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Andrychowskie

Nauczyciele z Rzyk 
uczyli się w Norwegii

Tylko w Nowinach  pełna lista gwiazd, które wystąpią u nas tego lata!
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Dziesięć lat temu Park Miniatur w Inwałdzie zaistniał jako 
jeden z pierwszych w Polsce. Biznes - choć „miniaturowy”- 
pewnie był obarczony sporym ryzykiem. Pokuśmy się o oce-
nę. Warto było w to wchodzić?
- To był strzał w dziesiątkę. 
Te dziesięć lat to też próba dla spółki, przecież łatwiej dowo-
dzić solo niż w kwartecie, a spółkę MWD wciąż tworzą cztery 
osoby. 
- Od momentu założenia spółki jesteśmy w tym samym składzie. 
Pełna zgoda. Trzech spośród nas, to koledzy z liceum. Wspólna ma-
tura, wspólne wizje, wspólny biznes… 
Pamiętam słowa pani Małgorzaty Łysoń, która opowiadała, 
jak przyglądaliście się najpierw parkom europejskim. Zdra-
dziła wtedy, że chciałaby, by wasz park dorównał urodą tam-
tym. Udało się?
- Patrząc na nasze miniatury, na szatę roślinną, różnorodność atrak-
cji, bazę gastronomiczną, myślę, że nie mamy się czego wstydzić. 
A nawet, powiem  nieskromnie, jesteśmy trochę lepsi.
Nic nie jest tu constans. Muszę przyznać, że miejsce, które 
odwiedziłam dziesięć lat temu, nie jest tym samym miejscem.
- Na początku wystarczyło parędziesiąt minut, żeby wszystko obsko-
czyć. Teraz trzeba parę godzin. Dziś, w porównaniu do pierwszego 
etapu inwestycji, zajmujemy cztery razy więcej powierzchni. Nie 

To był strzał w dziesiątkę!
Dziesięć lat temu Park Miniatur w Inwałdzie odwiedzili pierwsi goście. Jubileusz stanowi okazję nie tylko do życzeń, ale 
też do wspomnień. Spółce Mini World of Dreems (MWD), która irmuje inwałdzką atrakcję, prezesuje dziś pan Dariusz 
Maciejczyk i to jego poprosiliśmy o rozmowę. 
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Na tę inwestycję czekał cały Inwałd
Szkołę w Inwałdzie czeka rozbudowa i przebudowa. Szkoła znacznie się powiększy, a do tego osobną część będzie 
miało przedszkole. Prace zakończą się za rok.

Uczestnicy mieli możliwość zobaczyć najciekawsze miejsca w tym 
skandynawskim kraju, ale również wymienić doświadczenia z Nor-
wegami i Polakami tam mieszkającymi. Podczas wyjazdu odbyły się 
szkolenia, gdyż każdy z uczestników będzie musiał w pracy zastoso-
wać  innowacyjne i skuteczne metody nauczania, poznane podczas 
mobilności. 
 Napisać, że Norwegia znana jest z iordów, łososia i ogól-
nego bogactwa, to jakby powielić pewne stereotypy o tym kraju. 
Prawdą jest, że iordy w tym kraju są najpiękniejsze na świecie, ale 
już podróżowanie przez nie czy wzdłuż głęboko wciętych zatok, nie 
napawa Norwegów entuzjazmem. To co dla turystów jest atrakcją 
m.in. tunele, kręte drogi przy linii brzegowej - dla miejscowych jest 
dodatkowym czasem w podróży po tym górzystym kraju. Co do ło-
sosia to warto polecić miejscowe ryby, których jest mnóstwo w jezio-
rach i rzekach, ponieważ większość łososia na naszych i norweskich 
stołach pochodzi ze sztucznej hodowli. A legendarne już bogactwo 
zasobnego w złoża ropy i gazu państwa, prezentuje się zgoła inaczej. 
Norwegowie nie epatują dobrobytem, gdyż od wieków nauczeni skromności i oszczędności, nie potrzebują materialnie komuś z zewnątrz 
czegokolwiek udowadniać. Jaka jest więc Norwegia? Piękna! Urzekająca! Dumna! Pokonując ponad 2 tys. km po środkowej części tego 
kraju, można zauroczyć się dziką przyrodą, w którą człowiek niewiele ingerował, poznać kulturę przodków Wikingów. 
 Większość Norwegów ma domki letniskowe zbudowane nad licznymi jeziorami lub w górach. Są to jednak małe budynki, czę-
sto bez drogi dojazdowej, które świetnie komponują sie z krajobrazem, zwłaszcza, że pokrycie dachu jest  z rosnącej trawy bądź mchu. 

Dbałość o przyrodę przekłada się również w podejściu Norwegów do braku 
zaśmiecania ulic czy terenów zielonych. Praktyczni i proekologiczni potom-
kowie Wikingów, z lubością kupują samochody elektryczne, skuszeni również 
darmową możliwością ładowania takiego pojazdu na ulicy. Dziki płaskowyż 
Hardangervidda, ogromny 182-metrowy wodospad Vøringsfossen, urokliwe 
Ålesund, rejs po wodach  Geirangerjordu, czy też przejazd ekstremalną Drogą 
Trolli - te wszystkie miejsca na długo zapadną w myślach uczestników wyjaz-
du. 
 Często pojawia się opinia, że Skandynawowie są chłodni i powściągliwi w re-
lacjach z innymi nacjami. Nic bardziej mylnego. Sporo Norwegów podróżuje 
po świecie, posiada liczne kontakty prywatne i biznesowe. Są pozytywnie 
nastawieni i otwarci na innych, przy czym - jak dodała nam przewodniczka 
w Bergen - „za swojego” mogą Ciebie uznać, gdy nauczysz się języka norwe-
skiego. Kraj ten przeżywa boom gospodarczy, a wizytówką szybkiego rozwoju 
jest Oslo usłane dźwigami i rzeszą robotników budowlanych. Taka właśnie jest 
Norwegia!
 Wszystkie realizowane projekty zagraniczne mają za zadanie podnieść po-
ziom i jakość nauczania w rzyczańskiej szkole. Biorą w nim udział nauczycie-
le różnych przedmiotów m.in.: edukacji wczesnoszkolnej,   przyrody, języka 
angielskiego, informatyki,  języka polskiego, historii, wychowania izycznego 
oraz pedagog szkolny. Wartością całego przedsięwzięcia jest również to, że 
uczestnicy projektu wzmacniają swoje kompetencje w zakresie języka angiel-
skiego, który jest w Norwegii równie popularny jak i norweski. Warto korzy-
stać z projektów mobilności Erasmusa +, gdyż dają one możliwość rozwijania 
i poszerzania własnego obszaru zawodowego.

Krzysztof Paczyński

Erasmus + w Norwegii
Od kilku lat nauczyciele z Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach biorą udział w wyjazdach w ramach unijnego pro-
gramu Erasmus +. Pierwszą tegoroczną mobilnością była Norwegia, w której wzięło udział 12 pedagogów. 10-dniowe 
szkolenie z zakresu „Outdoor  education -  travel experiences for creative education” (Edukacja poza murami szkoły 
– doświadczenia z podróży dla kreatywnej edukacji), odbyło się  w dniach od 2 - 13 lipca.
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Rozporządzenie z 1998 roku, w którym wojewoda bielski ustano-
wił obszar parku krajobrazowego, nie zawierało żadnych zakazów. 
Zgodnie z ustawą o Ochronie Przyrody z 2003 roku organem, który 
może utworzyć Park Krajobrazowy jest Sejmik Województwa Ma-
łopolskiego. W związku z tym sejmik przygotował projekt uchwały 
w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Beskidu Małego na 
obszarze województwa małopolskiego. Ten projekt zawiera jednak 
liczne zakazy. Po przyjrzeniu się projektowi pracownicy gminy An-
drychów widzieli problem z jego niektórymi zapisami. Chodzi o plan 
miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla Rzyk i rozsze-

rzenie tam dotychczasowych zapisów planu o aktywności narciar-
skiej. Zakazy zawarte w planie sejmiku uniemożliwiałyby zakoń-
czenie prac nad planem miejscowym. Zgodnie z ustawą o ochronie 
przyrody można sprzeciwić się uzgodnieniom, jeżeli zapisy ta-
mują rozwój gospodarczy gminy. Żeby rozwój gminy następował, 
uchwała wraz z uzasadnieniem sprzeciwu gminy, powinna przy-
brać taką formę, żeby plany rozwojowe gminy były uwzględnione.  
W sprawie odmowy uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego 15 radnych głosowało za, 2 wstrzymało 
się od głosu.             red.

XXXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Nadzwyczajna sesja i jedno głosowanie
Radni zebrali się 10 lipca na XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Andrychowie. Powodem jej zwołania było 
podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Parku 
Krajobrazowego Beskidu Małego.

 Mamy dobre informacje dla miesz-
kańców Brzezinki. Wkrótce przy 
szkole powstanie tam siłownia ze-
wnętrzna.
18 lipca w Urzędzie Miejskim w An-
drychowie podpisana została umowa 
w tej sprawie. Podpisali ją burmistrz 
Tomasz Żak, skarbnik gminy Dorota 
Żywioł oraz przedstawicielka irmy 
Lurka Ewelina Lurka. Siłownia ze-
wnętrzna ma być wykonana do 31 
sierpnia. Koszt tej inwestycji to po-
nad 120 tysięcy złotych.          red.

Plenerowa siłownia do końca wakacji

Rozmowy o modernizacji dróg
12 lipca w Urzędzie Miejskim w Andrychowie odbyło się spotkanie 
burmistrza Tomasza Żaka i Grażyny Krok - zastępcycy dyrektora 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Włókniarzy do remontu
Za niedługo wystartuje I etap remontu ulicy Włókniarzy. Wyre
montowana będzie droga, parkingi i chodniki od ulicy Krakow
skiej do skrzyżowania z ulicą Metalowców.

Ważą się losy handlowców
 Kontynuujemy temat z najemcami sześciu obiektów handlowych 
znajdujących się przy ulicy Włókniarzy. 11 lipca w Urzędzie Miej
skim w Andrychowie przed południem odbyło się spotkanie na
jemców z burmistrzem Andrychowa Tomaszem Żakiem i urzęd
nikami.
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Akcja trwała pięć dni od 17 do 21 lipca. Na każdy dzień przygo-
towano ciekawy temat: podróże z Martyną Wojciechowską, lato 
w dolinie Muminków, lipcowi detektywi, w świecie owadów i wy-
prawa w przeszłość. Spotkania odbywały się na placu zabaw za bu-
dynkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zajęcia w formie zabawy 
są doskonałym sposobem na miłe i bezpieczne spędzenie wakacyj-
nego czasu. Udział w zajęciach był bezpłatny.            red.

Lato w bibliotece
 Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie przeprowadziła ak-
cję pod hasłem „Lato w bibliotece”, czyli wakacyjne zajęcia dla 
dzieci „pod chmurką”.

Rywalizacja rozpoczęła się o godz. 11.00, zawodnicy w asyście po-
licji pobiegli w stronę Rzyk Jagódek, aby następnie wspiąć się na 
najwyższy punkt trasy - Leskowiec. Meta została zlokalizowana 
w Jaroszowicach, a dokładnie przy hotelu Młyn Jacka.  Celem pół-
maratonu jest upowszechnienie biegania jako najprostszej formy 
podnoszenia sprawności izycznej oraz promocja gmin Wadowice 
i Andrychów. Pośród 400 uczestników były osoby z różnych stron 
Polski. Wśród organizatorów biegu należałoby wymienić: Fundację 
Święty Uśmiechnięty, Urząd Miejski w Wadowicach i Urząd Miej-
ski w Andrychowie.                             (kp)

Pobiegli w półmaratonie
Już po raz trzeci (16.07) z placu przed remizą OSP w Rzykach 
wyruszył Wadowicki Półmaraton Górski, którego trasa o długości 
21,5 km przebiegała po szlakach Beskidu Małego.

Mnogość osiedli, funkcjonujące na-
zwy często podobne do siebie i nie-
jednoznaczna numeracja poszczegól-
nych budynków, wprowadzała w błąd 
szukających właściwego adresu. Po-
ruszanie się po rzyczańskich drogach 
nie ułatwiała nawet nawigacja sateli-
tarna. Często jedynym sposobem na 
odnalezienie adresu było spytanie 
o drogę napotkanego mieszkańca. 
Na tablicach, poza nazwami osiedli, 
umieszczono także herb Rzyk.      (kp)

Nie trzeba 
już pytać 
o drogę
15 lipca w Rzykach zamontowano 
tablice z nazwami osiedli. Tablice 
usprawnią orientację w terenie od-
wiedzającym tę miejscowość. 

Morska wyprawa 
w nieznane
 Pierwszy tydzień wakacji w Świetlicy Środowiskowo – Socjotera
peutycznej OPS w Andrychowie odbył się pod hasłem: „Morska 
wyprawa w nieznane”.

Niespodziewany gość
 W miejskim stawie pojawił się nowy lokator, który stał się nie lada 
atrakcją dla dzieci spacerujących po andrychowskim parku.

Nowy singiel 
zespołu BeniaminWkrótce nowa fontanna

 Czy ktoś pamięta jeszcze fontannę przy ulicy Metalowców? Lata 
świetności ma już dawno za sobą, a trzeba przyznać, że była nie 
lada atrakcją rekreacyjną w czasach minionej epoki.

W lipcu na wieży kościoła św Stanisława za-
montowano antenę operatora sieci T-Mobile 
oraz antenę sieci Play. To powinno rozwiązać 
problem mieszkańców osiedla Lenartowi-
cza z zasięgiem sieci telefonii komórkowej. 
 
Z podobnym problemem borykają się miesz-
kańcy Rzyk. Antena miała działać już od daw-
na, jednak po dzień dzisiejszy trwają rozmowy 
i ustalenia na ten temat. Jak na razie końca 
tych negocjacji nie widać, co degraduje aspira-
cje Rzyk, by stać się ważnym ośrodkiem wypo-
czynkowym na turystycznej mapie Polski.   red.

Osiedle 
Lenartowicza 
w zasięgu sieci
Korzystanie z telefonu komórkowego stało 
się powszechne i trudno wyobrazić sobie ży-
cie we współczesnym świecie bez możliwości 
mobilnego kontaktu.
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XV Andrychowska 
Pielgrzymka Rowerowa 
na Jasną Górę

W tym roku pielgrzymka odbędzie się 9 -14 sierpnia 2017 roku. 
Hasło przewodnie pielgrzymki: Maryjo! Dziękuję i proszę.

Można było skorzystać z czterech alternatywnych tras. Miejscem do-
celowym Rajdu było Mini Zoo Kucyk w Inwałdzie. Trasy piesze roz-
poczynały się na osiedlu Lenartowicza w Andrychowie i w Parku Mi-
niatur w Inwałdzie. Z Andrychowa można było też pojechać ciuchcią, 
co było niewątpliwą atrakcją głównie dla najmłodszych uczestników. 
Ostatnia grupa wyruszyła na rowerach. W Mini Zoo Kucyk, które 
obchodziło 10-lecie swej działalności, na uczestników Rajdu czekały 
liczne atrakcje i zabawy: tradycyjny konkurs na najliczniejszą rodzinę, 
malowanie twarzy, przejażdżka na kucyku, gry zespołowe i poczęstu-
nek potrawami z grilla. Największą frajdę uczestnikom Rajdu sprawił 
konkurs w rzucie gumiakiem na odległość. Za dodatkową opłatą moż-
na było też skorzystać z jazdy po torze samochodzikowym. W X Raj-
dzie Rodzinnym wzięło udział 180 osób.           red.

X Rajd Rodzinny „Dbajmy o zdrowie”

W Andrychowie i w okolicach są nimi m.in. pani zbierająca "laszki", która 
szybkim krokiem przemierza ulice, a w wioskach andrychowianin pochodze-
nia romskiego, jeżdżący za złomem.
Ikoną naszych ulic jest z pewnością p. Antoni Pawłowski, którego spotka-
liśmy w centrum Rzyk, kiedy niespiesznie jechał na swoim rowerze z wóz-
kiem. Poproszony o rozmowę, uśmiechnął się i zeskoczył z roweru.
- Jako rencista zawsze szukałem dodatkowego dochodu, więc już od pięt-
nastu lat jeżdżę na rowerze po okolicy, zbierając złom. Ludzie są dobrzy, 
znają mnie i chętnie sami zostawiają metalowe rzeczy koło swoich domów. 
Zresztą zawsze jestem mile widziany jak przychodzę później do tych ludzi po 
kolędzie lub z życzeniami. Już w przyszłym roku dostanę emeryturę, ale nie 

Rowerem po złom
Każdy region ma swoje indywidualności. Takie osoby - instytucje, są rozpoznawalne na ulicy, znamy je od lat, kojarzymy 
w różnych miejscach.

chciałbym zrezygnować z poruszania się rowerem - mówi 
p. Antoni.
Nasz rozmówca mieszka w Andrychowie z córką i wnucz-
kiem. Do 1985 roku pracował w Bielskim Przedsiębior-
stwie Budownictwa Przemysłowego, a po zawałach 
przeszedł na rentę. Od tego czasu zajmował się handlo-
waniem różnymi rzeczami, a później zbieraniem złomu. 
- Przez ostatnie lata zdobyłem zaufanie wśród mieszkań-
ców okolicznych wiosek i nigdy nie spotkałem się z wro-
gim nastawieniem do mnie - dodaje nasz rozmówca. 
Pan Antoni jadący na rowerze w szerokim kapeluszu, 
mocno wtopił się w naszą  codzienność. Życzymy mu bez-
piecznych kilometrów i  niezmąconej pogody ducha.  

Krzysztof Paczyński

Amur na ratunek!
Miejski staw zarasta niezwykle ekspansywna roślina. Nawet rowe
ry wodne mają z nią kłopot. Pomóc może tylko sprowadzenie do 
stawu amurów.

 1 lipca odbył się jubileuszowy X Rajd Rodzinny „Dbajmy o zdrowie” 
zorganizowany przez Koło PTTK „Chałupa” działające przy Andry-
chowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
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We wrześniu i październiku wyjeżdżają logistycy do Włoch - „Zdo-
bywamy europejskie doświadczenie”, a od grudnia rozpoczynamy 
kolejny duży projekt - „Europa dla nas - staże zagraniczne dla ZS 
w Andrychowie”. Wyjeżdża Technikum Logistyczne z Andrycho-
wa i Wadowic, Technikum Usług Fryzjerskich z Wadowic, Techni-
kum Żywienia i Usług Gastronomicznych i Technikum Przemysłu 
Mody z Andrychowa, Technikum Informatyczne w Kętach, Za-
sadnicza Szkoła Zawodowa - Kucharze - tym, razem do Hiszpanii! 
To już czwarty projekt, który aktualnie realizujemy. Nauczyciele 
wrócili z Malagi i następni wyjechali do Rimini. Będzie jeszcze Ber-
lin i Soia, do tego „Nowa energia Edukacji - z Funduszy RPO Wo-
jewództwa Małopolskiego”- realizacja staży i kursów realizowany 
w Polsce.... Czyli razem pozyskaliśmy ponad 4.500.000 złotych !!! 
3 tygodnie w renomowanych europejskich zakładach pracy, przelot samolotem, żywienie, nocleg, opieka wychowawcza, przygotowanie 
językowe,  kieszonkowe. To wszystko za darmo! To nie tylko zwiększenie kompetencji, ale wielka życiowa przygoda i doskonały początek 
kariery zawodowej. To bardzo duże, wielopoziomowe wzmocnienie edukacji w naszej szkole.... Kształcimy się w Polsce na dodatkowych 
kursach, realizujemy praktyki zagraniczne dla uczniów i nauczycieli w atrakcyjnych miejscach Europy. Nasi uczniowie i nauczyciele pozy-
skują nie tylko dodatkowe, ponadprogramowe kompetencje zawodowe, ale również poznają język kraju, w którym przebywają, historię 
i kulturę Europy. Zmieniają się mentalnie, dojrzewają emocjonalnie...bardzo często wzmacniają poczucie własnej wartości ...Mają taką 
szansę tyko w naszej szkole! 

Zoia Wanat 
Dyrektor ZS ZDZ w Andrychowie

Europa dla uczniów ZDZ
 „Europa dla nas” - staże zagraniczne dla ZS w Andrychowie, ZDZ Andrychów, Wadowice, Kęty. MAMY TO! Następny 
nasz projekt z Programu Operacyjnego „WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ” został zaakceptowany i kolejni uczniowie 
wyjeżdżają na praktyki zagraniczne.

To nie pierwszy rok, kiedy na niektórych odcinkach Wieprzówki 
brakuje wody i koryto jest zupełnie suche. Działo się to także w prze-
szłości, ale w ostatnich latach zjawisko to powtarza się częściej, na 
co paradoksalnie wpływ ma również uregulowanie koryta rzeki. 
W miejscu wyschniętej rzeki można natraić na rosnące pomidory, 
a w przeszłości znajdowano nawet arbuzy, które nadawały się do 
spożycia. To efekt między innymi ocieplania się klimatu. Główną 
przyczyną wysychania rzeki jest brak roślinności wzdłuż brzegów, 
która dawałaby cień, przez co ograniczała parowanie wody. Wpływ 
na to zjawisko ma także brak żwiru na dnie koryta, który dawniej 
zatrzymywał zapasy wody. Wysychanie rzeki rzutuje także na zwie-
rzęta wodne żyjące w Wieprzówce. Na szczęście nie cała rzeka po-
zbawiona jest życiodajnych właściwości. Jak powiedział nam Jan 
Zieliński – znawca lokalnego ekosystemu i miłośnik przyrody: „Są 
miejsca, gdzie woda się jeszcze trzyma. Przede wszystkim dlatego, że 
mamy oczyszczalnię ścieków, z której wypływa w miarę czysta woda. 
Życie tam jest, ryby żyją, gromadzi się mnóstwo ptactwa, które kon-

sumuje ryby z racji ułatwionego do nich dostępu”. Problemy z wodą 
spowodowane są także wycinkami lasów, które dawniej zatrzymy-
wały wilgoć. Po dokonywanych wycinkach woda szybko odpływa 
z lasów nawet po ulewnych deszczach. Nie nawadnia ona odpowied-
nio terenów leśnych, a na dodatek stwarza zagrożenie powodziowe 
dla mieszkańców naszej gminy.            red.

Wieprzówka coraz częściej bez wody
 W 2013 roku Wieprzówka została ogłoszona zwycięzcą w ogól-
nopolskim konkursie na „Rzekę Roku”. Nasza rzeka boryka się 
jednak z problemami, które nie wynikają jedynie z działań samej 
przyrody, ale także z działalności człowieka. 

Firma PAWBOL wśród najlepszych irm 
z województwa małopolskiego
Firma PAWBOL jest irmą o wieloletniej historii oraz doświadcze
niu, znana na rynku krajowym i międzynarodowym w branży 
elektrotechnicznej. Ciągły rozwój, wysoka jakość oferowanych 
usług, elastyczność w działaniu to elementy, które przyczyniają 
się do tego, że irma jest zauważana i doceniania za swój wkład 
w rozwój gospodarki, co przekłada się na liczne nagrody i wy
różniania.  

Ostatnie lata przyniosły irmie PAWBOL wiele nagród i wyróżnień, 
co potwierdza stabilność irmy oraz właściwie podjęte działania 
w kierunku jej rozwoju.
Poza wyżej wymienionymi nagrodami, irma PAWBOL jest laure
atem poniższych nagród:
• Orzeł Wprost- nagroda przyznawana irmom wnoszącym szcze
gólny wkład w rozwój gospodarki, regionu oraz kraju
• Gazele Biznesu- nagrody dla najdynamiczniej rozwijających się 
małych i średnich przedsiębiorstw
• Lider Biznesu Małopolski Zachodniej- wyróżnienie dla najlep
szych przedsiębiorstw przyczyniających się do rozwoju gospodar
czego Małopolski Zachodniej
• Orzeł Biznesu- nagroda dla irm, które szczególnie przysłużyły się 
rozwojowi powiatu
• Dynamiczna irma- nagroda przyznawana przez irmę HBI Polska 
najlepiej rozwijającym się na polskim rynku przedsiębiorstwom
• Certyikaty Wiarygodności Biznesowej-  wyróżnienie nadawane 
irmom o najwyższej ocenie stabilności wystawianej według da
nych Bisnode Polska i honorowane jest na całym świecie.
PAWBOL to stabilny i uznany pracodawca na rynku lokalnym i kra
jowym, z którym warto rozwijać swoje ambicje i kompetencje.

Zaproszenie na wystawę
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Felieton

Potwierdzono autentyczność 
zabytkowego toporka
 

Jak informowaliśmy w marcu funkcjona-
riusze z Wydziału Kryminalnego w Andry-
chowie uzyskali informację, że na jednym 
z portali aukcyjnych wystawiono na sprze-
daż zabytkowy toporek z epoki brązu.
Posiadanie czy wprowadzanie do obrotu 
przedmiotów zabytkowych stanowiących 
własność Skarbu Państwa jest prawnie za-
bronione, dlatego policjanci podjęli czynno-
ści, które pozwoliły ustalić tożsamość męż-
czyzny oferującego toporek do sprzedaży. 
Mieszkaniec gminy Andrychów twierdził, 
że przedmiot zakupił przez Internet i po-
stanowił sprzedać kolejnemu nabywcy. Po-
licjanci ustalili kupca i w toku przeszukania 
jego miejsca zamieszkania ujawnili i zabez-
pieczyli zabytkowy przedmiot. Następnie 
funkcjonariusze nawiązali współpracę 
z biegłym z Zakładu Archeologii Epoki Brą-
zu Instytutu Archeologii UJ w Krakowie, 
który w trakcie wstępnych oględzin ocenił, 
że najprawdopodobniej znalezisko nie jest 
repliką. Toporek został poddany eksperty-
zie przez w/w Instytut i jak się okazało… 
przedmiot jest zabytkiem archeologicznym 
datowanym w przybliżeniu na przedział ok. 
1200-1000 lat przed Chrystusem. Dyrekcja 
Instytutu Archeologii UJ skierowała wyra-
zy uznania i podziękowania dla pracowni-
ków Komisariatu Policji w Andrychowie za 
sprawne działania na rzecz ochrony zabyt-
ków archeologicznych traiających do nie-
legalnego obrotu oraz zaproponowała, aby 
toporek z epoki brązu został przekazany do 
Muzeum Miejskiego w Suchej Beskidzkiej.     

Pirat drogowy
 
 W nocy 1 lipca 2017 r. o godzinie 23.30 
w Babicach, podczas patrolu na ulicy Ślą-
skiej, policjanci z oświęcimskiej drogówki 
zatrzymali do kontroli drogowej kierow-
cę samochodu marki BMW, który jechał 
z prędkością 102 km/h, przy dopuszczalnej 
prędkości 60km/h.
Podczas czynności okazało się, że kieru-
jący bmw, 28 – letni mieszkaniec Andry-
chowa, popełnił również przestępstwo, 
ponieważ wsiadł za kierownicę posiada-
jąc cofnięte uprawnienia do kierowania. 
Za kierowanie z cofniętymi uprawnieniami 
grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Apel strażaków 
z Targanic Górnych
 2 lipca strażacy z Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Targanicach Górnych zostali wezwa-
ni do pożaru sadzy w kominie w jednym 
z domów. Akcja gaśnicza tego typu jest 
dla doświadczonych strażaków procedu-
rą standardową i nie stanowi większego 
problemu. Tym razem trudność sprawił 
sam dojazd do miejsca zdarzenia. Drogi 
w naszej gminie często są wąskie i kręte 
i choć wyglądają dzięki temu malowniczo, 
poruszanie się po nich ogromnymi wozami 
strażackimi nie jest łatwe. Na domiar złego 
kierowcy samochodów osobowych parkują 
swoje pojazdy wzdłuż drogi, co zupełnie 
uniemożliwia dojazd na miejsce akcji stra-
żakom, ratownikom medycznym i innym 
służbom. Strażacy apelują do kierowców 
o rozwagę i zdrowy rozsądek. Zatarasowa-
na droga stwarza zagrożenie dla mienia, 
zdrowia, a czasami nawet ludzkiego życia. 

Policyjna akcja "PRĘDKOŚĆ"
 
 Nadmierna prędkość oraz jej niedostoso-
wanie do warunków drogowych i atmosfe-
rycznych jest główną przyczyną wypadków 
drogowych. W związku z powyższym 3 
lipca br. na terenie powiatu wadowickie-

go przeprowadzono nasilone działania 
policyjne celem zapobiegania wypadkom 
drogowym spowodowanym przez brawurę 
kierujących, przekraczających dozwolona 
prędkość.
Podczas akcji skontrolowano 94 pojazdy; 

- liczba ujawnionych przekroczeń 
   prędkości 87; 
- liczba nałożonych mandatów 81; 
- zatrzymano 2 prawa jazdy; 

Policjanci w Andrychowie na ul. Krakow-
skiej zatrzymali 38-letniego mężczyznę, 
który kierował samochodem marki Merce-
des-Benz pomimo cofniętych uprawnień 
do kierowania pojazdami, decyzją wydaną 
przez Starostę Powiatowego w Suchej Be-
skidzkiej. Zgodnie z nowymi przepisami 
kierowca nie stosując się do decyzji wła-
ściwego organu o cofnięciu uprawnień do 
kierowania pojazdami dopuścił się prze-
stępstwa z art. 180a Kodeksu Karnego, za 
co grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat. 
Ponadto w Sułkowicach na ul. Beskidzkiej 
funkcjonariusze zatrzymali 53-letniego męż-
czyznę, który poruszał się rowerem po dro-
dze publicznej będąc w stanie nietrzeźwości. 
Kierującego poddano badaniu na zawartość 
alkoholu z wynikiem prawie 2 promili.

Fatalna seria
 
 Jak wynika w informacji przekazanych 
przez sierż. sztab. Agnieszkę Petek, rzecz-
nik prasową Komendy Powiatowej Policji 
w Wadowicach, 4 lipca w pustostanie przy 
ulicy Olszyny znaleziono ciało 55-letniego 
mężczyzny. Na miejscu zostały przeprowa-
dzone oględziny z udziałem przedstawicie-
la prokuratory rejonowej w Wadowicach. 
Wstępnie wykluczono udział osób trzecich 
w tym zdarzeniu. Zwłoki mężczyzny zostały 
zabezpieczone w celu przeprowadzenia sek-
cji, która pozwoli ustalić przyczynę zgonu. 
 
Także 4 lipca w Wieprzu przy ulicy Biała 
Droga na terenie jednej z irm transporto-
wych doszło do wypadku przy pracy. Jeden 

Wypadek na Krakowskiej

Złodzieje w rękach policji

Zatrzymany za groźby 
i dewastację

„drogówki”
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wych poruszających się po terenach 
leśnych w miejscach niedozwolonych. 
 
Policjanci zrealizowali akcję w godz. 16:30 
do 19:00 na terenie gminy Andrychów. 
 
W miejscowości Targanice funkcjonariu-
sze zatrzymali do kontroli kierującego 
czterokołowcem marki Honda, który po-
ruszał się bez kasku ochronnego. Kierują-
cy nie posiadał uprawnień do kierowania 
pojazdami, poruszał się pojazdem nie 
dopuszczonym do ruchu oraz nie posia-
dał aktualnego ubezpieczenia OC. Dodat-
kowo mężczyzna znajdował się w stanie 
nietrzeźwości. Wobec kierującego został 
sporządzony wniosek o ukaranie do Sądu.

Znowu wypadek pod Górnicą
 

14 lipca po godzinie 17.00 w Andrychowie 
na skrzyżowaniu ulicy Krakowskiej i Żwir-
ki i Wigury doszło do kolizji drogowej.
W zdarzeniu uczestniczyły trzy samo-
chody osobowe. Jak poinformowali nas 
świadkowie jeden z samochodów uderzył 
w pozostałe uszkadzając je. Na szczęście 
nikt nie ucierpiał podczas tego zdarzenia. 
Na miejscu wprowadzono ruch wahadło-
wy. Policja ustala przyczyny tej kolizji. 

 
Wakacje to dla jednych okres 
urlopów, a dla policji wzmo-
żonej pracy
 
11 lipca policjanci z Komisariatu Policji 
w Andrychowie zatrzymali 37-latkę, która 
dokonała kradzieży na terenie gminy An-
drychów. Kobieta wykorzystując nieuwa-
gę lokatora wtargnęła na teren prywatnej 
posesji, gdzie przez niezamknięte drzwi 
wejściowe weszła do domu. 
Z jednego z pomieszczeń zabrała port-
fel wraz z dowodem osobistym, kartami 

płatniczymi oraz pieniędzmi i usiłowała 
oddalić się z miejsca. Została jednak  za-
uważona przez właściciela domu, który 
powiadomił Policję. 
Zatrzymanej mieszkance powiatu wado-
wickiego przedstawiono zarzut z art. 278 
KK, do którego się przyznała. Podejrzana 
jest znana Policji, wcześniej była karana za 
podobne przestępstwa. Grozi jej kara po-
zbawienia wolności do lat 5. 

Posiadacz narkotyków 
w rękach policji
 
 Wadowiccy policjanci zatrzymali 20-latka, 
który posiadał przy sobie środki odurza-
jące.
Łącznie zabezpieczono prawie 157 g am-
fetaminy. Mężczyzna  usłyszał już zarzu-
ty. Grozi mu kara pozbawienia wolności 
do lat 3. Funkcjonariusze z Ogniwa Pa-
trolowo Interwencyjnego w Wadowicach 
w toku własnych czynności uzyskali in-
formację, że w miejscowości Chocznia ma 
się poruszać pojazd marki Opel Corsa, 
którego  użytkownicy mogą być w posia-
daniu substancji zabronionych prawem. 9 
lipca 2017 r. w Choczni na ul. Biała Droga 
policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 
samochód będący w ich zainteresowaniu. 
 
W związku z podejrzeniem, iż porusza-
jący się nim dwaj mężczyźni   mogą po-
siadać środki odurzające zostali oni pod-
dani kontroli osobistej, w trakcie której 
policjanci ujawnili u pasażera prawie 59 
g amfetaminy. Następnie w toku dalszych 
czynności funkcjonariusze z Wydziału 
Kryminalnego w Andrychowie dokonali 
przeszukania pomieszczeń mieszkalnych 
i gospodarczych zajmowanych przez 
20-latka, gdzie dodatkowo ujawnili ponad 
98 g amfetaminy.
 
Mężczyźnie z powiatu wadowickiego po-
stawiono zarzuty z art. 62 (Ustawa o Prze-
ciwdziałaniu Narkomanii), do czego się 
przyznał. Grozi mu kara pozbawienia wol-
ności do lat 3.

Niebezpiecznie na drogach 
18 lipca br. około godz. 19.55 w Andry-
chowie na ul. Krakowskiej doszło do po-
ważnego wypadku drogowego. Jak wstęp-

nie ustalono kierujący pojazdem marki 
Peugeot na przejściu dla pieszych potrącił 
15-letnią dziewczynę, która  w wyniku 
zdarzenia doznała obrażeń ciała. Mało-
letnia została przetransportowana Lotni-
czym Pogotowiem Ratunkowym do szpi-
tala w Krakowie. Kierującemu, który był  
w stanie po użyciu alkoholu zatrzymano 
prawo jazdy.

40 min później w tej samej miejscowości 
doszło do kolejnego zdarzenia drogowego, 
gdzie kierujący pojazdem marki Peugeot 
na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z ul. Nie-
całą potrącił rowerzystkę. Kobieta została 
przewieziona do szpitala w Wadowicach . 
Uczestnicy zdarzenia drogowego trzeźwi, 
sprawca został ukarany mandatem.  

Ponadto tego dnia w powiecie wadowic-
kim funkcjonariusze z Wydziału Ruchu 
Drogowego zatrzymali 3 kierujących bę-
dących w stanie nietrzeźwości.

W miejscowości Łękawica policjanci za-
trzymali do kontroli kierującego samo-
chodem marki Opel Astra. Mężczyzna 
został poddany badaniu na zawartość al-
koholu z wynikiem ponad 1,30 promila. 
Kierującemu zatrzymano prawo jazdy.

Policja apeluje kolejny raz o przestrzega-
nie przepisów ruchu drogowego, rozwagę 
i ostrożność.

Wpadł w ręce Policji 
na własne życzenie
Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej 
Policji w Wadowicach zatrzymali 28-let-
niego sprawcę kradzieży. Mężczyzna jakiś 
czas temu, cyklicznie w ciągu dnia doko-
nywał kradzieży artykułów spożywczych 
i alkoholowych w jednej z placówek han-
dlowych na terenie Wadowic. Łączna war-
tość strat została oszacowana na kwotę 
około 1630 zł.

Kilka dni temu mężczyzna ponownie po-
wrócił do sklepu, gdzie został rozpoznany 
przez pracownika ochrony i zatrzymany 
przez Policję. Sprawcy postawiono zarzut 
z art. 278 KK, do czego się przyznał. Grozi 
mu kara pozbawienia wolności od 3 mie-
sięcy do lat 5.

Artykuł sponsorowany

Nowe inwestycje Wosany 
w Andrychowie, Turowie i Damnicy

W związku z rozwojem irmy Wosana S.A. oraz rosnącym zapotrzebowaniem rynku na soki, napoje 
i wodę, w zakładach powstały nowe magazyny oraz linie produkcyjne. Inwestycje miały na celu usprawnienie działania 
oraz jeszcze szybszą reakcję na zamówienia oraz potrzeby Klientów.
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5 sierpnia (sobota) godz. 20.00 | RECITAL GRZEGORZA 
TURNAUA – WIECZÓR SOWICH PIOSENEK
Miejsce koncertu: Park Miejski w Andrychowie, taras Pałacu Bo-
browskich

WSTĘP WOLNY! Ilość miejsc siedzących ograniczona. Dodatko-
we atrakcje: stoiska gastronomiczne (od godz. 19.00).

WIECZÓR SOWICH PIOSENEK to dwoista propozycja. Po pierw-
sze – spotkanie dwóch kolegów – Grzegorza Turnaua i Jacka 
Królika, z których jeden nie umie grać na gitarze, a drugi na for-
tepianie. Po drugie – wieczór składa się z piosenek „sowich” (co 
sugeruje mądrość, ale i drapieżność), a więc nie tylko „swoich” 
(zamiana dwóch liter otwiera pole do wielu cytatów). W progra-
mie są więc utwory z tekstami w co najmniej dwóch językach, 
niektóre dwa razy bardziej znane od innych. Po trzecie – obaj 
panowie dwoją się (a nawet troją), by zatuszować brak innych 
instrumentów i to przez blisko dwie godziny. Na widowni mile 
widziane są pary (wiele wątków erotycznych), zaś widzowie in-
dywidualni mogą czuć się podwójnie zaproszeni. W programie, 
poza utworami z repertuaru Grzegorza Turnaua, usłyszymy pio-
senki m.in. takich wykonawców jak: Billy Joel, Marek Grechuta, 
John Lennon i Starsi Panowie.

Grzegorz Turnau – śpiew, fortepian
Jacek Królik – gitara

12 sierpnia (sobota) godz. 20.00 | KONCERT HANNY  
BANASZAK Z ZESPOŁEM
Miejsce koncertu: Park Miejski w Andrychowie, taras Pałacu Bo-
browskich

WSTĘP WOLNY! Ilość miejsc siedzących ograniczona. Dodatko-
we atrakcje: stoiska gastronomiczne (od godz. 19.00).

HANNA BANASZAK – piosenkarka jazzowa i estradowa. Swoją dro-
gę artystyczną rozpoczęła pod koniec lat 70. Często podkreśla, że 
w pracy interesuje ją różnorodność i wiarygodność każdej kolejnej 
odsłony. Już na samym początku zainteresowali się nią współcze-
śni poeci i kompozytorzy. Byli wśród nich: Jerzy Wasowski, Andrzej 
Trzaskowski, Jonasz Kofta, Jeremi Przybora, Jerzy „Duduś” Ma-
tuszkiewicz itd... Swoją interpretacją uwspółcześnia poezję Jana Ko-
chanowskiego. Wykonuje wiersze Brodskiego, Szymborskiej, Kacz-
marskiego. Zmierzyła się wokalnie z muzyką Mozarta, Vivaldiego, 
Mangione, Metheny’ego, Davis’a, Gershwina czy Ellingtona.
Poza licznymi występami w Polsce, prezentowała się w Japonii, 
Stanach Zjednoczonych, Belgii, Holandii, Niemczech, Portugalii, 
Wielkiej Brytanii, Rosji, Kanadzie, na Malcie itd. 

Jacek Szwaj – piano
Zbigniew Wrombel – bas
Krzysztof Przybyłowicz – perkusja
Andrzej Mazurek – instrumenty perkusyjne
Paweł Haus – nagłośnienie
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Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 
projekt „Kierunek Andrychów – 250-lecie Andrychowa”, współinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

P r o j e k t  w s P ó ł f i n a n s o w a n y  z  b u d ż e t u  w o j e w ó d z t w a  M a ł o P o l s k i e g o

rahim

celińska

piekarczyk kuszyńska

soyka

stachursky

cugowskikowalska

kierunek 250-lecie ANDRYCHOWA. zapraszamy! Świętujmy razem!

Najważniejszym punktem programu obchodów 250-lecia lokacji  

Andrychowa będzie KONCERT GALOWY 2 września. W koncercie zawarty 

zostanie przegląd polskiej muzyki rozrywkowej na przełomie 250 lat  

z udziałem gwiazd. Wystąpią: Stanisława Celińska, Kasia Kowalska, Monika 

Kuszyńska, Krzysztof Cugowski, Marek Piekarczyk, Stanisław Soyka,  

Stachursky oraz Rahim. Ponadto wystąpią Lwowska Orkiestra Symfoniczna 

oraz Chór Filharmonii Lwowskiej GLORIA pod batutą Volodymira Syvohipa. 

W programie również „Andrychów – dzieje tkane nutami” – historia 

i rozwój Andrychowa przedstawione za pomocą innowacyjnego pokazu 

łączącego światło, dźwięk i słowo. Autorem wizualizacji i scenograii 

jest Marek Grabowski, muzykę skomponował Maciej Muraszko a słowo  

odczyta Paweł Królikowski. Koncert poprowadzi Artur Orzech.

KONCERT GALOWY
2 września (sobota)
Stadion AKS Beskid, ul. Kościuszki 1

Prowadzenie: Artur Orzech

Godz. 19.00 | Otwarcie bram
Godz. 20.00 | Rozpoczęcie Koncertu Galowego

Dodatkowe atrakcje: punkty gastronomiczne  
Wstęp wolny

SCENA ANDRYCHOWSKA
3 września (niedziela)
Stadion AKS Beskid, ul. Kościuszki 1

Prowadzenie: Krzysztof Skiba

Program:
Godz. 12.00 |  Andrychowska Kapela Wujka Jaśka 

– występ z okazji 40-lecia kapeli
Godz. 13.00 | Lwowska Kapela Ta Joj z Przemyśla
Godz. 14.00 |  Ludowy Zespół Pieśni i Tańca 

ANDRYCHÓW – występ z okazji 
20-lecia zespołu

Godz. 15.00 |  Zespół Regionalny ZIEMIA SUSKA 
z Suchej Beskidzkiej

Godz. 16.00 |  Regionalny Zespół Pieśni i Tańca 
BESTWINA z Bestwiny

Godz. 17.00 |  Miejska Orkiestra Dęta ANDROPOL 
w Andrychowie – występ z okazji 
95-lecia orkiestry

Godz. 18.00 | Orkiestra Dęta OSP Chocznia
Godz. 19.00 | Koncert zespołu CZARNO-CZARNI
Godz. 20.30 | Koncert zespołu BIG CYC

Ponadto w przerwach wystąpi Rewia Dziecięco 
-Młodzieżowa DINO – występy z okazji 25-lecia zespołu. 
Dodatkowe atrakcje: stoiska gastronomiczne, dmuchańce  
i inne atrakcje dla dzieci 
Wstęp wolny.
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jest Marek Grabowski, muzykę skomponował Maciej Muraszko, słowo 
napisał Michał Rusinek a odczyta je Paweł Królikowski.

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 
projekt „Kierunek Andrychów – 250-lecie Andrychowa”, współinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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KULTURA

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY SIERPIEŃ/WRZESIEŃ

Wiejski Dom Kultury w Inwałdzie
Telefon: 33 432 26 12

inwald@kultura.andrychow.eu

11.08 (piątek) godz. 10.00
Sierpień, kwiaty i my
Sesja fotograiczna dla dzieci i młodzieży.

17.08 (czwartek) godz. 10.00
Dzień pozytywnie zakręconych
Artystyczne gry i zabawy dla dzieci.

21.08 (poniedziałek) godz. 10.00
Dzień Optymisty
Akcja plastyczno-techniczna dla dzieci 
i młodzieży pod hasłem: „Załóż na nos ró-
żowe okulary”.

25.08 (piątek) godz. 10.00
Logo
Warsztaty graiki użytkowej dla dzieci 
i młodzieży.

30.08 (środa) godz. 10.00
Zza okna samolotu
Warsztaty rysunku i malarstwa dla dzieci 
i młodzieży.

1.09 (piątek) godz. 14.00
Jak kropka nad „i”
Warsztaty teatru cieni, podczas których 
młodzież zbuduje krótką historię o literce 
„i” oraz kropce nad „i”.

Wiejski Dom Kultury 
w Sułkowicach-Łęgu
Telefon: 33 875 27 45

sulkowice@kultura.andrychow.eu

22.08 (wtorek) godz. 10.00
Akcja: Atrakcja
Plenerowa akcja artystyczno-plastyczna 
dla dzieci w wieku 7 – 10 lat. Spotkanie 
organizowane na placu zabaw przy byłym 
przedszkolu.

23.08 (środa) godz. 9.00
Wodna wariacja
Wycieczka na Basen Kąpielowy w An-
drychowie. Uczestnicy pokrywają koszty 
przejazdu, bilet wstępu na basen zapew-
nia organizator – CKiW w Andrychowie.  

24.08 (czwartek) godz. 10.00
W poszukiwaniu przygód
Piesza wycieczka do Stanicy HUCUŁ 
w Sułkowicach-Łęgu. W programie: zwie-
dzanie stajni, jazda konna, rozgrywki 
sportowe, ognisko. Koszty pokrywa orga-
nizator – CKiW w Andrychowie. 

28.08 (poniedziałek) w godzinach 
otwarcia placówki
Kandydatka: Okładka
Wystawa prac uczestników IX Między-
bibliotecznego Konkursu Plastycznego 
„Książka moich marzeń – zaprojektuj 
okładkę”, zorganizowanego przez ZSS 
w Targanicach.

Wiejski Dom Kultury w Targanicach
Telefon: 33 875 12 25

targanice@kultura.andrychow.eu

22.08 – 31.12 w godz. otw. placówki 
Chwila Biblioila
Wystawa prac uczestników X Między-
bibliotecznego Konkursu Plastycznego 
„Portret Czytelnika”, organizowanego 
przez ZSS w Targanicach.

28.08 (poniedziałek) godz. 10.00
Czarne Stopy
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 
10 – 15 lat: wykonywanie kompozycji mo-
zaikowych techniką stemplowania.

29.08 (wtorek) godz. 11.00
MIX KOMIX
Akcja czytelnicza dla dzieci w wieku 6 – 
10 lat organizowana z okazji Światowego 
Dnia Publicznego Czytania Komiksów.

1.09 (piątek) godz. 10.00
Dzieciniec
Akcja animacyjna dla przedszkolaków. 
W programie: gry i zabawy ruchowe na świe-
żym powietrzu, zagadki, kalambury, scenki 
teatralne. Uwaga: w przypadku niesprzyjają-

cych warunków atmosferycznych akcja odbędzie 
się na sali widowiskowej WDK w Targanicach.

Wiejski Dom Kultury w Zagórniku
Telefon: 33 875 47 29

zagornik@kultura.andrychow.eu

7.08 (poniedziałek) godz. 9.00
Kredą po asfalcie
Mini konkurs plastyczny dla dzieci w wie-
ku 7 – 12 lat: malowanie kredą na placu 
przed budynkiem WDK w Zagórniku.

8.08, 9.08 (wtorek, środa) godz. 9.00
Wakacyjna Pracownia Artystyczna
Blok zabaw, gier i warsztatów artystycz-
nych dla dzieci w każdym wieku.

11.08 (piątek) godz. 9.00
Pionkami po planszy
Turniej warcabowy dla dzieci w wieku 7 – 
12 lat.

16.08, 17.08 (środa, czwartek) 
godz. 9.00
Wakacyjna Pracownia Artystyczna
Blok zabaw, gier i warsztatów artystycz-
nych dla dzieci.

21.08 (poniedziałek) godz. 9.00
Badacze przyrody
Piesza wycieczka dla dzieci w wieku 7 – 15 
lat: wędrówka wzdłuż ścieżki przyrodni-
czo-leśnej w okolicach Zagórnika.

28 – 30.08 (poniedziałek, wtorek, 
środa) godz. 9.00
Wakacyjna Pracownia Artystyczna
Blok zabaw, gier i warsztatów artystycz-
nych dla dzieci.

AKCJA LATO za nami!
Mamy nadzieję, że miłośnicy przygód i mocnych wrażeń nie zawiedli się i tym razem na ofercie 
przygotowanej przez placówki CKiW w Andrychowie, które w okresie 27.06 – 11.07 przeprowa
dziły projekt wakacyjnego wypoczynku dla dzieci pod hasłem „WYCIECZKA I ŚMIECHU BECZKA”.

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie ogłasza 
konkurs! Zaśpiewaj własną wersję piosenki zespo
łu Big Cyc „Jesteśmy najlepsi”. Wszyscy entuzjaści 
śpiewania mają możliwość zaprezentowania swoich 
wokalnych możliwości. Konkurs skierowany jest zarów
no do profesjonalistów jak i amatorów. By wziąć udział 
w konkursie należy nagrać, a następnie przesłać plik au
dio lub ilmik prezentujący wykonanie piosenki. Główną 
nagrodą będzie publiczne wykonanie utworu „Jesteśmy 
najlepsi” wraz z zespołem Big Cyc podczas koncertu, 
który odbędzie się 3 września na stadionie AKS „Beskid” 
w Andrychowie.
Szczegółowy regulamin konkursu na stronach:  
www.kultura.andrychow.eu | www.250lat.andrychow.eu

mailto:inwald@kultura.andrychow.eu
mailto:sulkowice@kultura.andrychow.eu
mailto:targanice@kultura.andrychow.eu
mailto:zagornik@kultura.andrychow.eu
mailto:bolecina@kultura.andrychow.eu
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Gdy strachy nie są na lachy

fot. w
iadom

osci.dziennik.pl

Chleb na naturalnym zakwasie – 
tradycja zobowiązuje

Artykuł sponsorowany

Czasy się zmieniły – w każdym, przydrożnym markecie dostępne są różne ro-
dzaje pieczywa, a mało która gospodyni wypieka chleby w piecu. Oczywiście, 
możesz samodzielnie podjąć się wykonania tej czynności, ale wymaga ona czasu 
i odrobiny wprawy. Dziś, gdy wchodzisz do piekarni lub sklepu spożywczego wi-
dzisz rzędy pachnących, pulchnych bochenków i zastanawiasz się, który z nich 
wybrać. Niestety – większość tego typu produktów to masowe wyroby przemy-
słowe, wykonane z rozmrożonego ciasta. Wiele z nich zawiera tzw. „polepszacze 
smaku”, tłuszcze, kwas askorbinowy… Nie służą one Twojemu zdrowiu.
Co zrobić, by nie dać się nabrać? Wybierać produkty tradycyjne, wypiekane na 
naturalnym zakwasie. Należy do nich chleb inwałdzki z piekarni Małopolskiej 
Spółdzielni Handlowej „WIZAN”. Nazwa pieczywa pochodzi od miejscowości 
Inwałd, położonej przy trasie Wadowice – Andrychów. Pierwszym etapem jest 
przygotowanie zakwasu, następnie do przygotowania chleba dodaje się  mąkę 
pszenną, żytnią, wodę, drożdże, sól i mak. Ciasto wyrabia się w dzieży, następ-
nie przykrywa się je drewnianą pokrywką i umieszcza się w tzw. komorze fer-
mentacyjnej. Potem lepi się okrągłe bochenki, które zostają posypane makiem. 
Kolejnym etapem jest pieczenie. Ta receptura jest wykorzystywana w naszej 
piekarni od pięćdziesięciu lat.
Konsumenci docenili smak chleba inwałdzkiego – w roku 2011 przyznano mu 
pierwsze miejsce w kategorii „ekologiczne przysmaki” podczas wadowickiego 
półinału 7 Małopolskiego Festiwalu Smaku, a w roku 2013 Małopolska Spół-
dzielnia Handlowa WIZAN, będąca producentem pieczywa otrzymała tytuł „Jakość Roku”. W roku 2017 wpisano go również na Listę Pro-
duktów Tradycyjnych, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Te wyróżnienia zobowiązują. Długa żywotność chleba, smak,  
a także chrupka, dobrze wypieczona skórka, zachwycają smakoszy z kraju i zagranicy. 

Od zarania dziejów chleb w Polsce zawsze darzono wielkim szacunkiem. Z nim chodziło się na chrzciny, śluby i inne 
uroczystości. Gości witało się zawsze dorodnym bochenkiem i solą. Wypiekano go z przesianej mąki, plew gryki i owsa. 
Mieszkańcy Małopolski znają zwyczaj całowania kromki, która spadła na ziemię, a także znaczenie pieczywa krzyżem 
przed rozpocząciem jedzenia.

www.wizan.com.pl   |   www.facebook.com/mshwizan

https://pl.wiktionary.org/wiki/sp%C3%A9cialit%C3%A9
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Sąd? W Andrychowie? – dziwią się andry-
chowianie, choć historia tej instytucji w na-
szym mieście to prawie stuletnie dzieje. Nie 
mogło być inaczej. Skoro król Staś nakazał 
miasto urządzać, sąd być musiał. Aby każde 

przedmieście ławnika swego miało, któryby 
w sądzie miejskim zasiadał… stało w doku-
mencie. 
Instytucja sądownicza pojawiła się jednak 
z woli władz austriackich w 1855 roku. Był 
to sąd radziecki. Jego istota odbiegała dale-
ko od współczesnych standardów, a nazwa 
brała się stąd, że sądownictwo należało do 
Rady (stąd radziecki) Miejskiej, która roz-
patrywała sprawy sporne i karne pierwszej 
instancji. Apelacja od sądu radzieckiego 
kierowana była do właściciela miasta, do 
którego należało ostatnie słowo i decyzja 
o formie wyroku. Dopiero później  o winie 
i karze zaczęli decydować sędziowie.
Wszelkie zmiany polityczne i ustrojowe 

pociągały za sobą reformy sądownictwa.  
Skutkowało to także zmianą m.in. w na-
zewnictwie. Tak zatem mieliśmy w Andry-
chowie sąd: radziecki, kolegialny, powiatowy, 
grodzki. Zakres kompetencji pozostawał 
generalnie niezmienny. Tutejszy Sąd, jako 
ten najniższej instancji, zajmował się spra-
wami cywilnymi spornymi i niespornymi 
oraz karnymi w zakresie wykroczeń. Spra-
wy „cięższego kalibru” prowadziły sądy 
w większych miastach. 
Sąd stwarzał problemy niektórym obywa-
telom – co jest zrozumiałe, no i… miastu 
też, co już takie zrozumiałe nie jest. Ale od 
czego są stare księgi?
Wynika z nich, że władza miała z nim dwa 
kłopoty. Pierwszy dotyczył wzniesienia 
jego siedziby, a drugi - groźby likwidacji 
sądu, która pojawiła się z nastaniem pań-
stwa polskiego. 
Sprawy siedziby udało się ustabilizować, 

gdy z ofertą najmu lokalu w swojej kamie-
nicy przy dzisiejszej ul. Krakowskiej 108 
wystąpiła Tekla Wietrzna. 
Ale  pogłoski o likwidacji Sądu wprowa-
dzały nerwowość we władzach miasta. 
Burmistrzowie: Franciszek Fryś, potem 
Stefan Bobrowski krążyli między Krako-
wem a Warszawą, by ustalić ile prawdy tkwi 
w plotce, by monitować i przekonywać do 
zasadności istnienia instytucji sądowniczej 
w Andrychowie. 
Pogłoski o tym, że rząd planuje likwidację 
tutejszego Sądu dotarły do władz miasta 
początkiem nowego 1920 roku. Rada Miej-
ska upoważniła Zwierzchność (in. Zarząd) 
do poczynienia wszelkich możliwych kroków 
u właściwych Władz na koszt gminy, tak 

w formie piśmiennej, jak i ustnej. A zarazem 
powołała do czuwania nad tą sprawą asesora 
Stefana Bobrowskiego i radnego Antoniego 
Chlebowskiego. 

Sądne dni Sądu w Andrychowie
Nie upały, ale sądy stanowiły w Polsce najgorętszy temat lipca. Sąd budził też emocje w naszym mieście. Gdy w 1920 
roku do władz miasta dotarła wiadomość, że instytucji tej grozi likwidacja, problem nie schodził z porządku obrad Rady 
Miejskiej. Co rusz podejmowano nowe działania, by zapobiec zwinięciu sądu w Andrychowie.

Na pocztówce z 1926 r. widoczna siedziba Sądu Grodzkiego. Dziś w tym budynku mieści się komisariat Policji.

Wystawa obozowych akwarel 
majora Rudolfa Fryszowskiego 
w MWP w Warszawie

Wstęgę przecinają: od prawej dyrektor Muzeum WP Adam 
Buława, kurator wystawy Alina Jurkiewicz-Zeidowska oraz 
wnuki R. Fryszowskiego.
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Informacja o wykładowcy: dr hab. Joanna Hańderek
Pracuje jako adiunkt w Instytucie Filozoii Uniwersytetu Jagielloń
skiego, zainteresowania naukowe to:
- ilozoia kultury 
- ilozoia współczesności 
- postkolonializm 
- egzystencjalizm 
- multikulturalizm 
- transhumanizm i współczesne koncepcje człowieka. 
Prowadzi wykłady dla studentów z ilozoii kultury i ilozoii współ
czesności, opiekuje się kołem naukowym studentów ilozoii UJ. 
Organizuje cykl konferencji „Kultura wykluczenia?”, oraz „Filozo
ia technologii”. Pracuje jako redaktorka w racjonalista.tv tworząc 
cykl autorskich programów.
Popularyzuje, w radiofonii, ilozoię i analizuje problemy współ
czesnej kultury w autorskiej audycji „Przypisy”. Jest autorką bar
dzo wielu publikacji naukowych i autorką bardzo wielu referatów 
wygłaszanych na konferencjach w całej Polsce.

Tożsamość kulturowa
Ostatni w tym roku akademickim wykład dr hab. Joanny Hańde
rek opatrzony był tytułem „Tożsamość kulturowa”. Miał charakter 
erudycyjny, był przejrzystym, logicznym i spójnym wywodem, 
prowadzonym piękną, komunikatywną i zrozumiałą polszczyzną.

Prezydent broni praworządności

Po przejściu tej noweli przez Parlament protestować zaczęły 
największe organizacje samorządowe - Unia Metropolii Pol-
skich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, 
Związek Powiatów Polskich, Związek Województw RP i zrze-
szający ponad 300 polskich miast Związek Miast Polskich. Do-
łączyły się do nich Krajowa Rada Doradców Podatkowych i wo-
jewódzkie sejmiki samorządowe. 
Każdy, kto choć trochę interesuje się ustrojem samorządowym 
w Polsce wie, że Regionalne Izby Obrachunkowe kontrolują i-
nanse gmin, sprawdzając co roku projekty budżetów jeszcze 
przed ich uchwaleniem i tak samo kontrolują sprawozdania 
z ich wykonania. Na podstawie opinii RIO nie tylko uchwalamy 
budżety naszych gmin, ale też rady udzielają absolutorium pre-
zydentom, burmistrzom i wójtom. Tak władza uchwałodawcza 
(rada) kontroluje władzę wykonawczą (burmistrza, wójta czy 
prezydenta miasta). Pomagają im w tym właśnie Regionalne 
Izby Obrachunkowe, które obiektywnie, bo niezależnie od jakiej-
kolwiek siły politycznej i partii, kontrolowały do tej pory inanse 
samorządów. Robiły to jednak tylko pod kątem legalności i zgod-
ności z obowiązującymi przepisami prawa. Właśnie to sztywne 
kryterium gwarantowało obiektywność RIO. Do tego Izby były 
dotąd pod wspólną kontrolą premiera i sejmików wojewódzkich, 
bo wspólnie wybierały one po połowie członków kolegium RIO. 

Kolegia miały być zależne od premiera
Jednak w nowelizacji, której prezydent nie podpisał znalazła 
się znacząca zmiana. PiS chciało podporządkować premierowi 
wybór członków Regionalnych Izb Obrachunkowych tak, by 
prezesa izby i wszystkich członków kolegium mógł powoływać 
i odwoływać premier (na wniosek ministra spraw wewnętrz-
nych). Do tego Prawo i Sprawiedliwość chciało zwiększyć upraw-
nienia RIO. Po wejściu w życie nowelizacji urzędnicy RIO mieli 
kontrolować samorządowców nie tylko pod kątem legalności 
ich działań, ale również  oceniać ich gospodarność i rzetelność. 
A największe wątpliwości budził zapis mówiący o „ocenie celo-
wości wydatków”. Według jakich kryteriów wystawiana byłaby 
taka ocena? Tego nikt nie sprecyzował, więc prawnicy mówili 
krótko: „na podstawie widzimisię” - kryterium „gospodarności” 
jest bowiem bardzo względne. Na podstawie takiego nowego 
uprawnienia Izby mogłyby uchylać właściwie każdą decyzję sa-
morządów. Skoro składy RIO miały być wybierane przez rzą-
dzących, to nie było żadnej gwarancji, że będą one politycznie 
niezależne, wręcz przeciwnie. Dlatego np. niewygodnym samo-
rządowcom premier mógłby wygasić mandaty do sprawowania 
władzy, a w ich miejsce powołać zarząd komisaryczny. 

Jakie są opinie rządzących na temat takich zmian?
Prawo i Sprawiedliwość argumentowało swoją nowelizację usta-
wy o RIO w ten sam sposób co zawsze: samorządy nie mogą być 
poza kontrolą - w domyśle: „poza kontrolą rządu”. Gdy piszę 
te słowa, jest koniec lipca i tę samą argumentację słyszymy po 
uchwaleniu ustawy o sądownictwie – premier Szydło stwier-
dziła, że wymiar sprawiedliwości „nie może być poza demokra-
tyczną kontrolą” – a tak właściwie poz kontrolą polityków. Ale 
wróćmy do samorządów. Wicepremier Mateusz Morawiecki 
mówił: „W wielu miejscach w samorządach nastąpiło za duże 
przybliżenie kontrolowanych i kontrolujących”. Krótko mówiąc 
wicepremier uznał, że bez kontroli rządu w samorządach do-
chodzi do inansowych nieprawidłowości, może nawet jakichś 
przekrętów. Wicepremierowi zdarzało się już popisywać wiedzą 
o samorządach, gdy wygłaszając swoje opinie powoływał się na 
przykłady z serialu „Ranczo”.

Samorządy jednym głosem zawołały „nie”
Inne zdanie mieli sami samorządowcy. Oto kilka przykładów 
zaczerpniętych z Portalu Samorządowego:
- Zmiany w Regionalnych Izbach Obrachunkowych, jeśli wejdą 
w życie, będą oznaczały koniec samorządności - uważa prof. 

Tylko podpis prezydenta dzielił polską samorządność od podporządkowania jej rządowi. Prezydent Andrzej Duda 
zawetował jednak nowelizację ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych. Gdyby weszła w życie w takim kształ-
cie, jak planowało Prawo i Sprawiedliwość, pozwoliłoby to premierowi na odwoływanie niewygodnych burmistrzów, 
prezydentów czy wójtów. Na alarm zaczęli bić sami  samorządowcy, a ich opinię potwierdzali prawnicy.

http://racjonalista.tv
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Od 1 sierpnia do 31 października 
2017 roku można składać nowe wnio-
ski o świadczenie wychowawcze 500+ 
i świadczenia z funduszu alimentacyjne-
go, a w przypadku świadczeń rodzinnych 
do końca listopada 2017 roku - osobiście 
lub drogą elektroniczną. Nowe wzory 
wniosków o ww. świadczenia można po-
brać w siedzibie lub ze strony interneto-
wej Ośrodka.  
Główne zasady przyznawania świadczeń 
(wysokość oraz kryteria dochodowe wg 
których ustalane jest prawo do świad-
czeń) pozostają bez zmian.
Najistotniejsze zmiany wprowadzone 
przez Sejm w świadczeniach dla rodzin to:
Konieczność ustalenia alimentów na 
dziecko od drugiego z rodziców w przy-
padku ubiegania się o świadczenie wycho-
wawcze przez osobę samotnie wychowu-
jącą dziecko
Świadczenie wychowawcze będzie przy-
sługiwało osobie samotnie wychowującej 
dziecko tylko wtedy, gdy na to dziecko 
zostaną zasądzone świadczenia alimen-
tacyjne od jego rodzica na podstawie ty-
tułu wykonawczego pochodzącego lub 
zatwierdzonego przez sąd. Kopię tytułu 
wykonawczego wnioskodawca dołącza do 
wniosku lub dostarcza do 3 miesięcy od 
złożenia wniosku.
Te same przepisy będą obowiązywały 
przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzin-
nego i jednorazowej zapomogi z tytułu 
urodzenia się dziecka.
Nowe przepisy dotyczące utraty i uzyska-
nia dochodu:
Gdy wnioskodawca lub członek jego ro-
dziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej oraz dochód 

z pozarolniczej działalności gospodarczej, 
a następnie w okresie 3 miesięcy od daty 
utraty dochodu ponownie uzyska dochód 
u tego samego pracodawcy, zleceniodaw-
cy lub zamawiającego dzieło albo ponow-
nie rozpocznie pozarolniczą działalność 
gospodarczą, to sytuacja ta nie będzie roz-
patrywana w kontekście utraty i uzyska-
nia dochodu, lecz zostanie potraktowana 
jako ciągłość w zatrudnieniu.
Powyższe zasady będą obowiązywały przy 
ustalaniu dochodu rodziny przy ubiega-
niu się o świadczenie wychowawcze na 
pierwsze dziecko, świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego, a także uzależnionych 
od dochodu świadczeń rodzinnych, tj. 
zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku 
opiekuńczego.
Nowe zasady ustalania dochodu z dzia-
łalności podlegającej opodatkowaniu na 
podstawie przepisów o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby i-
zyczne:
Dochód z działalności podlegającej opo-
datkowaniu na podstawie przepisów 
o zryczałtowanym podatku dochodo-
wym nie będzie już ustalany w oparciu 
o oświadczenie członka rodziny, lecz 
w oparciu o dane z zaświadczenia z urzę-
du skarbowego dołączanego do wniosku 
przez osobę ubiegającą się oraz zgodnie 

z dochodem wskazanym w obwieszczeniu 
ministra właściwego do spraw rodziny 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospo-
litej Polskiej „Monitor Polski” (dochód 
miesięczny w wysokości 1/12 dochodu 
ogłaszanego corocznie).
Ww. przepisy będą miały zastosowanie 
przy ustalaniu prawa do świadczenia wy-
chowawczego na pierwsze dziecko, świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego, a także 
uzależnionych od dochodu świadczeń ro-
dzinnych.
Składanie oświadczeń wyłącznie przez 
wnioskodawcę:
Oświadczenia dotyczące dochodów 
nieopodatkowanych oraz wielkości go-
spodarstwa rolnego za poszczególnych 
członków swojej rodziny, składać będzie 
(wypełniać i podpisywać) osoba wnio-
skująca o świadczenie wychowawcze na 
pierwsze dziecko, świadczenia rodzinne 
oraz świadczenia z funduszu alimentacyj-
nego, a nie jak dotychczas członek rodzi-
ny, którego dotyczą dane zawarte w da-
nym oświadczeniu.
Zachęcamy do zapoznania się z dodatko-
wymi informacjami umieszczonymi na 
stronie internetowej Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Andrychowie oraz Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zmiany w świadczeniach dla rodziny 
w nowym okresie zasiłkowym 2017/2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, że od 1 sierpnia 2017 roku wchodzą w życie zmiany wprowa-
dzone przez Sejm RP do ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+), o świadczeniach rodzinnych oraz 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dzielnicowy: sierż. sztab. Grzegorz Byrski  
Rejon szkoły podstawowej nr 2 w Andry
chowie ul. Dąbrowskiego.
Plan działania: przeciwdziałanie popeł
nianiu wykroczeń o charakterze porząd
kowym, głównie spożywania alkoholu 
w miejscu niedozwolonym i niszczenia 
mienia przez młodzież gromadząca się 
w rejonie szkoły.
 
Dzielnicowy: mł. asp. Mateusz Zybek  
Rejon sklepu Wizan Andrychów ul. Legio
nów.
Plan działania: przeciwdziałanie groma
dzeniu się osób spożywających alkohol 
w miejscu niedozwolonym oraz niedo
puszczanie do zakłóceń ładu i porządku 
publicznego oraz żebrania.
 
Dzielnicowy: st. sierż .Justyna Mrzygłód  
Rejon placu zabaw przy ul. Starowiejskiej 4 
w Andrychowie.
Plan działania: przeciwdziałanie popeł
nianiu wykroczeń o charakterze po
rządkowym, głównie zakłóceń ładu 
i porządku publicznego, zaśmieca
nia, spożywania alkoholu przez osoby 
gromadzące się w rejonie placu zaba 
 
Dzielnicowy: asp. Paweł Kliś  
Rejon sklepu PSS Społem nr 43 ul. Lenar
towicza 7 w Andrychowie.
Plan działania: przeciwdziałanie popeł
nianiu wykroczeń o charakterze porząd
kowym przez osoby gromadzące się 
w pobliżu sklepu dopuszczające się za

śmiecania, spożywania alkoholu w miej
scach zabronionych.
 
Dzielnicowy: st.sierż. Artur Zawiła  
Rejon placu zabaw  Andrychów ul. Włók
niarzy.
Plan działania: przeciwdziałanie  gro
madzeniu się osób dopuszczających się 
popełniania wykroczeń o charakterze po
rządkowym głównie spożywających alko
hol w miejscu zabronionym i żebrzących.
 
Dzielnicowy: mł. asp. Wojciech Szuba  
Rejon mostu ul. Nad Potokiem w Targa
nicach.
Plan działania: przeciwdziałanie  groma
dzeniu się osób w tym młodzieży, dopusz
czających się czynów zabronionych pole
gających na zakłócaniu ładu i porządku 
publicznego oraz niszczeniu mienia po
przez umieszczanie graitti.
 
Dzielnicowy: sierż.sztab. Piotr Rusin  
Rejon przy budynku OSP, szkoły i sklepu 
Wizan w Sułkowicach Bolęcinie.
Plan działania: przeciwdziałanie popełnia
niu wykroczeńo charakterze porządko
wym, głównie zakłóceń ładu i porządku 
publicznego oraz ciszy nocnej, spoży
wania alkoholu w miejscu zabronionym 
przez osoby gromadzące się w pobliżu 
w/w obiektów.
 
Dzielnicowy: sierż. sztab. Mateusz Cłapa 
Rejon parkingu i placu zabaw przy szkole 
w Inwałdzie.

Plan działania: przeciwdziałanie popełnia
niu wykroczeń o charakterze porządko
wym, głównie zakłóceń ładu i porządku 
publicznego, spożywania alkoholu w miej
scu zabronionym, zaśmiecania przez oso
by gromadzące się w rejonie szkoły.
 
Dzielnicowy: sierż. sztab. Dominik Para  
Rejon boiska sportowego LKS „Burza” 
w Roczynach.
Plan działania: przeciwdziałanie popełnia
niu wykroczeń o charakterze porządko
wym przez osoby gromadzące się w re
jonie boiska dopuszczające się zakłóceń 
ładu i porządku publicznego, spożywania 
alkoholu w miejscach zabronionych, nisz
czenia mienia.
 
Dzielnicowy: asp. Kamil Pytel 
Rejon WDK w Nidku.
Plan działania: przeciwdziałanie  gro
madzeniu się osób dopuszczających się 
popełniania wykroczeń o charakterze 
porządkowym głównie spożywających 
alkohol w miejscu zabronionym oraz za
śmiecania.
 
Dzielnicowy: mł.asp. Paweł Rajda  
Rejon sklepu spożywczego „Wizan” w Gie
rałtowicach ul. Św. Marcina 14.
Plan działania: przeciwdziałanie groma
dzenia się osób dopuszczających spoży
wania alkoholu w miejscu zabronionym.

Plan działania dzielnicowych
Działania priorytetowe dzielnicowych komisariatu policji w Andrychowie
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Kim są Anonimowi Alkoholicy?
 Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą kobiet i mężczyzn, którzy 
dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać 
swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu 
z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie 
jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani 
opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne 
datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, 
działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje 
się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza 
żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać 
w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Poniedziałek, godz. 17.30, gr. AA „Ptaki”
ul. Krakowska 74 (budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej)
Wtorek, godz. 19.00, gr. AA „O to chodzi”;
ul. Krakowska 74 (budynek MBP)
Środa, godz. 16.30, gr. AA „Podaj dalej”,
ul. Krakowska 74 (budynek MBP)
Czwartek, godz. 18.00, gr. AA „Stokrotka”,
ul. Krakowska 74 (budynek MBP)
Piątek, godz. 19.00, gr. AA „Exodus”,
ul. Batorego 52 (dom dla bezdomnych)
Sobota, godz. 16.00, gr. AA „Zamek” 
(ośrodek odwykowy)
Niedziela, godz. 19.00, gr. AA „Mgiełka”, 
ul. Batorego 52 (dom dla bezdomnych).

Konkurs organizowany przez Hotel & SPA Kocierz. 

Litery w zaznaczonej kolumnie (uzupełnione literami z pól ze strzałką) utworzą tytuł piosenki, a w zaznaczonych kratkach czytane 
kolejno rzędami jej wykonawcę. Wśród osób, które prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nadeślą lub przyniosą do redakcji NA w termi-
nie do 24 sierpnia 2017 r., dla jednej osoby zostanie wyłoniona nagroda - roczna prenumerata „Nowin Andrychowskich”. Rozwiązanie 
krzyżówki z poprzedniego numeru: „Małe Kłamstwa” - Czerwono Czarni. Nagrodę otrzymuje: Teresa Flaga z z Andrychowa.

POZIOMO: 1 ) dominikanina biały, 4 ) apetyt, ochota na coś, 8 ) po-
strach piratów drogowych,  9 ) bokserzy w objęciach, 10 ) przypiecek 
lub ojciec polskiego bluesa, 11 ) fundament, ostoja, 12 ) ostatni we-
dług Mickiewicza, 15 ) kolba kukurydzy, 19 ) góra koło góry, 20 ) cząst-
ka ognia, 22 ) kompozytor lub pisarz, 23 ) zawody motocyklowe, 24 ) 
„dyskretny....burżuazji” ilm, 25 ) bocianów i narkomanów, 28 ) nie-
dziela Jankiela, 32 ) jaskinia hazardu, 34 ) poluje na gapowiczów, 35 ) 
potocznie o nodze, 36 ) grecki bóg, który latał na księżyc, 37 ) podwyż-
szenie dodające wzrostu, 38 ) laska alpinisty, 39 ) „lokomotywa partii”. 

PIONOWO: 2 ) rosyjska łaźnia, 3 ) chlewna bez rogów, 4 ) szczyt 
w Tatrach, 5 ) broń róży, 6 ) geodezyjna też jest legendą, 7 ) rysa 
na czymś, 13 ) cynia, 14 ) wieczna na Antarktydzie, 16 ) bada dno 
morskie, 17 ) dowodzi grupą harcerzy, 18 ) hodowana dla futra, 21 
) mandarynka lub cytryna, 26 ) skwarki na ziemniakach, 27 ) pisze 
go współczesny Gall Anonim, 29 ) może być olimpijski, 30 ) dźwięk 
monety, 31 ) gest przy powitaniu, 33 ) ma swoje dyscypliny.

OPRACOWAŁ „IMIR”

Rozwiąż krzyżówkę! 
Masz szansę 

na roczną prenumeratę 
Nowin Andrychowskich!
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Zmiany w składzie, zmiany w hali
Siatkarze drugoligowego MKS-u Andrychów rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu. Zespół przechodzi prze
budowę, bo z drużyną pożegnali się niemal wszyscy czołowi zawodnicy. Przed sztabem szkoleniowym trudne zadanie 
stworzenia nowej ekipy.Dnia 11 lipca br. 

odszedł od nas na 
zawsze Maksymi-
lian Szejok. Urodził 
się on 13 września 
1934 r. w Lublińcu. 
Z wyróżnieniem 
ukończył śląskie 
Techniczne Zakła-
dy Naukowe. Po 
uzyskaniu w roku 
1957 dyplomu in-
żyniera na Akade-
mii Górniczo-Hut-
niczej w Krakowie 
rozpoczął pracę 
w Zakładach Urzą-
dzeń Technicznych 
„Zgoda” w Święto-
chłowicach. W lipcu 1961 r. przeniósł się, za stara-
niem Zjednoczenia Przemysłu Ciągników i Maszyn 
Rolniczych, do Wytwórni Silników Wysokoprężnych 
w Andrychowie, gdzie został kierownikiem i organi-
zatorem tworzonej wówczas odlewni. W roku 1967 
objął stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Produkcji, 
a w roku 1981 Dyrektora Przedsiębiorstwa. Ukoń-
czył studium podyplomowe o specjalności metody 
zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 
Wskutek obrażeń poniesionych w wypadku drogo-
wym podczas podróży służbowej przeszedł w roku 
1990 na rentę inwalidzką. Później pracował jeszcze 
przez 4 lata na ½ etatu jako doradca Prezesa Zarządu 
WSW Andoria S.A.
Inż. Maksymilian Szejok był oznaczony Brązowym 
i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżami Kawalerskim 
i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Meda-
lem 40-lecia PL, a także Złotą Odznaką Honorową 
STOP, Złotą Odznaką Honorową NOT, Złotą Odzna-
ką za zasługi dla rozwoju Przemysłu Maszynowego, 
Srebrnym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa i Od-
znaką „Zasłużony dla Województwa Bielskiego”.
Maksymilian Szejok miał żonę, syna, córkę i wnuki. 
Czas na emeryturze dzielił pomiędzy Andrychów 
i Ostrzeszów – miasto rodzinne żony. Po Mszy Świę-
tej odprawionej 13 lipca w kaplicy na cmentarzu ko-
munalnym w Andrychowie urna z prochami Maksy-
miliana Szejoka  została przewieziona na cmentarz 
w Ostrzeszowie, gdzie został pochowany.
Wszyscy pracownicy Wytwórni zachowają go 
w pamięci jako doskonałego fachowca, świetnego 
organizatora, wymagającego i sprawiedliwego 
zwierzchnika i dobrego, porządnego człowieka. 

A.F.

Maksymilian Szejok
1934-2017

Dnia 20 lipca odszedł na swą ostatnią wycieczkę 
Karol Mrzygłód. Urodził się on w Andrychowie 
11.03.1934 r. Z zawodu był technikiem-mechani-
kiem, ukończył Technikum Mechaniczno-Elektrycz-
ne w Bielsku-Białej. Pracując w latach 1953-1993 
w Wytwórni Silników Wysokoprężnych na stano-
wisku Kierownika Działu Administracyjnego, od-
dawał się równolegle pracy społecznej w K.S. „Stal”, 
a następnie w Ognisku TKKF „Motor”, którego był 
współzałożycielem i wieloletnim prezesem. Wów-
czas jego największą pasją były kajaki. Był inicja-
torem i organizatorem „Spływu Trzech Zapór” na 
Sole, który został wprowadzony do ogólnopolskiego 
kalendarza Polskiego Związku Kajakowego  i odbył się już 50 razy. Niezależnie od 
prac organizacyjnych sam pływał – nie tylko po rzekach Polski, ale także po Dunaju 
i innych rzekach europejskich. Był projektodawcą i jednym z wykonawców ośrodka 
wypoczynkowego WSW nad Jeziorem  Międzybrodzkim.
Po przejściu na emeryturę znalazł kolejne ujście swej pasji społecznikowskiej. Od 
roku 2005 był asłuchaczem właśnie zorganizowanego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. Kochając góry niedługo został liderem licznej grupy uprawiającej turystykę gór-
ską. Wspólnie zwiedzali co tydzień: Beskid Mały, pasmo Babiej Góry, Gorce, Beskid 
Żywiecki i Śląski.
Miał cenny zwyczaj dokumentowania swej działalności. Na trzydziestolecie TKKF 
„Motor” przygotował obszerną, bogato ilustrowaną, kronikę Ogniska. Na UTW jest 
już kilkanaście zapisanych tomów zawierające informacje o wycieczkach, ich uczestni-
kach i oczywiście mnóstwo zdjęć.
Za działalność w stowarzyszeniu UTW wyróżniono go tytułem Honorowego Członka 
Stowarzyszenia. Otrzymał ogromną ilość odznaczeń, wśród których wymienić trzeba 
Srebrny Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę „Zasłużony Pracownik Andorii”, Odznakę „za 
zasługi dla Ziemi Krakowskiej”, Złotą odznakę ZZM, Honorową złotą odznakę TKKF, 
Honorową Odznakę ICF (Międzynarodowego Związku Kajakowego) i ostatnio nada-
ny Srebrny Krzyż Małopolski.                                                 A.F.

Karol Mrzygłód
1934-2017

W imieniu rodziny,  chcielibyśmy z całego serca podziękować za 
poświęcenie, zaangażowanie i trud włożony w przeprowadzenie akcji 
poszukiwawczej Włodzimierza Łysonia.  Dziękujemy rodzinie, sąsiadom, 
znajomym, wszystkim zaangażowanym służbom:
OSP Targanice Górne;
Policji
JRG Andrychów, JRG Wadowice; 
OSP Targanice Dolne; 
OSP Sułkowice-Łęg; 
OSP Kęty;
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W barwach Beskidu na pewno 
nie zobaczymy już Grzegorza 
Kmiecika i Przemysława Sen-
derskiego. Rosły napastnik za-
liczył w Andrychowie jedynie 
krótki epizod, ale wydatnie po-
mógł drużynie w utrzymaniu się 
w IV lidze. Jego efektowne bram-
ki z rzutów wolnych zapewniły 
kilka ważnych punktów. Teraz 
zakotwiczył w A-klasowej Babiej 
Górze Sucha Beskidzka, której 
jako grający trener ma pomóc 
w awansie do okręgówki. Jesz-
cze ważniejszą częścią zespołu 
był stoper Przemysław Sender-
ski, który rozegrał w Beskidzie 
półtora sezonu. Doświadczo-
ny w mocnych zespołach Garbarni Kraków czy Porońca Poronin 
był prawdziwą ostoją defensywy i na pewno nie będzie łatwo go 
zastąpić. Senderski powrócił do macierzy i ponownie walczył bę-
dzie w barwach Dalinu Myślenice. Po stronie wzmocnień póki co 
wymienić można nazwisko Wojciecha Stuglika, który dotychczas 
zdobywał bramki dla Huraganu Inwałd i Sosnowianki Stanisław, 
ale nie dołączy do walki od razu, bo wciąż dochodzi do siebie po 
kontuzji. W Beskidzie pojawił się też ponownie Wojciech Dybał, 
który ostatnio występował w Huraganie Inwałd pod okiem obec-
nego trenera Beskidu Jakuba Adamusa. Szkoleniowiec podkreśla, 
że zespół potrzebuje co najmniej kilku wzmocnień, ale ze wzglę-
du na ograniczenia budżetowe realizacja nie będzie łatwa. Trener 
Adamus wierzy jednak w lokalną młodzież, której na pewno nie 
zabraknie serca do walki.
Małopolski Związek Piłki Nożnej opublikował terminarz rundy je-
siennej IV ligi. Drużyna Beskidu rozpocznie w połowie sierpnia od 
dwóch meczów na własnym stadionie. Podopieczni trenera Jakuba 
Adamusa na początek, 12 sierpnia, zmierzą się z Wiślanką Grabie, 
z którą ostatnio w pechowych okolicznościach przegrali 1:2. Kilka 
dni później, 15 sierpnia, zagrają z TS-em Węgrzce, który zakoń-
czył poprzedni sezon tuż za Beskidem. W lidze pojawi się czterech 
beniaminków - KS Olkusz, Clepardia Kraków, Górnik Wieliczka, 
Orzeł Ryczów. To jedyne nowe zespoły w stawce, bo z III ligi nie 
spadł nikt z naszego regionu. Z udziału w walce wycofały się rezer-
wy Cracovii i początkowo podobną decyzję podjęto w Iskrze Kle-
cze. Ostatecznie jednak działacze z Kleczy zmienili decyzję i, choć 
już bez sponsora i w okrojonym składzie, zgłosili się do rozgrywek. 
Nadchodzący sezon przyniesie istotne zmiany regulaminowe. - 
MZPN postanowił zwiększyć liczbę roszad w jednym meczu z czterech 
do pięciu i zlikwidować obowiązek wystawiania do gry młodzieżowców 

(w tamtym sezonie jednocześnie na boisku musiało być dwóch) - infor-
mują działacze Beskidu Andrychów na swojej stronie interneto-
wej.                                                   (gs)

Przed Beskidem trudny sezon
W połowie sierpnia andrychowscy piłkarze rozpoczną rundę jesienną IV ligi. W zespole nie zapowiada się na duże 
rotacje w składzie, ale nie udało się uniknąć utraty ważnych ogniw. Rozgrywki doczekały się istotnych zmian regu-
laminowych.

Terminarz meczów Beskidu w rundzie jesiennej IV ligi: 
12 sierpnia, Beskid - Wiślanka Grabie 17:30
15 sierpnia, Beskid - TS Węgrzce 17:00
20 sierpnia, Sosnowianka Stanisław Dolny - Beskid 17:00
26 sierpnia, Beskid - Pcimianka Pcim 17:00
2 września, Orzeł Ryczów - Beskid 17:00
9 września, Beskid - Unia Oświęcim 16:30
16 września, Michałowianka Michałowice - Beskid 16:00
23 września, Beskid - Jutrzenka Giebułtów 16:00
30 września, Iskra Klecza Dolna - Beskid 15:30
7 października, Beskid - IKS Olkusz 15:30
15 października, Hutnik Kraków - Beskid 15:00
21 października, Beskid - Górnik Wieliczka 15:00
28 października, Dalin Myślenice - Beskid 15:30
4 listopada, Beskid - Orzeł Piaski Wielkie 13:30
11 listopada, Clepardia Kraków - Beskid 11:00

Letnia przerwa w rozgrywkach piłkarskich mija błyskawicznie, więc przed nami kolejne ligowe emocje 
na lokalnym szczeblu. Wadowicki Podokręg Piłki Nożnej opublikował skład grup lig seniorskich i junior
skich – doszło do kilku zmian.

U progu sezonu 2017/2018
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Na przestrzeni sześciu miesięcy czterdzie-
stu dwóch śmiałków brało udział w batalii 
o lepsze zdrowie, atrakcyjniejszą sylwetkę, 
a przy okazji cenne nagrody. Uczestnicy za-
częli dbać o swoje ciała poprzez intensywne 
ćwiczenia pod okiem fachowych trenerów 
oraz  odpowiednią, dobraną indywidualnie 
dietę. Na fotograiach “przed i po” prezen-
towali później swoje metamorfozy. Zwy-
cięzcą zmagań został 49-letni Rafał Babiń-
ski, nauczyciel z Andrychowa. - Zmieniła się 

forma, zmieniła się sylwetka, zmieniło się to, 
że stałem się troszkę rozpoznawalny, bo zda-

rza się, że różne osoby podchodzą i pytają, jak 

to się udało osiągnąć. O moim udziale w ak-
cji zadecydował trener Karol Stuglik, który 

po prostu wpisał mnie na listę. Pewnie sam 

bym się nie odważył, gdyby nie on. Przez cały 

czas dbał, żebym dotarł do końca w najlepszej 
formie. Karol jest trenerem zawodowców, ja 

jestem zupełnym amatorem i pod jego okiem 
sukces przyszedł prawie sam - mówi Rafał 
Babiński. Triumfator konkursu zaznacza, 
że na początku to wcale nie ćwiczenia oka-
zały się najtrudniejsze, a utrzymywanie 
odpowiedniej diety. Trener Karol Stuglik 
przygotował swojemu podopiecznemu od-
powiedni żywieniowy reżim. - Okazało się, 

że to nie takie straszne. Początek był trudny, 

bo musiałem jeść więcej niż jadłem wcześniej. 
Karol naciskał, by zjadać wszystko do ostat-

niego ziarenka ryżu. Po dwóch tygodniach 
wszystko ruszyło, a po miesiącu zacząłem już 

widzieć po ubraniach, że te obwody, które chcę, 

by malały, maleją, a inne, na przykład biceps, 

rosną. Uwierzyłem, że ma to sens - dodaje 
zwycięzca I edycji Cennej Formy. 

Okazało się, że tak radykalna i odważna 
decyzja wpływa pozytywnie na całe oto-
czenie. - W przygotowaniu posiłków poma-
gała mi żona, ucząc się przy okazji. Rodzina 

wciągnęła się w to zdrowe żywienie i nawyki 
też przejmują pomalutku - mówi Rafał Ba-
biński. Karol Stuglik dodaje: - Pocieszające, 
że osoby, które chcą zrobić coś dla własnego 

zdrowia są z różnych grup wiekowych. Ludzie 

zaczynają rozumieć, że ich los jest w ich rękach 
i nie zależy tylko od tabletki przepisanej przez 

lekarza, ale możemy zacząć działać sami. 

Poza tym Rafał to też osoba bardzo zapraco-

Trudy przynoszą zaszczyty
Blisko pół roku wysiłków,  ponad czterdziestu uczestników, setki kilogramów spalonego tłuszczu, miliony wyrzeczeń 
i tylko jeden zwycięzca. „Cenna forma”, bo tak nazywał się konkurs organizowany przez andrychowskie centrum spor-
towe Syndykat, pokazał, że silną wolą i ciężką pracą można osiągnąć świetne rezultaty.
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Gady nie są takie groźne!
W Polsce występuje 8 gatunków gadów:  jeden gatunek żółwia – żółw błotny;  trzy gatunki jaszczurek – padalec 
zwyczajny (to jedyna nasza beznoga jaszczurka), jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna;  4 gatunki  węży -  wąż 
Eskulapa, zaskroniec zwyczajny, gniewosz plamisty i żmija zygzakowata.  

PadalecŻyworódka

Gniewosz plamisty (w okresie bylinki)

Żmija zygzakowata




