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Zuzia Piekarczyk i jej sukcesy

VI Biego po Serce Zbója spod Złotej Górki już 16 września!
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Słuchaj nas codziennie! 
Szczególnie na wczasach! 

Jesteśmy również
na facebook’u

Radio Andrychów 

i Nowiny Andrychowskie 
Czekamy na wasze wiadomości, 

zdjęcia, filmiki i komentarze 
dotyczące tego, co Wy widzicie w okolicy!
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Zuzia Piekarczyk z Inwałdu jest 3-krotną zło-
tą medalistką Mistrzostw Małopolski w teni-
sie stołowym i drugą zawodniczką w Polsce! 
Ośmioletnia Zuzia, na co dzień uczennica 
Szkoły Podstawowej w Inwałdzie, od 3 lat 
trenuje dyscyplinę tenis stołowy w klubie 
sportowym LKS "OLMEX" Piotrowice. Zuzia 
jest niesamowicie utalentowanym dzieckiem. 
W najmłodszej kategorii wiekowej „Skrzatka”, 
która jest rozgrywana w tej dyscyplinie spor-
tu Zuzia choć rywalizuje jeszcze z dziećmi 
starszymi o rok przez cały sezon nie miała 
sobie równych w województwie małopol-
skim, wygrywając wszystkie turnieje. W maju 

na Mistrzostwach Województwa skrzatów, 
które rozgrywane były w Pierzchowie Zu-
zia zdobyła dwa złote medale. W grze 
pojedynczej oraz grze podwójnej w parze 
z koleżanką ze Szczytnik. W Mistrzostwach 
województwa żaków (rywalizując z dziećmi 
trzy lata starszymi), które rozgrywane były 
w Waksmundzie wywalczyła złoto w grze 
podwójnej oraz brąz w grze pojedynczej. 
Zuzia świetnie radzi sobie na arenie ogól-
nopolskiej. W najbardziej prestiżowym tur-
nieju ogólnopolskim dla skrzatów PINGLA 
CUP, który rozgrywany jest co roku w Gro-
dzisku Mazowieckim i na który przyjeżdżają 

wszyscy najlepsi zawodnicy w tej kategorii 
w Polsce, Zuzia wywalczyła dwa srebrne 
medale w grze pojedynczej i podwójnej. 
Była również najmłodszym dzieckiem, które 
zakwalifikowało się do Mistrzostw Polski ża-
ków rozegranych 9 i 10 czerwca w Kraśni-
ku. Nie przeszkodziło jej to zająć 25 miejsce 
w gronie 64 zawodniczek. Bardzo dobry 
sezon 2017/2018 w którym wywalczyła na 
różnych imprezach łącznie 41 medali w tym 
25 złotych, zakończyła jako zawodniczka nr 
1 w Polsce z rocznika 2010 na liście rankin-
gowej Polskiego Związku Tenisa Stołowego! 

(źródło: Gosia P.) 

Mistrzyni 
Zuzia 
Piekarczyk
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Marek Nycz: Od kiedy Zuzia trenuje?
Tomasz Piekarczyk (tata Zuzi): Zuzia trenuje prawie 3 lata, swoją 
przygodę z tenisem zaczęła mając 5 lat. Trenuje regularnie, prawie 
każdego dnia.
MN: Zuziu, dokąd sięga Ci stół jak staniesz przy nim?
Zuzia Piekarczyk: Trochę powyżej pasa.
MN: No to trudno się odbija wtedy piłeczkę. Trzeba mieć dłu-
gi zasięg rąk... może tata opowie, jak Zuzia sobie radzi bie-
gając przy stole?
TP: Radzi sobie dobrze, można powiedzieć, że bardzo dobrze. Jest 
pracowita i utalentowana. W tenisie stołowym, wszystkie zawody są 
rozgrywane na stołach tej samej wysokości. Zarówno dzieci, które 
zaczynają uczyć się grać w tenisa stołowego jak i zawodnicy dorośli 
grają na tej samej wysokości stołu. Tylko raz w roku są zawody na 
stołach obniżanych. 
MN. Stół jest jaki jest i raczej się go nie obniża. To nie jest 
tak jak w siatkówce damskiej, że siatka jest troszeczkę niżej. 
TP. W naszej dyscyplinie mówią, że zawodnik rośnie razem ze sto-
łem. 
MN. Jak i gdzie trenujecie? Zuziu, gdzie trenujecie?
ZP: W Piotrowicach albo w Choczni. 
MN. W Choczni to pracuje tata. Tata jest nauczycielem wy-
chowania fizycznego. I to wiele tłumaczy. Pan też grał w te-
nisa?
TP: Tak grałem w trzeciej lidze w klubie Olimpia Chocznia, prowa-
dziłem też drużynę II Ligi Kobiet, III Ligi Mężczyzn w tenisie stoło-
wym, a teraz większość czasu bawię się z dziećmi. Z Zuzią i jej star-
szym bratem, Michałem, który też gra i też odnosi sukcesy. Może 
nie aż tak duże, jak Zuzia, ale na Mistrzostwach Polski w tym roku 
w Poznaniu zajął 25 miejsce w kategorii kadetów. Motywacją dla 
Zuzi był jej brat, który grał i odnosił sukcesy, zdobywał medale i pu-
chary i Zuzi się to bardzo podobało. To ją zmotywowało do tego, aby 
rozpocząć przygodę z tenisem stołowym.
MN: Zuziu a kiedy zaczęłaś pierwszy raz obijać piłeczkę? Kie-
dy pierwszy raz stanęłaś przy stole?
Ile miałaś wtedy lat, pamiętasz?
ZP: Pięć i pół. 
TP: Jak miała 4 lata, to już zaczęła się tym interesować. Zaczęło się 
od tego, że jeździłem z synem na treningi, żona pracowała, więc 
zabieraliśmy Zuzię ze sobą. Swoje pierwsze treningi zaczęła od sie-
dzenia na ławce i obserwowania treningów, a później sama zaczęła 
chcieć grać. Na początku gra na zmianę z bratem, później chciała jeź-
dzić sama z tatą na treningi. 
MN; Z kim trenujesz, jak grasz na co dzień? Kto jest Twoim 
partnerem do gry, po drugiej stronie stołu?
ZP: Tata albo brat, lub koledzy w klubie. Ja nie gram z dziećmi z mo-
jego wieku, tylko ze starszymi.
TP: W województwie małopolskim w kategorii „Skrzatki” – naj-
młodszej kategorii wiekowej w tenisie stołowym, Zuzia nie prze-
grała żadnego meczu przez cały sezon. Jest trzykrotną Mistrzynią 
Małopolski tym roku. 
ZP: Czasem oglądam mecze tenisa w internecie, najlepszymi w teni-
sie są Chiny, a na drugim miejscu jest Japonia. 
TP: W latach 80-tych to właśnie Europejczycy byli lepsi od Azjatów, 
a teraz Chińczycy zdominowali ta dyscyplinę. A niemiecka liga do 
tej pory jest uznawana za najlepszą..., najlepiej płatną. Bo gdzie są 
pieniądze, tam przechodzą najlepsi zawodnicy. Kiedyś Europejczycy 
byli lepsi od Azjatów, teraz się to zmieniło. 
MN: Jak wygląda trening Zuzi, czy mała zawodniczka ma ja-
kąś specjalną, sportową dietę? Jakim sprzętem gra Zuzia i ile 
razy w tygodniu gracie?

ZP: Prawie codziennie, czasem musimy mieć przerwę, żebyśmy nie 
byli za bardzo zmęczeni. 
TP: Dzięki uprzejmości Dyrektora szkoły w Choczni, trenujemy na 
sali oraz w Piotrowicach, bo Zuzia reprezentuje barwy LKS Olmex 
Piotrowice w powiecie oświęcimskim. 
MN: Zuziu, czy masz swoja specjalną rakietkę?
ZP: Tak, deskę się kupuje osobno, a gumy osobno w specjalnym skle-
pie. Tata pożycza od mojego trenera klej i przykleja sam gumę, bo są 
różne rozmiary i tę gumę trzeba zmieniać 3-4 razy w roku. 
TP: Żeby nauczyć się prawidłowych ruchów, to od samego początku 
przygody z tenisem stołowym należy grać profesjonalnym sprzę-
tem. Grając zwykłą rakietką, która ma zupełnie inne odbicie, gracz 
nabierze niewłaściwych nawyków, które w późniejszym czasie trud-
no wyeliminować w procesie treningowym. 
MN: Zuziu, a czy piłeczka odbija się inaczej od Twojej rakiet-
ki niż od takiej zwykłej?
ZP: Nie wiem, bo nigdy nie miałam takiej zwykłej, ale myślę, że le-
piej. 
TP: Od zwykłej rakietki, piłeczka odbija się jak od deski. 
MN: Ile kosztuje taki profesjonalny sprzęt?
TP: Około 1000 zł, ale za 500 zł już się kupi dobry sprzęt. Sama de-
ska bez okładzin, czyli tych gum, kosztuje około 150 zł a nawet do 
1000 zł. A jedna, dobra okładzina kosztuje w granicach 150 – 300 
zł. Czyli kompletując dobry sprzęt (deska, 2 gumy ) wychodzi około 
500 zł za dobrą rakietkę. MN: To ja się domyślam Zuziu, że nie ma 
rzucania rakietkami przy nieudanym zagraniu...?
ZP: Nie rzucam nigdy, ja mam taki futerał, co ma dwie przegródki 
i tata chowa też swoją paletkę. 
MN: A w jakich buta grywa mistrz tenisa?
ZP: Trzeba mieć takie, żeby się nie ślizgała podeszwa. 
MN: A ile trwa trening?
ZP: Około 2 godzin. 
MN: Wiele dzieci, w tym czasie gra na smartfonie... i zamiast 
spędzić ten czas w realu grając w tenisa, siatkówkę czy ko-
szykówkę, to grają na tabletach. A Zuzia jest pięknym przy-
kładem tego, że można czynnie uprawiać sport.  A jak wyglą-
da sama gra podczas treningu? 
ZP: Na początku gramy półwoleje, potem podcięcia i różne inne ele-
menty, zależy ile jesteśmy na treningu. 
MN: A znasz jakieś chwyty tenisowe?
ZP: Gdy ktoś zagra topspina, tak podciągnie piłkę, to trzeba specjal-
nie ułożyć rękę i uderzyć piłkę. 
TP: Minimalny ruch ręką i jest zupełnie inna rotacja tej piłki. Przy 
profesjonalnym sprzęcie rotacje są dużo większe i dużo trudniej jest 
odebrać serwis. Rakietką sklepową, potocznie mówiąc, nawet bar-
dzo dobry zawodnik nie jest w stanie nadać piłce rotacji, chociażby 
jak podkręcał, to piłka nie będzie tak podkręcona jak rakietką profe-
sjonalną. Natomiast grając tańszą rakietką, rotację jest łatwiej ode-
brać, bo deska tłumi rotację, ale nie można wykonać trudniejszych 
zagrań, które przynoszą punkty. 
MN: Czy Twoi rówieśnicy też maja podobne umiejętności 
i robicie te „topspiny” ?
TP: Zuzia najczęściej rywalizuje ze starszymi dziećmi, najmłodsza 
kategoria, to są dzieci o rok starsze, ale często rywalizuje z dziećmi 
dużo starszymi od siebie. Wiele razy grała na turniejach z dorosłymi. 
Wygrała nawet z paniami pełnoletnimi. 
MN: Zuziu, czy stresujesz się przy zawodach?
ZP: Różnie, zależy gdzie są zawody. Są w Krakowie, w Gdowie, a Mi-
strzostwa Polski są w Kraśniku.
TP: W zasadzie turnieje ogólnopolskie są w całej Polsce. W tym roku 
Zuzia była na turniejach kilkudniowych w Mławie, Kraśniku, Gro-
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dzisku Mazowieckim. Jeżeli mamy turnieje wojewódzkie to wyjeż-
dżamy rano, a wracamy wieczorem. Na salę przyjeżdżamy o 9.00, 
trzeba się rozgrzać, o 10.00 zaczynają się zawody, które trwają na-
wet do 18.00. 8 godzin na sali nie raz trzeba spędzić. Czasami jest 
tak, że półtorej godziny się czeka na swoją kolej, a jak się zacznie 
grać mecz za meczem, to przez 1,5 godziny ze stołu się nie schodzi. 
MN. Jak wygląda rozgrzewka przed meczem?
ZP: Gra się przeważnie półwoley z forehandu, a później półwoley 
z backhandu i podcięcia. Przed meczem tata mi mówi, żebym pobie-
gała sobie parę okrążeń, podskoki, pompki, przysiady. 
MN: Jesteś podobno mistrzynią wychodzenia z trudnych 
sytuacji. Opowiedz jak to był, kiedy przegrywałaś i to dość 
srogo..
ZP: Kiedyś przegrywałam 2:0 w setach, a gra się do 3 setów i do 11 
punktów i przegrywałam 10:1...i wygrałam w setach 3:2.
MN: Jedna piłeczka dzieliła Twoją przeciwniczkę, od zwycię-
stwa nad tobą...i ograłaś ją...to chyba się popłakała...
ZP: Nie, bo to jest taka co raczej nie płacze. 
TP: To jest jedna z niewielu dziewczynek, która nie płacze na zawo-
dach. 
MN: A Zuzia?
ZP: No czasem mi się zdarza, gdy jest bardzo 
ważny mecz. 
TP: Nieraz grają jak zawodowcy do 3 
wygranych setów, mecz się kończy w 5 
secie 14:12, to puszczają emocje. Doro-
słym puszczają, a co dopiero dzieciom. 
MN: Zuzia wyrabia sobie stalowe 
nerwy. Czy taki tenis na poziomie 
zawodowym pomaga w nauce? Czy 
Zuzia się lepiej koncentruje? 
TP: Z pewnością jest to zahartowanie 
dziecka, bo tyle emocji, które prze-
żywa się na zawodach...od pła-
czu po radość. Dziecko jest 
bardziej odporne na niepo-
wodzenia w szkole, ma do 
czynienia z wieloma stresu-
jącymi sytuacjami, w których 
sobie radzi. W szkole Zuzi 
idzie bardzo dobrze, aczkol-
wiek czasami nie jest łatwo 
pogodzić..Wraca ze szkoły ok 
16.00, potem 2 godziny tre-
ningu, zadania domowe trze-
ba zrobić na następny dzień...
ma bardzo fajną Panią Gra-
żynkę – wychowawczynię, 
która czasami przymknie 
oko, żeby Zuzia nadrobiła 
zaległości dzień czy dwa póź-
niej, gdy wracamy z turnieju 
kilkudniowego. 
MN: Zuzia dopiero skoń-
czyła I klasę podstawów-
ki, przy jej sukcesach 
...wszystko zmierza, że 
by wylądowała w jakiejś 
szkole sportowej...myśli 
Pan o tym?

TP: Traktujemy to jako zabawę, jako przygodę. Każdy ma jakieś hob-
by, jedni chodzą na ryby, inni tańczą, a Zuzia gra w tenisa. Często 
jeździmy rodzinnie na zawody: z Zuzią, bratem, mamą-kibicem. 
MN: A koleżanki i koledzy w szkole obserwują Twoją karierę 
tenisową? Rozmawiasz z nimi o tenisie, gratulują Ci? Wiedz 
jakie odnosisz sukcesy?
ZP: Gdy jestem na zawodach i zdobywam jakieś dobre miejsce, to 
biją mi brawo.
MN: Jak wyglądają kwalifikacje do zawodów? 
ZP: Najpierw są WTKi (Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne), 
gdy się zajmuje pierwsze lub drugie miejsce, to jest się zakwalifi-
kowanym na mistrzostwa Polski. A jak się nie zajmie, to są jeszcze 
przed tym takie eliminacje, na które tez się można zakwalifikować. 
Są 4-osobowe grupy, dwie z nich wychodzą i się kwalifikują a mi-
strzostwa Polski lub Grand Prix Polski. Mogą się również zakwali-
fikować z 16 z Polski. W każdym województwie są 3 takie turnieje, 
a w czwartym są mistrzostwa województwa. 
TP: Turnieje ogólnopolskie zaczynają się od kategorii „żaczek”. Są 
trzy turnieje wojewódzkie, z każdego turnieju wojewódzkiego dwie 
osoby kwalifikują się do turnieju ogólnopolskiego, daje to 16 wo-
jewództw – 32 osoby. 16 osób, które są najwyżej w rankingu ogól-
nopolskim, nie może grać na WTK-ach (aby nie zabierać miejsca 
innym) daje to 48. Pierwsza 16stka w Polsce nie gra w turniejach 
wojewódzkich. Ma pewne miejsce na turnieju ogólnopolskim. Przed 
turniejem ogólnopolskim zaczyna się turniej kwalifikacyjny, gdzie 
jest jeszcze 16 wolnych miejsc i każdy z każdego województwa może 
się zgłosić i zagrać w tym turnieju. Pełna pula to 64 zawodników/za-

wodniczek. Później jest Grand Prix Polski. Są 3 WTKi, 
3 Grand Prix Polski. Z tych wszystkich trzech tur-
niejów zbiera się punkty, aby zagrać na koniec 
sezonu w mistrzostwach Polski, gdzie gra 64 naj-

lepszych zawodników/zawodniczek. Tak było 
w Kraśniku, gdzie Zuzia była  w tej starszej kate-
gorii. W „Skrzatkach” każdy mógł zagrać w Gro-

dzisku Mazowieckim, ale do Kraśnika trzeba się 
było zakwalifikować. Zuzia, jako jedyna 

zawodniczka z rocznika 2010, rywa-
lizowała z dziewczynkami starszy-

mi. I nazbierała tyle punktów, że 
w przyszłym roku w „Żaczkach”  
jest dziewiąta w Polsce w kate-
gorii wyższej wiekowej niż jest. 
W swojej kategorii wiekowej 
jest pierwsza w Polsce. NAJ-
LEPSZA.
MN: Jakie plany, co przed 
Wami?
ZP: Teraz najtrudniejszy okres. 
Trzeba się przygotować, bo po 

wakacjach zacznie się nowy se-
zon. Pierwsze Grand Prix Polski 

„Żaczek” będzie 20 października 
2018 r. Miejscowości jeszcze nie 

znamy, ale będą też turnieje woje-
wódzkie. Zuzia nie musi już grać eli-
minacji wojewódzkich. 

Życzymy Zuzi wielu sukcesów, 
trzymając kciuki!
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Sobota upłynęła pod znakiem koncertów. Bez wątpienia najwięk-
szą publiczność zgromadzili Panowie z zespołu Weekend. Tłumy 
szalały śpiewając z wokalistą wszystkie piosenki. Po energetycz-
nym koncercie, mogliśmy pobujać się w rytmach reagge GUTKA 
oraz przy mocniejszym graniu andrychowskich muzyków z Max 
Corner Crew. Wieczór zakończyliśmy przy dźwiękach pop/rock 
i indie w wykonaniu przystojniaków z Ostatni w Raju.
W niedzielę całe rodziny przybyły na plac Mickiewicza, aby wspól-
nie pośpiewać z Kapelą Wujka Jaśka i Marysią Walczak z LO 
w Andrychowie, dzieci i dorosłych zabawiał Teatr Edukacyjny 
GABI ART. Do wspólnej zabawy «dużych i małych» zaprosiły Dzieci 
z Brodą, dając rewelacyjny koncert. Andrychowska publiczność nie 
zawiodła podczas występu Miejskiej Orkiestry Dętej ANDROPOL 
Andrychów. Niedzielny wieczór zakończyło m.in „‹O Sole Mio” 
w wykonaniu Chóru Misericordias Domini. Oryginalną atrakcją, 
którą mogliśmy się cieszyć podczas Dni Andrychowa były fryka-
sy z Food Trucków. Mieszkańcy mogli skosztować przepysznych 
burgerów, kołaczy czy włoskiej pizzy. Mogliśmy również podziwiać 
wystawę prac Stowarzyszenia Grupa Twórców MY. Imprezę popro-
wadził Krystian „KRIS” Kojder.
Najmłodsi uczestnicy imprezy z przyjemnością korzystali z dmu-
chanych placów zabaw, malowania buziek. W powietrzu unosiły 
się kolorowe balony oraz zapach waty cukrowej.

Podczas eventu po raz pierwszy została wydzielona strefa dla osób 
niepełnosprawnych. Sponsorem Dni Andrychowa była Elektro-
ciepłownia Andrychów Sp. z o.o., a partnerem wydarzenia Tartak 
Rzyki Dorota Młynarczyk. Patronat Honorowy: Burmistrz Andry-
chowa Tomasz Żak.

Dni Andrychowa za nami
7-8 lipca 2018 Andrychów obchodził swoje święto. Z tej okazji odbyły się liczne koncerty i przygotowano mnóstwo 
atrakcji. Pogoda dopisała: słońce towarzyszyło nam każdego dnia.
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Organizatorzy, Wydział 
Turystyki, Sportu i Kul-
tury UM w Andrychowie 
wyznaczają dwie trasy. 
Trasę pieszą można po-
konywać w dowolnym 
tempie, spacerem, bie-
giem, pojedynczo lub 
w grupie. Trasa rowero-
wa przeznaczona jest dla 
rowerzystów jak również 
dla osób poruszających 
się na deskorolce, rolkach 
czy hulajnodze.  Nie liczy 
się czas lecz jak największa ilość okrążeń (ok. 1km) ponieważ za każde 
ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie deklaruje 0,10 zł na charytatyw-
ny cel biegu. - W tym roku pomożemy Bartusiowi z Andrychowa, który od 
urodzenia cierpi na Zespół Krótkiego Jelita. W ubiegłym roku wystartowało 
ponad 1000 os. Dzięki sponsorom oraz ludziom dobrej woli zebraliśmy 20 
737,00 zł, które przekazaliśmy Oliwierowi z Zagórnika - mówi Agata Zięba 
z Wydziału Turystyki, Sportu i Kultury. 
Zapisy online na timekeeper.pl

Bartosz Wacławik, uro-
dził się 25.07.2017 
roku z zespołem krót-
kiego jelita. W 5 dobie 
życia miał operację 
resekcji odcinkowej 
jelita cienkiego w wy-
niku której została wy-
łoniona ileostomia. 
Przyczyną była wada 
wrodzona - zarośnię-
cie jelita cienkiego. Jest włączony do programu żywienia 
pozajelitowego w warunkach domowych w związku z tym 
codziennie mama podpina Bartosza do pompy infuzyjnej 
na 12 godzin. W tym czasie przebyw w domu. Ma też za-
łożony cewnik, który wprowadzony jest przez klatkę pier-
siową do żyły głównej a koniec znajduje się nad prawą 
komorą serca. Bartosz jest narażony każdego dnia na wie-
le powikłań w tym najbardziej na sepse dlatego jest pod-
łączany w warunkach całkowitej sterylności, a każdy błąd 
może kosztować życie, każda nieuzasadniona gorączka 
i infekcja to przebywanie na Oddziale Leczenia Żywieniowe 
w Krakowie. Żywienie pozajelitowe niesie też ryzyko uszko-
dzenia narządów wewnętrznych najszybciej wątroby. W 4 
tygodniu życia Bartosz przechodził odcewnikową sepsę 
gronkowcową.

VI Biego po Serce Zbója spod Złotej Górki 
już 16 września!

16 września 2018 r. w centrum Andrychowa - odbędzie się już po raz 
szósty impreza charytatywna pod nazwą Bieg po Serce Zbója spod 
Złotej Górki. W imprezie uczestniczyć może każdy bez względu na 
wiek, stan zdrowia czy też sprawność fizyczną. 
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Na ogłoszenie terminu wyborów przez premiera czeka cała Polska, 
musi się to stać nie później, niż  na trzy miesiące przed wyborami. Ter-
min 21 października skraca obecną kadencję o miesiąc, ale następna 
będzie za to pięcioletnia, bo Sejm zmienił prawo. Jeśli rozporządzenie 
zostanie wydane 2 sierpnia (to optymalna data dla terminu 21 paź-
dziernika) to listy kandydatów na radnych trzeba będzie zarejestrować 
do 16 września, a 26 września poznamy wszystkich kandydatów na 
wójtów, burmistrzów i prezydentów. Natomiast 6 października roz-
pocznie się oficjalna kampania medialna.
Przypomnijmy, że sporo się zmieniło, za sprawą PiS: jak już wspomnie-
liśmy kadencja będzie pięcioletnia, zlikwidowane zostały jednomanda-
towe okręgi wyborcze i wróciły stare listy partyjne i duże, kilkuman-
datowe okręgi; na karcie do głosowania można stawiać różne znaczki, 
a nie tylko „x” (była o to spora medialna kłótnia): ustawa wprowadziła 
dwa typy komisji obwodowych. Pierwsza z nich będzie zajmowała się 
przeprowadzeniem głosowania, a druga ustalaniem jego wyników. 
Praca drugiej rozpocznie się po zakończeniu głosowania w danym lo-
kalu wyborczym. Rządzący chcieli jeszcze wprowadzić transmisję onli-
ne z lokali wyborczych, ale pomysł ten upadł po wejściu w życie RODO 
(nasz udział lub nie w wyborach to „dana wrażliwa” i nie można jej 
zdradzać), do tego przy podliczeniu kosztów takiej operacji okazało się 
to niewykonalne. 

Poza tym do tej pory wybory samorządowe przygotowywały same 
samorządy przy pomocy własnych pracowników administracji. Teraz 
rządzący za sprawą Państwowej Komisji Wyborczej mianowali tysiące 
„komisarzy wyborczych”, a ci powoływali urzędników wyborczych - po 
jednym na gminę. Z ich naborem był taki wielki kłopot, że kilkukrotnie 
przesuwano termin, a i tak do dziś brakuje kilkuset.  Andrychów już 
zna osobę, która tutaj zorganizuje wybory – będzie to Monika Bryzek. 
W sąsiednim Wieprzu urzędnikiem wyborczym będzie Andrzej Mala-
ga. Nie ma co szukać informacji o tych osobach, bo nie kwalifikują się 
z gminy, gdzie będą pełnić swoje funkcje. Nowy Kodeks Wyborczy wy-
znaczył sztywne kryterium: muszą być z innej gminy. Będą pracować 
trzy miesiące i w każdym miesiącu zarobią ok. 4,5 tys. zł brutto. Do ich 
obowiązku należeć będzie nie tylko nadzorowanie komisji i przebiegu 
wyborów, ale przede wszystkim ich przygotowanie. Jak poradzą sobie 
w pojedynkę? Bez pomocy urzędników samorządowych wydaje się to 
niemożliwe, więc – jak twierdzą sami urzędnicy samorządów – i tak sa-
morządowcy będą musieli wesprzeć „urzędników” powołanych przez 
„komisarzy”. 
- Jeśli gminy nie pomogą, a wybory się posypią – mówi jeden z urzęd-
ników samorządowych – to oczywiście za wyborczą katastrofę rząd 
oskarży... samorządy, które tak naprawdę zostały odsunięte od orga-
nizacji wyborów. mn

Wybory samorządowe w październiku
Władze samorządowe będziemy wybierać 21 października – to prawie pewne, choć gdy składamy ten numer Nowin nie 
zostało jeszcze oficjalnie ogłoszone. Lokalni działacze PiS jednak już dostali instrukcje partyjne, żeby przygotować listy.

Debatę zainicjowali i poprowadzili dziennikarze Ra-
dia Kraków Jacek Bańka i Mariusz Bartkowicz, au-
torzy programu „O tym się mówi”. Wszystko było 
transmitowane na żywo, a audycja rozpoczęła się 
kwadrans po godzinie pierwszej i trwała pół godziny. 
Umówiono się na trzy tematy: Beskidzka Droga In-
tegracyjna, komunikacja gminna, i zmiany w planie 
zagospodarowania przestrzennego dla Rzyk. Nie ma 
co ukrywać była to już dyskusja przedwyborcza, bo 
w październiku czekają nas wybory samorządowe. 
Było spokojnie i kulturalnie, choć kilka razy w dyspu-
tę wkradała się polityka, i to nie ta regionalna. A jeśli 
już spierano się poza polityką, to merytorycznie i ra-
czej co do szczegółów.  Gdy dyskutujący rozmawiali 
o komunikacji, to stawała kwestia silników. Krzysztof 
Kubień pytał, dlaczego to są diesle, a nie elektryczne. 
Tomasz Żak odpowiadał, że elektryczne są droższe, 
tak jak ich eksploatacja. Zdaniem burmistrza projekt 
komunikacyjny jest największym sukcesem tej ka-
dencji – 70 procent pasażerów jeździ za darmo, a do 
tego obsługiwana jest cała gmina. Podczas rozmowy 

Andrychowska debata w Radiu Kraków
19 lipca Burmistrz Tomasz Żak, kandydat PiS na 
burmistrza Krzysztof Kubień i dziennikarz Kroniki 
Beskidzkiej Jacek Dyrlaga, wzięli udział w radiowej 
debacie Radia Kraków. Spotkali się w butiku arty-
stycznym „Rynek Sztuki”w Andrychowie.

o BDI spór pojawił się tak naprawdę w jednej sprawie: kto pierwszy wymyślił etapowa-
nie. Co do reszty uczestnicy byli zgodni – BDI musi powstać. Jacek Dyrlaga i dziennika-
rze Radia Kraków zwrócili uwagę tylko na drobną kwestię pieniędzy, chodzi o 4,5 mld 
zł, których nie ma w budżecie.
Przy dyskusji na temat zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Rzyk znowu 
zrobiło się gorąco. Krzysztof Kubień zarzucał obecnym władzom Andrychowa niekon-
sultowanie zmian i planów inwestorskich z mieszkańcami. Tomasz Żak zaprzeczył i po-
dał przykłady: konsultacje były już na etapie tworzenia tzw. studium uwarunkowań, 
a potem nowy plan był kilka razy wykładany do publicznego wglądu. Zbierano też cały 
czas opinie i uwagi do planu. Są dziś opracowywane. W trakcie dyskusji rozwiano tak-
że wątpliwości i zdementowane zostały plotki o rzekomym wywłaszczaniu właścicieli 
gruntów. Dyskusja zakończyła się uściśnięciem sobie rąk przez uczestników. mn

Audycja jest dostępna pod adresem: 
http://www.radiokrakow.pl/debaty/samorzadowe-czwartki-prosto-z-andrychowa/
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Jak poinformował posłów wiceminister Chodkiewicz, w ostatnich 
dniach Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie 
wydał tzw. decyzję środowiskową, co teoretycznie otwiera drogę 
do budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. Niestety, samorząd 
Wadowic już obwieścił, że odwoła się od tej decyzji do sądu. Mimo 
to – gdyby znalazły się pieniądze na budowę – inwestycja może 
ruszyć na mocy specustawy drogowej. Przypomnijmy, że wadowi-
czanie od lat blokują powstanie BDI, bo nie chcą jej po południowej 
stronie miasta postulując, że powinna ona przebiegać przez Tomi-
ce. Niestety, w tym rejonie jest obszar Natura 2000, co wyklucza 
inwestycję drogową w tym rejonie. Od dawna sytuacja jest patowa. 
Podczas posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury burmistrz 
Tomasz Żak ocenił, że budowa BDI wobec obecnego natężenia ru-
chu wzdłuż drogi nr 52 jest nie potrzebą a koniecznością. Wobec 
sporu o przebieg trasy w rejonie Wadowic zaapelował o rozważenie 
możliwości rozpoczęcia inwestycji i jej etapowania - poprzez reali-
zację w pierwszej kolejności odcinka od Bielska-Białej do Choczni. 
Postulat ten poparła część posłów.

A jak ma przebiegać BDI?
Beskidzka Droga Integracyjna ma połączyć Bielsko-Białą z Gło-
goczowem, podkrakowskim węzłem na „Zakopiance”. BDI ma 
przebiegać od węzła Suchy Potok w Hałcnowie przez Kozy, Kęty 
Podlesie, nowym mostem przez Sołę i na wysokości zakładu Grupy 
Kęty skierować się do Bulowic. W tej miejscowości BDI przekroczy 
dzisiejszą DK 52 na wysokości przejazdu kolejowego, alby dalej po-
biec po granicy Andrychowa z Wieprzem. Kolejny raz BDI przetnie 

DK 52 w Choczni, aby obejść Wadowice od południa. Dalej już po-
biegnie obok Kalwarii do Głogoczowa. 

Zgoda Wadowic to nie wszystko
Wiceminister Chodkiewicz podkreślił, że to dzięki staraniom obec-
nego rządu BDI znalazła się w zaktualizowanym rządowym PBDK 
i została podniesiona z klasy GP (droga główna ruchu przyspieszo-
nego) do drogi klasy ekspresowej. Na tym jednak sukcesy tego rzą-
du kończą się, bo na BDI – co przyznał Chodkiewicz – pieniędzy nie 
ma. Na  budowę 14 węzłów drogowych, 40 mostów, 95 wiaduktów 
i 31 przepustów oraz 61 km dwupasmowej trasy potrzeba ponad 
4,3 mld złotych.  Według ministra infrastruktury realizacja inwe-
stycji planowana na lata 2022-25, i to pod warunkiem zapewnienia 
finansowania. A pieniędzy rząd będzie szukać w oszczędnościach na 
innych inwestycjach. Eksperci wątpią w taką politykę, bo już dziś in-
westycje zdrożały o 20-30 proc, podobnie jak materiały budowlane 
i od dwóch lat nie ma żadnych oszczędności po przetargach. Jednak 
jeśli pieniądze się znajdą, to Beskidzką Drogą Integracyjną pojedzie-
my do Krakowa najwcześniej po 2025 r. mn

Beskidzka Droga Integracyjna wraca
Budowa BDI jest zakładana do 2025, pod warunkiem pozyskania finansowania - poinformował w środę wiceminister 
infrastruktury Marek Chodkiewicz na posiedzeniu sejmowej komisji infrastruktury. Gościem tej komisji był też Burmistrz 
Andrychowa Tomasz Żak.
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Dzwonnica do remontu i przenosin

Stara strażacka dzwonnica stoi w Roczynach obok szkoły od 210 lat 
i jest wpisana do rejestru zabytków. Służyła do ogłaszania różnych 
alarmów, przede wszystkim pożarowych. Kiedy w czasie pierwszej 
wojny światowej Austriacy zrabowali spiżowy dzwon z dzwonnicy, 
to w 1927 roku mieszkańcy złożyli się na nowy dzwon i zawiesili go 
w dzwonnicy. Jest tam do dziś. 
Sprawa opieki nad dzwonnicą wróciła po 9 kwietnia, kiedy to gru-
pa młodych, podpitych ludzi zdemolowała nocą ten zabytkowy 
obiekt. Zarejestrowały to kamery na szkole i zapis trafił do policji.
Teraz Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak podpisał umowę w spra-

wie „Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją zadania pn.: Rozbiórka zabytkowej dzwonnicy w Ro-
czynach”. Tak rozpoczyna się rozbiórka, renowacja i przenosiny 
dzwonnicy na nowe miejsce. Na początek drewniana dzwonnica 
zostanie rozebrana i przewieziona na teren ZGK, potem będzie 
zakonserwowana i uzupełniona o wymianę zużytych elementów, 
a potem przeniesiona na cmentarz w Roczynach. Jak powiedział 
nam burmistrz Tomasz Żak, jest to konieczne, bo dzwonnica stoi 
do tej pory na prywatnym gruncie, a do tego, jak pokazały to ostat-
nie zajścia, nie jest bezpieczna w tym miejscu. Wszystkie prace 
mają się zakończyć we wrześniu. mn 

W lipcu podpisana została umowa z firmą, która rozbierze starą dzwonnicę w Roczynach i przeniesie ją w częściach na 
teren ZKG. Po renowacji dzwonnica wróci, ale na cmentarz.

Andrychowska strefa to ponad 14 hektarów przy Białej Drodze pomię-
dzy ulicami Przemysłową a Strefową. Gmina od kilku lat przygotowu-
je ten obszar dla przedsiębiorców i do tego uzyskała dofinansowanie 
z funduszy unijnych w wysokości 12 mln 738 tys. zł. Za te pieniądze 
zostanie przebudowany kształt terenu, wykonane zostanie uzbrojenie 
w instalacje energetyczne, wodnokanalizacyjne i gazowe, będą dwie 
drogi wewnętrzne w strefie i ich połączenie z otaczającym układem 
komunikacyjnym. W planach – to zadanie starostwa – jest też przebu-
dowa ul. Biała Droga wraz z budową ronda przy połączeniu z ul. Kra-
kowską (DK 52).
Prace budowlane w samej strefie zostaną zakończone do 28 grudnia 
tego roku, a  miesiąc później strefa oddana zostanie do użytku. Już dziś 
czeka na nią kilka firm, gotowych kupić tam tereny i wybudować wła-
sne hale produkcyjne.
Kilka tygodni temu podpisano umowę z wykonawcami, a w ich imieniu 
podpisali ją przedstawiciele lidera konsorcjum, firmy TOMBET.  Trzeciego lipca wykonawcy przejęli teren. Dziś mija tydzień od wejścia 
w strefę ciężkiego sprzętu. Prawie cały obszar jest dosłownie przeorany, bo trwa wstępna niwelacja i wyrównywanie pochyłości, co poka-
zujemy na załączonych fotografiach. Ponadto dziś rozpoczęła się przebudowa przyległej ul. Strefowej, gdzie kładzione są rury kanaliza-
cyjne.  Strefa ma dać ok. 500 nowych miejsc pracy. mn   

Przyspieszenie w strefie
Początkiem lipca wykonawca przejął teren budowy, a już dziś trudno go rozpoznać – trwa wstępna niwelacja terenu. 
Strefa Aktywności Gospodarczej w Andrychowie będzie gotowa za pół roku.
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Od stycznia do końca maja 2018 r. wśród 
uczniów gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych odwiedzających Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Andrychowie, przeprowadzono 
anonimowe ankiety dotyczące czytelnictwa 
wśród młodzieży z Gminy Andrychów. Na 15 
otwartych pytań zawartych w ankiecie od-
powiedziało ok 300 osób w tym 78% dziew-
cząt i 22% chłopców. 40% ankietowanych 
są czynnymi czytelnikami, którzy czytają 
książki dla przyjemności, codziennie lub pra-
wie codziennie. Najczęściej wybierają książ-
ki fantastyczne lub przygodowe. Kupują je 
w księgarniach lub wypożyczają w bibliotece 
publicznej. Cieszy nas fakt, iż dla 88% ankie-
towanych, książka nadal pozostaje dobrym 
pomysłem na prezent i służy rozrywce, przy-
jemności i kształtuje wyobraźnię czytelników. 
Ankieta została przygotowana z okazji 70-le-
cia istnienia Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Andrychowie.

Czytacie?

15 sierpnia 2018 r. w Stanicy Hucuł 
w Sułkowicach k. Andrychowa odbędzie 
się siódma edycja Pikniku Ułańskiego 
organizowanego z okazji Święta Wojska 
Polskiego. W tym roku przypada Jubile-
usz Odzyskania Niepodległości przez Pol-
skę, więc jest to szczególny czas i przede 
wszystkim niezwykła okazja na uczczenie 
pamięci o poległych za naszą wolność.
W programie m.in.:
- Wystawa statyczna sprzętu wojskowe-
go z okresu II WŚ prezentowanego przez 
Grupę Rekonstrukcyjno-Historyczną Bre-
da z Bielska-Białej. Prezentacja umundu-
rowania,
 wyposażenia oraz falerystyki (odznaki, 
naszywki) WP ze zbiorów Lucjana Lubasa.
- Wystawa malarstwa zorganizowana przez 
Stowarzyszenie Grupa Twórców „My”.
- Msza św. z uroczystym przemarszem 
konnicy w strojach historycznych 
- Mini konkurs jazdy konnej dla dzieci.
- Uroczysty apel, wciągniecie flagi na 
maszt oraz oficjalne rozpoczęcie pikniku 
w Stanicy. 
- Pokazy kadryla ułańskiego w wykonaniu 
jeźdźców IV Szwadronu Zwiadu im. 21. 
Pułku Ułanów Nadwiślańskich.
- Inscenizacje walk rycerskich w wykona-
niu GRH Dexstrarius, pokazy skoków
spadochronowych oraz konkursy i gry dla 
najmłodszych.
Przez cały dzień będą czynne punkty ga-
stronomiczne z obficie zaopatrzonym grill
barem. Całość zakończy zabawa taneczna.
Szczegóły na plakatach i na stronie www.
stanicahucul.pl
Radio Andrychów i Nowiny Andrychow-
skie objęły Patronat Medialny nad wyda-
rzeniem.

Piknik Ułański 
w Stanicy Hucuł

26 sierpnia w trakcie Gminnych Dożynek 
w Wieprzu zorganizowane zostaną wy-
ścigi traktorów. Wydarzenie dedykowane 
jest rolnikom, którzy chcą zakończyć okres 
żniw w nietypowy sposób.
W ubiegłym roku impreza cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem. 
Celem wyścigu jest najszybsze dotarcie do 
mety w 2 kategoriach; slalom i przejazd po 
prostej na czas. Uczestnik musi przejechać 
slalomem po wyznaczonej trasie nie opusz-
czając żadnego z elementów trasy. W kate-
gorii przejazdu po prostej na czas, zawod-
nik musi przejechać odległość od startu do 
mety w najkrótszym czasie. Dla uczestni-
ków Organizator przewidział atrakcyjne 
nagrody.
Zgłoszenia zawodników dokonuje się do 
17 sierpnia 2018. w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Wieprzu, ul. Centralna 7, 34-
122 Wieprz lub wysyłając na adres: gok.
wieprz@gmail.com 

Wyścigi traktorów

„Art-wakacje z OPP” to dwa tygodnie 
wspólnej zabawy, wyjazdów, warsztatów 
dla dzieci i młodzieży z Ogniskiem Pracy 
Pozaszkolnej w Andrychowie. W czasie 
akcji odbywały się ciekawe warsztaty pla-
styczne, taneczne i kulinarne.
Nie zabrakło również wycieczek do Ogrodu 
Zoologicznego w Krakowie, Westernowego 
Parku Rozrywki Twin Pigs w Żorach, od-
wiedzin i warsztatów w domu krakowskie-
go artysty Józefa Mehoffera oraz dwudnio-
wego pleneru malarskiego w Lanckoronie. 
Zobaczcie jak było!!!

ART-WAKACJE z OPP

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej po-
wstaje zajezdnia autobusowa, a także za-
plecze techniczne i socjalne wraz z dyspo-
zytornią. Na dachu będą baterie słoneczne. 
Zajezdnia powstaje w miejscu dawnej hali 
na tyłach zakładu, za stacją paliw. Po starej 
konstrukcji pozostały tylko stalowe, pionowe 
dźwigary – reszta, czyli dach i inne elementy 
konstrukcji są już nowe. To w tej hali będzie 
garaż i zaplecze dla 14 autobusów, które 
w zeszłym roku władze Andrychowa zamó-
wiły w firmie MMI w Zbyszewie, i które od 1 
stycznia jeżdżą po całej gminie. To właśnie dla 
nich Zakład Gospodarki Komunalnej przy-
gotowuje garaże i zaplecze techniczne, a do 
tego dyspozytornię biuro obsługi klienta. Ta 
inwestycja kosztuje ponad 1 mln 300 tys. zł.  
Na dachu głównej hali zainstalowane będą 
baterie fotowoltaiczne, dlatego trzeba było 
wzmocnić konstrukcję dachu. Zajezdnia bę-
dzie gotowa do końca lata. (mn)

Zajezdnia na finiszu
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Andrychowskie wysypisko śmieci zamieni-
ło się w zieloną łąkę. Ale zanim tak się stało 
prace nad tym obszarem ciągnęły się od je-
sieni 2016 r. do lipca 2017 r. i kosztowały 
ponad milion złotych.
Wciąż słyszymy i widzimy w mediach, jak 
płoną kolejne składowiska na terenie całej 
Polski. Czasami czytelnicy i słuchacze Ra-
dia Andrychów pytają nas, czy nam to nie 
grozi? Odpowiadamy: Nie, bo składowisko 
od dawna nie przyjmowało już żadnych 
odpadów – wszystko było wożone do tzw. 
RIPOK-ów w innych miastach. Tutejsze 
wysypisko po prostu się wypełniło. Dlatego 
w 2016 r. rozpoczęła się jego rekultywa-
cja. Zainstalowano dreny odprowadzające 
wycieki z tego obszaru (trafiają do oczysz-
czalni) i kominy odprowadzające gazy (na 
fotografii to żółte rury nad łąką). Potem 
wszystko zostało zakryte warstwami ziemi 
i obsadzone roślinnością. Po roku widać, że 
kilkuhektarowy obszar zamienił się w łąkę. 
Pozostanie taki przez najbliższe pół wieku, 
bo tyle trwa karencja dla dawnych składo-
wisk i biologiczna odbudowa gruntu.
Był nawet plan, aby już teraz na tym tere-
nie postawić farmę fotowoltaiczną... Nie-
stety, zmieniły się przepisy i do obiektów 
kubaturowych, czyli budynków, jakich nie 
wolno stawiać na takim miejscu, dopisano 
„instalacje”. Trzeba szukać nowego miejsca 
– mówi burmistrz Tomasz Żak. - Ale farma 
powstanie.
Teren składowiska będzie jednak użytko-
wany w ograniczonym obszarze na tzw. 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych. Tam trafiają nasze odpa-
dy i są selekcjonowane zanim trafią do 
RIPOK-u w Choczni. Już do tej pory zain-
westowano w PSZOK ponad dwa miliony. 
W ostatnich dniach władze gminy dołożyły 
do tego 280 tys. zł, za które wybudowane 
zostaną pomieszczenia dla pracowników 
PSZOK – szatnie, toalety z prysznicami 
i zaplecze socjalne. Ponadto powstaną duże 
betonowe boksy na selekcjonowane odpa-
dy. mn 

Zielone składowisko

Do końca lata zakończy się przebudowa ul. 
Włókniarzy. Pozostało do zrobienia 150 me-
trów tej centralnej ulicy osiedla. Ulica Włók-
niarzy nie tyle została wyremontowana, ile 
całkowicie przebudowana – przez rok wymie-
niono pod nią wszystkie instalacje, zbudowa-
no nowe odwodnienia i kanalizację opadową, 
powstały nowe miejsca parkingowe, chodniki 
i ścieżka rowerowa. Ostatni odcinek ul. Włók-
niarzy wykona ta sama firma, która robiła cała 
ulicę  „DROG-BUD” ze Spytkowic. Gmina za-
płaci za to 744 tys. zł. To nie jedyny „dopisek” 
do planu inwestycyjnego tego lata w zakresie 
prac drogowych. Do końca wakacji będzie prze-
budowana również ul. Sadowa w Sułkowicach 
– Łęgu. To droga dojazdowa do gruntów rol-
nych. Remont wykona również „DROG-BUD” 
ze Spytkowic za 417 tys. zł. (mn)

Ostatni odcinek 
Włókniarzy i Sadowa

Blisko 1,7 mln zł wyda Gmina Andrychów 
na przebudowę ulicy Słonecznej w Brzezin-
ce. 17 lipca w Urzędzie Miejskim podpisano 
umowę z wykonawcą robót. Słoneczna bę-
dzie przebudowana całkowicie, co znacznie 
poprawi bezpieczeństwo na tej ruchliwej, 
najdłuższej w sołectwie drodze. Prace obej-
mują: przygotowanie terenu pod budowę, 
roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty 
budowlane w zakresie dróg pieszych, robo-
ty w zakresie budowy dróg, roboty w zakre-
sie kanałów ściekowych, roboty w zakresie 
regulacji rzek i kontroli przeciwpowodzio-
wej, usługi w zakresie trawników, usługi 
wycinania drzew, oznakowanie drogowe, 
wznoszenie ogrodzeń. Jak na pierwszej 
części ul. Słonecznej, tak  i na następnej 
będzie nowy asfalt, ale też chodniki. Miesz-
kańcy od dawna domagali się tego, zwra-
cając uwagę na bezpieczeństwo – tą ulicą 
chodzą dzieci do szkoły i rodzice z dziećmi 
do przedszkola. 
Przetarg na tę usługę wygrała firma 
DROG-BUD ze Spytkowic i z jej właścicie-
lem Franciszkiem Frycem umowę podpi-
sali Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak 
i Skarbnik Gminy Andrychów Dorota Ży-
wioł. Równocześnie z tą samą formą pod-
pisano umowę na dokończenie ul. Włók-
niarzy – pisaliśmy już, że te prace zostaną 
wykonane jeszcze w tym roku – do końca 
listopada. Będą kosztować 738 tys. zł. Na-
tomiast przebudowa ul. Słonecznej w Brze-
zince zakończy się za dziewięć miesięcy.  
mn

Słoneczna w Brzezince 
do przebudowy

Ulice Pachla i Daszyńskiego będą wyre-
montowane, za co gmina zapłaci 1 mln 91 
tys. zł.
19 lipca w Urzędzie Miejskim podpisana 
została umowa w tej sprawie z firmą Przed-
siębiorstwo Usługowo-Handlowo-Ekspor-
towe „WIKOS” z Babic. Podpisy złożyli na 
umowie: szef „WIKOSU” Jerzy Strzelec 
oraz Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak 
i Skarbnik Gminy Andrychów Dorota Ży-
wioł. Wykonawca ma dziewięć miesięcy na 
zmianę nawierzchni, budowę chodników, 
odwodnień, miejsc parkingowych i usunię-
cie kolizji z siecią gazową. mn

Pachla i Daszyńskiego 
do remontu
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Oprócz realizacji wspomnianego projektu w tych dniach w mieście 
Tukums obchodzono „Święto Róż”, czyli święto miasta Tukums, które 
z róż właśnie słynie.
Udział w projekcie „Organizacje pozarządowe jako silne narzędzie 
wzmacniania przyszłości wspólnoty europejskiej” realizowanym ze 
środków unijnych wiązał się nie tylko z biernym udziałem w przygo-
towanych spotkaniach, ale przede wszystkim z osobistym zaangażo-
waniem przedstawicieli organizacji pozarządowych i ich aktywnością. 
I tak uczestnicy z Andrychowa wśród których znajdowali się przed-
stawiciele m. in. Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Koła 
Gospodyń Wiejskich z Roczyn wystąpili z prezentacją multimedialną, 
mówiącą o działalności NGOs w naszej gminie oraz pokazujących 
przykłady konkretnie ich działalności.
Część prezentacji mówiącą o swojej działalności KGW Roczyny uświet-
niło swoim występem, który spotkał się z tak dużym aplauzem, że 
występ powtórzony musiał zostać już dla większej publiczności na 
schodach Ratusza. Delegacja uczestniczyła także w obchodach Świę-
ta Róż będącego tłem do realizacji wspomnianego projektu i części 
oficjalnych spotkań. W czasie spotkania w tukumskim magistracie 
radna Pani Danuta Trojak wręczyła burmistrzowi Tukums Eriksowi 
Lukmansowi podarunek będący symbolem 10-lecia współpracy mie-
dzy naszymi miastami, przypadającego na dzień 5 września br. Były to 
dwa siedzące obok siebie anioły mające odzwierciedlać stosunki mię-

dzy naszymi miastami i pokazywać, że prawdziwi przyjaciele nigdy nie 
zostaną rozdzieleni, może czasami poprzez dzielący ich dystans, ale 
nigdy w sercach. Całość wydarzeń tak projektowych jak i oficjalnych 
spotkań zakończył uroczysty pochód ulicami Tukums w czasie którego 
delegacje z miast partnerskich witane były z życzliwością i uśmiechem 
przez okolicznych mieszkańców. Oprócz delegacji z Polski w uroczy-
stościach uczestniczyli przedstawiciele Gruzji (Khoni), Ukrainy (Izy-
um), Litwy (Plunge), Rosji (Krasnogorsk), Szwecji (Tidaholm), Nie-
miec (Scheessel) oraz Francji (Chennevieres).

Święto Róż w Tukums
Od 13 do 15 lipca 2018 r. dziewiętnastoosobowa delegacja z Andrychowa przebywała w mieście partnerskim Tukums na Ło-
twie. Obchodzono tam Święto Róż. Pobyt ten związany był z realizacją przez stronę łotewską projektu pod nazwą „NGOs as 
a powerful tool for strengthening Europe’s future”, który można przetłumaczyć jako – „Organizacje pozarządowe jako silne 
narzędzie wzmacniania przyszłości wspólnoty europejskiej”.

W piątkowe popołudnie, 20 lipca w Wadowi-
cach, odbyła się pierwsza wystawa prac człon-
ków grupy „Nadskawie”. Obok mnogości 
nurtów we współczesnym malarstwie, tworzą 
galerię estetycznego spokoju i kolorytu pro-
wincji: wsi i miasteczek, beskidzkich lasów, 
upalnych, żniwnych pejzaży czy zimowej ci-
szy Nadskawia – regionu który współtworzą. 
„Pod koniec lat 60-tych wadowiccy artyści ze 
Zbigniewem Jurczakiem założyli Klub Pra-
cy Twórczej „Beskidnicy”, której patronem 
został m.in. Franciszek Suknarowski. Grupa 
prowadziła swoją działalność twórczą do lat 
80-tych. W międzyczasie powstało silne śro-
dowisko upowszechniania plastyki. Artyści 
czuli się w obowiązku, aby kontynuować dzia-
łalność grupy i powołać do życia grupę pla-
styczną,w myśl zasady „w grupie siła”. W tym 
roku założono grupę „Nadskawie”, w której 
zarządzie zasiedli Grzegorz Giermek oraz 
Zbigniew Jurczak. Artyści pragną zaistnieć 

w lokalnym środowisku, jako kontynuatorzy 
grupy „Beskidnicy”. 
Skąd nazwa „Nadskawie”?
Emil Zegadłowicz powołał w 1922 roku 
„Czartak” – zbór poetów w Beskidzie, na fali 
ówczesnego „Czartaka”. 11 lat później po-
wstała grupa plastyków „Czartak” składająca 
się z plastyków, przy której działała grupa li-
teratów i prozaików „Nadskawie”, wchodząca 
w skład Związku Literatów Polskich, a jej ani-
matorem był wadowicki poeta Jerzy Roman 
Jaglarz. Grupa zakończyła swoją działalność 
w 1988 roku. W czasach „Nadskawia”, wado-
wiccy artyści próbowali wprowadzić pojęcie 
„Nadskawie” w świadomość środowisk kultu-
ralnych, które od razu określa teren.
Obecną grupę „Nadskawie” tworzą artyści 
z powiatu wadowickiego: Urszula Dąbrowa, 
Zbigniew Bury, Rafał Lenart, Ireneusz Mły-
narczyk oraz Grzegorz Giermek. Grupa bę-
dzie działać twórczo i rozszerzać świadomość 

tradycji Nadskawia, poza regionem, ugrunto-
wywać na ziemi wadowickiej, oświęcimskiej 
i suskiej, a jednocześnie przynosić splendoru 
Towarzystwu Miłośników Ziemi Wadowic-
kiej. Już dziś serdecznie zapraszamy na wy-
stawy grupy w Suchej Beskidzkiej, Zatorze 
i Andrychowie!”

Zbigniew Jurczak

NADKSAWIE – grupa artystów z powiatu wadowickiego
Grupę NADSKAWIE tworzą artyści plastycy, których formalna edukacja przebiegała u schyłku PRLu. Członkowie mają 
za sobą czas eksperymentowania i poszukiwań twórczych. Chociaż każdy z nich to indywidualność, łączy ich kulturowy 
rodowód, który miał niewątpliwie wpływ na sublimację artystycznej osobowości każdego z nich.
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MŁODSZY  INSPEKTOR  POLICJI:
1. podinsp. MUCHA Grzegorz 
 
KOMISARZA POLICJI:
2. podkom. MAŁYSIAK Mariusz 
3. podkom. PIÓRKOWSKI Wiesław
 
ASPIRANTA SZTABOWEGO POLICJI:
1. st. asp. WILK Krzysztof
2. st. asp. MIKOŁAJCZEWSKI Leszek
3. st. asp. GŁAZ Roman
4. st. asp. JANIK Janusz
5. st. asp. RĘBISZ Piotr
6. st. asp. TOMIAK Paweł
7. st. asp. CHWAŁEK Mariusz
8. st. asp. GUZDEK Paweł
9. st. asp. WĄDRZYK Łukasz
10. st. asp. STUGLIK Seweryn
11. st. asp. PRUS Renata
12.  st. asp. BATEK Radomir
13. st. asp. GÓRKA Mateusz
14. st. asp. MARYEWSKI Łukasz
15. st. asp. SARAPATA Artur
16. st. asp. ĆWIĘKAŁA Andrzej
 
STARSZEGO ASPIRANTA POLICJI:
1. asp. DRABIK-GRYGIEL Magdalena
 
ASPIRANTA POLICJI:
 1. mł.asp.  MACURA Szymon
 2. mł.asp.  BŁACHUT Kamil
 3. mł.asp. DRZEWIECKI Rafał
 4. mł.asp.  PASTERNAK Przemysław

MŁODSZEGO  ASPIRANTA
1. sierż. szt. ZACZYŃSKI Janusz
2. sierż. szt. PETEK Agnieszka
3. sierż. szt. PARA Dominik
4. sierż. szt. RUSIN Piotr
5. sierż. szt. DULA Paweł
6. sierż. szt. JARUGA Dawid
7. sierż. szt. ŻMUDA Krzysztof
8. sierż. szt. FOREMNIAK Grzegorz
9. sierż, szt. LASEK Łukasz - przedtermi-
nowe mianowanie na wyższy stopień poli-
cyjny
 
SIERŻANTA SZTABOWEGO POLICJI: 
1. st. sierż. ZAWIŁA ARTUR
2. st. sierż. DRAPAŁA Dariusz

3. st. sierż. HABRZYK Krystian
4. st. sierż. ŁUCZAK Dariusz
 
STARSZEGO SIERŻANTA POLICJI
1. sierż. GÓRKA Krzysztof
2. sierż. PAJĄK Michał
3. sierż. FIDELUS Mateusz
4. sierż. GRZYWA Robert
5. sierż. HALAWA Sławomir
6. sierż. MAŁYSA Łukasz
7. sierż. ŚCIERA Joanna
8. sierż. BRYŁA Mariusz
9. sierż. BODEK Piotr
10. sierż. BUCHAŁA Damian
 
SIERŻANTA POLICJI
1. st. post. GAŁUSZKA Marek
2. st. post. MADEJA Damian
3. st. post. UDZIELA Sebastian
4. st. post. BINKOWSKI Wojciech
5. st. post. MANIECKI Dariusz
6. st. post. WARZECHA Paweł
7. st. post. MIKUŁA Arkadiusz
8. st. post. TARGOSZ Grzegorz
9. st. post. BŁACHUT Dawid
10. st. post. KASPRZYCKI Piotr
11. st. post. GACEK Krzysztof
12. st. post. KUPCZYK Mateusz
13. st. post. MUSIAŁ Adam
 
STARSZEGO POSTERUNKOWEGO 
POLICJI
1. post. TOMASZEK Izabela
2. post. RYBA Mariusz
 
Komendant Powiatowy Policji 
w Wadowicach wyróżnił listami 
gratulacyjnymi  Policjantów 
i pracowników Policji:
 
1. GRAMATYKA Aneta
2. LUBERDA Danuta 
3. RYBA Zygmunt
5. st. asp. GŁAZ Roman
6. sierż. szt. KACZMARCZYK Piotr

Święto Policji 
za nami
27 lipca w Park Hotel Łysoń odbyła się 
uroczysta gala z okazji Święta Policji.Po-
licjanci i pracownicy Policji otrzymali no-
minacje na wyższe stopnie policyjne oraz 
wyróżnienia.

Samorządy powiatu ufundowały nagrody dla wy-
różniających się policjantów:
 
1. Burmistrz Wadowic P. Mateusz Klinowski wyróż-
nił: 
- asp. HERMA Katarzyna 
- BŁACHUT Natalia
 
2.   Rada Powiatu oraz Komisja Bezpieczeństwa 
Rady Powiatu  wyróżniły : 
- asp. szt. HOMBESCH Małgorzata
- KASPRZYCKA Beata
 
3. Burmistrz Andrychowa P. Tomasz Żak wyróżnił:
- st. sierż.  BUCHAŁA Damian 
- sierż. szt. ZAWIŁA Artur
 
4. Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej P. Augustyn 
Ormanty wyróżnił:
- asp. szt. SARAPATA Artur
- sierż. szt. HABRZYK Krystian

5. Wójt Wieprza P. Małgorzata Chrapek wyróżniła:
-  mł. asp. RAJDA Paweł
 
6. Wójt Spytkowic P. Mariusz Krystian wyróżnił:
- asp. szt. KOZAK Rafał 
- asp. szt. POMIETLAK Robert
 
7. Wójt Lanckorony P. Tadeusz Łopata  
wyróżnił :
-  mł. asp. ŻMUDA Krzysztof
- podinsp. MAMCARCZYK Fryderyk
 
8. Wójt Tomic P. Witold Grabowski  wyróżnił:
- st. asp. KORZENIOWSKI Tomasz 
-  mł. asp. SIĄKOWSKI Ryszard 
 
9. Wójt Stryszowa P. Jan Wacławski wyróżnił:
- mł. asp. KOLASA Tomasz
.
10. Wójt Brzeźnicy P. Bogusław Antos wyróżnił:
- asp. szt. TURACZYK Sebastian
 
11. Wójt Mucharza P. Wacław Wądolny 
wyróżnił:
- asp. szt. Stanisław MACIĘGA 

Źródło: KPP w Wadowicach
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Wyżej wskazana pomoc może obejmować 
nie tylko uzyskanie bezpłatnej komplek-
sowej porady prawnej, ale również wspar-
cie w przygotowaniu pierwszego pisma 
w sprawie sądowej lub sporządzenie pro-
jektu wniosku o zwolnienie od kosztów 
sądowych bądź ustanowienie pełnomocni-
ka z urzędu. Ponieważ oferowana pomoc 
udzielana jest na etapie przedsądowym, 
wsparcie w przygotowaniu pism nie dotyczy 
toczących się już postępowań sądowych, są-
dowo - administracyjnych oraz postępowań 
przygotowawczych.  
Szczegółowe informacje dotyczące działania 
darmowej pomocy prawnej na terenie po-
wiatu wadowickiego uzyskają Państwo pod 
adresami internetowymi: 
 Szczegółowe informacje dotyczące działa-
nia darmowej pomocy prawnej na terenie 
powiatu wadowickiego uzyskają Państwo 
pod adresami internetowymi: 
Nieodpłatna Pomoc Prawna Wadowice, ad-
wokat Kraków oraz Starostwa Powiatowego 
w Wadowicach
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Andry-
chowie znajduje się przy ul. Starowiejskiej 22b 

w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej.
Z bezpłatnej porady prawnika można sko-
rzystać w następujących godzinach:
- w poniedziałki od godziny 8:00 do 16:00, 
- we wtorki od godziny 10:00 do 18:00, 
- w środy od godziny 8:00 do 16:00, 
- w czwartki od godziny 10:00 do 18:00,
- w piątki od godziny 8:00 do 16:00.
 Ponadto na terenie Powiatu Wadowickiego 
działają dwa inne punkty nieodpłatnej po-
mocy prawnej (w Wadowicach oraz w Kal-
warii Zebrzydowskiej), z których korzystać 
mogą mieszkańcy Gminy Andrychów. 
Szczegółowe lokalizacje tych punktów, jak 
również harmonogramy ich działania moż-
na znaleźć pod linkami wskazanymi powy-
żej.
 Pragniemy zwrócić uwagę, iż nie każdy 
mieszkaniec Gminy Andrychów pozostaje 
osobą uprawnioną do korzystania z dar-
mowej pomocy prawnej. Pomoc ta - co do 
zasady - przysługuje osobie spełniającej co 
najmniej jedno z poniższych kryteriów:
1) nie ukończyła 26 lat, lub ukończyła 65 lat,
2) jest w ciąży (w tym wypadku pomoc 
prawna ogranicza się do zakresu związane-

go z ciążą i urodzeniem dziecka),
3) posiada Kartę Dużej Rodziny (kartę taką 
pod pewnymi warunkami uzyskują osoby 
posiadające na wychowaniu minimum troje 
dzieci,
4) posiada status kombatanta, weterana 
działań poza granicami państwa lub wete-
rana poszkodowanego i dysponuje odpo-
wiednio stosownym zaświadczeniem lub 
legitymacją,
5) znalazła się w sytuacji zagrożenia lub po-
niosła straty w wyniku klęski żywiołowej, 
katastrofy naturalnej lub zagrożenia.
6) w okresie 12 miesięcy wstecz otrzymała 
jedno z 23 świadczeń (pieniężnych lub nie-
pieniężnych) opisanych w Ustawie o pomo-
cy społecznej.
 Serdecznie zachęcamy mieszkańców Gminy 
Andrychów do korzystania z darmowego 
poradnictwa prawnego.

Z wyrazami szacunku
radca prawny Bernard Jirnov

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przed-
siębiorczości „Consilium” z siedzibą 

w Krakowie

Darmowe porady prawne w Andrychowie
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie ma przyjemność poinformować, że miesz-
kańcy Gminy Andrychów mogą korzystać z darmowej pomocy świadczonej przez adwokatów lub radców prawnych 
w wybranych lokalizacjach na terenie Powiatu Wadowickiego.

Impreza skupia tysiące pszczelarzy z Polski, krajów ościennych oraz 
zagranicznych dystrybutorów z całego świata. Wydarzenie organizo-
wane jest co dwa lata w siedzibie firmy, w Kleczy Dolnej (woj. Mało-
polskie, pow. Wadowice). Atutem imprezy są profesjonalne wykłady 
i prelekcje największych autorytetów naukowych polskiego świata 
pszczelarskiego. Wydarzenie ma charakter ponadregionalny, a tak-
że międzynarodowy. Patronatem Honorowym wydarzenie objęli 
m. in.: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Szkoła Główna Go-
spodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polski Związek Pszczelarski, 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodni-
czy w Lublinie, Marszałek Województwa Małopolskiego, Burmistrz 
Miasta Wadowice, Burmistrz Miasta Andrychów oraz liczne związki 
pszczelarskie szczebla wojewódzkiego i powiatowego z całej Polski.”
Jak informuje organizator „Motywem przewodnim tegorocznej im-
prezy będzie folklor śląski – nie ukrywamy, że jest to swoisty ukłon 
dla regionu Górnego Śląska; jego silnej i ugruntowanej tradycji, 
a także barwnej kultury regionalnej. Gwiazda wydarzenia – Kabaret 
Masztalscy – poprowadzi w/w imprezę uzupełniając całość o liczne 
gagi i konkursy. Na scenie głównej wystąpią również m. in.: zespół 
Jorgusie kultywujący tradycję żywiołowej śląskiej biesiady, zespół 
wokalny Karolinki czyli duch i tradycja Górnego Śląska – w roman-
tycznym a także humorystycznym wydaniu, Ludowy Zespół Pieśni 

i Tańca ANDRYCHÓW w programie śląskim oraz wiele innych grup 
artystycznych. Dodatkowo podczas DNI OTWARTYCH 2018, w hi-
storycznych podziemiach z 1910 r., znajdujących się na terenie Fir-
my ŁYSOŃ otwarte zostanie pierwsze w Polsce Interaktywne Cen-
trum Pszczelarstwa Apilandia. 
Apilandia to jedyne stacjonarne miejsce w Polsce, gdzie w tak profe-
sjonalny sposób promowany będzie temat pszczół i pszczelarstwa; 
w niesamowity sposób połączono tutaj ze sobą historię i nowocze-
sność; tradycję i innowację. W ramach dodatkowych atrakcji DNI 
OTWARTYCH 2018 zaplanowano m. in. tworzenie rzeźb z miodo-
wej czekolady, pokaz tworzenia trufli, czekolad, pralin; w wykonaniu 
Marcina Surdyka (Laureat Mistrzostw Polski), miodowo-czekolado-
we degustacje, zabiegi pielęgnacyjne z użyciem miodowych kosme-
tyków a także zlot świetnie zaopatrzonych śląskich Food-Trucków. 

25 – 26 sierpnia 2018 r odbędą się DNI OTWARTE „Po Śląsku” w PP ŁYSOŃ w Kleczy Dolnej.
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W wyniku prowadzonych przez kilka go-
dzin intensywnych poszukiwań policjanci 
z Komisariatu Policji w Kętach zatrzymali 
31-letniego mieszkańca Andrychowa, po-
dejrzanego o potrącenie małoletniego ro-
werzysty i ucieczkę z miejsca zdarzenia.
Do zdarzenia doszło w niedzielę tuż przed 
godziną 21.00 w Bulowicach na ulicy Nad 
Brzegiem. Kierowca samochodu marki 
Ford Focus potrącił jednego z trzech jadą-
cych na rowerach małoletnich rowerzy-
stów, a następnie nie udzielając mu pomo-
cy odjechał z miejsca zdarzenia. 13-letni 
mieszkaniec Bulowic został przewieziony 
do szpitala na badania, gdzie stwierdzono 
u niego jedynie stłuczenia.
Funkcjonariusze natychmiast wszczęli po-
szukiwania sprawcy, które ułatwił fakt, iż 
zgubił on na miejscu zdarzenia tablicę re-
jestracyjną pojazdu. Po sprawdzeniu nume-
rów rejestracyjnych okazało się, że samo-
chodem poruszał się 31-letni mieszkaniec 
Andrychowa. Policjanci ustalili również, że 
mężczyzna czasowo przebywał na terenie 
Kęt. Niestety nie powrócił  do miejsca za-
mieszkania. Dziś nad ranem w trakcie pro-
wadzonych czynności, w Bulowicach na uli-
cy Olszyny, policjanci odnaleźli samochód 
marki Ford Focus posiadający tylną tablicę 
rejestracyjną oraz uszkodzenia przedniej 
części karoserii. Pojazd został zabezpieczo-
ny. Podejrzany o potrącenie 31-latek został 
zatrzymany w chwilę po tym, jak wrócił do 
jednego z kęckich mieszkań.
W chwili zatrzymania przeprowadzone ba-
danie stanu trzeźwości nie wykazało alko-
holu w organizmie mężczyzny.

Źródło: KPP Oświęcim

Potrącił rowerzystę 
i uciekł

Policjanci z Rewiru 
Dzielnicowych Ko-
misariatu Policji 
w Andrychowie w toku 
własnych czynności 
uzyskali informacje, że 
po terenie miasta ma 
się poruszać pojazd 
marki Renault Clio, 
którego użytkownicy 
mogą być w posiadaniu substancji zabronionych prawem. 14 lipca br. w Andrychowie na 
ul. Powstańców Warszawy mundurowi zatrzymali do kontroli drogowej samochód będący 
w ich zainteresowaniu. W związku z podejrzeniem, iż poruszający się nim trzej mężczyźni 
mogą posiadać środki odurzające zostali oni poddani kontroli osobistej, w trakcie której 
policjanci potwierdzili uzyskaną informacje. Funkcjonariusze ujawnili u 21-letniego pasa-
żera około 19,45 gramów amfetaminy, natomiast u drugiego pasażera (23 latka) 0,05 gra-
mów również amfetaminy. Dodatkowo w miejscu zamieszkania 23-latka, funkcjonariusze 
z Wydziału Kryminalnego w Andrychowie podczas przeszukania zabezpieczyli niewielką 
ilość zakazanych substancji. Cała trójka została zatrzymana.
21-letni mieszkaniec Andrychowa usłyszał zarzut posiadania (art. 62 UPN) i udzielania 
środków odurzających (art. 58 UPN), natomiast starszemu z mężczyzn przedstawiono 
dwa zarzuty posiadania środków odurzających (art. 62 UPN). Obaj przyznali się do zarzu-
canych im czynów i złożyli wyjaśnienia.
Kierujący Renault Clio – mieszkaniec powiatu wadowickiego został przesłuchany w cha-
rakterze świadka i po zakończonych czynnościach zwolniony.

Źródło: KPP w Wadowicach

O dwóch takich, co posiadali narkotyki
W ręce andrychowskich stróżów prawa wpadł 21 i 23-latek, a wraz z nimi nielegalny 
towar. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Grozi im kara pozbawienia wolności do lat 3.

Kęty. Policjanci zatrzymali sprawcę potrą-
cenia małoletniego rowerzysty. Kierowca 
odjechał z miejsca zdarzenia nie udziela-
jąc chłopcu pomocy.

BMW X70 o wartości 100 000 zło-
tych zostało skradzione w ostatnich 
dniach czerwca. Wtedy też Komi-
sariat Policji w Andrychowie został 
powiadomiony i podjął działania 
operacyjne. Z poczynionych usta-
leń wynikało, że samochód został 
skradziony w godzinach nocnych 
z parkingu hotelowego na terenie 
gminy Andrychów. - W sprawę za-
angażowani zostali funkcjonariusze 
andrychowskiego wydziału krymi-
nalnego, którzy podjęli stosowne 
czynności – informuje wydział pra-
sowy komendy powiatowej w Wa-
dowicach. – Ponadto jak w tego typu 
przypadkach samochód został zarejestrowany w policyjnych bazach, jako utracony w wy-
niku przestępstwa. 16 lipca br. policjanci z Andrychowa wspólnie z funkcjonariuszami 
KMP w Bielsku-Białej, na terenie powiatu bielskiego odnaleźli BMW ukryte na terenie 
opuszczonej posesji w powiecie bielskim. Pojazd powrócił do użytkowników, a policja na-
dal szuka złodziei. mn

Odzyskane BMW
Policjanci z Wydziału Kryminalnego w Andrychowie odzyskali skradzione BMW. Nadal 
szukają sprawców kradzieży wozu.
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Pod koniec 2017 roku, po licznych konsul-
tacjach, Komendant Główny Policji podjął 
decyzję o przyłączeniu się do ogólnopolskiej 
aplikacji BLISKO, za pomocą której Policja 
będzie przesyłać mieszkańcom ostrzeżenia 
i ważne komunikaty. Policja małopolska jest 
kolejną z komend wojewódzkich, która roz-
poczęła nadawanie w aplikacji. Podstawową 
funkcją aplikacji jest umożliwienie służbom 
administracyjnym masowe powiadamia-
nie ludności w szybki i skuteczny sposób. 
O czym zamierza nas informować KWP 
w Krakowie w aplikacji BLISKO? To powia-
domienia o „utrudnieniach na drogach” kra-
jowych i wojewódzkich, informacje o plano-
wanych objazdach. Może to mieć szczególne 
znaczenie dla turystów aktualnie licznie od-
wiedzających Małopolskę. „Blisko” to także 
„ostrzeżenia” np. o nowej metodzie działa-
nia przestępców, czy komunikaty o osobach 
„poszukiwanych/zaginionych”. Aplikacja 
jest bezpłatna. Po zainstalowaniu należy 
wpisać swoją miejscowość, wybrać interesu-
jącego nas nadawcę (nadawców), a następ-
nie zaznaczyć z jakich serwisów będą mogli 
przesłać do nas informacje. Aplikacja jest 
elastyczna, w każdej chwili pozwala na zmia-
nę ustawień.

Aplikacja BLISKO

Andrychowscy policjanci zatrzymali czte-
ry osoby w związku z bójką do jakiej doszło 
w centrum miasta. 16 lipca, około godz. 
22:00, dyżurny Komisariatu Policji w An-
drychowie został powiadomiony o bójce kil-
ku osób w centrum miasta przy ul. Rynek. 
Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce skie-
rowano patrol policji oraz załogę karetki 
pogotowia, która udzieliła pomocy poszko-
dowanemu w tej bójce. Osoby  na widok ozna-
kowanego radiowozu rozbiegły się w różnych 
kierunkach, a policjanci niezwłocznie wszczę-
li poszukiwania sprawców. W sprawę zaan-
gażowani zostali również funkcjonariusze 
andrychowskiego wydziału kryminalnego, 
których działania doprowadziły do zatrzy-
mania jeszcze tego samego dnia, 24-letniego 
mieszkańca Andrychowa. Policjanci w kilku 
następnych dniach ustalili i zatrzymali pozo-
stałych trzech mężczyzn w wieku 31, 32 i 36 
lat biorących udział w zdarzeniu. Na podsta-
wie zgromadzonego materiału, mieszkańcom 
Andrychowa przedstawiono zarzuty z art. 
158 § 1 KK tj. udziału w bójce, za co grozi kara 
pozbawienia wolności do lat 3. mn

Grozi im trzyletnia 
odsiadka Policjanci z andrychowskiego komisariatu 

uzyskali informację, że na terenie jednej 
z posesji w gminie Andrychów znajduje 
się plantacja marihuany. Mając na uwadze 
swoje ustalenia, 20 lipca br. mundurowi 
pojechali pod wytypowany adres, gdzie 
potwierdzili swoje przypuszczenia.
Podczas przeszukania pomieszczeń miesz-
kalnych i gospodarczych funkcjonariusze 
ujawnili przystosowane pomieszczenia, 
w których znajdowało się 21 sadzonek ko-
nopi. Rośliny były w różnym stanie rozro-
stu od 15 do 50 cm. Na miejscu podłączo-
ny był także sprzęt potrzebny do produkcji 
i utrzymania plantacji m.in. wentylator, 
sterownik, lampy i odżywki. Ponadto 
w trakcie przeszukania policjanci zabez-
pieczyli 16,8 gramów suszu marihuany. 
Łącznie z zabezpieczonej plantacji można 
było uzyskać 462 gramów zakazanego su-
szu. W trakcie prowadzonych czynności, 
policjanci na terenie posesji zatrzymali 
trzy osoby w wieku od 37 do 44 lat. Usta-
lili, że plantatorem naruszającym przepisy 
ustawy jest 39-letni właściciel posesji, któ-
remu przedstawiono dwa zarzuty z art. 62 
ust 1 i art. 63 ust 1 UPN, za co grozi mu 
kara do trzech lat pozbawienia wolności. 
Pozostałe dwie osoby, kobieta i mężczy-
zna, zostały przesłuchane w charakterze 
świadka i po zakończonych czynnościach 
zwolnione. Prokurator wobec podejrzane-
go zastosował środek zapobiegawczy w po-
staci dozoru policyjnego.

Źródło: KPP w Wadowicach

Nielegalna hodowla

Andrychowscy stróże prawa zatrzymali mężczyznę, który przy-
właszczył plecak. W jednym z lokali,  mężczyzna pozostawił swój 
plecak, gdy po niego wrócił już go tam nie było. Okazało się, że przy-
właszczył go sobie 21-letni mieszkaniec Andrychowa, którego toż-
samość bardzo szybko ustalili andrychowscy śledczy. Sprawcy grozi 
kara do 5 lat pozbawienia wolności.
Kilka dni temu około godz. 21:00, dyżurny andrychowskiego ko-
misariatu został powiadomiony o fakcie przywłaszczenia plecaka. 
Z treści zawiadomienia wynikało, że pokrzywdzony przebywając 
w jednym z lokali na terenie Andrychowa, przez roztargnienie po-
zostawił w nim swój plecak z zawartością m.in. dokumentów, kart 
bankomatowych i pieniędzy. Mężczyzna, gdy zorientował się, że nie 
ma swojego bagażu powrócił do lokalu, jednak zguby już nie było. 
Dodatkowo z ustaleń wynikało, że sprawca przy użyciu przywłasz-
czonych kart płacił zbliżeniowo za zakupy, które robił na terenie 
miasta. Mężczyzna robił zakupy do kwoty 50 złotych, by nie auto-
ryzować transakcji kodem PIN. W związku z powyższym w sprawę 
zostali zaangażowani funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego, 

którzy jeszcze tego samego dnia  ustalili, że sprawcą jest 21-letni 
mężczyzna. Policjanci pojechali do jego miejsca zamieszkania, aby 
przeszukać pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze. W trakcie 
czynności 21-latek powrócił do mieszkania i mocno się zdziwił na 
widok mundurowych. Przy mężczyźnie ujawniono i zabezpieczo-
no pieniądze w kwocie około 152 złotych oraz portfel pochodzące 
z przestępstwa. Jak ustalili śledczy, podejrzany przy użyciu przy-
właszczonych kart dokonał  17 transakcji  na łączną kwotę prawie 
684 złotych. 
Mieszkaniec Andrychowa, wcześniej karany za inne przestępstwa, 
usłyszał dwa zarzuty tj: przywłaszczenie dowodu osobistego i kart 
bankomatowych, które stanowią prawa majątkowe oraz ukrywania 
innych dokumentów. Jednocześnie został mu przedstawiony zarzut 
w związku z kradzieżą pieniędzy z konta. 21-latek w trakcie przesłu-
chania przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył na tę oko-
liczność stosowne wyjaśnienia. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia 
wolności do lat 5. 

Źródło: KPP w Wadowicach

Amator cudzego złapany
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Barwne korowody i koncerty ściągały tłumy mieszkańców i tury-
stów – na widowni nie zabrało również polskich turystów, którzy 
owacyjnie przyjmowali koncerty swoich rodaków. Na festiwalowej 
scenie wystąpiły zespoły z Bułgarii, Węgier, Mołdawii, Ukrainy, 
Czech i Polski. Zespół ANDRYCHÓW wystąpił dwukrotnie, pre-
zentując program będący wiązanką tańców krakowskich i pograni-
cza śląsko-krakowskiego z dodatkiem tańców narodowych.
Zespół bawił się bardzo dobrze, dając dodatkowe improwizowane 
koncerty na uliczkach i w lokalach Ochrydy.
Oczywiście był również czas na zwiedzanie miasta i okolic, a także 
na kąpiele w Jeziorze Ochrydzkim. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili 
cerkiew św. Sofii z zachowanymi freskami z XI wieku, następnie 
podestami zamontowanymi nad brzegiem jeziora dotarli do pięk-
nie położonej nad krawędzią klifu cerkwi św. Jana Teologa w Ka-
neo (to najbardziej znany zabytek i atrakcja Macedonii), 
a następnie wspinali się na wzniesienie z górującą nad miastem 
twierdzą cara Samuela. Organizatorzy festiwalu zaproponowa-
li wycieczkę w góry do Republiki Vevčani w masywie Jablanica. 

Mieszkańcy Vevčani mówią innym dialektem niż ich sąsiedzi, 
a w 1991 r., chcąc jeszcze mocniej podkreślić swą wyjątkowość, 
ogłosili niepodległość. Atrakcją przyrodniczą są źródła Vevcan-
skiego Potoku.
Niezapomnianych wrażeń dostarczył wszystkim rejs statkiem po 
Jeziorze Ochrydzkim do Zatoki Kości i do Klasztoru Św. Nauma 
z X wieku. Tutaj można było przyłożyć ucho do grobu świętego i… 
wsłuchać się w bicie jego serca. Tutaj również znajdują się źródła 
rzeki Czarny Drim, której wody wpływają do JezioraOchrydzkiego. 
Bardzo szybko minął czas pobytu zespołu w Macedonii. Pozostaną 
miłe wspomnienia, zdjęcia i brzmiąca w uszach ludowa pieśń „Ma-
kedonsko devojče”.
Zespół ANDRYCHÓW dziękuje władzom Gminy Andrychów, 
w szczególności Burmistrzowi Tomaszowi Żakowi, za dotację na 
pokrycie części kosztów przejazdu.

Zbigniew Przybyłowicz

Macedońska przygoda zespołu ANDRYCHÓW
W dniach od 4 do 10 lipca Ludowy Zespół Pieśni i Tańca ANDRYCHÓW, działający przy Centrum Kultury i Wypoczynku, 
brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Ochrydzki Naszyjnik” w Macedonii.
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- Jeśli ktoś szuka ekstremalnych i górskich wyzwań 
to Runmageddon na Kocierzu będzie dla nich ideal-
nym połączeniem. Planując nowe lokalizacje zawsze 
szukamy ciekawych miejsc, gdzie nasz bieg może 
być jeszcze bardziej ekstremalny i pełen niespodzia-
nek. Cieszymy się, że zarówno Gmina Andrychów, 
jak i Kocierz Hotel&Spa razem z nami podjęli się 
tego sportowego wyzwania i umożliwili nam orga-
nizacje eventu na pięknym, malowniczym terenie 
Beskidu Małego. - mówi prezes Runmageddonu 
Jaro Bieniecki.

- Wraz z gminą Andrychów wspólnie podjęliśmy de-
cyzję o organizacji Runmageddonu. Nie dość, że sami 
jesteśmy związani z tą imprezą, bo braliśmy już udział 
w kilku drużynowych startach, to stwierdziliśmy, że 
nasz krajobraz idealnie wpasowuje się w klimat ca-
łej imprezy. Dużo zieleni, beskidzkie przewyższenia 
i czyste powietrze bez smogu. Wiemy na 100%, że 
nie ma lepszego miejsca na zmierzenie się z ostatnim 
Hardcorem niż tereny Kocierz Hotel&SPA.- mówi 
Elżbieta Lotek, specjalista ds. Marketingu Kocierz 
Hotel&Spa.

W malowniczej scenerii Przełęczy Kocierskiej zapla-
nowane będą trasy 4 formuł Runmageddonu. Pierw-
sza z nich, Intro, 3 kilometrowy dystans z ponad 15 
przeszkodami, dedykowana jest dla osób, które mają 
ochotę pierwszy raz poznać smak ekstremalnej za-
bawy. Mogą w niej wziąć udział osoby dorosłe oraz 
młodzież po 16 roku życia, ale tylko za osobistą zgo-
dą opiekuna prawnego. Druga formuła Rekrut jest 
dobrą okazją do poznania aż 30 przeszkód Runma-
geddonu i do przebiegnięcia 6 kilometrów. Najdłuż-
szy bieg tej edycji Hardcore (21 kilometrów i ponad 
70 przeszkód) będzie ostatnią w tym roku szansą na 
pokonanie najbardziej ekstremalnego półmaratonu 
w Europie oraz na zdobycie tytuł Weterana Runma-
geddonu. Dzieci w wieku 4-11 lat wystartować będą 
mogły w formule KIDS, w której zmierzą się z 10 
przeszkodami i jednokilometrową trasą.

Do udziału w Runmageddonie zapisywać się można 
przez stronę www.runmageddon.pl. W lipcu ceny 
wahają się od 39 zł za Runmageddon Kids, 109 zł za 
Intro, przez 149 zł za Rekruta po 229 zł za Hardcore-
’a więc warto decydować się jak najszybciej na start 
w ekstremalnym, górskim wyzwaniu. 

Ekstremalna rozrywka, 
czyli Górski Runmageddon na Kocierzu

Już jesienią tego roku malowniczy Beskid Mały stanie się centrum ekstremalnej rozrywki. W dniach 20-21 października 
tuż przy Kocierz Hotel&Spa odbędzie się popularny bieg z przeszkodami Runmageddon. Będzie to dwudniowe wy-
darzenie dla dorosłych i dzieci, którzy lubią niecodzienne, sportowe wyzwania.
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Niedziela                              
10 VIII 1941 
10 dni nie pisałam… „Zeszły” mi tak prędko, zresztą nie byłam „nastrojo-
na”. Ile wielkich, ważnych rzeczy uczyniło się przez te dni w tym ogromnym, 
szerokim świecie! Ilu ludzi umarło, narodziło się, pobrało, cieszyło i smuciło. 
Teraz, w tym „gorącym” czasie, z minuty na minutę, z godziny na godzinę coś 
się dzieje. I w Andrychowie wydarzyło się wielkie nieszczęście. Umarł, a wła-
ściwie został zamęczony w „K.C” ojciec Ritki Groner, jeszcze młody człowiek.  
Te zwierzęta i barbarzyńcy katowali go i później spalili. Tak kruchym jest 
życie człowieka! Ale cóż, jeden umrze, ad rugi musi żyć, mimo że życie 
jest czasem okrutne i jak mówi Rita: „bije wszystkimi kijami”, a przecież 
każdego nęci ono i każdy kurczowo go się trzyma. Co to jest właściwie życie? 
Jaki magnes jest w nim?
U mnie, życie, Bóg, przyroda, miłość, dobro, świat, ludzie zlewa się w jedno. 
Najistotniejsi są ludzie, to czuję, bo ja sama jestem człowiekiem. Przyroda 
– bo ją widzę, też jest namacalna. Świat – o nim też mogę przekonać się, że 
jest i istnieje, że nie jest złudą. Życie – bo żyję z życia wypływają te dalsze 
problemy, że żyjemy, to myślimy z konieczności o tych rzeczach. Bóg – bo 
musimy wierzyć, komuś przypisywać wszystko, co istnieje, zwalać na kogoś 
winy, bo to Ostoja, bo Bóg istnieje silny, genialny, mądry, dobry, i zły w razie 
potrzeby. Bo Bóg to geniusz i ideał, w którego nieidealny, niedoskonały 
człowiek w ucieczce przed samym sobą i w poczuciu własnej bezsiły 
i w pragnieniu docieknięcia niezbadanych tajemnic – wierzy! Mówię to ogól-
nie. Ja, sama osobiście, kocham „mojego” Boga, i wierzę w niego…
A życie to fala, po której człowiek musi, chcąc nie chcąc, przejść. Czasem fala 
łaskawa i piękna dobija szczęśliwie do portu. Inne giną na początku, w po-
łowie lub nawet blisko celu. Ale życie jest piękne, szczególnie dla młodych, 
którzy mogą rozwinąć skrzydła i lecieć na los szczęścia. Szczęśliwi, którzy 
widzą, mogą oglądać świat i szczęście, - a nie połamią skrzydeł…

Niedziela
14 VIII 1941
Rodzinny dom! Zwykłe, codzienne słowo – a jednak, gdy się go wymawia 
owiewa człowieka tchnienie pewności, zespolenia i miłości rodzinnej. Zwy-
kle przechodzi się nad tym nie zastanawiając się. Ale, gdy chcą oderwać od 
tego domu rodzinnego, który się ukochało siłą przyzwyczajenia – od domu, 
w którym się urodziło, spędziło całe dzieciństwo i świt, jutrzenkę młodości, 
w którym cieszyło się, smuciło i bawiło, i myślało, i kochało, wtedy rozumie 
się całą treść słowa: „rodzinny dom”, mój dom, to coś tak bliskiego i drogiego! 
Gdy chcą nas oderwać od domu, zdaje mi się, jakby ze mnie, z wnętrza coś 
wyrywali, zostaje pustka, tęsknota i obawa jutra… Teraz nam tutejszym Ży-
dom grozi to nieszczęście. Mamy być przesiedleni na peryferie miasta, Bóg 
wie gdzie! Wiem, że kiedyś i tak musiałabym opuścić mój rodzinny dom, prze-
cież mym celem jest Erec! I zresztą, chcę zwiedzić świat, a przede wszystkim 
jestem kobietą i będę musiała stworzyć nowy dom i ognisko domowe. Czyjś 
dom, jakiegoś mężczyzny, siłą rzeczy, stanie się moim domem. Ale przecież…
Już opuściliśmy nasze mieszkanie, ale zostaliśmy w domu. Mamy ogród – 
moje ulubione miejsce, w którym czytam, uczę się, myślę i marzę. I wszystko 
to pogrzebać, opuścić na rozkaz złych ludzi? Ach! Dlaczego teraz tak źle? Dla-
czego ludzie i świat są teraz źli? Piszę teraz, bo przecież ludzie są dobrzy… 
już teraz nie wiem, czy w to naprawdę wierzę, czy tylko wmawiam sobie.

Kartki z pamiętnika Ruth Lieblich
cz.1 – sierpień 1941
W listopadzie b.r. 
obchodzić będzie-
my 75. rocznicę 
likwidacji andry-
chowskiego getta. 
Getto, obejmujące 
swym zasięgiem 
trójkąt ulic: Szew-
skiej, Brzegi  i 27 
Stycznia, utworzo-
ne zostało dwa lata 
wcześniej, we wrze-
śniu 1941 roku. 
Chcielibyśmy po-
wrócić do tamtych 
wydarzeń. Ale nie 
poprzez okazjonal-
ny artykuł, a po-
przez cykl wspomnień  zapisanych w pamiętniku 
Ruth Lieblich. Będziemy drukować je przez kolejne 
cztery miesiące. Najpierw Rutka opowie nam o so-
bie samej, potem o tym, jak przeżywała przepro-
wadzkę z rodzinnego domu do getta. Także o tym, 
jak wyglądało codzienne życie na tym „wybranym” 
kawałku andrychowskiej ziemi. 
O autorce pamiętnika wypada wiedzieć, że uro-
dziła się w Andrychowie 6 grudnia 1926 roku. Jej 
rodzice prowadzili gospodę i hotel w realności 115 
– dziś Krakowska 94. Miała 13 lat, gdy zachęcona 
przez swoją nauczycielkę – Maję Waksberg, zaczęła 
pisać pamiętnik i czyniła to dość regularnie przez 
trzy lata, począwszy od 13 sierpnia 1940 roku. 
Przechowywany w Instytucie Yad Vashem pamięt-
nik jest dość pokaźną lekturą. Niezwykle cenną. 
Przede wszystkim dlatego, że jest to jedno z nie-
wielu źródeł wiedzy o tamtym miejscu i tamtym 
czasie. Kilkunastoletnia Ruth przygląda się światu 
w sposób niezwykle dojrzały. To budzi podziw, jak 
również piękny język, w którym ten świat opisu-
je. Nie dziwmy się. Pisać! Żyć! Cieszyć się pięknem 
świata! – o tym marzyła dziewczyna z andrychow-
skiego getta. Z pisaniem wiązała swoją przyszłość. 
Ale jej przyszłością okazała się wywózka do obozu 
koncentracyjnego i śmierć; podobnie jak pozostałej 
społeczności żydowskiej   
Jako że mamy sierpień, wybraliśmy dwie kart-
ki z pamiętnika Rutki Lieblich napisane także 
w sierpniu, ale 77 lat temu.

Jadwiga Janus

Ruth Lieblich
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KULTURA

Trudności z zaopatrzeniem 
w żywność były wówczas 
bardzo poważne, Rada 
Miejska zajęła się tą sprawą 
jeszcze na sesjach w dniach 
26 maja i 19 października 
1917 r.
Generalni gubernatoro-
wie Austrii i Prus uchwalili 
w roku  tzw. „Akt 5 listopa-
da” , deklarujący powstanie 
w nieokreślonej przyszłości 
samodzielnego Królestwa 
Polskiego. Historia wyka-
zała, że dokument ten nie 
miał żadnego faktycznego 
znaczenia dla odzyskania 
przez Polskę niepodległo-
ści, ale andrychowscy rad-
ni ukazanie się go przyjęli 
z entuzjazmem na sesji 
w dniu 8 listopada. Bur-
mistrz wygłosił płomienne 
przemówienie, a w  nie-
dzielę 12 listopada odbyła 
się patriotyczna uroczy-
stość na ulicach miasta.
Sesja, która odbyła się 25 listopada 1916 r. poświęcona była wyrażeniu żalu z powodu śmierci Cesarza. „Burmistrz Stefan hr. Bobrowski 
zagaiwszy posiedzenie doniósł w swoim przemówieniu, którego Rada miejska wysłuchała stojąc, że żałobna wieść wstrząsnęła wszystki-
mi ludami Monarchii Austro-węgierskiej. Umiłowany przez wszystkich, czczony i szanowany przez cały Świat sędziwy Cesarz Franciszek 
Józef zakończył w dniu 21/11 1916  Swoje szlachetne życie poświęcone wyłącznie ofiarnej pracy dla dobra ludów swoich …” Zacytowany 
tu został tylko niewielki fragment przemówienia.
W styczniu 1915 r. przemaszerowały przez Andrychów wojska I Brygady Legionów, udające się na odpoczynek do Kęt. Ferdynand Pachel 
w swych wspomnieniach napisał, że podczas przemarszu sztab I Brygady z komendantem Józefem Piłsudskim na czele zatrzymał się 24 
stycznia na krótki popas w pałacu Bobrowskich w Andrychowie. Według doktora Andrzeja Małysy, który na ten temat wygłosił 9 kwiet-
nia b.r. odczyt w Bibliotece Miejskiej, J. Piłsudski nawet nocował u Bobrowskich.  Przemarsz Legionistów i ich ponad miesięczny pobyt 
w Kętach doprowadził do znacznego wzmożenia uczuć patriotycznych wśród andrychowian. Józef Herzog, który wówczas mieszkał 
w Zagórniku, tak pisał o tych wydarzeniach w swej książce „ Krzyż Niepodległości. Wspomnienia ze służby w Legionach”: „Legioniści 
stanęli na odpoczynek w Kętach i w okolicznych wsiach: Wilamowicach, Czańcu, Nowej Wsi, Bielanach, Łękach, Osieku i innych. Piłsud-
ski zamieszkał w samych Kętach na rynku w domu, w którym mieściła się apteka. Było to blisko od Andrychowa. Zaledwie 9 km. I nie 
dziwcie się dzisiaj ówczesnym uczuciom młodzieży. Chodziliśmy pieszo, lub jeździliśmy koleją jak pielgrzymi do Kęt na rynek, aby zoba-
czyć Piłsudskiego, który słuchając melodii orkiestry wojskowej otwierał okno kwatery na pierwszym piętrze, stawał w nim i spoglądał na 
wiwatującą młodzież i swych żołnierzy” Sam  J. Herzog wstąpił do Legionów 14 maja 1915 r. Musiał on zataić swój faktyczny wiek, bo 
miał wówczas zaledwie 14 lat.. Z rodziny Herzogów, która sprowadziła się do Zagórnika na początku 1914 r., do Legionów wstąpili przed 
Józefem jego starsi bracia Franciszek i Stanisław, a następnie także Stefan.

Andrzej Fryś

Andrychowskie echa Wielkiej Wojny Część II

Tak jak w części pierwszej zajrzymy do protokołów posiedzeń Rady Miejskiej, która na posiedzeniu w dniu 9 październi-
ka 1915 r. zajęła się brakami w zaopatrzeniu. Uchwalono wówczas, że: „Rada miejska upoważnia Zwierzchność gminną 
postarać się gdzie należy by z uwagi na to, że zaopatrzenie ludności tutejszego miasta w niezbędne przedmioty 
zapotrzebowania jest zagrożona – przedmioty te na podstawie §4  rozp. ces. z dnia 7/8 1915 dz. u. p. Nr 228 zajęte 
u wytwórców i handlarzy w gminach okolicznych na rzecz miasta Andrychowa, a zarazem zobowiązano posiadaczy 
do dostarczania tych przedmiotów na tutejsze targi tygodniowe”.
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Więc kreuje się potęgę narodu, jego moc i dumę. Kreuje się histo-
rię, zdrajców, sukcesy… niewiele przykładając uwagi do tłumacze-
nia zawiłości świata oraz podstawowych pojęć. Choćby takich, jak 
„demokracja”.
Jest 24 lipca, godz. 17.10. Siedzę w ogrodzie z laptopem na kola-
nach i piszę ten tekst. W Warszawie obraduje senat. Ważą się losy 
polskiego wymiaru sprawiedliwości. Trudno wątpić, by senatoro-
wie sprzeciwili się woli narodu  i nie poparli ustaw upolityczniają-
cych sądy. Śledzę wydarzenia w senacie z trwogą. Czy to znaczy, że 
nie kibicując „reformom”, nie przynależę do „narodu polskiego”? 
Od czubka głowy po czubki palców u stóp jestem Polką, ale władze 
mojego kraju wypychają mnie 
poza nawias. Ten nawias two-
rzy zasada, że państwo to partia  
a narodem mienić się mogą tylko 
jej zwolennicy.  
- Polska Zjednoczona Partia Ro-
botnicza jest awangardą narodu! 
– pamiętam z Liceum. Takich 
bzdur uczyliśmy się na pamięć 
w ramach przedmiotu „wiedza 
o społeczeństwie”. Bzdury zapi-
sały się w pamięci na trwałe, jak 
zresztą pamięć o strasznych cza-
sach. Nie przetrwała tylko PZPR.

*
 „Jak się nie analizuje to się przyj-
muje jako prawdziwe, to co się wi-
dzi” – mówił prezes. 
- Święte słowa! Dlatego, sorry 
prezesie, się zanalizuje… 
Kiedyś byłam nauczycielką, więc 
gdybym moim uczniom miała 
wyjaśnić istotę demokracji, po-
służyłabym się tym oto zdjęciem 
i powiedziała tak:
- Wyobraźcie sobie, że na świe-
cie istnieją tylko dwa systemy 
polityczno – gospodarcze. Sym-
bolizują je dwie Koree. „Północny” – reprezentowany przez Kim 
Dzong – Una i „Południowy” – reprezentowany przez Moon Jae 
– Ina. Wyobraźcie sobie dalej, że o swoim miejscu do życia decydu-
jecie poprzez wybór. – Co byście wybrali „Północ” czy „Południe”? 
Za którym przywódcą byście podążyli? – zapytałabym. 
Wcześniej, próbowałabym uświadomić młodym ludziom, jak bar-
dzo ich indywidualne życie warunkuje system polityczno – go-
spodarczy. Próbowałabym też rozważyć, dlaczego w jednym kraju 
podzielonym w latach pięćdziesiątych XX wieku linią demarkacyj-
ną, po jej południowej stronie obywatel ma prawo żyć swoim in-

dywidualnym życiem, robić to, co potrafi najlepiej, do czego został 
stworzony, oglądać, słuchać, czytać co chce, kochać się z kim chce, 
modlić się do kogo chce albo nie modlić wcale, wyrażać i manifesto-
wać swoje poglądy…  a po drugiej stronie tej samej linii wygląda to 
tak, jakby życie człowieka do niego nie należało. Chciałabym, aby 
moi uczniowie pojęli, jaką wartością jest wolność osobista. Chyba 
tak bym im to wyjaśniła…
- Wolność osobista darowana jest obywatelom w dniu urodzin, 
ale tylko szczęściarzom. To znaczy tym,  którzy rodzą się w de-
mokracjach z obowiązującym trójpodziałem władzy, niezależnym 
sądownictwem i mediami, uczciwymi zasadami wyborczymi. Po-

jęcie wolności osobistej nie zdą-
żyło się wchłonąć ani w polską 
krew, ani w polską mentalność. 
Od chrztu Polski w 966 roku jej 
obywatele mogą się nią cieszyć od 
niespełna trzydziestu lat. Wywal-
czyli ją sobie w 1989 roku. Kon-
stytucja, sądy i policja zaczęły 
służyć nie władzy a obywatelom 
i stać na straży ich wolności. Po-
woli, ale stało się faktem, że oby-
watel przestał się bać, przestał 
mówić szeptem, przestał czytać 
pokątnie „Zniewolony umysł” 
Miłosza, jak czytałam ja. 
Zbudowanie systemu demokra-
tycznych instytucji, przyjęcie 
zasad obowiązujących w rodzi-
nie państw demokratycznych 
otworzyło Polsce drzwi do euro-
pejskiej elity. Ponad tysiąc lat hi-
storii naszego kraju udowadnia, 
że bez wolności osobistej można 
żyć. Ostatnie trzy dekady, że z tą 
wolnością żyje się inaczej. Pełniej, 
swobodniej i bezpieczniej. 
Gdy władza zaczyna się odgra-
dzać od obywateli kilometrami 

barierek, kordonami Policji, gdy biała róża stają się powodem do 
spisania osoby trzymającej ją w dłoniach, gdy pojawia się choćby 
cień wątpliwości, że pozwany za publiczne wypowiedzenie słowa 
„kurwa” Jerzy Owsiak zostanie sprawiedliwie osądzony, gdy przy-
należność partyjna staje się bardzo opłacalną i gdy obywatel znów 
zaczyna się bać… to zasadne staje się pytanie, czy polska demokra-
cja ma jeszcze coś wspólnego z tą wzorcową?  
Uściślijmy. Istnieją różne demokracje; i Rosja ze swoimi łagrami 
jest demokratyczna, i Korea Pn też ją ma w nazwie. 

Kocham i rozumiem
„W Polsce za pomocą telewizji można wykreować obraz jaki się chce, bo społeczeństwo nie analizuje tego, co tam 
widzi, tylko przyjmuje jako prawdziwe” – mówił w wywiadzie Jarosław Kaczyński („Do rzeczy”, V 2016).

Źródło: wyborcza.pl

Przywódcy Korei Północnej i Korei Południowej
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*
Myślę, że za sprawą takich rozważań, pestką byłoby zrozumie-
nie przez moich uczniów konstrukcji systemu demokratycznego. 
Zrozumienie, że system ten – jak stół – opierać musi się o cztery, 
równo zwymiarowane, jednakowo ważne, pozostające w pewnej 
odległości nogi; czyli władzę: 1.ustawodawczą (sejm), 2.wykonaw-
czą (rząd), 3.sądowniczą i dodatkowo - media. Każda każdą kon-
troluje, każda każdej patrzy na ręce. To zaś możliwe jest wyłącznie 
pod warunkiem, gdy jedna od drugiej jest niezależna. Sytuacja, 
gdy ta trzecia oraz ta czwarta pozostają do dyspozycji tej drugiej, 
sprawia, że choć nie mamy zamiaru zmierzać w stronę linii demar-
kacyjnej, jednak to ona przybliża się do nas.  Dlatego taką trwogą 
napawają mnie dzisiejsze obrady senatu, który, zgodnie z wolą na-
rodu, majstruje przy demokratycznej konstrukcji. Czy wola suwe-
rena wynika z jego wiedzy? Trochę wątpię. Gdyby ten sam naród 
(czyli ok. 16% spośród 38 mln polskich obywateli) postawić przed 
takim samym wyborem, przed jakim ja chciałam postawić swoich 
uczniów… co by wskazali na swoje miejsce do życia? „Północ” czy 
„Południe”? Jakoś nie mam wątpliwości, co do wyniku sondażu. 
Dlaczego zatem, zgodnie z wolą narodu, system charakterystycz-
ny dla cywilizowanego świata, bramy którego próbują pokonać ci, 
których ojczyzny ogarnięte są wojną lub gospodarczą ruiną, jest 
dewastowany? 
- Jak się nie analizuje, to się dewastuje – mógłby odpowiedzieć mi 
prezes.
 - A w imię czego? – chciałoby się zapytać. Ale po co, skoro odpo-
wiedź wydaje się jasna. - W imię prostej zasady, że na „Północy”, 
władza ma dla siebie cały tort i poczucie boskiej mocy. Na „Połu-
dniu” –  musi go dzielić na cztery części i jeszcze troszczyć się o to, 
by obywatel nie miał poczucia marnotrawienia jego pieniędzy, 
dzięki którym aparat państwa jest utrzymywany. Albo prościej. 
Na „Południu” obywatel jest pod-
miotem, państwo i jego instytu-
cje pełnią wobec niego służebną 
rolę. Na „Północy” obywatel jest 
przedmiotem.   

*
Jak mamy okazję, zerknijmy jesz-
cze na jedno zdjęcie. Podobnie, 
jak na tym pierwszym, dwaj przy-
wódcy reprezentują dwa systemy 
polityczne, ale też dwie potęgi 
militarne. Migawka aparatu nie 
mogła uchwycić nikogo z nas, ale 
to zdjęcie i nas dotyczy. Pokazuje 
bowiem, jak pozornie nasz los za-
leży od nas samych, a los naszej 
ojczyzny od władz, które ją repre-
zentują. Zarówno jedni jak i dru-
dzy tracą swą podmiotowość, gdy 
stają się pionkami w mocarstwo-
wej grze.   Osamotnienie to nie 
tylko domena osoby ludzkiej. Osamotnienie dotyczy też państw. 
Gdy poobrażało się wszystkich na zachód od Odry, gdy utraciło 
się rangę podmiotu przy negocjacyjnym, europejskim stole, gdy 
łamiąc zasady i procedury, w oparciu o które funkcjonują demokra-
tyczne państwa, to trudno o spokój ducha, gdy świat drży w posa-
dach. W kupie siła; każdy to zna. Zamiast w kupie, to my w dupie. 
Samotni, jak już nieraz w historii. Myślę sobie, że najwłaściwszą 

formą świętowania stulecia odzyskania niepodległości, byłaby po-
wszechna, narodowa i obowiązkowa lekcja analizy jej utraty. Jakim 
sposobem i w imię jakich celów sami sobie wykuliśmy kajdany? No 
ale… trzeba by analizować, co rodzi pewne niebezpieczeństwo, że 
suweren przejrzy na oczy i sam dojdzie do wniosku, że tą dumę to 
mu się wpiera jak dziecko w brzuch. 
Duma powinna wynikać z mądrości i skuteczności. Ale skoro sam 
prezes głosi, że „w Polsce można wykreować obraz jaki się chce”, to 
znaczy, że powątpiewa w mądrość obywateli państwa, którym ste-
ruje.
Obraz można kreować, a zasady, procedury i przepisy - łamać. Nie 
każdemu oczywiście, ale suwerenowi, tak. Tylko że nasza Polska 
nie jest przyblokowym podwórkiem, ale sporym krajem powią-
zanym z innymi różnymi traktatami i umowami. Brak szacunku 
dla zasad i umów, może okazać się bronią obosieczną. Przysłuchi-
wałam się uważnie konferencji prezydentów Putina i Trumpa po 
szczycie w Helsinkach. Wystąpienie prezydenta USA w Helsinkach 
nie oburzyło i nie zawstydziło mnie jak jego rodaków, raczej pobu-
dziło wyobraźnię...  
Skoro wolą narodu polskiego, łamie się przepisy konstytucji, zasa-
dy demokracji,  to czemu wolą narodu amerykańskiego nie moż-
na by złamać artykułu piątego Traktatu Północnoatlantyckiego 
o zbrojnym wsparciu napadniętego sojusznika? Albo też… wolą 
narodu rosyjskiego  zastosować „wariant krymski” w stosunku do 
jakiegoś innego, osamotnionego państwa. Tak bezboleśnie i bły-
skawicznie, niemal z piątku na sobotę ukraiński Krym stał się Kry-
mem rosyjskim. Warto zwrócić uwagę, że nie działo się to przed 
wiekami. Działo się to przed chwilą. 

*
Po dniach szarych i deszczowych wreszcie można się wygrzać 
w promieniach słońca. Jabłonka brzemienna, owoce zaczynają ob-

lewać się rumieńcem. Wiewiórka 
buszuje w leszczynie i wykrada 
jej niedojrzałe jeszcze orzeszki. 
Skądś przyplątały się dwa bure 
kocięta i z ufnością przycupnęły 
naprzeciwko mnie…  
Zazdroszczę jabłonce i wiewiór-
ce, i kotom też zazdroszczę, że ich 
świat tak piękny, prosty i poukła-
dany toczy się według niezmien-
nych cykli i praw przyrody. Może 
warto wziąć sobie słowa prezesa 
do serca i … nie analizować? Wy-
alienować się? Bo, jak się analizu-
je to, co się dzieje w Warszawie, 
Helsinkach, Brukseli, to tu w An-
drychowie człowiek zaczyna się 
bać i zastanawiać: jakie jeszcze 
zło wydarzy się z woli narodu? 
Czy przegłosowanie senackich 
ustaw oznaczać może, że wolność 

osobista będzie dotyczyć tylko wiewiórek, kotów i rumianych ja-
błuszek? A tym, którzy jej zasmakowali  zostanie tylko piosenka?  
„Wolność kocham i rozumiem. Wolności oddać nie umiem…” *

 Jadwiga Janus
*Chłopcy z Placu Broni

Przywódcy USA i Rosji
Źródło: tvn24.pl
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- Oczywiście. Proszę przyjechać – odpowiedział.
Więc poleciałam do Padwy,  ukochanego miasta pana Ryszarda. 
Miasta, którego od ponad pół wieku jest mieszkańcem, od ponad 
czterech lat Honorowym Obywatelem…

*
Następnego dnia stanęłam przed drzwiami mieszkania nr 7 przy 
via San Domenico.  Stremowana. Bo jak nie czuć tremy przed 
spotkaniem z człowiekiem o tak bogatym życiorysie i jeszcze bo-
gatszym spektrum rozmaitych działalności; twórcą witraży refrak-
cyjnych, grafikiem, literatem, nauczycielem, odkrywcą polskich śla-
dów w Padwie, działaczem polonijnym…
O tym, na czym polega tajemnica witraży refrakcyjnych, które moż-
na oglądać w padewskiej Katedrze oraz o wrażeniach jakie wywo-
łują w widzu, opowiadałam w poprzednim numerze „NA”. Teraz 
przyszedł czas na spotkanie z ich twórcą.
Pan Ryszard oczekiwał na mnie w progu swojego mieszkania wraz 
z żoną Anną. 
Zmierzył mnie wzrokiem i z niedowierzaniem zapytał: 
- Pani naprawdę z Andrychowa? 
- Naprawdę – przytaknęłam. To wystarczyło byśmy uścisnęli się tak 
serdecznie jakbyśmy od zawsze byli przyjaciółmi, którym przez lata 
całe nie było dane się spotkać. A trema nagle gdzieś się ulotniła.
Pani Anna podała herbatę. Piliśmy ją w pięknym salonie, w miej-
scu spotkań z rozmaitymi osobistościami świata sztuki i polityki. 
Niezliczone fotografie, dzieła sztuki, pięknie eksponowane medale, 
rozmaite pamiątki tchnęły w salon muzealną atmosferę. Przyglą-
dałam się temu wszystkiemu z zachłannością. Z każdą pamiątką, 
z każdym zdjęciem zapewne wiązało się jakieś wspomnienie. Żeby 
zagłębić się w szczegóły bogatego w wydarzenia dziewięćdziesię-
ciosześcioletniego życia musiałabym w mieszkaniu pod numerem 
7 spędzić parę tygodni a miałam parę godzin. Na dodatek, mając 
na uwadze pewne ograniczenia fizyczne wynikające z wieku moje-
go rozmówcy, starałam się powściągać ciekawość. Postanowiłam, 
po prostu, cieszyć się spotkaniem, samym faktem, że mogę wypić 
herbatę w tak pięknym miejscu i w obecności tak szacownej osoby. 
Postanowiłam też ograniczyć rozmowę do jednego wątku; wyłącz-
nie andrychowskiego.

*
Ryszard Demel urodził się w Ustroniu, 21 grudnia 1921 roku. Nie 
pamięta dokładnie, kiedy z rodzicami przyjechał do Andrycho-
wa, mógł mieć wtedy cztery lata. Ale pamięta, że uczęszczał do 
Ochronki. W 1928 roku rozpoczął naukę w pierwszej klasie Szko-
ły Powszechnej czyli w pradawnej „Jedynce”. Każdą kolejną klasę 
kończył z wyróżnieniem, na co wskazują zapisy, które znalazłam 
w „Księdze Zaszczytu”.  „Za pilność bardzo dobre obyczaje zasłużył 
sobie, by jego nazwisko umieszczono w księdze zaszczytu” – zapisano 
tam.
- Miałem wielu dobrych nauczycieli – wspomina pan Ryszard. Na 
pewno należała do nich Frąckiewiczówna. Kazała nam się uczyć na 
pamięć dużo wierszy. Do dziś niektóre pamiętam. Frąckiewiczówna 

wynajmowała mieszkanie w takiej krótkiej uliczce za pocztą; tam 
był młyn i piekarnia.
- To musiało być na Niecałej, u Pietrasa.
- Tak. Tak, ma pani rację. Umknęła mi nazwa.
- Skoro jesteśmy na Niecałej, to, czy pamięta pan Rudolfa Pietrasa? 
- Pamiętam. On był malarzem. Malował portret mojego ojca.  
Mniej więcej tak sobie gawędziliśmy pozwalając wspomnieniom 
przycupnąć na andrychowskich uliczkach, to tu to tam.
Wątkiem, który szczególnie mnie interesował była postać Józefa 
Demela – ojca pana Ryszarda, urodzonego na Morawach (1896), 
wychowanka szkoły artystycznej w Opawie. To za sprawą jego 
umiejętności rodzina znalazła się w Andrychowie.
- Ojciec, zanim przyjechał do Andrychowa, pracował jako rysownik 
w fabryce porcelany we Frydlandzie. Potem projektował i wyrabiał 
szablony dla malarzy pokojowych, najpierw w Woźnikach a później 
w Andrychowie. Od 1926 roku kierował działem tkanin koloro-
wych w fabryce Sztambergera.
- Leopolda (przy ul. Krakowskiej) czy jego brata Bernarda (przy 
Rynku)?
- Bernarda. Ojciec zaprojektował około 80 wielobarwnych druków 
na tkaniny. Stamberger zachował się wobec ojca okropnie. Namó-
wieni przez niego ludzie włamali się do szafki, gdzie ojciec przecho-
wywał barwniki. Stambergerowi zależało, żeby rozszyfrować ich 
skład chemiczny. Po tym incydencie ich drogi się rozeszły. 
- Na cmentarzu znalazłam grób Stefanii Demel (1926 – 45). To 
pana siostra?
- Tak. Urodziła się w Andrychowie na Brzegach. Jak przyjechali-
śmy do Andrychowa to zamieszkaliśmy w takiej ciasnej, wilgotnej 
izbie w garbarni Matlaka. Straszne tam mieliśmy warunki. Potem, 
z Brzegów przenieśliśmy się do domku nad stawami (znajdowały się 
one za dzisiejszą Biblioteką Miejską, przy obecnej ul. Starowiejskiej). 
Ten domek ojciec kupił od pani Homme. Pamiętam, jak punktual-
nie, co miesiąc przychodziła po kolejną ratę. Ostatnią ojciec spłacił 
tuż przed wojną. 
A wracając do Stefci, to urodziła się ona jako siedmiomiesięczne 
dziecko. Więc całe życie była słabiutka i chorowita. W styczniu 1945 
roku na rozkaz Niemców brała udział w kopaniu takich śnieżnych 

Andrychowskie wspomnienia Ryszarda Demela
- Panie Profesorze, nie wypada wypominać Panu wieku, ale policzyłam, że w swoim 96 – letnim życiu prawie w 20% jest 
pan andrychowianinem. Czy znajdzie Pan czas i chęć, żeby powspominać Andrychów Pana dzieciństwa i młodości? – 
zapytałam Ryszarda Demela w rozmowie telefonicznej.

Rodzina Demelów. Zdjęcie z 1938 roku. Andrychów, ul. Starowiejska
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wałów czy czegoś w tym stylu. Zesłabła przy tej pracy. Odwieziono 
ją do szpitala do Wadowic. A tam nie bardzo miał się kto nią za-
opiekować, prawie wszyscy pouciekali. Zima, mróz, okna otwarte… 
a ona leży tam nieprzytomna. Tak umarła.
- O pana matce, Annie z domu Bieta wiem tylko, że miała włoskie 
korzenie.
- Pradziad matki pochodził z Bolonii. Przybył na Śląsk z Legiona-
mi Napoleona jako kowal. W Andrychowie, moja matka pracowała 
u Lieblichów. Ale opowiem pani ciekawszą historię. Historię o tym, 
jak z dnia na dzień zmieniła wyznanie.

*
- Skończyłem naukę jeszcze przed wojną; szkołę powszechną – 
w Andrychowie, a następnie Szkołę Handlową w Bielsku – Białej, 
gdzie zdałem maturę w 1939 roku. Byłem aktywnym harcerzem 
i instruktorem. Ukończyłem liczne kursy, m.in.: szybowcowy, spa-
dochronowy, modelarstwa lotniczego i okrętowego, a w 1938 r. 
przysposobienia wojskowego. W lipcu 1939 r. dostałem powołany 
do służby w Junackich Hufcach pracy i otrzymałem przydział do 
Lachowicz koło Baranowicz, do jednostek budujących zapory na 
bagnach poleskich.
Tam, na Polesiu Ryszarda Demela zastała wojna. 17 września 1939 
r. weszła Armia Czerwona. Demel wraz z innymi junakami przez 
błota pnińskie przedostali się do Ratna gdzie dołączyli do oddzia-
łów wojskowych Korpusu Ochrony Pogranicza. O polsko – rosyj-
skich potyczkach, o palonych wsiach, egzekucjach, ucieczkach, gło-
dzie, o niewoli i torturach w rosyjskim więzieniu, przesłuchaniach 
przez oficerów NKWD przeczytać można w książce „Ślady pracowi-
tego żywota Ryszarda Demela” w wywiadzie z Ewą Prządką. 
Do Andrychowa dotarła wiadomość, że Ryszard nie żyje. Że 
przejechał go czołg. Anna Demelowa popadła w rozpacz. 
Tymczasem, z powodu epidemii tyfusu, grupa więźniów została 
zwolniona z rosyjskiego więzienia. Wśród nich był Ryszard Demel. 
Musiał tylko z „sowieckiego końca świata” przedostać się do Andry-
chowa. Bez pieniędzy, wygłodzony, w więziennych łachmanach... 
Sytuacja wyglądała na beznadziejną. I tym razem los okazał się ła-
skawy. 
- W jednej z bardzo długich kolejek do sklepu w Brześciu nieocze-
kiwanie spotkałem Edwarda Smazę z Andrychowa z żoną. Przed 
wojną był budowniczym, a  w czasie wakacji pracowałem u niego 
w biurze. Pod podszewką futra miał zaszyty plik pieniędzy – wspo-
mina Ryszard Demel.
Dzięki andrychowskiemu budowniczemu i tym pieniądzom udało 
się przekupić kogo trzeba, by w pociągu podążającym przez Bug do 
linii demarkacyjnej w lubelskiem znalazło się miejsce. Wojna nie 
ułatwiała podróży. Ostrzały lotnicze, zabici, ranni, zatrzymania, 
kwarantanna… przedłużały ją niemiłosiernie. Po paru tygodniach 
Demelowi udało się dotrzeć do Bielska. Stąd tak niedaleko było do 
Andrychowa… Ale tylko pozornie.
- Szedłem do Andrychowa na piechotę. Drogę utrudniały mi poste-
runki niemieckie, zwłaszcza na moście. Znałem miejsce, gdzie rzekę 
można było przekroczyć w bród, bo przecież jako harcerz pokony-
waliśmy ją tam nieraz. Dzięki temu udało mi się dotrzeć do domu. 
Matka nie mogła uwierzyć w mój powrót. Uznała to za cud! Do tego 
dnia była protestantką. Następnego, przeszła na katolicyzm.
 W okupowanym Andrychowie Ryszard Demel został za-
trudniony w centrali telefonicznej. Tak wspomina tamten czas:
- Urząd Pocztowy znajdował się w domu byłego naczelnika Anto-
niego Chlebowskiego (dziś: Krakowska 80). W pobliskiej leśniczów-
ce w Zagórniku znajdował się odbiornik radiowy, zakazany przez 
Niemców. Tam trwał nasłuch radia BBC. Franciszek Iwaniec, tech-

nik telefoniczny sprzed wojny , gdy wyjeżdżał w teren w celu doko-
nywania napraw linii – podawał nam sygnały i przekazywał świeże 
wiadomości z leśniczówki. Myśmy zaś przekazywali je zaufanym 
abonentom oraz burmistrzowi Adamowi Wietrznemu i jego żonie. 
W 1941 r. wróciły do pracy byłe urzędniczki, panie Wcisłowa i Cze-
chowska, które przejęły od nas tę ryzykowną działalność. Ostatnią 
osobą zatrudnioną w centrali podczas okupacji była moja siostra 
Stefania. Franciszek Iwaniec podłączył do naprawionej polskiej 
centrali sieć telefonicznych urzędów niemieckich. Moja siostra zaś 
przyjmowała zapowiedzi alarmów lotniczych oraz telegramy m.in. 
adresowane do policji. Informacje przekazywała nam, a my szybko 
docieraliśmy do zainteresowanych osób, pędząc do nich na rowerze 
jako gońcy. 
Bardzo wcześnie do służby powrócili wszyscy przedwojenni listo-
nosze, trzej bracia Pankowie i dwaj bracia Komenderowie. Wszyscy, 
wraz personelem centrali i sortowni, z wielkim poświęceniem włą-
czyli się do pracy dywersyjnej. Listy adresowane na policję i z policji 
otwieraliśmy i czytaliśmy w czasie nocnej służby, a anonimowe – 
niszczyliśmy. Przed doręczeniem kartek z Arbeitsamtu listonosze 
uprzedzali ludzi, wyznaczonych na wywóz na roboty, co im grozi. 

*
W 1942 roku dwudziestojednoletni Demel został wysłany do Saar-
burga, do służby w wojskowej stadninie koni. Tym samym dobiegł 
końca andrychowski wątek jego życiorysu. Ze wspomnianej wyżej 
książki poznać możemy dalsze losy Demela. Przeczytamy m.in. 
o tym, jak znalazł się w szpitalu w Cortina d’Ampezzo, gdzie docze-
kał alianckiej ofensywy. Jak z pomocą majora Kinga dostał przy-
dział do 2. Korpusu i jak za sprawą gen. Rakowskiego, został skiero-
wany na studia, które możliwe były dzięki temu, że w sierpniu 1945 
r. gen. Anders przyjął projekt prof. Bohusza – Szyszki na zorgani-
zowanie Polskiej Szkoły Malarstwa oraz Sekcji Artystów i Studen-
tów Sztuk Pięknych w Rzymie. Ponieważ jesienią 1946 r. 2. Korpus 
przetransportowano do Anglii, tam Ryszard Demel kontynuował 
studia. Kurs dyplomowy zakończył się wystawą grupy plastyków 
(lipiec ’48), na którą przybył gen. Anders z małżonką, sztab 2. Kor-
pusu oraz zamieszkała w Londynie polska inteligencja. Demel uczył 
się nie tylko malarstwa i grafiki. U prof. Nuttgensa zgłębiał tajniki 
witrażownictwa. U prof. Polunina, przyjaciela i współpracownika 
Picassa, uczył się scenografii…
Wspomniałam wyżej, że działalność artystyczna nie była jedyną 
prowadzoną przez Ryszarda Demela. Gdybyśmy, jak Ewa Prządka, 
zapytali o źródła tego bogactwa zainteresowań, odpowiedziałby jak 
jej:
- To wpływ mojego ojca, Czecha z pochodzenia, który zawsze mi 
powtarzał, że nie można ograniczać się tylko do jednej dziedziny 
działalności, gdy świat wokół jest taki ciekawy!

*
- Koniec wojny nie zbliżył żołnierzy polskich do Ojczyzny. Zdrada 
Aliantów w Jałcie i Poczdamie zgasiły ich nadzieje na powrót do 
rodzin w kraju, pod okupacją wrogiego systemu, który tak dobrze 
poznali – napisał Ryszard Demel we wspomnieniach, o które żoł-
nierzy 2. Korpusu poprosiła Karolina Lanckorońska. 
Chłopak z Andrychowa zaczął zapuszczać korzenie w Anglii. Tam 
kupił dom, w którym zamieszkał z żoną i w którym urodziły się 
jego dzieci. Po dziesięciu latach przenieśli się do Padwy. Bo stąd po-
chodziła żona Ryszarda – Anna Parisi, tu kiedyś wykładał Galileusz 
i tutaj tworzył Giotto. 

Jadwiga Janus
Rozmowę z R. Demelem uzupełniają fragmenty wywiadów z książ-
ki „Ślady pracowitego życia Ryszarda Demela”
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Gromadzone one były od 1966 roku. Postanowiliśmy relacjono-
wać wydarzenia z jubileuszowego dla Andrychowa 1967 roku, by 
niektórzy z nas mogli przypomnieć sobie, a inni dowiedzieć się, 
jak wyglądał Andrychów pół wieku temu, jakimi sprawami żyli 
mieszkańcy, jak brzmiał język ówczesnej, komunistycznej propa-
gandy. „Notatnik Biurowy” był własnością pana Jana Brylskiego, 
a gromadzenie wycinków prasowych – jego hobby. Wypada nam 
podzielić się przykrą wiadomością, że 11 lipca b.r. Jan Brylski zo-
stał pochowany na andrychowskim cmentarzu. Miał 84 lata.
 Dzięki panu Janowi znów zaglądamy do jego „Notatnika”. Tym ra-
zem na tapecie – listopad 1967 roku i dominujący w tym miesiącu 
temat andrychowskiego Osiedla. To wtedy zaczęto wytyczać uli-
ce i nadawać im nazwy. Wtedy, z okazji okrągłej rocznicy nadania 
praw miejskich, osiedla nazywane „Starowiejska I”, „Starowiejska 
II”, „Starowiejska III” skupiono w jednej nazwie - „Osiedle 200-tu 
lecia”. No i wtedy, w części zwanej „Starowiejska IV”, po raz ostatni 
zebrano plony z pól. Bo na polach tych miały stanąć bloki, szkoły, 
pawilony usługowe i gastronomiczne. Budowniczowie dostali na to 
sześć lat i prawie 100 mln zł.  
7 listopada 1867 roku urodziła się Maria Skłodowska – Curie. An-
drychowskie LO, któremu Noblistka patronowała od ponad pięciu 
lat szykowało się do obchodów stulecia jej urodzin. 
Listopad ’67 obfitował w rocznice. Kolejną, którą należało uczcić, 
była 50. Rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październi-
kowej. W LO urodziny Skłodowskiej uhonorowano „fotogazetka-
mi”, rocznicę Rewolucji – czynem społecznym. 50 lat temu ku czci 
Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej ulica Wyzwole-
nia została oświetlona „światłem jarzeniowym”. Bo takie to były 
czasy, że podstawowe potrzeby mieszkańców realizowano nie dla 
ich wygody i bezpieczeństwa, ale ku pamięci zdarzeń, które wtedy 
czczono z wielkim namaszczeniem, choć jak się po latach okazało, 
wcale na to nie zasługiwały.

Zapraszamy do lektury.
Jadwiga Janus

Przegląd prasy – listopad 1967
Kiedy w ubiegłym roku Andrychów szykował się do Jubileuszu 
obchodów 250-tej rocznicy nadania praw miejskich, jeden z na-
szych Czytelników przyniósł mi pożółkły od starości „Notatnik 
Biurowy”. Wypełniony był archiwalnymi wycinkami z prasy co-
dziennej, które dotyczyły Andrychowa. 
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Początek XX w. to okres wzmożonej aktywności inwałdzkiej spo-
łeczności. Powstały wówczas m. in. takie organizacje, jak Towarzy-
stwo Gospodarcze, Kasa Reiffeisena (1907), czy Koło Młodzieży 
Wiejskiej. W 1906 r. powołano Towarzystwo Straży Pożarnej, na 
czele z komendantem Józefem Skowronem i prezesem Wojcie-
chem Cholewką. W 1912 r. na gruncie przekazanym przez Adama 
hr. Romera wybudowano remizę, która służyła strażakom do 1975 
r. Należy też wspomnieć o inwałdzkiej Drużynie Skautowej, która 
powstała w 1912 r. z inicjatywy Wadowickiej Drużyny Skautowej 
i liczyła ponad 30 członków. Komendanturę pełnił Alfred Beer, na-
uczyciel gimnazjum w Wadowicach, jeden z twórców tamtejszego 
skautingu i harcerstwa. Do zadań Drużyny Skautowej należało 
oprócz propagowania wśród młodzieży aktywności fizycznej także 
krzewienie postawy patriotycznej. Pierwsza lata XX w. to wreszcie 
okres dalszego rozwoju inwałdzkiej szkoły. W 1912 r. wzniesiono 
nowy budynek szkolny na gruncie należącym wcześniej do parafii, 
położonym obok starej szkoły. 
Problemem, z którym borykali się ówcześni mieszkańcy zarówno 
Inwałdu, jak i całej Galicji, były bieda i przeludnienie, które powo-
dowało wzrost bezrobocia. Dlatego też na przełomie XIX i XX w., 
a także później w okresie międzywojennym inwałdczanie musieli 
szukać zatrudnienia w większych miastach, niektórzy zaś emigro-
wali za granicę, głównie do Stanów Zjednoczonych, Francji, Nie-
miec czy Danii.

Nadszedł rok 1914, a wraz z nim wybuch Wielkiej Wojny. W Inwał-
dzie zarządzono pobór powszechny, tutejsi mieszkańcy służyli prze-
ważnie w 56, 20 i 93 Pułku Piechoty oraz 16, 31 i 32 pułku piechoty 
Obrony Krajowej. Inni z kolei wstępowali do Legionów Polskich. 
Niedługo po wybuchu wojny władze przeprowadziły rekwizycję 

koni i krów. Tak relacjonował tamte wydarzenia autor kroniki pa-
rafialnej: „Dzień i noc jechały transporty wojskowe tutejszą linią 
kolejową ze śpiewem i muzyką. Po trzech jednak miesiącach, po klę-
skach w Galicyi również dniem i nocą rozpoczął się bolesny odwrót. 
Tysiące wozów przesuwało się gościńcem od Wadowic w stronę 
Andrychowa, najrozmaitsze narodowości na wozach, to Czesi, 
to Rumuni, to wreszcie Węgrzy i tych najwięcej. A tu w Inwałdzie 
na polach i łąkach całe tabory wozów się rozkładały”. Przybysze 
opuścili Inwałd wiosną 1915 r., nie był to jednak koniec zmartwień, 
w następnym roku zarządzono bowiem dalsze rekwizycje: zabierano 
żywność, ubrania, z rozkazu komisji wojskowej wywieziono też 3 
dzwony wiszące na wieży kościoła. Brakowało podstawowych pro-
duktów, to zaś dawało kupcom okazję do zawyżania cen sprzedawa-
nych towarów. Większość organizacji ze względu na brak członków 
zawiesiła działalność. Dodatkowo umieszczenie w budynku szkol-
nym szpitala wojskowego, a także coraz częściej nadchodzące infor-
macje o poległych na froncie nie pozostawały bez wpływu na ducha 
miejscowej społeczności. Podczas Wielkiej Wojny zginęło w walkach 
prawie 60 inwałdczan. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości ci, 
którym udało się wrócić do swoich rodzin, składali wota w miejsco-
wym kościele, jak Jan Czubała, dziękujący „za szczęśliwe przebycie 
całej wojny (…) a szczególnie za cudowne uratowanie się od śmierci 
pod Krzemieńcem w r. 1916 w maju w okopach 50 kroków od nie-
przyjaciela, (…) gdzie wpadł granat do okopów, explodował, znisz-
czył wszystko a ludzi pozabijał wszystkich tam będących. Czubała 
Jan uratował się przez to, że z natchnienia Bożego wyszedł z oko-
pów ½ minuty wcześniej”.
Jednym z powracających do Inwałdu był najmłodszy syn Adama 
i Elżbiety Romerów, Rodryg, który podczas wojny służył w 6 Re-
gimencie Dragonów, a następnie w 8 Pułku Ułanów. Do domu 
przybył już z rodziną, żoną Zofią z Drohojowskich oraz córkami 
– Elżbietą i Marią. Rodryg, który jeszcze przed wojną ukończył 
elitarne wiedeńskie Theresianum i studia rolnicze we Wrocławiu, 
przejął zarząd nad inwałdzkim majątkiem. Młody hrabia wpro-
wadził wiele udoskonaleń gospodarczych: wybudowano szklarnie, 
uprawiano buraki cukrowe, hodowano bydło i owce, doprowa-
dzono też do posiadłości bocznicę kolejową (wcześniej, w 1907 r. 
powstał w Inwałdzie przystanek kolejowy). Rodryg Romer dążył 
do zwiększenia wydajności majątku, jednocześnie jednak wraz 
z całą rodziną czynnie uczestniczył w życiu społecznym wsi, m. in. 
brał udział w zakładaniu spółdzielni mleczarskiej, Kasy Stefczyka, 
pełnił też funkcję prezesa straży pożarnej, która w okresie między-
wojennym przeżywała dalszy rozwój – w 1932 r. zakupiono w Biel-
sku sikawkę motorową (pierwszą na wsi w powiecie wadowickim), 
a w 1933 r. konny wóz strażacki. Z kolei Zofia Romerowa, w czasie 
I wojny światowej pielęgniarka Czerwonego Krzyża, prowadziła 
zajęcia dla inwałdzkich gospodyń z zakresu zarządzania gospodar-
stwem, przekazywała też wiedzę medyczną. 

Historia Inwałdu cz. VII
Na wysokim wzgórzu samotny dąb  
Już od kilku pokoleń stoi.  
Na szachownicy pól, rozległych łąk - 
Otwiera inwałdzkie podwoje.

Maria Anna Banaś, Dąb na wzgórzu

Dzisiejszym artykułem docieramy do ostatniego etapu naszej podróży po historii Inwałdu. XX w. był dla miejscowości 
okresem niezwykle burzliwym, w którym rozwój - zwłaszcza życia społecznego, przerywały kolejne wojny światowe.

Paszport Antoniny z Rokowskich Stuglik z Inwałdu, emigrującej 
do Francji, 1930 r. Zbiory prywatne.
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Spośród instytucji i organizacji działających w Inwałdzie w XX-leciu 
należy wymienić też Kółko Rolnicze, ochronkę (powstała w 1918 
r. dzięki staraniom Romerów), Spółkę Łowiecką oraz organizacje 
kościelne: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej i Kato-
lickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej, przy którym ks. Marian 
Stopczak z pomocą strażaków utworzył w 1930 r. orkiestrę dętą. 
Skoro zatrzymaliśmy się na chwilę przy kościele, wspomnijmy też 
o ważnym przedsięwzięciu z tamtego okresu, jakim niewątpliwie 
było wykonanie w 1928 r. polichromii w stylu tetmajerowskim 
przez lwowskiego prof. sztuki Karola Polityńskiego. Efekty tej pra-
cy możemy podziwiać do dziś.
Osobną kwestię stanowiły organizacje patriotyczne. W okresie 
międzywojennym w Inwałdzie działał hufiec harcerski, a w 1936 
r. z inicjatywy Rodryga Romera, Michała Mydlarza i Franciszka 
Polaka powstał oddział konnego przysposobienia wojskowego 
„Krakus” – organizacja paramilitarna, pozostająca pod opieką 3 

Pułku Ułanów w Pszczynie. Oddział liczył 22 członków, którzy pod 
okiem komendanta Franciszka Polaka ćwiczyli jazdę konną, walkę 
na szablę i lancę, doskonalili się w umiejętności czytania map i roz-
poznawania terenu. Szkolenia odbywały się na terenie udostępnio-
nym przez hrabiego, a prowadzili je st. wachmistrz Franciszek Jeż, 
dowódca plutonu zwiadowczego 12 Pułku Piechoty w Wadowicach 
i podoficerowie z pułku pszczyńskiego. Członkowie „Krakusa” brali 
też udział w obozach letnich i zawodach jeździeckich. Wszystko po 
to, by w chwili wybuchu wojny mogli pomagać wojskom jako łącz-
nicy, przewodnicy lub przy ubezpieczaniu przemarszu1. A wojna 
wisiała już wówczas w powietrzu.
Na krótko przed wybuchem II wojny światowej w Inwałdzie doszło 
do tragicznego wydarzenia, które wstrząsnęło zarówno rodziną 
Romerów, jak i całą miejscową społecznością.  24 kwietnia 1938 
r. w wyniku wypadku z bronią  zginął starszy brat Rodryga, Ka-
rol, pełniący wówczas funkcję Szefa Protokołu Dyplomatycznego 
MSZ. Na uroczysty pogrzeb, który odbył się w Inwałdzie, oprócz 
rodziny, okolicznego ziemiaństwa, mieszkańców wsi oraz delegacji 
z innych miejscowości przybyli licznie dostojnicy państwowi.
1 września 1939 r. na niebie pojawiły się pierwsze samoloty nie-
przyjaciela. Ludzie w panice uciekali na wschód, zabierając tylko 
najbardziej potrzebne rzeczy. 4 września rozpoczął się nalot, 
ostrzelano m. in. Choczeński Dział, na którym zginęło 29 osób. 
Następnego dnia od strony Andrychowa przybyły niemieckie 
wojska. Inwałd wraz z okolicznymi terenami został włączony do 
III Rzeszy (granicę z Generalną Gubernią stanowiła Skawa), a oku-
pant zaczął wprowadzać nowe porządki. Już 12 grudnia 1940 r. 
rozpoczął się pierwszy z trzech etapów wysiedlania rolników 
i przekazywania gospodarstw niemieckim osadnikom, pocho-
dzącym z terenów wschodniej Galicji, Rumunii i Bukowiny. Tylko 
w pierwszej akcji wysiedlono do Generalnej Guberni 250 rodzin2, 
w późniejszym okresie mieszkańców przenoszono do okolicznych 
miejscowości: Zagórnika, Targanic, Rzyk i Sułkowic. Wiele osób 
urodzonych w Inwałdzie (zarówno Polaków, jak i Żydów) zginęło 

1  Więcej na temat historii inwałdzkiego oddziału „Kra-
kusa” znajdą Czytelnicy w: M. Biel-Pająkowa, Inwałdzcy ułani, 
„Nowiny Andrychowskie”, R. 1998, nr 5, s. 12.
2  Dane na podstawie wspomnień ks. Franciszka Korzon-
kiewicza z czasów II wojny światowej.

Zakończenie kursu przygotowania zapraw zimowych, zorga-
nizowanego przez Koło Gospodyń w Inwałdzie. Na zdjęciu m. 
in. Rodryg Romer (pośrodku), Zofia z Drohojowskich Romerowa 
(przy stole po prawej stronie), Idalia oraz Elżbieta Romerówny 
(siedzą na trawie). Fot. Alojzy Stuglik, Archiwum Państwowe w Ka-
towicach Oddział w Bielsku-Białej.

Uroczyste wręczenie motopompy dla Straży Pożarnej, 1933 r. 
Pierwszy rząd od lewej: Rudolf Paździora (kierownik szkoły), NN, 
Józef Piętka (Pientka; dzierżawca wapiennika), ks. Jan Pietraszek, 
ks. Józef Caputa (proboszcz), hr. Adam Romer, ks. Marian Stop-
czak, Piotr Kardaś. W drugim rzędzie pośrodku hr. Rodryg Romer 
(prezes OSP). Zbiory prywatne.

Chór dziewczęcy w Inwałdzie, okres międzywojenny. Zbiory To-
warzystwa Miłośników Andrychowa.
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podczas wojny w walce, zostało osadzonych w hitlerowskich obo-
zach lub wywiezionych do pracy w głąb Rzeszy.
Większość lokalnych organizacji, jak straż pożarna, formalnie za-
wiesiło działalność. Zmiany dosięgły też miejscowe szkolnictwo, 
którym zarządzał niemiecki nauczyciel Hermann Blank: zlikwido-
wano przedszkole, a od 1940 r. nowy budynek szkolny przezna-
czono dla Niemców. Polskie dzieci (które od 14. roku życia obo-
wiązywała praca na rzecz okupanta) uczyły się w starej szkole, a od 
1944 r. na organistówce i w domu Władysława Mydlarza. Zajęcia 
prowadzone były w języku polskim, zakazano jednak nauczania 
historii, geografii oraz czytanek o charakterze patriotycznym. Do-
konano też aresztowań polskich nauczycieli, Annę Rusinek wywie-
ziono do Polenlager 86 w Otmuchowie3, 24 kwietnia 1940 r. za-
trzymano natomiast kierownika szkoły Rudolfa Paździorę, który 
przebywał najpierw w KL Dachau, a następnie został przeniesiony 
do KL Mauthausen-Gusen. 20 listopada 1940 r. Rudolf Paździora 
został zwolniony z obozu i wrócił do Inwałdu, gdzie zmarł. Kierow-
nictwo szkoły polskiej objęła jego żona, Stanisława, po niej Józef 
Andruszkiw (1941-1943) i Stefan Kublin (1943/1944). 12 stycznia 
1945 r. zaczęli masowo opuszczać Inwałd niemieccy osadnicy, po 
nich zaś wojsko. 27 stycznia od strony Wadowic przybyli żołnierze 
Armii Czerwonej.
Pisząc o Inwałdzie w czasie II wojny światowej nie sposób nie wspo-
mnieć o losach rodziny Romerów. Już 4 września 1939 r. pojawił 
się we pałacu główny sztab na czele z gen. Friedrichem Materną. 
14 maja 1940 r. Rodryg Romer, który odmówił podpisania volks-
listy, został aresztowany i ostatecznie umieszczony w KL Dachau. 
Niedługo później bo 4 lipca Inwałd opuściła żona Rodryga z młod-
szą córką, Idą, a Niemcy urządzili w pałacu ośrodek szkoleniowy 
dla Hitlerjugend. Zofia Romerowa tak opisywała to wydarzenie: 
„Rano msza św., śniadanie u księdza i wyjazd. Cała służba zapłaka-
na, strasznie to przykre i bolesne zostawiać ich wszystkich w nie-
pewności jutra. Dali nam duże fury i powóz, ale te tylko do mostu 
w Wadowicach. Po rewizji (…) siadłyśmy z Idą i Negusem na fury 
i jazda w nieznane!” Ostatecznie Zofia i Ida znalazły schronienie 
u krewnych w Bieździedzy k. Jasła, gdzie dołączyła do nich reszta 
rodziny, w tym zwolniony z obozu Rodryg. We wrześniu 1943 r. 
zarówno Rodryg, jak i najstarsza córka Romerów, Elżbieta „Lilka” 
oraz jej narzeczony Maksymilian Lohman, zostali aresztowani 
za działalność konspiracyjną i osadzeni w KL Auschwitz (w dzia-
łalność partyzancką zaangażowany był też syn Rodryga i Zofii, 
Karol). W 1945 r. Rodryga przeniesiono do KL Flossenburg, a na-
stępnie do podobozu w Litoměřicach, gdzie pracował w kamienio-
łomach. Lilka natomiast podczas likwidacji oświęcimskiego obozu 
jako jedna z pięciu kobiet uciekła z Marszu Śmierci. Rodzina spo-
tkała się ponownie w Inwałdzie w 1945 r., tu jednak nie mieli już 
do czego wracać. Jeszcze w tym samym roku Romerowie przenieśli 
się do Bielska-Białej, a 2 lata później zostali wywłaszczeni w myśl 
dekretu o reformie rolnej PKWN z 1944 r.
 Po zakończeniu II wojny światowej na terenie całego 
kraju wprowadzono zmiany administracyjne. 25 września 1954 
r. utworzono w Inwałdzie Gromadzką Radę Narodową, która 
funkcjonowała do 31 grudnia 1972 r., kiedy to włączono wieś do 
Urzędu Gminy Andrychów. Zmianom ulegała też administracja te-
rytorialna: w latach 1945-1975 Inwałd znajdował się w granicach 
województwa krakowskiego, następnie zaś od 1975 r. do 1999 r. 

3  Polenlager – niemieckie obozy koncentracyjne i pracy 
przymusowej dla Polaków, zakładane przez władze hitlerowskie na 
Górnym Śląsku i Opolszczyźnie (por. PWN).

należał do województwa bielskiego.
Mieszkańcy Inwałdu po wojnie usiłowali odbudować dawne boga-
te życie społeczne. Reaktywowano wówczas OSP, której komen-
dantem został Michał Mydlarz, a prezesem Józef Smolec, w latach 
1949-1950 powołano też ponownie do życia Koło Gospodyń Wiej-
skich, któremu przewodniczyła Helena Ramza. Ponadto działały 
w Inwałdzie m. in. Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Związek Młodzie-
ży Wiejskiej, Wiejski Dom Kultury (budowę siedziby rozpoczęto 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza „Iskra” przy OSP Inwałd, lata 
70. Zbiory OSP Inwałd.

Koło Gospodyń Wiejskich w Inwałdzie, data nieznana. Zbiory 
Towarzystwa Miłośników Andrychowa, kolekcja Stanisława Kor-
czaka.
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w 1970 r.), Kółko Rolnicze, Spółka Wodna, a także GS „Samopo-
moc Chłopska” – nowy właściciel majątku Romerów, w tym pa-
łacu, w którym w latach 1947-1949 zorganizowano Wojewódzki 
Ośrodek Szkolenia Kadr Mechanizacji Rolnictwa. W 1949 r. budy-
nek znalazł się w posiadaniu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. 
W 1960 r. pałac z otaczającym go parkiem wydzierżawiła Dyrek-
cja Okręgowa Kolei Państwowych w Krakowie i utworzyła w nim 
ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy dla dzieci. W 1999 r. pałac 
Romerów trafił w ręce prywatne i przeszedł gruntowną renowację.
Spośród zmian, jakie przeszedł Inwałd po zakończeniu wojny na-
leży z pewnością wspomnieć o elektryfikacji i radiofonizacji wsi, 
które rozpoczęto już w 1947 r. Inwałd jest również pierwszą wsią 
w Gminie Andrychów, która została zgazyfikowana.
Po wojnie do normalnego trybu pracy wróciła też inwałdzka szkoła, 
której kierownictwo objął repatriant Józef Rymarczuk. 9 maja 1945 
r. w szkole utworzono I. Drużynę Harcerską im. Karola Chodkiewi-
cza, a w 1950 r. powstała świetlica harcerska. 27 listopada 1971 r. 
patronem szkoły został mjr Henryk Sucharski. Kolejnym ważnym 
wydarzeniem, które miało miejsce już po transformacji ustrojowej, 
była rozbudowa szkoły, rozpoczęta w 1995 r. na gruncie przekaza-
nym przez ówczesnego proboszcza, ks. Mariana Mozgowca.
Dziś Inwałd jest prężnie rozwijającą się miejscowością, szcze-
gólnie pod względem turystycznym – działają tu Park Miniatur 
„Świat Marzeń”, „DINOLAND Park Rozrywki”, Warownia Inwałd, 
Ogród Jana Pawła II, Mini Zoo „KUCYK”, czy Park Hotel Łysoń. 
Na atrakcyjność Inwałdu wpływa też niewątpliwie obecność szla-
ków turystycznych (żółty do Kleczy Górnej, czarny na Groń Jana 
Pawła II oraz biegnący w tym samym kierunku zielony szlak 
z Andrychowa). Do Inwałdu przyciąga ludzi również sanktuarium 
maryjne, w którym odprawiane są nabożeństwa fatimskie, zainau-
gurowane w 1985 przez ks. Władysława Kawczaka w 100. rocznicę 
pożaru świątyni. Pozostaje mieć nadzieję, że przez kolejne lata In-
wałd będzie się rozwijał tak dobrze jak dziś.

Daria Rusin

Autorka pragnie serdecznie podziękować za podzielenie się swo-
imi wspomnieniami p. Urszuli Figwer i p. Stanisławowi Kierpcowi. 
Jednocześnie zwraca się z prośbą o kontakt do Czytelników, którzy 
posiadają jakiekolwiek informacje na temat wspomnianej w tek-
ście nauczycielki Anny Rusinek.
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Kalendarium
1906 – założenie Towarzystwa Straży Pożarnej
1914 – 1918 – I wojna światowa
24. 04. 1938 – śmierć Karola Romera
5. 09. 1939 – wkroczenie wojsk hitlerowskich do Inwałdu
24. 04. 1940 – aresztowanie kierownika szkoły Rudolfa Paździory
14. 05. 1940 – aresztowanie Rodryga hr. Romera
27. 01. 1945 – zajęcie Inwałdu przez Armię Czerwoną
1947 – wywłaszczenie rodziny Romerów; początek elektryfikacji wsi
25. 09. 1954 – utworzenie w Inwałdzie Gromadzkiej Rady Narodowej
01. 1973 – Inwałd w granicach Gminy Andrychów
1975 – reforma administracyjna, Inwałd w woj. bielskim (wcześniej 
woj. krakowskie)
1999 – reforma administracyjna, Inwałd w woj. małopolskim

Widok ze zbocza Kuwika. fot. Jan Zieliński
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Dnia 3 lipca 2018 r zmarł w wieku 83 lata

Henryk Plac
Długoletni pracownik WSW Andoria

Człowiek lewicy

                         Wyrazy współczucia Rodzinie     
          przekazują przyjaciele Zmarłego z SLD
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Mityngi Anonimowych 
Alkoholików w Andrychowie

Podajemy aktualną listę miejsc i terminów spotkań grup AA. 
PONIEDZIAŁEK – godz. 17.30, gr. AA „Ptaki” – ul. Starowiej-
ska budynek przychodni 
WTOREK – godz. 19.00, gr. AA „O to chodzi” – ul. Starowiej-
ska budynek przychodni 
ŚRODA – godz. 16.30, gr. AA Podaj dalej” – ul. Starowiejska 
budynek przychodni 
CZWARTEK – godz. 18.00, gr. AA „Stokrotka” – ul. Starowiej-
ska budynek przychodni 
PIĄTEK – godz. 19.00, gr. AA „Exodus” – ul. Batorego 52 
(dom dla bezdomnych) 
SOBOTA – godz. 16.00, gr. AA „Zamek” – ul. Dąbrowskiego 
Oddział Odwykowy 
NIEDZIELA – godz. 17.00, gr. AA „Mgiełka”  – ul. Batorego 
52 (dom dla bezdomnych)
Członkowie grup AA mówią o sobie i zwracają się z tym do innych alkoholików: 
Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą kobiet i mężczyzn, którzy dzielą się nawza-
jem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i po-
magać innym w wychodzeniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa 
we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani 
opłat, jesteśmy samowystarczalni  poprzez własne, dobrowolne datki. Wspól-
nota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, 
organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne polityczne polemiki, nie 
popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest 
trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.    
                  mn

Nigdy nie ośmieliłbym się zaczynać felietonu o pogrzebie od za-
bawnej anegdoty, gdyby nie chodziło o pogrzeb Tomka Partyki, 
człowieka obdarzonego za życia (nielekkiego przecież) wyjątko-
wym poczuciem humoru i jak nikt zdolnego do autoironii. Aneg-
dota była mi zaś potrzebna do zadania pytania: jakim porządnym 
człowiekiem trzeba być i ile dobrego zrobić innym ludziom, żeby 
na pogrzeb przyszedł taki tłum, jak środę 26 czerwca?
Nasza gmina znała już tłumne pogrzeby: w Rzykach sołtysa Jana 
Gołby i  radnego Józefa Burego a w Andrychowie radnego Alek-
sandra Nideckiego czy lekarki Stanisławy Frasikowej. W każdym 
z tych przypadków chodziło o kogoś, kto nie żałował czasu ani 
energii na to, aby czynić dobro innym ludziom, aby działać dla do-
bra naszej Małej Ojczyzny.

Andrzej Fryś

Andrychowskim okiem

Odszedł bardzo dobry 
i porządny człowiek
Franc Fiszer, filozof, w przedwojennej Warszawie znany bardziej 
jako facecjonista, przesiadywał chętnie w ogródkach kawiarnia-
nych. Zdarzało się, że kiedy obok kawiarni przechodził kondukt 
pogrzebowy, Fiszer tubalnym głosem pytał: czy porządnego 
człowieka chowacie?, a gdy otrzymywał odpowiedź, najczęściej 
pozytywną, wstawał od stolika i dołączał się do konduktu.

Zmiana terminu wywozu 
odpadów komunalnych 
(sierpień 2018)

Urząd Miejski w Andrychowie uprzejmie informuje, że w związ-
ku z wywozem odpadów komunalnych przypadającym na dzień 
wolny od pracy tj. 15 sierpnia 2018 r (III środa miesiąca) wywóz 
odpadów przypadający w tym dniu zostanie zrealizowany 18 
sierpnia 2018 r. (III sobota miesiąca).

Zmiana dotyczy posesji:
Sułkowice Środkowe – ul. Wspólna, ul. Okrężna, ul. Nawieśnicka
Andrychów – ul. Beskidzka, ul. Polna, ul. Tkacka, ul. Tkacka Bocz-
na, ul. Wyszyńskiego, ul. Fabryczna, ul. Głowackiego, ul. Szewska, 
ul. Brzegi, ul. 27 Stycznia
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Litery w zaznaczonej kolumnie (uzupełnione literami z pól ze strzałką) utworzą tytuł piosenki, a w zaznaczonych polach czytane 
kolejno rzędami jej wykonawcę. Wśród osób, które prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nadeślą lub przyniosą do redakcji NA w terminie do 27 
sierpnia 2018 r., dla jednej osoby zostanie wyłoniona nagroda – roczna prenumerata „Nowin Andrychowskich” oraz komplet pościeli ufundowany 
przez firmę ANDROPOL. Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: „Kto odpowie mi” - Stan Borys.  
Nagrodę otrzymuje: Bożena Senkowska z Andrychowa. Gratulujemy!

Rozwiąż krzyżówkę! 
Masz szansę 

na roczną prenumeratę 
Nowin Andrychowskich

oraz komplet pościeli 
od firmy ANDROPOL!

OPRACOWAŁ „IMIR”

POZIOMO: 1 ) cierpi ją ubogi, 4 ) czerwonoskóry znany z fryzu-
ry, 8 ) stado koni, 9 ) uwielbiana przez fana , 10 ) cewka o dużym 
oporze elektrycznym, 11 ) bywa że zły kucharz nim rzuca, 12 ) od 
wnuka kartka dla dziadka, 15 ) była rzecz cała a jest w kawałkach, 
19 ) krótkie ogłoszenie w gazecie, 20 ) dyskiem lub młotem, 22 ) 
chiński ziemniak,jams, 23 ) deszczowa pompa, 24 ) bywa spod niej 
sprzedawany chodliwy towar, 25 ) prymitywne łóżko, 28 ) pisem-
ne opracowanie jakiegoś tematu, 32 ) kłujący krzew owocowy, 34 ) 
 bawi w cyrku, 35 ) pęk kwiatów, 36 ) czerwona kropka na czole 
Hinduski, 37 ) ryba słodkowodna, kuzynka karpia, 38 ) przestarza-
le oszust,naciągacz, 39 ) brak sukcesu lub część marynarki.

PIONOWO : 2 ) „ suwak „ wśród ciastek, 3 ) kozacki dowódca, 4 ) 
dumnie nosi czerwone korale, 5 ) idzie za pługiem, 6 ) tarcza Zeu-
sa, 7 ) patrzy na malowane wrota, 13 ) alergia, 14 ) niejedna na 
Nilu, 16 ) interesuje się ptakami, 17 ) nie zawsze dają szczęście, 18 ) 
 grany lub przeżywany, 21 ) argentyński pasterz, 26 ) hak do obra-
cania kłód drewna, 27 ) awangarda to przednia, 29 ) pozostałość 
po ściętym drzewie, 30 ) dawna kara cielesna, 31 ) krzyżuje osnowę 
z wątkiem, 33 ) filmu lub papy.
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Trzeba dodać, że członkowie stowarzyszenia 
działają niezwykle prężnie. W ciągu ostatniego 
pół roku udało im się pozyskać środki na realiza-
cję 4 projektów (tutaj główną zasługę miała obec-
na Prezes Stowarzyszenia). Jednym z projektów 
było właśnie nawiązanie współpracy z innymi 
stowarzyszeniami. Realizując projekt "Wspólnie 
możemy więcej" zorganizowano wyjazd studyjny 
aby Stowarzyszenie "Razem w przyszłość" z Rusi-
nowa nawiązało współpracę ze Stowarzyszeniem 
Gospodyń Wiejskich w Andrychowie. Program 
projektu przewidywał także rekreację - w tym 
m.in. zwiedzanie Zakopanego.
Podczas spotkania, które zorganizowano w Wiej-
skim Domu Kultury w Sułkowicach Łęgu Go-
spodynie SGW dzieliły się swoim doświadczeniem pracy w Stowarzyszeniu. O blaskach i cieniach działalności SGW opowiadała prezes 
Stowarzyszenia - Czesława Wojewodzic. Nie zabrakło informacji o sukcesach naszych Gospodyń, wymiany doświadczeń, były dobre rady 
oraz opowiadania o historii i działaniach obu stowarzyszeń. Głównym powodem powstania Stowarzyszenia "Razem w przyszłość" z Ru-

sinowa była chęć działań lokalnych, oraz możliwość pozyski-
wania funduszy na rozwójm a także promowanie lokalnej 
społeczności - działań społecznych i kulturalnych. Wśród 
zrealizowanych w ostatnim czasie projektów Stowarzysze-
nie zakupiło altanę dla przedszkola, doposażyło plac zabaw, 
ale również otrzymało dofinansowanie Ministerstwa Kultu-
ry na festiwal sławiący poetę ludowego Jana Gacę.
Spotkanie minęło w wesołej atmosferze. O smaczny poczę-
stunek zadbało Koło Gospodyń Wiejskich z Sułkowic Łegu. 
Oprócz rozmów o działaniach obu stowarzyszeń nie zabra-
kło również wzajemnych rozmów, podziwiania twórczości 
gospodyń SGW, które tradycyjnie podczas tego rodzaju spo-
tkań organizują wystawy prac ludowego rękodzieła.

JS

28 lipca 2018 r. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie gościło Stowarzyszenie „Razem w przyszłość” z Rusino-
wa koło Radomia (województwo mazowieckie). Rusinów to miejscowość leżąca na pograniczu województw mazowieckiego, 
łódzkiego i świętokrzyskiego. Stowarzyszenie działa od 2016 roku i liczy 20 członków - zarówno kobiet jak i mężczyzn.

Spotkanie Stowarzyszeń w Sułkowicach-Łęgu
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Podopieczni trenera Jakuba Adamusa rozpoczęli in-
tensywne przygotowania w pierwszej połowie lipca. 
W drużynie pozostał trzon doświadczonych już gra-
czy, takich jak defensorzy Dariusz Kapera i Oleksandr 
Lozniak, pomocnik Filip Kasiński czy napastnik To-
masz Moskała. Uzupełniają ich dwudziesto-kilku 
latkowie (Michał Tylek, Szymon Wandzel, Sebastian 
Marczak czy Kamil Młynarczyk), a także jeszcze 
młodsi zawodnicy, urodzeni na przełomie wieków. 
W sparingach pojawiali się też gracze testowani, któ-
rzy zrobili bardzo dobre wrażenie w ofensywie. Dość 
stwierdzić, że w meczach sparingowych z zespołami 
z Goczałkowic i Jaworzna trafiali do siatki kilkukrot-
nie. Końcem lipca trener Jakub Adamus zaznaczał 
jednak, że ustalenia pomiędzy zawodnikami a klu-
bem nie są jeszcze przypieczętowane, więc trudno 
potwierdzać nazwiska. Nie ulega jednak wątpliwości, 
że jeśli Beskidowi uda się pozyskać tych graczy, to siła 
ofensywna drużyny wzrośnie.
Na początku okresu przygotowawczego piłkarze 
Beskidu Andrychów rozegrali mecz sparingowy ze 
śląskim czwartoligowcem - LKS Goczałkowice-Zdrój. 
Andrychowianie po wyrównanym meczu ulegli 2:3. 
Dwie bramki dla Beskidu zdobyli zawodnicy testo-
wani. Warto wspomnieć, że na meczu pojawił się 
reprezentant Polski Łukasz Piszczek, który jest wy-
chowankiem klubu z Goczałkowic i czynnie angażu-
je się w jego działalność. Kolejny mecz sparingowy 
podopieczni trenera Jakuba Adamusa mieli rozegrać 

z innym śląskim czwartoligowcem – LKS-em Cza-
niec. Plany storpedowała jednak deszczowa aura, 
która sprawiła, że mecz trzeba było odwołać. Do 
skutku doszedł już za to mecz z czołowym zespołem 
okręgówki – Victorią Jaworzno. W upalną sobotę pił-
karze Beskidu Andrychów wygrali 3:0 (2:0). Do siat-
ki pierwsi trafili przyjezdni z Jaworzna, ale arbiter 
odgwizdał pozycję spaloną. Kilka minut później an-
drychowianie przeprowadzili skuteczną kontrę, po 
której Tomasz Moskała wykorzystał dogodną oka-
zję. Przed przerwą Beskid podwyższył, tym razem 
Moskała asystował, a zawodnik testowany w sytuacji 
sam na sam pewnie minął bramkarza i umieścił piłkę 
w siatce. Po przerwie andrychowianie dołożyli jesz-
cze jedno trafienie i ustalili wynik na 3:0.
Małopolski Związek Piłki Nożnej opublikował ter-
minarz rundy jesiennej sezonu 2018/2019 IV ligi  
grupy zachodniej. Na pierwszy ogień podopieczni 
trenera Jakuba Adamusa zmierzą się z nowymi, nie-
znanymi rywalami. Beskid Andrychów rozpocznie 
11 sierpnia od wyjazdowego meczu z beniaminkiem 
- Słomniczanką Słomniki. Pierwszy mecz w Andry-
chowie zostanie rozegrany 15 sierpnia, również z be-
niaminkiem - Węgrzcanką Węgrzce Wielkie. Później 
Beskid czeka wyjazd do Myślenic, a następnie domo-
we starcie z Unią Oświęcim. Godziny rozegrania spo-
tkań w momencie pisania tych słów nie były jeszcze 
potwierdzone.   (gs)

Sezon 2018/2019 za pasem
Letni okres przygotowawczy jest dla piłkarzy czwartoligowych drużyn bardzo krótki, bo trwa zaledwie kilka tygodni. 
Andrychowianie przystępują do kolejnych rozgrywek bez kadrowych rewolucji, a sezon będzie wyjątkowy, jubileuszo-
wy, bo w jego trakcie Beskid będzie świętował 100-lecie działalności.

Terminarz rundy jesiennej grupy 
zachodniej IV ligi małopolskiej:

11-12 sierpnia: Słomniczanka Słomniki - Beskid
15 sierpnia: Beskid - Węgrzcanka Węgrzce Wielkie

18-19 sierpnia: Dalin Myślenice - Beskid
25-26 sierpnia: Beskid - Unia Oświęcim
1-2 września: Pcimianka Pcim - Beskid
8-9 września: Beskid - Górnik Wieliczka

15-16 września: Wiślanka Grabie - Beskid
22-23 września: Beskid - Orzeł Ryczów

29-30 września: Jutrzenka Giebułtów - Beskid
6-7 października: MKS Trzebinia - Beskid

13-14 października: Beskid - Clepardia Kraków
20-21 października: KS Olkusz - Beskid

27-28 października: Beskid - Orzeł Piaski Wielkie
3-4 listopada: LKS Jawiszowice - Beskid

10-11 listopada: Beskid - Kaszowianka Kaszów
terminarz za: facebook.com/BeskidAndrychow



43NOWINYNr 8 (332) - sierpień 2018

www.nowiny.andrychow.eu

Nim przygotowania do nowego sezonu na dobre się roz-
kręciły, wadowicki Podokręg Piłki Nożnej zaplanował już 
pierwszą rundę Pucharu Polski. Łącznie rozegrano szesna-
ście meczów, wśród których nie zabrakło też starć naszych 
okolicznych ekip. Huragan Inwałd pokonał Babią Górę Su-
cha Beskidzka 3:2, Gronie Zagórnik uległy 0:6 Borowikowi 
Bachowice, Leskowiec Rzyki przegrał 2:3 z Sokołem Chrzą-
stowice, Halniak Targanice zwyciężył 8:4 z Orłem Radocza, 
a Burza Roczyny ograła Łysą Górę Zawadka 4:0. W kolej-
nych rundach dołączać będą wyżej notowane ekipy, w tym 
czwartoligowcy z Beskidu Andrychów.

Powrót do ligowych emocji już na dniach! W weekend 11-12 
sierpnia rozegrana zostanie pierwsza kolejka wadowickiej 
klasy A. Burza Roczyny zagra na wyjeździe z BCS Zawoja, 
Halniak Targanice u siebie zmierzy się z Jałowcem Strysza-
wa, z Znicz Sułkowice Bolęcina powalczy w Suchej Beskidzkiej z Babią Górą. Tydzień później, 18-19 sierpnia zostaną zainaugurowane 
rozgrywki w B-klasie. Gronie Zagórnik rozpoczną domowym spotkaniem z Wikliniarzem Woźniki, Leskowiec Rzyki u siebie zagra ze 
Skawą Witanowice, a Huragan Inwałd w wyjazdowym starciu zmierzy się z Olimpią Chocznia. Jesienne rozgrywki potrwają do 10 listo-
pada.  (gs)

Puchar na rozgrzewkę
W sierpniu do walki o ligowe punkty powrócą drużyny w ligach lokalnych. W klasie A naszą gminę reprezentować 
będzie Burza Roczyny, Znicz Sułkowice Bolęcina i Halniak Targanice, a w klasie B Huragan Inwałd, Leskowiec Rzyki oraz 
Gronie Zagórnik.

Zgłoszonych zostało pięć drużyn. Ciekawie zapowiada się start w I Lidze Młodzików gdzie chłopcy z grupy „Czarnej” będą musieli 
rywalizować z nieco starszymi kolegami. Wartym zaznaczenia jest fakt, że dwa zespoły orlików oraz dwie drużyny żaków wystą-
pią w regionalnych pierwszych ligach. Oprócz potyczek ligowych chłopców czeka mnóstwo turniejów oraz meczów kontrolnych. 
W sezonie 2017/2018 zawodnicy z AP Progress wzięli udział łącznie w ponad 220 turniejach i sparingach. Młodzi piłkarze podczas 
wakacji nie przerwali treningów i cały czas systematycznie trenują. Pod koniec lipca cześć dzieci wyjechała na obóz sportowo-re-
kreacyjny nad morze.

Z impetem w nowy sezon
AP Progress przygotowuje się do rozgrywek na sezon 2018/2019. Przypomnijmy, że poprzedni, (debiutancki!) sezon 
w wykonaniu „progresiaków” wypadł bardzo dobrze. Drużyny orlików oraz żaków zajęły pierwsze miejsca w swoich 
ligach. W tym sezonie będzie jeszcze więcej emocji.
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Twoje dziecko rozpiera energia? Po szkole musi się 
„wyszumieć” ? Chcesz, aby zaczęło się integrować 
z innymi dziećmi? Żeby odkleiło wzrok od monito-
ra i smartfona?

Już dziś zapisz go do największej i najlepszej Aka-
demii w okolicy. Być może będzie to początek 
pięknej i niezapomnianej przygody…

Kontakt: 668 357 231
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Początkiem lipca seria turniejów i zabaw została zorga-
nizowana w Sułkowicach Bolęcinie przez LKS Znicz. Za-
wody drużyn z rocznika 2009 wygrał Karol Wadowice, 
w roczniku 2007 najlepszy był AP Progress Andrychów, 
a w XVIII turnieju zakładów pracy zwyciężył zespół 
Szkółki Krzewów Piekiekło.
W połowie lipca na stadionie w Roczynach zorganizowa-
ny został doroczny festyn sportowo-rodzinny. Atrakcje 
rozpoczęły się już o 10:30 od meczu młodzików Burzy 
Roczyny i Huraganu Inwałd, później rozpoczął się turniej 
piłki nożnej orlików, który potrwał aż do popołudnia.
Zorganizowano też spartakiadę dla dzieci, mecz oldbojów 
Burzy Roczyny, a także licytację koszulki i piłek z autogra-
fami piłkarzy Cracovii. Odbyło się też losowanie nagród 
z zakupionych cegiełek, a przez cały wieczór, aż do 3 nad 
ranem, trwała zabawa taneczna. Nie zabrakło również 
wesołego miasteczka, grilla czy bufetu. Organizatorzy 
festynu to zarząd LKS Burza Roczyny oraz Rada Sołecka 
w Roczynach. Fot. Adam Ochocki   (gs)

Piłkarskich festynów czas
Latem w naszej okolicy nie brakuje atrakcji dla miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu – tych małych i tych 
dorosłych. Organizowanych jest wiele turniejów młodzieżowych, a także zawody dla okolicznych firm. 
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Mówiąc o ekstraklasowych zawodnikach (na przestrzeni ostatnich 
kilku, kilkunastu lat) związanych z ziemią andrychowską, nie można 
zapominać o Tomaszu Moskale. Grę na najwyższym szczeblu rozgryw-
kowym zakończył już jednak dość dawno, bo końcem 2010 roku, prze-
chodząc z Cracovii do Puszczy Niepołomice. 41-latek, który walczy 
obecnie w barwach macierzystego Beskidu Andrychów, w Ekstraklasie 
rozegrał 222 mecze, w których strzelił 46 goli. Warto przypomnieć, 
że występował na różnych pozycjach – od napastnika, przez pomoc-
nika, kończąc na lewej stronie obrony. Pamiętać też należy o epizodzie 
w reprezentacji Polski – Moskała wystąpił z orzełkiem na piersi raz, 
w 2002 roku, w meczu towarzyskim z Wyspami Owczymi. Najwyższa 
wartość tego zawodnika oszacowana przez portal Transfermarkt.pl to 
550 tysięcy Euro (w 2007 roku). Obecnie w Beskidzie jest zawodni-
kiem zdecydowanie ofensywnym, wspierającym swoim doświadcze-
niem młodszych kolegów. 
Idąc tokiem stażu ekstraklasowego liczonego liczbą występów, kolej-
ny będzie Mariusz Magiera, wychowanek Halnego Andrychów, któ-
ry większość swojej piłkarskiej kariery spędził na Śląsku. Najpierw 
w Gwarku Zabrze, a później przez długie lata w Górniku Zabrze, 
z krótkimi przerwami na Wisłę Kraków czy ŁKS. Następnie Magiera 
był jednym z filarów Podbeskidzia Bielsko-Biała, a obecnie walczy na 
szczeblu III ligi w GKS-ie Bełchatów, gdzie los skrzyżował jego drogę 
z trenerem Arturem Derbinem, który w przeszłości przez około czte-
ry lata grał w Beskidzie. 33-latek ma na swoim koncie 169 występów 
w Ekstraklasie, w których zdobył 9 bramek. Najwyższa wartość tego 
zawodnika oszacowana przez portal Transfermarkt.pl to 550 tysięcy 
Euro (w 2013 roku). 
Niewiele mniej, bo 161 razy wybiegał na boisko na najwyższym szcze-
blu Adam Kokoszka. Do tego dołożył kilkadziesiąt występów w lidze 
włoskiej (Serie B) oraz rosyjskiej. Wychowanek Beskidu Andrychów 

piłkarskie szlify zbierał w Wiśle Kraków, w drużynie juniorów, rezerw, 
a następnie w pierwszym zespole. Później przeniósł się do włoskiego 
Empoli FC, z którego powrócił w 2011 roku, podpisując kontrakt z Po-
lonią Warszawa. Następnie, aż do zeszłego roku, występował w bar-
wach Śląska Wrocław, z krótką przerwą na przygodę w Torpedo Mo-
skwa. 31-latek stracił niestety cały poprzedni sezon z powodu kontuzji 
kolana. Obecnie próbuje odbudować formę, uczestnicząc w treningach 
między innymi swojego dawnego klubu, czyli Wisły Kraków. Póki co, 
w drugiej połowie lipca, nie pojawiły się jednak żadne informacje, aby 
Kokoszka związał się z jakimś klubem kontraktem. Warto zaznaczyć, 
że Adam Kokoszka zanotował 11 występów w pierwszej reprezentacji 
Polski, zdobywając 2 gole. Najwyższa wartość tego zawodnika oszaco-
wana przez portal Transfermarkt.pl to 900 tysięcy Euro (w 2008 roku). 
Ostatnim zawodnikiem naszego zestawienia jest Damian Chmiel. To 
rówieśnik Adama Kokoszki, 31-latek, który pierwsze kroki stawiał 
w Zniczu Sułkowice Bolęcina. Przez zdecydowaną większość kariery 
związany z klubami z Bielska-Białej – BKS-em i przede wszystkim Pod-
beskidziem. W Ekstraklasie rozegrał łącznie 104 mecze, strzelając 17 
goli. Obecnie Chmiel walczy w barwach Sandecji Nowy Sącz, z którą 
podpisał roczny kontrakt. Najwyższa wartość tego zawodnika osza-
cowana przez portal Transfermarkt.pl to 400 tysięcy Euro (w 2015 
roku). 
Wspomniana czwórka nie wyczerpuje oczywiście tematu piłkarzy 
związanych z ziemią andrychowską, a występujących w znanych i sil-
nych zespołach na przestrzeni lat. Chcieliśmy tym razem skupić się 
jednak wyłącznie na graczach, pochodzących z naszej gminy i notują-
cych seryjne występy na najwyższym szczeblu ligowym w Polsce w XXI 
wieku. Źródła danych: 90minut.pl, transfermarkt.pl   (gs) 

Andrychowscy 
ligowcy
Jeszcze do niedawna 
andrychowszczyzna 
miała czterech repre-
zentantów na boiskach 
piłkarskiej Ekstraklasy, 
których łączna szacun-
kowa wartość rynkowa 
w szczytowych momen-
tach ich karier wynosi-
łaby prawie 2,5 miliona 
Euro. Obecnie niestety 
nie ma ani jednego. 
Jak toczy się kariera 
Tomasza Moskały, Ada-
ma Kokoszki, Mariusza 
Magiery i Damiana 
Chmiela?
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Obce w naszym mieście! 
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Rozwój środków transportu, możliwości 
ich przemieszczania się, szybkość zmian 
w środowisku, są dzisiaj wielokrotnie 
większe, co sprawia, że musimy być bar-
dzo ostrożni przy przenoszeniu nowych 
gatunków do naszych lasów, łąk, ogrodów, 
parków czy terrariów i akwariów.  Mając 
świadomość takich zagrożeń nie musimy 
popełniać takich błędów jak w przeszłości, 
które prowadziły do katastrof i zniszczeń 
na niespotykaną skalę jak np. plagi myszy, 
królików, lisów, dzików, opuncji w Austra-
lii, suma w rzekach Hiszpanii czy pszczół 

afrykańskich w Ameryce!  U nas też mamy 
podobne przykłady, choć może na mniejszą 
skalę jak śliniki luzytańskie, biedronki azja-
tyckie, norki amerykańskie, jenoty czy z ro-
ślin czeremcha amerykańska, dęby czer-
wone, niecierpek gruczołowaty, kolczurka 
klapowana i inne. Obecnie do gatunków in-
wazyjnych zaliczamy już setki, a może i ty-
siące gatunków różnych grup organizmów.  
   W tym numerze Nowin przedstawiamy 
pierwszy z obcych rosnący w Andrycho-
wie, na terenie dawnego WSW - mamu-
towca olbrzymiego (Sequoiadendron gi-

ganteum), którego naturalne drzewostany 
rosną w Kalifornii, w górach Sierra Nevada 
w Ameryce Północnej). Jak się dowiedzieli-
śmy dwa okazy zostały wysiane i posadzo-
ne w latach 60. XX w. Drzewa te w naturze 
osiągają około 90 m wysokości, 10 m śred-
nicy pnia oraz wiek 3,5 tys. lat. Tym samym 
są jednymi z największych organizmów na 
ziemi. Najpotężniejszy obecnie żyjący ma-
mutowiec to ważący ponad 1200 ton Ge-
nerał Sherman. Przy nim andrychowskie 
olbrzymy to zaledwie niemowlaki.

 Jan Zieliński i Wojciech Bloch

Tak, tak obce gatunki nie zawsze oznaczają zagrożenie, a mogą wzbogacić nasze środowisko, upiększyć nasz świat! 
Dzieje się tak, gdy potrafią się zaadoptować, a równocześnie nie stanowią zbyt dużej konkurencji dla naszych rodzi-
mych gatunków i w warunkach naturalnych przegrywają z nimi konkurencję o miejsce, o przestrzeń życiową! Tak się 
działo od zarania dziejów i trwa do dzisiaj. 

Mamutowiec olbrzymi - „igły” i kora

Mamutowiec olbrzymi z Kalifornii, Generał Sherman




