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pomagamy!

W tym roku idea biegu pozostaje niezmienna, zbieramy 
pieniądze na leczenie malutkiej Marcelinki. Stwierdzono 
u niej znacznego stopnia małomózgowie z uproszczo-
nym bruzdowaniem półkul mózgu, całkowitą agenezję 
ciała modzelowatego oraz napady padaczkowe. Spe-
cjalistyczne leczenie, intensywna rehabilitacja, szukanie 
nowych alternatywnych metod, wizyty u specjalistów, 
wszystko wymaga dużych nakładów nie tylko energii, 
ale przede wszystkim finansowych. 
Zmieniła się formuła biegu. Sytuacja wirusowa nie po-
zwoliła na przeprowadzenie imprezy w dotychczaso-
wym kształcie, dlatego przyjęła ona formę biegu wir-
tualnego. 
Biegamy w jednym celu, ale osobno i sami wycenia-
my włożony trud, dokonując wpłaty przez portal  
zrzutka.pl/kzm4sk
Mamy bardzo ambitny cel, zebrać 25 000,00 zł do 
14 października 2020 r. Zostało jeszcze trochę cza-
su i pieniędzy do zebrania, dlatego nie przestaje-
my działać. Wiemy, że dokonanie przelewu nie dla 
każdego jest łatwe, dlatego na Krytym Basenie  
w Andrychowie pojawiła się przygotowana przez Fun-
dację Promyczek puszka, do której wrzucić będzie 
można wybraną kwotę i tym samym wesprzeć zbiórkę.
Liczymy na dobre serca, chęć niesienia pomocy innym 
i to, że razem damy radę. Robiąc coś dla siebie i swojego 
zdrowia pomóżmy naszej dzielnej Księżniczce – Mar-
celince. 

MOSKiT w Andrychowie

VIII Bieg Po Serce Zbója Spod Złotej Górki
Jesteśmy w czasie trwania VIII edycji imprezy charytatywnej Bieg Po Serce Zbója Spod Złotej Górki. Od 2013 r. spotykaliśmy 
się corocznie, aby razem zbierać okrążenia i tym samym pieniądze dla wybranego w danym roku dziecka, podopiecznego 
Fundacji Promyczek, który akurat w tym czasie najbardziej potrzebował naszej pomocy. Dotychczas to sponsorzy płacili za 
zebrane przez nas okrążenia i dzięki ich wsparciu mogliśmy pozwolić sobie na rozwój i coraz większy organizacyjny profe-
sjonalizm. A Wasza szczodrość i chęć pomocy sprawiały, że zebrana kwota z roku na rok była coraz wyższa.
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biznes

Przy Białej Drodze powstanie galeria handlowa
Na przełomie września i października ruszyła budowa Galerii Andrychów przy Białej Drodze. Obiekt ma powstać w dru-
giej połowie 2021 roku – ogłosiły firmy Acteeum i Equilis, które są inwestorami przedsięwzięcia. To już trzeci zapowia-
dany termin realizacji po opóźnieniach związanych z pandemią oraz poślizgiem w uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Galeria Andrychów to nowy park handlowy o regionalnym 
zasięgu, o powierzchni 24 tys. m kw. Andrychowski obiekt 

zaoferuje klientom ok. 38 sklepów różnorodnych marek, super-
market spożywczy Lidl, duży market budowlany Leroy Merlin 
oraz 650 miejsc parkingowych a także zapewni płynne skomu-
nikowanie z miastem i regionem – czytamy w oficjalnym komu-
nikacie inwestorów. - W ramach Centrum powstanie również obiekt 
gastronomiczny typu „drive-thru” (zakup bez opuszczania samocho-
du – dop. red.) oraz stacja benzynowa. Wyjątkowy potencjał andry-
chowskiego retail parku wynika także z jego lokalizacji, na jedynej 
w mieście i regionie tej wielkości działce z przeznaczeniem na 
wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. 
Jak twierdzą inwestorzy, obecnie już 85 proc. obiektów w Gale-
rii Andrychów jest zarezerwowanych, trwa finalizacja umów na 
ostatnie powierzchnie. Wiadomo już, że oprócz wspomnianego 
w komunikacie Lidla i Leroy Merlin swoje placówki otworzą też 
m.in. Sinsay, House, Cropp, Rossmann, Martes Sport, Pepco, 
KiK, Jysk, Media Expert, Orange, Dealz. Ppotwierdza to To-
masz Jopkiewicz z Acteeum Central Europe.
– Jesteśmy szczęśliwi mogąc już teraz potwierdzić przekrojową i atrakcyjną 
pod każdym względem propozycję zakupowo-usługową pod dachem nasze-
go andrychowskiego projektu. Wierzymy, że pieczołowicie skonstruowana 
oferta spod znaku Galerii Andrychów na trwale rozpromieni krajobraz 

miasta i regionu, oraz sprawi że jego mieszkańcy będą jeszcze częściej 
uśmiechać się, spędzając w Galerii przyjemne i satysfakcjonujące chwile – 
mówi Monika Woźniak-Zawioła z firmy Equilis. I jeszcze 
słów kilka o inwestorach. Equils został założony przez Carla 
Mestdagh’a w 2006 roku jako firma deweloperska na belgijskim 
rynku nieruchomości komercyjnych. Obecnie firma realizu-
je i wspiera różnorodne i wymagające projekty – od obiektów 
handlowych i mieszkalnych po biurowe, rewitalizacyjne, domy 
seniora, akademiki, a także miejsca rozrywki, przestrzenie kul-
turalne i publiczne oraz obiekty parkingowe. Equilis zrealizował 
do tej pory inwestycje komercyjne o łącznej powierzchni 271 
000 mkw. oraz 832 lokale mieszkalne, a w budowie lub przygo-
towaniu posiada kolejne 215 000 mkw. powierzchni na wynajem 
i 2 004 mieszkań. 
Acteeum jest prywatną międzynarodową firmą działającą na 
rynku nieruchomości komercyjnych oraz mieszkaniowych 
w Polsce, odejmującą się przeprowadzenia całego procesu de-
weloperskiego, od rozpoznania odpowiedniego terenu pod za-
budowę, poprzez etap projektowania, budowy, komercjalizacji, 
aż po zarządzanie i sprzedaż obiektów. 

Oprac. jd, Wizualizacja: Acteeum
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zdrowie

W reakcji na tę rozmowę skontakto-
wał się z nami Mariusz Politowicz 

z Pleszewa, członek Naczelnej Rady Ap-
tekarskiej, koordynator prac w zakresie 
dyżurów aptek. Jak podkreślił to problem 
od wielu lat i dotyczy całej Polski. - Doty-
ka on oczywiście pacjentów, ale także aptekarzy 
– mówił Mariusz Politowicz w rozmo-
wie telefonicznej z Radiem Andrychów.  
- Ocenia się, że w Polsce mamy obecnie 12 tysię-
cy aptek. W każdej z nich musi być zatrudniony 
przynajmniej jeden magister farmacji, gdyż tylko 
taka osoba ma uprawnienia do samodzielnego 
przebywania i pracy w aptece. Według danych 
Ministerstwa Zdrowia na statystyczną aptekę 
przypada tylko 1,75 magistra farmacji. Więk-
szość (83 proc.) stanowią kobiety. Te dane po-
kazują nam, skąd się biorą problemy z dyżura-
mi. Po prostu nie ma komu pracować.
Mariusz Politowicz zwraca uwagę, że 
w aptece nie może zostać sam tech-
nik farmacji. Technicy muszą być pod 
nadzorem. Obecność magistra w nocy 
oznacza, że zabraknie go w dzień, bo jest 
zmęczony. Jeśli z kolei pracuje w dzień, 
to nie może go być w nocy i kółko się 
zamyka. Rady powiatów po zasięgnięciu 
opinii burmistrzów, wójtów oraz samo-
rządu aptekarskiego (Izby Aptekarskiej), 
podejmują decyzję o dniach i godzinach 
pracy aptek. Ustawodawca nie posługuje 
się terminem „dyżur”. Uchwała władz 
powiatowych powstaje w oparciu o te 
opinie, ale nie po uzgodnieniu z apteka-
rzami. - Mamy zatem do czynienia z sytuacją, 
że ktoś musi wykonywać pracę, bo ktoś inny 
jej żąda czy oczekuje, z tym że z właścicielem 
apteki, a więc prywatnej firmy, nikt tego nie 
uzgadnia – stwierdził w RA Mariusz Po-
litowicz. - Co gorsza, nikt za to nie płaci. 
Zdaniem naszego rozmówcy w Polsce 
jest źle skonstruowane prawo. Za dyżu-
ry powinno się płacić. Apteki kierują się 
rachunkiem ekonomicznym. Po godzinie 
23.00 ruch zamiera. Źródło finansowania 
dyżurów musi się znaleźć. - Warto zauwa-

żyć, że Rada Powiatu w Wadowicach w żaden 
sposób, nigdy nie przedstawiła aptekarzom 
propozycji finansowania dyżurów – dodał Ma-
riusz Politowicz. - Nie zapytała nawet, czy 
z punktu widzenia aptekarzy są one dochodowe 
i czy są wykonalne. (…) To jest ewidentne za-
niechanie ze strony radnych powiatowych i sta-
rostwa.

Na temat dyżurów wypowiedziała się 
także Barbara Parzych, kierownik Apteki 
„Pod Białym Orłem”. Jej zdaniem za-
paść nastąpiła w 2017 roku po likwidacji 
całodobowej opieki zdrowotnej. - Gdy 
mieszkańcy gmin Andrychów i Wieprz zosta-
li przypisani do całodobowej opieki zdrowotnej 
w Wadowicach, to wówczas ruch w aptekach 
andrychowskich praktycznie zamarł – mówi 
kierowniczka. - Pacjenci po wizytach w Szpi-
talu Powiatowym zakupy robili na miejscu 
w Wadowicach, w aptece dyżurującej przy ulicy 
Putka. Barbara Parzych przyznaje, że licz-
ba aptek w Andrychowie jest spora (12) 
i w rezultacie dochody placówek spadają. 
Coraz mniej natomiast jest personelu fa-

chowego. - Przeciętna apteka nie jest w stanie 
zapewnić takiej obsady, żeby magister farmacji 
pełnił jeszcze dyżur nocny – informuje Bar-
bara Parzych. - U nas w aptece jest zatrud-
nionych dwóch magistrów farmacji i gdybyśmy 
chcieli spełnić uchwałę władz powiatu, to jeden 
magister musiałby pracować 24 godziny na 
dobę. Zagrażałoby to bezpieczeństwu pacjentów. 
Poza tym dyżur apteki trwa przez pięć dni i jest 
to nieopłacalne. Nie jesteśmy w stanie zatrudnić 
kolejnego farmaceuty. Nasza rozmówczyni 
potwierdza, że dyżury nie są dofinan-
sowane przez nikogo z zewnątrz, a po-
winno to zostać uregulowane. Poza tym 
podczas dyżurów nocnych prawie wcale 
nie sprzedaje się lekarstw ratujących życie 
i zdrowie. Przychodzą klienci po pojem-
niki na mocz, testy ciążowe, kremy, ko-
smetyki. Zupełnie inaczej niż, gdy były 
pełnione dyżury całodobowe i świątecz-
ne w przychodni. Wtedy rzeczywiście pa-
cjenci przychodzili po lekarstwa ratujące 
zdrowie i życie.

jd, rf  Fot. Jacek Dyrlaga

Nocne dyżury: Aptekarze wyjaśniają

W Andrychowie pojawił się problem z całodobowymi i świątecznymi dyżurami aptek. Miejska Rada Seniorów podjęła 
interwencję, wysyłając pismo do starosty wadowickiego. Materiały w tej sprawie publikujemy w bieżącym wydaniu 
Nowin Andrychowskich (na stronach 40, 41). Przewodnicząca MRS mówiła na ten temat także w Radiu Andrychów.
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Sesję otwarł i poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Ro-
man Babski. Radni uzupełnili – na wniosek Skarbnika Gminy 

– porządek, a potem przyjęli protokół z poprzedniej sesji. W po-
czątkowej fazie sesji udział wzięło 20 radnych, bo był kłopot 
z połączeniem się z radnym Maciejem Kobielusem. Potem połą-
czenie też kilkukrotnie rwało się, a z jednym z radnych utracono 
kontakt do końca obrad.
Sprawozdanie i pierwsza dyskusja
Przyszedł czas na sprawozdanie burmistrza z jego działań 
w okresie międzysesyjnym. Ponieważ burmistrz Tomasz Żak był 
nieobecny, to sprawozdanie to przedstawił radnym Wojciech Po-
lak, zastępca burmistrza. Nie przedstawiamy tu treści tej relacji, 
ponieważ o wszystkich wydarzeniach opisanych w tym wystąpie-
niu pisaliśmy na naszych łamach i mówiliśmy w audycjach Radia 
Andrychów.
Do dyskusji po sprawozdaniu zgłosił się tylko radny Krzysztof  
Kubień, który zadał dwa pytania. Pierwsze dotyczyło dodatku 
motywacyjnego dla nauczycieli. Radny chciał wiedzieć, kto pod-
jął decyzję o jego obniżeniu. Na to pytanie odpowiedział Andrzej 
Szafrański, dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty – decyzję pod-
jął burmistrz, a zrobił to w związku z kondycją finansową gminy. 
Radny chciał też znać koszty rzeźby (Andrychowskie wesele), jaką 
odsłonięto w zaprzyjaźnionym morawskim Brzecławiu z okazji 
15-lecia współpracy obu miast. Wojciech Polak powiedział radne-
mu, że koszt ogólny, łącznie z wyjazdem delegacji i transportem 
rzeźby to ok. 27 tys. zł.
Finansowy półmetek
Jak już wspomnieliśmy na wstępie, najważniejszym tematem 
obrad była „Analiza sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy Andrychów za pierwsze półrocze 2020 r.” Tę infor-
mację przedstawiła Radzie Skarbnik Gminy Andrychów Dorota 
Żywioł.
Przyznała, że choć mamy trudny rok ze względu na pandemię 
i gospodarcze spowolnienie, udało się zbilansować pierwsze pół-
rocze. Dochody w okresie do końca czerwca wyniosły 104 mln 
191 tys. zł (plan całego roku to blisko 206 mln zł dochodu) i zo-
stały zrealizowane w ponad 50 procentach. Natomiast wydatki 
zamknęły się kwotą 96 mln 816 tys. zł. Wykonanie jest tu mniej-
sze – 47 proc., ale tylko z tego powodu, że rozliczenia z wyko-
nawcami inwestycji odbywają się z reguły w drugiej połowie roku 
finansowego. Nadwyżka budżetowa wyniosła w tym czasie blisko 
7,5 mln, a spłaty długu wraz z odsetkami to ponad 4,6 mln zł. 
Zadłużenie Gminy Andrychów wynosi 64 mln zł 664 tys. zł.
Wykonanie budżetu Gminy Andrychów w pierwszym półroczu 
pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie.

Radny Krzysztof  Kubień zadał kilka szczegółowych pytań do-
tyczących poziomu wykonania planów dochodów w takich dzia-
łach, jak np. transport, gospodarka mieszkaniowa, komunalna 
czy w dziale „kultura fizyczna”. Radny wyraził zaniepokojenie, 
czy w tej sytuacji, bo widzi niskie procentowe wykonanie, uda się 
zrealizować plan na cały rok. 
Głos zabrała Dorota Żywioł, Skarbnik Gminy i w szczegółach 
odpowiedziała na całą listę pytań. Ogólnie wyjaśniła, że już 
z pierwszych miesięcy drugiego półrocza widać, że wiele tych 
wskaźników jest lepszych i nadrabiane są niedobory pierwszego 
półrocza – np. kryta pływalnia, która znów jest czynna. Skarb-
niczka przyznała jednak, że są i będą niedobory np. w udziale 
gminy w dochodach z podatków PIT (od osób fizycznych) – już 
za okres do końca czerwca te dochody były niższe o 1,5 mln zł, 
niż rok temu. Poza tym trzeba pamiętać, że ze względu na pan-
demię i kłopoty firm podjęte zostały decyzje o umorzeniach czy 
odroczenia niektórych zobowiązań wobec gminy. 
Zdaniem pani skarbnik, co już powiedziała kilka dni temu w Ra-
diu Andrychów, obawy samorządu były większe w zakresie do-
chodów i spodziewano się większego spadku. Jednak trudno już 
teraz oceniać całoroczną sytuację w połowie roku, trzeba pocze-
kać na dochody w kolejnych miesiącach. Niepokojąca jest jed-
nak już widoczna tendencja spadkowa i nie tylko w Andrychowie 
samorząd czeka na wpływy z udziału w podatkach w trzecim 
i czwartym kwartale tego roku. 
Uchwały
Pierwsza uchwała dotyczyła określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Andrychów na rok szkolny 2020/2021. Chodzi 
tu o organizację transportu dla uczniów niepełnosprawnych.
Kolejna uchwała to zmiana Uchwały Nr XVII-276-16 Rady Miej-
skiej w Andrychowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie or-
ganizacji wspólnej obsługi jednostek oświatowych, dla których 

Zbilansowane półrocze, 
czyli pierwsza jesienna sesja
24 września odbyła się XXVI w tej kadencji Sesja Rady Miejskiej. Przeprowadzono ją w trybie zdalnym, a to znaczy, że 
radni obradowali przez łącza internetowe. Głównym tematem sesji było finansowe podsumowanie pierwszego pół-
rocza tego roku. Radni rozmawiali także o sprawach bieżących i przedyskutowali kilka projektów uchwał. 
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samorząd

organem prowadzącym jest Gmina Andrychów oraz nadania jej 
statutu.
Następnie radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia pomię-
dzy Gminą Andrychów a Gminą Wieprz w przedmiocie powie-
rzenia Gminie Andrychów realizacji zadania publicznego – za-
pewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu 
i opieki w czasie przewozu.
Czwarta uchwała również była związana z oświatą. Dotyczyła 
ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Andrychów oraz określenia granic ich obwodów. 
Wszystkie te pierwsze projekty uchwał zreferował radnym dyr. 
Andrzej Szafrański – szef  GZO. Przy wszystkich tych uchwałach 
nie było dyskusji i przyjęto je niemal jednogłośnie (radny Jacek 
Sordyl miał kłopot z łączami).
Kolejna uchwała związana była z wyrażeniem zgody Rady na 
sprzedaż nieruchomości położonej przy skrzyżowaniu ulic: 
Starowiejskiej i Metalowców w Andrychowie. Działka ma po-
wierzchnię 28 arów i 81 metrów kwadratowych. Chodzi o teren 
po dawnej kotłowni, dziś plac na którym jest nieformalny par-
king. Sprawę zreferowała Barbara Krzyżak, kierownik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego. 
Poinformowała radnych, że według szacunków rzeczoznawcy 
działka ta jest warta 530 tys. zł. 
Pytania w tej sprawie zadali radni Krzysztof  Kubień i Alicja Stud-
niarz. Oboje pytali niemal o to samo: co miałoby tam powstać 
w przypadku sprzedaży i czy nie byłoby lepiej stworzyć tam par-
king dla mieszkańców sąsiednich bloków?
Wojciech Polak poinformował radnych, że zgodnie z planem 
miejscowym zagospodarowania przestrzennego jest to teren 
zarezerwowany pod budownictwo mieszkaniowe, wielorodzin-
ne. I jest nawet zainteresowany inwestor. Ale na razie jest zbyt 
wcześnie, aby mówić o konkretach, teraz idzie tylko o wyrażenie 
zgody przez Radę, aby można było podjąć jakiekolwiek rozmowy 
z potencjalnymi nabywcami – zawsze formie przetargu.
Rada (13 głosami za) zgodziła się na sprzedaż działki.
Następną uchwałę, dotyczącą zmiany Statutu Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Andrychowie, przedstawiła Elżbieta Prus, dyrek-
torka Ośrodka Pomocy Społecznej. Rada przyjęła tę uchwałę.

W następnej kolejności radni przegłosowali zmiany Statutu Gmi-
ny Andrychów, co wiązało się z poprzednią uchwałą.
Zmieniono też – na wniosek skarbniczki – plany budżetu i wielo-
letniej prognozy finansowej (WPF), były to korekty w kilku dzia-
łach w związku z dodatkowymi dochodami i wypadkami – w tym 
dotacje unijne. 
Ostatnia uchwała dotyczyła dofinansowania dwóch OSP (Sułko-
wice-Bolęcina i Targanice) na opony i ocieplenie remizy. Kwoty 
to 6 i 7 tys. zł.
Wolne wnioski, oświadczenia
W końcowej fazie sesji przyszedł czas na wolne wnioski, oświad-
czenia i interpelacje radnych.
Radny Krzysztof  Kubień poruszył kilka spraw. Pierwsza doty-
czyła nagród dla urzędników w tym roku (88 tys. zł na święta) 
– radny wyraził dezaprobatę, że dostali nagrody. Wiceburmistrz 
Wojciech Polak przypomniał radnemu, że świąteczne bonusy do-
stają nie tylko urzędnicy, ale też inni pracownicy w gminie.
Radny postulował też, aby sesje odbywały się w godzinach przed-
południowych, jak to było wcześniej. Przewodniczący Roman 
Babski poinformował Krzysztofa Kubienia, że 15., jak to było 
24 września, to pora o jaką prosiło wielu radnych. Ale sprawa jest 
otwarta i trzeba ją przedyskutować. 
Z kolei radna Alicja Studniarz pytała dlaczego rodzice nie mogą 
płacić przelewem za obiady dla dzieci w szkołach? I kiedy będzie 
można płacić? Wiceburmistrz Polak powiedział, że już niebawem 
będzie można realizować przelewem. 
Radny Czesław Rajda podziękował naprawę parkingu obok szko-
ły na osiedlu. 
Radny Stanisław Prus zauważył, że wszystkie pytania można 
było zadać na komisjach i uzyskać odpowiedź. W tych godzinach 
pracują jeszcze urzędnicy – argumentował Stanisław Prus – więc 
wszystko poszłoby sprawniej, a odpowiedzi byłyby bardziej wy-
czerpujące.
Sesja zakończyła się o godzinie 17.36, a śledziło jej przebieg 
w trybie online – w różnych momentach – nieco ponad 20 osób, 
najwięcej 27. Następna sesja odbędzie się w ostatni czwartek paź-
dziernika.

mn

Jak relacjonuje dyr. Szafrański, informa-
cja o zakażeniu w Rzykach dotarła do 
dyrekcji tamtejszej placówki 24 września 
późnym wieczorem, a przekazał ją wado-
wicki sanepid. To tam stwierdzono pozy-
tywny wynik badania u wspomnianego 
rodzica dziecka. 

Aby uniknąć ewentualnego zakażenia 
dzieci i personelu dyrekcja przedszko-
la poprosiła rodziców, żeby nie posyłali 
na razie dzieci do przedszkola. Decyzję 
podejmowali rodzice. Dotyczyło to tylko 
dzieci jednego oddziału, pozostałe dzia-
łały normalnie. Jednak już w poniedzia-

łek po weekendzie również rodzice in-
nych dzieci wstrzymali się z posyłaniem 
swych pociech do przedszkola. Sanepid 
bada próbki osób z rodziny, w której 
stwierdzono zakażenia. I to on podejmie 
decyzję, co robić dalej. 

n 

Koronawirus w Rzykach

Dzieci jednego oddziału przedszkola w Rzykach 25 września nie przyszły do przedszkola, bo jeden z rodziców tych 
maluchów okazał się zarażonym COVID-19. Poinformował nas o tym fakcie dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty 
Andrzej Szafrański. Przez następne dni wielu rodziców wstrzymało się od posyłania swoich pociech do tej placówki. 
W chwili, gdy oddajemy ten numer do druku nie stwierdzono innych przypadków zakażeń.
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O poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu walczył od wielu mie-
sięcy wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Wadowicach Adam 
Kubik. Udał się on do wadowickiej placówki Państwowego Go-
spodarstwa Wodnego Wody Polskie, który jest administratorem 
tego cieku. Powołano komisję i ta potwierdziła to, o czym mówił 
od dawna wiceszef  powiatowej rady. A sytuacja była poważna, 
bo groziło podmycie nie tylko jezdni w Rzykach Praciakach, ale 
także że woda dobierze się do pobliskich domostw. Jeden z go-
spodarzy, jak mówi Adam Kubik, urządził sobie oczko wodne, 
naturalnie, bez specjalnych instalacji, zasilane z potoku. Przy oka-
zji na cieku powstał próg wodny.

jd Fot. Jacek Dyrlaga 

Bezpieczniej w Rzykach
Za kwotę 60 tysięcy złotych udało się zabezpieczyć brzeg 
potoku w Rzykach Praciakach na wysokości dawnego 
ośrodka rekreacyjnego Centrum Kultury i Wypoczynku. 

Spowodowane to jest, jak tłumaczył w Radiu Andrychów prezes 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Jan Mrzygłód wzrostem kosz-
tów energii i odbioru oraz zagospodarowania osadów ścieków, 
większego podatku od nieruchomości oraz wyższych cen kupo-
wanej wody. Do tej pory za 1 m3 wody trzeba było zapłacić 5,38 zł 
brutto, a obecnie odpowiednio 5,72 zł. Za rok będzie jeszcze dro-
żej, bo 5,96 zł. Za odprowadzanie ścieków płaciliśmy analogicznie 
8,01 zł, teraz jest 8,77 zł, a za rok będzie 9,11 zł. Przypomnijmy, 
że taryfy od kilku lat nie są ustalane przez rady miejskie albo gmin-
ne. To uprawnienie zostało zabrane lokalnym samorządom. Stawki 
zatwierdza teraz Polskie Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, dla 
Andrychowa konkretnie Regionalny Zarząd w Krakowie. Stawki 
ustalane są na trzy lata podzielone na dwunastomiesięczne okresy.

jd 

Woda i ścieki w górę
Od 8 września wzrosły stawki za wodę i odprowadzanie 
ścieków dla wszystkich klientów andrychowskiego Zakła-
du Wodociągów i Kanalizacji. 

Stypendium naukowe Rady Powiatu w Wadowicach jest przyzna-
wane jednorazowo po zakończeniu roku szkolnego. Otrzymują je 
uczniowie powiatowych placówek oświatowych, którzy w danym 
roku szkolnym wykazali się bardzo dobrym zachowaniem, naj-
lepszymi wynikami w nauce lub osiągnięciami w konkursach, za-
wodach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim 
czy międzynarodowym. Jak podkreśla wicestarosta Beata Smolec 
wyróżnieni to elita elity wśród uczniów. Dyplomy potwierdzają-
ce przyznanie stypendiów wręczono podczas uroczystości w sali 
posiedzeń Rady Powiatu w Wadowicach. 

Stypendyści z andrychowskich szkół

Iga Grabowska, Bartosz Pióro, Anna Hajost, Iga Chachuła, 
Wiktoria Zając (wszyscy z Liceum Ogólnokształcącego im. Ma-
riia Skłodowskiej-Curie), Jakub Majdak, Joanna Kryska, Ma-
teusz Kurzyniec (Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego – „Kotarbin”).

jd Fot. Starostwo Powiatowe w Wadowicach

Nagrodzeni stypendiami
Rada Powiatu w Wadowicach przyznała trzydziestu 
uczniom szkół ponadpodstawowych stypendia naukowe. 
Nie zabrakło w tym gronie przedstawicieli placówek an-
drychowskich.
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To druga pod względem wielkości i prestiżu po Tour de Pologne 
impreza dla szosowców w naszym kraju. Tym razem przygotowana 
z myślą o upamiętnieniu 40-lecia powstania Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Nie da się ukryć, że 
oprawa imprezy jest dużo skromniejsza od Tour de Pologne, który 
gościł w naszej gminie nie tak dawno, bo 7 sierpnia. Ale było co 
oglądać, w tym ucieczkę grupy kolarzy. Wyścig popularnie nazywany 
„Solidarką” dotarł do gminy Andrychów z Suchej Beskidzkiej, gdzie 
wyznaczono start III etapu oraz z Żywiecczyzny i Przełęczy Kocier-
skiej, a dalej pomknął przez Wieprz na metę w Jaworznie.

jd

Szosowe ściganie 
Stu trzydziestu szosowców z 24 grup kolarskich przeje-
chało w piątek 11 września późnym popołudniem przez 
Targanice, Sułkowice i Andrychów. Byli nimi uczestnicy 
zorganizowanego już po raz 31. Międzynarodowego Wy-
ścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków. 

Każda drużyna oraz gromada wzięła udział w I Szczepowym 
Rajdzie Rowerowym. Jednostki startowały z miejsc, gdzie na co 
dzień odbywają się ich zbiórki, a meta i finał odbył się w Stanicy 
Hucuł. W czasie przebytej trasy, każdy z patroli musiał wykonać 
zadanie, sprawdzające kreatywność, umiejętności terenoznawcze 
oraz harcerskie. Na mecie dla uczestników czekał posiłek z moż-
liwością uzupełnienia płynów oraz szereg aktywności sporto-
wych, harcerskich i integracyjnych. Patrząc na uśmiechy i zaanga-
żowanie zuchów oraz harcerzy jesteśmy przekonani, że najbliższy 
rok będzie czasem, gdzie każdy z nich pozna nowe umiejętności, 
rozwinie obecne oraz zawiąże nowe przyjaźnie, pokona swoje 
słabości oraz będzie przy tym dobrze się bawić. Życzymy tego 
każdemu. Dziękujemy całej kadrze i opiekunom, którzy przyczy-
nili się do tego fantastycznego wydarzenia.

Źródło: ZHP Hufiec Andrychów

- Wiąże się to z trochę smutną sytuacją, bo zamknięty został kościół 
w Landgraaf  – mówił 15 września burmistrz na antenie Radia An-
drychów. - Związku z naszą przyjaźnią między gminami i między Polską 
i Holandią, zaproponowano nam i zapytano, czy nie chcemy takich organów 
do kościoła w naszej gminie. Decyzja musiała zapaść błyskawicznie i zde-
cydowałem natychmiast, że bierzemy te organy. Jak podkreślił Tomasz 
Żak, sprzęt jest w bardzo dobrym stanie, a wart jest mniej więcej 
400 – 500 tysięcy złotych. - Myślę, że organy będą jeszcze długo służyć 
roczyńskiej parafii, a i jak sądzę można organizować koncerty – dodał 
burmistrz.
Z kolei, jak powiedział nam proboszcz roczyńskiej parafii ks. 
Ryszard Matuszek, na razie organy zostały złożone w dolnym 
kościele. Ich renowację i składanie zaplanowano na przełom 
października i listopada. - Złożenie tych organów potrwa minimum trzy 
miesiące – stwierdza ksiądz proboszcz. - Należy wymienić te elementy, 
które się zużywają. Trzeba będzie je też troszeczkę przerobić, bo się nie 
mieszczą w naszym kościele. Koszt renowacji wyniesie około 100 tysięcy 
złotych. Zdaniem proboszcza wartość organów może przekraczać 
pół miliona złotych. Obecnie w kościele w Roczynach znajdują 
się organy elektroniczne, a te podarowane – piszczałkowe, należą 
do klasyki kościelnych instrumentów muzycznych. Na zdjęciach 
prezentujemy organy z kościoła w Landgraafie

jd, rf  Fot. UM

Holenderskie organy 
w roczyńskiej parafii

Jak poinformował nas burmistrz Tomasz Żak, z zaprzyjaź-
nionej gminy Landgraaf do parafii w Roczynach dotarły 
organy. To swoisty, oryginalny prezent.

I Szczepowy Rajd Rowerowy

W sobotni piękny dzień 12 września skauci z Szczepu Po-
marańczowego zainaugurowali nowy rok harcerski. Ina-
czej niż zwykle, ale w sposób bardzo fascynujący. 
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Antoni Koloch własnym sumptem wydał bogato ilustrowane 
„Ptasie abecadło”. Opisał w nim wierszem bez mała pięćdziesiąt 
przedstawicieli latającej fauny. - Książeczkę napisałem, aby zaintereso-
wać dzieci przyrodą – nie tylko ptakami - czytamy w krótkim wstępie. 
- Natomiast rodziców, by spędzili miłe chwile ze swymi pociechami, czyta-
jąc im prawdziwą, szczątkową biografię niektórych ptaków. Książeczka 
dostępna jest w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Andrychowie.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

„Ptasie abecadło” 

Dawniej był samorządowcem, pracował w Urzędzie Miej-
skim, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miej-
skiej pierwszej kadencji. Dał się też poznać jako miłośnik 
fotografii i filmów wideo. Teraz ujawnił swoje kolejne 
hobby czy pasję.

Do oddania krwi stawiło się 80 chętnych, głównie uczniów i na-
uczycieli placówki, ale też pojawiali się przychodzących z zewnątrz. 
Po wstępnej selekcji zakwalifikowano 66 osób, ale ostatecznie do-
puszczonych przez lekarzy jednak zostało czterdziestu dziewięciu 
krwiodawców. Plon przedsięwzięcia jest niemały; to 22,05 litrów 
krwi. Akcja trwała cztery godziny. Krwiodawstwo w „Kotarbinie” 
ma już 39-letnią tradycję. Jak informuje dyrektor CKZiU Tomasz 
Bizoń, początkowo były to akcje wyjazdowe do szpitala w Krakowie 
– Prokocimiu. Pierwsza odbyła się w 1981 roku z inicjatywy nauczy-
cielki Krystyny Chrapkiewicz w związku z tym, że zachorował jeden 
z uczniów technikum, z klasy której była wychowawczynią. Miał bia-
łaczkę. Potem krwiodawstwo stało się już w „Kotarbinie” tradycją. 
W ciągu tych wszystkich lat oddano ponad tysiąc litrów krwi.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Ponad 22 litry krwi w „Kotarbinie”

Dwa zespoły Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa z Krakowa przyjechały 23 września na 
ulicę Starowiejską do Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego. W popularnym „Kotarbinie” rozpoczęła 
się pożyteczna akcja.

„Zielona energia” opowiada o przyrodzie 
i jej pięknie w naszym regionie, o rze-
kach Skawie, Wieprzówce i Ponikiewce, 
o parkach krajobrazowych, rezerwatach, 
zwierzętach i o wszystkich porach roku. 
To obraz malowniczy, ale też z ogrom-
nym ładunkiem wiedzy. Narratorami są 
w tym dokumencie Jan Zieliński i Karol 
Witkowski. Jana Zielińskiego, znanego 
przyrodnika z Andrychowa nikomu tu-
taj przedstawiać nie trzeba, ale o Karolu 
Witkowskim trzeba wspomnieć w kilku 
słowach. Jest to geograf, geomorfolog 
z Uniwersytetu Pedagogicznego. Jest też 

opiekunem Studenckiego Koła Naukowe-
go Geografów Uniwersytetu Pedagogicz-
nego, a swoją pracę doktorską poświęcił 
Skawie.
Nowy film Tomasza Kotasia i Krzysz-
tofa Sarapaty opowiada nie tylko o przy-
rodzie, ale też o działaniach samorządów 
dla jej ochrony. Jak zwykle u tych twórców 
jakość i piękno ujęć, często z lotu ptaka, 
po prostu zapierają dech w piersiach. Jesz-
cze raz, jak kiedyś przy realizacji „Z nur-
tem życia” o powstającym Jeziorze Mu-
charskim pokazują nam, w jak pięknych 
mieszkamy okolicach. Ten 25-minutowy 

film trafi do szkół, ale nasi czytelnicy już 
dziś mogą go obejrzeć na YOU TUBE. 

mn Fot. Wadoviana

„Zielona energia” – nowy film twórców „Z nurtem życia”

25 września w Radiu Andrychów gościli Tomasz Kotaś i Krzysztof Sarapata. Filmowcy z Wadowic zrealizowali swój 
nowy film przyrodniczy, tym razem dla Wadoviany, a konkretnie dla Andrychowa i Wadowic.
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Jak dowiedzieliśmy się od sołtys Inwałdu Grażyny Stuglik-Nizio, 
Rada Sołecka, parafia i Urząd Miejski wysłały pisma do Kurii w Biel-
sku-Białej z prośbą o przekazanie drogi. Jest już pozytywna decyzja 
w tej sprawie. - Ważną rolę odegrał tutaj nasz proboszcz ksiądz Piotr Liptak 
– mówi sołtys. - Jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Władze samorządowe nie 
mogły tam inwestować, bo droga nie należała do gminy ani nie była 
położona na gminnym terenie. Nazywana popularnie „Do Księżego 
Lasu”, a w oficjalnej nomenklaturze widniejąca jako Wadowicka-
-boczna znajduje się w nie najlepszym stanie. Grażyna Stuglik-Nizio 
chce wprowadzić w Inwałdzie nazwy dla dotychczas bezimiennych 
ulic, także dla tej właśnie. Odbędzie się to w drodze szerokich kon-
sultacji społecznych i to mieszkańcy podejmą decyzję, jakie nazwy 
przyjmą poszczególne ulice. 
Od Barbary Krzyżak, kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Andrychowie dowiedzie-
liśmy się, że podpisanie aktu notarialnego w sprawie nieodpłatnego 
przekazania na rzecz gminy ulicy Wadowickiej-bocznej odbyło się  
2 października br.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Kuria przekaże gminie drogę 
Wiodąca obok inwałdzkiej szkoły (po stronie wschodniej) 
droga stanie się własnością gminy. Teren ten należy do Die-
cezji Bielsko-Żywieckiej, która wyraziła zgodę na nieodpłat-
ne przekazanie tego traktu samorządowi lokalnemu.

O planach remontowych na gminnych i powiatowych drogach 
oraz ulicach mówił we wrześniu w Radiu Andrychów burmistrz 
Tomasz Żak. - Lada dzień rozpocznie się kładzenie nowej nakładki 
na ulicy Garncarskiej w Andrychowie - powiedział Tomasz Żak. - To 
droga powiatowa. 
Poza tym na innej drodze, którą zarządza powiat – na ulicy Dłu-
giej, wiodącej z Sułkowic do centrum Brzezinki – też rozpoczną 
się prace naprawcze. Jak poinformował burmistrza starosta wa-
dowicki, na ten remont udało się pozyskać dofinansowanie z Pro-
gramu Dróg Lokalnych.
- Chcemy razem ze starostwem złożyć wnioski do tego samego programu na 
dofinansowanie naprawy ulicy Lenartowicza – mówi burmistrz. - Tam 
już zrobiliśmy nowe chodniki i ścieżkę rowerową, ale trzeba jeszcze wymienić 
nawierzchnię jezdni i zbudować nowe parkingi. To koszt ok. ośmiu milio-
nów. Muszę dodać, że dobrze układa nam się współpraca ze starostwem 
– ocenia Tomasz Żak.
Burmistrz powiedział nam też, że zaraz po zakończeniu przebu-
dowy Białej Drogi będzie budowane rondo na jej skrzyżowaniu 
z ul. Krakowską, a kilkaset metrów dalej przerobione zostanie 
skrzyżowanie z ul. Grunwaldzką. Przy przyszłym rondzie na wy-
sokości Białej Drogi już budowany jest Mc Donald. Obok ruszy-
ła budowa centrum handlowego. 
Naprawy są planowane jeszcze w tym roku na kilku wiejskich 
drogach: na Bocznej Bielskiej w Roczynach, Za Grapą w Sułko-
wicach-Bolęcinie, Wspólnej Bocznej (do nr 158) w Sułkowicach 
Środkowych, Pogodnej Bocznej w Targanicach i Świętoszówce 
w Zagórniku.
Jeszcze w tym sezonie budowlanym rozpocznie się też budowa 
parkingu przy Przychodni Zdrowia „Vena” na Starowiejskiej. 

n Fot. Marek Nycz

Kolejne ulice 
i drogi do remontów

Trwa już budowa nowego mostu na Wieprzówce i koń-
czy się gruntowna przebudowa Białej Drogi, ale to nie 
koniec remontów w tym roku. Już niebawem zacznie się 
naprawianie Garncarskiej, budowa ronda na Krakowskiej, 
a także remonty Długiej, Bielskiej-bocznej, Za Grapą, Po-
godnej, Wspólnej, Świętoszówki… 

Goprowcy urządzili dzień otwarty z licznymi atrakcjami. Pokazali sprzęt, 
szkolili w zakresie udzielania pierwszej pomocy, dali kilka pokazów swych 
umiejętności, w tym akcji ratowniczej. Jednym z bohaterów był Alek-
sander Karkoszka pochodzący z Andrychowa, znany m.in. z występów 
siatkarskich w MKS, członek Sekcji Wadowice Górskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. Zademonstrował licznym zebranym tresurę 
swoich dwóch psów, które wykorzystuje w akcjach GOPR w górach. Naj-
młodsi widzowie żywo reagowali, zachwyceni reakcjami czworonogów na 
polecenia. Jak dowiedzieliśmy się od kierownika Sekcji Wadowice GOPR 
Piotra Asmana, było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie organizowa-
ne w stacji „Leskowiec”. Drugim powodem sporej liczby turystów było 
nabożeństwo przy kaplicy „Ludziom Gór”. Swoją siłę przyciągania udo-
wodniło także schronisko „Leskowiec”, gdzie momentami ustawiały się 
niemałe kolejki w oczekiwaniu na posiłki, ciasta i napoje.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Goprowcy pokazali…
Tłumy osób pojawiły się 20 września pod Groniem Jana 
Pawła II, a w Rzykach Jagódkach przed południem bar-
dzo ciężko było znaleźć miejsce do parkowania. 
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Sołtys zapytała szefa ZWiK o plany włączenia kolejnych gospo-
darstw do sieci kanalizacyjnej. Chodzi o tereny położone przy 
ulicach Zagórnickiej, Spacerowej, Kolejowej, Dworskiej, Siewnej 
oraz fragmentu Wadowickiej w kierunku granicy z Chocznią. Pre-
zes odpowiedział, iż obecnie zleca opracowanie projektu tech-
nicznego rozbudowy sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Wiejskiej, 
Zagórnickiej i Dworskiej. Natomiast już realizowana jest inwesty-
cja w rejonie ul. Zagórnickiej za przejazdem kolejowym. - Wszyst-
kie inne, niezwodociągowane i nieskanalizowane rejony miejscowości Inwałd, 
w temacie rozbudowy sieci wod.-kan., z uwagi na panującą pandemię CO-
VID-19 i brak środków na ich realizację, są przesunięte w czasie. Prosimy 
o kontakt w wyżej wymienionej sprawie w II kwartale 2021 r. – napisał 
Jan Mrzygłód.

jd

Co z kanalizacją w Inwałdzie?
Część sołectwa Inwałd czeka na kanalizację. Brakuje jesz-
cze takiej sieci zwłaszcza w terenach podgórskich, ale nie 
tylko. Ostatnio doszło w tej sprawie do wymiany pism 
między sołtys Grażyną Stuglik-Nizio a prezesem Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji Janem Mrzygłodem. 

Jak powiedział nam zastępca nadleśniczego Arkadiusz Zaśko, 
przygotowano 2200 sztuk. O ile w ubiegłym roku rozdawano wy-
łącznie drzewka iglaste, to tym razem wybór był większy. Były jodły, 
buki, świerki i olchy. Sadzonki trafiły na działki, do ogrodów, a nawet 
do prywatnych lasów celem uzupełnienia drzewostanu. Przypomnij-
my, iż to akcja ogólnopolska, której pomysłodawcami i patronami są 
prezydencka para – Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Darmowe sadzonki 
w Nadleśnictwie Andrychów

Nadleśnictwo Andrychów przeprowadziło 18 września 
stającą się już tradycją akcję „#sadzimy z prezydentem”. 
Przedsięwzięcie polegało na bezpłatnym przekazywaniu 
sadzonek drzewek.

14 września do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie 
zawitała Wicestarosta Powiatu Wadowickiego – Beata Smolec. 
Oprócz dyplomów i atrakcyjnych nagród nie szczędziła wielu mi-
łych, motywujących słów dla uczniów naszego ośrodka oraz dla 
wychowanków filii w Kętach, za wyniki osiągane na arenie ogól-
nopolskiej oraz międzynarodowej w poprzednim roku szkolnym. 
Wyróżnieni zostali nasi uczniowie za medale zdobyte w X Ogól-
nopolskich Zimowych Igrzyskach w Zakopanem, gdzie wygrywali 
w dyscyplinach: narciarstwo biegowe, zjazdy i bieganie na rakietach 
śnieżnych. Uznanie zdobyli również dwaj medaliści, którzy podję-
li wyzwanie i wzięli udział w I Ogólnopolskich Igrzyskach Wspi-
naczkowych w Krakowie. Doceniono również laureatów XXVI 
Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beski-
dach”. Niech radość medalistów i zwycięzców motywuje do pracy 
wszystkich uczniów w bieżącym roku szkolnym.

Źródło: OSW w Kaczynie

Nagrody dla uczniów 
ze szkoły w Kaczynie
Niezwykle cieszy, kiedy ciężka praca przynosi efekty 
w postaci nagród, wyróżnień, medali. Jeszcze bardziej, 
jeżeli trud i wysiłek jest doceniany przez kolegów, kole-
żanki oraz osoby i instytucje z zewnątrz. 

Stację otwarli: burmistrz Tomasz Żak, jego zastępca Wojciech 
Polak oraz Zbigniew Bizoń, prezes ZGK. 
Przed otwarciem wymieniono na stacji zbiorniki, pompy i trzy 
dystrybutory, a także gruntownie wyremontowano budynek 
obok. Dziś w tym budynku można kupić nie tylko to, co bywa na 
stacjach paliw, ale też np. worki na odpady.
Sama stacja jest samoobsługowa, a płatności można dokonywać 
za pomocą karty lub gotówką. Obok dystrybutorów jest automat 
do opłat, to do niego wkładamy kartę lub gotówkę, wybieramy 
dystrybutor, pod którym postawiliśmy auto. Potem wpisujemy 
kwotę, za jaka chcemy zatankować i mamy dwie minuty na podej-
ście do dystrybutora, otwarcie wlewu paliwa i rozpoczęcie tanko-
wania. Pompy są uruchamiane do opłaty automatycznie. Na razie 
na stacji można zatankować benzynę 95 i olej napędowy. Benzyna 
kosztuje 4 zł 36 gr., a ON – 4 zł 26 gr. Są to więc konkurencyjne 
ceny wobec cen na innych stacjach.               n Fot. Marek Nycz

Najtańsze paliwo na nowej stacji

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej 1 września otwarta 
została nowa stacja paliw. Jest ogólnie dostępna, samoob-
sługowa, czynna 24 godziny na dobę i ma najtańsze paliwo.
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Uroczystość miała kameralny charakter ze względu na bezpie-
czeństwo epidemiczne związane z COVID-19, a odbywała się 
w drugą rocznicę śmierci założyciela i właściciela placówki czyli 
Edwarda Wincentego Szlagora. Opowiadali o nim córka Iwo-
na Szlagor, która podjęła się trudu kontynuowania dzieła ojca 
i prowadzenia muzeum oraz Kazimierz Jończy – znany artysta 
i przyjaciel nieżyjącego muzealnika. Drugim bohaterem imprezy 
był Roman Kurdziel, zmarły przed dziewięciu laty malarz, rzeź-
biarz i grafik. Jego akwarele stanowią czasową część ekspozycji 
w placówce przy ulicy Podgórskiej. O nim z kolei snuł wspo-
mnienia syn – Mirosław Kurdziel. Iwona Szlagor oprowadzi-
ła gości po muzeum. Przygotowano też foldery. Na koniec była 
okazja do luźnych wspomnień z odleglejszej i bardziej współcze-
snej historii. Władze miasta reprezentował zastępca burmistrza 
Wojciech Polak, także dzielący się ciekawostkami z przeszłości.
Muzeum Historyczno-Etnograficzne rozciąga się na powierzch-
ni 1000 m kw. W dawnym budynku mieszkalnym można obej-
rzeć eksponaty związane z życiem codziennym mieszkańców 
Podbeskidzia. Tutaj też znajduje się niestała wystawa malarska. 
W pozostałych zabudowaniach można obejrzeć dawny sprzęt 
rolniczy, a także wystawę poświęconą pamięci Żydów i ich mar-
tyrologii. Dawne urządzenia gospodarskie znajdują się również 
na podwórku. Ważną sekcją MH-E jest archiwum służące do ce-
lów analitycznych i naukowych. Właścicielka nie pobiera opłat 
za wstęp. Aby jednak móc zwiedzać placówkę trzeba się umówić 
poprzez pocztę elektroniczną. Jej adres to: ziemianstwo@poczta.
onet.pl . Z dalszymi szczegółami można zapoznać się na stronie 
internetowej: muzeum.andrychow.pl 

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Muzeum znów otwarte
18 września po dwuletniej przerwie wznowiło działalność 
Muzeum Historyczno-Etnograficzne przy ulicy Podgór-
skiej w Andrychowie. W tym roku obchodzi ono 20-lecie 
powstania. 

Impreza odbywała się na Stadionie Śląskim w Chorzowie w nie-
dzielę 20 września. Andrychowianie przyjechali z grupką kibiców. 
Janina Dyrcz-Rzycka wywalczyła srebrny medal w biegu na 150 
metrów. Natomiast szef  andrychowskiego UTW Zbigniew Lot 
zajął III miejsce w łucznictwie, przegrywając w półfinałach po 
dogrywce z późniejszym zwycięzcą. Medale wręczał wiceminister 
rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

jd Fot. UTW Andrychów

Andrychowscy seniorzy 
z medalami

9-osobowa reprezentacja Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku z Andrychowa wzięła udział w XII Międzynarodowej 
Olimpiadzie Sportowej Seniorów „Trzeci Wiek na Start”. 
Nasi seniorzy wrócili z dwoma medalami.

Zbigniew Lot po dekoracji na najniższym stopniu 
podium obok wiceministra Stanisława Szweda. 

Przepraszamy
W sierpniowym numerze Nowin Andrychowskich piórem 
Darii Rusin wspomnieliśmy dawne ośrodki wypoczynko-
we andrychowskich zakładów. Zilustrowaliśmy ten ar-
tykuł trzema fotografiami Pana Władysława Mrzygłoda  
i nie podpisaliśmy autora. Serdecznie przepraszamy!

Marek Nycz, redaktor naczelny
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Tak było niegdyś

Swoją opowieść nasz gość (60+) rozpo-
czyna od przeszłości: - Pamiętam, jak za-
chorowałem na świnkę, ospę albo dopadło mnie 
przeziębienie, to mama dzwoniła do doktora Ha-
berki czy Pędziwiatra, obaj niestety już nie żyją, 
i zawsze można było liczyć na ich pomoc. W cią-
gu maksymalnie dwóch godzin od zgłoszenia by-
łem przez nich zbadany. Często przychodzili do 
domu i wiadomo dawało im się to 10 czy 20 zł 
za wizytę, wypisywali receptę. Chodziło się oczy-
wiście też do ośrodków zdrowia, ale takich kole-
jek, tych tłumów jak dziś nigdy nie było. Czy-
telnik przyznaje, że paradoksalnie co nieco 
sytuację poprawił koronawirus i wpro-
wadzenie porad telefonicznych, ale to 
zapewne okres przejściowy. W młodości, 
jak przypomina nasz rozmówca, w szko-
łach uczniami opiekowały się pielęgniarki 
bądź higienistki, były też gabinety stoma-
tologiczne. - Bolał ząb czy kiwał się mleczak, 
to szło się na przerwie do dentystki – wspomi-
na czytelnik. - Jak chodziłem do technikum 
to parę razy skorzystałem w szkole z pomocy. 
A w Andrychowie, trzeba przypomnieć, 
działało też przez wiele lat ambulatorium 
Pogotowia Ratunkowego. Dyżurowali tam 
lekarze, w tym na przykład chirurg. Znaj-
dowało się przy ulicy 27 Stycznia. - Wbi-
łem gwoździa do nogi, poszedłem na pogotowie 
bez wiedzy mamy, lekarz zrobił swoje, wyczyścił 
i zawinął ranę, wróciłem do domu – kontynu-
uje wypowiedź nasz rozmówca. Czytelnik 
przez kilka lat pracował w Andrychow-
skiej Fabryce Maszyn (AFM). W tej fir-
mie, jak i na przykład w Andrychowskich 
Zakładach Przemysłu Bawełnianego 
(AZPB) i Wytwórni Silników Wysoko-
prężnych (WSW) byli zatrudnieni lekarze 
zakładowi. - Przychodnia AZPB leczyła cały 
Andrychów – mówi nasz rozmówca. - Nie 
czekało się zbyt długo, człowiek nie chodził, nie 
prosił, żeby go przyjęli.

Dzisiejsza rzeczywistość

- Teraz trzeba jeździć na SOR (Szpitalny 

Oddział Ratunkowy – przyp. jd) do Wa-
dowic – relacjonuje czytelnik. - Żeby dostać 
się do chirurga, to najpierw należy iść do lekarza 
rodzinnego i dostać skierowanie. Dobrze, jeżeli 
czekamy na wizytę u takiego specjalisty krócej niż 
tydzień. To jest totalnie chore. Nasz rozmów-
ca nie krytykuje lekarzy a system służby 
zdrowia, aczkolwiek zdarzają się w tym 
systemie osoby, które wydłużają kolejki – 
choćby poprzez pogawędki z pacjentami 
na różne tematy, niekoniecznie związane 
z chorobami czy dolegliwościami ( o tym 
jeszcze poniżej).
Gość w redakcji opowiedział o przypad-
ku swojego ojca, osoby „pod dziewięć-
dziesiątkę” zmagającej się ze sprawami 
sercowymi. W ubiegłym roku otrzymał 
skierowanie do kardiologa. - W Andrycho-
wie nie ma kardiologa mającego kontrakt z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia – przypomina. 
- W związku z tym trzeba było skorzystać z wi-
zyty prywatnej. Z bardzo skromnej emerytury 
musiał zapłacić 100 złotych za taką wizytę, 
za dodatkowe badania kolejne „stówki” i tym 
sposobem ojciec wydał 300 złotych. A emeryturę 
dostaje w wysokości coś koło 1800 zł.
Czytelnik też na własnej skórze doświad-
czył mankamentów systemu służby zdro-
wia. Do jednej z przychodni dzwonił 
przez kilka dobrych godzin, a kiedy wresz-
cie się dodzwonił, to okazało się, że zapi-
sy na dany dzień zostały już zakończone 
i więcej pacjentów lekarz rodzinny już nie 
przyjmie. - Czasem trzeba czekać dwa – trzy 
dni, by dostać się swojego lekarza – relacjonu-
je czytelnik. - A jak już człowiek przychodzi 
na umówioną godzinę, to jest termin teoretyczny. 
Czekałem zazwyczaj po półtorej godziny. Przy-
szedłem na przykład na 16.00, w wchodziłem 
do gabinetu o 17.30. Lekarz musi sobie poopo-
wiadać, nawet pokazywać zdjęcia z wczasów. 
Warto policzyć, że jeżeli tak jest z trzydziesto-
ma pacjentami, to można straty czasu porównać 
z tygodniówką w zakładzie pracy. Jakie to są 
straty! Zmieniłem lekarza rodzinnego, bo już nie 
wytrzymywałem. Trochę jest lepiej. Jego zda-
niem „dzięki” koronawirusowi poprawiła 
się sprawa z receptami, bo są wydawane 

wyłącznie z użyciem kodów i szybko znaj-
dują się w systemie, można je zrealizować 
sprawnie w aptekach, jeżeli tam tylko nie 
ma kolejek.
- O stomatologach, to szkoda gadać, bo wiemy jak 
jest w całej Polsce – stwierdza z rezygnacją 
czytelnik. - Opłaty w gabinetach są coraz więk-
sze, za ząbka trzeba zapłacić od 100 zł w górę. 
A jeśli ktoś zdecydowałby się na wizytę w ramach 
ubezpieczenia NFZ, to czeka kilka tygodni. 
W takim przypadku, jeżeli plombujemy, pojawia 
się propozycja: „możemy użyć środków z dolnej 
półki albo proszę o dopłatę”. Jest ta służba zdro-
wia bezpłatna czy nie? Już nie wiem w jakim 
kraju żyję.

Batalia o kręgosłup
 
Nasz rozmówca ma problemy z kręgo-
słupem. Po raz trzeci wyskoczył mu krąg. 
Tym razem postanowił skorzystać też 
z konsultacji z neurologiem. - Zapisy były 
na za dwa miesiące – relacjonuje on. - Dziś 
mnie boli, a do lekarza mam się zgłosić właśnie 
po dwóch miesiącach. Potem oddzwoniła pani 
z rejestracji, bo zauważyła, że na skierowaniu 
zapisana jest formułka „pilne”, co skróciło moje 
oczekiwanie na wizytę z dwóch do jednego mie-
siąca. Gdybym skorzystał prywatnie, za opłatą 
to czas oczekiwania wyniósłby jedynie dwa dni. 
Od neurologa dostałem skierowanie na cztery 
zabiegi na kręgosłup części lędźwiowej – jakieś 
wyciągi, lasery i coś tam jeszcze. Po wyjściu od 
neurologa od razu zapytałem w rejestracji, kiedy 
mogę zacząć te zabiegi. Usłyszałem, że u nich 
w lipcu 2021 roku czyli za jedenaście miesięcy. 
Pani podpowiedziała mi, żebym popytał jeszcze 
gdzie indziej. Poszedłem niedaleko i w drugiej 
placówce terminy są na czerwiec 2021. Pojecha-
łem do Kęt. Tam dowiedziałem się, że jest szansa 
na kwiecień 2021, a więc aż trzy miesiące różni-
cy, ale nadal długo. Cierpiący na kręgosłup 
zaczął podpytywać, jak by to było, gdyby 
skorzystał z usług komercyjnie. Okazało 
się, że czeka się kilka dni i kosztuje wtedy 
seria zabiegów 750 zł. W sumie u lekarzy 
i w gabinetach rehabilitacyjnych „moce 
przerobowe” są, ale… niech tu sobie każ-

Ach ta nasza służba zdrowia…!
Redakcję Nowin Andrychowskich odwiedził czytelnik, który opowiedział o swoich – jako pacjent – kontaktach ze 
służbą zdrowia. Zapewne wielu z nas ma podobne doświadczenia. Postanowiliśmy zatem wysłuchać relacji naszego 
gościa, który pragnie pozostać anonimowy…
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dy dopowie. Makabra to oczekiwanie na 
skorzystanie z tomografu komputerowe-
go znajdującego się w wadowickim szpita-
lu. Gdy po praz pierwszy pojawiły się pro-
blemy z kręgosłupem, parę lat temu trzeba 
było czekać cztery miesiące. Ostatnio – to 
spora poprawa – andrychowski pacjent 
czekał tylko dwa tygodnie. Co z tego, 
skoro pojawiły się inne komplikacje. Na 
kolejną wizytę do neurologa wystawiające-
go skierowanie na tomograf  znów trzeba 
było odczekać parę tygodni, ale to jeszcze 
mały problem. Andrychowianin prosił 
o wizytę po południu, gdyż nie chciał brać 

wolnego w pracy. Okazało się, że lekarz 
specjalista przyjmuje tylko raz w tygodniu 
popołudniami, w czwartki. - Poprosiłem 
o zapisanie mnie na najbliższy wolny termin po 
południu – relacjonuje. - W odpowiedzi usły-
szałem, że w tym roku już nie ma takiej możli-
wości. Odłożyłem słuchawkę, bo chyba puściłbym 
jakąś brzydką wiązankę...

Sprawy ostateczne

Wyciąganie rąk po pieniądze, jak mówi 
nasz czytelnik, odbywa się nie tylko 
w służbie zdrowia. Gdy zmarła mu matka, 

mimo że przez wiele lat przekazywała tro-
chę grosza na tacę i też w formie datków, 
to pochówek sporo kosztował, bo 800 zł 
(ksiądz, organista, kościelny chłopcy no-
szący krzyż). - A wszystko to oczywiście bez 
paragonu – mówi ze smutkiem czytelnik.
Jak podkreśla nasz rozmówca, wracając 
do tematu systemu służby zdrowia, naj-
bardziej cierpią emeryci i renciści – scho-
rowani, opłacający składki, a muszący 
sporo wycierpieć, aby skorzystać z usług 
medycznych.

Wysłuchał i opracował: Jacek Dyrlaga

- W tej chwili funkcjonują u nas równocześnie porady w gabinecie jak i teleporady – odpo-
wiada prezes „Veny”. - Mamy możliwości techniczne, by oddzielić pacjentów infekcyjnych 
od nieinfekcyjnych. Pacjenci, którzy chcą teleporady, to ją uzyskują, a ci którzy chcą porad na 
miejscu w gabinecie, to są umawiani na konkretne godziny. Jak informuje Mirosław Ci-
chor, zainteresowani poradami w gabinecie przyjmowani są w środkowej bramie 
przychodni. Tu pielęgniarka przeprowadza wywiad epidemiologiczny i mierzy 
temperaturę. Następnie wprowadza pacjenta do środka. Lekarze pracują we-
dług harmonogramu starego, który obowiązywał przed wybuchem epidemii. Jak 
przyznaje prezes „Veny” jest problem z dodzwonieniem się do przychodni, ale 
wynika to przede wszystkim z tego, że wiele osób wybiera jeden numer telefonu. 
- My od kwietnia czyli od początku epidemii mamy uruchomionych pięć telefonów – informuje 
Mirosław Cichor. - One wszystkie podane są do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej, a także na wywieszkach w przychodni. Tak czy inaczej jednak 
pacjenci dzwonią na jeden telefon, a pozostałe odzywają się sporadycznie. W „Venie” rano rejestracją zajmują się cztery osoby. A rejestrowanych jest około 
200 pacjentów dziennie. Gdy wykorzystywany jest jeden telefon, to jak przyznaje Mirosław Cichor, może być problem, i to jest swoiste wąskie 
gardło. Nasz rozmówca pytany o rozpoczynający się we wrześniu sezon na przeziębienia i grypy, zauważa, że tym razem odnotowuje się mniej 
infekcji czy na przykład zapaleń oskrzeli. Wiąże się to z pewnymi rygorami (także w szkołach) i postępowaniem antykoronawirusowym. Wszelkie 
wymazy w kierunku COVID-19 realizowane są na bieżąco po skierowaniu do punktu drive-througt w Wadowicach, a wyniki pojawiają się tego 
samego dnia, najdalej nazajutrz. Jeśli chodzi jeszcze o grypę, to jej rzeczywisty sezon zaczyna się w styczniu.

Numery telefonów do rejestracji w NZOZ „Vena” 

Andrychów ulica Starowiejska:

(33) 870 56 26 
(33) 870 56 32 
(33) 875 13 28 
699 803 247

Filia w Inwałdzie: 
(33) 875 12 28

jd, rf  Fot. Archiwum Nowin Andrychowskich

„Vena” czyli jak działa służba zdrowia

Koronawirus odbił swoje piętno na pracy gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej. Był okres, kiedy lekarze rodzinni 
niemal wyłącznie udzielali porad zdalnie czyli telefonicznie. A jak to wygląda obecnie? O wyjaśnienia poprosiliśmy  
lek. med Mirosława Cichora, prezesa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Vena”.

reklama
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Zebranie tradycyjnie zorganizowane 
w Wiejskim Domu Kultury miało 

swoje pandemiczne obostrzenia. Listę 
obecności podpisywano przed wejściem 
do budynku, tu dezynfekowano też 
ręce, uczestnicy mieli maseczki i siedzieli 
w pewnych odległościach od siebie. Obra-
dy miały trzy zasadnicze punkty. To spra-
wozdanie sołtys Grażyny Stuglik-Nizio 
z działalności od poprzedniego, marcowe-
go zebrania. To także podział funduszu 
sołeckiego oraz problem związany z kur-
sowaniem autobusów komunikacji gmin-
nej. Ten ostatni temat zdominował dysku-
sję. A chodziło o wprowadzone niedawno 
zmiany. Autobusy do tej pory jeździły 
w obu kierunkach ulicą Wiejską. Obec-
nie wracają do Andrychowa drogą krajo-
wą. W rezultacie mieszkańcy ul. Wiejskiej 
i pobliskich rejonów wioski, by dojechać 
do miasta, objeżdżają w autobusie niemal 
całą wieś. Sołtys podkreślała, że to nie jej 
sprawka. Zmiany zaskoczyły ją, gdy prze-
bywała podczas urlopu poza Inwałdem. 
Radny Zbigniew Rzadek poinformował, 
że nowe zasady wprowadzano na próbę 
i tak pozostanie do końca października. 
Mówiono, że korzyścią nowego rozwiąza-
nia jest dogodniejszy dojazd uczniów do 
szkoły. Większość na sali wyrażała jednak 
niezadowolenie. Po dalszej, dłuższej dys-

kusji głosowano na trzema wariantami 
komunikacyjnymi. Większością głosów 
podjęto uchwałę, by autobusy wracały do 
Andrychowa ulicą Wiejską, zjeżdżały ulicą 
Radosną pod kościół i szkołę, a następ-
nie wracały na Wiejską ulicą Miłą (obok 
OSP i WDK). W przypadku, gdyby nie 
udało się zrealizować tego wariantu, to 
postulowano o przywrócenie kursowania 
autobusów tak, jak było to poprzednio. 
Jednomyślnie przegłosowano wniosek 
o wprowadzeniu dwóch kursów autobu-
sów (wcześnie rano i wieczorem). Uchwa-
ła nie jest jednak obowiązującym prawem 
dla władz Andrychowa, a jedynie wnio-
skiem czy swoistym postulatem.

Podczas zebrania podzielono też pienią-
dze z Funduszu Sołeckiego. To w sumie 
nieco ponad 55 tys. zł, z czego ponad 45 
tys. to tegoroczna kwota, a 10 tys. zł sta-
nowi oszczędność z roku ubiegłego. Rada 
Sołecka zaproponowała, aby przeznaczyć 
całą kwotę na rozpoczęcie remontu czę-
ści ulicy Romerów, gdzie zostanie ułożona 
kostka brukowa. Alternatywą była popra-
wa nawierzchni na drodze wzdłuż cmen-
tarza. Pojawiły się również głosy, by za 
te pieniądze raczej wyremontować lustra 
czy przydrożne korytka albo zlikwidować 
dziury na jezdniach. Te inwestycje jednak 
zostaną zrealizowane z innych funduszy. 
Ostatecznie większością głosów przyjęto 
wariant z ulicą Romerów.
Sporo emocji na sali wywoływał stan na-
wierzchni ulicy Wiejskiej oraz szkody na 
drogach jakie wywołują ciężkie pojazdy 
dojeżdżające do miejsc, gdzie prowadzona 
jest modernizacja linii kolejowej. O innych 
tematach poruszanych na inwałdzkim Ze-
braniu Wiejskim będziemy informować 
w osobnych publikacjach. Dodajmy, że 
w spotkaniu uczestniczyli i o bezpieczeń-
stwie mówili przedstawiciele straży miej-
skiej oraz komisariatu policji w Andrycho-
wie.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Zebrania wiejskie
Inwałd
W piątkowy wieczór, 11 września odbyło się Zebranie Wiejskie w Inwałdzie. Przyszło kilkudziesięciu mieszkańców 
tego sołectwa. Nie brakowało emocji, polemik a nawet momentami przekrzykiwań, ale mimo różnic zdań w drodze 
głosowań podjęto kilka ważnych uchwał. 
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Sprawozdanie ze swojej działalności przedstawił sołtys Targa-
nic – Adam Kowalczyk. Inwestycje jakie wykonano w sołectwie 
w 2020 to m.in.: remonty dróg żwirowych na ul.: Brzozowa, Nad 
Potokiem, Złota Górka, osiedle Świerkowe, Beskidzka bocz-
na, Kolorowa, remont dróg asfaltowych, zabudowa korytek na  
ul. Brzozowej, wykaszanie poboczy, skosowanie i utwardzenie po-
boczy na ul. Jawornickiej i Brzozowej. Ponadto wymieniono wiatę 
przystankową przy szkole oraz zainstalowano monitoring w rejonie 
szkoły. Kolejno głos zabrał prezes Zakładu Wodociągów i Kana-
lizacji w Andrychowie Jan Mrzygłód. Jego wystąpienie skupiało 
się wokół czteroetapowego programu rozwoju sieci wodociągowej. 
Na I etap spółka otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (2 miliony 
złotych). Reszta ma pochodzić ze środków własnych ZWiK i do-
kapitalizowania tej spółki przez władze samorządowe gminy An-
drychów. W ramach zadania budowane będą wodociągi w Targani-
cach i Brzezince Górnej. Prezes ZWiK przedstawił również plany 
związane z kanalizacją wioski. Szymon Wnęczak – kierownik 
wydziału inwestycji i drogownictwa przedstawił zgromadzonym 
zakres inwestycji jakie wykonano w minionym roku w Targanicach, 
a opiewały one na łączną kwotę 1 320 000 zł.

Podczas zebrania podzielono pieniądze z Funduszu Sołeckiego. 
Decyzją zgromadzonych całość – 45 401,70 zł. zostanie przezna-
czona na skosowanie i utwardzanie poboczy przy ul. Brzezińskiej. 
W trakcie żywej dyskusji mieszkańcy Targanic przedstawiali tra-
piące ich sprawy. Poruszone zostały problemy dróg dojazdowych 
do domów i konieczność ich remontu oraz zapchanych studzie-
nek kanalizacyjnych. Poruszono również problem komunikacji 
gminnej niedostosowanej godzinowo do planu zajęć dzieci. Spo-
tkanie prowadził radny Andrzej Powroźnik.
W zebraniu uczestniczyli m.in. zastępca burmistrza Andrycho-
wa Wojciech Polak, kierownik działu inwestycji i drogownictwa 
Szymon Wnęczak, radny powiatowy Stanisław Hutniczak oraz 
prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie Jan 
Mrzygłód.

ap Fot. Anna Piotrowska

Dyskusje w Targanicach
19 września w Wiejskim Domu Kultury w Targanicach od-
było się zebranie wiejskie. Wzięło w nim udział kilkunastu 
mieszkańców wioski, którzy podjęli uchwałę w/s wnio-
sków do funduszu sołeckiego na rok 2021. 

Brzezinka
Jak dowiedzieliśmy się od sołtysa Stanisława Prusa, do podziału 
w Brzezince było 45 401 złotych. W uchwale zebrania pienią-
dze postanowiono przeznaczyć, jak czytamy w dokumencie, na 
„remont nawierzchni jezdni – skropienie naprawa utwardzonych 
dróg żwirowych i naprawy odwodnienia dróg gminnych na te-
renie sołectwa Brzezinka”. O tym, gdzie konkretnie będą inwe-
stowane środki zdecyduje Rada Sołecka, kierując się bieżącymi 
potrzebami.
Rzyki
Jedynym, merytorycznym punktem obrad był podział Funduszu 
Sołeckiego. Podobnie jak i w innych sołectwach rozdysponowano 
45 401 złotych. Jak dowiedzieliśmy się od sołtys Zofii Moskwik, 
pieniądze te zdecydowano się przeznaczyć na remonty dróg gmin-
nych na terenie tego sołectwa, w tym zakup kamienia pokrywają-
cego nawierzchnie jezdni. Które drogi będą remontowane, wskaże 
sołtys po stwierdzeniu, gdzie są najpilniejsze potrzeby.
Sułkowice-Bolęcina
W sołectwie bolęcińskim podjęto decyzję, że pieniądze z Fundu-
szy Sołeckiego (45 401 zł) będą skierowane na naprawy i remonty 
dróg gminnych wraz urządzeniami (przepusty zjazdy). Jak zazna-
cza sołtys Aleksander Oboza, w pierwszej kolejności będzie to 
kontynuacja inwestycji rozpoczętych w 2020 r.

Sułkowice-Łęg
W tym sołectwie jak poinformowała nas sołtys Józefa Kape-
la, postanowiono przeznaczyć całą pulę Funduszu Sołeckiego 
na 2021 r. na remont ulicy Błogosławionej Faustyny. Kwota FS 
w Sułkowicach-Łęgu to ponad 45 401 zł.
Zagórnik
Sołtys Zagórnika Tomasz Fijołek poinformował na, że w jego 
wiosce zdecydowano się w całości sumę 45 401 zł z Funduszu 
Sołeckiego przeznaczyć na remonty dróg gminnych w tym sołec-
twie. Szczegóły, które jezdnie będą remontowane, wytypuje Rada 
Sołecka według bieżących potrzeb.

Nie odbyło się ostatnio zebranie w Roczynach. Jak dowiedzieli-
śmy się bowiem od sołtysa Władysława Żydka, stosowne decyzje 
w sprawie Funduszu Sołeckiego zapadły na zebraniu przeprowa-
dzonym w marcu. Postanowiono wtedy o kontynuacji remontu po-
bocza na ulicy Szkolnej, na odcinku między Bielską a Wiedeńską. 
Powstaje tutaj chodnik o niskim progu, wykonany z kostki. Dzięki 
temu rozwiązaniu podczas mijania mogą z niego skorzystać także 
samochody. Trakt powstał już na odcinku od Bielskiej do cmenta-
rza. Teraz prace będą prowadzone od Wiedeńskiej.

jd

Weekendowe zebrania wiejskie: Pod koniec września w większości sołectw odbyły się zebrania wiejskie. Głównym 
tematem był podział środków finansowych Funduszu Sołeckiego na 2021 rok.
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Wiosną, wszyscy mierzyliśmy się ze strachem. Także podda-
liśmy się obostrzeniom i wymogom sanitarnym ogłoszo-

nym przez rząd. Osoby działające w branży turystycznej miały 
prawo do zwielokrotnionego stresu. Podstawowe pytanie, z któ-
rym zapewne się mierzyły, brzmiało: Czy i kiedy będzie możliwy 
powrót gości do hoteli, SPA, restauracji, parków…?
Poprosiliśmy o porównanie tego sezonu z ubiegłorocznym, by 
przekonać się o wpływie Covidu-19 na frekwencję. Dodatkowo 
nasi rozmówcy podzielili się ciekawymi obserwacjami związa-
nymi z ludzkimi zachowaniami, które nigdy wcześniej nie miały 
miejsca, bo po prostu nie było ku nim powodu. Naszą sondę 
przeprowadziliśmy w miejscach będących turystyczną wizytówką 
Gminy Andrychów oraz w kilku gospodarstwach agroturystycz-
nych. Oto, co usłyszeliśmy: 
 
Czarny Groń – Rzyki Praciaki
Ruch turystyczny w Czarnym Groniu rozkręcał się z każdym wa-
kacyjnym tygodniem. - Na początku wakacji był on mniejszy – słyszymy 
od pani Elżbiety Wisiorek, wiceprezes Zarządu „Czarnego Gronia”. 
W rozmowach telefonicznych i pytaniach o limity, warunki bezpie-
czeństwa był wyczuwalny ludzki strach. Ale obserwowaliśmy też jak 
on ustępuje. Dowód na to stanowił duży ruch w obiektach gastrono-
micznych, w strefach zabaw dla dzieci, na basenie. Klienci wrócili 
też do SPA, żeby wykorzystać zaległe vouchery, które zostały im 
przedłużone, ze względu na zamknięcie obiektu. Generalnie, w cza-
sie tegorocznych wakacji nasze obiekty noclegowe notowały mniejsze 
obłożenie niż w roku ubiegłym. Natomiast klientów jednodniowych, 
takich do 80. km, było mniej więcej tylu, ilu w poprzednich latach. 
Byli klienci, którzy wracali do nas po wielokroć i wiemy od nich, że 
wracali, bo czuli się u nas bezpiecznie. A jak nigdy wcześniej klienci 
zaczęli zwracać uwagę właśnie na bezpieczeństwo.

Hotel&Spa Kocierz - Targanice
Pani Elżbieta Lotek, marketing menager nie ukrywa, że ruch tury-
styczny na Kocierzu w tym wyjątkowym sezonie był… wyjątko-

wy. Duża ilość gości stanowiła dla gospodarzy Ośrodka niemałe 
zaskoczenie. Dopisali zarówno goście hotelowi, jak i goście lokal-
ni. Powodzeniem cieszyły się zabiegi SPA, a w letnie dni – Aqu-
apark. Znamienne jest, że wielu klientów potrzebowało zapew-
nienia o spełnieniu wymogów sanitarnych, stąd często przyjazd 
poprzedzał kontakt telefoniczny dotyczący w/w tematu. 
- Być może przyczyna tego dużego ruchu tkwiła w tym, że nasz Ośrodek 
znajduje się w środku lasu, a ludzie szukali właśnie takich miejsc położo-
nych w sercu natury. Przypuszczać możemy, że ten ruch był też odzewem na 
naszą akcję reklamową. Bo, w czasie, gdy większość turystycznych ośrodków 
się pozamykała, myśmy włożyli mnóstwo pracy w akcję reklamową – zdra-
dziła pani Elżbieta. Po czasie zastoju w Hotel&Spa Kocierz wró-
ciły także, przekładane ze względu na Covid, wesela i przyjęcia 
okolicznościowe. Z tym, że zgodnie z obowiązującymi normami, 
ograniczono liczbę gości. 

Park Miniatur – Inwałd
W ocenie prezesa Marka Gawędy, w miesiącach wakacyjnych, 
udało się osiągnąć przyzwoite wyniki. Frekwencja w Parku Minia-
tur wyniosła 80% w porównaniu z tą ubiegłoroczną. Ciekawostką 
jest, że Park odwiedzali głównie turyści polscy. To nowość! Bo 
przed pandemią dość licznie przyjeżdżali tu Słowacy, Czesi, a i tu-
ryści z innych krajów nie byli rzadkością.
Przytoczone wyżej dane dotyczą tylko lipca i sierpnia. W maju 
i czerwcu, czyli wtedy, gdy trwa sezon na wycieczki szkolne, za-
notowano spadek rzędu 90%. Prezes Gawęda nie ma złudzeń, 
że na grupy szkolne nie ma co liczyć także we wrześniu i w paź-
dzierniku. - Na wiosnę nie było wycieczek szkolnych w ogóle i jesienią ich 
nie będzie – prognozuje. A to oznacza, że na pewno nie będzie 
to rok zysków. Bo dwa dochodowe miesiące to zbyt krótko, by 
wypracować zysk.

Dinolandia i Ogrody Jana Pawła II – Inwałd
O to, jak minął sezon wakacyjny w Dinolalandii i Ogrodach JP 
II zapytaliśmy panią Magdalenę Ficek, specjalistę ds. marketingu. 
- Baliśmy się, że koronawirus pokrzyżuje nasze plany i całą działalność – 
powiedziała nam. Wprawdzie zanikł ruch wycieczkowy, ale zaobserwo-
waliśmy wzmożony ruch indywidualny. Dopisali przede wszystkim turyści 
krajowi, zagranicznych było znacznie mniej. W jakimś stopniu dopomógł 
bon turystyczny, choć możliwość jego realizacji pojawiła się dopiero końcem 
wakacji. Wiele osób dopytywało, poprzez Facebooka, telefonicznie, czy drogą 
mailową, jak taki bon można zrealizować. 

Mini ZOO „Kucyk” – Inwałd
Do Mini ZOO klienci wracali stopniowo. Najpierw dzwoni-
li i pytali: czy teren jest otwarty, czy jest dużo klientów, czy jest 
bezpiecznie? Sztandarowe atrakcje też otwierano stopniowo. Na 

Wakacje z koronawirusem: podsumowanie sezonu

Od wielu lat, my – mieszkańcy Gminy Andrychów jesteśmy świadkami spektakularnego rozwoju jej turystycznej in-
frastruktury. Z roku na rok przybywa miejsc noclegowych oraz rozmaitych atrakcji. Równocześnie notuje się wzrost 
liczby odwiedzających nas gości z kraju i ze świata. Jednakże mijający sezon wakacyjny, ze względu na pandemię 
koronawirusa, należał do wyjątkowych. 
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początku czynny był tylko park zwierząt. Przejażdżki ciuchcią, 
przejażdżki konne, czy park zabaw uruchomiono, gdy zezwoliły 
na to procedury. 
- Działalność wznowiliśmy pod koniec maja – relacjonowała pani Ka-
tarzyna Guzdek, menager „Kucyka”. - W przeciwieństwie do ubiegłego 
maja i czerwca nie zanotowaliśmy ani jednej wycieczki szkolnej, bo szkoły 
były zamknięte. Klienci zaczęli pojawiać się u nas w wakacje. To, że nasz 
obiekt znajduje się w otwartej przestrzeni i na świeżym powietrzu okazało 
się podstawowym atutem w czasie pandemii.

Gospodarstwo agroturystyczne „U Bogusi” – Zagórnik
W porównaniu z latami ubiegłymi, ten sezon nie należał do uda-
nych. Kiedyś goście zatrzymywali się „U Bogusi” na tydzień lub 
dwa, teraz są to pobyty przeważnie weekendowe. W głosie pani 
Bogusławy Walczak nie słychać optymizmu: - O tej porze pojawiały 
się już rezerwacje na Sylwestra. Teraz – cisza. Zamówienia na wrzesień – 
cisza, na październik – cisza. 

Gospodarstwo agroturystyczne „Miodowy Raj” – Targani-
ce Nowa Wieś
Pan Mariusz Łubik prowadzi „Miodowy Raj” od 1992 roku. - Ten 
rok jest innym niż wszystkie minione – powiedział nam. Odczuliśmy 
i odczuwamy wpływ koronawirusa na naszą działalność. W tym sezonie 
mieliśmy o 50% mniej klientów. Rezerwacje dokonane na Święta Wielka-
nocne do tej pory są niezrealizowane, bo goście się boją. Są to osoby w po-
deszłym wieku, więc ich strach jest zrozumiały. Życzmy sobie, żeby to się 
skończyło. Żeby świat stał się lepszy.

Zebrała: Jadwiga Janus 

OSP Targanice Górne skutecznie działa na terenie naszej gmi-
ny, powiatu, a nawet poza granicami województwa. Ochotnicy 
uczestniczyli w wielu akcjach. Doskonale sprawują się w dzia-
łaniach prowadzonych w terenie górskim o sporym zalesieniu. 
Często jako jedyni docierają do miejsc znajdujących się w wy-
jątkowo trudnych terenach. Do tej pory jednostka dysponowała 
pojazdami: Star 66 z 1975 roku, Star 244 z 1986 roku, Hon-
ker z 1999 roku oraz pojazd typu Quad z 2008 roku. Nowy 
samochód ratowniczo-gaśniczy, który pojawił się w jednostce 
jest spełnieniem marzeń i dopełnieniem starań druhów z OSP 
Targanice Górne.
Przypomnijmy: 26 czerwca 2020 r. w Komendzie Wojewódz-
kiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyło się uroczy-
ste przekazanie promes potwierdzających przyznanie dofinan-
sowania na zakup wozów strażackich Ochotniczym Strażom 
Pożarnym z terenu województwa małopolskiego. Jeden z wo-
zów dzięki dofinansowaniu ze środków gminy w wysokości 220 
tysięcy zł. trafił do OSP Targanice Górne.

ap Fot. Anna Piotrowska

Nowy wóz 
dla OSP Targanice Górne
25 września ochotnicy z OSP Targanice Górne oraz lokalni 
mieszkańcy powitali swój nowy nabytek – samochód ra-
towniczo-gaśniczy. 
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SP nr 2 w Andrychowie – maseczki w wybranych miejscach
Jak dowiedzieliśmy się od dyrektor „Dwójki” Elżbiety Górskiej-Zborow-
skiej, zakrywanie ust i nosa poprzez na przykład maseczki obowiązuje w tej 
szkole tylko w niektórych miejscach – w toaletach, szatniach i w przejściu 
do stołówki. Osoby z zewnątrz maseczki mieć muszą. Jeden z rodziców 
wystosował standardowy protest „antymaseczkowy” ściągnięty z interne-
tu, ale sprawa się uspokoiła.

SP nr 4 w Andrychowie – ostry konflikt z rodzicem
Nie brakuje emocji w „Czwórce”, i to za sprawą jednego tylko rodzica. 
Ten uznaje, że naruszane są prawa jego dziecka przez przymuszanie do 
noszenia maseczek. W szkole jest taki obowiązek na przerwach po wyjściu 
z sal lekcyjnych, i to wyłącznie na terenie budynku. Protestujący rodzic 
korzysta nawet z usług prawnika, grozi skargą do Kuratorium Oświaty. 
Dyrektor Dorota Zawada ani myśli ustępować. Podkreśla, że w placów-
ce pracuje i uczy się w sumie 800 osób, w tym 712 to uczniowie, dwójka 
dzieci jest na kwarantannie (stan na 24 września). Nie można więc ryzy-
kować zdrowia setek ludzi z powodu „antykoronawirusowych” poglądów 
jednego z rodziców. Dyrektor skontaktowała się z władzami kuratoryjnymi 
w Krakowie, przedstawiła problem, a te stwierdziły, że postępowanie dy-
rekcji szkoły jest prawidłowe. Dorota Zawada podkreśla, iż te dzieci, które 
mają potwierdzone przez lekarza schorzenia (np. alergie) i są zwolnione 
z noszenia masek, to w „Czwórce” takich nie noszą. Jednak dziecko, o któ-
re chodzi rodzicowi nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich. Dyrekcja 
szkoły w przypadku nierespektowania wewnętrznych regulaminów szkoły 
zapowiada skorzystanie z pomocy straży miejskiej. Na razie chce podjąć 
negocjacje.
25 września do „Czwórki” zaproszono na konsultację dyrektora Gmin-
nego Zarządu Oświaty Andrzeja Szafrańskiego. Stoi on na stanowisku 
podobnym jak dyrekcja szkoły i stwierdza, że rodzic nie zgadzający się 
z obowiązującymi zasadami może wybrać dla swojego dziecka nauczanie 
domowe, zapewniając naukę we własnym zakresie. Dyrektor Dorota Za-
wada zaproponuje rodzicowi trzy rozwiązania. Wspomniane nauczanie 
domowe, zmianę szkoły przez dziecko albo dostosowanie się do zasad 
obowiązujących w „Czwórce”. - Nie możemy ryzykować powrotem do zdalnego 
nauczania - dodaje szefowa SP nr 4. 
 
SP nr 5 w Andrychowie – ochrona w przestrzeniach wspólnych
Z informacji przekazanych nam przez dyrektor „Piątki” Wiolettę Kada-
mus wynika, że w tej placówce osłona ust i nosa obowiązuje tylko w prze-
strzeniach wspólnych na terenie budynku szkoły. Rodzice uczniów wpusz-
czani są jedynie na korytarz w maseczkach.

PSP SPSK w Brzezince – z przegrodami w ławkach
Dyrektor szkoły w Brzezince Agata Nizińska poinformowała nas, że 
maseczki obowiązują w jej placówce na korytarzu, toaletach i szatniach. 
Szkoła jest bowiem zbyt mała, by udało się zachować odpowiednie, bez-
pieczne odstępy między uczniami. Natomiast w podwójnych ławkach lek-
cyjnych zainstalowano przegrody.

SP w Inwałdzie – kontrolowana dowolność
W inwałdzkiej szkole nie wprowadzono przymusu zasłaniania nosa i ust. 
Mimo to, jak szacuje dyrektor Michał Kołodziejczyk, niemal wszyscy na-

uczyciele klas I – III noszą przyłbice. Natomiast mniejszość nauczających 
czyni to w klasach starszych. Uczniowie z maseczkami są w mniejszości. 
Dyrekcja inwałdzkiej SP codziennie analizuje sytuację i nie można wyklu-
czyć zaostrzenia reżimu antykoronawirusowego.

SP Roczyny – w jednej sali
Dyrektor roczyńskiej placówki Andrzej Kojder informuje, iż w jego szko-
le każda z klas uczy się w jednej sali. Nie ma więc większych przemieszczeń 
po obiekcie. Maseczki obowiązują w częściach wspólnych szkoły (koryta-
rze, toalety itp.). Ponadto nauczyciele nie muszą co do minuty respekto-
wać dzwonków. Dzięki temu unika się większych zgromadzeń – wszyscy 
uczniowie w jednym momencie raczej nie wracają do klas po przerwie. 
Swoją zaletę ma też fakt, jak zauważa dyrektor, że obiekt wraz z częścią 
przedszkolną jest duży i ma kilka wyjść. Dzięki temu ograniczono kontakty 
między dziećmi. Oddziały I – III wręcz są odizolowane od starszych ko-
leżanek i kolegów. Osoby z zewnątrz muszą mieć maseczki lub przyłbice.

SP w Rzykach – zmiana systemu
Przez pierwsze trzy tygodnie od rozpoczęcia roku szkolnego w szkole 
w Rzykach nie obowiązywało noszenie maseczek. Panowała dowolność. 
Jak dowiedzieliśmy się od dyrektor Renaty Gondko, od 21 września 
zdecydowano się jednak na wprowadzenie rygoru zasłaniania ust i nosa 
w miejscach wspólnych na terenie szkoły. Rodzice uczniów przyjęli to ze 
spokojem, nie ma żadnych interwencji.

SP w Sułkowicach-Bolęcinie – strefy w obiekcie
Bolęcińska podstawówka nie wprowadziła rygoru noszenia maseczek. 
Zachowywane są jednak pewne rygory. Placówka została podzielona na 
piętrach na strefy, aby unikać częstego kontaktu uczniów. Szkole działa-
jącej wraz z przedszkolem sprzyja to, jak zaznacza dyrektor Zbigniew 
Grabowski, iż ma cztery wyjścia (wejścia), z tego dwa wiodące do szatni. 
Osoby „obce” muszą mieć maseczki. Osłony noszą nauczyciele dyżurują-
cy podczas przerw.

SP w Sułkowicach – Łęgu – mniej na jadalni
W placówce w Sułkowicach- Łęgu wprowadzono rygor noszenia mase-
czek lub przyłbic tylko w przestrzeniach wspólnych wewnątrz szkoły. Dy-
rektor Janusz Uznański wspomina też o innych obostrzeniach. Na przy-
kład ograniczono liczbę osób przebywających w jadalni o tej samej porze. 
Ponadto szkoła stara się, aby podczas ładnej pogody uczniowie spędzali 
przerwy na powietrzu, a w czasie niepogody raczej w klasie.

SP w Targanicach – rygory nie wszędzie
Targanicka szkoła, według informacji uzyskanej przez nas od dyrektor, 
Barbary Borgosz, stosuje rygory noszenia osłon (maseczek, przyłbic) na 
klatce schodowej, korytarzu, w łazienkach i toalecie.

SP w Zagórniku – na przerwach z maseczkami
Tylko jedno obostrzenie dotyczące noszenia osłon nosa i ust obowiązuje 
w zagórnickiej szkole. To obowiązek, jak mówi dyrektor Tomasz Osow-
ski, noszenie maseczek lub przyłbic podczas przerw na korytarzu.

 jd

Gminne szkoły: gdzie obowiązują maseczki?

Szkoły, prócz odgórnych zaleceń, mogą wprowadzać własne, dodatkowe zasady bezpieczeństwa związanego z panu-
jącą pandemią. Sprawdziliśmy, jak to wygląda w podstawówkach na terenie gminy Andrychów, zwłaszcza w zakresie 
noszenia maseczek lub przyłbic. W jednej z placówek nie brakuje emocji za sprawą „szalejącego” rodzica...
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AGA

W listopadzie 2020 r. zakończymy etnograficzne badania te-
renowe prowadzone przez etnologa i historyka we wszyst-

kich wsiach gminy i zamieścimy uporządkowany inwentarz całe-
go zbioru. W grupie objętej badaniami, trwającymi od stycznia 
tego roku, znaleźli się między innymi seniorzy, depozytariusze 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, osoby kultywujące re-
gionalne zwyczaje, twórcy ludowi i rzemieślnicy, a także aktywiści 
wyróżniający się na tle swojej społeczności lokalnej, działający 
na rzecz niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Przypomi-
namy, że przeprowadzenie wywiadu to jedynie mała część pracy 
w terenie. Nagrany materiał należy później posegregować, opi-
sać, zindeksować, transkrybować, zmontować, zarchiwizować. 
Dodatkowo, jeśli podczas spotkania respondent zechce się po-
dzielić materiałami archiwalnymi, musimy je zeskanować, znów 
- opracować i zarchiwizować. Cały proces jest pracochłonny 
i zabiera dużo czasu. Z naszym archiwum współpracują również 
wolontariusze, którzy pomagają nam w tej pracy. Do Archiwum 
wciąż napływają ważne dla regionu dokumenty, fotografie, na-
grania audio a także video. Jak zwykle zachęcamy do zapoznania 
się z nimi na naszej stronie internetowej pod adresem aga.edu.pl. 
Przybywa tam wciąż nowych materiałów - na dzień dzisiejszy jest 
ich w systemie ponad 900. Szczególnie interesujące są fotografie 
i nagrania dokumentujące dawne życie na wsi: chrzciny, komu-
nie święte, śluby i wesela. Pracujemy nad ich przygotowaniem 
do przechowywania (np. opracowaniem, skanowaniem, trans-
krypcją, nadaniem znaku wodnego) i archiwizacją w Otwartym 
Systemie Archiwizacyjnym OSA. Jest on zarządzany i rozwijany 
przez Centrum Archiwistyki Społecznej – nową instytucję kultu-
ry, utworzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Fundację Ośrodka Karta w dniu 24 stycznia 2020 r. OSA 
to darmowe narzędzie, przeznaczone do opisywania, udostęp-
niania i wyszukiwania zbiorów archiwalnych, stworzone z myślą 

o archiwach społecznych. Mieszkańcy wspominają swoje dziecię-
ce lata, życie codzienne w czasach wojny, trudne doświadczenia 
wysiedleń, wyjazdy na prace przymusowe, relacji z osadnikami 
niemieckimi, chodzenie na służbę. Powszechnie panującą, nie-
wyobrażalną dziś, biedę. Charakterystyczne dla regionu potrawy. 
Zwyczaje i obrzędy związane z obchodzeniem świąt Wielkiej 
Nocy, Bożego Narodzenia, Bożego Ciała, czy Zielonych Świątek. 
Wiele dowiadujemy się o historii kapliczek i krzyży przydrożnych 
rozsianych po całej gminie. Mieszkańcy dużo miejsca w swoich 
wypowiedziach poświęcają opisowi minionego krajobrazu wsi, 
wystroju nieistniejących już chat, trudów życia codziennego na 
gospodarstwie a także sposobów łączenia pracy w polu i w fa-
bryce.
Zapraszamy serdecznie do kontaktu tych z Państwa, którzy 
mieszkają z seniorami lub sami będąc seniorami mają potrzebę 
wywiad przeprowadzić i nagrać. Służymy odpowiednim sprzę-
tem i formularzami wywiadów, wskazówkami i radami. Takie 
włączenie się w nasze działania to realne współtworzenie Archi-
wum Gminy Andrychów – każdy kto chce może podzielić się 
swoimi archiwaliami i pokazać je innym. Jeśli mają Państwo stare 
(co najmniej z lat 70-80. XX wieku), ciekawe, oryginalne fotogra-
fie dokumentujące dawne życie w gminie Andrychów, prosimy 
o kontakt z nami. Osoby działające na rzecz Archiwum zeskanują 
archiwalia na profesjonalnym sprzęcie, opracują i następnie zwró-
cą. Do Archiwum, celem wykonania ich kopii cyfrowych, można 
przekazać oprócz fotografii również wszelkiego rodzaju doku-
menty (pamiętniki, świadectwa szkolne, dyplomy, legitymacje, 
stare listy, pocztówki, telegramy, itp.), można także umówić się na 
nagranie wspomnień z koordynatorką projektu Reginą Pazdur 
(tel.: 531 245 785, fundacjamemo@gmail.com).

Tekst i foto: Regina Pazdur

Archiwum Gminy Andrychów
Powoli zbliża się do końca pierwszy etap prac związany z powstałym w 2019 r. Archiwum Gminy Andrychów. Pomysło-
dawcą Archiwum, wnioskodawcą i realizatorem projektu jest Fundacja „Memo”, która pozyskała dotację z Narodowego 
Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 
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Pożar w hali Zasławia
31 sierpnia późnym popołudniem przed halą firmy Zasław przy 
ulicy Krakowskiej pojawiło się trzynaście wozów strażackich. 
Dojechała też policja i pogotowie gazowe. A wszystko za spra-
wą pożaru, który wybuchł w zakładzie… Nad halą kłębiły się 
widoczne z daleka dymy. Na razie nie są znane dokładne przy-
czyny powstania ognia. Najprawdopodobniej wszystko zaczęło 
się w komorze lakierni. Potem czerwony kur „powędrował” na 
dach. Strażacy stanęli przed nie lada wyzwaniem, z którym w mia-
rę szybko się uporali. Na uwagę zasługuje też sprawna samoewa-
kuacja załogi poszkodowanej firmy. Nie udało się uniknąć strat. 
Według wstępnych szacunków wynoszą one ok. 100 tys. zł.

Kierowca bez uprawnień zakończył podróż w rowie
7 września br. dyżurny wadowickiej komendy otrzymał telefo-
niczne zgłoszenie, z którego wynikało, że na drodze krajowej 
nr 28, kierujący seatem spowodował kolizję drogową i odjechał 

z miejsca. Skierowani na miejsce policjanci, w miejscowości Świn-
na Poręba, ujawnili w przydrożnym rowie samochód wskazany 
w zgłoszeniu. Za kierownicą siedział 29-letni mieszkaniec Wado-
wic. Jak ustalili mundurowi, kierujący tym pojazdem, w Gorzeniu 
Dolnym najechał na tył volvo, po czym odjechał z miejsca zda-
rzenia. Chwilę później, jadąc w stronę Suchej Beskidzkiej, stracił 
panowanie nad samochodem i zjechał do rowu. Jak się okazało 
29-latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, a pod-
czas kontroli osobistej, policjanci znaleźli przy nim amfetaminę. 
Wadowiczanin został zatrzymany. Przedstawiono mu zarzut po-
siadania środków odurzających, do którego się przyznał. Ponadto 
mężczyzna odpowie za kierowanie samochodem bez uprawnień 
oraz spowodowanie kolizji drogowej. Wyniki badań krwi wykażą 
czy kierował pod wpływem narkotyków. Grozi mu do 3 lat wię-
zienia.

Przemęczenie bardzo groźne za kierownicą
14 września służby ratunkowe interweniowały w sprawie koli-
zji drogowej do której doszło w Bielanach. Jak ustalili policjan-

ci z Komisariatu Policji w Kętach 19-letni mieszkaniec gminy 
Brzeszcze tuż po godzinie 7.00 kierując samochodem marki Ford 
na ulicy Mostowej zjechał na przeciwległy pas ruchu w wyniku 
czego zderzył się z samochodem marki Renault, którym kierował 
62-letni mieszkaniec gminy Kęty. W wyniku uderzenia ford prze-
mieścił się na poprzedni pas gdzie uderzył w niego samochód 
marki Mitsubishi, którym kierowała 47-letnia mieszkanka gminy 
Oświęcim, a w który z kolei uderzył samochód marki Ford kiero-
wany przez 40-letniego mieszkańca gminy Kęty. W wyniku zda-
rzenia nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń ciała w związku 
z tym sprawca kolizji został ukarany mandatem i punktami karny-
mi. Policjanci ustalili, że 19-letni kierowca zasnął w trakcie jazdy, 
co było bezpośrednią przyczyną utraty panowania nad pojazdem.

18-letni złodziej zatrzymany
Policjanci Wydziału Kryminalnego w Andrychowie zatrzymali 
18-latka, który okradł mężczyznę, z którym mieszkał pod jed-
nym dachem. Jego łupem padło ponad 80 tys. złotych. Ponadto 
policjanci znaleźli w jego pokoju narkotyki. Młody mężczyzna 
usłyszał już zarzuty, grozi mu do 10 lat więzienia. Na początku 
września do andrychowskiego komisariatu zgłosił się mężczyzna, 
który poinformował o kradzieży pieniędzy. Z jego relacji wyni-
kało, że skradziono mu 80 tys. złotych z metalowej kasety, która 
znajdowała się w szafce zamykanej na klucz. Jak ustalili policjan-
ci, pod koniec sierpnia, pokrzywdzonemu również skradziono 3 
tys. złotych lecz nie zgłaszał tego faktu Policji. W toku podjętych 
działań przez kryminalnych udało się ustalić i zatrzymać sprawcę 
kradzieży. Jak się okazało, to 18-letni mieszkaniec gminy Wieprz, 
który mieszkał z pokrzywdzonym. 18-latek wiedząc, gdzie znaj-
duje się klucz od szafki, wykorzystał nieuwagę mężczyzny i doko-
nał kradzieży. Podczas przeszukania pokoju zatrzymanego funk-
cjonariusze znaleźli marihuanę, a w trakcie przeszukania terenu 
ujawnili w zaroślach, niedaleko miejsca zamieszkania, foliowy 
worek, w którym były koperty ze skradzionymi pieniędzmi. Kry-
minalni odzyskali 78 860 złotych. Mężczyzna usłyszał dwa zarzu-
ty kradzieży z włamaniem oraz zarzut posiadania środków odu-
rzających, do których się przyznał i złożył obszerne wyjaśnienia. 

Wandale – imprezowicze ustaleni
Dzień po odbiorze technicznym przystanku przy ulicy Krakow-
skiej w pobliżu stacji paliw BP na miejscu pojawili się wandale. 
Zniszczyli fragmenty nowiuteńkiej wiaty.
16 września w porannej audycji Radia Andrychów komendant 
Straży Miejskiej Krzysztof  Tokarz poinformował, iż rozbita zo-
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stała boczna szyba wiaty. Nie wypadła ona całkowicie. Powstała 
tak zwana pajęczyna. To smutna wiadomość. Natomiast dobra 
jest taka, że udało się odtworzyć przebieg wydarzeń, które do-
prowadziły do uszkodzenia obiektu. To rezultat dobrze działa-
jącego monitoringu w naszej gminie. Okazało się, że odbywała 
się w wiacie wielogodzinna, nocna libacja. Straży Miejskiej udało 
się odtworzyć dokładnie przebieg zdarzenia od pierwszej w nocy 
do siódmej rano. Było trzech uczestników tej pseudoimprezy. 
Po żmudnej pracy strażników – operatorów monitoringu, także 
z zapisu z innych kamer, udało się ustalić podejrzanych o wan-
dalizm. Byli oni już wcześniej na bakier z prawem, popełniając 
podobne czyny. Tym razem odpowiedzą za przestępstwo, gdyż 
wartość szkód wynosi około tysiąc złotych (do 500 zł byłoby to 
wykroczenie).

Bulowice. Wypadek drogowy. Autokar potracił rowerzystę.
18 września o godzinie 7.30 w Bulowicach na ulicy Bielskiej do-
szło do wypadku drogowego, w którym rowerzysta został po-
trącony przez autokar. Jak wstępnie ustalili policjanci, 65-letni 
mieszkaniec województwa śląskiego kierując autokarem potrącił 
jadącego ulicą w tym samym kierunku rowerzystę. W wyniku 
potrącenia 33-letni mieszkaniec Bielska-Białej upadł na jezdnię 
doznając urazów ciała. Rowerzysta został przewieziony przez Po-
gotowie Ratunkowe na leczenie do szpitala. W trakcie dalszego 
postępowania policjanci ustalą dokładne okoliczności tego wy-
padku drogowego.

Zderzenie czterech pojazdów w Kętach
20 września o godzinie 15.50 służby ratunkowe interweniowa-
ły w związku z poważnie wyglądającą kolizją drogową do któ-
rej doszło w Kętach na ulicy Kościuszki. Jak ustalili policjanci 
78-letni mieszkaniec Bielska-Białej kierując samochodem marki 
Skoda najechał na tył samochodu marki Ford, którym kiero-
wała mieszkanka Kęt, która najechała na tył samochodu marki 
Peugeot, którym kierował mieszkaniec Bierunia, a który z kolei 
najechał na tył samochodu marki volkswagen, którym kierowała 
mieszkanka Kęt. Kierująca volkswagenem zatrzymała się przed 
skrzyżowaniem z uwagi na fakt, iż samochód jadący przed nią 
przednią skręcał w lewo na skrzyżowaniu.
Do szpitala Pogotowie Ratunkowe przewiozło sprawcę kolizji, któ-
ry w wyniku zdarzenia doznał potłuczeń. Policjanci przypominają, 

aby uniknąć stania się sprawcą zdarzenia drogowego, należy prze-
strzegać przepisów, dostosować prędkość do warunków panują-
cych na drodze oraz zachować uwagę i koncentrację za kierownicą.

Złodzieje zatrzymani
21 września Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wadowi-
cach zatrzymali 39 i 58-latka, którzy dokonali kilku przestępstw 
na terenie gminy Wadowice. Sprawcy usłyszeli już zarzuty.
Kryminalni pracowali nad wyjaśnieniem kilku spraw dotyczących 
kradzieży, zniszczenia mienia oraz kradzieży z włamaniem, do któ-
rych doszło na terenie gminy Wadowice. Wszystko wskazywało na 
to, że za tymi przestępstwami stoją ci sami sprawcy. W okresie od 
grudnia 2018 roku do stycznia 2019 roku, została uszkodzona in-
stalacja chłodnicza (poprzez wyrwanie miedzianych rurek z systemu 
chłodniczego) na terenie byłego zakładu przetwórstwa mięsnego. 
Straty jakie spowodowali przestępcy oszacowano na kwotę 50 tys. 
złotych. W grudniu 2019 roku, sprawcy, po uprzednim wyważeniu 
kwatery okiennej przedostali się na teren tego samego zakładu, skąd 
ukradli szereg metalowych przedmiotów stanowiących wyposażenie 
przedsiębiorstwa. Straty zostały wówczas wycenione na kwotę po-
nad 30 tys. złotych. Z kolei w sierpniu tego roku, dwukrotnie została 
skradziona sieć telekomunikacyjna w miejscowości Babica oraz Ro-
ków. Łączna wartość strat została oszacowana na kwotę około 5500 
złotych. Policjanci z Wydziału Kryminalnego, wytypowali sprawców 
tych przestępstw. To 39 i 58-latek, mieszkańcy powiatu wadowic-
kiego, którzy zostali zatrzymani kilka dni temu w swoich miejscach 
zamieszkania. 16 września br. przedstawiono im zarzuty (młodszy 
z mężczyzn usłyszał dwa, natomiast starszy – cztery), do których się 
przyznali. Grozi im kara pozbawienia wolności do lat 10.

Kęty. Stalker trafił do aresztu
Sąd, Prokuratura i Policja działają bezwzględnie wobec sprawców, 
którzy zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu pokrzywdzonych. 
Policjanci z Komisariatu Policji w Kętach zatrzymali, a następ-
nie osadzili w areszcie śledczym 40-letniego stalkera. Mężczyzna 
kolejny raz dopuścił się gróźb karanych wobec swojej byłej part-
nerki, a także złamał sądowy zakaz zbliżania się do niej. W ubie-
głym roku policjanci z kęckiego komisariatu Policji pod nadzorem 
oświęcimskiej Prokuratury prowadzili postępowanie wobec 40-let-
niego mieszkańca Kęt, który przez kilka miesięcy prześladował 
byłą 38-lenią partnerkę. Mężczyzna groził kobiecie, nachodził ją 
w domu i miejscu pracy, śledził i obserwował. Sprawa zakończyła 
się aktem oskarżenia i trafiła do oświęcimskiego Sądu. W lutym 
br. sąd wydał wyrok skazujący, w którym stalker został zobowią-
zany również do zakazu zbliżania i kontaktowania się z pokrzyw-
dzoną. Niestety w połowie września br. stalker złamał sądownie 
orzeczony zakaz zbliżania się i kontaktowania z kobietą, a także 
dopuścił się wobec niej gróźb karalnych. W związku z powyższym 
24 września policjanci zatrzymali 40-latka i doprowadzili go przed 
oblicze prokuratora, a następnie sędziego, który zastosował wobec 
niego trzymiesięczny areszt tymczasowy. Do wyznaczonego aresz-
tu śledczego mężczyzna trafił jeszcze tego samego dnia. Stalking 
to uporczywe nękanie i prześladowanie osoby, za popełnienie tego 
przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat.
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Arsenał w domu?
Powodem akcji było, jak powiedziała nam wówczas rzecz-
niczka Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach mł. asp. 
Agnieszka Petek, odnalezienie w domu przy ul. 27 Stycznia 
niebezpiecznych materiałów. Po ewentualne szczegóły ode-
słała nas do CBŚP. Co jednak naprawdę znaleziono, pozo-
stawało przez wiele dni słodką tajemnicą służb. Nieoficjal-
nie mówiło się, że chodzi o amunicję i pociski artyleryjskie. 
Sprawą zajmuje się CBŚP w Łodzi, które podobno miało „na 
oku” kolekcjonera broni już od pewnego czasu. Kiedy po-
twierdziły się ustalenia o posiadaniu broni i amunicji, to ło-
dzianie przyjechali do Andrychowa. Dokonali przeszukań nie 
tylko w jednym miejscu, ale także na pograniczu Andrychowa 
i Zagórnika, gdzie przeprowadził się z 27 Stycznia właściciel 
„arsenału” czy rzekomego „arsenału”.

Ewakuacja i saperzy
Z bloku nr 14 przy ul. 27 Stycznia ewakuowano mieszkańców. 
Przebiegło to spokojnie. Urząd Miejski i Ośrodek Pomocy 
Społecznej zapewnili lokatorom tego bloku posiłek, a także 
możliwość skorzystania z noclegu. Większość udała się jednak 
do rodzin, niektórzy do hoteli, a jedna osoba skorzystała z ofer-
ty noclegowej. Tymczasem budynku z „arsenałem” pilnowała 
policja nie dopuszczając nikogo w pobliże. Następnego dnia 
(16 września) przed południem dwoma pojazdami dotarli na 27 
Stycznia saperzy. Przeprowadzili wizję w domu, a w pewnym 
momencie podjechali autami blisko drzwi wejściowych i nie 
było widać co wynoszą ze środka. Odjechali około południa. 
Lokatorzy z bloku nr 14 wrócili do swoich mieszkań.

400 odzyskanych przedmiotów 
Do udziału w akcji przyznaje się także Komenda Wojewódzka 

Policji w Krakowie. Dziesięć dni po wkroczeniu do miesz-
kań (tj. 29 września) opublikowała komunikat o odzyskaniu 
cennych, historycznych przedmiotów. Pełna treść informacji 
brzmi tak:
Policjanci z Andrychowa wraz z kryminalnymi z Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Krakowie zabezpieczyli ponad 400 przedmiotów o cha-
rakterze archeologicznym, m.in. elementy broni czy przedmioty codzien-
nego użytku, pochodzące z różnych okresów historycznych. Przedmioty 
te są chronione przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami.
Jakiś czas temu, małopolscy policjanci zajmujący się zwalczaniem prze-
stępczości skierowanej przeciwko dobrom kultury otrzymali informacje, 
że jeden z mieszkańców Andrychowa może być w posiadaniu zabro-
nionych przedmiotów o charakterze archeologicznym. Zabytki te miał 
pozyskiwać poprzez nielegalne poszukiwania przy pomocy wykrywacza 
metali na terenie całej Polski, zakupy na bazarach oraz z różnego ro-
dzaju aukcji w Internecie.
W połowie września br., funkcjonariusze z Andrychowa wraz z po-
licjantami z wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Krakowie dokonali przeszukania wytypowanej posesji. Natrafiono 
tam na ponad 400 sztuk różnego rodzaju artefaktów, które leżały 
złożone w pudłach, w różnych częściach domu, przede wszystkim na 
strychu. Przy udziale pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków, zabezpieczono zabytkowe przedmioty. Wśród przedmiotów 
natrafiono na eksponaty pochodzące nawet z epoki średniowiecza. Były 
to m.in. ołowiane pociski różnego kalibru, elementy broni, monety, topor-
ki, młotki, noże, groty strzał, przęśliki a nawet elementy ubioru. Przed-
mioty te są chronione przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami. 40-letni mężczyzna został zatrzymany. Sprawą zajmie 
się właściwa miejscowo prokuratura.

Akcja służb: CBŚP i saperzy w Andrychowie
15 września po dziewiątej rano w jednym z budynków przy ulicy 27 Stycznia pojawili się funkcjonariusze Centralnego Biura 
Śledczego Policji. Po pewnym czasie rozpoczęła się ewakuacja lokatorów pobliskiego bloku (nr 14). W tej części akcji wzięli 
udział policjanci z naszego terenu przy wsparciu straży miejskiej oraz strażaków z jednostki Państwowej Straży Pożarnej. 

Fot. Policja: Część znalezionych przedmiotów 
w mieszkaniach zatrzymanego.

Patrol saperski przed domem przy 27 Stycznia. 
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Głos rodziny
Na miejscu rozmawialiśmy z rodziną zatrzymanego – matką Ja-
niną i bratem Tomaszem. Informują, że jest on kolekcjonerem 
zabytków. Wcześniej przebywała w domu policja i nie miała 
zastrzeżeń do zbiorów. Jak podkreślają nasi rozmówcy, kolek-
cjoner wystawiał swoje eksponaty w Miejskim Domu Kultury, 
niektóre przedmioty z jego kolekcji znajdują się w muzeach. 
- W piwnicy był pocisk, ale bez zapalnika – przekonują nasi roz-
mówcy. - On to zbierał, czyścił, dawał na wystawy. Policja była u niego 
trzy razy, jak był papież, sprawdzała wszystko i nie zgłaszała uwag. 
A tu teraz wpadają do mieszkania i dokonują przeszukania mieszkania. 
Jak zapewnia pan Tomasz, brat miał jedynie przedmioty histo-
ryczne, bo pasjonował się przeszłością, a zwłaszcza okresem 
II wojny światowej. Zbierał nie tylko militaria, ale także inne 
przedmioty (np. mundury, hełmy). Większość kupował na au-
kcjach. Dokonaniem zatrzymanego, jak podkreśla jego rodzina, 
było znalezieni w Wieprzu śmigieł z samolotu zwiadowczego 
z okresu II wojny światowej. Trafiły one do muzeum w Wado-
wicach. Inne przedmioty, które znalazł, znajdują się w muzeum 
w Oświęcimiu.
Telefonicznie skontaktował się z nami starszy brat zatrzymane-
go Waldemar. Jego zdaniem, jeśli służby coś znalazły, to mogły 
to być stare, podrdzewiałe naboje albo naboje prochowe o hi-
storycznej wartości. - Brat nie jest żadnym terrorystą, on się na histo-
rii, potrafi o niej ciekawie opowiadać – dodaje brat Waldemar. - Jest 
jedynym żywicielem rodziny. Ma żonę i dziecko.

Jeden z kolekcjonerów przedmiotów historycznych skontakto-
wał się z naszą redakcją wyrażając obawy, że i jego może spo-
tkać to samo, bo również zajmuje się militariami i ma nawet 
łuski pocisków.

Milczenie służb
Zatrzymanego andrychowianina przewieziono do Łodzi i nie 
wiadomo, co się dalej z nim dzieje. Wystosowaliśmy zapytania 
w tej sprawie najpierw do rzecznika prasowego komendanta 
Centralnego Biura Śledczego Policji nadkom. Iwony Jurkie-
wicz. Pytaliśmy, co znaleziono w mieszkaniu zatrzymanego, czy 
postawiono mu zarzuty (jakie?) oraz przede wszystkim, czy zo-
stał tymczasowo aresztowany.

Odpowiedź jest następująca:
Dzień dobry,
W związku z nadesłanymi pytaniami informuję, że na tym etapie spra-
wy i dla dobra prowadzonego postępowania nie przekazujemy informacji 
dotyczących śledztwa.
Z poważaniem, nadkom. Iwona Jurkiewicz
Rzecznik prasowy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji

Nie daliśmy za wygraną. Dowiedzieliśmy się, że postępowanie 
prowadzi Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Łodzi. 
Skontaktowaliśmy się zatem z rzeczniczką Prokuratury Krajowej 
prok. Ewą Bialik, prosząc o odpowiedzi na te same co wyżej py-
tania.
Odpowiedź otrzymaliśmy taką:
Szanowny Panie Redaktorze,
Z uwagi na dobro postępowania, na obecnym etapie nie udzielamy bliż-
szych informacji, co do przedmiotu i zakresu prowadzonych lub planowa-
nych czynności procesowych. 

Z poważaniem 
Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Możemy się zatem jedynie domyślać, że andrychowianin został 
tymczasowo aresztowany. Tak nakazuje prawo, bo w przeciwnym 
razie należało zatrzymanego zwolnić. Zgodnie bowiem z kodek-
sem postępowania karnego policja mogła zatrzymać domnie-
manego sprawcę jedynie na 48 godzin. W tym czasie powinna 
przesłuchać go i ewentualnie przedstawić zarzuty. Po tym czasie, 
można tymczasowo aresztować podejrzanego, ale o to wnioskuje 
prokurator do sądu. To Temida właśnie podejmuje decyzję.

Ceniony pracownik
Żadnych wieści o zatrzymanym nie ma matka i bracia. Skon-
taktowaliśmy się z firmą, w której pracuje zatrzymany. Dowie-
dzieliśmy się, że jest on kierownikiem produkcji. Dał się poznać 
w prywatnych kontaktach jako znawca historii. Od kilku lat 
jednak, kiedy założył rodzinę, mniej czasu poświęcał swojemu 
hobby. - Chyba w swoim zapale trochę się pogubił – mówi trochę 
tajemniczo jeden z jego współpracowników.

jd Fot. Jacek Dyrlaga, Robert Fraś, Policja 
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Nauczyciele niczego nie wskórali, bo zabrakło politycznej woli 
do podjęcia konstruktywnych rozmów albo świadomości, jak 

podstawowy jest wpływ edukacji na rozwój pojedynczego, młodego 
człowieka, także całego społeczeństwa.
 „Każdy zawód jest ważny, bo ludzie są ważni. Wszyscy tak samo”*. 
Ale tamtej wiosny rząd, media, rodzice odmówili nauczycielom waż-
ności. Zarówno w medialnych przekazach, jak i na andrychowskich 
ulicach więcej było pogardy niż wsparcia i zrozumienia.
Ponad półmilionowa rzesza polskich belfrów dowiedziała się, 
że są (cyt.): nierobami, leniami, nieudacznikami, bez autorytetu, łajnem, 
sprzedawczykami, dzbanami... A niektórzy z nich zachowują się jak żołnie-
rze Wehrmachtu (Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości na antenie 
radia Zet).
- Powiedziano nam to wprost, że nam się w głowach poprzewracało – wspo-
mina tamtą wiosnę andrychowska nauczycielka. Pamięta też nie-
samowity chłód jaki pojawił się w relacjach z rodzicami. Zaś inna 
opowiada, jakim stresem było dla niej wyczekiwanie na przystanku 
na autobus, którym dojeżdżała do i ze szkoły. Niemal każdego dnia 
musiała znosić obelgi z powodu swojego zawodu. Cierpiała, ale mil-
czała. 
Zdarzały się także nieliczne słowa wsparcia i zrozumienia, jednakże 
nie były w stanie zagłuszyć bolesnych wyzwisk.

***
Wspomnienie tamtego czasu niech będzie tłem do historii, która po-
kazuje, że czasem te lenie, nieroby i nieudacznicy ratują czyjeś życie. 
Raczej nie opowiedzą tego w TV, bo zapewne zburzyłoby to już wy-
pracowany obraz nauczycielskiej braci. A poza tym tematy o dobrych 
i mądrych ludziach tam się nie przebijają. Ale przybliżamy tę historię 
my, nie tylko dlatego, że to opowieść z andrychowskiego podwórka, 
ale przede wszystkim dlatego, że to piękna opowieść. Przychylając się 
do prośby o anonimowość, takimi pozostawiamy niektóre szczegóły 
(np. imiona).

***

Wbrew powszechnym wyobrażeniom bywają w szkole takie dni, że nie 
wiadomo do czego ręce włożyć. Pisanie planów, tysiąca sprawozdań, 
obserwacji ucznia, ewaluacji, świadectw, prowadzenie teczek z tym, 
tamtym, bo każde kiwnięcie palcem wymaga pisemnego potwierdze-
nia, do tego zebrania, rady i narady… No i jeszcze lekcje, oczywiście!

N (jak Nauczycielka) uczy w dwóch szkołach i to różnych przed-
miotów. Co oznacza zwielokrotnienie pracy z dokumentacją. N 
lubi swoją pracę, bo lubi ludzi. Za nonsens polskiej edukacji uważa 
to, że czasu, który poświęca papierom, nie może ofiarować swoim 
uczniom. Zauważyła bowiem, jak bardzo młodzi ludzie potrzebują 
uwagi i rozmowy. Jak lgną do nauczyciela, gdy ten, nie tylko spraw-
dza ich wiedzę, ale okaże im jakieś zainteresowanie. Rozmowa jest 
remedium na wszystko… No, prawie na wszystko. Poprzez rozmo-
wę poznaje się drugiego człowieka. Rozmowa budzi lub wzmacnia 

poczucie wartości, koryguje zachowania, objaśnia, co niezrozumiałe. 
Daje upust emocjom. Rozmowa zbliża. Pozwala nawiązać relacje. 

 ***
Któregoś dnia N (jak Nauczycielka) odebrała SMSa. Zdziwiła się, bo 
to była wiadomość od U (jak Uczennica). 
U była jej wychowanką w Gimnazjum. A przecież gimnazja zdążyły 
odejść już w niepamięć. U nie dawała o sobie znać przez całe licealne 
lata. 
Ale N ją pamiętała. Pamiętała doskonale… 
Obserwowała, jak z radosnej dziewczyny pozostającej w dobrych re-
lacjach z rówieśnikami, coraz bardziej zamykała się w sobie, przesta-
wała uśmiechać, rozmawiać z kolegami, jak najwyraźniej się oddalała 
do jakiegoś innego świata. N nie poprzestała na obserwacji. Chcia-
ła poznać przyczyny zmian. Droga poznania wiedzie zawsze przez 
rozmowę. N zaczęła rozmawiać z U. Na przerwach, po lekcjach… 
kiedy tylko to było możliwe. Organizacja pracy szkolnej (lekcja, prze-
rwa, lekcja, przerwa pięcio, dziesięcio, jedna dwudziestominutowa) 
nie przewiduje takich fanaberii jak nieograniczona dzwonkiem „roz-
mowa” nauczyciela z uczniem. Ale N się uparła. Wypatrywała U na 
szkolnym korytarzu i wciąż pytała, dopytywała (choćby o zwykłe sa-
mopoczucie), wciąż coś wyjaśniała. Czasem na lekcji rozwinęła jakiś 
temat, niby przypadkiem. 
Proszę nie myśleć, że kierowała nią jakaś babska ciekawość. 
Nikt inny nie zauważył, że U ma problem i cierpi. Że nie umie so-
bie z tym poradzić i po głowie plącze się jej najgorsze z możliwych 
rozstrzygnięć. N nie była rodzicem, lekarzem, terapeutą, była tylko 
nauczycielką/ wychowawczynią, mimo to próbowała wydobyć swoją 
podopieczną z czarnej dziury. 
Gdy U ukończyła Gimnazjum, N straciła z nią kontakt. 
 
Po trzech latach N (jak Nauczycielka) odebrała SMSa…
„Mam nadzieję, że zdaje sobie Pani sprawę, jaki impakt pozostawiła Pani po 
sobie w moim życiu. Naprawdę, do dziś wspominam momenty z Panią w Gim-
nazjum. 
Dziękuję za bycie zdeterminowaną i zmuszanie mnie do rozmów. Może wtedy 
nie byłam w stanie tego docenić, ale patrząc wstecz jestem niezmiernie wdzięczna 
za walczenie za mnie, bo wtedy sama nie potrafiłam tego zrobić. Tak, jak po-
trzebowałam rozmów z drugą osobą.
Jako starsza wersja siebie, i mam nadzieję – trochę dojrzała, dziękuję za popę-
dzanie mnie w dobrym kierunku. (…) Cieszę się, że miałam taką niesamowitą 
wychowawczynię. Nie wiem, jak by się wszystko w moim życiu bez Pani potoczy-
ło. Nie chcę o tym myśleć. Za miesiąc mam maturę. Potem studia. Choć będzie 
dużo zamieszania w moim życiu i tak będę wracać do Pani pamięcią. Proszę 
trzymać za mnie kciuki. Będę dalej nad sobą pracować, żeby Pani starania nie 
poszły na marne. Dziękuję Pani”.

Jadwiga Janus
 

*Pawel Lęcki – nauczyciel LO w Sopocie, z fb

Nauczyciele: lenie, nieroby, nieudacznicy. Poważnie? 

Wiosną minionego roku andrychowscy nauczyciele, jak i koledzy po fachu w całej Polsce, przystąpili do strajku. To 
był strajk o godność zawodu i przyszłość edukacji. Bo chaos zaserwowany przez reformę minister Zalewskiej raczej 
przekreślił niż dał nadzieję na zmiany dostosowane do wymagań i wyzwań współczesnego świata. Ponieważ wszystkie 
kwestie związane z edukacją są zależne od decyzji polityków, siłą rzeczy, strajk miał charakter polityczny.
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ASM

Statystyki
Obrady przesunięte o kilka miesięcy ze względu na pandemię, po-
święcone były przede wszystkim podsumowaniom działalności 
w 2019 r. Prezes Bogumiła Zacny-Sporysz przypomniała, że co 
piąty obywatel gminy Andrychów mieszka w blokach należących 
do ASM. Spółdzielnia może pochwalić obecnie 3865 członkami. 
Posiada 67 budynków mieszkaniowych, w których znajduje się 
3520 lokali. Dysponuje „terytorium” o powierzchni 34 hektary, 
z czego większość (22 ha) jest zabudowana, a resztę stanowią te-
reny zielone, różnego rodzaju infrastruktura oraz tereny tak zwane 
utwardzone. Na działkach ASM rośnie 3500 drzew i 600 krzewów. 
Mimo, że ubiegły rok nie należał do najłatwiejszych, to zdołano 
przeprowadzić remonty o wartości bez mała 3 miliony złotych.

Kontrole
W ubiegłym roku przeszła aż 10 kontroli, głównie z Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wszystkie przeszła pomyśl-
nie. Wcześniej ASM przeszła kontrolę kompleksową Związku Re-
wizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej, także zakończoną po-
chwałami. Znalazła się tylko jedna uwaga, a właściwie propozycja, 
by rozważyć możliwość zróżnicowania stawek odpisu na fundusz 
remontowy dla poszczególnych nieruchomości (bloków). Wynika 
to z tego, że jedne budynki wychodzą „na plus” a inne „na minus”. 
Prezes Bogumiła Zacny-Sporysz stoi jednak na stanowisku, iż spół-
dzielnia jest wspólnotą i stawki pozostaną równe dla wszystkich.

Działka na sprzedaż, nowe formy ogłoszeń
Walne Zgromadzenie ASM niejednogłośnie zdecydowało 
o sprzedaży działek, które posiada w wieczystym użytkowaniu 
przy ulicy Żwirki i Wigury. Teren ten ma powierzchnię 4 hek-
tary i jest położony na południe i południowy – wschód od 
bloków. Opłaty za niewykorzystywane działki wynoszą rocznie 
ok. 50 tys. zł. Zmieniono także niektóre wewnątrzspółdzielcze 
przepisy. Zawiadomienia o walnych zgromadzeniach będą wy-
wieszane na tablicach ogłoszeń i zamieszczane w internecie. 
Obecnie są rozsyłane do wszystkich członków ASM. Nie wia-
domo jeszcze, kiedy odbędą się wybory nowej Rady Nadzor-
czej, której kadencja mija w tym roku. Ze względu na bezpie-
czeństwo (koronawirus) nie da się obecnie ich przeprowadzić.

Epilog z podziękowaniami
Na koniec obrad prezes otrzymała kwiaty. Były też podzięko-
wania dla pozostałych członków Zarządu tj. Agnieszki Brońki 
i Marka Ćwiękały. Trwające dwie i pół godziny obrady sprawnie 
poprowadził przewodniczący Rady Nadzorczej Bogumił Gra-
bowski.

jd Fot. Jacek Dyrlaga 

Zarząd ASM z jednogłośnym absolutorium
28 września w Miejskim Domu Kultury obradowało w godzinach popołudniowo-wieczornych Walne Zgromadzenie 
Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Uczestnicy jednogłośnie podjęli decyzję o udzieleniu absolutorium za 
2019 rok prezes i dwóm pozostałym członkom Zarządu ASM. 

Prezes Bogumła Zacny-Sporysz wraz ze swoją załogą tuż po zakończonym zebraniu.
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historia

Stanisław Nowak przyszedł na świat w Andrychowie 28 paździer-
nika 1859 r. Po ukończeniu miejscowej szkoły ludowej kontynu-

ował naukę w Gimnazjum św. Jacka w Krakowie, dokąd przeniosła 
się jego rodzina. W 1878 r. wstąpił do Seminarium Nauczycielskiego 
Męskiego w Krakowie. Od 1880 pracował jako nauczyciel w szkole 
ludowej im. św. Barbary w Krakowie, a w latach późniejszych w in-
nych krakowskich szkołach: św. Floriana i św. Wojciecha. 
W 1903 r. Stanisław Nowak objął funkcję prezesa Towarzystwa Na-
uczycieli Szkół Ludowych, które powstało przy krakowskim oddzia-
le Towarzystwa Pedagogicznego. 2 lata później, 28 grudnia 1905 r. 
był inicjatorem powołania Krajowego Związku Nauczycielstwa Lu-
dowego w Galicji i został prezesem organizacji. Jednocześnie zabie-
gał o zjednoczenie organizacji nauczycielskich na terenie krajów sło-

wiańskich. Współorganizował Zjazd w Pradze w 1908 r., był kolejno 
wybierany na wiceprezesa Związku Nauczycielstwa Słowiańskiego 
(1908), a następnie prezesa (1910). W 1912 r. organizował II Zjazd 
Związku Nauczycielstwa Słowiańskiego w Krakowie.
W 1919 r. ze Związku Nauczycielstwa Ludowego w Galicji i działają-
cego w zaborze rosyjskim Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskich Szkół 
Początkowych utworzono Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół 
Powszechnych, a jego prezesem został Stanisław Nowak. Ponownie 
pełnił tę funkcję w 1930 r., gdy organizacja połączyła się ze Związ-
kiem Zawodowym Nauczycielstwa Polskich Szkół Średnich, tworząc 
Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Warto również wspomnieć o działalności Stanisława Nowaka w świe-
tle walki o odzyskanie przez Polskę niepodległości. W chwili wybu-
chu I wojny związał się on z Naczelnym Komitetem Narodowym, 
w którym pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Szkolnej. 
W czasie wojny polsko-bolszewickiej natomiast wraz z Zarządem 
Głównym Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych 
wystosował odezwę do nauczycieli, nawołującą do zgłaszania się 
ochotniczo do armii. „Niezdolni do służby frontowej niech idą do 
służby zastępczej w instytucjach wojskowych. Wszyscy pozostali wy-
tworzyć muszą niezłomny front wewnętrzny, front nie tylko czynu, 
ale opinji, ducha i hartu (…). Praca ta jest równie ważna i niezbęd-
na, jak i walka na froncie bojowym, gdyż agitacja antymilitarystyczna 
i antypaństwowa bolszewicka szerzy się po kraju”.
Stanisław Nowak angażował się również w działalność społeczno-
-polityczną. W 1905 r. został wybrany Radnym Stołeczno-Królew-
skiego Miasta Krakowa, którą to funkcję pełnił do 1930 r. Po odzy-
skaniu przez Polskę niepodległości wszedł również w skład Senatu 
RP, pełniąc swa funkcję w 3 kadencjach: 1922, 1928 i 1930 r. Przez 
cały okres działalności parlamentarnej nieustannie zabiegał o pod-
niesienie poziomu polskiego szkolnictwa, statusu zawodowego na-
uczycieli i poprawienie ich warunków pracy. Jak twierdził: „Najwier-
niejszym stróżem idei państwa był, jest i będzie zawsze – nauczyciel. 
(…) Toteż powinien on być wyposażony w pełnię praw, gwarantują-
cych mu spokojne wypełnienie nie tylko swoich obowiązków zawo-
dowych, ale i obywatelskich”. To właśnie Stanisława Nowaka uznaje 
się za twórcę przyjętej w 1926 r. pierwszej pragmatyki zawodowej, 
czyli pierwowzoru Karty Nauczyciela. 
Opowiadał się za powszechnym i bezpłatnym dostępem do eduka-
cji - razem z sekretarzem ZNP Stanisławem Machowskim interwe-
niował u prezesa BBWR płk. Walerego Sławka, gdy okazało się, że 
w projekcie Konstytucji kwietniowej pominięto ten zapis, figurujący 
jeszcze w poprzedniej Konstytucji marcowej. O innych dokonaniach 
Stanisława Nowaka informuje „Głos Nauczycielski: „Pod Jego kie-
runkiem Związek ten [ZNP – przyp. red.] osiągnął zgórą 50-tysiecz-
ną liczbę członków, zbudował szereg instytucyj samopomocowych 
Jego Imienia, wzniósł wspaniały gmach Związku w Warszawie i roz-
winął w wielkim zakresie akcję wydawniczą w postaci czasopism 
dziecięcych i nauczycielskich, stojących na wysokim poziomie”.
Za swoją działalność został wyróżniony w 1912 r. Honorowym 

Zdjęcia z andrychowskiej szuflady
Bohater niniejszego artykułu to postać nieco w Andrychowie zapomniana. Niesłusznie, gdyż Stanisław Nowak – bo o nim 
właśnie mowa, należał do najwybitniejszych przywódców środowiska nauczycielskiego przedwojennej Polski. Z okazji 
przypadającej w październiku 161. rocznicy urodzin tego zasłużonego andrychowianina, przypominamy jego życiorys.

Stanisław Nowak (1859-1936). Narodowe Archiwum Cyfrowe, 
Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji, 
sygn. 3/1/0/2/638/1.
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wokół nas

Uczestnicy zjazdu na przyjęciu u prezydenta RP Ignacego Mo-
ścickiego. Widoczny m.in. prezes ZNP Stanisław Nowak, 1935 r. 
Narodowe Archiwum Cyfrowe, Koncern Ilustrowany Kurier Co-
dzienny – Archiwum Ilustracji, sygn. 3/1/0/10/1250.

Członkostwem Związku, a w 1936 r. tytułem Honorowego Prezesa 
Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Stanisław Nowak zmarł 6 marca 1936 r. Pochowany został na Cmen-
tarzu Rakowickim w Krakowie, 2 lata później jego ciało przeniesiono 
do grobowca ufundowanego przez ZNP. „Gazeta Lwowska” poda-
jąc informację o śmierci senatora, pisała o nim tak: „Kochany i sza-
nowany przez nauczycielstwo polskie, występował zawsze w obronie 
pozycji społecznej i prawno-służbowej nauczyciela, często zabierał 
głos w sprawach szkolnictwa i jego położenia. Wysoce ideowy sto-
sunek Zmarłego do spraw społecznych i państwowych zjednał Mu 
powszechny szacunek w społeczeństwie, a w szeregach Związku Na-
uczycielstwa miłość i uwielbienie”.

Daria Rusin

Prezydium Zjazdu. Od lewej: Stanisław Drzewiecki, przewodni-
czący Stanisław Nowak, Julian Sumlikowski, Zygmunt Nowicki 
i Stanisław Machowski. Fot, Leon Jarumski, 3.06.1932. Narodo-
we Archiwum Cyfrowe, Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny 
– Archiwum Ilustracji, sygn. 3/1/0/10/1238.

Bibliografia:
„Głos Nauczycielski” Numer nadzwyczajny, 1936, nr 25 (8 III).
Ś. p. Stanisław Nowak, „Gazeta Lwowska”, 1936, nr 57 (10 III), s. 4.

Ksiądz Janusz święce-
nia kapłańskie przy-
jął 10 czerwca 1995 
r. podczas czwartych 
święceń kapłańskich 
w historii diecezji biel-
sko-żywieckiej. Pierw-
szym miejscem, gdzie 
sprawował funkcję 
wikariusza w latach 
1995-1998 była Pa-
rafia Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny 
w Inwałdzie.
- Prowadziłem liczną gru-
pę ministrantów i lektorów 
w liczbie około 50 osób, 
oazę Ruch Światło – Ży-
cie, grupę dziecięcą i mło-
dzieżową w liczbie około 
60 osób. Współpraca 
z ówczesnym proboszczem 
księdzem Marianem Mo-
zgowcem układała mi się 
bardzo dobrze. Wspierał 
on wszystkie nasze inicja-
tywy duszpasterskie m.in. 
początkującą gitarową 
grupę muzyczną, której 
zafundował prywatnego nauczyciela oraz nasze letnie i zimowe wyjazdy 
rekolekcyjne. Jako początkujący kapłan zaznałem od wiernych tej parafii 
wiele życzliwości i wsparcia zarówno od młodych jak i starszych osób. Do-
brze wspominam grono nauczycielskie ze szkoły podstawowej, które swoim 
ogromnym doświadczeniem wspierało mnie i wprowadzało w procesy kształ-
cenia oraz wychowywania dzieci i młodzieży – wspomina po latach ks. 
Janusz.
Duchowny od 2001 przebywa i sprawuje duszpasterstwo w Au-
strii w malowniczo położonych parafiach w diecezjach: Gurk – 
Klagenfurt (Damtschach), Köstenberg oraz Sternberg. Jego hob-
by to turystyka górska oraz dobra literatura.
Z okazji jubileuszu z wizytą do księdza udał się mieszkaniec 
Inwałdu i wieloletni animator tamtejszej grupy ministranc-
kiej Krzysztof  Paluch, który w imieniu parafian złożył podzię-
kowania za wspaniałą pracę w inwałdzkiej parafii. W imieniu 
wiernych wręczył podarunki. 

ap Fot. Krzysztof  Paluch, ks. Janusz Kroczek

25-lecie kapłaństwa 
ks. Janusza Kroczka

Z okazji 25-lecia przyjęcia sakramentu kapłaństwa para-
fianie z Inwałdu złożyli życzenia swojemu niegdysiejsze-
mu duchownemu ks. Januszowi Kroczkowi.
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ludzie i pasje

Józef  Szwed urodził się w 1948 r. w Wadowicach, a od 25 lat 
mieszka w Inwałdzie. Z wykształcenia technik technologii 

drzewnej, zakres meblarstwo, przez lata pracował jako stolarz. Jak 
sam twierdzi, już wtedy chciał spróbować swoich sił w rzeźbiar-
stwie, jednak zawsze brakowało czasu (i miejsca – Państwo Szwed 
mieszkali wówczas w bloku) na realizację tych zainteresowań. Sy-
tuacja zmieniła się po przejściu Pana Józefa na emeryturę i zmia-
nie miejsca zamieszkania – to wtedy przydomowy ogród zaczął 
zapełniać się kolejnymi rzeźbami. Zaczęło się od zwalonej przez 
wiatr czereśni, której Pan Józef  zdecydował się nie usuwać, a wręcz 
przeciwnie – spożytkować w kreatywny sposób. Z czasem rzeźb 
zaczęło przybywać, a obecnie ich liczba wynosi 20. Inspiracji Pan 
Józef  szuka niejednokrotnie w… internecie, przeglądając rzeźby 
innych twórców. W tematyce jego prac dominują przede wszyst-
kim motywy ludowe oraz religijne. Zapytany o materiał, z jakim 
najczęściej pracuje przyznaje, że wykorzystuje wszystko co mu dała 
natura; cześć jego dzieł wykonana została w drewnie czereśnio-
wym, ale także klonowym, jodłowym i oczywiście lipowym, z któ-
rego szczególnie chętnie tworzy zwłaszcza małe rzeźby, przecho-
wywane w domu. Wykorzystuje przy tym nie tylko każdy dostępny 
surowiec, ale również przestrzeń – rzeźby Pana Józefa znajdują 

swoje miejsce nie tylko w ogrodzie, ale także w pobliskim zagajni-
ku. To właśnie tam stoi Światowid wykonany we wspomnianej już 
złamanej czereśni (wykorzystany został nie tylko pień, ale również 
wszelkie odpady), a także para dziadków wyrzeźbiona w uschnię-
tym buku.
Jak podkreśla Pan Józef, pomysł na rzeźbę pojawia się u niego 
dopiero gdy znajduje się już w posiadania klocka drewna i nie 
przystępuje do pracy póki nie posiada jasno sprecyzowanej kon-
cepcji. Rzeźbi zwykle na zewnątrz, korzystając głównie ze szli-
fierek i pił łańcuchowych. Gotowa rzeźba transportowana jest 
następnie na swoje miejsce w ogrodzie, gdzie czeka już na nią 
specjalny podest, choć jak się okazuje, lokalizacje te są wybiera-
ne całkowicie spontanicznie. Nie sprawia to bynajmniej wrażenia 
chaosu – przeciwnie, rzeźby stanowią integralny element ogrodu 
Państwa Szwedów, pełnego m.in. starych odmian roślin, podkre-
ślając jeszcze bardziej wyjątkowość tego miejsca.
Pan Józef  przyznaje, że tworzy rzeźby przede wszystkim dla siebie 
samego, jednocześnie rozwijając swoje zainteresowania sprzed lat 
i upiększając miejsce, w którym żyje na co dzień. O swoje prace 
dba z wyjątkową pieczołowitością – są poddawane konserwacji, 
zabezpieczane przed deszczem i mrozem, by jak najdłużej cie-
szyły oko. Ale rzeźbiarstwo to nie jedyna pasja bohatera naszego 
artykułu, który z równym zapałem zajmuje się także ogrodnic-
twem oraz malarstwem.
Na pytanie o dalsze plany odnośnie swojej pracy twórczej Pan 
Józef  z uśmiechem przyznaje, że jest jeszcze kilka miejsc w ogro-
dzie, które chciałby zapełnić rzeźbami, marzy również o stworze-
niu w pobliskiej brzezinie małej galerii swoich prac. Nie pozostaje 
nam nic innego, jak życzyć Panu Józefowi powodzenia w realiza-
cji kolejnych przedsięwzięć i mieć nadzieję, że być może kiedyś 
choć część jego prac będzie dostępna dla szerszej publiczności.

Tekst: Daria Rusin Foto: Daria Rusin i Barbara Rusin

Józef Szwed – rzeźbiarz spod inwałdzkich gór

Spacerując po przysiółku Podgóry w Inwałdzie uwagę niejednego przechodnia z pewnością przykuwają oryginalne 
rzeźby eksponowane w otoczeniu jednego z tamtejszych domów. Ich twórcą jest Pan Józef Szwed, artysta-samouk, 
który przybliżył nam kulisy swojej pracy. 

Dzieła inwałdzkiego twórcy

Autorka artykułu wraz artystą 
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ogłoszenia

Gmina przystępuje do weryfikacji danych 
zawartych w deklaracjach śmieciowych
Z przeprowadzonej analizy dotyczącej funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynika, iż 
w Gminie Andrychów występuje istotna rozbieżność pomiędzy zadeklarowaną przez właścicieli nieruchomości ilością 
osób zamieszkałych, a liczbą osób faktycznie zameldowanych na terenie Gminy.

W związku z powyższym, Gmina przystępuje do weryfikacji da-
nych zawartych w deklaracjach śmieciowych dotyczących m.in. 
liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie 
Gminy Andrychów.
Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieru-
chomości odpadów komunalnych.
Natomiast, w przypadku zmiany danych będących podstawą 
ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi, takich jak liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość 
(np. w związku z wprowadzeniem się osób niezameldowanych, 
powroty z zagranicy lub studiów, narodziny dziecka) właściciel 
jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym  nastąpiła zmiana.
Apeluję, aby do dnia 30.10.2020 r. właściciele nieruchomości za-
mieszkałych, którzy nie dokonali aktualizacji danych, zgłosili się 

do Urzędu Miejskiego w Andrychowie Rynek 16, pok. nr 7A 
w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Informuję również, że 4.09.2020 r. weszła w życie nowelizacja 
rozporządzenia w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży 
gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze man-
datu karnego. Od tej daty strażnik miejski może ukarać osobę 
mandatem do wysokości 500 zł m.in. za:
– niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi;
– podanie w deklaracji nieprawdziwej liczby osób zamieszkują-
cych nieruchomość;
– niesegregowanie odpadów.
W związku z powyższym, Straż Miejska w Andrychowie od dnia 
2.11.2020 r. rozpocznie kontrole w powyższym zakresie.

Z up. Burmistrza zastępca burmistrza Wojciech Polak

Źródło: UM w Andrychowie

Rusza sezon polowań zbiorczych
Burmistrz Andrychowa informuje o planowanych polowaniach zbiorczych przeprowadzanych na terenie naszej gminy 
przez Koło Łowieckie „Rogacz” w Andrychowie. Oto terminy najbliższych polowań.

L.p. Data polowania Godz. rozpoczęcia 
polowania

Godz. zakończenia 
polowania

Miejsce polowania

1. 18.10.2020 9.00 16.00 Obwód łowiecki nr 149
Targanice, Sułkowice, Roczyny, 

Brzezinka i Andrychów
2. 25.10.2020 9.00 16.00 Obwód łowiecki nr 149

Targanice, Sułkowice, Roczyny, 
Brzezinka i Andrychów

3. 7.11.2020 8.00 16.00 Obwód łowiecki nr 149
Targanice, Sułkowice, Roczyny, 

Brzezinka i Andrychów

Pełna tabela na stronie radioandrychow.pl
Źródło: UM w Andrychowie
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Są zaledwie trzy kraje, w których czułam się źle i możliwość 
zamieszkania w nich, traktowałabym jak zesłanie. Większość 

miała w sobie jakiś magnes, czymś przyciągała. A to niesamowi-
cie pięknymi krajobrazami, prostotą życia i jego relaksacyjnym, 
spokojnym rytmem, a to serdecznymi i szczerymi relacjami mię-
dzyludzkimi charakteryzującymi się wysokimi standardami mo-
ralnymi. Niewielkie koszty utrzymania, pyszna kuchnia, rum tań-
szy od wody mineralnej też działały na wyobraźnię. 
Doprawdy byłoby w czym wybierać…

Trudno delektować się kawą, gdy fusy nie chcą opaść na dno fi-
liżanki, bo ktoś nieustająco je wzburza. Trudno delektować się 
życiem, gdy ktoś nieustająco odbiera spokój zwykłym dniom 
podsycając strach i nienawiść. 
Nie trzeba cierpieć na chorobę morską, żeby wskutek rozmaitych 
sztormów, które wciąż fundują nam władze państwowe i kościel-
ne oraz politycy, mieć ochotę puścić pawia, a potem chcieć sal-
wować się ucieczką. Gdzieś daleko… Gdzie szanuje się warto-
ści i człowieka. Gdzie platońską triadę: piękna, dobra i prawdy 
praktykuje się na co dzień, a nie teoretyzuje na jej temat albo też 
w imię obrony tradycji i wartości chrześcijańskich każe się innym 
„wypierdalać z kraju jak się nie podoba”. 
Jakby tego było mało, czasem z zaświatów słychać podszepty, że 
tak trzeba, bo nie ma nadziei na zmiany… 
Józef  Piłsudski: „Jednym z przekleństw naszego życia, jednym z prze-
kleństw naszego budownictwa państwowego jest to, żeśmy się podzielili na 
kilka rodzajów Polaków, że mówimy jednym polskim językiem, a inaczej 
nawet słowa polskie rozumiemy, żeśmy wychowali wśród siebie Polaków róż-
nych gatunków, Polaków z trudnością się porozumiewających (…)” .
Bolesław Bierut: „W gruncie rzeczy ludzie (w Polsce) prawie w niczym 
się nie orientują i naprawdę nie bardzo wiedzą, czego chcą. Przede wszystkim 
nikt nie chce zbyt wiele pracować, a wszyscy chcą dobrze zarabiać”.
Maria Dąbrowska: „Polacy są narodem wybitnie skłonnym do stosowania etyki 
bohaterskiej wymagającej ofiar z życia (…). A są prawie zupełnie pozbawieni etyki 
społecznej (…) prowadzącej do szczęśliwego, bo uczciwego życia na co dzień”. 
Cyprian Kamil Norwid: „Polak jest olbrzym, a człowiek w Polaku jest 
karzeł”.
 
Poza granicami Polski mieszka 21 mln jej obywateli (dane z 2019 
r.). 21 milionów osób to tyle samo milionów powodów do zwią-
zania życia z innym krajem. 
Mimo, że wyjeżdżam kilka razy do roku gdzieś daleko albo jeszcze 
dalej, nie umiałabym stąd wyjechać na zawsze. Tym łańcuchem, 
który przywiązał mnie do tego kraju jak psa do budy, są… słowa. 
 
Bo słowa to wielka łaska. Cóż ma człowiek tak naprawdę więcej prócz słów 
dane? I tak nas wszystkich czeka kiedyś wieczne milczenie, to się jeszcze 
namilczymy. /W. Myśliwski/

Kiedy przebywam w jakimś obcym kraju, lubię przysłuchiwać się 
melodii języka. Podsłuchuję więc ludzi na targowiskach, w knaj-
pach, w szkole na lekcjach… Dziwi mnie, jak niewiele języków 
jest miłych moim uszom (szczególnie na Dalekim Wschodzie). 
Wtedy, ja – przybysz z kraju zwanego ojczyzną poetów, zastana-
wiam się, czy w takim języku, który dla mnie skrzeczy, dudni albo 
miauczy, w ogóle jest możliwe pisać wiersze? 
Zdarzyło mi się kiedyś poprosić sprzedawczynię w księgarni 
w Szirazie (Iran), by przeczytała wiersz Hafiza w języku farsi. 
Choć treść była dla mnie niezrozumiałą, szelest głosek sprawiał 
wrażenie, jakby język Persów był siostrzanym językiem Polaków. 

Słowa, to nie tylko dźwięki. Są w nich emocje, uczucia, obrazy, 
jest zmysłowość. 
Od zawsze zachwyca mnie słowo „deszcz”. Słyszę w nim deli-
katne pukanie kropli o szybę, czuję ich wilgotny dotyk na twa-
rzy. Gdy „sz” lub „cz” nie mogą szemrać, bo zostają zagłuszone, 
deszcz nie jest już deszczem, jest ulewą. Wystarczy, że do „d”, 
jak rzep do psiego ogona, doczepi się „r” i mamy „dreszcz”. 
I „drżymy” z zimna, ze strachu albo z rozkoszy. Ciało drży i sło-
wo drży, bo w drgania wprawiła je głoska „r”. A „pocałunek”? 

Deszcze i dreszcze
Według ONZ na świecie jest aktualnie 195 państw. Odwiedziłam niespełna 50 z nich. Jakiś czas temu koleżanka zapy-
tała mnie: – Czy jest taki kraj, w którym chciałabyś zamieszkać? – Na stałe? – upewniłam się. – Na stałe – doprecyzo-
wała. Wtedy nie umiałam definitywnie odpowiedzieć na to pytanie. Dopiero teraz dojrzałam do odpowiedzi.
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To zupełnie coś innego niż szybkie, powitalne „cmok, cmok”. To 
rozściełany na jednych ustach przez drugie usta „całun” namięt-
ności. Albo słowo „szept”… Zaledwie cztery głoski a tak dobra-
ne, że od razu rozbudzają ciekawość tajemną treścią. Bo szepcze 
się albo piękne, albo ważne słowa. „Zdradzieckie mordy”, „chamska 
hołota” wybrzmią tylko poprzez „krzyk”. „Szeptowi” takie słowa 
nie przeszłyby przez gardło. A jeśli… to całkiem straciłyby zna-
czenie. 
Mam w telefonie aplikację, która tłumaczy mój język na dziesiątki 
innych języków świata. Ale…Ale tylko w rodzimym języku czuję 
i widzę słowa.

I tylko w rodzimym języku umiem rozmawiać. Zapytać o dro-
gę, o cenę, o czyjeś imię i takie tam… potrafię w dwóch obcych 
językach, dzięki aplikacji - w dziesiątkach innych. Ale rozmawiać, 
czyli coś przypuszczać, o coś dopytywać, coś formułować, kon-
testować, czemuś się sprzeciwiać, czegoś dociekać, czymś się za-
chwycać, używając przy tym rozmaitych środków, metafor, para-
bol, porównań, zająknięć… umiem tylko w języku polskim. 
Jak w „Biegunach” Olgi Tokarczuk „mówić, mówić” i „słuchać, słuchać” 
jest dla mnie czymś między potrzebą a przyjemnością. Słuchać o „ta-
jemnicach alkowy pszczół”, dzielić się refleksjami nad myślami Sene-
ki jest tą właśnie przyjemnością. Rozmowa bywa intelektualną rozko-
szą. Bywa też oczyszczającą spowiedzią. Takie doznania warunkują 
trzy składowe: rozmówca, temat, wspólny język, a więc słowa… 
 
Słowa same poprowadzą. Słowa wszystko na wierzch wywleką. Słowa 
i z najgłębszej głębi wydrą, co gdzieś boli i skowycze. Słowa krwi upuszczą 
i od razu lżej się robi (...). Słowa przecież rosną dopiero w człowieku razem 
z nim. Wytapiają się jak z rudy z jego trosk, udręk, łez. Nikt nie otrzymuje 
ich w darze tylko dlatego, że się urodził, gdzie, kiedy. Ceną słów jest nasz 
los. /W. Myśliwski/
 
Zatem, ceną słów jest także mój los, który toczyć musi się tutaj i nie 
chce gdzie indziej. Gdy słyszę raz po raz, jak ważna osoba w pań-
stwie odmawia mi prawa do polskości i patriotyzmu, bo nie należę 
do partyjnego fanklubu, gdyż rozmijają mi się słowa z faktami, to 
przychodzi mi ochota na konfrontację. Dla którego z nas słowo 
„człowiek” to celebracja wolności, rozumu, wynoszenia dobra po-
nad zło, także nieograniczone możliwości działań na rzecz ludzkiej 
wspólnoty; a dla którego z nas - „człowiek” to poddany, tudzież 
przedmiot łatwy do zmanipulowania i wykorzystania (materialne-
go, intelektualnego, seksualnego i wszelkiego innego)… 
Myślę sobie, że jest bardzo indywidualną kwestią, co każdy z nas 
słyszy w słowie „człowiek”, jak go pojmuje. Przecież nikt nie otrzy-
muje tego słowa w darze. Ono rośnie razem z nim. I jest to słowo naj-
ważniejsze i pierwsze przed wszystkimi innymi. Najpierw zawsze 
jest „człowiek”. Dopiero za nim ustawiają się w kolejce, czasem 
walcząc o bardziej eksponowaną pozycję wszystkie inne: „Polak”, 
„patriota”, „katolik”, „minister”… I zależność też jest prosta. Jaki 
człowiek, taki patriota, Polak, katolik, minister… 

„Bóg się każe słowami ludziom modlić, bo bez słów nie odróżniłby człowie-
ka od człowieka. A i człowiek sam siebie by nie odróżnił, gdyby nie miał 
słów. Od słowa zaczyna się życie i na słowach kończy”. /W. Myśliwski/

Jadwiga Janus

Mimo wprowadzo-
nego ze względu na 
epidemię COVID-19 
rygoru sanitarnego, 
tego dnia wystawę 
obejrzało wielu zwie-
dzających. Wśród go-
ści pojawili się m.in. 
członkowie Bielskie-
go Klubu Seniorów 
Lotnictwa – ppłk. pil. 
Mieczysław Herzyk, 
chorąży Jan Olszew-
ski, Janusz Kalfas (syn 
Jana Kalfasa – pilota 
walczącego podczas 
II wojny światowej), 
ppłk. pil. Stefan Glą-
dys, a także dyrektor 
Muzeum im. Alek-
sandra Kłosińskiego 
w Kętach, Łukasz Gieruszczak. Lokalne władze reprezentowali 
m.in. Dyrektor Biura Burmistrza Andrychowa Agnieszka Gier-
szewska oraz radny Rady Miejskiej Andrychowa Czesław Rajda.

Wystawa „Andrychów, andrychowianie 1939-1945” zorganizo-
wana została staraniem Towarzystwa Miłośników Andrychowa. 
Koncepcja ekspozycji konsultowana była z Lucjanem Lubasem, 
specjalistą w zakresie historii lotnictwa, który udostępnił również 
na jej potrzeby część swojej kolekcji. Podczas zwiedzania wysta-
wy można było przyjrzeć się także pamiątkom pochodzącym 
z prywatnych kolekcji m.in. Macieja Magiery, Pawła Kołaczyka, 
Lecha Kasperka, Andrzeja Janusa. Wśród materiału prezentowa-
nego na wystawie nie zabrakło eksponatów i archiwaliów znajdu-
jących się w posiadaniu Towarzystwa Miłośników Andrychowa, 
fotografii z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach Od-
dział w Bielsku-Białej, a także rodzinnych pamiątek mieszkańców 
Gminy Andrychów. Jak zaznaczył podczas otwarcia ekspozycji 
Lucjan Lubas, z każdym z prezentowanych eksponatów wiąże się 
osobna historia – każdemu z nich warto zatem poświęcić nieco 
uwagi. Będzie ku temu okazja, ponieważ wystawa potrwa do 31 
października.

Tekst i foto: Daria Rusin

Andrychów, 
andrychowianie 1939-1945

W sobotę 12 września 2020 r. w Izbie Regionalnej w pa-
łacu Bobrowskich miało miejsce otwarcie wystawy „An-
drychów, andrychowianie 1939-1945”, poświęconej lo-
som andrychowian, którzy walczyli na frontach II wojny 
światowej, a także życiu na terenie ziemi andrychowskiej 
podczas okupacji.
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Czesław Żywioł, andrychowianin z ulicy Garncarskiej, 
ma co wspominać z okresu II wojny światowej. - Gdy do 

Andrychowa dochodziły odgłosy artyleryjskich strzałów i Niemcy się 
zbliżali, to nasza rodzina udała się za Pańską Górę do znajomych, 
żeby tam przeczekać wejście Niemców – wspomina nasz bohater. - 
Przyszedł tam nawet polski oficer. Nadlatywały też samoloty /wroga 
- dop. jd/, ale wielkiej krzywdy nie robiły, spuszczały małe bomby, 
jedna spadła na pole, chyba źle wymierzyli. 
Potem rodzina Żywiołów wróciła na Garncarską. Czesiowi 
przyszło przeżywać pierwsze doświadczenia ze śmiercią. To 
polski żołnierz, którego zwłoki leżały w okolicy stacji kole-
jowej. Pochowany w wiadomym tylko grabarzowi miejscu na 
cmentarzu przy ul. Beskidzkiej. Przez krótki czas Czesław 

chodził do szkoły aż wreszcie zajął się pasaniem kóz. Admi-
nistracja okupacyjna chciała go wcielić do robót fizycznych.  
- Ratowała mnie Niemka z Opola, która mieszkała w sąsiedztwie przy 
ul. Garncarskiej, trochę pomagałem jej w gospodarstwie – wspomina 
Czesław Żywioł. - Rozmawiała z urzędnikami o mnie. Niestety 
na czternaste urodziny andrychowianin dostał od hitlerowców 
swoisty prezent. To był nakaz pracy w IG Farbenindustrie. 
Grupę andrychowian dowożono ciężarówką z placu na terenie 
dzisiejszego WSW na roboty do Oświęcimia. Bardzo trudne 
były powroty z pracy, zwłaszcza, gdy poszukiwano uciekinie-
rów z Auschwitz. Niemcy stawiali na drodze między Oświęci-
miem a Kętami posterunki kontrolne z drutami kolczastymi. 
Jedno z takich zdarzeń andrychowianin wspomina tak: - Wra-
caliśmy z Oświęcimia. Zatrzymano naszą ciężarówkę. Kontrolowano 
nas. Był z nami też działacz sportowy pan Wesołowski. Wzięli go na 
bok, kazali opuścić spodnie i sprawdzali czy nie jest obrzezany, a więc 
czy nie jest Żydem.

Czesław Żywioł, potem pracował już w Andrychowie w tej 
samej firmie. Ta zajęła miejsce działającej w naszym mieście 
od 1942 roku (na terenie późniejszej WSW) innej niemieckiej 
firmy tj. Aero-Stahl Werke, produkującej wówczas aparaturę 
do samolotów myśliwskich. Nasz bohater wspomina młodych 
ludzi – obcokrajowców. Zostali przywiezieni z Bałkanów, 
głównie z Chorwacji i pracowali w Hilfswerke (Służby Pomoc-
nicze). Byli też Włosi. Tych trzymano początkowo za ogro-
dzeniem z drutów kolczastych. Potem co nieco ich Niemcy 
„uwolnili”, przeprowadzając do nieogrodzonych baraków. Na 
obczyźnie ciężko pracowali. Spali w barakach specjalnie dla 
takich służb wcześniej wybudowanych. Z jednym z Włochów 
wiąże się smutna historia... Tak jak początek okupacji w An-
drychowie, tak jej koniec wiąże się we wspomnieniach Czesła-
wa Żywioła ze śmiercią. Gdy hitlerowcy opuścili już miasto, 
to jeszcze organizowali naloty. Jeden z Włochów zesłanych 
do pracy przez Niemców znalazł sobie lokum w okolicy dzi-
siejszej ulicy Krakowskiej, na terenie późniejszej rozlewni 
piwa. Jedna z niemieckich bomb spadła po północnej części 
Krakowskiej a odprysk poleciał na drugą stronę, śmiertelnie 
godząc mężczyznę z Półwyspu Apenińskiego. Niemieckie 
strzały unieruchomiły radziecki czołg znajdujący się obok sta-
cji kolejowej.
Czesław Żywioł o mały włos a nie trafił do Auschwitz. Został 
oddelegowany do pracy w Wieprzu. Kopał okopy przeciwczoł-
gowe. Była trzaskająca zima, a pracował pod gołym niebem. 
Wraz z kolegą weszli na chwilę ogrzać się do budynku (kuźni). 
Zobaczył to ich nadzorca – Chorwat pracujący dla Niemców. 
Zabrał im dokumenty, a to oznaczało karę, i to surową. Pomoc 
napotkanej młodej pary Polaków i negocjacje jakoś udobrucha-

 Młodość za czasów okupacji
Kiedy Niemcy weszli do Andrychowa miał skończonych dopiero co 10 lat. Przez krótki czas mógł kontynuować edu-
kację, potem już nie, bo okupanci zabronili nauki w szkołach. Przyszło mu zatem paść kozy na Pańskiej Górze. Robił 
więc coś pożytecznego dla własnej rodziny. Administracja niemiecka miała wobec niego zupełnie inne plany…

Czesław Żywioł pokazuje miejsce, w którym spadła 
niemiecka bomba, której odprysk zabił Włocha.

Budynek (współcześnie), w którym zginął mieszkaniec 
Półwyspu Apenińskiego.
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Ten sam budynek tuż po tragedii, ze śladami bomby.

ły ciemiężcę. Była to zła osoba, stosująca także bolesne kary cie-
lesne. Andrychowianin był też zmuszony do budowania rowów 
obronnych dla Niemców w innych miejscowościach – w Stry-
szowie i rejonie Kóz. I jeszcze jedna migawka ze wspomnień 
Czesława Żywioła. 26 stycznia wieczorem do drzwi jego domu 
zapukali żołnierze Armii Czerwonej. W mieszkaniu przebywała 
sąsiadka, która odezwała się po niemiecku, żeby sobie poszli. 
Nie wiedziała, że to już Rosjanie. Mogło się to źle skończyć 
i trzeba było czerwonoarmistom wyjaśniać, iż są Polakami. Żoł-
nierze ci nocowali u rodziny Żywiołów przy ul. Garncarskiej. 
Tymczasem sto metrów dalej u komendanta policji na ulicy Flo-
riańskiej przebywali jeszcze Niemcy.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga
Foto archiwalne ze zbiorów Czesława Żywioła

Chodzi o książeczkę „Chocznia 1939 – 
1945. W 75. rocznicę zakończenia II woj-
ny światowej – ku pamięci, ale też z na-
dzieją, że historia nigdy się nie powtórzy”. 
Część główną stanowi reprint napisanych 
wierszem wspomnień „Śmierć i Wygna-
nie czyli wojenny pamiętnik sołtysa”. 
Oryginał wydano w 1947 roku. Autorem 
tego nietypowego dzieła jest dawny soł-
tys Choczni – Władysław Świętek. Temu 
poetyckiemu utworowi towarzyszą infor-
macje o autorze, a także przypisy oraz 
wyjaśnienia opracowane przez Piotra 
Malatę. Nie brakuje przy tym też cieka-
wych ilustracji, umieszczono również 
wiersz „Polskim żołnierzom” chocznia-
nina Tomasza Wróbla, żołnierza Armii 
Andersa. Wydawcą jest Maria Biel-Pają-
kowa, współzałożycielka Nowin Andry-
chowskich, znana z wieloletniej działal-

ności kulturalnej w naszym mieście. Jest 
ona mieszkanką Choczni. Część zdjęć 
jest autorstwa Jana Zielińskiego, także 
znanego naszym czytelnikom. Wydaw-
nictwo powstało dzięki prywatnym spon-
sorom oraz wsparciu Gminy Wadowice 
i Stowarzyszenia Wadowickie Inicjatywy 
Obywatelskie.
Publikacja jest dostępna w andrychow-
skiej Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Oto niewielki fragment „Śmierci i Wy-
gnania”, która dotyczy naszej gminy:

W dwa dni po Choczni znowu wysiedlili
Sąsiednie wioski: Inwałd i Zawadkę.
Przytem jednako jak tu i tam bili
Ojca, czy syna, czy matkę.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Wierszem o wojnie
Ta publikacja czekała gotowa, wydrukowana u wydawcy kilka dobrych miesięcy, bo powstała z myślą o upamiętnieniu 
zakończenia II wojny światowej w 75. rocznicę. Choć w niewielkim stopniu dotyczy Andrychowa, to jednak do jej po-
wstania przyczyniły się osoby związane z naszym miastem.

Mieczysław Kozłowski został pośmiertnie odznaczony przez prezy-
denta Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Przed mszą 
świętą w kościele św. Jakuba wicewojewoda małopolski Zbigniew 
Starzec przekazał odznaczenie Marcie Dziedzic, wnuczce siostry 
ppor. Kozłowskiego. Po nabożeństwie na cmentarzu parafialnym 
odbyła się uroczystość pogrzebowa z asystą wojskową.

ap Fot. Anna Piotrowska

Uroczystości pogrzebowe
 śp. Mieczysława Kozłowskiego 
19 września 2020 w Parafii Św. Jakuba Apostoła w Rzykach 
odbyły się uroczystości pogrzebowe Mieczysława Kozłowskie-
go. Szczątki Żołnierza Wyklętego IPN zidentyfikował w 2019 r. 
Udział w ceremonii wzięli przedstawiciele władz państwowych, 
powiatowych, samorządowych oraz mieszkańcy Rzyk. 
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Miejska Rada Seniorów upomniała się o dyżury świąteczne i nocne w Andrychowie. Wystosowała w tej sprawie pismo 
do starosty wadowickiego. Poniżej zamieszczamy tak wspomniane pismo MRS jak i odpowiedź.
red.

MRS interweniuje w sprawie aptek
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Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona przy 
ul. Żwirki i Wigury w Targanicach, objęta księgą wieczystą 
nr KR1W/00011013/4, składająca się z działki nr 118/2 o pow. 
0,1745 ha. Zbywana nieruchomość jest niezabudowana o lekkim spad-
ku w kierunku wschodnim, położona w odległości około 250m od  
ul. Żwirki i Wigury. Ma kształt zbliżony do prostokąta, a szerokość 
frontu wynosi około 46m. Dojazd od drogi publicznej powiatowej 
drogą gminną asfaltową. Działka w ewidencji gruntów i budynków 
sklasyfikowana jako RIVa i PsIV. Teren częściowo zakrzaczony, poro-
śnięty drzewami samosiejkami. W odległości około 33m od południo-
wej granicy działki przebiega napowietrzna linia energetyczna średnie-
go napięcia. Pełne uzbrojenie znajduje się w odległości do około 100m 
od granic działki. Z działki rozciąga się widok na wzniesienia Beskidu 
Małego.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w miej-
scowości Targanice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX-464-06 Rady 
Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 września 2006 r. przedmiotowa 
działka znajduje się w jednostkach oznaczonych symbolami: 
T2.1/11 MN2 (59%) – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej jed-
norodzinnej, 
T 2.1/3ZP2 (20% – tereny zieleni nieurządzonej,
T 2.1/13 MN1 (7%) – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, 
T 09/KDl (14%) – tereny dróg układu uzupełniającego – ulica lokalna. 
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań i wolna jest od ob-
ciążeń.

Przetarg (licytacja) odbędzie się w dniu 27 października 2020 
r. o godz.12-tej w budynku Urzędu Miejskiego w Andrychowie, 
Rynek 15, II piętro, sala konferencyjna.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 103.304,00 zł brutto (sto 
trzy tysiące trzysta cztery złote 00/100) w tym należny 23% podatek 
Vat w wysokości 16.054,00 zł od kwoty 69.800,00 zł – zgodnie z art. 41 
ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast kwota 17.450,00 
zł zwolniona jest z podatku Vat – zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 w/cyt. 
ustawy.

W przetargu mogą brać udział podmioty, które wpłacą wadium 
w wysokości 11.000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych 00/100) w for-
mie pieniądza: przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego 
w Andrychowie nr 82 8110 0000 2001 0000 1225 0002 prowadzony 
przez ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie w taki sposób, aby naj-

później w dniu 20 października 2020 r. wadium znajdowało się na 
rachunku. 
Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa potwierdza wnie-
sienie wadium przez jego uczestników, którzy winni przedłożyć 
komisji dowód tożsamości oraz oświadczenie, że zapoznali się ze 
wszystkimi warunkami przetargu. W przypadku, gdy uczestnikiem jest 
podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, osoba upoważ-
niona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu 
na papierze aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Osoba 
przystępująca do przetargu będąca w związku małżeńskim zobowiąza-
na jest do przedłożenia na piśmie zgody współmałżonka lub złożenia 
oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z majątku odrębnego. Jeże-
li uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest 
przedłożenie oryginału pełnomocnictwa uprawniającego do udziału 
w postępowaniu przetargowym.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza 
się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi 
w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania 
umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zosta-
nie zwrócone niezwłocznie (bez odsetek), w ciągu 3 dni od odwołania, 
zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym 
przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli 
przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpie-
nie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  
1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek 
złotych.
Cena sprzedaży nieruchomości winna zostać wpłacona jednorazo-
wo przed zawarciem umowy notarialnej. Przed podpisaniem umowy 
środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy 
Andrychów. O terminie zawarcia umowy Nabywca zostanie zawiado-
miony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty 
sporządzenia umowy notarialnej, w tym opłat sądowych ponosi Na-
bywca. 
W przypadku, gdy Nabywcą nieruchomości ustalony zostanie 
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o na-
bywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r., poz. 
2278), do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości Na-
bywca winien przedłożyć zezwolenie jeżeli jego uzyskanie wynika 
z przepisów cytowanej wyżej ustawy. 
Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie prawnym 
i faktycznym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia lub wzno-
wienia granic działki pokrywa koszty prac geodezyjnych. 
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można 
uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzę-
du Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15 (I piętro, pok. 112 lub 113) 
w godzinach pracy Urzędu osobiście lub telefonicznie pod nr 33-842-
99-55 lub 33-842-99-57. 
Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej 
Urzędu www.andrychow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Andrychowie www.bip.malopolska.pl /uman-
drychow/ jak również w siedzibie i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Andrychowie. Burmistrz Andrychowa zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu z ważnych powodów. 

Źródło: UM

Burmistrz Andrychowa ogłasza I-szy publiczny przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości położonej w Targanicach przy ul. Żwirki i Wigury
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Od młodości działał w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Kra-
joznawczym. Ostatnio, przez wiele lat, pełnił funkcję wiceprezesa 
Oddziału Zakładowego przy AZPB „Andropol”. Współorgani-
zował, zwłaszcza z myślą o młodzieży, rajdy turystyczne oraz 
konkursy krajoznawcze. Odszedł od nas w wieku 73 lat Maciej 
Olszewski. 
Jak przypomina honorowy prezes Oddziału Tadeusz Sumper, 
zmarły petetekowiec przez wiele lat opiekował się wyciągiem 
i stokiem narciarskim na Groniu Jana Pawła II. Był współorgani-
zatorem zawodów narciarskich „O Puchar Leskowca”. Impreza 
odbywała się przez dwa dni. Najpierw starowali biegacze, a po-
tem zjazdowcy. Maciej Olszewski to osoba, którą niełatwo będzie 
zastąpić w działalności w PTTK i krzewieniu turystyki oraz kra-
joznawstwa. - Był osobą niezwykle uczynną podczas organizacji imprez 
– wspomina go prezes Oddziału Kazimierz Niemczyk. - Był bar-
dzo dobrym kolegą. Bardzo go będzie nam brakować. Maciej Olszewski, 
z wykształcenia magister inżynier włókiennik, to także wieloletni 
pracownik AZPB Andropol SA, gdzie kierował jednym z oddzia-
łów Wykończalni.

Msza żałobna i pogrzeb odbyły się w sobotę (12 września) na 
cmentarzu komunalnym przy ulicy Beskidzkiej w Andrychowie.

jd

Odszedł Maciej Olszewski

Serdeczne podziękowania reprezentantom 
Pocztów Sztandarowych, Rodzinie, 
Znajomym za modlitwę, intencję Mszy Świętej 
oraz liczny udział w ostatnim pożegnaniu 

ś.p. Jana Nowaka

Składają: Żona z Rodziną
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Podczas prac związanych z inwenta-
ryzowaniem i ewidencjonowaniem 

natrafialiśmy na ciekawe informacje 
o posiadanych przez Towarzystwo Miło-
śników Andrychowa a prezentowanych 
szerszemu odbiorcy w Izbie Regionalnej 
przy ul. Krakowskiej 69 w Andrychowie 
eksponatach. Wśród setek przedmio-
tów znajdowały się również takie, któ-
rych przeznaczenia nie byliśmy do koń-
ca pewni. Przy identyfikacji obiektów 
wpisanych w księgę z zakresu obróbki 
drewna pomagał nam pan Kazimierz 
Brzazgacz z kolei w szewstwie wspoma-
gał pan Leszek Mrzygłód. Zależało nam 
przede wszystkim na zanotowaniu nazw 
zwyczajowych, używanych w regionie.
Warto przypomnieć, że szewstwo jako 
rzemiosło wyodrębniło się bardzo daw-
no temu – bo już na przełomie IX i X w. 
Największy swój rozkwit przeżywało od 
XIV do połowy XIX w. – to właśnie wte-
dy znacznie zwiększył się zestaw narzę-
dzi jakim szewcy się posługiwali. Część 
z nich – ale pochodzących najprawdo-
podobniej z końca XIX i pierwszej po-
łowy XX w. – znajduje się w Izbie. Sto-
łek i stół stanowiły podstawowe sprzęty, 
od których zależała jakość pracy, na 
często okrągłym siedzisku wspartym na 
trzech lub czterech nogach szewc spę-
dzał większość czasu. Niejednokrotnie 
po kilkanaście godzin dziennie. Ogólnie 
rzecz biorąc zestaw narzędzi i maszyn 
znajdujących się w tradycyjnym warszta-
cie szewskim obejmował:
narzędzia i maszyny do obróbki skór;
narzędzia i maszyny do łączenia po-
szczególnych części obuwia;
narzędzia do prac wykończeniowych;
narzędzia do zdobienia.

Oprócz narzędzi i maszyn w pracowni 
znajdowały się także różnego rodzaju 

skóry do szycia i reperowania (łatania) 
butów, gotowe buty i buty przyniesione 
przez klientów do naprawy. Same na-
rzędzia robione były w przeważającej 
mierze ze stali oprawionej w drewniane, 
toczone rączki, a szewcy zaopatrywali 
się w nie w specjalistycznych sklepach. 
Przy wyrobie butów najpierw należa-
ło pobrać miarę i dopasować formę, 
później „przykrawano” cholewki. Skó-
ry twarde, przeznaczane na podeszwy 
musiano wcześniej rozciągnąć np. za 
pomocą cęgów, oczyścić i wymłotkować 
lub „wyprasować”. Do młotkowania 
służył gładki kamień i młotek, które-
go jeden koniec jest hakowato zagięty 
a drugi lekko wypukły tworzący obuch 
tzw. „klepak”. W niektórych warszta-
tach, już w okresie międzywojennym, 
posługiwano się przy tej czynności prasą 
(podobną do tej bieliźniane), która skła-
dała z dwóch prostokątnych płaszczyzn, 
z których jedna stanowi podstawę, dru-
ga ruchomy tłok osadzony w ramieniu. 
Kiedy skóra była już przygotowana, 
szewc za pomocą specjalnego noża wy-
krywał podeszwę i części usztywniające 
cholewkę. Gdy wykonano te wstępne 
czynności następowało łączenie ele-
mentów składowych buta. Wśród na-
rzędzi służących do tego celu intere-
sujące wydają się być: różnego rodzaju 
szydła, noże brzegowe, noże – „brzeź-
niaki” i karbowniki. Do tych ostatnich 
zaliczano karbowniki kółkowe (radełka) 
oraz te w formie noży zwane „sztupera-
mi”. Z kolei narzędzia do prac wykoń-
czeniowych i do zdobienia to między in-
nymi: różnego rodzaju tarniki i gładziki 
– podwójne, siodełkowe, kowadełkowe 
i podeszwowe. Za pomocą tarników 
oczyszczano a za pomocą gładzików 
wygładzano krawędzie podeszwy i ob-
casa. W niniejszym artykule jedynie sy-

gnalizujemy złożoność czynności jakie 
musiał wykonać szewc by stworzyć buty, 
które swego czasu były towarem wielce 
pożądanym, drogim, i o który dbano ze 
szczególną uwagą. Wszystkich Państwa 
zainteresowanych dawnymi rzemiosła-
mi zapraszamy na zwiedzanie wystawy 
stałej Izby Regionalnej. O tajnikach nie 
tylko szewstwa bardzo ciekawie opowia-
da kustosz Marią Pytel-Skrzypiec. 
Inwentarz zbioru wraz z indeksami oso-
bowymi, rzeczowymi i geograficznymi 
dostępny będzie na stronie internetowej 
Towarzystwa Miłośników Andrychowa 
pod adresem tmandrychow.pl. W Inwen-
tarzu znajdą się informacje o wszystkich 
zewidencjonowanych w ramach oma-
wianego projektu eksponatach. 

Tekst i foto: Regina Pazdur

Inwentaryzacja zasobu Izby Regionalnej Ziemi Andrychowskiej

W październiku Towarzystwo Miłośników Andrychowa zakończy trwający od marca 2020 r. projekt „Inwentaryzacja 
zasobu Izby Regionalnej Ziemi Andrychowskiej” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach 
programu „EtnoPolska”. Do zadań sześcioosobowego zespołu pracującego nad projektem należało utworzenie ksiąg 
inwentarzowych w Systemie Muzealnym MONA, obejmujących wszystkie planowane do zinwentaryzowania i zewi-
dencjonowania obiekty; identyfikacja przedmiotu i przyporządkowanie go do danej księgi inwentarzowej; dokonanie 
opisu (nazwa; cecha; twórca; datowanie; tworzywo; technika; wymiary; dawni właściciele i historia; miejsce przecho-
wywania); wykonanie fotografii dokumentacyjnej i umieszczenie jej w dokumentacji.



45Nowiny Andrychowskie, nr 10 (358) - październik 2020

ogłoszenia

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

Źródło: OPS w Andrychowie

reklama

Słuchaj nas na falach średnich
1584 kHz

PAŹDZIERNIK 2020:

12.10.2020 r. (poniedziałek) 8:30 - 12:30
14.10.2020 r. (środa) 8:00 - 12:30
15.10.2020 r. (czwartek) 8:00 - 12:30

19.10.2020 r. (poniedziałek) 11:00 - 15:00
21.10.2020 r. (środa) 14:30 - 19:00
22.10.2020 r. (czwartek) 14:30 - 19:00

26.10.2020 r. (poniedziałek) 8:30 - 12:30
28.10.2020 r. (środa) 8:00 - 12:30
29.10.2020 r. (czwartek) 8:00 - 12:30

16 marca, gdy zamykano szkoły, dzienna ilość zarażeń koronawi-
rusem w Polsce wynosiła 52 (pięćdziesiąt dwa), zaś 14 kwietnia, 
gdy Ministerstwo Oświaty przedłużyło decyzję o zamknięciu – 
381. Natomiast wtedy, kiedy decyzją tegoż ministerstwa młodzież 
wróciła do szkół, odnotowano 1 września 550 nowych przypad-
ków zarażenia, a więc przeszło 10 razy więcej niż wtedy, gdy szko-
ły zamykano. Potem, 21 sierpnia, miał miejsce rekord zakażeń: 
ich liczba wyniosła wtedy 903, a w sobotę 26 września, poprze-
dzającą oddanie felietonu do redakcji, zakażeń było już 1584.
Logiki dopełnia komunikat GIS, powtarzany do znudzenia w ra-
diu, że „zarażenie koronawirusem można zminimalizować przez 
mycie rąk”. Wreszcie Prezydent Rzeczpospolitej publicznie 
wzdraga się przed szczepieniami, zaś premier i prezes rządzącej 
partii pokazują się chętnie bez wymaganych maseczek
W roku 2018, gdy w Polsce dochód narodowy wzrastał o 5%, rząd 
wydał 15 maja rozporządzenie o obniżeniu płac samorządowców 
o 20%. W sierpniu bieżącego roku, gdy prognozowano, że do-owano, że do-
chód narodowy spadnie o ok. 4% rządzący próbowali uchwa-
lić wzrost wynagrodzeń ministrów, posłów i samorządowców 
o 40%. 
Muszę tu dodać, że akurat samorządowcom podwyżka się – cy-
tując klasyczkę – po prostu należała, bo oni byli dotknięci po-
przednią redukcją uposażeń bez żadnego trybu, a tym bardziej 
bez logiki, po prostu przez kaprys szeregowego wówczas posła.
Prawda, że dziwny jest ten świat?

Andrzej Fryś

Andrychowskim okiem

Dziwny jest ten świat
Maraton Rowerowy Cyklokarpaty 
w Rzykach za nami

26 września 2020 roku w Rzykach odbył się Maraton Ro-
werowy Cyklokarpaty w ramach którego odbyły się rów-
nież Mistrzostwa Polski Leśników w Maratonie MTB. Za-
wody odbyły się pod honorowym patronatem Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych w ramach Finałowej 
Edycji Maratonów Rowerowych CYKLOKARPATY.

Rowerzyści startujący w dystansie MEGA (39,14 km) ruszyli  
o 11:00 spod hotelu Czarny Groń, druga grupa zawodników startu-
jąca na dystansie HOBBY (24,31 km) wystartowali niecałą godzinę 
później. Łącznie uczestników było niespełna 350, z czego w Klasy-
fikacji Leśników wystartowały 4 panie oraz 16 panów. O złożoności  
i trudności trasy niech świadczy fakt, że aż 23 osoby nie ukoń-
czyły trasy.
Dlatego tym bardziej gratulujemy wszystkim uczestnikom,  
a w szczególności Agacie Lichockiej oraz Mateuszowi Nowic-
kiemu, którzy to zdobyli pierwsze miejsca w swoich kategoriach!
W trakcie trwania całych zawodów mieliśmy możliwość i przy-
jemność przedstawić działalność Lasów Państwowych jak i na-
szego Nadleśnictwa osobom zainteresowanym. Nasze stoisko 
było aktywne od otwarcia biura zawodów aż po sam koniec im-
prezy sportowej. Jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczestnikom 
ogromnej wytrwałości i życzymy kolejnych sukcesów w tej fan-
tastycznej dyscyplinie!

Wyniki dostępne na radioandrychow.pl
Źródło: Nadleśnictwo Andrychów
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Odpady w dniu wywozu należy wystawić przed nieruchomość 
najpóźniej do godz. 9.00!
Przypominamy, że za odpady wielkogabarytowe uznaje się odpady ko-
munalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być 
umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych.
UWAGA! Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego 
rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, 
panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe 
lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, 

motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady zielone, 
worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi. W/w odpady NIE 
BĘDĄ ODBIERANE spod nieruchomości! Można je oddać do Punk-
tów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanych 
w Andrychowie zgodnie z zapisami REGULAMINU KORZYSTA-
NIA Z PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY ANDRYCHÓW. Regu-
lamin można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego w Andrychowie pod 
adresem: andrychow.eu (zakładka: gospodarka-odpadami).

Źródło: ZGK

Urząd Miejski w Andrychowie informuje, że w miesiącach październik-listopad 2020 r. na terenie Gminy Andrychów 
nastąpi odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon 
(z samochodów osobowych) bezpośrednio spod nieruchomości jednorodzinnych.

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych
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Propozycje książkowe Miejskiej Biblioteki Publicznej

Propozycje płytowe sklepu muzycznego „Mikrus”

Jacek Dukaj 
„Imperium chmur”

Zmierzch kultury samurajów i narodziny 
nowoczesnej Japonii. Życie, nauka i wojna 
– w literackim majstersztyku Jacka Dukaja 
inspirowanym „Lalką” Bolesława Prusa.
 Pod koniec XIX wieku do cesarza Mutsu-Pod koniec XIX wieku do cesarza Mutsu-
hito trafia Stanisław Wokulski, emisariusz 
Kraju, Którego Nie Ma, aby zawrzeć so-
jusz oparty na odkryciu doktora Geista: 
technologii metalu lżejszego od powietrza.
[wydawnictwoliterackie.pl]

Marta Kisiel 
„Małe Licho i lato z diabłem”

Małe Licho i Bożek, świeżo upieczony absol-
went klasy trzeciej, wyruszają na wakacje w sa-
mym środku lasu. Nie podejrzewają nawet, że 
Prawdziwa Wielka Przygoda przyjdzie wraz 
z letnią burzą, która wywróci ich plany do góry 
nogami. Na domiar złego pół chłopiec, pół 
widmo, pół glut musi zamienić czorta i anio-
ła stróża na innego kompana, rodem ze swych 
najgorszych snów. Trochę śmieszna, a trochę 
straszna opowieść o przyjaźni, która potrafi 
wyrosnąć mimo największych przeciwieństw. 
[empik.com]

Roshani Chokshi 
„Aru Shah i koniec czasu” 
(seria Kroniki Pandawów)

ARU SHAH ma tendencję do naciągania praw-
dy – robi to, by zyskać sympatię w prywatnej 
szkole, do której uczęszcza. Kiedy jej koledzy 
z klasy latają prywatnymi odrzutowcami na eg-
zotyczne wakacje, ona spędza wolny czas w Mu-
zeum Starożytnej Sztuki i Kultury Indyjskiej, 
którego kustoszem jest jej mama. Czy to zatem 
dziwne, że Aru zmyśla opowieści o tym, że po-
chodzi z rodziny królewskiej, podróżuje do Pa-
ryża i ma własnego szofera? [galeriaksiazki.pl]

Po blisko czterech latach od platynowego 
debiutu „Wielkie Sny” Sitek wraca z mate-
riałem! „Nowy Vibe” to czternaście premie-
rowych utworów, w których autor urządza 
swoim fanom liryczno-muzyczny roller 
coaster. Tytuł materiału nie jest przypadko-
wy, pokazuje progres Sitka na wszystkich 
artystycznych polach. „Nowy Vibe” to doj-
rzałość, to otwarcie się na nową muzykę, to 
odwaga, która pcha do zmian. [empik.com]

The Rolling Stones 
„Goats Head Soup”

Prawdziwy klejnot w obszernej dyskogra-
fii The Rolling Stones w nowej wersji. Kla-
syczny album z 1973 roku, który zawiera 
m.in. największy hit Stonesów – „Angie”. 
Na reedycji, poza podstawową trackli-
stą, pojawi się 10 dodatkowych utworów, 
w tym 3 niepublikowane nigdy wcześniej: 
„Criss Cross”, „All The Rage” oraz „Scar-
let” z gościnnym udziałem Jimmy’ego Pa-
ge’a na gitarze. [empik.com]

Cleo 
„superNOVA”

To trzeci muzyczny album Cleo. Płyta 
przenosi słuchacza do świata, w którym 
nie ma ograniczeń dla brzmień i barw. Cleo 
odważnie sięga po nowoczesne światowe 
rozwiązania, jednocześnie pielęgnując sznyt 
swoich tanecznych przebojów. Twórczyni 
postarała się, aby jej muzyczna galaktyka 
była barwna, charakterystyczna i diame-
tralnie odmienna od tego, co słyszymy na 
płycie „vinyLOVA”. [empik.com]

Sitek 
„Nowy Vibe”
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W dobie koronawirusa sympatycy andrychowskiej siatkówki 
nie mają lekko, bo klub zobligowany zewnętrznymi restrykcja-
mi musiał ograniczyć dostęp kibiców na mecze. W hali może 
znaleźć się bowiem tylko osiemdziesięciu widzów. Drugoli-
gowcy zainaugurowali rozgrywki końcem września, stawiając 
czoła beniaminkowi, Startowi Namysłów. Zespół z Namysło-
wa nie miał argumentów, aby nawiązać bezpośrednią walkę 
z MKS-em, więc andrychowianie w błyskawicznym tempie, 
bo w ledwie w godzinę, zamknęli mecz, wygrywając 3:0 (w se-
tach do 7, 15 i 11). Na parkiecie w barwach MKS-u można było 
zobaczyć ponownie Macieja Fijałka, który wrócił do macie-
rzy, przejął rolę kapitana i stanął na rozegraniu, będąc najsil-
niejszym wzmocnieniem na nowy sezon. W drugim spotkaniu,  
2 października, MKS pokonał TKS Tychy 3:0. Najbliższe mecze 
seniorów MKS-u: z Volleyem Miasteczko Śląskie (10 paździer-
nika w Andrychowie), z Kęczaninem Kęty (17 października 
w Andrychowie), z Volleyem Rybnik (24 października na wy-
jeździe), z AT Jastrzębski Węgiel (7 listopada w Andrychowie).
Do walki ruszają także seniorki MKS-u. W I lidze małopolskiej wal-
czy w tym sezonie tylko sześć drużyn, a prócz andrychowianek są to: 
Kęczanin Kęty, MKS MOS Wieliczka, Bronowianka Kraków, Sande-
cja Nowy Sącz, Victoria Witkowice. Andrychowianki rozpoczynęły  
3 października od meczu z Sandecją Nowy Sącz (3:0), a później zmie-
rzą się z Kęczaninem Kęty (10 października na wyjeździe), z Victo-
rią Witkowice (17 października w Andrychowie), z MKS MOS Wie-
liczka (24 października w Andrychowie), z Bronowianką Kraków  
(7 listopada na wyjeździe). Zmagania rundy jesiennej potrwają do 
połowy grudnia.

gs Fot. Grzegorz Sroka

Wrócili do walki
Siatkarskie emocje wróciły do andrychowskiej hali. Dru-
żyna seniorów rozpoczęła sezon 2020/2021 II ligi, a se-
niorki rozpoczynają rozgrywki I ligi małopolskiej. Panowie 
w pierwszym meczu przeciwko Startowi Namysłów poka-
zali swoje wysokie aspiracje. Ze względu na remont mostu w Andrychowie oraz wzmożony 

ruch uliczny i korki na ulicy Centralnej wzdłuż budynku sułkowic-
kiej szkoły, Dyrektor ZSS w Sułkowicach-Łęgu prosi mieszkańców 
Sułkowic, Brzezinki i Targanic o w miarę możliwości omijanie uli-
cy Centralnej od 1 września i korzystanie z innych objazdów, na 
przykład ulicami: Wspólną i Górską lub Mostową i Faustyny lub 
Żwirki i Wigury, zwłaszcza w godzinach porannych między 7.00 
a 8.00 oraz w godzinach popołudniowych między 12.00 a 15.00. 
Jednocześnie przypominamy, że część ulicy Mostowej w Sułkowi-
cach jest jednokierunkowa. Jadąc od Sułkowic-Łęgu około 300 m 
przed mostem w Sułkowicach Środkowych jest zakaz. Z kolei od 
strony mostu mamy znak drogi jednokierunkowej.

Źródło: ZSS w Sułkowicach-Łęgu, Słuchacz Radia Andrychów

Komunikat dyrektora 
ZSS w Sułkowicach-Łęgu
W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim dzie-
ciom uczęszczającym do szkoły i przedszkola prosimy 
kierowców (w miarę możliwości) o omijanie ul. Centralnej. 

Konkurs na antenie Radia Andrychów!

Zapraszamy do wspólnej zabawy w konkursach 
organizaowanych wspólnie z Kocierz Hotel&SPA! 

Radio Andrychów nadaje na falach średnich (AM/MW) 1584 kHz, na 
falach cyfrowych DAB+ na kanale 8D i online na radioandrychow.pl

sport
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Działacze skompletowali latem bardzo sil-
ną kadrę – najsilniejszą od lat. Swoją war-
tość udowodnił już Kamil Karcz, grający 
na pozycji ofensywnego pomocnika i wy-
mieniający się czasem pozycjami ze snaj-
perem Arturem Różyckim. Karcz dzięki 
swojej technice i doświadczeniu bardzo 
wysoko zawiesza poprzeczkę obrońcom 
rywali, zdobywając gol za golem – po 
siedmiu meczach ma na koncie siedem 
bramek, co daje mu pozycję wicelidera 
strzelców całej ligi. Świetnie spisuje się tak-
że wspomniany Różycki, który ma już na 
koncie pięć trafień i również jest w ligowej 
czołówce. Swój dorobek mógłby nawet 
podwoić, gdyby był nieco skuteczniejszy, 
bo dzięki swojej wyjątkowej szybkości czę-
sto znajduje się w pozycjach podbramko-
wych, ale czasem brakuje mu jeszcze nieco 
zimnej krwi. Biorąc jednak pod uwagę jego 
młody wiek, to jeden z najlepszych na-
pastników, którzy występowali w barwach 
Beskidu w ostatnich latach. Duet Karcz-
-Różycki goni Mariusz Sobala, który 
powrócił do macierzy latem i zgromadził 
póki co cztery gole. 

W siedmiu dotychczasowych starciach Be-
skid wygrał sześć razy, a przegrał tylko raz. 
Porażka przytrafiła się podopiecznym tre-
nera Macieja Mrowca w niespodziewa-
nym momencie, bo na boisku beniaminka 
– KS-u Chełmek. Mimo prowadzenia gry 
i wielu dogodnych okazji, Beskid uległ 1:2. 
Jak podkreślał na antenie Radia Andry-
chów Filip Kasiński, piłkarz, a zarazem 
działacz Beskidu, taki mecz był wbrew 
pozorom potrzebny, bo okazał się kubłem 
zimnej wody, który zmotywował drużynę 
do jeszcze cięższej pracy na treningach. 
Poza tą wpadką andrychowianie sprawiali 
kibicom mnóstwo radości, notując zwy-
cięstwo za zwycięstwem, bo rozpoczęli od 
3:1 z LKS-em Jawiszowice i Węgrzcanką 
Węgrzce Wielkie. Później podopieczni 
trenera Macieja Mrowca wyszarpali zwy-
cięstwo silnemu Sokołowi Kocmyrzów, 

Z ambicjami na coś więcej
Świetny początek czwartoligowego sezonu zaliczają piłkarze Beskidu Andrychów. Podopieczni trenera Macieja Mrow-
ca seryjnie zdobywają punkty, siejąc spustoszenie w szeregach rywali. Mają jednak bardzo mocnych konkurentów 
w walce o czołowe miejsca.

złożonemu między innymi z byłych piłka-
rzy silniejszych klubów, takich jak Hutnik 
Kraków, wygrywając 2:1. Andrychowianie 
poradzili też sobie z rezerwami wyżej no-
towanych klubów, pokonując Garbarnię II 
Kraków 3:2, a Puszczę II Niepołomice 4:0. 
Ponadto Beskid rozprawił się z Proszowian-
ką Proszowice 2:0, choć w tym meczu mógł 
i powinien zdobyć nawet dwa razy więcej 
bramek, ale andrychowianom brakowało 
skuteczności, a świetnie w bramce spisywał 
się golkiper Proszowianki. Te znakomite re-
zultaty dają Beskidowi jednak „tylko” drugą 
lokatę, bo niepokonany w tym sezonie jest 
póki co Orzeł Ryczów, który z przewagą 
jednego punktu przewodzi stawce. Nieco 
w cieniu znajduje się póki co zespół, który 
tak naprawdę jest głównym kandydatem do 
mistrzostwa i awansu, a zarazem spadko-
wicz z III ligi – Wiślanie Jaśkowice. Rów-
nież zanotowali póki co tylko jedną porażkę, 
a ponadto mają mniej rozegranych spotkań, 
więc gdy nadrobią zaległości, zameldują się 
prawdopodobnie w ścisłej czołówce.
Choć jeszcze niedawno, po spadku z III ligi, 
Beskid był zaledwie średniakiem na czwar-
toligowym szczeblu, walczącym o utrzy-
manie czasem nawet do ostatniego meczu, 

w tym sezonie działacze i piłkarze mają 
chrapkę na coś więcej. Na antenie Radia 
Andrychów mówili wprost o walce o awans 
do III ligi. Drużyna ma do tego wszelkie 
argumenty, bo jest silna i wyrównana, z cie-
kawym zapleczem w postaci uzdolnionych 
juniorów. Poziom czołowych zespołów 
w IV lidze jest jednak w tym sezonie bardzo 
wysoki. Zespoły z małych miejscowości ta-
kich jak Ryczów czy Jaśkowice (choć akurat 
w przypadku Wiślan mamy raczej do czy-
nienia z ekipą ze Skawiny, bo tam rozgry-
wają swoje mecze), stworzyły silne i groźne 
drużyny. To oznacza, że walka o prowadze-
nie w IV lidze będzie bardzo zacięta, emo-
cjonująca i wyrównana. Szlagierowy mecz 
z Wiślanami Jaśkowice został odwołany z 
powodu wykrycia koronawirusa u jednego z 
piłkarzy Beskidu. Spotkanie zostanie nadro-
bione prawdopodobnie w listopadzie.
Najbliższe mecze Beskidu: z Pcimianką 
Pcim (11 października o 15:30 na wyjeź-
dzie), z Orłem Ryczów (17 października 
o 15 w Andrychowie), z Dalinem Myśleni-
ce (24 października o 15 na wyjeździe), ze 
Słomniczanką Słomniki (31 października 
o 14 w Andrychowie).

gs Fot. Grzegorz Sroka
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Walka w wadowickiej klasie A jest w tym 
sezonie bardzo wyrównana. Niepoko-
nany jest póki co lider, Skawa Wadowi-
ce, który notuje zwycięstwo za zwycię-
stwem i wyprzedza Halaniaka Targanice 
o trzy punkty. Targaniczanie póki co 
zanotowali siedem zwycięstw, jeden re-
mis (z Burzą Roczyny) i jedną porażkę 
(z Dębem Tomice). Zespół Halniaka 
może się pochwalić bramkostrzelnością, 
bo na przestrzeni dziewięciu spotkań 
zdobyli aż trzydzieści pięć goli, więc 
średnio prawie cztery na mecz. Tuż za 
Halniakiem plasuje się Orzeł Wieprz, 
który ma tylko jeden punkt mniej i wy-
gląda na to, że właśnie pomiędzy Skawą, 
Halniakiem i Orłem rozegra się walka 
o mistrzostwo i awans w tym sezonie. 
W kratkę radzą sobie za to pozostali 
reprezentanci andrychowskiej gminy 
w klasie A, czyli Huragan Inwałd, Znicz 
Sułkowice-Bolęcina i Burza Roczyny. 
Zespół z Inwałdu w dziewięciu me-
czach zgromadził dwanaście punktów 
i zajmuje jedenaste miejsce, ekipa z Bo-
lęciny ma dziewięć punktów i trzyna-
ste miejsce, a drużyna z Roczyn osiem 

punktów i plasuje się na piętnastej lo-
kacie. Przypomnijmy, że w tym sezonie 
w klasie A walczy aż osiemnaście ze-
społów. Tymczasem piłkarze zdążyli już 
rozegrać kilka derbów andrychowskiej 
gminy. W starciu Burzy Roczyny ze Zni-
czem Sułkowice-Bolęcina wygrała 4:1 
Burza, a w meczu Burzy z Halniakiem 
Targanice padł wspomniany już remis 

0:0, z kolei Huragan Inwałd pokonał 
Znicza 3:0.
Klub z Targanic wypuścił do boju w kla-
sie B swoje rezerwy. Druga drużyna Hal-
niaka spisuje się póki co bardzo dobrze, 
notując cztery zwycięstwa, jeden remis 
i jedną porażkę, co daje im miejsce 
czwarte. Gronie Zagórnik są póki co 
szóste (dwanaście punktów), a Lesko-
wiec Rzyki dziewiąty (sześć punktów).
Z kolei w IV lidze kobiet walczą w tym 
sezonie zawodniczki Burzy Roczyny. 
Popularne Pandy póki co notują słabe 
rezultaty, bo po pięciu meczach mają 
na koncie tylko jeden punkt za remis 
0:0 z Tempem Białka. Taki dorobek za-
pewnia dopiero dziewiąte, przedostatnie 
miejsce, ale przed Pandami jeszcze spo-
ro meczów i szans na podreperowanie 
dorobku.
Przypomnijmy, że zmagania w ligach 
lokalnych potrwają jeszcze do listopada, 
a aktualne terminy oraz wyniki prezen-
tujemy na bieżąco w Radiu Andrychów. 

gs Fot. Grzegorz Sroka

Sezon w pełni
Drużyny piłkarskie z terenu naszej gminy walczą o ligowe punkty, a runda jesienna jest już w pełni. Wykrystalizowały 
się tabele klas A, B oraz IV ligi kobiet. Póki co najlepiej wiedzie się Halniakowi Targanice, którego pierwsza drużyna 
plasuje się w czołówce A-klasy, a rezerwy dobrze spisują się w klasie B.
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Młodzi andrychowianie stawiając czoła tak silnym rywa-
lom muszą nieraz przegryźć gorzką pigułkę. Z Puszczą 
Niepołomice Beskid przegrał 1:5, z AP Profi Kraków 
1:4, a z Podhalem Nowy Targ 4:8. Ale Beskid potrafi też 
sięgnąć po zwycięstwo, tak jak z Bruk-Betem Termalica 
Nieciecza 2:0, czy z Górnikiem Wieliczka, również 2:0, 
który przyjechał do Andrychowa jako wicelider! Junio-
rzy andrychowskiego klubu okazali się specjalistami od 
ratowania wyniku w ostatnich minutach. W taki sposób 
wywalczyli remis z Tarnovią Tarnów 2:2, zwycięstwa 
z Dunajcem Nowy Sącz 3:2, czy z Orkanem Raba Wy-
żna 4:3. Andrychowianie powinni dołożyć jeszcze jedno 
zwycięstwo do swojego bilansu, bo pokonali 5:0 Lima-
novię Limanowa, ale zostali ukarani walkowerem za wy-
stęp nieuprawnionego zawodnika. Po jedenastu kolej-
kach andrychowianie mają na koncie trzynaście punktów 
i zajmują dwunaste miejsce. Najbliższe mecze juniorów 
Beskidu: z Okocimskim Brzesko (11 października o 11 w Andrychowie), z Prądniczanką Kraków (18 października o 12:30 w Krako-
wie), z Sandecją Nowy Sącz (25 października o 11 w Andrychowie), z Garbarnią Kraków (31 października o 10 w Krakowie). 

gs Fot. Grzegorz Sroka

Chłopaki z charakterem
Wyjątkową przygodę pełną emocji przeżywają w tym sezonie juniorzy starsi Beskidu Andrychów, którzy są beniamin-
kami na najwyższym szczeblu wojewódzkim. Podopieczni trenera Mariusza Sobali potrafią stawić czoła faworytom 
i plasują się w środku trudnej stawki. 

W meczu finałowym starli się ze sobą liderzy – Beskid jako lider IV ligi i Tem-
po jako lider okręgówki. Andrychowianie przystąpili do tego meczu w nieco 
osłabionym składzie, bo na boisku nie pojawili się jego główni snajperzy, czyli 
Kamil Karcz i Artur Różycki. Mimo to Beskidowcy zdołali ukłuć rywali 
i w regulaminowym czasie było 2:2 po golach Patryka Koima i Daniela 

Puchar wrócił do Andrychowa

Drużyna Beskidu Andrychów wygrała zmagania Pucharu Polski na szczeblu wadowickiego podokręgu. Podopieczni 
trenera Macieja Mrowca pokonali Tempo Białka po rzutach karnych, a puchar powrócił do Andrychowa po pięciu 
latach przerwy.

Budki. W rzutach karnych kibice byli świadkami 
wyjątkowego widowiska. Rezerwowy bramkarz Be-
skidu, Tomasz Kupczak, obronił aż trzy jedenastki! 
Ta wyjątkowa forma andrychowskiego golkipera po-
zwoliła Beskidowi zwyciężyć 2:0 i sięgnąć po puchar. 
Tym samym andrychowianie wyeliminowali wszyst-
kich rywali na lokalnym szczeblu i wywalczyli awans 
na szczebel wojewódzki. Struktura rozgrywek Pucha-
ru Polski w tym sezonie jest nieco zmodyfikowana 
i przed Beskidem jest teraz 1/8 finału na szczeblu 
całej Małopolski. Póki co nie wiadomo jeszcze z kim 
i kiedy dokładnie andrychowianie zmierzą się w ko-
lejnym etapie, ale z sąsiednich podokręgów awanso-
wał już MKS Trzebinia (podokręg Chrzanów), a w fi-
nale podokręgu Oświęcim Hejnał Kęty zmierzy się 
z LKS-em Rajsko w połowie listopada. Kolejna faza 
wstępnie planowana jest dopiero na wiosnę przyszłe-
go roku.

gs Fot. ze zbiorów klubu 
(facebook.com/BeskidAndrychow)



53Nowiny Andrychowskie, nr 10 (358) - październik 2020

wokół nas

Rzeźba „Andrychowskie wesele” zosta-
ła umieszczona przy szkole w Břec-

laviu. Uroczystego odsłonięcia pracy do-
konali: breclawski Burmistrz Svatopluk 
Pěček, Burmistrz Tomasz Żak oraz autor 
pracy Zbigniew Bury vel Alex Johanson. 
Obecny był również František Varga – 
artysta-rzeźbiarz. Uczniowie szkoły, przy 
której stanęło „Andrychowskie wesele” 
zaprezentowali ludowe pieśni i symbolicz-
nie wypuścili w niebo balony w kolorach 
miast partnerskich. Zbigniew Bury, dzię-
kując za ciepłe przyjęcie, dodał, iż jest mu 
niezmiernie miło, że może dołożyć węgie-
lek do współpracy polsko-czeskiej między 
miastami partnerskimi. Jak przekazało 
Muzeum w Breclaviu umowa o partner-
stwie między Břeclaviem a Andrychowem 
została zawarta w 2005. r. – Z okazji 15. 
rocznicy partnerstwa, oba miasta postano-
wiły podarować sobie obiekt artystyczny 
– pomnik, symbolizujący region miasta 
partnerskiego „Morawskie Panny Młode” 
przekazanej dla Andrychowa.
Tego samego dnia delegacja z Andrycho-
wa brała udział w uroczystym otwarciu 
dworca kolejowego po modernizacji. Bur-
mistrz Swatopluk Pěček wraz z Tomaszem 
Żakiem odsłonili tablicę upamiętniającą 
przybycie pierwszego pociągu do krajów 
czeskich.
- Bardzo się cieszę, że w tym trudnym czasie 
pandemii, udało się otworzyć muzeum. Podzię-
kowania składam również wszystkim darczyń-

com, którzy przyczynili się do powstania tablicy 
oraz do modernizacji Muzeum Kolei Železnice 
Břeclav – mówił burmistrz naszego miasta 
partnerskiego na Morawach. Wydarzeniu 
towarzyszył występ zespołu oraz wystawa 
prezentująca wpływ kolei na powstawanie 
miasta Břeclav.
Odwiedzający, mieli okazję poznać histo-
rię budowy dworca, posłuchać muzyki 
regionalnej, a najmłodsi mogli skorzystać 
z interaktywnych elementów umieszczo-

nych w lokalu.
Władze Břeclavia zagwarantowali andry-
chowskiej delegacji moc niezapomnianych 
wrażeń, rowerową wycieczkę krajoznaw-
czą oraz zaprezentowali regionalne smaki. 
Cieszymy się, że współpraca z miastami 
partnerskimi układa się wspaniale, życzy-
my dalszych sukcesów i dobrych relacji.

p Fot. Anna Płonka

Andrychowskie wesele już w Breclaviu
3 września delegacja z Andrychowa uroczyście przekazała rzeźbę miastu partnerskiemu w Czechach, Břeclavowi. Naszą 
gminę reprezentowali: Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak, jego zastępca Wojciech Polak, radne Rady Miejskiej Ewa Wą-
troba i Dorota Magiera, reprezentanci MOSKiT-u: Marcin Putyra i Anna Buda oraz Zbigniew Bury – andrychowski artysta.
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zza obiektywu

Przedstawiciele rzędu Odonata opisywane są jako organizmy prymitywne, a przecież 
wystarczy tylko jedno spojrzenie na lot ważki, aby pośmiać się z wartościujących wy-
nurzeń naukowców. Lot ważek jest stabilny we wszystkich kierunkach. W zależności 
od gatunku potrafią fruwać z prędkością od 30 km do 60 km na godzinę i przelecieć 
bez lądowania 4 tysiące kilometrów. W razie potrzeby potrafią zawisać w powietrzu 
jak nasze siermiężne helikoptery. W świecie owadów ważki to drapieżniki doskonałe. 
Larwy panują na dnach zbiorników wodnych, a żyjące jeden sezon postacie dorosłe 
na lądzie i w powietrzu. Obserwowana przeze mnie żagnica sina to jedna z naszych 
największych ważek z czterema skrzydłami, które dorastają do rozpiętości 11 cen-
tymetrów. Samiczka składała jaja na omszonym konarze nad stawkiem Wapiennika, 
dzięki czemu udało mi się do niej zbliżyć z teleobiektywem. 
Obserwowanie owadów przypomina zbieranie grzybów. Wystarczy znaleźć pierw-
szego, a następne wyłaniają się jak z podziemi. Tuż obok żagnicy dostrzegłem 
w trawie dziwną muchówkę. Czy ona nie żyje? Nie fotografuję martwych owadów. 
Ale poruszyła się i daje oznaki życia! Wymieniłem obiektyw i sfotografowałem 
owada za wszystkich stron. Dopiero analiza zdjęć wykazała, że właściwie nie sfo-
tografowałem muchówki, ale „drapieżnego” grzyba z rodziny owadomorkowców, 
który przejął kontrolę nad ciałem owada. Widoczny na skrzydłach muchówki biały 
nalot, to zarodniki – pociski, którymi grzyb strzela do kolejnych ofiar. Scenariusze 
do filmów scence-fiction powstawały miliony lat temu. 

 Jerzy Tomiak

Żagnica sina i drapieżny grzyb 
Fotografowanie „makro” w terenie utrudniają przede wszystkim: podmuchy powietrza, ruchliwość owadów oraz ko-
mary, które bezlitośnie kąsają zamarłego w bezruchu fotografa. Mimo tylu przeciwności, jeszcze nigdy nie wróciłem 
spod wapiennika w Inwałdzie bez ciekawych zdjęć. To wyjątkowe miejsce pod każdym względem. 
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