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dzień dobry

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty
Od 22 kwietnia na profilu Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie trwał konkurs fotograficzny zorganizowany  
z okazji 50. Międzynarodowego Dnia Ziemi. Swoimi fotografiami podzieliło się z nami ponad 120 uczestników – 
mieszkańców naszej gminy i okolic. Po burzliwej naradzie, komisja konkursowa wybrała zwycięzców.

I miejsce – Andrzej Curzydło za fotografię zalesionych wzgórz, II miejsce ex-
-aequo Jadwiga Przybyłowicz za wiosnę w dobie koronawirusa oraz Kuba Flor-
czyk za zdjęcie motyla. Ponadto komisja postanowiła przyznać nagrody-upominki 
i wyróżnić 20 autorów zdjęć: Kse Nia, Zofia Kosek, Maria Stuglik, Karol Paszyński, 
Marzena Koczur, Katarzyna Małysiak-Kasperek, Robert Kuźma, Kasia Bizoń, Mo-
nika Jurka, Dariusz Kosek, Renata Kujawa, Justyna Bizoń, Ela Hazuka, Wojciech 
Stanek, Klaudia Tomiczek, Wojciech Mydlarz, Ewelina Stypuła, Aleksandra Kru-
czała-Dudek, Małgorzata Pochopień, Monika Łyczko. Na okładce majowego wyda-
nia NA znajdują się niektóre nagrodzone prace. Wszystkim uczestnikom gratulujemy! 
Wszystkie nadesłane fotografie są dostępne na naszym profilu facebookowym.  
            p Fot. Wojciech Stanek

Trzy dyżurne przedszkola
Na razie nie będą otwarte w dotychczasowej formie przedszkola w gminie Andrychów. Od poniedziałku (11 maja) 
zaplanowano jednak dyżury trzech placówek – jednej w mieście i dwóch w wioskach. 

Jurorzy zapamiętają potrawy przygotowane przez Aleksandrę – najdrobniejszą i zawsze 
uśmiechniętą uczestniczkę V. edycji. W niedzielny wieczór 3 maja mogliśmy oglądać pół-
finał, w którym brało udział 6 uczestników. Kuchnia molekularna nie przypadła do gustu 
Oli, jednak sztuczki magika robiły wrażenie, a tańce z syfonami wyglądały rewelacyjnie! Do 
finału przeszli: Franek, Gaja oraz Sonia. – To dopiero początek gotowania dla młodych uczestników, 
życzę Wam, aby przygoda ta trwała nadal – mówił jeden z jurorów.
Pomimo, że Oli Gądek nie udało się dostać do finału, uczestniczka odniosła wielki sukces. 
Gratulujemy!

Oprac p. Fot. Beata Kalamus-Gądek

Młody, kulinarny talent w naszej gminie!
Ola Gądek – mieszkanka naszej gminy zakończyła udział w 5. edycji MasterChef Junior emitowanego na antenie TVN. 
Przygoda w programie była pełna radosnych chwil, wspaniałych doświadczeń, czasami porażek i z pewnością miała 
ogromny wpływ na życie i miłość do gotowania 9-letniej andrychowianki.

Dyżury pełnić będą  Przedszkole nr 2 przy ulicy Metalowców 8 oraz przedszkola  
w Roczynach i Sułkowicach-Bolęcinie. Na podstawie ich działalności, frekwencji i za-
potrzebowania będą podejmowane dalsze decyzje. - Pierwszeństwo w powrocie do oddzia-
łów przedszkolnych będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, 
pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz dzieci, których oboje rodzice pracują 
lub pracuje rodzic samotnie wychowujący dziecko – mówi burmistrz Tomasz Żak. Jeżeli zain-
teresowanie będzie spore, to wszystkie przedszkola zostaną otwarte od 18 maja. Bur-
mistrz apeluje, aby zgłaszać zapotrzebowanie na pobyt dziecka (dzieci) w placówce. 
Kontakt do przedszkoli: ZZS w Roczynach (33 875 14 23), Przedszkole nr 2 (33 875 
23 29), ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie (33 875 33 78).

Oprac. jd Fot. Anna Płonka
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30 kwietnia – odbyła się pierwsza po przerwie epidemicznej Sesja Rady Miejskiej w Andrychowie. Radni jednak nie 
spotkali się na sali narad Urzędu Miejskiego, ale obradowali na łączach internetowych. Internauci mogli śledzić sesję 
na żywo. Godzinę wcześniej odbyły się posiedzenia komisji.

XXI Sesja Rady Miejskiej – na zdalnych łączach

Na sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim 
był tylko Przewodniczący Rady Roman 
Babski, który prowadził obrady i był za-
razem moderatorem zdalnej debaty. To-
warzyszyło mu kilka osób, pracowników 
obsługi – informatyków i urzędników 
Biura Rady. W sesji, ale z innego miejsca 
uczestniczył też burmistrz Tomasz Żak.

Natomiast wszyscy radni byli w swoich 
domach. Tam zalogowali się przez swoje 
służbowe tablety w systemie eSesja i tak 
połączyli się z przewodniczącym, a także 
między sobą na wspólnej wideokonferencji.

Porządek obrad odczytał przewodniczą-
cy Babski. Porządek ten uzupełniono 
najpierw o dwa punkty, które zgłosiła 
Skarbnik Gminy Dorota Żywioł – do-
tyczyły zmian w budżecie. Potem rad-
ny Krzysztof  Kubień zawnioskował, 
aby do porządku obrad wprowadzić też 
oświadczenie adresowane do burmi-
strza w sprawie wsparcia apelu lokalnych 
przedsiębiorców. Wniosek ten sformu-
łowano i wprowadzono do porządku,  
a głosowanie odbyło się pod koniec sesji.

Sesje zaplanowano jednak tak, aby oma-
wiane były najważniejsze tematy, nie cier-
piące zwłoki oraz uchwały, które są ko-
nieczne do sprawnego funkcjonowania 
gminy.

Burmistrz Tomasz Żak przedstawił 
sprawozdanie ze swej pracy w okresie 
międzysesyjnym. Przypomniał wyda-
rzenia od początku marca, więc za dwa 
miesiące. Najwięcej czasu burmistrz po-
święcił kwestiom związanych z epidemią.  
O wszystkich tych sprawach pisaliśmy już 
w Nowinach kwietniowych oraz na na-
szej stronie, informowaliśmy na bieżąco 
w Radiu Andrychów, dlatego nie będzie-
my tutaj tego powtarzać. Również w tym 
numerze kontynuujemy te tematy.

Do wystąpienia burmistrza odnio-
sło się kilku radnych. Najpierw radna 
Alicja Studniarz zapytała o 100 tys. 
złotych, jakie burmistrz miał odebrać 
Miejskiej Bibliotece Publicznej. Radna 
sugerowała, że przez to niektórzy pra-
cownicy nie otrzymali wynagrodzeń. 
Burmistrz zapewnił ją, że to jest kłam-
stwo. Radna inaczej ujęła więc swoją 
wątpliwość i powiedziała o „części wy-
nagrodzeń”. Burmistrz znowu zapytał, 
jaką część? Radna wreszcie nazwała 
sprawę po imieniu, że chodzi o premie. 
Tomasz Żak odparł, że nie wyobraża 
sobie wypłacania premii za okres, gdy 
biblioteka nie działa, a wielu pracowni-
ków pracuje zdalnie i w ograniczonym 
zakresie. Poza tym, zaznaczył Tomasz 
Żak, to nie było „odebranie 100 tysię-
cy”, ale zamrożenie takiej kwoty z po-
wodu planowanych oszczędności, bo 
nie wiadomo, jaka będzie sytuacja do 
końca roku. Tylko w marcu gmina mia-
ła o 400 tys. mniejsze wpływy z tytułu 
udziału w podatkach. Dlatego nie tylko 
biblioteka ma zamrożoną pewną kwo-
tę, ale też inne jednostki organizacyjne 
i instytucje gminne.

Potem radny Krzysztof  Kubień rozpo-
czął dyskusję nad nagrodą dla andry-
chowskiej edukacji. Ta dyskusja niczego 
nie wniosła do sesji.

Wiesław Mikołajek z kolei nie był za-
dowolony ze sprawozdania o negocja-
cjach w bibliotece. Radnemu brakowało 
tam wielu podpisów.

Kolejnym punktem było podjęcie kilku 
uchwał.

Przy omawianiu ich projektów na sali po-
jawiali się wyznaczeni przez burmistrza 
urzędnicy, objaśniający szczegóły tych 
uchwał i odpowiadający na pytania rad-
nych.

Pierwsza uchwała dotyczyła powoła-
nia członków Miejskiej Rady Seniorów  
w Andrychowie. Projekt ten zreferowała 
Sekretarz Miasta Grażyna Łoboda.

Potem radni wyrazili zgodę na utworzenie 
oraz przystąpienie Gminy Andrychów 
do Stowarzyszenia jednostek samorządu 
terytorialnego pod nazwą „Forum Mało-
polski Zachodniej”. Omówił ten projekt 
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zastępca burmistrza Wojciech Polak. 
Podczas dyskusji radny Krzysztof  Ku-
bień i radna Alicja Studniarz zakwe-
stionowali sens wstępowania do Fo-
rum Małopolski Zachodniej. Wojciech 
Polak wyjaśnił, że chodzi o wspólne 
aplikowanie i dbanie o interes obszaru, 
który zamieszkuje 400 tys. osób (to są 
cztery powiaty) i który dziś przez wła-
dze województwa jest zaniedbywany. 
17 radnych było za, przeciwko było 
dwoje radnych i dwoje się wstrzymało.

W trzecim punkcie poświęconym zmia-
nom prawnym Rada Miejska dokonała 
zmiany uchwały z 30 czerwca 2016 r. 
dotyczącej regulaminu udzielania oso-
bom fizycznym dotacji celowej z bu-
dżetu gminy na dofinansowanie zmiany 
systemu ogrzewania na proekologiczny. 
Tę uchwałę zreferowała Ewa Rohde- 
Trojan, kierownik Wydziału Ochrony 
Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa UM.

Następnie dokonano zmiany uchwały z 
kwietnia 2013 roku w sprawie stypen-
diów dla osób zajmujących się twór-
czością artystyczną i upowszechnia-
niem kultury. Projekt omówił Marcin 
Putyra, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Sportu Kultury i Turystyki.

Kolejne uchwały poświęcono zmianom 
w budżecie gminy i uchwale budżeto-
wej na 2020 r. a także zmianom w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej Gmi-
ny Andrychów na lata 2020-2030. Te 
uchwały przedstawiła radnym skarbnik 
gminy Dorota Żywioł. Dotyczyło to 
przesunięć finansowych w budżecie po 
stronie wydatków i dochodów. Szcze-
góły można znaleźć w obszernych 
załącznikach, które łatwo znaleźć na 
BIP. Zmiany w tej uchwale wzbudziły 
gorącą dyskusję ze strony radnych opo-
zycji, którzy poruszyli przy tej okazji 
kwestie: budowy parkingu przy SP Nr 
5, zakupu pałacu, adaptacji na basenie, 
działania elektrociepłowni, budowy 
studni w Brzezince, kosztów budo-
wy pływalni, projektu budżetu na ten 
rok, historii powołania MOSKiT-u itp. 
Trzeba było przerwać tę dyskusję osob-
nym głosowaniem na wniosek radnego 
Pawła Łysonia. Nie obyło się to bez 
protestów radnego Kubienia i zadawa-
nia przez niego kolejnych pytań… np. 

„Jak pan pracuje zdalnie jako nauczy-
ciel panie przewodniczący?”. Wreszcie 
udało się doprowadzić do głosowania. 
Za zmianami było 15, a przeciw pięciu 
radnych, jedna osoba wstrzymała się 
od głosu.

Potem radni zadecydowali o udziele-
niu pomocy finansowej Województwu 
Małopolskiemu na realizację zadania 
pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przej-
ściach dla pieszych w ciągu dróg woje-
wódzkich Województwa Małopolskie-
go”. Chodzi o budowę chodników na 
drodze krajowej DK 52.

Następnie Rada Miejska zgodziła się 
na udzielenie dotacji dla OSP w Targa-
nicach Górnych na zakup samochodu 
pożarniczego.

Na koniec tej części radni przyjęli 
oświadczenie w sprawie poparcia ape-
lu przedsiębiorców z dnia 26 kwietnia 
2020 r. „Rada Miejska w Andrychowie 
popiera apel przedsiębiorców z dnia 
26 kwietnia 2020 r. o podjęcie działań 
zmierzających do zwolnienia z podatku 
od nieruchomości: gruntów, budynków 
i budowli związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, w związku 
z negatywnymi konsekwencjami eko-
nomicznymi w powodu COVID-19. 
Radni jednogłośnie poparli to oświad-
czenie.

Następny punkt porządku obrad doty-
czył wolnych wniosków i oświadczeń, 
które składali radni. Radny Krzysztof  
Kubień podziękował radnemu Czesła-
wowi Rajdzie za wsparcie w sprawie 
budowy parkingu przy SP Nr 5. Do 
tych podziękowań dołączyło kilku in-
nych radnych.

Sesję zakończyły komunikaty. Następ-
na, majowa sesja będzie poświęcona 
przede wszystkim raportowi w sprawie 
stanu gminy oraz absolutorium, czy-
li rozliczeniu burmistrza z wykonania 
budżetu za rok 2019.

Sesję można było śledzić w Internecie, 
choć tylko w formie dźwiękowej.

mn

Od 5 maja komunikacja z Andrychowa do 
Wieprza i Wadowic wzbogaciła się o kursy 
wykonywane przez firmę Mut Jan. - Pra-
gniemy zaspokoić bieżące potrzeby pa-
sażerów, jednakże kursowanie busów jest 
uzależnione od frekwencji – mówił na an-
tenie radia Andrychów Maciej Nadajczyk.

Połączenia z Andrychowa do gminy Wieprz 
na linii Andrychów – Wieprz – Gierałtowice 
– Frydrychowice będą wznowione w dni ro-
bocze, według rozkładu jazdy, w godz. 5.00 – 
17:40 (ostatni kurs z Gierałtowic).
Informacji można szukać na rozkładzie jazdy 
zamieszczonym przy przystankach autobuso-
wych.
Została również uruchomiona linia na trasie 
Wadowice – Przybradz – Frydrychowice – 
Tomice.

Oprac p

Kursy busów powróciły

Najwięcej, bo aż 115, pozostających w izola-
cji było w pierwszym i na początku drugiego 
tygodnia ubiegłego miesiąca. Przypomnijmy, 
że na razie tylko u jednego mieszkańca naszej 
gminy stwierdzono koronawirusa. Osoba ta 
była leczona poza województwem małopol-
skim i jest już zdrowa. Bieżące informacje 
dotyczące covid-19 publikujemy na stronie in-
ternetowej www.radioandrychow.pl oraz prze-
kazujemy w Radiu Andrychów.

jd

Ile osób na 
kwarantannie?
94 osoby z andrychowskiej gminy po-
zostają na kwarantannie (stan na 4 V). 
Podczas weekendu majowego przyby-
ło ich 30. To powrót do stanu z połowy 
kwietnia. 
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Nowiny: Panie Burmistrzu, od blisko dwóch miesięcy 
funkcjonujemy w szczególnych warunkach, jakie wyni-
kają ze stanu epidemicznego. Jak w takich okoliczno-
ściach organizuje pan pracę urzędu i funkcjonowanie 
całej gminy?
Tomasz Żak: To jest trudny czas dla nas wszystkich, bo nikt 
wcześniej nie przerabiał takiego stanu i nie mieliśmy doświad-
czenia. Trzeba było podejmować szybkie decyzje i z dnia na 
dzień dostosowywać je do zmieniających się okoliczności. 
Najtrudniejsze było przekonanie mieszkańców, że niektóre 
obostrzenia i rygory są konieczne. Ale spotkaliśmy się z dużym 
zrozumieniem sytuacji. Wszystkie nasze jednostki pracowały 
tak, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i pracowni-
kom gminy. Pracowaliśmy w skróconym czasie urzędowania, 
rotacyjnie, wymieniając się na stanowiskach, aby ograniczyć 
wzajemne kontakty, utrudniony był też dostęp do biur, ale sta-
raliśmy się, aby wszystkie sprawy były załatwiane na bieżąco. 
Urząd cały czas działał.

- Pierwszy miesiąc to okres niemal totalnej izolacji, a tak-
że zdalnej pracy na wielu stanowiskach, od urzędu po 
szkoły. Jak dziś wygląda praca, gdy niektóre rygory polu-
zowano decyzją rządu?
- Obecnie urząd funkcjonuje w pełnym wymiarze godzin, ale 
także teraz staramy się, aby kontakty z petentami były bez-
pieczne dla obu stron. Na dzienniku podawczym, ale też 
w kilku biurach zainstalowano przeźroczyste tafle z tworzy-
wa, oddzielające petentów od urzędników, przy wejściu nadal 
jest punkt kontrolny, gdzie wpisywane są osoby wchodzące, 
jest obowiązkowa dezynfekcja rąk i jak w każdym miejscu pu-
blicznym konieczność noszenia masek. Czynna jest już kasa 
urzędu, bo przypomnę, że wcześniej tak nie było. W pierw-
szych dniach wprowadziłem zarządzeniem prolongatę wpłat 
podatków. Teraz mieszkańcy mogą bezpiecznie skorzystać 
z kasy. Po prostu uczymy się funkcjonowania w szczególnych 
warunkach. To może być dla nas lekcja na przyszłość, musimy 
ją wszyscy odrobić, bo nie wiemy, jaka będzie przyszłość i jak 
długo to będzie trwało. 

Musimy wyciągnąć naukę z tej lekcji

Wywiad z Tomaszem Żakiem Burmistrzem Andrychowa
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- Jak gmina radzi sobie z wywiązywaniem się ze swych 
obowiązków wobec mieszkańców? Mam na myśli usłu-
gi komunalne, organizację pracy w jednostkach, spół-
kach i instytucjach, a także dbałość o sanitarne bezpie-
czeństwo?
- Wszystko działa i funkcjonuje bez zakłóceń. Wodociągi 
dostarczają wodę, Zakład Gospodarki Komunalnej normal-
nie odbiera od mieszkańców odpady, działa komunikacja, 
cyklicznie dokonujemy odkażania przystanków i autobusów. 
Poczyniliśmy znaczne zakupy środków dezynfekcyjnych, 
maseczek – pięć tysięcy sztuk – w które zaopatrzyliśmy 
np. seniorów, zostały rozdane mieszkańcom. Zakupiono 
też przeźroczyste przyłbice dla pracowników OPS, lekarzy 
i personelu medycznego, część tych rzeczy przekazaliśmy 
przychodniom i szpitalowi powiatowemu. Wydaliśmy na to 
ponad 80 tysięcy złotych.

- Dużo mówi się o tarczy antykryzysowej, ale wiemy, że 
samorządy też poczyniły kroki, aby wesprzeć lokalnych 
przedsiębiorców. Jak to wygląda w Andrychowie?
- Oczywiście dla nas niezwykle ważne jest, aby działały miej-
scowe firmy i aby gospodarka, a przede wszystkim przedsię-
biorcy jak najmniej stracili na sytuacji wynikającej z epidemii. 
Dlatego podjąłem decyzję i wydałem zarządzenie, aby każdy 
podmiot gospodarczy mógł się zwrócić do urzędu o umo-
rzenie, rozratowanie lub przesunięcie podatku od nierucho-
mości. Przedsiębiorcy korzystający z lokali gminnych rów-
nież mogą ubiegać się o umorzenie czynszów za ten okres. 
Do dziś, a mamy koniec kwietnia wpłynęło do urzędu ponad 
40 takich wniosków. Poza tym podjąłem decyzję o niepod-
noszeniu czynszów za lokale mieszkalne komunalne i socjal-
ne. Szacuję, że w sumie zamknie się to kwotą około miliona 
złotych.

- Czy dziś można już oszacować finansowe straty z ty-
tułu udziału w podatkach? Chodzi mi o wpływy do bu-
dżetu gminy.
- Na dzień dzisiejszy trudno jest określić poziom maksy-
malny tych strat. Proszę pamiętać, że ta sytuacja wciąż trwa. 
Ale dla przykładu poziom wpływów z podatku PIT, tylko za 
marzec, bo to już podliczyliśmy, jest niższy od planowanych 
dochodów o 400 tysięcy złotych. To jest porównanie rok do 
roku. I nie zapominajmy, że marzec nie w pełni był okresem 
epidemicznym, rząd ogłosił go 12 marca.

- Mamy teraz problem z wyborami. Ogłosił pan, że nie 
wyda Poczcie Polskiej danych osobowych mieszańców. 
Jak wytłumaczy pan tę decyzję?
- Zdecydowałem o nieprzekazaniu danych osobowych, po-
nieważ jest to sprzeczne z prawem. Nie wiemy, komu tak 
naprawdę mamy przekazać te dane! Mail, który przyszedł 
w tej sprawie o drugiej w nocy podpisany był „Poczta Pol-
ska”. Więc kto to jest? To nie jest Państwowa Komisja Wy-

borcza… Tymczasem to my, burmistrzowie i wójtowie od-
powiadamy za bezpieczeństwo tych danych i odpowiadamy 
karnie za niedopilnowanie tego obowiązku. Ja sobie przypo-
mniałem przy tej okazji treść ślubowania, gdy obejmowałem 
swoją funkcję. Wtedy przyrzekałem stać na straży prawa, 
w imieniu mieszkańców, chronić ich.

- Co teraz, panie burmistrzu?
- Na tę chwile trudno powiedzieć, ale proszę pamiętać, że 
to nie jest problem tylko Andrychowa. To jest problem całej 
Polski, bo wielu samorządowców, ale też związków samorzą-
dowych zastanawia się, co zrobić w najbliższych dniach, jakie 
zająć stanowisko. I choć już następnego dnia pod wspomnia-
nym mailem pojawiły się podpisy konkretnych osób, to nadal 
ustawa nie wyszła jeszcze z Senatu, nie ma na niej podpisu 
prezydenta. Prawnicy i nie tylko prawnicy zastanawiają się, 
czy bez obowiązującego prawa w kwestii wyborów mamy 
łamać obowiązujące nas przepisy o ochronie danych osobo-
wych (RODO). 

- Zatem zostawmy już ten temat. Proszę powiedzieć, 
jak wygląda sytuacja w planach inwestycyjnych gminy? 
Czy wszystko przebiega zgodnie z planami, czy są ja-
kieś opóźnienia lub cięcia w inwestycjach?
- Wszystkie inwestycje współfinansowane ze środków ze-
wnętrznych prowadzone są na bieżąco, bez wstrzymywa-
nia jakiejkolwiek. Jedyną inwestycją, jaką przesunęliśmy na 
przyszły rok jest budowa łącznika pomiędzy ulicami Kra-
kowską i Tkacką. Ale ta sytuacja wynika z innych powodów 
niż epidemia. Nie udało się osiągnąć wszystkich koniecznych 
uzgodnień z właścicielami instalacji podziemnych, jakie są 
w tym rejonie.

- Jak pańskim zdaniem będą wyglądać następne mie-
siące tego roku? I jakie mogą być długofalowe konse-
kwencje tej sytuacji?
- No cóż, perspektywy nie są ciekawe, ponieważ już obecna 
sytuacja wymaga od nas ogromnych wydatków z budżetu 
gminy. Mówiliśmy o rozratowaniu, umorzeniu czy przesu-
nięciu niektórych opłat. A zadania i obowiązki wobec miesz-
kańców mamy wciąż takie same. Przypomnę ponadto, że 
budżet składa się z subwencji, dotacji i udziału w podatkach. 
Ograniczone wpływy to ograniczone możliwości urzędu 
i jego jednostek. Trzeba poczynić znaczne oszczędności i to 
robimy we wszystkich sferach działalności. Chciałbym, aby-
śmy nie musieli podejmować skrajnych decyzji polegających 
np. na zwalnianiu pracowników w naszych jednostkach. Nie 
ukrywam, że bardzo też liczę na wyrozumiałość mieszańców, 
w jak trudnych okolicznościach przyszło nam działać.

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Marek Nycz
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samorząd

Obchodzimy w tym roku 229 rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z dumą 
i słusznie odwołujemy się do naszej 
historii, zwłaszcza tej o Konstytucji 
Trzeciomajowej, bo była to druga na 
świecie ustawa zasadnicza, która miała 
być fundamentem nowoczesnej Polski 
na miarę tamtych czasów. Ograniczała 
samowolę szlachecką, rozszerzając pra-
wa obywatelskie na inne stany, zrów-
nując ze szlachtą w prawach np. miesz-
czaństwo i biorąc w ochronę państwa 
chłopstwo. Była nadzieją na odrodzoną 
Rzeczpospolitą, ale sprowokowała jej 
wrogów, tak wewnętrznych, jak i ze-
wnętrznych. Jednak to nie Konstytucja 
3 Maja była temu winna, ale nasze we-
wnętrzne spory i zdrady, jak targowica. 
Dlatego miast być nadzieją, stała się 
„ostatnią wolą i testamentem gasnącej Oj-
czyzny”, jak pisał Hugo Kołłątaj, jeden 
z jej twórców. Aby potem być przez 
123 lata rozbiorów przypomnieniem 
naszej polskiej walki o niepodległość. 
Dziś tę niepodległość mamy i mamy 
swoją nową konstytucję, równie waż-
ną, jak ta pierwsza, bo gwarantującą 
nam obywatelską wolność. Wspomi-

nam o tym w czasie jakże trudnym 
dla nas, tak ze względu na pandemię, 
jak i na kondycję polskiej demokracji. 
Dziś słowo konstytucja nabiera nowe-
go znaczenia, a my wypatrujemy w niej 
nowej nadziei na przyszłość. 
Znowu bowiem wokół tego funda-
mentu demokracji, jakim jest konstytu-
cja toczymy spory i budujemy podziały 
pomiędzy nami. Rozumiemy ją różnie, 
przywołując czasami jako argument po-
trzebny li tylko do osiągnięcia doraźnych 
celów politycznych.
Może dlatego powinniśmy przypo-
mnieć sobie, co powiedział ponad dwa 
wieki temu jeden z ojców założycieli 
Stanów Zjednoczonych i ich trzeci pre-
zydent Tomasz Jefferson, współtwórca 
pierwszej na świecie konstytucji. A mó-
wił on: Łańcuchy którymi zabezpiecza się 
naród na wypadek, gdyby ogarnęło go szaleń-
stwo – to konstytucje, symbol trwałości, więzi 
międzygeneracyjnej, tradycji historycznej.
Konstytucja i zapisana w niej wolność 
wyboru oraz demokracja powinny nam 
więc przyświecać właśnie teraz, w 2020 
roku. Ponieważ sens konstytucji polega 
na tym, że ogranicza władzę, a nie oby-

watela. Konstytucyjna demokracja to 
ustrój, w którym władza większości jest 
ograniczona przez prawa mniejszości, 
dająca równe prawa każdemu, nawet 
jeśli się z nim nie zgadzamy. W społe-
czeństwach XXI wieku podstawą legitymacji 
władzy nie jest jedynie wynik wyborów, ale 
także przestrzeganie praw człowieka – mówi 
prof. Ryszard Piotrowski, polski praw-
nik, konstytucjonalista z Uniwersytetu 
Warszawskiego. Naszym fundamental-
nym prawem jest więc konstytucja, da-
jąca nam prawo, do niezgody w sporze 
z władzą, do posiadania odmiennych 
poglądów i życia we wzajemnym ich 
poszanowaniu. 
Na koniec chcę przytoczyć słowa św. 
Jana Pawła II, które wygłosił w 200. 
rocznicę Konstytucji 3 Maja: Niech ta 
sama prawda i mądrość, jaka wyraziła się 
w majowej Konstytucji, ukształtuje dalszą 
przyszłość Rzeczypospolitej w duchu spra-
wiedliwości i miłości społecznej dla dobra 
wszystkich ludzi i chwały Boga samego.
Zapamiętajmy te słowa.
Nie zapominajmy o tym.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Andrychów!

Uroczystości ograniczyły się do złożenia przez bur-
mistrza Tomasza Żaka, jego zastępcę Wojciecha 
Polaka oraz wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 
Tadeusza Sarleja kwiatów pod tablicą przy ulicy 
Szewskiej, a ponadto o godz. 11.30 odprawiono 
specjalne nabożeństwo w kościele Św. Stanisława. 
To msza w intencji lokalnego samorządu z okazji 
30-lecia istnienia.  Na czele delegacji władz gminy 
stali przewodniczący Rady Miejskiej Roman Babski, 
wiceprzewodnicząca Dorota Magiera i wicebur-
mistrz Wojciech Polak.              jd Fot. Jacek Dyrlaga

Skromne świętowanie
W Andrychowie odbyły się najskromniejsze 
od dziesiątek lat oficjalne obchody Święta 
Narodowego Trzeciego Maja. Koronawirus 
zrobił swoje.

Przemówienie burmistrza Tomasza Żaka przygotowane z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja
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samorząd

Już marzec pokazał, jak wiele możemy stracić każdego miesią-
ca. Rygory pandemiczne wprowadzono w połowie miesiąca, 

i wówczas gospodarka właściwie stanęła, a wpływy podatkowe 
były mniejsze od spodziewanych o pół miliona złotych. Nie jest 
to jednak wynik pandemii, bo w tak krótkim czasie to nie zadzia-
łało, a zwłaszcza nie sposób oszacować jej konsekwencji tak na 
„już”. Te zmniejszone wpływy, to bardziej efekt obniżenia stawek 
podatkowych o jeden punkt procentowy do 17 procent z PIT-ów 
od mieszkańców oraz zwolnienie z podatku dochodowego osób 
poniżej 26 roku życia. Te obniżki rząd zafundował obywatelom 
kosztem samorządów. 
- Dziś mało kto pamięta kolejność zdarzeń – mówi burmistrz Andry-
chowa, Tomasz Żak. - A było tak, że najpierw uchwaliliśmy w gminach 
budżety, a w nich szacunkowe dochody, a dopiero potem sejm i rząd obniżył 
stawki podatkowe. Nikt nas nawet nie ostrzegł, że powinniśmy to brać pod 
uwagę.
Prawdziwe i realne dane o niższych dochodach poznamy naj-
pierw na początku czerwca, a potem lipca, kiedy do samorządów 
trafią wpływy z podatków za pełne miesiące kwiecień, a zwłasz-
cza maj. Gminy dostają bowiem swój udział miesiąc po wpływie 
do budżetu centralnego – w czerwcu za kwiecień, w lipcu za maj. 
Ekonomiczni eksperci mówią: To będzie chwila prawdy. Pozna-
cie nie tylko, o ile niższe macie dochody z udziału w podatkach, 
ale też jaka rysuje się tendencja. Potem będzie już tylko gorzej.
Już tegoroczne prognozy mówią o spadku w granicach 12-14 
procent. To w przypadku takich gmin jak Andrychów, Wadowice 
czy Kęty strata sięgająca 5-10 mln zł w skali roku. 
Skarbnik jednej z sąsiednich gmin mówi, że szczególnie trudne 
będzie skonstruowanie planów budżetowych na rok 2021. - Cze-
kają nas ogromne cięcia zwłaszcza po stronie wydatków bieżących - mówi. 
– Już dziś burmistrzowie i wójtowie zwracają się do podległych im jednostek 
organizacyjnych, które są finansowane z budżetów gminnych, aby ich sze-

fowie cięli wydatki i szukali oszczędności. W wywiadzie udzielonym 
Nowinom (strona 6) burmistrz zaznaczył, że chciałby uniknąć 
najgorszego scenariusza – zwalniania pracowników.
Jeszcze gorsze prognozy eksperci ekonomiczni rysują przed nami 
na lata 2021 i 2022, kiedy dochody samorządów mogą być niższe 
od obecnych od 20 do 25 proc. O drogich inwestycjach możemy 
zapomnieć, chyba że kosztem kredytów. Już dziś wiele samorzą-
dów wstrzymało przetargi, bo przyszłość finansowa gmin rysuje 
się w czarnych kolorach. Spodziewający się takiej sytuacji rząd już 
przygotowuje zmiany prawne, które zluzują rygory w kwestii za-
ciągania długów. Będziemy mogli się zadłużać do 80 proc. docho-
dów ogółem! To oznacza, że taki pułap dla Andrychowa byłby na 
poziomie zbliżonym do 100 mln! Tylko kto się na to zdecyduje? 
I kiedy nasze wnuki to spłacą?
Samorządowcy patrzą na koszty takich długów i bardzo się nie-
pokoją. Oto garść niepokojących przykładów i tendencji. WI-
BOR (Warsaw Interbank Offer Rate) – czyli stopa procentowa, 
po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom w ostatnim 
czasie spadła z 1,6 proc. do 0,6 proc. Natomiast marża bankowa 
(zawsze pobierana od kredytobiorcy) wzrosła z 1,1-1,3 proc. do 
1,6-1,8 proc. A mówi się w świecie ekonomistów, że marże ban-
kowe będą jeszcze większe. Sięgną nawet 2,5 proc. 
Zmrożona pandemią gospodarka w jednych gałęziach mocno 
spowolniła, w innych wręcz zamarła, jak choćby w turystyce. 
W najtrudniejszej sytuacji będą więc gminy, które w ostatnich la-
tach postawiły na turystykę. Tu spadek wpływów będzie najwięk-
szy. Nieco lepiej zniosą ten czas gminy, gdzie funkcjonują duże 
firmy produkcyjne.
Jak długo będzie trwało wychodzenie z zapaści i samorządowe 
zaciskanie pasa? Eksperci mówią krótko: cztery lata. 

man

Trudne czasy dla samorządów
Ten rok, a zwłaszcza dwa lata następne – 2021 i 2022 – będą szczególnie trudne finansowo dla samorządów. Miasta 
takie jak Andrychów czy Wadowice mogą stracić rocznie nawet po 5-10 mln zł z tytułu udziału w podatkach. I nie jest 
to wyłącznie wynik pandemii.



10 radioandrychow.pl

gospodarka

Niektóre firmy reklamują się, że przyj-
mą za darmo makulaturę. To najlep-

sza oferta na rynku, ale… - Możemy przyjąć 
makulaturę za darmo, jeżeli jest jej co najmniej 20 
ton – słyszymy w słuchawce telefonu głos 
mężczyzny z biura obsługi klienta jednej 
z firm specjalistycznych. - A co z małymi 
ilościami, zgromadzonymi przez miesiące 
w prywatnym mieszkaniu? – dopytujemy. 
- Wtedy cena usługi wynosi 100 złotych – sły-
szymy w odpowiedzi. Niestety, firma działa 
tylko w dużych miastach.
W naszych, realiach gminy Andrychów 
wygląda to dużo gorzej. Jeżeli mamy nawet 
wiele kilogramów gazet czy innych papie-
rów i jesteśmy osobami fizycznymi, to naj-
prościej włożyć makulaturę do pojemnika 
z segregacją. Mamy to zapłacone w ramach 
tak zwanej opłaty śmieciowej. Problem ma 
natomiast Zakład Gospodarki Komunalnej 
wraz z konsorcjum wywożącym odpady 
w naszej gminie. - Za tonę makulatury odda-
wanej na wysypisko w Choczni płacimy około 300 
złotych – mówi dyrektor Jerzy Wojewodzic 
z ZGK. - Do tego dochodzi jeszcze koszt załado-
wania i transportu. Generalnie rynek surow-
ców zmienił się diametralnie. Kiedyś było 
ich mało, wiele firm się nimi interesowało, 
chętnie kupowały. Teraz jest zupełnie ina-
czej. 
Dobra passa na papier skończyła się po 
działaniach władz… Chin. - Dobrej jakości 
makulatura z Polski trafiała do papierni w Niem-
czech i Wielkiej Brytanii. Te kraje sprzedawały 
z kolei swoją, gorszej jakości, do Chin, gdzie ją 
utylizowano. Po chińskiej blokadzie na odpady 
surowcowe (24 rodzaje) kraje Europy Zachodniej 
stanęły przed koniecznością zagospodarowania 
większych ilości wytwarzanych w ich krajach odpa-
dów makulaturowych. To z kolei wpłynęło na spa-
dek zapotrzebowania na te z Polski – informuje 
portalkomunalny.pl
Jeżeli firma, instytucja czy indywidualne 

osoby chcą wywieźć makulaturę, to jak 
podaje jeden z branżowych portali, średnia 
cena w Polsce, jaką trzeba zapłacić firmie 
odbierającej, to 18 groszy za kilogram. Roz-
piętość cen wynosi w zależności od regionu 
od 15 do 20 groszy za kg. Niestety, Mało-
polska Zachodnia do najtańszych nie należy. 
Problem ma na przykład Miejska Bibliote-
ka Publiczna. - Mamy sporo makulatury, w róż-
nych okresach jest tego od około jednej tony do tony 
osiemset kilogramów – mówi dyrektor MBP 
Sylwia Błasiak. - Składa się na to papier typowo 
biurowy, ale też książki po selekcji nienadające się 
do użytku ani do przekazania komukolwiek, są 
to książki po prostu zniszczone. Są także dary od 
czytelników i choć wszystkie są przekazywane od 
serca, to jednak część nie nadaje się do użytku. One 
też muszą trafić na makulaturę. Obecnie Miej-
ską Bibliotekę Publiczną czeka pozbycie się 
makulatury ważącej do 1,7 tony. Jeszcze do 
ubiegłego roku nie było z tym większego 
problemu. O makulaturę dopytywały szko-
ły i znikała ona bezkosztowo z MBP. Kla-
sy rywalizowały, która dostarczy najwięcej 
surowców wtórnych. Teraz to się zmieniło, 
wcale nie przez koronawirus. Rozpoznanie 
przeprowadzone przez szefową biblioteki 
wśród firm zajmujących się tą branżą nie 

napawają optymizmem, z wszakże jednym 
wyjątkiem. Okazuje się, że koszt odebrania 
makulatury to 20 a nawet 30 groszy za kilo-
gram. Do tego dochodzą koszty transportu 
ok. 100 zł. Sylwia Błasiak policzyła więc, 
że musiałaby zapłacić 300 zł. Dla placówki 
liczącej się z każdym groszem, to wydatek 
wcale niemały. Szczęśliwym trafem dyrek-
tor wyszukała firmę w Bielsku-Białej, któ-
ra przyjmie makulaturę i prawdopodobnie 
nawet co nieco za nią zapłaci. Wszystko 
okaże się po uzgodnieniach. Tak czy inaczej 
skończy się „tylko” na kosztach transportu. 
W sumie jednak problem pozostaje. Sytu-
acja nie zachęca do zbierania makulatury. 
Wprost przeciwnie, skoro nie ma żadnych 
bodźców finansowych do segregacji, to 
najłatwiej spalić gazety w piecu, kto tako-
wy posiada. Nawet nie trzeba trudzić się 
segregacją. A firmy mogą zdecydować się – 
używając niezbyt eleganckich słów – na wy-
walanie papierów gdzie bądź. Wszystko to 
na pewno nie prowadzi do poprawy środo-
wiska naturalnego – zaśmiecanego i pozba-
wianego drzew na kolejne zwoje papieru.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga 

Ta (nie)porządana makulatura 
czyli papierowy problem
Starsi czytelnicy pomyślą, że rynek makulatury zwariował. Niegdyś za oddanie do skupu starych gazet, czasopism, kar-
tonów czy papierowych opakowań można było liczyć na pewne dobra. Był to choćby deficytowy papier toaletowy. Za 
oddaną makulaturę mogło też wpaść trochę grosza. A obecnie? To się już nie opłaca, najlepiej wrzucić do specjalnych 
kontenerów z segregacją. Przynajmniej wyjdziemy na zero.
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nowinki

Ilu wiernych w kościele? 
Rząd złagodził obostrzenia

Od poniedziałku (20 kwietnia) obowiązują nowe – więk-
sze limity osób mogących gromadzić się w świątyniach. 
Już nie pięć osób (poza duchownymi), ale jedna osoba 
na 15 metrów kwadratowych powierzchni obiektów sa-
kralnych. Liczba wiernych w kościołach uzależniona jest 
od ich metrażu.

W kościele św. Macieja w mieście podczas uroczystości może 
przebywać maksymalnie 43 wiernych. Powierzchnia użytkowa 
wynosi 652 m2. Uroczystość Pierwszej Komunii Św. przeniesiona 
została na niedzielę 27 września. Sakrament Bierzmowania został 
przełożony do czasu powrotu dzieci do szkół. Kościół parafii 
Św. Stanisława na osiedlu jest znacznie większy. Udział w uroczy-
stości jednorazowo może wziąć 100 wiernych. Data Sakramentu 
Pierwszej Komunii Św. została ustalona na 4 października 2020 r.

W kościołach w sołectwach dozwolona liczba osób przedstawia 
się następująco:

Kościół parafialny pw. św. Jakuba w Rzykach – 45 osób.

Kościół parafialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Targanicach – 30 osób, kaplica w Brzezince – 10 osób.

Kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Inwałdzie – 40 osób.

Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela w Sułkowicach  
-Bolęcinie – 42 osoby.

Kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego w Sułkowicach-Łęgu 
– 40 osób.

Kościół parafialny pw. św. Urbana w Roczynach – 46 osób.

Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja i Łukasza w Zagórniku – 
66 osób.

rf

Most będzie przebudowywany przez Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Krakowie, a prace te mają trwać od początku lipca do 
końca roku. To będzie spore utrudnienie, zwłaszcza dla miesz-
kańców Sułkowic, Targanic, Nowej Wsi i Kocierza.
W tej chwili opracowywane są warianty objazdów podzielonych 
według tonażu aut. Pierwszy to objazdy lokalne i one będą przy-
gotowane ulicami miejskimi i sołeckimi – dla osobówek. Druga 
kategoria dotyczy aut do 15 ton, a trzecia powyżej tego tonażu. 
I tu jest spory kłopot, bo objazdy te sięgać będą Kęt, Porąbki, 
a nawet Tresnej.
Kiedy będą gotowe i zatwierdzone plany objazdów? Jak zapew-
niono nas w Urzędzie Miejskim – do końca maja. 

Fot. Marek Nycz

Most w centrum do przebudowy

Od pierwszego lipca do końca roku zamknięty będzie most 
na Wieprzówce w centrum miasta – na początku ul. Be-
skidzkiej, za Rondem Solidarności. Kierowcy będą jeździli 
objazdami przez inne ulice, głównie przez Żwirki i Wigury.

W związku z istniejącą 
sytuacją epidemiolo-
giczną, Zakład Gospo-
darki Komunalnej Sp. 
z o.o. w Andrychowie, 
uprzejmie przypomi-
na o bezwzględnym 
przestrzeganiu zasad 
ujętych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Andrychów. Zgodnie z §12.1. przypominamy, że odpady 
przygotowane do odbioru powinny znajdować się w miejscu 
dostępnym dla jednostki wywozowej bez konieczności wej-
ścia na teren danej nieruchomości. W przypadku nieprzestrzega-
nia powyższego zapisu, odpady nie będą odbierane przez firmy 
wywozowe.

ZGK w Andrychowie 

Wystawiajcie kubły ze śmieciami
Zakład Gospodarki Komunalnej przypomina o obowiąz-
ku wystawiania pojemników na śmieci przed posesję. Nie 
wszyscy się do tego stosują.
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Jak dowiedzieliśmy się od dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu, 
Kultury i Turystyki Marcina Putyry, przerwa technologiczna była 
wprawdzie zaplanowana, ale dopiero na koniec czerwca. W ra-
mach przeprowadzonych prac dokonano m.in. spuszczenia wody 
w nieckach basenowych, które dokładnie sprawdzono, oczysz-
czono i poddano konserwacji. Prace serwisowe i konserwatorskie 
odbyły się w całym obiekcie.

jd Fot. MOSKiT

Kryta pływalnia na chwilę 
bez wody
Zamknięcie pływalni z powodu koronawirusa stało się 
okazją do przeprowadzenia prac serwisowych i konser-
watorskich. Stało się to w połowie kwietnia. 

W przedsięwzięciu wzięła udział Straż Miejska oraz harcerze z andry-
chowskiego Hufca ZHP. Zainteresowanie było spore. Maseczki na ten 
cel zakupiły władze miejskie od lokalnych wytwórców. Od 16 kwietnia 
władze centralne wprowadziły nakaz zakrywania nosa i ust w miej-
scach publicznych. Na andrychowskich ulicach pojawiły się też patrole 
policji, które przypominały „zapominalskim” o tym obowiązku. 

***
20 i 21 kwietnia strażnicy miejscy i harcerze pojawili się w wio-
skach gminy andrychowskiej. Przed supermarketami i sklepami 
„Wizanu” kontynuowano akcję rozpoczętą w Andrychowie.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Strażnicy miejscy i harcerze 
rozdali maseczki

16 kwietnia przed andrychowskimi supermarketami od-
była się akcja rozdawania maseczek. Przygotowano ich 5 
tysięcy. 

- Nie jesteśmy w stanie przeprowadzać treningów z dzieciakami na boiskach 
piłkarskich – mówi Konrad Sobita, koordynator grup piłkarskich 
i zarazem trener rocznika 2012. - Znaleźliśmy pośrednie rozwiązanie na 
te trudne czasy. Wspólnie trenerzy oraz zawodnicy trenują online. Łączymy się 
poprzez aplikację i prowadzimy zajęcia. Jak podkreśla nasz rozmówca, nic 
nie zastąpi klasycznych treningów, w grupach, w których odbywa się 
pewna rywalizacja i można wprowadzać różne elementy taktyki albo 
odwzorowywać elementy gry meczowej. Poza tym występują też 
pewne inne ograniczenia. Nie wszyscy młodzi zawodnicy dysponują 
w domu czy mieszkaniu odpowiednią przestrzenią, by wykonać ćwi-
czenia, stąd nie można liczyć na pełną frekwencję. W zdalnych tre-
ningach bierze udział stale 35 młodych piłkarzy. - Zajęcia skupiają się 
w głównej mierze na szkoleniu dzieciaków pod kątem technicznym i motorycz-
nym – dodaje Konrad Sobita. Dla nieobecnych na takim typie zajęć 
trenerzy przygotowali indywidualne zalecenia treningowe. Rocznik 
2012, którym opiekuje się Konrad Sobita należy do bardzo zdyscy-
plinowanych i panuje tu wysoka frekwencja dzięki też odpowiednim 

warunkom domowym. Zajęcia odbywają się sprawnie, a podopieczni 
bardzo przykładają się do ćwiczeń. Błędy oczywiście się zdarzają, ale 
od razu trener je koryguje. Wszyscy w klubie nie mogą jednak docze-
kać się powrotu na boiska. 

jd Fot. Cracovia Andrychów

Jak Cracovia Andrychów online trenuje
W czasie koronawirusa nie ma mowy o klasycznym trenowaniu w klubach. Akademia Mistrzów Cracovia Andrychów 
znalazła jednak sposób, aby podopieczni zachowali formę. Trenerzy spotykają się z podopiecznymi przed monitorami 
laptopów, komputerów czy smartfonów...
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Dla porównania w okresie 1 – 15 kwietnia ubiegłego (2019) roku licz-
ba pozostających bez pracy wzrosła o 150. Oznacza to obecnie wzrost 
więcej niż trzykrotny. Wicestarosta ocenia, że największą grupę bezro-
botnych tworzą osoby, które powróciły z zagranicy. Wszystko wskazu-
je na to, że liczba bezrobotnych w powiecie wadowickim przekroczy 
wkrótce 4 tysiące. Na koniec marca było ich 3486 i do nich należy 
dodać wspomnianych 500. Natomiast w gminie Andrychów bez pracy 
pozostawało według danych z 31 marca – 1272 osoby. Nie wiado-
mo, ile z tej nowej pięćsetki to mieszkańcy naszej gminy. Bezrobocie 
rozkłada się niemal po połowie między Andrychowem a sołectwami. 
Natomiast nieco więcej jest kobiet (679) niż mężczyzn.

jd

Rośnie liczba bezrobotnych

Koronawirus niestety robi swoje „porządki” na rynku pra-
cy. Jak dowiedzieliśmy się od wicestarosty Beaty Smolec, 
w pierwszych dwóch tygodniach kwietnia na liście bezrobot-
nych przybyło 500 osób. Takiego skoku nie było od dawna. 

Jak czytamy w komunikacie Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wadowicach, adresatami pomocy w ramach są:  
1. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności; 2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca 
aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończe-
niem 16. roku życia. Pomoc finansowa udzielana jest osobom nie-
pełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicz-
nego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 
roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez 
okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) 
z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana 
jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem 
opieki w warunkach domowych. Wysokość pomocy wynosi 500 zł 
miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki 
może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 
miesiące. Dalsze szczegóły można znaleźć na stronie Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach.

Oprac. jd

Niepełnosprawni 
mogą liczyć na pomoc
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym 
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 
chorobami zakaźnymi” – to nazwa programu uruchomio-
nego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych. Kto może z niego skorzystać?

Niektóre osoby przypuszczały, że to początek zapowiadanej re-
witalizacji Pańskiej Góry, a może nawet przygotowania do bu-
dowy drogi, która ma tutaj w przyszłości powstać jako fragment 
skrótu między ulicami Krakowską (w rejonie stacji kolejowej) 
a Dąbrowskiego (nieopodal „Psychiatryka”). Prawda jest jednak 
bardziej prozaiczna. Jak dowiedzieliśmy się od kierownik Wydzia-
łu Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Urzędu Miejskie-
go Ewy Rohde-Trojan, leżące drzewa, a właściwie już drewno, to 
pozostałość po wycince przeprowadzonej na zlecenie PKP w pa-
sie 15 metrów od linii kolejowej niemal w całym mieście. Chodzi-
ło, przypomnijmy, o poprawę bezpieczeństwa. Drzewa z Pańskiej 
Góry rosły już na terenie gminnym i drewno jest własnością sa-
morządu. Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa 
UM wystawi je na sprzedaż. Na razie jednak w związku z korona-
wirusem nie ma warunków do przeprowadzenia transakcji.

jd Fot. Jacek Dyrlaga 

Ścięte drzewa na Pańskiej Górze

Słuchacze Radia Andrychów i czytelnicy Nowin Andry-
chowskich alarmowali w połowie kwietnia, że od dłuż-
szego czasu na Pańskiej Górze, nad torami leżą wycięte 
drzewa. Postanowiliśmy wyjaśnić tę sprawę…

Od 2018 roku obowiązkową formą ubiegania się o dopłaty bezpośred-
nie i obszarowe jest forma elektroniczna. Dla wszystkich, którzy mieli 
problem z obsługą komputera, brakiem sprzętu lub dostępu do inter-
netu, w ARiMR co roku dostępne były punkty pomocy technicznej ze 
stanowiskami komputerowymi. Obecnie, ze względu na stan epidemii, 
pracujemy bez bezpośredniego kontaktu z rolnikami. Infolinia obsługi-
wana przez specjalistów ds. obsługi aplikacji eWniosekPlus ma za zada-
nie umożliwić skorzystanie z tego rodzaju pomocy wszystkim osobom, 
które chcą uzyskać dopłaty za 2020 rok, a mogą mieć problemy z ob-
sługą narzędzia internetowego lub mają wątpliwości co do poprawnego 
wypełnienia wniosku na którymkolwiek z jego etapów.
Zachęcamy do korzystania z infolinii. Termin na złożenie wniosku zo-
stał przedłużony do 15 czerwca. Warto jednak nie zwlekać z dopełnie-
niem formalności, bo im szybciej wnioski dotrą do ARiMR, tym szybciej 
pieniądze zaczną trafiać na konta rolników. Numery telefon dostępne 
na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce „Oddziały Regionalne ARiMR”

Oprac. jd

Infolinia i pomoc dla rolników
W Małopolsce od połowy kwietnia działa infolinia po-
magająca rolnikom składającym wnioski o dopłaty przez 
internet. W ramach niej działają specjalne numery tele-
fonów, pod którymi pracownicy Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa udzielają informacji na temat 
obsługi aplikacji eWniosekPlus. Z ich pomocą, krok po 
kroku, można skutecznie wypełnić i wysłać wniosek. 
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Jak potwierdził nam rzecznik prasowy Komendy Powiatowej PSP 
w Wadowicach Krzysztof  Cieciak, awans na starszego brygadiera 
otrzymał komendant powiatowy Paweł Kwarciak. Z kolei młod-
szym brygadierem został zastępca JRG PSP w Andrychowie Marek 
Nowak (na zdjęciu w środku). Trzecim awansowanym w korpusie 
oficerskim jest Łukasz Walczak, którego awansowano na starsze-
go kapitana. To przedstawiciel jednostki w Wadowicach. Wszystkim 
awansowanym gratulujemy.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Awanse u strażaków

Grupa strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w powiecie 
wadowickim otrzymała awanse, z czego trzy osoby na wyż-
sze stopnie oficerskie. Nie zabrakło w tym gronie przedsta-
wiciela Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Andrychowie… 

Zainteresowanie było spore. Tym razem jednak przedsięwzięcie 
miało nieco inny scenariusz. Ze względu na pandemię, trzeba 
było wcześniej umówić się telefonicznie na konkretną godzinę, 
by odebrać sadzonki. Jedna osoba mogła otrzymać dwa drzewka.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Sadzonki rozdane

24 kwietnia Nadleśnictwo Andrychów rozdało w swojej 
siedzibie 300 sadzonek drzew. Odbyło się to w ramach 
dorocznej Akcji #SadziMy.

Jak dowiedzieliśmy się od prezesa ZWiK Jana Mrzygłoda, zo-
stały wymienione bardzo stare, wysłużone rury metalowe na no-
woczesne z tworzywa sztucznego. Modernizacja dotyczyła od-
cinka o długości 330 metrów. Inwestycja kosztował 100 tysięcy 
złotych. Cena obejmuje także roboty drogowe, w tym konieczną 
jeszcze do przywrócenia nawierzchnię jezdni.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Zmodernizowano wodociąg

Zakład Wodociągów i Kanalizacji zmodernizował ruro-
ciąg wiodący od zbiornika na Pańskiej Górze, a dalej pod 
Aleją Wietrznego. 

CMC Sp. z o.o. działa w 3 branżach: specjalizuje się w produkcji palet, 
usługach transportowych oraz dystrybucji artykułów spożywczych. 
Firma CMC jest wiodącym dystrybutorem artykułów spożywczych 
w Polsce. Działalność handlowa CMS oparta jest o następujące gru-
py asortymentowe: oliwy, oliwki, owoce morza, przetwory warzyw-
ne, warzywa konserwowe, woda mineralna i alkohole.
Firma już kilkakrotnie współpracowała z Caritas Diecezji Bielsko-
-Żywieckiej udzielając wsparcia podczas Marszu Dla Życia i Rodziny 
organizowanego corocznie przez Wydział Duszpasterstwa rodzin 
i Caritas Diecezjalną. Tym samym należy do grupy darczyńców 
i współpracowników działających dla Caritas Diecezji Bielsko-Ży-
wieckiej na rzecz działań charytatywnych i pomocowych skierowa-
nych do osób najbardziej potrzebujących.
- Pragniemy wyróżnić firmę CMC z Andrychowa, która po raz kolejny włą-
czyła się w działania pomocowe Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej i udzieliła 
nam wsparcia, dzięki któremu możemy wspomóc osoby pracujące w szpitalach 
i placówkach walczących z epidemią. Jesteśmy wdzięczni za okazaną pomoc i go-
towość wsparcia dla Caritas, dzięki czemu możemy jeszcze skuteczniej wspierać 
tych, którzy tego potrzebują – podkreśla ks. Robert Kurpios, dyrektor 
Caritas diecezjalnej.

Źródło: Diecezja Bielsko-Żywiecka

CMC wspiera Caritas
Firma CMC z Andrychowa przekazała dla Caritas Diecezji 
Bielsko-Żywieckiej partię wody mineralnej, która uzupełni 
wyposażenie pakietów pomocowych dla szpitali i placó-
wek medycznych.
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Starostwo Powiatowe w Wadowicach pozyskało na przenośne 
komputery 100 tysięcy złotych z Unii Europejskiej w ramach 
programu „Zdalna Szkoła” prowadzonego przez Ministerstwo 
Cyfryzacji. Wśród obdarowanych szkół znalazły się szkoły z An-
drychowa tj. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej 
-Curie oraz Zespół Szkół nr 2 czyli popularna „Bawełnianka”.  
- Zakupiony sprzęt dofinansowany również przez Powiat, został przekaza-
ny dyrektorom szkół, którzy następnie wypożyczą go uczniom oraz nauczy-
cielom na czas zdalnej nauki. Kiedy uczniowie wrócą do szkół, laptopy będą 
służyć całej społeczności danej placówki do celów dydaktycznych – mówi 
wicestarosta Beata Smolec. 

jd Fot. Starostwo Powiatowe w Wadowicach

Laptopy dla 
ponadpodstawowych szkół

56 laptopów trafiło do publicznych szkół ponadpodsta-
wowych powiatu wadowickiego. Nowym sprzętem cieszą 
się uczniowie z dwóch andrychowskich placówek.

Wiadomość dotarła do Andrychowa 10 kwietnia. Sto tysięcy to 
maksymalna kwota, jaką można było uzyskać. Pieniądze prze-
znaczone są na wsparcie zdalnych lekcji, jakie teraz odbywają się 
w czasach ogólnej kwarantanny.

Po wprowadzeniu „stanu epidemicznego” i zamknięciu szkół 
okazało się, że w wielu gminach Polski nie wszyscy uczniowie 
mają taki sprzęt, aby brać udział zdalnym nauczaniu. Minister-
stwo Cyfryzacji uruchomiło więc specjalne fundusze. I można 
było się starać o wsparcie do stu tysięcy. Gminny Zarząd Oświaty 
w Andrychowie natychmiast złożył aplikację w tej sprawie. Stało 
się to tydzień przed przyznaniem dotacji.

Procedury zakupu takiego sprzętu też zostały uproszczone – nie 
trzeba robić czasochłonnych przetargów, ale wybrać dostawcę 
z wolnej ręki, choć po złożeniu u wielu z nich zapytań oferto-
wych, aby wybrać najkorzystniejszą.

Jak powiedział nam Andrzej Szafrański dyrektor GZO, jego wy-
dział zrobi to natychmiast, jak tylko pieniądze te wpłyną do kasy 
gminy.

n

Sto tabletów dla uczniów
Gmina Andrychów dostała 100 000 złotych z Minister-
stwa Cyfryzacji. Zakupi za nie sto tabletów i kilka lapto-
pów dla szkół. Trafią do uczniów, aby wszyscy mogli brać 
udział w lekcjach e-szkoły.

Wobec wszystkich komplikacji, towarzyszących 
wyborom prezydenckim, nieodparcie nasuwa się 
pytanie, które kiedyś zadał niemiecki dramaturg 
Bertold Brecht, a mianowicie: „Czy nie byłoby pro-
ściej, gdyby rząd rozwiązał naród i wybrał sobie 
inny?”

Andrzej Fryś

Zawsze aktualne pytanie
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W inwałdzkiej firmie ruch był spory. Pełno klientów, obsługa 
w ciągłym ruchu. - W tej chwili kwiaty się dobrze sprzedają – mówi 
Krystyna Dziedzic - A jeszcze większe zainteresowanie jest sadzonkami 
warzyw, szczególnie sałatą pomidorami i ogórkami. Myślę, że ludzie mają 
więcej czasu, chcą coś robić, sadzić roślinki, mieć własne warzywa. Dobrej 
myśli jest także Łukasz Dziedzic, choć przyznaje, że ostateczny 
bilans znany będzie dopiero po zakończeniu sezonu. Barierą są 
pozamykane duże rynki i targi, a także granice. Nie przyjeżdżają 
na przykład Słowacy, którzy są dobrymi klientami. Firma „Dzie-
dzic” zorganizowała jednak dostawy na Słowację i radzi sobie 
z problemem. Wymaga to dodatkowego wysiłku i pracy. - Obecnie 
przeżywamy, jak ja to określam, czas drobnych przyjemności, gdyż ludzie 
wstrzymują się z większymi inwestycjami, oszczędzają, ale każdy chce sobie 
kupić tego małego kwiatuszka – stwierdza Łukasz Dziedzic. - I ta 
mała przyjemność poprawia humor, daje też zajęcie przy sadzeniu i pielę-
gnacji. Nasz rozmówca zauważa, iż w czasach niepewności wiele 
osób dąży do samowystarczalności, stąd starania o własną sałatkę 
seler albo pomidory. Nie wiadomo bowiem, co będzie za kilka 
miesięcy czy w odleglejszej przyszłości, czy ceny nie wzrosną ra-
dykalnie. - Poza tym te nasze warzywka chyba nam lepiej smakują niż te 
kupione, nieznanego pochodzenia – mówi Łukasz Dziedzic. - Od lat 
mamy stałych klientów na sadzonki warzyw, dochodzą nowi. A jeśli cho-
dzi o kwiaty to pewno wielkiego biznesu w tym roku nie zrobimy, 
ale źle też nie jest.

Eryk Stus zajmujący się drzewkami, krzewami liściastymi, roślina-
mi owocowymi, bylinami i trawami stwierdza, że rynek nieco się 
zmienił. Niemniej jednak nie doszło do załamania. - Koronowirus 
wpłynął trochę na rynek - mówi Eryk Stus. - Była to jednak tendencja 
krótkoterminowa. Ludzie kupują tak jak dawniej. Szczególnym zain-
teresowaniem i popytem cieszą krzewy ozdobne, ale nie tylko. 
Na razie, zdaniem tego specjalisty nie jest źle, ale czas pokaże czy 
podobnie będzie w przyszłości.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Kwitnąca branża
Branża zajmująca się sprzedażą kwiatów i ogrodnictwem, mimo pandemii nie ma powodów do zmartwień. Przeciw-
nie, w niektórych dziedzinach odnotowuje nawet wzrost obrotów. Pod koniec kwietnia odwiedziliśmy gospodarstwo 
ogrodnicze „Dziedzic” w Inwałdzie i rozmawialiśmy z kilkoma specjalistami. 

Obecnie, działająca od jesieni spółka powołana 
przez gminę, całkowicie korzysta z ekologicznych 
źródeł. Zrezygnowano zupełnie z węgla. W konte-
nerze znajduje się kocioł na gaz wytwarzający parę 
technologiczną, zasilającą niektóre andrychowskie 
firmy, a także mieszkania w blokach AZPB. Ta 
„kotłownia” kontenerowa nie należy do Andry-
chowskiej Elektrociepłowni, a jedynie jest przez 
nią wynajmowana. I chociaż koszt takiej dzierżawy 
wynosi około 20 tys. zł na miesiąc, jest to, jak za-
pewnia prezes, bardziej opłacalne aniżeli używanie 
słabo wydajnej, nieekologicznej kotłowni węglowej. 
Wydzierżawienie obiektu przyczyniło się także do 
utrzymania miejsc pracy.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Co kryje się w kontenerze?
Na terenie przy Andrychowskiej Elektrociepłowni (AEC) stanął w kwietniu niepozornie wyglądający kontener. W środ-
ku tego obiekciku znajduje się… kocioł parowy. Jak dowiedzieliśmy się od prezesa AEC Mirosława Nowaka, zastąpił 
on wysłużone, wielkie urządzenia opalane na węgiel. 
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Co pewien czas miała też do dyspozycji obiekty, urządzenia 
i sprzęt krakowskiego klubu – od hotelu i sali sportowej po ba-

sen czy boiska. Trenowała tam po kilka dni, a podczas wakacji albo 
ferii nawet dłużej. Przez pandemię straciła zatem sporo, ale... - Żad-
nemu sportowcowi nie jest teraz łatwo – mówi Tomasz Piekarczyk. - Każdy 
radzi sobie jak może. My mamy ten komfort, że mieszkamy na wsi, mamy 
duży ogródek, który zaadaptowałem, by można było uprawiać różne sporty. Jest 
boisko, kosz. Mamy wytyczoną trasę biegową. Ćwiczymy też „na sucho” w domu 
różne ruchy niezbędne dla naszej dyscypliny. Przeprowadzamy także mniejsze 
gierki na stole i ławie. Mamy duży pokój, staramy się jakoś radzić. 
Zuzia pod okiem taty uczestniczy w godzinnym, półtoragodzin-
nym treningu ogólnorozwojowym z elementami technicznymi. 

Nie ukrywają, że czekają na poluzowanie restrykcji związanych 
z pandemią, by wejść do sali sportowej. W czasie przedwirusowym 
trenowali po dwie godziny. Tymczasem koleżanki i koledzy klubo-
wi inwałdzianki, którzy mieszkali w internacie w Krakowie treno-
wali po dwa razy dziennie, w sumie nawet po cztery, pięć godzin. 
A jak to wygląda od strony samej zainteresowanej, młodej sport-
smenki? - Wstaję rano, z tatą ćwiczymy pompki i brzuszki – informuje 
Zuzia. - Potem mam lekcje (zdalne dop. JD). Po obiedzie wychodzimy 
do ogródka pobiegać i uprawiać różne sporty. Gramy w koszykówkę. Jeżdżę 
też na rowerze. Jak podkreśla inwałdzianką nie patrzą na zegarek. 
Czas się nie liczy, najważniejsze jest wykonanie zaplanowanych 
ćwiczeń.

jd Fot. Tomasz Piekarczyk

Ogrodowo - domowe treningi Zuzi Piekarczyk
Multimedalistka Mistrzostw Polski w tenisie stołowym Zuzia Piekarczyk z Inwałdu, mimo niedobrego czasu dla sportu, 
nie zasypuje gruszek w popiele. Poza tym pod ręką ma trenera – tatę Tomasza, który nad wszystkim czuwa. Inwałdzka 
pingpongistka reprezentuje obecnie barwy Bronowianki Kraków, przed koronawirusem trenowała w Choczni. 

Decyzja o niewłączaniu miejskich 
wodotrysków wynika z zaleceń 
służb sanitarno-epidemiologicznych.  
- Wszystkie urządzenia wytwarzające 
wodną mgiełkę powinny być wyłączone, 
stąd taka decyzja – mówi Szymon 
Wnęczak.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Fontanny nie będą tryskać
W tym sezonie nie poleje się 
woda z andrychowskich fontann. 
Informację tę potwierdził nam 
kierownik Wydziału Inwestycji 
i Drogownictwa Urzędu Miejskie-
go Szymon Wnęczak.
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Weekendowi piraci drogowi w naszym powiecie
11 kwietnia mundurowi zatrzymali do kontroli drogowej kie-
rującego citroenem, który w Wadowicach przekroczył dopusz-
czalną prędkość o 52 km/h. 12 kwietnia policjanci zatrzymali do 
kontroli kierowcę forda, który pędził przez Chocznię z prędko-
ścią 128 km/h. Tym samym przekroczył dopuszczalną prędkość 
o 78 km/h. 13 kwietnia prawa jazdy straciło aż sześciu kierowców. 
W Inwałdzie “wpadło” pięciu: kierującego toyotą policyjny mier-
nik prędkości wskazał 103 km/h, przy obowiązującym ogranicze-
niu prędkości do 50 km/h, natomiast kierujący BMW przekroczył 
dopuszczalną prędkość o 61 km/h. Kierujący skodą jechał przez 
Chocznię z prędkością 116 km/h, natomiast kierujący mercede-
sem i renault pędzili z prędkością 141 km/h. Swoje uprawnienia 
do kierowania pojazdami stracił również kierujący volkswagenem, 
który w Choczni przekroczył dopuszczalną prędkość o 58 km/h.

Śmiertelny wypadek w Roczynach
12 kwietnia tuż przed godz. 20:00 na ul. Ogrodniczej w Roczy-
nach doszło do tragicznego wypadku drogowego. Kierujący 
motorowerem, na oznakowanym skrzyżowaniu wyjechał z drogi 
podporządkowanej na skrzyżowanie. Doszło do zderzenia z sa-
mochodem bmw jadącym drogą z pierwszeństwem przejazdu. 
Na miejscu zdarzenia śmierć poniósł 35-letni kierowca motoro-
weru. Ciało zmarłego decyzją prokuratury zabezpieczono celem 

przeprowadzenia sekcji. Kierujący bmw był trzeźwy. Śledztwo 
prowadzone w tej sprawie, pod nadzorem Prokuratury, pozwoli 
wyjaśnić dokładne okoliczności i przyczyny tego wypadku. 
Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego 
o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do obo-
wiązujących przepisów. Wystarczy chwila nieuwagi i może dojść 
do poważnych i niejednokrotnie tragicznych w skutkach zdarzeń, 
w których poszkodowani tracą nie tylko zdrowie, ale i życie.

Zatrzymano sprawców włamania do andrychowskiej szkoły
Dzięki skutecznym działaniom policjantów z Wydziału Krymi-
nalnego w Andrychowie doszło do zatrzymania złodziei, którzy 
włamali się do szkoły na terenie miasta. Cała trójka usłyszała 
już zarzuty, wobec jednego Sąd zastosował tymczasowy areszt. 
Na początku kwietnia andrychowski komisariat został powiado-

miony o kradzieży z włamaniem do jednej z placówek edukacyj-
nych na terenie Andrychowa. Z ustaleń policjantów wynikało, że 
sprawcy wyłamali kratę w oknie wentylacyjnym, po czym przedo-
stali się do wnętrza budynku, gdzie spenetrowali pomieszczenia. 
Ich łupem padły kamery monitoringu, rejestrator, dwa zestawy 
komputerowe, elektronarzędzia i drobne przedmioty będące na 
wyposażeniu niektórych pomieszczeń. Dodatkowo sprawcy wy-
łamali drzwi do trzech automatów znajdujących się na terenie 
obiektu oraz roletę zabezpieczającą sklepik szkolny, skąd ukradli 
słodycze i pieniądze. Wstępnie straty oszacowano na co najmniej 
15 000 złotych. W wyniku podjętych czynności kryminalni ustali-
li, że jednym ze sprawców przestępstwa jest 21-letni mieszkaniec 
Andrychowa, który następnego dnia został zatrzymany na tere-
nie miasta. Mężczyzna posiadał przy sobie amfetaminę, marihu-
anę oraz tabletki ekstazy. Jednocześnie śledczy ustalili, że związek 
ze zdarzeniem może mieć także 19-latek z gminy Wieprz oraz 
23-latka z Andrychowa, którzy również tego dnia zostali zatrzy-
mani. W ich miejscu zamieszkania policjanci znaleźli skradzione 
komputery i elektronarzędzia. Pozostałe skradzione przedmioty 
kryminalni odnaleźli w rejonie mostu przy ul. 1-go Maja w An-
drychowie, gdzie ukryli je podejrzani.
19-letni mężczyzna i 23-letnia kobieta usłyszeli zarzut z art. 291 KK 
(pomoc w zbyciu rzeczy uzyskanych za pomocą czynu zabronione-
go), do którego się przyznali. Grozi im kara pozbawienia wolności 
do 5 lat. Z kolei 21-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem oraz 
posiadania środków odurzających, do których się przyznał. Sąd Re-
jonowy w Wadowicach zastosował wobec niego środek zapobiegaw-
czy w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy. 
Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy. 
Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego andrychowskiego komi-
sariatu zatrzymali również drugiego podejrzanego podejrzanego 
o szereg kradzieży z włamaniem na terenie miasta. 22-latek usłyszał 
26 zarzutów i decyzją sądu najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie. 
W połowie kwietnia, kryminalni zatrzymali na jednej z ulic w mieście 
współsprawcę kradzieży z włamaniem do szkoły w Andrychowie, 
która miała miejsce w drugim tygodniu kwietnia. 22-latek wspólnie 
z innym mężczyzną, który został wcześniej ustalony i zatrzymany 
przez policjantów, włamał się do budynku szkoły skąd ukradł m.in. 
kamery monitoringu, dwa zestawy komputerowe, rejestrator czy 
elektronarzędzia. W trakcie prowadzonych czynności policjanci usta-
lili, że 22-latek ma związek z innymi przestępstwami, do których do-
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szło na terenie Andrychowa. Śledczy przedstawili mu łącznie sześć 
zarzutów – dwa za kradzież z włamaniem do garaży w Inwałdzie, 
gdzie ukradł m.in. elektronarzędzia i inne drobne przedmioty na 
łączną kwotę ponad 1 tys. złotych, dwa za kradzież z włamaniem 
do altanek na terenie ogródków działkowych, gdzie jego łupem 
padły również elektronarzędzia i sprzęt elektroniczny na łączną 
sumę blisko 900 złotych i zarzut kradzieży z włamaniem do piwni-
cy w jednym z andrychowskich bloków skąd ukradł m.in. biżuterię. 
Wówczas straty oszacowano na kwotę około 6 tys. złotych. Ponadto 
mężczyzna usłyszał zarzut zakłócenia miru domowego. Prokuratura 
uzupełniła zarzuty, w efekcie czego 22-letniemu mieszkańcowi An-
drychowa przedstawiono łącznie 26 zarzutów, do których się przy-
znał. Sąd Rejonowy w Wadowicach zastosował wobec mężczyzny 
tymczasowy areszt na dwa miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia. 

Wspólne działania Policji doprowadziły do uwolnienia po-
rwanej dziewczynki
19 kwietnia około godz. 16:30 andrychowski komisariat został 
powiadomiony o „porwaniu” 12-letniej dziewczynki narodowo-
ści romskiej z jednej z ulic w Andrychowie. Jak ustalili policjanci, 
dziewczynka odjechała spod bloku samochodem osobowym na 
angielskich numerach rejestracyjnych. W wyniku natychmiasto-
wych działań policjantów ustalono, że andrychowianka od jakie-
goś czasu korespondowała z mężczyzną z terenu Ostrowca Świę-
tokrzyskiego (również narodowości romskiej). W celu zatrzymania 

sprawcy przestępstwa uruchomione zostały punkty blokadowe i po-
wiadomione służby graniczne. W działania zaangażowanych zostało 
łącznie około 100 funkcjonariuszy, z Wadowic, Tarnowa i Krakowa. 
W wyniku podjętych działań, w tym obserwacji odcinka autostrady 
A4 w rejonie węzła Bochnia, jeden z patroli tarnowskiej drogówki, 1,5 
godziny po zgłoszeniu, zatrzymał podejrzany samochód na terenie 
węzła autostradowego w Brzesku. Za jego kierownicą siedział 15-letni 
mieszkaniec województwa świętokrzyskiego. W pojeździe znajdowała 
się też zaginiona 12-latka. 15-latek rzecz jasna nie posiadał prawa jazdy 
ani żadnych innych dokumentów. 15-latek został zatrzymany i trafił do 
policyjnej izby dziecka w Krakowie, obecnie jest do dyspozycji Sądu 
Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. 12-latka, cała i zdrowa, 
wróciła pod opiekę rodziców. W toku prowadzonych czynności oka-
zało się, że jakiś czas temu nastolatkowie poznali się w Internecie i od 
tego czasu utrzymywali ze sobą kontakt. W dniu rzekomego porwania 
umówili się, a nastolatek bez wiedzy dorosłych zabrał samochód wuj-
ka i postanowił zabrać do siebie 12-latkę.

Srogie kary za łamanie koronawirusowych zakazów i nakazów
Policja ma do czynienia z upartym mieszkańcem gminy Andry-

chów, który pozostając na kwarantannie domowej wielokrotnie 
opuszczał mieszkanie. Czeka go kara. A to nie jedyny przypadek 
naruszania obostrzeń na naszym terenie. Agnieszka Petek, rzecz-
niczka Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach podkreśla, że 
w zdecydowanej większości mieszkańcy gminy andrychowskiej 
dostosowali się do różnych, obowiązujących zakazów i nakazów. 
Niemniej jednak zdarzają się niechlubne wyjątki. Prócz wspo-
mnianego mężczyzny na kwarantannie, stróże prawa zajmują się 
jeszcze jedenastu osobami. To m.in. panowie, którzy wbrew za-
kazowi wybrali się do Parku Miejskiego nie tylko w celach space-
rowych. Ta „wycieczka” będzie ich słono kosztować, bo aż po 10 
tysięcy złotych. Decyzję o karze podjął sanepid. Po 5 tysięcy zło-
tych zapłacą inni mężczyźni, którzy naruszyli zakaz przemiesz-
czenia się. Policja stwierdziła także przypadek naruszenia porząd-
ku publicznego i grupowania się na andrychowskim Rynku.

Nie zważając na ograniczenie prędkości złamali przepisy
22 kwietnia tuż przed godz. 16:00 w Andrychowie wadowic-
cy policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogo-
wej kierowcę volvo, który jechał ul. Przemysłową z prędkością 
104 km/h przy obowiązującym ograniczeniu prędkości do 50 
km/h. Natomiast w Inwałdzie na ul. Wadowickiej kierujący fia-
tem pędził z prędkością 113 km/h przy dozwolonej „pięćdzie-
siątce’. Oprócz zatrzymanych na trzy miesiące uprawnień do 
kierowania pojazdami, obaj kierowcy zostali ukarani mandatami 
i punktami karnymi. Policjanci apelują do kierowców o prze-
strzeganie przepisów ruchu drogowego. Pamiętajmy również, 
że bezpieczeństwo w znacznej mierze zależy od nas samych.

Oszust – „policjant” zatrzymany
Stróże prawa wytropili i zatrzymali oszusta, który wyłudził od 
74-letniej andrychowianki 1200 zł metodą „na policjanta”. Koń-
cem kwietnia policjanci andrychowskiego komisariatu zostali po-
wiadomieni, iż jedna z mieszkanek Andrychowa została oszukana  
i straciła oszczędności. Z ustaleń śledczych wynikało, że do 74-latki 
zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta, który poinformo-
wał ją, że jej syn potrącił kobietę, w efekcie czego musi ona zapła-
cić kilkanaście tysięcy  złotych, by syn uniknął więzienia. Kobieta 
uwierzyła w tę historię i niedługo potem do jej drzwi zapukał nie-
znany mężczyzna, któremu przekazała wszystkie swoje oszczęd-
ności w kwocie 1200 złotych. Andrychowscy kryminalni na pod-
stawie nagrania z kamer miejskiego monitoringu ustalili samochód 
którym odjechał mężczyzna, a następnie jego właściciela, którym 
okazał się 53-letni mieszkaniec gminy Szczyrk. Dalsze czynności w 
tej sprawie, podjęte zarówno przez funkcjonariuszy z Komisariatu 
Policji w Andrychowie oraz w Szczyrku, doprowadziły do zatrzy-
mania 53-latka. Usłyszał on zarzut oszustwa, za co grozi mu do 8 
lat więzienia. Prokuratura Rejonowa w Wadowicach zastosowała 
wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci policyjnego 
dozoru. Sprawa ma charakter rozwojowy.
Niestety, mimo informacji w mediach i licznych apeli Poli-
cji, starsze osoby wciąż padają ofiarami oszustów i tracą swoje 
oszczędności. Na szczęście ta historia zakończyła się szczęśliwie 
i mieszkanka Andrychowa odzyskała swoje pieniądze. Policja 
jednak apeluje o ostrożność i zdrowy rozsądek w kontaktach  
z nieznajomymi. 







22 radioandrychow.pl

felieton

Wsiadłam w samochód i pojechałam. Czas był tylko pre-
tekstem. Uwolnienie się z czterech ścian domu i miasta 

– potrzebą. Zostawiłam przesyłkę w umówionym miejscu i… 
wyruszyłam „w podróż”. 
Wracałam do domu powolutku; zamiast 40 minut, trzy razy dłu-
żej. Snułam się nieznanymi drogami, przez nieznane wioski. Za-
trzymywały mnie widoki ośnieżonych szczytów Pilska i Babiej 
Góry, pływające po Sole łabędzie i białe jak tamten śnieg dzikie 
wiśnie obsypane kwieciem. To był powszedni dzień, popołudnie, 
a świat wokół wydawał się bezludny. Czasem tylko minął mnie ja-
kiś samochód, jeszcze rzadziej ktoś przemknął przez podwórko. 
Rozciągająca się wzdłuż Jeziora Żywieckiego Tresna sprawiała 
wrażenie jakby zapadła w letarg. Jechałam przed siebie bez celu, 
żeby tylko oczy nacieszyć przestrzenią i wiosną, która wróciła 
nieco wcześniej niż zwykle, i która dopiero co zaczynała się bu-
dzić do życia. Zastanawiałam się, kiedy nam – ludziom będzie 
dany taki powrót; powrót do życia. Bez nakazów i zakazów, bez 
mandatów za chęć oddychania pełną piersią. Czy strach przed 
chorobą i śmiercią, który z powodu wirusa w koronie dopadł tak 
wielu moich znajomych minie, jak mija zły sen? Ile będzie potrze-
bował czasu? Chwilę? Tygodnie? Miesiące? Czy lata? 
W punkcie widokowym położonym wysoko nad taflą jeziora 
oprócz wiosny znalazłam… nadzieję. 

***
„W pąku śpi maleńka zieleń/napowietrzną ma kołyskę. Prędko, może 
już w niedzielę/ zbudzi się i wyjrzy listkiem” (J. Ficowski) – przypo-
mniał mi się wiersz, którego uczyłam dzieci w szkole. Spojrzałam 
na otaczające mnie miliony takich kołysek. Listki, które może już 
w niedzielę z nich wyjrzą, będą najpierw delikatne, kruche, sele-
dynowe… Za kilka niedziel zmężnieją, zazielenią się inną zielenią. 
W którąś z październikowych niedziel pożółkną, opadną i umrą. 
Gdy nadejdzie kolejny kwiecień, znów się narodzą…

Skoro one wracają, dlaczego nie mielibyśmy wrócić i my? 
Przecież jesteśmy jak te listki, jak kwiaty dzikich wiśni, jak pszczo-
ły, które się w nich zaplątały, jak łabędzie kołyszące się na Sole 
i płocie zanurzone gdzieś w głębinie Jeziora Żywieckiego. Żyje-
my! I to nas łączy! Odżywiamy się, wydalamy, rozmnażamy, od-
dychamy, reagujemy na światło, poruszamy się (czyż słoneczniki 
obracające główki w stronę słońca nie mają w sobie subtelności 
baletnic?). W końcu, budulcem naszych ciał (organizmów) jest 
ten sam materiał – komórki. 
Jesteśmy JEDNYM. Wszystkie organizmy żywe: ludzie, rośliny 
i zwierzęta są jak puzzle składające się na zawieszoną we Wszech-
świecie układankę zwaną Ziemią. Ale tylko my – ludzie zostali-
śmy obdarowani duchowością. Jedni uważają, że ta nadnaturalna 
właściwość została dana nam przez Boga, inni, że przez Natu-
rę lub jakąś Istotę Pozaziemską. Bardziej istotne od ustalenia, 
kim jest darczyńca, wydaje się cel podarunku. A ten odkryłam 
w książce „Misja”.
Wyjątkowo skonstruowane mózgi pozwoliły na niebywały roz-
wój technologii czyniąc nasze życie z jednej strony łatwiejszym 
i przyjemniejszym, z drugiej – niebezpiecznym. 
Gdyby słowa Thao, mieszkanki odległej planety, którą poznałam 
we wspomnianej książce, skierowane były do mnie, może kiedyś 
– polemizowałabym, dzisiaj – bym przytaknęła, podając multum 
przykładów na poparcie jej tezy o moralnym upadku mieszkań-
ców Ziemi.
Thao dowodziła, że najważniejszym obowiązkiem (!) człowieka 
jest jego rozwój duchowy. Technologia, która powinna pomagać 
w tymże rozwoju, zaczęła coraz bardziej więzić ludzi w świecie 
materialnym. Thao uważała, że największe niebezpieczeństwo dla 
ludzkości stanowi nie broń atomowa, ale pieniądz, zdobywaniu 
którego ludzie poświęcają swoje życie. W pieniądzu dostrzegała 
korzenie zła: nienawiści, kłamstw i manipulacji, wojen, naduży-
wania władzy. 

W pąku śpi maleńka zieleń
Potrzebowałam nadać przesyłkę do Bielska. Kolejka do pocztowego okienka kończyła się gdzieś przy budynku Policji. 
Doszłam do wniosku, że szybciej dojadę do tego Bielska niż dojdę do okienka. 
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- Wasi ludzie opętani są osiągnięciem jednego celu – bogactwa. 
Po co to szaleństwo? – pytała. Przecież człowiek umiera i musi 
porzucić wszystko, co zgromadził. Zajęty sprawami materialnymi 
nie ma czasu na sprawy ducha. Ta Cywilizacja obrała złą drogę. 
Chyli się ku upadkowi. Cały system uległ wypaczeniu. Zbliżacie 
się do moralnej i duchowej katastrofy. 

***
Pytanie, dlaczego rozwój duchowy jest najważniejszym obowiąz-
kiem człowieka, nie pozostało bez odpowiedzi. W „Misji” wy-
jaśnione jest to dość szczegółowo. Kunktatorsko rzecz ujmując, 
to się bardzo opłaca. Przy czym, korzyści nie mają charakteru 
materialnego. 
W skrócie, chodzi o to, że śmierć fizyczna osoby uwalnia tzw. 
ciało astralne, które stanowi 1/9 istoty człowieka. To przed cia-
łem astralnym otwierają się „drzwi kosmosu” i zaczyna życie po 
życiu… 
Znany nam – Polakom podział na sorty, można zastosować 
i w wypadku naszych dusz; z tym, że nie obowiązują dwa sorty, 
a dziewięć. Im wyższy stopień rozwoju duchowego ciała astral-
nego, tym wyższy sort i tym większe prawdopodobieństwo awan-
su… 
Mimo panującego wokół pandemicznego strachu, widok maleń-
kiej zieleni śpiącej w napowietrznej kołysce uradował mnie niezmiernie 
i rozbudził nadzieję. Nadzieję na to, że moje ciało astralne awan-
suje na planetę wyższej kategorii niż Planeta Smutku, za którą 
uważa się Ziemię. To raczej niemożliwe, by ciało astralne pierw-
szego sortu zdane było na kontakt z ciałem astralnym drugiego 
sortu. To zaś pozwoliło przypuścić, że w nowym miejscu, życia 
nie będzie mi uprzykrzać najważniejszy z prezesów, żaden ojciec 
dyrektor, ani ministro – prokurator itp. Porównując jakość i ilość 
krzywd wyrządzonych innym, które wykazywane są w ostatecz-
nym billingu tuż po opuszczeniu ciała fizycznego, doszłam do 
wniosku, że nasze ciała astralne nie mają szans na spotkanie. 

***
Gdybym miała wybór… wybrałabym nieistniejącą już Bakaratini. 
Nie wiem, czy spasowałby mi jej klimat, czy krajobrazy dorów-
nywałyby tym ziemskim, ale wyjątkowym wydał mi się wypraco-
wany tam system polityczny. Opierał się on nie na partiach po-
litycznych, ale na ludziach o nieskalanej reputacji, ich uczciwości 
i mądrości. Opisana w książce procedura wyborcza jest bardzo 
prosta. Przypominała bardziej system rozgrywek sportowych niż 
wybory parlamentarne. Składała się z kilku etapów, przy czym 
tylko pierwszy miał charakter powszechny. W każdym kolejnym, 
wyborów dokonywali kandydaci, którzy mieli okazję poznać się 
poprzez debaty. I to oni, spośród prawych i mądrych, typowali 
do dalszego etapu bardziej prawych i bardziej mądrych. Kandy-
data nie wspierało żadne medium, partia czy ambona. On sam, 
swoją jakością musiał przekonać innych, do tego, że nadaje się 
do wypełnienia misji, za którą uznawano troskę o pomyślność 
obywateli. 
Finałem tych „rozgrywek politycznych” był wybór „siedmiu pra-
wych mężów”, którzy tworzyli rząd. To wąskie gremium, spośród 
siebie, wskazywało głowę państwa. Osobista duma, bądź osią-
gnięcie materialnych korzyści nie wchodziły w grę. Na Bakara-
tini kryterium wyborów i cel działalności rządu były identyczne 
– POMYŚLNOŚĆ LUDZI! Choć system polityczny nie zakładał 
istnienia opozycji, w rządzie prawych mężów rodziły się spory 

i różnice. Drogą do znalezienia konsensusu była zawsze debata, 
a po niej głosowanie. 
Decyzje podejmowano w sposób rozmyślny i odpowiedzialny, 
wszak te dwie cechy były wyznacznikiem tego cywilizowanego 
kraju. 

***
Baśka się śmieje, gdy opowiadam jej o Bakaratini. - Ty w to wie-
rzysz? – pyta. - To nie kwestia wiary, a głębokiej nadziei, że gdzieś 
jest jakiś lepszy świat, gdzie życie toczy się w spokoju i harmo-
nii, w zgodzie z innymi i z sobą samym. Skoro chcesz wyzna-
nia wiary… Wiedz, że bardziej potrafię sobie wyobrazić istnie-
nie krainy ludzi pięknodusznych, hołdujących miłości, których 
zdrowie i pomyślność są przedmiotem troski „siedmiu prawych 
i odpowiedzialnych mężów” niż to, że wybory korespondencyjne 
na prezydenta mojego kraju, przeprowadzane przez Pocztę Pol-
ską, będą równe, tajne i powszechne a ich wynik niepodlegający 
spekulacjom.

***
 Codziennie śledzę doniesienia z koronawirusowego frontu. Nie 
zaglądam w statystyki, bo przy zakazie wypowiedzi obowiązują-
cym osoby kompetentne, przy ograniczaniu testów, nie mogą być 
one wiarygodne. Upewniam się na bieżąco, co mi dziś wolno, 
czego nie. Ale najbardziej wypatruję nadziei. 
Cały świat walczy z pandemią. Każdy inaczej. Gdy jeden pre-
mier wita samolot z dostawą maseczek, inny za pomocą live’a na 
Facebooku wita się ze swoimi obywatelami, by zapytać, jak się 
czują. Premier Nowej Zelandii – Jacinda Ardern jest kobietą, 
młodą matką, może dlatego lepiej wyczuwa ludzkie nastroje, 
obawy o życie, pracę, przyszłość. Bez patosu i wielkich słów do-
nosi o decyzjach podjętych wspólnie z najbardziej kompetent-
nymi specjalistami w kraju i je uzasadnia. Informuje o faktach, 
o sukcesach, także trudnościach. Tak buduje jedność i zaufanie. 
Zaufanie i prawda rozświetlają mrok, rodzą nadzieję, uspokajają. 
Podziwiam poczynania pani premier (szczególnie jej wielkanocną 
konferencję dla dzieci!) i wydaje mi się, nawet mam pewność, że 
choć jest kobietą, spełniałaby wszelkie warunki, by na Bakaratini 
być zaliczoną w poczet „siedmiu prawych mężów”. 
Natomiast, czymś okrutnym wydaje mi się podsycanie strachu 
strachem. „Wirus to kara za grzechy! Wirus to kara za homosek-
sualizm, za aborcję!” 
I jak tu nie upaść na duchu? 
Sami szukajmy ratunku. Wypatrujmy nadziei w zielonych listkach, 
w ludziach mądrych i prawych, także w słowach.
Choćby takim, jak „apokalipsa”. Apokalipsa? Przecież to destruk-
cja i zniszczenie – powie ktoś. I będzie miał rację, ale tylko w po-
łowie. Bo źródłosłów apokalupsis – oznacza również objawienie. 
Więc… może ten maleńki wirus objawi nam, że wraz ze 
wszystkimi organizmami żywymi stanowimy JEDNO. 
A chęć panowania jednych nad innymi prowadzi do samo-
unicestwiającej katastrofy. Może tym objawieniem stanie 
się odkrycie istnienia duszy i wsłuchanie się w jej potrze-
by? Choć to żadne objawienie, że do rozwoju trzeba jej nie-
zmiennie tego samego: piękna, dobra i miłości.

Pozostańcie w zdrowiu i z nadzieją. 
Jadwiga Janus
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A to dzięki archiwalnym fotografiom, którymi podzielił się z nami 
jeden z Czytelników. W czasach PRL-u maj inaugurowały Po-

chody Pierwszomajowe. Co prawda, wpisywały się one w święto lu-
dzi pracy, ale brała w nich udział również młodzież szkolna. 
Przed trybuną honorową, na której zasiadali miejscowi notable, 
w szyku, w stosownych uniformach, czasem z rozmaitymi ga-
dżetami: szarfami, piłkami, bibułowymi kwiatkami, maszerowała 
młodzież. Reprezentowała ona różne szkoły, kluby i organizacje: 
ZHP (potem HSPS), SKS, PCK itp. Przemarszowi towarzyszyło 
odczytanie nazwisk przez głośniki, tak by całe miasto poznało 
tych którzy wynikami w nauce oraz sukcesami w różnych dziedzi-
nach pracowali na chwałę socjalistycznej ojczyzny. 
Paradowanie przed trybuną honorową było dla dzieciaków dość 
emocjonującym przeżyciem. Gdy sięgam pamięcią do własnych 
wspomnień, przypomina mi się i to, że w trosce o nienaganny 
wygląd grupy sportowców, niektórzy z nas malowali tenisówki 
pastą do zębów „Lechia”, by były idealnie białe.
Bardziej niż na Pochód Pierwszomajowy czekało się na Dni An-
drychowa, a szczególnie na organizowane w jego ramach Żakinady. 
Odbywały się one w maju lub w czerwcu. Naczelnik Andrychowa 
(na zdj. R. Czepiec), tak jak teraz burmistrz, wręczał przedstawicie-
lowi dzieci i młodzieży klucze do miasta i… znów ruszał pochód. 
Te kilka zdjęć pokazuje zaledwie cząstkę fenomenu zjawiska jakim 
była Żakinada. Przede wszystkim w pochodzie tłumnie uczestni-
czyły dzieciaki z całego Andrychowa. W czasach, gdzie nie było 
sklepów ani wypożyczalni ze strojami, każdy był przebrany… za 
kogo tylko chciał i z czego tylko miał, tworzył strój. To było święto 
kreatywności! Nie przypominam sobie, by dorośli stawali na gło-
wie, żeby dostarczyć dzieciakom jak najwięcej i jak najróżniejszej 
rozrywki. Żakinada to był jedyny dzień w roku, którego bohatera-
mi byli najmłodsi obywatele i to oni dawali radość tłumom doro-
słych, które tego wiosennego dnia wyległy na ulice Andrychowa.

Jadwiga Janus

Zamiast Bajkolandii będzie Żakinada
Ani młodsi, ani dorośli mieszkańcy miasta i gminy nie spotkają się w tym roku na tradycyjnych festynach, dorocznej 
Bajkolandii, czy Dniach Andrychowa. Nie wiadomo kiedy koronawirus przestanie nas nękać i pozwoli na zniesienie 
zakazu zgromadzeń. Natomiast, nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy powspominali minione maje i czerwce… choćby 
te z lat 70-tych ubiegłego wieku. 
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Pewnie pierwszym ważnym wydarzeniem było otwarcie w listo-
padzie 1992 r. oczyszczalni ścieków. Co prawda wybudowana 
ona była jeszcze za poprzednich rządów, ale warto wiedzieć, że 
w Warszawie, w końcu w stolicy Polski, pierwszą oczyszczalnię 
oddano do użytku zaledwie rok wcześniej. Już za rządów nowego 
samorządu oczyszczalnię gruntownie zmodernizowano. Długość 
sieci kanalizacyjnej, wraz z przyłączami, wzrosła do przeszło 400 
km i odprowadza ścieki od prawie 90% mieszkańców. Jeszcze 
dłuższa (425 km) jest sieć wodociągowa. Tyle o tym, co pod zie-
mią. Każda ze szkół w naszej gminie posiada salę gimnastyczną, 
a w niektórych szkołach sale te, to istne hale sportowe.
Całkowicie zmodernizowano istniejący od czasów przedwojen-
nych basen kąpielowy, a – co ważniejsze – wybudowano piękny 
basen kryty. Ten nowy obiekt stał się ozdobą wspaniale wyremon-
towanej ul. Włókniarzy. Imponujące są osiągnięcia w dziedzinie 
energetyki, całe miasto jest oświetlone przy pomocy lamp LED, 
które, bardzo oszczędzając energię, dobrze oświetlają chodniki 
i jezdnie, a nie ściany kamienic i bloków. Wspaniale zdają egzamin 
lampy (także LED), oświetlające niektóre przejścia dla pieszych. 
Rozpoczęto także instalowanie lokalnych elektrowni fotowolta-
icznych na budynkach użyteczności publicznej.

Mosty na Wieprzówce i Targaniczance, które wybudowano po 
powodzi 2007 r., cechują się, dzięki staraniom samorządu, a szcze-
gólnie jednego z burmistrzów, taką wysokością nad lustrem wody, 
która uchroni nas przed następną powodzią. Jest jeszcze most 
w ciągu ul. Krakowskiej który, dzięki swej urodzie, stanowi wi-
zytówkę Andrychowa. Ten most wybudowała jednak Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Samorząd wybudował 
natomiast wcześniej kładkę obok niego, którą chodzi większość 
pieszych i jeżdżą rowerzyści.
Ulepszono wiele kilometrów dróg gminnych. Wybudowano chodni-
ki, na przykład z Andrychowa do Roczyn można dojść chodnikiem.
Szkoda, że budowa strefy przemysłowej na zboczu Górnicy zo-
stała podjęta tak późno – bardziej by się przydała w latach dzie-
więćdziesiątych, gdy wskutek upadku andrychowskich fabryk 
rozszalało się bezrobocie.
Jest jeszcze zapewne bardzo wiele pominiętych przez mnie po-
wodów do dumy, a wart wymienienia jest fakt, że na rogatkach 
naszej gminy nie ma idiotycznych, ksenofobicznych napisów 
„Gmina wolna od LGBT”.

Andrzej Fryś

Trzydzieści lat andrychowskiego samorządu.
Są powody do dumy

Andrychowskim okiem

W rezultacie ustawy sejmowej o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r., w maju tego samego roku odbyły się 
pierwsze wybory do rady gminy. Przez trzydzieści lat, które minęły od tych wyborów, wiele się w naszej gminie zmieniło. 

Koronawirus utrudnił obchody Święta Pracy 

Pochód Pierwszomajowy w Sztokholmie w r. 1899

Wskutek epidemii Covid 19 w Andrychowie i w całej Polsce były 1 
Maja bardzo ograniczone uroczystości z okazji Święta Pracy. U nas 
przywdziani w maseczki przedstawiciele Samorządu i Lewicy złożyli 
30 kwietnia symboliczną wiązankę kwiatów pod obeliskiem na Rynku. 

Pochody pierwszomajowe odbywają się na świecie, (także w Polsce), od 
130 lat, na pamiątkę tragicznych wydarzeń w maju 1866 r. pod fabryką 
maszyn żniwnych Mc Cormick w Chicago, kiedy to od kul policji zginęło 
przeszło dwudziestu protestujących robotników.
Pierwszy Maja świętowany jest w Polsce od r. 1950, a także praktycznie 
na całym świecie, za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, dla których data 
ta była niewygodna z wyżej wyjaśnionych względów propagandowych. 
Tam święto pracy przypada w pierwszy poniedziałek września.
W Andrychowie pochody pierwszomajowe wyruszały od roku 1930  
spod zbudowanego pięć lat wcześniej Domu Robotniczego (dziś jest to 
Miejski Dom Kultury). Inicjatorem zarówno pochodów, jak i budowy ze składek robotników Domu Robotniczego,  były klasowe 
związki zawodowe, głownie z fabryki Braci Czeczowiczka, ale także z tartaku i innych mniejszych zakładów pracy.
Poczynając od przyszłego roku, głównym hasłem obchodów będzie zapewne walka z bezrobociem, które – według doniesień praso-
wych – niestety bardzo w Polsce wzrosło. Oczywiście przyczyną jest wspomniana na wstępie epidemia.

Andrzej Fryś
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Przypomnijmy, iż w Inwałdzie znajdują się dwa Wapienniki – 
Dolny i Górny. Jak dowiedzieliśmy się od naszego współpra-
cownika a zarazem przyrodnika i ekologa Jana Zielińskiego, ten 
pierwszy ma się w miarę dobrze. Przysłonięty drzewami i zarośla-
mi, broni się przed niepożądanymi śmieciarzami czy pseudotury-
stami. Natomiast my odwiedziliśmy pod koniec kwietnia Wapien-
nik Górny. Położony tuż przy drodze Inwałd – Zagórnik staje się 
łatwym celem dla wyrzucających odpady. Śmieci lądują do stawku 
albo na zboczu nad nim. Niestety, wygląda to fatalnie. Jakby tego 
było mało, zachodzą tu niekorzystne zmiany naturalne. Stawek 
wysycha, wody tu tyle co kot napłakał. Może uda się zapobiec de-
gradacji tej części naszej gminy. A szanse są. Kilkanaście miesięcy 
temu gmina Andrychów zakupiła ten teren od osób prywatnych. 
Dużo wcześniej grupa pasjonatów stworzyła tutaj ścieżkę przy-
rodniczą, wydając jednocześnie ciekawą publikację z ilustracjami 
i mapami „Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza”. 

To w tej książeczce można przeczytać, jak ważnym miejscem jest 
Wapiennik. Jego nazwa pochodzi od skał. Górny charakteryzuje 
się wapieniami sztamberskimi – białymi, masywnymi z gdzienie-
gdzie widocznymi skamieniałościami makrofauny (np. jeżowce, 
małże, ślimaki, koralowce). Niegdyś wydobywano tu słynny wa-
pienny, kamień inwałdzki. Kiedy przed kilkunastu laty powstawa-
ła publikacja autorzy opisywali bogactwo flory i drobnej fauny. 
Dziesiątki różnych gatunków. Obecnie graniczy z cudem wypa-
trzenie choćby traszki grzebieniastej czy kumaka. A to tylko dwa 
przykłady. Chyba warto po koronawirusowych zawirowaniach 
przeprowadzić ocenę stanu Wapiennika Górnego i jego zasobów 
przyrodniczych. Gmina na pewno ma szansę lepszego zadbania 
o to miejsce i całą ścieżkę przyrodniczą aniżeli osoby prywatne.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Smutny widok: Inwałdzki Wapiennik Górny

Wapiennik w Inwałdzie to obecnie niemal obraz nędzy i rozpaczy. Atakują go pozbywający się różnego rodzaju od-
padów. Swoje robią też niestety zmiany klimatyczne.

Chciałbym coś dodać do zamieszczonego w kwietnio-
wych Nowinach artykułu Darii Rusin „Lek. Stanisława 
Frasik – zasłużona mieszkanka Ziemi Andrychowskiej”. 
Otóż jak dziś pamiętam pogrzeb tej lekarki. Mimo fa-
talnej pogody (panował wtedy przenikliwy ziąb i padał 
deszcz) przyszło kilkuset andrychowian. Placyk przed 
kaplicą pokryty był szczelnie lasem parasoli. To z całą 
pewnością świadczy o tym, że pani Stanisława Frasik 
była nie tylko sumienną i dobrą lekarką, ale – przede 
wszystkim – dobrym człowiekiem. 

Andrzej Fryś

Szanowna Redakcjo!
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Przeprowadzona w latach 1780-1788 budowa Gościńca Ko-
cierskiego zdecydowanie podniosła komfort podróży, a sama 

droga do dziś zachowała swój pierwotny przebieg. W okresie 
międzywojennym, gdy powstawała baza turystyki górskiej w Be-
skidzie Małym, Przełęcz Kocierska z oczywistych względów sta-
ła się miejscem chętnie odwiedzanym. Przybywali tu miłośnicy 
pieszych wycieczek, a także sportów zimowych, zwłaszcza nar-
ciarstwa, powstały pierwsze bazy noclegowe. Walory Kocierza 
docenili również fani motoryzacji, którzy często organizowali tu 
wyścigi samochodowe, zwane wówczas często „wyścigami chy-
żości”.

W okresie przedwojennym Przełęcz Kocierska dwa razy znala-
zła się na trasie Rajdu Polski. Pierwszy miał miejsce w dniach 
15-22 czerwca 1923 r., a jego komandorem był Tadeusz Heyne, 
zwycięzca pierwszego Rajdu Polski w 1921 r. Trasa przebiegała 
następująco: Warszawa - Łowicz - Łódź - Wieluń - Częstochowa 
- Lubliniec - Katowice - Cieszyn - Żywiec - Andrychów - Myśle-
nice - Nowy Targ - Zakopane - Morskie Oko - Zakopane - Nowy 
Targ - Nowy Sącz - Gorlice - Jasło - Krosno - Sanok - Chyrów 
- Sambor - Drohobycz - Stryj - Nadwórna - Łanczyn - Tatarów 
- Łanczyn - Kołomyja - Horodenki - Czortków - Trambowla - 
Tarnopol - Złoczów - Lwów - Żółkiew - Rawa Ruska - Bełżec 
- Tomaszów - Zamość - Lublin - Warszawa. W zawodach wzięło 
udział 16 załóg, z czego 3 zagraniczne. Zwyciężył reprezentant 
Polski Henryk Liefeldt, jadący samochodem marki Austro-Da-
imler. 
5 lat później Rajd Polski ponownie zawitał na Przełęcz Kocier-
ską. VII Międzynarodowy Rajd Automobilklubu Polski odbył się 
w dniach 17-24 czerwca 1928 r. i wzięło w nim udział 28 załóg, 

w tym 6 zagranicznych. Funkcje komandora pełnił Janusz Regul-
ski. Zawody zostały rozegrane na trasie Warszawa - Druskienniki 
- Łuck - Jaremcze - Truskawiec - Krynica - Busko - Warszawa. 
Całość liczyła ok. 3000 km i podzielona była na 6 etapów. Na 
uczestników podczas rajdu czekały 3 próby zręcznościowe: szyb-
kości na dystansie 1 kilometra bez i z rozbiegiem, wyścig górski 
(dystans 5 km, na Przełęczy Kocierskiej) i jazdy terenowej (tra-
sa Jaremcze – Łuck). My oczywiście skupimy się na próbie gór-
skiej, którą rozegrano w 7. dniu zawodów, a którą dla czasopisma 
„Auto” tak zrelacjonował Marian Krynicki: „Wyścig górski, który 
odbył się na klasycznej trasie wiodącej przez przełęcz Kocierz, na 
dystansie dwóch kilometrów ze startem z rozbiegu, zorganizo-
wany został, jak zwykle pierwszorzędnie, przez Krakowski Klub 
Automobilowy. Przed startem witał raidowców prezes K. K. A. 
hr. Antoni Potocki z małżonką, zapraszając wszystkich gościnnie 
na śniadanie. Starty następowały po sobie bardzo szybko. Chro-
nometraż, prowadzony przez płk. Piotrowskiego, dr. Hładija, p. 
Bukowieckiego i in., funkcjonował idealnie, porządek panował 
wzorowy, słowem Kocierz była znowu piękną demonstracją 
zdolności organizacyjnych Klubu Krakowskiego. O trudnościach 
wyścigu górskiego na Kocierzy pisać chyba nie potrzebuję, gdyż 
każdy wie, jak morderczą próbą dla silników jest to najcięższe 
w Polsce wzniesienie i jak ogromnego wymaga wysiłku ze strony 
kierowców”. Nie obyło się niestety bez wypadku – jadący Bugatti 
Frühling nie ukończył próby górskiej i musiał wycofać się z rajdu 
„z powodu zapalenia się wozu”. Laur zwycięzcy przypadł wów-
czas reprezentantowi Włoch, Cipriano Iliano, jadącemu Fiatem 
509.

Kocierskie „wyścigi chyżości” 
w okresie międzywojennym
Przełęcz Kocierska to szczególne miejsce na mapie Ziemi Andrychowskiej. Co najmniej od czasów nowożytnych biegł 
tędy szlak komunikacyjny w kierunku Kotliny Żywieckiej. Często korzystali z niego pątnicy zmierzający do klasztoru 
w Kalwarii Zebrzydowskiej, o czym świadczą nieliczne zachowane dziś pamiątki. 

Pocztówka z Kocierza, widok na serpentyny, fot. Edward 
Podlewski, Żywiec 1925-1930. Polona, sygn. DŻS XII 
8b/p.7a/30.

Wycinek z czasopisma „Auto” z relacją z Rajdu Polski 
w 1928 r., zdjęcia z Kocierza. Fot. M. Krynicki, Majcherski. 
Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.
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Przełęcz Kocierska była również popularnym miejscem zawo-
dów organizowanych przez lokalne Kluby Automobilowe – 
Śląski i Krakowski (w zarządzie którego zasiadał przez pewien 
czas Władysław Bobrowski, brat Stefana). Rajdy te miały przede 
wszystkim charakter towarzyski, rozgrywane były na stosunko-
wo krótkich trasach, a uczestniczyli w nim kierowcy należący 
do klubów, które często organizowały je wspólnie. Przyjrzyjmy 
się jednemu z takich zmagań. W dniach 18-19 września 1926 r. 
odbył się I Śląski Rajd Automobilowy. Wzięło w nim udział 10 
samochodów (Ranault, Steyer, Pontiac, Renault, dwie Tatry, dwa 
Fiaty), z czego 8 ukończyło wyścig (tu musimy nadmienić, że we-
dług regulaminu śląskich rajdów samochody dzielone były na 2 
kategorie – sportowe i turystyczne). Trasa liczyła 600 km i po-
dzielona była na 2 etapy (Katowice - Tarnowskie Góry-Lubliniec 
– Częstochowa – Koziegłowy – Pilica – Wolbrom – Olkusz – 
Chrzanów – Oświęcim – Kęty – Andrychów – Żywiec - Biel-
sko; Bielsko - Skoczów - Cieszyn - Pawłowice - Żory - Pszczyna 
- Nowy Bieruń - Mysłowice - Siemianowice - Królewska Huta1 
- Nowa Wieś - Halemba - Mikołów - Tychy - Katowice). Na 
uczestników, podobnie jak w przypadku rajdu międzynarodo-
wego, czekały 3 próby zręcznościowe, w tym próba górska na 
Kocierzu, którą wygrał jadący Tatrą Wolfgang Josephy. Z czasem 
Wyścigi na Kocierzy stały się imprezą organizowaną regularnie. 

1 Królewska Huta – obecnie Chorzów; nazwa oficjalnie obowiązywała  
w latach 1922-1934 (wcześniej niem. Königshütte).

W 1928 r. triumfy święcił tu jeden z najsłynniejszych polskich raj-
dowców okresu międzywojennego, specjalizujący się zwłaszcza 
w wyścigach górskich, Jan Ripper.

Oprócz wyścigów Krakowski i Śląski Kluby Automobilowe orga-
nizowały również dla swoich członków wycieczki samochodowe. 
I tak np. 16 czerwca 1923 r. „Ilustrowany Kuryer Codzienny” 
donosił: „Komisya Sportowa Krak[owskiego] Klubu Automobi-
lowego zachęcona niezwykłem powodzeniem pierwszej wyciecz-
ki klubowej w tak licznem (…) miłem gronie odbytej, urządza 
w dniach 30 bm. i 1 lipca b.r. drugą wycieczkę towarzyską klubo-
wą na Polski Śląsk. Wyjazd nastąpi w dniu 30 b. m. (sobota) po 
południu o godz. 3-ciej z przed lokalu klubu przy ul. Szpitalnej 
l. 36, przez Mogilany, Izdebnik, Kalwaryę, Wadowice, Kocierz, 
Żywiec i Białą do Bielska. W drugim dniu wyjazd o godz. 8-mej 
30 min. rano z Bielska przez Dziedzice, Pszczynę, Mikołów, Kró-
lewską Hutę do Katowic, skąd nastąpi powrót przez Mysłowice, 
Chełmek, Oświęcim, Zator, Skawinę, Kobierzyn i Borek Fałęcki 
do Krakowa (…)”. Takie wycieczki, oprócz oczywiście walorów 
krajoznawczych, miały przede wszystkim na celu integrację śro-
dowiska miłośników czterech kółek.
Dziś po przedwojennych imprezach samochodowych organizo-
wanych na Kocierzu przez kluby automobilowe pozostały jedy-
nie wspomnienia, kilka fotografii, parę wzmianek w ówczesnej 
prasie. O dawnych rajdach mówią andrychowianie z nostalgią 
i trudno się dziwić, bo jak, patrząc na zdjęcie Tatry przemierzają-
cej Przełęcz Kocierską, można się powstrzymać od stwierdzenia 
„To były czasy”?

Daria Rusin
Bibliografia:
„Auto: ilustrowane czasopismo sportowo-techniczne: organ Au-
tomobilklubu Polski oraz Klubów Afiliowanych”, 1928, nr 7,  
s. 33. 
Chmielewski G., Szymanek J., Rajdowe kroniki 1921-2014. Rajd Pol-
ski. Warszawa 2014.
„Ilustrowany Kuryer Codzienny”, 1923 nr 138 (16 VI), s. 7.
„Przegląd Sportowy”, 1928, nr 26 (30. 06.), s. 6.
Rosiak G., Dzieje Automobilklubu Śląskiego w latach 1924 – 2014 na 
tle przeobrażeń społeczno-politycznych, Katowice 2014.
„Wiadomości klubowe Krakowskiego Klubu Automobilowego”, 
1930, nr 3, s. 1.

Jan Ripper przy samochodzie, 1929 r. Zbiory Narodowe-
go Archiwum Cyfrowego, sygn. 3/1/0/5/1635.

Tatra na Kocierzu, 1935 r. Zbiory Narodowego Archiwum 
Cyfrowego, sygn. 3/1/0/8/7263/1
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Tadeusz pracował już wówczas jako nauczyciel, miał za sobą 
także udział w walkach podczas I wojny światowej (w wieku 

18 lat przerwał naukę w Seminarium Nauczycielskim, by wstą-
pić do wojska). Jako nauczyciel kierowany był do pracy kolejno 
w Brzeszczach, Kostuchnie, Giszowcu, Katowicach, Szopieni-
cach. Oprócz działalności zawodowej (należał do ZNP, zasiadał 
również w kolegium redakcyjnym „Szkoły Poselskiej” i „Młode-
go Polaka”), udzielał się także społecznie i politycznie, pełniąc 
funkcję radnego miejskiego w Szopienicach, a także współpracu-
jąc z takimi osobistościami, jak Michał Grażyński, czy Wojciech 
Korfanty.
Tuż przed wybuchem II wojny światowej Tadeusz Wolf  przy-
wiózł do Andrychowa swoją rodzinę (żonę Stefanię z Kramarzów 
oraz dzieci – Danutę i Zbigniewa), a sam zgłosił się do służby 
w 73. Pułku piechoty, który stacjonował w Oświęcimiu. Podczas 
walk w okolicach Zamościa dostał się do niewoli, udało mu się 
jednak uciec i wrócić do Andrychowa. Niedługo później, bo już 
w kwietniu 1940 r. aresztowało go gestapo. Tadeusz Wolf  trafił 
do KL Dachau, a następnie KL Mauthausen-Gusen, z którego 
został zwolniony 15 listopada 1940 r. Po powrocie do Andry-
chowa podjął pracę w fabryce bawełnianej, a następnie w Nad-
leśnictwie Porąbka. Zaangażował się również w działalność kon-
spiracyjną, posługując się pseud. „Ryś” razem z dr. Apolinarym 
Wietrznym kierował bowiem andrychowską placówką ZWZ (od 
1942 r. AK).
Po wojnie Tadeusz Wolf  pełnił funkcję sekretarza Zarządu Miej-
skiego i sędziego obywatelskiego. Podjął też na nowo pracę na-
uczycielską. Powierzono mu organizację pracy 2 andrychowskich 
placówek szkolnych, najpierw w 1945 r. zawodowej szkoły przy 
AZPB (kierował nią do 1951 r.), a następnie szkoły Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci (późniejsza SP nr 3), której dyrektorem był 
do 1968 r. Koniecznie należy również wspomnieć o kierowaniu 
przez Tadeusza Wolfa pracami komitetu odpowiadającego za od-
budowę Pomnika Grunwaldzkiego na Górnicy, który w został 
zburzony przez Niemców.
Tadeusz Wolf  był dwukrotnie żonaty, po śmierci Stefanii z Kra-
marzów Wolfowej (zm. 1944 r.), w 1947 r. ożenił się z Heleną 
z Mikolaszków Chojecką, również zasłużoną andrychowską na-
uczycielką. Zmarł 4 października 1970 r., spoczywa na Cmen-
tarzu Komunalnym w Andrychowie. Decyzją Rady Miejskiej 
Andrychowa z dn. 9 maja 1994 r. jego imię nosi jedna z ulic na 
Górnicy.

Tyle pokrótce o życiu i zasługach Tadeusza Wolfa, które andry-
chowianom są ogólnie znane i niejednokrotnie były przedmio-
tem artykułów publikowanych także na łamach Nowin Andry-
chowskich. Tym razem chcemy jednak przypomnieć o innej 
działalności Wolfa, której oddawał się wprawdzie amatorsko, za 
to z ogromnym zaangażowaniem. Pasją Tadeusza Wolfa była fo-
tografia. Pozostawił po sobie portrety, pejzaże, zdjęcia przyrody, 
a nawet wnętrz własnego domu. Czy był utalentowanym fotogra-
fem? Niech Czytelnicy ocenią sami.

Daria Rusin

Bibliografia: 
Biel-Pająkowa M., Andrychowscy patroni ulic naszego miasta (7), „No-
winy Andrychowskie”, 1995, nr 6, s. 14.
Fryś A., Putek T., Pytel-Skrzypiec M., Rusin D., Kto był kim w An-
drychowie?, Andrychów 2017.

Zdjęcia z andrychowskiej szuflady (2)
24 maja przypada 120. rocznica urodzin Tadeusza Wolfa (ur. 1900 we Lwowie), który-choć nie był andrychowianinem 
z dziada pradziada – należy do zasłużonych osobistości naszego miasta. Wolfowie pojawili się w Andrychowie w 1924 
r., wtedy to zostali przyjęci do gminy małżeństwo Edward i Stefania z Kasperków oraz ich dzieci: Tadeusz, Hermina 
oraz Zygmunt. 

Tadeusz i Helena Wolfowie, data nieznana. Zbiory TMA, 
sygn. TMA-A11-1/56.

Helena Wolf z psem, data nieznana. Zbiory TMA, sygn. 
TMA-A11-1/49.
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W wybranym świecie Wybranych
Książki to świat, który sobie człowiek wybiera, a nie na który przychodzi. (W. Myśliwski) 

Postanowiliśmy wprosić się do tego, dla wielu – bardzo osobistego świata, by ludzi różnych profesji, mniej lub bardziej 
znanych andrychowianom, zapytać o książki dla nich ważne i wyjątkowe. 
Takie, które zainspirowały zmiany w życiu, uniosły hen za horyzont albo to, co zawiłe uczyniły mniej zawiłym. Prośbie 
o podanie jednego tylko tytułu towarzyszył jęk zawodu. Tylko jeden? A mogą być dwie pozycje, polska i obca? A trzy? 
Przecież na każdym etapie życia inna książka okazywała się ważną – argumentowali nasi rozmówcy. Wielu nie potra-
fiło się ograniczyć, a my nie potrafiliśmy być stanowczy. I dobrze. Tak powstała lista ważnych książek, którą oferujemy 
naszym Czytelnikom w Światowym Dniu Książki, przypadającym na dzień 23 kwietnia. Być może okaże się ona jakąś 
inspiracją w koronawirusowych czasach. 
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poradnik

Niemniej jednak sami możemy zrobić 
obolałym dłoniom SPA. Oto kilka 

prostych i sprawdzonych sposobów na 
domowe Spa autorstwa kosmetolog Rok-
sany Mach-Piesiewcz – właścicielki Cen-
trum Rehabilitacji i SPA „Roxella”.

Pięć kroków do zadbanych dłoni:

1. Kąpiel dla dłoni – czas wykonywania 
(moczenia dłoni) 15-20 minut.

Kąpiel cytrynowa – do ciepłej wody doda-
jemy świeżo wyciśnięty sok z jednej cytry-
ny, który pomoże nam pozbyć się przebar-
wień i poprawi napięcie skóry dłoni.

Kąpiel z siemieniem lnianym – 2 łyżki sie-
mienia lnianego gotujemy w 1 litrze wody 
i odstawiamy, by napar wystygł.

Kąpiel z mlekiem – filiżankę ciepłego mle-
ka wymieszaj z filiżanką naparu z rumian-
ku. Zabieg nawilży i odżywi skórę.

2. Peeling dłoni – czas wykonania 15 minut. 
Zabieg ma na celu złuszczenie martwego 
i zrogowaciałego naskórka. Ponadto przy-
gotuje skórę do dalszych zabiegów. Naj-
prostszym sposobem na wykonanie domo-
wego peelingu jest wymieszanie wybranego 
składnika z odrobiną oliwy z oliwek, lub 
oliwki dla dzieci. Możemy użyć do tego 
cukru, soli, czy zmielonych płatków owsia-
nych/migdałów lub fusów z kawy. Do mie-
szanki warto dodać również sok z cytryny, 
który rozjaśni skórę dłoni oraz łyżeczkę 
miodu, który ukoi podrażnienia.

3. Maseczki na dłonie – czas wykonania 
15 minut.

Maseczka ziemniaczana – dwa ziemniaki 
gotujemy i rozgniatamy na papkę. Kolejno 
dodajemy żółtko i 3 łyżki ciepłego mleka. 
Nakładamy na dłonie i przykrywamy folią. 
Po 15 minutach zmywamy. Maska działa 
odżywczo i wygładzająco.

Maseczka jajeczna – do żółtka dodajemy 
łyżkę miodu i łyżkę masła. Nakładamy na 
dłonie i przykrywamy folią. Zmywamy po 
15 minutach. Maska ujędrnia i odżywia 
skórę dłoni.

Maseczka z oliwą – trzy łyżki ciepłej oliwy 
mieszamy z żółtkiem. Nakładamy, przy-
krywamy folią i spłukujemy po 15 minu-
tach. Maska nawilża i odmładza.

4. Kompres z parafiny – czas wykonania 
15 minut.
Rozpuść kawałek parafiny (z drogerii), 
wstawiając naczynie do garnka z gorącą 
wodą (tzw. kąpiel wodna). Posmaruj dło-
nie odżywczym kremem i na moment 
zanurz je w ciepłej mieszance. Wyjmĳ, 
poczekaj, aż parafina zastygnie, i zanurz 
dłonie jeszcze raz. Załóż foliowe ręka-
wiczki i owiń ręcznikiem. Po 15 minutach 

rozkrusz parafinę, a dłonie wytrzyj papie-
rowym ręcznikiem. Pod ciepłą parafiną 
krem lepiej wnika w skórę, zmiękcza ją 
i wygładza, a sam wosk nawilża i zatrzy-
muje wilgoć w głębi skóry. 
Uwaga: nie stosować na świeżo otwarte rany.

5. Mieszanka na łamliwe paznokcie.
Połącz ze sobą żółtko, łyżeczkę oliwy, 
kilka kropli witaminy C i E oraz łyżeczkę 
miodu. Nałóż na paznokcie i całe dłonie, 
potrzymaj kilka minut, potem spłucz.

Warto zadbać o skórę dłoni i nie tylko. 
Dzięki odpowiedniej pielęgnacji, po za-
przestaniu korzystania ze środków de-
zynfekcyjnych i antybakteryjnych, zmini-
malizuje się potrzebę ratowania bardzo 
zniszczonych rąk. 

Tekst i foto: Anna Piotrowska

Domowe SPA dla dłoni
Regularne, częste mycie i dezynfekcja rąk, a także noszenie gumowych rękawiczek to aktualnie, w czasach pandemii 
koronawirusa, wymagane działania ochronne. Niestety, cierpi na tym skóra naszych dłoni. Zaczerwienienia, piekący 
ból, szorstka skóra, a nawt pękanie naskórka to następstwa częstego odkażania skóry dłoni. Nie możemy liczyć na 
pomoc salonów kosmetycznych i profesjonalne zabiegi. 
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ludzie i pasje

Andrychowianin Kajetan Burzej znany jest w środowisku górskich pasjonatów. Powinni pamiętać go także czytelnicy 
Nowin Andrychowskich. Nasze redakcja patronowała jego grupowej wyprawie na Elbrus, która odbywała się z licznymi 

przygodami i przeciwnościami losu, zwieńczona jednak sukcesem. Jak taki człowiek gór znalazł się na morzu? Czy porzucił 
dotychczasowe zamiłowania do wysokości? A jeśli nie, to jak pogodzi morskie pływanie z górami? Z tymi pytaniami zwrócili-
śmy się do samego zainteresowanego. Okazuje się, że odpowiedzi są proste, a obie pasje – ta przyszła zawodowa oraz górska 

– wcale się nie wykluczają, a nawet wręcz 
sobie sprzyjają…
- Odpowiedź może być zaskakująca, ale już 
w pytaniach znajduje się jej część – stwierdza 
Kajetan Burzej. - To góry były takim czyn-
nikiem napędzającym i dzięki nim zdecydowa-
łem się pójść na Akademię Morską i rozpocząć 
przygody z morzem. Otóż wybierając się na wy-
prawy górskie, nie mówię tutaj o jednodniowych 
czy weekendowych wycieczkach, potrzeba jest 
dużo czasu. A to da mi praca na morzu właśnie. 
Dzięki niej będę mógł zorganizować wyjazdy 
w Himalaje, Kaukaz czy Pamir. A tam wszę-
dzie chciałbym być, a na Pamir niejako wrócić. 
Tego typu wyprawy wymagają czasu na 
dojazd i potem aklimatyzację. Kajetan 
Burzej wymyślił zatem, iż zostając mary-
narzem będzie mógł to wszystko zreali-
zować. Praca na statkach trwa tyle samo 
czasu, co przerwa urlopowa. Może to być 
kilka miesięcy a nawet pół roku. I to ten 
czas zamierza nasz bohater przeznaczyć 
na góry. Wybierając inny zawód musiałby 
liczyć tylko na urlopy, a to byłoby za krót-
ko. Z kolei jeśli chodzi o morze, to Ka-
jetan Burzej przymierza się zostać ofice-
rem nawigacyjnym. W czasie zawieszenia 
zajęć na wyższych uczelniach przebywał 
w Andrychowie. Nie był to jednak wygod-
ne życie u rodziców. Przeciwnie, znaczną 
część czasu spędzał na zdalnych wykła-
dach przed komputerem. Chce dokończyć 
studia, a potem wrócić w góry. W planach 
m.in. dokończenie zdobywania Korony 
Ziemi czyli największych szczytów po-
szczególnych kontynentów. Są też inne 
zamierzenia, których Kajetan Burzej na 
razie nie zdradza. Trzymamy zatem kciuki!

jd Fot. Archiwum rodzinne Kajetana Burzeja

Człowiek gór na Akademii Morskiej
Kajetan Burzej przez dłuższy czas był najmłodszym zdobywcą Wielkiej Korony Tatr, co udało mu się zrealizować 
zaledwie w ciągu siedmiu miesięcy. Jako dwunastolatek stanął na Rysach. Zabrał się też za Koronę Ziemi, stając na 
szczytach Mont Blanc, Elbrusu i Góry Kościuszki. Wolny czas spędzał przede wszystkim na górskich wyprawach. A tu 
tymczasem wylądował nad Bałtykiem, przywdziewając mundur studenta Akademii Morskiej w Szczecinie. 
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kultura

„To drugi studyjny album angielskiej pio-
senkarki. - Jestem bardzo podekscytowana, 
praca nad tym materiałem była wspaniałym 
doświadczeniem i nie mogę się doczekać, kiedy 
wszyscy będą mieli okazję posłuchać Future No-
stalgia. Na szczęście, to już niedługo – mówi 
Dua Lipa.”

Propozycje książkowe Miejskiej Biblioteki Publicznej

Propozycje płytowe sklepu muzycznego „Mikrus”

„Prawie 6 lat po premierze solowego debiutu, 
Artur Rojek wraca z albumem zatytułowanym 
„Kundel”. - Dlaczego kundel? Kundel to dla mnie 
ktoś pozornie mało ciekawy z ukrytym skarbem 
wewnątrz. Często wydaje się jakby prowadził szare 
i mało interesujące życie. Specjalnie nie błyszczy i ma 
widoczne wady, ale wcale się tego nie wstydzi. Woli to, 
niż być dla siebie obcym. Kundel budzi tęsknotę za pro-
stym życiem, docenianiem tego, co się ma i akceptację 
siebie takim, jakim się jest – bezwstydnie i odważnie 
– mówi Artur Rojek.”

Artur Rojek „Kundel” Elektryczne Gitary „2020”

„Słynny zespół, rozpoznawalny przez 
Polaków w każdym wieku powraca! Na 
wydawnictwo złoży się dwanaście pre-
mierowych kompozycji, z tekstami Kuby 
Sienkiewicza i Piotra Łojka. Zawarte zo-
stały także dwa bonusy – nowe, zaska-
kujące aranżacje dwóch wielkich hitów, 
„Dzieci” oraz „Człowiek z liściem”. Nie 
zabraknie charakterystycznego dla zespo-
łu brzmienia, choć zyska on zupełnie no-
woczesny sznyt.”

Dua Lipa „Future nostalgia”

„Pozycja ta stanowi encyklopedię wiedzy 
o stworzeniach, których na co dzień nie 
zauważamy, a które jak dowodzą autorzy 
zamieszkują cały kontynent (niezwykle 
przydatna w początkach zbierania wie-
dzy o skrzatach okazuje się być załączona 
mapa Europy z zaznaczonymi miejscami 
ich występowania). Skrzaty są pochwa-
łą wyobraźni, a jednocześnie ukłonem 
w stronę folkloru i kultury ludowej wszak 
to ludowe podania dowodzą istnienia tych 
piętnastocentymetrowych stworzeń.” 

„Światem rządzi przypadek, ale raz na ja-
kiś czas wszystko idzie zgodnie z planem.
Niestety, nie tym razem…
Reacher jak zwykle podróżuje autobusem 
– przemierza Stany Zjednoczone bez kon-
kretnego celu, usiłując nie wpakować się 
w kłopoty. Przerywa jednak podróż, by 
pomóc starszemu mężczyźnie, który po-
zostawiony samemu sobie bez wątpienia 
padłby ofiarą przestępstwa. Wiecie, co mó-
wią o dobrych uczynkach… Teraz Reacher 
musi doprowadzić sprawę nowego znajo-
mego do końca i wszystko naprawić.” 

Lee Child „Zgodnie z planem”Mariusz Urbanek „Zły Tyrmad”

„To swoisty rewers słynnego Dziennika 
1954 Leopolda Tyrmanda, legendy pol-
skiego jazzu, socjalistycznego playboya, 
enfant terrible swingujących lat pięćdzie-
siątych PRL. Człowieka, który dla części 
swego środowiska był moralnym drogo-
wskazem, jednym z niewielu, którzy mieli 
odwagę odmówić kolaboracji z reżimem, 
dla reszty tylko niepoważnym bikinia-
rzem.”

Huygen Will „Skrzaty” 
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wokół nas

P e d a g o d z y 
z Ośrodka Szkol-
no-Wychowaw-
czego w Kaczynie 
nie przypuszczali, 
że umiejętności 
zdobyte na kursie 
z zakresu techno-
logii informacyj-
no-komunikacyj-
nych (TIK), który 
został przeprowa-
dzony w szkole na 
poczatku roku, tak 
szybko będą wy-
korzystywane, a TIK będzie stanowił główne narzę-
dzie nauki w niezwykłej, nowej sytuacji edukacyjnej. 
Okazało się bowiem, że przygotowanie materiałów 
odpowiednich do indywidualnych możliwości i umie-
jętności uczniów to nie lada wyzwanie. Nauczyciele 
dwoją się i troją, aby sprostać wymogom zdalnego 
nauczania. Oprócz kart pracy, poszukują filmików, 
plików muzycznych, quizów, zagadek i innych form 
wspomagających realizowanie treści programowych 
z poszczególnych przedmiotów. Często sami nagry-
wają filmiki instruktażowe, opracowują różnorodne 
materiały i zamieszczają je na stronie internetowej 
i szkolnym facebooku, aby mogli z nich korzystać 
wszyscy, którzy te strony odwiedzą. Wspierają też 
uczniów i rodziców poprzez kontakt mailowy, tele-
foniczny lub przez różnego rodzaju aplikacje. Kiedy 
trudno w ten sposób dotrzeć do ucznia, z pomocą 
przychodzi tradycyjna poczta z możliwością przesyłki 
materiałów w formie papierowej.
Dziękujemy za nowoczesne technologie, ale zdecydo-
wanie wolimy, kiedy są one tylko dodatkiem do na-
uczania, a nie jedynym środkiem kontaktów i podsta-
wą obecnego szkolnictwa. Póki co, jesteśmy skazani 
na nauczanie zdalne i zdane na TIK. Jesteśmy jednak 
pewni, że zdecydowana większość z nas, już dziś, za-
mieniłaby skrót TIK – technologie informacyjno-ko-
munikacyjne na TIK – tylko indywidualny kontakt. 
Z utęsknieniem czekamy, kiedy to nastąpi.

OSW w Kaczynie – Teresa Kudłacik

Zamienimy TIK na TIK

Nasze szkoły stały się budynkami bez duszy. Brakuje 
zgiełku lekcyjnej pracy, gwaru szkolnych korytarzy, 
radosnego śmiechu uczniów, wszędzie głucho i po-
nuro. Mamy tylko nadzieję, że to trudne doświad-
czenie będzie miało pozytywnny oddźwięk – pozwo-
li wszystkim docenić dar bezpośrednich kontaktów 
miedzyludzkich. Liczymy też na to, że nasi uczniowie 
są tak samo spragnieni spotkania z nami, jak my – 
nauczyciele z nimi.

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach.
Jak mieli na imię jego rodzice?
...................................................................................................................
Po ukończeniu wadowickiego Gimnazjum, podjął studia na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Na jakim kierunku?
...................................................................................................................
Prymicje ks. Karola Wojtyły miały miejsce 2 listopada 1946 roku. Dwa lata 
później został wikariuszem. W jakiej miejscowości znajdowała się pierwsza 
jego parafia, w której został wikariuszem?
...................................................................................................................
Trzeciego dnia konklawe, kardynał Wojtyła został wybrany 264. następcą św. Pio-
tra Apostoła. Proszę podać dokładną datę tego wyboru.
...................................................................................................................
W czasie swojego pontyfikatu Jan Paweł II odwiedził 135 krajów.
W którym roku przybył z pierwszą pielgrzymką do Polski?
...................................................................................................................
13 maja 1981 roku papież został postrzelony w zamachu na palcu św. Piotra. 
Jak nazywał się zamachowiec?
...................................................................................................................
W 1986 roku, z inicjatywy Jana Pawła II odbyły się pierwsze Światowe Dni 
Młodzieży. Ile razy Polska była gospodarzem tych Spotkań? 
...................................................................................................................
14 listopada 1999 roku delegacja andrychowskich władz wręczyła Janowi 
Pawłowi II klucze do bram miasta oraz dokument z aktem nadania tytułu… 
O jaki tytuł chodzi?
...................................................................................................................
Karol Wojtyła od wczesnych lat młodości zdobywał szczyt Leskowca i są-
siedniej Jaworzyny. Zimą jeździł tu na nartach. Ostatni raz, już jako kardy-
nał, wszedł na Leskowiec i Jaworzynę w 1970 roku. Który z wymienionych 
szczytów przemianowano na Groń Jana Pawła II?
...................................................................................................................
Jan Paweł II zmarł 5 kwietnia 2005 roku. Został pochowany w Grotach 
Watykańskich. Pod którą Bazyliką znajdują się owe Groty?
...................................................................................................................

Opr. JJ

Konkurs! W setną roczni-
cę urodzin Jana Pawła II

W tym roku obchodzimy 100. rocznicę 
urodzin Karola Wojtyły, a rok 2020 został 
ogłoszony Rokiem Świętego Jana Pawła II. 
Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa 
konkurs. Wystarczy poprawnie odpowie-
dzieć na zamieszczone poniżej pytania-
,wyciąć „kupon” i dostarczyć go do redak-
cji do końca maja (mailowo lub pocztą 
tradycyjną). Spośród prawidłowych od-
powiedzi Redakcja wybierze zwycięzcę. 
Nagrodą jest 2-tomowe, pięknie ilustro-
wane kalendarium wielkiego pontyfikatu 
1978-2005 „Jan Paweł II dzień po dniu”.
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samorząd

FUNKCJA, WYDZIAŁ NR TEL NR MIEJSKI NR POKOJU
SEKRETARIAT BURMISTRZA 301 33 842 99 01

33 875 29 15
221

Burmistrz 303 33 842 99 03 223
Pierwszy zastępca burmistrza 393 33 842 99 93 224

Drugi zastępca burmistrza 302 33 842 99 02 222

Dyrektor
Biura Burmistrza

302 33 842 99 02 222

Sekretarz gminy 304 33 842 99 04 228
Przewodniczący
Rady miejskiej
Biuro Rady Miejskiej

306
307

33 842 99 06
33 842 99 07
33 842 99 77

226

Biuro prawne 309 33 842 99 09 227
Wydział Administracji 398

310
399

33 842 99 98
33 842 99 10
33 842 99 99

225

Dziennik Podawczy 300
308

33 842 99 00
33 842 99 08

 5 (Rynek 16)

Referat Kadr 325 33 842 99 25 117 A
Referat Informatyki 311 33 842 99 11  (Rynek 16)

312 33 842 99 12 9 (w łączniku
Rynek 15 - Rynek 16)

Urząd Stanu Cywilnego 316
315
317

33 842 99 16
33 842 99 15
33 875 33 90

Audytor Wewnętrzny
Biuro Kontroli i Audytu

321 33 842 99 21 Rynek 31

Inspektor Ochrony Danych 321 33 842 99 21 Rynek 31
Referat Księgowości Budżetowej 325 33 842 99 25 117 A
Skarbnik gminy 305 33 842 99 05 118 (Rynek 16)
Główny księgowy 328 33 842 99 28 120 (Rynek 16)
Wydział Finansowo-Księgowy 337 33 842 99 37 118 (Rynek 16)
Referat Wymiaru Podatku 
i Opłat
Referat Księgowości Budżet.
Referat Księgow. Podatk. 
i Opłat
Referat Windykacji
Referat Wymiaru Podatku 
i Opłat
Planowanie i Analiza Budżetu
Referat Księgowości Budżet.
 

320
322
324
323
334
326
391
329
348

33 842 99 20
33 842 99 22
33 842 99 24
33 842 99 23
33 842 99 34
33 842 99 26
33 842 99 91
33 842 99 29
33 842 99 48

7a (Rynek 16)
120 (Rynek 16)
120 (Rynek 16)
7 (Rynek 16)
6 (Rynek 16)
8 (Rynek 16)
118 (Rynek 16)
7 (Rynek 16)

Kasy 327 33 842 99 27
33 842 99 67

Rynek 16

Telefony do Wydziałów i Referatów Urzędu Miejskiego w Andrychowie
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samorząd

FUNKCJA, WYDZIAŁ NR TEL NR MIEJSKI NR POKOJU
Referat Zamówień Publicznych 352 33 842 99 52  119 (Rynek 16)
Miejski Ośrodek Sportu, Kultury 
i Turystyki

335
336

33 842 99 35
33 842 99 36

Rynek 14

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności 
i Dowodów Osobistych

340 33 842 99 40 2

Referat Zarządzania Kryzys., OC, 
Spraw Obronnych i Wojskowych

341 33 842 99 41 3

Referat Ewidencji Ludności 
i Dowodów Osobistych

342 33 842 99 42 1

Referat Działalności Gospodarczej 343 33 842 99 43 4
Wydział Architektury i Urbanistyki 351

350
33 842 99 51
33 842 99 50

115

Wydział Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami

355
319
356
357

33 842 99 55
33 842 99 19
33 842 99 56
33 842 99 57

112
112
113
113

 Wydział Inwestycji i Drogownictwa
/Referat Drogownictwa, Referat 
Inwestycji, Referat Pozyskiwania 
Środków Zewnętrznych i Obsługi 
Inwestora/

354
360
361
372
362
349

33 842 99 60
33 842 99 61
33 842 99 63
33 842 99 62
33 842 99 49

121 (Rynek 16)
119 (Rynek 16)
121 (Rynek 16)
22 (Rynek 16)

333 33 842 99 33 121 (Rynek 16)
Wydział Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa
i Leśnictwa

364
365
368

33 842 99 64
33 842 99 65
33 842 99 68

116
117
116

Straż Miejska 370
371
313
358

33 842 99 70
33 842 99 71
33 842 99 13
33 875 30 32
33 842 99 58

Rynek 10
Rynek 31

Pracownicy gospodarczy 376 33 842 99 76
Gminny Zarząd Oświaty 330 33 842 99 30 Rynek 10

331
332
338
339

33 842 99 31
33 842 99 32
33 842 99 38
33 842 99 39

Starostwo Powiatowe 
w Wadowicach Referat 
Zamiejscowy Wydziału 
Budownictwa i Zagospodarowania 
Przestrzennego

347
353

33 842 99 47
33 842 99 53

111
114

Starostwo Powiatowe 
w Wadowicach Wydział 
Komunikacji i Transportu
Referat Zamiejscowy  Andrychowie

344
345
346

33 842 99 44
33 842 99 45
33 842 99 46
33 875 21 15

Rynek 31
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sport

Wobec zamknięcia boisk, kibice i sympatycy Beskidu przeprowa-
dzili prace porządkowe oraz renowacyjne na stadionie przy Ko-
ściuszki i na boisku przy ulicy Dąbrowskiego. Murawa stadionu już 
gołym okiem wygląda świetnie, bo pięknie się zazieleniła, a pod 
bramkami przestały straszyć błotniste kałuże. Oczyszczona została 
także zaniedbana bieżnia, wycięto krzewy zarastające łuki za bramką oraz wykonano całą masę innych prac, które trwały kilka tygodni. 
Aż chciałoby się śledzić zmagania piłkarzy biegających po tak przygotowanym boisku, ale na to przyjdzie jeszcze trochę zaczekać. 

gs fot. Grzegorz Sroka

Sympatycy piłki nożnej końcem kwietnia poznali decyzję 
o stopniowym odmrażaniu rozgrywek rundy wiosennej 

PKO Ekstraklasy, I ligi, II ligi oraz Pucharu Polski. Drużyny 
na najwyższych szczeblach wrócą do walki końcem maja, na 
razie przy pustych trybunach. W połowie kwietnia prezes Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek spotkał się na 
wideokonferencji z prezesami wojewódzkich związków piłkar-
skich, by omówić między innymi kolejne kroki związane z roz-
grywkami lig terenowych, czyli od III ligi do klasy C, a także 
lig młodzieżowych. Decyzję włodarzy poznamy najpóźniej 11 
maja – dowiemy się wtedy, czy piłkarze drużyn z naszej gminy 
wrócą w rundzie wiosennej na boiska. 

Jakie scenariusze brane są pod uwagę? Nieoficjalnie, wśród 
osób związanych z klubami oraz polską piłką w lokalnym wy-
daniu, mówi się o rozmaitych możliwościach, z których żadnej 
nie można jeszcze wskazać jako pewnej. Pierwsza z nich to po-
wrót na boiska i dokończenie sezonu w przyspieszonej, skon-
densowanej formule, grając po dwa mecze na tydzień. Działa-
cze lokalnych klubów nie są zachwyceni takim pomysłem, bo 
zawodnicy, będący przecież amatorami, a nie profesjonalnymi 
sportowcami, mogą nie wytrzymać tak intensywnych obciążeń, 
a praca zawodowa może im uniemożliwić uczestniczenie w me-
czach rozgrywanych w dni robocze. Z tego względu pojawił się 
pomysł, aby rozegrać ligę w okrojonej formie, dzieląc zespo-
ły na dwie grupy: mocniejszą i słabszą, analogicznie jak ma to 
miejsce w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Przykładowo, w IV 
lidze, każda ekipa miałaby więc do rozegrania osiem lub dzie-

więć, a nie siedemnaście meczów. Wówczas pojawiają się jed-
nak wątpliwości, dla kogo piłkarze mieliby rozgrywać te mecze? 
Wszak na trybunach prawdopodobnie kibice nie będą mogli się 
pojawić.

Rozwiązaniem może więc być zakończenie sezonu z utrzyma-
niem klasyfikacji po rundzie jesiennej. Ten wariant wydaje się 
rozsądny (w podobny sposób zamknięty został sezon rozgry-
wek siatkarskich, które po prosto zakończono), ale kontrower-
syjny, bo implikuje konieczność podjęcia decyzji dotyczących 
awansów i spadków na podstawie tylko połowy zaplanowanych 
do rozegrania spotkań. Ekipy będące u dołu tabeli mogą odbie-
rać takie rozwiązanie jako niesprawiedliwe, bo ich sytuacja mo-
gła się wiosną poprawić, w podobnym tonie mogą wypowiadać 
się zespoły walczące o awans i plasujące się w czołówce stawki. 
Pomysłem na relatywnie sprawiedliwe rozwiązanie tej sytuacji 
byłoby zachowanie awansów najwyżej sklasyfikowanych ze-
społów, ale zrezygnowanie ze spadków – oznaczałoby to, że na 
przykład w IV lidze Małopolski zachodniej w przyszłym sezo-
nie grałyby... dwadzieścia dwie ekipy. Czy tak duża liczba drużyn 
umożliwiałaby sprawne przeprowadzenie rozgrywek? Tak czy 
owak, widać wyraźnie, że trudno w obecnej sytuacji o rozwią-
zanie, które satysfakcjonowałoby wszystkich. Włodarze oraz 
przedstawiciele klubów muszą dyskutować i dążyć do najbar-
dziej optymalnego scenariusza, które poznamy już wkrótce. 

gs

Piłkarze nadal w zawieszeniu
Rozgrywki rundy wiosennej w ligach lokalnych miały wystartować w połowie marca, ale ze względu na zagrożenie 
związane z koronawirusem futboliści nadal nie wybiegli na boiska. Sezon wciąż jest zawieszony, a decyzja o kolejnych 
krokach ma zostać podjęta przez wojewódzkie związki piłki nożnej do 11 maja. 

Stadion uporządkowany

W tym roku na murawę stadionu przy ulicy Kościuszki 
nikt jeszcze nie wybiegł, by rozgrywać mecze o punkty, 
ale to nie znaczy, że na andrychowskim obiekcie nic się 
nie dzieje. Wręcz przeciwnie!
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AGA

Nagrywał Zespół „Sułkowianki” w składzie: Julia Na-
lborczyk, Stanisława Fujawa, Bogumiła Osowska, Anna 

Załęcka, Danuta Cholewka, Krystyna Kierczak, Ewa Wi-
śniewska, Agata Gawenda, Anna Garbacz, Aniela Gawryluk, 
Aleksandra Kasperkiewicz, Jadwiga Ćwiertnia, Barbara Mize-
ra, Aniela Lupa, Helena Polak, Józefa Pysz, Danuta Orlicka, 
Agata Oboza, Maria Bury, Krzysztof  Weżranowski ś.p. (akor-
deon) oraz Zespół „Roczynianki” w składzie: Urszula Mo-
kwa, Halina Brzazgacz, Danuta Trojak, Anna Wolas, Janina 
Rajda, Stanisława Brzazgacz, Władysława Cholewka, Leoka-
dia Chmiel, Janina Kudłacik, Maria Kudłacik, Maria Matejko, 
Halina Woźniak, Maria Babińska, Mieczysław Mokwa (akor-
den). Z tego miejsca raz jeszcze bardzo serdecznie dziękujemy 
i życzymy Zespołom dalszych sukcesów. Nagrania wraz z fo-
torelacją zostały już zamieszczone na naszej stronie interneto-
wej aga.edu.pl oraz na portalu soundcloud (soundcloud.com/
archiwumgminyandrychow).
Jak już wielokrotnie wspominaliśmy, rozpoczęte z początkiem 
roku w gminie Andrychów etnograficzne badania terenowe po-
trwają do końca listopada 2020 r. Nad badaniami czuwają mgr 
Regina Pazdur i mgr Daria Rusin, które mają teraz (w związku 
z panującą pandemią COVID-19) utrudnione zadanie. Część 
rozmów przeprowadzana jest na terenie posesji badanych 
(przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa), część 
online, i drogą telefoniczną. Wciąż mamy nadzieję, że latem 
i jesienią uda nam się osobiście spotkać z depozytariuszami/
kami dziedzictwa kulturowego, z którymi nie możemy się spo-

tkać w ten wiosenny czas. Zapraszamy serdecznie do kontaktu 
tych z Państwa, którzy mieszkają z seniorami, lub sami będąc 
seniorami mają potrzebę czy chęć taki wywiad przeprowadzić 
i nagrać. Służymy odpowiednim sprzętem i formularzami 
wywiadów, wskazówkami i radami. Mimo panujących zawiro-
wań chorobowych obecny czas wydaje się być sprzyjającym 
dla dłuższych i krótszych rozmów o przeszłości. Takie włą-
czenie się w nasze działania to realne współtworzenie Archi-
wum Gminy Andrychów – każdy kto chce może podzielić się 
swoimi archiwaliami i pokazać je innym. Jeśli mają Państwo 
stare (co najmniej z lat 70-80. XX wieku), ciekawe, oryginalne 
fotografie dokumentujące dawne życie w gminie Andrychów, 
prosimy o kontakt z nami. Osoby działające na rzecz Archi-
wum zeskanują archiwalia na profesjonalnym sprzęcie opra-
cują i następnie zwrócą. Do Archiwum, celem wykonania ich 
kopii cyfrowych, można przekazać oprócz fotografii również 
wszelkiego rodzaju dokumenty (pamiętniki, świadectwa szkol-
ne, dyplomy, legitymacje, stare listy, pocztówki, telegramy, itp.), 
można także umówić się na nagranie wspomnień...
Przypominamy, że dwuletni projekt pod nazwą „Archiwum 
Gminy Andrychów” (podajemy skróconą nazwę projektu) 
realizowany jest dzięki dotacji z Narodowego Instytutu Wol-
ności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, pozyskanej 
przez Fundację „Memo”.
Koordynatorka projektu mgr etnografii Regina Pazdur, 
tel.: 531 245 785, fundacjamemo@gmail.com

Nagrania zespołów śpiewaczych 
z Roczyn i Sułkowic Łęgu w AGA!
W ramach prac Archiwum dokonaliśmy rejestracji audio repertuaru dwóch zespołów śpiewaczych: Koła Gospodyń 
Wiejskich z Sułkowic Łęgu coraz Koła Gospodyń Wiejskich z Roczyn. Prace nad rejestracją 30 utworów obu zespołów 
odbywały się w serdecznej i swojskiej atmosferze, co z pewnością przełożyło się na specyficzny klimat piosenek tra-
dycyjnych, biesiadnych i kolęd. 

materiał sponsorowany
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