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Radia Andrychów

Mamy dla Was coś więcej niż newsy...

Zapytacie, po co to wszystko wspominam? Otóż dlatego, że dokładnie 30 lat temu zaczęliśmy przebudowę 
Polski, również lokalnej. 27 maja po raz pierwszy poszliśmy do wolnych wyborów, aby samodzielnie wybrać 
władze gminne. Skończyło się przywożenie naczelników w teczkach, skończyła się ich rekomendacja przez 
partię i od tego momentu w naszych małych ojczyznach wzięliśmy swoje sprawy we własne ręce. Od 2002 
roku w powszechnych wyborach wybieramy też wójtów, burmistrzów i prezydentów.
Jeśli ktoś ma odpowiedni PESEL to pamięta, jak było wcześniej. Władza w magistracie była częścią „tere-
nowych organów władzy państwowej”, a każda droga, każdy trawnik, każda rura kanalizacyjna i wodo-
ciągowa… cały majątek Polski był majątkiem państwa, czyli rządu, czyli partii. Samorząd był fikcją, bo 
tak naprawdę rządziła jedna, nieomylna PZPR, jeden sekretarz i jego coraz mniejsze miniaturki na coraz 
niższych szczeblach – sekretarze wojewódzcy, miejscy, gminni, zakładowi. Partia była z narodem i naród 
z partią. Dziennik telewizyjny zapewniał nas, że jesteśmy dziesiątą potęgą świata i cały ten świat nie może 
wyjść z podziwu nad nami, gdzie ludziom żyje się dostatniej… choć na kartki. 
Ale w 1989 r. władza wymiękła, już dłużej kłamać się nie dało, opozycja została wypuszczona z więzień, 
przestała być totalną targowicą i coraz częściej słyszała: „ratujcie”. Bo Polska była bankrutem.
W takiej atmosferze zaczęliśmy wielką transformację, w tym właśnie czasie odbudowaliśmy samorząd-
ność. Sami wybieramy radnych, burmistrzów, wójtów, prezydentów, a 38 procent naszych podatków zostaje 
tutaj, w Waszej małej ojczyźnie. Nagle okazało się, że mamy nawet swój lokalny, wspólny majątek: drogi, 
grunty, budynki, szkoły, wodociągi, oczyszczalnie, obiekty sportowe… Długo by wymieniać. Przez kolejnych 
trzydzieści lat budowaliśmy tę Polskę lokalną, samorządną, coraz bogatszą, wygodniejszą, opiekuńczą wo-
bec mieszkańców. Do dziś tak w kraju, jak i za granicą panuje opinia, że odbudowa samorządu i jego pod-
miotowości jest najlepszą zmianą transformacyjną jakiej dokonaliśmy. O tym wszystkim, ze szczegółami 
piszemy w tym numerze Nowin. 
Piszę to pełen obaw, bo znowu żyjemy w Polsce jednej partii, przewodniej siły narodu, centralizującej wła-
dzę w rękach tak naprawdę jednego człowieka. A samorząd jest ostatnim bastionem demokracji i niezależ-
ności od kolejnej nieomylnej partii. Jeśli ta ogólnopolska polityka i jej metody zejdą tu do naszych małych 
ojczyzn, to pożegnajmy się z możliwością decydowania u siebie, za siebie. Jeśli znowu partia będzie nam 
wybierać władzę, jeśli burmistrza zastąpi komisarz, to pozostanie Wam już tylko oglądanie TVP i wysłuchi-
wanie, że jesteśmy potęgą i ostoją demokracji. Słowa już dziś zastępują rzeczywistość.
A jest czego bronić.

Marek Nycz

Doceńmy to, co sami zbudowaliśmy
Czy pamiętacie rok 1990? Czy wiecie, jaka była wtedy inflacja? 1360 procent! A jakie bezrobocie, tu, w An-
drychowie? Ponad 20-procentowe? A ile zarabialiśmy… tak w przeliczeniu na dolary? Od 25 do 35 dolarów 
na miesiąc. Dziś to ponad 1000 dolarów. Dochód narodowy na głowę mieszkańca wynosił wówczas 1700 
dolarów. Dziś jest to 15,5 tysiąca dolarów. To niemal dziesięciokrotny wzrost. 
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Sesja została zwołana w trybie nadzwy-
czajnym. Wprowadzenie do uchwały 

likwidującej „Trójkę” wygłosił Andrzej 
Szafrański, dyrektor Gminnego Zarządu 
Oświaty. Przypomniał, że 5 maja Minister 
Edukacji Narodowej podjął decyzję w spra-
wie likwidacji SP 3 i tym samym połączeniu 
jej z SP 2. Historia sięga trzech lat wstecz, 
ale jej finał rozpoczął się kilka miesięcy 
temu, gdy Rada Miejska podjęła uchwałę 
o likwidacji „Trójki”. Niestety, negatyw-
nie zaopiniowała ją Małopolska Kurator 
Oświaty. Władze Andrychowa odwoła-
ły się więc od tej decyzji do Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. Minister Dariusz 
Piontkowski w całej rozciągłości poparł 
stanowisko władz Andrychowa i uznał, że 
pomysł połączenia obu szkół przez likwi-
dację „Trójki” jest optymalnym rozwiąza-
niem. Zaznaczył też, że decyzja pani kura-
tor podjęta została bez brania pod uwagę 
argumentów jednej ze stron.
Po wystąpieniu dyrektora GZO głos zabrał 
radny Krzysztof  Kubień, który zapytał, 
dlaczego taki pośpiech i potrzeba zwoływa-
nia nadzwyczajnej sesji? Andrzej Szafrański 
wyjaśnił radnemu, który jest nauczycielem, 
że w oświacie plany pracy na następny rok 
szkolny, rozpoczynający się od 1 września, 
trzeba zakończyć do 31 maja.
Radny Kubień zwrócił też uwagę, że od 
decyzji jest 30 dni na odwołanie do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego. I tu 
dyrektor Szafrański wyjaśnił, że prawo do 
odwołania mają strony sporu. Tymczasem 
decyzja ministra dla pani kurator Barbary 
Nowak jest tylko „do wiadomości”. Rad-
ny Kubień oświadczył, że odwoływać się 
może każdy obywatel. Radny zasugerował 
także, że burmistrz jakimiś znanymi so-
bie sposobami przekonał ministra. Potem 
Krzysztof  Kubień odczytał pełne emocji 
oświadczenie rodziców uczniów z „Trój-
ki”, którzy nadal są przeciwko likwidacji tej 
szkoły. Od tego momentu dyskusja stawała 
się coraz bardziej emocjonalna. W takiej sy-
tuacji radny Stanisław Prus złożył wniosek 
formalny, aby przegłosować jej przerwanie. 

Zaczęły się wystąpienia „poza wszelkim try-
bem”. Radni Kubień, Studniarz i Mikołajek 
domagali dalszego prowadzenia dyskusji. 
Skończyło się okrzykami, że trwa „skan-
dal”, „kpina”, „hańba”, ”do jasnej Anielki”. 
Wreszcie radny Kubień i radna Studniarz 
oświadczyli, że złożą skargę do wojewody 
na przewodniczącego, który sobie ich zda-
niem nie radzi i postępuje wbrew statuto-
wi gminy. Mimo przegłosowania wniosku, 
aby przerwać dyskusję radni opozycji nadal 
próbowali ją kontynuować. Padło nawet 
stwierdzenie, że tu jest „miasto jak w we-
sternie”. Osoby zainteresowane szczegóła-
mi tej „dyskusji” odsyłamy jednak do zapi-
su dostępnego na stronie urzędu.
Wreszcie udało się doprowadzić do głoso-
wania, w którym 11 radnych było za podję-
ciem uchwały likwidującej „Trójkę”, 9 było 
przeciw, a jeden radny się wstrzymał.
Potem radni zajęli się projektem uchwały, 
która dotyczyła obniżenia „tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć na-
uczycieli”, a chodziło o obniżenie obligato-
ryjnego pensum (18 godzin tygodniowo do 
9 godzin) przewodniczącemu Rady Miej-
skiej, aby jego obowiązki jako nauczyciela 
pogodzić z obowiązkami, jako radnego 
i przewodniczącego Rady Miejskiej.
I tu znowu za sprawą radnych Alicji Stud-
niarz, Krzysztofa Kubienia i Wiesława 
Mikołajka rozpoczęła się dyskusja pełna 
emocji. Ale też i insynuacji, wymierzonych 
w przewodniczącego. Radni twierdzili na 

przykład, że to nagroda za likwidację SP 
Nr 3 i załatwianie sobie tylnymi drzwiami 
podwyżki diety przewodniczącego. Prze-
wodniczący Babski poprosił o wymienienie 
rzekomej dodatkowej kwoty, jaką miałby 
otrzymywać. Radna Studniarz nie potrafiła 
odpowiedzieć, ale uznała, że władza, razem 
z przewodniczącym, traktuje gminę, jako 
„dojną krowę”. Uznała, że to ona zadaje 
pytania, np. „Czy panu nie wstyd?”. Rów-
nież w tym przypadku warto odsłuchać, 
z jakim wdziękiem prowadzono tę wymia-
nę zdań. Radna Ewa Wątroba zawniosko-
wała, aby zakończyć tę dyskusję pełną zło-
śliwości i agresji. Ale udało się zakończyć 
wymianę zdań bez głosowania.
Rada podjęła tę uchwałę obniżająca prze-
wodniczącemu pensum z 18 do 9 godzin 
tygodniowo. Za było 11 radnych, a prze-
ciwko było 10.
Sesja odbywała się w trybie zdalnym, czy-
li radni byli poza salą sesyjną, najczęściej 
w domach. Te trudne warunki niestety po-
gorszyły czytelność obrad, bo kilkoro rad-
nych, głównie troje z opozycji, bez zgłasza-
nia się do głosu zabierało go i przerywało 
wystąpienia innych (wypowiadali się nawet 
po formalnym zakończeniu obrad). Mimo 
to sesję udało się zakończyć, wywiązując się 
z krótkiego porządku obrad.
Sesję na żywo śledziło w Internecie 30 osób 
na początku, 90 na końcu.

n

Trójka łączy się z Dwójką i nadal dzieli radnych
14 maja odbyła się nadzwyczajna sesja – XXII w tej kadencji. Radni podjęli uchwałę o likwidacji Szkoły Podstawowej 
Nr 3 i połączeniu jej ze Szkołą Podstawową Nr 2. Uchwałę oparli na decyzji Ministra Edukacji Narodowej. Nie obyło 
się jednak bez gorącej dyskusji, pełnej emocji i insynuacji. 
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Nowiny: Panie Przewodniczący, mamy za sobą sesję nadzwy-
czajną, której przebieg był dość burzliwy i jest szeroko komen-
towany. W komentarzach nie brakuje słów krytyki pod pań-
skim adresem. Chodzi o to, że w pewnym momencie uciął pan 
dyskusję na temat uchwały likwidującej Szkołę Podstawową 
Nr 3. Dlaczego tak się stało?
Roman Babski: Tak, to prawda. Ale to Rada, po wniosku radnego 
Stanisława Prusa, zdecydowała w głosowaniu o przerwaniu tej dys-
kusji. Wnioski formalne przewodniczący poddaje pod głosowanie 
poza kolejnością, co jest zapisane w Statucie Gminy. 
Ale dlaczego nie można było i tym razem?
Minister Edukacji Narodowej wydał postanowienie, czyli decyzję, 
która jest ostateczna. Przeanalizował argumenty obu stron i zbadał 
warunki w obu szkołach. To nie jest tak, jak mówił radny Krzysztof  
Kubień, że to tylko opinia. To postanowienie, kończące definitywnie 
trwający trzy lata spór. Dalsze dyskusje nie mają już sensu, tak samo 
jak odczytywanie kolejnych oświadczeń radnych czy rodziców, co robił 
wspomniany radny. Można się było spodziewać, że kolejni opozycyjni 
dyskutanci powielać będą w innej formie to, co zaprezentował wcze-
śniej ich przedstawiciel. Tymczasem wszystkie argumenty już w prze-
szłości padły i większość Rady Miejskiej uznała, że trzeba wreszcie 
podjąć decyzję, a nie zajmować się biciem piany. I Rada podjęła uchwa-
łę w głosowaniu jawnym.
No, ale dopiero od tego momentu zaczęła się już nie dyskusja, 
ale prawdziwa awantura. Czy warto było?
Gdybym miał wiedzę, taką jak teraz i przewidział, czym to się skoń-
czy, to pewnie postąpiłbym inaczej. Może wówczas byłoby mniej 
emocji i łatwiej można by nad nimi zapanować. Mimo to starałem 
się zachować spokój. Proszę pamiętać, że nie spotkaliśmy się w sali 
sesyjnej, to była zdalna sesja, na łączach internetowych. Niełatwo jest 
zapanować nad porządkiem, gdy nie widzi się radnych, gdy tylko się 
słyszymy, a niekiedy i ta łączność szwankuje.
Ale nawet wtedy jest regulamin, zasady i tryb, w jakim radni za-
bierają głos. Czy musieli się przekrzykiwać na tych łączach?
Wspomniany już statut zawiera zapis, że podczas sesji radny nie 
może zabierać głosu bez zgody przewodniczącego. A tu zaczęły się 
wystąpienia poza wszelkim trybem. Niby formalnie radni zgłasza-
li się do głosu, ale sami go sobie udzielali. Kilka osób mówiło na-
raz, dochodziło do przekrzykiwania się. W tej sytuacji przerosło to 
wszystkich i cała ta wymiana zdań nie wypadła dobrze, zaszkodziła 
wizerunkowi Rady i samych radnych. Pozostaje mi tylko przepro-
sić osoby, które to śledziły w internecie. Musimy z tego wyciągnąć 
naukę. Przede wszystkim ja sam. Czasem popełniamy błędy, trzeba 
umieć się z nich wycofać. Sytuacja nie powinna wyrwać się spod kon-
troli. Jest mi bardzo przykro.
Porozmawiajmy o podziale w łonie Rady Miejskiej. Obserwu-
jemy waszą pracę i od początku kadencji widać, że spór ma 
charakter totalny. Opozycja nie zgodziła się do tej pory na ża-
den projekt władzy wykonawczej, wszystko jest złe? 
To prawda. Podejmowanie uchwał niemal zawsze kończy się pró-
bą ich torpedowania ze strony grupy radnych z PiS-u. I nie mamy 
tu do czynienia ze zdrową krytyką, ale z prymitywnym, krzykliwym 
krytykanctwem, opartym na zasadzie „nie, bo nie”. Spór jest wpisa-

ny w demokrację, jest jej motorem, ale spór na argumenty, a nie na 
emocje. A ileż to razy zamiast rzeczowej debaty mamy na sesjach 
w wydaniu tych państwa radnych do czynienia z szukaniem drugiego 
dna, domysłami, złośliwościami, insynuacjami, pomówieniami, nie 
wspominając już o obraźliwych, pogardliwych i szyderczych atakach 
na burmistrzów, pracowników urzędu, innych radnych…
Jak choćby stwierdzenie, że burmistrz przekonał ministra zna-
nymi sobie sposobami. Jakimi? Ministra z Prawa i Sprawiedli-
wości?
Nie wiem, dlaczego trzeba hołdować spiskowej teorii dziejów, za-
miast przyjąć, że po prostu, minister lepiej przeanalizował sytuację 
i przedstawione przez obie strony argumenty oraz nie zgodził się ze 
stanowiskiem pani kurator? Ale osobom znajdującym się w stanie 
frustracji trudno pogodzić się z najprostszym wyjaśnieniem.
Na sesji pojawiła się też kwestia obniżenia pańskiego pensum 
godzin w szkole, z 18 tygodniowo do 9. I tu znowu ci sami rad-
ni zarzucili panu, że w ten sposób sięga pan po dodatkową 
kasę. Czy tak to można rozumieć?
Trzykrotnie prosiłem jedną z pań radnych, aby wymieniła kwotę, 
jaką rzekomo uzyskam dodatkowo z tego tytułu. Nie usłyszałem 
odpowiedzi. A chodzi o prostą rzecz – rzetelnego godzenia moich 
obowiązków nauczyciela języka polskiego z sumiennym pełnieniem 
funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej. Szkoła, urząd i inne in-
stytucje pracują zwykle w godzinach przedpołudniowych. Przewod-
niczę Radzie od 10 lat. Wielokrotnie musiałem zrezygnować z za-
proszenia na bardzo ważne spotkanie, uroczystość, konferencję , bo 
miałem lekcje lub inne zajęcia w szkole. Albo zwalniać się z lekcji, 
aby być obecnym podczas podejmowania w urzędzie kluczowych dla 
gminy decyzji. Bywało i tak, że powinienem jako przewodniczący 
Rady wraz z burmistrzem pojawić się w ramach oficjalnej delegacji 
na ważnym forum poza Andrychowem, a tu obowiązki szkolne… 
W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim byłym i obecnym 
moim zastępcom, wyręczającym mnie wtedy, gdy istniały takie moż-
liwości. Niestety, nie zawsze było to wykonalne. Wreszcie, m.in. na 
wniosek pana burmistrza uznaliśmy, że trzeba ten problem rozwią-
zać poprzez obniżenie wymiaru godzin zajęć. Pragnę zauważyć, że 
takie samo rozwiązanie dotyczy od wielu lat nie tylko dyrektorów 
placówek oświatowych i ich zastępców, lecz również przewodniczą-
cych nauczycielskich związków zawodowych. 
Na koniec poproszę pana o komentarz do sytuacji, jaka miała 
miejsce już po zakończeniu burzliwej sesji. Chodzi o komen-
tarze, a właściwie jeden komentarz. Internauta kryjący się za 
nickiem Archanioł Michał napisał tam tak: „mam ochotę ob-
ciąć Ci ten łysy łeb”. Oddał pan sprawę do prokuratury. I co 
dalej, bo podobno ten internauta sam się ujawnił?
Na ten moment nie chcę wchodzić w szczegóły. Niech prokuratura 
sprawdzi IP i zweryfikuje dane tej osoby. Wtedy zadecyduję, co dalej. 
Jestem jednak przekonany, że nie można być biernym i obojętnym 
wobec hejterskich ataków i pozostawiać je bez konsekwencji. Trzeba 
pamiętać, jak to się zaczęło w przypadku prezydenta Gdańska Pawła 
Adamowicza i jak tragiczny był finał tej historii.

Rozmawiał Robert Fraś

Rozmowa z Romanem Babskim, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Andrychowie

Czasem sytuacja wymyka się spod kontroli
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Najpierw pod ziemią

Władze pierwszych kadencji podjęły się 
trudu realizacji inwestycji podziemnych, 
i to dosłownie. Dokończono gazyfika-
cję oraz budowano wodociągi i kana-
lizację. Rezultaty ilustrują następujące 
liczby: długość wodociągów w Gminie 
w 1990 r. 80 km, obecnie 425 km; sieci 
kanalizacyjnej odpowiednio 47 km i ak-
tualnie 404 km. Jedną ze sztandarowych 
inwestycji naziemnych tamtych czasów 
było oddanie do użytku oczyszczalni 
ścieków przy ulicy Batorego. Obecnie 
już tylko nieliczne przysiółki, położone 
w trudnym terenie nie dysponują dostę-
pem do wodociągów czy kanalizacji. 

Oświata: Od wychodka do planeta-
rium

Sporym wyzwaniem okazały się przed-
sięwzięcia w oświacie. Niektóre szkoły 
wiejskie nie dysponowały nawet toa-
letami. Prymitywne wychodki znajdo-
wały się na zewnątrz. Przykładem była 
placówka w Sułkowicach-Bolęcinie (na 
zdjęciach). Dziś to jedna z najnowocze-
śniejszych szkół, gdzie niedawno po-
wstało obserwatorium astronomiczne, 
jedyne takie w tej części Małopolski. 
Na początku lat dziewięćdziesiątych 
marzeniem uczniów i nauczycieli były 
sale gimnastyczne. Tylko nieliczne pla-
cówki nimi dysponowały. Obecnie każ-
da szkoła podstawowa, której organem 
prowadzącym jest Gmina, ma pełnowy-
miarową salę sportową. Powstało też 
sporo boisk na powietrzu, w tym dwa 
„Orliki”. Wszystkie obiekty oświatowe 
zostały zmodernizowane, także pod ką-
tem ochrony środowiska i oszczędności 
energii (termomodernizacja). Inwesty-
cje nie ominęły – szczególnie w ostat-
nich latach – przedszkoli. Powstały 
nowe placówki poprzez rozbudowę 
zespołów szkół samorządowych w nie-

mal wszystkich sołectwach. W Brzezin-
ce zmodernizowano dla potrzeb przed-
szkolaków osobny budynek w centrum 
wioski. Przedszkola zostały wyposażo-
ne w instalacje fotowoltaiczne.

Straże modernizowane

Nie mogą narzekać druhowie z Ochot-
niczych Straży Pożarnych. W 1990 
roku działali w większości w trudnych 
warunkach i na wysłużonym sprzęcie. 
Pojazdy to były nie błyszczące nowo-
ścią stary czy jelcze. Obecnie wiele OSP 
może pochwalić się autami nie ustępu-
jącymi tym, którymi dysponuje Pań-
stwowa Straż Pożarna. Przed kilku laty 
zaczęła się wielka modernizacja remiz 
i pomieszczeń towarzyszących. Do za-
kończenia pozostały tylko rozbudowy 
obiektów w Targanicach Dolnych oraz 
Sułkowicach-Bolęcinie. Samorząd, któ-
remu się nigdy nie przelewało, wspierał 
i wspiera policję, przekazując wsparcie 
finansowe na radiowozy oraz sprzęt 
specjalistyczny.

Nowy, drogowy świat

Gdy obejmowały władzę pierwsze sa-
morządowe władze, to na terenie wiej-
skiej części gminy nie było ani metra 
chodnika. A teraz? Wystarczy popa-
trzeć. Kolejne rosną. Nawierzchnie 
dróg były w różnym stanie. Zapew-
ne mało kto pamięta, że ulica Tkacka 
praktycznie nie była przejezdna. Około 
jednej trzeciej długości ulicy to była 
droga gruntowa, wyboista. A to nie-
jedyny przykład. Inny to choćby ul. 
Konstytucji 3 Maja. W sołectwach, to 
był powszechny stan. Właściwie tylko 
główne trasy miały nawierzchnię asfal-
tową. Obecnie nie ma wiejskiego, sta-
rego, dużego osiedla czy przysiółka, do 
którego nie dochodziłby w miarę wy-
godny, asfaltowy trakt. Podjęto również 

próby odkorkowania miasta w sytuacji 
braku Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. 
Powstała śródmiejska obwodnica (ulica 
Przemysłowa) z mostem na Wieprzów-
ce. A kto pamięta wysłużoną drogę 
wojewódzką wiodącą na Przełęcz Ko-
cierską? Obecnie realizowane są kolejne 
projekty przynoszące ulgę miastu i kie-
rowcom. W Andrychowie jeszcze kilka 
dobrych kilka lat temu nie było rond. 
Teraz jest kilka – na osiedlu przy ul. Le-
nartowicza, Włókniarzy, przy Szewskiej 
i Przemysłowej, Przemysłowej i Ba-
torego, u zbiegu Beskidzkiej, Rynku, 
1 Maja i Daszyńskiego, a także Garn-
carskiej, Dąbrowskiego, Daszyńskiego 
i A. Wietrznego. To ostatnie powstało 
w miejscu, gdzie codziennością były 
wypadki, stłuczki i kolizje. Osobna hi-
storia to mosty. Po powodzi w naszej 
gminie w 2005 roku powstało ich sześć, 
jeden z udziałem samorządu powiato-
wego.

Andrychów zmienia oblicze

Dzięki działaniom lokalnego samorzą-
du zmieniło się centrum Andrychowa, 
które przeszło rewitalizację. Ozdobą 
są m.in. fontanny. Wybudowano nowy 
dworzec autobusowy. Poprzedni znaj-
dował się na pl. Mickiewicza. Powstają 
ścieżki rowerowe. Gospodarka Andry-
chowa nazywanego dawniej „Miastem 
Metalowców i Włókniarzy” bazowała 
przez wiele lat na trzech dużych za-
kładach przemysłowych branży baweł-
nianej, silników wysokoprężnych i ob-
rabiarek. Firmy te działają nadal, już 
jednak na mniejszą skalę, ale pojawiło 
się wiele nowych, najczęściej średnich 
i małych przedsiębiorstw. By umożliwić 
im jak najlepsze warunki do działalno-
ści i rozwoju, powstała Strefa Aktywno-
ści Gospodarczej z pełną infrastruktu-
rą, gdzie obowiązują ulgi podatkowe dla 
inwestorów. Miasto może pochwalić się 

30 lat samorządu: W pigułce o inwestycjach
30 lat temu powstał gminny samorząd terytorialny, który można uznać za pewnego rodzaju kontynuację historycz-
nych rozwiązań administracyjnych w II Rzeczypospolitej. Początki w roku 1990 były bardzo skromne, gdyż brakowało 
pieniędzy, odradzał się kapitalizm, a o funduszach Unii Europejskiej jedynie marzono. Jak to było w gminie Andry-
chów? Prześledźmy w pigułce rozwój naszej Małej Ojczyzny. 
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dwoma basenami. Jednym odkrytym, 
zmodernizowanym w poprzednich ka-
dencjach oraz krytą pływalnią, oddaną 
do użytku w sierpniu 2019 r. Gmina 
Andrychów stała się jednym z kilku 
ogólnopolskich liderów energoosz-
czędności w zakresie oświetlenia, a to 
za sprawą wymiany tak w mieście jak 
i wioskach wszystkich lamp na LED-
-owe. Pozyskano na to pieniądze z Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. Od dwóch 
lat Gmina dysponuje własną komunika-
cją lokalną. Zakupiono 14 autobusów 
z funduszy Unii Europejskiej, trwa mo-
dernizacja przystanków. W Gminie na-
stępuje poprawa stanu bezpieczeństwa. 
Powstał monitoring, który jest rozbu-
dowywany. Do jego obsługi skierowano 
strażników miejskich. Zachowana jest 
dbałość o stan środowiska naturalnego. 
Wykorzystywane są fundusze zewnętrz-
ne i własne do wymiany kopciuchów 
na urządzenia nowoczesne. Przy ulicy 
Batorego powstały mieszkania socjal-
ne, Samorząd nie żałuje grosza także 
na kulturę oraz rozwój czytelnictwa. 
A jednym z ważniejszych ostatnich 
działań było utworzenie gminnej spółki 
ciepłowniczej w sytuacji kryzysu finan-
sowego firmy prywatnej. 

Tekst: Jacek Dyrlaga 
Foto: Zbigniew Grabowski

Burmistrzowie Andrychowa:

1) Tadeusz Woźniak 1990-2002 
2) Jan Pietras  2002-2010 
3) Tomasz Żak         od 2010 do obecnie 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie:

1) Tadeusz Sabat  1990-1994
2) Andrzej Maciejczyk 1994-1998
3) Janina Master  1998-2002
4) Zbigniew Janosz 2002-2006
5) Krzysztof Kubień 2006-2010
6) Roman Babski  2010-2018
7) Krzysztof Kubień    od 21.11.2018 do 30.05.2019 
8) Roman Babski       od 30.05.2019

Szkoła w Sułkowicach-Bolęcinie, początek lat dziewięćdziesiątych.

Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie rok 2020.
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Dziś może się to wszystko wydawać 
takie oczywiste, że wybieramy sobie 

radnych, burmistrza czy wójta lub prezy-
denta miasta, że rozliczamy ich po zakoń-
czeniu kadencji, że jako mieszkańcy pol-
skich gmin mamy wpływ na ich rozwój i na 
każdym etapie mamy dostęp do kontroli 
i informacji o własnym samorządzie. Wyda-
je się nam, jakby tak było zawsze, a przede 
wszystkim wcześniej, w Polsce Ludowej. 
Otóż w PRL samorząd był tak naprawdę 
fikcją i nie stanowił autonomicznej władzy, 
reprezentującej lokalną społeczność. Był 
częścią tzw. „jednolitej władzy państwo-
wej”. Komuniści kochali model władzy 
scentralizowanej, podporządkowanej od 
samego dołu do samej góry jednej partii, 
jednej ideologii i jednemu pierwszemu se-
kretarzowi. 

Jak wyglądało to w PRL?
Już Manifest PKWN z lipca 1944 roku 
był pierwszym krokiem do centralizacji 
całej władzy w kraju. Powstały wówczas 
na wszystkich szczeblach Rady Narodo-
we i zostały bez reszty podporządkowane 
komunistom. Powstały: Krajowa Rada Na-
rodowa, Wojewódzkie Rady Narodowe, 
Powiatowe Rady Narodowe, Miejskie Rady 
Narodowe i Gminne Rady Narodowe. 
Czyli od rządu do samorządu jedna piono-
wa struktura władzy. Nawet Konstytucję 
przekonstruowano tak, aby umożliwić po-
wstanie takiego modelu. 
Początkowo delegatami do tych rad mogli 
być wszyscy członkowie organizacji bio-
rących udział w walce z okupantem i od-
budowie kraju – a więc działające jeszcze 
wówczas partie i stowarzyszenia. Szybko 
jednak komuniści przejęli pełnię władzy 
i spacyfikowali opozycję. W 1950 roku za-
czął funkcjonować model władzy skopio-
wany z ZSRR. Tamta konstytucja (marco-
wa) faktycznie zniosła samorząd lokalny. 
Tak władza państwa sięgała do najmniej-
szych nawet wiosek. 
Cztery lata później, w 1954 r. przyszła ko-
lejna „reforma”, która wprowadziła tzw. 
„gromady” w miejsce gmin. Stworzono 

Gromadzkie Rady Narodowe, oczywi-
ście całkowicie podporządkowane partii 
i jej satelickim atrapom, jak Zjednoczo-
ne Stronnictwo Ludowe (zamiast PSL) 
i Stronnictwo Demokratyczne – zupełnie 
zmarginalizowane i fasadowe. Taka struk-
tura miała zapewnić połączenie „potrzeb 
gromad z zadaniami ogólnopaństwowy-
mi”. Nie najlepiej to działało, więc były 
kolejne „reformy”, jak ta z 1972 r. Małe 
i słabe gromady połączono znowu w gmi-
ny. Trzy lata później zlikwidowano powiaty 
(było ich 314) i w miejsce 17 województw 
utworzono 49 nowych, a na wszystkich 
tych szczeblach powstały nowe komitety 
PZPR, faktycznie najważniejsze struktury 
władzy. Jakby tego było mało to ustawa 
z lipca 1983 r. uznała rady za „terenowy 
organ władzy państwowej”. Samorząd już 
nawet nie był fikcją, od dawna nie było 
już wójtów, burmistrzów czy prezydentów 
wielkich miast – byli naczelnicy.
Niemal od samego początku (1952 r.) 
wybory do tych atrap prawdziwego sa-
morządu odbywały się za pośrednictwem 
Frontu Jedności Narodu, organizacji cał-
kowicie podporządkowanej „przewodniej 
sile narodu” czyli PZPR. Tylko FJN mógł 
rekomendować kandydatów i bywało, że 
na listach wyborczych nie było żadnego 

wyboru, bo kandydat był jeden, spraw-
dzony towarzysz, którego jako obywatele 
mieliśmy tylko zatwierdzić. Choć tak wy-
brane Rady Narodowe miały nawet swoje 
budżety – bardzo skromne – to niewiele 
od nich zależało. Liczyła się wola partii i jej 
cele – „Partia z narodem – naród z partią”. 
W gminach władza była w rękach sekreta-
rzy partyjnych. Bez ich zgody nie można 
było nawet wymienić żarówek w ulicznych 
lampach.

Przełom okrągłego stołu
Kiedy w 1989 r. opozycja usiadła do okrą-
głego stołu z upadającą władzą ludową, 
jednym z tematów do negocjacji było od-
tworzenie samorządu w Polsce. Przy tzw. 
„stoliku”, czyli jednej z grup tematycznych 
poświęconej konkretnemu zagadnieniu, 
tym razem samorządowi, usiedli przedsta-
wiciele PZPR i opozycji. Tę drugą repre-
zentowali wybitni – o tym świadczy histo-
ria – eksperci: profesorowie Jerzy Regulski, 
Michał Kulesza i Jerzy Stępień. To były 
trudne rozmowy i ostry spór, bo komuniści 
nie chcieli samorządu, który wymknie się 
ze struktury „jednolitej władzy państwo-
wej”. Mimo to udało się wypracować kom-
promis i nie tylko na nowo zdefiniować sa-
morząd, ale też stworzyć zręby jego zadań 
i kompetencji.
Po wyborach 4 czerwca 1989 r. utworzo-
no izbę wyższą parlamentu - Senat. A tam 
pełnię władzy miała już opozycja i to sena-
torowie opracowali pierwszy projekt usta-
wy o odtworzonym samorządzie. Zajęli się 
tym już na pierwszym posiedzeniu w lipcu 
pamiętnego 1989 r. W grudniu tego same-
go roku znowelizowano konstytucję i tak 
otwarła się droga do reformy. Senat przyjął 
ustawę o samorządzie w styczniu 1990 r., 
a 8 marca ratyfikował ją Sejm. Dzięki tym 
zmianom i kilku innym ustawom, mogły 
się odbyć wolne wybory do odtworzonych 
samorządów – i do urn Polacy poszli 27 
maja 1990 r. Zaczęliśmy tworzyć nowy, de-
mokratyczny samorząd, który w wolnych 
wyborach wybierali mieszkańcy polskich 
miast i wsi, a nie komitety partyjne. W więk-

Od 30 lat samorządni
Wszyscy pamiętamy datę 4 czerwca 1989 r., bo wtedy odbyły się pierwsze wolne (częściowo!) wybory w powojennej Polsce. 
Wybieraliśmy kontraktowy Sejm i odrodzony Senat. Ale rok później 27 maja 1990 roku miały miejsce kolejne, historyczne 
wybory – do odbudowywanego samorządu terytorialnego. Właśnie minęła trzydziesta rocznica tamtych wydarzeń.
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szości gmin kandydatów do tych wyborów 
rekomendowały Komitety Obywatelskie, 
wywodzące się wprost z Solidarności.

Jaki był ten nowy samorząd?
Ustawa dawała gminom osobowość 
prawną i uniezależniała od administracji 
państwowej. Stały się one też „podstawo-
wą formą organizacji życia publicznego 
w gminie, która zaspokaja zbiorowe po-
trzeby społeczności lokalnej”. Ponieważ 
samorząd stawał się właścicielem majątku 
gminnego, mogły powstawać spółki i za-
kłady komunalne wykonujące zadania ma-
jące zaspokoić potrzeby mieszkańców. Tak 
wodociągi, kanalizacje, oczyszczalnie ście-
ków, zakłady oczyszczania miast, zielenie 
miejskie, ośrodku kultury i sportu przecho-
dziły wprost pod samorząd. Podobnie było 
z ochroną zdrowia i oświatą. Powstała też 
nowa administracja na tym szczeblu, zupeł-
nie suwerenna od władzy państwowej. 
Samorząd uzyskał też udział w podatkach, 
co stanowiło fundament jego budżetu. 
Do tego mógł prowadzić działalność go-
spodarczą, generować dochody własne, 
miał udział w subwencjach i dotacjach 
do zleconych zadań, jak np. do oświaty 
czy gminnej służby zdrowia. Wszystko to 
usankcjonowała Mała Konstytucja z 1992 
r. po raz pierwszy definiując władzę gmin-
ną jako „jednostkę samorządu terytorialne-
go” (JST). Głównym autorem pierwszego 
etapu odbudowy samorządności był prof. 
Jerzy Regulski i jego zespół. 
Nadal istniała jednak dwustopniowa struk-
tura, także w samorządzie – gminny i wo-
jewódzki, bo powiatów jeszcze nie było. 
Działały więc gminy ze swymi radami i 49 
województw, a w nich sejmiki wojewódz-
kie. Dopiero po reformie w 1998 r. zlikwi-
dowano 49 województw, powstało ich 16, 
a do tego 308 powiatów. Głównym auto-
rem tego etapu był prof. Michał Kulesza.
Wróćmy jednak do 1990 r. W pierwszych 
wyborach samorządowych wybieraliśmy 
Rady Gminne, a potem one wybierały ze 
swego grona zarządy gmin i burmistrzów, 
wójtów lub prezydentów (w miastach po-
wyżej 50 tys. mieszkańców). Pierwsze bez-
pośrednie wybory wójtów, burmistrzów 
i prezydentów odbyły się dopiero w 2002 r.

Kto ma pieniądze, ten ma władzę
O sile i skuteczności każdej władzy decy-
duje jej „portfel”, czyli to, ile ma pieniędzy 
na realizowanie swoich zadań. Początko-
wo udział samorządu np. w podatkach 

płaconych przez obywateli i podmioty 
gospodarcze był dość niski, było to kilka-
naście procent tego, co płacimy państwu. 
Dziś w gminach pozostaje prawie 38 proc. 
z podatków PIT (od osób fizycznych) i 6,7 
proc. z CIT (od firm). Oprócz tego gminy 
mają dochody z innych podatków: od nie-
ruchomości, rolnego, leśnego, od środków 
transportowych, a także opodatkowanie 
w formie karty podatkowej, podatek od 
spadków i darowizn oraz podatek od czyn-
ności cywilnoprawnych.
Ale i to nie wszystko. Drugą grupą do-
chodów własnych gminy stanowią wpły-
wy z opłat: opłaty skarbowej, targowej, 
opłaty miejscowej, uzdrowiskowej itd. Są 
też wpływy z innych opłat stanowiących 
dochody gminy, uiszczanych na podstawie 
odrębnych przepisów. Są czynsze, dzierża-
wy czy zbywanie majątku.
Nie zapominajmy o dotacjach i subwen-
cjach, bowiem na niektóre zadania samo-
rząd dostaje pieniądze z budżetu państwa: 
np. subwencję oświatową, czy dotacje na 
pomoc społeczną lub świadczenia rodzin-
ne (np. 500 plus). Jeśli ma gminną służbę 
zdrowia, to jest też do niej dofinansowanie 
z naszych składek przez NFZ.
Do tego gminy mogą zaciągać zobowiąza-
nia w formie pożyczek, kredytów czy obli-
gacji. Ale zadłużać mogą się wyłącznie na 
inwestycje, nie wolno z kredytów finanso-
wać działalności bieżącej, wypłacać pensji 
pracownikom, regulować rachunków za 
energię, transport itp. 

A jak gminy gospodarują własnymi bu-
dżetami? Już w latach 90. ubiegłego wieku 
pilnie patrzono na wydatki w samorządach 
i już wtedy okazało się – na samym począt-
ku – że to, co władze państwowe potrafią 
zrobić za trzy złote, w samorządzie robio-
ne jest za złotówkę, czyli trzy razy taniej. 
Dziś te proporcje są inne i rozbieżność 
już nie tak rażąca, ale i tak to samorząd 
jest bardziej gospodarny, niż administracja 
państwowa. Państwo np. może finansować 

wydatki bieżące z kredytów, samorząd nie. 
W przypadku samorządu podchodzi to 
pod brak dyscypliny finansowej i kończy 
się w sądzie. Finanse samorządów kontro-
lują Regionalne Izby Obrachunkowe.
Oczywiście nie brak przykładów kłopotów 
samorządów, bo zdarzyło się już w kilku 
przypadkach, że ich zadłużenie doprowa-
dziło nawet do likwidacji. Ale to pojedyn-
cze przypadki na tle reszty, dobrze funkcjo-
nujących gmin.

Jak oceniamy samorząd?
Samorząd cieszy się dużym zaufaniem 
w oczach obywateli. Dwie trzecie z nas 
wystawia mu pozytywną ocenę, a ponad 70 
proc. Polaków darzy władze swojej gminy 
zaufaniem. To dane z 2019 r. po sondażu 
dla CBOS. Podobnie oceniają go polscy 
przedsiębiorcy.
– Samorządność jest jednym z filarów 
państwa i od tego, jak będzie się rozwijała, 
zależy jakość Polski. Reforma samorządu 
terytorialnego zbudowała zupełnie nową 
jakość. Ludzie mają poczucie, że ich przed-
stawiciele, których wybierają do władz 
lokalnych, mają z nimi kontakt, który nie 
urywa się w momencie zakończenia wybo-
rów, że są bardziej zorientowani w rzeczy-
wistych problemach danych społeczności. 
Patrząc na badania opinii publicznej, samo-
rząd bije na głowę władze centralne pod 
względem zaufania i dobrej oceny – mówi 
Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby 
Gospodarczej (wypowiedź dla Agencji In-
formacyjnej NEWSERIA).
Równie wysoko oceniany jest polski samo-
rząd w Unii Europejskiej, z której dotacji 
korzysta i doskonale umie tymi środkami 
gospodarować. Nasz model porównywa-
ny jest do wzorcowego skandynawskiego. 
Wielu naszych sąsiadów, głównie z daw-
nych krajów socjalistycznych, bacznie ob-
serwuje funkcjonowanie polskich JTS-ów 
i wzoruje się na naszych doświadczeniach.
Nie tylko w Polsce, ale też w oczach ob-
serwatorów z zewnątrz reformy samorzą-
dowe w naszym kraju i ich efekty uchodzą 
za najlepsze spośród wszystkich transfor-
macyjnych reform, jakich dokonaliśmy po 
zmianie ustrojowej. 
Dziś samorząd jest ostoją demokracji i plu-
ralizmu, a także stanowi przeciwwagę dla 
coraz bardziej scentralizowanej władzy 
państwowej. 

Marek Nycz
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Wspomniany dokument to „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Andrychów – Strate-
gia rozwoju gminy Andrychów”. Powstawał przez rok, a światło 
dzienne ujrzał w kwietniu 1997 roku. Informacje, dane i koncep-
cje pochodzą głównie z 1995 r., zatem sprzed ćwierć wieku. Nie 
da się ukryć, że mamy do czynienia z materiałem na obecne czasy 
dość skromnym. Trudno się temu dziwić, gdyż władze ówcze-
sne nie dysponowały wielkim budżetem, niewiele było pieniędzy 
pochodzących z zewnątrz, a więc i o rozmachu w planowaniu 
nie było mowy. A jednak strategia powstała i co ciekawe w wielu 
punktach została zrealizowana.

Czego chcieli mieszkańcy

Autorzy dokumentu skorzystali z sondażu wśród mieszkańców 
gminy na temat najważniejszych potrzeb. Priorytety były wów-
czas następujące: - poprawa stanu i zwiększenie ilości dróg i ulic, 
- poprawa stanu kanalizacji gminy w szczególności na obszarach 
wiejskich, - poprawa stanu sieci wodociągowej na terenach wiej-
skich, głównie w Sułkowicach-Bolęcinie, Sułkowicach-Łęgu, 
Targanicach i Zagórniku, - poprawa w dostępności do placówek 
służby zdrowia, w tym budowa nowej przychodni w Roczynach, 
- podniesienie standardu nauczania w szkołach podstawowych, 
w tym budowa sal gimnastycznych. Zwracano też uwagę na roz-
wój przemysłu w kierunku bardziej przyjaznym dla środowiska. 
Chciano większej liczby kin, kawiarni czy ośrodków kultury.

Szpital, który nie powstał

Autorzy „Strategii…” podpowiadali z kolei między innymi: - reali-
zację północnego ciągu ulic wschód – zachód z nowym mostem 
na Wieprzówce (inwestycję zrealizowano Biała Droga została 
połączona z Szewską i dalej Starowiejską), - utworzenie połu-
dniowego ciągu ulic – wschód – zachód z wykorzystaniem istnie-
jącego mostu na Wieprzówce (zrealizowano, zmodernizowano 
m.in. ul. Wiedeńską i Głowackiego), - budowa nowego dworca 
autobusowego (powstał); właściwe zagospodarowanie wysypiska 
(zostało zlikwidowane, jest rekultywowane), - rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej na terenach wiejskich ( z drobnymi 

wyjątkami praktycznie zrealizowano), utworzenie placówki spo-
łecznej. W tamtych latach głośno było także o planach budowy 
szpitala rejonowego w Andrychowie, autorzy dokumentu wpisali 
ją do „Strategii…”. Nic z tego nie wyszło. Jak pisały w tamtych 
czasach Nowiny Andrychowskie, jedną z lokalizacji miał być były 
internat Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Starowiejskiej. 
W połowie lat dziewięćdziesiątych marzono także o obwodnicy 
omijającej śródmieście Andrychowa. Dalej o niej – czyli Beskidz-
kiej Drodze Integracyjnej – marzymy.
To tylko niewielkie omówienie fragmentu dokumentu sprzed nie-
mal ćwierćwiecza.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Co planowano w gminie 
ćwierć wieku temu?
Porządkując dokumenty w domowych pieleszach natknąłem się na niepozorny dokument. Nie ma nawet folii okład-
kowej, ot taki sobie zbiór kartek. Jest jednak cennym źródłem informacji o tym, jaka była wtedy gmina i co ówcześni 
włodarze planowali zrealizować. 30 lat samorządności, to dobra okazja, aby się temu przyjrzeć.
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Na początku epidemii, gdy szkoły za-
częły zdalne nauczanie Ministerstwo 
Cyfryzacji uruchomiło specjalne fun-
dusze, które pochodzą z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa ZDALNA SZKO-
ŁA. Gmina Andrychów wystąpiła 
o tę dotację na początku kwietnia, 
a można było się starać o wsparcie do 
stu tysięcy. 13 kwietnia pisaliśmy, że 
Andrychów dostał maksymalną kwo-
tę dofinansowania. Natychmiast przy-
stąpiono do procedur zakupu i złożo-
no zapytania ofertowe u dostarczycieli 
takiego sprzętu. Stało się tak, ponie-
waż procedury zakupu tego sprzętu 
zostały uproszczone – nie trzeba 
było robić czasochłonnych przetar-
gów, ale wybrać dostawcę z wolnej 
ręki, choć po złożeniu u wielu z nich 
zapytań ofertowych, aby wybrać naj-
korzystniejszą. Gmina zakupiła więc 
sto tabletów i cztery laptopy. 21 maja 
dotarły do ratusza i natychmiast prze-

kazano je dyrektorom szkół. Teraz 
to oni rozdysponują sprzęt wśród 
uczniów, którzy nie mieli możliwości 
uczestnictwa w zdalnych lekcjach.
I tak do SP Nr 2 i SP Nr 4 trafiło po 
15 tabletów i po jednym laptopie; 
z kolei SP Nr 3 dostała 2 tablety, a SP 
Nr 5 – 5 tabletów. Do ZSS w Inwał-
dzie, Roczynach i Sułkowicach-Łę-
gu trafiło po 10 tabletów, a do tego 
Roczyny i Sułkowice wzbogaciły się 
każda o jeden laptop. Szkołom w Tar-
ganicach, Rzykach i Sułkowicach-Bo-
lęcinie przydzielono po 8 tabletów. 
Do Zagórnika trafi 5 tabletów, a do 
Brzezinki 4. Jak powiedział nam An-
drzej Szafrański, dyrektor GZO, jedy-
nym kryterium przy podziale sprzętu 
była liczebność uczniów. Z kolei bur-
mistrz Tomasz Żak poinformował 
dyrektorów, którzy odbierali sprzęt, że 
gmina wystąpiła o kolejne fundusze 
na sprzęt elektroniczny dla szkół i ich 
uczniów. 

n Fot. Marek Nycz

Tablety dla uczniów
Sto tabletów dla uczniów andrychowskich podstawówek odebrali 21 maja dyrektorzy szkół z rąk burmistrza Tomasza 
Żaka. Posłużą do zdalnych lekcji, jakie teraz odbywają się w czasach ogólnej kwarantanny.

Dowiedzieliśmy się, iż w tym czasie wy-
rejestrowało działalność 50 podmiotów 
gospodarczych, natomiast 106 taką dzia-
łalność zawiesiło. Nie brakowało także 
nowych firm. Powstało ich 55. Tu bilans 
jest zatem na plus. Z kolei reaktywowało 
się po stanie zawieszenia odpowiednio 59. 
Okazuje się, że w marcu i kwietniu bardzo wiele firm zaczęło zawieszać działalność, ale gdy tylko zaczęto wprowadzać różne formy 
pomocy (tzw. Tarcze czy gminny program pomocowy), to trend się odwrócił. Koronawirus i decyzje rządzących miały zatem pewien 
wpływ na prowadzących firmy. Warto jednak pamiętać, iż niektóre podmioty działają okresowo, choćby branża budowlana, która zimą 
w dużej części zawiesza działalność.
 Poniżej prezentujemy tabelkę, ilustrującą sytuację w miesiącach tuż przedkoronawirusowych (STYCZEŃ - LUTY) i w szczycie pan-
demii (MARZEC - KWIECIEŃ). Firmy, które zawiesiły i zaraz potem odwiesiły działalność są tutaj także uwzględnione. Dodajmy, 
że maj był bardzo spokojnym miesiącem. 

jd

Andrychowska gospodarka:

Działalność gospodarcza w liczbach

W gminie Andrychów 1995 podmiotów prowadzi aktywnie działalność gospodarczą (stan na koniec maja), 360 kolej-
nych istnieje, ale pozostaje w stanie zawieszenia. Sprawdziliśmy w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego, 
jak to wyglądało od stycznia do końca maja br., a więc także w czasie koronawirusa. 
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W związku z tym zapytaliśmy rzecznika pra-
sowego ING Piotra Utratę, co z osobami 
(głównie emerytami, osobami starszymi), 
które posiadają konta oszczędnościowe, 
ale nie mają kart debetowych (bankomato-
wych) i wypłacały pieniądze w andrychow-
skim punkcie? Co z innymi klientami, któ-
rzy chcą wypłacić większą gotówkę, ponad 
limit dopuszczony w karcie bankomatowej? 
Niektóre osoby sygnalizują nam też wyso-
ką awaryjność bankomatu znajdującego się 
przy Państwa placówce w Andrychowie. 

Od rzecznika otrzymaliśmy odpowiedź na-
stępującej treści:

- Chciałbym potwierdzić, że faktycznie od 1 czerwca nastąpi (odpowiedź nadeszła przed 1 
VI – dop. jd) przekształcenie naszego oddziału przy ul. Włókniarzy w placówkę bez kasy. 
Klienci będą mogli bez kosztów wpłacać i wypłacać pieniądze odpowiednio we wpłato-
macie i bankomacie. Dodatkowo przy ul. Legionów 17 znajduje się bankomato-wpłato-
mat, z którego również mogą korzystać klienci ING. Proces zamiany części placówek ING 
w oddziały bezkasowe trwa już od dłuższego czasu. Wraz z nimi zachęcamy klientów do 
posługiwania się kartami płatniczymi do wypłat pieniędzy oraz korzystania z bankowości 
internetowej. W każdym oddziale ING klienci mogą liczyć na pomoc i wyjaśnienia, jak 
posługiwać się kartą płatniczą w sklepie, jak wypłacać pieniądze w bankomacie. To samo 
dotyczy korzystania z bankowości internetowej na komputerze lub w telefonie (aplikacja 
mobilna). Dzięki programom takim jak Polska bezgotówkowa polskabezgotowkowa.pl, 
obecnie w większości punktów handlowych możemy płacić kartą i zachęcamy do tego 
naszych klientów. Zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze kupimy na targu ziemniaki płacąc 
za nie kartą – tu rozwiązaniem jest wypłata pieniędzy z bankomatu. 

Pozdrawiam,
Piotr Utrata

Ograniczenia w ING
Starsi czytelnicy Nowin Andrychowskich i słuchacze Radia Andrychów zgłosili nam problem, że od 1 czerwca br. prze-
widziano ograniczenie świadczenia usług w placówce banku ING. W szczególności nie można dokonywać tam wypłat. 

Od redakcji:
Jak widać, niestety rzecznik nie odniósł się 
bezpośrednio do problemu. Radzi, by ko-
rzystać z kart, bankomatu i wpłatomatu. 
Nie daje odpowiedzi, na pytanie o osoby, 
które potrzebują gotówkę w wysokości 
przekraczającej dopuszczalny limit do 
wypłat. Z naszych ustaleń wynika, iż po 
większe kwoty trzeba dojeżdżać do pla-
cówki w Wadowicach. Wcześniej należy 
jednak tam zadzwonić, aby personel mógł 
gotówkę przygotować dla klienta. Istnieje 
też możliwość pobierania wyższych kwot 
w bankomacie za pomocą specjalnej apli-
kacji w smartfonach. 

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Od 1 czerwca Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie otworzyła 
swoje filie w sołectwach. Przy zachowaniu wszelkich należytych środków 
ostrożności, czytelnicy mogą oddać lub wypożyczyć książki.

Filie andrychowskiej biblioteki znów czynne

Filia MBP w Sułkowicach-Bolęcinie
Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek 9.00 – 17.00
Przerwa techniczna 13.30 – 14.00
Filia MBP w Inwałdzie
Godziny otwarcia:
wtorek, środa 9.00 – 17.00
Przerwa techniczna 13.30 – 14.00
Filia MBP w Targanicach
Godziny otwarcia:
wtorek, piątek 9.00 – 17.00
Przerwa techniczna 13.30 – 14.00

Filia MBP w Roczynach
Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa 9.00 – 17.00
Przerwa techniczna 13.30 – 14.00
Filia MBP w Zagórniku
Godziny otwarcia:
czwartek, piątek 9.00 – 17.00
Przerwa techniczna 13.30 – 14.00

Filia MBP w Sułkowicach-Łęgu nieczynna 
do odwołania.
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Radni z myślą o niepełnosprawnych z powiatu 
wadowickiego zdecydowali o utworzeniu Szkoły 
Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Placówka 
powstanie w Zespole Szkół Specjalnych w Wado-
wicach. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Z innych 
decyzji, które zapadły na sesji, warto odnotować 
przeznaczenie 433 tysięcy złotych dla wadowickie-
go Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej (w tym 
szpitala) na sfinansowanie wkładu własnego w Ma-
łopolskim Systemie Informacji Medycznej (MSIM). 
To projekt mający na celu zapewnienie elektronicz-
nej wymiany danych medycznych oraz zwiększenie 
w skali regionu dostępności i jakości e-usług świad-
czonych dla pacjentów w sposób zintegrowany 
z centralnymi platformami informacji w ochronie 
zdrowia. To także budowa regionalnej platformy e-zdrowie w Małopolsce. Ważna informacja dla najemców lokali należących do samorzą-
du powiatowego i jego jednostek organizacyjnych. Radni zdecydowali o udzieleniu 50-procentowej bonifikaty w stawkach czynszowych 
za miesiące kwiecień, maj i czerwiec. Zainteresowani powinni stosowne wnioski złożyć w Starostwie Powiatowym. 

jd Fot. Facebook.pl/Powiat Wadowicki

Sesja Powiatowa: Nowa szkoła dla niepełnosprawnych, 
budowa platformy e-zdrowie, bonifikaty dla najemców

Salę gimnastyczną wadowickiego Liceum Ogólnokształcącego wyznaczono na miejsce ostatnich (7 maja) obrad Rady 
Powiatu. Część posiedzenia poświęcona była osobom niepełnosprawnym. Określono zadania, na które mają być 
przeznaczone środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pierwsze kroki powrotu do szkół
25 maja ruszyły zajęcia, na razie opiekuńcze i tylko w klasach od pierwszej do trzeciej w szkołach podstawowych. 
Zainteresowanie rodziców jest minimalne. Od 1 czerwca zaczęły się też konsultacje dla klas starszych.

Jak powiedział nam Andrzej Sza-
frański, dyrektor Gminnego Zarządu 
Oświaty, uruchomienie zajęć poprze-
dziły kilkudniowe konsultacje dyrek-
cji i nauczycieli z rodzicami. - Przez 
trzy dni, wychowawcy i dyrektorzy obdzwa-
niali rodziców i sprawdzali, kto będzie 
chciał przysyłać dzieci od 25 maja – mówi 
dyrektor Szafrański. 
Zainteresowanie rodziców uczniów 
klas I – III zajęciami opiekuńczo-
-wychowawczymi najlepiej ilustruje 
zestawienie, które stworzono po kon-
sultacjach. Publikujemy je obok. 
Dyrektor Andrzej Szafrański zazna-
cza jednak, że to dopiero pierwsze 
i ostrożne kroki na drodze do uru-
chomienia placówek oświatowych. 

- Przede wszystkim zależy nam na bez-
pieczeństwie i dlatego uruchamianie szkół 
odbywa się etapowo, a my będziemy moni-
torować sytuację – mówi dyrektor GZO.
Burmistrz Tomasz Żak dodaje, że na 
razie zajęcia mają charakter opiekuń-
czo-wychowawczy, a edukację można 
będzie prowadzić dopiero w klasach, 
których frekwencja przekroczy 10 
osób. Inaczej byłoby to krzywdzące 
dla nieobecnych, bo po ich stronie 
narastałyby zaległości. 
Od 1 czerwca – jak informuje nas 
Andrzej Szafrański – w szkołach 
podstawowych zaczęły się konsulta-
cje nauczycielskie, przedmiotowe dla 
uczniów klas starszych.

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie 
 – chętnych: 6 (w tym 1 na świetlicę)
 - Szkoła Podstawowa nr 3 w Andrychowie 
 – chętnych: 9 (od 1 czerwca 30)
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie 
 – chętnych: 21
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie 
 – chętnych: 25
- ZSS Inwałd – chętnych: 2
- ZSS Roczyny – chętnych: 25
- ZSS Sułkowice-Łęg – chętnych: 0
- ZSS Sułkowice-Bolęcina 
 – chętnych: 0 (1 uczeń na zajęcia rewitalizacyjne) 
- ZSS Targanice 
 – chętnych: 10 (w tym 2 na świetlicę)
- ZSS Zagórnik – chętnych: 1
- ZSS Rzyki – chętnych: 0
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Z radością informujemy, że pięciu uczniów tej szkoły zdobyło 
tytuł laureata Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy 
żołnierza i dzieje oręża polskiego”. Są to: Iwo Babiński (kl. 7b), 
Hubert Rupik (kl.7b), Antoni Zajdel (kl. 7b), Karol Kłobuch (kl. 
8b), Mikołaj Zacny (kl. 8b). W tegorocznej edycji uczniowie mie-
rzyli się z tematem „O niepodległość i granice Rzeczypospolitej 
1887 – 1922”. Test konkursowy był niezwykle trudny, składał 
się z pytań dotyczących historii Polski oraz historii wojskowo-
ści. Celem konkursu od lat jest kształtowanie świadomości i po-
staw patriotycznych młodego pokolenia oraz popularyzowanie 
wśród młodzieży tematyki historii wojskowości. Ten sukces to 
wynik olbrzymiej pracowitości młodych ludzi, prawdziwej pasji 
i szacunku do historii Polski. Szczególne podziękowania należą 
się opiekunce naukowej Monice Dudce. Mikołaj Zacny i Anto-
ni Zajdel startowali już we wcześniejszych edycjach konkursu. 
Mikołaj ma już na swoim koncie tytuł laureata, a Antek finalisty 
tego konkursu. Warto zaznaczyć, że Szkoła Podstawowa Nr 4 
jest jedyną szkołą w gminie, która co roku odnosi tak wspaniałe 
sukcesy w wymienionym konkursie. Andrychowska „Czwórka” 
jest także jedną z nielicznych szkół w Małopolsce, w których do 
etapu wojewódzkiego konkursu awansuje tak liczna reprezentacja 
uczniów. Serdecznie gratulujemy historycznych sukcesów.

mp Fot. Marta Paczyńska

Wielokrotnie odnosili sukcesy

Uczniowie andrychowskiej „Czwórki” już wielokrotnie od-
nosili sukcesy w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym 
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. Podobnie było 
w tym roku. 

Razem z opiekunką 
naukową – Magdale-
ną Kalinowską-Mu-
rzyn, sporo pracowali 
i wykonali wiele zadań 
matematycznych pod-
czas zajęć Koła Mło-
dych Matematyków. 
Praca się opłaciła. 
Oni już wiedzą, że: 
„Tyle jest w każdym 
poznaniu nauki, ile 
jest w niej matematyki” (Immanuel Kant). Serdecznie gratuluje-
my i życzymy kolejnych matematycznych sukcesów.

mp Fot. SP Nr 4 w Andrychowie

Finaliści z SP Nr 4

Emilia Olszewska (kl. 8b) oraz Wiktor Gwoździewicz (kl. 
8b) ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Andrychowie, zostali 
tegorocznymi finalistami Małopolskiego Konkursu Mate-
matycznego.

Pod kierunkiem mgr Izabeli Lachendro i mgr Piotra Lachendro 
nagrany został również hymn „Nie zastąpi Ciebie nikt” do słów 
Marka Dutkiewicza i muzyki Romualda Lipko. Utwór wykona-
ny przez: Weronikę Wojewodzic (III a), Agatę Jaworowską (V c), 
Marlenę Jurczak (V c), Oliwię Romik (V c), Anitę Mrzygłód (VI 
a), Zuzannę Borgosz (VII a), Julę Iskierkę (VII a) oraz Elżbietę 
Walczak (VIII a) można obejrzeć na naszym portalu www.radio-
andrychow.pl
Galeria prac wykonanych przez uczniów ZSS w Targanicach do-
stępna na www.radioandrychow.pl

Oprac p Fot. ZSS w Targanicach

W hołdzie św. Janowi Pawłowi II

Szkoła Podstawowa w Targanicach nosi imię Jana Pawła 
II. W hołdzie swojemu Patronowi, w 100 rocznicę Jego 
urodzin, uczniowie wykonali prace plastyczne pod kie-
runkiem mgr Doroty Janosz i wychowawców klas I-III. 

Wśród nowych pozycji, wielbiciele fantasy mogą znaleźć 
kolejne tomy z serii „Starship”, „Wespazjan” czy „Wiedź-
mina”. Regały z audiobookami wypełnią również kolejne 
części kryminałów Maxa Bilskiego lub Ove Løgmansbø 
(pseudonim Remigiusza Mroza). Wszystkich, którzy lu-
bią książki o tajemnicach, zagadkach, a także zabytkach, 
zachęcamy do odsłuchania serii „Wtajemniczeni” Do-
roty Suwalskiej. A co z osobami, które lubią posłuchać 
wzruszających opowieści o miłości i tęsknocie, smutku 
i nadziei, rozstaniach i powrotach, rozgrywających się na 
tle dramatycznych wydarzeń historycznych? Czeka na 

nich kilka pozycji, m.in. „Spóźnione powroty” Grażyny 
Jeromin-Gałuszki czy „Bibliotekarka z Auschwitz” A.G. 
Iturbe.
Dla młodzieży i dzieci polecamy audiobook-pakiet „Nie-
pełka” Doroty Schrammek opowiadający o przygodach 
niepełnosprawnej Weroniki. Również warte uwagi są 
przygody Tomasza z „Jowanki i gangu spod Gilotyny”, 
czy ciekawe pozycje Katarzyny Sowuły lub Agnieszki 
Stelmaszyk. Zapraszamy do wypożyczania audiobooków 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Andrychowie!

Oprac. p

Nowe audiobooki dostępne w andrychowskiej bibliotece
Długo wyczeki-
wane nowości 
z działu audio-
booków są już 
dostępne w wy-
pożyczalni. Wiel-
bicieli książki 
mówionej zapra-
szamy na Kra-
kowską 74.
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W 2014 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące w Andrycho-
wie, a w grudniu 2019 r. zdobył tytuł Magistra rusycystyki na UŚ 
w Katowicach. - Mimo napotkanych w życiu problemów staram 
się być optymistą, zawsze uśmiechniętym, realizować swoje pasje 
i zainteresowania. Jestem człowiekiem otwartym i chętnym do 
rozmów. Cieszę się tym co mam i staram się nie narzekać – pisał 
na swoim blogu Szymon.

Jasnym światłem świecił już przecież tutaj, na ziemi, będąc wśród 
nas. Mimo choroby i towarzyszącego jej bólu, kochał życie i lu-
dzi. Jego pogodna twarz była dla nas wszystkich mapą najważ-
niejszych wartości. Zawstydzał nas wolą walki, pokorą i radością 
z każdego dnia. Szymonie! Siłaczu! Wielki Mały Książę! Dzięku-
jemy! – czytamy na profilu FB andrychowskiego LO.

Rodzinie składamy szczere kondolencje.

Pogrzeb Szymona Saracha odbył się w środę 13 maja o godz. 
14.00 na Cmentarzu Komunalnym w Andrychowie.

red. Fot. LO w Andrychowie

Zmarł Szymon Sarach
11 maja, w wieku 24 odszedł Szymon Sarach – miesz-
kaniec naszej gminy, absolwent andrychowskiego LO, od 
wielu lat zmagający się z dystrofią mięśniową Duchenne-
’a (DMD). Pomimo postępującej choroby, Szymon był za-
wsze pełen optymizmu, prowadził swój blog szymon-sa-
rach.blogspot.com, na którym pisał co go cieszy i z czym 
musi prowadzić walkę.

Kiedy tylko wybuchła pandemia, harcerze zorganizowali się jako 
wolontariusze. Początkowo 21 pełnoletnich instruktorów poma-
gało osobom starszym m.in. w robieniu zakupów. Następnie ak-
cja rozszerzyła się do 100 osób, nie tylko harcerzy, ale także ich 
rodzin. Szyto maseczki, powstało ich około 4 tysiące. - Rozpoczęli-
śmy też produkcję przyłbic – mówi Aleksandra Mikuła, koordynator-
ka harcerskiej akcji. - Nasi trzej instruktorzy wytwarzali je na drukarce 
3D, co było ewenementem w ZHP w skali kraju, bo oprócz nas tylko coś 
podobnego odbywało się w Chorągwi w Gdańsku. Maseczki produkowali in-
struktorzy po pracy. Te antykoronowirusowe dzieła trafiły najpierw 
do ratowników medycznych, do szpitali, następnie do Kuchni Św. 
Brata Alberta i domów pomocy społecznej w Wadowicach oraz 
Czernichowie, później jeszcze do Wojewódzkiego Szpitala Psy-
chiatrycznego w Andrychowie, a także przedszkoli i na koniec do 
pielęgniarek środowiskowych.
Przedstawiciele ZHP otrzymali od burmistrza upominki. Gospo-
darz zdeklarował też pomoc w nawiązaniu współpracy między 
harcerzami i zuchami z Andrychowa oraz ukraińskiego Izyum. 
Wzbudziło to spore zainteresowanie wśród gości w mundurach.

jd Fot. Jacek Dyrlaga 

Burmistrz podziękował 
harcerzom
27 maja w samo południe w Urzędzie Miejskim gościli 
przedstawiciele Hufca Andrychów ZHP. Burmistrz Tomasz 
Żak wraz z zastępcą Wojciechem Polakiem podziękowali 
gościom za wolontariacki wkład na rzecz walki z korona-
wirusem.
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Jazda pod wpływem zakończona w przydrożnym rowie
Mieszkaniec powiatu wadowickiego, mając ponad 2,6 promila 
alkoholu w organizmie wsiadł za kierownicę, nie posiadając do 
tego uprawnień i w Andrychowie spowodował kolizję. Grozi 
mu do 2 lat więzienia. W środę (6 maja) andrychowscy policjan-
ci otrzymali zgłoszenie o nietrzeźwym kierującym, który zjechał 
z drogi na pole. Jak wynikało z ustaleń funkcjonariuszy, kierujący 
fordem na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, w efekcie 
czego uszkodził słupek drogowy i wjechał na przydrożne pole. 
Inny kierowca, widząc zdarzenie, zatrzymał się by sprawdzić czy 
ktoś nie potrzebuje pomocy i powiadomił o tym fakcie komisa-
riat Policji. Jak się okazało, od mężczyzny jadącego fordem była 
wyczuwalna silna woń alkoholu, a przeprowadzone przez poli-
cjantów badanie wykazało ponad 2,6 promila. Ponadto podczas 
kontroli drogowej okazało się, że mieszkaniec powiatu wadowic-
kiego nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów, gdyż 
zostały mu cofnięte decyzją Starosty Wadowickiego. Mężczyzna 
odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości, prowadzenie samocho-
du nie zastosowawszy się do decyzji właściwego organu o cofnię-
ciu uprawnień do kierowania pojazdami oraz za spowodowanie 
kolizji drogowej. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 2.

Kęty. Powodem interwencji służb ratunkowych… 
wygaszacz ekranu
Do nietypowej interwencji doszło na jednym z osiedli w Kętach. 
Policjanci i strażacy ruszyli do pożaru mieszkania. Na szczęście 
okazało się, że mieszkańcy bloku są bezpieczni, bo płomienie 
były wirtualne i pochodziły z ekranu komputera. W nocy z 10 
na 11 maja tuż przed godziną 4.00 służby ratunkowe zostały za-
alarmowane przez mieszkankę Kęt o blasku ognia, który widać 
w oknie jednego z mieszkań Osiedla Sikorskiego w Kętach. Na 
miejsce natychmiast ruszyli strażacy i policjanci. Pod wskazanym 
adresem zastali właściciela mieszkania, który zaprzeczył, aby 
w mieszkaniu doszło do pożaru. Skojarzył jednak, że w pokoju 
ma komputer, na którego monitorze jako wygaszacz ekranu usta-
wił płomienie ognia. Mundurowi potwierdzili, że dla osoby z ze-
wnątrz, włączony w ciemnym pomieszczeniu wygaszacz ekranu 
z palącym się ogniem, do złudzenia przypominał blask pożaru. 
Na podziękowania za prawidłową reakcję na zagrożenie zasługu-
je mieszkanka Kęt, która powiadomiła służby ratunkowe. Gdyby 
doszło do prawdziwego pożaru, jej pomoc mogłaby uratować 
ludzkie życie i ograniczyć skalę strat.

Kolejni kierowcy stracili prawa jazdy za nadmierną prędkość
Mimo, że policjanci cały czas ponawiają apele o rozwagę i szcze-
gólną ostrożność na drogach i przypominają, że nadmierna pręd-
kość może być przyczyną tragedii, na drogach nie brakuje pira-
tów drogowych. Tylko w weekend 9-10 maja, na terenie powiatu 
wadowickiego, policjanci ruchu drogowego zatrzymali prawa 
jazdy aż siedmiu kierującym, którzy przekroczyli dopuszczalną 

prędkość w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h. 9 maja, 
w Choczni na ul. Tadeusza Kościuszki, mundurowi zatrzymali 
dwóch nieodpowiedzialnych kierujących. Pierwszy z nich, kie-
rowca bmw, przekroczył dopuszczalną prędkość o 55 km/h, na-
tomiast kierujący seatem miał na liczniku 154 km/h przy obowią-
zującym ograniczeniu prędkości do 60 km/h. Ponadto, w trakcie 
prowadzonej kontroli okazało się, że mieszkaniec powiatu oświę-
cimskiego posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mecha-
nicznych orzeczony wyrokiem Sądu, za co grozi mu kara do 5 
lat pozbawienia wolności. Z kolei w Babicy, policjanci zatrzymali 
trzech piratów drogowych. Około godz. 9:30 „wpadł” kierujący 
volkswagenem, który jechał z prędkością 110 km/h przy dozwo-
lonej „pięćdziesiątce”, natomiast w godzinach wieczornych, poli-
cjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego oplem, który 
pędził z prędkością 138 km/h, przy obowiązującym ograniczeniu 
prędkości do 50 km/h oraz kierującego audi, który miał na licz-
niku 118 km/h przy dozwolonej „czterdziestce”. Z kolei wczoraj, 
wadowiccy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę 
volkswagena, który w terenie zabudowanym przekroczył do-
puszczalną prędkość o 61 km/h oraz kierowcę opla, który jechał 
przez Chocznię z prędkością 108 km/h i tym samym przekroczył 
dozwoloną prędkość o 58 km/h. Kierowcy zostali ukarani man-
datami i punktami karnymi oraz zostały im zatrzymane prawa 
jazdy, które będą mogli odzyskać za trzy miesiące.
 
LPR w Andorii: Upadek nie wypadek
14 maja przed rozpoczęciem pracy na andrychowskiej odlewni 
zasłabł pracownik. Potrzebna była interwencja Lotniczego Pogo-
towia Ratunkowego. Śmigłowiec lądował na terenie Andorii S.A.
Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego Andorii S.A. Kamil 
Szypuła zdementował doniesienia lokalnych portali jakoby na te-
renie zakładu doszło do wypadku. 

Okazuje się, że pracownik chorujący na cukrzycę zasłabł i upadł 
na posadzkę. Stało się to jeszcze przed podjęciem pracy. Koniecz-
na była interwencja LPR. Chorego przewieziono śmigłowcem do 
wadowickiego szpitala, a po wstępnej diagnozie zdecydowano 
o dalszym przetransportowaniu mężczyzny drogą powietrzną do 
jednej z klinik w Krakowie.

Kradzież dezodorantów
Do zdarzenia doszło w połowie maja br. w jednej z placówek 
handlowych na terenie miasta. Pracownik ochrony usiłował za-

Fot. DK52info
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trzymać jednego z klientów podejrzewając, że ten chwilę wcze-
śniej dokonał kradzieży. Podejrzewany mężczyzna nie dał się jed-
nak zatrzymać. Stał się agresywny wobec ochroniarza i używając 
wobec niego przemocy, wyrwał się i uciekł. Pracownik ochrony 
w wyniku upadku doznał urazu głowy i został przetransportowa-
ny do szpitala, gdzie przebywa do chwili obecnej. Tą sprawą zajęli 
się kryminalni, którzy ustalili tożsamość sprawcy i zatrzymali go 
na terenie miasta. Jak się okazało mężczyzna ukradł ze sklepu 
dezodoranty o wartości ponad 90 złotych. Wadowiczanin, do-
brze znany policjantom, usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej, 
do którego się przyznał. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.

Strażnicy uratowali mężczyznę
19 maja około godziny 20.20 funkcjonariusz straży miejskiej otrzy-
mali informację, że w rejonie mostu na ul. Tkackiej w Andrychowie 
znajduje się mężczyzna w złym stanie fizycznym, w korycie rzeki 
Targaniczanki. Natychmiast na miejsce udał się patrol strażników, 
gdzie zastano leżącego w wodzie 45-letniego mieszkańca Andry-
chowa. Mężczyzna miał objawy znacznego wychłodzenia ciała 
(hipotermii), w postaci dezorientacji oraz silnych drgawek mięśnio-
wych. Został on wyciągnięty na brzeg rzeki, gdzie funkcjonariusze 
udzielili mu pierwszej pomocy i na miejsce zdarzenia wezwali ze-
spół ratownictwa medycznego. Z wstępnych rozpytań świadków 
udało się ustalić, iż mężczyzna upadł z kilkumetrowej skarpy do 
wody w wyniku czego doznał obrażeń ciała, które nie pozwoliły 
mu na samodzielne wydostanie się z koryta rzeki.

Mężczyzna z łomem zaczepiał przechodniów
18 maja około godziny 18:00 andrychowski komisariat policji zo-
stał poinformowany o mężczyźnie, który biegał z łomem w rę-
kach w okolicach leżącej w ciągu drogi krajowej nr 52 ulicy Kra-
kowskiej i Batorego i zaczepiał przechodniów – przekazuje portal 
wadowiceonline.pl Jednego z przechodniów mężczyzna uderzył, 
na szczęście niegroźnie. Interweniowała policja. Mężczyzna był 
nietrzeźwy. Trafił do izby wytrzeźwień. 30-letni mieszkaniec Bu-
lowic jest znanym policji rozrabiaką.

Odkręcona butla z gazem powodem interwencji służb
20 maja w budynku poczty był wyczuwalny zapach gazu. W trak-
cie remontu pracownicy zostawili odkręconą butlę. 5 osób ewa-
kuowało się z budynku, nikomu nic się nie stało. Butlę zakręcono 
i wyniesiono, budynek przewietrzono. 

Wypadek w pracy 
22 maja 2020 o godzinie 7.20 w jednej z firm na terenie Kęt do-
szło do nieszczęśliwego wypadku przy pracy. Jak wstępnie ustalili 
policjanci 62-letni operator wózka widłowego, podczas cofania po-
trącił 64-letniego pracownika. W wyniku wypadku poszkodowany 
doznał poważnych obrażeń nogi, w związku z tym pod opieką ra-
towników medycznych LPR został przetransportowany helikopte-
rem do jednego ze śląskich szpitali. W trakcie dalszego postępowa-
nia zostaną ustalone dokładne okoliczności tego wypadku.

Ewakuacja starszego małżeństwa z pożaru
Policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Po-
licji w Kętach, starszy sierżant Krystian Kruczała oraz starszy 

posterunkowy Mateusz Płonka, bezpiecznie ewakuowali starsze 
małżeństwo z palącego się domu. Mundurowi zaopiekowali się 
seniorami, a następnie oddali ich pod opiekę rodziny. W nocy 
z 20/21 maja 2020, tuż po północy służby ratunkowe zostały za-
alarmowane przez mieszkańca Bielan o pożarze stodoły stojącej 
pomiędzy dwoma domami jednorodzinnymi. Najbliżej miejsca 
zdarzenia był jeden z policyjnych patroli. Funkcjonariusze w kilka 
chwil byli na miejscu. W rozmowie z właścicielką jednego z bu-
dynków ustalili, że w drugim z domów znajduje się starsze mał-
żeństwo. Mundurowi weszli do wnętrza i w jednym z pomiesz-
czeń odnaleźli śpiące małżeństwo. Po przekazaniu informacji 
o pożarze, natychmiast wyprowadzili je na zewnątrz, a następnie 
umieścili w radiowozie. Po ustaleniu, że 86 – letnia kobieta, ani jej 
o rok starszy mąż nie wymagają pomocy medycznej, przewieźli 
ich do rodziny mieszkającej kilka przecznic dalej. W akcji gaśni-
czej, która trwała do godzin rannych brało udział 11 zastępów 
Straży Pożarnej z Oświęcimia, gminy Kęty oraz gminy Brzeszcze. 
Aktualnie policjanci ustalają okoliczności oraz przyczyny pożaru, 
który strawił stodołę oraz uszkodził dachy dwóch budynków.

Uderzenie pioruna i pożar poddasza
26 maja piorun uderzył w komin jednego z domów na ul. Biała 
Droga w Choczni. Doszło do pożaru poddasza. Na szczęście, 
dzięki szybkiej interwencji straży pożarnej, udało się opanować 
pożar. Nie doszło do jego rozprzestrzenienia. W akcji wzięli 
udział ratownicy z JRG Wadowice, OSP Chocznia, OSP Kaczy-
na i OSP Wadowice.

Nietrzeźwy kierowca
Pod koniec maja na ul. Krakowskiej policjanci Ogniwa Patrolo-
wo-Interwencyjnego andrychowskiego komisariatu, zatrzymali 
do kontroli drogowej kierowcę seata. Od mężczyzny była wy-
czuwalna silna woń alkoholu, a badanie potwierdziło tylko przy-
puszczenia mundurowych. 31-letni mieszkaniec powiatu wado-
wickiego miał w organizmie 1,13 promila alkoholu. Ponadto, po 
sprawdzeniu w policyjnym systemie wyszło na jaw, że posiada on 
aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. W trakcie kontroli 
samochodu policjanci znaleźli także środki odurzające w postaci 
amfetaminy. Kierujący został zatrzymany. 31-latek usłyszał trzy 
zarzuty tj. prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, prowa-
dzenia samochodu pomimo sądowego zakazu oraz posiadania 
środków odurzających, do których się przyznał. Mężczyźnie gro-
zi do 5 lat więzienia.
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ZORGANIZUJ IMPREZĘ Z KULTURĄ!

www.kultura.andrychow.eu • www.fb.com/kulturaandrychow • www.instagram.com/kulturaandrychow • YouTube Kultura Andrychów

„Wiadomości kulturalne” na antenie Radia Andrychów w każdy czwartek (godz.: 9:10 – 10:00). Zapraszamy!

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY

j u r o r z y

Kasa w MDK w Andrychowie czynna od poniedziałku do piątku w godz.: 
8.00 – 15.00. MDK w Andrychowie, ul. Szewska 7, tel.: 33 875 31 05,  
512 442 918, 530 474 008.

18 września | mdk andrychów

koncert 
andrzej piaseczny
kameralnie

Bilety zakupione na termin  

koncertu 15 marca  

ZACHOWUJĄ WAŻNOŚĆ!

koncert przeniesiony 

z 15 marca 2020 r.

Pomysł na prezent?
23 czerwca | Dzień Ojca

9 października | mdk andrychów

Coraz żywsza nadzieja na przepiękną, KULTURAlną normalność...
Od 6 czerwca wprowadzona zostaje możliwość odmrożenia funkcjonowania kin, teatrów, filharmonii, audytoriów w domach kultury  
i cyrków pod trzema warunkami: to nie jest obowiązek – to możliwość; wypełniamy pojemność widowni do 50% tak, by kontakt był  
rozluźniony oraz nosimy maseczki – informacja podana przez wicepremiera, ministra kultury prof. Piotra Glińskiego podczas konferencji 
prasowej 27 maja 2020 r. Minister kultury zwrócił również uwagę, że w związku z odmrożeniem od 30 maja możliwości zgromadzeń 
do 150 osób przy zachowaniu rygorów sanitarnych, od tego momentu będą mogły także być organizowane koncerty plenerowe.
Zatem już niedługo, w związku z tą decyzją, podamy Państwu szczegółowe informacje kiedy i w jakiej formie ponownie ruszy kulturalna 
machina w naszej Gminie! Zapraszamy na stronę www.kultura.andrychow.eu – tam zamieszczamy wszelkie aktualności dotyczące 
bieżących działań CKiW w Andrychowie.

Źródło: www.gov.pl/web/kultura, fragmenty artykułu z 27 maja 2020 r.

Zespół CKiW w Andrychowie
Znamy wyniki V Konkursu Wokalnego ŚPIEWANKA w wersji on-line!
Jak się okazało nowa forma konkursu, która wymagała od uczestników zarejestrowania prezentacji, tj. wykonania dwóch piosenek, po-
przez zapis obrazu i dźwięku kamerą cyfrową (np. smartfonem) i kolejno przesłania drogą elektroniczną linku do tego nagrania na 
mailowy adres konkursowy, okazała się bardzo przystępna dla młodych zdolnych wokalistów z całej Gminy – do CKiW w Andrychowie 
wpłynęły 33 zgłoszenia (34 uczestników)! Uczestnicy oceniani byli przez Jury w trzech kategoriach wiekowych: I – uczniowie klas I-III szkoły 
podstawowej (18 zgłoszeń), II – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej (11 zgłoszeń), III – uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej  
(4 zgłoszenia).
28 maja 2020 r. Jury – w składzie: Jerzy Górka (przewodniczący), Kinga Piesko oraz Aneta Lachendro – dokonało oceny prze-
słanych prezentacji i przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

Ponadto Jury przyznało nagrodę Grand Prix, którą zdobyła MILENA BRYJA 
z Roczyn (uczestniczka I kategorii wiekowej).
Jury wyraziło uznanie dla entuzjazmu wykonań wszystkich uczestniczących 
w Konkursie.
Uczestnikom i zwycięzcom serdecznie GRATULUJEMY! Życzymy Wam wielu 
sukcesów i przede wszystkim – pozostańcie wierni swojej pasji!
Zwycięskie prezentacje konkursowe: na stronie www.kultura.andrychow.eu,  
profilu FB oraz na kanale YouTube CKiW w Andrychowie.

Kategoria I (uczniowie klas I – III SP):
I miejsce: Dorian Bubak – Sułkowice-Bolęcina
II miejsce: Karol Piekiełko – Sułkowice-Bolęcina
II miejsce: Martyna Gawron 
i Jagoda Wrona – Andrychów
III miejsce: Michał Stuglik – Andrychów
Wyróżnienia:
Julita Ludwikowska – Sułkowice-Bolęcina
Jagoda Syty – Sułkowice
Nikola Krzanak – Sułkowice
Kategoria II (uczniowie klas IV – VI SP):
I miejsce: Zuzanna Fryt – Targanice
II miejsce: Nadia Waluś – Andrychów
III miejsce: Julia Majdak – Bulowice
III miejsce: Agata Kasprzak – Sułkowice
Wyróżnienia:
Olaf Handerski – Andrychów
Nikola Kapela – Andrychów
Hanna Stuglik – Inwałd
Kategoria III (uczniowie klas VII – VIII SP):
I miejsce: Justyna Rusinek – Inwałd
I miejsce: Magdalena Kożuch – Brzezinka
II miejsce: Malwina Hernas – Andrychów

oFERUJEMY*:
•  wynajem sceny mobilnej (szer. 7 m, wys. 4, gł. 6 m)
•  wynajem nagłośnienia i oświetlenia z możliwością obsługi
•  wynajem podestów scenicznych (wymiary 1 x 2 m)
•  wynajem stolików, krzeseł
•  wynajem namiotów
•  wynajem sal i pomieszczeń na placówkach
•  wynajem sali konferencyjno-kinowej (I piętro MDK w Andrychowie)
•  wynajem sali konferencyjnej (siedziba CKiW w Andrychowie)
•  usługi przygotowania projektu graficznego
•  usługi kserowania, opracowania i druku materiałów reklamowych oraz instalowania dekoracji
•  zamieszczenie plakatów w przestrzeni reklamowej CKiW w Andrychowie

XIII Gminny Konkurs Recytatorski 
„SZELKI – HUMoR W LITERATURZE”

Zgłoszenia  
przyjmowane są  
do 9 czerwca!
Szczegóły znajdziecie w Regulaminie Konkursu:
www.kultura.andrychow.eu/pikon 

*Szczegółowy Cennik na usługi świadczone przez CKiW w Andrychowie znajduje się na stronie: www.kultura.andrychow.eu/oferta
Dochód z w/w usług przeznaczamy na poszerzanie oferty kulturalnej, rozwój i dalszą działalność grup artystycznych CKiW w Andrychowie,  
m. in. na: warsztaty, wyjazdy na przeglądy, zakup strojów i elementów dekoracji.

Bajkolandia | 2017Bajkolandia | 2018Bajkolandia | 2019

milena Bryja

zuzanna Frytdorian BuBak justyna rusinek magdalena kożuch

Patronat medialny: NoWiNY ANdRYchoWsKie • RAdio ANdRYchóW

Fo
t. 

Ja
ro

sł
aw

 S
ku

pi
eń

 / 
N

ow
in

y 
An

dr
yc

ho
w

sk
ie

 (B
AJ

KO
LA

ND
IA

 | 2
01

8)



radioandrychow.pl

kultura

Nowiny Andrychowskie, nr 6 (354) - czerwiec 2020

kultura

ZORGANIZUJ IMPREZĘ Z KULTURĄ!

www.kultura.andrychow.eu • www.fb.com/kulturaandrychow • www.instagram.com/kulturaandrychow • YouTube Kultura Andrychów

„Wiadomości kulturalne” na antenie Radia Andrychów w każdy czwartek (godz.: 9:10 – 10:00). Zapraszamy!

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY

j u r o r z y

Kasa w MDK w Andrychowie czynna od poniedziałku do piątku w godz.: 
8.00 – 15.00. MDK w Andrychowie, ul. Szewska 7, tel.: 33 875 31 05,  
512 442 918, 530 474 008.

18 września | mdk andrychów

koncert 
andrzej piaseczny
kameralnie

Bilety zakupione na termin  

koncertu 15 marca  

ZACHOWUJĄ WAŻNOŚĆ!

koncert przeniesiony 

z 15 marca 2020 r.

Pomysł na prezent?
23 czerwca | Dzień Ojca

9 października | mdk andrychów

Coraz żywsza nadzieja na przepiękną, KULTURAlną normalność...
Od 6 czerwca wprowadzona zostaje możliwość odmrożenia funkcjonowania kin, teatrów, filharmonii, audytoriów w domach kultury  
i cyrków pod trzema warunkami: to nie jest obowiązek – to możliwość; wypełniamy pojemność widowni do 50% tak, by kontakt był  
rozluźniony oraz nosimy maseczki – informacja podana przez wicepremiera, ministra kultury prof. Piotra Glińskiego podczas konferencji 
prasowej 27 maja 2020 r. Minister kultury zwrócił również uwagę, że w związku z odmrożeniem od 30 maja możliwości zgromadzeń 
do 150 osób przy zachowaniu rygorów sanitarnych, od tego momentu będą mogły także być organizowane koncerty plenerowe.
Zatem już niedługo, w związku z tą decyzją, podamy Państwu szczegółowe informacje kiedy i w jakiej formie ponownie ruszy kulturalna 
machina w naszej Gminie! Zapraszamy na stronę www.kultura.andrychow.eu – tam zamieszczamy wszelkie aktualności dotyczące 
bieżących działań CKiW w Andrychowie.

Źródło: www.gov.pl/web/kultura, fragmenty artykułu z 27 maja 2020 r.

Zespół CKiW w Andrychowie
Znamy wyniki V Konkursu Wokalnego ŚPIEWANKA w wersji on-line!
Jak się okazało nowa forma konkursu, która wymagała od uczestników zarejestrowania prezentacji, tj. wykonania dwóch piosenek, po-
przez zapis obrazu i dźwięku kamerą cyfrową (np. smartfonem) i kolejno przesłania drogą elektroniczną linku do tego nagrania na 
mailowy adres konkursowy, okazała się bardzo przystępna dla młodych zdolnych wokalistów z całej Gminy – do CKiW w Andrychowie 
wpłynęły 33 zgłoszenia (34 uczestników)! Uczestnicy oceniani byli przez Jury w trzech kategoriach wiekowych: I – uczniowie klas I-III szkoły 
podstawowej (18 zgłoszeń), II – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej (11 zgłoszeń), III – uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej  
(4 zgłoszenia).
28 maja 2020 r. Jury – w składzie: Jerzy Górka (przewodniczący), Kinga Piesko oraz Aneta Lachendro – dokonało oceny prze-
słanych prezentacji i przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

Ponadto Jury przyznało nagrodę Grand Prix, którą zdobyła MILENA BRYJA 
z Roczyn (uczestniczka I kategorii wiekowej).
Jury wyraziło uznanie dla entuzjazmu wykonań wszystkich uczestniczących 
w Konkursie.
Uczestnikom i zwycięzcom serdecznie GRATULUJEMY! Życzymy Wam wielu 
sukcesów i przede wszystkim – pozostańcie wierni swojej pasji!
Zwycięskie prezentacje konkursowe: na stronie www.kultura.andrychow.eu,  
profilu FB oraz na kanale YouTube CKiW w Andrychowie.

Kategoria I (uczniowie klas I – III SP):
I miejsce: Dorian Bubak – Sułkowice-Bolęcina
II miejsce: Karol Piekiełko – Sułkowice-Bolęcina
II miejsce: Martyna Gawron 
i Jagoda Wrona – Andrychów
III miejsce: Michał Stuglik – Andrychów
Wyróżnienia:
Julita Ludwikowska – Sułkowice-Bolęcina
Jagoda Syty – Sułkowice
Nikola Krzanak – Sułkowice
Kategoria II (uczniowie klas IV – VI SP):
I miejsce: Zuzanna Fryt – Targanice
II miejsce: Nadia Waluś – Andrychów
III miejsce: Julia Majdak – Bulowice
III miejsce: Agata Kasprzak – Sułkowice
Wyróżnienia:
Olaf Handerski – Andrychów
Nikola Kapela – Andrychów
Hanna Stuglik – Inwałd
Kategoria III (uczniowie klas VII – VIII SP):
I miejsce: Justyna Rusinek – Inwałd
I miejsce: Magdalena Kożuch – Brzezinka
II miejsce: Malwina Hernas – Andrychów

oFERUJEMY*:
•  wynajem sceny mobilnej (szer. 7 m, wys. 4, gł. 6 m)
•  wynajem nagłośnienia i oświetlenia z możliwością obsługi
•  wynajem podestów scenicznych (wymiary 1 x 2 m)
•  wynajem stolików, krzeseł
•  wynajem namiotów
•  wynajem sal i pomieszczeń na placówkach
•  wynajem sali konferencyjno-kinowej (I piętro MDK w Andrychowie)
•  wynajem sali konferencyjnej (siedziba CKiW w Andrychowie)
•  usługi przygotowania projektu graficznego
•  usługi kserowania, opracowania i druku materiałów reklamowych oraz instalowania dekoracji
•  zamieszczenie plakatów w przestrzeni reklamowej CKiW w Andrychowie

XIII Gminny Konkurs Recytatorski 
„SZELKI – HUMoR W LITERATURZE”

Zgłoszenia  
przyjmowane są  
do 9 czerwca!
Szczegóły znajdziecie w Regulaminie Konkursu:
www.kultura.andrychow.eu/pikon 

*Szczegółowy Cennik na usługi świadczone przez CKiW w Andrychowie znajduje się na stronie: www.kultura.andrychow.eu/oferta
Dochód z w/w usług przeznaczamy na poszerzanie oferty kulturalnej, rozwój i dalszą działalność grup artystycznych CKiW w Andrychowie,  
m. in. na: warsztaty, wyjazdy na przeglądy, zakup strojów i elementów dekoracji.

Bajkolandia | 2017Bajkolandia | 2018Bajkolandia | 2019

milena Bryja

zuzanna Frytdorian BuBak justyna rusinek magdalena kożuch

Patronat medialny: NoWiNY ANdRYchoWsKie • RAdio ANdRYchóW

Fo
t. 

Ja
ro

sł
aw

 S
ku

pi
eń

 / 
N

ow
in

y 
An

dr
yc

ho
w

sk
ie

 (B
AJ

KO
LA

ND
IA

 | 2
01

8)



20 radioandrychow.pl

historia

Święto bardzo szybko zostało spopularyzowane. Z Gdyni, w któ-bardzo szybko zostało spopularyzowane. Z Gdyni, w któ-
rej odbywały się główne obchody, rozprzestrzeniło się na inne 
nadmorskie miejscowości, a wkrótce i na całą Polskę. Relacjo-
nująca uroczystości w 1933 r. redakcja czasopisma „Morze” nie 
kryła radości: „Tegoroczne „Święto Morza” (…) stało się spon-
taniczną, żywiołową poprostu, powszechną i jednomyślną mani-
festacją całego narodu na rzecz morza. Nie było takiego zakątka 
w całym kraju, ani też takiego skupienia Polaków na obczyźnie, 
gdzieby nie odbyły się uroczyste pochody, manifestacje, akadem-
je, zgromadzenia publiczne, na których uchwalano jednogłośnie 
rezolucje niezłomnego trwania nad brzegiem Bałtyku”1.
Z kolei w dodatku do „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” 
z 17 lipca 1933 r. możemy przeczytać: „Uroczystość „Święta Mo-
rza” przybrała tego roku charakter powszechny i ogólny. Wszyst-
kie miasta i miasteczka na terenie Rzeczypospolitej złączyły się 
w tym dniu z Gdynią, gdzie skoncentrowała się uroczystość mor-
ska. Rozumiejąc znaczenie tej manifestacji wydajemy specjalny 
dodatek, ilustrujący przebieg „Święta Morza”. Wśród zdjęć przed-
stawiających uroczystości, które odbyły się 29 czerwca 1933r. 
  
1  Pisownia oryginalna.

w wielu miastach Polski znalazła się również fotografia przed-
stawiająca pochód maszerujący przez dzisiejszą ulicę Krakowską 
w Andrychowie. Na pierwszym planie widoczna jest grupa od-
świętnie ubranych kobiet.
Święto Morza jako uroczystość państwowa o charakterze central-jako uroczystość państwowa o charakterze central-ć państwowa o charakterze central- państwowa o charakterze central-
nym obchodzone było do 1939 r. Po II wojnie światowej wyda-
rzenie reaktywowano – pierwsza uroczystość odbyła się w Gdań-ń-
sku w 1945 r. Również dziś organizowana jest co roku w różnych 
nadmorskich miejscowościach.

Daria Rusin

Bibliografia:
„Ilustrowany Kuryer Codzienny: dodatek do Nr. 196 „Ilustrowa-
nego Kuryera Codziennego” z dnia 17 lipca 1933 r.”, 1933, Rok 
IX, nr 29.
„Morze: Organ Ligi Morskiej i Kolonjalnej”, 1932, z. 7-8 (lipiec-
-sierpień).
„Morze: Organ Ligi Morskiej i Kolonjalnej”, 1933, z. 8-9 (sier-
pień-wresień).

Obchody Święta Morza w Andrychowie. Grupa kobiet podczas pochodu. Zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego, sygn. 3/1/0/6/3564.

Zdjęcia z andrychowskiej szuflady (3)
Tradycja obchodów święta morza wywodzi się z kaszubskich obrzędów ludowych, podkreślających związek tamtej-
szych mieszkańców z Bałtykiem. W 1932 roku w Gdyni po raz pierwszy odbyły się państwowe obchody Święta Morza 
z udziałem najwyższych władz. Pomysłodawcą uroczystości był Antoni Wachowiak, gdyński radny i członek tamtej-
szego zarządu Ligi Morskiej i Kolonialnej, która stawiała sobie za cel propagowanie wśród Polaków tematyki morskiej.
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Suchy Potok Zagórnicki
Potok w centrum Zagórnika, po wielu latach starań miejscowych 
społeczników oraz Rady Sołeckiej i władz miasta, został uregulowa-
ny. Widać to doskonale przy głównej drodze czyli ulicy Solakiewicza. 
Ma jednak także swoje drugie oblicze, ukryte wśród krzaków czy 
zarośli, w niektórych miejscach niedostępne przez podmokły teren, 
a w innych ze względu na ogrodzenia (nawet przebiegające nad kory-
tem, uniemożliwiające całkowity dostęp do potoku) wykonane przez 
gospodarzy. To właśnie tamtędy wędrowaliśmy z Antonim Krama-
rzem. Najbardziej rzuca się w oczy brak w potoku wody, a jeśli już to 
widać śladowe ilości, przypominające raczej kałużę niż niegdysiejszy 
bystry ciek wodny. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest co najmniej 
kilka. Na pewno mało deszczów i susze ostatnich lat są jedną z nich. 
Rafał Mrzygłód, którego posesja znajduje się w sąsiedztwie potoku 
mówi o kolejnej: - Niektórzy mieszkańcy zasypywali potok, żeby powiększyć 
sobie teren koło domu na przykład na parkingi. Kiedy były powodzie to znów 
odkopywali. Ze względu na działalność człowieka woda musiała sobie 
znajdować inne, podziemne ujście. Zagórniczanin podkreśla, że wie-
le lat temu w Potoku Zagórnickim wody nie brakowało. Był młyn 
wodny i staw. Zdaniem Rafała Mrzygłoda także regulacja polegająca 
m.in. na pogłębieniu nurtu spowodowała, że stan wód obniżył się 
i w dalszym biegu potoku wody jest niewiele. Są także inne przy-
czyny, które można zaobserwować, przedzierając się przez zarośla. 
Niektórzy gospodarze czerpią wodę z potoku do własnych celów. 
Na posesjach powstały stawy rybne i oczka wodne. Nie wnikamy 
w legalność takich działań, bo zapewne każdy przypadek to osobna 
sprawa. Co więcej, niektóre osoby nad potokiem postawiły ogrodze-
nia i tym samym niejako go „zaanektowały”. O podsumowanie tej 
swoistej wizytacji poprosiliśmy naszego przewodnika. - Dla mnie jest 
bardzo ciekawa sprawa, w jaki sposób wielkie plany zostaną zrealizowane, jak 
zostanie zasilony Staw Anteckiego – stwierdza jednym, krótkim zdaniem 
Antoni Kramarz. 

Samorząd spokojny o przyszłość inwestycji
Sprawę próbowaliśmy wyjaśnić w firmie opracowującej koncep-
cję i plany związane z rewitalizacją Pańskiej Góry i Stawu Antec-
kiego. Odpowiedzi nie otrzymaliśmy, ale jak wyjaśnił nam kie-
rownik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego 
w Andrychowie Szymon Wnęczak, wspomniana firma nie zaj-
muje się sprawami dopływu wody. Początkowo tak zamierzano 
uczynić i nawet ujęto to w pierwszym przetargu na realizację 
przedsięwzięcia. Natomiast w drugim już nie, gdyż w ten sposób 
władze miejskie chciały uniknąć opóźnień inwestycyjnych. Po-
tok meandrował, zmieniał nurt i teraz zapewne przepływa przez 
tereny prywatne. Trzeba by było zatem pozyskiwać zezwolenia 
i uzgodnienia nie tylko z administratorem Potoku Zagórnickiego 
(jest nim Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie), ale 
również z osobami prywatnymi. Co więcej, należałoby w miarę 
szybko wyjaśniać w szczegółach stan prawny poszczególnych od-
cinków tego cieku wodnego. To zapewne stanie się w przyszłości, 
w kolejnym etapie realizacji inwestycji. Jak zatem będzie zasila-
ny Staw Anteckiego? - Akumulacja wody odbywać się będzie w okre-
sach intensywnych opadów – stwierdza Szymon Wnęczak. - To będzie 
w okresie raczej jesiennym. Szef  inwestycji deklaruje, że jest także 
alternatywne źródło pozyskania wody, ale na razie za wcześnie 
o tym mówić. Co ważne, badania hydrologiczne wykazują, iż nie 
powinno być problemów z pozyskaniem wody do Stawu Antec-
kiego. Za przykład może posłużyć staw w Parku Miejskim za-
opatrywany z tego samego źródła, a więc Potoku Zagórnickiego. 
 

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Skąd woda do Stawu Anteckiego?
Kilka miesięcy temu rozpoczęła się realizacja ambitnego przedsięwzięcia związanego z rewitalizacją Pańskiej Góry. 
Jego częścią będzie też ożywienie Stawu Anteckiego poprzez przekształcenie go w teren rekreacyjny, a nawet re-
zerwuar wodny. Jest jednak pewien problem, z którym postanowił się z nami podzielić (nim dojdzie do realizacji 
zasadniczej części inwestycji) były zastępca burmistrza i wieloletni samorządowiec – Antoni Kramarz. Aby to wyjaśnić 
wybraliśmy się z nim na rekonesans wzdłuż Potoku Zagórnickiego.

Antoni Kramarz pokazuje jeden z przypadków poboru 
wody do celów prywatnych.

Potok zupełnie bez wody
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Kiedy i w jakich okolicznościach poja-
wił się pomysł na spisanie wspomnień? 
Czy książka powstawała od początku 
w języku polskim?
Wanda Romer: Ciągle wspominałam te 
moje przeżycia, opowiadałam koleżankom, 
przyjaciołom, więc chciałam je też napisać. 
Kiedy wreszcie znalazłam dość czasu by zre-
alizować swój pomysł, a to było mniej więcej 
czterdzieści lat temu, zrobiłam to po francu-
sku, gdyż żyła jeszcze moja Matka, a ja wów-
czas nie miałam kontaktu z językiem pol-
skim. Z moją Matką mówiłam wyłącznie po 
francusku (ostatni raz uczyłam się po polsku 
w Bukareszcie w II klasie gimnazjalnej). Na-
pisałam tylko pierwszą część, do chwili gdy 
poznałam mojego przyszłego męża. Później, 
będąc tłumaczem zawodowo, przetłumaczy-
łam dla włoskich przyjaciół na język włoski. 
Mniej więcej 10 lat temu zdecydowałam się 
opublikować moje wspomnienia po polsku, 
poszerzone o drugą część, już współczesną. 
W międzyczasie pracowałam już w Ognisku 
Polskim w Turynie, więc moja polszczyzna 
się nieco poprawiła.

Skąd tytuł „(Na)dzieje”?
Z tytułem miałam kłopoty. Wersja francu-
ska nazywała się „Odisee du XX siècle”. 
Przez wszystkie rozdziały, a więc dzieje 
mojego życia, przewijają się moje różne 
nadzieje, zawsze byłam optymistką, snułam 
plany i marzenia oraz wierzyłam, że one się 
spełnią. Mąż Basi Romer Kukulskiej wpadł 
na pomysł [NA]DZIEJE – uznałam, że to 
bardzo trafnie odnosi się do moich losów.

Opowieść rozpoczyna Pani od wybu-
chu II wojny światowej i wyjazdu z ro-
dzinnego majątku w Inwałdzie. Dlacze-
go właśnie ten moment?
W 1939 roku miałam 7 lat. Wybuch wojny 
był dla mnie ogromnym przeżyciem, nagle 
wszystko co kochałam, musiałam porzucić, 
opuścić bliską rodzinę i wyjechać w nieznane, 
w panice i popłochu uciekając przed bom-
bami. Tamte pierwsze dni wojny wryły się 

w moją pamięć bardzo mocno, wracały do 
mnie w koszmarnych snach przez wiele lat. 
Ale również dlatego, że wspomnienia są na 
tle historycznym i był to dobry początek dla 
książki. Przerywam tragiczne chwile w Kra-
kowie i opowiadam trochę o wcześniejszych 
latach i ciekawych zdarzeniach, a potem wra-
cam do okrutnej podróży i ucieczki do Ru-
munii.

Ta drobiazgowość opisów i niezwykła 
spostrzegawczość zaskakują, zwłaszcza 
jeśli weźmiemy pod uwagę, że swoją hi-
storię rozpoczyna Pani od wspomnień 
z czasów dzieciństwa. Uderza również 
fakt, że już w tej pierwszej części wpro-
wadza Pani czytelnika w świat, któ-
ry zwykle był przed dziećmi przecież 
zamknięty, mam tu na myśli przede 
wszystkim środowisko dyplomatów.
Muszę Pani zdradzić, że mam doskona-
łą pamięć, na przykład do dziś pamiętam 
smak lodów z Andrychowa, z małej cu-
kierni do której często jeździłam linijką 
(jednokołowy pojazd z deską – przyp. red.). 
Byłam trochę niezwykłym dzieckiem, może 
dlatego, że urodziłam się 8 lat po ślubie ro-
dziców. Bardzo kochałam Ojca, który czę-
sto się ze mną bawił i uczył mnie pieśni 

Legionów (pamiętam je do dziś). Rodzice 
włączyli mnie do swojego codziennego ży-
cia, co spowodowało, że ich świat stał się 
też moim, traktowali mnie bardzo dorośle. 
Mama, by spełnić moje marzenie, zabierała 
mnie do Zamku Królewskiego „na herba-
tę” żon dyplomatów i pani prezydentowej, 
co rzeczywiście było niezwykłe, gdyż na 
ogół dzieci zostawały z guwernantkami. 
Kiedy się urodziłam, nazwali mnie żarto-
bliwie „Protocolinette”, bo mój ojciec był 
wtedy Szefem Protokołu w MSZ-cie, wów-
czas była to odpowiedzialna dyplomatycz-
na funkcja. Kiedy w 1938 roku straciłam 
Tatę, to nagle bardzo dojrzałam, bo bardzo 
cierpiałam. Ta tragedia zaważyła na moim 
życiu. Moje zainteresowania skierowały się 
na dyplomację, książki historyczne, języki, 
bo to jakoś wiązało się z moim Ojcem. Do 
dziś znajomi pytają mnie, jak posadzić waż-
nych gości przy stole oraz o tzw. etykietę.

W książce mamy okazję poznać Pani 
losy na tle wielkiej historii, jest ona jed-
nak zaprezentowana od zupełnie innej 
strony. Wspomnienia te przeplatają się 
w książce z opisami sytuacji politycznej 
w Rumunii z czasów II wojny światowej 
i bezpośrednio po niej, a także w powo-

Moja odyseja…
Z Polski wyjechała w chwili wybuchu II wojny światowej. Po wielu latach tułaczki osiadła w we Włoszech, jednak tęsk-
nota za krajem pozostała, czemu daje wyraz w wydanych niedawno wspomnieniach. Z Wandą Romer – autorką „(Na)
dziei”, tłumaczką języków obcych i zasłużoną działaczką „Ogniska Polskiego” w Turynie, rozmawia Daria Rusin.

Wanda Romer podczas spotkania  poświęconego (Na)dziejom w Turynie 15 lutego 2020 r.
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jennych Włoszech. Skąd czerpała Pani 
informacje na ten temat?
Wszystko co opisałam jest prawdą, tzn. 
wydarzyło się naprawdę. Bywa, że właśnie 
dzieci oceniają historię z prawdziwego 
punktu widzenia, mimo młodego wieku, bo 
ją przeżywają. Każdy historyk widzi histo-
rię ze swojego osobistego punktu widzenia, 
zależnie od kraju pochodzenia, a nawet uni-
wersytetu. To co piszę o rumuńskich dzie-
jach, było dyskutowane w domu przez Bab-
cię, Mamę i Ciocię, które interesowały się 
polityczną sytuacją. Pogłębiłam tę wiedzę 
czytając, i tak tło historyczne znalazło po-
twierdzenie w książce francuskiego histo-
ryka, zresztą podałam na początku książki 
materiały źródłowe (mowa o „Destin de 
la Roumanie” Henri’ego Prosta – przyp. red.). 
Jeśli chodzi o powojenną włoską rzeczywi-
stość, to ona bardzo mnie zaskoczyła swo-
im zacofaniem, toteż opisałam te dziwne 
włoskie sytuacje życiowe.

„(Na)dzieje” to również barwny opis 
polskiej emigracji po II wojnie świato-
wej. Mimo, że pozostała Pani za grani-
cą, cały czas interesuje się Pani sytuacją 
w Polsce i angażuje w działalność Polo-
nii w Turynie.
Moja Matka była z urodzenia Rumunką, ale 
prawie nigdy nie zamieszkała w swoim kraju, 
ponieważ dziadkowie 40 lat spędzili na róż-
nych zagranicznych placówkach dyploma-
tycznych. U dziadków mówiło się w domu 
po francusku. Mama po ślubie z moim Oj-
cem tak pokochała Polskę, całym sercem, 
że czuła się tylko Polką i wychowała mnie 
z podobnymi uczuciami. Obie szukałyśmy 
zawsze kontaktu z rodakami. W Turynie 
pracowałam (jako wolontariuszka) 25 lat dla 
Polonii emigracyjnej. To były dla mnie bar-

dzo ważne i piękne chwile, dlatego jestem 
trochę dumna z medali „Solidarności” oraz 
Krzyży Orderu Zasługi R.P.

„(Na)dzieje” to nie tylko wielka histo-
ria, ale także opowieść o szukaniu swo-
jego miejsca na Ziemi. Mimo trudnych 
nieraz wspomnień, nie brak w tej opo-
wieści ciepła i pozytywnych emocji.
Podczas wojny marzyłyśmy, tzn. Mama i ja, 
by wrócić do Polski. Niestety okazało się to 
niemożliwe z powodów politycznych, tak 
jak w przypadku wielu innych Polaków. Ow-
szem, próbowałam znaleźć „swoje gniazdo” 
by stworzyć własną rodzinę, mimo to nie 
czułam się u siebie, choć bardzo kochałam 
mojego męża i miałam wielu włoskich przy-
jaciół. Czułam się dobrze tylko w polskim 
towarzystwie. Oczywiście, w ciągu mojego 
życia miałam również radosne chwile i by-
łam szczęśliwa. Przyszły one po strasznych 
przeżyciach i wielu przygodach.

Jeśli chodzi o formę, „(Na)dzieje” są 
dość specyficzną książką – jest to au-
tobiografia z elementami powieści. Czy 
był to zabieg zamierzony?
Tak, jak najbardziej. Od dzieciństwa marzy-
łam by zostać pisarką, pisałam różne krótkie 
opowiadania (Miasto Turyn nagrodziło wy-
różnieniem jedno z nich). Niestety nie dane 
mi było zrealizowanie tego marzenia, gdyż nie 
miałam możliwości kontynuowania studiów 
i ciągle brakowało mi czasu. Mam taki staro-
dawny zwyczaj, że nie piszę bezpośrednio na 
maszynie czy komputerze. Myślę, i rzucam te 
myśli na byle jaki papier, dopiero później skła-
dam, układam w całość i przepisuję.

„Jak mówiła moja matka, jesteśmy jakby 
w pociągu. Widzimy przed nami zmie-

niające się krajobrazy, poznajemy osoby, 
które stają się nam bliskie, niestety po-
tem wysiadają, a inne wchodzą do na-
szego przedziału. Cieszymy się, że były” 
– to chyba jeden z najpiękniejszych cy-
tatów pochodzących z „(Na)dziei”. We 
wstępie do książki możemy przeczytać, 
że chęć upamiętnienia osób, które mia-
ły wpływ na Pani życie była jednym 
z głównych celów, jakie przyświecały 
Pani podczas pracy nad nią.
No właśnie. Chciałam upamiętnić i podzie-
lić się uczuciami dla moich bliskich z Czytel-
nikami, bo były to dla mnie nadzwyczajne 
osoby. Pomyślałam także, że opisanie nie-
których ważnych osobistości, publicznych 
postaci, nawet z historycznego punktu wi-
dzenia, innych ciekawych osobowości, któ-
re przewinęły się przez „przedział w moim 
pędzącym życiowym pociągu”, może być 
interesujące, gdyż opisuję je z perspektywy 
prywatnych spotkań, jakby zza kulis życia 
publicznego.

Z zakończenia wynika, że z zaciekawie-
niem i pewną obawą obserwuje Pani 
jak młode pokolenie dostosowuje się 
do powtarzającej się historii naszej pla-
nety. Czy na podstawie Pani obserwacji 
potrafimy wyciągać wnioski z doświad-
czeń poprzednich pokoleń?
Niestety obserwuję, że dużo błędów popeł-
nionych przez poprzednie pokolenia często się 
powtarza. Szkoła powinna więcej uczyć o prze-
szłości. Oczywiście, wrażliwość ludzi się trochę 
zmieniła, szczególnie w stosunku do otoczenia, 
tzn. środowiska i ludzi. Moim zdaniem ludzie 
za bardzo skupiają się na materialnej stronie 
życiowej, tzn. pędzi się do przodu aby zdobyć 
fortunę i karierę oraz władzę. Może ta pande-
mia pomoże nam zastanowić się, czy nie lepiej 
wykorzystać, zamiast niszczyć zabytki kultury 
i przyrodę, które nas otaczają. Czy nie lepiej też 
bardziej cenić i szanować ludzi, którzy właśnie 
są razem z nami w tym „ekspresowym pocią-
gu życiowym”, pędzącym razem z Ziemią we 
wszechświecie…

Jakie są Pani plany na najbliższą przy-
szłość? Obecna sytuacja pokrzyżowała 
niestety – oby jedynie tymczasowo – pla-
ny zorganizowania spotkania autorskie-
go z Pani udziałem w naszej Gminie…
Obecne warunki jeszcze nie pozwalają na 
podróże. Może, tu znowu: nadzieja, nieba-
wem będę mogła jeszcze przyjechać do In-
wałdu, do Andrychowa i do Warszawy.

Bardzo dziękuję za rozmowę.
Wanda Romer podczas spotkania  poświęconego (Na)dziejom w Turynie 15 lutego 2020 r.
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O tym, że zbliżamy się do granicy, infor-
mowały nie tylko znaki drogowe, ale też 
kilkukilometrowa kolejka samochodów 
czekających na wjazd do Ukrainy. 

Od 2011 roku podróżuję po świecie in-
tensywniej niż wcześniej. Zdarza mi się 
przekraczać rozmaite granice kilka – kil-
kanaście razy do roku. Obowiązujący 
poza strefą Schengen sprawny i niedo-
kuczliwy mechanizm kontroli obcokra-
jowców wyrobił we mnie złudzenie po-
zoru istnienia granic. 

Medyka przywróciła wspomnienie świata 
z końca XX wieku… 

Wielogodzinne oczekiwanie na przejściu 
granicznym; nawet wtedy, gdy stał tam 
jedynie nasz autokar. Przejmującą ciszę 
i strach (choć nie było do niego powodu), 
gdy w drzwiach pojazdu pojawiał się mun-
durowy. Zachowanie powagi, bo każda 
oznaka luzu czy wesołości mogła narazić 
nas na kolejne godziny przetrzymywania. 
Przypomniały mi się książeczki walutowe 
i kontrolowanie czy kwota zapisana na pa-
pierze pokrywa się z tą w kieszeni. Przy-
pomniała mi się zarekwirowana gitara, 
która miała towarzyszyć nam w wędrów-ć nam w wędrów- nam w wędrów-
ce po Tatrach Słowackich i butelka oleju 
oraz torebka maizeny – kaszki dla dzieci, 
których ktoś nie wpisał do jakiegoś for-
mularza, więc zostały odebrane. Wrócił 
rumieniec na twarzy, który pojawił się, gdy 
kazano mi wyłożyć na stół brudne majtki 
i całą pozostałą zawartość plecaka, by cel-
nik mógł czynić swoją powinność. Przy-
pomniały mi się te wszystkie upokorzenia 
i upodlenia. Co najdziwniejsze… myśmy 
myśleli wtedy, że to norma, że tak ma być, 
że tak wyglądają wszystkie granice świata. 
A de facto były to tylko granice bratnich 
krajów socjalistycznych.

Z parkingu w Medyce do budki pogranicz-
ników nie było daleko. Przystanęłam na 

chwilę; spojrzałam na oczekujące w nie-
botycznej kolejce samochody, na chmary 
ludzi handlujących gdzie bądź i czym bądź 
i… i pomyślałam sobie, jak bardzo bym 
nie chciała, aby tamte czasy wróciły. 

13 kwietnia 2019 roku

Kilkanaście dni później, bogatsi o prze-
życia fantastycznej podróży, znów zna-
leźliśmy się na tym samym przejściu 
granicznym. Kontrola odbywała się 
w budynku do którego prowadziły dwa 
pasy przedzielone barierkami: ten po le-
wej był dla obywateli Unii Europejskiej, 
po prawej dla obywateli Ukrainy.

Lewy pas był niemal pusty. Oprócz na-
szej czwórki na „zielone światło do Pol-
ski” oczekiwało parę innych osób. Cały 
proces przekraczania granicy zamykał się 
w kilkunastu minutach. Świat po drugiej 
stronie barierki był innym światem. Stło-
czony w szarej masie tłum miał taki sam 
cel jak my, ale czas pokonania tej samej 
granicy musiał liczyć w godzinach. Róż-
nicę robił też uzbrojony strażnik. Młody 
chłopak panował nad tłumem. Ustawiał, 
przestawiał, pokrzykiwał, legitymował, 
groził… Pilnował, by ktoś nieuprawnio-
ny nie przekroczył granicy „od tej lepszej 
strony”. Odnosiłam wrażenie, że rola, 
którą mu powierzono, daje mu satysfak-
cję i poczucie ważności.

Pomyślałam sobie wtedy, że barierka, 
która oddzielała obywateli dwóch świa-
tów, też jest granicą. Granicą godności.

W pakiecie dobrodziejstw, jakie dała nam 
przynależność do Unii Europejskiej, zy-
skaliśmy też prawo do godnego trakto-
wania. Uświadomiłam sobie i odczułam 
to dopiero po piętnastu latach przystą-
pienia naszego kraju do unijnych struk-
tur; właśnie tu - na granicy między Polską 
a Ukrainą. 

Pamięć znów wyszperała z zakamarków 
wspomnienia czasów „bezznaczenia” 

szarego człowieka. Bez prawa głosu, bez 
prawa do manifestowania, bez wolnych 
sądów. Bez prawa do godności.

 - Jak bardzo bym nie chciała, aby tamte 
czasy wróciły – pomyślałam po raz kolej-
ny na tej samej granicy. 

4 czerwca 2019 roku

Potrzebowałam dobrać parę zdjęć do no-ć do no- no-
wej publikacji. Weszłam więc do katalogu 
„zdjęcia z podróży”. Zamiast na parę mi-
nut utknęłam w nim na cały dzień. Za-
częłam przeglądać zdjęcie za zdjęciem. 

Gromadziłam je jak pieniądze w banku, 
po każdej kolejnej wyprawie dorzucając 
do kupki tysiąc za tysiącem. Nigdy nie 
miałam czasu, by sprawdzić stan posiada-
nia. Do wtorku 4. czerwca 2019 roku… 

Kolorowe obrazy wyświetlające się na 
ekranie komputera, jednym kliknięciem, 
zabierały mnie w odległe miejsca.

Znów oczy cieszyły się widokiem her-
bacianych wzgórz, łąk upstrzonych 
strelicjami, mandarynkowych sadów, 
plaż białych i miękkich jak mąka, turku-
sowych mórz i jezior, ziejących ogniem 
wulkanów, czerwonych i złotych pu-
styń, sawanny i zwierząt, dla których 
jest domem, klimatycznych miasteczek 
i bambusowych wiosek... Na co którymś 
kadrze wschodziło i zachodziło słońce, 
tak ogromne, jakby pożarło kilka pol-
skich słońc.

Ja się nie przyzwyczaję. Ja się nie odzwyczaję

Plan był taki: dojechać do Medyki, zostawić samochód na strzeżonym parkingu, przekroczyć przejście graniczne 
z Ukrainą na piechotę i taksówką dostać się na lotnisko we Lwowie. A potem dalej w świat...
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Fotografie pobudziły też inne zmysły. 
Znów poczułam smak i zapach potraw, 
słodycz miętowej herbaty i aksamitność 
wielbłądziego mleka.

Usłyszałam dźwięki muzyki z różnych 
stron świata. Wróciłam do dżungli na 
koncert gibonów i cykad.

Twarze zatrzymywały mnie na dłużej. 
Przypominałam sobie imiona, uśmiechy, 
ciekawe rozmowy i spotkania w domach 
nowych przyjaciół. Tam poznawałam ich 
rodziny, marzenia i punkty widzenia.

Zdjęcia pozwoliły ponownie odczuć 
przyjemność z uczestniczenia w życiu 
lokalnej społeczności. Więc przysiadłam 
na moment pod obsypanym białym kwie-
ciem drzewem, by wziąć udział w hanami 
- święcie kwitnących wiśni. Odwiedzałam 
szkoły, gawędziłam z nauczycielami.

W świątyniach skromnych albo prze-świątyniach skromnych albo prze-skromnych albo prze-
bogatych modliłam się swoją modlitwą 
z ludźmi różnych wyznań i religii.

Nie mogłam dać wiary, że te wszystkie 
chwile zdarzyły się naprawdę, że tyle 
dane mi było zobaczyć i przeżyć w prze-
ciągu zaledwie paru lat. Musiałam dać 
upust emocjom. Zadzwoniłam do kole-
żanki. A ona wysłuchała i zapytała:

- Czy to wszystko mogłoby ci się przy-
darzyć, gdyby nie 4 czerwca 1989 roku?

Kurcze, nie pomyślałam, że jedno wyni-
ka z drugiego. Że kiedyś, KTOŚ, o kim 
nie chcą pamiętać dzisiejsi decydenci, tę 
inną Polskę wymyślił i o nią zawalczył. 
A ja tylko wykorzystałam możliwości, 
jakie dała mi nowa rzeczywistość poli-
tyczna i ekonomiczna, którą zapocząt-
kowały pierwsze (prawie) wolne wybory 
’89 roku. Czuję wdzięczność za tę nową 
Polskę. Czuję wstyd, że do walki o nią nie 
przyłożyłam palca. 

Na pamiątkę zdarzeń sprzed trzydzie-
stu laty, 4 czerwca został ustanowiony 
Dniem Wolności i Praw Obywatelskich.

23 maja 2020 roku

Obejrzałam właśnie na facebooku kilka 
filmików z przebiegu protestu przedsię-ów z przebiegu protestu przedsię- protestu przedsię-
biorców. Szczególnie wymownym wydał 

mi się jeden. Przedstawiał kilkuosobową 
grupę dziennikarzy otoczoną przez kilku-
dziesięciu policjantów i policjantki. Któ-
ryś z dziennikarzy próbował tłumaczyć: 
- Panowie! Jesteśmy w pracy! Utworzona 
z ludzkich ciał granica była szczelna i głu-
cha. Głucha na argumenty i na konsty- Głucha na argumenty i na konsty-enty i na konsty-
tucyjne przepisy. Było coś nieludzkiego 
w tej granicy bijącej rytmem kilkudziesię-
ciu ludzkich serc. Zdaję sobie sprawę, że 
w wypadku policyjnej służby, ponad ser-
cem i rozumem stoją rozkazy. Jednakże 
w ustroju demokratycznym nie każda sy-
tuacja stanowi usprawiedliwienie dla sta-
wania po stronie jednych przeciw drugim.

Donośny głos wzywał przez megafon 
do rozejścia się. Ciekawa byłam, jakim 
sposobem uwięzieni w policyjnym kotle 
dziennikarze pokonają tę polsko – polską 
granicę? Przeczołgają się między policyj-
nymi nogami, czy przeskoczą policyjny 
mur, jak Wałęsa płot w Stoczni Gdań-
skiej? Ciekawiło mnie też i to, czy ten 
żywy mur będzie się zacieśniał, by ogra- mur będzie się zacieśniał, by ogra- będzie się zacieśniał, by ogra-, by ogra-
niczyć przestrzeń uwięzionym i wzorem 
już sprawdzonym zawnioskować do 
Sanepidu o ukaranie mandatem (10 tys. 
zł) za nieprzestrzeganie przepisów epi-
demiologicznych (czyli zachowania 2 m 
odległości). Moje dwie ciekawości nie 
zostały zaspokojone. Filmik się urwał.

Znów zbliżamy się do granicy. Jeszcze 
tylko nominacja prezydenta i decyzja, 
czy prezesem Sądu Najwyższego zosta-
nie sędzia, który jako jedyny, zdobył wy-
maganą prawem większość głosów, czy 
ten, który takiego warunku nie spełnił. 
Jeszcze tylko wybory nowej głowy pań-
stwa…

I wtedy okaże się, po której stronie ba-
rierki przejścia granicznego zostaniemy 
ulokowani. Granice z policyjnych mun-
durów, coraz częściej obecne na ulicach 
Warszawy, rodzą przypuszczenie, że po 
Dniach Wolności i Praw Obywatelskich 
mogą nam zostać tylko wspomnienia i… 
przyzwyczajenia. 

Oczywiście, że od przyzwyczajeń można 
się odzwyczaić i znów się przyzwyczajać 
do „nowego”. Ale od wolności i przy-
zwoitości odzwyczaić się niepodobna. 

Jadwiga Janus

Ja się nie przyzwyczaję 
/W. Młynarski/ 

Co rano, proszę pań, proszę panów, 
nowych problemów spotykam gąszcz 
i tyle moich pragnień i planów 
ambiwalencja przenika wciąż. 
W miejskiego ranka smutnej szarości, 
w miejskiego ranka leciutkiej mgle 
tyle ogarnia mnie wątpliwości, 
ale na pewno wiem jedno, że 
 
Do szeptu, gdzie potrzebny krzyk, 
prostactwa, gdzie potrzebny szyk, 
nadmiaru, gdzie wystarczy łyk - ja się nie 
przyzwyczaję... 
Do chamstwa, gdzie potrzebny wdzięk, 
czelności, gdzie potrzebny lęk, 
do ciszy, gdzie potrzebny jęk - ja się nie 
przyzwyczaję... 
od mych najmłodszych lat to trwa, 
ta myśl przenika mnie do cna, 
już taka jestem widać ja i moje obyczaje. 
Do czerni, gdzie potrzebna biel, 
do picu, gdzie potrzebny cel, 
nie wiem, jak inni w PRL - ja się nie przy-
zwyczaję! 
 
Walczę z tą myślą, jak z mało którą, 
walczę z tą myślą, głupią do łez: 
„Przyzwyczajenie drugą naturą, 
akceptuj lepiej świat, jaki jest”. 
Pod szarą chustą miejskiego nieba, 
pod bladym słonkiem, co w górze lśni, 
drugiej natury mi nie potrzeba, 
jedna mi całkiem wystarczy i 
 
Do kłamstw, gdzie prawdy trza choć kęs, 
bełkotu, gdy potrzebny sens, 
i do bezradnych łez spod rzęs - ja się nie 
przyzwyczaję... 
Do smogu, gdzie potrzebny tlen, 
plastiku, gdzie potrzebny len, 
pajaca, gdzie potrzebny men - ja się nie 
przyzwyczaję... 
Zastępczych opakowań chłam 
w nieopisanej wzgardzie mam, 
nie o to szło, nie po to szłam przez lat 
dojrzałych gaje. 
I póki serce w piersi gra, 
sumienie skład swych zasad zna, 
nie wiem, jak inni, ale ja - ja się nie przyzwy-
czaję!
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Audycje historyczne 
 w każdą środę o 12.00

A swoją drogą przyglądając się w telewizji przedstawicielom wła-
dzy nie widziałem takich wybujałych czupryn. Rząd, jak to ma-
wiał Jerzy Urban, się jakoś ostrzyże? 

Andrychowskim okiem

Wsjo w pariadkie!
W maju 1986 r., kilka dni po katastrofie w Czarnobylu, byłem 
służbowo w Moskwie. W telewizji radzieckiej często wówczas 
powtarzano wywiad z jednym z bohaterskich strażaków, którzy 
bezpośrednio po wybuchu gasili pożar reaktora. W takcie wy-
wiadu ów strażak powtarzał, szeroko uśmiechnięty, „niczego, wsjo 
w pariadkie”. Kilka dni później umarł on wskutek choroby popro-
miennej. W Polsce Anno Domini 2020 zmagamy się z epidemią 
koronawirusa. W interesie zachowania naszego zdrowia wprowa-
dzono wiele restrykcyjnych przepisów: ograniczono przemiesz-
czanie się, unieruchomiono cały szereg przedsiębiorstw, uzie-
miono polskie samoloty, a do dostaw maseczek z Chin wynajęto 
ukraińskiego kolosa – „Mriję”. Zupełnie absurdalnie zabroniono 
wstępu do lasu, z którego to zakazu prędko się na szczęście wy-
cofano. Zamknięto szkoły i uniwersytety, ograniczono sprawowa-
nie posług religijnych, wreszcie zamaskowano cały naród. 
Wydawało by się logiczne, aby przed takim ograniczeniem praw 
obywatelskich wprowadzić w Polsce przewidziany w Konstytucji 
stan klęski żywiołowej, a mianowicie stan epidemii. Tymczasem 
władza, nie wiadomo dlaczego, takiego rozwiązania nie wprowa-
dza, mimo licznych wniosków w tej sprawie, pochodzących za-
równo od polityków opozycji, jak i autorytatywnych ekspertów. 
Wsjo w pariadkie?

Andrzej Fryś
P.S. Jedną z mniej dolegliwych dla klientów (dla fryzjerów bar-
dzo dolegliwych) okoliczności towarzyszących epidemii było 
zamknięcie na wiele tygodni zakładów fryzjerskich. Skutki tego 
– na poniższym zdjęciu.

Placówka przeszła ostatnio remont, trwają dalsze prace. Na 
miejscu działa ekipa techniczna Centrum Kultury i Wypoczyn-
ku, a także kierownictwo i instruktorzy z sułkowickiego WDK. 
Wszystkie pomieszczenia są już pomalowane, zamontowano 
nowe okna i drzwi, przeprowadzono wymianę instalacji elek-
trycznej oraz oświetlenia. Przebudowana została sala wystawowa 
i szatnia. Obecnie trwa montaż ekranów akustycznych w sali wi-
dowiskowej, a także prace dekoracyjne. Kiedy ukażą się obecne 
Nowiny Andrychowskie, to najprawdopodobniej i ta część inwe-
stycji będzie na ukończeniu. Zakupiona zostanie też wykładzina 
(120 m kw.). A to tylko część robót. Jak dowiedzieliśmy się od 
kierującej placówką Lucyny Migdałek modernizację finansuje 
CKiW, ale pozyskano również sponsorów i nie brakuje wolon-
tariuszy. - Jestem podbudowana postawą mieszkańców i ich 
zaangażowaniem – stwierdza Lucyna Migdałek.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

WDK w Sułkowicach-Łęgu 
zmienia oblicze
Choć w kulturze niestety obowiązuje częściowo martwy 
sezon spowodowany koronawirusem, to jednak nie moż-
na stwierdzić, że nic się nie dzieje. Przeciwnie! Przykła-
dem Wiejski Dom Kultury w Sułkowicach-Łęgu... 
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Członkowie byłej już MRS usłyszeli wiele ciepłych słów od burmi-
strza Tomasza Żaka, który przypomniał, że w spuściźnie następ-
com pozostawili projekt „Strategii Polityki Senioralnej Gminy An-
drychów”. Przekazał też gościom odznaki z herbem Andrychowa, 
listy gratulacyjne oraz upominki. Były przewodniczący MRS Janusz 
Ślesak dziękował każdemu z członków osobno za pracę i wkład 
w działalność Rady. Podziękował także burmistrzowi oraz za szcze-
gólną opiekę merytoryczną sekretarzowi gminy Grażynie Łobodzie. 
Przy słodkim poczęstunku oraz ciepłych i zimnych napojach podsu-
mowywano pracę pierwszej kadencji Miejskiej Rady Seniorów. 
Z kolei Rada nowej kadencji dokonała wyboru swoich władz i omó-
wiła sprawy organizacyjne. Przewodniczącą wybrano jednogłośnie 
Danutę Bańską. Wiceprzewodniczącymi zostały Maria Krummel 
i Krystyna Milczarek, natomiast funkcję sekretarza pełnić będzie 
w tej kadencji Irena Molendowska. Przypomnijmy, iż w MRS zasia-
dają także: Larysa Jankowska, Zofia Kapela, Zofia Oboza, Maria 
Pytel-Skrzypiec i nieobecny na obradach z powodu stanu zdrowia 
Tadeusz Sumper. Na inauguracyjnym spotkaniu Rady byli obecni 
burmistrz Tomasz Żak, wiceburmistrz Wojciech Polak, sekretarz 
gminy Grażyna Łoboda oraz dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
Elżbieta Prus. 

Z Miejską Radą Seniorów można się skontaktować na trzy sposoby, 
poprzez:
1) Skrzynki „Zgłoś problem” umieszczone na parterze Urzędu Miej-
skiego (obok Dziennika Podawczego), w Andrychowskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej, 2) Adres 
e-mail problemy.seniorow@andrychow.eu , 3) Telefonicznie z prze-
wodniczącą Danutą Bańską – tel. nr 509 440 913.

jd Fot Jacek Dyrlaga

Miejska Rada Seniorów: Pożegnanie i powitanie
26 maja przed południem odbyło się uroczyste pożegnanie i podsumowanie pracy pierwszej andrychowskiej Miej-
skiej Rady Seniorów, której kadencja niedawno dobiegła końca. Po godzinie odbyło się inauguracyjne posiedzenie 
MRS II kadencji. Spotkania odbyło się w Urzędzie Miejskim. 

Impreza odbyła się w inwałdzkiej „Złotej 
Rybce”. Była to okazja do wymiany poglą-
dów i snucia planów. Niestety, te najwcze-
śniejsze mogą być realizowane dopiero 
w przyszłym roku szkolnym. Powstał po-
mysł, aby zorganizować zawody w biegu 
na jedną milę na Pańskiej Górze. Byłaby to 
impreza dla szkół ponadpodstawowych oraz 
w kategorii „OPEN”. Ponadto powstaje też 
strona internetowa andrychowskiego gniazda „Sokoła”.
Gościem specjalnym inwałdzkiego spotkania był dr hab. Andrzej Nowakowski, 
propagator ruchu sokolego w południowej Polsce, autor wielu publikacji na ten te-
mat. Imprezę poprowadziła prezes andrychowskiego gniazda TG „Sokół” Grażyna 
Gwoździewicz.  Przypomnijmy, iż „Sokół” to najstarsze polskie towarzystwo gim-
nastyczne, propagujące wychowanie fizyczne i sport. Działało w okresie zaborów,  
w całym okresie międzywojennym, zakazane w czasie PRL. W Andrychowie po-
wstało w 1903 r. i istniało z pewną przerwą do wybuchu II wojny światowej. Zosta-
ło reaktywowane 28 czerwca 2018 r. podczas zebrania założycielskiego w Zespole 
Szkół nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej (tzw. Bawełniance).

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Wielkanocne echa w „Sokole”
Na wielkanocnym posiłku (tak, tak – to nie pomyłka!) spotkali się 28 
maja członkowie andrychowskiego Towarzystwa Gimnastycznego „So-
kół. Tym samym tradycji stało się zadość, choć z poślizgiem spowodo-
wanym koronawirusem. 

Jak dowiedzieliśmy się od wicestaro-
sty Beaty Smolec, jeden z obiektów ma 
powstać przy andrychowskim Liceum 
Ogólnokształcącym im. Marii Skłodow-
skiej – Curie. Dokumentacja najprawdo-
podobniej będzie gotowa do końca tego 
roku. Wicestarosta zastrzega jednak, że 
są to tylko założenia, bo żyjemy w czasie 
nieprzewidywalnym, co pokazały spra-
wy związane z koronawirusem. W przy-
szłym roku (2021) będzie można snuć 
bliższe plany dotyczące inwestycji. Drugą 
z sal przewidziano przy Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 
w Wadowicach, przy ulicy Zegadłowicza 
(dawny „Mechanik”). 

jd

Andrychowskie LO: 
pierwszy krok ku 
nowej sali gimnastycznej

Władze powiatu wadowickiego za-
bezpieczyły w budżecie środki finan-
sowe na wykonanie projektów budo-
wy dwóch sal sportowych. 
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 Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w Andrychowie 
przy ul. Głowackiego, składająca się z działki nr 1359/15 o pow. 0,0743ha, 
objętej księgą wieczystą nr KR1W/00075377/9 oraz działki nr 1800/10 
o pow. 0,0034ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00074178/7.
Zbywane działki stanowią jeden kompleks gruntów, który jest nie-
zabudowany, położony w odległości ok. 1,5 km od centrum miasta, 
przy granicy z miejscowością Roczyny. Kompleks ma kształt regularny 
o szerokości 18 m w części wschodniej, zwężający się do ostrego szpi-
ca w części zachodniej. Działki przylegają bezpośrednio do pasa drogi 
gminnej ul. B. Głowackiego, jednak z uwagi na jej ukształtowanie poten-
cjalny nabywca nie uzyska zgody na zlokalizowanie tam zjazdu. Od drogi 
oddziela go chodnik oraz betonowe korytko – rów. Grunt porośnięty 
jest drzewami (gęste samosiejki – drzewostan niskiej jakości), zakrzewio-
ny, położony w terenie o lekkim spadku w kierunku południowo-za-
chodnim. W najbliższym otoczeniu znajdują się tereny pokryte zielenią 
nadrzeczną od potoku Bulówka (w odległości ok. 60 m) oraz zabudowa 
mieszkaniowa. Media tj. kanalizacja sanitarna, wodociągowa oraz ga-
zowa znajdują się w odległości do 35 m od południowej granicy dzia-
łek. Napowietrzna sieć energetyczna biegnie wzdłuż północnej granicy 
działki. Na kompleksie posadowione są dwa słupy.
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań i wolna jest od ob-
ciążeń, a ujawnione w Dziale III księgi wieczystej KR1W/00074178/7 
prawa, roszczenia i ograniczenia nie dotyczą działki nr 1800/10, która 
jest przedmiotem zbycia.
Przetarg (licytacja) odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020r. o godz. 11-tej 
w budynku Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15, II piętro, sala 
konferencyjna. (pierwszy przetarg odbył się w dniu 17 kwietnia 2020 r.)
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czę-
ści Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w miejscowości 
Andrychów, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX-463-06 Rady Miejskiej 
w Andrychowie z dnia 28 września 2006 r. z późn. zm. przedmiotowe 
działki znajdują się w jednostkach oznaczonych symbolami:
A12.1/2.ZP2/MN1,WS1– „tereny zieleni nieurządzonej” – przeznacze-
nie dopuszczone dla terenu: „tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej”, „tereny wód powierzchniowych płynących”;
A7.1. Kdz – „teren drogi zbiorczej”, droga układu podstawowego. 
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 7.000,00 zł netto (siedem tysięcy 
złotych 00/100). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony należny 23% 
podatek VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
W przetargu mogą brać udział podmioty, które wpłacą wadium w wy-
sokości 700,00 zł (siedemset złotych 00/100) w formie pieniądza: prze-
lewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Andrychowie nr 82 
8110 0000 2001 0000 1225 0002 prowadzony przez ABS Bank Spół-
dzielczy w Andrychowie w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 12 czerw-
ca 2020 r. wadium znajdowało się na rachunku. 
Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa potwierdza wniesienie 
wadium przez jego uczestników, którzy winni przedłożyć komisji dowód 
tożsamości oraz oświadczenie, że zapoznali się ze wszystkimi warunka-
mi przetargu. W przypadku, gdy uczestnikiem jest podmiot wpisany do 
Krajowego Rejestru Sądowego, osoba upoważniona do reprezentowania 
uczestnika powinna przedłożyć do wglądu na papierze aktualny odpis 
z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku osób pozostających 
w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność majątkową 
do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. 
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy zło-
żyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na 
przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomo-
ści będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku 
wspólnego za cenę ustaloną w przetargu. Jeżeli uczestnik jest reprezento-
wany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełno-

mocnictwa uprawniającego do udziału w postępowaniu przetargowym.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na 
poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy 
notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwró-
cone niezwłocznie (bez odsetek), w ciągu 3 dni od odwołania, zamknię-
cia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, 
w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przy-
najmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie po-
wyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy 
przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny 
wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości winna zostać wpłacona 
jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Przed podpisaniem 
umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku 
bankowym Gminy Andrychów. O terminie zawarcia umowy notarialnej 
Nabywca zostanie zawiadomiony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umowy notarialnej, w tym opłat 
sądowych ponosi Nabywca. 
W przypadku, gdy Nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzozie-
miec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nie-
ruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 z późn. 
zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości Nabywca 
winien przedłożyć zezwolenie jeżeli jego uzyskanie wynika z przepisów 
cytowanej wyżej ustawy. 
Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie prawnym i fak-
tycznym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia lub wznowienia 
granic działki pokrywa koszty prac geodezyjnych. Nabywca wyrazi zgo-
dę na nieodpłatne wejście służb technicznych na w/w działkę w przy-
padku awarii, względnie potrzeby remontu bądź modernizacji urządzeń 
uzbrojenia terenu znajdujących się na działce, natomiast ewentualne 
szkody nimi spowodowane likwidowane będą według zasad określonych 
w Kodeksie cywilnym. 
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można 
uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15 (I piętro, pok. 112 lub 113) w go-
dzinach pracy Urzędu osobiście lub telefonicznie pod nr 33-842-99-55 
lub 33-842-99-56. 
Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzę-
du www.andrychow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Andrychowie www.bip.malopolska.pl /umandrychow/ jak 
również w siedzibie i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w An-
drychowie.
Burmistrz Andrychowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
z ważnych powodów. 

Burmistrz Andrychowa ogłasza II-gi publiczny przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. B. Głowackiego w Andrychowie
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Burmistrz Andrychowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie 
dofinansowania na demontaż wyrobów zawierających azbest na 
2020 rok z terenu Gminy Andrychów w związku z realizacją Pro-
gramu pn. „Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających 
azbest z obszaru Gminy Andrychów”, w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Dzia-
łania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 
5.2.2 Gospodarka odpadami - SPR ”.

Wnioski można składać w terminie od 1 czerwca do 15 lip-
ca 2020 roku, osobiście lub za pośrednictwem Kuriera na 
Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Andrychowie 
lub za pośrednictwem poczty. 

Wnioski będą realizowane zgodnie z kolejnością ich złoże-
nia i do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w bu-
dżecie Gminy Andrychów, przy czym pierwszeństwo mają 
osoby, które złożyły deklarację uczestnictwa w w/w Pro-
gramie na rok 2020.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne, wspólnoty 
mieszkaniowe oraz jednostki sektora finansów publicznych bę-
dące gminnymi osobami prawnymi. 

Dotacją objęte zostaną koszty realizacji przedsięwzięć związa-
nych z usuwaniem i utylizacją wyrobów zawierających azbest, 
z nieruchomości położonych w granicach administracyjnych 
Gminy Andrychów polegających na demontażu wyrobów za-
wierających azbest znajdujących się na budynkach, pakowaniu, 
transporcie wyrobów zawierających azbest do miejsca unieszko-
dliwienia i unieszkodliwieniu poprzez składowanie na składowi-
sku odpadów.

Wnioski dotyczące wywozu zdemontowanych przez wła-
ścicieli nieruchomości wyrobów zawierających azbest tzw. 
gruzu nie będą rozpatrywane.

Formularze wniosków oraz załączników dostępne są w Urzędzie 
Miejskim w Andrychowie, Rynek 15, pokój 116 (I piętro) lub 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Andrychowie. 

Informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w Andrychowie, pok. nr 116 oraz pod numerem telefonu (33) 
842-99-68.
       
    Burmistrz Andrychowa
     Tomasz Żak 

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW
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Inwestycja rusza w lipcu

Dobre wiadomości napływają w spra-
wie modernizacji LK 117. Początkowo 
pojawiły się wątpliwości, czy inwesty-
cja nie zostanie sporo opóźniona ze 
względu na koronawirus oraz ochronę 
zabytków. Niektóre obiekty na tej trasie 
mają bowiem status urządzeń o znacze-
niu historycznym. Okazuje się jednak, 
że poślizg jest relatywnie niewielki. 
Modernizacja linii kolejowej nr 117 na 
odcinku Andrychów – Wadowice ru-
szy na początku lipca. O szczegółową 
informację w tej sprawie poprosiliśmy 
Dorotę Szalachę z Zespołu Prasowego 
PKP Polskie Linie Kolejowe. Oto peł-
na odpowiedź, jaką otrzymała redakcja 
Nowin Andrychowskich: Inwestycja PKP 
Polskich Linii Kolejowych S.A. na linii nr 
117, pomiędzy Wadowicami a Andrychowem 
planowana jest od lipca br. Prace obejmą min. 
wymianę ponad 13 km torów i sieci trak-
cyjnej, modernizację 5 przystanków (m.in. 
w Choczni, Choczni Górnej i Inwałdzie) 
oraz stacji w Andrychowie. W zakresie in-
westycji jest również modernizacja przejazdów 
kolejowo-drogowych i obiektów inżynieryjnych 

oraz urządzeń sterowania ruchem kolejo-
wym. Na początku przyszłego roku, PLK 
zaplanowały także rozpoczęcie budowy no-
wej mijanki w Barwałdzie Średnim (wraz 
z nowymi peronami, zlokalizowanymi bliżej 
centrum miejscowości). Dzięki niej, przewoź-

nicy na tej trasie będą mogli uruchomić dodat-
kowe pociągi. Powstanie też nowy przystanek 
w Wadowicach, w rejonie osiedla Podhalanin. 
Efektem inwestycji będzie zwiększenie pręd-
kości maksymalnej pociągów do 80 km/h 
i sprawniejsze podróże z Krakowa do Biel-
ska oraz lepsza dostępność komunikacyjna 
i komfort podróżnych. W trakcie prac będą 
zmiany w organizacji ruchu, przewidziana 
jest komunikacja zastępcza. Zmiany będą 
ujęte w korekcie rozkładu jazdy. Niektóre 
przepusty na odcinku objętym robotami pod-
legają ochronie konserwatorskiej. W związku 
z tym, w ramach prac ponownie zostaną za-
montowane zewnętrzne okładziny kamienne 
pochodzące z czasów budowy linii. Takie 
działanie uzgodniono ze służbami konserwa-
torskimi już na etapie studium wykonalności. 
Nie mają więc one wpływu na harmonogram 
inwestycji. Realizacja prac planowana jest do 
2022 r., w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego. 

Jak już informowaliśmy w Nowinach 
Andrychowskich, jednym z rezultatów 

Dobre i złe kolejowe wieści
Postanowiliśmy dowiedzieć się o losy modernizacji Linii Kolejowej nr 117 na odcinku Andrychów – Wadowice oraz 
o przyszłość budynku dworca PKP w Andrychowie. Okazuje się, że to dwa odrębne przypadki. Tory i trakcja podlegają 
bowiem PKP Polskim Liniom Kolejowym, natomiast budynek dworca należy do PKP SA.

Wejście do poczekalni od strony peronów jest zakratowane i zamknięte na 
kłódkę, do środka wejść się nie da.

Drzwi od frontu strzegą krata i kłódka. 

CZERWIEC 2020:
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modernizacji linii ma być podniesienie 
prędkości kursowania pociągów.

Budynek dworca – dezinformacja

Zabytkowy obiekt na andrychowskim 
dworcu, nie da się ukryć, nie wygląda 
najlepiej. Chcieliśmy zatem ustalić, ja-
kie czekają go dalsze losy (sprzedaż, 
modernizacja, a może jeszcze coś in-
nego).
W tej sprawie zwróciliśmy się do Wy-
działu Prasowego Biura Komunikacji 
i Promocji Polskich Kolei Państwo-
wych S.A. z pytaniami, właśnie o plany 
związane z budynkiem andrychowskie-
go dworca i otaczającymi go działka-
mi. Prosiliśmy o podanie konkretnych, 
przewidzianych działań. Pytaliśmy tak-
że o ewentualne rozmowy z władzami 
Andrychowa w sprawie obiektu. Odpo-
wiedź, jaką otrzymaliśmy od Bartłomie-
ja Sarny z Biura Prasowego PKP SA nie 
tylko rozczarowuje, ale wręcz wprowa-
dza w błąd. Najwyraźniej w Warszawie 
nie wiedzą do końca, co dzieje się z ich 
własnością. Pełna odpowiedź Bartło-
mieja Sarny brzmi tak:
- Dworzec w Andrychowie jest obiektem po-
łożonym przy czynnej linii kolejowej, który 
pełni funkcję obsługi podróżnych. W godzi-
nach od 4.00 do 21.00 jest na nim otwarta 
poczekalnia dla podróżnych. W chwili obecnej 
PKP S.A. nie prowadzi rozmów z samorzą-
dem na temat przekazania dworca kolejowego 
na jego rzecz. Samorząd lokalny w Andry-
chowie wystąpił do PKP S.A. o przejęcie 
drogi należącej do PKP S.A. znajdującej się 
w sąsiedztwie dworca w Andrychowie. Obec-
nie prowadzimy analizy w tym zakresie, po 
ich zakończeniu przystąpimy do bilateralnych 
rozmów, w zakresie możliwości zbycia nieru-
chomości na rzecz samorządu lokalnego. 

Z treści powyższego pisma wynika, iż 
najwyraźniej z budynkiem dworcowym 
PKP SA nie zamierza niż robić. Ponad-
to wbrew temu co pisze przedstawiciel 
Wydziału Prasowego, poczekalnia wca-
le nie jest czynna. Próbowaliśmy do 
niej wejść dwukrotnie, bynajmniej nie 
w nocy, a w dziennej porze. Nic z tego. 
Tak od frontu, jak i od strony peronów, 
wejścia są zakratowane, zabezpieczone 
dodatkowo kłódkami. Oszczędzimy 
dalszych słów krytyki...

Ujarzmiony Antychryst

Andrychowski odcinek linii kolejowej 
powstał w 1887 roku, to wtedy ułożono 
tu też tory. Jak pisał w swojej publikacji 
„Kolej Bielsko – Kalwaria (przez Kozy, 
Kęty, Andrychów, Wadowice) 1884 – 
2003” Adam Wiktor, opierający się na 
przekazach ustnych, miejscowa ludność 
przyjęła kolejową inwestycję w tamtych 
czasach z dużą rezerwą, a nawet nie-

pokojem. - Przejawiało się to odsuwaniem 
się ludzi od torów, na widok nadjeżdżającego 
pociągu, który utożsamiano z Antychrystem 
– pisał Adam Wiktor. - Początkowo na 
linii Bielsko – Kalwaria kursowały pociągi 
mieszane osobowo-towarowe poruszające się 
z szybkością 20 – 25 km/godz. Z kolei 
Andrzej Nowakowski w książce „Za-
rys dziejów kolei w Andrychowie (1887 
– 2000)” zwraca uwagę, że napis „An-
drychów” na bocznej ścianie budyn-
ku dworca jest oryginalny, pochodzi 
z 1887 r. W czasie okupacji hitlerow-
skiej Niemcy zasłonili go napisem „An-
drychau”. W roku 1990 andrychowski 
odcinek linii kolejowej zelektryfikowa-
no. Poprawiło to na pewno stan środo-
wiska, ale niewiele przyczyniło się to do 
zwiększenia prędkości jazdy pociągów. 
Jeżdżą one obecnie o kilka kilometrów 
szybciej niż pierwsze składy po powsta-
niu LK nr 117. 

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Napis „Andrychów” na bocznej ścianie budynku dworcowego pochodzi z 1888 r.

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

08.06.2020 r. (poniedziałek) 8:30-12:30
10.06.2020 r. (środa) 8:00-12:30
15.06.2020 r. (poniedziałek) 14:30-18:30
17.06.2020 r. (środa) 14:30-19:00
18.06.2020 r. (czwartek) 14:30-19:00

22.06.2020 r. (poniedziałek) 8:30 – 12:30
24.06.2020 r. (środa) 14:30 – 19:00  
25.06.2020 r. (czwartek) 14:30 – 19:00
29.06.2020 r. (poniedziałek) 14:30 – 18:30

W godzinach pracy Sekretarza GKRPA możliwy kontakt telefoniczny: tel. 33 875 24 29

CZERWIEC 2020:
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Propozycje książkowe Miejskiej Biblioteki Publicznej

Propozycje płytowe sklepu muzycznego „Mikrus”

Od dłuższego czasu zapowiadana przez ar-
tystkę jej najnowsza płyta to bardzo ważny 
moment w jej życiu, który ona sama nazywa 
nowym otwarciem. Edyta decyduje się na od-
ważną eksplorację przestrzeni muzycznych, 
nawiązując tym samym do początków swojej 
działalności, chociażby z zespołem Holloee 
Poloy. - Płyta „Ten moment” zamyka pewną erę 
w moim życiu. Rozpoczynam nową podróż.
empik.com

Kazik „Zaraza”

Po raz pierwszy od kilkunastu lat solowy 
album Kazika, zatytułowany „Zaraza” 
ukazuje się 5 czerwca. Jego muzyczna 
zapowiedź – utwór „Twój ból jest lep-
szy niż mój” – wstrząsnęła Polakami 
i stała się niemalże symbolem. Na krąż-
ku Kazik powraca do komentowania 
rzeczywistości politycznej i społecznej 
w charakterystycznym dla siebie stylu. 
empik.com

Laureatka Oscara, Złotego Globu i Gram-
my, Lady Gaga, ogłosiła premierę swojego 
szóstego albumu! „Chromatica” ukazała 
się 29 maja. Na album trafiło 16 utworów, 
w tym duety z Arianą Grande, Eltonem 
Johnem oraz Blackpink. Za produkcję 
krążka odpowiadają BloodPop® oraz 
Lady Gaga.
Empik.com

Lady Gaga „Chromatica”Edyta Bartosiewicz „Ten moment”

Nowa, zaskakująca powieść nosząca w so-
bie znamiona thillera autorki bestsellerów 
„Za zamkniętymi drzwiami” oraz „Na 
skraju załamania”. 
„Jak daleko się posuniesz, by zapewnić 
osobie, którą kochasz, kilka dodatkowych 
godzin szczęścia? Czterdzieste urodziny 
Livii zapowiadają się wyjątkowo hucznie, 
o wiele bardziej spektakularnie, niż mo-
głoby wyglądać jej wesele, którego zresztą 
nigdy nie miała…”

„Książka dla tych, którzy są przekonani 
o tym, że metryka nie ma znaczenia, jeśli 
ma się apetyt na życie, a pesel jest często 
kłopotliwym stygmatem. Krewni z bliska 
i z daleka zmierzają na obchody dzie-
więćdziesiątych drugich urodzin sióstr 
bliźniaczek Anny i Simony. Pierwszych, 
na które zostali zaproszeni po ponad pół 
wieku. Nieoczekiwane sploty zdarzeń, 
okraszone dużą dawką humoru i oświe-
tlone słońcem Toskanii.” 

„Przedszkole Basi organizuje leśny piknik 
dla dzieci. Cała rodzina z zapałem się do 
niego szykuje. Na pikniku nie może za-
braknąć jedzenia, szczególnie naleśników! 
Nie może też na nim zabraknąć wspólnej 
zabawy, baniek mydlanych i zaskakujących 
przygód…”

A. Onichimowska 
„Oddam żonę w dobre ręce”

B. A. Paris 
„Dylemat”

Z. Stanecka 
„Basia i piknik”
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Kocierz Hotel&Spa zaprasza do wspólnej zabawy. Wy-
starczy odpowiedzieć na pytanie: Jak nazywa się naj-
większa sala weselna, jaką dysponuje Kocierz Hotel 
& Spa? Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres redakcji 
do 20 czerwca 2020 r. Wśród osób, które nadeślą prawi-
dłową odpowiedź, wybierzemy zwycięzcę, który otrzyma 
jedno podwójne zaproszenie na śniadanie z wido-
kiem. 

materiał sponsorowany

Uwaga! Konkurs!

reklama

Wadowickie Biuro w czasie koronawirusa działa nieco inaczej. - 
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, 
z mocy prawa została wyłączona bezpośrednia obsługa klientów w urzędach ad-
ministracji publicznej, w tym w Starostwie Powiatowym w Wadowicach – poin-
formował nas Grzegorz Polak, kierownik Wydziału Organizacji 
i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Wadowicach. - Kontakt ze 
Starostwem odbywa się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej w tym epu-
ap, telefonicznej, korespondencji tradycyjnej. W przypadku przekazania rzeczy 
do biura rzeczy znalezionych prosimy o kontakt z wykorzystaniem komunika-
cji elektronicznej – biuro@powiat.wadowice.pl; epuap - /i1xx94vg7u/skrytka, 
telefonicznej – 33 8734278 lub korespondencji tradycyjnej – Starostwo Powia-
towe w Wadowicach ul. Batorego 2 34-100 Wadowice. Aby z kolei odebrać 
zgubioną rzecz, należy wcześniej skontaktować się z Biurem Rzeczy 
Znalezionych Starostwa Powiatowego w Wadowicach w podany wyżej 
sposób. Osoba winna podać dokładny jej opis, cechy charakterystycz-
ne oraz czas i miejsce zagubienia a także poinformować o posiadanych 
dokumentach potwierdzających prawo własności. 
Aktualna lista rzeczy znalezionych w Andrychowie i na terenie gminy 
Andrychów (według lat), którą sporządziliśmy na podstawie szersze-
go wykazu z BRZ:

2015
1) Telefon komórkowy Nokia znaleziony, 2) Rower Scott, 3) Klu-
czyk do samochodu, 4) Radio samochodowe Sony.

2016
1)Pęk kluczy, 2) Torba z narzędziami, 3) Kwota pieniężna.

2017
1) Klucze, 2) Torebka, 3) Wózek inwalidzki, 4) Telefon komórkowy 
Samsung, 5) Głośniki TBL, 6) Telefon komórkowy Sony Xperia, 
6) Rower Trek, 7) Telefon komórkowy Samsung (w Targanicach).

2018
1) Rower Author Mystic, 2) Wózek jezdny sklepowy, 3) Rower 
Kellys, 4) Rower Lannutti Mirage, 5) Rower Mexlier, 6) Rower 
Wigry 3, 7) Kurtka Blizzard.

2019
1) Portfel z zawartością (nie wskazano jaką – dop. JD), 2) Kwota 
pieniężna, 3) Telefon komórkowy iPhone, 4) Telefon komórkowy 
Huawei, 5) Rower Esperia, 6) Rower Oskar, 7) Rower Dragon.

2020
1) Kluczyki do samochodu Hyundai z pilotem, 2) Telefon ko-
mórkowy HTC, nawigacja Lark, słuchawki douszne, 2 pendrive’y, 
elektryczny papieros.

jd

Zgubione – znalezione
W wadowickim Starostwie Powiatowym, przypomnijmy, 
działa Biuro Rzeczy Zaginionych. Trafiają tutaj przedmio-
ty z powiatu wadowickiego oraz znalezione przez miesz-
kańców naszego powiatu w innych rejonach kraju. W BRZ 
przechowywane są jednak te pierwsze. Pozostałe trafiają 
do biur zgodnie z miejscem, w którym zostały znalezione.
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Wszystko wskazuje na to, że stan sprzed epidemii szybko nie wróci. Wielu 
pracodawców nie przetrwa, jednakże będą również zawody, które dla go-
spodarki nabiorą szczególnego znaczenia.  Jak podają ekonomiści kryzys 
w pierwszej kolejności odczują pracownicy biurowi. Prognozuje się nato-
miast, że wzrośnie zatrudnienie w branży produkcyjnej, budowlanej i spe-
dycyjnej, liczyć się będzie wykształcenie techniczne. Nadszedł moment 
wyboru nowej ścieżki zawodowej dla uczniów po szkole podstawowej.  
 Zatem już teraz uczniowie klas ósmych powinni świadomie wybrać  szko-
łę średnią, aby w przyszłości stać się atrakcyjnymi partnerami na rynku 
pracy. Wybór właściwej drogi kształcenia w wieku 15 lat jest nie lada wy-
zwaniem i  w dużej mierze obowiązek ten spoczywa na barkach rodziców.
Od 15 czerwca 2020 r. startuje rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.
Aby ułatwić Państwu ten wybór, Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Andrychowie, wychodzi  naprzeciw z wyjątkowo atrak-
cyjną ofertą kształcenia. Wydawane z początkiem każdego roku kalenda-
rzowego rozporządzenie MEN w sprawie wykazu zawodów mających  
szczególne znaczenie dla krajowego i lokalnego rynku pracy, wskazuje 
wszystkie zawody nauczane w CKZiU w Andrychowie jako potrzebne 
dla zachowania równowagi rynkowej i niezbędne dla rozwoju gospodarki. 
W oparciu o szczegółowe  analizy rynku i powyższe, przygotowaliśmy dla 
naszych nowych uczniów kierunki kształcące w następujących zawodach:
TECHNIK INFORMATYK
Na pandemii na pewno nie straci branża IT, a w szczególności progra-
miści. Jest to grupa pracowników wyjątkowo chłonna i rynek pracy ich 
zagospodaruje. W dobie rozwijającej się cyfryzacji zapotrzebowanie na 
informatyków jest wyjątkowo duże, profesja  ta daje możliwości wysokich 
zarobków. Projektowanie stron, programowanie to umiejętności, które do-
ceniają rozwijające się firmy.
TECHNIK SPEDYTOR
Z racji, że eksperci prognozują wzrost udziału na rynku branży e-commerce, 
szczególnie szybki rozwój czeka firmy kurierskie, a co za tym idzie branży spe-
dycyjnej. To jedna z nielicznych branż, które zyskają na epidemii koronawirusa.
TECHNIK EKONOMISTA
Szczególnie ważne dla odbudowania gospodarki są trafnie przemyślane 
decyzje, dlatego ekonomista to zawód który będzie cieszył się dużym zain-
teresowaniem. W raporcie Hays - firmy doradztwa personalnego, bardzo 
wysoko plasują się takie zawody jak deweloper czy księgowy, które umoż-
liwiają pracę zdalną.
TECHNIK BUDOWNICTWA
Na szczęście epidemia nie zaszkodziła znacząco również branży budowla-
nej. Zakontraktowane na wiele lat do przodu ogromne inwestycje są nadal 
realizowane, stąd firmy budowlane poszukują fachowców wykwalifikowa-
nych w tym kierunku.
TECHNIK MECHANIK
Obecnie, w dobie szybkiego rozwoju branży samochodowej, obserwuje się 
duże zapotrzebowanie rynku na wykwalifikowaną kadrę techniczną o profilu 
mechanicznym. Mechanik to zawód o bardzo długiej tradycji w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie, poprzez  szyb-
ki rozwój technik komputerowych w ostatnich latach bardzo ewoluował. 
W naszym technikum planowany jest zakup nowoczesnego centrum ob-
róbczego CNC z pozyskanych środków UE. Obecnie mechanik organizuje 
i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwację wszelkich maszyn 
i urządzeń we wszystkich rodzajach rozwijającego się prężnie przemysłu. 
TECHNIK REKLAMY
Technik reklamy to zawód z przyszłością.  Zawód szerokoprofilowy łączy 
w sobie wiedzę ekonomiczną , informatyczną, lingwistyczną oraz plastycz-

ną.  W dobie rozwoju gospodarczego zapotrzebowanie na  wykwalifiko-
wanych techników reklamy będzie szczególnie duże, gdyż jak wiemy dobra 
reklama niesie dla firm niezliczone korzyści finansowe. Wzrost  konsump-
cjonizmu wpływa na zwiększenie  zakupów, a jak wiadomo REKLAMA 
DŹWIGNIĄ HANDLU.
TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI
Należy pamiętać, że turystyka to bardzo ważny dział gospodarki. Obser-
wuje się ciągły wzrost zapotrzebowania na organizatorów wypoczynku. 
Dzięki zdobytym umiejętnościom, m.in. elastyczności,  kreatywności 
i przedsiębiorczości, absolwenci Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Andrychowie z łatwością przystosowują się do dyna-
micznie zmieniającego się rynku pracy w branży turystycznej. Zaobser-
wowano, że coraz więcej osób korzysta z wypoczynku zorganizowanego, 
z gotowych ofert biur podróży. Branża turystyczna daje możliwości za-
trudnienia zarówno w Polsce, jak i różnych ciekawych zakątkach świata. 
Praca w turystyce jest niezwykle ciekawa, daje mnóstwo satysfakcji  rów-
nież finansowej. 
Na ten rozwój kształcenia zawodowego naszych przyszłych uczniów po-
zyskaliśmy z UE  na lata 2020-23 kwotę 4 755 560 zł. 
Środki te umożliwią : 
darmowe kursy kwalifikacyjne dla młodzieży:  prawo jazdy, operator wóz-
ka widłowego, obsługa kasy fiskalnej, spawanie MIG oraz TIG, Photo-
shop, uprawnienia SEP, obsługa koparko-ładowarki,
płatne staże wakacyjne – stypendium stażowe w wysokości 2.200 zł za 
miesiąc stażu (netto),
wzbogacanie zaplecza techno-dydaktycznego m. in. w obrabiarkę CNC 
oraz wózki widłowe wysokiego składowania,
stypendia dla uczniów zdolnych – 3.000 zł/rok szkolny dla ucznia .
Z uwagi na zdobyte i posiadane umiejętności zawodowe, dzięki uzyska-
nym szerokim kwalifikacjom, uczniowie jeszcze podczas trwania nauki 
w technikum często podejmują pracę u lokalnych pracodawców, co po-
twierdza ich dobre przygotowanie do zawodu
Niech młodzi ludzie wykorzystają tę niepowtarzalną szansę zdobycia 
w naszej szkole wymarzonej profesji.
WAŻNE - otrzymując u nas EUROPASS (Suplement do Dyplomu Po-
twierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, uznawany w UE)  z pewnością 
i każdy zagraniczny  pracodawca doceni Wasze umiejętności, fachowość 
oraz doświadczenie zawodowe.
Drogi Rodzicu,  Drogi Uczniu - zobaczcie co nas wyróżnia:
Dajemy poczucie bezpieczeństwa (monitoring wewnętrzny oraz zewnętrz-
ny, karty dostępu wejścia);
Kształcimy innowacyjnymi metodami nauczania;
Posiadamy  nowoczesną bazę dydaktyczną i sportową;
Dajemy kwalifikacje zawodowe uznawane w całej Europie;
Kształtujemy charaktery, rozwijamy kompetencje miękkie;
Pomagamy stawiać cele i dopingujemy do ich realizacji;
Rozbudzamy  Wasze pasje i zainteresowania;
Doceniamy klimat współpracy uczeń-rodzic-nauczyciel;
Szanujemy wielokulturowość Europy ucząc języków: angielskiego, nie-
mieckiego, włoskiego, hiszpańskiego oraz rosyjskiego.

TO DLA WAS SIĘ ZMIENIAMY, KSZTAŁCIMY, ROZWIJAMY
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie,

DOBRA SZKOŁA = DOBRY ZAWÓD= LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ!!! 
www.ckziuandrychow.pl 

tel 33 875 23 34

Jak COVID-19 zmienia rynek pracy
Pandemia koronawirusa już znacznie przemeblowała dotychczasowy rynek pracy.  Kryzys nią spowodowany jeszcze 
długo odbije się na gospodarce zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Dotychczasowy rynek pracownika błyskawicznie 
zmienił się w rynek pracodawcy. Poprzez zaistniałą sytuację zwiększył się znacząco próg bezrobocia. 
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sport

Juniorzy starsi Beskidu, prowadzeni 
przez trenera Mariusza Sobalę, zdobyli 
awans do tak zwanej “M-ki”, czyli ligi wo-
jewódzkiej (Małopolskiej Ligi Juniorów). 
To piłkarska elita naszego województwa, 
w której andrychowianie w przyszłym se-
zonie zmierzą się między innymi z Gar-
barnią Kraków, Sandecją Nowy Sącz czy 
Unią Tarnów. Nasz sen sprzed sezonu nabrał 

kolorytu rzeczywistości - cieszą się piłkarze 
drużyny juniorów Beskidu na swoim pro-
filu na Facebooku.
To nie jedyny sukces piłkarski młodych 
andrychowian. Pierwsze miejsce w swo-
jej lidze zajęli też chłopcy z rocznika 
2005/2006 (trener Michał Trojak) oraz 
młodzi adepci z rocznika 2011/2012 
(trener Alan Matusiak). Wszystkim zawod-

nikom oraz trenerom serdecznie gratulujemy 
osiągniętych wyników, które napawają optymi-
zmem i sprawiają, że po latach możemy być 
znowu dumni z naszych młodych piłkarzy. Oby 
w przyszłym roku było jeszcze lepiej! - czyta-
my na beskidandrychow.pl. 

gs

Awanse młodzieży Beskidu
Choć piłkarskie rozgrywki zostały zakończone przedwcześnie, zespoły młodzieżowe Beskidu Andrychów zdążyły po-
twierdzić swoją formę. Dwie ekipy wywalczyły promocję na wyższy szczebel.

W maju działacze wojewódzkich związków piłki nożnej podjęli 
decyzję, o której nieoficjalnie mówiło się już od jakiegoś czasu. 
Sezon 2019/2020 został zakończony z zachowaniem klasyfika-
cji po rundzie jesiennej. Władze Małopolskiego Związku Piłki 
Nożnej poinformowały o swojej decyzji w drugiej połowie mie-
siąca: Prezydium Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej podczas 
ostatniego posiedzenia zarekomendowało zakończenie sezonu 2019/2020. 
Zachowane zostały zasady awansów, zrezygnowano natomiast ze spadków. 
Zakończenie sezonu dotyczy wszystkich rozgrywek ligowych, od IV ligi 
(awansują do niej mistrzowie 8 „okręgówek”) w dół wraz z rozgrywka-
mi kobiet i młodzieżowymi, ale nie obejmuje rozgrywek Pucharu Polski. 
Formalnie decyzję tę zatwierdzi, w ramach swoich kompetencji, Zarząd 
MZPN podczas posiedzenia, które odbędzie się 28 maja br. Wtedy też za-
padną szczegółowe postanowienia, w tym także dotyczące barażów o awans 
do III ligi. Inauguracja nowego sezonu 2020/2021 zaplanowana została 
na pierwszą połowę sierpnia, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna. 
Ostateczny kształt lig i system rozgrywek na poszczególnych szczeblach zo-
stanie podany przez Wydział Gier MZPN i Komisje Gier Podokręgów 
po zakończeniu procesu licencyjnego i potwierdzeniu przez kluby udziału 
w danych rozgrywkach. - czytamy na mzpnkrakow.pl.
Degradacji najprawdopodobniej unikną więc zespoły z miejsc 
spadkowych, ale zachowane zostaną awanse. To oznacza, że 
w wielu grupach będzie w przyszłym sezonie więcej zespołów 
niż zwykle. “Na tę chwilę sprawa wygląda tak, że w przyszłym 
sezonie w naszej lidze zagra 21 zespołów, ponieważ nikt z niej nie 
spada. Decyzja ta pociągnie za sobą sporo problemów organiza-
cyjnych we wszystkich ligach” – zwracają uwagę działacze czwar-
toligowego Beskidu Andrychów na swoim profilu na Facebooku.
Na jakich lokatach kończą sezon zespoły z naszej gminy? Be-
skid Andrychów jest dziewiąty w IV lidze. W klasie A najwyżej 
sklasyfikowany jest Huragan Inwałd (miejsce trzecie), siódmy jest 
Halniak Targanice, a jedenasta Burza Roczyny. W klasie B Znicz 

Sułkowice Bolęcina zajął drugie miejsce, a Gronie Zagórnik 
miejsce ósme. W klasie C Leskowiec Rzyki finiszuje na miejscu 
ósmym. Z kolei w III lidze kobiet drużyna Burzy Roczyny zajęła 
dziewiątą lokatę.
Jak będzie wyglądała piłkarska przyszłość w lokalnych rozgryw-
kach? Działacze wadowickiego Podokręgu Piłki Nożnej rozwa-
żają wraz z klubami możliwość reorganizacji ligowej struktury 
w naszym regionie. Pojawił się pomysł utworzenia drugiej grupy 
klasy A (obie grupy po 14 drużyn), trzeciej grupy klasy B oraz 
skasowanie klasy C. Na przestrzeni najbliższych tygodni powinni-
śmy poznać postanowienia działaczy. Miłośnicy piłki w lokalnym 
wydaniu muszą więc jeszcze uzbroić się w cierpliwość, bo trudno 
w tym momencie jednoznacznie przewidzieć, kiedy powrócą roz-
grywki ligowe. Sezon 2020/2021, zgodnie z planami działaczy, 
powinien rozpocząć się w połowie sierpnia, ale trudno obecnie 
przywiązywać się do jakichkolwiek terminów.

gs Fot. Grzegorz Sroka

Sezon ostatecznie zakończony
Rozmów, scenariuszy i analiz było wiele, ale to już pewne. Piłkarze w ligach terenowych (od III ligi do klasy C oraz 
zespoły młodzieżowe) w tym sezonie już na boiska nie wybiegną. Nie będzie spadkowiczów, ale zachowane zostaną 
awanse. Co z kolejnym sezonem?
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