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samorząd

Pierwszy powód wiąże się z początkami działalności wodno-
-kanalizacyjnej w Andrychowie. Działo się to 65 lat temu. 

Powołano wtedy do życia Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej. W jego strukturach utworzono Zakład Wodno-Ka-
nalizacyjny. Nie był to jeszcze byt samodzielny, ale ten maluch po-
mału rósł. Widać to choćby z lektury „Kroniki” założonej i przez 
wiele lat prowadzonej przez Barbarę Zielińską, byłą kierowniczkę 
laboratorium. Pierwsze zdanie tego bogato ilustrowanego doku-
mentu zaczyna się tak: - W roku 1964 została oddana do eksploatacji 
oczyszczalnia ścieków o przepustowości 8300 m sześć. Autorka wymieniła 
tutaj parametr dobowy. I właśnie oczyszczalnie pokazują, jak roz-
wijała się firma. Kolejna powstała w 1992 roku, a budowano ją 
– dziś nie chce się wierzyć – przez 12 lat, a jeśli dodać okres pro-
jektowania, to 16! Z pompą otwierana i poświęcona przez biskupa 
Tadeusza Rakoczego. Była zaplanowana ponad potrzeby. Ówcze-
snym władzom wydawało się, że rozwój miasta i jego przemysłu 
oraz okolicznych wiosek będzie olbrzymi. No to zaprojektowano 
obiekt o wydajności 43 000 metrów sześciennych na dobę. Skory-
gowano to dopiero w ostatnich latach, gdy oddawano do użytku 

– a stało się to w czerwcu 2015 roku – nowoczesną oczyszczalnię 
mechaniczno-biologiczną. Ta może przetwarzać „tylko” 32 400 
metrów sześciennych ścieków na dobę. Powstawała już nie latami, 
a w 26 miesięcy. Stoi tak jak jej poprzedniczka przy ulicy Batorego. 
Tam też znajduje się siedziba ZWiK.

Drugim powodem do świętowania mogłaby być 45. rocznica 
uzyskania znacznej samodzielności. Andrychowska firma opu-
ściła struktury MPGK i nazwana Zakład nr 5 stała się niezależna, 
ale weszła w skład Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji w Bielsku-Białej. Dyrektorem „Piątki” był Jerzy 
Staśkiewicz. On też poprowadził firmę do dalszych zmian. Po 
zniknięciu z map administracyjnych kraju województwa bielskie-
go utworzono Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanali-
zacji w Andrychowie. Wtedy 30 lat temu (a więc kolejna rocznica, 
tym razem okrągła) RPWiK został podporządkowany władzom 
miejskim a konkretnie Zarządowi Miejskiemu. Po ponad roku 
zmieniono nazwę na obowiązującą do dziś. Powstał ZWiK jako 
zakład budżetowy samorządu lokalnego. Od 1992 roku do dziś 

Czas czterech rocznic
Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Dzięki tej firmie większość z nas, mieszkańców gminy Andrychów, ma w swoich kranach wodę. I to jaką! Czyściuteńką. 
Nie martwimy się też o zanieczyszczenia, bo ściekami ma się kto zająć. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w tym roku 
ma trzy powody do świętowania…
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firmą kieruje (najpierw jako dyrektor potem prezes) 
Jan Mrzygłód. I dochodzimy do kolejnego, przełomo-
wego momentu oraz rocznicy. 15 lat temu ZWiK stał 
się spółką. Dlaczego taka zmiana? - Gmina, realizując 
jedno z zadań własnych jakim jest zaopatrzenie w wodę i odpro-
wadzanie ścieków musiała inwestować w rozwój infrastruktury 
w tej dziedzinie – wyjaśnia prezes Jan Mrzygłód. - Obcią-
żało to budżet gminy i jej organizację pracy. W związku z tym 
gmina postanowiła przekształcić zakład budżetowy w spółkę. 
Spółka przejęła wszystkie zadania zakładu w zakresie utrzy-
mania wodociągów i kanalizacji (eksploatacja, konserwacja 
itp.), ale jednocześnie spółka przejęła inwestowanie. Co ważne, 
ZWiK jest w 100 procentach spółką Gminy Andrychów, a więc 
wszystkich jej obywateli. O ile samorząd gminny skupiał 
się na rozwoju sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 
to ZWiK jako spółka musiał – jak to określa prezes 
– skupić się na sercu całego systemu wodociągowego 
czyli stacji uzdatniania wody na Olszynach oraz ser-
cu kanalizacyjnym, tj. oczyszczalni ścieków. Obydwa 
te obiekty zmodernizowano, przez co trzeba było co 
nieco spowolnić rozbudowę samych sieci, choć tego 
bynajmniej nie zaniedbywano. Dzięki temu w Andry-
chowie dysponujemy jednymi z najnowocześniejszych 
technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.
A jak rozwijały się sieci? Do roku 1990 woda płynęła 
w rurociągach o długości 79,5 km i było 944 przyłączy, 
w 2005 wodociągi urosły do 330 km, a korzystających 
było już 4748, natomiast obecnie to 425 km i 6224 przy-
łączy. Dane dotyczące kanalizacji: 1990 r. – 46,5 km, 
354 przyłączy, 2005 r. – 250 km, 4250 przyłączy, obec-
nie – 405 km, 6405 przyłączy. Aktualnie wodociągi do-
stępne są na 90 proc. obszaru gminy, a kanalizacja od-
powiednio na 89 proc. Tego postępu nie byłoby, gdyby 
nie mądry system finansowania. W ciągu 15 lat istnie-
nia ZWiK jako spółki zainwestowano 77 milionów 
złotych, z tego 28 mln pochodziło z dotacji, głównie 
z funduszy Unii Europejskich, 25 mln zł z własnych 
środków firmy, 18 mln zł z kredytów i 6 mln zł z do-
tacji Gminy Andrychów. Obecnie ZWiK przystępuje 
wraz z gminą Porąbka do czteroetapowego programu 
rozwoju sieci wodociągowej. Na I etap spółka otrzy-
mała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 2 
miliony złotych. To połowa potrzebnej do realizacji 
kwoty. W ramach tej części zadania budowane będą 
wodociągi w Targanicach i Brzezince Górnej, powsta-
ną tu dwie przepompownie. O szczegółach będziemy 
informować na bieżąco. A tymczasem składamy gratu-
lacje poczwórnemu jubilatowi.
O obchodach rocznicowych, zwłaszcza w dobie ko-
ronawirusa, nie ma mowy, ale prezes Jan Mrzygłód 
ogłosił abolicję dla klientów (o tym pisaliśmy w po-
przednim wydaniu Nowin Andrychowskich). To chy-
ba najlepszy prezent dla będących na bakier z płatno-
ściami albo posiadającymi nielegalne podłączenia.

Tekst: Jacek Dyrlaga Fot. Archiwum ZWiK

Obecnie na całej długości, czyli od ronda przy Przemysłowej, aż do Nidku 
jest położona kolejna warstwa nawierzchni, a od dawnego wysypiska do 
Nidku także czerwona masa na ścieżce rowerowej. Chodnik dla pieszych 
będzie tylko w części andrychowskiej, na odcinku 1,3 km, natomiast ścieżka 
rowerowa do samego Nidku. Cały remontowany odcinek ma cztery kilo-
metry. Koszt to 13 mln 955 tys. zł, w tym jest 7 mln 300 tys. dotacji unij-
nej. W finansowaniu partycypują także dwie gminy – Andrychów i Wieprz. 
Droga będzie otwarta dla ruchu kołowego najprawdopodobniej już w paź-
dzierniku, ale prace uzupełniające mogą być kontynuowane jeszcze na po-
czątku 2021 r. Remont prowadzi firma DROG-BUD Franciszka Fryca ze 
Spytkowic, a głównym inwestorem jest Starostwo Powiatowe w Wadowi-
cach. Przy wyremontowanej Białej Drodze jest też nowa stacja paliw oraz 
myjnia samochodowa. 

n

Zobaczcie, jak zmienia się 
Biała Droga
W każdym kolejnym wydaniu Nowin robimy dla Was zdjęcia na Bia-
łej Drodze, gdzie dobiega końca wielka przebudowa. Już jest asfalt 
i nowe ścieżki rowerowe. A wszystko będzie gotowe do października.
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Również w Andrychowie od kilku tygodni trwa-
ły przygotowania do nowego roku szkolnego, 

a szkoły uzupełniały sprzęt i środki dezynfekujące. 
W każdej rozważano kilka wariantów funkcjono-
wania placówki, w zależności od jej liczebności, 
wielkości budynków i ich rozplanowania. Do tego 
dyrektorzy spotkali się na specjalnych naradach  
z burmistrzem Tomaszem Żakiem, a także dyrek-
torem Gminnego Zarządu Oświaty Andrzejem 
Szafrańskim. Ostatnia taka narada miała miejsce 27 
sierpnia i trwała ponad dwie godziny. Dzień wcze-
śniej dyrektorzy szkół z naszego regionu spotkali 
się w Kalwarii Zebrzydowskiej z wojewódzką ku-
rator Barbarą Nowak. Tam też zostali poinformo-
wani o regułach i zasadach funkcjonowania szkół 
w czasach pandemii. Dyrektorzy potwierdzili swoje 
przygotowanie i gotowość do pracy ich placówek.

Jak będzie wyglądać nauka?
W gminie Andrychów pracę w normalnym trybie 
rozpoczynają wszystkie szkoły. Będą w nich jednak 
obowiązywać określone zasady. I tak np. ograni-
czone mają być kontakty między uczniami, klasami 
i rocznikami – o tym jak to zrobić zdecyduje każdy 
dyrektor, dostosowując rozwiązanie do możliwości 
lokalowych szkoły. Jednym z możliwych warian-
tów jest ustawienie tak pauz, aby różne klasy miały 
przerwy o różnych porach, a dzięki temu uczniowie 
nie spotykali się na korytarzach albo przynajmniej, 
aby te spotkania były sporadyczne i mniej liczne. 
Ponadto uczniowie mają jak najmniej poruszać się 
po budynku, a więc jeśli to możliwe, nie zmieniać 
klas, chyba że będzie to konieczne. Dyrektorzy 
mogą też, a nawet powinni przeznaczyć różne pię-
tra dla różnych klas, choćby po to, aby uczniowie 
klas początkowych nie spotykali się ze starszymi. 
Maseczki uczniowie mają nosić tylko na przerwach. 
Natomiast nauczyciele, zwłaszcza ci po pięćdzie-
siątce mogą pracować w „przyłbicach” z prze-
źroczystego tworzywa, aby uczniowie widzieli ich 
twarze. Tak samo ma robić obsługa i administracja 
szkół.
Placówki są już zaopatrzone w sprzęt i środki de-
zynfekcji. W niektórych są też już zakupione apa-
ratury do ozonowania pustych klas przed zmianą 
grupy uczniów. 

Uczniowie i nauczyciele wracają do szkół
Po długiej pandemicznej przerwie w normalnym funkcjonowaniu szkoły wracają do tradycyjnego nauczania, a nie 
zdalnego, jak jeszcze przed wakacjami. Minister Edukacji Narodowej wydał ogólne rozporządzenia, a szczegóły po-
zostawił w rękach dyrektorów szkół i prowadzących je samorządów. To oni muszą wziąć odpowiedzialność na siebie. 
Jak będzie działać szkoła? Czy kadra i obiekty są dobrze przygotowani? Czy będzie bezpieczne? Czy mamy się czego 
obawiać? Takie pytania zadaje sobie wielu rodziców.

Co mogą zrobić i co powinni wiedzieć rodzice?
Rodzice nie mogą sami podejmować decyzji, czy posłać dziecko do szkoły, 
czy nie. Jest, jak zawsze obowiązek szkolny zapisany prawnie i tu nie ma do-
wolności. Rodzice będą też mieli ograniczony dostęp do pomieszczeń szkol-
nych – przywiozą i odbiorą dziecko tylko w wyznaczonych miejscach. 
Do szkoły nie będą miały wstępu żadne osoby postronne, ani uczniowie in-
nych szkół. Wyjątek będą mieli tylko pracownicy np. dostarczający posiłki do 
stołówek (tzw. catering), ale bez wchodzenia na teren szkoły, gdzie są ucznio-
wie. Praca samych stołówek będzie zorganizowana w turach, aby uczniowie 
nie tłoczyli się w stołówce.
Ponadto burmistrz apeluje do rodziców, aby nie bagatelizowali nawet najdrob-
niejszych objawów chorobowych i przy jakichkolwiek wątpliwościach zatrzy-
mywali dziecko w domu. 
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10 zasad dla ucznia MEN

1.   Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy 
      choroby, zostań w domu
2.   Często myj ręce
3.   Nie dotykaj oczu, ust i nosa
4.   Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie
5.   Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela
6.   Używaj tylko własnych przyborów szkolnych
7.   Spożywaj swoje jedzenie i picie
8.   Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, 
      np. podczas przerw
9.   Jeżeli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie     
      objawy chorobowe, natychmiast 
      poinformuj o tym nauczyciela.
10. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa na lekcjach

A jak szkoła zaczęła się w innych krajach?

Brytyjczycy już podsumowali pierwszy eksperymentalny miesiąc szko-
ły w Anglii. Był to tzw. „szybki semestr” czerwcowy. W tym czasie wśród 
ponad 850 tys. uczniów było 70 przypadków zakażeń; a wśród ponad 
500 tys. pracowników – 128 przypadków, ale w tym 37 to zakażenia poza 
szkołą. Jeden nauczyciel był hospitalizowany, a jeden zmarł. Przez ten je-
den miesiąc odsetek zakażeń nauczycieli wyniósł 0,2% (dwa promile),  
a wśród uczniów 0,08 % (mniej niż promil). Teraz w większości szkół Wielkiej 
Brytanii uczniowie są już w szkołach od połowy sierpnia. 
Tak w Wielkiej Brytanii, jak i w USA, czy np. w Hiszpanii (na te kraje powołała 
się PAP) statystyczny odsetek zakażeń wśród młodych ludzi to 1-2%. W Euro-
pie dzieci zakażają się sześciokrotnie rzadziej niż dorośli – donosi agencja. I 
co najważniejsze, w dużo mniejszym stopniu zakażają.  

Co w przypadku zagrożenia?
Tu już są konkretne wytyczne odpowiednich mi-
nisterstw – zdrowia i edukacji – oraz Głównego 
Inspektora Sanitarnego.
Przygotowano trzy warianty, które cytuję w całości:

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia
Wariant A zakłada tradycyjne kształcenie. W przypadku 
wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, 
po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, 
będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną 
pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa 
warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia 
(hybrydowa)
Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęć grupy, grupy wycho-
wawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej 
szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczegól-
nych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Bę-
dzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, 
w danej szkole czy placówce.
Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu pro-
wadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można 
– z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji 
– uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne
Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawiesze-
niu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu 
w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). 
Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowa-
dzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego In-
spektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal 
zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na 
terenie kraju.

Jesteśmy przygotowani
Czas pierwszych tygodni w szkole, to również 
okres doszlifowywania i korekt reguł funkcjono-
wania szkół. Dlatego w wybranych klasach będą 
organizowane okresowe lekcje zdalne, aby w razie 
czego szkoła płynnie mogła przejść na taki system 
nauczania. Poszerzana jest też baza sprzętowa. 
Gminie znowu udało się pozyskać z zewnętrznych 
funduszy 145 tys. zł na kolejne 50 laptopów dla 
uczniów. 
Zaniepokojonych rodziców uspokaja zastępca bur-
mistrza Wojciech Polak: - Mamy za sobą dwa miesiące 
funkcjonowania przedszkoli, gdzie nie było przypadków za-
każeń, więc miejmy nadzieję, że podobnie będzie w szkołach 
– mówi wiceburmistrz. - Ale zawsze musimy być gotowi 
na szybką zmianę trybu nauczania. I do tego jesteśmy przy-
gotowani – dodaje. 

mn 
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Wszystko odbyło się zgodnie z najwyższymi standardami bez-
pieczeństwa sanitarnego. Personel miał przyłbice i maseczki, 
a oddający krew byli wpuszczani do wnętrza tylko jeśli posiadali 
maski. Jak poinformował nas szef  andrychowskiego Klubu Ho-
norowych Dawców Krwi i współorganizator akcji Andrzej Cie-
ślak, pobrano 14 litrów i 400 mililitrów krwi. Tym razem wśród 
dawców przeważały kobiety. Było ich 18. Następna akcja za dwa 
miesiące czyli 7 października.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Oddali krew
36 osób przyszło w środę 5 sierpnia do siedziby Polskie-
go Czerwonego Krzyża przy ulicy Starowiejskiej w An-
drychowie, by oddać krew. 32 chętnych zostało jednak 
ostatecznie dopuszczonych przez lekarza, a czterech nie. 

Organizacje społeczne, polityczne oraz mieszkańcy gminy mogą 
składać wnioski do projektu budżetu za pośrednictwem radnych.
Termin składania wniosków – do 30 września 2020 roku.
Wnioski należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miej-
skiego w Andrychowie, ul. Rynek 16.

Złożone wnioski stanowią jedynie materiały pomocnicze do 
opracowania projektu budżetu i nie stanowią podstawy do ich 
obowiązkowego ujęcia w projekcie budżetu. 

Źródło: UM w Andrychowie

Składanie wniosków 
do projektu budżetu na 2021 rok

W związku z rozpoczęciem prac związanych z opracowa-
niem projektu budżetu Gminy Andrychów na 2021 rok 
zapraszamy do czynnego udziału radnych oraz jednostki 
pomocnicze Gminy w tworzeniu projektu budżetu.

W tym roku ze względu na epidemię baseny ruszyły w połowie 
lipca. Do tej pory, w poprzednich latach nie były podgrzewane 
w sezonie, dlatego woda była w nich raczej chłodna i zawsze uza-
leżniona od aury. A także od ceny ciepła, gdyby takie kupować 
na wolnym rynku. Ale od zeszłego roku elektrociepłownia jest 
już spółką gminną, a nie prywatną, więc nie było kłopotu, aby po 
rozsądnej cenie wynegocjować i kupić ciepło, które i tak by się 
zmarnowało. To tak zwane „ciepło odpadowe” z chłodzenia tur-
biny, zamiast trafić do atmosfery ogrzewa baseny. Tak w uprosz-
czeniu wygląda rozwiązanie zagadki ciepłej, a nawet bardzo cie-
płej wody w basenach kąpieliska. 
To właśnie rozwiązanie pozwoli w tym roku korzystać z pływal-
ni do końca września, a w przyszłym roku otworzyć kąpielisko 
już od 1 maja. O szczegółach jak udało się to tak zorganizować 
możecie posłuchać w audycji Radia Andrychów na radioandry-
chow.pl/audycje                            n 

Skąd taka ciepła woda?

To nie upał spowodował, że w sierpniu w basenach an-
drychowskiego kąpieliska temperatura wody sięgały 29 
stopni w basenie rekreacyjnym i brodziku oraz 25 stopni 
w sportowym. To dzięki „ciepłu odpadowemu” z gminnej 
elektrociepłowni. 
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edukacja

Liczba 
piszących 
egzamin

Wynik z  
języka 

polskiego 
(%)

Wynik 
z języka 

polskiego 
- staniny

Wynik 
z matema-
tyki w %

Wynik 
z mate-
matyki - 
staniny

Liczba piszą-
cych egzamin 

z języka 
angielskiego

Wynik 
z języka 

angielskiego 
w %

Wynik 
z języka 

angielskiego 
- staniny

Liczba piszą-
cych egzamin 
z języka nie-
mieckiego

Wynik 
z języka 

niemieckiego 
w %

Wynik 
z języka nie-
mieckiego 
- staniny

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARIANA KOWALSKIEGO W RZYKACH 
24 63  6  46  5 24 48 5 0 -  - 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ANDRYCHOWIE 
61 62 6 45 5 62 60 6 0  - 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SUŁKOWICACH-BOLĘCINIE
26 63 6 39 4 24 55 6 2 81 -

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ANDRYCHOWIE 
83 54 4 51 6 82 58 6 2 54 -

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W TARGANICACH 
38 62 6 49 6 38 55 6 0 - -

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SUŁKOWICACH-ŁĘGU 
24 61 6 49 6 24 61 7 0 - -

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LUDWIKA ZAMENHOFA W ZAGÓRNIKU 
14 62 6 39 4 14 53 5 0 - -

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MAJORA HENRYKA SUCHARSKIEGO W INWAŁDZIE 
27 67 7 70 9 27 61 7 0 - -

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIESZKA I W ROCZYNACH 
46 66 7 58 8 46 62 7 0 - -

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH 
IM. ŚW. ANTONIEGO Z PADWY W BRZEZINCE

13 74 9 70 9 15 73 8 0 - -

Z matematyki bardzo dobrze wypadły szkoły w Inwałdzie oraz 
Brzezince (po 70 proc.). Placówka z Brzezinki wypadła najlepiej 
w gminie w zakresie języka angielskiego (73 proc.), a SP w Suł-
kowicach-Bolęcinie z j. niemieckiego (81 proc), choć przystąpiło 
tu do tego egzaminu dwóch uczniów. Szczegóły prezentujemy 
w tabelce powyżej. Procenty pokazują, jak średnio w danej szkole 

wypadł egzamin z poszczególnych przedmiotów. Wyjaśnijmy, co 
to takiego staniny. To skala stosowana w pomiarze dydaktycznym 
odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik danej 
szkoły na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. 

Oprac. jd i p 

Znamy wyniki ósmoklasistów w gminie Andrychów

W sierpniu poznaliśmy wyniki egzaminu ósmoklasisty. Jak wypadł w szkołach naszej gminy? Z języka polskiego we 
wszystkich placówkach, poza SP nr 4, osiągnięto wynik powyżej 60 procent, a szkoła w Brzezince nawet powyżej 70 proc.

Szczegóły prezentujemy w tabelce obok. Do ma-
tur przystąpiło w naszym mieście 322 abiturientów. 
„Tylko” piętnastu poślizgnęła się noga i nie mają 
prawa przystąpić do wrześniowego egzaminu po-
prawkowego. 26 osób czeka na taką swoją szansę.

jd

Wyniki matur wszystkich szkół z Andrychowa

Mimo koronawirusa tegoroczne matury w an-
drychowskich szkołach należy uznać za udane. 
Tradycyjnie najlepiej spisali się uczniowie z LO, 
która to placówka znalazła się na II miejscu 
w powiecie pod względem skali zdawalności.

Nazwa  
szkoły

Zdawalność  
 (%)

Liczba 
zdających 
egzamin

Zdany 
egzamin

Niezdany  
egzamin  do 

poprawki 
możliwością 

poprawki

Całkowicie  
niezdany egzamin

LO 94,6 168 159 8 1
CKZiU 87,6 89 78 9 2
ZS nr 2 80 50 40 4 6
ZS ZDZ 53,3 15 8 5 3
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Na budżetowych oszczędnościach skorzysta m.in. Zespół Szkół 
Samorządowych w Rzykach. W pakiecie z Wiejskim Domem Kul-
tury w Inwałdzie otrzyma 1,2 mln złotych. Takie środki finansowe 
pozwolą na przeprowadzenie termomodernizacji placówek w obu 
miejscowościach. Przyglądnęliśmy się siedzibie rzyckiego ZSS. 
I wyraźnie widać, iż tak część szkolna jak i przedszkolna wymagają 
proenergetycznych działań oszczędnościowych.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

ZSS w Rzykach przed 
termomodernizacją
Koronawirus zmniejsza dochody gmin, także naszej – an-
drychowskiej, ale też w niektórych dziedzinach pozwala 
zaoszczędzić trochę pieniędzy. Tak stało się w oświacie. 
To pozwoliło z kolei radnym na zmianę w budżecie i do-
łożenie do listy inwestycji kilku zadań.

Pierwszą działkę firma z Wieprza zakupiła 16 stycznia, a umowę wówczas 
podpisali z burmistrzem państwo: Adam Saferna, Prezes Zarządu Techpla-
stu i jego żona Józefa Saferna, Członek Zarządu. Techplast Sp. z o.o. jest 
producentem wysokociśnieniowych zbiorników kompozytowych IV ge-
neracji dostępnych na rynku w Polsce i zagranicą pod marką SAFER. Ich 
zbiorniki, chronione kilkoma autorskimi patentami, oparte zostały na two-
rzywie PET wzmocnionym włóknem węglowym, szklanym i aramitowym. 
Innowacyjność butli SAFER polega na zredukowaniu wagi zbiornika o 65% 
w stosunku do butli stalowej – jak wyjaśnia producent. Obecnie trwają prace 
nad wykorzystaniem zbiorników SAFER do napędów wodorowych, dlate-
go powstanie w strefie wspomniane Centrum Badań Wodoru. Firma ma 
liczne certyfikaty, kilka patentów i nagrody – ostatnio dostała taką w Japonii, 
gdzie rozpoczyna współpracę z Toyotą.
W Andrychowie Techplast będzie zabudowywał działkę o powierzchni ponad hektarowej. Obecnie trwają prace projektowe oraz zała-
twiane są wszelkie pozwolenia na budowę i ekspertyzy środowiskowe oraz plany przyłączy. Jak powiedział nam prezes Adam Saferna, 
budowa zakładu ruszy jeszcze tej jesieni. 

n Fot. Marek Nycz

Kolejna działka w strefie sprzedana
Techplast Sp. z o.o. Adama Saferny dokupił 13 sierpnia kolejną działkę do już wcześniej nabytego gruntu w strefie 
aktywności gospodarczej. Jak powiedział nam pan prezes, powstanie tam Centrum Badań Wodoru.

Tour de Pologne 
w gminie Andrychów
W piątek 7 sierpnia przez Andrychów przemknęli kola-
rze uczestniczący w 77 edycji Tour de Pologne. Na trasie 
przejazdu witało ich sporo kibiców, wśród których nie za-
brakło byłych sportowców, w tym kolarzy. 

Andrychowska trasa TdP była elementem etapu Wadowice – 
Bielsko-Biała i wiodła ulicami Batorego, Krakowską, Żwirki i Wi-
gury, Tkacką i Beskidzką. Potem kolarze pojechali do Targanic. 
Na Przełęczy Kocierskiej wyznaczono dwie lotne premie górskie. 
Przypomnijmy, że przed rokiem TdP przejeżdżał również przez 
naszą gminę, ale kolarze nie rywalizowali. Był to etap żałoby po 
wypadku i śmierci jednego z kolarzy. 

jd Fot. Jacek Dyrlaga
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reklama

Społecznie, w niewielkim składzie 
liczbowym, członkowie PKPS niosą 
pomoc setkom niemajętnych rodzin, 
przekazując żywność, odzież, pośred-
nicząc w przekazywaniu wyposaże-
nia domowego. Komitet organizuje 
zbiórki żywności w lokalnych pla-
cówkach handlowych. - Oprócz maga-
zynu żywnościowego, prowadzimy magazyn 
odzieżowy, sprzętu AGD, butów, sprzętów i zabawek. Zbieramy i wyda-
jemy wszystko, co człowiekowi potrzebne jest do życia – mówi Mario-
la Stelmaszyk, prezes PKPS w Wadowicach. Na przestrzeni lat 
wadowicki komitet pomógł niezliczonej ilości rodzin. Ogromne 
ilości odzieży, zabawek, gier zostały przekazane za granicę dla ro-
daków na Ukrainie.
Obecnie trwa zbiórka odzieży dla naszych rodaków w Wilnie na Li-
twie. Komitet szuka kogoś, kto pomógłby zorganizować transport 
do Nowego Targu. Pomoc wkrótce również popłynie na Białoruś. 
Rozpoczyna się zbiórka środków czystości, przyborów szkolnych 
i żywności długoterminowej, która trwać będzie do października.
Wszystkie dary można składać w siedzibie PKPS w Wadowicach 
przy ul. Mickiewicza 26 w każdy wtorek i środę od 10.00 do 15.00.
- Nasza praca społeczna oparta jest na pomocy wieloletnich przyjaciół – 
mówi Mariola Stelmaszyk. - Do takich od 20 lat należą m.in.: prezes 
MSH „Wizan” w Andrychowie Jerzy Chylewski, Maria Joneczko z Kęt, 
Halina Zielińska z Inwałdu, Halina i Franciszek Sordylowie, Janina Bi-
zoń – przekazuje prezeska.
Zachęcamy do wsparcia akcji. Poszukiwane są także dwie osoby 
chętne do pracy społecznej w Polskim Komitecie Pomocy Spo-
łecznej w Wadowicach.

rf

Wielka chęć niesienia pomocy

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Wadowicach liczy 
już ponad 60 lat. To stowarzyszenie kształtujące posta-
wy społeczne, sprzyjające bezpośredniemu uczestnictwu 
w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy. 

W tej samej kwestii wypowiedział się także radny z Inwałdu Zbigniew 
Rzadek. Mówił, że wiele osób obawiało się o bezpieczeństwo i nie 
wiedzieli, czy coś im grozi. Okazało się, że wszystko jest pod kontrolą, 
a wybuchy to usuwanie starych słupów trakcyjnych. Prace wykonują 
fachowcy, pirotechnicy ze specjalistycznej firmy i nikomu nic nie mo-
gło się stać. 
W imieniu PLK odpowiedzi udzieliła nam rzeczniczka Polskich Linii 
Kolejowych Dorota Szalacha. Poniżej przytaczamy to pismo w całości:
Informuję, że w lipcu br. rozpoczęły się prace w ramach projektu PKP Polskich 
Linii Kolejowych S.A. na linii kolejowej nr 117, na odcinku Wadowice – Andry-
chów. Wykonawca przystąpił najpierw do demontażu starych elementów trasy, 
by przygotować nowe. Trwa min. rozbiórka torów, obiektów inżynieryjnych i sieci 
trakcyjnej. Wyburzane są fundamenty, tzw. metodą minerską, powszechnie obo-
wiązującą i zalecaną przy tego typu robotach. Metoda jest bezpieczna i nie stwarza 
zagrożenia dla otoczenia. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, posterunki ochronne 
ustawione są w promieniu ok. 20 m od wyburzanego obiektu. Dodatkowo, funda-
menty przykrywane są odpowiednimi elastycznymi gumowymi matami w celu 
zabezpieczenia przed ewentualnym rozrzutem odłamków obiektu. Prace nie za-
głuszają ciszy nocnej i prowadzone są w godzinach od 7 do 19. Trasa kolejowa 
Wadowice – Andrychów jest teraz teren budowy, zamkniętym dla osób postron-
nych. Pracuje ciężki sprzęt, prowadzone są min. głębokie wykopy. Realizację robót 
wyburzeniowych zaplanowano do końca września 2020 r. Wyburzenia wykonuje 
profesjonalna firma podwykonawcza na zlecenie Spółki Skanska S.A. – wykonaw-
cy inwestycji na trasie kolejowej Wadowice – Andrychów.
Efektem inwestycji PLK na l. nr 117 będą sprawniejsze i dostępniejsze podró-
że pociągiem z Krakowa do Bielska Białej. Mieszkańcy Wadowic zyskają lepszą 
dostępność do kolei dzięki nowemu przystankowi w rejonie osiedla Podhalanin. 
Do potrzeb podróżnych przygotowana będzie stacja Andrychów i przystanki 
w Choczni, Choczni Górnej oraz w Inwałdzie. Odnowione perony zapewnią 
pasażerom lepszy dostęp do pociągów. Prace na 40 przejazdach zwiększą bezpie-
czeństwo w ruchu kolejowym i drogowym.
Możliwości jednotorowej trasy zwiększy również budowa mijanki w Barwałdzie 
Średnim. Dwa tory o długości użytkowej 400 m pozwolą na mijanie się pocią-
gów. Dzięki temu składy przejadą płynnie, zwiększy się przepustowość trasy. 
Przewoźnicy będą mogli uruchomić dodatkowe pociągi. Na mijance znajdą się 
dwa perony jednokrawędziowe, które zbliżą mieszkańców do kolei. Budowa mi-
janki w Barwałdzie Średnim rozpocznie się w przyszłym roku.

Dorota Szalacha 
Zespół Prasowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Co wybuchało 
na linii kolejowej?
W tej sprawie zwrócili się do nas mieszkańcy Inwałdu, 
którzy 10 sierpnia zaniepokoili się eksplozjami w pobli-
żu linii kolejowej 117. - W domach blisko torów wszystko 
zadrżało, jakby było małe trzęsienie ziemi – mówią miesz-
kańcy. Zapytaliśmy w PKP PLK, co tam się działo?
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- Informujemy, że zmianie uległ numer telefonu do rejestracji dla osób prze-
bywających na kwarantannie oraz posiadających skierowanie do sanatorium, 
celem umówienia się na pobranie wymazu w kierunku obecności koronawi-
rusa SARS CoV-2. Rejestracja będzie się odbywać w godzinach 11.00 do 
14.35 pod numerem telefonu 33 87-21-200 wew. 455 – czytamy w ko-
munikacie szpitala.

Oprac. jd

Nowy ważny numer 
w wadowickim szpitalu
Dyrekcja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach 
poinformowała o zmianie jednego z ważnych numerów tele-
fonicznych. To istotna wiadomość dla osób przebywających na 
kwarantannie oraz posiadających skierowanie do sanatorium. 

Pracownica, w rodzi-
nie której badanie po-
twierdziło obecność 
wirusa natychmiast 
została odesłana do 
domu i na badania. 
Pozostała na kwaran-
tannie, ale reszta urzę-
du musiała również 
podjąć profilaktyczne 
ograniczenie kontaktów z petentami, aby na wszelki wypadek zapo-
biec ewentualnemu rozprzestrzenianiu się wirusa. U nikogo z perso-
nelu Urzędu Miejskiego nie stwierdzono zakażenia. 
- W związku z zaistniałą sytuacją – mówił burmistrz Tomasz Żak - 
wprowadziłem w urzędzie reguły, jak na początku pandemii, a także system 
pracy rotacyjnej, aby ograniczyć również kontakty pomiędzy pracownikami. 
W chwili, gdy oddajemy ten numer Nowin do druku już wiemy, 
że pierwszy test jest negatywny, a to oznacza, że urzędniczka nie 
jest zakażona. Ale to nie wystarczy – potrzebny jest jeszcze je-
den test, po tygodniu, który potwierdzi ten pierwszy. Takie są 
procedury i reguły badania. Podobnemu badaniu podlega też 
małżonek urzędniczki i na jego wynik też trzeba poczekać. Na 
razie, choć informacje są dobre trzeba utrzymać reżim odwiedzin 
w urzędzie, a także ograniczyć kontakty pomiędzy pracownika-
mi. Dlatego także petenci muszą się przygotować na ograniczenia 
dostępu do biur.                

n

Obostrzenia w urzędzie

W drugiej połowie sierpnia w rodzinie jednej z pracow-
nic UM stwierdzono zakażenie wirusem COVID 19. Z tego 
powodu w ratuszu wprowadzone zostały obostrzenia 
i rygory, jak na początku pandemii. 24 sierpnia wyniki ba-
dań u urzędniczki wstępnie wykluczyły zakażenie. Czeka 
ją jednak jeszcze jedno badanie.

Kwarantanna objęła wszystkich pracowników stomatologii, a przy-
czyną było zakażenie w rodzinie jednej z pracownic. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami personel został objęty kilkutygo-
dniową kwarantanną, a pacjentom zmieniono terminy wizyt. Prze-
rwa w pracy stomatologii nie tylko zakończyła się, ale wiadomo, że 
nikt tam nie został zakażony. Pacjenci wrócili już do przychodni. 

n

Stomatologia działa normalnie
Pod koniec lipca pisaliśmy, że przychodnia stomatolo-
giczna w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
„Medican” w Andrychowie została czasowo zamknięta 
z powodu zakażenia w rodzinie jednej z pracownic. Od 
połowy sierpnia nie ma tam już kwarantanny.

Trzeciego sierpnia podpisano w Urzędzie Miejskim umowę na 
„Przebudowę przystanków autobusowych z dostosowaniem dla 
osób niepełnosprawnych w Gminie Andrychów”. Inwestycja 
wykonywana jest w ramach realizowanego już działania: „Roz-
budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z sys-
temem dynamicznej informacji przystankowej i systemem moni-
toringu wizyjnego w Gminie Andrychów”. Do tej pory w całej 
gminie wymieniono już 56 starych wiat na nowe, co kosztowało 
1 mln 700 tys. zł. 
Teraz trzeba przebudować podstawy i bruki na przystankach, 
a przy tym dostosować je do wymagań osób niepełnosprawnych. 
I to właśnie wykona ZGK za 1 mln 193 tys. zł – wg. formuły 
„zaprojektuj i wybuduj”. Najpierw powstanie projekt za 50 tys. 
zł – to etap pierwszy – a potem przebudowanych będzie ponad 
60 przystanków, gdzie nowe wiaty już stoją. Wykonawca ma na 
to cztery miesiące. 
Ze strony gminy umowę podpisali Wojciech Polak, zastępca Bur-
mistrza Andrychowa i Skarbnik Gminy Dorota Żywioł. W imie-
niu ZGK zrobił to prezes spółki Zbigniewa Bizoń.                mn

Przystanki do przebudowy

Są już nowe wiaty przystankowe w całej gminie, ale teraz trze-
ba przebudować ich bruki i dostosować podstawy dla osób 
niepełnosprawnych. Wykona to zadanie Zakład Gospodarki 
Komunalnej. Koszt tych robót sięga 1 mln 193 tys. zł. 
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Od 1 września do 30 listopada 2020 r., na terenie całego 
kraju odbywa się Powszechny Spis Rolny. Udział w spisie 
rolnym jest obowiązkowy.

Powszechny spis rolny. 
Dane z naszej gminy

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym 
szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na 
wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju.
Według ostatniego spisu przeprowadzonego w 2010 roku w na-
szej gminie było 551 ciągników i 20 kombajnów zbożowych. 
65% upraw stanowiły zboża podstawowe, ponad 11% ziemniaki, 
3% kukurydza a 20% pozostałe zasiewy. W 2010 roku było 2769 
gospodarstw rolnych, dla porównania w 2002 było ich 3681. 
Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosiła w 2010 
roku w naszej gminie 1,7 ha.             

rf

Muzycy wystąpili w swoim stałym składzie: Wojtek Za-
borowski, Maciek Kudłacik, Paweł Zawarus i Piotrek 
Bogunia, a do tego gościnnie zagrał z nimi na trąbce Ro-
man Marczyński. Tym razem Czerwie zaprezentowały 
swoją autorską muzykę do niemego filmu z 1922 roku 
„Nosferatu - symfonia grozy”, Fridricha Wilhelma Mur-
naua. Ale wcześniej artyści odebrali z rąk Agnieszki Gier-
szewskiej list gratulacyjny od Burmistrza Andrychowa 
Tomasza Żaka, a także gratulacje od dyrektorki Centrum 
Kultury i Wypoczynku Marianny Żmiji. Urodzinowy tort 
wykonała i wręczyła cukiernia „Słodki Zakątek u Jacka”. 
Były też filmiki z życzeniami od licznych zaprzyjaźnionych 
artystów. Na naszej stronie internetowej radioandrychow.pl 
 jest też zarejestrowana rozmowa z Maćkiem Kudłacikiem, 
jednym z twórców grupy. 

n Fot. Marek Nycz

Czerwie miały urodziny
21 sierpnia na Placu Mickiewicza andrychowski zespół Czerwie obchodził jubileusz 20 lat działalności na scenie. Były 
życzenia od przyjaciół, listy gratulacyjne, podziękowania i tort. A przede wszystkim był koncert.

Przypomnijmy, że w Andrychowie wymieniono już ponad 60 
wiat przystankowych na nowe, estetyczne i wygodne. Jednak 
obecnie – zanim zainstalowana tam zostanie za jakiś czas elek-
troniczna informacja dla pasażerów – nie było rozkładów MZK. 
A to nadal ten przewoźnik zapewnia połączenia międzygminne – 
do Kęt i Porąbki przez Bulowice i przez Czaniec. Nasi słuchacze 
apelowali, aby na nowych przystankach pojawiły się ich rozkłady 
jazdy. W poniedziałek zatelefonowaliśmy do MZK w Kętach. Od 
dziś na przystankach są już ich rozkłady. 

n Fot. Anna Płonka

Na przystankach są już 
rozkłady jazdy MZK
Dzwonili do nas czytelnicy i słuchacze z prośbą o interwen-
cję w kęckim MZK, aby na nowych przystankach pojawiły się 
aktualne rozkłady jazdy z połączeniami pomiędzy naszymi 
miastami. Poprosiliśmy o to w MZK – rozkłady już są.
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Uroczystości miały na celu uhonorowanie współpracy wymie-
nionych wyżej miast oraz podkreślenie wagi naszej długoletniej 
współpracy z miastem Landgraaf. Ponadto 21 sierpnia miały 
miejsce robocze warsztaty dot. recyklingu w Langraaf. Odwiedzi-
liśmy zakłady, w których ubrania robocze zostają przetwarzane, 
tak, aby można je było ponownie wykorzystać. Cały tamtejszy 
system działa perfekcyjnie. Odwiedziliśmy również wysypisko, 
które zajmuje się profesjonalnym przetwarzaniem odpadów. Wi-
zyty te miały na celu zobrazowanie, jak daleko jesteśmy w sto-
sunku do Państw, w których proces gospodarowania odpadami 
przeszedł na wyższy poziom odzysku odpadów (70%). 

Urząd Miejski w Andrychowie

Wizyta w Landgraaf
W dniach 20-23 sierpnia delegacja z Burmistrzem To-
maszem Żakiem i zastępcą Wojciechem Polakiem na 
czele uczestniczyła w obchodach 20-lecia współpracy 
holenderskiego miasta Landgraaf z niemieckim miastem 
Übach-Palenberg. 

Mistrzostwa Polski Leśników 
w Maratonie MTB

Panie wystartują na dystansie Hobby liczącym 24 km, a panowie 
na dystansie Mega wynoszącym 39 km.
Harmonogram:
Sobota, 26 września 2020
8:00 – 11:30 | praca biura zawodów
11:00 | start Uczestników dystansu Mega
11:30 | start Uczestników dystansów Family i Hobby
12:00 | rozpoczęcie bezpłatnych zawodów Kids Race
13:30 | dekoracja zwycięzców zawodów Kids Race
15:00 | dekoracja zwycięzców maratonu
Zawody odbędą się w ramach Finałowej Edycji Maratonów Ro-
werowych CYKLOKARPATY. Zgłoszeń należy dokonywać na 
stronie: www.cyklokarpaty.pl/rzyki

Źródło: Nadleśnictwo Andrychów

Ruszyły zapisy na Mistrzostwa Leśników w Maratonie 
MTB, które odbędą się 26 września w Rzykach. Organiza-
torem imprezy jest Nadleśnictwo Andrychów.

Pierwsze kolumbarium w Andrychowie zostało wybudowane 15 
lat temu, ma 54 nisze i wszystkie są już zajęte. Dlatego władze 
gminy podjęły decyzję o budowie drugiego kolumbarium, więk-
szego o 18 nisz, więc posiadającego 72 kwatery na urny. Będzie 
stało obok już istniejącego. Prace, warte około 150 tys. zł wyko-
nują pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej. Całość bę-
dzie gotowa w listopadzie. Koszt jednej niszy dla rodzin chcących 
je wykupić dla zmarłego to według obecnego cennika 1400 zł. 

n Fot. Marek Nycz

Powstaje nowe kolumbarium

Na cmentarzu komunalnym w Andrychowie trwa budo-
wa drugiego kolumbarium – czyli zbiorowego grobowca 
na urny z prochami. Będzie gotowe w listopadzie.

Wymiana urządzeń nie ma wpływu na cennik, pozostaje taki sam 
jak dotychczas. Wszystkie parkomaty są umieszczone w Rynku: 
obok księgarni, nieopodal Urzędu Miejskiego oraz na wysokości 
kościoła – czyli na całym odcinku rynkowym, gdzie jest jedyna 
w mieście strefa płatnego parkowania. Koszt tej wymiany to 64 
tys. 919 zł. Jak widać to z menu urządzeń, będą one jeszcze prost-
sze w obsłudze. Do tego każdy automat zaopatrzony jest w bate-
rie słoneczne, które będą go zasilać. 

n Fot. Marek Nycz

Nowe parkomaty
Bielska firma Automatikon 27 sierpnia wymieniła trzy par-
komaty w centrum Andrychowa. Zastąpiły stary sprzęt, 
który miał już ponad dziesięć lat.
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Łącznie przeszedł kilkanaście 
operacji. Nieustannie walczył. 

Zmagał się z zakażeniami, wstrzą-
sami septycznymi i niewiarygodnym 
cierpieniem... Na OiOM-ie spędził 
77 dni, a następnie został przeka-
zany na kolejne szpitalne oddziały. 
Od początku pobytu w szpitalu przy 
boku pana Wiesława czuwała żona 
Magdalena. - Spędzałam w szpitalu 
dwie godziny dziennie. Mąż był w tym 
czasie w stanie śpiączki farmakologicznej. 
Pomagała mi sama obecność. To, że mogę 
być przy nim – mówi pani Magdalena. 
- Kolejno przyszedł marzec i pandemia. 
Czas pandemii jest dla wszystkich trudny 
a dla nas szczególnie. W szpitalach za-
kazano odwiedzin. Mąż walczył samot-
nie. Nie mógł pojąć co to koronawirus, 
dlaczego nikt  z rodziny go nie odwiedza. 
W styczniu kiedy wydarzyła się tragedia 
wirus w zasadzie u nas nie istniał ... 
W tym momencie mąż ma pełną świado-
mość.  Fizycznie radzi sobie doskonale. 
Jest zdeterminowany do pracy - opowia-
da żona Wiesława.
Po ponad 6 miesiącach pan Wiesław 
został wypisany ze szpitala i trafił 
do ośrodka rehabilitacyjnego w Po-
rąbce. Jest to prywatna placówka. 
Pobyt w niej jest bardzo kosztow-
ny - miesięczny koszt to blisko 20 
tys. złotych.  - W ośrodku Wiesio ma 
wszystko, czego potrzebuje. Pomoc, ćwi-
czenia, masaże. Widzimy niesamowite 
efekty i to napędza nas do dalszej pracy. 
Zaczęliśmy wierzyć, że wszystko dobrze 
się skończy, a ten trudny czas będzie dla 
nas tylko wspomnieniem – relacjonuje 
pani Magdalena. Za namową przy-
jaciół rodzina pana Wiesława posta-
nowiła stworzyć zbiórkę na pokry-
cie kosztów jego walki o zdrowie. 
- Nie był to prosty krok, ponieważ nie 

Walka o powrót do zdrowia i rodziny
Wiesław Izbiński jest mieszkańcem Roczyn.  21 stycznia jak zwykle wyszedł do pracy, z której niestety już nie wrócił.  Pod-
czas powrotu uległ wypadkowi samochodowemu – wjechał w niego rozpędzony kierowca. Ze zmiażdżonego wraku sa-
mochodu wydobyli mężczyznę strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych.  Po przewiezieniu do szpitala natychmiast 
trafił na blok operacyjny. Pan Wiesław doznał urazu wielonarządowego. Miał uszkodzoną przeponę, wątrobę, jelita, 
otwarte złamanie kości udowej, liczne złamania miednicy, stłuczenie serca, stłuczenie płuc, złamanie stopy, zwichnięcia 
stawów, wieloodłamowe złamanie łokcia ze zmiażdżeniem odłamów. Liczne krwiaki tkanek miękkich całego ciała.

łatwo jest prosić o pieniądze, natomiast w tym 
momencie to jedyna możliwość... - wyznaje 
pani Magdalena. 
O ewentualne odszkodowanie Państwo 
Izbińscy będą się starać. Jednak, aby 
móc zacząć potrzebny jest prawomoc-
ny wyrok sądu. Do tej pory nie został 
on ustanowiony. Koronawirus i po-
stawa niektórych instytucji i osób bar-
dzo wydłuża wszelkie postępowania, 
a w przypadku pana Wiesława liczy się 
każdy miesiąc, tydzień, czy dzień. 

Nie możemy tracić więcej czasu - Wiesław 
musi stanąć na nogi!  Dlatego zwracam się do Was 
z prośbą o pomoc – apeluje małżonka. Chcą-
cy wesprzeć Wiesława Izbińskiego mogą to 
uczynić przekazując wpłatę poprzez serwis 
siepomaga.pl/wieslaw-izbinski 
Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka – być 
może to dzięki Państwa pomocy pan Wiesław 
swoje 40-te urodziny, które obchodzić będzie 
1 listopada spędzi w domu – z ukochaną żoną 
i synem. 

ap Fot. siepomaga.pl
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Jej zadaniem jest przede wszystkim służenie seniorom w taki 
sposób, żeby ich życie w naszym mieście i gminie było lepsze. 
Rada składa się z przedstawicieli ludzi starszych i ma pełnić rolę 
bezpośredniego łącznika seniorów z lokalną władzą oraz władzy 
z seniorami. 

W pierwszej kadencji swojej działalności MRS skupiła się na zba-
daniu potrzeb osób starszych. Próbowaliśmy dotrzeć do seniorów 
różnymi drogami: pełniliśmy otwarte dyżury w trakcie których 
mieszkańcy mogli zgłaszać wnioski, uwagi, spostrzeżenia doty-
czące seniorów, rozmieściliśmy w różnych miejscach skrzynki na 
pytania, uruchomiona została strona internetowa oraz skrzyn-
ka a-mailowa. Przedstawialiśmy swoje stanowisko w spornych 
sprawach dotyczących seniorów i do sukcesu możemy zaliczyć 
odstąpienie organów decyzyjnych od zamiaru likwidacji w 2017 
roku Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Wado-
wicach. W celu zdobycia jak najszerszej wiedzy związanej z rolą 
i funkcjonowaniem rad, uczestniczyliśmy w szkoleniach i warsz-
tatach organizowanych bezpłatnie, gdyż nie posiadamy swojego 
budżetu a pracę wykonujemy jako wolontariusze. 

Bardzo istotną i ważną sprawą dla MRS I kadencji stało się opra-
cowanie, przy pomocy profesjonalistów, projektu Strategii Polity-
ki Senioralnej Gminy Andrychów. Dlaczego było to tak istotne? 
Bo strategia to inaczej sztuka dowodzenia i droga do celu.
Projekt Strategii Polityki Senioralnej Gminy Andrychów powstał 
w 2018 roku, znalazły się w nim najistotniejsze sprawy, z który-
mi borykają się osoby starsze w naszej Gminie. Są to problemy 
i równocześnie zadania do realizacji przez MRS. Dokument ten 
zostanie uwzględniony w przygotowywanej Strategii Rozwoju 
Gminy Andrychów na lata 2021 – 2027.

Cele strategiczne to: 
1. Zwiększenie liczby rodzinnych opiekunów niesamodzielnych 
seniorów, którzy korzystają z różnych form wsparcia (kampanie 
informacyjne o dostępnych usługach opiekuńczych np. o opiece 
wytchnieniowej, turnusach wyjazdowych, opiece całodobowej, 
warsztaty i doradztwo, wolontariat „senior – seniorowi”.
2. Zwiększenie dostępności usług asystenckich, zestawów te-
leopieki i „kopert życia” dla samotnie mieszkających seniorów 
(kampanie informacyjne).
3. Poprawa komfortu życia w zakresie kondycji ruchowej i psy-
chicznej (uruchomienie Dziennego Domu Pobytu w Andrycho-
wie, zwiększenie zakresu profilaktyki zdrowotnej).
4. Zwiększenie liczby seniorów umiejących pozyskać potrzeb-
ne informacje drogą cyfrową i telefoniczną – seniorzy gubią się 
w nowoczesnym świecie (kursy i doradztwo).

5. Zwiększenie liczby seniorów, zwłaszcza z obszarów wiejskich, 
którzy będą uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, edukacyj-
nych itd. (monitorowanie potrzeb i oczekiwań seniorów).
6. Zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa przestrzeni publicz-
nych poprzez uwzględnienie potrzeb osób starszych (opracowa-
nie mapy potrzeb związanych z barierami architektonicznymi, 
dostosowanie przestrzeni publicznej wsi do potrzeb seniorów).
7. Zwiększenie świadomości społecznej na temat potrzeb mało 
widocznych seniorów w gminie i mieście (kampanie wśród miesz-
kańców uwrażliwiająca ich na potrzeby osób starszych, które nie 
proszą o pomoc a jej potrzebują).

Zaznaczyć tutaj trzeba, że rady seniorów nie mogą być organiza-
torem działań, mogą jednak mieć istotny wpływ na kształtowanie 
polityki senioralnej w swoim otoczeniu poprzez trzy funkcje, któ-
re przewidział dla nich ustawodawca:
1. Funkcja konsultacyjna. Przykładowo konsultacje projektów 
aktów prawa miejscowego, proponowanych inwestycji, które 
będą miały wpływ na życie codzienne osób starszych.
2. Funkcja doradcza, to formułowanie propozycji rozwiązań 
w sprawach seniorów oraz sugerowanie korekt do propozycji 
przedkładanych przez organy Gminy.
3. Funkcja inicjatywna pozwala na inspirowanie lokalnych 
władz do podjęcia nowych działań mających na celu podniesienie 
jakości życia osób starszych.

Obecnie pandemia ostudziła nasze zapały, ograniczyła możliwo-
ści działania, ale kiedyś to się skończy i będziemy mogli, zgodnie 
z przyjętą strategią, podjęć działania przyczyniające się do popra-
wy życia naszej dojrzałej społeczności. Chcemy też, aby miesz-
kańcy wiedzieli, że istnieje i działa w imieniu seniorów takie ciało 
jak Miejska Rada Seniorów w Andrychowie.

Miejska Rada Seniorów w Andrychowie

Druga kadencja Miejskiej Rady Seniorów

Od 2016 roku w naszej Gminie działa Miejska Rada Seniorów (MRS) – w maju br. rozpoczęła 
drugą kadencję. Wielu mieszkańców zastanawia się po co taka Rada i co ona robi. W tym arty-
kule postaramy się krótko wyjaśnić jej rolę w naszym społeczeństwie.
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Tak, tak, to nie pomyłka – w Andry-
chowie, na Górnicy mieszka niegdy-
siejszy mistrz szos. To Jan Stachura. 
W naszym mieście znalazł przed laty 
spokojny i jak zapewnia ekologiczny 
zakątek dla siebie i rodziny. Ale może 
po kolei…

Chłopak na zwykłym rowerze rów-
ny kolarzom
Przygoda Jana Stachury z kolarstwem 
zaczęła się zupełnie przypadkowo. 
W dzieciństwie mieszkał w Łowiczkach 
koło Zatora. Jako szesnastolatek jechał 
na zwykłym rowerze do Oświęcimia.  

- Gdy wjechałem na główną szosę wiodącą do 
Oświęcimia, spotkałem dwóch kolarzy, jak się 
okazało potem, byli z Wadowic – wspomi-
na nasz bohater. - I chcieli mnie „zgubić”, 
żebym nie jechał na zwykłym rowerze tak jak 
oni na rowerach wyścigowych. Nie udało się to 
im. To oni zaczęli mnie namawiać do zapisa-
nia się do klubu w Oświęcimiu a konkretnie do 
Unii, która działała przy dawnych zakładach 
chemicznych. W ten sposób późniejszy ko-
larski mistrz zaczął trenować. Mimo, że 
przesiadł się na wyczynowy jednoślad, 
to przyszło mu uprawiać sport w nie-
łatwych czasach. O dobry sprzęt było 
bowiem bardzo trudno.

Sukcesy w Polsce oraz zagranicz-
nych tourach
Jan Stachura pilnie trenował. Został 
zakwalifikowany do polskiej kadry na-
rodowej. Wygrał wspomniany Tour de 
Pologne w 1970 roku. Nad drugim za-
wodnikiem miał przewagę około 3 mi-
nut. Przyznał, że był wtedy mocny, czuł 
siłę w nogach. Dwa lata wcześniej miał 
pojechać do Meksyku na Igrzyska Olim-
pijskie. - Miałem kraksę i nie wystąpiłem na 
olimpiadzie – mówi. - Odniosłem kontuzję 
nogi. Byłem na rozpoczęciu igrzysk, pojecha-
łem też na ich zamknięcie. Spośród wielu 
swoich ścigań dobrze wspomina Wyścig 

Mistrz szos z andrychowskiej Górnicy
Gdy ulicą Żwirki i Wigury mknęli kolarze uczestniczący w tegorocznym Tour de Pologne on stanął wraz z rodziną 
i przyjaciółmi obok jezdni. Miał ze sobą okazały puchar, który położył na chodniku. To największe jego trofeum w ka-
rierze, za zwycięstwo w… Tour de Pologne, tyle że w 1970 roku.

Jan Stachura z rodziną i znajomymi przy pucharze za zwycięstwo w Tour de Pologne 1970 oczekuje na peleton tego-
rocznej edycji wyścigu.
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Samotny finisz i jeden ze zwycięskich etapów podczas zagranicznych występów.

Dookoła Anglii, w którym wygrał bar-
dzo trudny etap oraz przez pewien czas 
był liderem tej imprezy. Zwyciężył też 
etap o długości 230 kilometrów w by-
łej Jugosławii. Na tamte czasy to były 
spore odległości. Do kadry narodowej 
należał sześć lat. Był podopiecznym 
słynnego Henryka Łasaka. Natomiast 
w Unii Oświęcim, co ciekawe, nie miał 
wykwalifikowanego trenera. Kolarzami 
opiekował się mechanik od rowerów, 
który podpowiadał jak jeździć.

Kolejne kraksy i kontuzje
Pewnie jego kariera potoczyłaby się 
jeszcze o wiele lepiej, gdyby nie olbrzy-
mi pech w postaci wypadków. To była 
najpierw kraksa w Wyścigu Dookoła 
Maroka. Złamał wtedy obojczyk i ło-
patkę. Do dziś pozostały mu „pamiąt-
ki” z tamtych czasów w postaci szram 
na ciele. Tamten wyścig rozgrywany 
na wiosnę był eliminacją do Wyścigu 
Pokoju. Po kilku miesiącach wrócił do 
ścigania. Miał wykonane usztywnienia 
z drutów. Jesienią zakwalifikował się do 
Wyścigu Dookoła Meksyku. I kolejny 
pech. - Rowery jak się pakuje do transportu, 
to pedały ustawia się do środka, aby nie zaj-
mowały dużo miejsca – wyjaśnia Jan Sta-
chura. - Potem na wyścig znów przywraca się 
stan podstawowy. Zawodnik z Holandii miał 
słabo zakręcony lewy pedał, pewnie przez me-

chanika zespołu. W Meksyku jechałem za 
tym Holendrem, któremu ten pedał wyskoczył 
z roweru. Wpadłem na niego i to co miałem 
wcześniej na drutach ustawione (chodzi 
o usztywnienie kości – dop. JD) znów 
połamałem. 
I to był już praktycznie koniec kariery. 
Przypuszczalnie bardziej na tle psy-
chicznym, na tym co „siedziało w gło-
wie” niż w zakresie możliwości czy wy-
dolności ciała. - Jak sportowiec ma uraz, 
to już nie wygrywa – dodaje Jan Stachura. 
Z kolarskiego roweru zszedł w 1978 
roku. Ze sportem rozstawał się jednak 
długo, bo studiował na wrocławskiej 

Akademii Wychowania Fizycznego, 
której to uczelni jest absolwentem. 
Chociaż miał dyplom, nie zajął się już 
szkoleniem następców. Wybrał czas dla 
rodziny, nie chciał w „piątki i świątki” 
być w rozjazdach.

Andrychów z pszczołami
Po zakończeniu kariery rozstał się też 
z Zakładami Chemicznymi „Oświęcim”. 
Musiał opuścić mieszkanie zakładowe. 
Wtedy zaczął się rozglądać za nowym 
lokum w innej miejscowości niż miasto 
nad Sołą. Szukał lepszej lokalizacji pod 
względem jakości powietrza, gdzie by 
nie śmierdziało oświęcimską chemią. 
I znalazł taki właśnie zaciszny zakątek 
na andrychowskiej Górnicy, oddalony 
o paręset metrów od ruchliwej drogi. Na 
działce tej wybudował dom. Niebagatel-
ne znaczenie w decyzji wyboru miejsca 
miała bliskość gór. Nową pasją po za-
kończeniu sportowej kariery stało się 
dla Jana Stachury pszczelarstwo. I trzeba 
przyznać, że poświęca temu sporo cza-
su. Jego miody znajdują spore uznanie. 
Ma 60 pszczelich pni. Część uli wywozi 
w okolice Leskowca, do rodziny w Tar-
goszowie, skąd pochodziła jego matka. 
Stamtąd uzyskuje miód spadziowy, a od 
pszczół przydomowych na Górnicy ma 
między innymi miody akacjowe i lipowe. 

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga 
Foto 3: Archiwum prywatne 

Jana Stachury

Bohater artykułu (z lewej) we własnej pasiece razem z Edwardem Śliwińskim 
dawnym rywalem z szos, przyjacielem i również pasjonatem pszczelarstwa.
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na sygnale

8 sierpnia w Targanicach, na drodze na Kocierz auto stanęło 
w ogniu. Nikomu nic się nie stało, ale dostawczak spłonął do-
szczętnie. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie w in-
stalacji elektrycznej silnika.

10 sierpnia br., andrychowscy policjanci interweniowali w jed-
nym z domów w gminie Andrychów w związku z awanturą, któ-
rą wszczął 48-latek mający zakaz zbliżania się do swojej rodziny. 
Pijany mężczyzna trafił do izby wytrzeźwień, a następnego dnia 
ponownie wrócił do rodzinnego domu, gdzie zaczął się awantu-
rować. Nie chciał opuścić posesji, w związku z czym rodzina po-
wiadomiła Policję. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony 
do komisariatu, gdzie usłyszał zarzut zakłócenia miru domowego 
i niestosowania się do orzeczonych przez sąd środków karnych. 
Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec 48-latka środka za-
pobiegawczego w postaci policyjnego dozoru oraz zakazu zbliża-
nia i kontaktowania się z pokrzywdzoną. 16 sierpnia, mieszkaniec 
gminy Andrychów, nie zważając na wymogi sądu i prokuratury, 
kolejny raz wtargnął do rodzinnego domu, gdzie wszczął awantu-
rę w trakcie której groził członkom rodziny. Ponowna interwencja 
zakończyła się zatrzymaniem mężczyzny i przedstawieniem mu 
kolejnych zarzutów. Sąd Rejonowy w Wadowicach na wniosek pro-
kuratury zastosował wobec podejrzanego?

11 sierpnia na ul. Wadowickiej w Wieprzu doszło do zderzenia sa-
mochodu osobowego z motocyklem. Dwie osoby zostały poszko-
dowane. Droga w tym miejscu była całkowicie zablokowana. 

13 sierpnia tuż po godzinie 18.00 policjanci pilnujący bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym na terenie Kęt dostrzegli jadący ulicą So-
bieskiego samochód marki Audi, za którego kierownicą siedział 
40-latek. Mundurowi rozpoznali mężczyznę, ponieważ w marcu 
i kwietniu br. był zatrzymywany najpierw za przekroczenie prędko-
ści o więcej niż 50 km/h, a następnie za złamanie trzymiesięcznego 
zakazu kierowania. Wtedy też policjanci ujawnili, że kierował pod 
wpływem narkotyków. Na próbę zatrzymania, kierowca audi za-
reagował znacznie zwiększając prędkość. Próbując uciec policjan-
tom nie zważał na znaki drogowe, wielokrotnie wyprzedzał na po-
dwójnej ciągłej i skrzyżowaniach, zmuszając innych kierujących do 
zatrzymania się lub zjazdu na pobocze. Podczas niebezpiecznych 
manewrów znacznie przekraczał dozwoloną prędkość. W Nidku 
pirat na moment zatrzymał się przed remontowanym odcinkiem 
drogi, co wykorzystali mundurowi. Podczas przeszukania pojazdu 
funkcjonariusze znaleźli dwa pistolety gazowe, nożyce do cięcia 
metalu oraz gumowe węże. Policjanci podejrzewają, że zabezpie-
czone przedmioty mogły być wykorzystywane do kradzieży pali-
wa z różnych pojazdów, co aktualnie jest weryfikowane. W trakcie 
czynności funkcjonariusze ustalili, że 41-latek swoim niebezpiecz-
nym rajdem dopuścił się kilkunastu wykroczeń w ruchu drogowym 

za które można było nałożyć 87 punktów karnych. Za złamanie 
6-miesięcznego okresu zakazu kierowania grozi cofnięcie upraw-
nień do kierowania, natomiast za niezatrzymanie się do kontroli 
drogowej grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Burza, która 22 sierpnia przeszła nad regionem doprowadziła 
do wielu szkód. Najtrudniejsza sytuacja miała miejsce w Osieku 
przy ulicy Beskidzkiej, gdzie piorun uderzył w nowo wybudowany 
budynek, który stanął w płomieniach. W wyniku pożar spaleniu 
uległ dach – podał portal oswiecim112.pl To nie jedyny przypa-
dek, w którym główną rolę rozegrał piorun. W Malcu doszło do 
podobnej sytuacji. Na całe szczęście tam obeszło się bez pożaru. 
W obu przypadkach na miejscu działania prowadziły liczne zastępy 
straży pożarnej. W Andrychowie na drodze krajowej nr 52 zwalone 
przez wichurę drzewo zablokowało jeden pas jezdni. Powalone ko-
nary drzew odnotowano także w na ul. Krakowskiej w Andrycho-
wie, w Inwałdzie przy ul. Zielnej, w Choczni. Część gminy Wieprz 
była bez prądu.

21 sierpnia w Choczni, uprawnienia do kierowania pojazdami stra-
cił kierujący mercedesem, który miał na liczniku 104 km/h przy 
obowiązującym ograniczeniu prędkości do 50 km/h. Kierowca 
oprócz zatrzymanych na trzy miesiące uprawnień do kierowania, 
został ukarany mandatem i punktami karnymi. Przypominamy, że 
jeżeli osoba, której zostały odebrane uprawnienia do kierowania, 
będzie w dalszym ciągu prowadzić pojazd, trzymiesięczny okres za-
kazu będzie przedłużony do sześciu miesięcy. Jeśli kierowca w tym 
czasie i tak zdecyduje się wsiąść za kierownicę, starosta wyda decy-
zję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem. Aby je odzy-
skać, trzeba będzie spełnić wszystkie wymagania stawiane osobom, 
które po raz pierwszy ubiegają się o prawo jazdy.

26 sierpnia o godzinie 15.00 służby ratunkowe interweniowały 
w związku wypadkiem drogowym do którego doszło na ścieżce 
rowerowej biegnącej wzdłuż ulicy Mickiewicza w Kętach. 
Jak wstępnie ustalili policjanci 47-letni mieszkaniec powiatu wado-
wickiego kierując samochodem marki Ford Mondeo wyjeżdżając 
z posesji potrącił jadącą na rowerze drogą dla rowerów  39-letnią 
mieszkankę gminy Kęty. W wyniku potrącenia rowerzystka dozna-
ła urazu głowy oraz ręki w związku z tym została przewieziona 
do szpitala na leczenie. W trakcie dalszego postępowania policjanci 
ustalą dokładne okoliczności tego wypadku drogowego.

Policjanci z Komisariatu Policji w Zatorze zatrzymali 40-letniego chu-
ligana, podejrzanego o uszkodzenie dwóch skuterów elektrycznych. 
Mężczyzna wpadł na gorącym uczynku dzięki reakcji mieszkanki Za-
tora. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty/niedzielę (22/23.08.2020). 
Policjanci otrzymali zgłoszenie od mieszkanki Zatora o mężczyźnie, 
który zaczął  kopać znajdujące się w rynku głównym skutery. We wska-
zany rejon  błyskawicznie ruszyli policjanci, którzy zatrzymali chuliga-
na. Okazał się nim  40-letni mieszkaniec Zatora. W chwili zatrzymania 
mężczyzna był nietrzeźwy –  2,70 promila alkoholu. Zatrzymany trafił 
do komisariatu Policji. Po wytrzeźwieniu podejrzanemu został przed-
stawiony zarzut uszkodzenia mienia. Za uszkodzenie mienia grozi 
kara do 5 lat pozbawienia wolności.
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wokół nas

To właśnie z plandek tych pojazdów 
dowiedziałam się, że staraniem 

„Lobby LGBT” dzieci mają być uczone:
- od 4 roku życia masturbacji; 
- od 6 r.ż. - wyrażania zgody na seks; 
- od 9 r.ż. - nauki pierwszych doświad-
czeń seksualnych i orgazmu. 
„Furgonetkowa propaganda” może 
budzić zdziwienie, zażenowanie, strach 
lub niepokój. Nie wiemy, czy pojazdy 
te dotrą do Andrychowa, by siać zamęt 
wśród mieszkańców miasta. Ponieważ, 
najskuteczniejszym remedium na dez-
informację jest informacja, zaczerpnęli-
śmy jej u źródła. Zapytaliśmy dyrektorki 
i dyrektorów gminnych przedszkoli, jak 
to z tym seksem będzie… Czy prawdę 
głoszą furgonetki? 
U progu nowego roku szkolnego warto 
wyjaśnić rzecz podstawową. W szkołach 
i przedszkolach nie można nauczać cze-
go się chce, albo czego sobie życzy jakieś 
lobby. To nie jest wolna amerykanka.
Jak wszystkie przedszkola w Polsce, tak 
przedszkola Gminy Andrychów realizu-
ją tzw. PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ 
określoną w Rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 
2017 r. (opublikowaną w Dzienniku 
Ustaw). 
Wskazana PODSTAWA PROGRA-
MOWA nie zawiera treści dotyczących 
nauki masturbacji, orgazmu, wyrażania 
zgody na seks, a zatem nauczać tego 
nie można. Nawet nie wolno! Bo – jak 
wyraził się jeden z dyrektorów – POD-
STAWA PROGRAMOWA jest święta, 
a do placówek oświatowych należy obo-
wiązek jej realizacji!
Zatem, uspokajamy rodziców cztero-
latków i sześciolatków; plandeka furgo-
netki nie jest PODSTAWĄ PROGRA-
MOWĄ, więc nauka masturbacji z góry 
skazana jest na niepowodzenie. A jest 
jeszcze coś… 

PODSTAWĘ zatwierdza Minister Edu-
kacji Narodowej. W tej chwili jest nim 
Dariusz Piontkowski z PiS. 
Widać, że inicjatorom furgonetkowej 
propagandy zabrakło nie tylko wiedzy, 
ale i wyobraźni.

W placówkach oświatowych istnieje 
możliwość realizacji programów au-
torskich nauczycieli (np. dotyczących 
wychowania zdrowotnego, edukacji re-
gionalnej itp.). Programy te są prezen-
towane na forum Rad Pedagogicznych 
i zatwierdzane przez dyrektorów. Póki 
co, nikt z nauczycieli nie zaprezentował 
programu zawierającego treści, o któ-
rych mowa wyżej. 
Nie drzwiami, to oknem, mówi stara za-
sada. Jakiś wykład o orgazmie? Teatrzyk 
z panną Masturbacją w roli głównej? 
Też może się nie udać. Bo wejścia osób 
z zewnątrz do obiektów oświatowych są 
znacznie utrudnione. Owszem, prelek-
cje, jakieś pokazy, czy występy teatrzy-
ków dziecięcych są praktykowane, ale 
na udział w nich dziecka potrzebna jest 
zgoda rodzica. 

W mieście i gminie Andrychów łącznie 
jest 12 przedszkoli. Udało mi się skon-
taktować z większością dyrektorek i dy-

rektorów (niektórzy przebywali jeszcze 
na urlopach). 
Gdyby nie zdjęcie furgonetki, które za-
łączałam do maili, nie daliby wiary, że 
ktoś propaguje coś tak absurdalnego. 
- Nie wyobrażam sobie realizacji tych 
treści – mówiła w rozmowie telefo-
nicznej jedna z dyrektorek. - Wie pani, 
dzieci mają problemy z podstawowymi 
umiejętnościami: zdjąć pantofle, założyć 
getry, trzymać łyżkę, napić się z kubka, 
załatwiać się do muszli klozetowej nie 
do pampersa… I naszym zadaniem jest 
uczyć ich takich rzeczy, żeby były samo-
dzielne, żeby funkcjonowały w grupie 
rówieśniczej. Tylko tyle i aż tyle! 

Ta wypowiedź wskazuje na absurdal-
ność treści wypisanych na plandekach 
furgonetek, także haseł łączących pe-
dofilię z homoseksualnością. Znów każ-
de z tych haseł wymagałoby wyjaśnień 
i porcji wiedzy.
A może furgonetki wyruszyły w Polskę 
nie z troski o przedszkolaków, a w cał-
kiem innym celu? 

Jadwiga Janus

Spokojnie! Nie będziemy uczyć masturbacji!

Jakiś czas temu na ulicach polskich miast pojawiły się furgonetki popularyzujące treści programowe dotyczące dzieci 
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 
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Dr Feliks urodził się 3 kwietnia 1887 r. jako syn Teodora i Re-
giny Feliksów. Jego ojciec pełnił funkcję prezesa miejscowego 
kahału, był radnym miejskim, posiadał również fabrykę tka-
nin, na którą składały się magiel hydrauliczny, farbiarnia oraz 
drukarnia tkanin.
Po ukończeniu szkoły w Andrychowie, Artur został wysłany 
do Bielska, gdzie rozpoczął naukę w gimnazjum, następnie 
udał się do Wiednia, gdzie studiował chemię na Uniwersy-
tecie Wiedeńskim. Wybór takiego kierunku studiów nie był 
przypadkowy – Teodor chciał w ten sposób przygotować syna 
do pracy w rodzinnym biznesie. W 1909 r. Artur Feliks wraz 

ze swoim profesorem Paulem Friedlaenderem opublikował 
pracę naukową poświęconą barwnikom, następnie zaś podjął 
pracę w fabryce ojca. Postanowił jednak wrócić na wiedeński 
uniwersytet i w 1912 r. rozpoczął studia mykologiczne pod 
kierunkiem prof. Franza Lafara. W tym czasie zaczął również 
interesować się ruchem syjonistycznym.
W 1914 r. w związku z wybuchem I wojny światowej dr Fe-
liks został wcielony do wojska austro-węgierskiego i rozpoczął 
pracę w szpitalu wojskowym. W tym okresie poznał bakterio-
loga prof. Oskara Baila i jego asystenta Edmunda Weila, który 
kierował wówczas Terenowym Laboratorium Epidemiolo-

Andrychowianin w walce z tyfusem
105 lat temu w Wadowicach dokonano odkrycia, które miało ogromny wpływ na walkę z tyfusem plamistym. Udział 
w tym przełomowym wydarzeniu miał również pochodzący z Andrychowa dr Artur Feliks.

Członkowie Instytutu Listera, 1933 r. A. Feliks w górnym rzędzie drugi od lewej. Źródło Wellcome Collection. Attribu-
tion 4.0 International (CC BY 4.0)
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gicznym nr 5. W listopadzie 1914 r. naukowcy zostali skie-
rowani na Śląsk do walki z epidemią cholery. Stamtąd Feliks 
i Weil udali się do Wadowic. To właśnie w tamtejszym szpitalu 
wojskowym odkryli tzw. reakcję aglutynacji, która umożliwia-
ła diagnostykę tyfusu plamistego. Wyniki przeprowadzonych 
badań opublikowali rok później w czasopiśmie „Wiener Klini-
sche Wochenschrift”.
O doniosłości odkrycia dokonanego przez Feliksa 
i Weila świadczy fakt, że tyfus plamisty, zwany inaczej durem 
brzusznym lub chorobą brudnych rąk, od wieków dziesiątko-, od wieków dziesiątko-
wał ludzi w zastraszającym tempie, zbierając krwawe żniwo 
wśród przedstawicieli wszystkich warstw społecznych. Choć 
dziś na szczęście mieszkańcy wielu części świata tyfus znają 
jedynie z książek, rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, jak dłu-
gą i nierówną walkę toczyła z nią medycyna. Przyczynę cho-
roby poznano dopiero w 1874 r., gdy prof. Tadeusz Browicz 
z UJ wyodrębnił pałeczkę duru brzusznego. Na wynalezienie 
szczepionki przeciwko tyfusowi przez prof. Rudolfa Weigla 
z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie przyszło nato-
miast czekać blisko pół wieku.
Epidemie tyfusu plamistego wybuchały (i wybuchają nadal) 
szczególnie pośród dużych skupisk ludzi – w miastach, więzie-
niach, koloniach robotniczych, na okrętach; towarzyszyły też 
praktycznie wszystkim konfliktom zbrojnym. Nie inaczej było 
w przypadku I wojny światowej – na tyfus zmarło wówczas 
blisko 3 mln osób. Odczyn Weila-Felixa, bazujący na reakcji 
bakterii Rickettsia prowazekii z antygenem bakterii Proteus 
vulgaris (OX 19 Ag) pozwalał zdiagnozować chorobę w cią-
gu kilku godzin i mimo postępu medycznego stosowany jest 
czasem także dziś.
U schyłku I wojny światowej w 1918 r. Feliks i Weil przebywali 
na Krymie, skąd z powodu prowadzonych działań wojennych 
musieli się ewakuować. Sytuacja była o tyle dramatyczna, że 
wieźli oni ze sobą kultury bakterii pozyskane od żołnierzy, 
którzy chorowali na tyfus – cenny materiał biologiczny, nie-
zbędny do prowadzenia dalszych badań nad chorobą. Sami 
naukowcy zdążyli również przejść tyfus w trakcie trwającej 2 
miesiące podróży pociągiem do Pragi (Weil, który rozpoczął 
tam pracę na Uniwersytecie Karola i ostatecznie w 1922 r. 
zmarł na tyfus, którym zaraził się w wyniku prowadzonych 
badań).
Po zakończeniu Wielkiej Wojny Artur Feliks pozostał w Pra-
dze, skąd w 1921 r. wyemigrował do Palestyny. Tam pełnił 
funkcję dyrektora laboratorium bakteriologicznego w Tel-
-Awiwie, był też prezesem Rady Zdrowia Ruchu Syjonistycz-
nego. 6 lat później zdecydował się jednak przenieść do Wielkiej 
Brytanii. Tam rozpoczął pracę w Lister Institute of  Preventive 
Medicine, gdzie został dyrektorem Central Enteric Reference 
Laboratory w Medical Research Council.
Jak możemy przeczytać na stronie Royal Society, dr Feliks 
(który został członkiem stowarzyszenia w 1943 r.) w świe-
cie medycznym znany jest przede wszystkim z odkrycia we 
współpracy z Weilem wspomnianej reakcji aglutynacji, a także 
odkrycia aglutynacji typu O i typu H. Co ciekawe opracowa-

nie odczynu Weila-Felixa, który opiera się na zastosowaniu 
niegroźnych dla człowieka bakterii Proteus vulgaris wykorzy-
stane zostało też podczas II wojny światowej w nieco innym 
celu – Stanisław Matulewicz i Eugeniusz Łazowski w ten spo-
sób fałszowali wyniki badań mieszkańców Stalowej Woli i jej 
okolic, ratując tym samym ludzi przed wywózką do obozów 
pracy. Feliks wykazał również w 1934 r., istnienie antygenu Vi 
(dodatkowy antygen wirulentnych szczepów pałeczek tyfusu). 
Odkrycie to przyczyniło się w późniejszym okresie do opraco-
wania metody typowania bakteriofagowego.
Artur Feliks zmarł nagle w styczniu 1956 r.1 Pamięta o nim 
świat nauki, doczekał się także upamiętnienia w Izraelu – na 
jego cześć nazwano Instytut Bakteriologiczny Ministerstwa 
Zdrowia w Abu Kabir. Warto podkreślać, że pochodził z An-
drychowa.

Daria Rusin
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plamistym, „Wadoviana: Przegląd historyczno-kulturalny”, 
2011, nr 14, s. 231-233.
Biographical Memoirs of  Fellows of  the Royal Society, Vol. 3, XI 
1957, s. 52-79.
„The Journal of  Pathology and Bacteriology”, Vol. 73, Is. 1, 
I 1957, s. 281-295.

1  Różne źródła podają, że miało to miejsce 14 lub 17 stycznia.

Arthur Feliks. Fot. Wikipedia
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Przekształcenie Andrychowa 
w Andrichau wymagało sprowadze-

nia niemieckiego aparatu zarządzającego 
i administracyjnego, policji, bauerów, rze-ów, rze-, rze-
mieślników… Po prostu – swoich. Nagle, 
mnóstwo ludzi potrzebowało dachu nad 
głową. 
Zaczęły się przesiedlenia. Wielu andry-
chowian, prawowitych właścicieli domów, 
otrzymało nakaz ich opuszczenia. Prze-
prowadzali się pod wskazany adres i zaj-
mowali przydzielony im pokój. Często 
parę metrów kwadratowych dzieliła licz-
na, wieloosobowa rodzina. Tym, którzy 
pamiętają tamte czasy, najgłębiej zapisało 
się wspomnienie tej ciasnoty oraz adresu.
Rzadko, ale zdarzało się, że nowi, nie-
mieccy gospodarze dzielili dom ze sta-
rymi, polskimi gospodarzami; okupujący 
z okupowanymi.
- Jak układały się relacje takich rodzin – 
zaciekawiło mnie? Czy traktowali się jak 
wrogowie, czy jak ludzie, którym historia 
narzuciła taki a nie inny los?
Pod adresem Palmgasse 68 znalazłam 
taki dom. Znalazłam takie wspomnienie.

Przy Palmgasse nie uświadczy ani jednej 
palmy. Kiedyś rosły tu morwy posadzone 
przez hrabiego Bobrowskiego. Ale pal-
my? Skąd więc pomysł, żeby obecną ulicę 
Traugutta nazwać Aleją Palmową? Nie 
dowiemy się nigdy. 
Pan Kazimierz Jończy, który mieszka 
przy Traugutta i mieszkał przy Palmgas-
se przypuszcza, że inspiracją mogły być 
dwa piękne, sąsiadujące ze sobą ogrody: 
Chrapkiewiczów i wujka Pytla. Nie pa-
mięta dokładnej daty, pamięta, że wojna 
już rozhulała się na dobre, gdy pewnego 
dnia w jego rodzinnym domu zjawili się 
niemieccy urzędnicy celem przeprowa-
dzenia wizji lokalnej. Ojciec Kazimierza 
– Władysław Jończy nie zdradził się, że 
rozumie po niemiecku. Więc słuchał, jak 
stanęli na półpiętrze i podziwiając przez 

okno ogród sąsiada, zaczęli snuć plany: 
- O! Tę ruderę się zwali, te ogrody się 
połączy i będzie porządny dom z dużym 
ogrodem. 
Za „ruderę” został uznany maleńki do-
mek szewca Pytla. Status „porządnego” 
zyskał dom Jończych, bo był murowany 
i z poddaszem. Urzędnicy wybrali się na 
poszukiwanie lokum dla jakiegoś wysokie-
go urzędnika; ranga wymuszała standard. 
Przy okazji snuli plany; dom sąsiada po 
lewej będzie dla niemieckiego policjanta, 
a sąsiada po prawej dla zarządcy tartaku. 
- Rodzice wpadli w panikę – opowiada 
pan Kazimierz. Zaczęli kombinować, 
jak by tu zrobić, żeby ten Niemiec, który 
miał u nas zamieszkać był takim do życia 
Niemcem. Ciotka pogadała z kobietami 
w pracy i dowiedziała się, że do Andry-
chowa ma się przeprowadzić szef  arbe-
itsamtu – pan Schnapke z rodziną, który 
cieszył się dobrą opinią wśród Polaków. 
Gdy pani Schnapke dowiedziała się 
o mieszkaniu do wynajęcia, przyjechała 
go obejrzeć. Chciała sprawdzić, czy po-
mieści się tutaj jej czteroosobowa rodzi-

na. Odstępowaliśmy im dużą kuchnię, 
pokój na dole i jeden na górze. Spodoba-
ło się jej; i pokoje, i weranda, i to, że jest 
ogrodzenie. Dawało to jej poczucie bez-
pieczeństwa, bo jej czteroletni syn Heniek 
był żywym srebrem. 
Na górze był jeszcze jeden, większy po-
kój. Wtedy mama wyznała, jak bardzo 
zależy jej na tym, żebyśmy mogli zostać 
w swoim domu, w tym pokoju. - Nie 
mam dokąd pójść ze swoimi dziećmi - 
powiedziała. Pani Schnapke nie miała nic 
przeciwko. Zaproponowała, że zamelduje 
mamę jako służącą i w ten sposób będzie 
miała gwarantowany spokój. 
Pani Schnapke obroniła też dom wujka 
Pytla. „Zaadoptowała” jego ogród i wy-
myśliła, że ten dom jest potrzebny dla 
ogrodnika, co zgłosiła stosownym wła-
dzom. Tak upadł projekt niemieckich 
urzędników o jego zburzeniu. 

Wkrótce pan Schnapke z żoną, z nasto-
letnią córką Lucyną, synem Henrykiem 
zamieszkali przy Palmgasse. Z Roczyn 
dochodziła opiekunka Ada. 

Herr Schnapke z ulicy Palmgasse
Druga z wojen światowych dotarła do Andrychowa 3 września. To była niedziela. Wkrótce dla okupujących i okupo-
wanych zaczęły się pracowite dni związane z przeprowadzkami. Jedni się wyprowadzali, inni wprowadzali. Ci drudzy, 
w opuszczonych przez tych pierwszych domach, wstawiali swoje fotele szafy i łóżka, wieszali swoje firanki, obrazy, 
zegary z kukułką… 

Pogrzeb pana Schnapke
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Rodzina Jończych z czwórką dzieciaków 
zajęła pokój na piętrze. 
Ale zdarzało się, że dom zapełniali dodat-
kowi goście. 
Często bowiem, ze wschodniego frontu 
do Andrychowa docierali niemieccy żoł-
nierze. Trzy - czterodniowe urlopy były 
zbyt krótkimi, by starczyło im na dojazd 
do rodzinnych domów. Szukano więc 
niemieckich rodzin, które ugościłyby żoł-
nierzy. Państwo Schnapke takiej gościny 
udzielali. 
- Pamiętam takiego podoficera, Willi miał 
na imię – wspomina pan Kazimierz. Gdy 
przyjechał, Lucy musiała zwolnić swój 
pokój i przeprowadziła się na dół. Lucy 
była piękną dziewczyną (miała 17 lat) 
i bardzo się tym żołnierzom podobała, 
więc nic dziwnego, że się do niej przy-
milali. Przyjeżdżało ich do Andrychowa 
coraz więcej. Trzeba było coraz więcej 
pokoi. Jak się dowiedzieli, że u Schnap-
ków jest jeszcze jeden pokój, na niewiele 
się zdały tłumaczenia pana Schnapke, że 
to jest pokój służącej… oni i tak chcieli 
go zobaczyć. Pan Schnapke nas o tej wi-
zycie uprzedził. 
To byli wojskowi SA. Jak szli na górę po 
tych drewnianych schodach, to cały dom 
dudnił od ich podkutych butów i tych 
ciężkich, miarowych kroków… To bu-
dziło taką grozę, że zamarliśmy. Ale do 
wizyty się przygotowaliśmy. Trzeba było 
zrobić zamęt. Pokój był dość duży, ale ¼ 
zajmował bielony piec, resztę łóżka. Na 
wolny kawałeczek podłogi mama wysta-
wiła balię z praniem, jeszcze jakieś gary, 
porozlewała mydliny wokół, powysta-
wiała nocniki spod łóżek, porozstawiała 
dzieciaki po kątach, pozamykała okna, 
żeby był zaduch, zaczęła szorować pod-
łogę na kolanach, no i na to wszystko 
w drzwiach stają wojskowi… Jak szybko 
otworzyli drzwi, tak szybko je zamykali 
krzycząc: - Schweine Polen! Schweine Po-
len! Nicht! Nicht! To się nie nadaje! Tak 
ocaliliśmy nasz pokój, nasz dom!

Jak wspomniał Kazimierz Jończy, pan 
Schnapke był w czasie wojny szefem an-
drychowskiego urzędu pracy - arbeitsam-
tu. Arbeitsamty były organem administra-
cji państwowej i zajmowały się głównie 
dostarczaniem siły roboczej na roboty 
przymusowe do Niemiec oraz egzekwo-

waniem narzuconego Polakom przymusu 
pracy. Pamięta, jak pani Schnapke wyra-
żała się o mężu, że to straszny służbista. 
Przychodziły do niego matki, obłapiały za 
nogi i błagały, żeby ratować ich dzieci… 
- To samo przydarzyło się i nam. Moja 
siostra Władzia miała 14 lat, gdy została 
skierowana na roboty do Niemiec. Mama 
błagała pana Schnapke, żeby nam po-
mógł. - Może coś się uda wymyślić – po-
wiedział. I wymyśli. Jakoś umotywował 
zwolnienie z robót i Władzia nie musiała 
wyjeżdżać z Andrychowa. Moja siostra 
nie była jedyną osobą, której pomógł. 
Niewiele potrafię powiedzieć o zwycza-
jach pana Schnapke, bo bardzo dużo pra-
cował i przez dzień go prawie nie widy-
wałem. Nie pamiętam też, żeby podnosił 
głos. Nigdy nie krzyczał na syna, ani nie 
kłócił się z żoną. A żona…
Pani Schapke była straszną panikarą. 
Paliła papierosy. I to jeden odpalała od 
drugiego. Oni dostawali dużo więcej pro-
duktów na kartki (pod względem asor-
tymentu i pod względem ilości). Mama 
z nią się wymieniała. Dawała jej swoje 
kartki na papierosy a ona jej kartki na bia-
łe pieczywo, których Polacy w ogóle nie 
dostawali. Może to skutek tego nałogu, że 
pani Schnapke była niesamowicie chuda. 
Nie szczupła ale chuda. 
Miała też zacięcie artystyczne. Malowała 
piękne kwiaty. Wszędzie wisiały jej obra-
zy. Była wobec nas - dzieci serdeczna. Jak 
coś upiekła, wołała na placek Heńka i nas. 
Bo myśmy się razem bawili i lubili.

- Pan Schnapke zmarł nagle. W naszym 
domu. Czy to był zawał, czy wylew? Nie 
wiem. W każdym razie zrobił się strasz-
ny ruch. Pani Schnapke wpadła w pani-
kę. Mama tylko zbadała puls i wiedziała 
wszystko. Lekarz przyszedł, żeby stwier-
dzić zgon. Pogrzeb odbył się w Andry-
chowie. Na zdjęciu, które mam z tamtego 
czasu widać żołnierzy niosących trumnę 
przez Rynek oraz panią Schnapke w czar-
nym kapeluszu. Ludzie przyszli popa-
trzeć. Ja też tam byłem. 
Czuć było, że zbliża się koniec wojny. 
Gdy nadlatywały samoloty alianckie kie-
rujące się w stronę Oświęcimia, myśmy 
nie posiadali się z radości. Cieszyliśmy się, 
że będą prać Niemców. Zaś pani Schnap-
ke biegała wkoło domu szukając Heńka 

i w panice zbiegała z nim do piwnicy. 
Z Heńkiem to ona miała urwanie gło-
wy. Właściwie, to on się bawił cały czas 
z nami. Ale nade wszystko lubił się cho-
wać. Kiedyś przywieźli takie stosy choiny. 
I on tam wlazł. Wszyscyśmy go szukali. 
I my we czwórkę, i Ada, a pani Schnapke 
to sobie włosy z głowy rwała. W rozpa-
czy zadzwoniła do męża, że Heniek zgi-
nął, że trzeba uruchomić policję. Heniek 
to wszystko słyszał i bardzo go to bawiło. 
W którymś momencie, cały w szpilkach, 
wychodzi spod tych gałęzi uśmiechnięty 
od ucha do ucha; alarm odwołano.
Heniek miał przykazane, że z nami może 
mówić po polsku, ale gdyby widział nie-
mieckiego policjanta ma przejść na nie-
miecki. 

Niedługo potem wojna się skończyła. 
Pani Schnapke się spakowała, pożegna-
ła się serdecznie i wyjechała, z Heńkiem 
i z Lucy. Słuch o nich całkiem zaginął.
Któregoś dnia, chyba z 16 lat po wojnie, 
widzę przed domem stoi młody człowiek. 
Wysoki, przystojny blondyn. Chodzi tam 
i z powrotem, jakby chciał wejść, ale coś 
go powstrzymywało. Byłem w ogródku. 
W pewnej chwili zapytał, czy tu mieszkają 
państwo Jończy. Potwierdziłem. 
- Wiesz, ja tu mieszkałem za okupacji. 
Nazywam się Henryk Sznapka. 
- To ja, Kazek jestem! – przypomniałem 
mu się.
Ani on mnie nie poznał, ani ja jego. Gdy 
wyjeżdżał z Andrychowa miał sześć lat. 
Teraz był przejazdem, więc się zatrzymał. 
Dowiedziałem się, że został w Polsce. 
Podjął studia artystyczne i maluje obrazy, 
jak mama. No i znów mieliśmy wspólny 
temat, bo ja też już malowałem.
Od Heńka dowiedziałem się, że Lucy też 
została w Polsce. Że wkrótce po wojnie 
wyszła za mąż. 
Henryk obiecał, że znów mnie kiedyś od-
wiedzi, ale nigdy więcej go nie zobaczyłem. 

Wiele andrychowskich domów skrywa 
jakieś historie z czasów wojny. Podobne 
tej, albo całkiem od niej inne. Na pewno 
wszystkie ciekawe. Szkoda tylko, że coraz 
mniej jest osób, które mogą je powspo-
minać.

Jadwiga Janus 
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Na niektórych ciałach trudno wypatrzyć skrawka skóry 
w naturalnym kolorze. Tortury pozostawiły kolorowe śla-

dy; niemal całą paletę barw; żółć, fiolet, indygo… Pomyślałam 
sobie, że nie tylko rozszczepienie światła słonecznego skutkuje 
powstaniem kolorowej tęczy, ten sam skutek wywołuje kontakt 
policyjnej pałki z ludzkim ciałem. Tyle tylko, że na tym ciele 
kolory nie układają się w półkolisty łuk, a rozlewają się w pla-
my o mniej lub bardziej fantazyjnych kształtach. Gdzieniegdzie 
przecinają je, najciemniejsze w całej kompozycji, kreski/pręgi. 
Jeśli bijący chciał upodobnić bitego do zebry, to precyzja go za-
wiodła. Zadbał o ilość pręg, nie zadbał o ich równoległy układ. 
Znaczy, że nie zebra była mu w głowie, a poniżenie człowieka, 
nad którym sprawował chwilowo władzę.
Nie tylko widok tych ran, pręg i sińców jest bolesny dla widza. 
Bolesna jest też treść, jaką niosą z sobą. Jednakże co innego od-
czytają w nich Białorusini, co innego odczytuję ja – ich sąsiadka 
zza zachodniej granicy. Dla Białorusinów te pręgi, rany i sińce 
to kara za marzenia. Marzenia o obywatelskich prawach, choćby 
do uczciwych wyborów, o wolnych mediach, o wolnych sądach; 
innymi słowy o europejskich standardach w życiu publicznym. 
Także o byciu w nim podmiotem, nie przedmiotem. To też ma-
rzenia o prawie do posiadania własnego zdania i głośnego arty-
kułowania go bez obawy, że na długie lata zniknie się w łagrze. 
O poszanowaniu ludzkiej godności, którą to godność rządowa 
propaganda może bezkarnie komuś odebrać lub zbrukać czyjeś 
dobre imię. To wreszcie marzenie o równości wobec prawa. Pew-
ność, że jak w rozwiniętych demokracjach, rozmaite paragrafy 
oraz konstytucja będą chronić tak prominenta czy duchownego, 
jak szarego obywatela. Tak prominent i duchowny, jak szary oby-
watel odpowiedzą za łamanie prawa, a sędziowskie wyroki będą 
niezależne od politycznego widzimisię. Takie treści dla Białorusi-
nów niosą pręgi, rany i sińce wyryte na ciałach ich rodaków. Nam 
- Polakom pokazują, co tracimy, czego się wyrzekamy…

Białorusinów połączył wspólny cel. Solidarnie stanęli oko 
w oko z uzbrojonym po zęby aparatem państwa. Ta solidarność 
to ich jedyna broń. Kiedyś była naszym znakiem firmowym. 
Zyskaliśmy podziw świata. Ale to było kiedyś. Wystarczyło 
parę lat, by nas skłócić i podzielić. A naród skłócony i podzie-
lony, to naród rozbrojony. Z łatwością można go rozgrywać, 
wykorzystywać (np. drenując kasę przez wątpliwe fundacje), 
posłużyć się nim na krajowej i międzynarodowej szachownicy. 
Póki co, szukam odpowiedzi na pytanie, jak to możliwe, że naj-
bardziej doświadczony w czasie II wojny światowej naród i za-
razem najbardziej katolicki na całej kuli ziemskiej, pozwolił tak 
się dać zainfekować nienawiścią. 

Gdy opuszczam komfortową strefę przyjaznych mi osób i za-
puszczam się w przestrzenie Internetu (tudzież posłucham wy-
powiedzi rządzących, pooglądam relacje z wieców wyborczych, 
byłych już miesięcznic smoleńskich) wychodzi mi, że przecięt-
ny Polak nienawidzi: Żydów, Niemców, Arabów, Rosjan, Mu-
zułmanów, uchodźców, gejów, lesbijek, osób transseksualnych, 
ludzi biznesu, tęczy… No i rzecz podstawowa… Polak niena-
widzi Polaka. Dla drugiego sortu ten pierwszy to: ciemnogród, 
buraki, katotaliban… Pierwszy sort wobec tego drugiego uży-
wa bardziej niecenzuralnych epitetów (typu: „ty kurwo jeba-
na”), zwykle do steku wyzwisk dodając na koniec: „Jak się nie 
podoba, to wypierdalać z Polski!” 
Słysząc to, od razu przypomina mi się pytanie, które zrodziło 
się, gdy stałam nad kenijskim odcinkiem Wielkiego Rowu Afry-
kańskiego: - Czy rów, który ktoś wykopał między Polakami jest 
równie trwały i głęboki jak ten będący skutkiem ruchów Ziemi? 

Skłóceni, podzieleni, rozbrojeni
- Patrzcie! Patrzcie i myślcie! – zdają się mówić zdjęcia obnażonych Białorusinów. Kilka męskich ciał skatalogowano 
w jeden folder i via sieć, wypuszczono w świat. Tak w Internecie natknęłam się na nie i ja. W pierwszym odruchu za-
mknęłam oczy, tak makabryczny to był widok. A teraz otwieram je szeroko i dokonuję wirtualnej obdukcji.
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Przypomina mi się też Dan.

Dan mieszka w Nairobi. Jest Kenijczykiem i Kikujem. Społe-
czeństwo Kenii składa się z ponad 30 plemion. Najliczniejszą 
grupę etniczną tworzą m.in. Kikuju (18%) i plemię Luo (14%).
W 2008 roku, po przegranych przez kandydata Luo wyborach 
prezydenckich, jego zwolennicy zaczęli mordować Kikujów, bo 
prezydentem, jak od kilkudziesięciu lat, znów został Kikuj. Na 
mordy Luo, Kikuju odpowiedzieli mordami. Łącznie w między-
plemiennych walkach zginęło kilkaset osób.
Minionej jesieni, przez parę dni, razem z Danem przemierza-
liśmy zielone, urodzajne tereny południowo - zachodniej Ke-
nii, których rdzennymi mieszkańcami jest plemię Luo. Zajmują 
się oni głównie uprawą ziemi i rybołówstwem (ze względu na 
sąsiedztwo jeziora Wiktorii). Dlatego też opinia, że Luo żywią 
Kenię, jest uzasadniona. 
- To było głupie. Bardzo głupie – powiedział Dan, gdy wspo-
mniałam mu 2008 rok. Bo to jest tak, że Kikuju są stworzeni do 
pracy głową; zajmują się biznesem, rzemiosłem, są lepiej wy-
kształceni, mają największy udział w rozwoju Kenii. Luo z tego 
korzystają. Korzystają z myśli i pracy Kikujów. Ale przecież Luo 
Kikujów żywią. Więc jedni drugim są potrzebni i jedni od dru-
gich zależą. Sama widzisz, że to wzajemne mordowanie się było 
głupie.

Rozumiem Dana, choć nie jestem z jego plemienia. Wystarczy 
być Polką. 40 lat temu grupa inteligentnych ludzi wymyśliła so-
bie inną Polskę. Ich projekt wsparło 10 milionów robotniczych 
serc. Dlatego się udało, bo drugi sort i pierwszy sort były wte-
dy jednym sortem, „Czystopolacy” i „Niepolacy” – Polakami. 
Śmierć Henryka Wujca, jednego z konstruktorów tamtego pro-
jektu, uświadomiła mi coś jeszcze. Udało się, bo za ideą stała 
ludzka mądrość, dobroć i szczerość intencji, która wzbudziła 
zaufanie inteligentów, robotników, rolników. „Przedobry czło-
wiek” – wyraził się ktoś o Henryku Wujcu. A ja tak samo po-
myślałam o Jacku Kuroniu i Tadeuszu Mazowieckim patrząc na 
ich wspólne zdjęcie, gdy byli jeszcze młodymi facetami. 

Za wszystkim, co czyni wygodniejszym nasze codzienne życie, 
a życie społeczne spokojnym i harmonijnym, stoi ludzka mą-
drość. Aby ludzka myśl się zmaterializowała, często potrzebne 
są ludzkie ręce. „Jedni drugim są potrzebni. I jedni od drugich 
zależą” – wiedział to Dan, prosty chłopak, Kikuj z Nairobi. 
Mało prawdopodobnym wydaje mi się, aby to samo pomyśleli 
Polacy, którzy rodakom niepodzielającym ich opinii i patrzącym 
na polskie sprawy inaczej radzą/nakazują „z tej Polski wypier-
dalać”. Więc wypierdalają… Innymi słowy: uciekają lub wyjeż-
dżają. 

Polacy emigrują od czasów Powstania Listopadowego w 1830 
roku. Uciekali i uciekają. Wyjeżdżali i wyjeżdżają. Z różnych 
powodów; innych kiedyś, innych dzisiaj. Najciekawsze i najgor-
sze, że te powody zawsze są. Jakby ich stwarzanie należało do 
„zadań własnych” państwa. W wieku XIX i XX emigracja Po-
laków miała charakter polityczny i ekonomiczny. W wieku XXI 

jest inaczej. Czytając wypowiedzi zamykających za sobą pol-
skie drzwi, widać wyraźnie, że nie czynią tego z powodu braku 
chleba, ale braku tolerancji, braku warunków do samorealizacji 
i możliwości wykorzystania twórczego oraz intelektualnego 
potencjału. Wyjazd za chlebem stał się bardziej wyjazdem za 
szacunkiem, godnością, spokojem. 
Z szacunkowych danych organizacji polonijnych, Ambasad RP, 
narodowych spisów powszechnych (źródło: www.wspolnota-
-polska.org.pl) wynika, że w 2019 roku Polonia liczyła 21 mln 
osób. Znaczy to, że prawie co trzeci obywatel polskiego pocho-
dzenia mieszka za granicą. 
Z dostępnych na tym samym portalu statystyk wynika i to, że 
Polacy są narodem, który w porównaniu ze wszystkimi naro-
dami świata ma największą diasporę w liczbach bezwzględ-
nych, w odniesieniu do całkowitej liczby mieszkańców żyjących 
w kraju. 

Poranione ciała Białorusinów przypomniały mi sceny z war-
szawskich ulic sprzed paru miesięcy i tygodni, kiedy to policja 
pacyfikowała manifestujących przedsiębiorców albo kobietę 
stojącą samotnie przed siedzibą radiowej „Trójki”, która w ge-
ście protestu niszczenia jej ulubionej anteny, umieściła na rowe-
rze hasła nieprzychylne władzy (zatrzymano i kobietę, i rower). 
Patrzyłam na brutalnie zgarnianych z ulicy ludzi, których winą 
było tylko to, że solidaryzowali się z zaszczuwaną społeczno-
ścią spod znaku tęczy, albo tylko przyglądali się wydarzeniom 
(jak turysta z Włoch). 
Te obrazy pozwoliły mi odkryć, że nasze ciała należą do nas 
tylko pozornie. Że w zależności od ustroju i wartości jakimi kie-
rują się dane kraje, te ciała bywają bardziej własnością państwa 
niż obywatela. Państwo wychłoszcze obywatela policyjną pał-
ką, jak kiedyś ekonom chłostał leniwego chłopa, jak nauczyciel 
krnąbrnego ucznia, bynajmniej nie za to, że dokonał przestęp-
stwa, ale za śmiałość w manifestowaniu poglądów innych niż 
obowiązujące, sympatyzowaniu z tym, a nie innym kandydatem 
na prezydenta. Każdy ma prawo mieć poglądy. Ale w niektó-
rych miejscach na ziemi głośno wyrażać można tylko te słusz-
ne. Jeśli milczysz, jesteś bezpieczny. W przeciwnym wypadku… 
gdzieś tam – łagry, gdzieś indziej – „wypierdalaj stąd”.

„Pytasz, co znaczy ta wolność? Znaczy nie lękać się ni ludzi, ni 
bogów, nie chcieć nic co haniebne albo nadmierne, sprawować 
nad sobą władzę najwyższą. Nieocenione to dobro stać się wła-
snym panem” (Seneka)

Może dlatego Polacy, najbardziej emigrujący naród świata, wy-
jeżdżają i nie wracają, bo gdzieś tam – na południe od Tatr, 
na zachód od Odry, na północ od Gdańska doświadczyli, jaką 
wartością jest nie lękać się ludzi, być dla człowieka człowie-
kiem, dla siebie panem a dla sprawujących władzę świecką i du-
chową – podmiotem… 

Jadwiga Janus
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Taka sytuacja przydarzyła się już wielu osobom, które zwłaszcza 
w Kętach nad rzeką w okolicach mostów kolejowego i drogo-
wego plażowały na wyspie. Zostali tam uwięzieni, gdy zaskoczył 
ich nagły przybór wody. Takie przybory, czyli tak zwane „zrzuty” 
zdarzają się na Sole niemal codziennie, ale za każdym razem są 
poprzedzane dźwiękowymi sygnałami. Są to dwie 40-sekundowe 
syreny emitowane z zapory „Czaniec” i z OSP Kęty Podlesie. 
Słychać je w promieniu kilku kilometrów.
W takich sytuacjach, a było ich już kilka tego lata, ochotnicy z re-
mizy w Podlesiu oraz strażacy z JRG w Oświęcimiu, ściągali ze 
swej remizy łódź motorową i płynęli na wspomnianą wyspę, skąd 
ewakuowali kilka osób. 22 sierpnia było to aż 10 ludzi, którzy 
zostali uwięzieni na wyspie. 
Strażacy nie zawsze używają łodzi, czasem wystarczy linka aseku-
racyjna i pomoc ochotnika z OSP. Nikt też nie wspomina o po-
mocy, jakiej plażowicze sami sobie udzielają. Zdarza się, że przy-
godni świadkowie pomagają jakiejś matce np. przejść na brzeg 
i przenieść jej dzieci oraz rzeczy. Czasem towarzyszą temu łzy, 
a zawsze strach.
Czasem bywa bardzo dramatycznie, jak w Bielanach, gdzie jakiś 
kierowca utknął we wzbierającej rzece… samochodem. To też 
wydarzyło się 22 sierpnia. I tu musieli ruszyć z akcją ratunkową 
strażacy. 

Goście przyjeżdżający sporadycznie nad Sołę czasem nie znają 
reguł, jakie tu obowiązują. Plaże i kąpieliska są dzikie – również 
na słynnej plaży naturystów – więc nie ma tam np. ratowników 
i trzeba samemu zadbać o własne bezpieczeństwo.
Czasami zaskoczeni letnicy pytają, dlaczego akurat w upalnym 
dniu, w weekend dokonuje się zrzutów? I my zapytaliśmy o to 
kierownika zbiornika zapory „Czaniec”, Andrzeja Cadera. Do-
wiedzieliśmy się, że o zrzutach decyduje energetyka, czyli poło-
żone powyżej elektrownie, które produkują energię elektryczną 
i sprzedają ją na rynku energetycznym. Od tego zależą godziny 
uruchamiania turbin i przy tym zrzutów wody.
Jak bardzo jest to trudna sytuacja dla plażujących niech zilustru-
ją takie dane: normalnie Sołą spływa ok. siedmiu metrów sze-
ściennych wody na sekundę, czasem przy suszy mniej, nawet trzy. 
Kiedy następuje zrzut, w ciągu pół godziny siedem metrów na 
sekundę zamienia się w trzydzieści metrów. A to już jest w wielu 
miejscach tak bardzo rwący nurt, że nawet osoby dobrze pływa-
jące mogą się go bać, i powinny się go bać. O przejściu na dru-
gą stronę lub ewakuacji z wysepki, na której uwięziła nas „duża 
woda” nie ma mowy. Taki zrzut może trwać sześć, a czasem 
i osiem godzin. Warto więc pamiętać o tych okolicznościach i re-
agować na podwójny sygnał syren strażackich.  

mn Fot. oswiecim112.pl

Uważajcie nad Sołą!
Również we wrześniu może dopisać nam pogoda i będzie okazja do wypoczynku nad Sołą. Dlatego warto pamiętać, 
że można się tam znaleźć w sytuacji, z której wybawią nas tylko strażacy. Tak było kilka razy tego lata – ostatni raz 22 
sierpnia ochotnicy z OSP ratowali 10 osób. 



33Nowiny Andrychowskie, nr 9 (357) - wrzesień 2020

biblioteka

Pomijając nieznaną nam jeszcze treść, najbardziej elektryzującym wy-
dał się nam fakt, że autorką książki jest andrychowianka.
Na facebooku i instagramie tak pisze o sobie: 

Joanna Łopusińska (1984), krakowianka dorastająca w Andrychowie, niedu-
żym miasteczku w Beskidzie Małym. Z wykształcenia plastyczka (Państwowe 
Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku Białej) i egiptolożka (Instytut Archeolo-
gii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie). Obecnie mieszka w Wielkiej Bry-
tanii, gdzie pracuje jako konsultantka ds. sztuki w galerii sztuki współczesnej 
w Oksfordzie. W Warszawie, gdzie spędziła większą część dorosłego życia była 
dyrektorką w ogólnopolskiej spółce projektującej wnętrza. Laureatka konkursu 
na dramat współczesny ogłoszonego przez Krystiana Lupę w Teatrze Starym 
(2004) oraz konkursu prozatorskiego im. Zdzisława Morawskiego (2008). 
Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO w roku 2020. 
„Śmierć i Małgorzata” to jej debiut literacki. 
W przygotowaniu „Zderzacz. Opowieść zimowa”, thriller naukowy, którego akcja rozgrywa się w scenerii zimowej Szwajcarii, w CERN-ie (Europejska 
Organizacja Badań Jądrowych). (…) Współwłaścicielka mini świnki Loli.
„Śmierć i Małgorzata” dostępna jest w wersji papierowej w księgarniach całej Polski oraz online jako audiobook. Pozycja jest dostępna 
w Bibliotece Miejskiej oraz w sprzedaży w Księgarni Marczyńskiego.

JJ Fot. archiwum Joanny Łopusińskiej

Jak Joanna uśmierciła Małgorzatę
11 sierpnia 2020 roku na rynku wydawniczym kryminalną 
powieścią  p.t. „Śmierć i Małgorzata” zadebiutowała Joan-
na Łopusińska. „Świetnie napisany thriller psychologicz-
ny, w którym nic nie jest takie, jak się wydaje” – czytamy 
w recenzji. „Trudno się oderwać, tak wciąga” – słyszymy od 
jednej z czytelniczek, andrychowianki. To cecha kryminałów. 
Ale tylko tych dobrze napisanych. 

Narodowe czytanie zostanie wyemitowane 5 września w postaci 
audycji specjalnej na antenie Radia Andrychów. Akcja przygoto-
wywana przez Miejską Bibliotekę Publiczną, Centrum Kształce-

nia Zawodowego i Ustawicznego („Kotarbin”) oraz naszą redak-
cję trwała od 6 sierpnia. W studiu Radia Andrychów odbywały 
się nagrania z udziałem zaproszonych gości – osób znanych z ak-
tywności publicznej. Jako pierwsze zameldowały się panie z Miej-
skiej Rady Seniorów (na zdjęciu powyżej). 

jd Fot. Anna Płonka

Gminne „Narodowe Czytanie” tylko w Radiu Andrychów

„Balladyna” Juliusza Słowackiego będzie lekturą prezentowaną podczas kolejnej edycji „Narodowego Czytania”. Za-
planowano je na 5 września. Tym razem, ze względu na pandemię, przedsięwzięcie nie odbędzie się w jednej ze szkół, 
a na antenie Radia Andrychów.
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Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

w Andrychowie ul. Metalowców 10, Gabinet 2-03

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

WRZESIEŃ 2020:

7.09.2020 r. (poniedziałek) 14:30-18:30
9.09.2020 r. (środa) 14:30-19:00
10.09.2020 r. (czwartek) 14:30-19:00

14.09.2020 r. (poniedziałek) 8:30-12:30
16.09.2020 r. (środa) 8:00-12:30
17.09.2020 r. (czwartek) 8:00- 12:30

21.09.2020 r. (poniedziałek) 11:00-15:00
23.09.2020 r. (środa) 14:30-19:00
24.09.2020 r. (czwartek) 14:30-19:00

28.09.2020 r. (poniedziałek) 8:30-12:30
30.09.2020 r. (środa) 8:00-12:30

W wieku 82 lat zmarła Janina Maciejczyk. 
Była prezesem Koła Miejsko-Gminnego 
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polski i Byłych Więźniów Politycznych 
w Andrychowie. 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 
14 sierpnia w kościele parafialnym 
w Targanicach.

jd

Odeszła Pani Prezes
Autorem dzieła jest dr hab. Andrzej Nowakowski, który kilka-
krotnie gościł w redakcji Radia Andrychów i Nowin Andry-
chowskich. To popularyzator ruchu sokolego w Polsce i zara-
zem pomysłodawca reaktywacji tej organizacji w Andrychowie. 
Przypomnijmy, iż andrychowska siedziba TG „Sokół” mieści się 
w Zespole Szkół nr 2 czyli popularnej „Bawełniance”. Dyrektor 
tej placówki Grażyna Gwoździewicz jest prezesem. Na ścianie 
frontowej (zob. foto) szkoły znajduje się tablica pamiątkowa upa-
miętniająca „Sokół”. Jak dowiedzieliśmy się od Andrzeja Nowa-
kowskiego, publikacja jest już praktycznie gotowa, znajduje się 
w rękach recenzentów naukowych.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

„Sokół” w najnowszej publikacji

Powstaje publikacja o najnowszej historii Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”. A ponieważ gniazdo sokole 
działa także w Andrychowie, to fragment książki będzie 
poświęcony organizacji w naszym mieście.

Towarzystwo Miłośników Andrychowa zaprasza do Izby Regio-
nalnej na otwarcie wystawy: „Andrychów i andrychowianie 1939-
1945”. Ze względu na epidemię korona wirusa wernisaż wystawy 
w sobotę 12 września będzie rozciągnięty w czasie na godziny 
14.00-18.00. Podczas trwania wystawy będą stosowane wszelkie 
środki przeciwko rozszerzaniu się epidemii. 

Zaproszenie na wystawę
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Kocierz Hotel&Spa zaprasza do wspólnej zabawy. Wy-
starczy odpowiedzieć na pytanie: Iloma gabinetami 
zabiegowymi dysponuje kocierskie Spa? Odpowiedzi 
prosimy przesyłać na adres redakcji do 21 września 2020 r.  
Wśród osób, które nadeślą prawidłową odpowiedź, wy-
bierzemy zwycięzcę, który otrzyma 5 wejściówek do 
małego parku linowego i 2 wejściówki do aquaparku. 
W konkursie organizownym w poprzednim miesiącu na-
grodę wygrała Krystyna Nowak z Andrychowa. Gratulu-
jemy!

Uwaga! Konkurs!

reklama

Większość z nich znała się już ze wspólnych zabaw w przed-
szkolu, więc mamy nadzieję, że adaptacja w nowym środowisku 
będzie łatwiejsza – wiadomo przecież, że zmiana placówki to nie 
lada wyzwanie dla młodych ludzi. 
Pierwszoklasiści wezmą udział w zajęciach dydaktycznych oraz 
licznych zajęciach specjalistycznych, zostaną otoczeni opieką lo-
gopedów, pedagogów, psychologów i rehabilitantów. Stopniowo 
włączani w życie szkoły, będą uczestniczyli w konkursach, turnie-
jach sportowych i projektach organizowanych na terenie ośrodka 
i poza nim. Mamy nadzieję, że wszystkie te plany nie pokrzyżuje 
epidemia związana z koronawirusem. Tymczasem cieszymy się 
z obecności nowych uczniów i dołożymy wszelkich starań, aby 
czuli się w naszej szkole jak najlepiej i znaleźli tu przyjaciół. 

Źródło: OSW w Kaczynie

Pierwszaki w OSW 
w Kaczynie
W roku szkolnym 2020/21 przyjęto do klasy I Szkoły Pod-
stawowej przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ka-
czynie pięcioro nowych uczniów – mieszkańców gmin 
Andrychów i Wieprz. Zostali gorąco przyjęci przez na-
uczycieli i starszych kolegów i koleżanki. 
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Propozycje płytowe sklepu muzycznego „Mikrus”

Za jaką cenę warto przetrwać? Czy w pie-
kle można uratować swoje człowieczeń-
stwo?
Dramatyczne losy młodej kobiety, która, 
ratując się z koszmaru obozu Auschwitz-
-Birkenau, decyduje się pracować jako 
prostytutka w Kommandzie Puff, domu 
publicznym otwartym w 1943 r. przez SS 
w głównym obozie. [empik.com]

Młoda Zosia Kapelusznik, z krainy zwaną 
Ingarią, przykuwa niechcianą uwagę cza-
rownicy i zostaje zamieniona w starusz-
kę… Decydując, że nie ma nic do stracenia, 
wyrusza do ruchomego zamku czarodzieja 
Hauru, o którym mówi się, że zjada dusze 
młodych dziewcząt…W zamku Zosia spo-
tyka Michała, ucznia Hauru, oraz Kalcyfe-
ra, demona ognia, z którym zawiera pewien 
pakt. [empik.com]

Diana Wynne Jones 
„Ruchomy zamek Hauru”

„Enola Holmes” to świetna seria książek dla 
wszystkich, którzy pokochali słynnego detek-
tywa Holmesa. Tym razem zobaczą go w żeń-
skiej odsłonie! Sherlock Holmes zapisał się 
w historii literatury jako detektyw doskonały 
– sprytny, błyskotliwy i skupiony na swojej 
pracy. Jaka jest jego siostra? Czy z równą prze-
biegłością rozwiązuje zagadki kryminalne? 
O tym dowiemy się, sięgając po kolejne po-
zycje z serii „Enola Holmes”. [taniaksiazka.pl]

Nancy Springer Seria 
„Enola Holmes”

Dominik W. Rettinger 
„Sekret Elizy. Auschwitz. Płatna miłość” 

Następca odnoszących wielkie sukce-
sy albumów „inFinite” (2017) i „NOW 
What?!” (2013). Muzycy po raz trzeci po-
łączyli siły z legendarnym producentem 
Bobem Ezrinem, który zaprosił zespół 
do Nashville, aby stworzyć i nagrać utwo-
ry. Efektem jest najbardziej zróżnicowany 
album, jaki do tej pory razem stworzyli.
[empik.com]

Debiutancka płyta zwyciężczyni Eurowi-
zji Junior 2019! Młoda wokalistka może się 
pochwalić już kilkoma sukcesami w tym m. 
in. podwójną platynową płytą za singiel „Su-
perhero” czy platynowym wyróżnieniem za 
singiel „Ramię w ramię” nagrany z Kayah. 
Na płycie znajdują się największe hity, któ-
rych liczba streamów i wyświetleń klipów 
przekroczyła 80 milionów! [empik.com]

Viki Gabor 
„Getaway (Into My Imagination)” 

Po 20 latach od wydania legendarnego al-
bumu „S&M”, zespół Metallica zdecydo-
wał się na sequel zatytułowany „S&M2”! 
Zapis wyjątkowego koncertu, na który 
złożyły się zarówno klasyki zespołu, jak 
i nowe utwory, które zespół wykonał z or-
kiestrą symfoniczną San Francisco Sym-
phony. [empik.com]

Metallica 
„S&M2”

Deep Purple 
„Whoosh!” 
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„Pięknie” też wygląda inne miejsce ulubione przez wandali, znaj-
dujące się w pobliżu klubu Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Jak długo będą w Andrychowie funkcjonować wandale, tak dłu-
go na nic nie będą się zdawać wysiłki władz miejskich, aby mia-
sto upiększyć. Podane w tym felietonie przykłady wandalizmu to 
mniej, niż wierzchołek góry lodowej. Apeluję zatem do moich 
współmieszkańców: nie zgadzajmy się na wandalizm.

P.S. Kolejnym przykładem bezmyślnego wandalizmu (a może 
chamstwa?) było postępowanie trzech automobilistów, któ-
rzy w niedzielę 9 sierpnia zakłócili plenerowy koncert kwartetu 
skrzypcowego przejeżdżając powoli skrzyżowanie ul. Krakow-
skiej z Rynkiem i puszczając bardzo głośno muzykę przez umyśl-
nie otwarte okna samochodów.
 

Andrzej Fryś

Andrychowskim okiem

Nie możemy się zgadzać na wandalizm
Nieraz się zastanawiam nad tym, dlaczego wandal zanim wypije piwo na ławce w parku nad Stawem Kościelnym (ta 
czynność jest zresztą z mocy prawa zabroniona), to musi tę ławkę najpierw wyrwać „z korzeniami”, demolując przy 
okazji spory kawałek nawierzchni ścieżki parkowej. Piwo wandalowi smakuje bowiem dopiero wtedy, gdy usiądzie na 
ławce ustawionej w innym miejscu.

Tak wyglądają pozostałości po wyrwanej ławce. Stojący 
obok kosz na śmieci także został zdemolowany przez in-
nego (a może tego samego?) wandala.

Piwo smakowało wandalowi dopiero wtedy, gdy tak skon-
figurował ławki, wyrwawszy je uprzednio z posadowień.

Butelki, pozostałe po biesiadach wandali w pobliżu klubu 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

Chciałbym nawiązać kontakt z krewnymi śp. Józefa Rychtera i Mieczysława Tomiaka, robotników przymusowych niemieckiej firmy 
AeroStahl Werke w Andrychowie, Kolonii i Königswinter. Proszę o wiadomość na numer telefonu 33 875 31 12 lub 662 597 475, albo na 
adres e-mail: afrys@poczta.onet.pl Możliwe jest także nawiązanie kontaktu za pośrednictwem redakcji Nowin Andrychowskich.

Andrzej Fryś

Prośba o kontakt
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Andrychowianie latem solidnie wzmocnili ofensywną siłę 
czwartoligowego zespołu, ale chyba żaden z kibiców nie 

spodziewał się tak widowiskowego początku sezonu. W świet-
nej formie jest snajper Artur Różycki, który póki co trafia do 
siatki w każdym ligowym spotkaniu. W ataku ma znakomitego 
partnera w postaci Kamila Karcza, który powrócił do macierzy 
po latach gry na wyższych szczeblach, robiąc różnicę na boisku. 
Karcz w dwóch pierwszych meczach sezonu zanotował dwa du-
blety – Beskid pokonał bowiem LKS Jawiszowice 3:1 oraz Wę-
grzcankę Węgrzce Wielkie 3:1 (w obu meczach dwa gole Karcza 
i jeden Różyckiego). Mecze te miały niemal identyczny przebieg. 
Andrychowianie od początku prowadzili grę i wypracowywali 
sobie przewagę optyczną, ale do siatki pierwsi trafiali rywale (Ja-
wiszowice z karnego, a Węgrzcanka po błędzie obrony Beskidu). 
W drugich połowach tych meczów podopieczni trenera Mrowca 
byli jednak bezlitośnie skuteczni, odrabiając straty i wypracowu-
jąc sobie przewagę. 
Znacznie wyżej zawiesili andrychowianom poprzeczkę doświad-
czeni gracze Sokoła z podkrakowskiego Kocmyrzowa. Zespół 
złożony z między innymi byłych piłkarzy Hutnika Kraków 
prezentował się bardzo groźnie w ofensywie i wyszedł na pro-
wadzenie tuż przed przerwą. Beskidowcy znów zaliczyli jednak 
dobrą drugą połowę, bo najpierw Różycki wyrównał, a później 
Mariusz Sobala wykorzystał rzut karny podyktowany za faul 
na szarżującym w polu karnym Patryku Koimie. Komplet zwy-
cięstw po trzech meczach dał andrychowianom pozycję lidera IV 
ligi, ale przed nimi jeszcze wiele bardzo trudnych starć z ekipami 
z Myślenic, Krakowa, Trzebini czy Oświęcimia. 
Sympatycy andrychowskiej piłki mogą być zadowoleni nie tylko 
z siły ofensywnej Beskidu, ale i z innych wzmocnień. Między 
słupkami bardzo pewnie spisuje się Kacper Zaremba, na stope-
rze solidnie prezentuje się Michał Groń, dobrze radzi też sobie 
andrychowska młodzież w osobach Daniela Budki, Patryka 
Zemły, Artura Mizery czy Patryka Koima, który w ten sezon 
wszedł już jako gracz podstawowego składu. Na skrzydle dobrze 
odnajduje się też Wiktor Kołodziej, w środku wiele spokoju 
wprowadza doświadczony Mariusz Sobala, a Tomasz Kaczmar-

czyk czujnie i skutecznie walczy na boku obrony po powrocie 
z Czańca oraz wyleczeniu urazu kolana. Nie zawodzą również 
pozostali gracze pierwszej jedenastki w postaci stopera Michała 
Tylka, dzielnie walczącego w środku Filipa Kasińskiego i wresz-
cie prawdziwego weterana, który swoją formą zawstydza wielu 
młodszych rywali – Tomasza Moskały – który odebrał pamiąt-
kowe trofeum za rozegranie trzystu meczów w barwach Beskidu.
Andrychowianie strzelają więc wiele bramek i tworzą naprawdę 
znakomite i emocjonujące widowiska. We wrześniu Beskid ma 
w planach następujące mecze: Garbarnia II Kraków (5 września 
o 16:30 w Andrychowie), MKS Nowa Proszowianka (13 wrze-
śnia o 11:00 w Proszowicach), Puszcza II Niepołomice (19 wrze-
śnia o 16:00 w Andrychowie). Natomiast w ósmej kolejce (26-27 
września) Beskid będzie pauzował. 
W tym sezonie walka w IV lidze ma nieco inny charakter, bo po 
pierwszej rundzie (która potrwa do wiosny przyszłego roku), staw-
ka zostanie podzielona na grupę mistrzowską i spadkową (wzorem 
poprzednich sezonów w Ekstraklasie) – do grupy mistrzowskiej trafi 
górna dziewiątka drużyn, a pozostałe dziesięć zagra o utrzymanie. 
Bardzo ważnym jest uplasowanie się w topowej dziewiątce, bo z gru-
py spadkowej z IV ligą pożegnać się może większość drużyn. 

gs Fot. Grzegorz Sroka

Rozpoczęli z przytupem
Drużyna seniorów Beskidu Andrychów świetnie weszła w sezon 2020/2021 IV ligi Małopolski zachodniej. Drużyna 
trenera Macieja Mrowca w trzech pierwszych meczach odniosła trzy zwycięstwa, wywalczając pozycję samodzielnego 
lidera. Do tego andrychowianie dorzucili zwycięstwo w V rundzie Pucharu Polski.
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- W sezonie 2020/2021 III Liga, w której występowała nasza drużyna, 
zmieniła się w III Ligę Makroregionalną na szczeblu centralnym. Z tego 
powodu dziewczyny będą teraz występować w IV Lidze Małopolski Kobiet 
– informują działacze drużyny na Facebooku. Z kim mierzą się 
Pandy w tym sezonie IV ligi? W stawce znalazły się, prócz Burzy, 
następujące ekipy: Football Success Academy Kraków, Uran Łuko-
wica, Górnik Wieliczka, Tempo Białka, Prądniczanka II Kraków, 
Victoria Zalas, Pogorzanka Pogorzyce, Bronowianka Kraków oraz 
Olimpia Osieczany. Tymczasem Burza zagrała w I rundzie Pucha-
ru Polski. Zespół z Roczyn uległ rywalkom z KS Dąb Zabierzów 
Bocheński 1:6, odpadając z pucharowych zmagań.

gs Fot. Grzegorz Sroka

Pandy wracają do walki
Drużyna kobiet Burzy Roczyny, czyli popularne Pandy, wró-
ciła na ligowe boiska. W związku ze zmianami organizacyj-
nymi Pandy przystąpiły do walki na szczeblu III, a nie IV ligi. 

Ze zmaganiami wcześniej pożegnał się Huragan Inwałd, a dołą-
czający w piątej rundzie Beskid Andrychów najpierw rozgromił 
walczących na co dzień w „okręgówce” piłkarzy Garbarza Ze-
mbrzyce 8:0, a później w rundzie piątej starł się z Kalwarianką 
Kalwaria Zebrzydowska. Był to mecz z paroma podtekstami, 
bo, po pierwsze, w poprzednim sezonie andrychowianie odpadli 
z Pucharu Polski właśnie z Kalwarianką, a po drugie szkoleniow-
cem zespołu z Kalwarii Zebrzydowskiej jest obecnie wieloletni 
trener Beskidu – Krzysztof  Wądrzyk. Oba zespoły delegowały 
na to spotkanie mocno rezerwowe składy i walka była dość wy-
równana. Dopiero w ostatnim kwadransie spotkania rozwiązany 
został worek z bramkami. Bohaterem spotkania został młodzie-
żowiec Beskidu, Daniel Budka, który zdobył dwie bramki oraz 
wywalczył rzut karny, który zamienił na gola Filip Kasiński.
Tym samym andrychowianie awansowali do rundy szóstej (pół-
finału), gdzie los skojarzył ich z kolejnym reprezentantem „okrę-
gówki” - Sokołem Przytkowice. Mecz odbył się 2 września w Przy-
tkowicach (w momencie w którym drukujemy gazetę, dlatego nie 
podamy w niej wyniku). W drugim półfinale Orzeł Radocza zmie-
rzy się z Tempem Białka. 

gs Fot. Grzegorz Sroka

Pucharowe zmagania w pełni

W wadowickim Podokręgu Piłki Nożnej trwają rozgrywki 
Pucharu Polski. Spośród drużyn z terenu naszej gminy na 
placu boju pozostał już tylko Beskid Andrychów. 

Wśród nowych twarzy w zespole trenera Dariusza Syguły wyróż-
nia się przede wszystkim powracający do macierzy doświadczony 
rozgrywający Maciej Fijałek. Transfer Fijałka to solidne wzmoc-
nienie. 38-latek przez ostatnie kilka sezonów reprezentował barwy 
GKS-u Katowice na szczeblu PlusLigi. Wcześniej grał między in-
nymi w takich zespołach, jak Victoria Wałbrzych, BBTS Bielsko-
-Biała, Kęczanin Kęty czy AZS Nysa. Jego powrót po kilkunastu 
latach do zespołu z Andrychowa to sygnał, że MKS po raz kolejny 
walczyć będzie o najwyższe cele i z tak doświadczonym graczem na 
rozegraniu na pewno wysoko zawiesi rywalom poprzeczkę. 
Prócz Macieja Fijałka, w kadrze MKS-u na sezon 2020/2021 znaj-
dziemy następujących siatkarzy: Kamil Bodzek (rozgrywający), 
Szymon Ściślak, Mateusz Wołowicz (rozgrywający), Kornel 
Przystał, Karol Gawina, Rafał Pochłopień, Jakub Bochenek, 
Szczepan Czerwiński (nowy przyjmujący), Piotr Munik, Maciej 
Maryon, Maciej Janikowski, Piotr Jedliński, Paweł Stysiał (li-
bero), Mateusz Mizera (libero). Trenerem zespołu jest oczywiście 
Dariusz Syguła, a sztab drużyny seniorów uzupełnia fizjoterapeuta 
Jakub Łysoń.
Kibice już wkrótce będą mogli zobaczyć wzmocniony zespół 
w walce o drugoligowe punkty. Start piątej grupy II ligi siatkarzy 
zaplanowano na 26 września. MKS Andrychów zmierzy się wtedy 
u siebie ze Startem Namysłów. Już w drugiej kolejce podopieczni 
Dariusza Syguły zmierzą się z teoretycznie jednym z najmocniej-
szych rywali - TKS-em Tychy, na wyjeździe 3 października. W paź-
dzierniku czekają jeszcze andrychowian trudne mecze z Volleyem 
Miasteczko Śląskie (10 października w Andrychowie), Kęczaninem 
Kęty (17 października w Andrychowie) i Volleyem Rybnik (24 paź-
dziernika na wyjeździe). Faza zasadnicza potrwa do końca lutego. 

gs Fot. Grzegorz Sroka

Siatkarski sezon tuż tuż
Drużyna MKS-u Andrychów jest już na finiszu przygotowań do 
sezonu 2020/2021 w II lidze siatkarzy. Działacze zaprezentowali 
wzmocnioną kadrę, która już 26 września ruszy do walki o punkty.
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Terminarz ułożył się dla Beskidu niezbyt łaskawie, bo andry-
chowianie rozpoczęli od starcia z jednym z czołowych zespół 
tego szczebla, czyli z Puszczą Niepołomice. Mimo dzielnej 
postawy i walki do ostatniego gwizdka, Beskid musiał uznać 
wyższość rywali, przegrywając 1:5. Mimo to już w kolejnym 
meczu andrychowianie powetowali te straty, wygrywając na 
własnym stadionie z drużyną Bruk-Bet Termalica Nieciecza 
2:0 po golach Dawida Rzegotki i Daniela Budki. W ko-
lejnym starciu emocji było jeszcze więcej, bo faworyzowana 
Tarnovia Tarnów prowadziła już 2:0. Beskidowcy walczyli 
jednak do końca i w ostatniej fazie meczu wydarli rywalom 
jeden punkt, remisując 2:2 (gole Dawida Rzegotki i Tomasza 
Stawowego). - Niby możemy podnieść głowy, bo uratowaliśmy mecz, 
ale w drugiej połowie nasza gwiazda - Dawid Rzegotka doznał zła-
mania ręki po jednym z ofensywnych rajdów. „Żyłka”, drużyna życzy 
Ci wiele zdrowia i czeka na Twój powrót, bo w końcu zawsze gramy 
razem! Wracaj do Nas jak najszybciej! - piszą na swoim profilu na 
Facebooku juniorzy Beskidu. 
Po trzech meczach andrychowianie mają więc na koncie cztery 
punkty, co daje im trzynastą lokatę, ale tylko ze względu na 
to, że rywale mają już w większości po pięć rozegranych spo-
tkań. Gdy podopieczni trenera Mariusza Sobali odrobią zale-
głości, to z taką formą pukać będą do górnej części stawki. 
We wrześniu juniorzy Beskidu zagrają z Podhalem Nowy Targ  
(6 września o 10 w Nowym Targu), BKS-em Bochnia (9 wrze-
śnia w Andrychowie, godzina nie jest jeszcze opublikowana), 
Dunajcem Nowy Sącz (15 września na wyjeździe), Górnikiem 
Wieliczka (20 września o 11 u siebie) i z Orkanem Raba Wy-
żna (27 września na wyjeździe o 15).

gs Fot. Grzegorz Sroka

Jak równy z równym

Drużyna Beskidu Andrychów jest beniaminkiem na szcze-
blu Małopolskiej Ligi Juniorów Starszych, czyli w popularnej 
„emce”. Podopieczni trenera Mariusza Sobali mimo to do-
brze poczynają sobie z trudnymi rywalami, zbierając z bo-
iska punkty. 

W klasie A znakomicie rozpoczął sezon 2020/2021 Halniak Tar-
ganice, który w czterech pierwszych kolejkach zanotował kom-
plet zwycięstw, pokonując kolejno Leńczankę Leńcze 5:1, Żura-
wia Krzeszów 8:2, Jałowca Stryszawa 4:2 i Wisłę Łączany 4:1. 
Nie mogło być inaczej – tak okazałe rezultaty dają Halniakowi 
pozycję lidera, ale depczą im po piętach Orzeł Wieprz oraz Ska-
wa Wadowice, którzy również mają po 12 punktów, ale gorszy 
bilans bramkowy. W dobrej formie są również piłkarze Huraga-
nu Inwałd, którzy dotychczas odnotowali trzy zwycięstwa i jedną 
porażkę, zajmując miejsce piąte. Znicz Sułkowice-Bolęcina spi-
suje się póki co w kratkę (po dwa zwycięstwa i porażki) i plasuje 
się na miejscu ósmym, a Burza Roczyny jest dziewiąta (zwycię-
stwo, remis i dwie porażki). We wrześniu nie zabraknie derbów 
andrychowskiej gminy. Burza Roczyny podejmie Znicza Sułko-
wice-Bolęcina 6 września o 17, w Roczynach zagra też Halniak 
Targanice 20 września o 16, a 27 września o 15 w Sułkowicach-
-Bolęcinie Znicz zmierzy się z Huraganem Inwałd.
Sporo organizacyjnych zmian wydarzyło się w klasie B. Dodana 
została trzecia grupa, a skład wszystkich grup został ustalony na 
nowo oraz rozszerzony o ekipy ze zlikwidowanej klasy C. Drużyny 
z naszej gminy, czyli Gronie Zagórnik, Leskowiec Rzyki i Halniak 
II Targanice, trafiły do grupy III, gdzie mierzą się z zespołami 
z Bachowic, Woźnik, Tomic, Grodziska, Babicy, Zaskawia, Zawad-
ki, Radoczy, Witanowic oraz Frydrychowic. Po dwóch pierwszych 
seriach Gronie mają na koncie komplet punktów, pokonując Orła 
Radocza oraz Łysą Górę Zawadka, która nie dojechała na mecz. 
Leskowiec z kolei zgromadził trzy oczka za zwycięstwo z Zaska-
wianką Zaskawie i porażkę z Grodem Grodzisko.
Ligowe zmagania w klasach A i B potrwają do połowy listopada.
 

gs Fot. Grzegorz Sroka

Moc emocji 
w niższych klasach
Po reorganizacji rozgrywek lokalnych i perturbacjach 
związanych z pandemią koronawirusa w klasie A walczy 
obecnie aż osiemnaście drużyn, a klasa B jest podzielona 
na trzy grupy, bo zamknięta została klasa C. Nasza gmina 
dorobiła się też nowego reprezentanta w postaci rezerw 
Halniaka Targanice.
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Team 90 powstał przed dwudziestu 
trzech laty, gdy dwóch byłych ko-

szykarzy Beskidu Andrychów – Bogdan 
Knapek i Tomasz Wacław – spotkało 
się gdzieś na ulicy i od słówka do słówka 
uzgodnili, że trzeba wrócić do gry. Może 
już nie ligowej, ale trochę dla zachowania 
kondycji, trochę z sentymentu do uprawia-
nej niegdyś dyscypliny, a jak się trafi, to też 
żeby wystąpić w turniejach czy zawodach dla 
oldboyów. - Od tego czasu zaczęliśmy się zbierać 
i grać, najpierw w sali szkoły w Sułkowicach-Bolę-
cinie, później trochę graliśmy w Inwałdzie, w Rzy-
kach, w Szkole Podstawowej nr 5 i znów wróciliśmy 
do Rzyk – wspomina Henryk Sroczyński, 
jeden z członków zespołu. - W sali w Rzykach 
trenujemy już od wielu lat A nazwa Team 90 po-
chodzi stąd, że chcemy grać aż osiągniemy dziewięć-
dziesiąt lat. Człon zespołu pozostaje niemal 
od początku ten sam. Niemniej jednak przez 
drużynę przewinęło się sporo osób. Niektó-
rych wyeliminowały kontuzje, inni z innych 
względów musieli zrezygnować. Nie zabra-
kło osób znanych z życia. To na przykład 
burmistrz Tomasz Żak, prezes Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji Jan Mrzygłód, 
radny powiatowy a obecnie prezes Andry-
chowskiej Elektrociepłowni Mirosław 
Nowak. Byli też przedstawiciele lokalnego 
biznesu. W drużynie nadal gra aktywnie były 
już komendant powiatowy policji (wcześniej 
komisariatu w Andrychowie) Waldemar 
Krężel. Wraz z nim trenują Jan Kramarz, 
Stanisław Bystrzycki, Jan Zacny, Hen-
ryk Sroczyński, Bogdan Knapek, Józef  
Przystał, Jacek Fryś, Mirosław Kurdziel, 
Bogdan Rychel, Dariusz Dubel, a grywali 
również Bogdan Sroczyński, Dariusz Kra-
żewski, Tomasz Wacław, Marek Pawłowski, 
Jerzy Magiera i Andrzej Góral. 

Najmłodszy koszykarz Teamu 90 ma 46 lat, 
najstarszy jest po siedemdziesiątce.
Główna imprezą, w której występuje Team 
90 jest Turniej im. Braci Kunowskich w Wa-
dowicach. Zespół z gminy Andrychów na-
leży zawsze do czołówki tych zawodów. 
W tym roku drużyna miała zadebiutować 
na arenie międzynarodowej. Miała zapro-
szenie na zawody oldbojów na Słowację. 
Niestety koronawirus przeszkodził w reali-
zacji planów. Może uda się zatem w przy-
szłym roku? Drużynie udało pozyskać się 
nawet sponsora, który ufundował kilka 
kompletów strojów do treningów i gry.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Do dziewięćdziesiątki na parkiecie
Gdy na zegarach wybija dziewiętnasta, a jest piątek, to w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach 
rozlegają się charakterystyczne odgłosy odbijanych o parkiet piłek. Zaczynają „rządzić” koszykarscy oldboye w cha-
rakterystyczny sposób przemieszczając się po obiekcie, kozłując. Słychać też odbicia w górę, dwutakty oraz metalicz-
ne dźwięki zetknięcia się basketbolówek z obręczą koszy. Po rozgrzewce czas na grę…
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To najmłodsza z cyklicznych imprez organizowanych przez SGW. 
Dotychczas siedem razy Gospodynie całego regionu spotykały 
się, by uczestniczyć w specjalistycznych warsztatach układania 
bukietów zielnych oraz międzypokoleniowym wiciu wianków, 
aby następnie podczas konkursu prezentować efekty twórczych 
działań w pięknym obiekcie Hotelu&SPA Czarny Groń w Rzykach 
Praciakach. 

Niestety, w tym roku nie możemy przedstawić pięknego 
fotoreportażu z imprezy konkursowej i warsztatów wicia wianków. 
Ze względów na zagrożenie epidemiologiczne odwołano tą część 
Konkursu. W porozumieniu z Urzędem Miejskim, który w styczniu 
2020 r. przyznał dotację na realizację zadania postanowiono, że 
konkurs odbędzie się w wersji online, a warsztaty (dzięki pomocy 
Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie) zaprezentowane 
będą w formie filmu. Wirus pokrzyżował plany wielu ludzi, 
organizacji, przedsiębiorców... ale nie wpłynął na piękno bukietów 
zielnych przygotowanych przez Gospodynie! 

Na konkurs nadesłano 20 prac, z których jury postanowiło 
przyznać następujące miejsca w 2 kategoriach - Kół Gospodyń 
Wiejskich oraz bukietów indywidualnych. W pierwszej z nich 
specjalne wyróżnienie otrzymało KGW Targanice Górne. I miejsce 
przypadło dla KGW z Zagórnika, Andrychowa, Brzezinki Dolnej 
oraz Rzyk, II miejsce dla KGW z Sułkowic Bolęciny, Gospodyń 
z Frydrychowic, Gospodyń z Gierałtowiczek, Roczyn i Sułkowic 
Łęgu, a III miejsce dla KGW z Targanic Dolnych. 

W kategorii bukietów indywidualnych specjalne wyróżnienie 
otrzymała Aleksandra Tatar, I miejsce przypadło Marii 
Babińskiej, Elżbiecie Bojko oraz Zofii Łysoń, II miejsce 
otrzymała Maria Penkala i Anna Szatan, a III miejsce: Elżbieta 
Bury Bojkowska, Sabina Gibas, Zofia Kowalczyk i Aleksandra 
Zaremba. 

Bukiety zielne on-line! 
Piękna pogoda, 14 sierpnia 2020... Zwykle tego dnia, dzień przed świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi  
Panny, inaczej Matki Boskiej Zielnej, oraz świętem Wojska Polskiego, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich organizowało  
barwną imprezę związaną z piękną polską tradycją wicia bukietów - Konkurs Bukietów Zielnych. 

Specjalne wyróżnienie w kategorii indywidualnej
otrzymał bukiet zielny autorstwa Aleksandry Tatar

Specjalne wyróżnienie w kategorii Kół Gospodyń Wiejskich 
otrzymał bukiet zielny KGW Targanice Górne

Ze względu na ograniczoną możliwość prezentacji materiałów 
konkursowych - zapraszamy wszystkich do obejrzenia pełnej 
fotorelacji wraz z filmem z warsztatów, która dostępna jest na 
stronie internetowej Stowarzyszenia: www.sgw.andrychow.pl
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przyroda

Niszczymy życie na potęgę, wszystko, co ma zna-
miona naturalności chcemy przekształcić, ukształto-
wać na własną modę! Wycinamy, kosimy, podcinamy, 
utwardzamy czy regulujemy... odbieramy miejsca do 
życia innym istotom żywym! Kiedy wreszcie zrozu-
miemy, że las, to nie tylko drzewa, a łąka, to nie tylko 
trawa? Nie zastąpimy lasów nawet najpiękniejszymi 
młodnikami, a kwietnych łąk kwietnikami i rabatami! 
Lasy i łąki to złożone ekosystemy, dzisiaj poszatko-
wane i wyeksploatowane, spróbujmy sobie wyobrazić, 
co będzie, gdy i to zniszczymy!

Tekst i foto: Jan Zieliński

Dużo życia, mało, bardzo mało, prawie nic … to koniec!

Koniec życia na Ziemi? Jeszcze kilkanaście lat temu wielu ludziom wydawało się to niemożliwe, u mnie bywało na mo-
ich obrazach! Patrząc na to, co robimy ze swoim otoczeniem – lasami, łąkami, rzekami, jeziorami, czy nawet ogrodami, 
coraz bardziej boję się o przyszłość moich dzieci i wnuka! 
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