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Radio Andrychów  
z nową ramówką!

Tak brzmi stare polskie powiedzenie, obrazujące niesprawiedliwy wyrok, 
który karę za cudze grzechy przerzuca na innego. Doskonale pasuje ono do 
sytuacji, jaka przydarzyła się polskim samorządom. Otóż w maju premier 
wydał rozporządzenie zmieniające stawki wynagrodzenia prezydentów, 
burmistrzów i wójtów. Władza centralna uznała, że należy im się – wszyst-
kim, bez wyjątku – dwudziestoprocentowa obniżka zarobków. Decyzja nie 
ma żadnego związku z jakąkolwiek oceną ich pracy. O co więc poszło, jaka 
jest przyczyna tej obniżki?
Zaczęło się od wysokich nagród, jakie odchodząca premier Szydło przyznała 
swoim ministrom... i sobie. Pamiętacie jej argumentację? „Bo się należało!” 
- krzyczała z mównicy sejmowej. Trochę inne zdanie miał prezes PiS Jaro-
sław Kaczyński, więc kazał ministrom i pani premier oddać nagrody – po-
szły na konto Caritasu. Ale na tym się nie skończyło, bo trzeba było pokazać 
suwerenowi, że z arogancką i pazerną na pieniądze władzą trzeba się roz-
prawić. Tyle, że stawek płacowych nie obniżono ministrom, na chłopca do 

bicia wyznaczono samorządy i parlamentarzystów. Zrobiono dla nich nowe, 
o 20 proc. niższe stawki, żeby pokazać narodowi, że to tam jest największe 
„trzepanie kasy”. Wielu obywatelom to się spodobało, bo sami zarabiają 
znacznie mniej. Ot, taki populistyczny chwyt, a poza tym dyskusje o za-
robkach rządu przeniosło się w sferę samorządów. Samorządowcy gremial-
nie się zbuntowali, uznając, że narusza się ich prawo do samostanowienia. 
Mówią krótko: ocena naszej pracy należy do mieszkańców naszych gmin, 
więc pozostawcie im prawo wypowiedzenia się w wyborach. Związki miast, 
wsi, powiatów i województw wystosowały protest, nawet do prezydenta. 
Jaki będzie skutek, można się spodziewać, ale jakoś tak zgrabnie wyszło, że 
teraz, na trzy miesiące przed wyborami samorządowymi dyskusje o władzy 
przeniosły się do tej właśnie kampanii wyborczej. Rzymianie w takich sytu-
acjach zadawali odwiecznie to samo pytanie: cui bono? Komu ma to służyć, 
czyja w tym korzyść? I na to pytanie odpowiedzcie sobie sami.

Marek Nycz

Kowal zawinił, Cygana powiesili
Wstępniak redaktora naczelnego:
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Grają w orkiestrach dętych, prowadzą szkolenia dzieci i młodzie-
ży, udzielają się społecznie, uczestniczą w zawodach sprawnościo-
wych, promują bezpieczeństwo, prowadzą Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze (MDP). Jest ich w skali kraju ponad 60 tysięcy, a licz-
ba ta stale rośnie! Panowie! Czapki z głów! Przedstawiamy Wam 
nasze niezwykłe Panie w mundurach! Kobiety Ochotniczej Straży 
Pożarnej OSP Roczyny. Zwyczajne? Niezwykłe i wyjątkowe!  
W strukturach organizacyjnych Kobiece Drużyny Pożarnicze działają 
w ramach OSP. W chwili obecnej w drużynie z Roczyn działa 10 kobiet. 
Jak w każdej organizacji, także i w OSP panuje określona hierarchia. 
Każda drużyna kobieca posiada dowódcę, ale przede wszystkim ich 
działania opierają się na zaufaniu i przyjaźni. Nie może być inaczej! 
Część z nich, oprócz więzów koleżeńskich, łączą również więzy ro-
dzinne. Historia drużyn strażaczek sięga czasów wojen światowych. 
Wtedy kobiety były głównie sanitariuszkami i udzielały pierwszej po-
mocy rannym. Jak się zaczęła historia kobiecej drużyny w Roczynach? 
Niektóre z nich były wcześniej członkiniami tamtejszej MDP. Później 
ich losy różnie się układały. W 2012 roku postanowiły po raz pierwszy 
wystartować jako Kobieca Drużyna Pożarnicza w gminnych zawodach 
sportowo-pożarniczych. Awansowały do zawodów powiatowych i od 
tamtego czasu co roku uczestniczą w rywalizacji. 
Można je spotkać również w internecie! Za pośrednictwem fan-
pagu „Dziewczyny z drużyny” promują idee OSP, akcje społeczne,  
oraz bezpieczne zachowania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Promują je również  w miejscach pracy, otoczeniu, sąsiedztwie, 
szkołach i instytucjach. 
Wielu powie, że to zabawa..., ale nie jest to prawdą. Posiadają 
wymagane uprawnienia do działań ratowniczo-gaśniczych, a ich 
kondycja i stan zdrowia pozwalają w razie potrzeby uczestniczyć 
w akcjach wspólnie z kolegami – strażakami. Kobiece drużyny Po-

żarnicze, mimo że działają w strukturach OSP, podejmują również 
swoje własne inicjatywy. 
Na co dzień każda z nich ma swoją pracę, uczą się, ale znajdują też 
czas na wielką pasję. Spotykają się w każdą niedzielę na zbiórce ro-
czyńskiej społeczności OSP, oraz dodatkowo, akcyjne w zależności 
od potrzeb i tego co w danej chwili się dzieje. Dużo czasu spędzają 
na ćwiczeniach, opiekują się MDP, organizując młodzieży zabawy, 
atrakcje, ale też szkolenia oraz przygotowanie do zawodów spor-
towo-pożarniczych. Jeśli chodzi o Kobiece Drużyny Pożarnicze 
w gminie Andrychów, oprócz drużyny kobiecej w OSP Roczyny, 
takie formacje działają w OSP Targanicach Górnych, OSP Targani-
cach Dolnych, OSP Inwałd i OSP Zagórnik. 
Z tego miejsca serdecznie pozdrawiamy nasze koleżanki z innych 
Kobiecych Drużyn Pożarniczych! Dziewczyny! Jesteśmy wszystkie 
wspaniałe! Jest między nami element rywalizacji, ale to rywaliza-
cja konstruktywna, bardzo koleżeńska!  - mówi drużynowa Ania.
Włączamy się we wszelkie inicjatywy, w których bierze udział 
Ochotnicza Straż Pożarna w Roczynach, tamtejsza szkoła i parafia. 
Pewnie wielu czytelników pamięta akcję pomocy dla naszego dru-
ha Mateusza, który walczył z ostrą białaczką szpikową. To właśnie 
dzięki zaangażowaniu i determinacji całej drużyny, przy wsparciu 
naszych kolegów strażaków oraz rodziny i przyjaciół Mateusza, ze-
braliśmy w ciągu kilku godzin 33,3 l krwi i zarejestrowaliśmy łącz-
nie 264 potencjalnych dawców szpiku oraz zebraliśmy fundusze na 
leczenie Mateusza. To był pierwszy sukces, który zmobilizował nas 
do dalszej pracy i działań na rzecz regionu i lokalnej społeczności. 
Drużynowa Ania: Jak każdy zespół przeżywałyśmy chwile wzlo-
tów i upadków. Każda sytuacja, a zwłaszcza te najtrudniejsze, 
wiele uczą. Dziś jesteśmy mądrzejsze o kilka lat, kilkadziesiąt do-
świadczeń, o setki ludzi spotkanych na naszej drodze. Z począt-

Dziewczyny z drużyny! 
Kobiety! Czy je znamy? Pracują, prowadzą własne firmy, uczą się, wychowują dzieci, lubią wspaniale wyglądać, przebie-
rać w stylizacjach, zakładać eleganckie buty, gustowny makijaż i piękne paznokcie nie są dla nich obce. Ale? No właśnie! 
Nie wszystkim wystarcza wyłącznie wspaniały wygląd! Są wśród nich takie, którym gdy tylko zabrzmi syrena strażacka 
mocniej bije serce, gotowe wszystko rzucić i pędzić na akcję ratującą nasze zdrowie, bezpieczeństwo, życie i dobytek! 
Nie oczekują niczego w zamian – dając z siebie tak wiele!

www.facebook.com/DziewczynyzDruzyny
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kiem 2016 roku postanowiłyśmy utworzyć facebookowy fanpage, 
który nazwałyśmy „Dziewczyny z drużyny”. Stanowi on żywą kro-
nikę wydarzeń w drużynie. Nasz zespół ma bowiem swój wymiar 
nie tylko w ochotniczej służbie. Połączyła nas przyjaźń, którą prze-
niosłyśmy poza mury jednostki. Dzielimy smutki i niepowodze-
nia, mnożymy radości i sukcesy. Jesteśmy dla siebie wsparciem 
w trudnych chwilach i promieniami słońca w szarej codzienności. 
Wszystkie, oprócz pracy społecznej jesteśmy czynne zawodowo. 
Staramy się promować dbałość o bezpieczeństwo, bezpieczne za-
chowania i idee społeczne również w naszych miejscach pracy. To 
daje wiele powodów do satysfakcji i zmusza do ciągłego doskona-
lenia, które jest wpisane w ochotniczą służbę. Dzięki wielu godzi-
nom poświęconym na szkolenia i ćwiczenia zdajemy sobie sprawę 
z naszych ograniczeń. Nieustannie, intensywnie pracujemy nad 
swoimi słabościami, a mocne strony przekuwamy w działanie. 
Stopniowo podnosimy swoje pożarnicze kwalifikacje. Wszystkie 
posiadamy uprawnienia do uczestnictwa w działaniach ratow-
niczo-gaśniczych. O ile czas i warunki na to pozwalają, aktywnie 

w nich uczestniczymy. Większość z nas posiada też wiedzę i umie-
jętności w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, 
którą wykorzystujemy w trakcie działań oraz dzielimy się nią przy 
okazji organizowanych szkoleń, pokazów i prelekcji.

Drużynowa Anna Janeczko to piękna, niebieskooka, filigranowa dziewczyna o niesa-
mowitym harcie ducha. Pierwsza kobieta w Gminie Andrychów, która uzyskała upraw-
nienia pozwalające na  uczestniczenie w działaniach ratowniczo-gaśniczych i pierwsza 
kobieta-dowódca. Już jako dwunastolatka zaczęła działać w Młodzieżowej Drużynie 
Pożarniczej, a później jako dorosła w Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach. Jest 
absolwentką warszawskiej SGSP i zawodowym strażakiem Zakładowej Służby Ratowni-
czej w dużym przedsiębiorstwie. To Ona jest fundamentem i mózgiem Naszej drużyny, 
motywuje do działań  i  wyzwala w Nas najlepsze cechy. Jest świetnym organizatorem 
i mediatorem. Cieszymy się, że możemy razem z Nią spełniać Jej i Nasze marzenia.

Co o swojej drużynowej myślą podwładne? 
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Ewa – Pomocnik drugiej roty: Kobieca Drużyna Pożarnicza jest 
kolejnym z etapów mojego strażackiego życia. Wcześniej, od momen-
tu ukończenia 12 lat byłam członkiem MDP przy OSP w Roczynach. 
Przez ten czas w mojej świadomości budował się schemat formacji 
z zasadami, w której czuło się strażacką bliskość. Od zawsze jest to ze-
spół wspierający się z całą mocą. W trudnych sytuacjach, nawet tych 
osobistych, życiowych nigdy nie pozostaje się ani nie pozostawia się 
nikogo samego.  Bycie częścią tego świata daje nie tylko poczucie speł-
nienia i realizacji, ale także świadomość, że obok mnie są przyjaciółki, 
które pójdą za mną w ogień. Drużyna również w życiu prywatnym 
ma wpływ na nas samych i to jakimi jesteśmy dla innych. Wzajemne 
wsparcie i uczestniczenie w najważniejszych momentach życia dodat-
kowo buduje relacje, które można by porównać do tych jakie zawiązu-
ją się w rodzinie.  

Ola – Przodownik drugiej roty, siostra Ewy: Moja przygoda 
z OSP w Roczynach rozpoczęła się od kibicowania dwóm młodszym 
siostrom – członkiniom MDP. Ostatni występ dziewczyn w zawo-
dach sportowo-pożarniczych miał miejsce przed ukończeniem przez 
nie 18 roku życia. Nadal była w nich chęć rozwijania pasji, niestety 
część drużyny wyjechała na studia do innych miast. Wtedy Ania i Ewa 
wpadły na pomysł stworzenia drużyny „seniorek” i zaproponowały 
abym do nich dołączyła. Bardzo chciałam spróbować. Po pierwszych 
ćwiczeniach koledzy – druhowie stwierdzili, że może być z tego coś 
dobrego! Bycie strażakiem – ochotnikiem to dla mnie duże wyróżnie-
nie, choć nie zawsze jest łatwo. To społeczność, która uczy jak razem 
można dobrze i skutecznie pomagać innym w trudnych sytuacjach. 
Tu nie ma miejsca na indywidualności, tu liczy się praca zespołowa. 
Nabyłam  dużo fachowej wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach 
ratownictwa. Poznaję ciekawych ludzi. Lubię jak motywujemy się 
wzajemnie i wspieramy w różnych sytuacjach. Nauczyłam się również 
pracy z młodzieżą. Mam dużą satysfakcję z reprezentowania naszej 
jednostki na zawodach, pokazach i imprezach okolicznościowych. Lu-
bię pomagać i czuć się potrzebną. Nie ma większej satysfakcji z dobrze 
wykonanej pracy, gdy mamy świadomość że udało nam się dzięki niej 
komuś pomóc w sytuacji dla niego trudnej, czasami kryzysowej.

Edyta – Rozdzielaczowy: Moje wspomnienie z dzieciństwa zwią-
zane ze strażą, ogniem i pożarem, to Tata biegnący przez pola na po-
moc, kiedy u sąsiada płonął dom. Przez wiele lat ten obraz do mnie 
powracał. To spowodowało, że gdy dostałam możliwość uczestnictwa  
w kursie medycznym i podstawowym, chętnie z niej skorzystałam. 
Kobieca Drużyna Pożarnicza była następnym krokiem. Wszystko za-
częło się od przygotowań do pierwszych zawodów, które wygrałyśmy, 
potem były kolejne, a my coraz bardziej się ze sobą zżyłyśmy. Co mnie 
skłoniło do wstąpienia do Drużyny? One – Dziewczyny!!! Wiemy, że 
razem możemy zrobić więcej, lepiej, że trzeba się wspierać bo jak to 
mówią „w kupie siła”. Szkolenia, ćwiczenia, pokazy i różnego rodza-
ju działania ratownicze to element naszej pracy dla jednostki, dzięki 
temu lepiej się poznajemy, rozumiemy i wiemy, że jedna za drugą „po-
szłaby w ogień”. Obecność w Drużynie daje mi wiele satysfakcji, cieszę 
się, że swoją pasją „zaraziłam” córki i teraz razem możemy urzeczy-
wistniać swoje marzenia.

Paulina – Łącznik: W wieku 12 lat, za namową dwójki starszych bra-
ci dołączyłam do MDP działającej przy OSP w Roczynach.  Był to czas 
intensywnych przygotowań do udziału drużyny w zawodach sporto-
wo-pożarniczych. Uczestniczyliśmy w wielu wyjazdach integrujących 
młodzież strażacką, jak wojewódzkie zloty MDP, obozy dowódców 
MDP. Lata mijały, a ja po osiągnięciu pełnoletności byłam pewna, że 
chcę nadal rozwijać tę pasję. Nawiązała się ku temu świetna okazja, 

ponieważ powstawała Kobieca Drużyna Pożarnicza. Wspólnie podję-
łyśmy wyzwanie reprezentowania naszej jednostki. Był to początek 
wielkiej przygody, trochę nieznanej i wymagającej, ale bardzo ekscy-
tującej. Przez te kilka lat zrozumiałyśmy co znaczy praca zespołowa 
i uświadomiłyśmy sobie, że możemy dokonać rzeczy niemożliwych. 
Jak? Z entuzjazmem! 

Kamila – Pomocnik pierwszej roty, córka Edyty: Moja przygo-
da ze strażą i drużyną zaczęła się od pierwszych zawodów, w których 
brałyśmy udział. Uczestnictwo w nich zaproponowała mi mama, 
zgodziłam się, choć troszkę się bałam. Potem już poszło szybko, po 
ukończeniu 18 lat przeszłam szkolenia, które umożliwiają mi udział 
w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Niesienie pomocy innym, choć to 
czasem ciężka praca, daje wielką satysfakcję.

Magda - Mechanik: Od zawsze chciałam zajmować się czymś poży-
tecznym, być pomocną dla innych. Jako dzieciak, razem z kuzynkami 
chętnie przychodziłam do remizy i przyglądałam się pracy wykony-
wanej przez starszych kolegów i opiekunów. Dorosłam i z MDP awan-
sowałam do Kobiecej Drużyny Pożarniczej. Przynależność do druży-
ny daje mi wiele satysfakcji, poznałam wiele ciekawych osób, pracuję 
nad swoimi umiejętnościami i sprawnością fizyczną.

Patrycja – Przodownik pierwszej roty, córka Edyty: Moja histo-
ria rozpoczęła się w dniu, w którym poszłam z mamą na pierwsze ćwi-
czenia. To dzięki temu zapisałam się do MDP i nauczyłam podstaw 
pożarnictwa, brałam udział w zawodach gminnych oraz pojechałam 
na obóz strażacki. Gdy skończyłam 16 lat pierwszy raz wystartowa-
łam w zawodach z Kobiecą Drużyna Pożarniczą. Teraz gdy ukończy-
łam kurs uprawniający mnie do udziału w działaniach, będę mogła 
z moją siostrą i mamą dalej rozwijać swoją pasje.

JS
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Przypomnijmy, że od począt-
ku tej kadencji andrychowianie 
starają się wyjść ze spółki – Mię-
dzygminnego Zakładu Komuni-
kacyjnego – w której są od ponad 
25 lat razem z Kętami i Porąbką. 
Do tej pory wspólnicy nie chcieli 
się zgodzić na wyjście Andrychowa, ze względu na koszty, jakie to pociągnie za sobą. Barierą było też konieczne w takiej sytuacji zredu-
kowanie zatrudnienia. Sprawa nawet trafiła do sądu... Równocześnie Andrychów zaczął budować własną komunikację, kupiono nowe 
autobusy i od początku tego roku obsługują one wewnętrzne linie w Gminie Andrychów.
Ze strony Kęt wyszła propozycja wykupu udziałów Andrychowa w spółce MZK. 20 czerwca na walnym zgromadzeniu wspólników zapa-
dła ostateczna decyzja o wyjściu Andrychowa ze spółki i definitywnym zakończeniu sporu. Wspólnicy upoważnili prezesa MZK do przy-
gotowania stosownych dokumentów i poczynienia zmian w umowie spółki. Równocześnie Burmistrz Kęt Krzysztof Klęczar przygotował 
stosowną uchwałę, którą na sesji w czerwcu przegłosowali kęccy radni. Upoważniła ona włodarza Kęt do wykupu udziałów Andrychowa 
w spółce. Kwota ponad 150 tys. zł zostanie spłacona w kilku corocznych ratach.                    n 

Andrychów wychodzi z MZK
Po kilkuletnich sporach 
z sąsiednimi Kętami i Porąbką 
w sprawie wyjścia Andrychowa 
ze spółki MZK jest porozumie-
nie. Kęty wykupią udziały Gmi-
ny Andrychów.

Miał ten niezwykły dar, że nieznajomych potrafił za-
mieniać w przyjaciół – mówiła podczas pogrzebu To-
masza Partyki, Jego Żona Ewa. 27 czerwca na cmen-
tarzu zjawiły się setki przyjaciół Tomasza Partyki, aby 
Go pożegnać. Tomasz Partyka zmarł 21 czerwca, po 
długiej i ciężkiej chorobie. Z zawodu był architektem, 
dwukrotnie też pełnił funkcję zastępcy burmistrzów 
Andrychowa. Ze stanowiska odszedł w 2014 roku, kie-
dy Jego sytuacja zdrowotna uniemożliwiła Mu dalszą 
pracę. W urzędzie zajmował się  inwestycjami. Z samo-
rządem andrychowskim był związany od dwudziestu 
lat i miał opinię oddanego społecznika. 

Pożegnanie Przyjaciela

Ceremonia pogrzebowa Tomasza Partyki miała miejsce na cmentarzu ko-
munalnym w Andrychowie. Zgromadziła setki Jego prawdziwych przyjaciół, 
którzy zjechali nie tylko z gminy, ale też spoza kraju. Obecne były również 
poczty sztandarowe oraz delegacje wielu instytucji i organizacji. Kilka osób 
wygłosiło wzruszające mowy nad prochami Zmarłego, wspominając Jego 
nieprzeciętną osobowość, pogodę ducha i dar zjednywania sobie ludzi. Każ-
dy miał okazję podejść do urny z prochami Tomasza Partyki i osobiście się 
z Nim pożegnać.                 mn
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Demel. Światłem i szkiełkiem
Do Padwy przyjeżdża się przede wszystkim dla fresków Giotta. Ja przyjechałam dla witraży Demela. Teoretycznie byłam 
przygotowana… Przestudiowałam historię witrażownictwa, obowiązujące od średniowiecza zasady tworzenia „szkla-
nych obrazów”. Poczytałam też, na czym polega znane fizyce zjawisko refrakcji światła. Wszystko po to, aby zrozumieć 
fenomen „witraży refrakcyjnych”, których twórcą i wynalazcą jest właśnie Ryszard Demel. 

Fot. Jadwiga Janus
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Pierwsze witraże, które zaprezentował 
światu w drugiej połowie XX wieku, za-
chwiały średniowiecznymi standardami 
i to wydało mi się najbardziej frapujące. 
Teoria zrodziła jedynie ciekawość, bo o za-
chwyt „na etapie słowa” było dość trudno.
Do padewskiej Katedry przy Plazza del 
Duomo prowadziła mnie seledynowa kre-
ska wymalowana pisakiem na mapie przez 
recepcjonistę hotelu, w którym się za-
trzymałam. Pomimo że w projektowaniu 
świątyni miał swój udział Michał Anioł, 
z zewnątrz nie robiła na mnie takiego 
wrażenia, jak kościoły, pałace i kamienice, 
które mijałam po drodze. W gronie licz-
nych turystów pobieżnie zlustrowałam 
surowe wnętrze Katedry. Zeszłam do pod-
ziemi, do krypty. Nie było tu nic i nikogo. 
Tylko czterej święci i ja – jedyna nieświęta. 
Minęłam rzędy ławek, prezbiterium… Sta-
nęłam twarzą w twarz ze świętą Justyną, 
świętym Antonim, Danielem, pierwszym 
biskupem Padwy – Prosdocimo  oraz… 
Matką Boską Częstochowską.
Nie ma takich słów i nie ma takich zdjęć, 
które potrafiłyby opisać zjawiskowość 
witraży refrakcyjnych Ryszarda Demela. 
Doświadczyć ich wyjątkowości, ich piękna 
można jedynie poprzez osobisty kontakt. 
Przez wieki, począwszy od średniowiecza, 
witraże tworzono w oparciu o te same za-
sady. Według nich powstały np. zamówio-
ne w 1937 roku i sfinansowane przez Wa-
lerię Zielińską, a wykonane w Pracowni 
Witrażów i Oszkleń Artystycznych w Kra-
kowie, witraże św. Józefa oraz Najświęt-
szej Maryi Panny, zdobiące ołtarz główny 
kościoła św. Macieja w Andrychowie. 
Kiedy Ryszard Demel, parę lat po dru-
giej z wojen, podjął praktykę w pracowni 
uznanego angielskiego witrażysty – prof. 
Josepha Nuttgensa, jako jego asystent 
stosował te same średniowieczne meto-
dy konstrukcji. W pracowni tej, całkiem 
przypadkiem zaobserwował, że inne usta-
wienie kolorowych szkiełek wydobywa 
z promieni świetlnych o wiele bogatsze 
możliwości optyczne; czego nie uzyskuje 
się gdy przenikają one przez płaską po-
wierzchnię. Zaczął eksperymentować. 
W 1959 roku (ale tylko na rok) opaten-
tował nową metodę tworzenia witraży.  
„Witraże refrakcyjne”, bo tak je nazwał, 
uczyniły nazwisko jego twórcy znanym na 
całym świecie. 
W krypcie padewskiej Katedry studiuję 
anatomię witraży Demela. Jest ich pięć. 
Postaci i otaczające je krajobrazy, podob-

nie jak mozaika bizantyjska, skompono-
wane są z drobnych elementów. Kolorowe 
szkiełka mają grubość 25 mm. Łącznie jest 
ich 27 tysięcy. Umocowane są na sztorc, 
nie na płasko. Takie umocowanie to „młyn 
na wodę” dla promieni świetlnych. Prze-
nikając szklane elementy, załamują się  to 
tu, to tam, nasycają barwami, rozświetlają 
szaty, włosy, kwiaty, niebo, zielone wzgó-
rza... Zdaje się jakby wszystko migotało… 
Najbardziej eksponowane miejsce zajmu-
je Matka Boska Częstochowska, a i wzrok 
najtrudniej od niej oderwać…
- Skąd ona tutaj? W Padwie? W krypcie 
pod ołtarzem projektowanym przez sa-
mego Michała Anioła? – dziwię się.
- Ks. Ulderico Gamba wrócił w 1975 roku 
z Polski, dokąd pojechał z pielgrzymką do 
Częstochowy. Wielkie wrażenie zrobił na 
nim kult Czarnej Madonny i tłumy ludzi 
modlących się przed obrazem. Zapropo-
nował mi wykonanie witrażu przedsta-
wiającego Matkę Boską Częstochowską 
z Dzieciątkiem dla Krypty w Katedrze Pa-
dewskiej. I tak się stało – mówił Ryszard 
Demel w wywiadzie z Ewą Prządką. („Śla-
dy pracowitego życia Ryszarda Demela”)
Ten witraż ukończony został w 1977 roku, 
kolejne dwa – w roku 1984. Prace nad 
ostatnimi – św. Danielem i św. Justyną za-
hamowała poważna choroba artysty. Rów-

nocześnie świadomość niedokończonego 
dzieła dawała mu motywację do walki 
o powrót do pełnej sprawności.  I walkę tę 
wygrał. Mógł zakończyć pracę nad ostat-
nim witrażem. Stało się to w 2006 roku.
We wspomnianym wywiadzie, Ryszard 
Demel przyznał, że te pięć witraży, które 
podarował Katedrze w Padwie, traktuje 
jako podsumowanie swojego artystycz-
nego życia. Ponadto chciał, żeby w mie-
ście w którym żyje od ponad pół wieku, 
pozostał po nim trwały ślad. Wspomnieć 
wypada też o tym, że Ryszard Demel jako 
nauczyciel języka  angielskiego oraz pol-
skiego, jak również literatury angielskiej 
pracował na Uniwersytetach: w Padwie 
oraz Wenecji. Nauczał też języków w szko-
łach średnich. 
12 grudnia 2013 roku padewskie władze 
uhonorowały przybysza z Polski przyzna-
niem mu Honorowego Obywatelstwa. 
Niezwykłość zdarzenia tkwi w tym, że 
odkąd Padwa istnieje (czyli od IV wieku 
p.n.e.) po raz pierwszy tym  tytułem uho-
norowany został obcokrajowiec.  
Do Padwy przyjechałam dla witraży De-
mela. Ale przede wszystkim dla niego sa-
mego. 21 grudnia 2017 roku skończył 96 
lat. Od ponad pięćdziesięciu mieszka we 
Włoszech. Choć urodził się w Ustroniu, to 
miastem jego dzieciństwa i młodości był 
Andrychów. 
- Panie Profesorze, nie wypada wypomi-
nać Panu wieku, ale policzyłam, że w swo-
im 96-letnim życiu prawie w 20% jest pan 
andrychowianinem. Czy znajdzie Pan dla 
mnie czas i chęć, żeby powspominać An-
drychów Pana dzieciństwa i młodości? – 
zapytałam parę tygodni temu w rozmowie 
telefonicznej.
- Oczywiście. Proszę przyjechać – odpo-
wiedział.
Więc poleciałam…
O wizycie w domu prof. Ryszarda Demela, 
o tym jak z rodzicami zamieszkał w An-
drychowie, jak znalazł się w Anglii, czy we 
Włoszech, dlaczego nie mógł wrócić do oj-
czyzny… opowiem następnym razem.

Jadwiga Janus

PS. Wszystko to zdarzyć się mogło dzięki 
panu Jackowi Matlakowi, który pośredni-
czył w nawiązaniu kontaktu, za co skła-
dam Mu wyrazy podziękowania i wdzięcz-
ności.

Ryszard Demel we własnym studio 
i pracowni witrażu, autofoto, 2010
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Bowiem  pan Ryszard jako artysta malarz, 
witrażysta, lektor języków polskiego i an-
gielskiego, wykładowca literatury angiel-
skiej, działacz polonijny jest także autorem 
książek.
W 1952 roku, w leżącym na południe od 
Londynu, Hastings los zetknął go z pisa-
rzem Sergiuszem Piaseckim. Historia jego 
życia, a w szczególności ten wątek, gdy 
były szpieg, przemytnik, więzień stawał 
się pisarzem, jest wyjątkowo fascynująca. 
Pierwsza książka Piaseckiego „Kochanek 
Wielkiej Niedźwiedzicy” została napisana 
w celi najcięższego więzienia w Świętym 
Krzyżu w 1935 roku. Przetłumaczono ją 
na 17 języków. W Polsce sam Piasecki, jak 
i jego dzieła, jest mniej znany. Zapewne 
dlatego, że przez lata jego książki – jako 
wroga bolszewizmu i komunizmu – objęte 
był zakazem publikowania. Pomijając re-
cenzję „Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy” 
możemy jedynie gorąco polecić lekturę i za-
chęcić do odwiedzenia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, gdzie jest dostępny dość bogaty 
zbiór książek Sergiusza Piaseckiego. 
Warto wcześniej sięgnąć po biografię pisa-
rza autorstwa Ryszarda Demela „Sergiusz 

Piasecki (1901-1964) – życie i twórczość”. 
Publikacja, dostępna również w MBP, opa-
trzona jest specjalną dedykacją autora skie-
rowaną do andrychowskich czytelników. 
Nikt nie znał lepiej Piaseckiego jak Demel. 
Na emigracji, ten drugi stał się dla tego 

pierwszego sąsiadem, powiernikiem i przy-
jacielem. A na końcu spadkobiercą i wyko-
nawcą ostatniej woli pisarza. 
 Ryszard Demel jest również 
bohaterem publikacji, których autorami 
są osoby zafascynowane jego twórczo-
ścią, osobowością i bogatym życiorysem. 
W czerwcu, w Rzeszowie ukazała się książ-
ka pod redakcją Jana Wolskiego zatytuło-
wana „Ślady pracowitego życia Ryszarda 
Demela”, w której zebrano zapiski, teksty 
i wywiady z Profesorem. Wśród tekstów, 
które ukazały się na przestrzeni lat, zarów-, zarów-
no w prasie polskiej jak i emigracyjnej, jest 
również artykuł autorstwa Marii Biel-Pa-
jąkowej pt. „Mistrz światła”, który wydru-
kowano w „Nowinach Andrychowskich” 
w 1996 roku z okazji 75. urodzin byłego 
andrychowianina.  
Tych, którzy chcieliby się zapoznać z pra-
cami Demela – malarza, grafika, witrażysty 
odsyłamy do Czytelni MBP. Prof. Jan Wik-
tor Sienkiewicz w pięknie wydanym albu-
mie przedstawił bogaty dorobek artysty. 
Prezentację poprzedza wątek biograficzny 
bogato ilustrowany zdjęciami.  

Jadwiga Janus  

Demel. Słowem…
Ryszard Demel zasłynął w świecie jako twórca witraży refrakcyjnych (o czym piszemy na wcześniejszych stronach). Trudno 
uciec od porównania, że jego życie bogate w różnorodne aktywności jest niczym jego witraże zbudowane z kolorowych 
szkiełek i blasku załamywanych po wielokroć promieni światła. 
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Od 7 do 11 czerwca 2018 roku delegacja z Andry-
chowa przebywała w mieście Izyum położonym 
w obwodzie charkowskim na wschodniej Ukra-
inie. Głównym celem wizyty było podpisanie 
porozumienia o współpracy między Gminą An-
drychów a Rejonem Izyum. Miało ono miejsce 8 
czerwca w Miejskim Pałacu Kultury w Izyum. De-
legacje oprócz podpisania porozumienia uczest-
niczyły także w obchodach z okazji 337 rocznicy 
założenia miasta Izyum, powiązanych z otwar-
ciem Placu Centralnego po jego gruntownej prze-
budowie. Dla delegacji z Andrychowa oraz miasta 
Khoni z Gruzji była to pierwsza wizyta, podczas 
której mogły one na własne oczy zobaczyć jak 
duże jest pragnienie i starania władz miasta Izy-
um o wejście w poczet, z ich punktu widzenia, 
wybranych krajów będących w Unii Europejskiej. 
Gospodarz miasta Izyum, Valeriy Marchenko 
w swoim wystąpieniu, poprzedzającym podpisa-
nie porozumienia o współpracy, wyraził nadzieję 
na owocną współpracę w przyszłości między Izy-
um i jego miastami partnerskimi. Zwrócił uwagę 
na sukces wysiłków zmierzających do ściślejszej 
integracji miasta z europejską wspólnotą i obie-
cał wspierać wzmacnianie tegoż partnerstwa. 
Następnie odbyła się krótka prezentacja miast 
partnerskich, która przybliżyła mieszkańcom 
Izyum kulturę, naturę i tradycję Andrychowa, 
Tukums i Khoni. Na mocy podpisanego protoko-
łu między Gminą Andrychów i Rejonem Izyum 
na Ukrainie strony współpracować będą w za-
kresie regionalnego rozwoju i przedsiębiorczości, 
turystyki, kultury oraz organizacji i prowadzenia 
projektów oraz wydarzeń tak kulturalnych, jak 
i sportowych. Zaznaczyć należy, iż podpisane po-
rozumienie tylko potwierdza więź i współpracę 
jaka już jest między naszymi miastami. W 2017 
r. w VI Gminnym Konkursie z Języka Angielskie-
go „I know it & I love it” organizowanym przez 
ZSS w Roczynach wzięli udział uczniowie ze szkół 
znajdujących się w Izyum. Znaleźli się oni w czo-
łówce zajmując III, IV i V miejsce. Świadczy to 
o chęci podtrzymywania dobrych praktyk i kon-
taktów – nie tylko między władzami, ale przede 
wszystkim między mieszkańcami, którzy najbar-
dziej na wzajemnej wymianie doświadczeń mogą 
skorzystać.    red.

Międzynarodowe 
spotkanie na Ukrainie

Urząd Miejski pracuje obecnie nad trzema 
nowymi etapami projektu komunikacyjne-
go w zakresie infrastruktury przystankowej. 
Pierwszy to dokończenie monitoringu wi-
zyjnego miejsc publicznych. - Przewidujemy 
15 nowych punktów kamerowych z pełną 
komunikacją ze stanowiskami dyspozytor-
skimi zlokalizowanymi w Straży Miejskiej 
oraz w komisariacie Policji. Pod koniec 
czerwca ogłoszony będzie przetarg na ten 
zakres robót – mówi nam wiceburmistrz 
Mirosław Wasztyl. Znacznie trudniejszy 
i złożony jest kolejny etap, czyli infrastruk-
tura przystankowa. Głównym jej elemen-
tem będą wiaty przystankowe. - Mamy już 
opracowany nowy design przystanków.  
Planowany jest zakup 56 nowych wiat 
w głównych punktach przesiadkowych – 
dodaje wiceburmistrz Wasztyl. Dotyczy to 
rejonu miasta i centralnych miejsc w so-
łectwach. Niektóre z tych wiat będą wypo-
sażone w system informacji dynamicznej, 
czyli tablice na których będzie podawana 
informacja dla pasażerów o czasie przyjazdu 
i odjazdu autobusu. Musi to być zsynchroni-
zowane z systemem informatycznym, który 
funkcjonuje dzisiaj w ośrodkach komunika-
cji publicznej. Przetarg na wiaty przystanko-
we będzie ogłoszony najpóźniej na początku 
lipca. Trzecim komponentem wchodzącym 
w skład infrastruktury przystankowej jest 
przebudowa miejsc przystankowych w za-
kresie dostępności dla osób niepełnospraw-
nych i dla matek z dziećmi. Mają też zostać 
zakupione meble komunikacji publicznej. 
Ten przetarg ma być ogłoszony w lipcu.  red.

Będzie 56 nowych 
wiat przystankowych

14 czerwca Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krako-
wie obchodził swoje 25-lecie. Andrychów 
został wyróżniony nagrodą EKOLIDER 
2018. Uroczystości odbyły się w historycz-
nych obiektach Zakładu Uzdatniania Wody 
Bielany, a ich gospodarzami były: Prezes Za-
rządu WFOŚiGW – Małgorzata Mrugała i jej 
zastępca – Anna Biederman-Zaręba. Liczni 
goście, a wśród nich samorządowcy, parla-
mentarzyści, władze województwa, stra-
żacy oraz przedstawiciele placówek oświa-
towych, wzięli udział w jubileuszowej gali. 
Podczas niej rozdano nagrody i wyróżnienia 
dla instytucji i samorządów, które najlepiej 
spożytkowały dotacje rozdzielane przez 
WFOŚiGW w minionych latach. Rozdano 
także coroczne nagrody w kilkunastu kate-
goriach, m.in.: dla gmin miejskich, miejsko-
-wiejskich, związków międzygminnych, dla 
instytucji i szkół, tak wyższych, jak i niższe-
go szczebla. Wśród tegorocznych laureatów 
znalazła się także Gmina Andrychów – na-
grodzona w kategorii gmin miejsko-wiej-
skich, jako wzorowo wykorzystująca ekolo-
giczne dotacje. Nagrodę odebrał Burmistrz 
Andrychowa Tomasz Żak, a towarzyszyła 
mu Paulina Mrzygłód – ekodoradca Urzędu 
Miejskiego. Dla gości wystąpili z recitalem 
Andrzej i Maja Sikorowscy. Podczas podsu-
mowania ćwierćwiecza działania WFOŚiGW 
dowiedzieliśmy się, że w tym okresie wy-
budowano w Małopolsce 5.367 km kanali-
zacji i 732 km wodociągów, wybudowano 
i zmodernizowano 218 oczyszczalni ście-
ków, zlikwidowano 17.300 nieekologicz-
nych kotłowni zastępując je nowoczesnymi 
urządzeniami i systemami, a skala dociepleń 
różnych budynków sięgnęła miliona me-
trów kwadratowych, a skorzystało z tych 
proekologicznych projektów dwa miliony 
mieszkańców naszego województwa. To tyl-
ko kilka przykładów wyjętych z długiej listy 
25-letniej listy działań Funduszu.           (mn)

Andrychów 
EKOLIDEREM 2018
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Sesja Rady Miejskiej w Andrychowie – ostatnia przed przerwą waka-
cyjną – odbyła się 28 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Andrychowie. Na samym początku, po uznaniu prawomocności ob-
rad, a jeszcze przed przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji, przewod-
niczący Roman Babski przedstawił porządek czerwcowych obrad i zapy-
tał radnych, czy jest jakiś wniosek o jego zmianę? 

Mniejsze zarobki burmistrza i jego zastępcy
Wtedy wniosek o zmianę wniósł radny Stanisław Prus. Formalnie za-
proponował, aby wycofać projekt uchwały dotyczącej zarobków bur-
mistrza. Radny argumentował, że przeciwko tej obniżce – wprowa-
dzanej na podstawie wydanego w maju rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów – protestują liczne organizacje samorządowe: Związek Miast 
Polskich, Związek Gmin Wiejskich, Unia Metropolii Polskich, Związek 
Powiatów Polskich, Unia Miasteczek Polskich i Związek Województw 
RP. Kilka dni temu opublikowały nawet wspólne oświadczenie w tej 
Kwestii. - Uznały one – mówił radny Stanisław Prus – że rozporządzenie 
premiera jest niezgodne z prawem (choćby z kodeksem pracy - przyp. 
red.). Samorządowcy zaapelowali do prezydenta Andrzeja Dudy, aby ten 
skierował sprawę do Trybunału Konstytucyjnego, by ten wydał wyrok, 
czy rozporządzenie premiera Morawieckiego jest zgodne z konstytucją 
i ogólnym prawem. 
- W związku z tym wnoszę, aby do czasu wydania orzeczenia przez Try-
bunał Konstytucyjny wstrzymać się z głosowaniem w sprawie obniżania 
zarobków burmistrza - dodał radny.
Przewodniczący RM Roman Babski poddał ten wniosek pod głosowanie 
Rady. 11 radnych było za wycofaniem projektu wspomnianej uchwały, 
a 8 radnych głosowało za podtrzymaniem porządku obrad i głosowa-
niem za obniżką pensji burmistrza i jego zastępcy. 
Przy tej okazji trzeba wspomnieć, jakie jest miesięczne wynagrodzenie 
Burmistrza Andrychowa. Jest to 12.220. zł brutto. Planowana obniżka 
zmniejszałaby tę kwotę o 1.600 zł brutto.
O komentarz do zaistniałej sytuacji poprosiliśmy przewodniczącego 
Rady Miejskiej Romana Babskiego. 
- Rada Miejska w Andrychowie uznała większością głosów, że ustala-
nie wynagrodzenia jest wyłącznie jej kompetencją – powiedział Roman 
Babski, nawiązując do tego, że teraz była to decyzja rządu i polityków 
partii rządzącej, po tym jak była premier Beata Szydło przyznała swo-
im ministrom i sobie wysokie nagrody, wypłacone z chwilą ich dymisji. 
Przewodniczący nie widzi powodu, aby samorządowcy pokutowali za 
grzechy rządzących. 
- Poza tym wydaje nam się, że obecne działanie jest niezgodne z prawem 
i przedwczesne. Dodam, że wynagrodzenie burmistrza nie było zmie-
niane od 2010 r. Moim zdaniem takie działania obniżające są niespra-
wiedliwe – powiedział nam w przerwie obrad Roman Babski. - Miesiąc 
temu Rada pozytywnie oceniła przecież pracę burmistrza i udzieliła mu 
absolutorium. 
Zdaniem prawników, uchylenie się radnych przed głosowaniem i tak 
niczego w praktyce nie zmienia. Rozporządzenie premiera zobowiązuje 

bowiem urząd do automatycznego obniżenia wynagrodzenia do pozio-
mu wprowadzonych przez rządzących w Polsce nowych widełek płaco-
wych. Zatem – jak mówią prawnicy – czy Rada głosowała, czy nie, to 
od pierwszego lipca burmistrz będzie zarabiał mniej. Jeśli się z tym nie 
zgadza – choćby na podstawie kodeksu pracy – może iść do sądu.
Po zamknięciu tego gorącego tematu Rada przeszła do kolejnych punk-
tów.

Sprawozdanie burmistrza
W tej części sesji radni wysłuchali sprawozdania burmistrza z jego pra-
cy w okresie międzysesyjnym. Tomasz Żak rozpoczął swoją relację od 
26 maja, kiedy to strażacy z OSP w Sułkowicach-Łęgu oficjalnie prze-
jęli i poświęcili swój nowy wóz strażacki volvo.  Z kolei 29 i 30 maja 
burmistrz był gościem gospodyń wiejskich. Najpierw w Rzykach wziął 
udział w Dniu Matki, a następnego dnia uczestniczył w 90-leciu Koła 
Gospodyń Wiejskich w Brzezince. 
4 czerwca w Urzędzie Miejskim wręczono najzdolniejszym uczniom 
szkół podstawowych i klas gimnazjalnych dyplomy i cenne nagrody za 
udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
5 czerwca na andrychowskim basenie odbyły się VI Zawody Pływackie 
o Puchar Burmistrza Andrychowa. 6 czerwca Gmina Andrychów przy-
stąpiła do programu „Małopolski Tele Anioł” wspierającego osoby niesa-
modzielne, potrzebujące wsparcia. 
13 czerwca Tomasz Żak wziął udział w Krakowie w forum przedsię-
biorców, a następnego dnia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie obchodził swoje 25-lecie. Andrychów 
został podczas tej uroczystości wyróżniony nagrodą EKOLIDER 2018.  
Tego samego dnia, 14 czerwca w Park Hotel Łysoń 23 pary z Gminy An-
drychów świętowały swój jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego (Dia-
mentowe Gody), a 5 par doczekało się 65-lecia (Żelazne Gody).
16 czerwca odbyły się III Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar 
Burmistrza Andrychowa, wzięło w nich udział 205 uczestników i uczest-
niczek. 
17 czerwca Akademia Mistrzów Cracovii w piłce nożnej otworzyła od-
dział w Andrychowie, zaproszenie dotyczy chłopców i dziewczynki 
z roczników 2012-2005. 
19 czerwca odbyły się gminne ćwiczenia obronne pod kryptonimem 
„Czerwiec-2018”, połączone z gminnym ćwiczeniem taktyczno-bojo-
wym jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Andry-
chów, z udziałem sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego oraz podmiotów współdziałających.
20 czerwca w Urzędzie Miasta burmistrz gościł prezesa AFM DEFUM 
S.A. Artura Bartkowiaka, na którego ręce złożył gratulacje w związku 
z uzyskanymi przez nich prestiżowymi nagrodami „FIRMA GODNA 
POLECENIA”, „WIARYGODNY PARTNER W BIZNESIE” oraz „LIDER 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. 
W dniach od 21 do 26 czerwca 2018 r. delegacja Gminy Andrychów 
przebywała w zaprzyjaźnionym mieście Storożyniec na Ukrainie. Celem 
wyjazdu było przekazanie samochodu strażackiego z OSP Sułkowice-

XLVIII Sesja Rady Miejskiej

Obniżka pensji burmistrza wycofana i... wprowadzona
Głównym tematem czerwcowej Sesji Rady Miejskiej w Andrychowie, była ogólna kwestia bezpieczeństwa, ale jednym 
z kluczowych punktów było obniżenie zarobków burmistrzowi. Do tego jednak nie doszło, bo radni wycofali z porząd-
ku projekt uchwały w tej sprawie. Mimo to, rozporządzeniem premiera stawki wynagrodzenia samorządowców zostały 
zmienione i będą one i tak skutkować obniżką.



13NOWINYNr 7 (331) - lipiec 2018

www.nowiny.andrychow.eu

-Łęg w ramach pomocy humanitarnej. Burmistrz obszernie zrelacjo-
nował też radnym trwające negocjacje z Gminą Kęty w sprawie wyjścia 
Andrychowa ze spółki MZK. Burmistrz przyznał, że po kilkuletnich 
negocjacjach z sąsiednimi Kętami i Porąbką jest wreszcie wstępne po-
rozumienie. Kęty wykupią udziały Gminy Andrychów. Piszemy o tym 
w osobnym materiale w tym numerze Nowin.
Na koniec Tomasz Żak nadmienił, że w dzień poprzedniej, majowej sesji, 
24 maja podpisana została umowa Urzędu Miejskiego w Andrychowie 
z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie na dofinansowanie budowy 
strefy aktywności gospodarczej. Urząd Marszałkowski zobowiązał się 
do wypłacenia ponad 11 mln zwrotu za wykonane w strefie zadania. 
W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto 113 kart spraw,  brak umo-
rzeń w okresie sprawozdawczym.
Na koniec rani mieli okazję odnieść się do sprawozdania lub zadać do-
datkowe pytania. Wtedy radna Alicja Studniarz powróciła do kwestii 
wyjścia Andrychowa z MZK. Zapytała o roczny koszt udziału w tej spół-
ce i o obecne koszty organizacji transportu publicznego w Andrychowie. 
Burmistrz odpowiedział radnej, że poprzednio (w czasie korzystania 
z usług MZK) była to kwota ok. 1,4 mln zł rocznie, ale spółka ta obsługi-
wała tylko 40 proc. obszaru gminy. Teraz andrychowski transport zamy-
ka się w kwocie 2 mln na rok, ale obsługiwana jest cała gmina i do tego są 
tu darmowe przejazdy dla emerytów i młodzieży szkolnej.

Interpelacje i zapytania
Gdy przyszedł czas na składanie interpelacji, pierwszy głos zabrał radny 
Marek Nowak, który chciał wiedzieć, jaka jest sytuacja z budową przed-
szkola w Inwałdzie (trwa tam w tym celu rozbudowa szkoły)? Zastępca 
burmistrza Mirosław Wasztyl przyznał, że były kłopoty z wykonaw-
stwem i gmina rozważała nawet wypowiedzenie, ale po kilku tygodniach 
prace nabrały tempa. Nie potrafi jednak stwierdzić, że prace będą termi-
nowo zakończone.
Potem radny Zbigniew Rzadek postulował, aby w remontowanej przy-
chodni „Przy Basenie” było wybudowane wejście nie stanowiące bariery 
architektonicznej dla niepełnosprawnych. Podobna była kolejna inter-
pelacja tego radnego, gdy zaapelował o utworzenie specjalnej strefy dla 
niepełnosprawnych na imprezach Dni Andrychowa.
Tomasz Żak odpowiedział, że uwagi radnego w przypadku przychod-
ni będą uwzględnione i pojawi się ułatwienie dla niepełnosprawnych. 
Natomiast z pomysłem utworzenia dla takich osób osobnej strefy na 
koncertach trzeba się zwrócić do dyrekcji CKiW, jako organizatora tych 
imprez.
Następna była interpelacja radnego Adama Kowalczyka, który poruszył 
sprawę instalacji nadajnika na nowej remizie OSP w Targanicach. Pod-
czas odpowiedzi radny usłyszał od burmistrza, że kwestie instalowania 
jakichkolwiek nadajników zawsze powodują, że pojawiają się zwolenni-
cy i protestujący. Trzeba w takiej sprawie szukać kompromisu.
Podczas „zapytań” radna Alicja Studniarz powróciła do swego pytania 
sprzed miesiąca, w sprawie podłączenia starego miasta do elektrocie-
płowni. Radna nie była usatysfakcjonowana odpowiedzią burmistrza, 
bo na piśmie była taka sama jak na sesji. A radna chciała dowiedzieć 
się więcej i nie o poprzednich działaniach w tej kwestii, ale o obecnych 
rozmowach w tych sprawach. Burmistrz odparł radnej, że te rozmowy 
z Elektrociepłownią są prowadzone.
W kolejnym pytaniu radna poruszyła sprawę przygotowywanej uchwały 
porządkującej krajobraz reklamowy w mieście. Radna mówiła, że wciąż 
zgłaszają się do niej kolejni właściciele firm i sklepów zaniepokojeni pla-
nowanymi zmianami. Radna dowiedziała się, że projekt tzw. uchwały 
krajobrazowej wciąż jest opracowywany.
Radny Tadeusz Sarlej pytał, czy współpraca gminy z powiatem nadal 
jest trudna. Burmistrz odparł, że rozmowy trwają i w różnych kwestiach 
z różnym skutkiem, ale nadal nie są łatwe.

Sprawozdania i uchwały
Zanim radni przeszli do uchwał, przyjęli sprawozdania o stanie bezpie-
czeństwa w Gminie Andrychów, jakie złożyli komendanci Policji, Straży 
Miejskiej, Straży Pożarnej (OSO i PSP) oraz Gminnego Zespołu Zarzą-
dzania Kryzysowego. Radni zapoznali się z obszernymi raportami w tej 
kwestii już na komisjach, dlatego pominięto ich ponowne prezentowa-
nie na sesji. 
Po tym nastąpiło podjęcie uchwał w ważnych sprawach. 
Pierwsza uchwała dotyczyła zmiany w regulaminie targowisk gminnych 
prowadzonych przez Gminę Andrychów. W kolejnych dwóch uchwałach 
radni wyrazili zgodę na sprzedaż części nieruchomości położonej w An-
drychowie w rejonie ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Podgórskiej oraz 
wyrazili zgodę na zniesienie współwłasności niezabudowanej nierucho-
mości położonej przy ul. Fabrycznej w Andrychowie. 
Następna uchwała dotyczyła zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części miasta Andrychów. Po niej Rada przyjęła 
wysokość i zasady określenia wysokości i zasady ustalania oraz rozlicza-
nia dotacji celowej z budżetu Gminy Andrychów dla podmiotów prowa-
dzących żłobki, kluby dziecięce i zatrudniające dziennych opiekunów na 
obszarze Gminy Andrychów.
Potem Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 
wychowaniem przedszkolnym w Gminie Andrychów.
Następna uchwałą określono zasady udzielania i rozmiaru zniżek tygo-
dniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym 
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz 
szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych.
Rada rozpatrzyła petycję z dnia 11 kwietnia 2018r. w zakresie możli-
wości zwrotu nienależnie pobranych opłat za poszczególne godziny 
postoju, jak również opłat abonamentowych za postój jednego pojazdu 
przynajmniej za okres od października 2017r.
Potem dokonano zmiany uchwały Nr XL-410-17 Rady Miejskiej w An-
drychowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uprawnień do bez-
płatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na 
usługi w publicznym transporcie zbiorowym realizowanym przez opera-
tora na terenie Gminy Andrychów.
Radni przyjęli też obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolite-
go uchwały Nr XLVIII-449-14 Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie 
określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub roz-
kładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno-
prawny przypadających Gminie Andrychów lub jej jednostkom organi-
zacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Ponadto Rada Miejska przyjęła dodatkowe uchwały, wniesione do po-
rządku obrad podczas sesji:
1. Przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Andrychów.
2. Przyjęcia przez Gminę Andrychów powierzonego przez Powiat Wado-
wicki zarządu nad drogą powiatową nr 1743 K, Biała Drogą w zakresie 
koniecznym do realizacji przebudowy i połączenia jej z DK 52.
3. Zawarcia pomiędzy Gminą Andrychów a Skarbem Państwa (GDD-
KiA) porozumienia dotyczącego nieodpłatnego przekazania w ograni-
czony zarząd kilku odcinków DK 52.
4. Zmiany w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej.
5. Udzielenie Powiatowi Wadowickiemu pomocy finansowej na przebu-
dowę ul. Słonecznej w Brzezince.
Sesję zamknęły wolne wnioski, oświadczenia. Następna sesja odbędzie 
się we wrześniu i będzie przedostatnią w tej kadencji.

man
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Zamieszanie w planie
Przygotowywany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  Rzyk wywołał spore zamieszanie 
i dyskusje. Do końca maja można było składać do niego uwagi. Jest ich już ponad 300. Kwestia uchwalenia poprawek 
do planu przesuwa się więc z czerwca do jesieni, bo trzeba odpowiedzieć na uwagi mieszkańców i ekologów.

Ilość już zgromadzonych uwag, ale też 
innych form korespondencji, wymaga 
kilkutygodniowej pracy nad ich przestu-
diowaniem i odniesieniem się do tego 
materiału. Dlatego nie było co liczyć, że 
plan trafi w formie projektu uchwały na 
sesję Rady Miejskiej przed wakacjami. 
Tymczasem rośnie temperatura dysku-
sji wokół planowanych zmian. Włączają 
się w nią nie tylko mieszkańcy, ale też 
organizacje ekologiczne z całej Polski, 
a nawet z zagranicy. 

Uwagi i apele
Przypomnijmy, że „Projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla obszaru sołectwa Rzyki w Gminie 
Andrychów, wraz z prognozą oddziały-
wania na środowisko” opracowywany 
jest na podstawie wcześniej przyjętego 
studium uwarunkowań dla tego obsza-
ru. W dniach od 25 kwietnia 2018 r. do 
16 maja 2018 r. projekt był wyłożony 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Andry-
chowie, a uwagi do niego można było 
składać do końca maja. - Uwagi to jedno, 

ale urząd zalała też fala apeli – mówi Ur-
szula Odrzywolska-Mazgaj, kierownicz-
ka Wydziału Architektury i Urbanistyki 
Urzędu Miejskiego w Andrychowie. 
- Apele te spływają dosłownie z całego 
świata. Są np. z Anglii, Hiszpanii, Sło-
wenii, Słowacji... a do tego z całej Pol-
ski. Spore nieporozumienie powstało 
po wyłożeniu projektu zmian w samych 
Rzykach. Jeden z dziennikarzy prasy 
krakowskiej przedstawił to tak, jakby to 
władze gminy wpadły na pomysł wyło-
żenia projektu w restauracji (!). W Urzę-
dzie Miejskim usłyszeliśmy kategorycz-
ne zaprzeczenie: – To właściciel ośrodka 
i potencjalny inwestor w infrastrukturę 
narciarską chciał mieszkańcom pokazać 
własne plany, a przy okazji wydrukował 
mapę projektu zmian w planie miejsco-
wym i wyłożył ją obok swoich projektów 
– mówią urzędnicy ratusza. - Gmina nie 
ma z tym nic wspólnego.
Zmiany w planie i poglądach
Wróćmy jednak do apeli, które posypały 
się lawinowo. Z ich treści i sformułowań 
widać, że autorem jest jedna osoba. A pod 

apelami widnieją jednak liczne podpisy. 
Tym dziwniejsze bywają te listy podpisów, 
że nierzadko osoby, które je złożyły wcze-
śniej podpisały się na listach za rozbu-
dową ośrodka narciarskiego w Rzykach. 
Zrobiły to kilka lat temu, gdy uchwalano 
studium uwarunkowań rozwoju. 
Obecnie plan budzi tak wiele kontrower-
sji i ostrych reakcji, bo ogólnie mówiąc, 
jeśli zostanie uchwalony w takiej formie, 
to umożliwi budowę w sołectwie Rzyki 
ośrodka sportów zimowych. Jeszcze kilka 
lat temu 1300 mieszkańców tej wsi po-
pierało taki kierunek rozwoju, co wtedy 
potwierdzili własnoręcznymi podpisami. 
Teraz kilkuset z nich zmieniło zdanie. 
Jeszcze nie tak dawno w Rzykach pano-
wało przekonanie, że tylko taka inwesty-
cja zapewni przyszłość wiosce położonej 
wśród gór i lasów, w pobliżu parku kra-
jobrazowego i obszarów chronionych. - 
Przecież żadnej fabryki, żadnego przemy-
słu w takiej wsi nikt nie wybuduje. Rzyki 
mogą liczyć tylko na turystykę – mówili 
mieszkańcy na jednym ze spotkań, gdy 
konsultowano studium uwarunkowań. 
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W tych planach widzieli też lekarstwo na 
bezrobocie. Dziś praktycznie bezrobocie 
nie istnieje, a wśród opinii zdarzają się 
i takie, które używają tego faktu, jako 
argumentu przeciwko zmianom w pla-
nie: nie ma bezrobocia, to po co budować 
ośrodek i nowe miejsca pracy? Jeszcze nie 
daj boże przyjadą tu jacyś obcokrajowcy, 
element niepolski, a może nawet wrogi... 
- taka uwaga też się pojawiła. O tym, że 
gospodarka faluje i bezrobocie raz jest, 
a raz go nie ma, mało kto myśli w czasach 
koniunktury. Wiele podobnych uwag nie 
ma charakteru merytorycznego, a czasem 
są wręcz poparte tylko plotkami. Ludzie 
powtarzają sobie np. informację, że tereny 
budowlane będą przekwalifikowywane na 
nieużytki zielone, bo to ułatwi inwestycje 
narciarskie. - To absolutnie niemożliwe – 
mówią urzędnicy w ratuszu. - Zmiana w tę 
stronę, to obniżenie wartości gruntu, a to 
musiałoby się skończyć w sądzie i ogrom-
nymi odszkodowaniami wypłaconymi 
przez władze gminy. To absolutna bzdura.

Pustelnia i ekologia
W dyskusji nad projektem planu swoje ar-
gumenty przedstawiają też obrońcy przy-
rody (to kilka wspierających się organiza-
cji), ignorujący opnie zespołu naukowców 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy 
opracowali przyrodniczą inwentaryzację 
obszaru i przewidywane skutki ewentu-
alnych inwestycji turystyczno-sporto-
wych. Ekolodzy podważają kompetencję 
naukowców, twierdząc, że sami wiedzą 
lepiej i ich wiedza na temat Beskidu Ma-
łego jest głębsza. Wszelkie ustępstwa – 
np. inwestora w jego planach – nie trak-
tują jako drogi do kompromisu, tylko 
jako argumentu, że mają bezwzględną 
rację. Piszą też o rzekomo widywanych 
tutaj wilkach, rysiach, małych niedź-
wiadkach...  niczym tego nie dokumen-
tując poza własnym autorytetem. To 
oni też rozpętują medialną akcje obrony 
tutejszej przyrody, której ekosystem na 
pewno się załamie przez narciarzy. Piszą, 
że projekt nie był konsultowany społecz-

nie, nie zauważając, że były i są zbierane 
opinie i uwagi na jego temat. Sami nie 
pojawili się na zorganizowanej publicznej 
debacie. Jednym tchem wymienia się też 
ciszę lasu i spokój „pustelni archidiecezjal-
nej”. Mało kto sprawdza jednak, że ta tzw. 
„pustelnia” w urzędowych rejestrach figu-
ruje jako gospodarstwo rolne księdza. I nie 
jest to własność diecezji. Ale w gazetowym 
tytule dobrze wygląda taka „pustelnia”.
W wojowniczym zacietrzewieniu ktoś 
nawet doniósł do CBA, insynuując, że za 
całym tym planem może kryć się jakaś ko-
rupcja. Więc warto wszcząć śledztwo – tak 
na wszelki wypadek... Lepiej sprawdzić, 
choć przesłanek na to nie ma żadnych. 
Po wcześniejszej publikacji tego artykułu 
na stronie internetowej otrzymaliśmy na-
wet polemikę z jego treścią. Okazało się, 
że w imieniu setek mieszkańców przysłał 
ją ktoś, kto nie tylko nie mieszka w Rzy-
kach, ale zmyślił swoje nazwisko. Jak po-
wiedział nam w rozmowie telefonicznej, 
zrobił to w imię solidaryzmu z mieszkań-
cami i z sympatii... Pozostawmy to bez 
komentarza.

Co dalej?
Jaki zatem będzie los projektu planu 
miejscowego dla Rzyk?

Ustawa o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym nie przewiduje 
korespondencji z autorami uwag, tym 
bardziej apeli. O tym, jak będą one roz-
patrzone, osoby które składały uwagi 
dowiedzą się z „Rozstrzygnięcia Rady 
Miejskiej i Burmistrza Andrychowa 
w sprawozdaniu z rozpatrzenia uwag”. 
Urzędnicy nie wykluczają, że sposób roz-
patrzenia może spowodować ponowie-
nie procedury planistycznej. A to ozna-
cza ponowne uzgodnienia i ponowne 
wyłożenie dokumentu.
W całym tym zgiełku, medialnej przepy-
chance i przerzucaniu się argumentami, 
czasem branymi z sufitu, trzeba przypo-
mnieć, że plan miejscowy nie jest jedno-
znaczny z pozwoleniami na budowę i opi-
niami środowiskowymi, jakie musi mieć 
każdy inwestor. Zatem uchwalenie planu 
to dopiero pierwszy krok do zmian urba-
nistycznych, ale do powstania ośrodka 
narciarskiego jeszcze długa droga. 
Poza tym plan miejscowy jest potrzebny 
całej wsi, aby mieszkańcy mogli cokol-
wiek budować na własnych działkach 
i nie czekali latami na zezwolenia. I jak 
podkreślają to w ratuszu, nie jest robio-
ny pod jednego inwestora, ale pod plany 
rozwoju całego sołectwa.

mn

REKLAMA

LABRADORY 

RODOWODOWE 
Związku Kynologicznego 

po doskonałych rodzicach 
www.labradory-gaik.info 

669 777 287
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Jak bezpiecznym i widocznym być na drodze? 
W Zespole Szkół Samorządowych w Inwał-
dzie odbyła się kolejna edycja Gminnego Tur-
nieju „Bezpieczna droga”. Uczestników powi-
tał pan Michał Kołodziejczyk, dyrektor ZSS 
w Inwałdzie. W ramach imprezy promującej 
bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły, wzię-
li udział uczniowie klas trzecich Szkół Podsta-
wowych Gminy Andrychów. Celem turnieju 
było podnoszenie wiedzy ze znajomości 
przepisów ruchu drogowego oraz kształtowa-
nie wśród dzieci bezpiecznych i kulturalnych 
zachowań na drodze. Każdą szkołę reprezen-
towała jedna drużyna złożona z 3 uczniów. 
Uczestnicy musieli wykazać się znajomością 
przepisów ruchu drogowego rozwiązując te-
sty, krzyżówki,układając puzzle, odpowiada-
jąc na pytania. Swoje umiejętności jazdy na 
rowerze, pokazali pokonując tor przeszkód, 
który składał się z następujących elementów: 
slalomu, pochylni, tarki, korytarza z desek, 
przenoszenia kostki, zatrzymania w miejscu. 
Nad bezpieczeństwem i poprawnym przebie-
giem zmagań turniejowych czuwała aspirant 
Katarzyna Herma z Komendy Powiatowej 
Policji w Wadowicach.
Zwycięzcą została Szkoła Podstawowa nr 4 
w Andrychowie. Drugie miejsce zajęła dru-
żyna ze Szkoły Podstawowej w Inwałdzie, 
zaś trzecie uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Targanicach. Wyróżnione zostały drużyny 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie,  
Szkoły Podstawowej w Roczynach, Szkoły 
Podstawowej w Sułkowicach-Łęgu oraz z PSP 
SPSK w Brzezince. Wszyscy startujący zosta-
li obdarowani piłkami, a najlepsza drużyna 
otrzymała jeszcze puchar z rąk dyrektora 
Gminnego Zarządu Oświaty, pana Andrzeja 
Szafrańskiego. Nagrody ufundowała Rada 
Rodziców przy ZSS w Inwałdzie. Uroczystość 
zakończenia uświetnił występ taneczno-
-akrobatyczny przygotowany pod kierun-
kiem pani Katarzyny Rusinek. Dziękujemy 
nauczycielom i dzieciom za udział w turnieju. 

Maria Jakubowska -Szczotka

Bezpieczna Droga

3 czerwca policjanci z Wydziału Ruchu Dro-
gowego oświęcimskiej komendy Policji ści-
gali 21-letniego kierowcę samochodu marki 
BMW, który jadąc trasą Osiek – Tarniówka, 
z czwórką znajomych w wieku 14-18 lat, nie 
zatrzymał się do kontroli drogowej. Młody 
kierowca, podczas ucieczki, nie zapanował 
nad pojazdem, w wyniku czego wpadł do 
rowu wypełnionego wodą. Powodem, dla 
którego naraził zdrowie i życie swoich zna-
jomych był brak dowodu rejestracyjnego od 
pojazdu. Policjanci pomogli wydostać się 
z samochodu kierowcy i pasażerom, nikt 
nie doznał obrażeń ciała. Podejrzanemu za-
trzymano prawo jazdy, które posiadał od 
niespełna 3 miesięcy, mężczyźnie grozi kara 
do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: KPP w Oświęcimiu

Popłynął...

4 czerwca uczniowie szkół podstawowych 
i klas gimnazjalnych, którzy brali udział 
w olimpiadach i konkursach przedmioto-
wych, odebrali nagrody od burmistrza.
W Urzędzie Miejskim uczniowie-laureaci 
i ich opiekunowie przedmiotowi spotka-
li się z władzami gminy na uroczystym 
wręczeniu nagród. Sześcioro olimpijczy-
ków – uczestników konkursów i olimpiad 
przedmiotowych, którzy w minionym roku 
szkolnym znaleźli się w czołówce mało-
polskich zmagań, zostali docenieni przez 
władze gminy. Wszyscy oprócz dyplomów 
i gratulacji odebrali z rąk Burmistrza To-
masza Żaka oraz Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Romana Babskiego pięć Notebo-
oków Yoga i jeden tablet Lenovo. Razem 
z uczniami podziękowania za osiągnięte 
sukcesy odebrali ich nauczyciele. Uroczy-
stość przygotował Gminny Zarząd Oświa-
ty, który na uroczystości reprezentował 
dyrektor Andrzej Szafrański. 
Lista nagrodzonych na stronie: 
www.radioandrychow.pl

Laureaci nagrodzeni

5 czerwca na andrychowskim basenie od-
były się VI Zawody Pływackie o Puchar 
Burmistrza Andrychowa. W pływackich 
zmaganiach udział wzięło kilkudziesięciu 
zawodników z andrychowskich szkół pod-
stawowych i gimnazjów, którzy startowali 
w kilku kategoriach wiekowych i w kilku 
stylach. Konkurowali w grupach chłopców 
i dziewcząt. Zawody przygotował Gminny 
Zarząd Oświaty, a poprowadzili je instruk-
torzy sportowi, na co dzień nauczyciele 
wychowania fizycznego. Puchary i medale 
wręczył zawodnikom Burmistrz Andrycho-
wa Tomasz Żak. W zawodach startowało 
140 zawodników z całej gminy. Nagrody: 
puchary i medale zostały ufundowane 
przez Urząd Miasta w Andrychowie.

Koordynator Sportu w Gminie 
Andrychów – Grażyna Szczepaniak

Zawody na medal

Adrian Buda z Przedszkola Publicznego w 
Rzykach zdobył nagrodę Dyrektora Delega-
tury Kuratorium Oświaty w Wadowicach. 
Adrian jest wychowankiem pani Jolanty 
K. Łysoń. Organizatorem konkursu było 
Kuratorium Oświaty w Krakowie, a temat 
brzmiał: „Odżywiaj się zdrowo”. Był to 
turniej w ramach V edycji projektu ekolo-
gicznego „Czysta Małopolska”. Miał on na 
celu przede wszystkim upowszechnienie 
wiedzy o zdrowym i racjonalnym odżywia-
niu wśród dzieci przedszkolnych i uczniów, 
upowszechnienie dobrych praktyk w zakre-
sie problematyki zdrowego żywienia.  (mp) 

Czysta Małopolska
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W sobotę 2 czerwca mogliśmy podziwiać 
kilkanaście niesamowitych samocho-
dów marki fiat. Podczas XVII zlotu klubu 
i wszystkich Fiatów X 1/9. Klub Polski Fia-
ta X 1/9 został założony w 2001 roku i jest 
jednym z najstarszych klubów tego typu 
w Polsce. Jego cele to:
- zrzeszanie użytkowników i sympatyków 
Fiata X1/9;
- rozwijanie kontaktów między nimi;
- wymiana doświadczeń i wzajemna po-
moc. Do pierwszego spotkania posiadaczy 
FIATA X1/9 doszło w 2001 roku z inicjaty-
wy Andrzeja i Asi Szafrańskich z Andrycho-
wa, którzy od dwóch lat byli posiadaczami 
X-a. Telefonicznie i internetowo poszuki-
wali oni innych posiadaczy samochodu tej 
marki. Również w Warszawie spotkali się 
posiadacze X-ów: Michał Szewczyk i Woj-
tek Kolwas, który wraz ze swoimi niemiec-
kimi kolegami uczestniczył już w zlotach 
X-ów w Niemczech.
W dniu 25.08.2001 r. na stacji benzynowej 
w Stobiecku na „gierkówce” w połowie dro-
gi między Warszawą i Katowicami stawiło 
się ośmiu posiadaczy fiacika.
Spotkania odbywają się do dziś. Wszyst-
kich uczestników łączy jedno: pasja i zami-
łowanie do Fiata.    red.

Zlot miłośników Fiata

30 maja na boisku „Orlik 2012” w Rzykach 
odbył się turniej piłki nożnej uczniów szkół 
podstawowych z okazji Dnia Dziecka o puchar 
prezesa Małopolskiej Spółdzielni Handlowej 
„Wizan” w Andrychowie. W turnieju startowało 
5 szkół: SP4, SP2, ZSS w Roczynach, ZSS w Suł-
kowicach-Łęgu i gospodarze z ZSS w Rzykach. 
Zespoły grały w dwóch grupach. Po zażartej 
walce I miejsce wywalczyła pierwsza drużyna 
z SP4 (opiekun Artur Adamus), a na II miejscu 
uplasowała się druga drużyna z tej szkoły (opie-
kun Rafał Babiński). Na pozostałych miejscach 
uplasowały się drużyny z SP2 (opiekun Dorota 
Warmuz), Roczyny (opiekun Wiesław Skupień), 
Rzyki (opiekun Tomasz Majka), Sułkowice-Łęg 
(opiekun Monika Stysło-Marczyńska). Zespoły 
z trzech pierwszych miejsc otrzymały puchary 
ufundowane przez prezesa MSH „Wizan”. Pu-
char dla najwszechstronniejszego zawodnika 
trafił do rąk Karola Januszewicza z SP4. Wszy-
scy uczestnicy turnieju zostali obdarowani słod-
kościami oraz owocami ufundowanymi przez 
sponsorów: MSH „Wizan”, Restauracja-Pizze-
ria „Magik”, „Solena” Sp. z o.o., Góral Andrzej 
i Wspólnicy Sp.J., Eurowafel Sp. z o.o. Sp. k.
Organizator turnieju dziękuje sponsorom oraz 
osobom, które służyły pomocą podczas turnieju: 
Halinie Świderskiej i Marcinowi Bystrzyckiemu. 

(kp)

Na sportowo

 6 czerwca w budynku Urzędu Miejskiego 
w Andrychowie oraz w przychodni NZOZ 
Vena zamontowane zostały defibrylatory. 
Kosztowały 14,5 tysiąca złotych, ich zakup 
sfinansował urząd. Bardzo prosty w obsłu-
dze defibrylator HeartStart FRx pozwa-
la w sytuacji zagrożenia życia na szybką 
i zdecydowaną reakcję, także przez osoby 
na co dzień niezwiązane ze służbą zdro-
wia. Defibrylacja jest jedyną, a zarazem 
skuteczną metodą, zwiększającą szanse 
przeżycia podczas ciężkich zaburzeń pra-
cy serca. Wykonana w ciągu 3 minut od 
utraty przytomności pozwala na przeżycie 
w 75% przypadków. -  Dokonaliśmy zaku-
pu dwóch defibrylatorów AED. Jeden z nich 
został zamontowany w Urzędzie Miejskim 
w Andrychowie, na parterze budynku Rynek 
16, naprzeciwko Dziennika Podawczego, obok 
kas. Drugi defibrylator AED został zainstalo-
wany w przychodni podstawowej opieki zdro-
wotnej NZOZ „VENA” przy ul. Starowiejskiej 
w Andrychowie – mówi nam dyrektor biura 
burmistrza Agnieszka Gierszewska.

Kolejne defibrylatory 

Ósme miejsce w rankingu 675 samorządów, 
najbardziej przyjaznych klientom i inwestorów 
zajął Andrychów w tegorocznej edycji konkur-
su Szkoły Głównej Handlowej „Gmina na 5!”. 
Wszystko przygotowuje jak co roku Instytut 
Przedsiębiorstwa i Analiz Regionalnych przy 
Szkole Głównej Handlowej w Warszawie prze-
prowadzając ranking „Gmina na 5”. Badanie 
sprawdzało gotowość samorządów do obsługi 
inwestorów drogą elektroniczną. W tym roku 
zwyciężył Toruń (41 punktów), a w ubiegłorocz-
nym badaniu wygrał Oświęcim. Studenci Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie po raz kolejny 
wcielili się w tajemniczych klientów i przetesto-
wali poszczególne samorządy pod kątem tego, 
jak są przygotowane do obsługi inwestorów 
drogą elektroniczną. Gmina Andrychów zdoby-
ła 31 punktów i uzyskała tytuł „Gmina na 5!”, 
a tym sama znalazła się w pierwszej dziesiątce 
wśród najwyżej ocenionych gmin.                       mn

Andrychów na piątkę

W sobotę, 2 czerwca na placu zabaw osiedla 
Jana Pawła II odbył się tradycyjny piknik z oka-
zji Dnia Dziecka. Przy muzyce i licznych atrak-
cjach w zabawie uczestniczyło około stu dzieci, 
a kapryśna o tej porze roku pogoda jednak do-
pisała. Podobnie jak i sponsorzy tej rodzinnej 
zabawy. Z tej okazji pragnę serdecznie podzię-
kować wszystkim, którzy pomogli i przyczynili 
się do zorganizowania tej imprezy.

W imieniu organizatorów 
Tadeusz Biłko 

Podziękowanie
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5 czerwca w Tarnowie odbył się finał wo-
jewódzki w Czwórboju lekkoatletycznym 
uczniów szkół podstawowych. W zawodach 
udział wzięły zwycięskie drużyny dziewcząt 
i chłopców z rejonów województwa mało-
polskiego. Uczniowie naszej szkoły walczyli 
z wielkim zaangażowaniem i wywalczyli: II 
miejsce, uzyskując tytuł WICEMISTRZÓW 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. 
SREBRNYMI MEDALISTAMI SĄ: Mateusz 
Stuglik, Maciej Gołąb, Mikołaj Szilder, Filip 
Michałek, Karol Janusiewicz i Maksymilian 
Łysoń. Wyniki rywalizacji: I miejsce – SP 
Nowy Sącz, II miejsce – SP 4 Andrychów, III 
miejsce – SP Brzesko. Serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów! Źródło: SP nr 4

Wicemistrzowie 
Małopolski!

7 czerwca, we wczesnych godzinach poran-
nych rozpoczęło się usuwanie rosnącej w an-
drychowskim stawie rdestnicy kędzierzawej. 
Zajęła się tym specjalna wykaszarka, która 
została zamówiona przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej. Koszt tej usługi, razem z wy-
wozem ściętej rośliny wyniesie prawie 6500 
złotych. Rdestnica, zaatakowała staw zaraz 
po jego czyszczeniu i wypełnieniu świeżą 
wodą. W zeszłym roku, od chwili pojawienia 
się w stawie w ciągu trzech tygodni rdestni-
ca zarosła pół jego powierzchni. W tym roku 
problem nie zniknął. Co można począć z wod-
nym chwastem? Można go zwalczać chemicz-
nie, ale tego nikt nie chce robić.   red.

Walka z rdestnicą

Miło nam poinformować, że w finale Ogól-
nopolskiego Konkursu „Myśli Jana Paw-
ła II – Papieża Słowianina” Julia Wróbel, 
uczennica klasy drugiej gimnazjum w Ze-
spole Szkół Samorządowych w Roczynach, 
zajęła II MIEJSCE! Zdobyła tym samym 
tytuł laureata konkursu tematycznego or-
ganizowanego przez kuratorium podlaskie. 
Tegoroczna – X edycja konkursu – prze-
biegała pod hasłem: Jan Paweł II – Papież 
wolności. „Patriotyzm oznacza umiłowanie 
tego, co ojczyste”.
Gratulujemy Julii Wróbel z klasy 2. gimna-
zjum ZSS w Roczynach ogromnej wiedzy 
teologicznej, filozoficznej i historycznej 
oraz wspaniałego sukcesu w ogólnopol-
skim konkursie tematycznym!
Autor: Dorota Sadlik – ZSS w Roczynach

Mamy laureatkę

Ósma Chłopska 
Szkoła Biznesu

Uczniowie szkoły w Rzykach okazali się 
w tym roku nie do pokonania w Turnie-
ju „Chłopskiej Szkoły Biznesu”. Zgarnęli 
Grand Prix i pierwszą nagrodę. W general-
nej punktacji też pokonali wszystkich kon-
kurentów.
Kolejną edycję andrychowskiej gry bizne-
sowej przygotowało początkiem czerwca 
jak zwykle Towarzystwo Miłośników An-
drychowa. Tym razem turniej został przy-
gotowany w Izbie Regionalnej TMA, w an-
drychowskim zamku. Wzięły w nim udział 
czteroosobowe zespoły ostatnich klas szkół 
gminnych.     red.

Akademia Edukacji Antydyskryminacyjnej 
zorganizowała dwustopniowy kurs dla na-
uczycieli z Małopolski i Śląska. W zajęciach 
akademii z ZSS w Targanicach wzięły udział 
mgr Agata Porzycka i mgr Teresa Goszczycka. 
W czasie ferii zimowych w dniach 20-24 lu-
tego 2018 r. mgr Klaudia Bizon brała udział 
w międzynarodowym wydarzeniu dla liderów 
wymiany młodzieży. Kurs o nazwie BiTriMul-
ti odbył się w Dublinie. W dniach 3-7 czerwca 
br. mgr Klaudia Bizon brała udział w mię-
dzynarodowym wydarzeniu „Keep it Real” 
w Wilnie. Wspólnie z 20 uczestnikami z Li-
twy, Węgier, Portugalii i zachodnich krajów 
bałkańskich doskonaliła swoje umiejętności 
dot. organizowania wymiany młodzieży, 
którą ZSS w Targanicach prowadzi od 2004r. 
z Realschule Isny. Obecnie jest rozważana 
kwestia rozszerzenia współpracy z innymi 
krajami. Środki finansowe na w/w szkolenia 
zostały w całości pozyskane z programów 
prowadzonych przez Akademię Edukacji Dys-
kryminacyjnej oraz Erazmus +.

Źródło: ZSS w Targanicach

Szkolenia nauczycieli

12 czerwca w Urzędzie Miejskim młodzi 
sportowcy i laureaci konkursów tematycz-
nych dostali od burmistrza dyplomy uzna-
nia za swoje osiągnięcia i odebrali upomin-
ki. W spotkaniu z młodzieżą wzięli udział 
burmistrz Tomasz Żak i przewodniczący 
Rady Miejskiej Roman Babski. A gośćmi byli 
uczniowie klas sportowych z SP Nr 4 oraz 
laureaci konkursów tematycznych – głównie 
historycznych. Młodzi sportowcy swoje suk-
cesy odnosili przede wszystkim w lekkoatle-
tycznym czwórboju i w grach zespołowych, 
najczęściej w siatkówce. Na spotkanie z wła-
dzami Gminy Andrychów przyszli ze sowi-
mi nauczycielami, którzy znacząco pomogli 
im w odniesieniu sukcesów. 

(mn) 

Nagrody dla sportowców 
i historyków
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Czerwiec to tradycyjnie miesiąc pikników 
szkolnych. Nie inaczej było 9 czerwca br., 
gdzie Rada Rodziców przy ZSS w Rzykach 
zorganizowała dla wszystkich rodzin sołec-
twa moc atrakcji.
W ten słoneczny dzień przy miejscowej re-
mizie OSP, można było zobaczyć na scenie 
występy przedszkolaków i uczniów szkoły. 
Wszyscy chętni mogli kupić los na loterii 
fantowej, gdzie każdy był „wygrany”. Na 
boisku „Orlik 2012” rozegrany został mecz 
piłki siatkowej: nauczyciele kontra rodzice 
i uczniowie. Dla najmłodszych przygotowa-
no m. in. przejażdżki w siodle na koniu, ma-
lowanie twarzy, dmuchane zjeżdżalnie, watę 
cukrową, popcorn, balony, warsztaty gry na 
bębnach. O godz. 19.00 rozpoczęła się zaba-
wa taneczna z zespołem Aramis. Wszystkie 
te atrakcje nie odbyłyby się bez osób i firm 
zaangażowanych w ten piknik. 
Organizatorzy dziękują w szczególno-
ści: OSP w Rzykach, Kołu Gospodyń 
Wiejskich, rodzicom, dyrekcji, nauczy-
cielom i pracownikom z ZSS w Rzykach.  
Ofiarodawcy imprezy: Czarny Groń Sp. 
z o.o. Sp.k., Nadleśnictwo Andrychów, „CA-
DES” Wojciech Gasidło, Tartak Rzyki Do-
rota Młynarczyk, Dober, TECH Sterowniki 
Sp. z o.o. Sp.k., Sklep odzieżowy „Xclusive” 
Agnieszka Kiszczak, Barbara i Mieczysław 
Rakowscy, Barbara i Grzegorz Gasidłowie, 
Katarzyna i Jacek Frysiowie, MSH Wizan, 
Axpal Sp. z o.o. Sp. k., Agroturystyka Ma-
dahora, Ireneusz i Zenon Hatala, Mini ZOO 
KUCYK w Inwałdzie, Paintball Poligon 86, 
AtrakcjeWadowice.pl, Baobab Gabinet Ma-
sażu i Fizjoterapii, Sylwia Misiek, Barbara 
Żydek, Maria i Tomasz Guzdkowie, Barbara 
i Andrzej Smazowie, Sylwia Kołodziejczyk, 
Maria Gostek, Lucyna Boba, Beata Hatala 
i wielu innych, którzy życzyli sobie anonimo-
wość. Piknik po raz pierwszy był organizo-
wany w takiej formie i jest szansa, że na stałe 
zagości w Rzykach.                                          (kp) 

Piknik rodzinny 
w Rzykach

6 czerwca Gmina Andrychów przystąpi-
ła do programu „Małopolski Tele Anioł” 
wspierającego osoby niesamodzielne, po-
trzebujące wsparcia. Podobne działania an-
drychowski OPS prowadzi już od trzech lat.
Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy 
samorządowcami a władzami wojewódz-
twa miało miejsce w Urzędzie Marszał-
kowskim w Krakowie. Gminę Andrychów 
reprezentował burmistrz Tomasz Żak. Ze 
strony władz Województwa Małopolskiego 
list intencyjny został podpisany przez mar-
szałka Jacka Krupę oraz wicemarszałka 
Wojciecha Kozaka. „Małopolski Tele Anioł” 
jest współfinansowany przez Unię Europej-
ską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.1 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. Głównym celem projektu jest popra-
wa jakości życia niesamodzielnych Mało-
polan poprzez realizację działań na rzecz 
rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich 
w miejscu zamieszkania. W ramach pro-
jektu 10 000 niesamodzielnych Małopolan 
uzyska wsparcie w zakresie usług Centrum 
Teleopieki, polegające również na możli-
wości uzyskania opaski, która działa jak 
mały telefon komórkowy – pozwala na po-
łączenie z centrum medycznym za pomocą 
jednego przycisku. W ten sposób mogą się 
z nią skontaktować pracownicy centrum, 
ale także jej bliscy. W Andrychowie już od 
2015 roku jest grupa osób starszych objęta 
teleopieką, zaopatrzonych we wspomniane 
opaski do łączności z opiekunami. Formu-
larze zgłoszeniowe są do odbioru w Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. 
Starowiejska 22b na Dzienniku Podaw-
czym lub u Pracowników Socjalnych. (mn)

Anioł w Andrychowie

13 czerwca upłynął nam pod znakiem 
DNIA OTWARTEGO! Dziękujemy Wszyst-
kim za wizytę!
Naszym Słuchaczom i Czytelnikom wrę-
czyliśmy radiowe gadżety! 
Sponsorem podkładek, breloczków i dłu-
gopisów jest firma LOBOGraf z Wieprza, 
która wykonuje grawerowanie i cięcie tech-
niką laserową oraz materiały reklamowe – 
od gadżetów po wydruki wielkoformatowe. 
Firma graweruje w pleksi, drewnie, tworzy-
wach sztucznych (laminaty grawerskie). 
Wykonuje tabliczki dla automatyki prze-
mysłowej (oznaczenia szaf sterujących), 
oznaczeń rurociągów, pulpitów sterowni-
czych i wiele innych.
www.lobograf.com.pl

Dzień otwarty 
w Radiu
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W Szkole Podstawowej w Inwałdzie spotkali się 
Laureaci XXI Gminnego Konkursu Plastyczne-
go „Czysty świat wokół nas”. Uczestnikami byli 
uczniowie edukacji wczesnoszkolnej Gminy 
Andrychów. Każdy młody artysta wykonywał 
pracę wybranymi przez siebie technikami pla-
stycznymi. Pojawiły się również zabawki wyko-
nane z odpadów. Poprzez tematykę konkursu 
chcemy, aby dzieci dostrzegały piękno natury 
i poznały zagadnienia związane z troską o przy-
rodę. Uroczystość uświetnił występ uczniów 
Szkoły Podstawowej w Inwałdzie. Taniec i pio-
senka miały promować ekologiczny styl życia. 
Za piękne książki dziękujemy Nadleśnictwu 
Andrychów. Prace konkursowe będzie moż-
na zobaczyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Andrychowie.       Maria Jakubowska-Szczotka

Z przyrodą w zgodzie

14 czerwca w ParkHotel Łysoń 23 pary 
z Gminy Andrychów świętowały swój jubi-
leusz 60-lecia pożycia małżeńskiego (Dia-
mentowe Gody). 5 par doczekało się 65-le-
cia (Żelazne Gody)!
Uroczystość poprowadziła Pani Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Grażyna Łoboda. 
Zacnym Jubilatom serdeczne gratulacje 
i życzenia dalszych lat w zdrowiu i małżeń-
skim szczęściu złożył Burmistrz Andrycho-
wa Tomasz Żak, który wręczył wszystkim 
upominki. Po oficjalnej części była lampka 
szampana, tort oraz tańce. Dostojnym Ju-
bilatom przygrywał Zespół Ludowy.      red.

Wyjątkowy jubileusz 
wyjątkowych par

Sześć drużyn z przedszkoli spotkało się na 
I Gminnych Mistrzostwach Przedszkolaków 
w Szachach organizowanych przez Przed-
szkole nr 4 w Andrychowie oraz Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie. Zagrali 
reprezentanci Przedszkola nr 3 w Andry-
chowie, Niepublicznego Przedszkola Mały 
Bystrzak, ZSS w Sułkowicach-Łęgu, ZSS w In-
wałdzie, ZSS w Rzykach oraz Przedszkola nr 4 
w Andrychowie. Ogromne i pozytywne emo-
cje towarzyszyły dzieciom i opiekunom pod-
czas rywalizacji. W rezultacie po 7 rundach 
III miejsce zdobyła drużyna Niepublicznego 
Przedszkola Mały Bystrzak w Andrychowie, 
II miejsce drużyna Przedszkola nr 3 w Andry-
chowie, a I miejsce drużyna Przedszkola nr 4 
w Andrychowie. Wszystkim zwycięzcom ser-
decznie gratulujemy. Źródło: OPP

Grają w szachy

15 czerwca w Zespole Szkół Nr 2 im. Świę-
tej Jadwigi Królowej w Andrychowie, od-
była się akcja skierowana do młodzieży. Jej 
celem było uwrażliwienie młodych ludzi na 
kwestię bezpieczeństwa podczas wakacji. 
Uczniowie ostatnich klas podstawówek i ze 
szkół średnich mogli poćwiczyć różne sy-
mulowane sytuacje. Jak powiedziała nam 
Marta Kajzer, kierowniczka Działu Profi-
laktyki Środowiskowej w OPS, akcja była 
kolejnym działaniem tego typu – pracowni-
cy Działu przygotowują podobne eventy co 
roku. Profilaktyczną akcję przedwakacyjną 
przygotowali pracownicy Działu Profilak-
tyki Środowiskowej andrychowskiego OPS 
wraz z dyrekcją Zespołu Szkół Nr 2. A part-
nerami akcji byli: Policja, Sanepid, GOPR 
oraz firma Polski Event, która dostarczyła 
i obsługiwała symulator zderzeń.             (mn)

Bądź bezpieczny 
w czasie wakacji

16 czerwca odbył się piknik rodzinny w Suł-
kowicach. Wydarzenie obfitowało w wiele 
atrakcji dla dzieci. Dla najmłodszych Or-
ganizator przygotował m.in.: dmuchany 
zamek do skakania, ściankę wspinaczko-
wą czy malowanie buzi. Do dyspozycji był 
również plac zabaw. Zadbano także o część 
artystyczną. Na scenie zaprezentowały się 
dzieci z WDK w Targanicach i WDK w Suł-
kowicach oraz zespół Dino i Karol Miarka 
– perkusja. Od godz. 19:00 czas uprzyjem-
niał zespół Aramis.   red.

Piknik w Sułkowicach

Lubią to miejsce

18 czerwca rozdano nagrody w VII Gminnym 
Konkursie Plastycznym z cyklu: „Lubię to 
miejsce – moi krewni w czasach zdobywania 
niepodległości”. Konkurs organizowany jest co 
roku przez ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie oraz 
Towarzystwo Miłośników Andrychowa. Na-
grody wraz z pamiątkowymi dyplomami zo-
stały wręczone 15 czerwca w Izbie Regionalnej 
w Andrychowie przez Burmistrza Andrychowa 
Tomasz Żaka oraz Zbigniewa Grabowskiego, 
dyrektora ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie. Po 
uroczystości wręczenia nagród, uczniowie 
wzięli udział w warsztatach plastycznych, któ-
re poprowadziła pani Maria Pytel-Skrzypiec. 
Wszystkim uczestnikom konkursu i opieku-
nom serdecznie gratulujemy. Wyniki na naszej 
stronie www.radioandrychow.pl                     red.
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18 czerwca w Urzędzie Miejskim odbyło 
się szkolenie pracowników w udzielaniu 
pierwszej pomocy i wykorzystaniu do 
tego nowych defibrylatorów. Urzędników 
ratusza przeszkolił w ich obsłudze Łukasz 
Karkoszka, strażak PSP JRG Andrychów 
i ratownik medyczny. - W Europie co roku 
nagłemu zatrzymaniu krążenia, z różnych 
powodów, ulega około 700 tys. osób. Tylko 
pięć do dziesięciu procent przeżywa – mówi 
Łukasz Karkoszka.                      red.

Przeszkoleni

W piątek, 15 czerwca w Zespole Szkół Sa-
morządowych w Roczynach odbyła się 
„Kosmiczna noc przedszkolaka i pierwsza-
ka”. Każdy uczestnik zabawy przydzielony 
został pod opiekę pedagogicznych kosmo-
nautek, które przeprowadzały dzieci przez 
poszczególne zadania. 
Pomysłodawcą i koordynatorem „Nocy 
przedszkolaka i pierwszaka” była p. Kata-
rzyna Stopyra. Dzięki nieodzownej pomo-
cy Rady Rodziców oraz nauczycieli i innych 
pracowników szkoły w Roczynach dzieci 
miały możliwość integracji, poszerzanie 
wiedzy na temat Kosmosu, zdobywania 
nowych doświadczeń i aktywnego spędza-
nia czasu przestrzegając zasad zdrowej 
rywalizacji! Wszystkim, którzy pomagali 
w realizacji przedsięwzięcia bardzo ser-
decznie dziękujemy! Organizatorzy.     (mn)

Kosmiczna noc 
w Roczynach

W dwie ostatnie soboty odbyły się kolejne 
rozgrywki pucharowe najmłodszych piłkarzy. 
I tak 9 czerwca na andrychowskim orliku zor-
ganizowano turniej o „Puchar Dyrektora SP 
Nr 4 w Andrychowie”, dla uczniów z rocznika 
2010. Jak informują organizatorzy, wszyst-
kie drużyny zagrały z pełnym zaangażowa-
niem, choć było bardzo upalnie. Rywalizacja 
drużyn zgromadziła około stu rodziców, 
którzy dzielnie dopingowali zawodników. Po 
turnieju zwycięzcy odebrali puchary, medale, 
dyplomy oraz nagrody indywidualne.
Klasyfikacja końcowa:
1. Beskid Andrychów,
2. UKS Czwórka Andrychów,
3. AP Progress Andrychów,
4. LKS Bulowice.
Z kolei w sobotę, 16 czerwca, również na an-
drychowskim orliku odbył się turniej, tym ra-
zem dla rocznika 2007 chłopców – o „Puchar 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Romana 
Babskiego”. Zawody były rozgrywane na do-
brym poziomie i w szybkim tempie. Zawod-
nicy rywalizowali zgodnie z zasadami fair 
play. Najlepszą drużyną okazali się zawodni-
cy z LKS Wieprz. Najlepszymi zawodnikami 
w drużynie zwycięzców zostali Krzysztof 
Kabza i Paweł Dyrek. Zawodnicy odebrali 
puchary, medale oraz nagrody indywidualne.
Klasyfikacja końcowa:
1. LKS Wieprz,
2. Beskid Andrychów Football Academy, 
3. UKS Czwórka Andrychów I,
4. UKS Czwórka Andrychów II.
Organizatorzy składają specjalne podzięko-
wania dla Pana Romana Babskiego za pomoc 
w organizacji zawodów.                       (mn)

Piłkarskie soboty 
juniorów

Ewakuacja uczniów „Trójki”, akcja prze-
ciwpowodziowa i ratowanie ofiar wypad-
ku drogowego były głównymi punktami 
Powiatowych Ćwiczeń Obronnych, które 
odbyły się 19 czerwca w Andrychowie. 
W trakcie ćwiczenia zaplanowano i wyko-
nano m.in. przeprowadzenie ewakuacji 
uczniów z budynku SP Nr 3 w Andrycho-
wie, działania ratownicze w zakresie prze-
ciwdziałania zagrożeniu powodziowemu – 
teren nad rzeką Wieprzówką, w rejonie ul. 
Olszyny w Andrychowie, działania ratow-
nicze z zakresu ratownictwa drogowego – 
w obszarze ratownictwa technicznego i ra-
townictwa medycznego. Koordynatorem 
i głównym organizatorem  ćwiczeń był Wy-
dział Spraw Obywatelskich i jego Referat 
Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywil-
nej i Spraw Wojskowych, a całość nadzoro-
wał burmistrz Andrychowa Tomasz Żak ra-
zem z wicestarostą  Andrzejem Góreckim.

man

To tylko ćwiczenia

Biuro Promocji Gospodarczej i Certyfi-
kacji, Europejska Wyższa Szkoła Biznesu 
w Poznaniu oraz Wielkopolski Związek 
Pracodawców LEWIATAN przyznało an-
drychowskiej firmie tytuł „FIRMA GODNA 
POLECENIA”, „WIARYGODNY PARTNER 
W BIZNESIE” oraz „LIDER PRZEDSIĘ-
BIORCZOŚCI”. 20 czerwca w Urzędzie 
Miasta Burmistrz Andrychowa Tomasz 
Żak gościł Prezesa AFM DEFUM S.A. – Ar-
tura Bartkowiaka, na którego ręce złożył 
gratulacje.                        red.

Nagrodan dla 
AFM Defum



22 NOWINY Nowiny Andrychowskie

www.nowiny.andrychow.eu

Jaką babcią jesteś lub jaką babcią chciała-
byś być? Jakim dziadkiem jesteś lub jakim 
dziadkiem chciałbyś być? – takie zadanie 
konkursowe skierowane zostało do Senio-
rów w ramach konkursu organizowanego 
przez Fundację na Rzecz Wsparcia, Integra-
cji i Rozwoju Osób oraz Rodzin Potrzebują-
cych pn. „WIIR” z Andrychowa.
W miesiącu maju 2018 r. Seniorzy mieli 
samodzielnie przygotować pracę wykona-
ną dowolną techniką i w dowolnej formie.  
Z nadesłanych prac wyłoniono 3 laureatów 
konkursu.
Oto wyniki:
1. Pani Janina Prus z Andrychowa,
2. Pani Józefa Bury z Targanic,
3. Pani Halina Bizoń z Targanic.
Wszyscy uczestnicy otrzymali książki pt: 
„Zapiski Babci. Wspomnienie dla moich 
wnuków”. Szczególne podziękowanie nale-
żą się przedstawicielom Miejskiej Rady Se-
niorów z Andrychowa, którzy zawsze biorą 
udział w komisji, oceniającej prace konkur-
sowe oraz Wydawnictwu ZAKAMARKI, 
które ufundowały nagrody dla uczestników 
konkursu. Wszystkim uczestnikom gorąco 
dziękujemy i gratulujemy.                               J.P.

Konkurs 
rozstrzygnięty

Zuzia Piekarczyk 3-krotną złotą medalistką 
Mistrzostw Małopolski w tenisie stołowym 
i drugą zawodniczką w Polsce!
Ośmioletnia Zuzia Piekarczyk mieszkanka 
Inwałdu, na co dzień uczennica Szkoły Pod-
stawowej w Inwałdzie od 3 lat trenuje dyscy-
plinę tenis stołowy w klubie sportowym LKS 
„OLMEX” Piotrowice. Zuzia jest niesamowi-
cie utalentowanym dzieckiem. W najmłod-
szej kategorii wiekowej skrzatka, która jest 
rozgrywana w tej dyscyplinie sportu, Zuzia 
choć rywalizuje jeszcze z dziećmi starszymi 
o rok, przez cały sezon nie miała sobie rów-
nych w województwie małopolskim, wygry-
wając wszystkie turnieje. W maju na Mi-
strzostwach Województwa skrzatów, które 
rozgrywane były w Pierzchowie, Zuzia zdo-
była dwa złote medale. W grze pojedynczej 
oraz grze podwójnej w parze z koleżanką 
ze Szczytnik. W Mistrzostwach wojewódz-
twa żaków (rywalizując z dziećmi trzy lata 
starszymi), które rozgrywane były w Wak-
smundzie, Zuzia wywalczyła złoto w grze 
podwójnej oraz brąz w grze pojedynczej. Zu-
zia świetnie radzi sobie na arenie ogólnopol-
skiej. W najbardziej prestiżowym turnieju 
ogólnopolskim dla skrzatów PINGLA CUP, 
który rozgrywany jest co roku w Grodzisku 
Mazowieckim, i na który przyjeżdżają wszy-
scy najlepsi zawodnicy w tej kategorii w Pol-
sce, Zuzia wywalczyła dwa srebrne medale 

w grze pojedynczej i podwójnej. Była 
również najmłodszym dzieckiem, 
które zakwalifikowało się do Mi-
strzostw Polski żaków rozegranych 
9-10.06 w Kraśniku. Nie przeszko-
dziło jej to zająć 25. miejsce w gronie 
64 zawodniczek. Bardzo dobry sezon 
2017/2018, w którym wywalczyła na 
różnych imprezach łącznie 41 meda-
li w tym 25 złotych, zakończyła jako 
zawodniczka nr 1 w Polsce z rocznika 
2010 na liście rankingowej Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego! 

(źródło: Gosia P.) 

Złoto dla Zuzi

Marika ma 4 latka i mieszka w Wieprzu. 
Codziennie zmaga się ze skutkami cztero-
kończynowego porażenia mózgowego oraz 
padaczki. Skrajne wcześniactwo, zespół 
Westa, opóźnienie w rozwoju psycho-rucho-
wym, nawracające zapalenie płuc powodują, 
że dziewczynka często przebywa w szpitalu.
Marika jest dzieckiem leżącym, które nie 
jest w stanie porozumiewać się z otocze-
niem, ani samodzielnie zaspokajać żadnych 
swoich potrzeb. Mimo codziennej walki 
o godne życie jest pogodną i uśmiechniętą 
dziewczynką. Marika nie lubi ciszy i bardzo 
ożywia się przy muzyce. Jest niesamowicie 
dzielna w czasie codziennych żmudnych ćwi-
czeń. Aby poprawić jakość życia Mariki pra-
gniemy wesprzeć rodzinę poprzez pomoc  
w  zakupie pionizatora dla dziewczynki. Jest 
to urządzenie umożliwiające osobie niepeł-
nosprawnej utrzymanie pozycji pionowej. 
Codzienna pionizacja osób z niedowładem 
kończyn dolnych lub niedowładem cztero-
kończynowym jest ważnym elementem re-
habilitacji i jest niezbędna dla prawidłowego 
funkcjonowania organizmu. Utrzymywa-
nie postawy stojącej wpłynie korzystnie na 
funkcjonowanie organizmu Mariki. Poprawi 
krążenie krwi i pracę układu sercowo naczy-
niowego, wentylację płuc – a tym samym 
zapobiegnie częstym zapaleniom płuc, po-
prawi  działanie stawów i mięśni.

Zwracamy się do wszystkich ludzi wielkich 
serc o wsparcie naszej akcji na rzecz Mariki. 
Każdy grosz się liczy.
Wpłat prosimy dokonywać na konto Fun-
dacji „Promyczek” 09 1240 4197 1111 0010 
6576 5925, koniecznie z dopiskiem DLA 
MARIKI. 

Dzielna księżniczka
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Starsi mieszkańcy Andrychowa z pewnością pamiętają, jak kie-
dyś wyglądały nasze okolice. W przydomowych ogródkach niemal 
każdy kawałek ziemi wykorzystany był na uprawy, a iglaki można 
było spotkać wyłącznie w lesie. Pamiętacie może, jak kiedyś wyglą-
dała Jawornica? Niemal do połowy jej wysokości ciągnęły się pola 
uprawne, których mnóstwo znajdowało się również w całej gminie. 
Nawet część osiedlowych terenów (jak np. tereny za Olszynami) 
była zagospodarowana przez mieszkańców. Jak jest teraz? Olbrzy-
mie połacie ziemi stoją odłogiem... 
Czy naprawdę jesteśmy skazani na jedzenie produktów pochodzą-
cych z „przemysłowej” produkcji? Jarmuż, topinambur, skorzone-
ra, wężymord, pasternak, brukiew – jeszcze nie tak dawno nasze 
prababcie, babcie i mamy nie mogły się bez nich obejść w kuchni! 
Sady pełne były owoców, z których niezapomniany smak papieró-
wek kusił dzieci i młodzież po zimie, kiedy pierwsze jabłka zaczy-
nały dojrzewać. Czy w tamtych, zamierzchłych czasach w szkołach 
podstawowych i średnich, a także na ulicach często widywano ludzi 
z nadwagą? 
Patrząc na pojawiające się wszędzie oferty klubów fitness, rekla-
my  cudownych suplementów diety i medykamenty pozwalające 
chudnąć w mgnieniu oka, trudno zapomnieć o tej wątłej staruszce, 
która miała z pewnością więcej siły, stanowczości i motywacji, niż 
najlepszy współczesny coach. 
Jak wygląda obecnie tradycyjna polska kuchnia? Pierś z kurczaka 
z ziemniakami, do tego surówka z kapusty pekińskiej i napój, czar-
ny jak nasza przyszłość... Opamiętajmy się! Pomyślmy, co jesteśmy 
w stanie zrobić? W dużej mierze nie chodzi już o nas, lecz o przy-
szłe pokolenia, które wychodzą z wielkopowierzchniowych marke-
tów niosąc w siatkach całą tablicę Mendelejewa! 
Kilka lat temu obejrzałem w kinie wstrząsający dokument „Zanim 
przeklną nas dzieci”. Nie trzeba daleko szukać. Film ten dostępny 
jest obecnie na YT i można go zobaczyć w każdej chwili. Tam rów-
nież znajdziecie wiele świetnych przykładów na podjęcie działań. 
Może warto zamiast jednego treningu w tygodniu usiąść ze znajo-
mymi i zastanowić się co zrobić? Wiele hektarów ziemi uprawnej 
stoi odłogiem. Z roku na rok kolejni gospodarze w okolicznych 
wioskach likwidują swoje uprawy, ponieważ na dalszą pracę nie 
pozwala im stan zdrowia. Niemal każdy z nas ma w rodzinie kogoś, 

kto dysponuje ziemią, a nie korzysta z niej. Może warto współdzia-
łać, razem pracować i korzystać z zebranych zbiorów i własnych, 
ekologicznych produktów. 
Dobrze wiecie, że praca na ziemi nie jest w chwili obecnej harówką, 
jaka często była udziałem naszych przodków. Mnóstwo specjali-
stycznych narzędzi i spalinowe glebogryzarki z pewnością sprawią, 
że wiele czynności wykonamy niemal bez wysiłku, gdyby ktoś nie 
chciał, lub nie mógł wykonać wszystkiego ręcznie.
Patrząc na współczesny świat, zadbanych młodzieńców w szybkich 
samochodach i tych, pędzących na swoich dwóch kółkach, oraz 
piękne, zadbane dłonie i paznokcie kobiet, trudno oprzeć się wra-
żeniu, że świat nie poszedł w dobrym kierunku... Z wyzierającej do 
nas zza każdego niemal rogu mody na fitness, generującej bądź co 
bądź bezproduktywny ruch nic nie wynika. Może czas zastanowić 
się nad tym, by aktywność fizyczną skierować na ochronę daru, 
który otrzymaliśmy od naszych rodziców, tak, tak, często obficie 
skropionego krwią tych, którzy walczyli kiedyś o to by była naszym 
dziedzictwem – naszą polską ziemię! 
Czy to wstyd i hańba siać, uprawiać i zbierać owoce własnej pracy? 
Czy wielu mieszkańców miast może pochwalić się tym, że znają 
prawdziwy smak ziemniaków, pasternaku, pomidorów, ogórków 
i wiedzą o tym, że nawet zwykła cebula w porównaniu do tej z mar-
ketu ma zdecydowanie inny smak? Czy znają smak tych produk-
tów bez wszechobecnej soli? Mówi się „nie mamy na to czasu”! 
Czy to prawda? Często znacznie więcej poświęcamy go na koszenie 
trawników i pielęgnację roślin, które być może i pięknie wyglądają, 
ale są dla nas wyłącznie pokarmem dla oczu... 
Obserwując, co kupują do jedzenia swoim pociechom niektórzy 
rodzice i patrząc na półki supermarketów, często zadaje sobie py-
tanie – jak to się stało, że w niespełna kilkadziesiąt lat większość 
naszej populacji zapomniała, że to przecież nie nafaszerowane an-
tybiotykami zwierzęta, egzotyczne owoce z drugiego końca świa-
ta, zupy w proszku, jogurty i serki z ogromnie długim terminem 
przydatności do spożycia, czarny napój, słodycze i przetworzona 
żywność z wszechobecnymi konserwantami są podstawą naszego 
jadłospisu?!

JS

Zróbmy coś, zanim nas przeklną...

O napisaniu tego artykułu myślałem już dawno. Pomysł przyszedł nagle, tuż po tym jak jadąc samochodem w pustym 
polu zobaczyłem samotną staruszkę. Przygarbiona, z siłą i hartem ducha godną Prometeusza, siała ziarno...  
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...wśród nich Hotel & Spa Kocierz. Dr Maciej Kalarus wraz z trójką 
studentów przedostaną się tym samochodem do Afryki przez Cie-
śninę Giblartarską. W jednym z portów oczekiwać będą na kontener 
z  obuwiem. Stamtąd ruszą ze swoją misją po gambijskich wioskach. 
Na kilka dni przed finałem zawiozłam na miejsce zbiórki zebrane 
w naszej redakcji dary – 163 pary klapek. Nowiutkich, wygodnych, 
kolorowych. Dla maluszków, kilkuletnich dzieciaczków, chłopców 
i dziewcząt. Bardzo Państwu dziękujemy. Mamy nadzieję, wręcz je-
steśmy pewni, że 163 buzie uśmiechną się do nas z dalekiej Gambii.         
           Jadwiga Janus

W drogę - do Gambii
Przed bielską Akademią Techniczno-Humanistyczną stoi już go-
towy do drogi samochód. Oklejony jest zdjęciami obuwia i loga-
mi firm partnerujących akcji „Klapki dla Gambi”...

Przez lata „przewinęło” się przez „C'est la vie” sporo młodych ludzi. 
Były roczniki kiedy w zespole grało kilka osób, ale na szczęście od paru 
lat obserwuje się tendencję wzrostową. W tym roku było bardzo dużo 
chętnych. Musieliśmy zrobić casting! Młodzież świetnie się bawi, cho-
ciaż, jak to bywa w szkole – pracujemy w korytarzowych warunkach. 
Korzystamy również z Piwnicy Art w LO ćwicząc na malutkiej prze-
strzeni. Najczęściej to ja mam wpływ na repertuar. W tym roku od-
ważyłam się wybrać mało znany tekst Ireneusza Iredyńskiego „Sama 
słodycz” – spektakl z lat siedemdziesiątych. To trudny tekst, skierowa-
ny do młodzieży, wymagający zrozumienia paraboliczności i metafor, 
które dochodzą do nas między wierszami. „C'est la vie” nie jest grupą 
profesjonalną. Jestem polonistką, która bawi się w teatr. Nie jestem 
w stanie zapewnić im takiego przygotowania jakie bym chciała. Nie 
mam wykształcenia teatralnego. Zawsze jak widzę, że pojawia się 
wśród nas osoba z dużym talentem, staram się jej podpowiedzieć żeby 
szukała mimo wszystko grup profesjonalnych – mówi Pani Iwona.
Widać, że młodzież w lot wyłapała ukryte w treści manipulacje, funk-
cjonujące na świecie niemal od jego zarania. Jesteśmy rozgrywani 
przez innych, przemoc, siła, zastraszenia, agresja słowem, plotką, psy-
chologiczne gierki to niemal fundamentalne zasady funkcjonowania 
świata, gospodarki, współczesnych mediów...
Wiodąca myśl spektaklu jest z nami obecna niemal od zawsze. Historia 
życia... naszego funkcjonowania na ziemi pełna jest wzniosłych idei, 
miłości, piękna i gloryfikacji życia, ale ma też swoje skryte oblicze. Zło 
to nieodłączna część naszej ewolucji. Widzimy go wszędzie. Dociera do 
nas, bezwiednie wnika w umysł, znieczula i robi swoje...
Prywatnie nazywam to efektem czereśni. Pewnie widzieliście nie jeden 
raz kwitnącą czereśnie. Imponujący, ponadczasowy widok! Delikatne 
białe kwiaty obsypują bujnie przestrzeń, sprawiając wrażenie, jakby 
to nieuchwytne piękno miało trwać wiecznie. Mija czas. Z kwiatów 
powstają dorodne, soczyste owoce, których czerwone kiście kuszą bo-

gactwem koloru, smaku i wartości odżywczych. Wystarczy jednak, aby 
w gronie pojawiła się jedna zepsuta czereśnia, by już wkrótce całą kiść, 
gałąź, drzewo opanowała choroba. Najdłużej „zdrowe” pozostają cze-
reśnie nie stykające się z uszkodzonymi osobnikami. Niestety. Życie 
pełne jest tego rodzaju przykładów... Pierwiastek zła drąży ludzkość, 
narody, człowieka, uczucia, ciało i umysł... i Internet.
O czym jest ten spektakl? Samo życie... Delikatna kobieta dołącza do 
zamkniętej grupy/sekty, przechodząc przez kolejne etapy wtajem-
niczenia, upokorzona, dręczona psychicznie szybko scala się z oto-
czeniem, poznając zasady funkcjonowania grupy i jej lidera. Z ofiary 
przemocy zamienia się w oprawcę. Z manipulowanej w manipulującą. 
Młodzi aktorzy wcielili się w trudne, dorosłe role ludzi obarczonych 
przeszłością. Szczególną uwagę zwraca drugi akt spektaklu w którym 
postać biblijnego Hioba niespodziewanie celnie znajduje swoje alter 
ego we współczesnym świecie.
No cóż – wielkie brawa dla andrychowskich licealistów! Za to, że odwa-
żyli się podjąć ten trudny temat. Ech… czy doczekamy kiedyś czasów, 
że szkoły średnie oprócz pięknych sal gimnastycznych, dysponowały 
będą również scenami teatralnymi podobnymi do tych z amerykań-
skich filmów dla młodzieży? Sport to zdrowie ciała. Teatr to zdrowie 
umysłu…                  JS

Taki jest świat, takie jest życie...
W piątek, 15 czerwca 2018 r. na scenie MDK zaprezentowała się „C’est la vie” - szkolna grupa teatralna andrychowskiego ogól-
niaka, licząca sobie już ponad 19 wiosen. Powstała w czasach, kiedy obecnych aktorów grupy z pewnością nie było jeszcze 
na tym świecie. Co roku młodzież wraz z założycielką i opiekunką grupy Iwoną Kaczmarek przedstawia nowy, intrygujący 
spektakl. Nie inaczej było i tym razem!
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KULTURA

Przybyłych powitał Zbigniew Przybyłowicz – opisując w skrócie 
muzyczny duet. Our Band tworzy para artystów: Sasha Papernik – 
fortepian, akordeon, śpiew i Justin Poindexter – gitara, śpiew, któ-
rzy kontynuują najlepsze tradycje duetów, takich jak Johnny Cash 
i June Carter, czy Gram Parsons i Emmylou Harris. Ich repertuar 
to prawdziwa muzyczna paleta, najlepsze utwory z każdej dekady 
i każdego zakątka świata. Odnieśli sukcesy występując przed pu-
blicznością tak uznanych scen jak: Carnegie Hall, Lincoln Center 
czy Smithsonian Museum of American Art. Sasha Papernik ma 
klasyczne wykształcenie muzyczne i jest urodzoną w Rosji Amery-
kanką pierwszego pokolenia. Ulubione gatunki muzyczne Justina 
Poindextera to folk, blues, country i tradycyjny jazz. Był członkiem 
zespołu Silver City Bound – zdobywcy tytułu Americana Album 
of the Year (przyznawanego przez Independent Music Awards) 
za płytę „Diner in the Sky”. Obecnie Justin występuje również 
z legendarną orkiestrą jazzową Vince Giordano’s Nighthawks oraz 
kieruje programem koncertowym Jazz at Lincoln Center „Let Fre-
edom Swing”, organizując ponad 600 koncertów rocznie w USA, 
Australii i Anglii. W programie andrychowskiego koncertu znala-
zły się utwory autorskie artystów, tradycyjne utwory amerykań-
skie, piosenki z repertuaru m.in.: Dolly Parton, Toma Petty’ego, 
Leonarda Cohena i… niespodzianki.
Zbigniew Przybyłowicz powitał również specjalnych gości kon-
certu, w tym Panią Konsul Paule Walker, Elżbietę Konarską z Wy-
działu Spraw Publicznych konsulatu USA, przewodniczącego Rady 
Miejskiej Romana Babskiego oraz Marcina Putyrę kierownika Wy-
działu Turystyki Urzędu Miejskiego. Darczyńcami koncertu były: 
Kwiaciarnia Konwalia oraz firma Wadras
Roman Babski, przewodniczący Rady Miejskiej witając w imieniu 
władz samorządowych Andrychowa przybyłych gości, przybliżył 
kilka szczegółów historycznych niezwykłego jubileuszu.
„29 stycznia 1919 r. po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
Stany Zjednoczone były pierwszym państwem, które po 123 la-
tach zaborów uznało niepodległość naszej ojczyzny. Tego uroczy-
stego faktu dokonali wówczas ze strony amerykańskiej prezydent 
Thomas Woodrow Wilson, a ze strony Polski – premier Rzeczpo-
spolitej Ignacy Jan Paderewski. Podczas kolejnych stu lat wiele się 
wydarzyło. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości, ina-
czej wyglądają nasze wzajemne relacje, ale trzeba podkreślić mimo 
różnych zwrotów historii fakt, że zawsze Polskę i Stany Zjednoczo-
ne łączyły więzy przyjaźni. Niedawno obchodziliśmy rocznicę pa-
miętnych wyborów 4 czerwca, kiedy to po raz pierwszy stworzono 
rząd niekomunistyczny z pierwszym premierem niekomunistycz-
nym - Tadeuszem Mazowieckim. Wkrótce Stany Zjednoczone 
będą świętować uroczystość proklamacji Deklaracji Niepodległości 
- święto narodowe Stanów Zjednoczonych. Wszystkiego najlepsze-
go Ameryko – Boże błogosław Amerykę!”

Podziękowania za zaproszenie dla gospodarzy wystosowała wice-
konsul w konsulacie Stanów Zjednoczonych w Krakowie – Paula 
Walker.
„Cieszę się, że jesteśmy dzisiaj w Andrychowie. W tym roku świę-
tujemy bardzo ważną rocznicę 100 lat nawiązania stosunków dy-
plomatycznych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską. Przez 
ten cały rok świętujemy i cieszymy się ze współpracy w różnych 
obszarach, które zdarzyły nam się w ciągu tych 100 lat. Jest to na 
przykład współpraca na polu biznesowym czy edukacyjnym, mili-
tarnym i rządowym. Jest bardzo wiele związków, które łączą nasze 
dwa narody, ale oczywiście jednym z najpiękniejszych i najbogat-
szych obszarów współpracy są nasze związki i wymiana kultural-
na. To z tego powodu znaleźliśmy się tutaj. Dzisiaj mam wielką 
przyjemność zaprosić naszych dzisiejszych wykonawców – Our 
Band ze Stanów Zjednoczonych”.
Po części oficjalnej – mieliśmy okazję wysłuchać koncertu niezwy-
kłego, muzycznego duetu i oklaskiwać przemyślane, nastrojowe, 
melodyjne, autorskie kompozycje oraz przepiękne covery muzycz-
nych autorytetów.  
W muzycznej podróży towarzyszyły nam opowieści artystów o hi-
storii i inspiracjach powstania poszczególnych utworów. Trzeba 
przyznać, że muzycy szukają inspiracji niemal wszędzie! Czasami 
jest to historia starego radia, kupionego na targu staroci, które 
pięknie zagrało na kempingu utwór Elvisa Presleya, innym razem 
są to ludzie – najlepsi przyjaciele. Para muzyków zaczarowała an-
drychowską publiczność swoim podejściem do muzyki i entuzja-
zmem oraz niezwykłą aurą towarzyszącą ich występowi.  Niespo-
dzianką podczas koncertu było wykonanie piosenki „Cicha woda”. 
Świetny kontakt z publicznością, dzielenie się swoimi przeżyciami 
z występów, podróży, w tym również przemyśleniami z polskiej 
trasy koncertowej, a także autentyczne, nieprzeciętne umiejętno-
ści wokalne i muzyczne, nagradzane były co chwilę gorącym aplau-
zem!

JS

Koncert duetu Our Band
Konsulat Stanów Zjednoczonych w Krakowie i Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie z okazji 100-lecia od-
zyskania niepodległości przez Polskę oraz 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Stanami 
Zjednoczonymi, zaprosiły do Miejskiego Domu Kultury na koncert duetu Our Band.



30 NOWINY Nowiny Andrychowskie

www.nowiny.andrychow.eu

Piękne prace zostały wykonane głównie techniką drapanki pasteli olej-
nej. Pewnie znacie tę technikę ze szkolnej ławy, warto ją przypomnieć! 
Razem z tymi pracami na wernisażu znalazły się prace malarskie z ele-
mentami wyklejanki. Warto wspomnieć że wychowankowie OPP w tym 
roku szkolnym byli laureatami czterech międzynarodowych i ogólnopol-
skich konkursów plastycznych.
Wszyscy uczestnicy wernisażu i młodzi artyści grup teatralnych zosta-
li obdarowani pamiątkowym upominkiem. Szczególne słowa uznania 
otrzymała przewodnicząca Rady Samorządu Wychowanków – Iwona 
Smolec, która swoim uśmiechem, pracowitością, inwencją, niezawodno-
ścią i ogromnym zaangażowaniem wzniosła wiele dobrego w życie OPP 
w roku szkolnym 2017/2018.
Na sukces OPP niewątpliwy wpływ ma prężnie działająca Rada Rodzi-
ców. Siedem niezwykłych osób w tym roku szkolnym kończy swoją 
kadencję. Dyrektor OPP – Sylwia Kolber nie szczędziła słów uznania, 
dziękując Radzie Rodziców w imieniu własnym, wychowanków, nauczy-
cieli oraz pracowników. Podziękowania za bezinteresowną, długoletnią 
pracę na rzecz placówki, za wiele życzliwości i zaangażowania w rozwi-
janie talentów dzieci popłynęły na ręce Beaty Smolec – przewodniczącej 
Rady Rodziców.
Równie gorące słowa uznania skierowano do kadry Ogniska Pracy Po-
zaszkolnej – tym razem wdzięczni rodzice, poprzez Radę Rodziców dzię-
kowali za nieoceniony wkład w rozwój dzieci i młodzieży, dziękując Pani 
dyrektor, nauczycielom, wychowawcom i moderatorom. „Określeń na to 
co robicie jest wiele. Umiecie, potraficie i robicie to znakomicie! Odkry-
wacie talenty naszych dzieci, pokazując kierunki ich rozwoju, a przede 
wszystkim pobudzacie ich pasje, przekuwając ich zapał w piękne dzieła 
- życzymy dalszej siły i wytrwałości oraz niezmiennie gorącego serca do 
tego co robicie” - dziękowała przewodnicząca Rady – Beata Smolec.
Nie trzeba było być psychologiem, aby dostrzec niemal rodzinną więź 
panującą wśród tego zgromadzenia. Dzieci i młodzież, nauczyciele wy-
chowawcy i rodzice stanowili jedną całość. Tradycyjnie – podczas wer-
nisaży organizowanych przez OPP, uczestnikom towarzyszyła muzyka 
z najwyższej półki. Tak, tak – wcale nie przesadzamy! Od lat obsługą 
muzyczną imprez OPP zajmuje się znany w Andrychowie profesjonali-
sta – bardzo utalentowany pedagog - Marek Bakalarski, który o grze na 
gitarze wie wszystko! Towarzyszył mu równie dobrze znany andrychow-
skiej publiczności profesjonalista, wirtuoz saksofonu – Wojtek Zięba. 
Po wernisażu, na którym zebrano niezwykłe, pełne pomysłów i prze-
myślanych kompozycji, bardzo dojrzałe jak na wiek artystów prace, 
wernisażu, który kolejny raz jest dowodem bardzo wysokiego poziomu 
artystycznego placówki – dyrektor OPP Sylwia Kolber zaprosiła na część 
widowiskową – prezentację grup teatralnych OPP. 
Występy dzieci i młodzieży zapowiadała Iwona Smolec – przewodniczą-
ca Rady Samorządu Wychowanków.
Piękny popis umiejętności wokalnych i recytatorskich wychowanek 
OPP (o tych artystkach z pewnością jeszcze nie raz usłyszymy!), uzupeł-
nił występ grupy teatralnej, która zaproponowała przybyłym przedsta-
wienie oparte na motywach literackich i historycznych - podróż z przy-
mrużeniem oka przez twórczość wielu znakomitych pisarzy i poetów. 
Na scenie zaprezentowała się również najmłodsza grupa, uczennice 

klas pierwszych w tanecznej etiudzie. Były też inscenizacje wierszy dla 
najmłodszych, przezabawnie przetworzone przez wyobraźnię młodych 
artystów. Wiersze z morałem, lekkość interpretacji, żart, zrozumienie 
tekstu co chwilę nagradzane były gorącymi brawami! Publiczność gorąco 
oklaskiwała młodzież za skecze historyczne, zwłaszcza za skecz „Nie za-
dzieraj z Władkiem”, w którym główne role zagrali Jagiełło Król Polski, 
Jadźka jego Królowa i Matejko – reporter olejny i narrator. Duże brawa 
zebrały również „Bajka o Kopciuszku” i jej niecodzienne zakończenie 
oraz interpretacja Szekspirowskiego Hamleta :)
Aktorzy rozśmieszyli publiczność niemal do łez przedstawieniem opisu-
jącym średniowieczną próbę ratowania damy uwięzionej w wieży, któ-
rej aktorzy – dama na wieży, gentelman, któremu minecraft wszedł za 
mocno i krzesło w roli wieży (no cóż taki mieli budżet :)) 
Dzieci i młodzież gorąco podziękowali opiekunce grup teatralnych - jak 
mówili: „wspaniałej osobie, dzięki której powstał spektakl, i dzięki której 
my tu stoimy - Pani Mai Sikorskiej, która przez cały rok kierowała nami 
i zależało jej na nas przez cały rok ciężkiej pracy”! Podziękowania po-
płynęły również w kierunku Alicji Mrzygłód – opiekunki najmłodszych 
grup tanecznych oraz Marka Bakalarskiego, który uświetnił spektakl 
muzycznie. 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie zostało powołane Orze-
czeniem Organizacyjnym przez Urząd Powiatowy w Wadowicach 30 
maja 1974 roku. Jego działalność finansowana jest z dotacji udzielanych 
przez Powiat Wadowicki i współfinansowana z budżetu Gminy Andry-
chów. OPP to placówka publiczna wychowania pozaszkolnego, której ce-
lem jest tworzenie dzieciom i młodzieży warunków aktywnego uczest-
nictwa w życiu społeczeństwa, wszechstronnego rozwoju osobowości, 
rozwijania zainteresowań i uzdolnień. OPP organizuje i przygotowuje 
swoich podopiecznych (dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i mło-
dzież ucząca się), do racjonalnego korzystania z czasu wolnego.
Zajęcia z wychowankami placówki prowadzą wykwalifikowani nauczy-
ciele, którzy nie szczędzą sił i zaangażowania aby zajęcia były interesu-
jące, atrakcyjne i wpływały na rozwój psychofizyczny wychowanków. 
W chwili obecnej OPP prowadzi następujące grupy zainteresowań: ryt-
mikę z elementami tańca, grupę teatralną, koło szachowe, grupę mu-
zyczną, zajęcia kulinarne „Podróże ze smakiem”, język angielski, zajęcia 
plastyczne, plastykę przedszkolaka, Plastusiowe Studio, techniki pla-
styczne, działania plastyczne, malarstwo.
Jeśli zastanawiacie się nad dodatkowymi zajęciami dla swoich malu-
chów, dzieci i młodzieży – polecamy serdecznie udział w zajęciach OPP!

JS

Przepiękne prace plastyczne i przezabawne skecze!
26 czerwca 2018 r. w sali Miejskiego Domu Kultury Ognisko Pracy Pozaszkolnej zorganizowało pokaz umiejętności 
młodych artystów, tworzących w ramach OPP. Na scenie zaprezentowali się aktorzy z grupy teatralnej oraz rytmiki 
z elementami tańca. Zanim licznie przybyli rodzice oraz opiekunowie mieli okazję obejrzeć prezentację, w holu MDK 
odbył się wernisaż prac młodszych i średnich grup plastycznych, którego tematem był świat zieleni!
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Scenka ma miejsce w Andrychowie. Star-
sza pani wpada w odwiedziny do swojej 
znajomej. Zastaje ją przy lekturze książki 
„Andrychów. Sceny z życia miasta”. Jedna 
jest zachwycona lekturą, druga – zgorszo-
na. Czy negatywny stosunek  do „Scen” 
wyniknął  z tego, że treść była nieciekawa? 
Język nieprzystępny? Stron za wiele? Nie. 
- Książek tej pani się nie czyta! Przecież 
ona nie jest po naszej stronie! – oznajmiła 
starsza pani, zaznaczając, że z tego powo-
du nawet do ręki tego czegoś nie weźmie. 
„Ta pani, której książek się nie czyta” – to 
ja; Jadwiga. 
Nie było mnie przy tej rozmowie, nikt 
mnie o nic nie pytał, więc zapytałam sie-
bie samą: 
- Po czyjej jesteś stronie, Jadwigo?
- Jak to… po czyjej? Po swojej! – odpowie-
działam sobie.
Także po stronie prawd odwiecznych, hu-
manizmu, aksjologii.
Józef Klausner – prof. literatury hebraj-
skiej, autor cyklu książek o Jezusie – wpi-
sał do jednej z nich dedykację dla przy-
szłego pisarza Amosa Oza kiedy ten był 
jeszcze małym chłopcem,  żeby uczył się od 
wielkich, iż należy kroczyć drogą wskazaną 
przez sumienie, nie zaś przez stado ludzkie 
– dominującą w danej chwili większość.  Na-
wet gdy słowa te były mi jeszcze nieznane, 
intuicyjnie były moją drogą. I są nią nadal.
Przed jakimiś wyborami ktoś rzucił ha-
sło: „Jeśli nie chcesz, by polityka wzięła 
się za ciebie, weź się za politykę”. – Jakież 
to słuszne – pomyślałam wtedy. A jakie 
trudne! Wejść do polityki, to wyzbyć się 
siebie. To zacząć grać w jakąś grę,  bez 
uczciwych reguł i zasad, za to pełnej fra-
zesów, hipokryzji, kłamstw i pogardy dla 
człowieka (zwłaszcza drugiego sortu), 
któremu ta działalność powinna służyć,  
a którego zwykle traci z oczu, zaślepio-
nych partyjnymi celami. Może kiedyś było 
inaczej. Może kiedyś będzie inaczej. Ale 
tak jest teraz.
Gdybym miała stanąć po stronie, którą 
starsza pani nazwała „naszą”, nie podo-
łałabym wyzwaniu i wymaganiom. 
Nawet zwykłe sympatyzo-
wanie mnie przera-
sta.

Choćby z powodu takiego posła Pię-
ty. Rozmodlone oblicze, „bohater-
ski” życiorys i wpisane w niego wła-
mania do samochodów, wyjątkowa 
postawa moralna… Żeby tak zgarnąć 
po nocy samotną kobietę z przystanku 
i udzielić jej poselskiego dachu nad gło-
wą… trzeba „nadempatii”, a potem „nad-
wyobraźni”, by móc tak wzruszająco 
publicznie się usprawiedliwiać i jeszcze 
wmieszać w to obcy wywiad. Będę szcze-
ra. Nie umiałabym. Nie byłabym godna 
stanąć ramię w ramię z posłem Piętą po 
słusznej stronie, bo ja grzeszę: myślą (nie-
ustająco), mową (sporadycznie) i uczyn-
kiem też (częściej niż sporadycznie)… 
Jeszcze bardziej nie umiałabym, na wła-
sne życzenie, zredukować swojej osoby do 
jednej ręki, której sprawność testowana 
jest przy głosowaniach. A co z własnym 
sumieniem? Rozumem? Myśleniem re-
fleksyjnym?  - Myśl! – nakazywał apb Ży-
ciński. (…) Myślenie to poznawanie drugie-
go człowieka i odtrutka na nienawiść. Tylko 
osoba ciasna umysłowo może być antysemi-
tą, nacjonalistą, czy szowinistą. 
- Myśl! – nakazywał apb Życiński. Jakiż 
to przywilej, zamiast siedzieć np. na sali 
obrad, móc leżeć sobie w hamaku 
i myśleć sobie. Rozmyślać i zamy-
ślać się. 
Z rozmyślania rodzi się własne 
zdanie. Co z nim zrobić, gdy obowiązu-
je przekaz dnia? Swoją drogą, to bardzo 
komfortowe, gdy ktoś za nas formułu-
je pogląd czy opinię, gdy nasz cały trud 
intelektualny ogranicza się jedynie do 
przeczytania SMSa. Jakaż to oszczędność 
czasu! Stanąć po swojej stronie, to zrezy-
gnować z tych dobrodziejstw. To mimo 
wszystko trudzenie się myśleniem.  
- Szanuj drugiego człowieka – uczy-
ła mnie mama. - Szanuj – 
wtórował jej abp Ży-
ciński, bo jego 
g o d n o ś ć 

jest podstawową wartością naszej cywiliza-
cji. Uszanuj jego intymność i prywatność.  
 
 
Cel nie uświęca środków. Czasem lepiej mil-
czeć niż wyrządzać krzywdę drugiemu. 
Więc kiedy jeden, niczym Bóg, osądza 
drugiego, publicznie oskarżając go o mor-
derstwa, złodziejstwa i zdrady … to tkwię 
oniemiała po swojej stronie. I ruszyć się 
w żadną nie potrafię.
Na finał jeszcze taka refleksja. Zrozumia-
łym jest dla mnie, że ktoś może nie mieć 
ochoty poznawać dziejów swojego mia-
sta, spisanych przez „tą panią, która nie 
jest po naszej stronie”. Ale, czy wykazuje 
się konsekwencją i na przykład powierza 
swoje zdrowie lekarzowi ustalając wcze-
śniej, po której ten jest stronie?  Albo, czy 
ma pewność, że świadczenie emerytalne 
czy rentowe pochodzi ze składek przed-
siębiorców reprezentujących stronę wła-
ściwą? 
Gdyby każdy podążał za własnym sercem, 
rozumem i sumieniem, zobaczyłby jak 
bardzo nas podzielono, jak pozwoliliśmy 
się zapędzić nie w naszą lub „nienaszą” 
stronę, ale w kozi róg.

Jadwiga Janus

Rozważ tę myśl, a potem idź, idź swoją drogą  

Bo przecież jest, niejeden szlak, gdzie trudniej iść, lecz idąc tak 

Nie musisz brnąć, w pochlebstwa dym 

I karku giąć, przed byle kim  
Rozważ tę myśl, a potem idź, idź swoją drogą 
                                                  Raz Dwa Trzy, sł. W. Młynarski)
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Podobnie rzecz się miała z założycielami 
pierwszej, najnowocześniejszej w Galicji 
tkalni mechanicznej. Fetując 60-tą roczni-
cę istnienia zakładów (wtedy AZPB), żad-
na z gazet nie zająknęła się o pierwszych 
właścicielach – braciach Czeczowiczka, 
czeskich Żydach. Tym, co zasługiwało na 
uwagę w przemówieniach prominentów, to 
rewolucyjne tradycje Andrychowa oraz walki 
proletariatu!
Ciekawostką jest, że we wspomnianym 
okresie rozpoczęło się porządkowanie 
placu Mickiewicza. Wyburzono cały rząd 
oficyn i niskich domków, które przylegały 
do dostojnych kamienic, widocznych od 
strony Rynku. Właściciele tychże kamienic 
wynajmowali je na warsztaty oraz miesz-
kania. Ponadto zreperowano nawierzchnię 
placu, ukwiecono go i zamontowano ilumi-
nację świetlną. Plac przestał być targowym 
sercem miasta, stał się jego centrum komu-
nikacyjnym. A skoro o komunikacji mowa, 
to jak teraz, tak pół wieku temu narzekano 
na wzmożony ruch kołowy w centrum An-
drychowa. Tyle tylko, że wtedy powodem 
narzekań były… furmanki.
W roku jubileuszowym oddano do użytku 
żłobek. Mógł pomieścić 89 maluszków. 
Dzienna stawka żywieniowa wynosiła 
wtedy 8.40 zł. Nie możemy przyrównać 
jej do dzisiejszej, bo żłobek już nie istnieje, 
a budynek przy Metalowców 10 służy dziś 
Poradni Psychologicznej i innym gminnym 
instytucjom. Jak październik – to i sezon 
gromadzenia zapasów na zimę. „Gazeta 
Krakowska” podpatrzyła na ul. Obrońców 
Stalingradu piętrzące się wory ziemniaków 
i napiętnowała na swoich łamach postawę 
gospodarza. Ziemniaki zagrażały bowiem 
bezpieczeństwu pieszych, zwłaszcza w go-
dzinach, gdy mury zakładów pracy opusz-
czały tysiące robotników. 
To fakt – przypomniała nam GK – za cza-
sów Obrońców Stalingradu, po godz. 14 
– tej i po 15- tej płynęła tamtędy rzeka lu-
dzi. Czas ul. Krakowskiej wiele zmienił na 
głównej arterii miasta.

Jadwiga Janus

Przegląd prasy – październik 1967
Październik 1967 roku był dla naszego miasta wyjątkowym październikiem. Wszak świętowano dwustulecie nadania An-
drychowowi praw miejskich. Co ciekawe i charakterystyczne, niewiele odnoszono się do historii. Stanisław Ankwicz – 
ówczesny właściciel ziemski, który w uzyskaniu tych praw odegrał niebagatelną rolę, nie istniał dla komunistycznej prasy. 
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Po śmierci Józefa Ankwicza Inwałd przy-
padł w udziale jego synowi, Andrzejowi 
Alojzemu, który pobierał wówczas w Kra-ówczas w Kra- w Kra-
kowie, a następnie Wiedniu nauki z zakre-
su prawa, później zaś teologii. W 1814 r. zo-
stał arcybiskupem lwowskim, a po 3 latach 
prymasem Galicji i Lodomerii. Choć popie-
rał Habsburgów i rzadko mówił po polsku, 
niezwykle zasłużył się dla polskiej kultury: 
był rektorem odnowionego Uniwersytetu 
Lwowskiego (1817-1818), współzałoży-
cielem biblioteki publicznej pod imieniem 
Ossolińskich we Lwowie (Ossolineum), 
organizował też szkolnictwo na podległym 
mu terenie. W 1833 r. został arcybiskupem 
praskim. Zwieńczeniem jego błyskotliwej 
kariery było ukoronowanie w 1836 r. w ka-
tedrze św. Wita w Pradze pary cesarskiej 
Ferdynanda I i Marii Anny na monarchów 
Czech.
Na przełomie XVIII i XIX w. Inwałd prze-

szedł na własność Bobrowskich h. Jastrzę-
biec. W 1805 r. ks. Andrzej Zeisl odnotował 
w kronice parafialnej, że w okresie spra-
wowania przez niego urzędu proboszcza 
właścicielem majątku był Ignacy hr. Bo-
browski, którego główną siedzibę stano-
wił położony nieopodal Nidek. Podając za 
„Herbarzem Polskim” Adama Bonieckiego: 
„(…) Ignacy, poseł księstw: oświęcimskiego 
i zatorskiego 1764 r., pisał się z Bobrówki. 
Ten Ignacy, oświęcimski i zatorski wojski 
większy 1765 r., łowczy 1770 r., a w końcu 
cześnik 1772 r., otrzymał order Św. Stani-
sława 1792 r., a od cesarza Franciszka II-go 
tytuł hrabiowski dyplomem z 29 czerwca 
1800 r.” Ignacy przekazał następnie Inwałd 
synowi, Konstantemu (1768-1828). Nowy 
właściciel właśnie tu ochrzcił z kolei swoich 
synów, a po zakupieniu w 1807 r. od Fry-
deryka Ankwicza dóbr andrychowskich, 
ponownie scalił majątek, podzielony nie-
gdyś przez Stanisława Ankwicza. Na 3 lata 
przed śmiercią, 20 lipca 1825 r. Konstanty 
sporządził testament, w którym podzielił 
swoje dobra. W rozporządzeniu ostatniej 

woli zaznaczył: „Karolowi synowi dobra In-
wałd i Zagórnik już dałem na jego porcyą, 
jednak sto tysięcy Złotych Polskich monetą 
srebrną konwencyonalną ma wypłacić cór-

ce mojej najukochańszej Elżbiecie na posag 
(…)”. Majątek inwałdzki przypadł zatem 
w udziale najstarszemu synowi, Karolowi 
Wincentemu (1799-1876), który posiadał 
też dobra w Łęku i Pustkowie. W 1825 r. 
Karol pojął za żonę Honorynę z Lubieniec-ę z Lubieniec- z Lubieniec-
kich, która urodziła mu 4 córki: Adelę, Feli-
cję, Michalinę i Barbarę.
Najstarsza z panien Bobrowskich wyszła 
za mąż w 1844 r. za Feliksa hr. Romera h. 
Jelita z Chyszowa (1818-1886), szambe-
lana austriackiego, właściciela Wiśniowej, 
Węgłówki, Wierzbanowa i Wyżłowa. Zapo-
czątkowali oni inwałdzką linię Romerów, 
pozostających właścicielami wsi do II wojny 
światowej. Feliks i Adela (1826-1886) prze-
jęli majątek ok. 1852 r., wtedy też zapewne 
rozpoczęli przebudowę rezydencji, pamię-
tającej czasy poprzednich panów na Inwał-
dzie. Podwyższyli budowlę o jedno piętro, 
nadali całości styl późnoklasycystyczny, 
a wokół dworu założyli park. 
Feliks i Adela doczekali się 6 dzieci: Felicji, 
Marii, Leona (Romana), Heleny, Adama 
i Emilii. Najważniejszy dla naszej dalszej 
historii będzie młodszy z synów, Adam 
(1856-1938), który został starostą moraw-ą moraw- moraw-
skim w Neutitschein (dziś Nový Jičín). Gdy 
w 1882 r. w Neuhübel (Nová Horka) odbył 
się ślub Adama z Elżbietą Vetter von der 
Lilie (1859-1936), w prezencie ślubnym 
od rodziców pana młodego otrzymali oni 
majątek inwałdzki. Wybranka Adama była 
córką Feliksa Vetter von der Lilie, majora 
wojsk austriackich, c. k. szambelana, tajne-
go radcy, a także marszałka krajowego na 
Morawach. Jako austriacka arystokratka 
(koligacje jej rodziny sięgały Hohenzoller-
nów), należała ona w młodości do dworu 
cesarzowej Elżbiety. Przez lata dwór w In-
wałdzie służył Adamowi i Elżbiecie, zwanej 
też Lalą, jako rezydencja letnia i zimowa, 
spośród 5 dzieci: Feliksa, Marii, Karola, 
Adama i Rodryga, na świat przyszedł tu 
jedynie najmłodszy syn. Dopiero po ustą-

„Inwałd zamieszkały od samych w sztuce swojej biegłych drelicharzy. 
Są tu także kamieniołomy utworu wapiennego, w których różne skamieniałości natrafić można”

Historia Inwałdu cz. VI
Kontynuując historię Inwałdu docieramy do czasów galicyjskich. Dla mieszkańców był to okres trudny ze względu na 
panującą biedę i głód, z drugiej strony zaś pełen niepozornych czasem, ale jednak konsekwentnych przemian, rozgry-
wających się pod okiem i przy udziale kolejnych właścicieli: Ankwiczów, Bobrowskich i Romerów. 

Portret Andrzeja Alojzego Ankwicza, 1801-
1850, ze zbiorów Biblioteki Narodowej 
w Warszawie, sygn. G3654.

List Adeli Romer do Feliksa Romera z 22 
lutego 1853 r., zbiory Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Andrychowie, Teki Adama 
Wiktora.
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pieniu przez Adama seniora z piastowanej 
funkcji rodzina osiadła w Inwałdzie na sta-
łe (księga gości Romerów prowadzona była 
jednak od 1886 r.).
„Wieś (…) przy trakcie wiedeńskim, tuż 
przy Andrychowie, od niego na wschód, 
od Wadowic gościńcem 6 kil. oddalona; 
przytyka od północnego zach. do obsza-
ru Wieprza, od półn. do Frydrychowic, od 
wsch. do Choczni, od płd. do obszaru Za-
górnika. Leży w dolinie górnego potoku 

Frydrychówki (…). Po południowej stronie 
wsi wznosi się grzbiet wzgórzysty Wapieni-
cą zwany, u stóp którego tryszczy Frydry-

chówka.” – taki opis Inwałdu znajdziemy 
w „Słowniku geograficznym Królestwa Pol-
skiego…” z 1882 r. Przez cały XIX w. nale-
żał on do zaboru austriackiego - Królestwa 
Galicji i Lodomerii. W latach 1820-1850 
teren dawnych księstw oświęcimskiego 
i zatorskiego, w tym Inwałd, włączono do 
Związku Niemieckiego jako część posia-
dłości czesko-morawskich, następnie zo-
stał on ponownie przyłączony do Galicji. 
W wyniku zmian administracyjnych wieś 
znajdowała się kolejno w cyrkule wielickim 
(1773), myślenickim (1782) i wadowickim 
(1819)1. W 1853 r. powołano w Wadowi-
cach urząd okręgowy, przekształcony na-
stępnie w 1868 r. w starostwo powiatowe.
Co wiemy na temat ówczesnych miesz-
kańców? Na początek nieco statystyki – 
w 1807 r. wieś liczyła 1303 osoby, w 1820 
r. – 1468, natomiast w 1880 r. doliczono się 
1574 inwałdzian, w tym 1 protestanta i 36 
Żydów. Liczba wyznawców religii mojże-
szowej we wsi w ciągu stulecia oscylowała 
w granicach 30-40 osób. Wpływ na ogólną 
liczbę mieszkańców miało wiele czynni-
ków. Życie w XIX-wiecznym Inwałdzie na-
znaczone było częstymi klęskami nieuro-
dzaju. Choć w kronice parafialnej pod 1856 
r. znajdziemy optymistyczny fragment: 
„W tym roku był piękny i obfity urodzaj 
i żadna klęska – dzięki Najwyższemu nie-
nawiedziła tutejszej parafii”, dużo częściej 
można natknąć się na notatki podobne do 
tej z 1889 r.: „Rok ten był rokiem klęski, 
która swój ogon rozszerzyła i na rok 1890. 
Posuchy były straszne – zboża mało – sło-
my jeszcze mniej – ziemniaki tylko urodzi-
ły się”. Nieurodzaj prowadził do głodu, ten 
zaś do epidemii chorób i tak w latach 30. 
XIX w. Inwałd i okolice nawiedziła cholera. 
W kolejnej dekadzie wskutek zarazy ziem-
niaczanej doszło do epidemii tyfusu gło-
dowego. W samym 1847 r. zmarło aż 919 
mieszkańców wsi.
O rzemieślnikach z Inwałdu wspominali-
śmy w poprzedniej części naszego cyklu, 
poświęćmy jednak nieco uwagi tutejszym 
tkaczom. O ile przedstawiciele pozostałych 
profesji działali w ramach andrychowskich 
cechów, tkacze (na przełomie XVIII i XIX w. 
doliczono się ich 119) dość szybko oddzieli-
li się od głównego cechu i utworzyli własną 
filię. We wsi prężnie działała też kolegacja2 

1  Cyrkuł – podstawowa 
jednostka podziału administracyjnego 
kraju (odpowiednik powiatu).
2  Kolegacja – spółka chłopów-
kupców, która organizowała handel 
andrychowskim płótnem.

rodziny Cholewków, handlująca płótnem 
we wschodniej Galicji i na Bałkanach.
Jakimi wydarzeniami żyli mieszkańcy? 
Wielka historia raczej omijała w owym cza-
sie Inwałd, na początku stulecia pamiętne 
były zapewne przemarsze wojsk podczas 
wojen napoleońskich. Niedługo później, bo 
w 1815 r. rozpoczął się konflikt właścicieli 
wsi z mieszkańcami, którzy odmówili odra-
biania pańszczyzny. Spór trwał do lat 30. 
XIX w. i był na tyle dotkliwy, że gdy w Galicji 
wybuchła rabacja, proboszcz odnotował: 
„Winienem tutaj chlubne i sprawiedliwe 
świadectwo parafianom Inwałdzkim, iż 
w czasie smutnych zaburzeń krajowych 
1846 roku porządek i spokojność ani na 
chwilę nie były zaburzone”. 2 lata później 
inwałdzcy chłopi zostali uwłaszczeni. Poza 
tym plotkowano z pewnością o tym, co 
działo się na miejscu: a to o proboszczu, 
który uprawiał sprowadzone przez siebie 
„niebieskie” ziemniaki (odmiana leońska, 
wyhodowana przez Leona Grabowskiego 
z Bukowa), a to o tajemniczym pustelniku, 
który zamieszkał w kaplicy w Zagórniku. 
Niewątpliwą sensację musiała też wywołać 
budowa linii kolejowej na trasie Bielsko – 
Wadowice w latach 1885-1887 i przejazd 
pierwszych pociągów.
Zatrzymajmy się na chwilę przy miejscowej 
parafii, którą w XIX w. zarządzali: ks. An-
drzej Zeisl, ks. Józef Gluziński, ks. Waw-
rzyniec Jagódka, ks. Wincenty Daczyński, 
ks. Karol Noszkowski, ks. Ludwik Lewar-
towski, ks. Warzyniec Rzeszódko i ks. Mi-
chał Momot. Wspomnijmy też ks. Michała 
Króla, rektora Seminarium Duchownego 
i proboszcza katedry w Tarnowie, autora 
cytowanych już parokrotnie „Sierot Ze-
brzydowskiego”, który zawsze pamiętał 

Adam i Elżbieta Romerowie w inwałdzkim 
parku, ok. 1936 r. Zdjęcie z archiwum ro-
dzinnego Barbary Romer-Kukulskiej.

Pieczęć wsi Inwałd z 1836 r., Archiwum Parafii 
Narodzenia NMP w Inwałdzie, fot. D. Rusin.

„Pieczęć cechu tkackiego Państwa Inwałd” 
(Sigillum Contubernii Textorii Dominii In-
waldensis), 1811 r. Zbiory Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Andrychowie, Teki Adama 
Wiktora.
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o rodzinnym Inwałdzie.
W 1811 r. staraniem Łukasza Polaka i Łuka-
sza Pudło wzniesiono w należącym do pa-
rafii Zagórniku murowaną kaplicę. W 1866 
r. papież Pius IX zatwierdził odpust ku czci 
patrona, św. Bartłomieja. W 1884 r. kaplicę 
rozbudowano, a rok później umieszczono 
w niej obraz Matki Bożej Królowej Nieba 
i Ziemi wg szkicu Jana Matejki.
Wróćmy jednak do kościoła w Inwałdzie 
i za Józefem Łepkowskim przyjrzyjmy się 
jego wystrojowi (stan z 1863 r.): „Z przed-
miotów godniejszej uwagi tutaj się znajdu-
jących, wymienię: wizerunek Franciszka 
hrabiego de Szwarcenberg et Witanowice 
Czernego (…). Salomea z Czernych Ankwi-
czowa stolnikowa krakowska ma tu nagro-
bek. Nieźle malowane obrazy w ołtarzach: 
Rodzina Święta (z r. 1775) i ś. Wincenty 
z Ferrary (z r. 1797), zdobią kościół. Przy 
drzwiach zawieszone kości zwierząt przed-
potopowych (…). Jest tu jeszcze biblioteka 
parafialna przez X. Urdzenia zfundowa-
na – gdym ją oglądał (r. 1853) liczyła do 
300 dzieł treści kościelnej, a w inwentarzu 
otaksowano ją na 40 kr. m.k. (40 krajca-
rów monety konwencyjnej) to jest 1 złp. 
20 gr”. 26 lipca 1885 r. pod nieobecność 
proboszcza, który przebywał wówczas 
w Wieprzu, w kościele wybuchł pożar. 
W wyniku nieszczęśliwego zdarzenia naj-
bardziej ucierpiał obraz Matki Bożej. 31 
lipca uszkodzone dzieło przewieziono do 
Katedry Wawelskiej, gdzie restaurowali je 
Ludwik Łepkowski, Kajetan Saryusz Wol-
ski i mosiężnik Piotr Seip. Fundusze na 

ten cel przekazali ks. Rzeszódko, Feliks 
Romer i parafianie. Nad przedsięwzięciem 
sprawowali opiekę c. k. konserwator za-
bytków pomnikowych w Galicji zachodniej 
i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. 
Józef Łepkowski, poseł do Rady Państwa 
w Wiedniu Józef Popowski oraz wybitny 
historyk i archiwista ks. Ignacy Polkowski.
W parafii oprócz założonego wcześniej 
Bractwa Szkaplerznego działały w XIX w. 
Bractwa Różańcowe i Wstrzemięźliwości. 
Ważną kwestię stanowiło też zakładanie 
nowych cmentarzy. Jeden z nich powstał 
po epidemii tyfusu w 1847 r., drugi – dzia-
łający do dziś – w 1895 r.
Z parafią nierozerwalnie związana była 
miejscowa szkoła. Na ogół kierował nią 
organista, wiadomo też, że od ok. 1830 r. 
obok szkoły parafialnej w Inwałdzie funk-
cjonowała osobna w Zagórniku. Kierow-
nikami inwałdzkiej szkoły byli kolejno od 
1824 r.: Antoni Pilchowski, Józef Figwer, 
Mateusz Gwoździewicz, Tomasz Młodzik, 
Piotr Tadrała, Franciszek Magiera, Rudolf 
Tadrała i Wojciech Ryłko. W 1876 r. szkołę 
przekształcono w trywialną I-klasową mie-ą mie- mie-
szaną. Kierownikiem został Wacław Ka-
iser, po nim Franciszek Kośmider, Antoni 
Rzeszódko, Antoni Neider i Wilhelm Mal-
cher. W 1890 r. do Inwałdu przybył Szy-
mon Gonet, poprzednio kierownik szkoły 

w Sułkowicach. Pod jego okiem szkoła 
w Inwałdzie dalej się rozwijała – u progu 
XX w. liczyła 3 klasy, a zajęcia odbywały 
się już nie w organistówce, ale w osobnym, 

piętrowym budynku (dziś teren przyszkol-
nego parkingu). Gdy Gonet nie uczył dzieci, 
zbierał informacje na temat lokalnej gwary, 
obyczajów, wierzeń i nazewnictwa. Efekty 
swoich badań etnograficznych publikował 
następnie w wydawanym przez Polskie 
Towarzystwo Ludoznawcze czasopiśmie 
„Lud”. To dzięki Gonetowi zachowały się 
do dziś podania z Inwałdu, m. in. o Kobylej 
Głowie, o chłopie i świętym Piotrze, o mły-
narzu i jego dukatach.
W XIX w. o niewielkim Inwałdzie stało się 
głośno w środowisku naukowym, a to za 
sprawą miejscowego wapienia. Na temat 
jego klasyfikacji geologicznej wywiązała się 
poważna dyskusja, w której wzięły udział 
takie osobistości jak Heinrich Ernst Bey-
rich, czy Ami Boué. W 1849 r. wybitny pol-
ski geolog i prekursor polskiej kartografii 
geologicznej Ludwik Zejszner po przepro-
wadzeniu badań terenowych opublikował 
w „Roczniku Towarzystwa Naukowego 
Krakowskiego” artykuł pt: „Opis geologicz-
ny wapienia neryneowego pod Inwałdem 
i Roczynami”. Samą miejscowość opisał 
następująco: „W Inwałdzie znajdują się 
wapienne kamieniołomy, gdzie wyborny 
kamień łamią we wielkiej ilości, tak do bu-
dowli jakoteż do poprawy gruntów i utrzy-
mania gościńca. Łomy te zatrudniają ciągle 
zimą i latem kilkunastu ludzi wyłącznie tej 
gałęzi pracy poświęconych. Kamieniołomy 
te, których kamień dla jego dobroci i uży-
teczności daleko poszukiwanym bywa, wy-
wierają znaczny wpływ na dobrobyt ludu. 
Kamień tutejszy zawiera liczne skamie-
niałości istot żyjących morskich i niekiedy 
prześliczne krystaliczne nacieki wapienne 
w szczelinach skały, barwy białej, żółtej, 
brunatnej i zielonej”. Inwałdzkim skamie-
niałościom poświęcił Zejszner także miej-
sce w artykule opublikowanym w „Kłosach” 
w 1871 r.: „Paleontologia. O terebratulach 
i rhynchonellach”.

Daria Rusin

Sprostowanie: W poprzedniej części za 
prof. Kulczykowskim podano, że podział 
klucza andrychowskiego miał miejsce ok. 
1777 r. Wojciech Kalwat, autor artykułu 
„Finansowe perypetie Józefa Ankwicza. 
Przyczynek do obyczajowości epoki stani-
sławowskiej”, który ukazał się w 2001 r. 
w „Studiach Historycznych” ustalił, że po-
działu dokonano 23 września 1775 r.Kościół Narodzenia NMP w Inwałdzie na 

tle Ostrego Wierchu, kon. XIX w., zbiory 
Polskiej Akademii Umiejętności, nr inw. 
BZS.RKPS.7274.k.17. 

Aleksander Regulski, portret Ludwika 
Zejsznera w Tygodniku Ilustrowanym 1871, 
nr 161, s. 37, zbiory Biblioteki Narodowej 
w Warszawie, sygn. G.6450.
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1704-1706 – Stanisław Szwarcenberg-Czerny odkupuje części klucza andrychowskiego należące do sióstr Michała Przyłęckiego

1720 – śmierć Stanisława, klucz andrychowski dziedziczą Józef, Piotr i Franciszek Szwarcenbergowie-Czerni

5. 04. 1733 – śmierć Salomei z Nielepców Czernej, Franciszek Szwarcenberg-Czerny przejmuje klucz andrychowski

1747-1750 – budowa murowanego kościoła w Inwałdzie (konsekrowany 8.08. 1756)

21. 05. 1764 – śmierć Franciszka Szwarcenberga-Czernego

1772 – I rozbiór Polski, Inwałd w granicach zaboru austriackiego

23. 09. 1775 – podział klucza andrychowskiego; część inwałdzką, otrzymuje Józef Ankwicz

1776-1790 – budowa gościńca cesarskiego

1783 – Inwałd w granicach diecezji tarnowskiej (od 1784 r w dekanacie wadowickim)

1807 – właściciel Inwałdu Konstanty Bobrowski kupuje klucz andrychowski, połączenie obu majątków

1815 – początek konfliktu właścicieli wsi z mieszkańcami, którzy odmówili odrabiania pańszczyzny

1825 – podział majątku przez Konstantego Bobrowskiego, właścicielem Karol Wincenty Bobrowski

1844 – ślub Adeli z Bobrowskich i Feliksa hr. Romera, zapoczątkowanie inwałdzkiej linii Romerów

1848 – Wiosna Ludów, chłopi otrzymują wolność osobistą

1876 – przekształcenie inwałdzkiej szkoły parafialnej w szkołę trywialną I-klasową

1882 – właścicielami Inwałdu Adam i Elżbieta Romerowie

26. 07. 1885 – pożar w kościele w Inwałdzie, uszkodzenie cudownego obrazu Zbójnickiej Madonny

1885-1887 – budowa linii kolejowej Bielsko – Wadowice (w 1888 r. przedłużona do Cieszyna i Kalwarii)

Kalendarium
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Wydał siedem powieści o świecie starożytnym, jedna z nich „Nie-
złomny z Nazaretu” doczekała się przeniesienia do Teatru Telewi-
zji. Ryszard Kurylczyk jest także znawcą zagadnień dotyczących 
budowy i historii Wszechświata. Do tej szerokiej listy trzeba do-
dać, że był on Wojewodą Pomorskim i Słupskim, a także wicemi-
nistrem infrastruktury. Jest znakomitym wykładowcą, dotychczas 
wygłosił osiem wykładów na andrychowskim UTW.
Zapowiedziany temat wykładu był „Nieskończoność”, ale w rze-
czywistości wykładowca zapoznał słuchaczy z różnymi fenome-
nami z dziedziny budowy kosmosu, a na końcu powiedział, pół 
żartem, pół serio, że temat wykładu, stanowiącego uzupełnienie 
kilku poprzednich, powinien brzmieć „Dokończenie Wszechświa-
ta” (który, jak wiadomo, jest nieskończony).
Wykładowca rozpoczął od tego, że co prawda Wszechświat składa 
się głównie z próżni, ale najważniejszymi w nim pierwiastkami są 
wodór i hel. W Słońcu, którego średnica jest ok. 110 razy większa 
niż średnica naszej planety, odbywa się nieustannie reakcja ter-średnica naszej planety, odbywa się nieustannie reakcja ter-naszej planety, odbywa się nieustannie reakcja ter-
mojądrowa. W każdej sekundzie 564 miliony ton wodoru zamie-
niają się w niej w 560 milionów ton helu, pozostałe 4 miliony ton 
– w energię promieniowania. Gdyby nie pole magnetyczne Ziemi, 
a także warstwa ozonowa, całe promieniowanie docierało by po 8 
sekundach do powierzchni Ziemi i życie biologiczne wymarłoby 
natychmiast.
Te gwiazdy, które są mniejsze, lub co najwyżej 6 razy większe od 
Słońca żyją około 20 miliardów lat. Po tym czasie taka gwiazda 
zamienia się w czerwonego olbrzyma, po czym wybucha (tworzą 
się wówczas inne gwiazdy) i pozostaje z niej biały karzeł. Większe 
gwiazdy żyją krócej: około 20 milionów lat, a potem zamieniają się 
w czerwonego super olbrzyma, a po wybuchu powstaje superno-
wa, lub czarna dziura.
Ciekawe były informacje o prędkościach, z jakimi przemieszcza się 
Ziemia, a więc i my, jako jej lokatorzy. Otóż w wyniku ruchu ob-
rotowego Ziemi, punkt na równiku porusza się z prędkością pra-
wie 1700 km/godz. Z kolei w wyniku obiegania Słońca prędkość 
Ziemi wynosi 107 tysięcy km/godz. Na tym nie koniec, Słońce – 
względem centrum Galaktyki – pędzi z prędkością 810 tysięcy km/
godz. Sama Galaktyka też się przemieszcza i grozi jej nieuchronne 
zderzenie z mgławicą Andromedy. Na szczęście odległość między 
tymi galaktykami wynosi około 2,5 miliona lat świetlnych, więc 
horyzont czasowy tego wydarzenia jest na tyle odległy, że nie mu-
simy się martwić nie tylko my, ale także wiele, wiele następnych 
pokoleń.
Poza tymi informacjami J.R. Kurylczyk podał szereg porównań, 
z których wynikało jaką kruszyną jest Ziemia, gdy jej wymiary 
przymierzyć do innych planet, czy tym bardziej gwiazd. Niestety 
nie udało mi się wynotować szeregu innych, co najmniej równie 
interesujących informacji podanych przez Wykładowcę.

Andrzej Fryś

Wykład J.R. Kurylczyka na andrychowskim UTW
Dokończenie Wszechświata?

Rok akademicki na andrychowskim Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku dobiega końca. Przedostatni wykład wygłosił 24 maja Jan 
Ryszard Kurylczyk, prawdziwy człowiek renesansu: z zawodu in-
żynier – specjalista od budowy elektrowni atomowych, natomiast 
naprawdę imponujący jest rozrzut jego zainteresowań.

W tym roku obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości. 
To, że w roku 1918 zaistniała  dla Polaków szansa na utworze-
nie na powrót własnego państwa,  wynikało w znacznej mie-
rze z faktu, że w wojnie 1914-1918 starli się z sobą zaborcy: 
państwa centralne Prusy i Austria przeciw Rosji, walczącej po 
stronie Ententy. 
Wojnę, która wybuchła w lipcu 1914 r. nazywano wówczas 
Wielką Wojną. Dopiero, gdy się okazało, że wojna z lat 1939-
1945 wcale jej nie ustępuje w okrucieństwie, wojny światowe 
zaczęto „numerować”. Andrychów na szczęście nie znalazł się 
w strefie działań wojennych, bo napierający na zachód Rosja-
nie zostali zatrzymani przez Austriaków na przedpolu twierdzy 
Kraków. Warto się przyjrzeć co się działo podczas wojny w na-
szym mieście i jakie zapisy z tych czasów zachowały się Księdze 
protokołów Rady  Miejskiej1. 
Jak wiadomo powodem, a właściwie pretekstem do wybuchu 
I Wojny, był zamach w Sarajewie, gdzie 28 czerwca 1914 r. z rąk  
Gawriły Principa zginęli austriacki następca tronu arcyksiążę 
Ferdynand i jego żona Zofia. Już 2 lipca andrychowscy radni 
podjęli odpowiednią uchwałę: „Upoważnia się Pana Burmistrza 
do wyrażenia we właściwym miejscu najgłębszego żalu i współ-
czucia z powodu zamordowania Następcy Tronu Jego Cesarskiej 
i Królewskiej Wysokości Arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i Jego 
Dostojnej Małżonki Księżnej Hohenberg oraz wiernopoddańczych 
uczuć dla Najjaśniejszego Pana Franciszka Józefa I”.
We wrześniu 1914 r. Rada uchwaliła darowiznę 2000 koron na 
Polski Skarb Wojenny, a w czerwcu 1915 r. – wpłatę 3000 koron 
na drugą pożyczkę wojenną.
W dniach 2-5 maja 1915 r. wojska austriackie i niemieckie sto-
czyły na linii Tarnów – Gorlice wielką, zwycięską bitwę z armią 
rosyjską. Niedługo po tym, bo już 9 maja 1915 r. Rada Miejska 
„po gorącym i patryotycznym przemówieniu Pana Burmistrza po-
wzięła następującą uchwałę: Reprezentacya gminy miasta Andry-
chowa upoważnia Pana Burmistrza wyrazić Najjaśniejszemu Panu 
i Jego Ces. i Król. Wysokości marszałkowi polnemu Arcyksięciu 
Fryderykowi na ręce J.W.  Pana Radcy Namiestnictwa i Kierowni-
ka Starostwa wadowickiego najradośniejsze życzenia i najgłębszą 
wdzięczność z powodu odniesionego przez naszą Armię zwycięstwa 
w zachodniej (?) części kraju i w Karpatach – oraz z powodu odzy-
skanych części kraju”.

Andrzej Fryś

(Endnotes)
1  Wiele z tych informacji można znaleźć w rozdziale „Plac 
Drzewny” w II tomie książki Jadwigi Stanisławek-Janus „An-
drychów. Sceny z życia miasta”.

Andrychowskie 
echa Wielkiej Wojny

Część I
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Tytuł wykładu brzmiał; „O czym 
dzisiaj mówi nam cezura 1918 r.” 
Wykład objął jednak bardzo sze-
roki odcinek dziejów Polski, od 
czasów piastowskich poczyna-
jąc, a kończąc – w praktyce – na 
dniu dzisiejszym. Wykładowca 
zrobił to po to, aby nam wytłu-
maczyć przyczyny rozbiorów 
Polski w XVIII stuleciu i okolicz-
ności odzyskania niepodległości 
w roku 1918.
Jego zdaniem kolosalną rolę 
w historii Polski odegrała Unia 
Litewska, która poprzez ekspan-
sję na wschód, doprowadziła do 
rozkwitu rolnictwa i – w konse-
kwencji – do potęgi ekonomicz-
nej. W tamtych czasach rodziły 
się wielkie latyfundia – Potoccy w XX w. posiadali 50.000 hektarów. Niestety w latach późniejszych potęga Polski, oparta na rolnictwie 
właśnie, zaczęła słabnąć. Z demokracji szlacheckiej korzystało 7% obywateli, bo taki procent obywateli stanowiła szlachta. Szlachta miała 
przywileje i prawo uczestniczenia w sejmach, łącznie z ich zrywaniem („liberum veto”). Czynniki te miały bardzo negatywny wpływ na 
mentalność Polaków, ani pańszczyźniani chłopi, ani magnaci nie byli patriotami, nie odczuwali potrzeby dbania o państwo, jako o dobro 
wspólne. 
W wieku XVIII, gdy w Europie zaczął się tworzyć kapitalizm, my nadal trwaliśmy w monokulturze rolniczej. Nienowoczesne państwo 
i struktura ekonomiczna miały niemały wpływ na to, że trzy mocarstwa dokonały rozbioru Polski, czyniąc pięć pokoleń Polaków oby-
watelami Prus, Rosji i Austrii. Paradoksalnie los chłopów się wtedy poprawił, bo dopiero pod zaborami została zniesiona pańszczyzna.
Pierwsza Wojna Światowa, nazywana wówczas Wielką Wojną, stwarzała dla Polaków szansę, toczyła się bowiem między Państwami Cen-

tralnymi, do których należały Prusy i Austria oraz Ententą, do której 
przystąpiła Rosja. Zaborcy walczyli zatem przeciw sobie. Tragicznym 
aspektem tej  sytuacji był natomiast fakt, że Polacy, wcielani przymuso-
wo do armii zaborców, strzelali do siebie. Niepodległość przyniosły Pol-
sce zakończenie w roku 1918 pierwszej wojny i praca dyplomatyczna 
w Wersalu, a także kolejne wysiłki militarne: powstania śląskie i wielko-
polskie, walki na Zaolziu i kampania 1920 r. 
Tak, czy inaczej od listopada 1918 r. trzeba było tworzyć na nowo pań-
stwo – ojczyznę dla poddanych trzech zaborów. W tym celu należało 
zasypać niejeden rów. Wykładowca naszkicował dzieje dwudziestolecia 
międzywojennego, nie pomijając metamorfozy Józefa Piłsudskiego – 
od radykalnego socjalizmu, przez pracę nad scaleniem narodu i posze-
rzeniem granic, aż po autorytarny zamach stanu w maju roku 1926. 
Późniejsze ukształtowanie się władz sanacyjnych i ich polityka nie po-
zostały bez wpływu na kolejną utratę niepodległości w roku 1939.
Mówiąc o sprawach dnia dzisiejszego profesor kilkakrotnie podkreślił 
z naciskiem, że historia jest nauką, choć nie empiryczną. Nie wolno za-
tem, pod dyktando bieżącej polityki, pisać historii od nowa.

Andrzej Fryś
Foto: Józef Kobielus

O roku 1918 i nie tylko
Znakomity wykład na UTW

Ostatni w roku akademickim 2017/18 wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku wygłosił 7 czerwca prof. dr hab. Jacek 
Chrobaczyński z Katedry Historii Najnowszej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Profesor jest autorem kilkunastu 
naukowych książek i mnóstwa artykułów. Na andrychowskim UTW wykładał drugi raz.
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W czerwcu zmarła w wieku 81 lat Barbara 
Wachowicz-Napiórkowska. Była ona czło-
wiekiem wielu talentów: pisarką reporta-
żystką, autorką biografii wielkich Polaków, 
fotografikiem, scenarzystką i publicystką. 
Wielu Polakom jest znana jako autorka bio-
grafii Henryka Sienkiewicza, zatytułowanej: 
„Marie jego życia”. 
Warto przypomnieć, że w styczniu 1977 r. 
Barbara Wachowicz gościła w Saloniku lite-
rackim, organizowanym przez andrychow-
skie biblioteki. W „Księdze Pamiątkowej Biblioteki Zakładowej 
przy WSW w Andrychowie” zachował się okolicznościowy wpis, 
brak natomiast zdjęcia z tego saloniku.

Andrzej Fryś
Janina Madeja-Fryś

Foto: Cezary Piwowarski

Barbara Wachowicz 
przypomnienie wizyty w Andrychowie

Krakowski dodatek „Gazety Wyborczej” doniósł, że planowane przez Sławomira Rusinka wielkie inwestycje w Rzykach Praciakach spo-ósł, że planowane przez Sławomira Rusinka wielkie inwestycje w Rzykach Praciakach spo-, że planowane przez Sławomira Rusinka wielkie inwestycje w Rzykach Praciakach spo-
wodowały protesty Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, Archidiecezji Krakowskiej i sześciuset osób, które podpisały się pod apelem 
mieszkańców Rzyk (?). Ponieważ argumenty podawane w  „Gazecie” są absolutnie jednostronne, więc chciałbym i ja zabrać głos w tej 
sprawie.
Pracownia zdaje się zapominać, że człowiek, podobnie jak ryś, wilk, a nawet niedźwiedź, jest także istotą, na rzecz której należy działać. 
Człowiek posiada szereg życiowych potrzeb, do których, poza jedzeniem, schronieniem i ubraniem, należy możliwość rekreacji, np. upra-życiowych potrzeb, do których, poza jedzeniem, schronieniem i ubraniem, należy możliwość rekreacji, np. upra-poza jedzeniem, schronieniem i ubraniem, należy możliwość rekreacji, np. upra-
wiania narciarstwa. Zaspokajanie tej ostatniej potrzeby stało się w ostatnich latach gigantycznym przemysłem na całym świecie, a także 
w Polsce. Wszystkie inwestycje powinny być jednak – zgodnie z przepisami – poprzedzone analizą wpływu ich oddziaływania na środo-
wisko. „Czarny Groń” taką analizę posiada, zaś aby była ona pozytywna, Spółka musiała pójść na szereg kompromisów, a między innymi 
zrezygnować z budowy wyciągów w rejonie Leskowca i Gronia Jana Pawła II, z uwagi na pomieszkujące w Ponikwi wilki. 
Z kolei, aby nie zakłócać spokoju pustelni Archidiecezji Krakowskiej, planowany wyciąg i trasy zjazdowe na Potrójnej zlokalizowane są 
na zboczu Potrójnej przeciwnym, niż to na którym stoi pustelnia. Założyciel pustelni, Ksiądz Profesor Andrzej Muszala, powołuje się na 
rolę ekologii w nauczaniu Papieża Franciszka, więc warto także pamiętać, że Ojciec Święty wzywał w Krakowie młodzież do „wstawania 
z kanapy”, do uprawiania sportu i rekreacji, zaś św. Jan Paweł II sam na nartach jeździł.
Jest jeszcze sprawa głośnej muzyki, towarzyszącej rzekomo narciarzom na wyciągach i trasach zjazdowych. Temu ja też byłbym prze-
ciwny, tyle tylko, że obecnie w rejonie „Czarnego Gronia” nikt w zimie muzyki nie odtwarza i o ile wiem – nie ma też takich zamiarów 
w przyszłości.
Obawy mogą budzić rozmiary inwestycji, ale jestem przekonany, że będzie ona realizowana etapowo, co pozwoli stopniowo oceniać moż-
liwości przyjęcia wielkiej ilości amatorów narciarstwa rekreacyjnego przez naszą gminę.
Nie będę pisał o miejscach pracy dla mieszkańców Rzyk i całej gminy, które powstaną po wybudowaniu wyciągów, bo to rzecz oczywista. 
Co prawda w skali ogólnopolskiej bezrobocie znacznie zmalało, ale to wcale nie znaczy, że jest łatwo o pracę w Rzykach.

Andrzej Fryś

Andrychowskim okiem

Człowiek to też istota!

Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Andrychowie
ul. Metalowców 10, gabinet 2-03

LIPIEC 2018 

5.07.2018 r. (czwartek) 14:30 – 19:00

9.07.2018 r. (poniedziałek) 14:30 – 18:30
11.07.2018 r. (środa) 14:30 – 19:00
12.07.2018 r. (czwartek) 14:30 – 19:00

16.07.2018 r. (poniedziałek) 8:30 – 12:30
18.07.2018 r. (środa) 8:00 – 12:30
19.07.2018 r. (czwartek) 14:30 – 19:00

23.07.2018 r. (poniedziałek) 8:30 – 12:30
25.07.2018 r. (środa) 8:00 – 12:30
26.07.2018 r. (czwartek) 8:00 – 12:30

W godzinach pracy Sekretarza GKRPA możliwy 
kontakt telefoniczny tel. 33 875 24 29
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Co to ma wspólnego ze sztuką teatralną 
wystawianą w Miejskim Domu Kultury 
przez Teatr Ruchu „Forma”? Odpowiedź 
nasuwa się sama, mimo że nie jest oczywi-
sta, zależy przecież od wrażliwości widza, 
jego przeżyć, siły wyobraźni – każdy z nas 
jest inny i na swój własny sposób odczytuje 
nieoczywiste treści, dobiegające do nas ze 
sceny.
Bardzo lubię taki teatr – grę światła i cie-
nia, emocji, niedopowiedzianych treści, po-
zostawiającą wyobraźni czystą kartę, zapi-
sywaną przez nas samych barwą naszych 
emocji. Co zobaczyłem podczas tamtejsze-
go piątkowego popołudnia na scenie MDK? 
Spektakl rozpoczyna scena podążania do 
światła, mozolnego, bolesnego czołgania 
się do jego źródła. Po osiągnięciu celu – 
nieruchomiejemy, spoglądając w pustkę, 
bezbronni, samotni. Mimo że tuż obok 
nas znajdują się ludzie czujący podobnie 
– nie znajdujemy w sobie siły na wzajem-
ny kontakt. Nafaszerowani lawiną treści, 
pragnień, nakazów, konieczności, dążeń, 
wzorców zachowań i wyglądu – w samot-
ności porównujemy się z innymi. Świat 
wciąż dostarcza nam nowe wyzwania. Bądź 
fit, ubieraj się tak jak reszta, myśl tak jak 
większość, działaj skutecznie, nie myl się, 
kupuj uczucia jak rzeczy, odrzucaj proble-
my... Poddajemy się często bezwiednie tym 
wymaganiom, wpadając w spiralę pragnień.
Bulimia, anoreksja, zakupoholizm, siecio-
holizm, używki, hazard, pożądanie – uza-
leżnienia behawioralne szeroką autostradą 
przecinają nasz świat. Stajemy oko w oko 
z oczekiwaniami najbliższych, naszym 

strachem przed rzeczywistością... bezbron-
ni i nadzy wobec własnego umysłu. Sami 
stawiamy przed sobą i innymi płachty za-
pisane cyrografami wymagań, starając się 
odnaleźć siłę pozwalającą stawić im czoło. 
Pozostają po nas całuny odwinięte z okale-
czonej duszy i umysłu... bez śladów krwi...
Mimo że temat sztuki „Otarcia” zrealizo-
wany przez młody zespół Teatru Ruchu 
„Forma” w reżyserii Anety Lachendro był 
tematem niezwykle trudnym – młoda 
ekipa poradziła sobie z nim wyśmienicie, 
wydobywając na światło dzienne esencję 
naszych zachowań. Młodzi ludzie zwrócili 
uwagę na problem – nie stawiając jedno-
znacznej diagnozy.
Teatr Ruchu „Forma” działa od kilkuna-
stu lat pod skrzydłami Centrum Kultury 
i Wypoczynku w Andrychowie. Jego nowy, 
siedmioosobowy skład wywodzi się z Mini 
Formy – grupy działającej wspólnie już 
kilka lat. W zespole działają również „we-
teranki”, których staż wynosi nawet kil-
kanaście lat! Młodzi ludzie od roku chcieli 
opowiedzieć historię dziewczyny mającej 
konflikt pragnienia bycia piękną zgodnie 
z obowiązującym kanonem, a jednocze-
śnie wiecznie głodną. Dużo rozmawiali ze 
sobą na ten temat, chcąc zrealizować taki 
spektakl. Temat ich nie przeraził, mimo że 
stanęło przed nimi bardzo trudne wyzwa-

nie znalezienia scenicznego odpowiednika 
uczuć... Spektakl jest grany w dwóch wer-
sjach. Jedna to wersja festiwalowa zapre-
zentowana w MDK, a druga to spektakl 
profilaktyczny, uzupełniony treścią opi-
sującą przeżycia młodzieży chorej na buli-
mię. Teatr Ruchu „Forma” działa obecnie 
w Domu Kultury w Inwałdzie. Podczas 45 
Wadowickich Spotkań Teatralnych „Zgra-
ja” spektakl „Otarcia” zdobył wyróżnienie 
i zakwalifikował się do Międzynarodowego 
Festiwalu Teatrów Wigraszek w Suwałkach.

Brawo Forma!
JS

„Otarcia” Formy z rzeczywistością
Żyjemy w ciekawych czasach. Pełno w nich ruchu, rywalizacji, porównywania się z innymi. Przemierzamy świat, poko-
nujemy wielkie odległości, lecz coraz gorzej radzimy sobie z bliskością, otwartością na drugiego człowieka, akceptacją 
samego siebie. Kiedyś wielu z nas wchłaniała niebieska poświata ekranów telewizyjnych. Obecnie zastąpił ją barwny 
świat ekranów laptopów i smartfonów. Starsze pokolenia z zaniepokojeniem spoglądają na współczesną młodzież, 
przyklejoną niemal do aplikacji społecznościowych...
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Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy 

ŚP. Tomasza Partykę

Człowieka wielkiego serca, zastępcę 
burmistrza Andrychowa w latach 2002-2008 
oraz 2011-2014. Rodzinie składamy wyrazy 
głębokiego współczucia.

Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli  
i Placówek Oświatowych  

Gminy Andrychów 

Michałowi Partyce, wyrazy 
współczucia z powodu śmierci 

Ojca 
 

składają koleżanki i koledzy 
z redakcji Radia Andrychów  

i Nowin Andrychowskich

Wyrazy głębokiego żalu i słowa wsparcia z powodu śmierci 

ŚP. Tomasza Partyki 

Rodzinie Zmarłego składają 

Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak wraz ze współpracownikami 
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie Roman Babski 

z Radnymi Rady Miejskiej w Andrychowie
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Trasę rajdu, przebiegającą wokół stawu w Parku Miejskim w Andry-
chowie, pokonało około 200 osób. Wśród uczestników było prawie 50 
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich rodzice, rodzeństwo 
i przyjaciele. Niektórzy przemierzali dystans rajdu na rowerach trój-
kołowych i tandemach. Najważniejsze było pokonanie wyznaczonej 
trasy i własnych słabości. Emocji nie zabrakło zarówno wśród zawod-
ników jak i dopingującej, życzliwej publiczności. 
Po zakończeniu części sportowej odbyły się zabawy i konkursy dla 
wszystkich uczestników imprezy. Wśród zawodników rozlosowano 
również atrakcyjne nagrody. Wszystko to dzięki hojności takich osób 
i firm jak: Czesława Wojewodzic, Bartłomiej Kudłacik, Michał Kulig, 
Seweryn Płonka, Jarosław Mika, Paweł Korczewski, Marian Jurzak, 
Maria Bańbuła, Aqua-Zoo - sklep zoologiczny w Andrychowie, FHU 
„Agata” - Agata i Jacek Fryś, Szkółka Drzew Ozdobnych - Justyna 
i Jan Piekiełko. Patronat honorowy nad imprezą objął Zarząd Powiatu 
Wadowickiego, a wsparcia dostarczyli również: Urząd Miejski w An-
drychowie, Parafia św. Macieja w Andrychowie oraz liczni darczyńcy 
i pracownicy OSW w Kaczynie.  W tym dniu Park Miejski w Andrycho-
wie nabrał szczególnego blasku. Nie chodzi tylko o promienie słońca, 
które przyświecały imprezie, ale przede wszystkim o radość i szczery 
uśmiech wychowanków ośrodka w Kaczynie i ich najbliższych.

T.K.

V Integracyjny Rajd Rowerowy 
„Zawsze Razem”

16 czerwca w Andrychowie już po raz piąty odbył się Rajd Rowe-
rowy dla uczniów i absolwentów Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Kaczynie, który jest organizatorem tej imprezy. 

„Wszystko umiera, tylko pamięć dobrych uczynków nie ginie”. 
„Śmierć przychodzi cicho. Niezapowiedziana, nieproszona. 
Nigdy nie ma na nią odpowiedniej chwili, 
jest zawsze gościem nie na czas…” 

Pogrążona w smutku Rodzino, szanowni uczestnicy 
uroczystości pogrzebowych…
Przypadł mi dzisiaj w udziale smutny obowiązek pożegnania  
w imieniu władz samorządowych śp. Tomasza Partyki - przy-
jaciela, kolegi, oddanego społecznika, długoletniego Zastępcy 
Burmistrza Andrychowa. To dla nas wszystkich ogromna stra-
ta. Żegnamy dziś bowiem człowieka, który tak wiele wnosił  
w życie całej naszej społeczności… Mieszkańcy to doceniali, ob-
darzając ŚP. Tomasza zarówno szacunkiem, jak i zwykłą, ludz-
ką sympatią.

Każde pożegnanie, a szczególnie to ostatnie skłania do zadumy 
i refleksji. Wspominamy wszystkie sprawy i działania, które  
łączyły nas ze ŚP. Tomaszem. Było ich bardzo wiele i trudno  
byłoby je wszystkie wymienić. 
Jednak to, co w niej najważniejsze to niewątpliwa pasja, serce 
i wielkie zaangażowanie we wszystkie podejmowane działania. 
Na rzecz naszej społeczności lokalnej pracował do ostatnich 
chwil, pomimo ciężkiej choroby, z którą się tak dzielnie zmagał.

Tomku,
Osobiście znaliśmy się długo. 
Pozostaniesz w naszej pamięci i w naszych sercach jako wzór 
społecznika i samorządowca, odważnie głoszącego własne 
poglądy i potrafiącego bronić swojego zdania. Twój  uśmiech  
i znane powszechnie poczucie humoru, niejednokrotnie pozwa-
lały znaleźć dobre wyjście z konfliktów i problemów samorzą-
dowych, przywracając właściwe proporcje i podejście w różnych 
sprawach. Chętnie podejmowałeś rozmowy z każdą osobą, nie-
zależnie od głoszonych przez rozmówcę poglądów. 
Sztandar Rady Miejskiej w Andrychowie pochylający się 
nad Twoją urną oraz tak liczna nasza obecność, świadczy  
o symbolicznym pożegnaniu z Tobą, a jednocześnie podzię-
kowaniu, za Twoją pracę i zaangażowanie w sprawy Gminy  
Andrychów.
Żonie, Synom, oraz całej Rodzinie Zmarłego składam serdeczne 
wyrazy współczucia. 

Drogi Tomku, nasz Przyjacielu 
Dziś towarzysząc Ci w ostatniej drodze, pragniemy zapewnić, 
że będziemy dalej realizować nasze wspólne plany o silnej i pięk-
nej Małej Ojczyźnie.
Odszedłeś od nas pozostawiając smutek i wielki żal, a chcieliśmy 
jeszcze tak wiele dokonać. W sercach naszych trwać będziesz  
na zawsze.  
Spoczywaj w pokoju!

Mowa pożegnalna wygłoszona 27 czerwca 2018 r. 
przez burmistrza Andrychowa Tomasza Żaka, 

podczas uroczystości pogrzebowej ŚP. Tomasza Partyki.
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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 25 
lipca 2018 r., dla jednej osoby zostanie wyłoniona nagroda – roczna prenumerata „Nowin Andrychowskich” oraz komplet pościeli ufundowany 
przez firmę ANDROPOL. Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: „Szukam siebie” Szymona Wydry.  
Nagrodę otrzymuje: Halina Markowska z Brzezinki. Gratulujemy!

Rozwiąż krzyżówkę! 
Masz szansę 

na roczną prenumeratę 
Nowin Andrychowskich

oraz komplet pościeli 
od firmy ANDROPOL!

OPRACOWAŁ „IMIR”

POZIOMO: 1) obraz z rzutnika, 4) grajkowie na weselu, 8) „loko-
motywa” partii, 9) dawny statek wojenny, 10) dzikie miejsca w le-
sie, 11) wymarły kuzyn gołębia, 12) wczesna msza w adwencie, 15) 
architektoniczny łuk, 19) koniec działalności szpiega, 20) Europej-
ska lub Wolności, 22) bycza sypialnia, 23) dama w boksie, 24) fry-
zura irokeza, 25) chodzi w liberii, 28) broń z naszego hymnu na-
rodowego, 32) amerykański jeleń, 34) królowa sawanny, 35) ma 
szczęki ale nie gryzie, 36) kwitnąc tworzy żółte łany, 37) ożywiony 
trup, 38) osoba sprytna, przebiegła, 39) argument oskarżonego. 

PIONOWO: 2) bywa korupcyjna, 3) elegant, modniś, 4) może 
być wolna od podatku, 5) dodatek do lodów, 6) związek che-
miczny, tłuszczowiec, 7) grecki rynek, 13) odnowienie zabyt-
ków, 14) przeciwieństwo mięczaka, 16) kulturalna w Chinach, 17) 
chcieli zdobyć złote runo, 18) brednie, androny, 21) człowiek co 
nie grzeszy wzrostem, 26) kiedy winda krzywo dynda, 27) do 
przecedzania ziółek, 29) owłosiona skóra, 30) łodyga uschła, 
31) śledź bałtycki, 33) efekt opalania przez sitko.
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Z powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego, bielsko-bialskiego 
i cieszyńskiego startowało 60. zawodników w ośmiu dyscyplinach 
sportowych. Powiat wadowicki reprezentowało 26 uczestników 
z ośrodka w Kaczynie oraz Domu Pomocy Społecznej Sióstr Naza-
retanek w Wadowicach. Godziny ćwiczeń i przygotowań pod okiem 
nauczycieli wychowania fizycznego naszego ośrodka: Małgorzaty 
Pabich-Zegadłowicz, Kamilii Zięby i Wojciecha Pabicha przynio-
sły upragnione rezultaty i medale w następujących dyscyplinach: 
w kolarstwie - pięć złotych, jeden srebrny, jeden brązowy medal, 
w lekkiej atletyce - sześć złotych, osiem srebrnych, jeden brązo-
wy, w bocce – trzy złote, cztery srebrne, jeden brązowy, w bow-
lingu – jeden złoty, trzy srebrne, w badmintonie – dwa srebrne, 
w pływaniu – jeden srebrny oraz w tenisie stołowym – jeden 
brązowy medal. Oprócz rywalizacji sportowej organizatorzy za-
dbali również o integrację uczestników stwarzając im możliwości 
spotkań towarzyskich i udziału w imprezach kulturalnych.
Głównym celem zawodów było wytypowanie reprezentacji Olim-
piad Specjalnych Polska na XV Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad 
Specjalnych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Abu Dhabi 
w 2019 roku. W poniedziałek 18 czerwca w Warszawie odbyło się 
losowanie spośród złotych medalistów igrzysk. Z ośrodka w Ka-
czynie szanse na wyjazd mieli: w kolarstwie – Piotr Nowak, Da-
mian Nowecki, Sławomir Tomala i Jakub Wądrzyk, w lekkiej 
atletyce – Katarzyna Kasiarz, Wiktoria Skrzypiec, Justyna 
Juszczyk, Kinga Żak i Tomasz Wieroński, w bocce – Piotr Bi-
zoń, Patryk Smolak, Krzysztof Smolak, w bowlingu – Dawid 
Zieliński. Niestety, w tym roku szczęście nie uśmiechnęło się do 
nich i nikt z naszych złotych medalistów nie został wylosowany do 
dalszego etapu. Nie zmieniło to jednak faktu, że wszyscy jesteśmy 
z nich niezmiernie dumni i wierzymy, że dalsza systematyczna pra-
ca przyniesie kolejne sukcesy, a przede wszystkim satysfakcję i ra-
dość w oczach naszych wychowanków.  A to widok bezcenny. T.K.

Wrócili z medalami
12 czerwca reprezentacja Beskidzkiego Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych działającego przy Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Kaczynie z medalami i z uśmiechami na twarzy powróciła z XI Ogólnopolskich Letnich 
Igrzysk Olimpiad Specjalnych. Przez cztery dni na obiektach Stadionu Śląskiego w Chorzowie, Akademii Wychowa-
nia Fizycznego i Kręgielni „Galaktyka” w Katowicach oraz „Golf Park” w Mikołowie 1000 zawodników pod okiem 340 
trenerów z osiemnastu reprezentacji oddziałów regionalnych z całej Polski, walczyło o zwycięstwo w swoich grupach 
sprawnościowych.
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Najwyżej sklasyfikowanym zespołem z naszej gminy w A-klasie 
jest Burza Roczyny, która zakończyła sezon na piątym miejscu (49 
punktów, tyle samo co czwarta Astra Spytkowice). Ekipa Burzy 
zanotowała 14 zwycięstw, 7 remisów i 9 porażek. Na miejscu jede-
nastym uplasował się Znicz Sułkowice Bolęcina, który zgromadził 
42 punkty. Takim samym dorobkiem legitymują się także Żarek 
Barwałd i Huragan Inwałd, a więc o poszczególnych lokatach za-
decydowała mała tabela. Dwunasty zespół z Inwałdu może mówić 
o sporym pechu, bo choć mają aż 17 punktów przewagi nad trzy-

nastym Dębem Tomice, to i tak opuszczają szeregi A-klasowców, 
a Znicz i Żarek o włos uciekli spod topora. Tym samym z klasą 
A żegna się aż pięć ekip – trzy zgodnie z planem i dwie dodatkowe, 
aby zrobić miejsce spadkowiczom z klasy okręgowej (Dębowi Pasz-
kówka i Narożu Juszczyn). Tym drugim zespołem z naszej gminy, 
który nie zdołał się utrzymać, jest Leskowiec Rzyki, który zebrał 
16 punktów i zajął przedostatnie, piętnaste miejsce.
Świętują za to w Targanicach. Halniak wywalczył mistrzostwo 
klasy B i zasłużenie awansował na wyższy szczebel. Targaniczanie 
wygrali 19 meczów, 2 zremisowali, a 3 przegrali. Zgromadzili 59 
punktów, czyli o 1 więcej od drugiej Wisły Łączany. Z kolei w klasie 
C na trzecim miejscu zakończyły sezon Gronie Zagórnik, za Za-
skawianką Wadowice i Jubilatem Izdebnik. Zespół z Zagórnika 
w przyszłym sezonie oglądać będziemy na boiskach klasy B.
Tym samym w sezonie 2018/2019 w klasie A zagrają Burza Ro-
czyny, Halniak Targanice i Znicz Sułkowice Bolęcina, a w klasie B 
Huragan Inwałd, Leskowiec Rzyki i Gronie Zagórnik.
A jak poszło w IV lidze kobiet zawodniczkom Burzy Roczyny? Po-
pularne Pandy w swoim debiutanckim sezonie zajęły miejsce szó-
ste (w gronie dziesięciu ekip), zdobywając 25 punktów, na które 
złożyło się 8 zwycięstw, 1 remis i 9 porażek. Teraz przed drużyna-
mi kilka tygodni odpoczynku oraz krótki okres przygotowawczy. 
Kolejny sezon rozpocznie się w drugiej połowie sierpnia.              (gs)

Sezon 2017/2018 za nami
Kolejne rozgrywki zakończone, a piłkarze lokalnych drużyn udali się na zasłużony odpoczynek. Najlepsze nastroje pa-
nują w klubach z Targanic i Zagórnika, bo te ekipy wywalczyły awanse, za to smutno zrobiło się w Rzykach i Inwałdzie. 
Leskowiec z Huraganem nie utrzymały się w klasie A. 
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Mali wychowankowie akademii 
rozegrali wewnętrzny turniej, 
a później do gry włączyli się 
także ich rodzice. Organiza-
torom i uczestnikom dopisała 
pogoda, a dla dzieci była to ko-
lejna okazja do sportowej rywa-
lizacji w rodzinnej atmosferze. 
Fot. ze zbiorów klubu (facebo-
ok.com/BeskidAndrychow)

Piknik rodzinny z akademią Beskidu
W połowie czerwca stadion 
przy ulicy Kościuszki opano-
wały dzieci trenujące na co 
dzień w Football Academy 
Beskid Andrychów oraz ich ro-
dzice – zorganizowany został 
piłkarski piknik.

Na zdjęciu widzimy 10-letniego Maksymiliana Raj-
dę, który od 2 lat doskonali swoje umiejętności
piłkarskie w największej Akademii w regionie. Dzię-
ki współpracy z Wisłą Kraków, Maks miał możli-
wość wyjazdu na turnieje (m.in. Ukraina, Słowacja), 
o których marzy większość chłopców w jego wieku. 
„Od początku Akademii przyświecają dwa główne 
cele. Pierwszym jest zaktywizowanie dzieci i mło-
dzieży poprzez sport. Drugim celem jest umożliwie-
nie uzdolnionym zawodnikom dotarcia na najwyż-
szy, możliwy poziom sportowy. Myślę, że do tej pory 
wszystko idzie zgodnie z planem. Trzeba zaznaczyć, 
że przykład Maksa nie jest odosobnionym przypad-
kiem” – mówi Artur Kuczaj. 
Dodajmy, że zespoły AP Progress znakomicie spisa-
ły się w minionym sezonie. W lidze orlików andry-
chowianie zajęli pierwsze miejsce, notując komplet 
zwycięstw w 22 meczach (bramki 254 do 32), a w li-
dze żaków pierwszy zespół AP Progress zwyciężył, 
a drugi zespół zajął miejsce piąte. 

(gs)

Sukcesy AP Progress na zakończenie sezonu
Olimpique Marsylia, Sporting Lizbona, Crystal Pa-
lace, Karpaty Lwów, Lech Poznań, Legia Warszawa 
– nie trzeba być wielkim fanem futbolu, aby znać 
te drużyny. Czy można rywalizować z nimi będąc 
mieszkańcem małej miejscowości jaką jest Andry-
chów? Wychodzi na to, że z AP Progress wszystko 
jest możliwe.

Artykuł sponsorowany
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Co ciekawe, w tym sezonie 37 punktów 
zapewniło miejsce dziewiąte, a w poprzed-
nim sezonie dopiero jedenaste. W zakoń-
czonych w połowie czerwca rozgrywkach 
wyraźnie widać było podział na dwie strefy 
tabeli – górną z Hutnikiem Kraków na cze-
le (81 punktów, aż 16 oczek przewagi nad 
drugim Dalinem Myślenice), aż do ósmej 
Jutrzenki Giebułtów (48 punktów), i dol-
ną, którą otwierał dziewiąty Beskid Andry-
chów (wspomniane 37 punktów, czyli aż 11 
mniej od plasującej się jedno miejsce wyżej 
Jutrzenki), a zamykała Sosnowianka Stani-
sław z 4 punktami na koncie. 

W dolnej części tabeli walka o bezpieczne lo-
katy toczyła się do ostatniej kolejki.  Beskid 
musiał wygrać mecz z Clepardią Kraków, aby 
zapewnić sobie bezpieczne utrzymanie, bez 
oglądania się na innych. Od początku widać 
było, że piłkarze Beskidu są zdeterminowani 
i gotowi gryźć trawę, aby wyszarpać krako-
wianom komplet punktów. Rozpoczęło się 
znakomicie, bo najpierw w 23. minucie Mi-
łosz Węglarz precyzyjnym strzałem po ziemi 
umieścił piłkę tuż przy słupku, a tuż przed 
przerwą Tomasz Moskała w zamieszaniu 
podbramkowym podwyższył na 2:0. Rap-
tem dwie minuty po przerwie Patryk Koim 
strzelił na 3:0, wykańczając dobre, płaskie 
podanie z lewego skrzydła. Wydawało się, 

że Beskid poukładał już ten mecz, zwłaszcza 
że w międzyczasie andrychowianie dwu-
krotnie opieczętowali słupek, a krakowianie 
momentami bronili się z ogromnym szczę-
ściem (po strzale Stuglika piłka została wy-
bita z linii bramkowej). Tymczasem zamiast 
5:0 czy 6:0 goście wrócili do walki. Najpierw 
strzelili z rzutu karnego, a później, na oko-
ło 20 minut przed końcem, zrobiło się 3:2. 
Końcówka była bardzo zacięta, a Clepardia 
kończyła w osłabieniu po czerwonej kart-
ce za brutalny faul krakowianina na Filipie 
Kasińskim. Ostatecznie andrychowianie 
dowieźli korzystny wynik do końca spotka-
nia i przeskoczyli Clepardię w tabeli, zapew-

niając sobie bezpieczną, dziewiątą lokatę. 
Z IV ligą pożegnały się ostatecznie: Michało-
wianka Michałowice, Sosnowiaka Stanisław, 
Iskra Klecza oraz TS Węgrzce.

Mecz z Clepardią był doskonałym podsumo-
waniem sezonu, w którym andrychowianie 
grali znacznie bardziej otwarty futbol niż 
rok wcześniej (stosunek bramek 50-62 kon-
tra 28-36 w poprzednim sezonie). Z jednej 
strony zapewnili kibicom znacznie więcej 
emocji, a z drugiej zanotowali kilka spotkań, 
w których wychodzili na prowadzenie, ale 
nie byli w stanie dowieźć korzystnego rezul-
tatu do końca. 

Tymczasem kolejny sezon już za pasem! 
Warto pamiętać, że dla Beskidu rozgrywki 
2018/2019 będą wyjątkowe, bo w trakcie 
ich trwania andrychowski klub będzie świę-
tował 100-lecie swojej działalności. Jakie 
nowe kluby zobaczymy na czwartoligowych 
boiskach już za niecałe dwa miesiące? Be-
niaminkowie to: LKS Jawiszowice, Słom-
niczanka Słomniki, Kaszowianka Kaszów, 
Węgrzcanka Węgrzce Wielkie. Z III ligi spadł 
MKS Trzebinia. Teraz przed piłkarzami za-
służony odpoczynek oraz krótki okres przy-
gotowawczy. Początek rozgrywek zaplano-
wano na połowę sierpnia.   

 (gs)

Emocjonujący finisz IV ligi
Do ostatniej kolejki ważyły się losy Beskidu Andrychów w zakończonym właśnie sezonie 2017/2018 zachodniej grupy 
IV ligi małopolskiej. Podopieczni trenera Jakuba Adamusa zamknęli rozgrywki z identycznym dorobkiem jak w zeszłym 
roku – 37 punktów, na które złożyło się 10 zwycięstw, 7 remisów i 13 porażek.
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O tym, że Rafał Legień nie jest już tre-
nerem MKS-u informowaliśmy przed 
miesiącem. Z kolei nazwisko Dariusza 
Syguły sympatycy lokalnej siatkówki 
na pewno doskonale rozpoznają, bo to 
dla tego zawodnika powrót do andry-
chowskiego klubu po rocznej przerwie. 
Przypomnijmy, że Syguła to doświad-
czony rozgrywający, który teraz będzie 
pełnił także funkcję szkoleniowca, ra-
zem z Tomaszem Rupikiem. Co więcej, 
to nie koniec powrotów do MKS-u. 
W barwach andrychowskiego klubu 
ponownie zobaczymy Łukasza Żłobec-
kiego i Damiana Zborowskiego. Kibice 
na pewno doskonale pamiętają, że to 
trio stanowiło o sile andrychowskie-
go zespołu w sezonie, w którym MKS 
otarł się o awans do I ligi. Na parkiecie 
ujrzymy też zupełnie nowych graczy – Damiana Millera, przyjmującego z MCKiS-u Jaworzno oraz Macieja Janikowskiego, przyjmują-
cego z Lechii Tomaszów Mazowiecki (wcześniej między innymi Warta Zawiercie czy MCKiS Jaworzn). Prócz nich, w kadrze pozostaną 
następujący zawodnicy: Szymon Ściślak, Jakub Gaweł, Maciej Maryon, Mateusz Jarzyna, Karol Gawina, Piotr Munik, Janusz Guzdek, 
Filip Kopaczewski, Kornel Przystał, a także masażysta Przemysław Kuźma. Z zespołu odeszli Maciej Naliwajko oraz Jakub Zmarz. Ten 
drugi występował będzie teraz w pierwszoligowym AGH Kraków. Do rozpoczęcia rozgrywek sezonu 2018/2019 jeszcze sporo czasu. Póki 
co andrychowianie myślą o okresie przygotowawczym, który rozpoczną 6 sierpnia.                  (gs)

MKS odkrył karty
Choć przygotowania do nowego sezonu II ligi siatkówki mężczyzn rozpoczną się dopiero w sierpniu, w MKS-ie An-
drychów nie próżnują i kompletują kadrę. Poznaliśmy już większość nazwisk członków zespołu, który poprowadzi duet 
Tomasz Rupik i Dariusz Syguła.

Młodzi andrychowianie z rywalami ze 
znacznie większych ośrodków, jak Kraków 
czy Tarnów, walczyli jak równy z równym, 
notując sześć zwycięstw, jeden remis i sie-
dem porażek. Strzelili przy tym 24 bramki 
i stracili 23. Ligę wygrała Cracovia przed 
Progresem Kraków i Unią Tarnów. Beskid 
wygrał mecze z Tarnovią (2:1 i 2:0), Unią 
Tarnów (1:0), Progresem Kraków (1:0), Li-
manovią Limanowa (5:0) i Sokół Stary Sącz 
4:0. Występy zapewniły podopiecznym Ja-
kuba Adamusa miejsce czwarte, rodzicom 
i kibicom sporo radości, a samym piłkarzom 
mnóstwo cennego doświadczenia.             (gs)

Trampkarze tuż za podium
Udany sezon w Małopolskiej Lidze Trampkarzy, czyli na najwyższym szczeblu wojewódzkim, zano-
towali trampkarze Beskidu Andrychów. Podopieczni trenera Jakuba Adamusa w gronie najlepszych 
ekip województwa uplasowali się na czwartym miejscu.

M.L.T. 

Sezon 2017/2018 
Skład drużyny: 

Pochłopień Dawid -
bramkarz, 

Zieliński Michał -
bramkarz, 

Koczur Miłosz, 
Mikołajek Jakub, 
Dwornik Paweł, 
Rusinek Jakub-

kapitan, 
Mizera Artur, 

Wdowik Julian, 
Balon Tomasz, 
Budka Daniel, 

Gurdek Dominik, 
Wróbel Daniel, 

Kanturski Mateusz, 
Rajda Karol, 

Gołąb Maciej, 
Michałek Filip.

Trener: 
Jakub Adamus. 

Kierownik: 
Rusinek Dariusz








