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dzień dobry

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

Słuchaj nas  
codziennie!

Aktualne  
informacje z okolicy!

reklama

Fot. Zbigniew Fot. Zbigniew

Fot. Anna

Fot. Agnieszka Fot. Ania Fot. Kuba

Fot. Zbigniew

lachbud.plandrychów

wynajem maszyn budowlanych

koparka - minikoparka - ładowarka
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temat numeru

Smutne Tour de Pologne

Poprzedniego dnia w rezultacie wypadku na trasie wyścigu 
zmarł belgijski, młody kolarz Bjorg Lambrecht. W związku  
z tragedią nastąpiły zmiany na czwartym, „kocierskim” eta-
pie.  Uczestnicy tylko raz przemknęli przez Targanice i Brze-
zinkę Górną. Przejechali w smutnym peletonie, bez rywali-
zacji. Nastąpiła bowiem tak zwana neutralizacja, utrzymano 
klasyfikację po poprzednim etapie. Peleton na metę na Ko-
cierzu przyprowadzili koledzy z drużyny zmarłego tj. z Lotto 
Soudal. Uczczono pamięć Belga minutą ciszy. W Targani-
cach przy zakręcie do Wielkiej Puszczy pojawiło się także 
sporo obserwatorów. Porządku pilnowała policja i straż miej-
ska. W pobliżu urządzono bazę autobusową kolarskich ekip.   
A oto nasza fotorelacja z TdP w andrychowskiej gminie.

jd  Fot.  Jacek Dyrlaga, Marek Nycz i mat. prasowe TdP

Tegoroczne Tour de Pologne, największa, międzynarodowa impreza kolarska organizowana w naszym kraju 
zawitała 6 sierpnia do gminy Andrychów. Miała jednak smutny przebieg. Została skrócona i obyło się bez spor-
towych emocji.
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temat numeru

Sesję zaplanowano na 8 sierpnia, gdy ten numer Nowin Andry-
chowskich był już w druku, więc nie mogliśmy podać Czytelni-
kom, czy spółkę powołano. Można to sprawdzić na naszej stronie 
internetowej. 
Sesja miała w porządku obrad trzy punkty: 
1. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości położonej na os. 
Korcza w Inwałdzie, 
2. Utworzenie przez Gminę Andrychów spółki komunalnej AEC 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
3. Zmiany w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2019 rok – 
chodzi m.in. o budżet dla MOSKiT-u.

Najważniejszym punktem obrad miało być jednak „utworze-
nie przez Gminę Andrychów spółki komunalnej AEC Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością”. To wynik perturbacji wokół 
elektrociepłowni i jej zadłużenia, ta sytuacja powstała w ostatnich 
tygodniach. Ponieważ ECA zaopatruje w energię i ciepło połowę 
mieszkańców miasta i największe działające tu firmy, sytuacja sta-
ła się poważna.               mn   fot. Robert Fraś

Czy AEC będzie nową spółką gminy?
Podczas sierpniowej, nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej 
radni rozważali utworzenie nowej spółki komunalnej – 
Andrychowskiej Elektrociepłowni AEC Sp. z o.o. Projekt 
takiej uchwały złożył burmistrz Tomasz Żak. – Chodzi mi  
o zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa energetycz-
nego i w zaopatrzeniu w ciepło – mówi Tomasz Żak.
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samorząd

Obaj alpiniści pochodzą z gminy andry-
chowskiej – Damian Mizera mieszka 
w Sułkowicach, a Michał Kruczała w An-
drychowie. Od lat chodzą po górach, zaczy-
nali w Beskidach, potem były Tatry a w tym 
roku razem ruszyli w Alpy. Mont Blanc to 
kolejny szczyt najwyższych europejskich 
gór, który andrychowianie zaliczyli w tym 
sezonie. Wyprawę przygotowywali od pół roku, a samo podejście zajęło im kilkadziesiąt godzin z trzema noclegami w górach. Wybrali 
najtrudniejszą trasę, tzw. „papieską” od włoskiej strony, wiodącą przez dwa lodowce, szczególnie niebezpieczne latem, gdy otwierają 
się szczeliny lodowe. Jak nam powiedział pan Damian, trafił im się jeden z najpiękniejszych pogodowo dni w tym sezonie.

mn   Fot. Archiwum prywatne uczestników wyprawy

Andrychowianie na dachu Europy
Damian Mizera i Michał Krucza-
ła niedawno weszli na Mont Blanc 
(4808,72 m n.p.m.) najtrudniejszą 
trasą, od strony włoskiej. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania kompleksowe 
zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej w Gminie 
Andrychów – realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Za-
danie polegać będzie na rewitalizacji obszaru Pańskiej Góry oraz 
Stawu Anteckiego (zob. foto) w Andrychowie, poprzez nadanie 
nowej funkcji terenom dawnych stawów hodowlanych. Zadanie 
w pierwszej części obejmuje budowę zbiornika wodnego, wokół 
którego projektuje się ogólnodostępne tereny rekreacyjne. Druga 

część zdania obejmie tereny Parku Miejskiego – Pańska Góra i pro-
jektuje się przebudowę istniejących oraz budowę nowych ciągów 
komunikacyjnych na tym terenie wraz z pozostałą infrastrukturą 
techniczną. Kosztorys inwestora przewidywał na to zadanie 18,9 
mln zł. Oferta oświęcimskiej firmy mieści się w tej kwocie, ale te-
raz trzeba dokładnie przyjrzeć się ofercie, która wpłynęła. Przypo-
mnijmy, że unijna dotacja do tego zadania sięga 14 mln zł. 

mn   Fot. Jacek Dyrlaga

Będzie rewitalizacja Pańskiej Góry
Burmistrz Andrychowa w lipcu ogłosił przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Pańska Góra – kompleksowe zagospodarowanie 
przestrzeni rekreacyjnej i parkowej w Gminie Andrychów”. Zgłosiła się firma z Oświęcimia i być może zostanie wykonawcą.
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samorząd

Nowy budynek składa się z trzynastu mieszkań o powierzchni od 
24 do 44 metrów, rozmieszczonych w dwóch kondygnacjach par-
teru i piętra. Są to mieszkania socjalne o standardzie podstawo-
wym, przeznaczone dla osób o niskich dochodach. Każdy lokal 
ma  węzeł sanitarny – czyli łazienkę i toaletę – i aneks kuchenny 
połączony z jednym dużym pokojem. Podłogi wyłożone są ce-
ramiką a pod nimi jest ogrzewanie podłogowe. Dom nie ma in-
stalacji gazowej, więc wszystkie urządzenia np. kuchenne będą na 
prąd. Każde mieszkanie ma wejście wprost z otwartego pasażu 
wzdłuż budynku, nie ma tutaj żadnego korytarza. 

Domy utworzą niewielkie osiedle obok Zakładu Wodociągów i Ka-
nalizacji przy ul. Batorego. W ubiegłym roku Gmina wykupiła tam 
prywatne działki, aby mogły być wybudowane kolejne trzy domy. 
Pierwszy budynek postawiła i prowadzi w nim teraz prace wykoń-
czeniowe firma DTM Daniel Kaczmarz z Kęt. Ta sama firma wybu-
dowała przedszkole w Roczynach. Koszt jednego domu to 2 miliony 
100 tysięcy złotych. Odwiedziliśmy teren budowy i zrobiliśmy tam 
aktualne zdjęcia. Sami zobaczcie, jak postępują prace. Dom zostanie 
oddany do użytku najprawdopodobniej w październiku.

mn  Fot. Marek Nycz

Dom socjalny prawie gotowy
Trwają już prace wykończeniowe w bloku socjalnym, jaki gmina zbudowała przy ulicy Batorego. Pierwsi lokatorzy 
wprowadzą się jesienią. Potem powstaną w tym miejscu jeszcze trzy takie budynki.

Byli wspólnicy dogadali się i na podstawie tego porozumienia Kęty 
przejęły 343 udziały Andrychowa w MZK. Tym samym od 1 lipca 
Andrychów jest poza spółką, a jej jedynymi udziałowcami pozo-
stają Kęty (większościowy) i Porąbka. Notarialną umowę podpisali: 
Mirosław Wasztyl, zastępca burmistrza Andrychowa i Marcin 
Śliwa Zastępca burmistrza Kęt. Tak zakończyła się ponad 20-let-
nia współpraca obu gmin w organizacji transportu publicznego.
Ponieważ wyjście Andrychowa ze spółki omawiane jest od daw-
na i starania te nie były tajemnicą, wielu andrychowian i kęczan 
pyta nas – dzwoniąc do redakcji – czy w chwili obecnej nie 
zagrozi to funkcjonowaniu dwóch linii łączących oba miasta: 
przez Bulowice i przez Czaniec? Jak zapewniają nas włodarze 
obu miast, w tej kwestii wszystko pozostaje bez zmian do końca 
czerwca 2020 r. To też jest część porozumienia. Autobusy 
MZK nadal będą obsługiwać linie „2” i „10” i nie zmienią się 

też rozkłady jazdy. W tym czasie Andrychów będzie też ponosił 
proporcjonalną część kosztów utrzymania tych połączeń. Po 30 
czerwca 2020 roku – taka jest umowa – linie te przejmie jako 
organizator Andrychów.  

mn

Andrychów wyszedł z MZK
W lipcu weszła w życie notarialna umowa pomiędzy Andrychowem i Kętami, która kończy andrychowski udział w Mię-
dzygminnym Zakładzie Komunikacji. Nie ma to żadnego wpływu na funkcjonowanie linii „2” i „10”, do czerwca 2020 r. 
nadal będą obsługiwane przez MZK i nic też nie zmienia się w rozkładach jazdy na tych liniach.
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samorząd

GUS podliczył inwestycje w 2478 gminach w całej Polsce. Biorąc 
pod uwagę okres 2014-2020 urząd statystyczny wpisał do niego 
rok przyszły, jak widać, bo wiele inwestycji trwa, a ich termin za-
kończenia i rozliczenia z przyznanych dotacji przypada właśnie 
na rok 2020. 
Wartość umów bądź decyzji o dofinansowaniu przekroczyła 
w tym czasie w całej Polsce 380 mld zł. Trzeba dodać, że wartość 
całkowita prowadzonych w Polsce inwestycji unijnych liczona 
jest łącznie z wkładem krajowym i udziałem beneficjentów, z po-
lityki spójności i jest to ok. 10 tys. zł na mieszkańca.
Absolutnym liderem jest oczywiście stolica. Warszawa pozyskała 
i wydała 19,64 mld, Kraków - 7,5 mld, Łódź - 7,47 mld, Wrocław 
- 5,68 mld i Poznań - 5,29 mld. To największe polskie miasta, 
aglomeracje z dużą koncentracją przemysłu, usług i administracji. 
W naszym regionie Małopolski Zachodniej dotacje docierają i są 
konsumowane w różnym stopniu. Są tu gminy wiodące, ale też 
samorządy słabo radzące sobie w tym wyścigu po dotacje unij-
ne. Portal wadowice24.pl podsumował ten ranking GUS-u, bio-
rąc pod uwagę ogólne liczby i w przeliczeniu na głowę jednego 
mieszkańca. Oto wartość projektów unijnych realizowanych na 
terenie gmin regionu w latach 2014-2020:
gm. Zator - 283 493 191 zł; czyli 30 489 zł na mieszkańca
gm. Andrychów - 170 128 004 zł; czyli 3 897 zł na mieszkańca
gm. Wadowice - 165 019 642 zł; czyli 4 350 zł na mieszkańca
gm. Kęty - 109 131 703 zł; czyli 3 191 zł na mieszkańca

gm. Kalwaria - 83 315 467 zł;  czyli 4 156 zł na mieszkańca
m. S. Beskidzka - 73 905 865 zł; czyli 8 063 zł na mieszkańca
gm. Brzeźnica - 17 754 004 zł; czyli 1 716 zł na mieszkańca
gm. Stryszów - 15 749 937 zł; czyli 2 297 zł na mieszkańca
gm. Wieprz - 13 334 198 zł; czyli 1 076 zł na mieszkańca
gm. Mucharz - 12 600 037 zł; czyli 3 056 zł na mieszkańca
gm. Spytkowice - 12 571 617 zł; czyli 2 773 zł na mieszkańca
gm. Lanckorona - 8 505 419 zł; czyli 1 364 zł na mieszkańca
gm. Tomice - 2 586 184 zł; czyli 316 zł na mieszkańca
Jak widać, w naszym regionie najwięcej pieniędzy unijnych trafiło 
do gminy Zator, gdzie wartość realizowanych inwestycji z fundu-
szy unijnych wynosi 283 mln zł. Na drugim miejscu znalazła się 
gmina Andrychów (170 mln zł), a potem Wadowice (165 mln zł), 
a czwarte są sąsiednie Kęty (109 mln). Niestety, dziesięciokrotnie 
mniej pieniędzy z funduszy unijnych trafia u nas do gmin wiej-
skich. Najlepiej jest w Brzeźnicy (17,7 mln zł), a najgorzej w To-
micach, gdzie wartość unijnych inwestycji to zaledwie 2,5 mln zł.
Zator jest również tą gminą naszego regionu, gdzie w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca wartość unijnych inwestycji jest 
największa i wynosi 30 489 złotych, tymczasem w będących na 
drugim biegunie Tomicach to zaledwie 316 zł. Na wynik Zatora 
oczywiście wpływ miały inwestycje realizowane w ostatnich la-
tach w strefie ekonomicznej i fundusze, jakie pozyskiwał nie tylko 
samorząd, ale też firmy instalujące się w tej gminie i jej strefie.

mn

Andrychów na drugim miejscu
Główny Urząd Statystyczny podsumował inwestycje, które samorządy zrealizowały za unijne dotacje w okresie od 
2014 roku po 2020. W Małopolsce Zachodniej Andrychów należy do ścisłej czołówki i zajmuje drugie miejsce w ran-
kingu, zaraz za prężnie rozwijającym się Zatorem.

Po remoncie ulicy Daszyńskiego i części Pachla przyszła kolej na ciąg dalszy. 
Władze miasta ogłosiły nawet przetarg, w wyniku którego miała być wyłonio-
na firma przeprowadzająca rewitalizację osiedla. Plany są ambitne. Na Olszy-
nach powstanie nowy plac zabaw, siłownia zewnętrza, zostaną wyremontowa-
ne chodniki i ulice, urządzone parkingi. Zaplanowano też utworzenie ścieżki  
rowerowej, kwartałów zieleni, a także przewidziano modernizację oświetlenia. 
To tylko niektóre z przedsięwzięć.
I teraz wiadomość mniej optymistyczna. Firmy zainteresowane przeprowa-
dzeniem rewitalizacji Olszyn miały czas do 25 lipca na składanie ofert. Jak 
dowiedzieliśmy się od wiceburmistrza Mirosława Wasztyla, wpłynęła tylko 
jedna oferta. Opiewała na kwotę 5,4 miliona złotych, podczas gdy w budżecie 
zarezerwowano sumę o trzy miliony niższą. W związku z tym postępowanie 
unieważniono. Zastępca burmistrza zapowiada, że ponownie zostanie ogło-
szony przetarg, ale nie od razu. Najprawdopodobniej wczesną jesienią, gdy 
minie szczyt inwestycyjny i firmy szukające zamówień będą skłonne obniżać ceny.  Okres na zrealizowanie inwestycji to 10 miesięcy 
od daty podpisania umowy.  

jd  Fot. Marek Nycz

Olszyny przed rewitalizacją, ale…
Dla mieszkańców Olszyn mamy dobrą i nieco gorszą wiadomość. Zaczynamy od tej optymistycznej: osiedle czeka 
drugi etap przebudowy.
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sołectwa

Po wiejskich wyborach

NOWA KADENCJA SOŁTYSÓW – KIM SĄ, CO PLANUJĄ? (CZĘŚĆ II)

Można uznać to za jedną z nie-
spodzianek wiejskich wyborów 
w gminie Andrychów. Graży-
na Stuglik-Nizio niewielką 
wprawdzie przewagą głosów, 
ale jednak pokonała dotych-
czasowego gospodarza Inwał-
du i została sołtysem. 
Co ciekawe, będzie łączyć 
obowiązki w rodzinnej wsi 
z powinnościami zawodowy-
mi. A zajmuje odpowiedzial-
ne stanowisko. Jest bowiem 
kierownikiem Inspektoratu 
Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Wadowicach. Po-
siada dyplomy magistra ekono-
mii Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach oraz studiów 
podyplomowych w dziedzinie 
zarządzania zasobami ludzkimi 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Nie ukrywa swojej głębokiej re-
ligijności. Należy wraz z mężem 
do Ruchu Światło – Życie. Jest 
matką dwóch córek. Dlaczego 
zdecydowała się kandydować? 
- Od urodzenia mieszkam w Inwał-
dzie, chodzę na zebrania wiejskie, 
wiele też podróżuję, sporo obserwuję 
i widzę różnice między moją miejsco-
wością a tym co dzieje się gdzie indziej 
– odpowiada Grażyna Stuglik-
-Nizio. - Chciałabym, aby Inwałd 
był ładniejszy, piękniejszy. Dobra lo-
kalizacja powinna przekładać się na 
korzyść mojej wsi. Wygląda na to, że 
jest inaczej. Chcę to zmienić. Mamy 
tutaj atrakcje przyciągające turystów, 
tysiące osób przejeżdża przez wioskę.
Jedną z dewiz nowej sołtys jest 

Kontynuujemy cykl poświęcony sołtysom gminy Andrychów. W poprzednim wydaniu „Nowin Andrychowskich” za-
prezentowaliśmy gospodarzy wsi, którzy objęli funkcje bez konieczności przeprowadzania wyborów. Byli jedynymi 
kandydatami. Tym razem piszemy o sołtysach wybranych w głosowaniach powszechnych.

Inwałd: Grażyna Stuglik-Nizio

stwierdzenie, że „Nie ma ładnej gminy i ładne-
go powiatu bez ładnego Inwałdu”. Jakie zatem 
ma plany i marzenia? Na pierwszym miejscu wy-
mienia zmianę organizacji konduktów pogrze-
bowych. Obecnie, po nabożeństwie w kościele, 
odprowadzenie zmarłych na cmentarz odbywa 
się drogą krajową. Zajmowany jest wtedy jeden 
pas jezdni, co blokuje płynny przejazd pojaz-
dów. Zdaniem nowej gospodyni Inwałdu należy, 
po przykryciu przydrożnego rowu, poszerzyć 
chodnik i tam kierować kondukty. Marzeniem 
sołtys byłaby budowa nowej siedziby Wiejskie-
go Domu Kultury np. obok szkoły.  To dłuż-
sza perspektywa. W bliższej zamierza zabiegać 
o remonty dróg dojazdowych do wszystkich 
skupisk. Liczy na modernizację ulicy Wiejskiej 
i kontynuację budowy chodnika przy drodze 
krajowej. Jej zdaniem część istniejącego trak-

tu dla pieszych nadaje się już do naprawy. Po-
nadto chce, by zostały uregulowane sprawy 
własnościowe mostów oraz przed wszystkim 
gruntów pod niektórymi drogami gminnymi. 
Grażyna Stuglik-Nizio planuje też integrować 
wiejską społeczność, w tym szczególnie zadbać 
o seniorów i ich czas wolny. Podobnie myśli 
o młodzieży. A jak pogodzi sołtys sprawy zawo-
dowe z kontaktami z mieszkańcami Inwałdu? 
Zamierza uruchomić dyżury w Wiejskim Domu 
Kultury, deklaruje też, że jej dom jest otwarty, 
a i sama gotowa byłaby odwiedzać mieszkań-
ców. W realizacji zamierzeń będą jej pomagać 
członkowie Rady Sołeckiej. Tworzą ją w obecnej 
kadencji: Józef  Dziedzic, Emil Graboń, Piotr 
Gwoździewicz, Marek Nowak, Piotr Smaza 
i Janina Sordyl.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga
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sołectwa

Przeszła weryfikację podczas wyborów, minimalnie pokonała 
konkurenta i na trzecią już kadencję została sołtysem Sułkowic-
-Łęgu. Józefa Kapela nadal zatem będzie pełnić dwie funkcje 
w samorządzie lokalnym, ponieważ jest także radną Rady Miej-
skiej w Andrychowie.
Po raz pierwszy gospodarzem sołectwa wybrano ją w 2012 roku 
po śmierci poprzedniego sołtysa – Henryka Tomaszka. 
Największą satysfakcję w dotychczasowej działalności sołtys ma 
z dokonań na drogach. Wiele jezdni wyremontowano, sporo uzy-
skało nawierzchnie asfaltowe, przykładowo na osiedlach Francja 
i Gierkówka, a także trzy odcinki ulicy Sadowej czy droga mię-
dzy Beskidzką a stacją benzynową. To nie wszystko. Gospodyni 
wymienia także trakty do stanicy „Hucuł” czy modernizowaną 
w lipcu za milion złotych ul. Mostową. Na odwodnienie i chodnik 
czeka ul. Centralna. Wiele dróg zyskało nawierzchnie bitumiczne 
(np. Turystyczna Boczna, ul. Oś. Podmiejskie czy dwa stumetro-
we wjazdy na ulicę Dobrą) lub z tłucznia. Te ostatnie czekają na 
dalsze remonty. Józefa Kapela sądzi, że do końca obecnej kaden-
cji uda się jej zmodernizować drogi tak, że do każdego osiedla czy 
skupiska domów będą prowadziły asfaltówki. Zastrzega jednak, 
iż dotyczy to obecnego stanu. Wioska ciągle się bowiem rozwija 
i powstają nowe domy. Udało się doprowadzić do instalacji wie-
lu przydrożnych korytek. Cieszy naszą bohaterkę również nowe 
boisko wielofunkcyjne przy szkole. Przyznaje jednocześnie, że co 
prawda w niektórych sprawach różni się z burmistrzem Toma-
szem Żakiem, to jednak nie można mu zarzucić, że nie pamięta 
o Sułkowicach-Łęgu, a świadczą o tym zrealizowane i zaplanowa-
ne inwestycje. A jakie plany ma sołtys na nadchodzącą kadencję? 
To dokończenie budowy chodnika od ulicy Centralnej (na wyso-
kości skrzyżowania z Sadową) do Wspólnej. - Drugą ważna sprawą 
jest remont Wiejskiego Domu Kultury – mówi sołtys. - Mam tu na myśli 
głównie toalety i stolarkę, które były wykonane „za komuny”. Drzwi są tu 
zamykane i otwierane na zasuwy. Wygląda to okropnie. A przecież w WDK 
odbywa się bardzo dużo zajęć, sporo osób się przewija. Józefa Kapela liczy 
ponadto na powstanie siłowni zewnętrznej na placu zarządzanym 
przez Stowarzyszenie „Dajmy Dzieciom Radość”. Jak podkreśla 
w uzgodnieniu z burmistrzem inwestycja będzie finansowana po 
połowie przez samorząd gminny i z puli funduszu sołeckiego. 
Kolejne zaplanowane zadania dotyczą poprawy bezpieczeństwa 

w Sułkowicach-Łęgu i Targanicach Dolnych. Sołtys wyliczyła, 
że brakuje w sołectwie 66 lamp ulicznych. Szczególne potrzeby 
dotyczą kilku rejonów ulic Sadowej, Mostowej i Turystycznej, ale 
również Faustyny, Centralnej Bocznej, Dobrej Bocznej, Długiej 
Bocznej, Zarzecznej oraz osiedla Gierkówka. Józefa Kapela za-
powiada remont dziurawej ul. Turystycznej (od Beskidzkiej do 
Centralnej), powstał już projekt. Niektórzy mieszkańcy postulują, 
aby ulica ta była jednokierunkowa. Także na modernizację czeka 
ulica, przy której połowa gospodarstw ma adres, ulicy Central-
nej, a połowa Sadowej. Asfaltem powinna być wyściełana rów-
nież Miarkówka. Obecnie wykonywany jest projekt. Sołtys zbiera 
podpisy mieszkańców pod wnioskiem do Urzędu Miejskiego, by 
nawierzchnia asfaltowa powstała na ul. Dobrej Bocznej w Tar-
ganicach Dolnych. Podpisy są natomiast zebrane od gospodarzy 
zamieszkałych przy ulicy Długiej Bocznej oraz mieszkańców jed-
nego z fragmentów ul. Górskiej i jest nadzieja na remont tych 
jezdni.
W obecnej kadencji Józefa Kapela będzie miała do pomocy 
następujących członków Rady Sołeckiej: Andrzej Góra, Kazi-
mierz Kasperkiewicz, Michał Kasperkiewicz, Ryszard Pie-
tera, Agnieszka Smolarek i Józef  Sordyl.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Sułkowice-Łęg: Józefa Kapela

Autopromocja
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sołectwa

W Sułkowicach-Bolęcinie jest osobą doskonale znaną, w Radzie 
Sołeckiej działa od 36 lat (z krótką przerwą). Podczas ostatnich 
wyborów zdecydował się ubiegać o funkcję sołtysa, zdobył za-
ufanie większości głosujących i zwyciężył. Aleksander Oboza, 
o czym warto wiedzieć, jest… współzałożycielem sołectwa Bo-
lęcina. Wraz z późniejszym posłem, a obecnie radnym powiato-
wym Tadeuszem Sabatem oraz wieloma miejscowymi rodzi-
nami, od końca lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku dążył do 
wyodrębnienia w Sułkowicach oddzielnej jednostki. Stało się 
to w 1983 roku. Bolęcińska część wioski, zdaniem inicjatorów, 
była zaniedbana i gorzej traktowana niż Łęg. Aleksander Oboza 
został przewodniczącym Rady Sołeckiej w Sułkowicach-Bolę-
cinie. Wtedy tym gremium nie kierował jeszcze sołtys. Funkcję 
tę (przewodniczącego) potem zlikwidowano wskutek zmiany 
ustawodawstwa. Aleksander Oboza pozostał w Radzie Sołeckiej. 
Zaangażował się również w działalność miejscowej Ochotniczej 
Straży Pożarnej, a także Rady Parafialnej. Należał do grupy bro-
niącej szkoły przed częściową likwidacją 20 lat temu (gimnazjali-
ści mieli być dowożeni do Andrychowa).
A dlaczego obecnie zdecydował się podjąć trudu pracy jako go-
spodarz sołectwa? - Wiele osób, zwłaszcza starszych, namawiało mnie 
do tego, gdyż nie podobał się im styl pracy i rządów mojej poprzedniczki – 
odpowiada Aleksander Oboza. - Nie było współpracy między sołtysem 
a Radą Sołecką. Poprzedniczka nie zwoływała posiedzeń Rad Sołeckich. 
Sołtys podkreśla, że Bolęcina w ostatnich latach rozwijała się 
głównie dzięki staraniom właśnie Rady Sołeckiej oraz zaanga-
żowaniu mieszkańców. A z większych inwestycji były to m.in.: 
budowa chodnika, rozbudowa szkoły, powstanie parkingów przy 
kościele i szkole czy pawilonu LKS Znicz. Aleksander Oboza 
chce, by zdynamizować rozwój Bolęciny. Przypomina, że w jego 
sołectwie mieszkańcy należą do bardzo zaangażowanych na rzecz 
środowiska lokalnego. Nigdy nie żałowali grosza na miejscowe 
przedsięwzięcia. Sporo inwestycji powstawało dzięki darowi-
znom, datkom i pracom społecznym. Przykładami są wodociąg 
i gazociąg oraz w pewnej części kanalizacja. Bolęcinianie wybudo-

wali kościół, plebanię i garaże dla OSP, pracowali przy budowie 
pawilonu Znicza. - Myślę, że nie ma chyba gdzie indziej mieszkańców 
tak zaangażowanych w rozwój lokalnego środowiska – mówi sołtys. 
Obecnie nowy gospodarz Bolęciny zapowiada budowę chodnika 
przez wieś, przy drodze powiatowej wiodącego od Andrychowa 
aż do Rzyk. Inwestycję współfinansują gmina Andrychów i Sta-
rostwo Powiatowe w Wadowicach. Zaplanowano również trakt 
dla pieszych do górnej części Bolęciny od mniej więcej wysokości 
kościoła. Inne zadania to dalsza rozbudowa szkoły, rozpoczął się 
drugi etap, a w trzecim zaplanowano termomodernizację obiektu. 
Aleksander Oboza wspomina jeszcze o urządzeniu parkingu przed 
cmentarzem oraz rozbudowie remizy, gdzie brakuje pomieszczeń 
dla druhów. Mówi również o konieczności remontu świetlicy wiej-
skiej nad sklepem „Wizanu” w centrum sołectwa. A to tylko waż-
niejsze przedsięwzięcia. Sołtys będzie miał do pomocy Radę So-
łecką. W jej skład wchodzą: Lucyna Bizoń, Franciszek Chmiel, 
Leszek Książek Wiesław Mikołajek, Czesław Wojewodzic 
i Jerzy Wojewodzic. To osoby o dużym doświadczeniu. Są w tym 
gronie dwaj byli sołtysi. Bolęciński gospodarz deklaruje, że choć 
nadal jest jeszcze aktywny zawodowo, to nie przeszkodzi mu to 
w utrzymywaniu stałych kontaktów z mieszkańcami. Będzie miał 
przynajmniej raz w tygodniu stałe dyżury, o których w szczegółach 
wkrótce poinformuje. Poda także do publicznej wiadomości swój 
numer telefonu. Gdy sołtys będzie w pracy to odbierze rozmowę 
żona i przekaże treść informacji mężowi. 

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Sułkowice-Bolęcina: 
Aleksander Oboza

2 sierpnia w WDK w Targanicach odbyło się spotkanie wiejskie mające 
na celu  wybór sołtysa i rady sołeckiej. W ostatnich wyborach sołec-
kich w całej Gminie Andrychów wybrano już nowych sołtysów i rady 
sołeckie. Tylko w Targanicach nie zgłosił się żaden kandydat, a kaden-
cja dotychczasowego sołtysa – był nim Adam Kowalczyk – wygasła. 
W zebraniu wzięło udział 44. mieszkańców. Zaproponowano kandyda-
turę 7 osób, spośród których tylko jedna wyraziła zgodę – Adam Ko-
walczyk. Swoją kandydaturę zgłosił także Jan Kowalczyk. Ostatecznie w tajnym głosowaniu Adama Kowalczyka poparły 24 osoby,  
a Jan Kowalczyk otrzymał 2 głosy. Kolejno zaproponowano i wybrano 6-osobowy skład rady sołeckiej. Sylwetkę Adama Kowalczyka 
przedstawimy Państwu w kolejnych Nowinach Andrychowskich.                         ap   Fot. Anna Piotrwoska

Nowy stary sołtys Targanic
Targanice mają w końcu sołtysa. Został nim po raz kolej-
ny Adam Kowalczyk.
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inwestycje

W obiekcie wcześniej znajdowały się lokale socjalne. Niestety, ich 
użytkownicy pozostawili tu pogorzelisko. W każdym pomiesz-
czeniu widać było ślady zaniedbań i wręcz zniszczeń. Na szczę-
ście budynek przejął OPS i cały parter jest już pięknie odnowiony 
oraz odmieniony. Są tu dwa pokoje dla czterech osób, dobrze 
urządzona kuchnia oraz łazienka. Również elewacja zewnętrz-
na przeszła rewitalizację i obiekt z zewnątrz wygląda niemal jak 
nowy. Jak informują dyrektor OPS Elżbieta Prus i koordyna-
tor projektu Ewa Kierpiec, utworzone mieszkanie ma charakter 
treningowy. Będzie służyło osobom młodym, opuszczającym 
rodziny zastępcze, także niepełnosprawnym, które przez trzy 
miesiące (z możliwością przedłużenia) zostaną przygotowane do 
usamodzielnienia. Otrzymają pomoc m.in. psychologiczną, praw-
ną i terapeutyczną. - Zamieszkanie w takim lokalu, to nie tylko pewne 
prawa, ale również obowiązki – stwierdza Ewa Kierpiec. - Trzeba wraz 
z opiekunem brać udział w treningach podnoszących kompetencje podstawo-
we. Pomagamy im w sprzątaniu, utrzymaniu czystości, gotowaniu, dbaniu 
o przestrzeń w mieszkaniu i na zewnątrz. Wprawdzie lokatorzy będą 
osobami pełnoletnimi, to jednak pozostaną pod stałą opieką, by 
nie nazywać nadzorem, kogoś z OPS. Wartość projektu szersze-
go niż tylko tworzenie mieszkania chronionego wynosi 1,2 mln 
złotych wydatkowanych przez trzy lata. Pieniądze te przezna-
czone są na adaptację budynku przy ulicy Batorego, koszty tre-
ningów oraz działania dodatkowe związane z przedsięwzięciami 
skierowanymi do niepełnosprawnych. Grupa taka (piętnastooso-
bowa) weźmie udział w zajęciach podnoszących różnego rodzaju 
umiejętności. Odbywać się to będzie nie tylko w Andrychowie, 
ale także podczas tygodniowego wyjazdu do Szczyrku. Niepełno-
sprawnym towarzyszyć będą opiekunowie, dla których również 
zaplanowano zajęcia. 

Przygotowania do otwarcia mieszkania chronionego trwały od 
lutego i wymagało od pracowników OPS sporo trudu oraz wysił-
ku także poza godzinami pracy. - Za wniesiony wkład pracy serdecznie 
wszystkim dziękuję – mówi dyrektor Elżbieta Prus. Na sercu szefo-
wej OPS i jej pracowników leży jeszcze sprawa pomieszczeń na 
piętrze. Wymagają podobnie dużego remontu jak parter.
W otwarciu placówki wzięli udział burmistrz Tomasz Żak, jego 
zastępca Wojciech Polak, skarbnik gminy Dorota Żywioł, 
a także dyrektor gabinetu burmistrza Agnieszka Gierszew-
ska. Wszyscy byli pod wrażeniem wykonanej przez OPS pracy. 
Władze gminy dołożyły się do remontu obiektu. Znaczna część 
pieniędzy pochodziła z projektu opracowanego przez OPS, a sfi-
nansowanego z puli Unii Europejskiej.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Pierwsze mieszkanie chronione otwarte
1 lipca przy ulicy Batorego otwarto pierwszy w gminie budynek z mieszkaniem chronionym. To inicjatywa realizowana 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach większego przedsięwzięcia.

Pokój w mieszkaniu chronionym Jedna z nielicznych tylko „pamiątek” pozostawionych 
po poprzednich lokatorach.
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samorząd

Inwałdzka szkoła od lat utrzymuje się 
w czołówce pod względem średnich wy-
ników procentowych zdawalności egza-
minów i w porównawczej skali stanino-
wej wśród gimnazjalistów. W tym roku 
znakomicie spisali się uczniowie kończący 
podstawówkę w tej placówce. Z języka 
polskiego okazali się najlepsi w powiecie 
wadowickim, a działa tutaj 67 szkół pod-
stawowych. Średnia uzyskana na egzami-
nie to 80,91 proc. oraz dziewiąty, najwyż-
szy z możliwych stanin. W matematyce 
podobnie – inwałdzianie okazali się naj-
lepsi w powiecie; 70,37 proc. średnia oraz 
„dziewiątka” staninowa (jedyna w pow. 
wadowickim!). Z języka obcego lepsze od 
Inwałdu okazały się tylko andrychowska 
SP nr 3 i szkoła w Sułkowicach-Łęgu.
Wyniki składającego się z pięciu czę-
ści egzaminu gimnazjalnego plasują ZSS 

w Inwałdzie również na I miejscu w gmi-
nie. Uczniowie tej placówki byli najlepsi 
z matematyki, historii i wiedzy o społeczeń-
stwie oraz przedmiotów przyrodniczych, 
plasując szkołę w powiatowej czołówce. 
Na II miejscu po ZSS w Sułkowicach-Łęgu 
znalazła się placówka inwałdzka w języku 
polskim oraz identycznie na drugim, tyle że 
po andrychowskiej SP nr 5 w języku angiel-
skim. - Praca z dzieckiem zaczyna się u nas już 
od przedszkola, czyli praktycznie trzeciego roku 
życia – mówi dyrektor Michał Kołodziej-
czyk, dyrektor inwałdzkiego ZSS. - Duży 
wkład w późniejsze sukcesy mają również nauczy-
ciele nauczania zintegrowanego czyli klas I – III. 
A w klasach starszych specjaliści przedmiotowi 
wiele czasu spędzają z uczniami na zajęciach do-
datkowych. Należą im się podziękowania, ponie-
waż bez tej pracy nie byłoby takich wyników. 
W gminie Andrychów na wyróżnienie 

zasługują też inne szkoły. Średnie wyniki 
egzaminów przewyższają bowiem ogólno-
polskie, wojewódzkie i powiatowe wskaź-
niki. Ósmoklasiści ze szkoły w Sułkowi-
cach-Łęgu okazali się najlepsi w gminie na 
egzaminie z języka angielskiego, a trzecie 
miejsce po Inwałdzie zajął Zagórnik. Bar-
dzo dobre rezultaty z języka polskiego 
i matematyki mają SP nr 3 i Sułkowice-
-Łęg, ustępując tylko Inwałdowi.
Wśród gimnazjalistów I miejsce z języ-
ka angielskiego, poziomu podstawowego 
przypadło w naszej gminie SP nr 5, a trze-
cie po Inwałdzie – Roczynom. Język polski 
doskonale wypadł w Rzykach, SP nr 3 i Ro-
czynach. Historia i WOS w Roczynach i SP 
nr 5. Matematyka w Rzykach, Roczynach 
i SP nr 3. Przedmioty przyrodnicze w SP nr 
5, Rzykach, SP nr 3 i Roczynach.

jd 

Wyniki egzaminów: Inwałd górą!
Znane są ostateczne wyniki egzaminów ósmoklasistów i gimnazjalistów. Ci pierwsi zdawali po raz pierwszy, a drudzy 
po raz ostatni. Wyśmienitymi rezultatami może pochwalić się Zespół Szkół Samorządowych w Inwałdzie, ale także 
spora część pozostałych placówek z naszej gminy ma powody do satysfakcji.

Gościem Radia Andrychów była Urszula Odrzywolska-Ma-
zgaj, kierownik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu 
Miejskiego w Andrychowie. Zapytaliśmy panią kierownik, czy 
urząd ma takie plany. – Absolutnie jest to nieprawdą – mówi Ur-
szula Odrzywolska-Mazgaj. I dodaje, że nawet wstępnie nie 
było takich pomysłów, wyklucza je plan miejscowy zagospo-
darowania przestrzennego. Cmentarza nie można umieścić ot 
tak, gdzie się chce – w tej kwestii są ściśle określone przepisy.
Nieporozumienie wzięło się prawdopodobnie z jakiejś czę-
ściowej informacji związanej z decyzjami Rady Miejskiej do-
tyczącymi poprawy funkcjonowania obecnie użytkowanego 
cmentarza komunalnego w Andrychowie. Jego obszar jest już 
maksymalnie powiększony, ale będzie działał co najmniej 20 
lat. W Andrychowie co roku odbywa się ok. 200 pochówków. 
Potem rzeczywiście trzeba będzie znaleźć nowe miejsce. Już 
w 2006 roku pojawiła się koncepcja urządzenia nowego cmen-

tarza komunalnego po zachodniej stronie Białej Drogi, mniej 
więcej naprzeciwko nieczynnego i zrekultywowanego już skła-
dowiska. Wtedy mowa była tylko o rezerwacji miejsca i wpi-
sanie tego faktu do planu miejscowego. W przyszłości trzeba 
będzie tam jeszcze przeprowadzić badania gruntu i uzyskać sto-
sowne zgody, m.in. wojewody. Ale to jest melodia przyszłości. 

mn   Fot. Marek Nycz

Cmentarna plotka
Nie będzie nowego cmentarza za osiedlem Lenartowicza. 
Urząd jednoznacznie dementuje krążącą po mieście plotkę. 
- To wynik jakiegoś nieporozumienia – mówią władze gminy.
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nowinki

3 lipca w Urzędzie Miejskim reprezentujący lokalne władze bur-
mistrz Tomasz Żak i skarbnik gminy Dorota Żywioł podpisali 
stosowną umowę z właścicielami Firmy Budowlanej Lachendro. 
Wartość brutto robót to nieco ponad 522 tysiące złotych. Czas 
wykonania to cztery miesiące. A co zaplanowano w ramach in-
westycji? Przede wszystkim powstanie instalacja przeciwpożaro-
wa oraz taras przy obserwatorium astronomicznym. Natomiast 
wyremontowane będzie zaplecze sanitarne i szatnie sąsiadujące 
z salą sportową. Ponadto wymalowana zostanie lamperia na II 
pietrze placówki.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Kolejny etap inwestycji 
w Sułkowicach-Bolęcinie

W Sułkowicach-Bolęcinie kontynuowana będzie przebu-
dowa i rozbudowa siedziby miejscowego Zespołu Szkół 
Samorządowych.

Burmistrz Tomasz Żak ogłosił przetarg na zaprojektowanie, 
budowę i instalację urządzeń na przystankach. Z najbardziej 
odczuwalnych oraz widocznych rezultatów inwestycji będzie 
pojawienie się tablic elektronicznych ze szczegółami dotyczący-
mi przyjazdów, odjazdów oraz czasu oczekiwania na autobusy. 
Termin na realizację przedsięwzięcia wynosi dziewięć miesięcy. 
Otwarcie kopert z ofertami nastąpiło 5 sierpnia. Tak więc nowy 
system ruszy prawdopodobnie na przełomie wiosny i lata przy-
szłego roku.

jd   Fot. Archiwum Nowiny Andrychowskie

Przystankowy przetarg
Rozpoczyna się kolejny etap rozbudowy i modernizacji 
infrastruktury komunikacji publicznej.

Takiego statusu nie ma na przykład Izba Regionalna Ziemi An-
drychowskiej prowadzona w Pałacu Bobrowskich przez Towa-
rzystwo Miłośników Andrychowa. Placówka przy Podgórskiej 
działała od jesieni 1996 roku, utworzona przez Edwarda Szla-
gora w dawnym gospodarstwie wiejskim, które obejmowało 
niegdyś dom, stodołę, młyn, tartak i staw. Zachowały się tylko 
dwa pierwsze obiekty. To w nich właściciel zgromadził i prezen-
tował wiele cennych eksponatów związanych z życiem codzien-
nym mieszkańców podbeskidzkich wsi, ale także na przykład 
dotyczących społeczności żydowskiej Andrychowa. W muzeum 
organizował również odczyty, prelekcje i dyskusje o tematyce 
historycznej. Do najpopularniejszych należało spotkanie po-
święcone młynarstwu na ziemi andrychowskiej z odczytem 
Antoniego Kramarza i referatem pisemnym profesor Henryki 
Kramarz. Do rodziny Kramarzów należy, przypomnijmy zabyt-
kowy tartak przy ulicy Batorego. Na podstawie dokumentów 
zgromadzonych w andrychowskim muzeum powstało kilka 
prac magisterskich i licencjackich. Niestety, 15 września 2018 r. 
w wieku 79 lat zmarł Edward Szlagor. Niedawno próbowałem 
sprawdzić, jakie są losy Muzeum Historyczno-Etnograficzne-
go. Wizyta na miejscu zasmuciła mnie. Wejście zamknięte na 
kłódkę. Zza ogrodu widać część eksponatów znajdujących się 
przy stodole. Próbowałem skontaktować się – zgodnie z zale-
ceniami na stronie internetowej placówki – z osobami odpo-
wiedzialnymi za informacje o placówce. E-maila wysłałem 12 
czerwca. Niestety, odpowiedzi nie otrzymałem. Liczę zatem, 
że po publikacji w Nowinach Andrychowskich będzie reakcja. 
A najbardziej ucieszyłaby, zapewne nie tylko mnie, wiadomość 
o kontynuacji działalności muzeum.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Koniec muzeum?

Wszystko wskazuje na to, że przestała działać ważna 
placówka zajmującą się przeszłością. To Muzeum Hi-
storyczno-Etnograficzne przy ulicy Podgórskiej. Jedyne 
w gminie andrychowskiej muzeum zarejestrowane przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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To sprawa nienowa. Dobrych kilka lat temu Lasy Państwowe 
wprowadziły zakaz wjazdu na polankę, która jest zakończeniem 
drogi wiodącej obok starej kuźni. Niegdyś mogło tu zaparkować 
kilkanaście samochodów osobowych. Od pewnego czasu zatrzy-
mywać się nie można na drodze dojazdowej, gdyż pojawiły się 
znaki ze stosownymi zakazami. Nad potokiem istnieje niewielki 
parking komercyjny, pojawiła się też praktyka parkowania na po-
dwórkach u okolicznych gospodarzy.
W związku z zainteresowaniem tym tematem poprosiliśmy 
o wyjaśnienia zastępcę nadleśniczego Nadleśnictwa Andrychów 
Arkadiusza Zaśkę. Niestety, dla amatorów parkowania w Rzy-
kach Jagódkach dobrych wiadomości nie mamy. - To jest pas leśny, 
a w takim miejscu parkowanie jest niedozwolone – wyjaśnia wiceszef  
nadleśnictwa. - My też mamy związane ręce przepisami. Poza tym prowa-
dzimy tutaj normalną gospodarkę leśną. Co prawda nie ma tu drzew a grunt 
jest utwardzony, ale to nadal obszar leśny. Miejsce to służy składowaniu 
drewna. Arkadiusz Zaśko podkreśla, że o wyłączeniu tego miejsca 
z możliwości parkowania zadecydowały także inne względy. Mo-
głoby się zdarzyć, iż zwożone przez pracowników leśnych drew-
no uszkodzi samochody. - I co wtedy? – pyta retorycznie zastępca 
nadleśniczego. A my dopytywaliśmy jeszcze o niedziele i święta, 
kiedy leśnicy nie pracują. Na te dni także nie można dopuścić 
parkowania, bo przepisy nie pozwalają.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Lasy Państwowe ograniczają 
pielgrzymów i turystów?

Niektóre osoby przyjeżdżające do Rzyk Jagódek skarżą 
się na brak wygodnych miejsc postojowych. Co więcej, 
zarzucają Nadleśnictwu Andrychów blokowanie ruchu 
pielgrzymkowego na Groń Jana Pawła II i turystycznego 
w tej części Beskidu Małego.

Właściciele ośrodka „Czarny Groń”, sponsorzy tablic, sfinanso-
wali naprawę. Minęły kolejne lata i znów te górskie mini-obiekty 
nie spełniają swych funkcji, wręcz straszą. Tym razem nie wiado-
mo, czyja to „zasługa”. Być może trochę wandali, a trochę zrobił 
swoje upływ czasu? Tak czy inaczej sprawę zgłosiliśmy autorowi 
i zarazem koledze redakcyjnemu Janowi Zielińskiemu. On poin-
formował z kolei o problemie właścicieli „Czarnego Gronia”. Ci 
nie poddają się przeciwnościom i najprawdopodobniej odnowią 
te bardzo przydatne tablice. Podobny los przed paru laty spotkał 
plansze na szczycie Leskowca. Tam także je odnowiono stara-
niem Oddziału Ziemi Wadowickiej PTTK, którego prezesem jest 
andrychowianin Dyonizy Szczygielski.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Smutny los 
widokowych tablic

Przed laty na szczycie Czarnego Gronia powstały tabli-
ce widokowe. Jednym z ich autorów był Jan Zieliński. Są, 
a właściwie były, dodatkową atrakcją i pomocą w podzi-
wianiu okolicznych szczytów, przełęczy i dolin. Niestety, 
dopada je ciągły pech. Już po kilkunastu miesiącach do-
rwali się do nich wandale. Były zniszczone tak, że stały się 
praktycznie bezużyteczne. 

W wieku 89 lat zmarł płk. dr Marian Socała. Pogrzeb odbył 
się 9 lipca w Warszawie. 
Marian Socała urodził się w Sułkowicach-Bolęcinie. Ukoń-
czył liceum w Bielsku-Białej, wstąpił do wojska, ukończył 
Akademię Sztabu Generalnego. Doktorat obronił na Woj-
skowej Akademii Technicznej, gdzie niemal przez cały czas 
służby był wykładowcą. Miał na swoim koncie sporo pu-
blikacji poświęconych szkoleniu wojskowemu. Przez pewien 
okres był też zastępcą dowódcy Warszawskiego Okręgu 
Wojskowego. Wkrótce na łamach Nowin Andrychowskich 
napiszemy więcej o pułkowniku.

jd

Odszedł pułkownik
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Zespół odniósł spory sukces; najlepiej rozwiązał quiz matema-
tyczny, a w całej rywalizacji wywalczył srebrny medal. O Piotrze 
pisaliśmy w Nowinach Andrychowskich już trzy lata temu, gdy 
jako laureat olimpiad przedmiotowych z matematyki, fizyki i in-
formatyki otrzymał nagrodę burmistrza Tomasza Żaka dla uta-
lentowanych uczniów. Nasz srebrny medalista po ukończeniu 
Gimnazjum nr 1 kontynuował naukę w V Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Jest tegorocznym 
absolwentem tej renomowanej placówki.

jd   Fot. ITYM
Na zdjęciu: Piotr Ryłko (przy mikrofonie) prezentuje polską dru-
żynę.

Matematyczne srebro 
dla andrychowianina

Barcelona gościła na początku lipca uczestników Mię-
dzynarodowego Turnieju Młodych Matematyków – ITYM 
2019. Brali w nim udział uczniowie szkół średnich z ca-
łego świata. Kapitanem polskiej, sześcioosobowej repre-
zentacji był andrychowianin Piotr Ryłko. 

Wakacje w Świetlicy rozpoczęły się bardzo ciekawie. Świetlicowy 
ogród przy ulicy Metalowców zamienił się w miejsce pełne atrak-
cji. Dzieci przeprowadzały proste eksperymenty, wykonywały 
slime z ekologicznych produktów, tworzyły wakacyjne zawieszki 
na drzwi, dekorowały ciasteczka. Nie zabrakło również uwielbia-
nych przez dzieci zabaw z chustą animacyjną oraz baniek my-
dlanych. Zabawy dla dzieci przygotowali wychowawcy Świetlicy.

Tekst i foto: OPS w Andrychowie

Wakacje w Świetlicy

Drewniany kościół od kilku lat można zwiedzać w okresie waka-
cji w każdą niedzielę od godz. 9.00 od 12.00. W związku z przy-
stąpieniem do malowania wnętrza nowego kościoła, po namo-
wach parafian, ks. Proboszcz postanowił niedzielne Eucharystie 
sprawować w drewnianej świątyni. Przy tej okazji można złożyć 
ofiarę na utrzymanie uroczego zabytku, który etapami jest pod-
dawany renowacji wewnątrz oraz na zewnątrz.

Oprac. P   Źródło:  parafianidek.pl

Msze święte 
w zabytkowym kościele
 Rada Parafialna wraz z ks. Proboszczem zaprasza na nie-
dzielne Msze święte, które odprawiane będą w zabytko-
wej, XVI-wiecznej świątyni w Nidku.
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Questing to edukacyjna gra terenowa, której celem jest wykonanie 
określonego zadania i odnalezienie skarbu, ale przede wszystkim 
odkrycie dziedzictwa regionalnego. Andrychowski quest opowia-
da o historii i rozwoju sportu i rekreacji w naszym mieście. - Quest 
powstał dzięki uprzejmości Grupy LGD Wadoviana, która zaprosiła nas 
do swojego projektu, najpierw współtworzenia wadowickiego questu, a potem 
razem działaliśmy w celu stworzenia tego andrychowskiego. – mówi Anna 
Buda z andrychowskiego MOSKiT-u.

W zabawie może wziąć udział każdy, bez względu na wiek, 
w dowolnie wybranym przez siebie terminie. Uczestnik questu 
otrzymuje mapkę i opis, czyli zapisane wierszem zadania do zre-
alizowania. Wędrując zgodnie z instrukcjami rozwiązuje zagad-
ki i łamigłówki. Na końcu uczestnik zabawy odkrywa skarb – 
skrzynkę z pieczątką, poświadczającą, że rozwiązał quest.

Mapa ze szlakiem i wierszowanymi wskazówkami, dostępna jest 
w Miejskim Ośrodku Sportu, Kultury i Turystyki w Andrycho-
wie, ul. Rynek 27 od 29 lipca 2019 r. oraz na stronie internetowej 
www.bestquest.pl                 Oprac. p

Andrychowski Quest już gotowy

Wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć Andrychów w wa-
kacyjnym, sportowo-rekreacyjnym świetle zapraszamy na 
wędrówkę nowym questem! Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Wadoviana”, Towarzystwo Miłośników Andry-
chowa i Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych zapraszają do 
spaceru śladami międzywojennych sportowców i turystów!

Najpierw pojawili się tu wandale, którzy zniszczyli tabliczki kie-
runkowe. Dzieła zniszczenia dopełnił kierowca (kierowcy?), któ-
ry źle potraktował słupki i łańcuchy zabezpieczające, oddzielające 
jezdnię od chodników. A na koniec z okazji skorzystali złomiarze. 
Zakosili oni znaki. Sprawą zainteresowali się słuchacze Radia An-
drychów i czytelnicy Nowin Andrychowskich. Niektórzy inter-
weniowali u administratora drogi czyli w Starostwie Powiatowym 
w Wadowicach. Obiecano im zajęcie się problemem. Na razie 
bezskutecznie. W związku z tym zwrócili się do naszej redakcji 
o podjęcie tematu. Jak dowiedzieliśmy się od kierownika Wydzia-
łu Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Wadowicach 
Piotra Lemparta, skierował on na miejsce podległych mu pra-
cowników. - Pracownicy stwierdzili, że tych znaków przy Białej Drodze 
po prostu nie ma – mówi kierownik. - W związku z tym trzeba bę-
dzie je zamówić. Na realizację musimy jednak czekać. Zdaniem Piotra 
Lemparta znaki powinny pojawić się przy rondzie na przełomie 
września i października.

jd   Fot. Marek Nycz 

Znikające znaki 

Wiele miesięcy temu z okolic ronda przy ulicy Biała Droga 
zniknęły cztery ważne znaki drogowe.

W zmaganiach młodych adeptów piłkarskiego rzemiosła najlepsi okazali się 
zawodnicy AP Progressu Andrychów, na drugim miejscu uplasowała się dru-
żyna Football Academy Żywiec, a na trzecim Strzelec Budzów. Kolejne lokaty 
zajęły zespoły: Babia Góra Sucha Beskidzka, Znicz Sułkowice, Zapora Po-
rąbka, Burza Roczyny, Football Academy Beskid Andrychów oraz Akademia 
Mistrzów Cracovia Andrychów. Z kolei w turnieju zakładów pracy na podium 
uplasowały się ekipy Koppol, Komitech oraz Young Boys. Oprócz zmagań na 
boiskach wydarzeniom towarzyszyły tradycyjne atrakcje w postaci bufetu czy 
loterii fantowej z atrakcyjnymi nagrodami. 

Foto: Grzegorz Bargiel / profil Znicza na Facebooku

Piłkarskie święto w Sułkowicach-Bolęcinie
Początkiem lipca już po raz dziewiętnasty w Sułkowicach-Bolęcinie odbył się Turniej Piłki Nożnej Zakładów Pracy pod 
patronatem Burmistrza Andrychowa. Ponadto zorganizowany został XVI Turniej Orlików.
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Jak informuje Starostwo Powiatowe w Wadowicach w naszym 
powiecie największym powodzeniem cieszyły się licea ogólno-
kształcące (Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-
-Curie oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity 
w Wadowicach). Sporym zainteresowaniem młodzież obdarzyła 
także zawód technika informatyka jaki oferują andrychowskie 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach. 
We wrześniu do szkół ponadpodstawowych pójdzie – na skutek 
reformy edukacji – tzw. podwójny rocznik. Będą to absolwenci 
ośmioletnich podstawówek oraz wygaszanych gimnazjów, dlate-
go aktualna oferta edukacyjna została podwojona. W Andrycho-
wie uruchomionych zostanie 28 oddziałów klas pierwszych (13 
po gimnazjum, 15 po szkole podstawowej). 
W tym:
- 12 oddziałów w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skło-
dowskiej-Curie (6 po gimnazjum, 6 po szkole podstawowej);
- 14 oddziałów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego (6 po gimnazjum, 8 po szkole podstawowej);

- 2 oddziały w Zespole Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej (1 po 
gimnazjum, 1 po szkole podstawowej).
Liczba aplikacji kandydatów to 801 (można było składać doku-
menty do wielu placówek), a przyjętych 785 co oznacza, że 16 
osób weźmie udział w rekrutacji uzupełniającej, która trwa do 
23 sierpnia br. Wychodząc naprzeciw wyzwaniu jakim jest po-
dwójny rocznik w niektórym szkołach przygotowano dodatkowe 
sale lekcyjne oraz wprowadzony zostanie dwuzmianowy system 
lekcyjny.  Jak zapewnia Starostwo Powiatowe w powiecie wado-
wickim oferta edukacyjna zaspokoi zapotrzebowanie dla wszyst-
kich uczniów. 

Oprac. ap   Fot. Anna Piotrowska

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Na rok szkolny 2019/2020 do andrychowskich szkół przyję-
tych zostało ogółem 785 uczniów – 382 po gimnazjum, 403 
po szkole podstawowej. Liczba aplikacji kandydatów to 801. 

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny uzyskać mogą rów-
nież rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej 
troje dzieci. Jej posiadacze mogą korzystać z wszelakiego rodzaju 
atrakcyjnych ulg w wielu sektorach: komunikacja publiczna, instytu-
cje publiczne, supermarkety, stacje paliw, instytucje kulturalne typu 
kino czy teatr, ośrodki sportowe, obiekty turystyczne, gastronomia 
– we wszystkich miejscach oznaczonych hasłem „Tu honorujemy 
Kartę Dużej Rodziny”.
Rodzice mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny dożywotnio. Dzieci 
legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stop-
niu niepełnosprawności dokument otrzymują na czas trwania orze-
czenia. W innych przypadkach karta ma charakter czasowy: do 18 
roku życia dziecka oraz do 25 roku życia uczących się dzieci. Karta 
Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie każdej osobie, która zosta-
ła zgłoszona we wniosku. Oprócz spersonalizowanej karty plastiko-
wej dostępna jest także jej elektroniczna wersja. Koszty ponosimy 
tylko gdy chcemy uzyskać duplikat karty - 9,56 zł. oraz kiedy chcemy 
wyrobić drugą jej formę - 9,21 zł.
Aby stać się posiadaczem Karty Dużej Rodziny, należy złożyć uzu-
pełniony Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Andrychowie, przy ul. Metalowców 10 (wnio-
sek do pobrania na w/w stronach internetowych lub w siedzibie 
Ośrodka). W Gminie Andrychów funkcjonują dwa programy dla 
rodzin wielodzietnych: Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny oraz 
Andrychowska Rodzina na Plus. Wykaz podmiotów w całym kraju 
oraz tych lokalnych, jakie są uczestnikami programów znajdą Pań-
stwo m.in. na stronie OPS w Andrychowie: www.ops.andrychow.eu

ap   Fot. Anna Piotrowska

Korzyści z Karty Dużej Rodziny
W Gminie Andrychów złożono już ponad tysiąc sto wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, a jej posiadaczami 
stało się blisko 5 000 osób (karty w formie tradycyjnej oraz elektronicznej). Karta Dużej Rodziny to system zniżek de-
dykowany dla rodzin wielodzietnych, z minimum trójką dzieci na utrzymaniu. 
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W okresie od 1 sierpnia do 31 października 2019 r. wszystkie bu-
dynki, których właściciele do tej pory nie dostarczyli do Urzędu 
Miejskiego w Andrychowie wypełnionej ankiety odwiedzą an-
kieterzy, którzy przeprowadzą krótki, trwający ok. 5 min wywiad 
pytając m.in. o sposób ogrzewania budynku (rodzaj kotła oraz 
stosowanego paliwa), stopień ocieplenia budynku, plany dotyczą-
ce ewentualnej zmiany systemu ogrzewania, czy przeprowadzenia 
termomodernizacji.
W celu sprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji może być 
ona realizowana również w soboty i niedziele.
Ankieterzy będą posiadać legitymację oraz upoważnienie Burmi-
strza Andrychowa, które uprawniają ich do przeprowadzenia an-
kiety. Ankieterzy nie będą wchodzić do budynków czy mieszkań.
Zwracam się do Państwa o przychylność dla ankieterów oraz 
rzetelne udzielanie odpowiedzi. Przeprowadzenie inwentaryzacji 
leży w naszym wspólnym interesie. Jej wykonanie pozwoli ocenić 
jaka jest skala potrzeb w naszej Gminie w zakresie wymiany pieca 
na nowy czy też docieplenia budynków oraz umożliwi opracowa-
nie właściwych działań i propozycji wsparcia mieszkańców. 

W razie pytań i wątpliwości lub potwierdzenia tożsamości ankie-
tera można kontaktować się z Urzędem Miejskim pod numerem 
telefonu: 662 765 593 lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w An-
drychowie w pokoju nr 116 (I piętro).  
Ankieta dostępna jest również do pobrania na stronie interneto-
wej Urzędu Miejskiego: www.andrychow.eu/ankieta-inwentary-
zacja-ogrzewania-budynkow/  
Ankietę można także wypełnić on-line, odnośnik na naszej stro-
nie www.radioandrychow.pl

Szanowni Mieszkańcy Gminy Andrychów!
W związku z ciążącymi na gminach obowiązkami w zakresie realizacji  Programu ochrony powietrza dla województwa 
małopolskiego, na terenie Gminy Andrychów obecnie jest prowadzona  inwentaryzacja źródeł ogrzewania budynków.

Wykazały to badania – jak informuje Urząd Miejski w Andrycho-
wie. Słuchacze Radia Andrychów i czytelnicy Nowin Andrychow-
skich dzwonią do nas i pytają co się dzieje, że od kilkunastu dni 
jakość wody pogarszała się w zastraszającym tempie, a w ostatni 
weekend woda wręcz zakwitła na czerwono i ma ceglasty kolor. 
Jak dowiedzieliśmy się w Wydziale Ochrony Środowiska, kilka dni 
temu wszczęto postępowanie wyjaśniające. Zostały pobrane prób-
ki wody i poszły do badania, a ich wyniki już są gotowe. Pracownicy ochrony środowiska informują, że wiciowce nie są niebezpieczne, 
ale w stawie i tak nie wolno się kąpać. Eugleniny rozwinęły się z powodu wysokich temperatur i dużego nasłonecznienia. Jak się ich 
pozbędziemy ze stawu, tego jeszcze nie wiadomo.                  mn   Fot. Marek Nycz

Winna euglenina
Wiemy już, dlaczego andrychowski staw wygląda tak jak 
wygląda. Wodę w tym zbiorniku opanowały eugleniny 
z rodziny wiciowców. Nie są groźne.
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Na początku artykułu warto przypomnieć, że linię tę oddano do 
użytku 131 lat temu, w 1888 roku. Ile trwała ta budowa napiszę na 
końcu, aby było to puentą i komentarzem do dzisiejszej sytuacji.

Miało być lepiej…

Od pięciu lat słyszymy, że rząd (jeszcze poprzedni) wyasygno-
wał 122,5 mln zł na renowację i unowocześnienie tej starej linii. 
Jej rewitalizacja miała na celu przede wszystkim stworzenie dla 
podróżnych alternatywy zatłoczonej i grzęznącej w korkach DK 
52. Zamiast godzinę autem do Bielska (wliczając w to przymuso-
we postoje) byłaby to nieco ponad półgodzinna jazda. Podobnie 
szybciej docieralibyśmy do Krakowa zważywszy, że sam przebu-
dowany węzeł w Kalwarii umożliwi skrócenie podróży o co naj-
mniej 20 minut. Po przebudowie torów byłoby jeszcze szybciej.
Słyszeliśmy, że właśnie przebudowane i przeprofilowane torowi-
ska, a także nowe i bezpieczniejsze przejazdy kolejowe pozwolą 
na rozwinięcie przez pociągi większej prędkości niż dotychcza-
sowa – dziś to maksymalnie 40 km/godz. Po remoncie pociągi 
miałyby mknąc tutaj z zawrotną szybkością 80 km/godz. 

…i wyszło jak zawsze

Niedawno na portalu Rynek Kolejowy pojawił się artykuł o obec-
nej sytuacji na linii 117. Okazuje się, że PKP Polskie Linie Kole-
jowe unieważniły ostatni przetarg, bo złożone oferty wykonaw-
ców znacznie przekroczyły założenia  kosztorysu inwestorskiego. 
Chodziło o remont całego odcinka od Kalwarii do granic woje-
wództwa, czyli Kóz Zagrody. Odcinek po śląskiej stronie mają 
robić tamtejsze koleje. 
Inwestor przygotowuje tę inwestycję od czterech lat i wciąż 
dysponuje kwotą 122,5 mln zł, choć przez ten czas ceny usług 
i materiałów budowlanych poszybowały w górę, niektóre wzro-

sły dwukrotnie. Więc linię 117 spotkał ten sam los, co budowy 
polskich autostrad (od trzech lat nic i uciekają wykonawcy) czy 
obwodnic dużych miast, jak np. Częstochowy – tam też wszystko 
stoi. Ale o tym w mediach narodowych mówi się tak samo dużo, 
jak o milionie elektrycznych aut, 8 elektrowniach atomowych czy 
100 tys. mieszkań.  

Optymizmu nam nie brakuje

Teraz PKP PLK ogłosiły nowy przetarg, ale już tylko na odci-
nek Wadowice – Andrychów. Ma być rozstrzygnięty w przyszłym 
roku. Jeśli wyłoni wykonawcę, to prace potrwają do… 2022 roku, 
choć remont ma objąć tylko 13 km torów. pomiędzy Wadowica-
mi a Andrychowem. Po drodze powstanie przystanek i mijanka, 
a prędkość pociągów wzrośnie do 80 km/h
– Wzrośnie przepustowość linii kolejowej. Podróżni będą mogli korzystać 
z nowoczesnych peronów, a mieszkańcy Wadowic otrzymają nowy przysta-
nek na wysokości os. Podhalanin – wylicza w rozmowie z Rynkiem 
Kolejowym Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP PLK. 
Inwestor planuje podpisać umowę z wykonawcą jeszcze w tym 
roku, a prace budowlane mają się zakończyć w połowie 2022 
roku.
Ale to nie koniec pobożnych życzeń: - Wykonanie kolejnych etapów 
prac planujemy zrealizować w nowej perspektywie budżetowej Unii Euro-
pejskiej. PLK będzie starać się działać tak, by realizacja zadań się ze sobą 
zazębiła, by ograniczyć czas modernizacji tej linii – obiecuje Hamarnik. 
Jeszcze nie bardzo wiemy, ile z tej unijnej kasy w ogóle dostanie-
my, ale skórę na niedźwiedziu zawsze można podzielić. 
Na koniec przypomnę, że planowany od czterech lat remont już 
jest o rok dłuższy od budowy tej linii w XIX wieku. Budowa linii 
117 trwała trzy lata. 

man

Pech linii 117
Nie ma szczęścia nasza linia kolejowa 117 z Kalwarii do Bielska-Białej. Mimo, że od pięciu lat są fundusze na jej re-
mont, wszystko się przeciąga i pojawiają się kolejne odległe terminy realizacji tego zadania.
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Życiorys Kazimierza Malarza, miesz-
kańca naszego miasta, z górami związany 
jest od dzieciństwa. Wtedy z rodziną za-
czął wędrówki, najpierw po Beskidach. 
Gdy miał sześć lat, to jeździł już na nar-
tach. - Narty wykonał ojciec, który był zegar-
mistrzem – wspomina Kazimierz Malarz. 
- Takiego sprzętu nie można było wtedy kupić 
(mowa o drugiej połowie lat czterdzie-
stych ubiegłego wieku – dop. JD). Na 
krajoznawczych eskapadach czy szusach 
wszakże nie poprzestał. Jako niespełna 
25-letni młodzieniec wstąpił do Górskie-
go Ochotniczego Pogotowia Ratowni-
czego. Potem, w latach 1970 – 1996 , był 
kierownikiem schroniska „Leskowiec”. 
Funkcję tę objął za namową przyjaciół. 
Łączył obowiązki służbowe z działalno-
ścią społeczną w GOPR. Pierwsze lata 
ochotniczego ratownictwa andrychowia-
nina z pewnością do łatwych nie należały. 
W schronisku „Leskowiec” nie było tele-
fonu stacjonarnego, komórki to był świat 
książkowych fantazji. Nikt nie marzył o lą-
dowisku dla helikopterów. - Poszkodowanego 
człowieka po udzieleniu pierwszej pomocy zwo-
ziło się do Rzyk, do gajówki i stamtąd dopiero 
dzwoniło po pogotowie ratunkowe – relacjonuje 
Kazimierz Malarz. Większość ratowników 
nie miała też prywatnych telefonów i kie-

dy tylko trzeba było wzywać dodatkowe 
posiłki, to chodziło się od mieszkania do 
mieszkania po goprowców. Już na począt-
ku działalności w GOPR naszemu boha-
terowi przyszło brać udział w dramatycz-
nej akcji ratowniczej. 3 i 4 kwietnia 1969 r. 
doszło do pamiętnej katastrofy samolotu 
pasażerskiego AN-24 na Policy. Nikt nie 
przeżył. Jak przyznaje andrychowianin, on 
i jego koledzy ratownicy szli na miejsce 
wypadku już tylko po zwłoki. Widok był 
nie do opisania. I wprawdzie jeszcze pod-
czas służby wojskowej Kazimierz Malarz 
miał do czynienia ze śmiertelnymi ofiara-
mi wypadków lotniczych, to jednak to co 
zobaczył na Policy z niczym nie dało się 
porównać. Chociaż była to już wiosna, to 
ciała zwożono w śniegu sięgającym niemal 
po uszy.
Andrychowianin ratował ludzi nie tylko 
w Beskidach, ale także w Tatrach, między 
innymi przy Morskim Oku, pełniąc 24-go-
dzinne dyżury. Do dziś ma na swoim kon-
cie bez mała 20 tysięcy godzin spędzonych 
na dyżurach. Obecnie najczęściej Kazi-
mierza Malarza spotkać można w Beski-
dzie Śląskim. Na Klimczoku spędza non 
stop nawet dwa tygodnie. Jak przyznaje, 
panują w tamtejszej goprówce bardzo do-
bre warunki. Jest bieżąca woda, czego bra-

kuje na przykład w punkcie GOPR pod 
Leskowcem. Przed laty ratował niemal 
wyłącznie pieszych wędrowców, a obecnie 
są to również paralotniarze, rowerzyści, 
motocykliści i quadowcy. Mimo że nie jest 
już pierwszej młodości, to nadal utrzymu-
je odpowiednią kondycję, przechodzi obo-
wiązkowe, szczegółowe badania lekarskie. 
Z uśmiechem stwierdza, że teraz nie musi 
wszędzie dochodzić na piechotę. GOPR 
dysponuje bowiem odpowiednimi pojaz-
dami. Czas dotarcia do poszkodowanych 
wyraźnie skrócił się. Powstały lądowiska 
dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 
Inny (nowocześniejszy) jest też sprzęt. Co 
ważne, w rodzinie tradycja nie ginie, gdyż 
pasierb oraz od niedawna jego córka także 
są ratownikami Górskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego.
Kazimierz Malarz mimo zaangażowania 
w GOPR, nie zrezygnował z działalności 
w PTTK, do którego należy od 1956 roku. 
Jest członkiem Klubu Turystyki Górskiej 
„Limba” przy Oddziale Zakładowym 
PTTK „Andropol” S.A. Obsługuje nie-
mal wszystkie rajdy organizowane przez 
ten oddział. 

Tekst i foto na górze: Jacek Dyrlaga 
Fot. obok Archiwum Kazimierza Malarz 
– Tak transportowano poszkodowanych 
na przełomie lat sześćdziesiątych i sie-
demdziesiątych. Na zdjęciu wraz z kolega-
mi ratownikami Kazimierz Malarz (idzie 
w środku).

Kazimierz Malarz: Życiorys górami pisany
Jak mało kto zasługuje na tytuł człowieka gór. Spędził tam większą część życia. Od 52 lat ratuje ludzkie życie i zdrowie, 
pomaga wychodzić z opałów zagubionym czy popadającym w inne tarapaty turystom. Jeszcze dłużej działa w Polskim 
Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym.
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Wieloletnią tradycją komisariatu w Andry-
chowie jest posiadanie psów służbowych, 
i to zawsze wyśmienicie wyszkolonych. 
Przez siedzibę policji w naszym mieście 
przewinęło się już sporo czworonogów 
patrolowo-tropiących oraz co nieco typo-
wo tropiących. I właśnie Borys do takich 
specjalistów należy. Jego przewodnikiem 
jest aspirant sztabowy Mateusz Górka, 
funkcjonariusz o sporym doświadczeniu 
w tym zakresie. Pieskami w policji zajmuje 
się od 2008 roku czyli jedenastu lat. Wtedy 
przeszedł specjalistyczny kurs w Zakładzie 
Kynologii Policyjnej w podwarszawskich 
Sułkowicach. - Pierwszego pieska dostałem 
w 2008 roku – wspomina Mateusz Górka. 
- To była Sonia, suczka, długowłosy owczarek nie-
miecki przeznaczona do zadań patrolowo-tropiący. 
Pracowała do 2017 roku, bardzo sympatyczna 
i oddana. Na ulicy bardzo odważna, dawała sobie 
bez problemu z przestępcami. W tropieniu też do-
bra, choć trzeba pamiętać, że ze śladami bywa róż-
nie, ale złodziejaszków ma sporo na swoim koncie, 
odnalazła też kilka osób zaginionych. Sonia żyje, 
mam ją teraz u siebie, prywatnie. Teraz nadszedł 
czas na tropiciela Borysa, który w policyj-
nych dokumentach widnieje jako Lit. Nim 
taki zwierzak trafił na służbę, to najpierw 
przeszedł wstępną selekcję w momencie 
zakupów psów przez policję od hodowców. 
O tym, który pies trafi do konkretnego prze-
wodnika decyduje przypadek. W szkółce, 
w Zakładzie Kynologii Policyjnej odbywa się 
bowiem losowanie. To nie załatwia wszakże 
wszystkiego. Jak wspomina Mateusz Górka, 

potem wylosowane pary muszą poznać się, 
powinna nastąpić pewnego rodzaju zbież-
ność charakterów. - Później przez niemal pół 
roku mamy czas na zgranie się – mówi Mateusz 
Górka. - Tyle trwa szkolenie. Nie da się ukryć, 
że to wymaga od funkcjonariusza sporego 
wysiłku i wyrzeczeń, do czego zalicza się 
rozłąka z rodziną. Szkolenie psa tropiącego 
trwa o około miesiąca dłużej aniżeli patro-
lowo-tropiącego. W czasie kursu odbywają 
się comiesięczne egzaminy etapowe, a na 
koniec jeszcze jeden. Bywają też i rozcza-
rowania, gdy niektóre zwierzaki rokujące 
nadzieje nagle przechodzą regres i odpadają 
z dalszych zajęć. Dopiero po pomyślnym 
zakończeniu kursu policjant wraca na ko-

mendę czy do komisariatu 
ze swoim czworonoż-
nym podopiecznym. Tak 
też było z Borysem. Ten 
w ciągu kilkunastu miesię-
cy służby ma za sobą już 
wiele udanych akcji tak na 
terenie powiatu wadowic-
kiego jak i oświęcimskiego 
oraz suskiego. Tylko nomi-
nalnie bowiem przypisa-
ny został do komisariatu 
w Andrychowie. Odnalazł 

już zaginionego człowieka, doprowadził do 
podejrzanych, którzy uciekali z miejsc prze-
stępstw. Borys wykorzystywany jest kilka 
razy w miesiącu. A co jada? Opiekun podaje 
mu raz dziennie suchą karmę z dodatkiem 
mięsa, ale jest jeszcze coś; za udaną akcję pies 
otrzymuje smakołyki. I co ciekawe, w czasie 
urlopu Mateusz Górka także dogląda pod-
opiecznego. A jeżeli wyjeżdża gdzieś dalej, to 
karmę podaje przeszkolony, inny policjant, 
tyle że bez prawa do prowadzenia akcji z tym 
czworonogiem. Można zatem stwierdzić, że 
aspirant sztabowy Mateusz Górka i Borys są 
służbowo nierozłączni. Inni policjanci przy-
znają, iż bycie przewodnikiem psa służbowe-
go, to praca nie dla wszystkich. Trzeba mieć 
pasję, zaangażowanie i szczególny stosunek 
do czworonogów. Takie cechy posiada ich 
kolega z andrychowskiego komisariatu. 
Warto też wiedzieć, że praca przewodnika 
nie ogranicza się do działań z psem. Tak jak 
inni funkcjonariusze pełni służbę w pełnym 
zakresie. Co więcej, jest do dyspozycji na 
każde wezwanie. W powiecie wadowickim 
pojawi się wkrótce drugi pies służbowy. Bę-
dzie to owczarek belgijski przeznaczony do 
działań patrolowo-tropiących, przypisany do 
Komendy Powiatowej w Wadowicach.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Tropiciel z andrychowskiego komisariatu
Żywy, aktywny, chętny do kontaktów z człowiekiem. Odważny, nie odstraszy go żaden huk, a jego głównym atutem 
jest fantastyczny węch. Taki jest Lit, do którego przylgnęło jednak inne imię – Borys. To czarnowłosy owczarek nie-
miecki „na etacie” andrychowskiej policji.
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Sama, być może jako rodzic, 
czuję respekt i zachowuję 
większą ostrożność widząc 
przed sobą jadący samochód 
z takim komunikatem. Często 
też czytam imiona dzieci – chy-
ba z ciekawości, jaki rodzice 
mają gust. Urocza, ale nieko-
niecznie bezpieczna moda. 
Naklejka na szybie to ogólnie dostępna wizytówka dziecka – ro-
dzice informują wszystkich wokół o imieniu swojej pociechy. Jak 
dobrze wiadomo maluchy z reguły są ufne wobec innych osób, 
a szczególnie tych, które znają ich imiona. Skoro Pan/Pani zwra-
ca się do mnie po imieniu to musi mnie znać. Pewnie to wujek/
ciocia... Strzeżmy polityki prywatności naszych skarbów. Przecież 
wszyscy chcemy, aby były bezpieczne. Rozsądnym rozwiązaniem 
jest naklejka o charakterze neutralnym – dziecko w samochodzie. 

ap   Fot. Anna Piotrowska

Dziecko anonimowe 
to bezpieczne dziecko
Często widujemy na parkingach, przed marketami i na 
drogach samochody na szybie których widnieją naklejki 
z imieniem dziecka: Klara w aucie, Jaś w aucie, Julka na 
pokładzie itp. Mają one za zadanie sygnalizować innym 
kierowcom, że w samochodzie znajduje się dziecko i na-
leży zachować ostrożność. 

Z okazji swojego święta, najlepsi funkcjonariusze Komendy Po-
wiatowej Policji w Wadowicach odebrali zasłużone awanse, od-
znaczenia i wyróżnienia. Przyznano także specjalne odznaczenia, 
a przedstawiciele samorządów wręczyli nagrody dla wyróżniają-
cych się policjantów i pracowników cywilnych tej formacji.
Jak informuje Agnieszka Petek, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Wadowicach, na wyższy stopień policyjny 
mianowanych zostało 59 policjantów. W korpusie oficerów star-
szych - 2 policjantów, w korpusie oficerów młodszych - 3 poli-
cjantów, w korpusie aspirantów policji - 6 aspirantów sztabowych 
policji, 6 starszych aspirantów policji, 7 aspirantów policji i 8 
młodszych aspirantów policji. W  korpusie podoficerów policji 
- 8 sierżantów sztabowych policji, 10 starszych sierżantów policji 
i 2 sierżantów policji. Na stopień starszego posterunkowego mia-
nowano 7 policjantów.

Oprac. mn   źródło i foto: wadowiceonline.pl

Święto Policji
Policjanci obchodzili 26 lipca swoje święto. W tym roku 
przypada rocznica 100-lecia powołania  Policji. W naszym 
powiecie uroczyste spotkanie przygotowano w Wado-
wickim Centrum Kultury. 

Mimo szybkiej akcji strażaków z jednostek ratowniczo-gaśni-
czych w Andrychowie i Wadowicach oraz druhów z Inwałdu 
i Zagórnika nie udało się zapobiec doszczętnemu spaleniu dwóch 
aut osobowych (jedno należało do klienta) oraz znacznej części 
wyposażenia garażu. Ludzie nie ucierpieli. Przyczyną powstania 
ognia było najprawdopodobniej wcześniejsze użycie spawarki.

jd   Fot. OSP Zagórnik

Na pograniczu Andrychowa, Inwałdu i Zagórnika przy uli-
cy Spacerowej stanął  w ogniu garaż, w którym mieścił się 
warsztat samochodowy. Stało się to 30 lipca wieczorem.

Pożar w Inwałdzie
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dzielnicowi

L.p Numer rejonu służbowego 
Dzielnicowy odpowiedzialny za realizację Miejsce, rejon zagrożony, plan działania

1
REJON SŁUŻBOWY Nr 1
Dzielnicowy:
St. sierż. Marcin Biczak

Rejon placu zabaw w Andrychowie ul. Krakowska 
skrzyżowanie z ul. Grunwaldzką.
Plan działania: przeciwdziałanie popełnianiu 
wykroczeń o charakterze porządkowym, głównie 
spożywania alkoholu i zaśmiecania.

2
REJON SŁUŻBOWY Nr 2
Dzielnicowy:
Asp. Mateusz Zybek

Rejon przy stawie w Parku Miejskim w Andrychowie.
Plan działania: przeciwdziałanie gromadzeniu się 
osób spożywających alkohol oraz zakłócających ład 
i porządek publiczny.

3
REJON SŁUŻBOWY Nr 4
Dzielnicowy:
Asp. Paweł Kliś

Rejon plant przy przedszkolu nr 3, ul. Lenartowicza 36
w Andrychowie. Plan działania: przeciwdziałanie 
popełnianiu wykroczeń o charakterze porządkowym 
przez osoby gromadzące się  w w/w rejonie, 
dopuszczające się zaśmiecania, spożywania alkoholu 
oraz zakłóceń ładu i porządku.

4
REJON SŁUŻBOWY Nr 5
Dzielnicowy:
Sierż. sztab. Michał Sporysz

Rejon placu zabaw przy przedszkolu nr 4,  
ul. Włókniarzy 28 w Andrychowie.
Plan działania: przeciwdziałanie gromadzeniu się 
osób dopuszczających się popełniania wykroczeń 
o charakterze porządkowym głównie spożywających 
alkohol w miejscu zabronionym.

5
REJON SŁUŻBOWY Nr 6
Dzielnicowy:
Mł. asp. Wojciech Szuba

Rejon byłego przedszkola przy ul. Beskidzkiej 
w Sułkowicach. Plan działania: przeciwdziałanie 
gromadzeniu się osób, dopuszczających się czynów 
zabronionych polegających na spożywaniu alkoholu 
w miejscach zabronionych oraz zaśmiecaniu.

6
REJON SŁUŻBOWY Nr 7
Dzielnicowy:
Mł. asp. Piotr Rusin

Rejon zatoki autobusowej przy sklepie Wizan 
w Rzykach os. Młocki Dolne 72.
Plan działania: przeciwdziałanie popełnianiu 
wykroczeń związanych z nieprawidłowym 
parkowaniem pojazdów.

7
REJON SŁUŻBOWY Nr 8
Dzielnicowy:
Mł. asp. Mateusz Cłapa

Rejon parkingu przy Zespole Szkół Samorządowych 
w Inwałdzie. Plan działania: przeciwdziałanie 
popełnianiu wykroczeń o charakterze porządkowym, 
głównie zakłóceń ładu i porządku publicznego, 
spożywania alkoholu w miejscu zabronionym, 
zaśmiecania przez osoby gromadzące się 
w w/w rejonie.

8
REJON SŁUŻBOWY Nr 9
Dzielnicowy:
Mł. asp. Grzegorz Byrski

Rejon sklepu Wizan przy ul. Św. Antoniego 1 
w Brzezince. Plan działania: przeciwdziałanie 
popełnianiu wykroczeń o charakterze porządkowym 
przez osoby gromadzące się w w/w rejonie 
dopuszczające się zakłóceń ładu i porządku 
publicznego, spożywania alkoholu w miejscach 
zabronionych, zaśmiecania.

9
REJON SŁUŻBOWY Nr 10
Dzielnicowy:
St. asp. Kamil Pytel

Wieprz. Rejon parkingu przy skrzyżowaniu 
ul. Kościelnej z Spokojną. Plan działania: 
przeciwdziałanie zakłóceniom ładu i porządku 
publicznego oraz spożywania alkoholu.

10
REJON SŁUŻBOWY Nr 11
Dzielnicowy:
Mł. asp. Paweł Rajda

Rejon sklepu Wizan w Gierałtowicach,  
ul. Św. Marcina 14. Plan działania: przeciwdziałanie 
gromadzenia się osób dopuszczających zakłóceń ładu 
i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu 
w miejscu zabronionym.

Publikujemy działania priorytetowe dzielnicowych Komendy Policji w Andrychowie
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przyroda

Współpracował również z kultowym 
dla sadowników prof. Szczepanem 
Pieniążkiem i prowadził praktyki dla 
studentów Akademii Rolniczej. Jak się 
okazuje dziadkowie znali się dobrze: Le-
opold uczęszczał na praktyki do Pana 
Władysława i uczył się od niego sztuki 
sadownictwa. Wspólna pasja – ogrod-
nictwo, którą bez wątpienia Ludmiła 
i Wojciech odziedziczyli w genach, skło-
niła ich po podjęcia nie lada wyzwania –
oznaczenia i zaszczepienia starych drzew 
owocowych, które zachowały się w sa-
dzie Państwa Blochów i pamiętają czasy 
świetności Bobrowskich. Projekt ten nosi 
nazwę Andrychowskie Odmiany. Iden-
tyfikacja drzew, ze względu na ich wiek 
(30-70 lat), zajęła blisko rok. W proces 
zaangażowani byli Ludmiła, Wojciech, 
Michał Wieczorek, zaprzyjaźnieni sa-
downicy, a także dr hab. inż. Maciej 
Gąstoł z katedry Sadownictwa Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie. Kolejnym 
krokiem, po rozpoznaniu drzew, było ich 
oczkowanie. Wyhodowano po 100 sztuk 

10 odmian. W kolekcji znajdują się m.in. 
jabłonie: Macintosh, Spartan, Koksa poma-
rańczowa, Close, Welsa, Cesarz Wilhelm, Em-
pire, śliwa Empress. 

Dzięki swej determinacji stworzyli zbiór 
odmian, które rosły, rosną i będą rosły 
jeszcze długo na terenie Andrychowa. 
Owoce te gościły na stołach w pała-
cu Bobrowskich, a w przyszłości mogą 
również na stołach w naszych domach. 
Dzięki Ludmile Dudek-Wieczorek i Woj-
ciechowi Blochowi moda zatoczyła koło 
– w przyszłości będziemy mogli delek-
tować się smakiem owoców starych od-
mian drzewek. Andrychowskie Odmiany 
w sprzedaży wiosną 2020 r. Tymczasem 
pomysłodawcy przedsięwzięcia wyszli 
z kolejną inicjatywą. Apelują do słucha-
czy Radia Andrychów oraz czytelników 
Nowin Andrychowskich o informacje 
na temat istniejących, znanych im drzew 
owocowych sprzed kilkudziesięciu lat. 
Z przyjemnością podejmą wyzwanie ja-
kim jest ich identyfikacja i dalszy proces 
odtwórczy drzew. 

ap  Fot. Ludmiła Dudek-Wieczorek

Historia andrychowskich drzewek owocowych

Dwoje młodych ludzi połączyła wspólna pasja, której owocami – i to dosłownie, będziemy się mogli cieszyć przez 
lata. Ludmiła Dudek-Wieczorek jest absolwentką Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, właścicielką gospodarstwa 
Dudek Warzywa, Owoce, Drzewa, a prywatnie wnuczką legendy szkółkarstwa Leopolda Dudka, który kilkadziesiąt lat 
temu wyselekcjonował odmianę orzecha włoskiego Juglans regia – Leopold. Wojciech Bloch ukończył Wydział Leśny 
Akademii Rolniczej w Krakowie. Pracuje w zawodzie – jest leśniczym, a prywatnie wnukiem Władysława Blocha, który 
zajmował się ogrodami Bobrowskich.



26 radioandrychow.pl

wokół nas

Do Andrychowa przywiózł swoje dzieci i wnuki syn Loli –
Szymon Bader. Kilkunastoosobowa rodzina przez kilka dni 
podążała śladami Loli Rauchberger Bader. Ich przewodnicz-
ką była nasza koleżanka redakcyjna Jadwiga Janus, która pisze 
książkę o losach tej niezwykłej Żydówki, która po wojnie wy-
jechała do Izraela.
A kim była Lola Rauchberger Bader? Urodziła się w Andry-
chowie w 1913 roku, zmarła w Hajfie w roku 1991. Była jedną 
z 25 osób licznej społeczności pochodzenia żydowskiego za-
mieszkałej w naszym mieście, której udało się przeżyć wojnę, 
także ocalić życie swojego syna – Szymona, urodzonego na 
trzy miesiące przed wkroczeniem wojsk niemieckich do An-
drychowa.
Życie Loli obfitowało w nieprawdopodobne zdarzenia. Chcia-
ła o nich opowiedzieć swoim wnukom, ale wtedy były jeszcze 
dziećmi, więc nagrała swoją opowieść na taśmach magnetofo-
nowych. W sześciogodzinnych nagraniach mieści się wszyst-
ko: szczęśliwe dzieciństwo, szkolne lata, młodzieńcza miłość, 
także miłość do miasta urodzenia i beskidzkich krajobrazów, 
radość z sukcesów sportowych (bo Lola była jedyną andry-
chowianką zdobywającą medale na krajowych i międzynaro-
dowych zawodach w narciarstwie) oraz wzruszenia, gdy zo-
stawała matką. 
Opowieść o latach wojny, to opowieść o dobrych i złych 
ludziach, o obezwładniającym strachu i cierpieniach, także 
o chwilach radości i szczęścia. Ale przede wszystkim to opo-
wieść o tych, którym Lola i jej syn Szymon zawdzięczają życie. 
Cała szesnastoosobowa rodzina Baderów: syn Loli, jej wnuki 

i prawnuki, także współmałżonkowie przyjechali do Polski, by 
stąpać po andrychowskich śladach Loli, a także pokłonić się 
tej najważniejszej osobie – Stasi Stypułowej, której grób znaj-
duje się w Krzeszowie. 
„KOCHANA STASIU I STASZKU! ŻYJEMY! DZIĘKI 
WAM! WDZIĘCZNE RODZINY BADER I HUPPERT” 
– tej treści tabliczka przywieziona z Izraela i złożona na płycie 
nagrobnej – to forma specjalnego podziękowania.
Andrychów był dla Loli najważniejszym miejscem na ziemi, 
dlatego z radością rodzina Baderów przyjęła zaproszenie 
władz miasta i w poniedziałek (29 lipca) złożyła wizytę w Ma-
gistracie. Burmistrz Tomasz Żak serdecznie powitał gości, 
a Tali Haifa Bader, wnuczka Loli, powiedziała, że to jej pierw-
sza wizyta w Andrychowie, ale czuje się tu tak, jakby to miejsce 
znała od zawsze. 
- Babcia nam tyle opowiadała o Andrychowie. Malowała te góry, drze-
wa, łąki, kwiaty, dlatego te piękne krajobrazy wokół są nam tak 
bliskie.
Burmistrz wręczył gościom podarunki, a oni jemu „firmową 
czapeczkę – The Bader’s Trip 2019”. Na ten dzień rodzina Ba-
derów zaplanowała odwiedzenie wspomnianego Krzeszowa, 
a także Makowa Podhalańskiego, gdzie Lola ze swoim synem 
i synem najstarszej siostry Sydzi, uratowanym z wadowickiego 
getta przez Stasię i Staszka Stypułów, ukrywała się przez kilka 
wojennych lat.

jj, mn   Fot. Jadwiga Janus

Andrychowianie z Hajfy
29 lipca  burmistrz Andrychowa przyjął niezwykłych gości. Byli to potomkowie Loli Rauchberger Bader – jednej z nie-
licznych osób pochodzenia żydowskiego rodem z Andrychowa, która przeżyła okupację.

Goście przy grobie Stasi Stypułowej w Krzeszowie (pow. 
suski).

Rodzina Baderów na dworcu autobusowym, w miejscu gdzie 
prawdopodobnie stał dom, w którym urodziła się Lola.
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rozkład jazdy

W związku z ogromnym zainteresowaniem Czytelników ponownie publikujemy rozkłady jazdy komunikacji miejskiej. 
Tym razem w odcinkach, w podziale na poszczególne linie. We wrzesniowym numerze znajdziecie Państwo kolejne 
dwie linie: nr 5 (Sułkowice Środkowe, Nawieśnica), nr 6 (Sułkowice-Bolęcina). 

red.

Rozkłady ponownie
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wokół nas

- Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest Kolumbia. - Po-
czątki sztuki na tym obszarze sięgają 19 500 lat i związane są z malar-
stwem jaskiniowym  osadników z gór Chiribiquete. Podczas XII Art Naif  
Festiwalu pragniemy zaprezentować kulturę i sztukę w Polsce praktycznie 
nieznaną, a z pewnością wartą poznania. Mamy nadzieję, że przybliżenie 
specyfiki tego kraju zainspiruje odwiedzających Festiwal do poznania innych 
kultur, tradycji i niezwykle ciekawej historii Ameryki. – informują orga-
nizatorzy z Fundacji Eko-Art Silesia.
Również w tym roku, w festiwalu uczestniczą artyści z powia-
tu wadowickiego, prace malarskie Jacka Jarosza (Wadowice) 
i Alexa Johansona (Andrychów) można oglądać na wystawie do 
23 sierpnia. Polecamy!

p   Fot. Anna Płonka

„Nasi” w Katowicach
7 czerwca w postindustrialnym wnętrzu Galerii Szyb 
Wilson w Katowicach rozpoczął się XII Art Naif Festi-
wal. Można zobaczyć tam około 2000 prac ponad 300 
artystów z 40 krajów świata.  Miejsce Międzynarodowe-
go Festiwalu Sztuki Naiwnej  wypełniło się kolorowymi 
i optymistycznymi dziełami  malarskimi, rzeźbiarskimi 
i ceramicznymi z całego świata.

Podczas przygotowań do jubileuszu 250-lecia naszego miasta 
planowano, aby na ścianie któregoś z bloków na Osiedlu Dwustulecia, 
wypisać specjalnie na tę okazję stworzony wiersz o Andrychowie. 
Okolicznościowy wiersz napisał pochodzący z naszego miasta 
Tadeusz Ryłko, ale jeśli chodzi o wypisanie go na bloku to niestety, jak 
to w roku 1704 napisał Andrzej Komoniecki, „do effektu nie przyszło”.
Warto więc może chociaż naszych Czytelników zapoznać 
z tekstem tego krótkiego wiersza:

„To co dawne 
zapisane 
Księga nam o tym opowie 
 
Ci co byli                             
są  
będą 
do historii dodają 
swój sen o Andrychowie. 
 
W tym śnie serca marzenia   
małe i te ogromne 
NIECH ZAWSZE NASZE MIASTO  
BĘDZIE PRZYTULNYM DOMEM !

(na 250-lecie T. Ryłko)”

   Nie można chyba trafniej, niż napisał to Tadeusz Ryłko, 
zsyntetyzować marzeń nas, mieszkańców: „…niech zawsze nasze 
miasto będzie przytulnym domem”.

Andrzej Fryś

Andrychowskim okiem

Pojubileuszowy remanent

Najpierw na stosownym afiszu, a niedługo potem niestety także 
w Nowinach przeczytałem że na „Wakacyjnej City Plaży” można 
uprawiać „plażing”. Nikt mnie nie przekona, że nie można tej 
samej treści wyrazić po polsku, pisząc, że na „Plaży miejskiej”, lub 
„Plaży w centrum miasta” można się „opalać” lub „plażować” 
z książką w ręku.
Zalew amerykańskiej angielszczyzny jest przerażający. Mnożą się 
„Tauron Areny” i „Lato z Radiem Festiwale”. Zupełnie zapomnie-
liśmy o cytowanych w tytule słowach Mikołaja Reja z Nagłowic.

Andrzej Fryś
P.S. O „MEGA bańkach mydlanych” nie będę pisał, bo być może 
„Bardzo duże bańki mydlane” nie wyrażają tej samej treści.

„… iż Polacy nie gęsi, 
iż swój język mają”

Od redakcji
Nas też nikt nie przekona do „uprawiania plażingu”. Sfor-
mułowanie to rzeczywiście znalazło się w Nowinach, ale 
na stronach dostarczonych i nie podlegających popraw-
kom czy korektom redakcji.
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historia

W 1903 roku Franciszek Bylica senior, 
tu gdzie z Rynku skręca się w Pachla, 
założył jedną z pierwszych piekarni 
w mieście (dziś „Piekarnia Piskorek”). 
Prowadził ją wraz z żoną Anną, być 
może jedyną (lub jedną z nielicznych) 
kobietą w Galicji, która zdobyła tytuł 
mistrza w piekarskim fachu. Rodzinną 
tradycję miał kontynuować syn – Fran-
ciszek junior, ale wyjechał, jak wielu 
młodych chłopaków z Andrychowa, do 
Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Do małej 
piekarni na południu Polski nie wrócił, 
bo na północy dostał przydział pracy, 
poznał żonę, założył rodzinę.
Niemniej, o powrocie cały czas ma-
rzył. - Mój mąż był zakochany w Andry-
chowie – wspomina pani Danuta. Cieszył 
się niezmiernie, gdy trafiła mu się delegacja do 
Andrychowa, do WSW. Utrzymywał z tym 
zakładem kontakt, bo zawodowo zajmował 
się mechanizacją rolnictwa. Miał takie swoje 
ulubione powiedzenie: „Wypoczynek, humor, 
zdrowie znajdziesz tylko w Andrychowie”. 
Planował, że wróci tu na emeryturę. Niestety, 
śmierć mu pokrzyżowała plany. Mnie tu nie 
ciągnęło, choć miasto mi się podobało. Ale te-
raz jestem szczęśliwa, że tu mieszkam. 
  
Pani Danuty można słuchać i słuchać. 
Ma o czym opowiadać, bo nie dość, że 
jest osobą doświadczoną i oczytaną, to 
jeszcze los uczynił ją sąsiadką Lecha 
Wałęsy, jak również świadkiem jednych 
z najważniejszych wydarzeń w historii 
Polski .
Jako że mamy sierpień, poprosiłam 
o wspomnienie sierpnia, ale tego sprzed 
trzydziestu dziewięciu laty, kiedy to 
w Gdańsku, w sali BHP, Mieczysław Ja-
gielski i Lech Wałęsa podpisali tzw. „Po-
rozumienia sierpniowe”, w wyniku któ-

rych możliwe stało się zalegalizowanie 
związku zawodowego NSZZ „Solidar-
ność”. Oprócz tego postulatu, władze 
PRL zgodziły się m.in. na ograniczenie 
cenzury oraz ponowne zatrudnienie 
osób zwolnionych po strajkach ’70 i ’76.
Przenieśmy się z panią Danutą do 
Gdańska, najpierw na osiedle Zaspa, 
potem pod bramę Stoczni im. Lenina 
i posłuchajmy jej wspomnień:

Zaspa zbudowana jest w kształcie plastra 
miodu. Bloki ułożone są wokół wielkich, we-
wnętrznych placów. Mieszkaliśmy z Wałęsami 
blok w blok. Ich mieszkanie znajdowało się na 
I piętrze i, jako że rodzina była bardzo liczna, 
z trzech mieszkań zrobiono jedno. Stąd mieli 
dwa wielkie balkony. Na obu zawsze wisiały 
ręczniki z napisem „Solidarność”. 
Nie miałam osobistych kontaktów z Lechem 
Wałęsą, najczęściej spotykałam go z dzie-
ciakami w kościele na Zaspie, a potem u św. 
Brygidy. Natomiast, przychodził do nas do 
domu, kilka razy w tygodniu, jego najstarszy 

syn – Bogdan, ten, który pojechał wraz z Da-
nutą Wałęsową odebrać Nobla. Bardzo go 
lubiliśmy. Mój syn, który był wtedy w klasie 
maturalnej, pomagał mu w nauce. O swoim 
młodszym bracie – Jarku mówił, że „ma łeb 
jak sklep”. 
Bogdan przynosił czasem różne zdjęcia ojca 
z ważnymi osobistościami. Kiedyś podarował 
mi książkę Lecha Wałęsy „Droga nadziei” 
ze specjalną dedykacją. 

Zaspa to nie było tylko miejsce gdzie mieszka-
liśmy. To było miejsce, gdzie wspólnie przeży-
waliśmy najgorsze chwile, od pierwszych straj-
ków po stan wojenny. Różne zdarzenia, jakie 
miały miejsce w Trójmieście, kończyły się przed 
domem Wałęsy. Na  jego powrót z Arłamowa, 
gdzie był internowany, czekała cała Zaspa. 
A raczej… cały świat! Bo tam naprawdę zje-
chali się ludzie z całego świata. Dziennikarzy 
było co niemiara.   

Przed blokiem Wałęsy bez przerwy stały ja-
kieś służby. Oni zawsze budzili w nas strach. 

Co się z nami stało? Kto nas tak odmienił?
- wspomnienie sierpnia ‘80
Pani Danuta dobiega dziewięćdziesiątki. Urodziła się w Zgierzu, przez parę dziesiątków lat zawodowo i rodzinnie 
związana była z Gdańskiem. Od prawie dekady mieszka w Andrychowie. Co ją tu przywiodło? Andrychowskie ko-
rzenie męża Franciszka Bylicy, który spoczywa na tutejszym cmentarzu oraz fakt, że ich dorosłe dzieci, na miejsce 
zamieszkania, wybrały Andrychów.   

Fot. ze zbiorów Z.D. Bylicy. Bogdan - najstarszy syn D. i L. Wałęsów pierwszy od lewej
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Po Gdyni … jeszcze większy (mowa o masakrze w grudniu 1970, 
w wyniku której zginęło 45 osób, a ponad tysiąc zostało ran-
nych; to była odpowiedź rządu na strajk, który wybuchł z po-
wodu podwyżki cen żywności.) 
Ten strajk nie wybuchł z racji polityki. Chodziło zwyczajnie o pienią-
dze, za które nie było czego kupić. Obserwowałam rozwój wypadków 
z bliska. 
Nie pracowało się. Siedziało się pod Stocznią i czekało się. Byłam 
tam i  czekałam jak inni. Na co? Nie wiem. Nikt nie wiedział. Po 
prostu… na rozwój wypadków. 
To były przerażające momenty. Choćby wtedy, kiedy ten mało komu 
znany Wałęsa, wdrapywał się na bramę i zaczynał mówić… I mówił 
to, co chciał! Właśnie to było przerażające, że on mówił do nas głośno, 
co chciał!  Nie wiem, skąd on wziął tyle siły! tyle rozumu! tyle odwagi! 
A ja, jak większość, rozglądałam się, z którego dachu padną strzały. 
Byłam pewna, że go zabiją. 
A on mówił; o wolnych związkach, o pomniku poległych stoczniowców, 
o ludzkiej godności. To było niemożliwe! Głośno mówić o takich rze-
czach? Trudno było w to wszystko uwierzyć. Sama miałam wątpliwości; 
przecież on skończył ledwo dwuletnią szkołę po podstawówce. Ale te jego 
przemowy były porywające!
Z tych jego wystąpień zaczęło rodzić się między ludźmi coś niezwykłego. 
Zaskakująca była ludzka dobroć, wzajemna wyrozumiałość i otwar-
tość. Wcześniej się tego nie doświadczało, bo ludzie stronili od siebie.
To były wzruszające sceny, gdy pod Stocznię wozami z konikami rolnicy 
przywozili żywność. Tak samo dzieliły się nią restauracje, jak również 
zwykli mieszkańcy Gdańska i okolic. 

Codziennie pod Stocznią gromadziło się mnóstwo ludzi. Lęk był 
wszechobecny. Jak się jechało trójmiejską kolejką, zawsze człowiek się 
czegoś dowiedział; bo i skąd miał się dowiedzieć, że podobno ruskie 
czołgi są już w Braniewie…
W Braniewie czołgi, a na stoczniowej bramie Wałęsa mówi takie rze-
czy! Głośno i donośnie! Jak można nie mieć do niego szacunku?! Dla 
mnie Wałęsa był wtedy bohaterem i jest bohaterem dzisiaj. 
Nie wiem, czy był sterowany przez komunistów, czy nie. Dla mnie jest 
bohaterem.

Pamiętam dzień podpisania porozumień sierpniowych w 1980 roku. 
Stałam w tłumie. Utworzono szpaler dla władzy. Widziałam jak szli 
w stronę hali. Oglądałam ich wcześniej w telewizji, ale tu, na terenie 
Stoczni, to byli zupełnie inni ludzie, tacy przestraszeni, tacy skuleni, 
tacy mali. Czuło się wrogie nastawienie tłumu, ale były osoby, które 
przyjmowano z szacunkiem, np. Tadeusza Fiszbacha.   

Teraz to jeden z drugim mędrkuje, zwłaszcza ci, których nie było ani 
w hali BHP, ani przy Okrągłym Stole. Tyle błędów wytykają. Ale czy 
społeczeństwo wiedziało, co to jest samorządność? Co to jest demokra-
cja? To wszystko działo się spontanicznie, intuicyjnie. Tego wszystkiego 
trzeba się było dopiero uczyć. 

Wiadomo było, że TO się musi kiedyś skończyć. Ale nie przypuszcza-
łam, że stanie się to za mojego życia. 
Uważałam, że bez wojny komunizm nigdy się nie skończy! Tak trudno 
było uwierzyć w zwycięstwo. Ja naprawdę uwierzyłam, że już nigdy nie 
będzie komuny, jak rosyjskie wojska opuszczały Polskę. To było przy-
pieczętowanie zmian. 
Dlatego teraz zadaję sobie tyle pytań, bo nie mogę zrozumieć, dlaczego – 
jako naród – nie potrafimy spożytkować, uszanować i rozwijać tego, co 
mamy? Dlaczego zawsze, własnymi rękoma, niszczymy swoje zdobycze? 
Ten entuzjazm, gdy powstawała „Solidarność”, co z niego pozostało? 
Ten „Okrągły stół”? Nie znam szczegółów, bo mnie tam nie było… 
ale czy my wszędzie musimy widzieć zło? Czy to, że pokonaliśmy ko-
munizm bez rozlewu krwi nie jest powodem do chluby? 

Gdy Wałęsa mówił o pomniku, trudno było dać wiarę, że to może się 
zdarzyć. I zdarzyło się! To było jak cud! Pamiętam tę niezwykłą at-
mosferę w grudniu 1980, która towarzyszyła odsłonięciu „Pomnika Po-
ległych Stoczniowców 1970” . Byliśmy tam całą rodziną. Gdy Daniel 
Olbrychski czytał apel poległych, człowieka przechodziły ciarki. 
Zaraz potem jechałam pociągiem do Warszawy wraz z tłumem ludzi, 
którzy wracali z tejże uroczystości. To było najszczęśliwszych sześć go-
dzin w moim życiu. Jaka tam panowała atmosfera! Ile niezwykłych 
osób poznałam! Pomyślałam sobie: - Boże, wśród jakich wspaniałych 
ludzi ja żyję! 
Chciałabym, żeby tamta Polska wróciła. Polska życzliwa, wyrozumia-
ła, tolerancyjna. Nie wiem, co się z nami stało? Kto nas tak odmienił?

Wysłuchała Jadwiga Janus
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Droga Pani Jadwigo!
 Już dawno nosiłam się z zamiarem napisania do Pani. Obec-
nie, po zwycięstwie PiS w wyborach, zmobilizowałam się, bo myślę, że 
problem, który poruszę, jest bardzo istotny w naszym kraju. 
Myślę, że tym tematem należy się zająć, gdyż dotyczy kobiet – Polek, 
które od wieków cierpią z powodu przemocy i alkoholizmu w rodzinie 
i problem bynajmniej się nie przedawnia.
Wystarczy obejrzeć program telewizyjny z udziałem Katarzyny Dowbor 
pt. „Nasz nowy dom”, by tylko w małym stopniu zobaczyć jak cierpią 
całe rodziny – kobiety i dzieci z powodu alkoholu.
Nie trzeba jednak sięgać do telewizji. Popatrzmy na własne rodziny 
i posłuchajmy znajomych.
W tym kraju wychowuje się dziewczęta tak, aby były posłuszne, grzeczne 
i szanowały rodziców. Nie daje się im prawa głosu, a uchowaj boże głosu 
sprzeciwu wobec zła, które ich często otacza w miejscu, które powinno być 
ostoją bezpieczeństwa czyli w rodzinnym domu.
Z tym skrzywieniem psychiki dorastają i nie potrafią sobie poradzić 
z problemem jako dorosłe osoby. Często więc tkwią w związkach, w któ-
rych dominuje przemoc i alkohol narażając dzieci na podobną traumę. 
Rzadko potrafią się z tego wyzwolić.
Masa kobiet w Polsce tkwi w tych związkach, bo „co ludzie powiedzą”, 
bo „ślubowałam w kościele”, a w końcu „niech dzieci mają ojca”. 
Tylko jakiego ojca? Czego taki ojciec dziecko nauczy? Rozwiązywania 
problemów za pomocą alkoholu? Nie mówiąc już o zachwianym poczuciu 
bezpieczeństwa, lekach i strachu, który towarzyszyć im będzie do końca 
życia. 
Ojca, który nie pozwoli im w dorosłym życiu powiedzieć NIE, to nie 
jest w porządku, nie zgadzam się. Ojca, który przyczyni się do tego, że 
dorosła kobieta nie powie mężowi: – Nie zgadzam się. Wybieraj albo 
my, albo wódka.
Problem dotyczył naszych rodziców, nas, a teraz naszych dzieci i nic się 
nie zmienia. Dlaczego?
Bo kolejne pokolenia nie mają szans nauczyć się bezpiecznie rozładowy-
wać emocji, bo nie mają w rodzinie dobrych przykładów, bo społeczeń-
stwo daje przyzwolenie na takie życie.
Edukacja szkolna nie idzie z duchem czasu. Cofa się nas do średnio-
wiecza nie pozwalając młodym osobom na własne zdanie. Zatruwa się 
umysły Polakom, że inni wyborcy poza wyborcami PiS chcą seksualizo-

wać małe dzieci. Toż to kompletna bzdura. Ludzie muszą zrozumieć, 
a przede wszystkim kobiety, że reforma szkolnictwa ma służyć przy-
szłym pokoleniom poradzić sobie z demonami przeszłości. Ma nauczyć 
młode pokolenie radzenia sobie z emocjami w bezpieczny sposób, ma 
uczyć rozmawiać, dyskutować na nurtujące nas tematy. Ma uczyć mło-
dych ludzi wyrażania własnego zdania i zachęcać do sprzeciwiania się 
złu. Ma wspierać dzieci i młodzież, które często są zalęknione i same 
muszą sobie radzić z problemami dużo gorszymi od dorosłych. Bo prze-
cież dziecko jest bezbronne, zdane na łaskę i niełaskę rodziców często 
nieodpowiedzialnych i nie potrafiących poradzić sobie z problemami, bo 
nikt ich tego nie nauczył. 
Popatrzcie na nas – Polaków. Nie potrafimy ze sobą rozmawiać, kul-
turalnie się spierać, iść na kompromisy, bo często nie mamy własnego 
zdania. Duża część społeczeństwa dopasowuje się do otoczenia… bo co 
ludzie powiedzą?
I tak żyjemy od pokoleń i nic z tym nie robimy. 
Drogie kobiety, nie musi tak być! Zawalczcie o swoje prawa. Zmieńmy tę 
Polskę. (…) Zawalczmy o lepsze jutro dla nas i naszych dzieci, szcze-
gólnie, że obecna władza spycha prawa kobiet na margines. Zabierane 
są dotacje dla instytucji, które wspomagają kobiety prześladowane we 
własnych domach. 
Ogromnym poparciem cieszy się Beata Szydło, kobieta, która gratulo-
wała władzom Zakopanego, że nie przyjęły ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie. Kobiety! Dlaczego działacie na swoją niekorzyść? 

* * *
Autorka listu poruszyła bardzo ważny i trudny temat przemo-
cy wobec kobiet/przemocy w rodzinie. Opisała źródła zacho-
wań krzywdzących psychicznie, fizycznie a często i duchowo. 
Napisała o szkodach jakie przynosi kształtowanie u dzieci po-
stawy uległej wobec dorosłych; wychowanie w relacji opartej 
na strachu. Przejrzyście wymieniła narosłe przez pokolenia 
mity wspierające błędne koło przemocy w rodzinie. Te mity 
to utrwalone przez pokolenia szkodliwe przekonania na temat 
roli kobiety i mężczyzny w rodzinie np. Niechby pił, niechby bił 
byle był. Rodzinne brudy pierze się we własnym domu. Bez niego sobie 
nie poradzę. Nikt tego co przeżywam nie zrozumie. 
Takie przekonania powodują, że osoba doświadczająca krzyw-

Listy do redakcji
Do redakcji przyszedł list. Nie wystukany opuszkami palców mail, ale list; w kopercie, ze znaczkiem, napisany czyjąś 
ręką. Długi… na osiem stron.  
Nasza Czytelniczka podzieliła się ze mną swoimi spostrzeżeniami, wnioskami i postulatami. Wskazała na patologie 
w rodzinach, które dotykają wiele kobiet. Jak słusznie zauważyła, wcale nie musi tak być. Nie trzeba powielać wzorców 
matek, babek i prababek. Do tego potrzebna jest przede wszystkim wiedza i... kobieca solidarność. Temat wymaga 
szerokich kompetencji, więc wspólnie w naszym redakcyjnym zespole postanowiliśmy przedstawić go z różnych stron 
w cyklu audycji radiowych przy udziale specjalistów. 
Ze względu na to, że list, jak wspomniałam, jest bardzo obszerny, drukujemy zaledwie jego fragment. A o komentarz 
do całości poprosiłam panią Renatę Wronkę, która z racji wykonywanego zawodu, bywa plastrem na takie a nie inne 
rany. 

                                                                                                                     Jadwiga Janus  
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dy często czuje się osamotniona, może 
zamknąć się w sobie a przez to nie pod-
jąć kroków, które zatrzymają zachowa-
nia krzywdziciela. 

Czym zatem zastąpić powyższe mity? 
Wiedzą o problemie. 

1. Przemoc wobec członków rodziny jest 
krzywdą przed którą należy chronić siebie 
i dzieci.
2.  Polskie prawo określa przemoc w rodzinie 
jako przestępstwo na szkodę najbliższych.
3. Alkoholizm nie usprawiedliwia krzywdze-
nia najbliższych.
4. Alkoholizm jest chorobą a choroby się leczy. 
Jeśli w ten sposób pomyślimy o proble-
mie  – już mamy się do kogo zwrócić 
bo w przypadku podejrzenia przemocy  
można porozmawiać z dzielnicowym, 
pracownikiem socjalnym, psycholo-
giem, pedagogiem (to już indywidualny 
wybór). W przypadku gdy bliska nam 
osoba jest agresywna i nadużywa alko-
holu można też zwrócić się do Sekre-
tarza Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Andry-
chowie, który ma dyżury na ul.  Meta-
lowców 10 ( tel. 33 875 24 29).
Jak zauważyła autorka listu „nie żyjemy 
w średniowieczu”. W Andrychowie od 
wielu lat działa Gminny Zespół Inter-
dyscyplinarny – Koalicja Przeciw Prze-
mocy powołany przez Burmistrza An-
drychowa. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Andry-
chowie prowadzi Punkt Informacji 
Społecznej na ulicy Starowiejskiej 
22b czynny w dni robocze 7:00-15:00 
a we czwartki 7:00-17:00. 
Kontakt telefoniczny: 33 875 33 00 lub 
specjalna linia przeciwdziałania przemo-
cy: 33 843-77-77. W Punkcie Informacji 
Społecznej osoba uzyska odpowiednie 
informacje na temat dostępnych rozwią-
zań i oferty wsparcia. 

Renata Wronka
 – pedagog resocjalizacji, profilaktyk, 
socjoterapeuta. Pracuje w Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Andrychowie, ko-
ordynuje Gminny program przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar prze-
mocy w rodzinie na lata 2014-2020.

16 lipca | Tajemnica 
Układu Słonecznego

Zajęcia rozpoczęły się od 
burzy mózgów na temat 
teorii powstania Wszech-
świata. Padło hasło „Wielki 
Wybuch”, któremu po-
święciliśmy najwięcej uwa-
gi. Prześledziliśmy razem 
historię Wszechświata od 
jego narodzin aż do formo-
wanie się galaktyk i planet. 
Wspólnie przeprowadzili-
śmy doświadczenie z balonami potwierdzające rozszerzanie się kosmosu. Rozmawia-
liśmy o tym jak i kiedy powstał nasz Układ Słoneczny. Niektórzy potrafili wymienić 
wszystkie nazwy planet. Utrwaleniu informacji o planetach pomogła aplikacja Solar 
Walk, z której skorzystali młodzi odkrywcy kosmosu. Punktem kulminacyjnym było 
wspólne tworzenie modelu Układu Słonecznego. Uczestnicy zajęć wykazali się niezwy-
kłym talentem artystycznym i postarali się, by idealnie odwzorować kolorystykę planet 
i księżyców. Na zakończenie dzieci zapoznały się z aplikacją Space 4D.

18 lipca | „Pan Astronom mówi o gwiazdozbiorach”

Tematem zajęć były gwiazdy! Uczestnicy słuchali fragmentów książki „Dzieci Pana 
Astronoma” Wandy Chotomskiej, które były zachętą do dyskusji o przyrządach służą-
cych do obserwacji nocnego nieba oraz o gwiazdozbiorach. Dzieci zapoznały się z przy-
kładowymi konstelacjami wykorzystując „Mapę Nieba widocznego w Polsce” oraz apli-
kację Sky Map. Następnie każdy wykonał swój gwiazdozbiór. W kolejnej części zajęć 
dzieci wysłuchały opowieści o tym jak powstają gwiazdy – jak się rodzą, starzeją i znikają. 
Pojawiły się zagadnienia takie jak mgławica, biały karzeł czy czarna dziura. Przyszedł 
czas by zejść na Ziemię i omówić zjawisko zaćmienia i zorzy polarnej. W rozmowie 
o Ziemi przydatna była aplikacja Earth, dzięki której dzieci mogły zaglądnąć do wnętrza 
Ziemi. Na zakończenie wspólnie odwiedziliśmy Radio Andrychów, gdzie uczestnicy wa-
kacyjnych spotkań opowiadali o tym co robili podczas zajęć.

19 lipca | Spotkanie z panami z andrychowskiego Klubu Łączności „Delta”

Odbiór, odbiór. Jak mnie słyszysz? W piątek odbyły się ostatnie zajęcia pt. „Kosmiczne 
podróże”. Grupa miała okazję poznać tajniki krótkofalowców z SP9KUP Klubu Łącz-
ności Delta Andrychów. Panowie Stanisław, Piotr i Kamil zaprezentowali uczestnikom 
działanie sprzętu. Po rozwieszeniu anteny na pasmo KF i próbach nawiązaniu łączności 
z polskimi stacjami, zaprezentowany został krótki film pokazowy łączności z Międzyna-
rodową stacją kosmiczną ISS. Uczestnicy nadawali do siebie alfabetem morse’a poprzez 
urządzenia skonstruowane przez członków klubu. To był dzień pełen radości, śmiechu, 
ale również zupełnie nowych doświadczeń.

oprac p, ak   Fot. Alicja Krupnik, Anna Płonka

Niezły KOSMOS w bibliotece
Wakacje trwają w najlepsze. W andrychowskiej bibliotece nikt nie odpoczywa, 
trwają tu dalekie podróże... w kosmos!
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Zestawiłam sobie słowa Wiesława Myśliwskiego z niespotyka-
nym w historii polskiej edukacji chaosem towarzyszącym rekru-
tacji absolwentów podstawówek i gimnazjów do szkół średnich 
i nagle objawił mi się cel tych wszystkich nielogicznych, w nie-
zwykłym pośpiechu wprowadzonych zmian, co do których za-
strzeżenia zgłaszali i naukowcy, i nauczyciele. Moim zdaniem, 
rząd nie miał wyjścia; musiał być głuchy na argumenty prakty-
ków i teoretyków, bo kłóciły się one z celem, jaki przed sobą 
postawił – wychowania takich obywateli, którzy nie będą w stanie 
nad sobą się zamyślić.  
Jeśli do działań ministerstwa edukacji dodać wsparcie mini-
sterstwa kultury polegające na odcięciu pewnej grupie społe-
czeństwa intelektualnego paliwa poprzez odmowę dotowania 
najwartościowszych festiwali teatralnych i literackich albo też 
poprzez powierzenie dyletantom dyrekcji wyróżniających się 
teatrów oraz instytucji kultury i tym samym doprowadzenie 
do obniżenia ich rangi, to… to, co było zaledwie moim przy-
puszczeniem, stało się pewnością. Chodzi o wychowanie nowej 
jakości obywatela – poddanego: bezkrytycznego, sterowalne-
go, z łatwością ulegającego manipulacjom i socjotechnikom… 
Z nazwy może sobie być i homo, i sapiens. Ale finalnie niech bę-
dzie troszkę homo, troszkę sapiens. 

* 
Przeczytałam gdzieś, że ponad 40% ankietowanych Polaków na 
pytanie, co by zrobili, gdyby ich dziecko urodziło się homo sa-
piens, odpowiedziało, że wyrzuciłoby je z domu. Nie wierzyłam.
A potem obejrzałam na you tube sondę i posłuchałam odpo-
wiedzi. Uwierzyłam. 
W sondzie szczególną uwagę zwracała konsternacja, jaką wśród 
ankietowanych budziło pojęcie homo sapiens. Najczęściej koja-
rzono go z jednostką chorobową. 
- O matko boska! A co to za choroba? –  pytali. Niektórzy nie pytali, 
bo wiedzieli:
- Homo sapiens… to dziecko – małpka. Trudno wychować takie dziecko. 
- To dziecko ma duszę. Jakie pan bóg dał, takie być musi…
Musi? Nie musi. Pod warunkiem, że będzie świadome swej wyjąt-
kowości wynikającej z przynależności do gatunku sapiens (rozum-
ny) i z rodzaju homo (człowiek). A bazująca na tym fundamencie 
szkoła lub rodzic nauczą go zamyślać się nad sobą. 
Jeśli nie nauczą, a wszystko na to wskazuje, że reformatorzy 
oświaty takich działań nie przewidują, pozostaje wiara w cuda. 
A cuda… wiadomo – się zdarzają; o czym czasem donosi telefon.
Któregoś dnia zadzwoniła do mnie koleżanka. Dopiero co wró-
ciła ze spektaklu Krystyny Jandy „Zapiski z wygnania”, który 
powstał w oparciu o wspomnienia Żydówki wygnanej z Pol-
ski w ’68 roku.  Była po dwakroć wstrząśnięta. Raz – tym, co 

obejrzała, dwa – tym, co odkryła. A odkryła, że o zdarzeniach 
w Polsce z ’68 roku nie miała bladego pojęcia. Zawstydziła 
się swojej niewiedzy. Odkryła też, czym niewiedza skutkuje.  
– Przecież ja do tej pory byłam jak marionetka! Rozumiesz? Marionetka! 
Pozwalałam komuś pociągać za sznurki! Pozwalałam sobą manipulować!  
– wkurzała się sama na siebie. 
Jeśli nie umiemy zamyślać się, centrum dowodzenia naszymi 
umysłami i sterowania postawami przejmują inni.   
Yuval Noah Harari – profesor na Wydziale Historii Uniwer-
sytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, autor czytanych na całym 
świecie książek oraz bardzo interesujących, futurystycznych 
poglądów związanych z wizją homo sapiens w najbliższych dzie-
sięcioleciach, w jednym z wywiadów również zwrócił uwagę na 
wagę zamyślania się nad sobą.
W wywiadzie z Thomasem Mahlerem („Forum”) powiedział:
- Uważam, że w interesie ludzi leży lepsze poznanie siebie. Jest to nawet waż-
niejsze dziś niż w czasach Sokratesa albo Lao-Cy, ponieważ istnieje wiele sys-
temów, które próbują nas zhakować. Atakują nie tylko nasze komputery, lecz 
również nas samych. Jeżeli nie chcecie być manipulowani przez Amazon lub 
przez rząd, poznawajcie samych siebie! Bo oni już was bardzo dobrze znają…

Troszkę homo, troszkę sapiens
Za granicą widziałem kiedyś rzeźbę. Zamyślony. Stanąłem przed nią i zacząłem się zastanawiać. (…) Byłbym ją najchęt-
niej spytał nad czym się tak zamyśliła. (…) Gdyby człowiek chciał się tak nad sobą zamyślić, też stałby się pewnie rzeźbą. 
Tylko w takim razie, niech pan powie, czyżby tylko rzeźby, obrazy, książki, muzyka były w stanie nad nami się zamyślić, 
a my sami już nie?*
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*
Przez wiele lat, podczas każdej miesięcznicy smoleńskiej, prezes 
składał obietnicę dojścia do prawdy. Nie wiem, czy doszedł. Ja 
doszłam via hamak. Hamaki wymyślono chyba po to, aby się 
zamyślać. Nad sobą i „niesobą” też.
Do swoich prawd dochodziłam drobnymi krokami. Jak na razie 
odkryłam je trzy. Dzisiaj o jednej z nich.
Jak wiadomo, istnieją programy komputerowe, które mogą 
wszystko. Jak trzeba, to kobiecie zlikwidują zmarszczki, wymo-
delują talię, parę kwiatków rozmnożą w łąkę, albo z czyjegoś 
płaszcza wytną serduszko WOŚP, jeśli serduszko będzie nie 
a’propos. 
Normą jest, że w programach telewizyjnych obraz dobiera się 
do tezy. W filmach, które na you tube umieszcza miliony ludzi 
– do subiektywnych odczuć.
Wybierałam się kiedyś na maleńką indonezyjską wyspę. Jakaś 
youtuberka przedstawiła ją w swoim filmie jako wyspę – syf. 
Chciałam zrezygnować ze swoich planów. Na miejscu przeko-
nałam się, że każdy znajduje to, czego szuka. Ona znalazła – syf. 
Ja – idąc w odwrotnym kierunku – czyste piękno. 
- Nie ufaj obrazom. Ufaj swoim oczom – postanowiłam wtedy.
Nie tylko obrazy można zmanipulować, słowa także. Gdy pre-
zydent Obama, podczas wizyty w naszym kraju w 2016 roku, 
wyraził zaniepokojenie działaniami wokół Trybunału Konstytu-
cyjnego i nawoływał „wszystkie strony do utrzymania polskich 
instytucji demokratycznych”, w TVP można było usłyszeć, że 
amerykański prezydent  „wyraził nadzieję, że krzewienie wartości 
demokratycznych w Polsce na pewno się nie zmieni”. 
Rozbieżności okazały się tak istotne, że Ambasada USA opubli-
kowała oficjalne tłumaczenie przemówienia. 
Jako obywatelkę ta manipulacja mnie zawstydziła. Jako przed-
stawicielkę sapiens, zbiła z pantałyku, bo otrzymałam jasny prze-
kaz, że moją przynależność do gatunku rozumnych, ktoś zwyczaj-
nie zlekceważył.
 - Nie ufaj słowom – postanowiłam wtedy i przestałam oglądać 
TV (z wyjątkiem programów sportowych). Nie potrafiłam dać 
wiary ludziom, którzy miast informować zaczęli interpretować 
i kreować rzeczywistość, a sensowi czyichś słów nadawać swój 
własny.  
Taką oto drogą doszłam do jednej z prawd. Media, Internet, 
jakieś fotoszopy, także hojnie opłacani manipulatorzy: trolle, 
producenci fake newsów, agencje PR to elementy potężnego 
przemysłu służącemu produkcji fałszu.
Jeśli nie chcę wpaść w szpony manipulatorów, jeśli chcę zacho-
wać jakąś wewnętrzną harmonię, jeśli chcę mieć poczucie przy-
należności do gatunku sapiens, muszę się zdystansować.  
Dlatego, przykazałam sobie samej: „Nie ufaj innym; ufaj so-
bie”. Swojej wiedzy. Swoim doświadczeniom. Swojej intuicji. 
Nie wstydź się nie wiedzieć. Nie wiesz czegoś? Dowiedz się… 
u źródła. Błądź, zgub się, ale szukaj! Szukaj swojej prawdy. No 
i najważniejsze… zamyślaj się. Jak rzeźby, obrazy, książki, jaki mu-
zyka.
  

Jadwiga Janus
*W. Myśliwski „Traktat o łuskaniu fasoli”

Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim 
w ramach programu edukacji ekonomicznej osób 50+ w biblio-
tekach publicznych.

Przewidywane tematy zajęć:
    • Bank przez internet
    • Bezpieczne finanse w sieci
    • Płatności bezgotówkowe
    • Zakupy przez internet
    • Oszczędzanie i inwestowanie
    • Kredyt i pożyczka
    • Jak się dobrze ubezpieczyć
    • Dziedziczenie
    • Zarabianie na emeryturze
    • Bank Centralny

Jeśli więc chcesz dowiedzieć się jak  założyć e-konto,  jesteś cieka-
wy w jaki sposób chronić dostęp do bankowości, czy też jak bez-
piecznie wykonywać operacje finansowe PRZYJDŹ DO NAS!
Zaczynamy od września 2019 r. (Miejska Biblioteka Publiczna 
w Andrychowie, CZYTELNIA)

Pomożemy Ci poznać tajniki finansów w miłej  i przyjaznej at-
mosferze, przy kawie i ciastku.

Zapraszamy osoby w wieku 50+.

Zajęcia są BEZPŁATNE!
Liczba miejsc ograniczona

Materiał nadesłany przez MBP w Andrychowie

O finansach w bibliotece

 Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie uczestniczy 
w projekcie „ O finansach… w bibliotece”.

Następnie, aż do przejścia na emeryturę, pracował w dziale eks-
portu. Jako szef  i dyrektor produkcji wniósł szereg korzystnych 
rozwiązań z dziedziny organizacji produkcji. Przed przeprowadz-
ką do Andrychowa pracował w WSK „PZL – Hydral” we Wro-
cławiu i filii WSK w Twardogórze, a także w Fabryce Samocho-
dów Małolitrażowych w Bielsku-Białej. Pod koniec lipca został 
pochowany na andrychowskim cmentarzu komunalnym przy 
ulicy Beskidzkiej.

af, jd

Odszedł były dyrektor w WSW

W wieku 89 lat zmarł Korneliusz Narożny. To wieloletni czło-
nek kadry kierowniczej Wytwórni Silników Wysokoprężnych 
Andoria. Był szefem, a potem dyrektorem produkcji.
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Wraz z odejściem w XVIII w. od bartnictwa na rzecz przydomo-
wego pasiecznictwa, na ziemiach polskich w kolejnym stuleciu 
zaczęły pojawiać się tendencje do zakładania organizacji skupia-
jących pasjonatów pszczelarstwa. Po zakończeniu I wojny świa-
towej podjęto próby przekształcenia licznych organizacji pszcze-
larskich w jeden związek. W tym celu powołano 7 grudnia 1935 
r. Centralny Związek Pszczelarzy RP Polskiej, jednak sukces był 
niestety krótkotrwały, gdyż zaledwie rok później wystąpiło z nie-
go kilka organizacji.
 W chwili powołania Centralnego Związku Pszczelarzy istniał 
już Związek Pszczelarski w Wadowicach, który skupiał w swoich 
szeregach członków z całego powiatu, w tym Andrychowa i oko-
lic. Założycielem i pierwszym prezesem wadowickiego Związku 
był Stanisław Zygmuntowicz (1880-1966), pochodzący z Biał-
ki Tatrzańskiej urzędnik skarbowy, członek andrychowskiej Rady 

Miejskiej i niezwykle aktywny działacz społeczny.
Wadowicki Związek w chwili powstania podlegał najpewniej 
krakowskiemu Związkowi Powiatowych Towarzystw Pszczelar-
skich, o czym świadczy fakt, iż w 1935 r. podjęto uchwałę o pod-
porządkowaniu się konkurencyjnej dla tejże organizacji sekcji 
Pszczelarskiej przy Małopolskim Towarzystwie Rolniczym. Wła-
dze Związku stanowiły Zarząd oraz Komisja Rewizyjna, skład 
których wybierali wszyscy członkowie podczas walnego zebrania. 
Do zadań Związku należało m.in. zakładanie Kółek Pszczelarzy 
w miejscowościach na terenie powiatu. Tam gdzie funkcjonowa-
ły Kółka Rolnicze zakładano przy nich specjalne sekcje, jeżeli 
w danej miejscowości Kółko Rolnicze nie działało, powoływa-
no samodzielne Koło Pszczelarzy. Jedno z takich Kółek założył 
w Andrychowie 7 czerwca 1936 r. wspomniany Stanisław Zyg-
muntowicz, który objął również funkcję prezesa tejże organizacji.
 Zapytać należy, jak miejscowi pszczelarzy odnieśli się do 
pomysłu ujęcia ich działalności w ramy instytucji. Na konieczność 
zakładania Związków i Kółek Pszczelarskich – czy też, jak mó-
wiono wówczas – pszczelniczych, wskazywali oczywiście czołowi 
działacze organizacji o zasięgu regionalnym. Wydaje się jednak, 
że również sami pszczelarze byli nastawieni do przedsięwzięcia 
pozytywnie. Świadczy o tym przede wszystkim liczba członków 
Związku Pszczelarskiego w Wadowicach, która jeśli wierzyć 
relacji zawartej w czasopiśmie „Bartnik Postępowy” w 1935 
r. miała wynosić blisko 800 osób! Oczywiście każdy członek 
Związku zobowiązany był do uiszczania opłaty, która w 1937 r. 
wynosiła 50 groszy rocznie (osobną opłatę pobierały dodatkowo 
Kółka Pszczelarskie).
 Popularność Wadowickiego Związku, który już w okre-
sie międzywojennym był prężnie działającą instytucją, wiązała się 
też z pewnością z licznymi korzyściami, na jakie mogli liczyć jego 
członkowie. Związek dokonywał zakupu nasion roślin miodo-
dajnych, cukru do podkarmiania pszczół, dostarczał przybory 
pszczelarskie. Dysponował ponadto walcami do wyrobu sztucz-
nej węzy1, organizował też sprzedaż matek pszczelich. Przede 
wszystkim jednak przynależność do Związku Pszczelarskiego 
umożliwiała zapoznawanie się z nowinkami naukowymi oraz 
technicznymi z zakresu tejże dziedziny i oczywiście wymianę 

1  Węza – arkusz z wosku pszczelego ze sztucznie odciśnię-
tymi kształtami komórek plastra pszczelego, umieszczany w ramce. 
Takie szablony umożliwiają pszczołom budowanie plastrów bardziej 
stabilnych, o regularnym kształcie (por. portalpszczelarski.pl).

Koło Pszczelarzy w Andrychowie 
w okresie międzywojennym
„Pszczelnictwo jest ową gałęzią wiejskiego gospodarstwa, która, więcej wymagając troskliwego dozoru aniżeli nakładu, 
znaczne przynosi korzyści i miłą nastręcza zabawkę. Dosyć jest przez jakiś czas tylko zająć się pszczołami, aby się stać 
na zawsze ich miłośnikiem” – tak pisał w 1843 r. Paweł Eustachy Leśniewski. O zaletach pszczelarstwa, nie tylko dla 
człowieka, ale i całego środowiska wiadomo nie od dziś, zdawali sobie z tego sprawę także nasi przodkowie. Z okazji 
przypadającego 8 sierpnia Wielkiego Dnia Pszczół przyjrzyjmy się zatem początkom andrychowskiego Koła Pszczelarzy.

Stanisław Zygmuntowicz, 
zdjęcie ze zbiorów Andrzeja Frysia.



47Nowiny Andrychowskie, nr 8 (344) - sierpień 2019

historia

doświadczeń pomiędzy członkami organizacji. Związek dyspo-
nował też biblioteką, w której można było znaleźć literaturę fa-
chową, zarówno tytuły stanowiące klasykę, jak również nowości 
wydawnicze i czasopisma poświęcone pszczelarstwu.
Andrychowscy pszczelarze mieli również możliwość uczestnic-
twa w kursach w organizowanych przez miejscowe Koło i Zwią-
zek w Wadowicach. Jak wyglądały takie zajęcia ponad 80 lat 
temu? Przyjrzyjmy się relacji z 1933 r.: „Dnia 30 kwietnia br. od-
był się za staraniem Zarządu Oddziału Małop[olskiego] Związku 
Pszczel[niczego] w Wadowicach jednodniowy kurs pszczelniczy, 
z następującym programem: 1) Ogólne wiadomości o pszczelnic-
twie, 2) Rośliny miododajne, 3) Rodzaje uli, ich budowa, 4) Rasy, 
anatomja i życie pszczół, 5) Roje naturalne i sztuczne, 6) Choro-
by i szkodniki pszczół – leczenie, 7) Hodowla matek pszczelich. 
Referaty powyższe wygłosili: PP. Inspektor Lorenz Józef  z Lanc-
korony, Redaktor Juljan Piwowarski z Miechowa i Józef  Miłoś, 
kier[ownik] szk[olny] z Lanckorony. O zainteresowaniu sprawami 
pszczelarskiemi w tutejszym powiecie świadczy olbrzymia ilość 
uczestników kursu, wynosząca ponad 200 osób”. Takie kursy or-
ganizowane były regularnie, wiadomo też, że staraniem Stanisła-
wa Zygmuntowicza w dniach 23 – 29 stycznia 1939 r. odbyły się 
w Andrychowie. Podczas zajęć, w których uczestniczyło ok. 90 
osób podejmowano takie kwestie, jak etyka pszczelarska, higie-

na w pasiekach, czy sadzenie roślin miododajnych. Członkowie 
andrychowskiego Koła spotykali się także na odczytach organi-
zowanych przy okazji zebrań walnych, czy też rejonowych. Jedno 
z takich spotkań odbyło się w 1937 r. w pasiece Marii Paplowej 
w Roczynach.
 Tak Związek Powiatowy, jak i Koło w Andrychowie po-
dejmowało też szereg innych działań popularyzujących pszcze-
larstwo: akcje sadzenia drzew i innych roślin miododajnych 
(zakupione nasiona Związek rozdawał członkom), interwencje 
w Starostwie Powiatowym przeciwko wycinaniu przydrożnych 
drzew, przede wszystkim lip i robinii akacjowych, organizowanie 
wycieczek do pasiek i promowanie pasiek prowadzonych wzo-
rowo, wyróżnianie Kół Młodzieży „za pracę w rozpowszechnia-
niu, sadzeniu i opiekę nad drzewami i roślinami miododajnemi”. 
Dużo uwagi i wysiłku poświęcano wreszcie promowaniu spoży-
cia miodu, przygotowując ulotki dla mieszkańców na temat jego 
wartości odżywczych i wpływu na zdrowie, a także organizując 
przy pomocy Spółki Rolnej sprzedaż pszczelich wyrobów.
 Intensywne prace Koła w Andrychowie i Związku 
w Wadowicach przerwał wybuch II wojny światowej. W Polsce 
Ludowej obie organizacje wznowiły działalność, a pod koniec 
1974 r. andrychowscy pszczelarze usamodzielnili się od Związ-
ku w Wadowicach. Niezależnie od roszad organizacyjnych, nie-
zmienne pozostało zamiłowanie do pracy z pszczołami. Dziś, 
gdy owadom tym grozi wyginięcie, a jednocześnie coraz bardziej 
zdajemy sobie sprawę, że są one niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania naszego ekosystemu, działania podejmowane 
przez pszczelarzy zasługują na tym większe uznanie.

Daria Rusin
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„Splot” dobrych zdarzeń i pięknych działań!

Ten czas jest szczególnie trudny dla małych dzieci przebywających w placów-
kach szpitalnych oraz ich rodzin. To właśnie stąd wzięła się idea „Poduszki 
dla maluszka” – akcji przekazywania maluchom przebywającym na leczeniu 
drobnych prezentów i upominków. Mikołaj, Dzień dziecka, Święta Wielka-
nocne i Bożego Narodzenia... jeśli towarzyszy im choroba i szpital – znika 
ich magia, nie ma ubierania choinki, przygotowywania prezentów, rodzinnej 
atmosfery, a radosny nastrój przyćmiewa fakt zmagania się z chorobą. 
Na pomysł przekazywania poduszek – przytulanek i innych tego rodzaju 
drobnych prezentów dla dzieci na oddziałach dziecięcych wpadli kilka lat 
temu Rafał Andreas i Aleksandra Łacek. Postanowili umilić dzieciom 
trudny czas choroby. To właśnie wtedy rozpoczęła się współpraca grupy 
wolontariuszy ze szpitalem w Oświęcimiu i kolejno z innymi szpitalami. 
Na oddziałach rozdawano głównie ręcznie szyte poduszki i słodkie niespo-
dzianki. Z roku na rok akcja rozrastała się i od dwóch lat zbierane są również 
datki na doposażenie oddziałów szpitalnych. 
- Staramy się skupiać na takim wyposażeniu które zwiększa komfort pobytu dzieci, oraz 
komfort pobytu opiekunów na oddziałach szpitalnych. Od roku działamy jako Stowa-
rzyszenie Integracji i Współpracy Społecznej „SPLOT”. W tym roku na szerszą skalę 
podejmowaliśmy działania w Elblągu, Działdowie, Bochni, Oświęcimiu oraz - po raz 
pierwszy w wadowickim szpitalu. Mam nadzieję, że będziemy mogli zrobić jeszcze dużo 
pożytecznych działań dla wadowickiej placówki. Stowarzyszenie skupia grupę wolontariu-
szy. Ja z moją mamą Anią szyjemy poduszki oraz organizujemy różne przedsięwzięcia, 
Aneta Rajda oraz Kasia Sordyl z ABS Banku Spółdzielczego organizowały końcem 
ubiegłego roku akcję Mikołajkową z prezentami i poduszkami. Jest nas więcej! To wła-
śnie poduszka jest naszym symbolem. Dzieci mają się do czego przytulić, mięciutka po-
duszka umila im pobyt. Mamy nadzieję, że łatwiej dochodzi się im w takich warunkach 
do zdrowia, a szpital przestaje się kojarzyć wyłącznie z salami i zimnymi ścianami, nawet 
mimo tego, że obecnie - tak jak również w wadowickim szpitalu - otoczenie łóżek szpital-
nych staje się coraz bardziej kolorowe.
Pragniemy, żeby dzieci przebywały na oddziałach szpitalnych z większym poczuciem bez-
pieczeństwa, a przy okazji - miały miłą pamiątkę i wspomnienie fajnego spotkania oraz 
milutką poduchę, którą mogą zabrać ze sobą do domu.
Współpracowaliśmy również ze szpitalem kardiologicznym w Zabrzu. Tam mieliśmy do 
czynienia z chorymi na choroby przewlekłe, nawet z osobami które od roku objęte były 
leczeniem szpitalnym. Były to dla nas trudne momenty, trudniejsze spotkania, ale też nie 
brakowało w nich pozytywnego wydźwięku. Staramy się koncentrować na tym co fajne, 
dobre i ciekawe. Skupiamy wokół siebie coraz większą grupę ludzi, którzy chcą działać 
i pomagać, nie boją się zaangażować i poświęcić swój wolny czas, żeby wyjść do chorych 
dzieci i drobnym gestem, spotkaniem, rozmową wspomóc chorych.
Stowarzyszenie w tym momencie liczy 8 osób. Posiada trzyosobowy zarząd w skład które-
go wchodzi Rafał Andreas Aleksandra Macek i Marta Owsiany. Jako Stowarzyszenie 
działamy od września 2018 roku. Wspierają nas główni sponsorzy – JYSK Polska 
i ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie, wspierając nie tylko finansowo, ale i organiza-
cyjnie – informuje Marta Owsiany z zarządu stowarzyszenia.
5 listopada 2018 roku Stowarzyszenie SPLOT zaprosiło darczyńców indywi-
dualnych do współudziału w akcji charytatywnej organizowanej przez Stowa-
rzyszenie o wdzięcznej nazwie „Poduszka dla maluszka”. Zbiórka publiczna 
na ten cel zakończyła się w ubiegłym roku. Aktualną - VIII edycję zbiórki po 
raz pierwszy organizuje nowo powołane Stowarzyszenie Integracji i Współ-
pracy Społecznej Splot. O szczegółach akcji informuje również strona interne-
towa www.poduszka.org oraz fanpage „Poduszka dla maluszka”.
Do wadowickiego szpitala na oddział dziecięcy trafiło kilkadziesiąt sztuk 
pościeli, kocy, poduszek i prześcieradeł. Paczka zawierała również serwi-

sy obiadowe, ramki na plakaty, dużą ilość misek, miseczek, kubków. Były 
również wentylatory, podgrzewacze, kuchenki mikrofalowe, chłodziarki do 
przechowywania mleka i polary dla pacjentów - ogółem o łącznej wartości 
prawie 10 tysięcy złotych! Mamy nadzieję że dzięki tym przedmiotom będzie 
dzieciom i ich opiekunom, oraz kadrze szpitala choć troszkę przyjemniej. 
Jak przy każdej tego rodzaju wizycie pojawiły się również nowe propozycje, 
nowe pomysły i nowe wyzwania!
Odbiór darowizny przekazanej przez Stowarzyszenie Splot odbył się w obec-
ności dyrektor ZZOZ Wadowice Beaty Szafraniec, ordynatora oddziału 
dziecięcego lek. Grzegorza Skałkowskiego, przełożonej pielęgniarek 
ZZOZ Wadowice Iwony Biczak-Kamieńszczyk, pielęgniarki oddziało-
wej oddziału dziecięcego Anny Zając. Darowiznę przekazali przedstawicie-
le stowarzyszenia – Marta Owsiany, Aneta Rajda, Krzysztof  Owsiany, 
Grzegorz Rajda i niezawodny Kamil Magiera. Ten ostatni doskonale 
znany jest z zaangażowania w wiele różnych akcji charytatywnych. Działa 
również w Maltańskiej Służby Medycznej w Andrychowie. 
Oprócz miłych podusi przedstawiciele SPLOTU rozdali dzieciom, opie-
kunom i kadrze oddziału pyszne jabłka! Zbiórka – głównie datków indy-
widualnych została zgłoszona zgodnie z przepisami prawa.  Wolontariusze 
działający obecnie w stowarzyszeniu od lat współpracują z firmą JYSK, jeśli 
chodzi o poduszki i pościel. Mamy zaufanie, że są to dobre i sprawdzone produkty – 
twierdzi Krzysztof  Owsiany. Oprócz współpracy z głównymi sponsorami 
i pozyskiwaniu datków w placówkach ABS Banku oraz JYSK organizują 
również wiele maratonów tanecznych z zaprzyjaźnionymi szkołami tańca 
z Oświęcimia, Brzeszcz i Pszczyny. Tam trenerzy uczą tańca za wolne datki 
przekazywane na rzecz stowarzyszenia. To są bardzo energetyczne i fajne 
spotkania! Ich głównym koordynatorem jest Kasia Nycz – wolontariuszka 
będąca wulkanem energii. Stowarzyszenie propaguje również akcję rozda-
wania kart ICE (skrót od in Case of  Emergency) – kart posiadających zapis 
podstawowych danych właściciela karty, który umożliwia ratownikom szyb-
kie skontaktowanie się z jej bliskimi i uzyskanie informacji dotyczących stanu 
zdrowia właściciela karty, podstawowe informacje o przebytych chorobach 
i uczuleniach oraz dane kontaktowe osób które mają być powiadamiane 
w razie ewentualnych wypadków.
- Stowarzyszenie bardzo serdecznie dziękuje wszystkim, którzy swoimi datkami do 
puszek znajdujących się w placówkach ABS Banku Spółdzielczego i sklepach JYSK 
wspierają organizowana akcję. Bez nich nie moglibyśmy działać na tak szeroką skalę – 
mówią zgodnie członkowie stowarzyszenia!
Stowarzyszeniu Integracji i Współpracy Społecznej „SPLOT” oraz wszyst-
kim darczyńcom wspierającym ich działania gratulujemy pozytywnej ener-
gii, świetnych pomysłów i ich skutecznej, konsekwentnej realizacji! Jesteście 
wielcy! Oby więcej było ludzi takich jak Wy, którzy swoja dobrocią, pracą 
i zaangażowaniem sprawiają, że nasz świat staje się lepszy!

JS   fot. Jarosław Skupień

Każdy z nas, prędzej czy później ociera się o choroby, pobyt osób 
nam bliskich w szpitalach.  W takich sytuacjach najtrudniejsze 
chwile przeżywamy zwłaszcza w okresie wakacji lub świąt. 

wokół nas
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Józef  Zembroń urodził się 3 kwiet-
nia 1941 r. we wsi Wysoka k. Łańcu-
ta. Był jedynym dzieckiem Stanisława 
i Weroniki Zembroniów. Ojciec był 
z zawodu krawcem, a matka praco-
wała w Ogrodach Pałacu Potockich 
w Łańcucie. Tak, do tych chwil sięgał 
pamięcią Pan Józef: Z wdzięcznością 
wspominam okres dzieciństwa i młodości. 
Moi Rodzice (…) stworzyli mi bowiem 
dom rodzinny, w którym nigdy nie brako-
wało dobroci, prawdy i miłości. 
Po ukończeniu szkoły podstawowej 
i liceum, Józef  Zembroń rozpoczął 
studia na Wydziale Prawa Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
Tam też poznał swoją przyszłą żonę 
– Bożenę Smolarek, córkę andry-
chowskiego lekarza dr. Jana Smo-
larka. Znajomość ta związała Józefa 
Zembronia z Andrychowem na całe 
życie.
   Na początku lat 60. młodzi przenie-
śli się do Andrychowa i tu też 6 lipca 
1963 r. wzięli ślub w kościele pw. św. 
Macieja. Z czasem na świat przy-
szły dzieci państwa Zembroniów 
– Bogna i Marcin. Józef  Zembroń 
podjął pracę zawodową, najpierw 
w Wytwórni Silników Wysokopręż-
nych, gdzie pełnił funkcję redakto-
ra naczelnego dwutygodnika „Pod 
Fabrycznym Dachem”. Tak wspo-
mina ten czas poetka Emilia Bernd-
sen: - Śp. Józefa Zembronia poznałam, 
gdy pracował w Wytwórni Silników 
Wysokoprężnych, kiedy po jednej z odwilży 
politycznych załażono tu, pod koniec lat 
sześćdziesiątych, redakcję zakładowej 
gazety pt. „Pod Fabrycznym Dachem” – 
wspólnej dla WSW i AZPB. On został 
jej redaktorem. Pod jego redakcją, ta 
gazeta stała się wkrótce bardzo poczytna 
przez swą otwartość na różną tematykę 
i artykuły, również od czytelników. We 
współpracy z domem kultury drukowano 
także wiersze, nieraz na całych szpaltach 

(skorzystałam z tego osobiście!), gdy 
napisało mi się jakiś przydługi poemat 
urlopowy, o wydrukowanie którego w innych 
gazetach mogłam pomarzyć. Wtedy to 
zaistniał czas, kiedy w Andrychowie 
odnotowano prawdziwy wysyp poetów 
w różnym wieku. On wiedział, że gdy jest 
motywacja ujawniają i rozwijają się talenty 
i bogacieje duchowość. Z WSW przeszedł 
następnie do Andrychowskiej Fabryki Ma-
szyn, gdzie prowadził radiowęzeł i pełnił 
funkcję organizatora zarządzania. Pod ko-
niec lat 80. kierował zakładowym ośrod-
kiem wczasowym w Międzyzdrojach. 
   Życie rodzinne i praca zawodowa 
nie były jedynymi aspektami defi-
niującymi Józefa Zembronia. Był 
to człowiek wielu pasji: w młodości 
pisał wiersze, które publikował pod 
pseudonimem „Ambroży”, w cza-
sach studenckich należał do chóru 
akademickiego, był również miło-
śnikiem sportu (kibicował Wiśle 
Kraków). Szczególnym zamiłowa-
niem darzył jednak historię, zwłasz-
cza historię andrychowskiego prze-
mysłu, którą zaraził później swoją 
wnuczkę – Olę. Jak wspominał po 
latach: W obydwu tych zakładach (WSW 
i AFM – przyp. red.) przepracowałem 
po kilkanaście lat. Wspomniany kontakt 
z tymi zakładami oraz uzyskane rozezna-
nie co do ich historii i działalności, umoż-
liwiły mi podjęcie opracowań na temat tych 
obydwu zakładów. Z czasem podjąłem 
również problematykę historii i działal-
ności tutejszego największego zakładu, tj. 
Andrychowskich Zakładów Przemysłu 
Bawełnianego. Praca ta zajęła mi lat trzy-
dzieści i pięć. Materiały, które zbierał 
samodzielnie, posłużyły mu przy 
publikacji takich książek, jak: „Nasze 
Półwiecze” – poświęcone historii 
AFM, „Splot Andrychowski” – do-
tyczący AZPB, „Silniki na Szaniec” 
– traktujące o WSW, czy „Raptularz 
Andrychowski, stanowiący syntezę 

Pamięci Józefa Zembronia – Andrychowianina z wyboru

Pięć miesięcy temu, andrychowska społeczność pożegnała Józefa Zembronia, który w pamięci mieszkańców szcze-
gólnie zaistniał jako autor publikacji poświęconych historii lokalnego przemysłu oraz redaktor zakładowej gazety 
„Pod Fabrycznym Dachem”. Niniejszy tekst poświęcony jest człowiekowi, który udowodnił, że nie trzeba urodzić się 
w danym miejscu, by móc je pokochać. 

wspomnienie

zagadnień podjętych w wymienionych wyżej pra-
cach. Do dziś stanowią one cenne pozycje dla pozna-
nia historii nie tylko andrychowskiego przemysłu, ale 
również całego miasta. Publikacje te autor wydał wy-
łącznie własnym staraniem – również finansowym. 
Podkreślał później, iż to nie jest zadanie proste ani łatwe, 
jakby się mogło wydawać (…).
   Pod koniec lat 90. Józef  Zembroń podupadł na 
zdrowiu, na co ogromny wpływ miała śmierć żony, 
która nastąpiła w 1997 r. Postępujący zanik wzroku 
poważnie utrudnił mu pracę nad kolejną publikacją, 
przy której musiał korzystać już tylko z pomocy córki 
i jej rodziny. Pracy tej niestety nie dokończył – zmarł 
19 lutego 2019 r., w otoczeniu kochających Go bli-
skich.

Daria Rusin, Aleksandra Gromotka

Autorki serdecznie dziękują za pomoc i udostępnie-
nie materiałów Paniom Bognie Zembroń-Gromotce 
i Emilii Berndsen.

Fot. Archiwum rodzinne
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Zawód nauczyciela uzyskał w Państwowym Seminarium Na-
uczycielskim Męskim im. G. Piramowicza w Białej Krakowskiej. 
Seminarium to, założone jeszcze w czasach galicyjskich, w roku 
1907, miało duże znaczenie dla kształcenia polskich nauczycieli. 
Ukończył je m.in. Gustaw Morcinek.
Najpierw, przez trzy lata, pracował w Andrychowie, w siedmio-
klasowej szkole męskiej (późniejsza Szkoła nr 1) kierowanej 
wówczas przez Ferdy-
nanda Pachla. 
W tym czasie był 
też korepetytorem 
w „Zamku”, uczył 
Karola, syna Stefana 
Bobrowskiego. Na-
stępnie, w latach 1931 
i 1932 odbywał zasad-
niczą służbę wojskową, 
dosłużył się stopnia 
podporucznika. Po po-
wrocie z wojska praco-
wał w Łękawicy. 
W roku 1933 otrzy-
mał zadanie zorgani-
zowania Jednoklaso-
wej Publicznej Szkoły 
w Rzykach-Potrójnej 
(istnieje do dziś budy-
nek, w którym ta szkoła 
mieściła się od 1953 r., 
obecnie nocują tam 
wycieczki harcerskie). 
Pracując na Potrójnej mieszkał w Andrychowie i w każdy po-
niedziałek odbywał pieszą, 14-kilometrową wędrówkę z An-
drychowa na Potrójną, a w soboty, także pieszo, z powrotem.  

Dziś, gdy w rozkładzie jazdy można naliczyć 11 codziennych 
kursów autobusów do Rzyk-Praciaków – wydaje się to niepraw-
dopodobne. Na Potrójnej pracował Franciszek Karkoszka aż do 
roku szkolnego 1934/35. 

W styczniu 1935 r. wziął ślub z Władysławą Bylicówną. Kolejne 
po Potrójnej miejsce jego pracy to szkoła w Babicy.
We wrześniu 1939 r. został zmobilizowany. Jego jednostka zo-
stała przez Wermacht wyparta daleko na wschód i tam, po infor-
macji że do Polski wkroczyły oddziały radzieckie – rozwiązana. 
Wracając z żołnierzami ciężarówką, niesłychanym zbiegiem oko-
liczności spotkał Franciszek Karkoszka w Jarosławiu swoją żonę, 
która z trojgiem dzieci i z rodziną, furmanką uciekała na wschód. 
Zaprzężony do furmanki koń został akurat śmiertelnie ugodzony 
kulą, czy odłamkiem, więc niespodziewana pomoc okazała się 
nieoceniona  i wszyscy razem dotarli do Andrychowa. Po powro-
cie z wojny uczył Franciszek Karkoszka w Targanicach.

Franciszek Karkoszka – nauczyciel i społecznik
Franciszek Karkoszka urodził się w Kętach, w roku 1909. Jego ojciec Jan był z zawodu szewcem. Rodzina była wielo-
dzietna, Franciszek miał pięć sióstr i sześciu braci. 

Jan Karkoszka z synami. Franciszek siedzi drugi, a Jan 
trzeci od prawej. Zdjęcie ze zbiorów rodziny Karkoszków

Rok 1931. Franciszek Karkoszka 
z Władysławą Bylicówną na wy-
cieczce na Leskowcu. Zdjęcie ze 
zbiorów rodziny Karkoszków

W jednostce wojskowej, w której służył Franciszek Kar-
koszka. Zdjęcie ze zbiorów rodziny Karkoszków

Budynek na zboczu Potrójnej, w którym w latach 1953-
1994 działała szkoła. Zdjęcie z 2005 r., ze zbiorów TMA
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Od roku 1944 kierował szkołą w Sułkowicach-Bolęcinie i stam-
tąd w roku 1945 został wcielony do wojska. Z II Armią W.P. 
przeszedł szlak bojowy do Berlina i w stopniu kapitana wrócił na 
Bolęcinę, gdzie pracował w szkole aż do emerytury w roku 1972. 
Był społecznikiem, radnym, działaczem ZNP i ZSL, członkiem 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.
Zmarł w roku 2000, w wieku 91 lat  Osierocił 4 córki i 3 synów. 
Jeden z nich, Jerzy (1936-2014), odziedziczył po ojcu zamiłowa-
nie do pracy społecznej, a także pedagogicznej. Będąc z zawodu 
magistrem inżynierem-rolnikiem i pracując jako agronom w Wie-
przu, współpracował z Telewizyjnym Technikum Rolniczym. 
Był wtedy także pionierem uprawy w Wieprzu kukurydzy na pa-
szę. Potem pełnił funkcję dyrektora wieprzowskiej filii POHZ 

w Osieku. Jerzy Karkoszka był aktywnym działaczem ZSL, 
a także rolniczej spółdzielczości „Samopomoc Chłopska”. Był 
prezesem G.S. „S.Ch.” w Andrychowie, a potem także MSH „Wi-
zan”. Następnie pełnił tam funkcję wiceprezesa i wówczas zaan-
gażował się, wraz z prezesem Jerzym Chylewskim, w realizację 
inicjatywy Józefa Wiktorczyka, która zaowocowała ufundowa-
niem w roku 2005, na budynku sklepu MSH „Wizan” tablicy, 
upamiętniającej spalenie przez hitlerowców synagogi w Andry-
chowie.

Andrzej Fryś 
Pragnę bardzo podziękować Państwu Urszuli i Pawłowi Kar-
koszkom, oraz Andrzejowi Janusowi za dostarczenie mi cennych 
informacji, które umożliwiły napisanie tego artykułu.

5 stycznia 1935. Ślub Franciszka Karkoszki i Władysławy 
Bylicówny. Zdjęcie ze zbiorów rodziny Karkoszków

Franciszek Karkoszka z gronem pedagogicznym i mło-
dzieżą Szkoły w Sułkowicach-Bolęcinie. Zdjęcie ze zbio-
rów rodziny Karkoszków
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ogłoszenie

* do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny 23% podatek VAT - 
zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie wyboru rodzaju przetargu:
W związku z uzyskanym przez Gminę dofinansowaniem projektu 
pn. „Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie 
poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbu-
dowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie” w przetargu 
mogą brać udział wyłącznie podmioty spełniające kryteria dla mi-
kro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu Załącznika nr 1 
do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

Opis nieruchomości:
W/w nieruchomość zlokalizowana jest w strefie aktywności gospo-
darczej miasta Andrychowa oraz w obszarze Krakowskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, podstrefa Andrychów, zarządzanej przez Kra-
kowski Park Technologiczny Spółka z o.o., któremu przysługuje prawo 
pierwokupu nieruchomości. Działka kształtem zbliżona do prostokąta, 
położona w rejonie ulic: Biała Droga, Przemysłowa i Strefowa. 
W ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako RIVa. 
Obecnie na zbywanym terenie nadal realizowana jest przez Gminę inwe-
stycja pn. „Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie 
poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę 
i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie”. 
Zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę prace obejmują m.in. ma-
kroniwelację terenu, budowę murów oporowych i dróg wewnętrznych 
oraz rozbudowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu. Po zakończeniu 
inwestycji w/w teren będzie miał bezpośredni dostęp do sieci uzbrojenia 
(woda, gaz, energetyka, kanalizacja sanitarna oraz deszczowa). Dojazd do 
działki odbywał się będzie wewnętrznymi drogami dojazdowymi – obec-
nie w budowie. 
Zainteresowane podmioty mogą zapoznać się z dokumentacją projektową 
zgodnie z którą realizowana jest w/w inwestycja oraz dokonać oględzin 
przedmiotowej nieruchomości (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu 
terminu).  
Działka nie jest przedmiotem zobowiązań i wolna jest od obciążeń. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
dla części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andry-
chowie, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX-463-06 Rady Miejskiej w An-
drychowie z dnia 28 września 2006r. (z późn.zm.) w/w działka znajduje 
się w terenie ozn. symbolem: A5.2/3.1.P2/TIG,P3,P4,P5,ZP1 - „tereny 
zabudowy techniczno-produkcyjnej przemysłu ciężkiego”. Prze-
znaczenie dopuszczone w granicach terenu: „tereny infrastruktury tech-
nicznej gazownictwa”, „tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej i usług 
przemysłowych”,
 „tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej usług materialnych”, „tere-
ny zabudowy techniczno-produkcyjnej usług magazynowo-składowych”, 
„tereny zieleni urządzonej”. Dokładne informacje dotyczące przezna-
czenia dla tego terenu można uzyskać bezpośrednio w tut. Urzędzie, Ry-

nek 15, pok. 115 – Wydział Architektury i Urbanistyki. 
Warunki sprzedaży:
1. W strefie mogą zostać ulokowane mikro, małe i średnie przedsiębior-
stwa, które wybudują budynki i/lub obiekty budowlane przeznaczone na 
działalność produkcyjną i usługową, bez możliwości lokowania obiektów 
mieszkaniowych, turystycznych oraz handlowych. Jako obiekt handlowy 
rozumiany będzie obiekt stanowiący całość techniczno-użytkową prze-
znaczony do sprzedaży towarów. Specjalna Strefa Ekonomiczna przezna-
czona jest dla wszystkich firm z sektora tradycyjnego przemysłu (z wy-
jątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in. alkohol, wyroby tytoniowe, 
stal, energię elektryczną i gaz) oraz niektórych firm z sektora usług, do 
których należą: usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie 
nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usłu-
gi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi 
w zakresie badań i analiz technicznych, usługi centrów telefonicznych.
2. Na podstawie art. 57 § 2 k.c. w umowie sprzedaży Nabywca nierucho-
mości zobowiąże się wobec Gminy Andrychów, że nie dokona zbycia pra-
wa własności nabytej nieruchomości do końca 2026r.  na rzecz podmiotu 
nie spełniajacego kryteriów, o których mowa w pkt 1. W razie niewyko-
nania tego zobowiązania Nabywca poniesie odpowiedzialność odszkodo-
wawczą wobec Gminy Andrychów w wysokości nie mniejszej niż kwota, 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
Burmistrz Andrychowa ogłasza I-szy przetarg ustny ograniczony do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na 
sprzedaż działki położonej w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, podstrefa Andrychów.
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ogłoszenie

którą Gmina Andrychów będzie zobowiązana zwrócić - Instytucji Zarzą-
dzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopol-
skiego - w związku z niedotrzymaniem warunków umowy o dofinansowa-
nie projektu, o którym mowa wyżej.
3. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zagospodarowania 
działki w terminie 3-ch lat od dnia podpisania umowy sprzedaży poprzez 
wybudowanie budynku i/lub obiektu budowlanego, o których mowa 
w pkt 1, jednocześnie zgodnego z miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego. Zakończenie budowy winno być udokumentowane 
przedłożeniem pozwolenia na użytkowanie obiektu będącego przedmio-
tem inwestycji. W przypadku niedotrzymania przez Nabywcę tego termi-
nu zostanie naliczona kara umowna w wysokości 30 % ceny sprzedaży 
brutto. Możliwość naliczenia przez sprzedającego wyżej określonej kary 
umownej zapisana zostanie w notarialnej umowie sprzedaży i zabezpie-
czona ustanowieniem hipoteki wpisanej na 1 szym miejscu. Naliczenie 
kar nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania przenoszącego 
wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych, w szcze-
gólności gdy Gmina Andrychów będzie zobowiązana zwrócić dofinan-
sowanie z projektu pn. „Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej 
w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz 
rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie” z powodu 
niedotrzymania warunków umowy o dofinansowanie.
4. W razie przeniesienia prawa własności na mikro, małego lub średniego 
przedsiębiorcę i niedotrzymania przez kolejnego (kolejnych) Nabywców 
nieruchomości terminów zagospodarowania działki, kary umowne ciążą 
nadal na pierwotnym Nabywcy.
5. Nabywca przy umowie sprzedaży ustanowi nieodpłatną i nieograni-
czoną w czasie służebność korzystania i dysponowania z sieci uzbrojenia 
podziemnego  (energetycznej, gazowej, teletechnicznej, wodociągowej 
i kanalizacyjnej) przebiegającej przez sprzedawaną działkę i zapewni służ-
bom specjalistycznym swobodny dostęp do tych sieci w celu ich konser-
wacji, modernizacji, remontu czy wymiany, a w przypadku kolizji z plano-
waną inwestycją przełoży sieci uzbrojenia podziemnego na własny koszt 
w uzgodnieniu z właścicielami sieci. 
6. W umowie sprzedaży nieruchomości Gmina Andrychów zastrzeże na 
swoją rzecz prawo pierwokupu nieruchomości.
7. Warunkiem wpięcia do kanalizacji deszczowej będzie wybudowanie 
w obrębie zbywanej nieruchomości urządzenia do retencji wód opado-
wych – o pojemności określonej w powyższej tabeli - na czas deszczu na-
walnego, pozwalających zatrzymać na okres 1 doby 50% wyliczonej ilości 
wody opadowej (15 minutowej).
Warunki przystąpienia do przetargu:
1. W przetargu mogą brać udział podmioty spełniające w/w kryteria, które 
wpłacą wadium w formie pieniądza w wysokości podanej w powyższej ta-
beli przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Andrychowie 
nr 82 8110 0000 2001 0000 1225 0002 prowadzony przez ABS Bank Spół-
dzielczy w Andrychowie w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 20 września 
2019r. wadium znajdowało się na rachunku Urzędu. W tytule przelewu 
należy wpisać numer działki.
2. Złożenie na piśmie do dnia 20 września 2019r. w Wydziale Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Ry-
nek 15, pok. 112 zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z dokumen-
tacją zawierającą:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, a w przypadku cudzoziemców 
(w myśl ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców) odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłu-
macza przysięgłego. Cudzoziemiec zobowiązany jest do ustalenia we 
własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu 
wymaga uzyskania zezwolenia właściwego ministra,
b) oświadczenie oferenta, że jest podmiotem spełniającym kryteria dla 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu Załącznika nr 1 
do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, tj. zatrudnianie mniej niż 250 pra-
cowników, przy rocznym obrocie nie przekraczającym 50.000.000 EUR a/

lub całkowitym bilansie rocznym nie przekraczającym 43.000.000 EUR,
c) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich 
bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym 
nieruchomości i gotowości jej nabycia bez zastrzeżeń w obecnym stanie,
d) dowód wpłacenia wadium.
Druki zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z oświadczeniami do 
pobrania w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15 (I piętro, pok. 112 lub 113).
Komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki i kwali-
fikuje ich do uczestnictwa w przetargu. Listę osób zakwalifikowanych do 
przetargu wywiesza się w siedzibie urzędu nie później niż 1 dzień przed 
wyznaczonym terminem przetargu. Przetarg zostanie przeprowadzony 
w drodze licytacji. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, 
z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej 
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg może się 
odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta 
spełniającego warunki określone w ogłoszeniu. 
Uczestnicy przetargu, którzy wpłacili wadium uczestniczą w przetargu 
osobiście lub przez pełnomocnika upoważnionego do tego notarialnie; 
w przypadku zaś osób prawnych w przetargu uczestniczą osoby umoco-
wane do działania w imieniu tych osób prawnych. Osoby uczestniczące 
w przetargu przedkładają Komisji dowody tożsamości. Małżonkowie 
osobiście biorą udział w przetargu lub okazują pisemną zgodę drugiego 
współmałżonka lub składają oświadczenie o nabywaniu nieruchomości 
z majątku odrębnego. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się 
na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w ra-
zie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy 
notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone 
niezwłocznie (bez odsetek), w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unie-
ważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób 
odpowiadający formie wnoszenia. 
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości powiększona o należny 
23% podatek Vat winna zostać wpłacona jednorazowo przed zawarciem 
umowy notarialnej. Przed podpisaniem umowy notarialnej środki finan-
sowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Andrychów. 
O terminie zawarcia umowy notarialnej Nabywca zostanie zawiadomiony 
w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządze-
nia umowy notarialnej, w tym opłat sądowych  ponosi Nabywca. 
Nabywca przejmie nieruchomość w istniejącym stanie prawnym i fak-
tycznym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia, wznowienia gra-
nic działki lub aktualizacji mapy zasadniczej pokryje koszty prac geode-
zyjnych. Ewentualna przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej, 
zgodnie z potrzebami przyszłej inwestycji odbywać się będzie na koszt 
Nabywcy. 
Przedsiębiorcy, którzy zamierzają korzystać ze wsparcia winni przed 
przystąpieniem do przetargu skontaktować się z Krakowskim Parkiem 
Technologicznym Spółka z o.o., 30-394 Kraków ul. Podole 60 (tel. +48 
126401949, mail: strefa@kpt.krakow.pl, który zarządza strefą, opracowuje 
plany rozwoju strefy oraz wydaje decyzje o wsparciu inwestycji.
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można 
uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15 (I piętro, pok. 112 lub 113) w go-
dzinach pracy Urzędu osobiście lub telefonicznie pod nr 33842-99-55 lub 
33842-99-57. 
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej Urzę-
du www.andrychow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Andrychowie www.bip.malopolska.pl /umandrychow/, jak 
również w siedzibie i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andry-
chowie.
Burmistrz Andrychowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z waż-
nych powodów. 

Materiał nadesłany przez UM w Andrychowie
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konkursy

Godziny otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie w sezonie letnim:

Poniedziałek: 9.00 - 16.00
Wtorek, środa, czwartek: 10.00 - 18.00
Piątek: 8.00 - 16.00, Sobota - nieczynne

Telefon: 33 875 25 52
www.andrychow.eu/biblioteka

facebook.com/biblioteka.andrychow

Wszystkich Czytelników, którzy na co dzień tworzą poezję, jak również tych, 
którym jak dotąd nic spod pióra nie wyszło, zapraszamy do udziału w na-
szym Konkursie! Na Wasze dzieła czekamy w naszej Redakcji. Możecie do-
starczyć je osobiście lub pocztą tradycyjną. Laureata każdej edycji Konkursu 
wyłaniać będzie Jury, w skład którego wchodzą członkowie Redakcji Nowin 
Andrychowskich. Szczegóły Konkursu znajdziecie w Regulaminie na stronie 
www.radioandrychow.pl Na zwycięzcę czeka nagroda w postaci upominku 
niespodzianki oraz przede wszystkim publikacja zwycięskiego utworu w kolej-
nym wydaniu Nowin Andrychowskich.

KONKURS POETYCKI!
W styczniowym numerze ogłosiliśmy KONKURS POETYCKI. Cie-
szymy się, że nadesłacie Państwo tak wiele wierszy. Dziękujemy 
i czekamy na kolejne! Myśl przewodnia na sierpnień to: PLON. 
Pióra w dłoń!
Zwyciężczynią konkursu z poprzedniego numeru została Maria 
Skorupa. Gratulujemy! Oto jej wiersz:

Kocierz Hotel&Spa zaprasza do  wspólnej zabawy. Wystarczy odpo-
wiedzieć na pytanie:
Jaki napis widnieje na bramie wyjazdowej do Kocierz Hote-
l&Spa? Pomysły prosimy przesyłać na adres redakcji do 28 sierp-
nia 2019 r. Wśród osób, które nadeślą propozycje, wybierzemy 
zwycięzcę. Pięć pojedynczych zaproszeń dla 2 osób na Śniadanie 
z widokiem wędruje do Joanny Piatek. Gratulujemy!

Podróż

Czy można ją nazwać
odskocznią od codzienności?
Myślę, że tak! Zamykamy drzwi domu,
ruszamy w rejs, zabierając niewielką walizkę.

Pociągiem, autobusem, samochodem-
to nieważne! Ważne z kim, dokąd,
nasz humor i nastawienie,
by przeżyć wyjątkowy czas.

Poczuć zapach powietrza, traw, wiatru,
spędzić z przyjaciółmi wspólne chwile,
poznać nowe miejsca, nowych ludzi,
to wszystko podróż daje nam.

Nasze życie od zarania aż op kres jest podróżą,
lecz mamy jeszcze podróże w podrózy,
te nas wzmacniają, kształcą, zastrzyk życia dają,
więc... pakuj walizkę
już dziś!

reklama

reklama
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historia

Na wprost ul. Legionów stoi kościół parafialny. Idąc dalej mijamy po le-
wej stronie ul. Floriańską, u  wylotu której stoi, w otoczeniu czterech lip, 
niewielka statuetka św. Floriana – patrona strażaków. W r. 1940 Niemcy 
wycięli drzewa, a figurę świętego wywieźli w nieznane miejsce1. 

Przy ul. Floriańskiej istnieje dom, także 
z fundacji, przeznaczony dla najbiedniej-
szych i wielodzietnych rodzin. Dom jest 
skromny, lecz przypomina o tym, że wów-
czas byli ludzie o dobrych sercach.
Niemal naprzeciw ul. Floriańskiej mieści się 
Magistrat i w tym samym budynku Szkoła 
Podstawowa nr 12. Następną przecznicą była 
ul. hr. Bobrowskiego, dziś ul. Pachla.
Kierując się dalej na południe dochodzimy 
do mostu, przy którym zbiegało się pięć ulic: 
Rynek, ul. Targowa, Aleja Zdrowia3,  ul. Be-
skidzka i ul. Olszyny. Idąc na południe ul. 
Beskidzką mijamy ul. Tkacką, następnie ul. 
Górnica-Polną4 i dochodzimy do cmentarza, 
200 m za którym kończy się miasto. Aleja Zdrowia prowadziła od mostu 
w stronę Pańskiej Góry, okalała Stadion K.S. „Beskid”5 i dochodziła do 
naturalnego źródła wody o dużej wydajności, zwanego, zgodnie z trady-
cją, „Stankową Studnią”6, gdzie Niemcy w 1942 r. zbudowali ogromny 
zbiornik, zapewniający dostatek wody dla szpitala. 
Od skrzyżowania ul. Garncarskiej z Aleją Zdrowia biegła ul. Rzycka7, 
przy której zbudowano w 1930 r. szpitalik, zwany popularnie „Ubez-
pieczalnią”8.
Wzdłuż całej długości Alei Zdrowia posadzono lipy, setki drzew. Tam-
że zbudowano w latach 1933 – 1936 najpierw boisko sportowe, potem 
basen kąpielowy, drugi otwarty basen w Polsce. W roku 1935 odbyły się 
pierwsze międzynarodowe zawody pływackie.
Tak mniej więcej wygląda topografia miasta Andrychowa, miasteczka 
z zaboru austriackiego, położonego nad małą rzeczką, u stóp niewiel-
kiego wzniesienia zwanego Pańska Górą. Średnia wysokość nad poziom 
morza wynosi od 320 do 380 m. W roku 1884 wokół miasta wybudo-
wana została linia kolejowa, łącząca je z Wadowicami i Bielskiem i to 
właśnie wydarzenie odmieniło senny i biedny żywot obywateli miasta 
i przynależnych do gminy wsi: Roczyn, Targanic, Sułkowic, Zagórnika, 
Inwałdu.

W roku 1933 wg szacunków i zapisów w księgach Urzędu Parafialnego 
i  Gminy Żydowskiej miasto posiadało 5600 obywateli, w tym ok. 400 
narodowości żydowskiej, a ponadto kilka rodzin cygańskich bez stałego 
miejsca zamieszkania. 
Rola magistratu w tamtych czasach była niemal całkowicie różna, niż jest 
to dziś. Okoliczne wsie były raczej ubogie, rolnicy posiadali małe działki. 
Przeważały stare drewniane chaty, mieszczące zazwyczaj pod jednym da-
chem dwie izby, kuchnię i chlewy. W zasadzie dopiero po roku 1936 za-
uważyć można było ożywienie gospodarcze po trudnym okresie kryzysu.
Władzą w sprawach drobnych byli wybierani we wsiach i na terenie 
miast tak zwani „Polowi”9, ludzie o dużym doświadczeniu życiowym. 
Oni to rozstrzygali drobne spory, toczące się przeważnie między rol-
nikami. Przy ocenach skutków szkód losowych byli oni wiarygodni dla 
Zakładu Ubezpieczeń. „Następną instancją” był dla katolików ksiądz 
proboszcz, a dla Żydów – Rabin. Sprawy poważniejsze, tak karne, jak 
i cywilne, rozstrzygały sądy: grodzki, albo apelacyjny. Do 1934 r. miasto 
miało sąd grodzki i areszt, które mieściły się w budynku obecnie zaj-
mowanym przez Policję. Policja wówczas składała się z siedmiu osób 
dla całego rejonu. W sprawach poważniejszych sporów pośredniczyło 
czterech adwokatów: Landau, Cholewka, Gwoździewicz, Malec i Lowitz 
(albo Lowicz).

Przypisami opatrzył i ilustracje dodał Andrzej Fryś

Stanisława Całusa wspomnienia o starym Andrychowie
W tym numerze kontynuujemy druk wspomnień Stanisława Całusa: Część II

(Endnotes)
1 Kapliczkę św. Floriana wybudowano w r. 1835, a odnowiono w roku 1900, po 
wielkim pożarze centrum Andrychowa w czerwcu 1893.  Po jej zburzeniu w roku 
1940 kapliczki przez Żydów, zmuszonych do tego przez hitlerowców, figurka św. 
Floriana została przechowana przez dzielnych ludzi, a obecnie znajduje się w Izbie 
Regionalnej Towarzystwa Miłośników Andrychowa
2 Szkołę, która od r. 1871 pozostawała w „symbiozie” z Urzędem Miejskim, zli-
kwidowano w r. 2005. Przyczyną była ciasnota, a ponadto brak sali gimnastycznej
3 Zachodni odcinek ówczesnej Alei Zdrowia obecnie nazywa się ul. Daszyńskiego
4 Obecnie ul. Bartosza Głowackiego
5 Ten odcinek ówczesnej Alei Zdrowia obecnie nazywa się ul. Kościuszki
6 Oficjalna nazwa Stankowej Studni, to Źródło Kościuszki.  Kiedyś tryskała tam 
woda, źródło zostało obudowane przez rodzinę Bobrowskich w stulecie Powsta-
nia kościuszkowskiego, a odbudowane staraniem TMA w dwustulecie tego po-
wstania.
7 Obecnie ul. Jarosława Dąbrowskiego 
8 Przed wojną i zaraz po niej w zabudowaniach tzw. Sanatorium mieściło się pre-
wentorium dla dzieci zagrożonych gruźlicą. Obecnie mieści się Wojewódzki Szpi-
tal Psychiatryczny
9 Chodzi prawdopodobnie o funkcję, odpowiadającą dzisiejszym sołtysom

Burmistrz Adam Wietrzny (w płaszczu, szósty od lewej) za-
poznaje się postępem prac przy budowie basenu kąpielo-
wego Foto: A. Stuglik, ze zbiorów Archiwum w Bielsku-Białej

Kapliczka św. Floriana, która w okresie 
międzywojennym stała u wylotu ul. 
Floriańskiej Foto: A. Stuglik, ze zbiorów 
Archiwum w Bielsku-Białej

Figurka św. Floriana, 
eksponowana obecnie 
w Izbie Regionalnej 
TMA Foto: A. Fryś
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Mityngi Anonimowych 
Alkoholików w Andrychowie

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

Słuchaj nas  
codziennie!

Podajemy aktualną listę miejsc i terminów spotkań grup AA. 

Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Andrychowie

Ul. Metalowców 10, Gabinet 2-03
12.08.2019 r. (poniedziałek) 14:30-18:30

14.08.2019 r. (środa) 14:30-19:00
19.08.2019 r. (poniedziałek) 8:30-12:30

21.08.2019 r. (środa) 14:30-19:00
22.08.2019 r. (czwartek) 8:00-12:30

26.08.2019 r. (poniedziałek) 14:30-18:30
28.08.2019 r. (środa) 14:30-19:00

29.08.2019 r. (czwartek) 14:30-19:00
W godzinach pracy Sekretarza GKRPA możliwy 

kontakt telefoniczny: tel. 33 875 24 29 

Reklama
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środowisko

Szkło jest jednym z najstarszych materiałów wykorzystywanych przez 
człowieka. Jego historia sięga 5000 tys. lat przed naszą erą. Mimo, że na 
przestrzeni lat technika wytwarzania szkła rozwinęła się, materiał ten jest 
nieustannie ceniony za te same zalety i ma bardzo szerokie zastosowanie. 
Pomimo silnej konkurencji, zwłaszcza ze strony tworzyw sztucznych 
szkło ze względu na swoje unikatowe cechy jest niezastąpionym ma-
teriałem do produkcji opakowań. To materiał całkowicie nieprze-
puszczalny oraz nierozpuszczalny w żadnym związku chemicznym, 
dzięki czemu nie wchodzi w reakcje ani z zawartością opakowania, 
ani też z otoczeniem. Nie wpływa negatywnie na żywność, wprost 
przeciwne pozwala zachować jej smak i mikroelementy. Ponadto jest 
odporne na działanie wysokich temperatur.  
Oprócz produktów opakowaniowych stłuczka szklana wykorzysty-
wana jest w przemyśle i branży budowlanej m.in. do produkcji: płyt 
izolacyjnych, szkła piankowego, tynków, zapraw murarskich, klejów, 
farb odblaskowych do malowania poziomych znaków na drogach, 
past do czyszczenia, materiałów ściernych, filtrów wodnych, płytek 
ceramicznych, glazury itp.
Na przestrzeni ostatnich lat poziom recyklingu szkła, czyli w większości 
szklanych odpadów opakowaniowych znacząco wzrósł. Główną zaletą 
tego odpadu jest fakt, że można go w 100% poddać recyklingowi, co 
więcej można go przetwarzać nieskończoną ilość razy. Szkło poddane 
ponownemu przetopieniu, nie traci swoich właściwości - wciąż jest tak 
samo wytrzymałe i zachowuje wszystkie pierwotne właściwości. 
Recykling szkła nie tylko redukuje odpady, ale również ogranicza 
zużycie surowców naturalnych i energii. Zebrane szkło przetapia się 
przy niższej temperaturze, niż naturalne materiały surowcowe, a więc 
łatwiej i szybciej. Obniża to koszty produkcji, a także pozytywnie 
wpływa na ochronę środowiska naturalnego.
Wśród krajów europejskich zdecydowanym liderem w recyklingu 
opakowań szklanych jest Szwecja, przetwarzając 99 % butelek i sło-
jów. Kolejne miejsce zajmują Słowenia i Szwajcaria (98%), a następnie 
Luksemburg i Belgia (96%). Dobrymi wynikami (na poziomie 90%) 
mogą pochwalić się pozostałe kraje skandynawskie oraz Austria, 
Niemcy i Holandia. Średnia dla krajów Unii Europejskiej wynosi 
74%. Niestety Polska w tym rankingu plasuje się dopiero na piątym 
miejscu od końca.

Warto wiedzieć!
Nie każdy rodzaj szkła używany w gospodarstwach domowych 
nadaje się do przetworzenia.  
Podczas segregacji do pojemników służących do selektywnej 
zbiórki szkła należy wrzucać tylko i wyłącznie szkło opakowa-
niowe, czyli butelki, słoiki. Nie wolno mieszać tego z produkta-
mi szklanymi takimi jak: naczynia żaroodporne, żarówki, lustra, 
kryształy, termometry, szyby okienne i samochodowe, porcelana, 
szkło okularowe itp., które różnią się między sobą składem che-
micznym oraz temperaturą topnienia, co ma duże znaczenie przy 
ponownym przetworzeniu. 
Przedsiębiorcy zajmujący się recyklingiem szkła są w stanie wyko-
rzystać nawet najdrobniejsze jego frakcje. Jednak aby tak się stało, 
niezbędna jest prawidłowa segregacja odpadów, która pozwoli na 
wyodrębnienie czystego surowca, nadającego się do ponownego 
przetworzenia. Szklane opakowania w ogólnej masie wytwarza-
nych odpadów stanowią sporą część, a  nieprawidłowo zagospo-
darowane mogą rozkładać się w środowisku kilkaset, a nawet kil-
ka tysięcy lat.
Ogromne znaczenie ma tutaj świadomość mieszkańców na temat 
prawidłowego postępowania z odpadami, od których proces re-
cyklingu tak naprawdę się zaczyna.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu 
Miejskiego w Andrychowie przypomina, że odpady szklane zbie-
ramy do pojemników (w zabudowie wielorodzinnej) oraz worków 
( w zabudowie jednorodzinnej) w kolorze zielonym, oznaczone 
napisem „Szkło”.
Ponowne wykorzystanie szklanej butelki to oszczędność 
1100W energii, której potrzeba do wyprodukowania nowej. 
Tyle energii wystarczy by 5,5 godziny oglądać telewizję lub 
22 godziny pracować na komputerze!

Źródło: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Urzędu Miejskiego w Andrychowie.

Szkło – kłopotliwy odpad czy cenny surowiec?
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Propozycje książkowe Miejskiej Biblioteki Publicznej

Propozycje płytowe sklepu muzycznego „Mikrus”

„To prequel cyklu „Kwiat Paproci”. Opowiada 
historię Jarogniewy, która przyjeżdża do Bielin 
by przejąć schedę po swojej babci. Na miejscu 
okazuje się, że domek został okradziony z nale-
wek, naparów i ziół potrzebnych do rozpoczę-
cia działalności szeptuchy. Jaga próbuje odna-
leźć złodziei. Tymczasem w wiosce pojawiają 
się kolejne mityczne istoty – ubożęta, rusałki, 
płanetnik, wąpierze. Okazuje się, że ktoś skradł 
tajemną księgę babci Jagi i używa jej, by wzy-
wać istoty. Wartka akcja, zabawne dialogi, sło-
wiański folklor. Lekka lektura, idealna na letnie 
wieczory”.

„20 000 mil podmorskiej żeglugi” 
J. Verne

„Profesor Aronnax wraz z dwoma kompa-
nami cudem uchodzi z życiem z katastrofy 
statku „Abraham Lincoln”. Rozbitkowie tra-
fiają na okręt podwodny „Nautilus”, którym 
dowodzi kapitan Nemo. Dla bohaterów roz-
pocznie się niesamowita, ale i niebezpieczna 
przygoda – zwiedzanie morskich głębin, 
oglądanie kolorowego życia podwodnych 
stworzeń, spotkanie z wyspiarzami i wiele in-
nych niesamowitych wydarzeń, które składa-
ją się na tą ponadczasową, klasyczną powieść 
dla młodzieży i dorosłych”.

„Co Ty mówisz?! Magia słów czyli retory-
ka dla dzieci” A. Załazińska, M. Rusinek

„Jak umiejętnie przemawiać? Jak posługi-
wać się metaforą? Czy słowa mogą zmie-
niać świat? Mówienie to sztuka. Sztuka, 
której można uczyć się przez całe życie. 
Naukę najlepiej zacząć jak najwcześniej, 
korzystając z książki „Co Ty mówisz?! 
Magia słów czyli retoryka dla dzieci”. To 
zbiór opowiadań, rad i ćwiczeń, które po-
mogą dowiedzieć się czym jest retoryka 
i jak stosować ją w życiu codziennym, by 
zadbać o swój język ojczysty, by piękniej 
i skuteczniej mówić”.

„Jaga”
K. B. Miszczuk

„W 2011 roku stworzył EPkę o tytule „No.5 
Collaborations Project”. Od tamtej pory za-
wsze chciał zrobić coś podobnego, więc pod-
czas swojej ostatniej trasy koncertowej rozpo-
czął projekt „No.6”. Jest ogromnym fanem 
wszystkich artystów, z którymi współpracował.
„No.6 Collaborations Project” miał premierę 
w lipcu 2019 roku. Poprzedni singiel Eda She-
erana „I Don’t Care” z Justinem Bieberem, od 
razy wspiął się na pierwsze miejsce listy prze-
bojów w Wielkiej Brytanii”. 

Sabaton 
The Great War

„Szwedzcy metalowcy z Sabaton, pre-
zentują swój dziewiąty album studyjny, 
który ujrzał światło dzienne 19 lipca, tuż 
przed dwudziestą rocznicą powstania ze-
społu. Zespół rozpoczął prace nad płytą 
dokładnie 100 lat po zakończeniu pierw-
szej wojny światowej. Nagrania trwały trzy 
miesiące. Mastering powierzono Maorowi 
Appelbaumowi, a okładkę po raz kolejny 
stworzył Peter Sallaí”.

„Wakacje 2019 tylko w towarzystwie naj-
lepszej składanki „RMF FM: Muzyka 
Najlepsza Pod Słońcem 2019”. Na dwóch 
płytach usłyszeć można największe hity 
znane z anteny radia RMF FM, na krąż-
kach znajdziecie artystów z Polski i zagra-
nicy. Bezsprzecznie jest najlepsza letnia 
kompilacja muzyczna w Polsce”!

RMF FM: 
Muzyka najlepsza pod słońcem 2019

Ed Sheeran 
No.6 Collaborations Project
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Od kilku lat współpracujemy ze Stowarzysze-
niem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Larix” im. Henryka Ruszczyca. Dysponujemy 4 
urządzeniami typu Czytak. Są to odtwarzacze 
książek mówionych zapisanych cyfrowo, prze-
znaczone dla osób z dysfunkcją wzroku, posia-
dających orzeczenie z tego tytułu. Posiadamy 
zbiór ok. 1300 cyfrowych książek mówionych, 
który co roku jest uzupełniany o nowe pozy-
cje. Jednorazowo na kartę SD Czytaka można 
nagrać 30 – 40 tytułów książek różnorodnych 
tematycznie w zależności od preferencji użyt-
kowników.
Zapraszamy do skorzystania z 4 urządzeń 
typu Czytak, które można wypożyczyć 
w Czytelni MBP w Andrychowie!

Materiał nadesłany przez MBP w Andrychowie

Biblioteka – miejsce 
przyjazne 
dla niepełnosprawnych
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Początek zmagań zaplanowano na weekend 10-11 sierpnia. Ze-
spół Halniaka Targanice na pierwszy ogień zmierzy się na wy-
jeździe z Koroną Skawinki w sobotę 10 sierpnia, a w Inwałdzie 
dojdzie od razu do lokalnych derbów, w których Huragan po-
dejmie Burzę Roczyny w niedzielę 11 sierpnia o 17. W drugiej 
kolejce, która zostanie rozegrana 15 sierpnia, Halniak Targanice 
u siebie zmierzy się z Wisłą Łączany o 17, o tej samej porze Burza 
Roczyny podejmie na własnym stadionie BCS Zawoja, a Huragan 
Inwałd zagra w Marcówce z Błyskawicą. Tempo na początku se-
zonu będzie wysokie, bo już trzy dni później, 18 sierpnia Halniak 
zagra w Brzeźnicy, Huragan u siebie powalczy z Orłem Wieprz, 
a Burza Roczyny pojedzie do Juszczyna na mecz z tamtejszym 
Narożem. Łącznie na przestrzeni całego sierpnia zaplanowano aż 
pięć kolejek. Runda jesienna zakończy się 9 listopada. 

A-klasowcy rozpoczęli już końcem lipca zmagania pucharowe. 
Burza Roczyny w I rundzie uległa Sokołowi Przytkowice 1:6, 
Huragan Inwałd pokonał rezerwy Orła Wieprz 5:1, a Halniak 
Targanice pokonał Leskowiec Rzyki 3:0. Z kolei Orzeł Wieprz 
wyeliminował Gronie Zagórnik, zwyciężając 3:0. W II rundzie 
Huragan Inwałd wygrał 3:1 z Wikliniarzem Woźniki, a Halniak 
Targanice pokonał po rzutach karnych ekipę Orła Wieprz (w re-
gulaminowym czasie był remis 2:2). W III rundzie los skojarzył 
Huragan z Orłem Ryczów, a Halniak Targanice z Beskidem An-
drychów. O wynikach lokalnych zmagań, także pucharowych, 
słuchać można na bieżąco na antenie Radia Andrychów.          gs

Burza, Halniak i Huragan 
zatrzęsą A-klasą?
Zmieniła się reprezentacja andrychowskiej gminy w gronie 
drużyn wadowickiej klasy A. W sezonie 2019/2020 do walki 
na tym szczeblu przystąpią Burza Roczyny, Halniak Targa-
nice, a Znicza Sułkowice-Bolęcina zastąpi Huragan Inwałd.

B-klasowcy wybiegną na ligowe boiska w weekend 17-18 sierpnia. 
Znicz Sułkowice-Bolęcina na pierwszy ogień powalczy na wyjeź-
dzie z Olimpią Chocznia 18 sierpnia o 17. Gronie Zagórnik rów-
nież rozpoczną na wyjeździe z Zaskawianką Wadowice 17 sierp-
nia. Tydzień później Gronie Zagórnik u siebie zagrają z Przełęczą 
Kossowa 24 sierpnia, a Znicz Sułkowice-Bolęcina podejmie u na 
własnym stadionie Zaskawiankę 25 sierpnia o 15. Warto wspo-
mnieć, że w obozie Znicza doszło do ciekawej zmiany pokole-
niowej na ławce trenerskiej. Edwarda Wandzla zastapił jego syn, 
Szymon, który będzie teraz szkoleniowcem ekipy z Bolęciny.
Wcześniej do walki powrócą piłkarze na szczeblu klasy C, bo już 
10 sierpnia. Na inaugurację Leskowiec Rzyki u siebie powalczy 
z Victorią Półwieś, 15 sierpnia rzyczanie pojadą do Radoczy, 
18 sierpnia zagrają w Rzykach z Czarnymi Koziniec, a 31 sierp-
nia zmierzą się na własnym obiekcie z rezerwami Orła Ryczów. 
Terminy mogą jeszcze ulec drobnym zmianom, a aktualne daty 
i godziny rozpoczęcia meczów w każdy piątek na antenie Radia 
Andrychów oraz na naszym profilu na Facebooku.
W rozgrywkach Pucharu Polski nasi B i C-klasowcy odpadli dość 
szybko. Gronie Zagórnik i Leskowiec Rzyki przegrali po 0:3 z, 
odpowiednio, Orłem Wieprz i Halniakiem Targanice. Z kolei 
Znicz nie brał udziału w rozgrywkach.                                       gs

Znicz, Gronie i Leskowiec 
gotowi do walki
W nadchodzącym wielkimi krokami sezonie 2019/2020 
w klasie B nasza gmina będzie miała dwóch reprezen-
tantów: Znicza Sułkowice-Bolęcina oraz Gronie Zagórnik. 
Z kolei Leskowiec Rzyki po nieudanym sezonie rozpocz-
nie zmagania w klasie C.



61Nowiny Andrychowskie, nr 8 (344) - sierpień 2019

sport

Najważniejszą informacją tego lata dla sympatyków Beski-
du jest zmiana trenera – Jakuba Adamusa zastąpił Maciej 
Mrowiec (na zdjęciu). Adamus piastował rolę szkoleniowca 
andrychowian od czerwca 2017 roku. Pod jego wodzą zespół 
w ligowych potyczkach zanotował 22 zwycięstwa, 10 remi-
sów i 28 porażek. - To Beskid wymyślił sobie Adamusa jako trenera 
- ukształtował, nauczył pokory i etyki pracy. Takich momentów się 
nie zapomina. Przede wszystkim dziękuję zawodnikom za bezgranicz-
nie zaufanie mojej wizji, realizację i chwile spędzone razem na boisku 
i poza nim. Ogromne podziękowania dla osób, które chociaż nie lubią 
być na „świeczniku”, pomagały mi w każdym momencie mojej pracy 
i mogłem na nich liczyć. Dzięki takim osobom ten klub czekają lepsze 
czasy. Te czasy już nadchodzą. Misja Beskid nie została skończona... 
ciąg dalszy nastąpi. Do zobaczenia – napisał na Facebooku Jakub 
Adamus. Nowym trenerem czwartoligowców został Maciej 
Mrowiec, 42-latek, przez większość kariery zawodniczej zwią-
zany z Koszarawą Żywiec. Jako trener w przeciągu ostatnich 
lat pracował w zespole GKS Radziechowy-Wieprz, zajmując 
czołowe lokaty na szczeblu śląskiej IV ligi.
Trener Maciej Mrowiec stanął w Andrychowie przed zadaniem 
budowy zespołu, który powalczy o czołowe miejsca w IV li-
dze małopolskiej. Latem testowane w Beskidzie było szerokie 
grono piłkarzy. W chwili pisania tych słów pewny jest powrót 
dobrze znanego sympatykom lokalnej piłki, 33-letniego wy-
chowanka Mariusza Sobali, który w ostatnich latach walczył 
w barwach BKS-u Stal Bielsko-Biała oraz MKS-u Kluczbork. 
Do drużyny dołączył też defensor Adrian Ostrowski oraz 
bramkarz Krystian Kozieł. Ponadto w zespole pojawiło się 
na testach jeszcze kilku ofensywnych graczy, w tym nawet 

W nowy sezon z nowym trenerem
Mimo przerwy w rozgrywkach ligowych w obozie Beskidu Andrychów dużo się dzieje. Czwar-
toligowy zespół ma nowego szkoleniowca, testowani są kolejni zawodnicy, a przed nami 
ciekawy sezon w powiększonym gronie zespołów.

z Ameryki 
Południowej. 
Ostateczny kształt kadry po-
znamy w przeciągu najbliższych 
tygodni. 
W okresie przygotowawczym andry-
chowianie rozegrali kilka sparingów. 
Na pierwszy ogień zremisowali z Gó-
ralem Żywiec 2:2, następnie pokonali 
Szczakowiankę Jaworzno 2:1, a z LKS-
-em Czaniec przegrali aż 0:6. Z kolei 
w starciu przeciwko MRKS-owi Cze-
chowice-Dziedzice zremisowali 1:1. 
Sezon 2019/2020 na szczeblu grupy 
zachodniej IV ligi małopolskiej będzie 
wyjątkowy, bo liczba drużyn została roz-
szerzona do osiemnastu. Wszystko z po-
wodu reaktywacji drużyn rezerwowych 
Wisły Kraków oraz Cracovii, które stają w szranki z innymi czwar-
toligowcami. Beskid rozpoczyna sezon 11 sierpnia wyjazdowym me-
czem z LKS Jawiszowice. Pierwszy mecz w Andrychowie 14 sierpnia 
o 17:30 z Pcimianką Pcim. Nastepnie 18 sierpnia w Krakowie Beskid 
zagra z Orłem Piaski Wielkie, 24 sierpnia również na wyjeździe z Wi-
słą II Kraków, 28 sierpnia u siebie z Clepardią Kraków, a 31 sierpnia 
na wyjeździe z Cracovią II. Zakończenie rundy jesiennej zaplanowa-
no na 16 listopada.      

gs
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Historia „Pandy” rozpoczęła się 
9 listopada 2016 roku. To wtedy 
w Zagórniku na sali gimnastycz-
nej odbył się trening inaugura-
cyjny. Pierwszy trener i założyciel 
drużyny Marek Kudłacik wraz 
z pomocą Weroniki Sordyl – 
pierwszej kapitan – w ciągu kilku 
godzin znaleźli chętne dziewczyny 
do trenowania piłki nożnej. Na 
początku „Panda” brała udział 
w wielu różnych turniejach, w któ-
rych zajmowała wysokie pozycje. 
Od września 2017 roku dziewczy-
ny zadebiutowały w IV lidze ma-
łopolskiej kobiet. Był to ich pierw-
szy sezon, ale pełen sukcesów. Ligę 
zakończyły na VII miejscu. Mecze 
rozgrywane były w różnych wa-
runkach atmosferycznych, ale za 
każdym razem dziewczyny poka-
zały ogromną determinację w dą-
żeniu do sukcesu i wolę walki. 
Od sierpnia 2018 roku nowym 
trenerem „Pandy” został Mate-
usz Styła. Poprowadził dziew-
czyny przez rundę jesienną, 
którą zakończyły na I miejscu. 
Podczas rundy wiosennej tre-
nerem był Zygmunt Mizera. 
Sezon 2018/2019 zakończył się 
ogromnym sukcesem – „Pan-

Ruszają na podbój III ligi
Już wkrótce swój historyczny sezon w III lidze małopolskiej kobiet zainaugurują 
zawodniczki Burzy Roczyny, czyli popularne „Pandy”. Drużyna z Roczyn przed kil-
koma tygodniami wywalczyła awans i występować będzie w roli beniaminka.

da”, pozostając na I miejscu w tabeli, uzyska-
ła  awans do III ligi małopolskiej kobiet. Do 
zmiany doszło  w radzie drużyny. Kapitanem 
została Alicja Grabowska, a jej zastępczynia-
mi Natalia Zdrada oraz Karolina Tyl. Pełna 
kadra drużyny przedstawia się następująco: Ali-
cja Grabowska, Natalia Zdrada, Karolina 
Tyl, Weronika Sordyl, Julia Kudłacik, Ża-
neta Moskwik, Aleksandra Stuglik, Ange-
lika Michalska, Emilia Wojewodzic, Ania 

Wróbel, Dominika Wiktor, Iga Grabowska, 
Zosia Gugulska, Wiktoria Wójtowicz, We-
ronika Wójtowicz, Oliwia Mądry, Martyna 
Kacorzyk, Klaudia Kierczak, Karolina Bi-
czak, Kamila Kuźma, Julia Skalak, Izabela 
Buda, Inga Siwek, Ewelina Moryson. Nową 
identyfikację wizualną zespołu z okazji awansu 
do III ligi przeprowadził Michał Partyka.  

Źródło: Panda Burza Roczyny, oprac. gs 
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przyroda

W uzasadnieniu wniosku o zamianę lasu gminnego, na las pań-
stwowy napisano:

„W dobie zmian klimatycznych, coraz mniejszych opadów śnie-
gu i deszczu, dłuższych okresów suszy pragniemy chronić źródli-
ska Wieprzówki. Zasilają one w wodę nie tylko potoczki, potoki 
i samą Wieprzówkę, ale woda z nich pobierana jest również przez 
wodociągi i służy wszystkim mieszkańcom Gminy Andrychów. 
Ponieważ źródliska znajdują się m.in. na stokach Łamanej Skały, 
chcemy obszar, który zajmują objąć ochroną rezerwatową przyłą-
czając go do już istniejącego Rezerwatu „Madohora”. Jego wiel-
kość jest uwarunkowana równoważną powierzchnią lasu, jaką 
obecnie dysponuje Gmina Andrychów (…). Drugim ważnym 
powodem jest fakt, że pragniemy powiększyć Rezerwat „Mado-
hora” tak, jak to planowano na początku lat 90. ubiegłego wieku. 
Rezerwat „Madohora” obecnie jest rezerwatem leśnym, chroni 
dolnoreglowy bór świerkowy, fragmenty żyznej buczyny karpac-
kiej, czy charakterystyczne wychodnie skalne warstw cieszyńskich, 
ale w dużej mierze pomija źródła i wysięki wraz z młakami, po-
jawiającymi się na północnych zboczach Łamanej Skały. Obszar 

proponowany do zamiany właśnie je posiada, a dodatkowo, choć 
został już podany częściowej zrębni ma piękne, stuletnie, okazy 
świerka, jodły i buka. Z tego, co nam wiadomo, właśnie te drzewa 
mają być wycięte w przyszłym roku w masie 1000 m3. Pragniemy 
zachować ten drzewostan z uwagi na jego wodochronny charak-
ter, jak również na walory turystyczne i edukacyjne, bo przez ten 
obszar, jak w przypadku Rezerwatu „Madohora” biegną już szlaki 
turystyczne. Chcemy przy okazji chronić także inne organizmy, 
jak np. rzadkiego już i chronionego częściowo głowacza pręgo-
płetwego, czy piękną ważkę, szklarnia górskiego i wiele innych.” 

Wnioskodawcy mają nadzieję, że Dyrekcja Lasów Państwowych 
wyrazi zgodę na zamianę działek i powierzchnia Rezerwatu „Ma-
dohora” nie tylko będzie większa, ale także nasze źródła wody 
będą bezpieczniejsze razem z całym ich bogactwem. A może 
Nadleśnictwo Andrychów coś jeszcze dołoży i obszar będzie 
jeszcze większy !?

Tekst i foto: Jan Zieliński

Chciejmy pomagać przyrodzie, to pomożemy sobie

Grupa mieszkańców Andrychowa, w tym przedstawiciele Stowarzyszenia Inicjatyw na Rzecz Środowiska „Montanum” 
zwrócili się z wnioskiem do Burmistrza Andrychowa o zamianę ok. 30 ha lasu gminnego na fragment lasu Nadle-
śnictwa Andrychów. Proponowana do zamiany powierzchnia Lasów Państwowych przylega do terenów Rezerwatu 
„Madohora” i znacząco zwiększyłaby powierzchnię całego rezerwatu.  
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