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Jesteśmy również
na facebook’u

Radio Andrychów 

i Nowiny Andrychowskie 

Czekamy na wasze 
wiadomości, 

zdjęcia, filmiki i komentarze 
dotyczące tego, co Wy 

widzicie w okolicy!



4 NOWINY Nowiny Andrychowskie

www.nowiny.andrychow.euwww.nowiny.andrychow.eu

Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, 
trzeciemu jeden, każdemu według jego 
zdolności i odjechał. Po powrocie okaza-
ło się, że dwaj słudzy pomnożyli majątek, 
a trzeci ukrył, bojąc się, że go straci. Co to 
ma wspólnego z tradycją? Od wielu lat Pani 
Halina Brzazgacz tworzy przepiękne kom-
pozycje z darów natury - wieńce i stroiki 
dożynkowe, kompozycje kwiatowe, kwiaty 
z krepiny, szydełkowe cudeńka, przepyszne 
przetwory domowe... Długa jest lista opa-
nowanego przez nią rękodzieła! Działając 
w Stowarzyszeniu Gospodyń Wiejskich 
w Andrychowie zaraża swoją pasją inne go-
spodynie, przekazując im wiedzę i tajniki 
swojej twórczości. 
Najważniejszym elementem jej twórczo-
ści i ukochanym dziełem wykonywanym 
co roku jest wieniec dożynkowy. Pani Ha-
lina aktywnie pracuje w Stowarzyszeniu 
Gospodyń Wiejskich w Andrychowie. Aby 
zatrzymać dla przyszłych pokoleń m.in. 
sposób tworzenia współczesnego wieńca 
dożynkowego SGW, realizuje obecnie pro-
gram „Ocalmy kłosy tradycji”. W ramach 
otrzymanej dotacji z Gminy Andrychów 
i Powiatu Wadowickiego realizowany jest 
program, w ramach którego powstanie 
album - książka, w której przedstawiona 
będzie praktyczna wiedza z zakresu two-
rzenia wieńców i stroików dożynkowych, 
bukietów i wianków zielnych, wraz z ko-
mentarzem zwyczajów związanych z ob-
rzędami dożynkowymi czy Świętem Matki 
Boskiej Zielnej, obchodzonymi w naszym 
regionie.
Skąd biorą się pomysły na współczesny 
wieniec dożynkowy?
- Pracę zaczynamy od wykonania szkiele-
tu. W przypadku dużych wieńców jest to 
najczęściej konstrukcja spawana z drutu 
stalowego, opleciona później żmudnie 
sznurkiem jutowym, którego kolorysty-
ka łączy się z barwą zbóż. Co roku motyw 
przewodni wieńców dożynkowych mojego 
autorstwa nawiązuje do ważnych wydarzeń 
historycznych i społecznych dla Polski i na-
szego regionu. W tym roku jest to 100-lecie 
odzyskania przez naszą Ojczyznę niepod-

ległości! Część centralną kompozycji zre-
alizowałam z pieczołowicie naklejonego na 
płytę pilśniową mchu, zebranego z leśnych 
kamieni i wysuszonego.
Elementy napisu wykonane są z fasoli 
naklejanej na tekturowy podkład. Kom-
pozycję zdobią suszone kwiaty (potocz-
nie zwane słomiaczkami), własnoręcznie 
wykonane maki z krepiny oraz wstążki 
w kolorze białym, czerwonym. To nie jedy-
ne akcenty związane z naszą niepodległo-
ścią.
Jednym z elementów dekoracyjnych jest 
wykonany na szydełku kaptur kolczy - na-

wiązanie do naszych tradycji historycznych. 
Nad kompozycją rozpostarte są skrzydła 
orła i jego dziób oraz korona z krzyżem, 
przypominająca nam, że w osiągnięciu nie-
podległości, do której nasi pradziadowie 
dążyli przez wiele pokoleń zawsze towa-
rzyszył nam krzyż. Biało-czerwone wisiory 
z fasoli i jarzębiny zdobią motyw korony.
Pomysły rodzą się często na bieżąco, są we-
ryfikowane w trakcie realizacji tak, by speł-
niać moje oczekiwania.  Korona w wieńcu 
dożynkowym jest odpinana, dlatego żeby 
wieniec zmieścił się podczas transportu na 
dożynki wojewódzkie.

Wieniec dożynkowy to jej pasja!
Tradycja. Cóż to jest ta tradycja? Długo zastanawialiśmy się jak najprościej wytłumaczyć jej sens. Wydaje się, że najlepiej od-

daje go uniwersalne przesłanie zawarte w Piśmie Świętym - Mt, 25, 14-30 - „Przypowieść o talentach”. Każdy z nas słyszał je 
co najmniej kilka razy w życiu. To opowieść o człowieku, który udał się w podróż, zostawiając swoim sługom część majątku.
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Praca nad wieńcem jest długa i żmudna. Przy 
konstrukcji współczesnego wieńca dożyn-
kowego nieodłącznym pomocnikiem jest... 
pistolet do kleju. Nie ma innego wyjścia. Ele-
menty delikatne, naturalne, suszone kwia-
ty i mech muszą być mocowane „na kleju”. 
Kwiaty zawinięte w drucik lubią odpadać po 
tym jak wysychają, ich delikatną strukturę 
drucik lub sznurek łamie, uniemożliwiając 
trwałe zamocowanie do kompozycji.
W tym roku jednym z elementów deko-
racyjnych są lniane snopeczki. Pamiętam 
bardzo odległe czasy, kiedy trzeba było od-
dawać kontyngent lnu. W Roczynach każ-
dy z gospodarzy musiał zasiać 15 arów lnu, 
który następnie za niewielkie pieniądze 
odsprzedawano Państwu. To było między 
1950 a 1967 rokiem, o ile pamiętam. Jak 
byłam małym dzieckiem moi rodzice także 
oddawali ten kontyngent. Przypominam 
sobie właśnie taki len, związany w małe 
pęczki, snopeczki, rozkładany następnie na 
płotach i suszony. Roczyny przed laty po-
siadały bardzo dużo warsztatów tkackich, 
pracujących dokładnie na takim surowcu.

W wieńcu dożynkowym znajdują się rów-
nież zboża, które siane są w Roczynach. 
Jest owies, różne rodzaje pszenicy (w tym 
pszenica z długimi źdźbłami), jęczmień, 
pszenżyto.
Kompozycję zdobią wianki z lnu, nawiązu-
jące do dawnej tradycji wicia wieńców do-
żynkowych w kształcie wianków ze zbóż.
Cieszy mnie robienie wieńców. W tym wy-
rosłam. Jako dziecko „dostąpiłam zaszczy-
tu” podawania ojcu kłosów do budowy 
wieńca. Rodzinna tradycja wicia najważ-
niejszego atrybutu dożynek jest ze mną od 
zawsze. Często w trakcie pracy budzę się 
w nocy, rozmyślam i zapisuję nowe pomy-
sły, żeby nie uciekały. Bardzo cieszy mnie 
praca nad wieńcem, efekt końcowy potrafi 
inspirować do nowych prac, mimo tego, że 
człowiek czuje się zmęczony długą, żmud-
ną, czasochłonną i skomplikowaną realiza-
cją.
Reportaż rozpoczęliśmy historią o Gospo-
darzu, który swoim sługom pozostawił 
bogactwo w postaci talentów. Od tych, któ-
rzy byli tu przed nami otrzymaliśmy dar 

- wiedzę o świecie w którym żyjemy, zbiór 
zasad postępowania, naszą historię. Czy 
do bogactwa poprzednich pokoleń doda-
my własne? Czy pomnożymy je obejmując 
w posiadanie i dodając zdobytą wiedzę, 
umiejętności i bogactwo doczesne? Trady-
cja nie jest rzeczą martwą, wspomnieniem 
lat, które przeminęły. Jest żywą, zmieniają-
cą się materią, sprawiającą, że łatwiej nam 
zrozumieć rzeczywistość, żyć i pracować 
dla wspólnego dobra. Mimo, że świat bar-
dzo szybko się zmienia, to człowiek, jego 
psychika, upodobania i nawyki nie „bie-
gną” w czołówce peletonu nowych techno-
logii. Pani Halina Brzazgacz – prawdziwa 
Gospodyni z Roczyn nie zakopała otrzyma-
nego talentu. Pomnożyła go wielokrotnie 
i nadal mnoży, zaszczepiając u kolejnych 
gospodyń, dzieci i młodzieży umiejętność 
tworzenia ludowego rękodzieła, sprawia-
jąc, że to co proste, rosnące tuż obok nas, 
przekształca się w niepowtarzalną, ponad-
czasową kompozycję.

JS
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Władze Andrychowa już od zeszłego roku 
starały się o wielomilionowe dofinansowa-
nie z funduszy europejskich na utworzenie 
własnego, gminnego transportu publiczne-
go i rozbudowę infrastruktury z tym zwią-
zanej, jak przystanki, oświetlenie czy ścieżki 
rowerowe. Autobusy, a jest ich 14, już od 1 
stycznia obsługują całą gminę. W tym roku 
pieniądze zostały przyznane przez Urząd 
Marszałkowski i podpisana była umowa w tej 
kwestii, a dziś odbyło się symboliczne prze-
kazanie tych funduszy, i to odbyło się wła-
śnie w nowej bazie. O tym wszystkim mówił 
w ZGK Tomasz Żak, Burmistrz Andrycho-
wa. Burmistrzowi towarzyszył jego zastępca 
Mirosław Wasztyl, który od początku koor-
dynuje cały projekt.
Marszałek Jacek Krupa przypomniał z ko-
lei, jak złożony, wielowątkowy był wniosek 
Andrychowa, i jak trudna była jego realiza-
cja. Ale udało się i Andrychów wpisuje się 

na chlubną listę liderów modernizu-
jących komunikację publiczną. Jacek 
Krupa wspomniał też o tym, że wła-
dze samorządowe Małopolski na ta-
kie cele mają ogromną sumę unijnych 
funduszy, sięgającą trzech miliardów 
euro. Do Andrychowa dotarła suma 
ponad 14 mln z ogólnej kwoty projek-
tu nieco ponad 19 mln zł.
- W całej Małopolsce bardzo inten-
sywnie inwestujemy w publiczny 
transport – kupujemy nowoczesne 
pociągi, wspieramy miasta, które chcą 
kupić ekologiczne autobusy, rozbudować 
sieć parkingów part&ride. Przybliżamy się 
tym samym do innych europejskich miast,  
w których już dawno zrozumiano, że świet-
nie zorganizowana komunikacja miejska czy 
regionalna to nie tylko ogromne ułatwienie 
w codziennym życiu dla mieszkańców, ale 
też zachęta dla turystów czy inwestorów. 

Nie wspominając już o innych zaletach, 
z czystym powietrzem na czele – mówi 
marszałek Jacek Krupa. Burmistrz To-
masz Żak dodał: - System, który stworzy-
liśmy pozwolił nam na wsparcie miesz-
kańców gminy Andrychów w postaci 
bezpłatnych przejazdów młodzieży i se-
niorów. Jak wynika z obliczeń, 70 proc. 
mieszkańców jeździ bezpłatnie. Podczas 
dzisiejszego uroczystego otwarcia za-

jezdni i zaplecza licznie zgromadzeni byli 
też radni miejscy, a także szefowie Zakładu 
Gospodarki Komunalnej, bo to oni w rekor-
dowym tempie kilku miesięcy wykonali halę 
zajezdni, dyspozytornię, warsztaty, zaplecza 
socjalne i otoczenie obiektu. Im też władze 
gminy podziękowały za włożony wysiłek. 
Po części odbiorczej w ZGK, włodarze An-
drychowa zabrali marszałka województwa 
na objazd innych części komunikacyjnego 
projektu, np. by pokazać mu wyremonto-
waną ul. Włókniarzy z nowymi ścieżkami 
rowerowymi oraz ulice z nowym, ledowym 
oświetleniem.  Na koniec trzeba jeszcze 
wspomnieć, że niebawem zostanie ogło-
szony przetarg na kolejny etap projektu ko-
munikacyjnego – budowę nowych i przebu-
dowę starych, w sumie 56 przystanków na 
terenie całej gminy.

mn 

Marszałek przywiózł miliony

16 sierpnia w bazie ZGK marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa symbolicznie przekazał władzom An-

drychowa kilkanaście milionów złotych na transport publiczny. Przy okazji otwarto nową zajezdnię, dyspozytornię, 
warsztat i zaplecze dla pracowników komunikacji.
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Kolejna inwestycja to przebudowa ulicy Mostowej w Sułkowicach. 
Dzięki temu zamknie się ciąg przebudowy ulicy Sadowej z ulicą 
Mostową. Ta inwestycja będzie kosztować 1 mln 400 tys. zł. 
Z kolei przetarg na ulicę Spokojną w Roczynach rozstrzygł się 21 
sierpnia. Koszt tej przebudowy to 1 mln 200 tys. zł. 
Niebawem zakończy się też przebudowa ostatniego odcinka ul. 
Włókniarzy – było to ogromne zadanie z budową nie tylko nowej 
nawierzchni, ale też nowych miejsc parkingowych i ścieżek rowe-
rowych. Przy tym wielkim remoncie zostały też przebudowane 
wszelkie instalacje pod ulicą. Jak powiedział nam burmistrz To-
masz Żak, teraz kolej na ul. Lenartowicza, gdzie zakres robót bę-
dzie bardzo podobny. Tym samym nowe nawierzchnie, parkingi 
i ścieżki rowerowe będą już wokół całego osiedla.  Inwestycje tego-
roczne są rekordowe, a ich ogólna pula sięga ponad 47 milionów.

Inwestycyjny boom w gminie Andrychów
Szykują się kolejne inwestycje w gminie Andrychów. Na niektóre z nich mieszkańcy długo czekali. Zacznijmy od do-

brych informacji dla mieszkańców Inwałdu, bo jak powiedział nam wiceburmistrz Mirosław Wasztyl, ulica Korcza będzie 
przekazana do gruntownego remontu. To zadanie kosztować będzie trzy miliony złotych. 

Przebudowa ulicy Słonecznej w Brzezince 
Ze względu na budowę nowej kanalizacji do końca września 
2018 r. ul. Słoneczna w Brzezince została zamknięta dla ruchu 
drogowego. Wyjątkiem będą autobusy komunikacji miejskiej. 
23 sierpnia rozpoczęła się kolejna przebudowa ulicy Słonecznej 
w Brzezince. 
Przypomnijmy, że 17 lipca Gmina Andrychów podpisała umowę 
na przebudowę ulicy Słonecznej w Brzezince i przeznaczyła na 
tę inwestycję blisko 1,7 mln zł. Prace obejmują: przygotowanie 
terenu pod budowę, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty 
budowlane w zakresie dróg pieszych, roboty w zakresie budowy 
dróg, roboty w zakresie kanałów ściekowych, roboty w zakresie 
regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej, usługi w zakre-
sie trawników, usługi wycinania drzew, oznakowanie drogowe, 
wznoszenie ogrodzeń. Jak na pierwszej części ul. Słonecznej, tak 
i na następnej będzie nowy asfalt, ale też chodniki. Mieszkańcy 
od dawna domagali się tego, zwracając uwagę na bezpieczeństwo 
– tą ulicą chodzą dzieci do szkoły i rodzice z dziećmi do przed-
szkola. Prace prowadzi DROG-BUD ze Spytkowic i zakończą się 
one za dziewięć miesięcy. 

mn

REKLAMA
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BIEG PO SERCE
ZBÓJA SPOD ZŁOTEJ GÓRKI6

16 WRZEŚNIA 2018 PL. MICKIEWICZA
ORGANIZATORZY

ZŁOTA BANDA ZBÓJA PATRONAT MEDIALNY

x ZAPISY OD  / START O 12.00 / KONIEC O / NAGRODY O 9.00 16.00 
17.00

x NOWOŚĆ !!!!! ELEKTRONICZNY POMIAR OKRĄŻEŃ / ZAPISY ON-LINE 
NA WWW.BIEG.ANDRYCHOW.EU

x OPŁATA STARTOWA - 10 ZŁ
x ATRAKCJE: OD 12.00 DO 17.00 ZESPOŁY MUZYCZNE I TANECZNE / 

DMUCHAŃCE / WARSZTATY PLASTYCZNE / KONKURSY / GLINKA 
AKADEMY

x SPACERUJEMY, BIEGAMY I JEŹDZIMY DLA BARTUSIA 
Z ANDRYCHOWA CHORUJĄCEGO NA ZESPÓŁ KRÓTKIEGO JELITA
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Akcja ma na celu promowanie zdrowego stylu życia. Przwidziano skonsultacje się z dietetykiem, lekarzem i fizjoterapeutą. Będą rów-

nież dmuchane zjeżdżalnie i zamki dla dzieci, a na hali zorganizowane zostaną turnieje siatkarskie. Rozdawane będą magnesy na 
lodówkę z „piramidą żywienia”, koszulki Glinka Academy oraz bidony.

Z pasją po zdrowie - podczas Biegu po Serce Zbója spod Złotej Górki

1 września – jak co roku na Rynku w Andrychowie odby-

ły się uroczystości upamiętniające rocznicę wybuchu dru-

giej wojny światowej. Pod pomnikiem poległych w walkach  
o wolną i niepodległą Polskę zgromadzili się mieszkańcy, poczty 
sztandarowe i liczne delegacje z kwiatami. Burmistrz Andrycho-

wa wygłosił okolicznościowe przemówienie.

79. rocznica wybuchu II Wojny Światowej
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Datę wyborów – 21 października – wyznaczył 
swoim rozporządzeniem premier Mateusz 
Morawiecki. Zrobił to 14 sierpnia. Niedzie-
la, 21 października, to termin pierwszej tury 
wyborczej. Wtedy na pewno wybierzemy rady 
gmin, powiatów i skład sejmiku wojewódzkie-
go. Może się okazać, że ostatecznie wybierze-
my wtedy również burmistrzów, wójtów czy 
prezydentów. Ale ten drugi wybór, czyli go-
spodarzy gmin może być rozstrzygnięty tylko 
wtedy, gdy ilość oddanych głosów na jednego 
z kandydatów przekroczy 50 proc. Tak stanie 
się wszędzie, gdzie będzie tylko dwóch kan-
dydatów. Jeśli będzie ich więcej, a żaden nie 
sięgnie granicy 51 procent, odbędzie się druga 
tura, do której przejdą dwaj kandydaci z naj-
wyższą liczbą głosów uzyskanych w pierwszej 
turze. Termin drugiej tury został wyznaczony 
na 4 listopada, czyli dwa tygodnie po pierwszej.  

Pierwszy termin i komitety
Zanim jednak pójdziemy do urn muszą być za-
rejestrowane komitety i listy kandydatów. I tu 
też obowiązuje pewien terminarz. 
27 sierpnia  minął termin rejestracji komitetów 
wyborczych w Państwowej Komisji Wyborczej. 
Mogły to zrobić lokalne grupy mieszkańców, 
ale też partie ogólnopolskie. Na szczeblu krajo-
wym PKW zarejestrowała ogólnopolskie komi-
tety wyborcze, np. Komitet Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość, Komitet Wyborczy Platfor-
ma Obywatelska Nowoczesna Koalicja Obywa-
telska i Komitet Wyborczy Polskiego Stronnic-
twa Ludowego.
Oprócz tego w Andrychowie zarejestrowane 
zostały trzy komitety: 
Komitet Wyborczy „Nasza Gmina Andry-

chów” z pełnomocnikiem wyborczym Wojcie-
chem Janem Walusiakiem.
Komitet Wyborczy „Teraz Andrychów” – tu 
pełnomocnikiem wyborczym jest Janusz Ma-
ciej Lipski.
Komitet Wyborczy Wyborców „Kobielus 
2018”, którego pełnomocnikiem wyborczym 
jest Maciej Dominik Kobielus.

Inne terminy 
Do 6 września jest czas na zgłaszanie komi-
sarzom wyborczym kandydatów na członków 
terytorialnych komisji wyborczych. Z kolei 
11 września upłynie termin powołania przez 
komisarzy wyborczych terytorialnych komisji 
wyborczych, a do 17 września zakończy się 
tworzenie obwodów głosowania w szpitalach, 
zakładach pomocy społecznej, zakładach kar-
nych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich 
granic, siedzib i numerów.
Tego samego dnia (17 września) o godz. 24:00 
upłynie termin zgłaszania komisjom wybor-
czym list kandydatów na radnych, odrębnie 
dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów 
do rad gmin, rad powiatów, sejmików woje-
wództw.
Na dzień 21 września wyznaczono datę poda-
nia do publicznej wiadomości informacji o nu-
merach i granicach obwodów głosowania oraz 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych. 
Również 21 września upływa czas na zgłasza-
nie kandydatów na członków obwodowych 
komisji wyborczych. Pięć dni później, 26 wrze-
śnia PKW przyzna numery dla list tych komi-
tetów wyborczych w wyborach do sejmików 
województw.
Choć już znamy wielu kandydatów na wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast, to komitety 
mają czas na zgłaszanie jeszcze do 26 września 
do godz. 24:00. Inne terminy są już czysto for-
malne i dotyczą np. obwieszczeń, plakatowa-
nia, ustalania pełnomocnictw... Te szczegóły 
można znaleźć na stronie PKW.

Zmiany
Kilka słów trzeba też napisać o najważniej-
szych zmianach w kodeksie wyborczym. Po 
pierwsze w gminach powyżej 20 tys. miesz-
kańców zlikwidowane zostały tzw. JOW-y, 
czyli jednomandatowe okręgi wyborcze. Czte-
ry lata temu głosowaliśmy w tylu okręgach ile 
było mandatów. Wygrywał ten, kto dostał od 
mieszkańców najwięcej głosów. Prawo i Spra-
wiedliwość uchwaliło zmianę – wróciliśmy do 
dużych okręgów i tzw.  metody większościo-
wej – wygrywa nie kandydat, który dostał naj-
więcej głosów, ale kandydat, którego komitet 
zebrał najwięcej. Dlatego ktoś, kto ma 300 
głosów, przegrywa z kimś, kto dostał np. 150 
głosów. Ta metoda sprzyja dużym partiom...  
i pewnie dlatego do niej wrócono.
Kolejna zmiana, to czas kadencji – został wy-
dłużony z czterech do pięciu lat. Wybrani jesie-
nią, będą rządzić do jesieni 2023 roku.
W lokalach wyborczych będą dwie komisje 
– jedna poprowadzi głosowanie, a druga po 
jego zakończeniu zajmie się liczeniem głosów 
i „ustaleniem wyniku wyborów”, jak to zgrab-
nie ujęli pomysłodawcy tej zmiany w kodeksie 
wyborczym.
Poza tym pojawili się tzw. „komisarze wybor-
czy”, którzy przejęli całkowitą kontrolę nad or-
ganizacją wyborów. To oni powołali do każdej 
gminy urzędnika wyborczego i ten ma zorga-

Wybory samorządowe za pasem
Znamy już datę 
wyborów samo-

rządowych 2018, 
a także zarejestro-

wane komitety wy-

borcze i kandyda-

tów na burmistrza. 
W Andrychowie 
o ten urząd bę-

dzie się ubiegać 
czterech kandyda-

tów – Tomasz Żak, 
Krzysztof Kubień, 
Maciej Kobielus 
i Zbigniew Małecki.
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nizować całe wybory. Wcześniej 
robili to urzędnicy samorządo-
wi, najczęściej sekretarze gmin. 
Stracili oni jednak zaufanie rzą-
dzących, którzy teraz wyznaczyli 
partyjnych komisarzy. 
Zmian jest więcej, ale już nie tak 
kardynalnych, dotyczą szcze-
gółów, jak np. sposób stawiania 
znaczka.

A kto w Andrychowie?
Napisaliśmy już, że w gminie 
Andrychów zarejestrowane zo-
stały trzy lokalne komitety: „Na-
sza Gmina Andrychów”, „Teraz 
Andrychów” i „Kobielus 2018”. 
Poza nimi pod uwagę trzeba brać 
ogólnopolskie komitety: Prawa 
i Sprawiedliwości, Platformy 
Obywatelskiej i Polskiego Stron-
nictwa Ludowego. Oni też mogą 
zgłaszać swoich kandydatów na 
szczeblu lokalnym. I tak np. PiS 
wystawia w Andrychowie kan-
dydata na burmistrza w osobie 
Krzysztofa Kubienia. Nic nie wia-
domo, aby podobny ruch miały 
wykonać PO czy PSL.
Zatem w Andrychowie mamy na 
dziś (28 sierpnia) czterech kandy-
datów na to stanowisko:
1. KW „Nasza Gmina Andry-
chów” wystawia do wyborów To-
masza Żaka, który od 2010 roku 
jest burmistrzem Andrychowa.
2. KW „Teraz Andrychów” - Zbi-
gniewa Małeckiego, radnego po-
wiatowego.
3. KWW „Kobielus 2018” - Ma-
cieja Kobielusa, radnego Rady 
Miejskiej w Andrychowie.
4. KW PiS – Krzysztofa Kubienia, 
byłego radnego, nauczyciela wy-
chowania fizycznego.
Choć kampania wyborcza ofi-
cjalnie ruszy dopiero za kilka 
tygodni, to już dziś – nie ma co 
tego ukrywać – kandydaci i ich 
ugrupowania na dobre walczą 
o poparcie wśród mieszkańców. 
Wystarczy wejść do internetu 
i na strony portali społecznościo-
wych, tam kampania trwa już na 
dobre i to od dawna.
Wyborcy mają więc sporo czasu, 
aby poprzyglądać się kandyda-
tom, ocenić dotychczas rządzą-
cych i podjąć decyzję, komu dać 
swój cenny głos. 

man

Nowy komitet wyborczy Wspólna 
Małopolska chce zmian w powiecie

Komitet tworzą burmi-
strzowie i wójtowie z sied-
miu gmin powiatu wado-
wickiego. Są to burmistrz 
Andrychowa Tomasz Żak, 
burmistrz Wadowic Mate-
usz Klinowski, wójt gminy 
Stryszów Jan Wacławski, 
wójt gminy Mucharz Wa-
cław Wądolny, wójt gminy 
Tomice Witold Grabowski, 
wójt gminy Brzeźnica Bogu-
sław Antos oraz wójt gminy 
Wieprz Małgorzata Chrapek 
(na briefingu nieobecna). 
- Przez 4 lata mieliśmy pro-
blemy z porozumieniem się ze Starostwem Powiatowym. Postanowiliśmy stworzyć koalicję samo-
rządową, która ma za zadanie zdobyć na tyle głosów, żeby powiat był przyjazny dla mieszkańców. 
Chcemy by był zarządzany profesjonalnie i służył wspólnemu celowi – mówił podczas spotkania bur-
mistrz Andrychowa Tomasz Żak. - Jako samorządowcy nauczyliśmy się tego, że najważniejsza jest 
współpraca. Potrafimy ze sobą współpracować pomimo tego, że często mamy interesy nie do końca 
zbieżne – mówił burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski.  Stowarzyszenie Wspólna Małopolska po-
wstało w ubiegłym roku i zrzesza samorządowców z całego województwa Małopolskiego. Prezesem 
stowarzyszenia jest Małgorzata Gromala, wójt Podegrodzia. 

red

Na bazie stowarzyszenia Wspólna Małopolska powstał Komitet Wyborczy Wspólna Małopolska. 
30 sierpnia w Wadowicach, niedaleko budynku Starostwa Powiatowego zorganizowano spotkanie, 
podczas którego komitet ogłosił, że wystawi wspólnych kandydatów do rad powiatowych i do sej-
miku wojewódzkiego.

Spotkanie odbyło się 28 sierpnia na 
Rynku w Wadowicach. Poseł Jaro-
sław Szlachetka, który jest posłem 
i zarazem partyjnym koordynato-
rem wyborczym PiS na Małopolskę, 
przedstawił kandydatów swej partii: 
Lanckorona - Tadeusz Łopata (obecny 
wójt), Wadowice - Bartosz Kaliński 
(obecny starosta wadowicki), Andry-
chów - Krzysztof Kubień (nauczyciel 
wychowania fizycznego i były radny), 
Brzeźnica - Mateusz Wełna-Kozioł 
(obecnie radny), Kalwaria Zebrzy-
dowska - Tadeusz Stela (obecnie radny), Stryszów - Szymon Duman (były radny gminny), Wieprz - Kazi-
mierz Jachimczyk (nauczyciel), Spytkowice - Mariusz Krystian (obecny wójt), Mucharz - Jan Szewczyk 
(nauczyciel). Według Szlachetki to „ludzie sprawdzeni i godni zaufania, którzy przedstawią mieszkań-
com konkretne programy wyborcze. Będziemy ich wspierać”. Do 16 września kandydaci mają przedsta-
wić wyborcom listy swoich kandydatów na radnych.       n

Kandydaci PiS
Na wadowickim rynku posłowie PiS Jarosław Szlachetka i Marek Polak przedstawili kandydatów 
swej partii na burmistrzów i wójtów w nadchodzących wyborach. Chcą przejąć władzę w ośmiu 
gminach na dziesięć, które są w powiecie wadowickim.

fot. wadowice24.pl



12 NOWINY Nowiny Andrychowskie

www.nowiny.andrychow.eu

Na początek spróbujmy ustalić, czym 
może kusić władza. Mnie wyszło, że 
mogą to być: pieniądze, osobiste am-
bicje, udział w zabawie zwanej grą 
polityczną, no i… służba ludziom. Coś 
jeszcze?
Pieniądze? Oczywiście, że mogą być mo-
tywacją. Ale kto ich szuka, to raczej nie 
w pracy samorządowca. Jeśli ma się jakieś 
umiejętności, to są inne obszary oferujące 
większe pieniądze przy mniejszym udziale 
odpowiedzialności. Jeżeli ktoś się porywa 
na to stanowisko, to służba ludziom powin-
na być absolutnie na pierwszym miejscu. 
Przy czym, nie należy oczekiwać wdzięcz-
ności. Bo w dzisiejszych czasach ludzie są 
uczeni,  że wszystkim wszystko się należy. 
Np. ktoś płaci 100 zł podatku rocznie więc 
uważa, że należy mu się droga za 300 tys. 
zł. Ale wracając do wyliczanki, to uzupeł-
niłbym ją o możliwość spotkania ludzi, 
którzy na co dzień są raczej niedostępni. 
Nigdy bym wcześniej nie pomyślał, że np. 
z panem Zbigniewem Wodeckim, będę miał 
przyjemność jeść kolację i wieść interesują-
cą rozmowę. Nie ukrywam, że czułem się 
wyróżniony. 
Cofnijmy się do 2010 r. kiedy zade-
biutował pan w wyborach samorządo-
wych. Którym z tych czynników pan się 
wówczas kierował?
Żadnym z wymienionych. Była to raczej 
chęć przeżycia jakiejś przygody, trochę też 
chęć zmiany stylu pracy i życia. Pracowa-
łem w usługach ponad 20 lat. Otrzymałem 
ofertę zmiany stanowiska i miejsca pracy 
w Warszawie. Nie bardzo mi odpowiadała 
ta przeprowadzka. I w tym momencie przy-
szły do mnie dwie osoby, które zapropono-
wały mi start w wyborach samorządowych. 
Pierwszą moją reakcją był atak śmiechu. 
Nie widziałem się w samorządzie i nie bra-
łem czegoś takiego pod uwagę. Na decyzję 
dostałem tydzień czasu. Przeanalizowałem 
za i przeciw. Stwierdziłem, że mam parę ar-
gumentów (choćby wykształcenie, wiedzę 

oraz doświadczenie w zakresie zarządza-
nia), więc czemu nie spróbować?
W staraniach o trzecią kadencję chyba 
już nie ma mowy o przygodzie?
Nie ma. Teraz mam świadomość z jaką od-
powiedzialnością wiąże się sprawowanie 
tego stanowiska. Z jednej strony odpowie-
dzialność za 44 tys. mieszkańców i służba 
dla nich, z drugiej – ryzyko, jakim jest obar-
czona każda decyzja. Stale musimy doko-
nywać różnych wyborów. Jak dla jednych 
dana decyzja jest dobra, to inni czują się 
pokrzywdzeni. Stale trzeba być gotowym 
do spotkań, do dyskusji, do negocjacji, do 

gaszenia konfliktów, czy do ograniczania 
kwestii politycznych.
Samorząd i polityka – chyba trudno 
o symbiozę w tym duecie. Czy jedno 
mogłoby się obyć bez drugiego?
Jestem przeciwnikiem polityki w samo-
rządzie. Tutaj ma być gospodarz. Tu trzeba 
myśleć po gospodarsku. Każdą złotówkę 
trzeba obejrzeć trzy razy, by sprawdzić, czy 
warto ją wydać i jaki to przyniesie efekt. 
Wydaje mi się, że tak jak się traktuje pry-
watną firmę, tak powinniśmy traktować sa-
morząd. Formą oceny prezesa czyli burmi-
strza przez zarząd czyli mieszkańców jest 

Miedzy przygodą a odpowiedzialnością
O różnych aspektach władzy – z burmistrzem Andrychowa Tomaszem Żakiem rozmawia Jadwiga Janus

Za nami upalne lato. Przed nami gorąca, bo wyborcza jesień. Z punktu widzenia mieszkańca gminy, wybory samorządowe wydają 
się być ważniejszymi i bliższymi, niż te parlamentarne. Przecież wśród kandydatów rozpoznajemy naszych sąsiadów, kolegów, zna-

jomych, a sprawy, które chcemy im powierzyć, to nasze lokalne sprawy. O fotel burmistrza Andrychowa nowej kadencji powalczy 
czterech kandydatów. Wkrótce ulice miasta, lokalne media, nasze skrzynki pocztowe wypełnią się zdjęciami kandydatów oraz ich 
obietnicami. Nie z powodu tych obietnic poprosiłam obecnego burmistrza Tomasza Żaka o spotkanie, ale dlatego, że zaciekawiło 
mnie, co takiego kuszącego jest we władzy, że tylu jest chętnych do jej zdobycia, a on sam stara się sięgnąć po nią po raz trzeci.
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absolutorium (albo się go dostaje, albo nie) 
i są wybory (albo się je wygrywa, albo nie). 
Ale władzy się nie dostaje. Władzę się zdo-
bywa.
To fakt. Władzę się zdobywa. A służą 
do tego różne narzędzia. Niby wszyst-
kie chwyty są dozwolone, można na 
drugiego napluć, o wszystko oskarżyć, 
donieść do prokuratury… Ja wolę po-
kazywać swoje atuty niż wskazywać na 
braki przeciwnika. Gdy gramy nie fair 
to przecież zostaje moralny kac. Jak 
potem usiąść w tym burmistrzowskim 
fotelu i pracować jakby nigdy nic się nie 
stało?
Na pewno warto władzą się dzielić, choćby 
z mieszkańcami. Zawsze mówię tak: „le-
karz: po pierwsze… nie szkodzić”, „bur-
mistrz: po pierwsze… nie przeszkadzać”. 
Ludzie są kreatywni, pomysłowi, obdarzeni 
różnymi talentami. Trzeba i warto wspierać 
obywatelską aktywność, bo to tylko przy-
nosi pożytek lokalnej społeczności. Takim 
ludziom mogę być tylko wdzięczny za czas 
i chęć działania na rzecz innych. 
Osoba burmistrza, jak żadna inna 
w mieście narażona jest na hejt. Wy-
obrażam sobie, że każdy, kto decyduje 
się na działalność publiczną musi mieć 
wyjątkową odporność psychiczną i wy-
jątkowo twardą skórę. Zaraz zacznie 
się kampania wyborcza, a więc wybije 
szambo pomówień i strasznych słów, 
bo takie teraz są standardy. Jak się to 
znosi?
Przyznam, że nie jest to łatwe. Najbardziej 
doświadczyłem tego na początku pierw-
szej kadencji. W życiu bym nie pomyślał, 
że takie rzeczy można o mnie opowiadać, 
takie łatki mi przypinać. Wiele rzeczy moż-
na przecież wyjaśnić, o wszystko zapytać. 
Ale nikt nie pyta. Raczej przyjmuje się na 
wiarę oceny „anonimowych autorytetów”. 
Na początku bardzo to przeżywałem. Ale 
potem doszedłem do wniosku, że to raczej 
te anonimowe osoby mają jakieś problemyi 
w ten sposób leczą własne frustracje. Teraz 
te wpisy traktuję, jakby one mnie nie doty-
czyły.
Czyli można się nauczyć odporności na 
hejt?
To jest konieczność. Ludzie nie przebierają 
w słowach, więc gdyby te bluzgi brać do sie-
bie, człowiek by zwariował. 
Zatem, mimo wszystko warto służyć 
ludziom?
Warto. Trudno, żeby jakaś nieznana z na-
zwiska osoba odebrała nam satysfakcję 
z realizacji rozmaitych projektów zmienia-
jących wizualnie wioski i miasto albo tych, 

które wpływają na poprawę jakości życia 
mieszkańców. Trudno, aby odebrała nam 
zadowolenie z faktu, że stajemy się coraz 
bogatszą gminą. Choć od ośmiu lat nie pod-
nieśliśmy podatków, mamy budżet, który 
pozwala nam nie tylko na łatanie dziur 
w drogach, ale dzięki któremu stać nas już 
na większe inwestycje. Znaleźliśmy bowiem 
sposób na oszczędności w tzw. kosztach 
stałych. Np. zmiana oświetlenia na ledowe 
daje nam 1 mln zł oszczędności rocznie. 
M.in. dlatego możemy zaoferować uczniom 
i osobom starszym darmową komunikację. 
Hejter zdaje się takich rzeczy nie zauważać, 
choć być może on lub jego bliscy z nich ko-
rzystają. Ponadto, trudno, żeby nieznana 
z nazwiska osoba odebrała nam poczucie 
dumy. 
Duma i satysfakcja… ładnie zabrzmia-
ło. Powód do dumy?
Najważniejszy to ten, że udało nam się wy-
kreować w Polsce pozytywną opinię o An-
drychowie. To do nas przyjeżdżają burmi-
strzowie z innych gmin z pytaniami: - Jak 
wam się udało to zrobić? Budując markę 
miasta, samorządu równolegle buduje się 
markę osoby. To jest pewna zależność. 
Dlatego, że wiele więcej spraw udaje się 
załatwić, gdy przed burmistrzem danego 
miasta drzwi innych instytucji się otwiera-
ją, a nie zamykają. Myśmy zapracowali na 
dobrą markę. Tak nas widzą w Urzędzie 
Marszałkowskim, bo jesteśmy partnerem 
wiarygodnym. Sam sposób realizowania 
skomplikowanych inwestycji wzbudza tam 
uznanie. Wiarygodnym gminom łatwiej 
przyznaje się pieniądze niż gminom, które 
mimo przyznania środków, inwestycji nie 
zrealizowały więc musiały je zwrócić.
Powodem do osobistej dumy może być też 
wybór mojej osoby na stanowisko wice-
przewodniczącego Forum Wójtów i Burmi-
strzów. Przypomnę tylko, że  w Małopolsce 
są 182 gminy, tylko nieco mniej należy do 
struktur Forum. Można to stanowisko 
traktować prestiżowo, a można przełożyć 
na korzyści, o których wspomniałem chwilę 
wcześniej. I ja to tak traktuję. 
Ale nie tylko o moje poczucie dumy chodzi.  
Kiedyś miałem taki wykład na konferencji 
w Lublinie na temat marketingu i marki 
gminy. I tam podałem przykład, że wykre-
owanie marki gminy na zewnątrz jest bar-
dzo łatwe. Wystarczy wziąć agencję rekla-
mową, dać jej dużo pieniędzy i zrobić wokół 
tematu mnóstwo szumu w mediach. Naj-
trudniej jest wypromować gminę wewnątrz 
samej gminy, żeby mieszkańcy byli dumni 
z miejsca, w którym mieszkają. Nie osią-
gniemy tego, jeśli mieszkańcy nie ruszą się 

z domów. Jeśli zza zamkniętych drzwi będą 
komentować to, co dzieje się na zewnątrz. 
Warto, żeby wyszli, zobaczyli, jak świat 
wokół się zmienia, żeby poczuli z tego sa-
tysfakcję, żeby chcieli w tym uczestniczyć, 
żeby poczuli więź ze współmieszkańcami. 
Bardzo chciałbym to zmienić. Obserwuje-
my, że coraz więcej osób starszych korzysta 
z komunikacji miejskiej. Może to zwiastun 
tego, że zamknięte drzwi mieszkań już się 
nieco uchyliły.
Co jest najważniejsze we władzy, nie 
wszechpotężnej, ale takiej mikrosko-
pijnej – gminnej?
Otwartość i empatia. Ludzie przychodzą do 
burmistrza nie tylko z potrzebą załatania 
dziury w drodze, ale też z trudnymi osobi-
stymi problemami. To też jest rodzaj służby 
ludziom. Odmówienie im czasu i uwagi by-
łoby nieludzkie. 
W 2010 roku, nieświadomy wagi bur-
mistrzowskiej roli, poszedł pan za 
przygodą. Teraz jest pan samorządow-
cem pełną gębą. Nie kusi pana coś wię-
cej? 
Jeśli ma pani na myśli bycie posłem… to 
nie. Dzięki władzy w gminie mogę przy-
kładać rękę do jej zmiany. Gdybym został 
posłem, mógłbym co najwyżej tę rękę 
podnosić, jak jest w decydującej ilości przy-
padków posłów. Ja lubię działać, wytyczać 
cele i je realizować. Bierna postawa i ślepe 
posłuszeństwo zupełnie mi nie odpowiada. 
Dlatego postanowiłem powalczyć o kolejną 
kadencję, żeby zrealizować projekty, które 
są już przygotowane.
Projekty są przygotowane. A pan? Czy 
pan jest przygotowany na różne wa-
rianty rozstrzygnięć, które nastąpią 
21 października?
Oczywiście, że tak. Zawsze trzeba mieć 
alternatywę. A skoro rozpatrujemy róż-
ne aspekty władzy, to jedną z jej cech jest 
kontynuacja. Ja obejmując to stanowisko 
po burmistrzu Pietrasie też miałem część 
spraw przygotowanych, które trzeba było 
zrealizować. Przecież to by było idiotyczne, 
gdyby nowa władza niweczyła dzieła po-
przednika. Ważne, żeby każda z osób, która 
po nas przyjdzie, dokładała cegiełkę do bu-
dowania pomyślności gminy. 
Na koniec, proszę uzasadnić, dlaczego 
trzeba wyjść z domu 21 października?
Moim zdaniem, Szwajcarzy mają rację, że 
głosowanie uznali za obowiązek obywatela, 
a nie jego przywilej. Bo jeżeli głosujesz – to 
dajesz sobie prawo do oceny. 

Dziękuję za spotkanie i pyszną kawę! 
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 Dzięki wsparciu samorządu województwa 
przejścia dla pieszych w całej Małopol-
sce będą jednak jeszcze lepiej widoczne, 
a przez to bardziej bezpieczne. W gminie 
Andrychów zmiany dotyczą 6 przejść dla 
pieszych.
Województwo Małopolskie zainicjowa-
ło program poprawy bezpieczeństwa na 
przejściach, za sprawą którego w kolejnych 
115 miejscach powstanie innowacyjny sys-
tem aktywnej informacji wizualnej. Dzięki 
temu „na zebrach” pojawią się m.in. lampy 
LED wraz z elektronicznym czujnikiem, 
dzięki któremu przejścia będą lepiej oświe-
tlone w nocy oraz wtedy, gdy będzie zbliżał 
się do nich pieszy – mówi Leszek Zegzda 
z zarządu województwa i dodaje, że na ten 
cel zostanie przeznaczone aż 600 tys. zł 
z budżetu województwa. Swój wkład finan-
sowy będą miały jednak też poszczególne 
gminy. Zmiany na niemal 40 przejściach 
dla pieszych zajdą jeszcze w tym roku. 
Zastosowanie inteligentnych rozwiązań 
sprawi nie tylko, że cały system będzie bar-
dziej energooszczędny, ale co najważniej-
sze – pozwoli kierowcom na odpowiednią 
reakcję, gdy do przejścia będzie zbliżał się 
pieszy. Dzięki czujnikowi pojawi się wtedy 
mocniejszy strumień światła na przejściu 
i chodniku. Ruch samochodowy w Mało-
polsce jest największy w skali całego kraju, 
a w sumie na drogach wojewódzkich znaj-
duje się aż 1300 przejść dla pieszych. Jak 
pokazały badania przeprowadzone przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Komen-
dę Wojewódzką Policji w Krakowie, znacz-
na część z nich jest wciąż niedostatecznie 
oświetlona. Ponieważ samorządy gminne 
nie zawsze mogą same uporać się z tym 
problemem, władze województwa od lat 
przekazują środki, aby były one lepiej wi-
doczne i oznaczone.

Źródło: malopolska.pl

Zmiany na 
6 przejściach

 Firma DTM Daniel Kaczmarz z Kęt będzie 
odpowiedzialna za budowę pierwszego 
w Andrychowie socjalnego budynku wielo-
rodzinnego. Znajdować się on będzie przy 
ul. Batorego w Andrychowie w sąsiedztwie 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
14 sierpnia w Urzędzie Miejskim podpisa-
na została umowa z wykonawcą. Podpisy 
złożyli burmistrz Tomasz Żak oraz wła-
ściciel firmy Daniel Kaczmarz. Budynek 
kosztować będzie nieco ponad 2 miliony 
złotych. – W trzykondygnacyjnym bu-
dynku znajdzie się trzynaście mieszkań 
socjalnych. Rozpoczynamy lada dzień, po 
przekazaniu placu budowy – mówi Daniel 
Kaczmarz. Firma DTM na realizację ma 
12 miesięcy. To pierwszy z czterech bu-
dynków, które staną przy ulicy Batorego. 
Kolejne będą budowane w następnych la-
tach, znajdą się w nich w sumie 52 miesz-
kania.

red

Umowa na budynki 
socjalne podpisana

 Prawdziwe tłumy z całego regionu przybyły 
do Stanicy Hucuł w Sułkowicach na tego-
roczny Piknik Ułański, który odbył się 15 
sierpnia.
Podobnie jak w latach poprzednich, tak 
i w tym roku organizatorzy przygotowali 
dla wszystkich mnóstwo atrakcji. Były za-
wody jeździeckie, uroczysty apel, wystawy 
sprzętu i umundurowania wojskowego. 

red

Tłumy na 
Pikniku Ułańskim

Burmistrz zdecydował, że nowy plac han-
dlowy przy skrzyżowaniu ulic Starowiejskiej 
i Metalowców będzie czynny nie tylko w każ-
dy piątek, ale także we wszystkie soboty. I to 
od 18 sierpnia. Przypomnijmy, że targowisko 
w miejscu wyburzonej kotłowni osiedlowej 
działa od 3 sierpnia. Na tym terenie, gdzie jest 
również parking, został wydzielony fragment 
działki, gdzie można handlować. Możliwość 
handlu obwoźnego obowiązuje w każdy pią-
tek i teraz sobotę, od 1 sierpnia do 31 grudnia 
tego roku. Targowisko funkcjonujące na osie-
dlu cieszy się coraz większą popularnością nie 
tylko wśród klientów, ale także sprzedawców, 
których wciąż przybywa, a oferują oni przede 
wszystkim świeże warzywa i owoce, a także 
kwiaty i inne produkty.                                   (mn)

Targ też w sobotę

Pani Rozalia Żydek mieszkanka Targanic ob-
chodziła 21 sierpnia swoje 102 urodziny. Bur-ła 21 sierpnia swoje 102 urodziny. Bur-21 sierpnia swoje 102 urodziny. Bur-
mistrz Andrychowa przesłał Jubilatce życze-
nia oraz bukiet kwiatów. Dostojna Jubilatka 
jest rodowitą targaniczanką, przez całe życie 
mieszka w tym samym gospodarstwie, choć 
dziś już w nowym domu, który wybudował 
Jej jedyny syn. Wychowała się w wielodzietnej 
rodzinie, była najstarszym dzieckiem swoich 
rodziców i miała sześcioro rodzeństwa. Pani 
Rozalia przyszła na świat w Austro-Węgrzech, 
wychowała się w II RP, młodość spędziła pod 
okupacją, a wiek dorosły w PRL, jesień życia 
– w wolnej Polsce. Przez całe życie zajmowała 
się prowadzeniem niewielkiego gospodarstwa 
i uprawą ogrodu, ale w latach 50. i 60. ubie-
głego wieku była też pracownikiem obsługi 
w szkole w Targanicach. Od 1967 r. jest na ren-
cie, a obecnie na emeryturze.                            red

102 urodziny 
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W najbliższych miesiącach powstanie wy-
godny, asfaltowy dojazd do Stadniny „Hu-
cuł” i sąsiadujących z nią posesji.
Kilkusetmetrowy odcinek gruntowej dziś 
drogi przebuduje DROG-BUD ze Spytko-
wic. Inwestycja nosi nazwę „Przebudowa ul. 
Turystycznej w Sułkowicach Łęgu – boczna 
do stadniny” i ma kosztować 598.332 zł. 
Turystyczna już od skrzyżowania z Cen-
tralną ma nowy asfalt, a teraz przyszedł 
czas na kolejne jej boczne odnogi. W Urzę-
dzie Miejskim podpisano w tej sprawie 
umowę z Franciszkiem Frycem, właścicie-
lem DROG-BUDu. Ze strony władz gminy 
swoje podpisy złożyli burmistrz Tomasz 
Żak i główna księgowa UM Ewa Świerczyń-
ska. Turystyczna Boczna będzie gotowa za 
10 miesięcy.                                                     mn

Droga do stadniny
Przy Szkole Podsta-
wowej Nr 4 w Andry-
chowie jest już gotowe 
wielofunkcyjne boisko 
i inne obiekty sporto-
we, jak np. skocznie. 
Po wakacjach zaczną 
z nich korzystać 
uczniowie.
Całość kosztowała 1,4 
mln zł, a prace wyko-
nała firma INŻ-BUD 
z Makowa Podhalań-
skiego. Firma ta ma już 
w swym dorobku inne 
wykonane w gminie 
Andrychów obiekty, jak np. nowe boiska i tereny sportowe przy szkole w Sułkowicach-
-Łęgu. W wymienionej kwocie 1,4 mln zł jest 300-tysięczna dotacja z Ministerstwa 
Sportu.
Aby wszystko wyglądało tak, jak obecnie, wykonawca musiał najpierw wykonać ro-
boty rozbiórkowe wraz z wycinką starej zieleni, ponownie ukształtować teren, razem 
z wzmocnieniem skarp. Konieczne było także wykonanie chodników, schodów, pla-
ców zabaw z obiektami i parkingu z betonowej kostki. Nowe boisko i skocznia w dal 
mają nawierzchnię poliuretanową, a do tego wokół boiska jest nowe ogrodzenie, ławki 
i kosze na śmieci.                                                                                                                       mn

Boisko czeka na uczniów
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Kiedy będą pracować dwie turbiny, zużycie wę-
gla spadnie o 75 proc. Będzie on używany tylko 
w najchłodniejszych miesiącach okresu grzew-
czego grudzień-styczeń-luty. Używanie gazu 
zamiast węgla przełoży się na znaczną poprawę 
jakości powietrza nad Andrychowem. Można tak 
powiedzieć, choć Elektrociepłownia Andrychów 
przez swe wysokie kominy nie jest „producen-
tem” niskiej emisji, to jednak inwestycja ECA 
wpisuje się program poprawy powietrza w Ma-
łopolsce. Szefowie ECA zdecydowali się postawić 
na gaz, bo przemówiły za tym względy tak eko-
nomiczne, jak i ekologiczne. Nie trzeba np. ani 
jednego metra placu czy magazynu, bo gaz płynie 
z sieci. Nie ma też potrzeby składowania odpa-
dów, jak żużel czy popiół – bo ich nie ma.
Nowoczesna, szwajcarska turbina o mocy elek-
trycznej 3400 kW, przypomina swą budową sil-
nik odrzutowy. Dziś już nie można jej zobaczyć, 
bo cała jest zabudowana w specjalnym kontene-
rze, ale my zrobiliśmy kilka zdjęć jeszcze przed 
zabudową i uruchomieniem, więc możecie ją zo-
baczyć. Turbina razem z systemem wymiany cie-
pła (kotłem odzysknicowym), zainstalowana jest 
w budynku dawnej odlewni. Przez kocioł odzysk-
nicowy (wymiennik), który jest kolejną częścią 
instalacji, przepływa 110 m3 wody na godzinę. 
Przepływająca woda odbiera ciepło ze spalin za 

Turbina jak silnik w odrzutowcu
Elektrociepłownia Andrychów przechodzi częściowo na gaz. Trwa techniczny rozruch pierwszej turbiny gazowej, 
a będą dwie. Do tej chwili ECA używała do opalania swych kotłów węgla i częściowo biomasy. Uruchomienie już tej 
pierwszej turbiny zmniejszy zużycie węgla o 40 proc. - jak mówi Andrzej Bizoń, dyrektor ECA. 

turbiną, ogrzewając się do 130 stopni Celsjusza – nie wrze, bo krąży w szczel-
nym układzie zamkniętym, pod ciśnieniem ośmiu atmosfer. Moc cieplna tego 
urządzenia to 6400 kW. W hali przy pierwszej turbinie jest już zarezerwowane 
miejsce na drugą. W najbliższym sezonie będzie działać ta pierwsza turbina. Jak 
zapewnia nas dyrektor, uruchomienie nowego systemu, zatrzyma gwałtowny 
wzrost cen ciepła w Andrychowie.                                                                              (mn)
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Marka Sumera Motor doczekała się wyróżnienia w postaci umiesz-
czenia jej na Mapie Marek regionu Małopolska, co zostało potwier-
dzone odpowiednim dyplomem. Mapa Marek regionu Małopolska 
jest jednym z zadań projektu „Zwiększenie konkurencyjności ma-
łopolskich marek na rynkach zagranicznych”, który służy promocji 
gospodarczej regionu. Projekt jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej.

Istniejąca od niespełna 20 lat firma Sumera Motor, zajmuje się 
produkcją i sprzedażą spalinowych zespołów prądotwórczych. Jak 
wiele podobnych małych i średnich przedsiębiorstw, firma zaczy-
nała od działania w garażu, zaś obecnie dysponuje obszernymi 
pomieszczeniami przy ul. Krakowskiej i planuje budowę całkiem 
nowego obiektu przy ul. Przemysłowej.
W lipcu powstał tu agregat prądotwórczy o rekordowej jak dotąd 
wielkości, legitymujący się mocą maksymalną 660 kVA, czyli prze-
szło 0,5 MW.

Agregat ten, przy masie własnej wynoszącej niespełna 6 ton rozwi-
ja moc znamionową 600 kVA, co odpowiada 480 kW. Tak dużą moc 
zespołu zapewnia potężny, super nowoczesny silnik wysokopręż-
ny FPT IVECO Cursor 16 TE 1, który w wersji przeznaczonej do 
napędu samochodów ciężarowych rozwija moc 855 KM (630 kW). 
Może on napędzać w USA i w Australii wielkie pociągi drogowe 
o masie całkowitej do 140 ton. Dzięki zastosowaniu systemu wtry-
sku Common Rail oraz turbodoładowania z chłodzeniem powie-
trza, silnik spełnia obecne wyśrubowane normy czystości spalin.
U klienta zespół będzie dostarczał energię do pieczarkarni w przy-
padku zaniku napięcia w sieci.

Andrzej Fryś

Marka z potencjałem

Zespół prądotwórczy 600 kVA. Na zdjęciu widać silnik i prądnicę 
przed założeniem obudowy dźwiękochłonnej
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Kartki z pamiętnika Ruth Lieblich
cz. 2 – wrzesień 1941 i wrzesień 1942

Tuż przed drugą z wojen, Andrychów zamieszkiwało 387 Żydów. Kto stąd nie uciekł, 26 września 1941 roku, został 
przesiedlony do getta. Znajdowało się ono w trójkącie ulic: Szewska, Brzegi oraz Kośvitzkiego (dziś 27 Stycznia). Po-

wierzchnia andrychowskiego getta obejmowała 25 ha i liczyła 51 domów. W ciągu zaledwie paru dni Niemcy „oczyścili 
teren” z Polaków. Pozwolono im zabrać jedynie bagaż ręczny i nakazano opuścić domy. 

Getto zostało pomyślane jako 
obóz pracy przymusowej dla Ży-
dów, miało też charakter otwar-
ty. Jedynie jego środkowa część 
od ul. Brzegi była ogrodzona 
dwumetrową siatką. Reszta ulic 
pozostawała pod nadzorem Po-
licji.
Zgodnie z planem miało się tu 
pomieścić 300 Żydów, również 
z okolicznych miejscowości: 
m.in. z Wadowic, Kęt, Białej…  
Andrychowskie getto nie nale-
żało do dużych, za to Niemcy 
uczynili z niego swego rodzaju 
„wizytówkę” humanitarnego 
traktowania Żydów przez III 
Rzeszę. Ponieważ zlokalizowane 
było w pobliżu obozu koncen-
tracyjnego Auschwitz-Birkenau, 
dlatego do  Andrychowa często 
przyjeżdżali przedstawiciele 
Czerwonego Krzyża w „celach 
kontrolnych”. 
Żydzi mogli przebywać 
w getcie tylko tak długo, jak długo 
pozostawali  zdrowi i zdatni  do 
pracy. Jednostki „nieprzydatne” 
kierowano  do  obozu 
koncentracyjnego Auschwitz-
Birkenau.
Zgodnie z nakazem, 26 wrze-
śnia ’41 roku, Lieblichowie wraz 
z córką i synami musieli opuścić  
dom znajdujący się przy Krakau-
erstrasse, gdzie wcześniej pro-
wadzili hotel i gospodę.  
Rutka opisała nam w swoim pa-
miętniku, jak wyglądało „osie-
dlanie” się w getcie. Jak wyglą-
dały minione wojenne wrześnie. 
I jak wyglądał Rosz – Haszana, 
czyli żydowski Nowy Rok. Przy-

pada on na okres, kiedy słońce wstępuje 
w znak Wagi. Żydzi wierzą, że w tym właśnie 
czasie Bóg kładzie na szalach wagi wszystkie 
ludzkie uczynki z poprzedniego roku.  Wedle 
tradycji talmudycznej, w dzień Rosz Hasza-
na, Bóg zapisuje wszystkich świątobliwych 
do Księgi Życia, a grzeszników do Księgi 
Śmierci. Dla tych, którzy znajdują się między 
skrajnościami, wyrok nie zapada aż do dnia 
Jom Kipur. Jak napisze Rutka, wrzesień ’41 
roku, jak i te dwa minione „dał się im we 
znaki”. Do wspomnień z tamtego czasu, do-
rzucimy jeszcze te z września ’42 roku. Ruth 
przebywa już w getcie od roku. Ona o tym nie 
wie, ale my wiemy, że dane jej będzie przeżyć 
jeszcze tylko jeden wrzesień. 
W getcie pielęgnowano  życie kulturalne 
i społeczne. Organizowano wspólne wieczo-
ry szabatowe, wspólnie obchodzono świę-

ta. Nie zaniechano edukacji. Duży udział 
we wspomnianym życiu kulturalnym miała 
Ruth Lieblich, autorka „Pamiętnika”, którego 
fragmenty drukujemy od zeszłego miesiąca. 
Ruth pisała wiersze, nowelki i cieszyła się, że 
daje nimi radość innym. Choć miała dopie-
ro 15 lat, nauczała najmłodszych. Pisaniem, 
nauczaniem i marzeniami – tym wypełniała 
czas pobytu na tym wyizolowanym kawał-
ku andrychowskiej ziemi. O czym marzyła? 
Żeby żyć! I żeby znaleźć się kiedyś w Erec! – 
Ziemi Obiecanej – własnej Ojczyźnie! 
Wypada mi nadmienić, że w prezentowanych 
tutaj zapiskach dokonałam nieznacznych po-
prawek interpunkcyjnych.

Jadwiga Janus

Getto w Andrychowie. Fot. A. Stuglik
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Niedziela   28 IX 1941
Już koniec miesiąca. Miesiąca, który już dwa razy dał nam się we znaki. Dwa lata temu 
– wybuch wojny i ta szaleńcza ucieczka, która opętała ludzi, a strach śmiertelny przed za-
bójczymi bombami – piekielnymi wynalazkami i obawa przed tymi barbarzyńcami i ich po-
stępowaniem, zagnała ludzi we wszystkie końce świata. Cała Europa, a szczególnie Polska, 
była „na kołach”. My na wozie zajechaliśmy za Lublin. W Lublinie pochowaliśmy, straciliśmy 
na zawsze, kochaną babcię. Ile ta ucieczka pochłonęła ofiar! Biedne, nieszczęśliwe, niewinne 
ofiary! Wróciliśmy do domu. Żyło się, jak się dało, w ciągłym strachu w obawie przed jutrem. 
My młodzi, czasem w śmiechu, flircie, zabawie czy książce, zapomnieliśmy o strasznych cza-
sach, które więżą nas. Ale wnet znów boleśnie odczuwaliśmy że „żyjemy”. 
Rosz – Haszana – Nowy Rok… był i przeszedł. Rosz – Haszana trzeci z rzędu na wojnie. 
Pierwszy – na wozie, w trwodze wśród bomb i pożaru. 
Drugi – po spaleniu ukochanej naszej świętej bożnicy. Naprzeciwko zgliszcz, w salach szyn-
ku modliliśmy się, nasze piękne, niezrównane modlitwy hebrajskie i teraz trzeci raz we fa-
bryce pośród gołych desek, krzeseł i stołów w naprędce zrobionym ołtarzu stała święta Tora 
i stamtąd unosiły się głosy modlitwy przepełnione prośbą, szlochem i nadzieją, ulatywały 
cudne melodyjne słowa hebrajskie, wymawiane szczególnie przez nas – młodzież i słowa 
melancholijne, przepełnione bólem i troską, zawodzące, wołające o lepszą przyszłość i byt. 
(…) Odżyła przeszłość pod wpływem szofaru, melodii i poezji oraz treści modlitw. A kiedyż, 
kiedyż wreszcie zleją się wszystkie modlitwy w całość, w cudny, melodyjny głos mowy ojczy-
stej? Kiedy będziemy wspólnie w Erec modlić się po hebrajsku? Kiedy?
Rosz ha szana – początek, próg nowego życia, roku, nowych zmagań z życiem, radości, szczę-
ścia, bogactwa czy smutku, nieszczęść i biedy? I nawet wtedy nie dozwolono wszystkim Żydom świętować. Robotnicy pracowali nie 
mogąc modlić się i święcić tradycję. I Ty Boże widzisz to i nie zmieniasz nic, nie wybawiasz nas. Pozwolisz nas gnębić? Nas, którzy tak 
gorąco w Ciebie wierzymy i tak bardzo Cię kochamy!?
Prawie w sam Nowy Rok dostaliśmy, wszyscy Żydzi w Europie, tzn. w terenach niemieckich, żółte „magen – Dawid” z napisem „Jude”. 
Ale my sobie nic z tego nie robimy, jesteśmy Żydami i czujemy to głęboko, bez tego również.
Ale najgorsze to, że źle się zaczął ten Nowy Rok, bo od przesiedlenia. Wygnano Żydów na brzegi do dziur i nor, ale niektórych i do 
ładnych mieszkań. Rwetes, hałas, ruch, niesprawiedliwość i protekcja były wprost okropne. Ludzie się kłócili, zazdrościli i obmawiali 
nawzajem. Między Żydami, jak wszędzie, są dobrzy i źli, sprawiedliwi i nie.
Wszyscy wspólnie, razem pomagali sobie, nie szczędząc siebie i trudu swego. Wszyscy zjednoczyli się wspólną pracą i niedolą, kto mógł, 
to pracował. 
nie między Wadowiczanami. Wszyscy ciężko harowali /były tam też i lenie/.
Nas czeka przeprowadzka może po Jom Kipur. Na Jom Kipur spodziewamy się, że przeprosimy się z chłopcami. Dał by Bóg, bo przecież 
to dzień pojednania, a my jesteśmy Żydami, dość niezgody i biedy! My nie musimy jej powiększać!
Ale choćby przeprowadzenie nie doszło do skutku, to ja im z serca odpuściłam i żalu do nich nie mam. Sumienie mam czyste!

Środa   16 IX 42
Ostatnie gorące blaski jesiennego słońca. Cudowne wschody różano-świetlane czyste i świeże w chłodzie jesiennych poranków. I noce 
gwiaździste, przepojone tęsknotą. Idąc pod wygwieżdżoną, granatową kopułą niebios, mam wrażenie, że jestem pod stropem naszej 
ukochanej bożnicy, która należy do przeszłości już… I mimo woli muszę myśleć o Bogu i umarłych i o tych ukochanych a dalekich… 
Uczucia kłębią się w duszy! Uczucia nieokreślone, niedopowiedziane budzą się i drgają, a serce bije gorącym przyspieszonym tętnem, 
rytmem, co zagłusza inne uczucia. To płomień na tęsknotę i miłość – nastrój złoto-purpurowej, pięknej, czasem łkającej jesieni.

Czwartek   17 IX 42
Coś rozjaśnia się we mnie i jasno, gorąco błyszczy, gdy wymawiam słowo: młodość.
Młodość to cudownie wiośniane słowo, w którym cały czar życia jest zawarty. Młodość to piękno, a piękno to miłość i przyroda, natura 
boska. Młodość to zwiewne, ukochane słowo, przy których tęczę blasków widzę, wszystkie żywe barwy…
Młodość to siła, co mnie rozsadza i domaga się wolności i piękna! Młodość ukazuje się oczom mej duszy jak subtelnie delikatny, czerwo-
ny kielich kwiatu, który otwiera się tylko pod złotą, ciepłą pieszczotą słońca, a potem znów zamyka płatki swe, by w piękne srebrzyste 
noce księżyca i gwiazd wzdychać do światła i złocistej jasności dni słonecznych… Ten kwiat zaczarowany dzwoni dziwną, prześliczną, 
wiośnianą melodią ukrytą w jego głębi; to pieśń młodości i życia… Ten purpurowy kwiat młodości to rzadki okaz, gdzieniegdzie tylko 
w szczęśliwych, czarownych oczach świata się znajduje… 
Ten niepospolity kwiat, jeden na tysiąc – to wieszcz miłości. Ten kwiat to wytwór absolutnej wolności, przestrzeni, piękna i słońca!
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W programie tegorocznej edycji wrocław-
skiego BRAVE FESTIVAL znalazł się wy-
stęp zespołu ALBINO REVOLUTION CUR-
TURAL TROUP (ARCT). 
Ideą tego wyjątkowego w skali świata OD-
WAŻNEGO FESTIWALU jest podjęcie pró-
by ocalenia zapomnianych, porzuconych, 
osamotnionych kultur i ludzi. Takimi osa-
motnionymi ludźmi są chorzy na bielactwo 
członkowie ARCT. Ich ojczyzną, przekleń-
stwem i cierpieniem jest Tanzania, gdzie 
urządza się polowania – w dosłownym tego 
słowa znaczeniu - na albinosów. Często na-
pada się na nich w domach, by odrąbać im 
rękę, nogę… Części ciała człowieka INNE-ę… Części ciała człowieka INNE-… Części ciała człowieka INNE-
GO niż wszyscy wokół, służą do produkcji 
amuletów. 
TANZANIA
Czarnoskórzy Tanzańczycy wierzą, że cia-
ła ich białych rodaków mają szczególną 
moc. Aby się chronić, tanzańscy albinosi 
skupiają się w gettach. Z takiego getta do 
Wrocławia przyjechał zespół  ALBINO 
REVOLUTION CURTURAL TROUP. Jego 
członkowie z muzyki uczynili środek do 
opowieści o swoim losie, o stygmatyzowa-
niu i wykluczeniu. Winni tego wykluczenia 
są: enzym, szamani i rząd. 
Dlaczego enzym? Bo brak enzymu wy-
twarzającego melaninę – barwnik odpo-
wiedzialny za kolor skóry powoduje albi-
nizm – chorobę genetyczną zakodowaną 
w strukturach DNA.
Dlaczego szamani? Albinosi od zawsze 
budzili zaciekawienie swoim wyglądem; 
zwłaszcza w Afryce. Regularne polowa-
nia na nich rozpoczęły się niedawno, bo 
od 2005 roku. Martyna Wojciechowska, 
dziennikarka i podróżniczka, która udała 
się na Czarny Ląd, by dotrzeć do źródeł 
zjawiska, tak opowiadała w jednym z wy-
wiadów:
- Problem zaczął się dopiero wtedy, gdy lokalni 
szamani rozpowszechnili opinię, że części ciała 
chorych mają magiczną moc i lecznicze działa-
nie. Nie przypadkiem przekonanie to nałożyło 
się na moment kryzysu, kiedy jezioro Wiktorii 
okazało się zanieczyszczone i nie było w nim 
już zbyt wielu ryb. Zaczęto wówczas szukać 
sposobu na wzbogacenie się. Szamani wmó-
wili ludziom, że dzięki amuletom wyrabianym 
z części ciała albinosów, mogą mieć wszystko.
Udko z kurczaka, pasztet z dzika, amulet 

z albinosa… Co za różnica? Istotna. Ponoć, 
sprzedaż amuletów to kokosowy interes.
Dlaczego rządzący? Jeśli rząd państwa nie 
obejmuje obowiązkową edukacją swojego 
społeczeństwa, nie nadaje edukacji wagi 
priorytetowej, nie wymaga nauczania em-
patii, tolerancji oraz logicznego i krytycz-
nego myślenia, to tak jakby walkowerem 
oddawał szamanom panowanie nad serca-
mi i umysłami swoich obywateli. 
Natura ma prawo do „pomyłki”. Człowiek 
nie ma prawa do jej wykorzystywania. 

Czymś nieludzkim jest świadome styg-
matyzowanie INNEGO w celu osiągnięcia 
jakiejś korzyści: czy to finansowej, czy to 
politycznej, czy choćby tylko wzmocnie-
nia swojego ego. Z jednej strony „czymś 
nieludzkim”, z drugiej strony „tylko i wy-
łącznie ludzkim”, bo anomalie zdarzają się 
w całym świecie przyrody, ale tylko czło-
wiek potrafi zrobić z tego użytek.
FRANCJA
Generalnie nie czytam komentarzy. Ale, 
gdy tylko dziewiętnastoletni chłopak, który 

Czarno-białe multi-srulti
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oczarował mnie swoim talentem czyli Ky-
lian Mbappe oraz jego koledzy wznieśli pod 
niebo puchar Mistrzów Świata ad. 2018, 
gdy tylko złote confetti opadło na murawę 
moskiewskiego stadionu na Łużnikach, 
odpaliłam komputer, aby skonfrontować 
moje przypuszczenia, co do tonacji komen-
tarzy polskich fanów piłki nożnej. Nie my-
liłam się. Pasjonujący mecz, który potrafił 
wciągnąć kogoś takiego jak ja, czyli osobę 
absolutnie niezaangażowaną emocjonalnie 
w ten sport, nie znalazł większego uznania 
wśród Polaków. Jak wynika z komentarzy, 
reprezentacja Francji  nazwana przez ko-
goś reprezentacją multi-srulti, budziła raczej 
politowanie. Wręcz odmawiano prawa do 
nazywania jej drużyną narodową!  
Zaangażowanie zawodników i znakomicie 
wykonana praca, ich zwycięstwa,  sukces 
kraju zapisany w światowych annałach, ra-światowych annałach, ra-annałach, ra-
dość i poczucie dumy ofiarowane milionom 
Francuzów... były niczym wobec koloru 
skóry niektórych piłkarzy oraz ich egzo-
tycznie brzmiących nazwisk. 
Komentarze pełne pogardy dla INNEGO 
znalezione na polskich portalach interne-
towych niewarte są cytowania. Myślę, że 
wynikają z niewiedzy. Jak bielactwo tan-
zańskich albinosów ma źródło w genach, 
tak obecność czarnoskórych obywateli 
w społeczeństwie francuskim ma swoje 
źródła w historii. 
Francja – jeszcze niedawno kolonialne im-
perium na kontynencie afrykańskim. Dziś 
– dominator w piłce nożnej na świecie. To 
nie żadne multi-srulti. To umiejętność wy-
najdywania i szlifowania talentów przez lu-
dzi, których nie zaślepił kolor czyjejś skóry 
i nie zagłuszyło obco brzmiące nazwisko.
POLSKA
Gdyby Kylin Mbappe zamarzył sobie za-
mienić barwy klubowe PSG na Beskid An-
drychów, gdyby  nawet nie chciał za swoją 
grę ani grosza i gdyby klub nie musiał  za-
chodzić w głowę jak pokryć koszty transfe-
ru, czy zostałby tu przyjęty? Wątpię. Mo- Wątpię. Mo-Mo-
głoby się okazać, że przeszkodą jest poziom 
melaniny znacznie odbiegający od „polskiej 
normy” i niemożliwy do zaakceptowania 
przez prawdziwych kibiców.
 „Jebać Araba, jebać Murzyna. To KS Be-
skid – biała drużyna” – skandowało dzie-
siątki gardeł w czerwcowe popołudnie, 
a rymowanka niosła się od stadionu przez 
ulicę Kościuszki, aleję Wietrznego, po zbo-ę Kościuszki, aleję Wietrznego, po zbo- Kościuszki, aleję Wietrznego, po zbo-
cze Pańskiej Góry...
- Jakie to dziwne – pomyślałam sobie. Pod-
czas, gdy dla jednych biała skóra jest prze-
kleństwem i zagrożeniem, dla innych war-

tością, czymś na kształt dumnie niesionego 
sztandaru, w imię którego „skóroinnym” 
należy się pogarda. A przecież biel skóry 
nie jest żadnym osobistym osiągnięciem. 
Jest zakodowanym w genach darem, jak 
kolor włosów, oczu, wzrost, rozmiar stopy 
czy penisa.
Jest wypadkową miejsca, w którym się ro-
dzimy. 
Te kompletnie niezależne od nas rozmiary 
i ubarwienia są bez znaczenia wobec tego, 
czy ktoś jest dobrym człowiekiem, czy 
złym. Czy jest nam z nim dobrze czy źle? 
Co sieje wokół: dobro czy zło?
To podstawowe kryteria rozpatrywania 
wartości osoby. Czy wzorcowy kolor skó-
ry, właściwe wyznanie, nawet  modelowa 
konstrukcja nazwiska zakończona na – ski 
posła czterech kadencji Zbonikowskiego 
może rozgrzeszać jego psychiczne i fizycz-
ne znęcanie się nad żoną, o którym dość 
głośno ze względu na toczący się proces 
sądowy? Swego czasu osobą posła zajmo-? Swego czasu osobą posła zajmo-
wał się także sąd cypryjski, który wlepił mu 
karę ponad 11 tys. euro za zdewastowanie 
po pijaku pola golfowego. Wyznanie, po-
chodzenie, rasa oraz pozycja oskarżonego 
nie stanowiły żadnej okoliczności łagodzą-
cej. Przypomnijmy tylko, że Zbonikowski  
jako przedstawiciel polskiego Sejmu repre-
zentował naród na wyjazdowym spotkaniu 
Komisji do spraw Prawnych Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Europy.
W białej drużynie, obok posła Zbonikow-
skiego, spokojnie znalazłoby się miejsce 
dla zięcia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 
wyłudzającego pieniądze z funduszu dla 
niepełnosprawnych, dla córki tegoż pre-
zydenta, która zataiła przed pierwszym 
mężem, że utrzymuje, wychowuje i kocha 
jak swoje dziecko innego mężczyzny (tzn. 
późniejszego drugiego męża, którego 
miejsce zajął już trzeci mąż). Oczywiście, 
że uprawnionym do wstąpienia w szeregi 
byłby niezapomniany poseł Pięta; a to za 
sprawą pozamałżeńskiej miłości kwitnącej 
w hotelu sejmowym, zrodzonej podczas 
miesięcznic smoleńskich… Choć szeregi 
białej drużyny mogłoby zasilić jeszcze sporo 
osób z pierwszych stron gazet, w których 
jawią się jako wzorowi obywatele, żarliwi 
katolicy i patrioci… ogłaszamy tymczaso-
we wstrzymanie naboru. 
„Jebać Araba, jebać Murzyna!” – trudno od-
gadnąć, co „poeta” miał na myśli, z pewno-
ścią nie o zrozumienie i tolerancję inności 
mu chodziło. Nie wiedzieć czemu „poeta” 
pominął Żyda; albo zapomniał, albo mu się 
nie rymowało. Na przykładzie mojej alter-

natywnej białej drużyny chciałam pokazać, 
że stygmatyzowanie i generalizowanie (!) 
jest obosieczną bronią. 
Ani tu, ani gdzieś tam nie można wieść 
godnego życia kosztem krzywdy drugiego 
człowieka. 
Próbuję wyobrazić sobie taką oto scenę. 
W dorocznej pielgrzymce kibiców przy-
bywają na Jasną Górę także kibice Beski-
du Andrychów. Anonsują się firmowym 
okrzykiem: „Jebać Araba, jebać Murzyna. 
To KS Beskid – biała drużyna”; po czym 
składają pokłon Jasnogórskiej Pani – Czar-
nej Madonnie i siedzącemu na jej kolanach 
Jezusowi – też czarnemu. Może zdarzyłby 
się cud i któryś zorientowałby się, że jako 
prawdziwy PKK (Polak, katolik, kibic) 
rozmija się z dekalogiem, przynajmniej 
w dziewiątym jego punkcie. Czy wobec 
tego, że przykazania te sformułował Moj-
żesz – Żyd i uchodźca, „prawdziwy” by je 
zbojkotował czy ustanowił własne? No 
i czy godzi się, by wynik meczu białej 
drużyny wyświetlano przy pomocy cyfr 
arabskich? Wszak Arabom zawdzięczamy 
upowszechnienie w Europie wymyślonych 
przez Hindusów cyfr od 0 do 9.  
Hipokryzja daje czasem powód do fantazjo-
wania i do rechotania ze śmiechu też. We-
szłam na stronę http://aksbeskid.futbolo-
wo.pl/ i cóż widzę? Jakieś buty reklamuje  
czarnoskóry piłkarz (chyba sławny). „Jebać 
Araba, jebać Murzyna”! Czy pieniądze 
z reklamy również?
Dużo podróżuję po świecie. Mam przyja-
ciół wśród Żydów, Arabów, Berberów, Hin-
dusów, Afrykańczyków, w kibicowskim ję-
zyku zwanych Murzynami; całe spektrum 
ras i wyznań. Co dzień ktoś kontaktuje się 
przez Watts App. Michael (Afrykanin) roz-
pacza, bo dziewczyna, która miała być jego 
żoną, właśnie wyszła za innego. Judith 
(Żydówka) chwali się nagraniem z występu 
swojej wnuczki – baletnicy, a Szymon (też 
Żyd) donosi, że owoce mango z jego ogrodu 
są już dojrzałe. Omaima (Arabka) przysyła 
mi życzenia z okazji święta Eid–al Adha. No 
i co z tego, że to nie moje święto. Świętem 
jest pamięć i serdeczne słowa docierające 
do mnie znad Zatoki Perskiej. Z myślą o 
nich wszystkich napisałam ten tekst. To 
dobrzy ludzie. Nie zasługują na to, by ich 
„jebać” (cokolwiek „poeta” miał na myśli), 
by krzywdzić ich słowem i czynić z nich 
wrogów. Jak widać, nastawianie jednych 
przeciw drugim wcale nie jest domeną wy-
łącznie szamanów z dalekiej Tanzanii. 

Jadwiga Janus
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16 sierpnia około godziny 20:30 w jednym z zatorskich parków 
rozrywki doszło do nieszczęśliwego wypadku, podczas którego 
śmierć poniósł 37-letni pracownik parku, mieszkaniec powiatu 
krakowskiego. Jak wstępnie ustalili policjanci, pracownik parku 
zauważył, że jednej z osób znajdujących się na rollercoasterze wy-
padł telefon komórkowy. Mężczyzna postanowił wejść pod kon-
strukcję, aby wyjąć telefon. Niestety w tym momencie nadjechała 
kolejka, a jeden z wagoników uderzył mężczyznę. W wyniku ude-
rzenia 37-latek doznał bardzo poważnych obrażeń ciała i pomimo 
przeprowadzonej reanimacji jego życia nie udało się uratować.
Policja oraz prokurator ustalają dokładne okoliczności i przyczyny 
tej tragedii.

red  W nocy z 18/19 sierpnia o godzinie 1:20 policjanci z Komisariatu 
policji w Kętach otrzymali zgłoszenie dotyczące kolizji w Bulowi-
cach przy ulicy Bielskiej.
Ze zgłoszenia wynikało, że do przydrożnego rowu wjechał samo-
chód marki VW Golf. We wskazane miejsce natychmiast pojechali 
policjanci, którzy szybko zlokalizowali pojazd. Jak się okazało za 
jego kierownicą siedziała 20-letnia mieszkanka Andrychowa. Ba-
danie stanu trzeźwości kobiety wykazało 1,17 promila alkoholu – 
informuje nas Małgorzata Jurecka z KPP w Oświęcimiu. Za kiero-
wanie w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do 
lat 2 oraz zakaz prowadzenia pojazdów nie mniejszy niż trzy lata. 
Ponadto osoba kierująca pojazdem w stanie nietrzeźwości musi się 
liczyć z konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej 
kary, sąd  obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne w wysoko-
ści nie mniejszej niż 5 tys. złotych.
Fot. DK52Info

20 sierpnia policjanci z Komisariatu Policji w Kętach zatrzyma-
li 55-letniego mieszkańca Kęt, podejrzanego o uszkodzenie ciała 
swojego brata bliźniaka. Będący pod mocnym wpływem alkoholu 
mężczyźni pokłócili się podczas przygotowywania kolacji. W ponie-
działek wieczorem tuż po godzinie 21:00 policjanci zostali powia-
domieni o mężczyźnie z ranami ciętymi znajdującym się w jednym 
z mieszkań w Kętach. Funkcjonariusze natychmiast pojechali pod 
wskazany adres, gdzie ustalili, że pomiędzy dwoma 55-letnimi brać-
mi doszło do kłótni, w trakcie której jeden z mężczyzn przy użyciu 
noża kuchennego zranił brata w ramię. Poszkodowany z kilkoma 
powierzchownymi ranami ciętymi został przewieziony do szpitala, 
natomiast sprawca uszkodzenia ciała został zatrzymany i trafił do 
policyjnego aresztu. W chwili zdarzenia obaj mężczyźni byli pod 
wpływem alkoholu, w organizmie mieli po 2 promile alkoholu. W 
związku z faktem, iż obrażenia ramienia, których doznał pokrzyw-
dzony nie stanowiły zagrożenia dla jego życia, policjanci postawili 
podejrzanemu zarzut lekkiego uszkodzenia ciała. Za popełnione 
przestępstwo  grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. red

22 sierpnia – 25 minut po godzinie 12. doszło do kolizji drogowo-
-kolejowej. Ranny został kierowca samochodu.
Zdarzenie miało miejsce na ulicy Tkackiej na niestrzeżonym prze-
jeździe kolejowym, gdzie samochód dostawczy Poczty Polskiej wje-
chał pod nadjeżdżający skład kolejowy. Jedna osoba została ranna, 
jest nią kierowca samochodu pocztowego. Ranny trafił do szpitala. 

fn

Zator. Policjanci wyjaśniają 
okoliczności nieszczęśliwego 
wypadku śmiertelnego

Samochód pocztowy 
wjechał pod pociąg

Nietrzeźwa 20-latka 
zakończyła jazdę w rowie

Kęty. Ostra kłótnia bliźniaków 
podczas rodzinnej kolacji
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14 lipca Bałtyk przywitał naszych uczniów 
słońcem, ciepłą wodą i lekką bryzą. Od pierw-
szego dnia rozpoczęła się nauka pływania, 
zabawa z falami i oczywiście stawianie pia-
skowych zamków i budowli. Po plażowaniu 
czas wypełniony był kolejnymi atrakcjami: 
jazdą na gokartach, grą w kręgle, rozgryw-
kami sportowymi, dyskotekami oraz anima-
cjami prowadzonymi przez wychowawców. 
W grupach wieczorami przygotowywano po-
kazy zaplanowane na spotkanie przy ognisku 
integracyjnym organizowanym na półmetek 
pobytu. Prawdziwą furorę i największy aplauz 
publiczności zdobył występ „Tańczące Babusz-
ki z Kaczyny”, który zaprezentowali uczniowie 
naszego ośrodka. Trzy, spośród uczestniczek 
wyjazdu: Ola, Kinga i Sylwia miały okazję ob-
chodzić w tak licznym gronie swoje urodziny. 
Nie zabrakło w tym dniu tradycyjnego „Sto 

lat”, pizzy i coli w miejscowej restauracji.
W dobrej zabawie i aktywności nie prze-
szkadzały nawet chmury na niebie i deszcz. 
Najlepszymi sposobami na nudę okazały się 
wówczas: gra w karty, rozgrywki w kręgle 
i energetyczna zumba. Jak to nad Bałtykiem 
przystało, nie zabrakło również rejsu statkiem 
i zwiedzania latarni morskiej. Ogromnym za-
interesowaniem uczestników cieszyła się prze-
jażdżka turystyczną ciuchcią, wizyta w Zamku 
Książąt Pomorskich w Darłowie oraz atrakcje 
nadmorskiego „wesołego miasteczka”. Najbar-
dziej jednak w pamięci uczestników letniego 
wyjazdu pozostanie dotyk ciepłego piasku pod 
stopami, szum fal i widok niesamowitych za-
chodów słońca.
Wakacyjne wyjazdy nad morze, organizowa-
ne przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Kaczynie we współpracy ze Stowarzysze-

niem Olimpiad Specjalnych – Oddział Beskidz-
kie, mają już 26-letnią tradycję. Wzięła w nich 
udział bardzo liczna ilość osób niepełnospraw-
nych z naszego regionu. Chylimy więc czoła 
i składamy podziękowania wszystkim sponso-
rom, darczyńcom i wspierającym organizację 
tego przedsięwzięcia.   T.K.

Niezapomniane chwile nad Bałtykiem
Lato dobiega końca, ale wakacyjne dni spędzone przez uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie 

na kolonii, turnusie rehabilitacyjnym oraz obozie sportowym w Darłówku na długo pozostaną w ich pamięci.

Spółka Andoria z nowym logo
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Andoria (do niedawna znana pod nazwą Andoria-Mot), należąca obecnie 
do Grupy Zawiercie, ale nawiązująca do długoletniej tradycji silnikowej Andorii S.A., zmieniła ostatnio logo.

Jak poinformowała mnie szefowa marketingu p. Monika Koczur, fa-
bryka zatrudnia obecnie około 500 osób, zaś roczna sprzedaż wynosi 
w przybliżeniu 80 milionów zł. Produkcja silników wysokoprężnych, 
z której słynęła dawna Andoria, została obecnie znacznie ograniczona. 
Wytwarzany jest jedynie jeden, produkowany od 60 lat, silnik S320 
i jego rozwojowa mutacja S321. P. Włodzimierz Serafin, który także 
pracuje w marketingu, powiedział, że takich właśnie silników domaga-
ją się afrykańscy klienci z Etiopii, Czadu i Sudanu, którzy bardzo sobie 
cenią ich prostą budowę, oraz trwałość i niezawodność. Warto dodać, 

że Hassan Musa, obecny importer z Sudanu, jest wnukiem pierwszego 
dealera Andorii na tym rynku. Łączna produkcja silników S320 i S321 
to 2000 szt./rok. Głównymi produktami spółki Andoria są obecnie 
surowe i obrobione odlewy, a także zmontowane z nich komponenty. 
Odbiorcami są tu producenci urządzeń transportowych (dźwigów i 
schodów ruchomych) Kone i Schindler, a także wytwórca podzespołów 
dla motoryzacji Hassewerde. Z kolei korpusy pomp wodnych produko-
wane są dla firmy Sisu – fińskiego producenta silników i ciągników.

Andrzej Fryś

Nowe logo Andorii nawiązuje do dużej 
ilości produkowanych tu różnych kompo-

nentów
W hallu siedziby Zarządu umieszczono 
model silnika S 320, służący do prezentacji 
jego prostej budowy

Przy obróbce niezbyt długich produkowa-

nych serii bardzo dobrze się spisują ela-

styczne, sterowane komputerem, centra 
obróbcze japońskiej firmy Okuma.
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KULTURA

Andrychowskie echa Wielkiej Wojny

Władysław Hajewski 
w wydanej w r. 1937 książce 
„Zarys historii pracy nie-
podległościowej Powiatu 
Wadowickiego”, tak pisze 
o andrychowskiej S.D.P.: 
„Zapamiętano, że między in-
nymi należeli do niej: Michał 
Kowalczyk, Józef Krupnik, 
Franciszek Bizoń, Antoni 
Kołaczek, Jan Gwoździe-
wicz, Józef Pabiś, Walenty 
Tomiak. Wszyscy wymie-
nieni wyruszyli z S.D.P. do 
Legionów. Jako rzecz cha-
rakterystyczną podnieść tu 
trzeba, że przed wyrusze-
niem zapewnił Fryderyk 
Czeczowiczka właściciel 
fabryki wyrobów tkackich 
w Andrychowie robotników 
fabrycznych należących 
do S.D.P., że i po powrocie 
przyjęci zostaną do pracy, co 
z uwagi na rodziny było ich 
jedynym skrupułem, a przy-
rzeczenie to zostało istotnie 
dotrzymane. 
Drużynę wyekwipowano  
kosztem 1062,34 Koron, na 
którą to kwotę złożył się Sokół i mieszkańcy Andrychowa oraz okolicy, bieliznę z dużych zwojów darowanych przez fabrykę Czeczowicz-
ków szyły miejscowe Panie: Adela Enochowa, Maria Zimnalowa, Wanda Zimnalówna, Sowińska Ludwika, Kreczmerówna, Zagórska, 
Cholewkowa i inne, wreszcie dalszą pracą zajmowała się gorąco Hr. Róża Bobrowska.”
Po tym przydługim cytacie warto może spróbować określić, kim były „miejscowe Panie”, które tak się starały o wyposażenie legionistów. 
Otóż Adela Enochowa była wnuczką prezesa andrychowskiego Kahału, literatką i działaczką społeczną. Zginęła zamordowana przez 
hitlerowców w Auschwitz-Birkenau. Maria Zimnalowa i Wanda Zimnalówna to zapewne żona i córka Franciszka Zimnala, kierownika 
szkół męskiej i przemysłowej (którą zorganizował), a także działacza społecznego. Ludwika Sowińska to pewnie córka Józefa, zamoż-
nego andrychowskiego kupca i Radnego Miejskiego, i siostra Marii, żony adwokata Cholewki, która także brała udział w wyposażeniu 
legionistów. Wreszcie Róża z Męcińskich Bobrowska to znana działaczka społeczna, żona Burmistrza Stefana hr. Bobrowskiego. O Róży 
Bobrowskiej będzie jeszcze mowa w następnym odcinku.
Wyżej opisane działania Braci Czeczowiczków nie zamykają ich pozytywnej aktywności podczas Wielkiej Wojny. Na Sesji Rady Miejskiej  
w dniu 22 czerwca 1918 r. rozpatrywano pismo z dnia 5 stycznia 1918 r., w którym właściciele Pierwszej galicyjskiej tkalni mechanicznej 
dla wyrobów bawełnianych Braci Czeczowiczka w Andrychowie donoszą, że mimo iż galicyjski Wydział Krajowy zwolnił ich z podatków, 
„począwszy od r. 1918 aż do końca wolnego od autonomicznych podatków czasokresu mają zamiar płacić gminie miasta Andrychowa na 
podatki gminne dobrowolny dar roczny w kwocie 2000 koron bez żadnych zastrzeżeń – z tą jedynie nadzieją, że gmina miasta Andrycho-
wa uzna to ich postępowanie i gdy oni cokolwiek od gminy miasta Andrychowa zapotrzebują – taż gmina okaże im nadal również swoją 
gotowość tak, że dotychczasowy przyjazny stosunek i wzajemna przychylność zachowaną zostanie”. Dziś pewnie taki list nazwalibyśmy 
aktem korupcji, ale w tamtych ciężkich czasach dar ten radni przyjęli z radością.

Andrzej Fryś

Część III

W Andrychowie, jak w całej Galicji panowało podczas wojny wzmożenie patriotyczne. Patriotyzm wspomagała w naszym 
mieście Czytelnia Polska, a także istniejący od 1903 r. „Sokół”, którego prezesem był Radny miejski i aktywny działacz spo-

łeczny dr Jan Malec. Komendantem tak zwanej Sokolej Drużyny Polowej (S.D.P.) był nauczyciel Ferdynand Kłapa. 

W książce W. Hajewskiego nie doszukałem się roku, w którym andrychowscy ochotnicy wstąpili do 
Legionów. Bardzo możliwe, że na tym zdjęciu z roku 1914, pochodzącym ze zbiorów Rodziny Gwoź-

dziewiczów, widzimy pożegnanie świeżo upieczonych legionistów.
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Ruszyły zapisy do Świetlicy na nowy rok szkolny 2018/2019. Zaprasza-

my do zapoznania się z ofertą oraz bezpośrednio w placówce przy 
ul. Metalowców 10. Szczegóły pod numerem telefonu 33 875 24 29.

Zachowane pozostałości z XIX w., np. dawny dom Burych odbudo-
wany  przy ul. Garncarskiej, piekarnia Byliców (Rynek 23), czy dom 
przy Krakowskiej 59 dowodzą jednak, że domy z podcieniami były 
bardzo ładne.

Dziś, na naszych oczach, popadają w ruinę kolejne zabytki. Jeden 
z najstarszych, pochodzący z roku 1809, dom przy Rynku 2 został 
zdeformowany nieprzemyślanym remontem i do dziś dnia straszy 
fasadą osłoniętą podartą i brudną plandeką. Obok niego powstała 
koszmarna dziura po wyburzonym domu Rynek 3. A przecież układ 
urbanistyczny centrum Andrychowa jest zabytkowy, co powoduje 
biurokratyczne przeszkody Konserwatora Wojewódzkiego nawet 
przy prowadzeniu remontu wcale niezabytkowych kamienic.
Niszczeje piękna willa wybudowana na początku XX w. dla dyrekto-
ra fabryki Braci Czeczowczka. Na jeszcze starszym budynku dworca 
kolejowego zaczyna zapadać się dach. Ten ostatni fakt tym bardziej 
martwi, że wybudowane w tym samym czasie i w podobnym stylu 
dworce w Bielsku-Białej i w Wadowicach doczekały się remontu i wy-
glądają okazale. Jest jeszcze - last, but not least – sprawa zabytków 
kultury materialnej. Myślę tu o eksponatach z dawnej Izby Tradycji 
Andorii. W podziemiach biurowca zgromadzone jest przeszło 20 
wyrobów Wytwórni, z których najstarszy (zabytkowy mlewnik) li-
czy sobie przeszło 70 lat.  Eksponaty te, przechowywane wyłącznie 
dzięki uprzejmości Spółki Arion Office, są praktycznie niedostępne 
dla zwiedzających. Myślę, że trzeba by je przenieść w dogodniejsze 
miejsce i udostępnić publiczności. Warto może dodać, że istnienie 
Izby Regionalnej Andorii było odnotowane w przewodniku: „Muzea, 
Izby Regionalne i Pracownie w Województwie Małopolskim” wyda-
nym w roku 2004 przez krakowskie Muzeum Etnograficzne, pod 
auspicjami Marszałka Województwa Małopolskiego.

Andrzej Fryś

A zabytków szkoda…
Andrychowskim okiem

Nasze miasto nie ma szczęścia do zabytków. Gdy starając się udowodnić tę tezę napiszę, że gdyby nie pożar śród-

mieścia w czerwcu 1893 r., to nasz rynek wyglądałby tak, jak rynek w Lanckoronie, otoczony pięknymi drewnianymi 
domami z podcieniami, to Szanowni Czytelnicy mnie słusznie wyśmieją, bo funkcja miastotwórcza jest nieubłagana i 
zabudowa drewniana i tak musiałaby ustąpić murowanej. 

Zabytkowa chałupa Burych foto: Jan Świderski

Mlewnik z 1945 r. foto: Anna Kozieł
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Do XIX w. zainteresowanie turystyką na ziemiach polskich było 
raczej znikome i sprowadzało się przede wszystkim do odwiedza-
nia obiektów religijnych czy też uzdrowisk. Przełom XVIII i XIX w. 
przyniósł w tym zakresie spore zmiany: swoje podróże mające na 
celu badanie regionu i popularyzowanie wiedzy o nim odbywali 
m. in. Stanisław Staszic, Julian Ursyn Niemcewicz, Wincenty Pol, 
Tytus Chałubiński, Seweryn Goszczyński, Ludwik Zejszner, czy 
Oskar Kolberg. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się rejony 
Tatr, Pienin i okolice Babiej Góry.
Początkowo turystyka górska była domeną przede wszystkim 
arystokracji, w ciągu XIX w. zaczęła jednak zyskiwać coraz więcej 
zwolenników ze strony ludzi nauki czy kultury, z powodzeniem 
organizowano również wycieczki dla uczniów szkół. W Beskidzie 
Małym pamiątką z tego prekursorskiego okresu są tzw. „Hrabskie 
Buty”, które turyści mogą dziś podziwiać przy Schronisku PTTK 
„Leskowiec”. Po raz pierwszy opisał je prof. Kazimierz Sosnowski 

w szkicu „Beskid Mały”, który ukazał się w „Wierchach” (nr 3, 
1925): „Leskowiec jest świetnym punktem widokowym. Zdobi 
wierch jego wysoki krzyż drewniany, około leżą duże płyty ka-
mienne, na których byli właściciele tych dóbr sprzed 30 lat ku 
upamiętnieniu swego pobytu kazali kuć ślady swych stóp i herby. 
Nie dali się ostać tym pańskim kaprysom pasterze i płyty potłukli, 
bądź „skulali” na dół u swojej uciesze (…)”. Z tego powodu okolicz-
ni mieszkańcy często nazywali Leskowiec „Butami”. Nie wiadomo, 
ile kamiennych płyt znajdowało się pierwotnie na szczycie. Na po-
czątku lat 90. XX w. na zboczach góry Jan Zieliński znalazł dwie 
z nich, na których odbite są buty hr. Adama Potockiego (1846),  
a także hr. Mery Wielopolskiej i Romana Taube (1898).
Przełomowym momentem w historii polskiej turystyki górskiej 
było powołanie w 1873 r. Galicyjskiego Towarzystwa Tatrzań-
skiego (w 1874 r. nazwę zmieniono na Towarzystwo Tatrzańskie, 
a w 1920 r. na Polskie Towarzystwo Tatrzańskie). W 1893 r. we Fryd-
ku na Morawach powstała organizacja konkurencyjna dla Towarzy-
stwa Tarzańskiego – Beskidenverein (Towarzystwo Beskidzkie, BV), 
a jej głównym zadaniem był rozwój turystyki wśród ludności nie-łównym zadaniem był rozwój turystyki wśród ludności nie-wśród ludności nie-
mieckiej na terenie rozciągającym się od Łysej Góry (Beskid Moraw-
sko-Śląski) po Babią Górę (Beskid Żywiecki). W 1903 r. staraniem 
BV powstało najstarsze schronisko w Beskidzie Małym, które zlo-
kalizowane było na Magurce Wilkowickiej (niem. Josefsberg). Budy-
nek dwukrotnie odbudowywano po pożarach, a obecny wzniesiono 
w 1913 r.1 Inną organizacją działającą na polu turystyki górskiej było 
Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczno-Sportowe „Makkabi”, które 
posiadało swój oddział również w Andrychowie.
Konflikt pomiędzy PTT a pozostałymi organizacjami, zwłaszcza 
BV, wynikał przede wszystkim z faktu, że do zadań ówczesnej 
turystyki należało propagowanie elementów narodowościowych. 
Na czym ów konflikt polegał w praktyce? Każda z organizacji 
na własną rękę budowała w górach schroniska, wydawała mapy, 
a także znakowała szlaki turystyczne. Ostatnia kwestia była dla 
wędrowców szczególnie uciążliwa, bo jak odnaleźć się w górach, 
w których nie ma jednolitego oznakowania? Spór przeszedł do hi-
storii turystyki górskiej jako tzw. „wojna na pędzle”, w której obie 
strony nie tylko wyznaczały własne szlaki, ale niszczyły oznako-
wania wykonane przez drugą stronę konfliktu. Sprawę próbowała 
rozwiązać m. in. Dyrekcja Dóbr Żywieckich, która w 1926 r. nadała 
prawo znakowania szlaków na podległym sobie terenie, obejmują-
cym również lasy w Beskidzie Małym, PTT. Zarządzenie nie było 
jednak respektowane, dlatego też znakarze każdorazowo musieli 
okazywać legitymację uprawniającą do odnawiania lub wyznacza-
nia nowych szlaków.

1 Na Magurce Wilkowickiej przed 1939 r. istniały też schronisko 
Roberta Urbanke (lata 30.) i schronisko Karola Sikory „Widok na 
Tatry” (1914), które znajdowało się w kierunku na Czupel i funk-

cjonowało do 1967 r.

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

3 września 2018 r. mija 85 lat od uroczystego otwarcia schroniska na Leskowcu – miejsca kultowego dla wielu pokoleń 
andrychowian. Z okazji rocznicy warto przypomnieć, jak rozwijała się turystyka górska na naszym terenie przed II 
wojną światową.

„Hrabskie Buty” przy Schronisku PTTK Leskowiec, 2017 r. 
Fot. D. Rusin
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Wróćmy jednak do obszaru interesującego nas bezpośrednio. 
Turystyka górska w Beskidzie Małym do I wojny światowej nie 
cieszyła się wielkim zainteresowaniem, choć koniecznie trze-
ba wspomnieć o wycieczkach organizowanych dla uczniów wa-
dowickiego gimnazjum, a także o pielgrzymkach mieszkańców 
z okolicznych miejscowości, organizowanych w 1900 r. w związku 
z poświęceniem krzyży jubileuszowych na Leskowcu i Jawornicy 
(najstarszy krzyż, znajdujący się na Gancarzu, ustawiony został 
staraniem Jakuba Sikory z Choczni w II poł. XIX w.). Dziś krzyże 
znajdziemy tylko na Jawornicy i Gancarzu, pochodzą one jednak 
z czasów późniejszych – pierwszy z 1935 r., drugi zaś z 1931 r. 
Po 1918 r. zaczęto dostrzegać konieczność zagospodarowania Be-
skidu Małego dla turystów, a duża była w tym zasługa Emila Ze-
gadłowicza i skupionych wokół niego artystów. Inną osobą, która 
zwróciła uwagę na walory turystyczne tego pasma górskiego był 
Władysław Midowicz, wówczas jeszcze student geografii na UJ. 
To właśnie Midowicz w 1925 r. wytyczył pierwszy szlak w Beski-
dzie Małym, wiodący z Porąbki przez Wielką Puszczę do Przełęczy 
Kocierskiej (szlak czerwony). Ciekawostką jest, że w omawianym 
okresie w odniesieniu do tego pasma górskiego używano czasem 
także innych nazw. W 1914 r. Kazimierz Sosnowski w swoim 
„Przewodniku po Beskidach Zachodnich” pisząc o górach leżących 
„na północ od kotliny żywieckiej, między Skawą od wschodu a Bia-
łą (śląską) od zachodu, przeciętych przełomem rzeki Soły”, użył 

określenia Beskid Polski. Z kolei Władysław Midowicz przygoto-
wując mapę Beskidu Małego zasugerował z kolei inną nazwę tego 
pasma górskiego – Beskid Kocierski.
Do 1932 r., kiedy to powstało Koło Oddziału Babiogórskiego PTT 
w Andrychowie, Beskid Mały był już przygotowany na przyjęcie 
turystów. Nad zagospodarowaniem tego terenu czuwały założo-
ne ok. 1926 r. Koła w Wadowicach i Białej2, które m. in. na odcin-
ku między Sołą a Skawą wytyczyły i oznakowały kolejne szlaki. 
W pierwszej kolejności przedłużono szlak czerwony z Przełeczy 
Kocierskiej w kierunku: Potrójna – Łamana Skała – Leskowiec – 
Żar n. Ponikwią – Gorzeń. Wyznaczono też kolejne szlaki łączące 
Leskowiec z Wadowicami (niebieski; w 1973 r. nazwany im. Cze-
sława Panczakiewicza), Mucharzem (zielony), Ślemieniem i dalej – 
Huciskiem (niebieski), Skawcami (czerwony), Lachowicami (żółty) 
i Mladą Horą (niebieski). Ponadto w latach 1930-1932 powstały 
trzy szlaki biegnące od przełomu Soły, jeden z nich z Międzybro-
dzia Bialskiego na Żar (żółty), drugi  z Czernichowa na Cisowe 
Grapy (niebieski). Trzeci rozpoczynał się w Porąbce, wiódł przez 
Żar, Cisowe Grapy i kończył się na Przełęczy Kocierskiej (zielony, 
od 1933 r. czerwony). Pierwsze szlaki w Beskidzie Małym wyzna-

2 Więcej na temat Kół PTT w Wadowicach i Białej znajdzie 
Czytelnik m. in. w: W. Krygowski, Dzieje Polskiego Towarzystwa 

Tatrzańskiego, Warszawa - Kraków 1988; R. Tatka, Informator 

turystyczno-krajoznawczy, Wadowice 1980; A. Matuszczyk, Beskid 

Mały, Warszawa - Kraków 1989.

Legitymacja członkowska PTT z 1935 r., należąca do Zygmunta 
Szczotkowskiego. Źródło: Wikiepdia.

Władysław Midowicz (po prawej) podczas badań klimatycznych 
w schronisku w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, luty 1929 r. Źró-

dło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Koncern Ilustrowany Kurier 
Codzienny - Archiwum Ilustracji, sygn. 1-N-1060-7.
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czali m. in.: Władysław Midowicz, Franciszek Byrski, Flach, Fried-
man, Aleksander Mikołajewski, Czesław Panczakiewicz, Tadeusz 
Panczakiewicz, Konrad Raczyński, Roman Pelc (Koło w Wadowi-
cach), Józef Merta (Koło w Białej). Znakarzami z ramienia Koła 
PTT w Andrychowie byli: Kazimierz Fryś, Franciszek Fryś, Irena 
Storchówna (później Frysiowa) oraz Jolanta Korompay, to jednak 
temat na osobną opowieść.

Jak widać, sieć szlaków w Beskidzie Małym systematycznie się roz-
wijała, kolejnym krokiem było więc zadbanie o miejsca noclegowe 
dla turystów. W 1927 r. z inicjatywy Oddziału Babiogórskiego PTT 
powstała stacja turystyczna na Żarze. Mieściła się ona w izbie do-
budowanej do domu Magdaleny Pszczółkowskiej. Parterowy budy-
nek na podmurówce wyposażony był w 5 łóżek (w tym 2 składane), 
krzesła, stół oraz umywalkę3.
O wiele większym przedsięwzięciem była budowa schroniska 
pod Leskowcem (choć przyjęła się nazwa „na Leskowcu”), której 
podjęło się Koło PTT w Wadowicach. Pomysłodawcą budowy był 
wspomniany już kilkakrotnie Władysław Midowicz. W sierpniu 
1932 r. zakupiono za 200 zł parcelę na jednej z hal pod Jaworzyną 
(dziś Groń Jana Pawła II) od gospodarza z Targoszowa. Budowa 

3 Po II wojnie światowej budynek przejęło PTTK. W latach 70. 
został rozebrany w związku z budową zbiornika elektrowni szczy-

towo-pompowej na Żarze.

schroniska, prowadzona pod nadzorem Czesława Panczakiewicza  
 dr. Stanisława Klęczara przez cieślę Jana Bargla, postępowała bar-
dzo szybko i została zakończona już 3 miesiące później. Suma jaką 
przeznaczono na wzniesienie budynku wyniosła 12 tys. zł. Schro-
nisko rozpoczęło działalność w listopadzie 1932 r., a jego dzierżaw-
cą i gospodarzem został Franciszek Byrski. Początkowo składało 
się z 2 sypialni, jadalni, kuchni i pomieszczenia dla gospodarza. 
Pierwsze łóżka dla turystów sprowadzono ze schroniska pod Ba-
bią Górą. W 1934 r. dobudowano jadalnię i załatwiono sprawę po-
boru wody z sąsiedniej parceli. Wzrost liczby gości sprawił, że tuż 
przed II wojną światową zwiększono liczbę noclegów, urządzając 
40 miejsc na pryczach.
Oficjalne otwarcie schroniska na Leskowcu nastąpiło 3 września 
1933 r. W uroczystości oprócz przedstawicieli PTT (m. in. z Oddzia-
łów z Warszawy, Bielska, Żywca i Zakopanego), wzięli udział także 
miłośnicy gór i miejscowa ludność. Przemówienia wygłosili Stani-
sław Sojka z Oddziału Babiogórskiego PTT, a w imieniu Zarządu 
Głównego PTT Kazimierz Sosnowski. Poświęcenia schroniska doko-
nał ks. dr Edward Zacher, katecheta z gimnazjum w Wadowicach. Po 
części oficjalnej przybyli goście wzięli udział w skromnym przyjęciu. 
W związku z otwarciem schroniska założono również księgę pamiąt-
kową, która zaginęła podczas II wojny światowej. Aleksy Siemionow, 
autor „Ziemi Wadowickiej”, w swojej publikacji przytacza relację dr. 
Romana Pelca z Koła PTT w Wadowicach, wg którego dzień otwarcia 
i poświęcenia schroniska był deszczowy, a pogoda kiepska. W czasie 
uroczystości na chwilę pojawiło się jednak na niebie słońce i zebrani 
mieli w miejscu koło nieistniejącej dziś altanki po wschodniej stro-
nie, a więc w kierunku Krakowa, zobaczyć złoty dach Kaplicy Zyg-
muntowskiej na Wawelu. Znak odczytano jako pomyślną wróżbę dla 
nowo otwartego schroniska. Wśród gości, którzy mogli podziwiać to 
niecodzienne zjawisko byli – oprócz wspomnianych już osób – rów-
nież członkowie założonego nieco wcześniej Koła PTT w Andrycho-
wie: dr Stefan Breyer oraz bracia Kazimierz i Franciszek Frysiowie.
Budowa schroniska na Leskowcu wpłynęła niewątpliwie na dalszy 
rozwój turystyki we wschodniej części Beskidu Małego, którą co-
raz częściej odwiedzali goście także z dalszych ośrodków, jak np. 
z Krakowa. Okolice Leskowca stały się ponadto miejscem zlotów 
różnych organizacji (Związek Harcerstwa Polskiego, TG „Sokół”), 
jak również uczniów z okolicznych szkół i miłośników sportów, 
zwłaszcza zimowych.

Daria Rusin

Fragment mapy Beskidu Małego z zaznaczonymi szlakami tu-

rystycznymi, wykonanej przez Władysława Midowicza, 1926 r. 
Źródło: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-

-Białej, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Żywcu, Zna-

kowanie szlaków turystycznych 1922-1939, sygn. 13/900/77, s. 11.

Plan schroniska PTT na Leskowcu, 1932 r. Źródło: Archiwum Pań-

stwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Polskie Towa-

rzystwo Tatrzańskie Oddział w Żywcu, Schronisko na Leskowcu 
1932-1939, sygn. 13/900/90, s. 1.

Schronisko PTT na Leskowcu, 1936 r. Źródło: Narodowe Archi-
wum Cyfrowe, Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum 
Ilustracji, sygn. 1-S-3750.
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Reprodukowane zdjęcie, wykonane 
przez Alojzego Stuglika w zimie pod-

czas okupacji hitlerowskiej, nijak nie 
przystaje do obecnego upalnego lata. 
Myślę jednak, że każdy pretekst jest do-

bry, aby w kolejną rocznicę napaści hi-
tlerowskich Niemiec na Polskę przypo-

mnieć mroczne czasy, gdy Andrichau 
należał do Kreis Bielitz w Oberschlesien, 
a niedaleko dymiły kominy krematoriów 
obozu śmierci Auschwitz-Birkenau. Nie 
można chyba nie docenić faktu, że od 
zakończenia tamtej okropnej wojny mi-
nęły już 73 lata. Nigdy więcej wojny!

Andrzej Fryś

Nigdy więcej wojny!
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Czy sklepy opanował już szał zakupów? 
Czy nie zabraknie karpi na świątecznym 
stole? Czy w tamtym czasie pojawiła się 
jakaś plastikowa konkurencja dla żywych 
choinek? Ile trzeba będzie wydać na świę-
ta a.d. ‘67? Dla Gazety Krakowskiej nie 
były to stosowne tematy jak na owe czasy. 
O czym zatem pisano? O andrychowskich 
zakładach pracy, gdzie sukces gonił suk-
ces! W AZPB wprowadzono do produkcji 
nową tkaninę - „andrycoton”. Wysoko oce-
niono dorobek tysiącosobowej organizacji 
partyjnej tej fabryki, radowano się z po-
wodu wzmocnienia szeregów partyjnych 
PZPR! Innego rodzaju sukces odnotowano 
w AFM. Zakład wzbogacił się o nowe hale 
produkcyjne. W konsekwencji pojawiły się 
nowe miejsca pracy i polepszyły warunki 
socjalne pracowników. Jednak naszą uwa-
gę bardziej przykuły działania marketingo-
we, które pół wieku temu uznano za nową 
formę sprzedaży. Cóż było tą nowością? 
Uczestnictwo w targach zagranicznych! 
Czy wiedzieli Państwo, że w Andrychowie 
działało Wieczorowe Studium Socjolo-
giczne? Utworzono je przy WSW. Nieste-
ty, zajęcia były dostępne tylko dla aktywu 
partyjnego i pracowników nadzoru. Wspo-
mnijmy też racjonalizatorów z tego zakła-
du, których tęgie umysły przyczyniały się 
do… oszczędności.
Kto będąc dzieckiem oszczędzał pieniążki 
w SKO, z łatwością rozszyfruje ten skrót. 
Choć Szkolne Kasy Oszczędności odeszły 
w niepamięć, to przyznajmy, były dosko-
nałą formą nauki oszczędzania. 
Na koniec ciekawostka o tym, jak PSS sku-
tecznie rywalizował z GS na rynku sprze-
daży chleba.
W czasie minionego roku (od IX 2017 do 
IX 218) „Nowiny” nie oszczędzały miejsca 
na wycinki prasowe zgromadzone w „No-
tatniku” pana Jana Brylskiego. Objęły one 
cały 1967 rok, w którym to Andrychów ob-
chodził 200 lecie nadania praw miejskich. 
Dzięki nim mogliśmy zobaczyć jak przez 
minione pół wieku zmieniło się nasze mia-
sto i jak zmieniliśmy się my sami.

Jadwiga Janus

Przegląd prasy – grudzień 1967
W „Notatniku biurowym” pana Jana Brylskiego już grudzień 1967 roku. Jednakże, ciekawsze od tego, o czym pisa-

no w tym miesiącu, wydaje się to, o czym nie pisano. Wśród wycinków prasowych nie znajdujemy żadnej wzmianki 
o nadchodzących Świętach Bożego Narodzenia.



37NOWINYNr 9 (333) - wrzesień 2018

www.radioandrychow.pl



38 NOWINY Nowiny Andrychowskie

www.nowiny.andrychow.eu

Długo zwlekałem z przygotowaniem 
tego tekstu, najpierw – bo nie chciałem, 
by stał się tylko zwykłą wyliczanką za-
sług, żałobnym rapsodem, potem, bo 
odradzano mi, z racji kontrowersji, jakie 
wzbudzał jego Bohater i jakie niewąt-
pliwie wzbudzi ten tekst. Wspomina-
jąc jednak chwile pomiędzy wakacjami 
i szkołą, nostalgię towarzysząca kończą-
cym się obozom wędrownym, niepoko-
je i nadzieje, jakie wzbudzał nowy rok 
szkolny, postanowiłem w końcu napisać 
do numeru wrześniowego NA.
„Skąd przychodził, kto go znał, kto mu 
rękę podał kiedy?” 
Profesor Stefan Włodarczyk był dla 
mnie kimś więcej, niż tylko nauczycie-
lem matematyki. Gdy byłem dzieckiem, 
Państwo Włodarczykowie i moi rodzice 
często się odwiedzali. Pan Włodarczyk 
pełnił wówczas funkcję obdarzonego 
autorytetem i charyzmą „wujka”. A po-
tem został również moim nauczycielem, 
wychowawcą i przewodnikiem życia, 
pomimo że sam matematykiem ani in-
żynierem nie zostałem.
Paweł Florenski, „druzgocący geniusz”, 
teolog prawosławny, a  przy tym jeden 
z protoplastów rosyjskiej szkoły mate-
matycznej uważał, że „matematyka i re-
ligia są do siebie bardzo podobne, gdyż 
posługują się symbolami w celu określe-
nia pojęć abstrakcyjnych, o których nie 
wiadomo, czy w ogóle istnieją”. Stąd być 
może liczne dysputy światopoglądowe, 
eschatologiczne, w których Włodarczyk 
zawsze pozostawał sobą i zwykle z sza-
cunkiem traktował odmienność świato-
poglądową, byle nie trąciła fanatyzmem, 
czy, broń nomen omen Boże, głupotą. 
Ciągle poszukiwał. Czego właściwie 
może poszukiwać matematyk? Prawdy 
o świecie? Jakim – materialnym? Praw-
dy w sensie logicznym? Prawdy w ogóle? 
Co to jest prawda? Jedna z legend głosi, 
iż na lekcję matematyki u Włodarczyka 
wtargnęło kiedyś kilku osobników, któ-
rzy narozrabiali i uciekli. Okazało się, 

że był to wcześniej ustawiony ekspery-
ment socjologiczny… i nikt ze świadków 
nie był w stanie opisać dokładnie co się 
stało, tzn. każdy z obecnych twierdził, 
że przebieg zdarzenia był nieco inny, 
zeznania różniły się nawet co do liczby 
„napastników”. 
A czym zajmuje się matematyk? Ob-
serwowaniem zabawy drewnianych 
figurek, które sam wystrugał, a potem 
tchnął w nie ducha. Można stworzyć 
różne matematyki, nawet taką, w któ-
rej 2+2=5 (inna sprawa, czy ona dobrze 
opisze rzeczywistość). Nic dziwnego, że 
matematycy wariują – tak było z Geor-
giem Cantorem, Kurtem Goedlem, na 
skraju obłędu pozostaje (chyba) Grigo-
rij Perelman, inni dzięki matematyce 
odnajdują Boga, jak wspomniany Flo-
renski, ale również np. ks. prof. Michał 
Heller.  Jeszcze inni obcując z bytami 
matematycznymi stają się zatwardzia-
łymi materialistami. A jeszcze inni 
utwierdzają się w roli POSZUKIWACZA, 
tytułowego „Alchemika” Paulo Coelho. 
Czy nie takim Alchemikiem był Włodar-
czyk?
I tu można by przez chwilę zastanowić 
się, czy Włodarczyk był rzeczywiście po-
strachem humanistów, czy postrachem 
tylko humanistów, i czy matematyka 
i Szkoła Włodarczyka były przydatne 
tylko dla ekonomistów, inżynierów 
i matematyków? 
„Śmiał się do słońca i śpiewał do 
gwiazd”.

Jeżeli Włodarczyk był czyimś postra-
chem, to prześladował, moim zdaniem, 
lenistwo intelektualne, a nie osoby, 
które nie miały talentu matematycz-
nego. Na swój sposób sprawdzał to na 
różnych płaszczyznach. Lekcje mate-
matyki poświęcał czasem na dyskusje, 
polityczne, światopoglądowe, na dysku-
sje o przyrodzie, o kulturze, o sytuacji. 
W dniu 14 maja 1981 r. nie poprowadził 
u nas lekcji matematyki, choć był obec-
ny w klasie. „Z uwagi na to, co się stało 
w Watykanie”.  
Spośród osób najlepszych w matematy-
ce w mojej klasie - a jeśli ktoś był dobry 
z matematyki u Włodarczyka, to BYŁ 
dobry – jedna została księdzem, inna 
lekarzem, wcale nie matematykami. Le-
gendy andrychowskie opiewają również 
lepszych od Niego. Przychodzili na lek-
cję, wyciągali gazetę w ostatniej ławce, 
albo drugie śniadanie. Rozwiązywali za-
dania na klasówkach zanim Włodarczyk 
skończył dyktować. Nie tylko ich nie nę-
kał, ale ratował przed represjami, które 
w czasach PRL-u bywały bezwzględne, 
by nie powiedzieć - okrutne. 
Czy rzeczywiście nękał ludzi? Powiem 
tak: w lutym 1989 r odbywałem prak-
tykę pedagogiczną w pewnym liceum 
ogólnokształcącym w Krakowie i by-
łem świadkiem „rozprawy” z uczniami 
(maturzystami!), którzy ośmielili się 
(ha! anonimowo… rzekomo) napisać 
parę słów prawdy, a może tylko podzie-
lić się swoją wizją szkoły, z czytelnika-
mi ówczesnego tygodnika „Razem”. 
Ze sprawcami rozprawiono się w sty-
lu stalinowskim: ukarana została cała 
(domniemana) klasa, do której chodzi-
li sprawcy. A my? Kilka lat wcześniej, 
w głębokim stanie wojennym, gania-
liśmy za szkołę na „Anioł Pański” (a 
niektórzy również na papierosa…), zda-
rzały się podkłady i wpadki u samego 
Włodarczyka. Represje były okrutne, 
ale wielu POMIMO to zdało maturę 
i ukończyło studia. Wielu natomiast 

Majster Bieda, czyli słowo 
o Profesorze Stefanie Włodarczyku (1934 – 2018)
„Miejsce, gdzie siadał, zielskiem zarosło…”
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wyleciało za dwóje z matematyki… to 
fakt. Sam przeszedł twardą szkołę walki 
o własne zdanie – opowiadał na przy-
kład, jak oberwał od swego ojca (…bu-
tem) za to, że źle się wyraził na temat 
Piłsudskiego.
 „Nikt nie pytał, skąd się wziął, gdy do 
ognia się przysiadał”.
Obozy wędrowne. Włodarczyk odkrył 
„Bukowinę” niezależnie od Wojciecha 
Bellona. Zapadła mi w pamięć Jego 
(Włodarczyka) nieco pochylona sylwet-
ka, siedzącego nocą przy ogniu, grzebią-
cego kijem w żarze ogniska i wsłucha-
nego w turystyczną (a czasem i bardziej 
zaangażowaną) piosenkę. Nigdy nie 
śpiewał, ale zwykle wysiadywał do koń-
ca imprezy. 
„Nad rowem siadał, wyjmował chleb, se-
rem przekładał i dzielił się z psem”.
Te obozy wędrowne, zwłaszcza te 
„moje” obozy, prawdziwa szkoła życia 
(po dzisiejszemu „surwiwal”), uczyły 
odpowiedzialności za czyny. Odbywały 
się akurat w okresie najgorszego kry-
zysu – w lecie 1980, 1981 i 1982 roku. 
Najważniejsze pojęcia dla wędrownego 
obozowicza to „ludzie”, „żarcie/żarło”, 
„gary” i „dyżur”. W latach kryzysu „lu-
dzie” musieli wszystko nosić ze sobą, 
„gary” i „żarło” (na przykład kilkadzie-
siąt konserw), chleb, w wiejskim punk-
cie sprzedaży pomocniczej w Przysło-
pie nieosiągalny, trzeba było wyprosić 
u lokalnych mieszkańców – przejść się 
po domach i spróbować kupić, ziemnia-
ki – w ustrzyckiej restauracji „Pulpit” 
(cena z wliczoną marżą gastronomicz-
ną), pamiętam jak dostałem polecenie 
znalezienia dzikiego kminku w Sękowcu 
pod Otrytem, albo jak nieopodal Gołda-
pi jedliśmy kiedyś suchy makaron… 
Kolejne wspomnienie: na pierwszym 
moim obozie wędrownym nadszedł ów 
dzień pierwszego prawdziwego 20-kilo-
metrowego marszu z pełnym ekwipun-
kiem. Etap – Ełk – Malinówka Wielka 
(okazało się, że w Malinówce nie było się 
gdzie rozbić, musieliśmy podejść jeszcze 
dalej, do miejscowości o nieco obsce-
nicznej dla nas nazwie Bałamutowo).  
W trakcie marszu, a był to pierwszy etap 
i wszyscy byli jeszcze niezaprawieni, na 
dodatek nie widać było końca, Włodar-
czyk pilnował intensywnie, żeby pele-
ton się nie rozsypał. A ja mimo wysiłku 

jakoś nie mogłem nadążyć za peletonem, 
głównie z powodu źle spakowanego ple-
caka – każdy z „ludzi” niósł plecak, część 
namiotu i jeszcze jakiś element ogólnego 
ekwipunku (jakieś żarło, gar, miskę, sie-
kierę itp.). Parę razy usłyszałem „Prze-
muś, nie wlecz się w ogonie”, w końcu 
zacząłem coś bełkotać o źle spakowanym 
plecaku. Usłyszałem tylko ponowne: 
„Przemuś, ja cię proszę – NIE WLECZ SIĘ 
W OGONIE!”, zawieszony głos, cisza…  
I od tego momentu już nigdy, na żadnym 
wyjeździe, nigdy, przenigdy i nieważne 
czy z Włodarczykiem, czy nie, nie wlo-
kłem się w ogonie. I miałem perfekcyjnie 
spakowany plecak.
„Zasypiał długo, gapiąc się w noc”.
Matematyką uczył odpowiedzialności 
za słowa. Wszystko, cokolwiek wypo-
wiadamy, musi skądś wynikać, z ja-
kichś przesłanek, twierdzeń. Nie wolno 
rzucać na wiatr słów wziętych znikąd. 
Twierdzenie, że, jeżeli, 2x=2, to x=1, 
MUSI Z CZEGOŚ WYNIKAĆ (wynika 
stąd, że dwie strony równania można 
podzielić przez tę samą liczbę różną od 
zera, i wartość logiczna takiego równa-
nia nie zmieni się). Podobnie w życiu, 
jeśli mówię, że jestem niewierzący, to 
muszę to podeprzeć argumentami. Na-
wet jeśli rozmawiam sam ze sobą. 
 „Czapkę z głowy ściągał, gdy wiatr gałę-
zie chylił drzewom”.
Próbował nauczyć, że wszystko jest ma-
tematyką. Mnie nauczył, że wszystko 
jest biologią, ale też, że biologia i mate-
matyka to jedno, bo to mózg „wymyślił” 
matematykę, a mózg to biologia. Może 
dlatego interesował się biologią, był 
zapalonym działkowcem i wędkarzem, 
ale o mentalności aktywisty-ekologa. 
Wciąż pełen pytań, wątpliwości, ale też 
oryginalnych obserwacji. Z wypadów na 
ryby, np. nad Frydrychówkę, przywoził 
opisy wcześniej nie widzianych zwie-
rząt, ptaków (upierał się na przykład, 
a ja dopiero dzisiaj potwierdzam, bo 
sam niedawno widziałem, że to MÓGŁ 
być młody ślepowron), okazy roślin 
i obserwacje, np. czy to możliwe, żeby 
kaczka krzyżówka założyła gniazdo na 
wierzbie? Możliwe! Więc dla kogo był 
kim – dla matematyków tylko matema-
tykiem? A dla nie–matematyków?
A dla humanistów? Pamiętam dyskusję 
po telewizyjnej premierze spektaklu 

„Wielopole, Wielopole” Tadeusza Kan-
tora. Zamiast matematyki! Pamiętam 
inne dyskusje, na przykład tę rozpoczętą 
na lekcji języka polskiego i przeniesioną  
w „cudowny” sposób na matematykę, 
dotyczącą pojęcia „realizmu”, koniecz-
ności precyzyjnego zdefiniowania pojęć, 
które się używa w dyskusji, a potem uży-
wania ich konsekwentnie w tym samym 
znaczeniu. Inne wspomnienie, kiedy je-
den z kolegów dostał polecenie, by pójść 
do naszej polonistki, i spytać, jak się 
pisze literę „g”. Czy był tylko „matema-
tykiem dla matematyków i postrachem 
humanistów”? A może również niespeł-
nionym humanistą pamiętającym, że 
matematyka to też język, formalny ję-
zyk opisu rzeczywistości? 
„Drogę bez końca, co przed nim szła, 
znał jak pięć palców, jak szeląg zły”.
Profesor Stefan Włodarczyk był jed-
nak przede wszystkim matematykiem. 
Takim, który zarażał swoją pasją nie 
tylko innych matematyków. Nie chcąc 
zanudzać szczegółami i teoriami mate-
matycznymi, wspomnę tylko o kwestii 
nieskończoności. Dzięki Niemu jakoś 
sobie z tym problemem poradziłem  
i nie skończyłem (na razie), jak Cantor. 
Dotyczyło to przebiegu funkcji tangens, 
która raz dąży do plus nieskończoności, 
a raz, tylko „z drugiej strony”, do minus 
nieskończoności. Z tego wynikałoby, że 
minus nieskończoność i plus nieskoń-
czoność to jakby to samo (nieskończo-
ność to nie liczba, lecz własność zbio-
ru liczb, więc chyba to rzeczywiście to 
samo…), może zatem liczby rzeczywiste 
zmieniają się „po okręgu”, tzw. oś licz-
bowa to tak naprawdę „okrąg liczbowy” 
o nieskończonej długości? I pamiętam 
dyskusję o „strzałce czasu” – spróbuj-
my sobie wyobrazić, że oś czasu to tak 
naprawdę okrąg czasu… znamy to np.  
z mitologii Majów (choć u nich ów okrąg 
był skończony). Jak jest naprawdę? Pro-
fesor już pewnie wie: „z rudymi liśćmi, 
jesieni schedą, wiatrem niesiony po-
płynął w przeszłość”… A może właśnie  
w przyszłość?

Przemysław M. Płonka 
Cytaty w podtytułach z piosenki „Maj-
ster Bieda” Wolnej Grupy Bukowiny 
(słowa Wojciech Bellon), śpiewanej na 
wszystkich obozach wędrownych.
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W blokowym mieszkaniu przy ul. 27 
Stycznia czeka na mnie pani Francisz-
ka i całe mnóstwo pamiątek: dyplo-
mów, zdjęć, pucharów poświadczają-
cych, że życie rodziny Charzewskich 
naznaczył sport. I tak było od dnia 
ich przyjazdu do Andrychowa w 1954 
roku przez całe następne półwiecze. 
Józef Charzewski (ur. w 1928 r.  
w Libiążu), jako młody chłopak pró-
bował różnych dyscyplin: piłki noż-
nej, lekkoatletyki, piłki siatkowej. Po-
został przy tej ostatniej. I to za sprawą 
siatkówki znalazł się w Andrychowie. 
Na jednym z turniejów zawodnika 
Włókniarza Prudnik wypatrzył An-a Prudnik wypatrzył An-
toni Polak. Zaproponował mu prze-
prowadzkę do Andrychowa. Tu Józef 
Charzewski rozpoczął grę w zespole 
Włókniarza Andrychów, potem Stali 
Andrychów, na koniec, po ich połą-
czeniu się, w Beskidzie Andrychów. 
Obok czynnego uprawiania sportu, zawodowo zajął się jego orga-ł się jego orga- się jego orga-
nizacją. W jednym czasie zrobił kurs instruktora piłki siatkowej,  
a także rozpoczął pracę w Powiatowej Radzie Ludowych Zespo-
łów Sportowych (LZS) w Wadowicach. Wiele lat przewodniczył tej 
Radzie, jak również prezesował LKS Znicz w Sułkowicach. Ale nie  
z tego powodu Józefowi Charzewskiemu należy się pamięć lecz 
z powodu efektów tej pracy. Trwałych i ważnych. Jako działaczo-
wi sportu ludowego zależało mu szczególnie na tym, by w każdej 
wiosce powstało boisko. W niejednej z nich inicjował powstanie 
klubów sportowych. Miał oko do wyszukiwania talentów i kiero-
wania ich karierą tak, by mogli odnieść sportowy sukces. Gminę 
Andrychów wyróżniała aktywność i wyniki. Przyczynili się do tego 
m.in. tacy zawodnicy:
1. Marian Płonka – mistrz Polski w biegach na 3 i 5 km.
2. Henryk Pikoń – reprezentant Polski, mistrz województwa w ko-
larstwie.
3. Emilia Torczewska – Berdsen – mistrzyni województwa w rzucie 
dyskiem i oszczepem.
4. Marian Gałosz – mistrz woj. w biegach na 400, 800 i 1500 m.
5. Elżbieta Grzechynka – Pilarska – mistrzyni woj. w biegu na 100 
i 200 m,
6. Tadeusz Legień – mistrz woj. w skoku wzwyż, także siatkarz.
Do wymienionych wyżej dyscyplin sportowych, które młodzież 
mogła uprawiać w LZS-ach, dodajmy jeszcze tenis stołowy i pod-

noszenie ciężarów. Oczywiście, kró-
lowały gry zespołowe: piłka siatkowa  
i nożna.
Prezes Charzewski dbał o to, by pod-
opieczni danych klubów mieli możli-
wość rywalizacji  w rozmaitych tur-
niejach, także międzynarodowych. 
Pani Franciszka opowiada mi, jak  
w 1961 roku, siatkarze z Targanic 
reprezentowali Polskę na Między-
narodowym Turnieju Krajów Nad-
bałtyckich w Graal-Muritz. W finale 
mieli zmierzyć się z drużyną ZSRR. 
Przy stanie setów 2:2, widząc, że zwy-
cięzcą może zostać nie ta drużyna, 
która powinna, ktoś z organizatorów 
przyszedł do Polaków z prośbą, by 
postarali się jednak przegrać. Targa-Targa-
niczanie nie wzięli sobie sugestii do 
serca i mecz wygrali. Ale zwycięski 
puchar wręczono przegranym. Bo  
z zasady Rosjanie mieli być niepoko-

nani; nie tylko w sporcie.
Za prezesury Józefa Charzewskiego powiat wadowicki cieszył się 
sławą najbardziej usportowionego powiatu w województwie kra-
kowskim. Jego zaangażowanie w organizowanie i propagowanie 
sportu ludowego zostało zauważone i docenione przez władze 
państwowe i lokalne. Spośród wielu wyróżnień, dyplomów i meda-śród wielu wyróżnień, dyplomów i meda- dyplomów i meda-
li najwyżej cenił sobie, przyznany w 2002 roku, tytuł Zasłużonego 
dla Gminy Andrychów. Zapewne wzięto pod uwagę i to, że przez 
parę lat beneficjent tytułu pełnił rolę radnego.  
Dodajmy, że pan Józef posiadał uprawnienia trenerskie, był rów-
nież sędzią piłki siatkowej. Wspomnieć wypada też o jego charyta-
tywnej działalności prowadzonej wspólnie z siostrami zakonnymi. 
Część dochodów z prowadzonego przez niego sklepu sportowego 
przeznaczał na finansowanie paczek świątecznych dla dzieci z ubo-
gich rodzin przygotowywanych przez siostry.
 Józefa Charzewskiego pamięta się w Andrychowie jako 
działacza sportowego. Moim zdaniem, jeszcze ciekawsza, wręcz fa-
scynująca jest historia jego rodziny - szlacheckiego rodu Charzew-
skich herbu Szreniawa wywodzącego się z Podola. Portrety przod-
ków ozdabiają ściany małego andrychowskiego mieszkanka. Tylko 
dlatego, że mnie zaciekawiły, poznałam ich tragiczne dzieje.  Pani 
Franciszka jest ostatnią osobą, która potrafi je odtworzyć. Może 
uda się sprawić, by przybliżyć je także naszym Czytelnikom.

Jadwiga Janus 

Józef Charzewski 
– sportowiec, działacz, szlachcic

Nie ma chyba takiej osoby związanej z andrychowskim sportem, dla której  nazwisko Józefa Charzewskiego brzmiało-

by anonimowo. 25 sierpnia br. minęła rocznica jego śmierci. Gdy zmarł, poprosiliśmy o wspomnienie jego żonę – panią 
Franciszkę. – Nie jestem gotowa – odpowiedziała wtedy. Teraz uznała, że przyszedł czas...
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Składamy podziękowania Wszystkim, którzy  
w tak bolesnych dla nas chwilach okazali nam 
wiele serca, życzliwości i wsparcia po śmierci 
naszego ukochanego

Męża, Taty i Brata  
ś.p. Andrzeja Bębenka

Rodzinie, Przyjaciołom, znajomym, 
współpracownikom oraz wszystkim licznie 
zgromadzonym, którzy uczestniczyli we Mszy 
Św., ceremonii pogrzebowej i Jego ostatniej 
drodze serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za 
modlitwę, intencje mszalne i kwiaty. 

Żona, córka z mężem i siostra.
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Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania 
wytwarzanych odpadów komunalnych poprzez stosowanie następują-
cych rodzajów pojemników: 
PAPIER – pojemniki (w zabudowie wielorodzinnej) oraz worki (w za-
budowie jednorodzinnej) w kolorze niebieskim, oznaczone napisem 
„Papier”.
WRZUCAMY: opakowania z papieru, kartonu, tektury;  gazety i cza-
sopisma; katalogi, ulotki, foldery; papier szkolny i biurowy; książki  
i zeszyty; torebki i worki papierowe; papier pakowy.
NIE WRZUCAMY: papieru powlekanego folią i lakierowanego; pa-
pieru zanieczyszczonego; kartonów po mleku i napojach; worków po 
nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych; tapet; kalki; 
odpadów higienicznych np. pieluch jednorazowych, zużytych chuste-
czek; paragonów.
PAMIĘTAJ! Zanim wrzucisz odpady do worka/pojemnika usuń części, 
które nie są z papieru: spinacze, taśmy klejące, folie itp.

SZKŁO – pojemniki (w zabudowie wielorodzinnej) oraz worki (w za-
budowie jednorodzinnej) w kolorze zielonym, oznaczone napisem 
„Szkło”.
WRZUCAMY: butelki po napojach i żywności (w tym butelki po napo-
jach alkoholowych); słoiki; szklane opakowania po kosmetykach.

NIE WRZUCAMY: ceramiki; doniczek; kryształów; porcelany; szkła 
okularowego i żaroodpornego; luster; żarówek i świetlówek; reflek-
torów; opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach; szyb samo-
chodowych, okiennych i zbrojonych; monitorów i lamp telewizyjnych; 
termometrów.
PAMIĘTAJ! Zadbaj o czystość szkła i nie tłucz przed wrzuceniem do 
worka. Zakrętki i kapsle wrzuć do worka/pojemnika koloru żółtego!

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – pojemniki (w zabudowie wielo-
rodzinnej) oraz worki (w zabudowie jednorodzinnej) żółte, oznaczone 
napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.
WRZUCAMY: plastikowe butelki i nakrętki; opakowania plastikowe; 
opakowania wielomateriałowe np. kartony po mleku/sokach; plasti-
kowe torebki, worki, reklamówki i inne folie; metalowe puszki po na-
pojach i konserwach; kapsle i zakrętki od słoików, folię aluminiową.
NIE WRZUCAMY: opakowań po lekach, środkach chwastobójczych; 
części samochodowych; zużytych baterii i akumulatorów; puszek  
i pojemników po farbach, lakierach i olejach;  zużytego sprzętu elek-
tronicznego i AGD; metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą.
PAMIĘTAJ! Odkręć, opróżnij i zgnieć przed wrzuceniem do worka/
pojemnika!
ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI – pojemniki (w zabudowie 
wielorodzinnej) oraz worki (w zabudowie jednorodzinnej) w kolorze 
brązowym, oznaczone napisem „Bio”.
WRZUCAMY: resztki jedzenia (np. obierki po ziemniakach, owocach  
i warzywach); skorupki jajek; fusy po kawie i herbacie; opakowania ule-
gające biodegradacji.

NIE WRZUCAMY: popiołu z węgla kamiennego; drewna impregnowa-
nego; płyt wiórowych i pilśniowych; oleju jadalnego; leków; ziemi 
i kamieni; kości i odchodów zwierząt.
ODPADY ZIELONE – pojemniki (w zabudowie wielorodzinnej) oraz 
worki (w zabudowie jednorodzinnej) w kolorze brązowym, oznaczone 
napisem „Bio – odpady zielone”. 
WRZUCAMY: skoszoną trawę; zwiędłe rośliny; opadłe liście; drobne 
gałęzie drzew i krzewów; resztki roślin ogrodowych; trociny i korę 
drzew. 
NIE WRZUCAMY: popiołu z węgla kamiennego; drewna impregnowa-
nego; płyt wiórowych i pilśniowych; oleju jadalnego; leków; ziemi 
i kamieni; kości i odchodów zwierząt.
POPIÓŁ – pojemniki w kolorze dowolnym, oznaczone napisem „Po-
piół”.
Pozostałe odpady wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane w ko-
lorze dowolnym z wyłączeniem w/w kolorów są to m.in.: odpady higie-
niczne (pieluchy, chusteczki), zatłuszczony papier, papier powlekany 
folią, ceramika, szkło stołowe, paragony, zdjęcia, tekstylia, styropian 
opakowaniowy, worki od odkurzacza, pędzle, pisaki i długopisy, oraz 
resztki jedzenia pochodzenia zwierzęcego. 
Do pojemników nie należy umieszczać odpadów problemowych, czy 
w jakikolwiek sposób szkodliwych dla środowiska, takich jak: zużyty 
sprzęt elektroniczny i elektryczny, zużyte opony, odpady wielkogaba-
rytowe, odpady budowlane – rozbiórkowe z gospodarstw domowych, 
opakowania po środkach ochrony roślin, puszki po farbach i lakierach, 
świetlówki, opakowania po smarach i olejach samochodowych, baterie 
oraz przeterminowane leki. Odpady problemowe należy dostarczyć do 
Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczących 
się przy ul. Batorego 24 (baza ZGK Sp z o.o.) oraz ul. Biała Droga (daw-
ne składowisko odpadów) w Andrychowie, bądź w przypadku odpa-
dów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego oraz zużytych opon wystawić przed posesję pod-
czas mobilnej zbiórki odpadów. Terminy zbiórek są zawsze podawa-
ne do publicznej wiadomości. Ponadto przeterminowane leki można 
również dostarczyć do aptek wyposażonych w specjalne pojemniki, 
natomiast zużyte baterie można wrzucić do pojemników na zużyte 
baterie znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Andrychowie ul. Ry-
nek 15 oraz Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiato-
wego w Wadowicach ul. Rynek 30, a także w niektórych sklepach oraz 
szkołach na terenie gminy. Pamiętajmy, że prawidłowe przygotowanie 
i posegregowanie odpadów powstających na terenie nieruchomości 
wpływa na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych. Duża masa od-
padów zmieszanych znacząco zwiększa koszty jakie gmina ponosi za 
zagospodarowanie odpadów w Regionalnych Instalacjach do Przetwa-
rzania Odpadów Komunalnych. Ma to bezpośredni wpływ na koszty 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,  
a w konsekwencji na wysokość opłat ponoszonych przez samych 
mieszkańców gminy i związanych z tym podwyżek. Niestaranna se-
gregacja może spowodować również nieosiągnięcie przez gminę wy-
maganych poziomów recyklingu, co jest zagrożone wysoką karą admi-
nistracyjną.

Przypomnienie o rzetelnej segregacji 
odpadów komunalnych
Urząd Miejski w Andrychowie przypomina mieszkańcom o prawidłowym postępowaniu z odpadami komunalnymi wytworzonymi na terenie 
nieruchomości. Podstawowe zasady prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Andrychów 
zostały ujęte w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów wprowadzonym uchwałą nr XXXIX-387-17 
Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 września 2017 r. 
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Mityngi Anonimowych 
Alkoholików w Andrychowie

Podajemy aktualną listę miejsc i terminów spotkań grup AA. 
PONIEDZIAŁEK – godz. 17.30, gr. AA „Ptaki” – ul. Starowiej-
ska budynek przychodni 
WTOREK – godz. 19.00, gr. AA „O to chodzi” – ul. Starowiej-
ska budynek przychodni 
ŚRODA – godz. 16.30, gr. AA Podaj dalej” – ul. Starowiejska 
budynek przychodni 
CZWARTEK – godz. 18.00, gr. AA „Stokrotka” – ul. Starowiej-
ska budynek przychodni 
PIĄTEK – godz. 19.00, gr. AA „Exodus” – ul. Batorego 52 
(dom dla bezdomnych) 
SOBOTA – godz. 16.00, gr. AA „Zamek” – ul. Dąbrowskiego 
Oddział Odwykowy 

NIEDZIELA – godz. 17.00, gr. AA „Mgiełka”  – ul. Batorego 
52 (dom dla bezdomnych)
Członkowie grup AA mówią o sobie i zwracają się z tym do innych alkoholików: 
Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą kobiet i mężczyzn, którzy dzielą się nawza-

jem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i po-

magać innym w wychodzeniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa 
we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani 
opłat, jesteśmy samowystarczalni  poprzez własne, dobrowolne datki. Wspól-
nota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, 
organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne polityczne polemiki, nie 
popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest 
trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.    
                  mn

Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Andrychowie
Ul. Metalowców 10, Gabinet 2-03
WRZESIEŃ 2018:
10.09.2018 r. (poniedziałek) 14:30- 18:30
12.09.2018 r. (środa) 14:30- 19:00
13.09.2018 r. (czwartek) 14:30- 19:00
17.09.2018 r. (poniedziałek) 8:30-12:30
19.09.2018 r. (środa) 8:00- 12:30
20.09.2018 r. (czwartek) 8:00- 12:30
24.09.2018 r. (poniedziałek) 8:30-12:30
26.09.2018 r. (środa) 14:30-19:00
27.09.2018 r. (czwartek) 14:30-19:00
W godzinach pracy Sekretarza GKRPA możliwy kontakt 
telefoniczny: tel. 33 875 24 29 
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Litery w zaznaczonej kolumnie (uzupełnione literami z pól ze strzałką) utworzą tytuł piosenki, a w zaznaczonych polach czytane 
kolejno rzędami jej wykonawcę. Wśród osób, które prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nadeślą lub przyniosą do redakcji NA w terminie do 27 
września 2018 r., dla jednej osoby zostanie wyłoniona nagroda – roczna prenumerata „Nowin Andrychowskich” oraz komplet pościeli ufundowany 
przez firmę ANDROPOL. Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: „Obłędny galop” - Brathanki. Nagrodę otrzymuje: Anna Żydek z Sułko-
wic. Gratulujemy!

Rozwiąż krzyżówkę! 
Masz szansę 

na roczną prenumeratę 
Nowin Andrychowskich

oraz komplet pościeli 
od firmy ANDROPOL!

OPRACOWAŁ „IMIR”

POZIOMO : 1 ) bywa baczna albo podzielna, 4 ) francuski tytuł 
grzecznościowy, 8 ) huśtawka dla Tarzana, 9 ) na nerwach lub na 
instrumencie, 10 ) bankowy wkład, 11 ) jak weń wpadniesz możesz 
nim wybuchnąć, 12 ) szewska nić, 15 ) „zapuszkowane” ziółko, 19 ) 
oddziela kondygnacje budynku, 20 ) czyścioch wśród ssaków, 22 ) ty 
go już nie wymyślisz, 23 ) epoka trzeciorzędu, 24 ) nazywany cichym 
zabójcą, 25 ) sardyna z Pacyfiku, 28 ) materiałowy stan w USA, 32 ) 
zawór w dętce rowerowej, 34 )miasto nad Notecią, 35 ) mebel refe-
renta, 36 ) ciężar na grzbiecie wołu, 37 ) można kogoś na nią wysta-
wić, 38 ) potocznie kalesony, 39 ) rozpoczyna kręcenie filmu.

PIONOWO : 2 ) krewny po ojcu, 3 ) dawniej załącznik, 4 ) bardzo 
wysoki kwiat ogrodowy, 5 ) płyta cienka do zabicia okienka, 6 ) dba 
o swoje pociechy, 7 ) buduje w przysłowiu, 13 ) Metz – Lotaryń-
czyk, Salzburg - ? , 14 ) grupa ludzi związana z pochodzeniem, 16 ) 
 częściowe rozdarcie, 17 ) pośrednik w sprawach handlowych, 18 ) 
 żołnierskie pieczywo, 21 ) kiwi lub emu, 26 ) rodak albo powino-
waty, 27 ) F w układzie Mendelejewa, 29 ) budowlana lub filmowa,  
30 ) gra z kółkami, 31 ) pęki zboża, 33 ) obowiązująca ilość.
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Już pierwszy mecz z beniaminkiem 
w Słomnikach zwiastował trudny 
początek. Spotkanie od początku 
świetnie układało się gospodarzom, 
którzy właściwie już przy pierwszej 
okazji zdobyli bramkę. Gospodarze z 
prowadzenia cieszyli się jednak krót-
ko, bo już chwilę później w sytuacji 
sam na sam wychodzącego z bramki 
golkipera przelobował precyzyjnie 
Łukasz Kantyka, zdobywając swo-
jego pierwszego gola w barwach 
Beskidu. Kiedy wydawało się, że 
Beskid przejmuje kontrolę nad me-
czem, miejscowi wyprowadzili ko-
lejne ciosy. Po stałych fragmentach 
i kontrach byli bezlitośnie skuteczni, 
właściwie każda ich kolejna okazja 
kończyła się bramką i tak naprawdę 
już przed przerwą było po wszyst-
kim (4:1). Gdyby tego było mało, 
Słomniczanka w pierwszej akcji 
po przerwie podwyższyła na 5:1, a 
miejscowi kibice sami nie dowierzali 
temu, co dzieje się na boisku. Dal-
szy ciąg meczu wyglądał właściwie 
tak samo - Słomniczanka cofała się, 
Beskid miał inicjatywę, ale niewiele 

z niej wynikało, a gospodarze raz za 
razem wyprowadzali kontry, dokła-
dając jeszcze dwa trafienia i ustalając 
wynik na 7:1. 

W meczu z kolejnym beniaminkiem, 
Węgrzcanką, kibice znów obejrzeli 
niepokojący obraz gry - rywale Be-
skidu z łatwością zdobywali gole. 
Najpierw w 10. minucie po dośrod-
kowaniu i strzale głową Penkala „zo-
stał w blokach” i piłka wtoczyła się 
do bramki tuż obok słupka. Kilka 
minut przed przerwą andrychowia-
nie nie zdołali odpowiednio wcze-
śnie skasować pozornie niegroźnej 
akcji, w efekcie czego kolejny strzał z 
kilkunastu metrów znalazł drogę do 
siatki. Na domiar złego, piłkarzom 
Beskidu szczęście nie dopisywało. 
Piłka odbiła się raz od poprzeczki, 
a raz od słupka bramki Węgrzcanki. 
Kibice łapali się za głowy także po 
precyzyjnych strzałach Piotra Moty-
ki z rzutów wolnych. Andrychowia-
nie szarpali, stworzyli sobie kilka sy-
tuacji, ale okazuje się, że to za mało, 
aby myśleć o punktach w starciu z 

Falstart Beskidu
Tak słabego startu w czwartoligowy sezon piłkarze andrychowskiego Beskidu w ostatnich latach jeszcze nie mieli. 
Zero punktów, trzy strzelone bramki i szesnaście straconych po czterech meczach sprawia, że piłkarze trenera Jakuba 
Adamusa zamykają stawkę.

beniaminkiem IV ligi. Przełamanie nie nadeszło także 
na trudnym terenie w Myślenicach, gdzie Beskid uległ 
faworyzowanym gospodarzom 1:3. Jeszcze słabszym 
wynikiem (1:4) zakończyło się starcie z Unią Oświęcim.

Słabe rezultaty osiągane przez Beskid na początku se-
zonu dziwią, bo latem zespół nie osłabił się znacząco, 
a w sparingach prezentował się solidnie. Teraz trudne 
chwile przed trenerem Jakubem Adamusem, który 
musi odnaleźć źródło problemów, przygotować reme-
dium i przede wszystkim sprawić, by jego podopieczni 
nie stracili morale. Bo jeszcze przecież nic straconego, 
sezon dopiero się rozpoczął.  
Mecze Beskidu we wrześniu: 8 września, 16:30, Górnik 
Wieliczka (dom); 16 września, 16:00, Wiślanka Grabie 
(wyjazd); 22 września, 16:00,  Orzeł Ryczów (dom); 29 
września, 11:00, Jutrzenka Giebułtów (wyjazd).   (gs)
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W ramach renowacji kibice wykonali całą serię zadań. Wśród tych 
najbardziej widocznych, to odnowienie trybuny krytej (m.in. ła-
tanie dachu i ścian, malowanie elewacji), odnowienie trybuny na 
wale, zupełnie nowe herby na wyczyszczonym kamieniu okalają-
cym wał, ujednolicone reklamy sponsorów, odnowione kasy... a to 
tylko część z wielu prac, które zostały wykonane. Obraz wart jest 
tysiąca słów, dlatego prezentujemy poniżej kilka kadrów odnowio-
nego obiektu. Oczywiście najlepiej wybrać się na stadion i obejrzeć 
efekty miesięcznej pracy grupy zapaleńców na własne oczy!  (gs) 

Nowe oblicze stadionu

Andrychowski stadion przy ulicy Kościuszki zyskał nowy blask. Członkowie najbardziej zagorzałej grupy fanów 
Beskidu pracowali około miesiąca, wydając przy tym na materiały kilkanaście tysięcy złotych z wewnętrznych 
zbiórek, by efekt mogli podziwiać nie tylko andrychowianie, ale i cała Polska. Nie ma w tym stwierdzeniu cienia 
przesady, bo zdjęcia z renowacji obiegły ogólnokrajowe media, spotykając się z bardzo ciepłym przyjęciem. 



48 NOWINY Nowiny Andrychowskie

www.nowiny.andrychow.eu

Wśród ubytków za największą stratę można 
uznać powrót Wojciecha Stuglika do Huraganu 
Inwałd. Ten napastnik zapewnił w poprzednim 
sezonie andrychowianom kilka ważnych bra-
mek. Z zespołem pożegnał się także napastnik 
Maciej Stróżak, który ostatnio nie był jednak 
w szczytowej formie i często pełnił rolę rezer-
wowego. W barwach Beskidu nie zobaczymy 
już także Wojciecha Dybała, bramkarza Jakuba 
Felscha, Patryka Zemły czy Michała Śliwy. Do 
juniorów przeszli też Arkadiusz Fraś, Mateusz 
Sobala, a Konrad Gondko gra teraz w rezerwach 
Podbeskidzia. Po stronie wzmocnień widzimy  
z kolei bramkarza Krystiana Majerczyka (bronił 
już barw Beskidu w III lidze), a także ofensywnie 
usposobionych Piotra Motykę z Rekordu Biel-
sko-Biała i Łukasza Kantykę z Progresu Kraków. 
W zespole pojawili się także Dawid Targosz ze 
Znicza Bolęcina, Mikołaj Czwartosz i Mateusz 
Kubik z Iskry Klecza oraz Daniel Kuźma z junio-
rów. W chwili pisania tych słów okienko transfe-
rowe wciąż było jeszcze czynne, więc niewyklu-
czone są kolejne wzmocnienia. 
Kadra Beskidu, runda jesienna 2018/2019 (za 
facebook.com/BeskidAndrychow):

Biało-czerwona drużyna
Podczas krótkiej letniej przerwy w rozgrywkach ligowych zespół Beskidu doznał kilku zmian, ale nie doszło do rewolucji. 
Choć wyniki osiągane przez andrychowian na początku sezonu martwią, prędzej czy później drużyna musi „zaskoczyć”. 

Bramkarze: Krystian Majerczyk (21.05.92), Maciej Penkala (13.06.00).
Obrońcy: Mikołaj Czwartosz (22.03.98), Dariusz Kapera (23.07.82), Mateusz Kubik 
(14.10.95), Ołeksandr Łozniak (30.07.89), Sebastian Marczak (24.12.93), Sebastian 
Socała (23.01.99), Jakub Stuglik (27.01.99), Michał Tylek (09.06.95).
Pomocnicy: Łukasz Kantyka (03.02.99), Filip Kasiński (14.08.90), Patryk Koim 
(21.11.00), Daniel Kuźma (12.05.01), Kamil Młynarczyk (27.04.94), Szymon Wan-
dzel (21.04.95), Miłosz Węglarz (23.01.95).
Napastnicy: Tomasz Moskała (05.04.77), Piotr Motyka (12.06.90), Dawid Targosz 
(07.08.99).
trener: Jakub Adamus (20.05.88), kierownik i masażysta: Mateusz Malczyk (82)

(gs)

Tylko w sierpniu grupa „Czarna” rozegrała sparingi z Karolem Wadowice, Stadionem Śląskim, Footbal Project Jasienica, Rekordem Biel-
sko-Biała, APN Żywiec, Wisłą Brzeźnica oraz APMT Krzeszowice. Chłopcy wzięli również udział w turnieju młodzików w Wolbromiu 
zajmując wysokie, trzecie miejsce. W tym roku „I Liga Młodzika” będzie wyzwaniem dla wychowanków APP. W wyjściowym składzie 

wystąpi tylko jeden chłopiec z rocznika 2006. Siłę zespołu 
tworzą najzdolniejsi zawodnicy z rocznika 2007 oraz 2008. 

Na początku sierpnia 6 zawodników z rocznika 2007 wzię-
ło udział wysokiej rangi turnieju w Słowacji. Chłopcy -  
w ramach projektu APMT POLSKA - mogli rywalizować  
z topowymi drużynami z Czech i Słowacji (MFK Ružom-
berok, MSK Żilina, DAC Dunajska Streda, FK Senica, MFK 
Zemplin Michalovce ). Wynik – 3 miejsce! Warto zaznaczyć, 
że chłopcy z Andrychowa stanowią o sile tej drużyny. Pięciu 
z nich gra w pierwszym (siedmioosobowym) składzie. 
Gratulujemy ! 
Akademia zaprasza najmłodsze dzieci na zajęcia.  Kontakt: 
668 357 231 

Czekając na rozgrywki ligowe… Przygotowanie pełną parą! 
AP Progress Andrychów czeka na rozpoczęcie się rozgrywek ligowych. Drużyna prowadzona przez trenera Artura 
Kuczaja (młodzik) intensywnie przygotowuje się do sezonu. 
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W klasie A po czterech kolejkach najwyżej 
notowaną ekipą z naszej gminy jest benia-
minek, Halniak Targanice, który zajmuje 
miejsce szóste. Na inaugurację targaniczanie 
wygrali 5:3 z Jałowcem Stryszawa, następnie 
ulegli 0:1 Żarkowi Barwałd, 1:2 BCS-owi Za-
woja i wygrali 4:1 z Huraganem Skawica. Na 
czternastym miejscu po czterech meczach 
plasuje się Znicz Sułkowice Bolęcina, który 
uległ Babiej Górze Sucha Beskidzka i Orłowi 
Wieprz, ale zremisował ze Skawą Wadowice 
(1:1) i Sokołem Przytkowice (również 1:1). 

Przedostatnią, piętnastą lokatę, zaj-
muje póki co Burza Roczyny. Roczy-
nianie mają na koncie jeden punkt, 
przegrali z BCS Zawoja, Sokołem Przy-
tkowice i Astrą Spytkowice, a zremiso-
wali z Huraganem Skawica (2:2). 
Z kolei w B-klasie rozegrane zostały 
póki co dwie kolejki. Beniaminek, Gro-
nie Zagórnik, przegrał z Wikliniarzem 
Woźniki 0:2 i wygrał z Amatorem Ba-
bica 3:1, Leskowiec Rzyki zremisował 
ze Skawą Witanowice 2:2 i przegrał  
z Borowikiem Bachowice 1:2, a Hura-
gan Inwałd zremisował 3:3 z Olimpią 
Chocznia i pokonał 5:0 Nadwiślankę 
Brzeźnica.                (gs)

Powrót ligowych emocji w lokalnym wydaniu
Na początek sezonu 2018/2019 w klasach A i B nie trzeba było długo czekać. Piłkarze lokalnych drużyn w połowie sierpnia 
wrócili do walki o ligowe punkty. Jak wystartowały drużyny Burzy, Znicza, Halniaka, Huraganu, Leskowca i Groni? 

Prócz tradycyjnych zajęć treningowych w ramach dwu-
tygodniowego obozu, siatkarze MKS-u zaliczyli też oczy-
wiście mecze sparingowe. W dwóch starciach z lokalnym 
rywalem, Kęczaninem Kęty, andrychowianie wygrali 3:1. 
To dobry prognostyk przed ligą, bo to właśnie Kęczanin 
będzie pierwszym rywalem MKS-u w nowym sezonie II 
ligi, już 29 września w Andrychowie. A wcześniej, 7 i 8 
września, formę MKS-u sprawdzą Volley Rybnik, Kar-
paty Krosno oraz ponownie Kęczanin Kęty – wszystko  
w ramach Turnieju o Puchar Burmistrza Andrychowa. Po-
czątek sezonu 29 września w Andrychowie z Kęczaninem,  
a następnie: BBTS II Bielsko-Biała (6 października, wy-
jazd), AZS Politechnika Opolska (13 października, dom), 
AT Jastrzębski Węgiel (20 października, wyjazd).            (gs)

MKS szykuje się do sezonu
Już końcem września rozpocznie się sezon 2018/2019 II ligi siatkówki mężczyzn. Odmieniony zespół andrychowian pod 
wodzą Tomasza Rupika i Dariusza Syguły w ostatnich tygodniach intensywnie przygotowuje się do nowych rozgrywek.
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Zagubiony rozglądałem się po szarych otoczakach. Moja wiedza 
przyrodnicza na tamten czas była tak mizerna, że nie wiedziałem, 
czy wypatruję kwiatka, ptaka, motyla, a może nawet jakiejś wydry. 
Sieweczkę zauważyłem i sfilmowałem dopiero kilkanaście dni póź-
niej nad małym rozlewiskiem przy granicy z Wieprzem. Zaiskrzyło 
od pierwszego spotkania. Mogę śmiało powiedzieć, przymrużając 
lekko jedno oko, że sposób poruszania się sieweczki rzecznej zmie-
nił moje życie. Wydaje się, że ten niepozorny ptaszek nie ma nóg! 
Przemieszcza się nad kamieniami jak poduszkowiec, a prędkość  
i gracja z jaką to robi wprawia w zachwyt. Teraz wszystko się zmie-
niło. Wiosną zdarza mi się prosić biwakujących nad rzeką ludzi, 
aby przesunęli obóz o kilkadziesiąt metrów w dół lub w górę rzeki, 
bo mogą rozdeptać gniazdo rzadkiego ptaka. Na szczęście zawsze 
spotykam się z wyrozumiałością i zrozumieniem, zwłaszcza kiedy 
po chwili przylatuje biało-szary ptaszek w złotych okularach i od-
prowadza ludzi, udając, że ma złamane skrzydło - bo taka jest jego 
metoda odwodzenia drapieżników od gniazda. Jedna z fotografii 
przedstawia właśnie taką sytuację. Sieweczek już z nami nie ma. 
Odleciały. Traktują Wieprzówkę tylko jako miejsce do założenia 
gniazd. Wrócą z Afryki na wiosnę. 

Jerzy Tomiak

Zza obiektywu

Sieweczka 
rzeczna
„Patrz tam! Sieweczka!” - krzyknął w moim kierunku Janek Zieliński, 
kiedy kilka lat temu, podczas kręcenia filmu o naszej rzece, przemie-

rzaliśmy kamieńce nad mostem kolejowym w Andrychowie.



Słuchaj nas codziennie!  
Aktualne informacje z okolicy! 

33 875 23 13

Wejdź na www.radioandrychow.pl


