małopolski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa 
Małopolskiego i Wojewoda Małopolski. W tym roku w etapie 
szkolnym brało udział ponad 40 uczniów z klas 4-6. Konkurs 
ten cieszy się dużym zainteresowaniem, gdyż uczniowie poprzez 
popularyzację tej dziedziny nauki mogą również zdobywać wie-
dzę dotyczącą historii stolicy województwa – Krakowa. Tego-
roczny temat konkursu brzmiał: „100 lat Polskiego Towarzystwa 
Matematycznego”. W finale Wojewódzkiego Konkursu Mate-
matycznego ,,Krakowska Matematyka” wzięli udział: Bartosz 
Kramarz, Paulina Zielińska oraz Karol Jończy. Tytuł finalisty 
otrzymał Mateusz Miarka. W Gminnym Konkursie Matema-
tycznym Zofia Pasternak zajęła trzecie miejsce.
 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Materiał nadesłany przez SP 2 w Andrychowie

Sukcesami „Dwójka” stoi
Podopieczni Szkoły Podstawowej nr 2 corocznie są na-
gradzani w licznych konkursach.
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Zawodnicy rywalizowali w 80 grupach sprawnościowych, a organizatorzy rozdali 80 kompletów medali doceniając ich wielomiesięczny 
trud włożony w treningi przygotowujące do startu. Uczestnikami byli uczniowie i osoby z niepełnosprawnością z 14 szkół i placówek 
z: Wadowic, Kaczyny, Izdebnika, Kęt, Oświęcimia, Bielska-Białej, Bobrka, Pogórza, Skoczowa, Strumienia, Żywca i Cieszyna. Były 

to zawody zorganizowane w cyklu kwalifikującym do uczestnictwa 
w zawodach na szczeblu ogólnopolskim międzynarodowego ruchu 
Olimpiad Specjalnych. 
Projekt ten zgromadził 320 osób i odbył się dzięki wsparciu wie-
lu instytucji, szczególnie: Beskidzkiego Oddziału Regionalnego 
Olimpiad Specjalnych, CKZiU nr 1 w Wadowicach, które użyczyło 
i przygotowało nowe obiekty sportowe swojej szkoły, wraz z salą 
gimnastyczną oraz zapleczem sanitarnym, Zarządu Powiatu Wado-
wickiego, sędziom PZLA oraz wielu stałym wolontariuszom szkoły 
w Kaczynie. Napoje sponsorowała Coca-Cola, a upominki dla za-
wodników: Lajkonik Snacks, Skawa S.A, Maspex oraz indywidualni 
darczyńcy.
Dziękujemy wszystkim za wsparcie i pomoc w organizacji, radość 
uczestników niech będzie dla wszystkich nagrodą i niech motywuje 
do dalszego działania. 

T.K., Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaczynie

Walczyli o medale
Regionalny Mityng Lekkoatletyczny odbył się 22 maja w Wadowicach. Organizatorem zawodów był Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Kaczynie. Mimo ostrzeżeń meteorologicznych w tym dniu nad Wadowicami świeciło słońce, a 184 zawodników rywali-
zowało o medale w następujących konkurencjach: biegi krótkie, skok w dal, pchnięcie kulą i rzut piłeczką palantową. 

Korzystając z dobrodziejstw, 
jakie dało nam przebywanie 
w pobliżu Babiogórskiego 
Parku Narodowego pozna-
waliśmy różnorodną roślin-
ność w czasie zajęć edu-
kacyjnych „Ogród Roślin 
Babiogórskich” oraz zwie-
dziliśmy interaktywną wysta-
wę fauny i flory. Wzięliśmy 
udział w warsztatach regio-
nalnych przeprowadzonych 
przez miejscowych artystów 
ludowych. Nasi uczniowie 
wykonali ptaszki i zajączki 
z siana, malowali i zdobili 
drewniane szkatułki, nawlekali regionalne korale. Odwiedziliśmy również galerię twórców ludowych, gdzie uczestniczyliśmy w warsz-
tatach garncarstwa i pracowaliśmy na kole garncarskim pod okiem prawdziwego rzemieślnika. Oprócz działań edukacyjnych organi-
zatorzy zapewnili wychowankom dużą dozę rozrywki. Nie zabrakło wieczornych dyskotek, seansów filmowych, ogniska z pieczeniem 
kiełbasek, spacerów oraz rywalizacji w czasie gry terenowej „Poszukiwacze skarbu”. Towarzyskie spotkania i rozmowy w gronie 
kolegów i koleżanek z klasy i szkoły również stanowiły atrakcyjny sposób spędzania czasu oraz przyczyniły się do zacieśnienia więzi 
między uczestnikami wyjazdu. Po tygodniu pełnym wrażeń, wyjechaliśmy z bagażami wypełnionymi pamiątkami z pobytu i dyplo-
mem „Babiogórski turysta”. Spodobał nam się taki sposób edukacji i mamy nadzieję na kolejne wyjazdy w ramach „zielonej szkoły”.

T.K., Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaczynie

Pocztówka z Zawoi
Powie ktoś, że „zielona szkoła” to nie innowacja, ale dla uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie było 
to zapewne nowe i ekscytujące doświadczenie uczyć się w naturalnym środowisku. Na miejsce naszego pobytu został 
wybrany ośrodek pod szczytem Babiej Góry położony w malowniczej i ustronnej części Zawoi. 
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Łukasz pomimo swej choroby i ograniczeń fizycznych jest bardzo pogodnym chłopcem. Szcze-
ry uśmiech i przenikliwe spojrzenie to jego atrybuty. Poza porażeniem mózgowym rozwija się 
prawidłowo. Uszkodzony jest ośrodkowy układ ruchowy. Szansą na samodzielne postawione 
pierwsze kroki jest jest zakup Prorobota zautomatyzowanego trenażera chodu. Jest to urządze-
nie medyczne, które uczy chodzić, przeznaczone do rehabilitacji nóg dzieci między innymi: z po-
rażeniem mózgowym, z chorobami takimi jak dystrofie mięśniowe, zaburzenia neurologiczne, 
a także zaburzeniami powstałymi w wyniku wypadku bądź po urazach. Jego koszt to 281 tysięcy 
złotych. Kwota nieosiągalna dla rodziców Łukasza, dlatego proszą oni o pomoc i wsparcie fi-
nansowe. Determinacja z jaką Ewa Kubień walczy o zdrowie syna zasługuje na słowa uznania. 

- Choćbym musiała poruszyć niebo i ziemię, żeby pomóc Łukaszkowi 
stanąć na nogi to tak  zrobię – mówi mama Łukaszka. - Jak każda 
matka kocham swoje dzieci miłością bezwarunkową i moim marzeniem 
jest, aby byli szczęśliwi. Łukasza droga do szczęścia jest dłuższa, bar-
dziej wyboista i stroma. Wierzę, że ją pokona...
Sytuacja zdrowotna Łukasza od urodzenia była trudna. Mama 
zrezygnowała z pracy zawodowej, aby móc poświęcić się całą 
uwagę i czas malcowi. Łukasz rehabilitowany jest od ponie-
działku do soboty. Na zajęciach daje z siebie wszystko. Pomimo okrutnej choroby rodzice nie tracą 
nadziei na powrót chłopca do zdrowia. Użalanie się nad losem to dla Pani Ewy strata czasu. Woli 
działać! Wierzymy, że dzięki wsparciu ludzi dobrej woli Łukasz stanie na nogi o własnych siłach. 
Zbiórka dla Łukaszka Kubienia przeprowadzana jest za pomocą Fundacji się pomaga: 
www.siepomaga.pl/dla-lukaszka  Nie możemy przekreślić szansy, nie możemy zmarno-
wać dzieciństwa!

ap   Fot. archiwum prywatne

Łukasz Kubień z Roczyn. 
Cudowny chłopiec uwięziony we własnym ciele
Łukaszek Kubień ma 6 lat i cierpi na mózgowe porażenie dziecięce oraz padaczkę. Razem z rodzicami i starszym bratem mieszka 
w Roczynach. Chłopiec urodził się w ciężkiej zamartwicy okołoporodowej. Zdiagnozowano u niego mózgowe porażenie dziecięce 
czterokończynowe. Od czwartego tygodnia życia Łukaszek jest rehabilitowany. Wizyty w szpitalach, lekarze, rehabilitanci są dla 
chłopca codziennością. Nie tak powinno wyglądać życie dziecka …

W zawodach wzięło udział sześć najlepszych drużyn, wyłonio-
nych w eliminacjach rejonowych.
Chłopcom z „Czwórki” wprawdzie nie udało się wejść na po-
dium, ale sam udział, kolejny rok z rzędu w mistrzostwach woje-
wództwa jest powodem do satysfakcji dla nich i dla szkoły.

Wyniki:
I miejsce – SP155 Kraków
II miejsce – SP 6 Gorlice
III miejsce – SP Pieniążkowice
IV miejsce – SP 4 Andrychów
V miejsce – Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder 
Niepołomice
VI miejsce – SP Rudka

Skład drużyny: Mikołaj Niemczyk, Maksymilian Łysoń, Da-
niel Talar, Hubert Rupik, Kamil Prus, Kamil Lachendro, 
Dawid Wolanin, Miłosz Najbor, Adam Roman, Patryk Wala 
i Kamil Wrona. Opiekun – Marcin Cieluch

Materiał nadesłany przez SP nr 4

Siatkarze SP 4 Andrychów czwartą drużyną w Małopolsce
 7 maja w hali sportowo-widowiskowej w Łącku reprezenta-
cja Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie zajęła czwarte 
miejsce w Finale Wojewódzkim w Mini Siatkówce Chłopców.
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Elżbieta Walczak kończy siódmą klasę w Zespole Szkół Samorządowych 
w Targanicach, wkrótce wystąpi na koncercie w krakowskiej Piwnicy pod 
Baranami. - To chluba naszej szkoły – stwierdza dyrektor placówki Barbara 
Borgosz. Ela, bo takiego zdrobnienia imienia woli używać, przekonuje 
z figlarnym uśmiechem na ustach że śpiewać zaczęła zaraz po tym, gdy na-
uczyła się mówić. Targaniczanka podkreśla rolę najbliższych w muzycznej 
edukacji. - Mama grała, a tata nadal gra na gitarze – wspomina. - Mam czwo-
ro rodzeństwa. Najstarszy brat Przemek należy do zespołu Boba Jaz Band. Gra na 
klarnecie i saksofonie. Młodszy brat – Rafał upodobał sobie trąbkę, a jeszcze młodszy 
brat – Grzesiek gra na puzonie, skrzypcach i trochę na gitarze basowej. Ci bracia grają 
w orkiestrze „Andropol”. Mam jeszcze siostrę grającą na pianinie, ale także śpiewającą 
w zespole na przykład na weselach.  Elżbieta Walczak głównie śpiewa, choć także 
grywa na pianinie. Ukończyła szkołę muzyczną I stopnia w klasie pianina. Jej 
prawdziwa pasja to jednak śpiew. Zdolności i zamiłowania połączone z pracą 
dają efekty. Przed czterema laty zwyciężyła finał powiatowy Festiwalu „Ta-
lenty”, a potem okazała się najlepsza w Małopolsce. Sukces ten powtórzyła w tegorocznej edycji imprezy – najlepsza okazała się tak w po-
wiecie wadowickim jak i województwie małopolskim. W nagrodę wystąpi na wspomnianym koncercie w Piwnicy pod Baranami. A plany na 
dalszą przyszłość? Odpowiedź Eli jest krótka: - Śpiew i muzyka, to jest moje życie. I myślę, że muzyka i śpiew będą mi towarzyszyć przez całe życie – do końca.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Supertalent z Targanic: 
Jej życie to muzyka i śpiew
To nie mogło inaczej się skończyć. Dziewczyna musiała odnieść sukces, i to nie pierwszy w swoim życiu, skoro pochodzi 
z umuzykalnionej rodziny, w której wszyscy grają na instrumentach, mają doskonały słuch, wyczucie rytmu i świetne głosy.

Elżbieta Walczak zaśpiewała kilka piosenek pod-
czas niedawnej wizyty w targanickiej szkole uczniów 
z Isny i zebrała gromkie oklaski. 

Nie zabrakło andrychowskie-
go akcentu. A wszystko za 
sprawą Jerzego Chylewskiego, 
szefa Małopolskiej Spółdzielni 
Handlowej Wizan. Prezeso-
wi wręczono statuetkę i tytuł 
„Zasłużony dla Powiatu Wa-
dowickiego”. Kilkanaście osób 
związanych z samorządem 
powiatowym uhonorowano 
medalami „Za długoletnią 
służbę”. W sesji uczestniczy-
ło sporo zaproszonych gości,  
a całość zakończył koncert...

jd   Fot. Stanisław Magiera

Prezes Chylewski 
zasłużony dla powiatu
Na uroczystej sesji Rady Powiatu w Wadowicach, zorganizo-
wanej w ostatni czwartek maja, świętowano 20-lecie powsta-
nia czy też raczej reaktywowania powiatu wadowickiego.

Puchar Burmistrza powędrował w ręce „Blokersów” – drużyny, którą 
stworzyli mieszkańcy andrychowskiego Osiedla. Choć był to jej debiut, 
wyszła ona zwycięsko ze wszystkich starć, a w tych decydujących poko-
nała Roczyny (2:0), jak również Rzyki (6:5). Dodajmy, że drugie miejsce 
wywalczyli oldboye z Roczyn, trzecie z Rzyk. Skład zwycięskiej drużyny 
tworzyli: Sławomir Jędras (kapitan), Rafał Jędras, Marek Kudłacik, Łukasz 
Lachendro, Szymon Trzaska, Adam Barcik, Grzegorz Górka. Turnieje, ta-
kie jak ten, którego  organizatorem (jak również sędzią) był animator sportu 
rzyczańskiego Orlika – Tadeusz Świderski, są okazją nie tylko do rywalizacji 
i konfrontacji z innymi drużynami…  do wspólnej zabawy również. 

jj   Fot. Jadwiga Janus

Blokersi z Pucharem Burmistrza!
W VI Turnieju Piłki Nożnej Oldboyów, który był rozgry-
wany 11 V  na Orliku w Rzykach, przełamana została he-
gemonia drużyny z Roczyn. Drużyna ta triumfowała we 
wszystkich dotychczasowych zawodach i wdawała się być 
faworytem. Stało się inaczej. 
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Tegoroczne wydarzenie, które zorganizowało Towarzystwo Miłośni-
ków Andrychowa w ramach Nocy Muzeów Ziemi Wadowickiej, roz-
poczęło się o godz. 16.00 spacerem po Parku Miejskim “Od drzewa 
do drzewa”, żadna warta uwagi roślina oraz drzewo nie zostały po-
minięte. Spacer prowadził sam prezes TMA Jan Zieliński – biolog, 
przyrodnik, miłośnik i obrońca przyrody. Szczególna uwaga została 
poświęcona ozdobnej odmianie kasztanowców, daglezjom, lipom, 
wiązom czy miłorzębowi japońskiemu – drzewa te możemy zoba-
czyć w naszym Parku Miejskim.
Oprócz zwiedzania wystaw stałych znajdujących się w Izbie Regio-
nalnej, w tym roku zainteresowani mogli wziąć udział m.in. w wę-
drówkach turystyczno-historycznych po rozłożonych na podłodze 
banerach miasta i gminy Andrychów, a także uczestniczyć w warsz-
tatach dotyczących zakładania archiwum rodzinnego, które prowa-
dziła Daria Rusin. Zainteresowani uzyskali informacje, w jaki sposób 

należy przechowywać swoje archiwalia w domowych warunkach, aby 
nie uległy zniszczeniu. Prowadząca zaprezentowała proste zabiegi 
konserwacyjne np. podklejanie dokumentów, zdjęć... Podpowiedzia-
ła również gdzie należy się zgłosić, kiedy nasze pamiątki rodzinne itp. 
uległy zagrzybieniu. Trzeba dodać, że TMA bardzo dobrze przygo-
towało się do Nocy Muzeów.

p   Fot. TMA

reklama

Dziewiąta Noc Muzeów za nami
W sobotę 18 maja można było skorzystać z atrakcji przy-
gotowanych przez Izbę Regionalną w Andrychowie z oka-
zji Nocy Muzeów.

W swoich publikacjach Sławomir Koper - sam będący z wykształce-
nia historykiem, przybliża życie codzienne w dawnych czasach, które 
stara się ukazywać bez zbędnego upiększania, prezentuje również 
sylwetki znanych postaci „od kuchni”. Szczególną uwagą Autora 
cieszą się takie okresy historii, jak XX-lecie międzywojenne, PRL, 
a ostatnio II wojna światowa. Niezwykle bliska jest mu również hi-
storia Kresów. Do najbardziej popularnych tytułów jego autorstwa 
należą m.in. „Afery i skandale Drugiej Rzeczypospolitej”, „Gwiazdy 
Drugiej Rzeczypospolitej”, „Gwiazdy kina PRL”, „Kobiety władzy 
PRL”, „Miłość w Powstaniu Warszawskim”, „Wpływowe kobiety 
Drugiej Rzeczypospolitej”, czy „Polskie piekiełko. Obraz z życia 
elit emigracyjnych 1939-1945”. Podczas spotkania, które odbyło się 
w ramach organizowanego przez bibliotekę Dyskusyjnego Klubu 

Książki, Autor opowiedział m.in. o swoich początkach w branży 
wydawniczej, sposobach pozyskiwania materiałów do książek, rela-
cjach z wydawcami, ale także z czytelnikami. Oprócz podzielenia się 
tajnikami swojego warsztatu pisarskiego oraz licznymi anegdotami 
związanymi z pracą, Sławomir Koper zdradził również słuchaczom 
plany wydawnicze na najbliższy okres. Wieczór autorski zakończył 
się burzliwą dyskusją, co chyba najlepiej świadczy o zainteresowaniu, 
jakim cieszył się ze strony słuchaczy gość spotkania i jego twórczość 
oraz podpisywaniem książek. Nie pozostaje nic innego, jak podzię-
kować za ciekawy wieczór i czekać na kolejne wydarzenia w Dysku-
syjnym Klubie Książki.

Tekst i foto: Daria Rusin

Spotkanie ze Sławomirem Koprem
23 maja 2019 r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie miało miejsce spotkanie ze Sławomirem 
Koprem. Miłośnikom historii Autora nie trzeba przedstawiać, gdyż od lat zajmuje się on popularyzowaniem wiedzy na 
temat minionych wieków wśród polskich czytelników, odnosząc na tym polu spore sukcesy.
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wokół nas

Mail pierwszy:
Szanowna Redakcjo!
Bardzo Was proszę wyjaśnijcie sytuację w kwestii pierwszeństwa 
na łączniku ulicy Starowiejskiej z ulicą Włókniarzy z udziałem 

pieszego. Wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste w miejscu 
gdzie nie ma przejścia dla pieszych!, a jednak trzeba przejść przez 
jezdnię, prawoskręt, lewoskręt, kto ma przed kim pierwszeństwo 
samochód czy pieszy?! Będę wdzięczny  za wyjaśnienie sprawy 
nie jestem jedynym, który miał niejasność w tym miejscu
Pozdrawiam serdecznie, Artur

Mail drugi z dołączonym zdjęciem wyjaśniającym, że pie-
szy ma pierwszeństwo. 
Witam ponownie chyba mamy jasność w kwestii skrzyżowania 
Starowiejskiej w kierunku Włókniarzy ( z udziałem pieszych), 
opublikujcie to proszę nie każdy ma tego świadomość

Pozdrawiam, Artur

Mail do redakcji

Do naszej redakcji nadeszły dwa e-maile od czytelnika 
dotyczące pierwszeństwa na na ulicy Starowiejskiej. Oto 
ich treść po nieznacznych korektach redakcyjnych. 

Słuchaj nas  
codziennie! radioandrychow.pl

Konkurs na spot filmowy to jeden z czterech tzw. „konkursów 
kalendarzowych”, które co roku ogłasza Komenda Główna PSP. 
Adresowany był do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych 
oraz gimnazjów. Zadaniem uczniów było przygotowanie sce-
nariusza i nagranie dwuminutowego filmu dotyczącego zasad 
bezpiecznej ewakuacji w przypadku pożaru w szkole. Uczniowie 
klasy VD wspólnie z rodzicami i wychowawcą Iwoną Bargiel 
przygotowali scenariusz, wykonali niezbędne rekwizyty i sceno-
grafię oraz zagrali w konkursowym spocie. Film w atrakcyjny 
i dowcipny sposób pokazuje, jak należy się zachowywać podczas 
pożaru w szkole oraz jak bezpiecznie opuścić płonący budynek. 
Utrzymany jest w konwencji kina niemego. Prace nad filmem 
trwały kilka tygodni, a zdjęcia wykonane zostały w budynku na-
szej szkoły w sobotę, 30 marca.
Nagrodą jest wycieczka ufundowana przez Komendę Główną 
PSP. Symbolicznego wręczenia nagrody dokonają przedstawicie-
le Państwowej Straży Pożarnej podczas uroczystości zakończenia 
roku szkolnego. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z fil-
mowego planu.
Film do obejrzenia na kanale Youtube Komendy Głównej Pań-
stwowej Straży Pożarnej.

Materiał dostarczony przez SP nr 2 w Andrychowie

„Pożar w szkole” 
najlepszy w Polsce!
Spot filmowy przygotowany przez klasę VD ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Andrychowie zwycięzcą ogólno-
polskiego konkursu zorganizowanego przez Komendę 
Główną Państwowej Straży Pożarnej.
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Mityngi Anonimowych Alkoholików w Andrychowie

PONIEDZIAŁEK – godz. 17.30, gr. AA „Ptaki” – ul. Starowiejska budynek przychodni 
WTOREK – godz. 19.00, gr. AA „O to chodzi” – ul. Starowiejska budynek przychodni 
ŚRODA – godz. 16.30, gr. AA „Podaj dalej” – ul. Starowiejska budynek przychodni 
CZWARTEK – godz. 18.00, gr. AA „Stokrotka” – ul. Starowiejska budynek przychodni 
PIĄTEK – godz. 19.00, gr. AA „Exodus” – ul. Batorego 52 (dom dla bezdomnych) 
SOBOTA – godz. 16.00, gr. AA „Zamek” – ul. Dąbrowskiego Oddział Odwykowy 
NIEDZIELA – godz. 17.00, gr. AA „Mgiełka”  – ul. Batorego 52 (dom dla bezdomnych)

Członkowie grup AA mówią o sobie i zwracają się z tym do innych alkoholików: Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą kobiet i mężczyzn, którzy 
dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wychodzeniu z alkoholizmu. Je-
dynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni  
poprzez własne, dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, 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

Podajemy aktualną listę miejsc i terminów spotkań grup AA. 
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konkursy/ogłoszenia

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

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

Na zwycięzcę czeka nagroda w postaci upominku niespodzianki oraz przede wszyst-
kim publikacja zwycięskiego utworu w kolejnym wydaniu Nowin Andrychowskich.

TRWA KONKURS POETYCKI 
DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW!

W styczniowym numerze ogłosiliśmy KONKURS POETYCKI. Cieszymy się, że 
nadesłacie Państwo tak wiele wierszy. Dziękujemy i czekamy na kolejne! Myśl 
przewodnia na czerwiec to: WAKACJE. Pióra w dłoń!

Zwyciężczynią konkursu z poprzedniego numeru została Maria Skorupa. 
Gratulujemy! Oto jej wiersz:

Smaczny konkurs!
Kocierz Hotel&Spa zaprasza 
do  wspólnej zabawy. Wystar-
czy dokończyć zdanie.
Słysząc Kocierz Hote-
l&SPA, myślę...
Pomysły prosimy przesy-
łać na adres redakcji do 
28 czerwca 2019 r. Wśród 
osób, które nadeślą propo-
zycje, wybierzemy zwycięz-
cę. Nagrodą jest pięć po-
jedynczych zaproszeń dla 
dzieci do Parku Linowego.  

Laureatką majowego wy-
dania została Halina Bizoń 
z Targanic. GRATULUJEMY!

Matka 
W hierarchii słów jedno z najpierwszych i najważniejszych,

tego słowa, nigdy inne nie przewyższą
ma w sobie miłość najczystszą, 

ciepło radość szczęśliwe dzieciństwo, 
wszystko, do czego człowiek wciąż wraca, czym żyje.

O matkach poematy pisano, 
temat ten nieustannie jest żywy.

Dla każdej i każdego Matka,
to ktoś, na kim można polegać, na kogo liczyć,

jedyny, niezastąpiony, nigdy nie zawiedzie, zawsze zrozumie.

Żadnego dziecka nie odtrąci,
każde kocha miłością najszczerszą,

To zaleta matek niezbadana, nieprzenikniona, niepowtarzalna.
Dając życie i dbając o nie, jest fenomenem

danym przez Boga, dla świata i jego istnienia.

TERMINY REKRUTACJI:
Do 14 czerwca 2019 – składanie wniosków przez no-
wych kandydatów
21 czerwca – ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych
24 czerwca – 27lipca 2019 – potwierdzenie woli przyję-
cia do placówki przez rodziców/opiekunów
1 lipca 2019 – ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyję-
tych na zajęcia

Rekrutacja uzupełniająca (dotyczy wolnych miejsc po 
rekrutacji podstawowej):
19 – 23 sierpnia 2019 – składanie deklaracji od nowych 
kandydatów
27 sierpnia 2019 – ogłoszenie listy osób zakwalifikowa-
nych i niezakwalifikowanych
28 – 29 sierpnia 2019 – potwierdzenie woli przyjęcia do 
placówki przez rodziców/ opiekunów
30 sierpnia 2019 – ogłoszenie listy przyjętych i nieprzy-
jętych na zajęcia
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie
ul. Metalowców 10 | tel. 33 432 27 60 | www.ognisko.
andrychow.eu | e-mail: ognisko@andrychow.eu
pn – czw: 12.00 – 20.00, pt.: 7.00 - 15.00; 
W czasie wakacji od 7.00 do 15.00.

Materiał nadesłany przez OPP

Zapisy do Ogniska!
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie za-
prasza dzieci oraz młodzież do rozwijania swo-
ich zainteresowań i talentów podczas zajęć: pla-
stycznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych, 
kulinarnych czy językowych organizowanych 
w roku szkolnym 2019/2020. 

Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
w Andrychowie, ul. Metalowców 10, Gabi-
net 2-03

CZERWIEC 2019:

10.06.2019 r. (poniedziałek) 8:30-12:30
12.06.2019 r. (środa) 8:00-12:30
13.06.2019 r. (czwartek) 8:00-12:30
17.06.2019 r. (poniedziałek) 8:30-12:30
19.06.2019 r. (środa) 8:00-12:30
24.06.2019 r. (poniedziałek) 14:30-18:30
26.06.2019 r. (środa) 14:30-19:00
27.06.2019 r. (czwartek) 14:30-19:00

W godzinach pracy Sekretarza GKRPA moż-
liwy kontakt telefoniczny: tel. 33 875 24 29 
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środowisko

Kompostowanie jest jedną z najkorzystniejszych 
form przetwarzania odpadów organicznych znaną 
ludzkości od wieków i sam proces sięga począt-
ków rolnictwa.
Proces ten cieszy się coraz większym zainteresowa-
niem wśród właścicieli gospodarstw i przydomo-
wych ogródków. Gminy zachęcają mieszkańców 
do zakładania przydomowych kompostowników 
w celu ograniczenia składowania odpadów bio-
degradowalnych i zagospodarowania ich we wła-
snym zakresie. 
Kompostownik możemy kupić gotowy lub zro-
bić samemu np. ze starych palet czy drewnianych 
belek, które wkopujemy w ziemie i uzupełniamy 
kolejnymi warstwami odpadków. 
Zaczynamy od ułożenia bezpośrednio na ziemi 
grubszych gałęzi, co zapewni właściwą cyrkulację 
powietrza i odpływ wody. Pod żadnym pozorem 
nie betonujemy miejsca, na którym będą składo-
wane odpadki, ponieważ ograniczy to obieg po-
wietrza i utrudni procesy rozkładu odpadów. Na 
gałęziach układamy warstwę lekkiej ziemi lub od-
kwaszonego torfu, co zapobiegnie wypłukiwaniu 
składników do gleby. Następnie należy układać 
kolejne warstwy odpadów, które nie powinny być 
zbyt grube ani zbite. Rozkład kompostu trwa zwy-
kle od 6 do 12 miesięcy. Po upływie tego czasu 
nawóz ma ciemnobrunatną barwę, jest lekko wil-
gotny i nadaje się do wykorzystania.
Pamiętajmy jednak, że wybierając sposób i miejsce 
kompostowania należy wziąć pod uwagę ewen-
tualne uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości 
i tak zlokalizować kompostownik aby nie powo-
dować uciążliwości i tym samym konfliktów są-
siedzkich. 
Jakie odpady nadają się do kompostowania?
Do kompostowania nadają się wszelkiego rodza-
ju odpady organiczne, niezawierające szkodli-
wych dla roślin toksyn tj. skoszona trawa, liście, 
kora, chwasty bez nasion, trociny, drobne gałązki, 
słoma, siano, resztki przekwitłych roślin, opadłe 
z drzew i krzaków owoce, niewykorzystane warzy-

wa. Do kompostowania można też przeznaczyć 
resztki kuchenne pochodzenia roślinnego np. 
obierki z warzyw, owoców, skorupki z jajek, fusy 
z kawy i herbaty. 
Nie tylko resztki pożywienia mogą trafić na kom-
post. Jeżeli w pojemniku mamy już spora ilość 
odpadów organicznych możemy dodać niewielkie 
ilości papieru m.in. niezadrukowane kartony, rurki 
po papierze toaletowym oraz ręczniki papierowe.
Do kompostownika nie należy wrzucać pryskanych 
skórek owoców tropikalnych, pieluch ani żadne-
go rodzaju przetworzonego drewna lub tworzyw 
sztucznych. Nie nadają się tu także niedopałki pa-
pierosów, kości, resztki mięsa ani popiół z drewna 
lub węgla. Ponadto na kompost nie wrzucamy od-
padów nieorganicznych np. kamieni, gruzu, puszek, 
kolorowo zadrukowanego papieru (zawiera metale 
ciężkie), szkła oraz śmieci z odkurzacza. 
Urząd Miejski w Andrychowie zachęca wszystkich 
mieszkańców Gminy Andrychów do komposto-
wania odpadów biodegradowalnych. 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnic-
twa Urzędu Miejskiego w Andrychowie przypo-
mina, że właściciele nieruchomości zobowią-
zani są gromadzić odpady biodegradowalne 
w odpowiednio opisanych pojemnikach lub 
workach w następujący sposób:
odpady ulegające biodegradacji – pojemniki/
worki w kolorze brązowym, oznaczone napisem 
„Bio”
odpady zielone – pojemniki/worki w kolorze 
brązowym, oznaczone napisem „ Bio – odpa-
dy zielone”
W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi bezpośrednio od właści-
cieli nieruchomości zamieszkałych odbierane są 
odpady zielone w ilości do 30 szt. worków o pojem-
ności 120 l na rok z nieruchomości w zabudowie 
jednorodzinnej oraz lokali mieszkalnych. W ramach 
limitu można oddać jednorazowo 30 szt. worków 
odpadów zielonych, bądź oddawać po kilka wor-
ków odpadów miesięcznie, aż do wykorzystania li-

Kompostowanie – tani sposób na odpady!

Nie wiesz, co zrobić z resztkami jedzenia? Jak w łatwy sposób pozbyć się odpadów z pielęgnacji roślin? Jest na to 
sposób! Załóż kompostownik!

mitu. Ponadto przypominamy, że odpady 
zielone właściciel nieruchomości może 
również bezpłatnie (w każdej ilości) od-
dać do Punktu selektywnej zbiórki od-
padów zlokalizowanego w Andrychowie 
przy ul. Biała Droga.
Oprac.  Wydział Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa
Urzędu Miejskiego w Andrychowie.
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Propozycje książkowe Miejskiej Biblioteki Publicznej

Propozycje płytowe sklepu muzycznego „Mikrus”

„Czy prawda zawsze wychodzi na jaw? 
Czy najsilniejszy ma zawsze rację? Czy 
każdy czasem się boi? Mały Kruk Skarpet-
ka razem ze swoimi przyjaciółmi pomaga 
odpowiedzieć na te i inne pytania, przeży-
wając mnóstwo zabawnych i inspirujących 
przygód. Pouczające historyki o zwierzę-
tach, opatrzone kolorowymi ilustracjami 
to prawdziwa gratka dla najmłodszych 
czytelników, ale również dla tych, którzy 
uwielbiają czytać swoim pociechom.” 

Cykl „Nierządnica” I. Lorentz

„Rok 1410. Konstancja. Maria, córka bo-
gatego kupca przygotowuje się do zaślubin 
z młodym adwokatem. Nie wie jednak, że 
przyszłemu małżonkowi zależy tylko na 
jej majątku. Tuż przed weselem Maria i jej 
ojciec stają się ofiarami okrutnego spisku, 
w wyniku którego dziewczyna zostaje wy-
gnana z miasta i skazana na życie poza spo-
łeczeństwem. Napisana z rozmachem (6 
tomów) i dbałością o szczegóły historycz-
ne powieść wciąga od pierwszych stron.”

„Ulubieńcy bogów” S. Koper

„Sławomir Koper jest autorem publika-
cji historycznych, które rzucają zupełnie 
nowe światło na dzieje znaczących postaci 
różnych epok. W książce „Ulubieńcy bo-
gów” przedstawia wyjątkowe historie czte-
rech polskich artystów – Marka Grechu-
ty, Ryszarda Riedla, Jerzego Kosińskiego 
i Romana Polańskiego. Analizuje zarówno 
ich kariery, jak i życie prywatne,  sukcesy 
i porażki – przedstawia jak najpełniejszy 
obraz czterech zupełnie odrębnych oso-
bowości.”

Seria książkowa o Małym Kruku 
Skarpetce N. Moost, A. Rudolph

Największe przeboje Stinga w nowych 
aranżacjach. Utwory na płycie zostały 
dostosowane do 2019, ale wciąż nie tracą 
ducha oryginału. Na wydawnictwie usły-
szymy między innymi takie przeboje jak 
„Englishman In New York”, „Fields Of  
Gold”, „Shape Of  My Heart”, „Every 
Breath You Take”, „Roxanne” oraz „Mes-
sage In A Bottle”. 

Wokalistka, kompozytorka, autorka tek-
stów i zdobywczyni dziewięciu nagród 
Grammy. Album to kolekcja singli, na któ-
rej znalazło się siedem eklektycznych pio-
senek, jakie artystka nagrała w 2018 roku, 
we współpracy ze znanymi muzykami J. 
Tweedy’m i T. Bartlett’em. „Begin Again” 
został wydany na winylu, płycie CD oraz 
jako album cyfrowy.

Norah Jones „Begin Again” RMF FM Polskie Przeboje 2019

Zestawienia największych polskich prze-
bojów – kompilacja, która nigdy nie traci 
na swojej wartości, bo polskie piosenki są 
ponadczasowe! Wszystkie utwory znamy, 
lubimy i nucimy. Na obu płytach takie hity 
jak „Zaskakuj mnie” Marcina Sójki, „Car-
men” Sarsy, „Anyone I Want to Be” Rok-
sany Węgiel, „Nie ma mnie” Lanberry czy 
„Za późno” Natalii Zastępy.

Sting „My songs”
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W półfinale dziewczynki uległy jedynie późniejszym 
mistrzyniom SP Nadarzyn, reprezentującym woje-
wództwo mazowieckie. Podium uzupełniła druga dru-
żyna z Małopolski – SP 155 Kraków, która wystartowa-
ła w mistrzostwach z „dziką kartą”. Milena Jaworska 
została wybrana najlepszą rozgrywającą turnieju.
Niewątpliwie jest to ogromny sukces podopiecznych 
Ewy Bury i powód do dumy dla Szkoły, klubu MKS 
Andrychów, w którym trenują i chluba dla miasta.
Brązowe Medalistki serdecznie dziękują Tomaszowi 
Żakowi Burmistrzowi Andrychowa, Andrzejowi Sza-
frańskiemu Dyrektorowi GZO w Andrychowie oraz 
Wydziałowi Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego 
w Andrychowie za wielką pomoc w organizacji wyjaz-
du, sponsorom – firmom DONE! Deliveries i Ognio-
chron, oraz Rodzicom zawodniczek za wsparcie finansowe.
Skład zespołu: Milena Frączek, Natalia Tomiczek, Weronika Targosz, Julia Polak, Karolina Pytel, Kornelia Wołek, Milena 
Jaworska, Adrianna Brońka, Julia Śliwa, Emilia Góral. Trener: Ewa Bury.

Fot. Jacek Dyrlaga, Materiał nadesłany przez SP nr 4

Siatkarki z „Czwórki” brązowymi medalistkami Mistrzostw Polski!

W dniach 23-26 maja 2019 r. w Głuchołazach odbył się Ogólnopolski Finał Igrzysk Dzieci w Mini Piłce Siatkowej 
Czwórek Dziewczynek i Chłopców. Wśród osiemnastu najlepszych zespołów z całej Polski „czarnym koniem” okazała 
się reprezentacja dziewcząt z andrychowskiej „Czwórki”, która pokonując po drodze faworyzowane zespoły z innych 
województw, stanęła na najniższym stopniu podium. 

Burza po 27 seriach ma na koncie 33 punkty i zajmuje 10. miejsce. 
W ostatnich spotkaniach roczynianie ulegli Skawie Wadowice 0:1, 
Narożu Juszczyn 1:4, ale za to w prestiżowym starciu pokonali 
lidera – Babią Górę Sucha Beskidzka – 1:0. Takim samym dorob-
kiem punktowym może pochwalić się Halniak Targanice, ale ze 
względu na gorszy bilans bezpośrednich spotkań targaniczanie 
plasują się na 11. lokacie. W ostatnich meczach Halniak pokonał 
Znicza Sułkowice Bolęcina 4:2, wygrał z Sokołem Przytkowice 
3:0, zwyciężył także z Orłem Wieprz 4:3. w gorszym położeniu 
znajduje się zespół Znicza Sułkowice Bolęcina, który jest czter-
nasty (trzeci od końca) i nie ma już większych szans na poprawę 
swojego położenia. Jak wyglądają zasady spadków w tym sezo-
nie? Zgodnie z regulaminem rozgrywek z klasy A spadnie dru-
żyna, która zajmie 16. miejsce. Większa ilość spadających drużyn uza-
leżniona jest od spadku drużyn z Klasy Okręgowej Małopolski Zachodniej 
i awansu Mistrza i V-ce Mistrza obu grup klas B oraz wycofujących się 
drużyn z rozgrywek IV– ligi po sezonie 2018 / 2019 - czytamy w regu-
laminie. To oznacza, że piłkarze okolicznych drużyn będą mogli 
odetchnąć dopiero po zakończeniu sezonu.      
             gs

Wciąż niepewni utrzymania
Do zakończenia sezonu w klasie A pozostały dwie kolejki oraz 
kilka spotkań przełożonych z powodu intensywnych opadów 
deszczu. Spośród drużyn z terenu naszej gminy Burza Roczy-
ny i Halniak Targanice znajdują się w relatywnie bezpiecznym 
położeniu, ale Znicz Sułkowice Bolęcina utknął w strefie zagro-
żonej spadkiem.

Zmagania wygrał zespół AP Progress Andrychów, druga była 
drużyna Football Academy Beskid Andrychów, trzecia Akade-
mia Mistrzów Cracovia, czwarty UKS Czwórka, a piąty Znicz 
Sułkowice-Bolęcina. W ekipie Akademii Mistrzów Cracovia An-
drychów najlepszym strzelcem był Marek Pająk, w Progressie 
Jakub Gruszczyk, w Beskidzie Tymoteusz Pawlica, w Zniczu 
Alan Borgosz, a w Czwórce Kamil Zadora. 
Organizatorem zawodów był Miejski Ośrodek Sportu, Kultury 
i Turystyki w Andrychowie. Patronatem objął turniej Burmistrz 
Andrychowa Tomasz Żak.        gs   fot. Grzegorz Sroka

Andrychów Junior Cup 2019
W słoneczny dzień dziecka na stadionie Beskidu Andrychów 
drużyny reprezentujące okoliczne szkółki piłkarskie walczyły  
o zwycięstwo w zawodach, których stawką był wyjazd na mię-
dzynarodowy turniej w mieście partnerskim Tukums na Łotwie.
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Trzydniowe zawody zgromadziły na trybunach andrychowskiej hali szerokie grono entuzjastów 
damskiej siatkówki. Andrychowianki rozpoczęły zmagania znakomicie, bo od zwycięstwa 3:1 
z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Podopieczne trener Beaty Książek wygrały inauguracyjne-
go seta, ale później dały się rozkręcić zespołowi z Ostrowca, który doprowadził do wyrównania. 
Kolejne dwie partii padły łupem andrychowianek, które dobrze weszły w turniej. W drugim 
dniu zawodów MKS zmierzył się z późniejszymi zwyciężczyniami, czyli AZS LSW Warszawa. 
Starcie było niezwykle zacięte i pełne zwrotów akcji. Warszawianki wychodziły na prowadzenie 
dwukrotnie, ale za każdym razem gospodynie je doganiały. Ostatecznie w piątej partii skutecz-
niejsze były przyjezdne i to one odniosły drugie zwycięstwo w zawodach.

Tym samym w trzecim dniu zawodów podopieczne trener Beaty Książek rozegrały 
mecz o wszystko z zespołem Gdyńskiej Akademii Siatkówki. Pierwszy set padł łupem 
gdynianek, ale gospodynie wyrównały. W kolejnych partiach siatkarki z Gdyni zagrały 
jednak skuteczniej i pewnie zwyciężyły do 18 i 14, a w całym meczu 3:1. Tym samym 
to właśnie one zajęły drugie miejsce, premiowane awansem do II ligi, a andrychowianki 
uplasowały się na miejscu trzecim, które nie jest premiowane tą przepustką. - Dziękujemy 
naszym zawodniczkom za piękna walkę przez cały czas turnieju, dziękujemy publiczności, klubowi 
kibica, UM Andrychów i wszystkim sponsorom, którzy wspierają nasz klub – poinformowali 
działacze MKS-u. Wysoki poziom organizacji zawodów doceniły też zespoły przyjezd-
ne. - Dziękujemy za wspaniałe trzy dni sportowej walki! Klimat i atmosfera stworzony przez kibiców 
na sali wygrywają! - podkreślili działacze klubu z Gdyni. Tymczasem to już koniec zmagań 
siatkarskich w sezonie 2018/2019. Przed andrychowiankami roztrenowanie, a później 
przygotowania do kolejnych rozgrywek.

Wyniki turnieju finałowego o awans do II ligi siatkarek:
MKS Andrychów - SMS KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 3:1 (25:21, 14:25, 25:15, 25:19)
AZS LSW Warszawa - Gdyńska Akademia Siatkówki 3:1 (25:20, 25:22, 17:25, 25:23)
SMS KSZO Ostrowiec Świętokrzyski - Gdyńska Akademia Siatkówki 1:3 (27:25, 20:25, 
15:25, 17:25)
MKS Andrychów - AZS LSW Warszawa 2:3 (18:25, 25:21, 21:25, 25:11, 9:15)
AZS LSW Warszawa - SMS KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 3:0 (25:23, 28:26, 25:18)
Gdyńska Akademia Siatkówki - MKS Andrychów 3:1 (25:20, 16:25, 25:18, 25:14)

gs   fot. Grzegorz Sroka

Finał pełen emocji
Hala MKS-u była areną zmagań w turnieju finałowym o awans do II ligi siatkarek, 
w którym – prócz gospodyń – wzięły udział zespoły z Warszawy, Gdyni i Ostrow-
ca Świętokrzyskiego. Choć ostatecznie nie udało się wywalczyć przepustki na 
wyższy szczebel, andrychowskie siatkarki dostarczyły fanom mnóstwa emocji.

- Szkoła Podstawowa 46 Kraków – miasto 
Kraków
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brze-
sku – rejon Tarnowski
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Ponicach-re-
jon Nowotarski
- Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 
w Krzeszowicach-rejon wielicki
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Andrycho-
wie-rejon chrzanowski
Mistrzostwo Małopolski zdobyła 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Andrycho-
wie. 
Daje ono przepustkę do udziału w Fi-
nale Ogólnopolskim Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnych w Piłce Siatkowej Chłop-
ców. Podczas zakończenia, drużyny 
zostały nagrodzone pamiątkowymi meda-
lami, pucharami i dyplomami.
Zwycięska drużyna występowała w skła-
dzie: Jakub Bargiel, Kamil Bodzek, 
Jakub Budka, Wiktor Bylica, Mateusz 
Chamera, Wojtek Charaszkiewicz, 
Wojciech Dendys, Kuba Florczyk, 
Olaf  Grzybek, Miłosz Mazgaj, Mate-
usz Mizera, Dawid Pochłopień, Bar-
tosz Żydek. Trener: Piotr Trojak
Poszczególne wyniki znajdują się na porta-
lu www.radioandrychow.pl

Materiał nadesłany przez 
SP 3 w Andrychowie

Chłopcy reprezentujący 
andrychowską 
Trójkę mistrzami 
wojewódzkimi.

28 maja 2019 r. w hali widowiskowo 
–sportowej w Łącku odbył się Finał 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce 
Siatkowej Chłopców. Do finału wo-
jewódzkiego awansowało 5 najlep-
szych szkół w Małopolsce. 
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Reguły spadków z IV ligi są w tym sezonie podobne do tych z przeszłości. Obligatoryjnie 
opuszczą ten szczebel trzy zespoły, a ewentualne kolejne spadki uzależnione są od: braku 
awansu w barażu do III ligi mistrza tej grupy IV ligi, w której występuje Beskid oraz spadku 
z III ligi tych zespołów, które regionalnie trafią do „andrychowskiej” grupy IV ligi (zagro-
żone są wciąż Soła Oświęcim oraz Wiślanie Jaśkowice). W najbardziej pechowym wariancie 
spadnie aż sześć ekip, ale biorąc pod uwagę bardziej prawdopodobne okoliczności będzie 
to pięć zespołów, a więc ostatnim bezpiecznym miejscem będzie prawdopodobnie jedena-
sta lokata.
Na dwie kolejki przed końcem sezonu Beskid jest dwunasty i traci do jedenastego Orła Pia-
ski Wielkie dwa punkty. Andrychowianie mogli wyprzedzić ten krakowski zespół po bezpo-
średnim starciu, do którego doszło początkiem czerwca. Spotkanie obfitowało w sytuacje 
bramkowe, oko w oko z golkiperem Orła stawali Piotr Motyka, Filip Kasiński, a także 
Wojciech Stuglik, ale zabrakło im zimnej krwi. Miejscowi też mieli swoje okazje, ale mecz 
ostatecznie zakończył się wynikiem 0:0, który utrzymał korzystne dla krakowian status quo. 
Teraz przed Beskidem dwa mecze o życie: z wyżej notowanym LKS-em Jawiszowice oraz 
ostatnią w tabeli Kaszowianką Kaszów. Nawet jeśli podopieczni trenera Jakuba Adamusa 
wygrają oba te mecze, to muszą liczyć na potknięcie Orła Piaski Wielkie, który będzie mierzył 
się z Clepardią Kraków oraz KS-em Olkusz. Jeśli Orzeł zanotuje zwycięstwo i remis, a Beskid 
wygra oba mecze, to wtedy andrychowianie zajmą jedenaste miejsce (obie drużyny miałyby 
wtedy taką samą liczbę punktów, ale bilans bezpośrednich spotkań jest korzystniejszy dla 
Beskidu). Jeśli natomiast Beskid nie wygra obu tych meczów lub Orzeł nie straci punktów, to 
andrychowianie zakończą maksymalnie na dwunastej lokacie. Aby dwunaste miejsce dawało 
utrzymanie, III-ligowy byt musiałyby zachować zespoły Soły Oświęcim oraz Wiślan Jaśkowi-
ce, a wszystko wskazuje na to, że spadnie co najmniej jeden z tych zespołów. Pozostaje jesz-

cze nadzieja, że mistrz „an-
drychowskiej” grupy IV ligi 
wywalczy w barażu awans do 
III ligi, ale szanse na taki suk-
ces w wykonaniu Jutrzenki 
Giebułtów raczej są niewiel-
kie. Tak czy owak, przyszłość 
drużyny Beskidu nie zależy 
już tylko od andrychowskich 
piłkarzy, nawet jeśli wygrają 
oba mecze kończące sezon. 
Los andrychowian także  
w rękach innych drużyn.                

gs   fot. Grzegorz Sroka

Emocje do ostatniego gwizdka
Tak wyrównanej walki o utrzymanie w IV lidze nie było od lat. Piłkarze Beskidu 
Andrychów na dwie kolejki przed końcem nie mogą być pewni swojej przy-
szłości, a jest ona uzależniona nie tylko od osiąganych przez nich wyników, 
ale też od sytuacji w III lidze. 

Zespół z Inwałdu w maju zaliczył jedno 
potknięcie, które jednak nie okazało się 
zbyt kosztowne. W meczu na szczycie 
Huragan uległ Borowikowi Bachowice 
1:2. Z pozostałych majowych starć piłka-
rze z Inwałdu wychodzili zwycięsko, po-
konując Skawę Witanowice 4:1, Gronie 
Zagórnik 5:1, Amatora Babica 4:2 i Le-
skowca Rzyki 4:1. 61 punktów daje Hu-
raganowi prowadzenie w tabeli, a druga 
Nadwiślanka Brzeźnica ma na koncie 57 
oczek. Gronie Zagórnik do najwyższych 
lokat mają ponad 20 punktów straty, ale 
tabela ułożyła się tak, że mimo to zajmu-
ją wysokie, piąte miejsce. W maju zagór-
niczanie zremisowali z Nadwiślanką 2:2,  
z Sokołem 0:0, pokonali Gród Grodzi-
sko 3:1, a we wspomnianych już derbach 
z Huraganem przegrali 1:5. Czerwoną 
latarnią klasy B jest w tym sezonie Lesko-
wiec Rzyki, który w 23 meczach zgroma-
dził tylko 7 punktów i nie ma już szans 
na utrzymanie. Ostatnio zespół z Rzyk 
uległ Nadwiślance 0:2, Amatorowi 3:4,  
a Przełęczy 2:3. Do końca sezonu po-
zostały dwie kolejki oraz kilka spotkań 
przełożonych z powodu intensywnych 
opadów deszczu, ale wygląda na to, że 
ostatecznie lokaty zajmowane przez eki-
py z naszej gminy prawdopodobnie nie 
ulegną już zmianie.                  

gs   fot. Grzegorz Sroka

Huragan bliski 
mistrzostwa

Na dwie kolejki przed końcem  
B-klasowego sezonu piłkarze Hu-
raganu Inwałd prowadzą w tabeli  
z czteropunktową przewagą i są bli-
scy sięgnięcia po tytuł. Gronie Za-
górnik plasują się tuż za czołówką,  
a Leskowiec Rzyki zamyka tabelę.
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Jako drzewo wygląda jak jego krew-
ni z epoki kredowej, które zjadały 
dinozaury roślinożerne? A miały, 
co zjadać, bo oprócz liści rodziły 
owoce, no może nie całkiem takie, 
jak jabłka, ale jak nasz jałowiec, czyli 
z soczystą osnówką, a nie owocnią. 
Jego „owoce” dla nas nie są atrak-
cyjne, śmierdzą zepsutym masłem, 
ale nasiona były i są zjadane przez 
ludzi. Czy doczekamy się takich? 
Ja nie wiem, bo miłorząb jest dwu-
pienny, tzn. że na jednym osobniku 
są kwiaty męskie, a na innym żeń-
skie. Jaką płeć ma nasz?  To jest do 
sprawdzenia! Jedno jest pewne, że 
miłorząb ma właściwości lecznicze 
i przez ludzi jest wykorzystywany 
w postaci wielu preparatów. 
W naturze występuje na obszarze 
ponad 1000 ha w prowincji we 
wschodnich Chinach, gdzie rosną 
największe i najstarsze okazy w wie-
ku powyżej 1000, a nawet 3400 lat 
i osiągają 40 m wysokości. Do Europy sprowadzono go XVIII z Japonii do Utrechtu w Holandii. Okaz ten jest obecnie najstarszym 
żyjącym w Europe. W Polsce najstarszy zachowany znajdziemy w Łańcucie, a inny wiekowy z 1808r. najbliżej Andrychowa ( owocuje) 
rośnie w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie. W Andrychowie miłorząb znajdziemy zapewne w wielu miejscach, ale to okazy bardzo 
młode, jak np. przy UM na placu wewnętrznym (parkingu) przy wejściu, przy ścianie. Najstarszy andrychowski rośnie na trawniku 
między placem zabaw, a „Stawem Kościelnym” na wprost figury św. Franciszka. Ma już prawie 70 lat, ale tu posadzono go dopiero 
40 lat temu. Wcześniej rósł na terenie LO, gdzie przy warzywniaku (rosły tam „pomoce dydaktyczne” na lekcje biologii) wysiał czy 
posadził Alfred Płonka, nauczyciel biologii i chemii. Niestety, nie zbyt mu się tam rosło i w latach siedemdziesiątych przesadzono go 
nad staw. Tu najwidoczniej ma lepsze warunki i dzisiaj prezentuje się całkiem okazale.

Tekst i foto: Jan Zieliński 

Żywa skamienielina nad „Stawem Kościelnym”
Miłorząb dwuklapowy, miłorząb chiński, czasem błędnie nazywany japońskim (Ginkgo biloba L.) - drzewo, żywa ska-
mienielina nad „Stawem Kościelnym”. Miłorząb chiński, to przedstawiciel bardzo starej grupy roślin, która licznie rosła 
ponad 100 milionów lat temu. Dzisiaj miłorząb jest jedynym przedstawicielem roślin nagonasiennych, u których igły 
przekształciły się w blaszkę, jako jedyny reprezentuje klasę, rodzinę i rząd takich roślin.

reklama
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