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pomagamy!

Stwierdzono u niej całkowitą agenezję ciała modzelowatego, czyli brak połą-
czenia między obiema półkulami mózgu. Marcysia ma małomózgowie oraz 
cierpi na padaczkę. Rozwój psychoruchowy maleństwa jest znacznie opóź-
niony, dlatego potrzebuje specjalnego sprzętu oraz leczenia. Dzięki intensyw-
nej rehabilitacji Marcelinka robi swoje małe-wielkie kroki po zdrowie.
Tegoroczna edycja biegu z uwagi na sytuację epidemiczną była inna od wszyst-
kich dotychczasowych. Nie odbyła się w jednym miejscu i czasie w ramach 
ogromnego eventu, a trwała cały miesiąc w sieci: od 14 września do 14 paź-
dziernika. To Państwo decydowali o formie oraz czasie aktywności i wpłacali 
„cegiełki” za pokonane kilometry za pośrednictwem portalu zrzutka.pl 
Organizatorzy: Miejski Ośrodek Sportu Kultury i Turystyki w Andrycho-
wie wraz z Fundacją Promyczek postawili poprzeczkę bardzo wysoko 
– wyznaczyli sobie cel zbiórki – 25 tys. zł. Tymczasem dzięki Państwu 
oraz sponsorom udało się zgromadzić 41 tyś. zł. To rekord wszystkich 
dotychczasowych edycji! 

W imieniu Marcelinki z całego serca chcemy podziękować wszystkim, którzy z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem pomogli w organizacji i przyczynili 
się do rozpowszechnienia tegorocznego Biegu po Serce Zbója spod Złotej Górki. Dziękujemy również wszystkim uczestnikom, którzy licznie wzięli udział 
w nietypowym i tak znaczącym dla nas biegu. Dziękujemy tym, którzy razem z nami potrafili cieszyć się z chęci niesienia pomocy. Dzięki Wam świat 
Marcelinki nabiera nowych barw i daje możliwość wykonania kolejnego kroku naprzód. Pamiętajcie! Nie liczy się to ile posiadacie, ale to ile dajecie innym 
i jak się z nimi dzielicie, a szczery uśmiech i dobre słowo czyni każdy dzień piękniejszym.

Rodzice i siostra Marcelinki 

VIII edycja Biegu po Serce Zbója 
spod Złotej Górki zakończona sukcesem. Padł rekord!
Bieg po Serce Zbója spod Złotej Górki to impreza sportowo-rekreacyjna o charakterze charytatywnym. Wydarzenie 
ma na celu pomoc chorym dzieciom (usunąć z naszej gminy) – podopiecznym Fundacji Promyczek. Dodatkowo im-
preza promuje zdrowy tryb życia wśród mieszkańców, zachęcając do aktywności fizycznej. Bohaterką ósmej edycji 
była Marcelinka. Dziewczyna urodziła się 7 lipca 2019 r.  z poważnymi wadami rozwojowymi mózgu. 

KZWM OGNIOCHRON S.A.
ABS Bank Spółdzielczy 

w Andrychowie 
Andoria sp. z o.o. 

Elpida Spółka Jawna
Alfred Gibas, Paweł Rajda

HotPay.pl 
SP nr 2 im. Marii Konopnickiej

CKZiU w Andrychowie
LGD „Wadoviana” 

Setki ludzi i pracowników 
lokalnych firm

VIII edycję Biegu po Serce Zbója spod Złotej Górki wsparli:
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Na placu Mickiewicza o godzinie 13.00 pojawiło się około sie-
demdziesięciu demonstrantów. Część spoza naszej gminy, o czym 
świadczyły tablice rejestracyjne samochodów, którymi przyjechali 
do Andrychowa. Na miejsce zbiórki przyszli bez osłon na nos i 
usta. Było mnóstwo policji i radiowozów. Nie zabrakło też straż-
ników miejskich. Uczestników bez maseczek legitymowano. Jed-
na z wypowiadających się przez megafon kobiet twierdziła, że 
mamy do czynienia z III wojną światową. W imieniu władz miej-
skich kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich UM Krzysztof  
Wójcik ogłosił rozwiązanie zgromadzenia, gdyż powiat wado-
wicki znalazł się w czerwonej strefie i dopuszczalne są wiece do 
10 osób. Demonstranci nie przyjęli tego do wiadomości, twier-
dząc jakoby decyzja nie ma podstaw prawnych. Jeden z głównych 
organizatorów udał się z policjantami do radiowozu i pojechał ze 
stróżami prawa do komisariatu. Tu przed budynek policji dotarli 
demonstranci domagający się zwolnienia kolegi. Opuścił on ko-
misariat po kilku godzinach.
Wobec 54 uczestników demonstracji skierowano wnioski do 
sądu o ukaranie głównie za brak osłon nosów i ust, ale też udział 
w nielegalnym zgromadzeniu po jego rozwiązaniu.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Demonstracja w Andrychowie

17 października odbyło się zgromadzenie przeciwników 
obostrzeń związanych z pandemią, a nawet poddających 
w wątpliwość fakt jej występowania. Wszystko pod bacz-
nym okiem sporej liczby policjantów.

reklama

Najpierw 27 października odbyła się „Przejażdżka po wolność 
Andrychów 2020”.  Po godz. 15.30 na parkingu przy al. Adama 
Wietrznego zaczęły pojawiać się pierwsze samochody ze strajku-
jącymi. Wśród nich można było zauważyć kobiety, mężczyzn, a 
nawet dzieci. Zbiórka odbywała się w spokojnej atmosferze, bez 
zbędnych emocji, a także pod nadzorem policji.
Spokój zakłóciło pojawienie się grupy kilkudziesięciu zamasko-
wanych kibiców, którzy spowalniali wyjazd konduktu samocho-
dów z parkingu na trasę przejazdu. Pod eskortą Policji protestują-
cym udało się pokonać bezpiecznie trasę. Na autach strajkujących 
pojawiły się hasła, z którymi utożsamiają się ich kierowcy i pasa-
żerowie: Mówimy NIE deptaniu praw kobiet, NIE brakowi wy-
boru, NIE obłudzie rządzących, Dlaczego teraz! W akcji wzięło 
udział ok. 30 strajkujących.
Na 28 października zaplanowano manifestację na placu Mickie-
wicza. Miała się odbyć o godz. 14.00. Całość była pomyślana jako 
swoista kontynuacja protestu samochodowego z dnia poprzednie-
go. Przyszło jednak niespełna 20 osób, kilka kolejnych chodziło z 
plakatami wzdłuż ulicy Legionów. Porozmawiali w swoim gronie, 
nie wznieśli nawet swoich haseł. Opuścili plac około 14.30. Ca-
łość obserwowało z radiowozu paru policjantów. Organizatorzy 
przyznali, że wyznaczona pora manifestacji była nieodpowiednia. 
Postanowiono, iż będzie podjęta kolejna próba przeprowadzenia 
protestu w Andrychowie 30 października o godz. 17.00. 
30 października odbył się  kolejny andrychowski protest przeciw-
ko zaostrzeniu - po decyzji Trybunału Konstytucyjnego – prawa 
aborcyjnego. Manifestacja, nie da się ukryć o niskiej frekwencji, 
rozpoczęła się na placu Mickiewicza po godz. 17.00. Przyszło 
kilkanaście osób. Kilka odeszło, sądząc, iż do manifestacji nie doj-
dzie. Przeszkadzał też deszcz. Po rozmowie z policją grupa pro-
testujących udała się chodnikiem wzdłuż ulicy Krakowskiej, dalej 
m.in. na Garncarską  a potem skierowała się pod Urząd Miejski, 
by zakończyć całość ponownie na pl. Mickiewicza. Zbiórkę i po-
chód obserwowali policjanci w kilku radiowozach.

ap, jd  Fot. Jacek Dyrlaga
Szersze relacje, zdjęcia i filmiki można obejrzeć na stronie inter-
netowej radioandrychow.pl

Andrychowski strajk 
nie tylko kobiet
Protesty i manifestacje trwają w Polsce od drugiej połowy 
października. Odbywają się nie tylko w dużych miastach. 
Do manifestacji włączył się też Andrychów.
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Do zakupu serca skłoniła nas nie tylko inicjatywa Pani Sylwii, ale 
też analiza sytuacji, w której się znaleźliśmy. Wirus i częściowe, 
bądź całkowite ograniczenie działalności wielu placówek spra-
wiło, że wielu z nas nie miało gdzie oddać zebranych zakrętek, 
a pomoc dla dzieciaków była wstrzymana. (Dlatego u nas serce 
stanęło na świeżym powietrzu) – żaden wirus nam nie straszny.
Zbieramy plastikowe nakrętki, które odbierać od nas będzie 
Fundacja „Promyczek”. Zajmie się przekazaniem nakrętek do 
punktu skupu, a uzyskane środki finansowe przekaże na sprzęt 
i rehabilitacje dla swoich podopiecznych. 
Plastikowe nakrętki są bardzo cennym surowcem wtórnym, 
o czym wielu z nas najzwyczajniej zapomina i wyrzuca je do kosza. 
Nakrętki mają większą wartość niż całe plastikowe butelki. Firmy 
recyklingowe z nakrętek wykonują plastikowy granulat, z którego 
produkowane są między innymi worki na śmieci, donice, długopisy 
czy też narzędzia ogrodowe. Zbierać można wszystkie rodzaje na-
krętek – po napojach, produktach spożywczych, kosmetykach czy 
butelkach z chemią gospodarczą, nie ma znaczenia ich kształt czy 
kolor. Ważne, aby nakrętki nie posiadały elementów dodatkowych 
takich jak uszczelki, kawałki folii czy papieru. 
Zachęcamy do zbierania nakrętek także ze wzglądu na ekologię. 
Wspierajmy świadomą segregacje śmieci, recykling i jednocześnie 
pomagajmy potrzebującym. Bo pomaganie jest fajne!

Źródło: MOSKiT w Andrychowie 

Nakręćmy się na pomaganie

Pomaganie innym Andrychowianie mają już we krwi, stąd 
też kolejny pomysł na pomoc potrzebującym, a miano-
wicie kosz w kształcie serca, do którego wrzucać można 
plastikowe nakrętki. Kosz, którego inicjatorką jest miesz-
kanka Andrychowa Sylwia Jończyk, stanął niedawno 
przed Krytym Basenem w Andrychowie. 

Koronawirus u strażaków
20 proc. strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w powiecie 
wadowickim zostało wyeliminowanych z pracy z powodu ko-
ronawirusa (stan na koniec października). Potwierdził nam to 
rzecznik prasowy Komendy Powiatowej PSP Krzysztof Cieciak.

- Obecnie chorych na COVID-19 jest trzynastu strażaków a kolejnych ośmiu 
przebywa na kwarantannie – mówi rzecznik. - W sumie zatrudnionych jest 
w całym powiecie 115 osób na etatach PSP. Komenda Powiatowa Pań-
stwowej Straży Pożarnej nie przyjmuje żadnych petentów. Można się 
kontaktować jedynie mailowo lub telefonicznie (nr 33 873 43 84). 
Praca odbywa się na zmiany. Połowa załogi pracuje na miejscu a resz-
ta w trybie zdalnym. Krzysztof  Cieciak potwierdza, że w czasie pan-
demii wzrósł odsetek wyjazdów do tak zwanych zdarzeń medycz-
nych. Strażacy udzielają pierwszej pomocy.    
                          jd

– Apeluję, aby dostosowywać się do obostrzeń – mówił bur-
mistrz. – Nie lekceważmy koronawirusa, uważajmy na siebie. Re-
dakcja „Nowin Andrychowskich” i Radia Andrychów przyłącza 
się do tego apelu!

jd

Burmistrz przeszedł COVID-19

Wśród kilkuset zakażonych koronawirusem osób w na-
szej gminie był burmistrz Tomasz Żak. Włodarz wrócił już 
do pracy. Jeszcze podczas choroby apelował o rozwagę.
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- Staramy się przywrócić tę świetlicę do użytku publicznego – mówi dyrek-
tor Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie Marianna 
Żmija. - Ona nie nadawała się do wykorzystania, nie przystawała do dzi-
siejszych czasów. Chcemy wszystkie nasze obiekty przystosować do współcze-
snych potrzeb. Remont jest możliwy dzięki sponsorom, którzy nie 
tylko wspierają inwestycje materialnie, ale wręcz zachęcali dyrek-
cję CKiW do modernizacji obiektu.

jd Fot. Kamil Ćwiertka

Świetlica w remoncie
Rozpoczął się remont świetlicy wiejskiej w Sułkowicach-
Bolęcinie. Prace potrwają do końca roku.

Wydajność nowego kotła to 10 megawatów. To, jak stwierdza prezes, 
pozwoli na zapewnienie dostaw ciepła do wszystkich klientów bez 
konieczności uruchamiania urządzeń zasilanych węglem. Kocioł bę-
dzie dzierżawiony. W AEC są już mniejsze kotły gazowe, jednak ich 
łączna moc wynosi około 5 megawatów. - Nowym kotłem załatwiamy 
dwie sprawy – mówi Mirosław Nowak. - Z jednej strony zapewniamy cią-
głość dostaw, a z drugiej poprawiamy jakość powietrza w Andrychowie. Prezes 
nie wyklucza, że w zależności od potrzeb dwa mniejsze kotły gazowe 
zostaną wymienione na większe. A kiedy będzie ciszej? Od bardzo 
wielu miesięcy mieszkańcy centrum naszego miasta mają problem 
z hukiem, który dochodzi z Andrychowskiej Elektrociepłowni 
(AEC). Wszystko zmierza jednak do dobrego finału. Jak dowiedzieli-
śmy się od prezesa AEC Mirosława Nowaka, został już rozstrzygnię-
ty przetarg na wykonanie tłumika. Na razie trwają prace projektowe. 
- Myślę, że do końca roku problem będzie rozwiązany – mówi prezes. 

jd Fot. Jacek Dyrlaga

AEC odchodzi od węgla, 
Jak dowiedzieliśmy się od prezesa Andrychowskiej Elek-
trociepłowni Mirosława Nowaka, do tej firmy trafił kolej-
ny kocioł gazowy. AEC zaniecha tym sposobem całkowi-
cie z korzystania ze źródła węglowego. 

Nowy kontenerowy kocioł gazowy

- Wykonano tutaj 900 metrów drogi asfaltowej – mówi wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
w Wadowicach Adam Kubik. - W ten sposób mamy całe Sułkowice-Bolęcinę zakończone. Już 
nie ma w tym sołectwie ani metra drogi powiatowej, gdzie nie położony byłby świeży asfalt. Nowo 
wyremontowany fragment drogi znajduje się między zjazdem w kierunku bolęciń-
skiego stadionu i przystankiem autobusowym a drogą gminną pod Jawornicą. Przy-
pomnijmy, iż wcześniej remontowano pozostałe odcinki jezdni. O przeprowadzenie 
prac modernizacyjnych apelowała bolęcińska Rada Sołecka i sołtys Aleksander Obo-
za. Miejsce to wizytował też starosta Eugeniusz Kurdas, który spotkał się z sołtysem.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Sułkowice-Bolecina: Jazda po gładkiej nawierzchni
Kierowcy korzystający z drogi w górnej części Sułkowic-Bolęciny mają powody do zadowolenia, a ci którzy zawitali tu 
po przerwie – do pozytywnego zaskoczenia. Wyremontowano znaczny odcinek tej trasy, którą administruje samorząd 
powiatowy.
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Ceremonia z udziałem burmistrza Tomasza Żaka i skarbnika gmi-
ny Doroty Żywioł ze względu na pandemię miała skromną opra-
wę. Ograniczyła się do krótkich rozmów i złożenia podpisu dy-
rektorów potwierdzających odbiór sprzętu. Jak dowiedzieliśmy się 
od obecnego na spotkaniu dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty 
Andrzeja Szafrańskiego, zakup laptopów to niejako druga część 
wcześniejszego przedsięwzięcia „Zdalna Szkoła”. Poprzednio 
kupiono tablety i kilka laptopów. Obecnie wyłącznie te ostatnie. 
- Sprzęt zakupiono z przeznaczeniem na zdalne nauczanie, gdyby nam się 
takie przytrafiło – dodaje dyrektor. Pozyskane pieniądze początkowo 
planowano wydać na 50 laptopów, ale znaleziono bardzo dobrą 
ofertę i zakupiono 57 sztuk.
Przydział sprzętu jest następujący: SP nr 2 – 10 laptopów, SP nr 
4 – 9, SP nr 5 – 4, ZSS Inwałd – 6, ZSS Roczyny – 7, ZSS Sułko-
wice-Łęg – 7, ZSS Targanice – 3, ZSS Zagórnik – 2, ZSS Rzyki 
– 4, ZSS Sułkowice-Bolęcina – 3, Publiczna Szkoła Podstawowa 
SPSK – 2.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Dyrektorzy szkół odebrali laptopy

57 laptopów trafiło 7 października do wszystkich szkół 
podstawowych gminy Andrychów. Urząd Miejski wysta-
rał się o pieniądze na ten cel w ramach projektu „Zdalna 
Szkoła Plus”. 

W skład sztafety dziewcząt weszły: Dominika Cinal (2a), Emi-
lia Drzazga (2b), Julia Dwornik (1c), Natalia Kłaput (2e), 
Martyna Matlak (2ep), Weronika Pieczarka (2b), Julia Sapeta 
(2b), Kinga Suchanek (2h). Opiekun: Anna Guzdek.

Skład sztafety chłopców: Arkadiusz Białek (1c), Kamil Ma-
słoń (3e), Wojciech Sordyl (3e), Mikołaj Szilder (1e), Woj-
ciech Trojak (1c), Wojciech Wnęczak (2h), Adam Wronka 
(1f), Daniel Wróbel (2ep). Opiekun: Roman Rupik.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Źródło: LO Andrychów

Podwójne wicemistrzostwo LO

Drużyna biegowa dziewcząt i chłopców LO im. Marii Skło-
dowskiej-Curie w Andrychowie zdobyła wicemistrzostwo 
powiatu w sztafetowych biegach przełajowych w ramach 
Małopolskiej Licealiady Młodzieży Szkolnej. Zawody 
powiatowe odbyły się 8 października na stadionie MKS 
„Skawa” w Wadowicach.

- Z uwagi na to, że w Andrychowie nie było w tym roku dożynek, został 
on wręczony gospodarzowi w nieco inny sposób. Zachowana została tradycja, 
czyli wręczenie wieńca dożynkowego dla gospodarza gminy – mówi Czesława 
Wojewodzic, prezes Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Andry-
chowie. Panie przyszły pięknie ubrane w strojach krakowskich. Do-
żynkowe dzieło odebrał burmistrz Tomasz Żak w asyście swojego 
zastępcy Wojciecha Polaka.
Wieniec uwity został w imieniu SGW przez Panią Halinę Brzazgacz. 
Poświęcono go wcześniej w sanktuarium na Jasnej Górze w Czę-
stochowie. Zgodnie z tradycją będzie on przechowywany przez rok.

kć, jd Fot. Jacek Dyrlaga

Wieniec dożynkowy przekazany w ręce burmistrza

W środę 14 października w Urzędzie Miejskim odbyło się uroczyste przekazanie lokalnym władzom wieńca dożynko-
wego przygotowanego przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie. Dopełnienie tej tradycji odbyło się 
jednak w innej formie, niż co roku. 
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Organizacja ta, przypomnijmy, zrzesza samorządy z powiatów wa-
dowickiego, oświęcimskiego i chrzanowskiego. To było pierwsze 
posiedzenie Zarządu. Jak powiedział nam po powrocie z Chrzanowa 
burmistrz Tomasz Żak, dyskutowano o pomysłach na temat kierun-
ków rozwoju Małopolski Zachodniej oraz co konkretnie powinno 
Forum realizować. – Zależy nam na tym, aby wszystkie działania, które 
podejmiemy, były ponadregionalne – powiedział nam burmistrz. – Powin-
ny być zatem ponadgminne i ponadpowiatowe. A w nowym rozdaniu fundu-
szy Unii Europejskiej jest wręcz wymóg, aby inwestycje wykraczały poza jedną 
gminę. W związku z tym Tomasz Żak widzi szansę na rozbudowę 
infrastruktury, transportu publicznego czy drogownictwa. Burmistrz 
chce, aby na nasze tory wjechały Koleje Małopolskie, które obsługi-
wałyby linię z Krakowa do Bielska-Białej. Inni włodarze dopominali 
się ożywienia linii Kraków – Oświęcim przez Brzeźnicę i poprawę 
na trasie Kraków – Oświęcim przez Trzebinię. Będą podjęte rozmo-
wy z przedstawicielami kolei, tym bardziej że trwają modernizacje 
linii kolejowych i samorządowcy chcą wiedzieć, co dalej. Część po-
siedzenia Zarządu Stowarzyszenia poświęcono zagospodarowaniu 
odpadów, bo to problem każdej gminy. Zastanawiano się, jak mini-
malizować obciążenia przypadające na mieszkańców. Gospodarzem 
następnego posiedzenia Zarządu będzie Andrychów.

jd Fot. UM w Chrzanowie

Pomysły na Małopolskę Zachodnią

6 października w Chrzanowie odbyło się zebranie Za-
rządu Stowarzyszenia „Forum Małopolski Zachodniej”. 
Uczestniczył w nim burmistrz Andrychowa Tomasz Żak, 
którego wybrano wiceprezesem tego gremium. 

reklama

Zgłosiło się trzydzieści osób, z których sześciu chętnych nie za-
kwalifikowało się do oddania krwi. Wśród przybyłych znaleźli się 
„weterani krwiodawstwa”, którzy cyklicznie oddają krew oraz aż 
dziesięcioro nowych krwiodawców. Zebrano 13,5 l. krwi. Wyda-
rzenie odbyło się z zachowaniem wszystkich niezbędnych wymo-
gów sanitarnych.

ap Fot. Miłosz Pytel

Kolejna akcja krwiodawstwa

7 października w siedzibie Zarządu Miejskiego Polskiego 
Czerwonego Krzyża przy ulicy Starowiejskiej odbyła się 
kolejna akcja krwiodawstwa. 

W ostatni piątek października 
stawiano okazały słup rekla-
mowy z logo sieci McDonal-
d’s. Widać go z dużej odległo-
ści. Bardzo zaawansowana jest 
też już budowa samego obiek-
tu baru. Według planów ma 
być uruchomiony w listopa-
dzie. Przypomnijmy, iż sieć tej 
marki działa w Polsce od 1992 
roku i posiada głównie na za-
sadach franczyzy w naszym 
kraju blisko 440 placówek ga-
stronomicznych w ponad 150 
miejscowościach. Pracuje w 
nich 24 tysiące osób.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

McDonald’s 
coraz bliżej otwarcia
Większy niż na co dzień ruch panował 30 października na 
budowie obiektu McDonald’s w Andrychowie. Bar szyb-
kiej obsługi tej sieci powstaje na Górnicy przy ulicy Kra-
kowskiej obok zjazdu na Nidek.
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Drogownictwo – sporo inwestycji
Jednym z pierwszych punktów obrad była problematyka drogo-
wa. Analizowano realizacje inwestycji w 2019 roku. Sporo działo 
się pod tym względem w gminie Andrychów. Z danych przedsta-
wionych na posiedzeniu wynika, iż w ubiegłym roku w ramach 
przedsięwzięć modernizacyjnych przeprowadzono I etap przebu-
dowy drogi powiatowej Andrychów – Rzyki za kwotę 751 tys. zł. 
W tym roku za identyczną sumę, wydatkowaną tym razem przez 
władze andrychowskiej gminy, inwestycja jest realizowana. Przed-
sięwzięcie należy do największych prowadzonych przez samo-
rząd powiatowy. Pod względem nakładów na poszczególne gmi-
ny Andrychów ustępuje tylko Wadowicom (884 tys. zł). Podczas 
sesji przypomniano, że samorząd andrychowski za kwotę ponad 
3 miliony złotych samodzielnie wybudował ciąg pieszo-rowerowy 
przy ulicy Lenartowicza, a to droga powiatowa. W sumie nakłady 
na inwestycje na „powiatówkach” pochłonęły w ubiegłym roku 
ponad 15, 8 mln zł, z czego blisko 8,2 mln zł wyłożyły gminy. 

Ochrona środowiska – program nie całkiem zrealizowany
Podczas sesji analizowano realizację „Programu Ochrony Środo-
wiska dla Powiatu Wadowickiego”. Władze powiatu oraz gmin 
położonych w powiecie wadowickim wydały w latach 2018 
– 2019 ponad 110 mln zł na inwestycje poprawiające jakości 
powietrza. Wlicza się w to m.in. poprawę stanu dróg, wymianę 
starych kotłów na bardziej ekologiczne czy termomodernizację 
budynków. Z kolei bez mała 30,5 mln zł wydano na ochronę 
wód, w tym zwłaszcza rozwój sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. 
Większość zadań z „Programu…” została zrealizowana. Nieste-
ty, jak zaprezentowano w materiałach, nie realizowano przedsięwzięć 
polegających na prowadzeniu upraw energetycznych, budowie ekranów aku-
stycznych, działań mających na celu ograniczanie emisji hałasu pochodzą-
cego z sektora gospodarczego, wyznaczaniu obszarów cichych, wdrażaniu 
systemów małej retencji, w tym na obszarach leśnych, tworzeniu zbiorników 
chroniących przed powodzią. Nie utworzono Gminnych Punktów Zbierania 
Odpadów Niebezpiecznych. Nie zrealizowano także zadania polegającego 
na zwiększeniu lesistości powiatu. Powierzchnia lasów zmniejszyła się w po-
równaniu do 2017 r. o 46,26 ha.

„Naprawianie” szpitala
Radni przegłosowali „Program naprawy Zespołu Opieki Zdro-
wotnej w Wadowicach na lata 2020 – 2022”. Dotyczy to zwłasz-
cza Szpitala Powiatowego. Dokument ten zawiera plany m.in. 
poprawy ładu organizacyjnego, rentowności jednostki, zwiększe-
nia oszczędności, polepszenia zarządzania mieniem, stworzenie 
z ZZOZ atrakcyjnego pracodawcy. W tym roku ma nastąpić 
spora poprawa wyniku finansowego placówki, podobnie ma być 
2021 r.

Apeluj do ministra zdrowia
Radni powiatowi jednogłośnie przyjęli na sesji uchwałę – oświad-
czenie do ministra zdrowia oraz Małopolskiego Oddziału Wo-
jewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Sprawa dotyczy 
pielęgniarek pracujących w domach pomocy społecznej.
DPS-y nie są placówkami służby zdrowia, ale zatrudniony tam 
biały personel de facto pracuje tak, jak w zakładach długoter-
minowej opieki zdrowotnej. W związku z tym Rada Powiatu 
w Wadowicach uchwaliła apel do ministra zdrowia, aby zmienił 
stosowne rozporządzenia i inne akty prawne, dostosowując do 
stanu rzeczywistego. 
- Obecnie w domach pomocy społecznej przebywają mieszkańcy z coraz bar-
dziej ograniczoną sprawnością, osoby leżące z wieloma schorzeniami zdro-
wotnymi, wielochorobowością w zakresie zdrowia somatycznego, psychicznego 
lub z niepełnosprawnością intelektualną – czytamy w uchwale. - Ten 
stan wymaga od pielęgniarek zatrudnionych w tych jednostkach nie tylko 
pielęgnacji, ale realizowania świadczeń zdrowotnych w zakresie zapobiegania 
i profilaktyki powikłań.

Oświatowe podsumowania i nagrody
Ponieważ sesja odbywała się też po Dniu Edukacji Narodowej 
nie mogło zabraknąć wątków oświatowych. Przedstawiono spra-
wozdanie z działalności placówek, których organem prowadzą-
cym jest Starostwo Powiatowe w Wadowicach. Była to też okazja 
do wręczenia nagród dyrektorom szkół ponadpodstawowych, 
poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodków szkol-
no-wychowawczych. Ze względów bezpieczeństwa antykorona-
wirusowego nie zaproszono wyróżnionych nauczycieli. Nagrody 
pieniężne tradycyjnie przelewane są na konta osobiste, a gratula-
cje przekażą dyrektorzy.

jd Fot. YouTube

Wielotematyczna sesja Rady Powiatu

15 października obradowała Rada Powiatu w Wadowicach. Było to klasyczne posiedzenie na sali, przy zachowaniu 
pełnych rygorów antypandemicznych i ograniczeniu dostępu osób z zewnątrz.
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Jak się zostaje studentem Cambrid-
ge? Opowiedz o drodze, która cię tam 
doprowadziła?
Ta droga składała się z kilku etapów. Jeden 
wynikał z drugiego i każdy z nich odegrał 
ważną rolę. Na pewno początkiem tej 
drogi było Gimnazjum nr 1 im. Polskich 
Noblistów w Andrychowie, gdzie mate-
matyki uczył mnie pan Robert Małysiak. 
Kończyłem podstawówkę na osiedlu i do 
osiedlowego Gimnazjum miałem parę 
kroków. Ale o wyborze szkoły położo-
nej na drugim końcu miasta zdecydowała 
opinia o panu Małysiaku jako bardzo do-
brym nauczycielu matematyki. Więc wy-
bór dla mnie był oczywisty (dla rodziców 
mniej, bo daleko). Potem poszedłem do 
Liceum im. Witkowskiego w Krakowie. 
Nie byłoby tego właśnie Liceum, gdy-
bym tam nie pojechał ze swoim nauczy-
cielem z Gimnazjum po odbiór nagrody 
laureata konkursu matematycznego. Po-
prosiłem rodziców, żeby zawieźli mnie 
tam na dzień otwarty… Spodobało mi 
się to miejsce (rodzicom… mniej, bo da-
leko). W Liceum matematyki uczył mnie 
również bardzo dobry nauczyciel, dr Ja-
cek Dymel, który wychował wielu olim-
pijczyków. Od pierwszej klasy Liceum 
startowałem już w różnych konkursach 
i olimpiadach, do tego zacząłem jeździć 
na obozy matematyczne.
I jeden z tych obozów (niedaleko, bo 
w Milówce), na który przyjechało wielu 
uczestników z Europy, okazał się kluczo-
wy. Do jego organizatorów należał Paweł 
Piwek, wówczas student drugiego roku 
matematyki na Cambridge. Zacząłem 
z nim rozmawiać i dopytywać się o szcze-
góły związane ze studiami. Paweł był dla 
mnie przykładem, że wszystko jest moż-
liwe. I wtedy na poważnie zacząłem się 
zastanawiać nad swoją policealną przy-
szłością.

Kiedy to było?
Między pierwszą a drugą klasą. Wtedy 
to Cambridge postawiłem sobie za cel 
i zacząłem go traktować bardzo poważ-
nie. Ponieważ sam proces aplikacyjny jest 
długotrwały, nie mogłem czekać z decy-
zjami do matury.
Przybliż szczegóły tego procesu. 
Może przyda się jako instruktaż an-
drychowskim licealistom.
Jeżeli chodzi o proces aplikacyjny, pierw-
szym terminem dla uczelni w Oxfordzie 
i w Cambridge, jest 15 października, ale 

rok przed podjęciem planowanych stu-
diów. A zatem, już rok wcześniej musia-
łem złożyć list motywacyjny, w którym 
opisywałem moje zainteresowania ma-
tematyką, jak również inne osiągnięcia. 
Oprócz tego, musiałem dołączyć prze-
widywane przez nauczycieli oceny z ma-
tury. Na podstawie tego listu i tych ocen 
zostałem zaproszony na wstępną roz-
mowę i testy z matematyki. Ciekawostką 
był fakt, że jednym z egzaminatorów był 
prof. fizyki, kiedyś podopieczny Stephe-
na Hawkinga. Wtedy pojechałem do An-
glii pierwszy raz. To był grudzień. Byłem 
w trzeciej klasie Liceum.
List motywacyjny, rozmowa… To już 
wszystko?
Nie, to zaledwie połowa drogi. Trzeba 
było czekać miesiąc na wynik rozmowy. 
Można było być odrzuconym lub otrzy-
mać ofertę. Oferta była informacją o tym, 
jakie wyniki matury muszę uzyskać, abym 
został przyjęty na Uniwersytet. Przekła-
dając to na konkret, musiałem się znaleźć 
w grupie pięciu procent maturzystów 
z najlepszymi wynikami z matematyki, in-
formatyki i angielskiego. I w najlepszych 
dziesięciu procentach z języka polskiego. 
Ten polski wydawał mi się dość dziwny, 
ale tak było w ofercie.
Rozumiem, że to, o czym mówisz do-
tyczyło polskiej matury? 
Tak. Ale to nie wszystko. Bo na mate-
matykę na Cambridge są dwa egzami-
ny wstępne „STEP”. Odbywają się one 
w czerwcu. Te egzaminy wymagały spe-
cjalnych przygotowań.
Dlaczego?
Bo egzaminy są budowane pod brytyjski 
system edukacji. Tamtejszy program dla 
liceów nie pokrywa się z naszym, więc 
musiałem nadrobić pewne zagadnienia. 
I znów eskapada do Anglii?
Nie. Te egzaminy zdawałem w Centrum 

Wszystko jest możliwe
Z Piotrem Ryłko, studentem Uniwersytetu w Cambridge rozmawia Jadwiga Janus

Z Piotrem spotkałam się w środę, w ostatni dzień września. Choć siedział już na walizkach, bo w piątek wylatywał 
do Londynu na inaugurację nowego roku akademickiego, wygospodarował trochę czasu, żeby zaspokoić moją cie-
kawość i zdradzić, jak zostaje się studentem jednej z najbardziej prestiżowych i zarazem najstarszych, bo działającej 
od 1209 roku, uczelni na świecie. Piotr Ryłko ma 20 lat, mieszka w Andrychowie. Jest studentem II roku matematyki 
Uniwersytetu w Cambridge. 

Piotr Ryłko
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Egzaminacyjnym w Warszawie. Na ich 
wyniki czekałem do 15 sierpnia. W mię-
dzyczasie, bo w lipcu, zostały ogłoszone 
wyniki matur. Ponieważ spełniłem wy-
magania zawarte w ofercie, jak się parę 
tygodni później okazało, zdałem też te 
dwa egzaminy wstępne, wiedziałem, że 
w tym momencie spełniło się moje ma-
rzenie o Cambridge.
Czyli cały proces kwalifikacyjny trwał 
dziewięć miesięcy. Sporo. Co się czu-
je, jak się zostaje studentem Cam-
bridge?
Wyniki oficjalne miały się pojawić o pół-
nocy. Czekałem na nie w napięciu. U nas 
była pierwsza w nocy (bo jest godzina róż-
nicy)… Natychmiast obudziłem rodziców, 
żeby się podzielić wiadomością, napisałem 
też do kolegów. Byłem bardzo szczęśliwy 
(rodzice również, chociaż znów daleko). 
Tu warto wspomnieć, że nie byłem jedy-
nym Polakiem, który aplikował i z resztą 
pozostawałem cały czas w kontakcie. 
A jak minęła euforia, czy pojawiły się 
jakieś obawy? 
Wtedy nie. Raczej to wszystko było eks-
cytujące. Największe obawy mam teraz. 
Za dwa dni samolot, a ja do końca nie 
mam pewności, czy dotrę na uczelnię, czy 
podejmę naukę w normalnym trybie... 
Opowiedz coś o studenckim życiu. 
Na Cambridge wszyscy studenci miesz-
kają w collegach. Jak się nie mylę 
w Cambridge jest ich 31. Jest to przymus 
i tradycja. Mam kolegę, który pochodzi 
z Cambridge, ale nie może mieszkać 
w swoim domu, musi mieszkać w colle-
gu. Wydaje mi się, że jest to sposób na 
budowanie uczelnianej wspólnoty. 
Jak się tam zaadoptowałeś?
Nie było to trudne, bo miałem wcześniej 
okazję poznać to miejsce. Dla osób, które 
dostały ofertę na matematykę został zor-
ganizowany w marcu kilkudniowy pobyt 
w Cambridge, podczas którego kilku stu-
dentów przeprowadziło dla nas zajęcia 
przygotowujące do czerwcowych egza-
minów. I to, że w Krakowie mieszkałem 
w bursie, też ułatwiało adaptację. 
Zamieszkałeś w tych starych, zabyt-
kowych uczelnianych murach sprzed 
kilku wieków? 
Tak. Zakwaterowałem się w swoim po-
koju. Poznałem sąsiadów. Wszyscy byli 
bardzo mili więc nie czułem się jakiś 
wyobcowany. 
Jeśli zdecydowałeś się na studia w An-

glii, to musiałeś też zadbać o dosko-
nałą znajomość języka.
Studiując matematykę musiałem po-
znać specyficzny dla tej dziedziny język. 
W chwili podjęcia studiów miałem to już 
za sobą. Bo przygotowując się w Liceum 
do konkursów, korzystałem z literatury 
anglojęzycznej. W praktyce jednak oka-
zało się, że znajomość języka ze szkoły, 
a posługiwanie się nim na miejscu, to są 
zupełnie dwie różne rzeczy; szczególnie 
w sytuacjach nieformalnych. Kiedy wy-
kładowca na sali wykładowej mówił po-
woli i wyraźnie, nie miałem żadnych pro-
blemów ze zrozumieniem. Ale problemy 
pojawiały się np. na stołówce. Często, 
podczas koleżeńskich rozmów, musiałem 
prosić o powtórzenie. Pobyt za granicą to 
najlepsza szkoła języka, więc czas zrobił 
swoje i już jest dobrze; nawet na stołów-
ce.
Studiowanie na jednej z najlepszych 
uczelni na świecie to niewątpliwy 
prestiż i przypuszczam, że niemałe… 
koszty.
W Polsce studia są darmowe, studia 
w Wielkiej Brytanii nie są darmowe. 
Trzeba płacić czesne, a jego wysokość 
zależy od kraju pochodzenia studenta. 
Kiedy ja zaczynałem studia, a było to, na 
szczęście, jeszcze przed Brexitem, roczne 
czesne wynosiło trochę ponad 9 tys. fun-
tów. Jako Europejczyk miałem dostęp do 
kredytu studenckiego udzielanego przez 
brytyjski rząd, takiego samego jak Brytyj-
czyk. Zaaplikowałem o ten kredyt. Insty-
tucja finansująca płaci uczelni za każdy 
rok mojej nauki. Kredyty studenckie są 
udzielane na bardzo korzystnych warun-
kach. Według umowy, jakiś czas po stu-
diach będę spłacał jakiś procent zarob-
ków, jeśli będą one powyżej ustalonego 
limitu. Jeśli będą poniżej, mogę kredytu 
nie spłacać. A po 30 latach zostanie on 
umorzony. 
Brexit wpłynął na zmiany warunków?
Tak. Bo aplikanci spoza Wielkiej Bryta-
nii już nie będą mieli dostępu do kredy-
tu studenckiego, a to znaczy, że gdybym 
teraz podejmował studia, moje czesne za 
matematykę wynosiłoby około 35 tys. 
funtów rocznie, czyli tyle ile muszą płacić 
studenci z Chin czy Ukrainy. Mnie jesz-
cze obejmują stare zasady.
Opowiedz, jak zorganizowany jest rok 
akademicki na twoim Uniwersytecie 
i jakie zmiany wymusił koronawirus.

Rok akademicki na Cambridge dzieli się 
na trzy trymestry. Każdy trymestr trwa 
osiem tygodni, po czym następuje ok. 
miesiąc przerwy. Wiem, że w Polsce stu-
denci mają przez cały okres nauki kolo-
kwia, a w sesji zimowej i letniej, egzaminy. 
U nas egzaminy są wyłącznie na koniec 
roku, w czerwcu. Otrzymujemy za nie 
punkty, które się sumują i na ich podsta-
wie wystawiana jest tylko jedna ocena za 
cały rok. Nie mamy ćwiczeń jak w Polsce, 
ale średnio dwa razy w tygodniu spotka-
my się z superwizorem, który jest pra-
cownikiem naukowym (jeden superwizor 
na dwóch studentów). Na każde spotka-
nie musimy przygotować rozwiązania za-
dań sporządzonych na podstawie wykła-
dów. W czasie tych spotkań dyskutujemy 
na temat rozwiązań. Tutaj nie stosuje się 
żadnych ocen.
 A co do koronawirusa… Właśnie 
w marcu, podczas przerwy, przebywałem 
w Andrychowie, gdy zostałem poinfor-
mowany, że ostatni trymestr będziemy 
kontynuować z domu, że nie wracamy 
na uczelnię. Wykłady były nagrywane lub 
wrzucane na stronę, a zajęcia z superwi-
zorem były prowadzone przy pomocy 
komunikatorów. 
Nowy rok zaczyna się z nowymi za-
sadami?
Z bardzo dużą ilością zasad. Do świąt 
Bożego Narodzenia wykłady będą wrzu-
cane na Internet, a superwizje będą się 
odbywały tradycyjnie. Na razie…
Planujesz już co po Cambridge? 
Nie jestem jeszcze pewien na 100%, bo 
wciąż rozważam różne opcje i wciąż ro-
dzą się nowe pomysły. Jeśli pojawi się te-
mat, dział, który mi się bardzo spodoba 
i będę chciał go zgłębić, to opcją jest po-
zostanie na uczelni i kontynuowanie na-
ukowej drogi. Jest grono matematyków, 
którzy używają swoich matematycznych 
i statystycznych umiejętności do osza-
cowywania przyszłych wartości różnych 
instrumentów finansowych na giełdach.
To bardzo intensywna, angażująca pra-
ca, trochę przypominająca rywalizację 
w sporcie. Wydaje mi się, że to pociąga-
jące i interesujące zajęcie i także biorę je 
pod uwagę.
Życzę ci dobrych wyborów. I dziękuję 
za spotkanie. 
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Był Pan przez dwanaście lat burmistrzem Czarnej Biało-
stockiej. Jak człowiek z Andrychowa trafił w tamte zakąt-
ki naszego kraju czyli na Podlasie?

Powód jest prozaiczny. Moją przyszłą żonę, która wychowa-
ła się w Czarnej Białostockiej na Podlasiu, poznałem w czasie 
studiów w Krakowie. Pewnego wieczoru w windzie akademi-
ka, w którym mieszkaliśmy jadąc po bułki zapytałem czy przy 
okazji nie kupić także jej. I tak już kupuje bułki przez 35 lat. 
Zaraz po studiach pracowałem w szkole w Liszkach, moja 
partnerka w szkole dla dzieci niesłyszących w Krakowie. Pla-
nowaliśmy zamieszkać w Krakowie, ale znalezienie lokum oka-
zało się w tamtym czasie nie do przeskoczenia. Po kilku miesią-
cach pracy wezwano mnie na szkółkę dla podchorążych i 9-cio 
miesięczną praktykę wojskową. Straciłem z trudem znalezioną 
stancję. Kiedy wróciłem z wojska przez kilka miesięcy nie mo-
głem znaleźć mieszkania. Wprawdzie Dorotka, moja przyszła 
żona miała wynajętą stancję, ale na dwa tygodnie przed roz-

poczęciem roku szkolnego 1989 roku właścicielka wymówiła 
jej mieszkanie. Szybka decyzja i zmieniliśmy pracę: ja przenio-
słem się do Czarnej Białostockiej jako nauczyciel matematyki, 
a żona do Białegostoku jako surdologopeda w poradni Pol-
skiego Związku Głuchych. I tak zaczęła się nasza historia na 
Podlasiu, choć wtedy nie była to ostateczna decyzja.

Jakie były Pana dalsze losy?

Kilka miesięcy po ślubie moja żona wyjechała do USA, chwi-
lę potem dołączyłem do niej. Tam spędziliśmy prawie dwa 
lata. W pewnym momencie zdecydowaliśmy się na powrót do 
Polski, do Czarnej Białostockiej, gdzie pozostali rodzice mo-
jej żony. Po powrocie ze Stanów rozpocząłem pracę w szkole 
jako nauczyciel matematyki, tym razem w drugiej funkcjonują-
cej w mieście podstawówce, a żona w Białymstoku w szkole, 
w której funkcjonowały klasy dla dzieci z wadą słuchu. Choć 
Andrychów jest daleko od Czarnej Białostockiej z czasem od-

Z Andrychowa do Czarnej Białostockiej 
czyli w windzie wszystko się zaczęło...
Z Tadeuszem Matejką rozmawia Jacek Dyrlaga
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krywałem ślady mojego rodzinnego miasta na terenie Podlasia. 
Andrychów kojarzy się na Podlasiu z dobrym materiałem na 
wsypowe, silniki z WSW oraz silną grupą hodowców gołębi. 

Jakie szkoły w Andrychowie Pan ukończył? Gdzie Pan 
studiował?

Naukę rozpocząłem w Szkole Podstawowej nr 3 i ukończyłem 
ją w 1977 roku. Jako laureat olimpiady przedmiotowej z chemii 
bezkonkursowo zostałem przyjęty do Liceum Ogólnokształ-
cącego w Andrychowie, gdzie 1981 roku zdałem maturę.
Ze studiami nie było tak prosto. Szukałem swego „powoła-
nia”. Rozpocząłem studia na Politechnice w Rzeszowie. Dla-
czego Rzeszów? Otóż w szkole średniej moją pasją, hobby 
było modelarstwo lotnicze, szybowcowe. To zaprowadziło 
mnie do szybownictwa. W trzeciej klasie liceum uzyskałem li-
cencje pilota szybowcowego. Politechnika w Rzeszowie jako 
jedna z dwóch uczelni prowadziła kierunek studiów konstruk-
tor lotniczy i jako jedyna w Polsce mała kierunek kształcenia 
pilotów dla lotnictwa cywilnego. Jednak mimo nagrody rek-
torskiej po I semestrze postanowiłem zmienić kierunek kon-
struktor lotnictwa na kierunek związany z nauczaniem. I tak 
w czasie II semestru przeniosłem się na WSP w Rzeszowie, 
a po zaliczeniu egzaminów z I roku studiów na trzeci semestr 
matematyki na WSP w Krakowie. I tak naprawdę Kraków ze 
swoją atmosferą studencką, kulturą oraz nauką stworzył moż-
liwość dalszego rozwoju zapoczątkowanego w Andrychowie 
poprzez różne wydarzenia, w których miałem okazję brać 
udział od dzieciństwa. 

Co zdecydowało, że został Pan samorządowcem i kandy-
dować na burmistrza Czarnej Białostockiej? Czy wiązało 
się to też z członkostwem w jakiejś partii lub ugrupowa-
niu?

Kiedy się zastanawiam nad tym, to wydaje mi się, że było to na-
turalne przedłużenie mojej działalności zawodowej i potrzeba 
chwili w danym czasie. Nie miałem takich ambicji i planów by 
zajmować stanowiska kierownicze. Jestem typem „fachowca”, 
moim celem zawodowym zawsze było doskonalenie swojej 
pracy. Jeśli decydowałem się na taki krok, to przede wszystkim 
z przekonania, że mogę coś więcej zrobić, coś naprawić, ulep-
szyć i z ciekawości dla nowych wyzwań. Znamienne jest to, że 
zanim zostałem dyrektorem szkoły, czy burmistrzem pierwsze 
takie propozycje, czy sugestie zbywałem. Dopiero widząc, że 
nie mam innego wyjścia „podnosiłem rękawicę”. Wtedy też 
już wiedziałem co chcę zrobić, co zmienić, jak szkoła, a póź-
niej gmina powinna funkcjonować. Teraz takie same problemy 
rozwiązuję w firmie, którą prowadzę. 
Kiedy wygrałem pierwsze wybory na stanowisko burmistrza, 
nie należałem do żadnej partii. Zyskałem uznanie mieszkań-
ców za sposób prowadzenia szkoły, która stawała się bardziej 
szkołą środowiskową niż zamkniętą na krytykę placówką 
oświaty. Myślę, że mieszkańcy zobaczyli nadzieje na odbudo-

wanie zdrowych finansów gminy. (Kiedy zaczynałem w 2002 
roku gmina była jedną z trzech najbardziej zadłużonych gmin 
w Polsce.) Drugą kadencję wygrałem w I turze wyborów jako 
kandydat bezpartyjny. Wtedy wszystkie znaczące partie wysta-
wiły kontrkandydatów. Przed trzecią kadencją zapisałem się 
do Platformy Obywatelskiej. Głównym celem tego kroku była 
chęć poznania jak wygląda działanie partii, jakimi zasadami się 
kieruje. Niestety rozczarowałem się wewnętrznymi tarciami 
i brakiem dyskusji wewnętrznej na temat problemów społecz-
nych (co obserwujemy we wszystkich partiach), a niektóre de-
cyzje centralne wtedy partii współrządzącej rozczarowywały. 
Zrezygnowałem z członkostwa po trzech albo czterech latach.

Proszę o kilka zdań na temat tego miasta, którym Pan 
zarządzał przez trzy kadencje. Co warto tam zobaczyć?

Czarna Białostocka to miasteczko młode. Prawa miejskie 
otrzymała 30 dni przed moim urodzeniem. Swój dynamiczny 
rozwój jako miasto zawdzięcza fabryce. Oficjalnie produkują-
cej pralki Frania i lodówki Szron, choć mieszkańcy mieli na 
temat produkcji inne zdanie.

„Szrona” mieli moi rodzice, przez ćwierć wieku dobrze 
lodówka służyła. Ile teraz, pytam retorycznie, wytrzymu-
je taki sprzęt?

Tak naprawdę część produkcji w tym zakładzie była utajniona. 
Produkowano między innymi części do uzbrojenia, trotyl do 
torped. Podobno. Dokumenty geodezyjne odtajniono dopiero 
po sprzedaniu fabryki w 2002 roku. 
Matecznikiem gminy jest jednak miejscowość Czarna Wieś 
Kościelna. Ta największa wieś w gminie liczy zaledwie 700 
mieszkańców, a pierwsze informację historyczne sięgają 300-
400 lat wstecz. Wybudowanie przez Cara kolei w pobliżu tej 
wsi dało początek miejscowości o nazwie Czarna Wieś Sta-
cja, która z czasem przekształciła się w Czarną Białostocką. 
Ciekawostką urbanistyczną jest to, że fabryka zbrojeniowa zo-
stała zlokalizowana w środku Puszczy Knyszyńskiej na bazie 
magazynów zbrojeniowych, które zbudowali Niemcy w czasie 
II Wojny Światowej. Prawie 200 ha lasu było ogrodzone, a do 
fabryki w latach pięćdziesiątych nie przyjmowano mieszkań-
ców okolicznych wsi. Po 1956 roku ta oficjalna produkcja 
stopniowo się zmieniała i szła w kierunku maszyn rolniczych.
Czarna Wieś (jeszcze bez kościoła) słynęła na przełomie XIX 
i XX wieku z garncarstwa i wyrobu dachówek. „Czarna” praw-
dopodobnie pochodziła od gęstego czarnego dymu, który nad 
wsią się ścielił. To na co warto zwrócić uwagę to fakt, że zacho-
wał się tradycyjny sposób wyrobu ceramiki siwej. Technologia 
stosowana od dawien dawna i przekazywana z pokolenia na 
pokolenie. Są to już ostatnie pracownie garncarskie z zacho-
waną tradycyjną technologią wypalania ceramiki. Po roku 1990 
został utworzony przez Muzeum Wsi Podlaskiej z pomocą 
władz samorządowych Szlak Rękodzieła Ludowego na którym 
można podejrzeć tajniki tradycyjnego wypalania ceramiki siwej 
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i jasnej. Można też odwiedzić pracownie łyżkarza, kowala czy 
też warsztaty tkactwa. W 2007 roku we wsi Niemczyn, w nie-
czynnej już szkole wiejskiej, zostało utworzone Centrum Rę-
kodzieła Ludowego z miejscami noclegowymi, które wspiera 
twórców swoimi działaniami, ale stwarza możliwość spróbo-
wania swoich sił w garncarstwie, kowalstwie itp.
Pod koniec lat osiemdziesiątych mieszkańcy samoopodatko-
wali się na rzecz budowy siedemnastohektarowego zalewu 
wodnego Czapielówka, który jest swego rodzaju wizytówką 
miasta. Sam zalew otoczony drzewami Puszczy Knyszyńskiej 
tworzy szczególny klimat, a uroku dodaje mu pomost spinający 
dwa jego brzegi. Na jednym z nich stworzony został amfiteatr 
ze sceną nad wodą.

Po zakończeniu pracy w samorządzie czekały nowe wy-
zwania, w tym zarządzanie firmą ?

Po trzech kadencjach, czyli 12 latach doszedłem do wniosku, 
że wystarczy. Gmina w czasie 12 lat przy budżetach średnio 
17 mln wykonała inwestycje o łącznej wartości ponad 60 mln, 
przy czym w ciągu pierwszych czterech lat nie miała pieniędzy 
na inwestycje. Przedsiębiorstwo Komunalne przekształcone 
w 2004 roku w spółkę nie wymagało już gminnych dotacji 
i stało się firmą, która prowadzi swoje inwestycje, z własnych 
pieniędzy. 
To, co udało się zrobić razem z całą rzeszą ludzi, dało mi sa-
tysfakcję i nadszedł czas na coś nowego. Początkowo chcia-
łem po prostu wrócić do szkoły uczyć matematyki, ale z „taką 
przeszłością” byłem niechętnie widziany jak podwładny. Po-
stanowiłem założyć firmę. W końcu miałem ukończone studia 
z matematyki, studia podyplomowe z Zarządzania, Prawa Ad-
ministracyjnego i Wyceny Nieruchomości. Biuro pośrednictwa 
w nieruchomościach prowadziłem prawie trzy lata. Rynek był 
taki, że rozwój firmy zająłby mi wiele lat. Postanowiłem wrócić 
do zarządzania, ale firmą produkcyjną już działającą. Trafiłem 
na konkurs, który wygrałem i zacząłem ją zmieniać. Po czte-
rech latach widać już pierwsze efekty, co bardzo cieszy i mnie 
i nowych właścicieli.

Jak wspomina Pan Andrychów? Czy udaje się odwiedzać 
rodzinne strony?

Andrychów wspominam przez pryzmat moich doświadczeń. 
Nie mieszkam tu już prawie 40 lat. W moich myślach jednak 
Andrychów wciąż jest tym najważniejszym miejscem dla mnie. 
Moim dzieciństwem, moją szkolną przygodą z moimi bliższy-
mi i dalszymi znajomymi, kolegami i koleżankami, osobami, 
którym coś zawdzięczam, od których się uczyłem, którzy żyją 
we mnie i wyznaczają nadal mój azymut życia.
Nie było roku, w którym nie odwiedziłbym Andrychowa, 
poza pobytem w Chicago. Czasami nie mając czasu, wpadałem 
na jeden, dwa dni, by uczestniczyć np. w spotkaniu. 25-leciu, 
30-leciu matury, czy rodzinnym spotkaniu. Bywały też lata, 

w których często odwiedzałem Andrychów. 
Czasami bywa tak, że czuję wewnętrzną potrzebę przyjechania 
do Andrychowa, choćby na chwilę. Pamiętam te uczucia ja-
kie dają mi miejsca, które są dla mnie ważne. To doładowania 
„akumulatorów życia”, do działania, starania się o coś. Pałac 
Bobrowskich, park z platanami, staw z jej wyspą na środku 
oraz księgarnia Marczyńskich – są to miejsca, które będąc 
w Andrychowie muszę odwiedzić. Kiedy staję przed księ-
garnią i oglądam witryny z książkami przypominam sobie to 
uczucie czegoś ważnego, sięgania po wiedzę, szukania prawdy. 
Spacer po plantach, czy po parku przypominają lata szkolne. 
Coroczne malowanie kolorowymi kredkami po chodnikach 
na Plantach zawsze na Dzień Dziecka, pływanie kajakami po 
stawie, wyciąganie z jego dna długopisów wyrzuconych przez 
złodziei pobliskiego kiosku ruchu. Występy w Domu Kultury 
na przedstawieniu „Święto Kupały” reżyserowane przez Panią 
Elę, gdzie miałem „ważną” kwestię do wypowiedzenia: „Hej, 
chłopcy. Skaczemy”. Zimowiska, na których tyle ciekawych 
rzeczy się działo. Czy też pracownia plastyczna u Pana Olka, 
gdzie za swój rysunek otrzymałem pierwszą w życiu nagrodę. 
Nie pamiętam co to był za rysunek, ale to że mnie wyróżniono, 
co później było podkreślane przez całą szkołę podstawową. 
Zyskałem miano malarza klasowego. Każdą gazetkę klaso-
wą musiałem prowadzić od strony plastycznej. Kiedy widzę 
Szkołę Podstawową nr 3 wspominam swoich nauczycieli Pa-
nią Kruczek od chemii, która umiała przyznać się przed całą 
klasą do „błędu”, Panią Kwak – matematyczkę, od której po-
czułem to co w matematyce jest istotnego, Panią Zielińską, 
która z rzeźni przynosiła pomoce dydaktyczne, Panią Żydek 
która próbowała w II klasie zorganizować zajęcia z baletu. 
W Liceum pierwszą osobą, którą wspominam i z perspektywy 
czasu oraz mojego doświadczenia zawodowego – podziwiam 
jest Pani Profesor Wiktor, rusycystka, która potrafiła nauczyć 
języka rosyjskiego, mobilizowała do ciężkiej pracy wszystkich 
uczniów. Jednocześnie traktowała uczniów z godnością. Nikt 
nie miał taryfy ulgowej. Pogodna, z pasją. O każdym nauczy-
cielu z Liceum mógłbym opowiedzieć za co ich podziwiałem, 
kim dla mnie byli, a raczej są. Bo oni są w moich wspomnie-
niach. Wspominam Bibliotekę Miejską, w której spędziłem 
wiele godzin na studiowaniu psychologii. To właśnie w czytel-
ni rozpoczynałem podróż do samego siebie, co pozwoliło mi 
lepiej określić co jest dla mnie ważne. Pańska Góra, na której 
odbywała się niejedna wyprawa zuchowa czy harcerska. 
Mógłbym godzinami opowiadać to co działo się w różnych 
miejscach Andrychowa, bo to jest moje miasto rodzinne…

Dziękuję za rozmowę. 

Fot. Archiwum rodziny Matejków.  
Na zdjęciu Tadeusz Matejko wraz z żoną Dorotą.
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Trasę z Rzyk do Kaczyny znają na pewno rowerzyści i użyt-
kownicy pojazdów terenowych. Wiedzie malowniczymi, 

podgórskimi i górskimi terenami gmin Andrychów i Wadowice. 
Zwykłym samochodem nie da się jej jednak pokonać. Niedawno 
miłośnicy dwóch kółek sygnalizowali nam, że część drogi zara-
sta krzewami i coraz trudniej się tędy jeździ. Tymczasem sprawą 
połączenia Rzyk z Kaczyną interesują się radni powiatowi. Po 
stronie wadowickiej – Jacek Jończyk, a po andrychowskiej (już od 
lat) – wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Wadowicach Adam 
Kubik. To z nim wybraliśmy się na rekonesans terenowy. Począ-
tek trasy zaczyna się w centrum Rzyk, na skrzyżowaniu przy Ze-
spole Szkół Samorządowych. Odcinek asfaltowy pociągnięty jest 
do cmentarza, ale wykonano też sporo prac na dalszych fragmen-
tach po stronie gminy Andrychów. - Ta droga była przysłowiowym 
moim oczkiem w głowie – mówi Adam Kubik. - Kiedy stanowisko objął 
burmistrz Tomasz Żak, to zrobiliśmy infrastrukturę do granic z Kaczyną. 
Trasa ta jest odwodniona. Wiceprzewodniczący pokazuje betonowe 
korytka i osłony skarp. Wprawdzie nie ma tu asfaltu, ale droga 
jest równa do wysokości ostatnich zabudowań. Dalej, jeszcze po 
stronie gminy andrychowskiej widać wykonane przez lata prace. 
- Czekaliśmy nawet na powstanie drogi asfaltowej – kontynuuje wypo-
wiedź Adam Kubik. - Liczyliśmy, że z tamtej czyli wadowickiej strony 
też ruszy budowa. Obiecywała nam to była burmistrz Ewa Filipiak. Z tego 
co dowiedzieliśmy się, to wtedy nie wyrazili na to zgody mieszkańcy Kaczy-
ny. Krótko potem pani Ewa Filipiak przestała pełnić funkcję burmistrza 
Wadowic. 
Teren Kaczyny i gminy Wadowice zaczyna się za skrzyżowaniem 
z zielonym szlakiem wiodącym m.in. na Gancarz i Groń Jana 
Pawła II. To już inny świat. Wprawdzie miejsc widokowych jest 
więcej, są odcinki bez drzew, to jednak droga – o ile można ją tak 
nazwać – już nie ta. Nierówna z wybojami, głębokimi kałużami, 
zagłębieniami po ciężkich pojazdach (także traktorach?). Wice-

przewodniczący informuje, że po stronie andrychowskiej droga 
była wykonywana mnie więcej dziewięć, dziesięć lat temu. - I tyle 
lat czekamy – dodaje Adam Kubik. Zauważa on jednak, że koryt-
ka przydrożne nie są tutaj czyszczone, pełno w nich liści, traw 
czy chwastów, ale nawet nie ma po co tego pielęgnować, skoro 
praktycznie nikt z trasy nie korzysta. Przejeżdżają tędy rowerzyści 
i niekiedy myśliwi udający się na polowania albo gospodarze po 
drewno do lasu. - Gdyby się udało jednak wybudować drogę, to byłoby 
to fantastyczne połączenie z Rzyk do Kaczyny i dalej Choczni oraz Wa-
dowic – stwierdza wiceprzewodniczący. - Mogłaby to być droga dla 
pojazdów do 3,5 ton, a więc osobowych i małych dostawczych. Odległość jest 
niewielka. Na nogach z Rzyk do Kaczyny można przejść w 45 minut, a sa-
mochodem to by było może 15 minut. A dla rowerzystów też coś pięknego 
w kontakcie z lasem, przyrodą i niesamowitymi widokami. Potwierdzamy, 
to przepiękna widokowo trasa. Adam Kubik chce działać w kie-
runku budowy drogi. Zapowiada wizytę u obecnego burmistrza 
Wadowic Bartosza Kalińskiego. Zdaje sobie on sprawę, że nie-
którzy mieszkańcy Kaczyny mogą mieć opory, bo zapewne nie 
chcą koło swoich domów przejeżdżających pojazdów. Radny Ja-
cek Jończyk, reprezentujący w Radzie Powiatu gminę wadowicką 
obiecał, że będzie chodził na zebrania wiejskie i namawiał kaczy-
nian do zgody na wykonanie trasy. Z punktu widzenia samorządu 
powiatowego, to byłaby także ważna droga. Łączyłaby bowiem 
dwie powiatówki, właśnie w Kaczynie i Rzykach. - Mam nadzieję, 
że ruszymy temat, a pomogą nam w tym Nowiny Andrychowskie i Radio 
Andrychów – mówi na końcu rekonesansu wiceprzewodniczący.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga 

To byłby fantastyczny skrót: Trochę drogi już jest!

Czy z centrum Rzyk do Wadowic można by było dojechać samochodem osobowym w około dwadzieścia minut i to 
z ominięciem przeciążonego ruchem Andrychowa? Okazuje się, że tak. Istnieje nawet droga, ale...

Jak pokazuje wiceprzewodniczący Adam Kubik, część asfal-
towa drogi kończy się na wysokości rzyckiego cmentarza. 

Ktoś zainstalował prowizoryczny znak, wskazujący, jak 
dojechać do Kaczyny
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Od tej pory, gdy wybierałam się z wizytą do Baśki, rezer-
wowałam też czas dla jej sąsiadki.

Ta radość, z jaką mnie witała, przypominała mi mojego psa. 
Uśmiechała się i ożywiała na mój widok jak on. Brakowało 
tylko, żeby zaczęła merdać ogonem. 
Domyślam się, a właściwie mam pewność, z czego wynika-
ła jej radość. Pani Danutka wiedziała, że ma we mnie słu-
chacza, że tylko zaparzy herbatę, ze spiżarni przyniesie sok 
malinowy i… i znów będzie mogła wyruszyć w podróż do 
czasów dawno minionych. 
Kiedyś opowiadała mi, jak śpiewała w chórze kościelnym. 
Jak zrodziło się marzenie, żeby śpiewać na scenie, przodem 
do publicznością, a nie za jej plecami. Czasem raczyła mnie 
różnymi, ludowymi przyśpiewkami. Dziwiła się, jak można 
nie znać tej czy tamtej „Oj dana, oj dana piosneczki”. Urzą-
dzała mi tym sposobem quasi-folkowe koncerty. Dlatego na-
zwałam ją babcią Danutką.
Z czasem babcia Danutka zaczęła podupadać na zdrowiu. 
- Próchnieję, jak sztachety w moim płocie – mówiła. Nie potrafi-
łam zanegować tego faktu, bo też to zauważyłam. Jak zawsze 
cieszyła ją moja obecność, ale dla mnie te spotkania stawały 
się coraz trudniejsze. Danutka przestała śpiewać, zaczęła py-
tać: - Po co ja żyję? Nie umiałam odpowiedzieć ani na to, ani 
na żadne z jej egzystencjalnych pytań. Kiedyś marzyła, żeby 
znaleźć się na scenie. Teraz marzyła, żeby z tej sceny zejść. 
- Tak bym chciała zasnąć i się nie obudzić. Chcę już umrzeć… Niech 
mnie ktoś stąd zabierze…
Trzymała mnie kurczowo za rękę i wpatrując się we mnie 
błagalnym wzrokiem powtarzała: - Chcę już umrzeć… Chcę już 
umrzeć…
Nigdy w życiu nie czułam się tak bezradna.
Gdy ostatni raz odwiedziłam babcię Danutkę, nie poruszała 
się już o własnych siłach. Leżała i czekała. Czekała, aż przyj-
dzie ktoś, kto ją nakarmi, napoi, zmieni pampersa, umyje, pod-
myje… Na KOGOŚ, kto ją stąd zabierze. - Jak długo jeszcze? 
– szeptała pytanie. A ja znów nie umiałam odpowiedzieć. 
Przez ostatnie lata życia babcia Danutka była sama jak kołek 
w płocie. Umarła też samotnie. Z wtorku na środę. Miała 95 
lat.

***
Wieczorem zadzwonił Max. Zdziwiłam się, bo umówieni byli-
śmy na sobotę, a to była środa. - Sorry – przeprosił - nie możemy 
się spotkać, bo moja babcia postanowiła umrzeć w sobotę.
Zanim rozwikłam tajemnicę tego zdania, przedstawię Maxa. 
Poznałam go w Krakowie. Jadłam obiad w jakieś knajpce na 

Kazimierzu. Naprzeciwko usiadł młody człowiek. Nie zerk-
nął do menu, ale do mojego talerza i poprosił kelnerkę o „The 
same red soup”. Po minie widziałam, że mu smakuje. - Jak się 
nazywa ta zupa? – zapytał. - Barszcz – oznajmiłam. No i zaczęła 
się zabawa. Bo Max mówił w dwóch językach, po angielsku 
i po niemiecku, ale dwóch polskich głosek („sz” i „cz”) wy-
powiedzieć nie potrafił. Barszcz pozwolił nam nawiązać nić 
porozumienia. Dowiedziałam się, że przylatuje do Krakowa, 
bo jego firma ma tu swój oddział. Nigdy nie miga się od dele-
gacji, z dwóch powodów: bardzo mu się ten Kraków podoba, 
jeszcze bardziej smakuje mu polskie jedzenie. Do tej pory fa-
worytem był żurek, teraz będzie nim barszcz. 
- Chciałbym, żeby moja Susanne umiała ugotować taką zupę – powie-
dział przy ostatniej łyżce barszczu, nie wiedząc, że zwierza się 
byłej nauczycielce. Po pierogach ruskich wymieniliśmy się nu-
merami telefonów. I tak, dzięki możliwościom współczesnych 
środków komunikacji, poznałam Susanne, a ona przepis na 
barszcz. Kiedyś wyraziłam nadzieję, że następnym razem Max 
weźmie do Krakowa także swoją żonę, a potem przyjadą do 
Andrychowa… na prażonki i kiełbasę z ogniska. Taka była 
umowa. Ale nastał taki czas, który kontakty personalne ogra-
niczył do kontaktów on-line. 
Mieliśmy się spotkać w sobotę; ekran w ekran…

***
Babcia Maxa miała 95 lat. Tyle co Danutka. Pewnego dnia 
postanowiła zatytułować epilog swego życia jak Wisława 
Szymborska swój ostatni tomik poezji… „Wystarczy”. Bab-
cia poinformowała rodzinę, że w sobotę będzie umierać. 
Organizacją śmierci (nie mylić z pogrzebem!) zajęła się od-
powiednia instytucja. Jej obowiązkiem było powiadomić

Moja babcia postanowiła umrzeć w sobotę
Rankiem zadzwoniła Baśka: - Zmarła babcia Danutka - powiedziała. Pani Danuta była sąsiadką Baśki. Mieszkała sama 
w małym drewnianym, prawie stuletnim domku. Od Baśki oddzielał ją płot ze spróchniałych już nieco sztachet. Po-
znałyśmy się przy tym płocie. To było pierwsze nasze spotkanie. Pani Danuta nie mogła się nagadać, ja – nasłuchać. 



17Nowiny Andrychowskie, nr 11 (359) - listopad 2020

felieton/nowinki

 o decyzji „klientki”: psychologa, lekarza, policję i prokura-
tora. Do zadań psychologa należało stwierdzenie, że decyzja 
babci nie ma statusu zachcianki, że jest jej własną, świadomą 
decyzją. Do zadań lekarza – przygotowanie „eliksiru śmier-
ci”. Prokurator i policja mieli dopilnować, czy wszystko od-
było się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W sobotę do babci zjechała się cała rodzina. Nie po to, żeby 
rozpaczać… Po to, by powspominać minione 95 lat. Oglądali 
zdjęcia, z kufra wspomnień wyciągali zdarzenia radosne i tra-
giczne, ważne i banalne i opowiadali je sobie, śmiejąc się przy 
tym czasem, a czasem wzruszając. Najważniejszą chwilą była 
chwila pożegnania. Każdy pocałunek, każde słowo dziękczy-
nienia przekazywane przez dzieci, wnuki, czy prawnuki wywo-
ływały na twarzy babci uśmiech a w oczach czułość. 
W każdym momencie miała prawo odroczyc swoją decyzję. 
Nie uczyniła tego. Uznała, że już jest gotowa, że już czas. 
Czas na podróż w nieznane. I w obecności rodziny wypi-
ła przygotowaną przez lekarza miksturę, która była jak bilet 
wstępu do nieznanego świata. 
Babcia Maxa nie wypatrywała śmierci i nie błagała o nią jak 
Danutka – jej rówieśniczka. Skorzystała z możliwości zarzą-
dzania swoim własnym życiem do ostatniego tchu.

***
Od Baśki dzieli mnie 10-12 minut jazdy samochodem, od 
Maxa 10-12 godzin. Mieszkamy w dwóch różnych krajach 
tej samej Europy. Gdy Max opowiedział mi o odchodzeniu 
swojej babci, odniosłam wrażenie, jakby nasze życia toczyły 
się na dwóch różnych planetach. Jakby nas dzieliły nie godzi-
ny jazdy, ale całe lata świetlne. Jakby ta opowieść była opo-
wieścią nie z tej ziemi.

Jadwiga Janus

Ps. W chwili, gdy przesyłam tekst do listopadowego numeru 
NA, wybucha „Strajk kobiet”. Treść felietonu i przyczyna 
strajku mają wspólny mianownik. To prawo do wyboru. Bo 
WOLNOŚĆ to WYBÓR. 

 Są to dla nich również chwile radosnej, wspólnej zabawy i odprę-
żenia, a satysfakcja z każdego udanego nurkowania i samodziel-
nego przepłynięcia, nawet krótkiego odcinka – ogromna. 
Zajęcia odbywają się dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spor-
tu dla Beskidzkiego Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjal-
nych, który działa przy Ośrodku w Kaczynie od prawie 30 lat. 
Jest on organizacją pożytku publicznego, która realizuje projekty 
na rzecz dzieci i młodzieży m.in. dzięki 1% pozyskiwanemu od 
podatników, a więc i czytelników NA, którym bardzo dziękujemy. 
W poprzednim roku szkolnym z nauki pływania, prowadzonej 
przez nauczycieli wychowania fizycznego w ramach zajęć korek-
cyjnych, skorzystało kilkunastu uczniów. W ten sposób pływa-
ków w naszej szkole ciągle przybywa. Cieszymy się niezmiernie 
z nowych umiejętności najmłodszych uczniów.

Źródło: OSW w Kaczynie

Uczymy się pływać

Uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej z Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie uczą się pływać 
na krytym basenie w Andrychowie. Pod okiem nauczycieli 
– trenerów dzieci oswajają się z wodą i nabywają umiejęt-
ności pływackich. 

Tablice na Potrójnej już kompletnie zniszczone
O tablicach widokowych na Potrójnej informowaliśmy 
wielokrotnie. Od wielu miesięcy były w złym stanie.  
A ostatnio wyglądają już jak gruzowisko.

Czytelnicy „Nowin Andrychowskich” i słuchacze Radia Andrychów 
udali się początkiem listopada na wędrówkę po Beskidzie Małym.  
A oto, co zobaczyli na Potrójnej sfotografowali i przesłali do redakcji. 
Te obrazy mówią same za siebie. Pozostawiamy to bez komentarza. 
Przypomnijmy tylko, że tablice powstały z inicjatywy grupy zapaleń-
ców, w tym naszego kolegi redakcyjnego, przyrodnika Jana Zieliń-
skiego. Pieniądze wyłożył na to właściciel Ośrodka „Czarny Groń”.

jd Fot. Czytelnicy
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Policjanci uratowali życie kobiety i zapobiegli wybuchowi 
gazu
Policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji 
w Kętach – starszy sierżant Tomasz Ratusznik oraz sierżant Mateusz 
Płonka podjęli skuteczne działania, dzięki czemu zapobiegli wybu-
chowi gazu w budynku jednorodzinnym, ratując tym samym życie 
41-letniej kobiecie. 23 października, funkcjonariusze, jak co dzień, 
pełnili służbę pilnując bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy 
Kęty. Tuż przed godziną 19.00 otrzymali zgłoszenie, aby pilnie udać 
się do jednej z miejscowości w gminie, gdzie kobieta przebywająca 
sama w domu miała myśli samobójcze i aktualnie nie odbierała te-
lefonu od znajomej. - Mundurowi szybko zlokalizowali posesję. Dom był 
zamknięty i nie paliły się w nim żadne światła. Taka sytuacja jednak nie uspo-
koiła funkcjonariuszy. Chcąc dostać się do wnętrza posesji, policjanci zauważyli 
pękniętą szybę w oknie piwnicy, a kiedy podeszli bliżej wyczuli zapach gazu. 
Nie tracąc ani chwili, zachowując względy bezpieczeństwa wyjęli pękniętą szybę, 
po czym dostali się do wnętrza budynku. Błyskawicznie dotarli do kuchni, gdzie 
zakręcili kurki od kuchenki gazowej. Następnie otworzyli okna i zaczęli po-
szukiwać kobiety – relacjonuje Jurecka. - Nieprzytomną 41-latkę odnaleźli 
w jednym z pomieszczeń. Wynieśli ją na zewnątrz budynku i udzielili pierwszej 
pomocy. Na miejsce zostało wezwane Pogotowie Ratunkowe oraz strażacy, któ-
rzy podali kobiecie tlen – dodaje. Kobieta odzyskała przytomność, lecz 
ze względu na zły stan zdrowia, pod opieką ratowników medycznych 
trafiła do jednego ze śląskich szpitali. Policja przypomina – jeśli 
jesteś w kryzysie, pamiętaj, czekają na Ciebie osoby gotowe 
pomóc. W każdym powiecie znajduje się wiele instytucji, któ-
rych przedstawiciele są gotowi nieść pomoc. Ważne, aby nie 
pozostawać z problemem samemu. Wystarczy zadzwonić, uzy-
skując w zamian fachową poradę i wsparcie. O poradę oraz 
wskazanie odpowiedniej placówki można również zapytać 
dzielnicowego, dla którego pomoc mieszkańcom jest jednym 
z priorytetów służby.

84-letnia mieszkanka Inwałdu padła ofiarą oszusta. Straciła 
30 tysięcy złotych
23 października na terenie powiatu wadowickiego odnotowano kilka 
zgłoszeń dotyczących prób wyłudzenia pieniędzy od osób starszych. 
Niestety jedna z mieszkanek naszej gminy straciła oszczędności ży-
cia. - Do 84-latki zadzwoniła kobieta podająca się za córkę starszej pani. Po-
informowała ją, że była sprawcą śmiertelnego zdarzenia drogowego i potrzebuje 
pieniędzy. Niestety seniorka uwierzyła w wymyśloną historię. Niedługo potem 
do jej drzwi zapukał nieznany mężczyzna, któremu przekazała 30 tys. zł – 
informuje Agnieszka Petek Rzecznik prasowy Komendanta Powia-
towego Policji w Wadowicach. Policja prowadzi czynności zmierza-
jące do ustalenia i zatrzymania sprawcy przestępstwa. Jednocześnie 
po raz kolejny apeluje do osób starszych o rozwagę. Jeżeli odbiorą 
Państwo podobny telefon prosimy o zachowanie szczególnej ostroż-
ności, proszę nawiązać kontakt z osobą bliską, celem weryfikacji po-
dawanych przez rozmówce informacji. Pamiętajmy, że policjant 
nigdy nie zadzwoni z informacją o prowadzonej akcji, nigdy 

nie poprosi o przekazanie komuś pieniędzy, przelaniu ich na 
konto lub pozostawienie w jakimś miejscu! W przypadku po-
wzięcia informacji, iż osoba dzwoniąca próbuje nas oszukać 
prosimy o natychmiastowe powiadomienie o takiej próbie naj-
bliższej jednostki Policji. Apelujemy o czujność i współpracę. 
Nie dajmy się oszukać!

Dachowanie w Rzykach
Do dramatycznie wyglądającego zdarzenia doszło 23 października 
rano w Rzykach. Na prostej drodze zderzyły się dwa samochody 
osobowe, jeden dachował, drugi wylądował na poboczu.
Jak dowiedzieliśmy się od rzeczniczki prasowej Komendy Powiato-
wej Policji w Wadowicach mł. asp. Agnieszki Petek, kierowca jedne-
go z pojazdów oddalił się z miejsca zdarzenia. Auta, które zderzyły 
się to skoda i fiat. Kierująca pierwszym z tych pojazdów była trzeź-
wa. Trwają poszukiwania kierowcy fiata.

Ponad 150 km/h w centrum Andrychowa!
W połowie października, policjanci z wadowickiej drogówki próbo-
wali zatrzymać do kontroli drogowej kierowcę fiata, który w Inwał-
dzie jechał z prędkością 95 km/h przy dozwolonej „sześćdziesiątce”. 
Kierujący nie zatrzymał się do kontroli. Mężczyzna przez kilkanaście 
kilometrów uciekał popełniając szereg wykroczeń. W trakcie pości-
gu, w centrum Andrychowa, policjanci wykonali dwa pomiary pręd-
kości uciekającego samochodu z wynikiem 159 km/h i 149 km/h. 
Kierowca dwukrotnie przejechał przez skrzyżowanie na czerwonym 
świetle. Finalnie doprowadził do kolizji drogowej, uderzając w be-
tonowy mur oraz latarnię. Wówczas wysiadł z samochodu i zaczął 
uciekać na piechotę, ale szybko został zatrzymany i obezwładniony. 
Podczas przeszukania samochodu okazało się, że mężczyzna prze-
woził w nim marihuanę. 20-latek usłyszał zarzut za niezatrzymanie 
się do kontroli drogowej i posiadanie środków odurzających, do któ-
rych się przyznał i złożył na tę okoliczność stosowne wyjaśnienia. 
Mieszkaniec Wieliczki odpowie również za spowodowanie kolizji 
i pozostałe wykroczenia, których się dopuścił. Grozi mu kara pozba-
wienia wolności do lat 5.

Złodziej roweru zatrzymany
Policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Poli-
cji w Kętach, podczas interwencji związanej z poszukiwaniem zło-
dzieja roweru wykazali się świetnym rozpoznaniem oraz wyjątkową 
spostrzegawczością. W niespełna godzinę zatrzymali złodzieja i od-
zyskali rower, który zwrócili pokrzywdzonej. 14 października tuż 
po godzinie 19.00, policjanci zostali powiadomieni przez 50-letnią 
mieszkankę powiatu bielskiego, o kradzieży roweru, który pozosta-
wiła przed jednym sklepów spożywczych. Na miejsce natychmiast 
udał się jeden z patroli. Na podstawie opisu roweru, który podała 
pokrzywdzona policjanci skojarzyli, że jadąc na miejsce zdarzenia, 
charakterystyczny jednoślad, posiadający dwa koszyki zakupowe, 
widzieli u znanego im 49-latka. Mundurowi natychmiast zaczęli po-
szukiwania mężczyzny. Po kilkudziesięciu minutach na jednej z ulic 
zauważyli 49-latka. Kiedy mężczyzna zorientował się , że policjan-
ci zmierzają w jego stronę, porzucił rower i zaczął uciekać pieszo. 
Został jednak szybko zatrzymany. Po potwierdzeniu jego związku 
z kradzieżą trafił do komisariatu Policji. Rower natomiast został 
zwrócony pokrzywdzonej. Za kradzież mienia grozi kara do 5 lat 
pozbawienia wolności.
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Aleksander Karkosza, bo o nim rzecz, na tym 
wszystkim nie poprzestał. Założył własną 

firmę, a od paru lat zajmuje się też społecznie 
ratowaniem ludzi w górach. Wstąpił do Górskie-
go Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, pod 
nadzorem specjalistów wytrenował dwa psy i peł-
ni z nimi średnio raz w miesiącu dyżury w stacji 
„Leskowiec”. 
- Najpierw miałem psa – wspomina Aleksander 
Karkoszka. - Kupiłem go, bo po prostu chciałem mieć 
psa, a nie z intencją działalności ratowniczej. Niedługo 
później, gdy zakończyłem trenować siatkówkę miałem tro-
chę więcej wolnego czasu i wstąpiłem do GOPR-u. Zresztą 
już w wieku 18 lat miałem przygotowany wniosek o przy-
stąpienie do tej ochotniczej formacji. Nie mogłem jednak 
pojechać na egzamin, gdyż w tym samym dniu rozgrywali-
śmy ważny mecz. Plany naszego bohatera związane 
z GOPR-em ziściły się dwa lata temu. Pierwszym 
psem, a ściślej suczką Aleksandra Karkoszki jest 
czteroletnia obecnie Gaja rasy toller. - Szkolimy się 
razem niemal od mojego wstąpienia do GOPR czyli od 
dwóch lat – informuje nasz rozmówca. - Najpierw 
poproszono mnie, żebym przyszedł z psem, by można 
było sprawdzić jego możliwości szkoleniowe i rokowania 
na przyszłość. Odbywało się to w Grupie Podhalańskiej 
GOPR, gdzie działa Andrzej Górowski, specjalista od 
takich czworonogów i ich szkoleń. Pod jego okiem rozpo-
cząłem pierwsze kroki ratownicze. Gaja jest jedynym 
psem w Grupie Beskidzkiej GOPR dopuszczo-
nym do akcji poszukiwawczych. Potrafi też wywę-
szyć osoby zmarłe. Drugi pies rasy border collie 
ma siedem miesięcy, a nazywa się Oslo. Przecho-

Górski ratownik i jego czworonożni podopieczni
Należy do osób niezwykle aktywnych. Co pewien czas odkrywa swoje nowe oblicze. Dał się poznać jako siatkarz an-
drychowskiego MKS, w którego barwach występował 16 lat. Potem opuścił rodzinne miasto, by oddać się studiom 
i grał też w AZS-ie. Jest historykiem, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, fotografikiem po uczelni – Krakow-
skie Szkoły Artystyczne, poligrafem po Publishing School w Krakowie i na tym nie koniec. Skończył też marketing 
internetowy na Akademii Górniczo-Hutniczej.

Aleksander Karkoszka podczas ratowniczych pokazów przy stacji 
GOPR „Leskowiec”

dzi ze swym właścicielem intensywne szkolenia. Matką tego psa była mistrzyni 
Czech w psim posłuszeństwie, a ojciec czołowym „zawodnikiem” w biegach 
z przeszkodami. 
W ciągu dwóch lat społecznej służby jako goprowiec, Aleksander Karkoszka ma 
już na swoim koncie sześć poważnych akcji. Pierwsza i jak do tej pory największa 
dotyczyła poszukiwań młodego mężczyzna z gminy Andrychów, który zaginął 
w Międzybrodziu Bialskim. Goprowiec z podopiecznym udali się na miejsce bez-
pośrednio po czterodniowym szkoleniu w Karkonoszach. Gaja od razu podjęła 
trop i doprowadziła do miejsca, gdzie niestety pływały zwłoki w rzece dopły-
wającej do jeziora. Suczka – ratowniczka potrafi dojść do miejsc często trudno 
dostępnych dla człowieka. To jej niewątpliwa zaleta. 
Ratownik i jego czworonodzy podopieczni są na co dzień razem w mieszkaniu 
w Krakowie. Ćwiczenia i treningi odbywają dwa razy dziennie. Ponadto cztery 
razy w roku udają się na kilkudniowe szkolenia centralne i na dodatkowe jeszcze 
cztery kolejne podobne zloty. Na tym nie koniec. Aleksander Karkoszka i jego 
psy raz w tygodniu korzysta prywatnie z „lekcji” w zakresie poszukiwań. W su-
mie, gdyby to zliczyć, to szkolenia zajmują w sumie co najmniej miesiąc w roku. 
- Aby zajmować się ratownictwem z psami, to naprawdę trzeba mieć trochę czasu, ale przede 
wszystkim pasję – stwierdza goprowiec. 

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga
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Ponadto w dalszym ciągu istnieje możliwość przeprowadzenia sa-
mospisu internetowego. Każdy rolnik może dokonać spisu w domu 
za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie in-
ternetowej spisrolny.gov.pl. Rolnicy nie posiadający w domu kom-
putera lub telefonu z dostępem do internetu mają do dyspozycji 
bezpłatne stanowisko komputerowe z łączem internetowym w lo-
kalu gminnego biura spisowego tj. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Andrychowie, ul. Rynek 16. Z uwagi na zaistniałą sytuację epide-
miczną w kraju osoby, które chcą dokonać samospisu przy użyciu 
w/w stanowiska proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny 
z Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu 
Miejskiego w Andrychowie pod nr telefonu (33) 842-99-65 w celu 
ustalenia dogodnego terminu. Prosimy o zabranie ze sobą masecz-
ki lub przyłbicy oraz jednorazowych rękawiczek. W przypadku 

jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego 
przypominam o możliwości kontaktu z infolinią spisową pod nu-
merem 22 279 99 99, wew. 1.Konsultanci infolinii pomogą w wy-
pełnieniu formularza spisowego.
Więcej informacji dotyczących Powszechnego Spisu Rolnego 
znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Andry-
chowie – zakładka Powszechny Spis Rolny lub stronie Głównego 
Urzędu Statystycznego. 

Ewa Rohde-Trojan 
Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego

Źródło: UM w Andrychowie 

OGŁOSZENIE GMINNEGO BIURA SPISOWEGO W ANDRYCHOWIE

Gminne Biuro Spisowe przypomina o trwającym na terenie całego kraju Powszechnym Spisie Rolnym. Udział w spisie 
jest obowiązkowy. W terminie od 1 września do 30 listopada br. z gospodarstwami, które podlegają spisowi będą 
kontaktować się rachmistrzowie. Kontakt ten będzie odbywał się bezpośrednio – rachmistrz odwiedzi gospodarstwo 
oraz pośrednio – przez telefon. Prosimy wszystkie osoby, objęte spisem o współpracę z rachmistrzami oraz rzetelne 
udzielenie informacji na zadane pytania. Wszyscy rachmistrzowie pracujący na terenie gminy posiadają identyfikator. 
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Po publikacji tekstu zgłosiła się do nas jed-
na z Czytelniczek ze zdjęciami z rodzinnego 
albumu. Na jednym z nich Pani Lubomira 
jako 6-letnia dziewczynka pozuje z ojcem, 
Franciszkiem Rasiem, podczas sypania 
Kopca Piłsudskiego w 1935 r. Cała rodzina 
Rasiów mieszkała w tym czasie w Krakowie, 
jako że Franciszek Raś, wojskowy, służył 
w 6. Pułku Artylerii. Z tego okresu pocho-

dzi również inna fotografia udostępniona 
dzięki uprzejmości naszej Czytelniczki. 
Rodzina Rasiów: Franciszek z żoną Filo-
meną z Dubielów oraz córkami Lubomirą 
i Haliną pozuje na niej w krakowskim Par-
ku Jordana.
Około 1936 r. rodzina Rasiów przeniosła 
się z Krakowa do Andrychowa, tu także 
spędzili okres okupacji.

Serdecznie dziękujemy Pani Lubomirze 
za podzielenie się swoimi wspomnieniami 
z nami oraz przede wszystkim z naszymi 
Czytelnikami. Mamy nadzieję, że jeszcze 
nie raz będziemy mogli zaprezentować na 
łamach Nowin Andrychowskich historie 
opowiedziane przez naszych Czytelników.

Daria Rusin

Andrychowianie w hołdzie Józefowi Piłsudskiemu 
- postscriptum

Wracamy jeszcze na chwilę do tematu, który poruszony został na łamach sierpniowego wydania Nowin Andrychow-
skich. W artykule „Zdjęcia z andrychowskiej szuflady (5)” opisano okoliczności powstania fotografii przedstawiającej 
andrychowianki Joannę Kohut z córką Ireną, które uczestniczyły w budowie Kopca Piłsudskiego w 1935 r.

Audycje historyczne 
 w każdą środę o 12.00

Franciszek i Filomena Raś z córkami Lubomirą i Haliną w Parku 
Jordana w Krakowie, ok. 1935 r. Zbiory Lubomiry Jończy

Franciszek Raś z córką Lubomirą podczas sypania 
Kopca Piłsudskiego, 1935 r. Zbiory Lubomiry Jończy
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Jan Sikorski nie odpuścił sprawy i poszedł 
do karczmarza w celu rozeznania perso-

naliów uciekiniera. Karczmarz oczywiście 
wzbraniał się przed wyjawieniem jego nazwi-
ska, jednak powiedział, że tenże furman pra-
cował u „Steinbergiera” z Andrychowa i je-
chał po cement do Oświęcimia dla niejakiego 
„Sznicera”, również z Andrychowa. 
Aby pociągnąć do odpowiedzialności krnąbrne-
go woźnicę należało przesłuchać świadków wy-
darzeń. Ponieważ doniesienie Sikorskiego pro-
wadziło do Andrychowa – bialskie starostwo 
wezwało swojego wadowickiego odpowiednika 
do przeprowadzenia dochodzeń w tym temacie. 
Wadowickie starostwo natomiast poleciło prze-
słuchać „Steinbergiera” i jego woźnicę andry-
chowskiemu magistratowi. 
Do przesłuchań doszło 10 lipca 1885 roku 
w siedzibie magistratu. Zeznania protokoło-
wał sekretarz Paweł Pilarz, podpisał je rów-
nież ówczesny burmistrz – Marcin Gayczak. 
W wyniku przesłuchań ustalono, że nie cho-
dziło o osobę o nazwisku „Steinbergier”, ale 
o Ferdynanda Stambergera, znanego w mie-
ście właściciela farbiarni, mieszczącej się od 
strony dzisiejszej ulicy Legionów. Przesłu-
chano zarówno Stambergera, jego woźnicę, 
którym okazał się Jan Dwornik, a także kilka 
innych osób, będących świadkami tamtych 
wydarzeń. Z przesłuchania sporządzono ob-
szerny protokół, składający się z dwunastu 
stron. Z jego treści wyłania się następujący 
obraz wydarzeń. 
W 1885 roku Markus Schnitzer prowadził bli-
żej nieokreśloną inwestycję w swojej fabryce 
– farbiarni w Andrychowie na tzw. „blichu”. 
W tym też celu w czerwcu wysłał sześciu 
furmanów z końmi do Oświęcimia na stację 
kolejową po cement (lub też „cyment” – jak 
zostało oryginalnie zapisane). Dwie fury na-
leżały do Schnitzera i powozili nimi Michał 
Bizoń (36 lat), pochodzący z Targanic oraz 
Wojciech Cholewka (20 lat). Ponadto – nie 
mając tylu środków transportu – wynajął od 
swojego znajomego po fachu Ferdynanda 
Stambergera, dwa wozy z furmanami Micha-

łem Chyłko z Andrychowa (57 lat) oraz Ja-
nem Dwornikiem (26 lat), również z Andry-
chowa. Podnajął także dwóch mieszkańców 
Inwałdu – Józefa Polaka (18 lat), który był 
w służbie u andrychowianina Jakuba Borgera, 
a także Józefa Chmiela. W ten sposób zebrał 
potrzebną ilość wozów i ludzi dla przywiezie-
nia cementu. 
Wymieniony wyżej Jan Dwornik był głów-
nym sprawcą całego zamieszania. Był to mło-
dy człowiek, mający 26 lat. Pochodził z Czań-
ca, ale od czterech lat mieszkał i pracował 
w Andrychowie u Ferdynanda Stambergera 
jako pomocnik farbiarski. Często jednak był 
wykorzystywany jako woźnica i jeździł w róż-
nych sprawunkach dla swojego mocodawcy, 
także na jarmarki z towarem na sprzedaż. 
Stamberger określił go słowami: „dobry ro-
botnik do pracy jako czeladnik farbiarski, jest 
jednak zbyt butny i krnąbrny”. Mimo to Jan 
Dwornik w oczach Stambergera miał niepo-
szlakowaną opinię. 
Spisane zeznania uczestników pozwalają na-
kreślić następujący ciąg wydarzeń. Jan Dwor-
nik razem z Wojciechem Cholewką w drodze 
do Oświęcimia zatrzymali się w karczmie 
u Hupperta w Nowej Wsi, gdzie raczyli się 
wódką. W dalszej drodze – „dobrze gorzał-
ką rozpaleni zuchwalcy” – ścigali się wozami 
tak intensywnie, że wóz Dwornika wpadł 
do rowu. Przy tej okazji koń zgubił podko-
wę. Po podkuciu konia Dwornik i Cholew-
ka zatrzymali się w karczmie w Kańczudze, 
należącej do Foltańskiego, miejscowego wła-
ściciela obszaru dworskiego, a prowadzonej 
przez Wolfa Schora. Tu kontynuowali libację. 
Dwornik zostawił swój wóz w nieładzie na 
środku drogi przed karczmą – co było przy-
czyną interwencji drogomistrza Sikorskiego. 
Faktycznie Dwornik szarpał się z nim. Wy-
zywając i grożąc pobiciem, odjechał w stro-
nę Oświęcimia. Dojeżdżając do Oświęcimia 
– razem z furmanem Wojciechem Cholewką 
– nie chcieli płacić myta i próbowali objechać 
pobór opłat, jednak zostali złapani i przy-
muszeni do uiszczenia podatku. W drodze 

powrotnej, już z załadowanymi wozami (na 
każdym było po ok. 800 kilogramów cemen-
tu), „znowu po gościńcu się mijali i tak pręd-
ko jechali, aż strach było się patrzeć”. Przy 
tej sposobności Dwornik urwał dyszel od 
swojego powozu. Ścigając się obaj furmani 
okładali się batami tak zaciekle, że Cholew-
ka spadł z wozu i o mało co nie został przez 
niego przejechany. Jadąc przez Łęki, nadal się 
ścigając i okładając batami – wjechali w po-
bliskie pole z jęczmieniem. Jeden z dworskich 
pracowników, doglądających pola, uderzył 
Dwornika w głowę tak, że ten zalał się krwią 
(„krew lała się z niego jak z bydlęcia”). Ko-
lejny przystanek nastąpił znów w kańczuckiej 
karczmie, gdzie Dwornik doprowadził się do 
porządku i pokrzepił kolejną dawką alkoholu. 
Ruszył w dalszą drogę, atakując jednocześnie 
w dotychczas praktykowany sposób Cholew-
kę i furmana Józefa Polaka. Robił to tak za-
palczywie, że ci porzucili wozy i uciekli w pole. 
Krzyczał do nich, że zabije ich „buczkiem” 
względnie „knutlem”. Wybryki Jana Dworni-
ka zostały przystopowane dopiero w Kętach, 
gdzie tamtejsza policja aresztowała go i od-
stawiła do miejscowego aresztu. To go jed-
nak nie uspokoiło. Wykupiony przez jednego 
z woźniców, ruszył w drogę do Andrychowa, 
również pędząc na złamanie karku. Przy tej 
okazji w Bulowicach zaczepił się o wóz zała-
dowany drewnem, wyrządzając jednak tylko 
sobie szkodę, w postaci urwanego dyszla.
Cała ta sprawa nie znalazła finału w posta-
ci ukarania winnych całego zamieszania. 
W styczniu 1886 roku zanotowano, że pozo-
stawienie koni bez dozoru na drodze miało 
być karane sądownie „przeto ze względu na 
zaszłe już przedawnienie – ad acta”. 

Michał Jarnot, współpraca JJ

Tekst napisano w oparciu o materiały prze-
chowywane w Archiwum Państwowym 
w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, ze-
spół nr 13/689 Starostwo Powiatowe w Bia-
łej Krakowskiej, sygnatura 61. 

O tym, jak się jeździło z Andrychowa do Oświęcimia  
furmankami po cement w 1885 roku

W czerwcu 1885 roku Jan Sikorski – CK Drogomistrz z Oświęcimia – doniósł CK Starostwu w Białej o sytuacji, jakiej był 
uczestnikiem. Drogomistrz to osoba odpowiadająca za konserwację i eksploatację dróg. W czasie „obchodzenia gościńca” 
Sikorski zauważył, że przed karczmą w Kańczudze zaparkowano kilka wozów z końmi na całej szerokości drogi. Wezwał on 
furmanów do zrobienia miejsca „dla jadącej publiczności”, co też ci bez pośpiechu uczynili. Jeden zaprzęg jednak pozostał 
nadal na środku drogi. Chcąc go usunąć, drogomistrz chwycił za uzdę, Wtedy podbiegł do niego furman i wdał się w utarcz-
kę słowną. W celu ukarania, drogomistrz wezwał woźnicę do podania imienia i nazwiska. Ten jednak tego nie wyjawił. Na-
stępnie czym prędzej odjechał w stronę Oświęcimia.
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Mieczysław Kozłowski urodził się 
w Rzykach 4 października 1923 r. jako 

syn Jana i Anny z Gajczaków. Po ukończe-
niu miejscowej szkoły pracował jako ślusarz. 
W 1941 r. wstąpił do Tajnej Organizacji 
Niepodległościowej; po aresztowaniu przez 
Niemców został wysłany na roboty przy-
musowe, udało mu się jednak uciec i wstąpić 
do Oddziału Partyzanckiego „Orzeł Biały” 
Śląskiego Okręgu AK. Następnie jako czło-
nek Oddziału „Surowiec” brał udział w wal-
kach z Niemcami o Maków Podhalański.
Po trwającym miesiąc aresztowaniu przez 
NKWD, które miało miejsce w maju 1945 
r., Kozłowski (ps. „Żbik”) postanowił wró-
cić do działalności konspiracyjnej i stworzył 
razem z Leonem Wołkiem i Konstantym 
Ogiegło oddział partyzancki, którym dowo-
dził. Po ujawnieniu oddziału w październiku 
1945 r. i aresztowaniu przez UB w Wadowi-
cach, Kozłowski na rozkaz oficera Narodo-
wego Zjednoczenia Wojskowego kpt. Stefana 
Sordyla „Odrowąża” zorganizował oddział 
partyzancki „Błysk”, którym dowodził pod 
pseudonimem „Bunt”. Oddział podlegał 
NZW, a następnie Armii Polskiej w Kraju, 
teren jego działań obejmował zachodnią 
część powiatu wadowickiego, powiaty bial-
ski, żywiecki i chrzanowski. Do zadań od-
działu należało osłabianie struktur władz 
komunistycznych poprzez przeprowadzanie 
ataków na posterunki MO w Wieprzu, Ba-
bicach, Wilamowicach i Kętach, a także na 
członków PPR i współpracowników UB. 
Oddział rozprowadzał również ulotki i na-
woływał do stawiania oporu komunistom.
Latem 1946 r. Powiatowy Urząd Bez-
pieczeństwa Publicznego rozbił oddział 
„Błysk”. Mieczysław Kozłowski został osa-
dzony w areszcie w Wadowicach, następnie przeniesiono go do Krakowa. 4 grudnia 1946 r. został skazany przez Wojskowy Sąd Re-
jonowy w Krakowie, na sesji wyjazdowej w Wadowicach, na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich, a także przepadek 
mienia. Wyrok został wykonany 17 stycznia 1947 r. w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie. Trzy dni później Mieczysław Ko-
złowski został potajemnie pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. W 2018 r. jego szczątki odnalazło Biuro Poszukiwań 
i Identyfikacji IPN. 
Wyrok WSR z 1947 r. został unieważniony przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej Wydział III Karny decyzją z dnia 2 grudnia 1999 r. 

Daria Rusin

Tekst na podstawie informacji zamieszczonych na stronie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

Mieczysław Kozłowski (1923-1947)

W związku z uroczystościami pogrzebowymi Mieczysława Kozłowskiego, które miały miejsce 19 września br. na 
cmentarzu parafialnym w Rzykach, na prośbę Czytelników postanowiliśmy przybliżyć pokrótce jego życiorys.
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Koło PTTK nr 15 „Andoria” przy 
WSW powołano na Walnym Ze-

braniu, które odbyło się 15 lutego 1973 
r. Funkcję prezesa organizacji pełnili ko-
lejno Edward Załęcki, Władysław Mrzy-
głód (prowadził kronikę Koła i jest auto-
rem znajdujących się w niej zdjęć), Jerzy 
Pytlewski i Stanisław Duda. Lista zadań, 
których podejmowało się Koło PTTK 
„Andoria” była naprawdę imponująca. 
Organizowano wyjazdy dla członków za-
łogi WSW i ich rodzin, a także uczniów 
Zespołu Szkół Zawodowych. Rozwi-
jano turystykę kwalifikowaną – oprócz 
wyjazdów autokarowych organizowano 
wycieczki piesze, rowerowe, wyjazdy na 
narty; przy Kole działała też sekcja spe-
leologiczna. Do innych zadań należało 
m.in. podnoszenie kwalifikacji członków 
Koła PTTK poprzez wysyłanie ich na 
kursy Przodowników Turystyki Górskiej 
i Pieszej, czy Organizatorów Turystyki, 
prowadzenie biblioteki i wypożyczal-
ni sprzętu, a także poradni turystycznej, 
opieka nad szlakami turystycznymi, czy 
oprowadzanie po zakładzie WSW (w 1979 
r. powstało Koło Przewodników Zakła-
dowych przy WSW, któremu przewodni-
czył Marian Gwóźdź). W działaniach tych 
Koło PTTK „Andoria” współpracowało 
z innymi organizacjami, m.in. z Automo-
bilklubem Beskidzkim przy WSW, Koła-
mi PTTK powołanymi przy pozostałych 
andrychowskich zakładach, Szkolnym 
Kołem PTTK „Ziemi Wadowickiej” przy 
Liceum Ogólnokształcącym w Andrycho-
wie, czy Ogniskiem TKKF „Motor”.
Koło PTKK przy WSW podejmowało 
wreszcie szereg inicjatyw mających na celu 
propagowanie turystyki. Organizowano 
zatem prelekcje, konkursy, wystawy foto-
graficzne, wieczorki turystyczne, podczas 

Zdjęcia z andrychowskiej szuflady (7)
Jesień rozgościła się już na dobre, a część Czytelników zgodzi się zapewne ze stwierdzeniem, że Beskid Mały, choć 
piękny przez cały rok, wyjątkowo urokliwie prezentuje się właśnie teraz. W tym miesiącu szczególną uwagę poświę-
cimy zatem jesiennym fotografiom pochodzącym z kroniki Koła PTTK przy WSW, która obecnie przechowywana jest 
w Izbie Regionalnej Ziemi Andrychowskiej.

Schronisko PTTK „Leskowiec”, listopad 1976 r. Fot. W. Mrzygłód.

Ognisko podczas IV „Zakończenia Sezonu Turystycznego”, listopad 1976 r. 
Fot. W. Mrzygłód.
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Uczestnicy VI „Zakończenia Sezonu Turystycznego”, listopad 1978 r. 
Fot. W. Mrzygłód.

których odbywały się pokazy filmów czy 
przeźroczy. Koło ściśle współpracowało 
z redakcją gazety zakładowej „Pod Fa-
brycznym Dachem”, a także z zakładową 
rozgłośnią, w której comiesięczną audycję 
„Magazyn Turystyczny” prowadził M. 
Sordyl.
Propagowaniu turystyki służył również 
udział w imprezach turystycznych. Chęt-
nie uczestniczono w wydarzeniach przy-
gotowywanych przez inne organizacje, 
my skupimy się jednak na tych, za które 
odpowiadało Koło PTTK „Andoria”. Od 
czerwca 1974 r. organizowano zatem co 
roku „Turystyczny Zlot Metalowców”, 
a od października 1974 r. „Jesienny Rajd 
Metalowców”. Zimą zapraszano na „Wa-
trę” w Beskidzie Małym”, a 1 czerwca 
1985 r. Koło zorganizowało „Wiosenny 
Zlot Metalowców” z metą w Rzykach 
Praciakach. Do tradycji należało wreszcie 
„Zakończenie Sezonu Turystycznego”, 
przygotowywane co roku w listopadzie 
dla członków Koła PTTK „Andoria”. 
Dwudniowa impreza odbywała się prze-
ważnie w schronisku PTTK „Leskowiec”.  

Do żelaznych punktów programu należa-
ło m.in. pieczenie ziemniaków i kiełbasy, 
połączone ze śpiewaniem piosenek tury-
stycznych (nierzadko przy akompania-
mencie akordeonu i gitary), konkursy z na-
grodami, a następnie obowiązkowo nocny 
spacer na Leskowiec. Tak wyglądało to 
w relacji z IV „Zakończenia Sezonu Tury-
stycznego”, które miało miejsce w dniach 
2-3 listopada 1974 r.: „Po konkursach 
wszyscy uczestnicy o godz. 21:00 udali się 
z pochodniami i latarkami ze schroniska 
na szczyt Leskowca, co bardzo efektownie 
wyglądało, bo to już i noc i sypie śnieg ze 
silny wiatrem. Dla każdego była to atrak-
cja nie lada” – dla nas czytających po la-
tach ten wpis również i pozostaje jedynie 
żałować, że z tych nocnych pochodów na 
Leskowiec nie zachowała się w kronice 
żadna fotografia. Z drugiej jednak strony, 
zdjęcia prezentowane w niniejszym arty-
kule również doskonale oddają wyjątkową 
atmosferę, która towarzyszyła „Zakończe-
niu Sezonu Turystycznego”.

Daria Rusin

Bibliografia:
Towarzystwo Miłośników Andrychowa, Kronika Koła Polskiego Towarzystwa Tury-
styczno-Krajoznawczego „Andoria” przy WSW w Andrychowie, t.1-2, sygn. TMA-
-A23-1; TMA-A23-2.

W sytuacji panującej pandemii osoby star-
sze, w trosce o własne bezpieczeństwo 
powinny pozostać w swoich domach. Po-
jawia się jednak pytanie, w jaki sposób, nie 
wychodząc z mieszkania, mogą poradzić 
sobie z wykonaniem niezbędnych czynno-
ści, takich jak zrobienie zakupów. W odpo-
wiedzi na to pytanie został uruchomiony 
Solidarnościowy Korpus Wsparcia Senio-
rów.
Program Wspieraj Seniora – Solidarnościo-
wy Korpus Wsparcia Seniorów skierowany 
jest do osób, które ukończyły 70 lat, pozostają 
w domu i nie są w stanie samodzielnie zaspo-
koić swoich podstawowych potrzeb, np. zaku-
pić artykułów pierwszej potrzeby, takich jak 
żywność czy artykuły higieniczne, nie mogą 
też liczyć na wsparcie rodziny w tym zakresie. 
Zgodnie z założeniami programu, seniorzy 
mogą wówczas zadzwonić na specjalną infoli-
nię 22 505 11 11, by poinformować, że potrze-
bują pomocy. Następnie kontaktuje się z nimi 
pracownik miejscowego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, który weryfikuje zgłoszenie i usta-
la szczegóły dotyczące wsparcia. Co ważne, 
koszt dostarczonych zakupów pokrywa 
Senior. 
Mieszkańcy Gminy Andrychów mogą kontak-
tować się również bezpośrednio z pracowni-
kami Ośrodka Pomocy Społecznej w Andry-
chowie, dzwoniąc pod numer telefonu: 33 875 
33 00, 33 870 89 81 lub 531 094 775, od po-
niedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 
19:00, a w pilnych sytuacjach również w sobotę 
i niedzielę w godzinach od 7:30 do 19:00. Za 
koordynację programu w Ośrodku Pomo-
cy Społecznej odpowiedzialni są pracownicy 
OPS: Aneta Wróbel i Elżbieta Babik. Program 
trwa od 20 października do 31 grudnia 2020 r.
W okresie realizacji programu, na stronie 
internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej 
ops.andrychow.eu będą pojawiać się na 
bieżąco aktualizowane informacje dotyczące 
wsparcia dla osób starszych.

Oprac. jd na podstawie materiału OPS 
w Andrychowie

Program wsparcia 
seniorów
Z Ośrodka Pomocy Społecznej w An-
drychowie otrzymaliśmy informację 
na temat działania programu „WSPIE-
RAJ SENIORA – SOLIDARNOŚCIOWY 
KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” 
prowadzonego w naszej gminie. 
Prócz ogólnopolskiej infolinii czynne 
są telefony bezpośrednio do OPS. 
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Z nagłówka tego planu (a także z pieczątki 
u dołu) można się dowiedzieć, że oficjalna 

nazwa fabryki to: Aero Stahl Fluggerätebau m. b. 
H., Werk In Andrichau. W wolnym tłumaczeniu 
na polski brzmi to mniej więcej; Produkcja urzą-
dzeń lotniczych Aero Stahl, spółka z o. o., zakład 
w Andrychowie. Pan Cz. Żywioł wspomina, że 
fabrykę przeniesiono do naszego miasta w roku 
1942, natomiast plan został sporządzony w Kolo-
nii (gdzie powstała ta fabryka) w czerwcu 1943 r. 
Prawdopodobnie przeprowadzono wtedy inwenta-
ryzację istniejącej już zabudowy. Zakreskowane na 
planie obiekty zostały wyburzone podczas budowy 
zakładu. Z innych źródeł wiadomo, że drewniane 
hale, w których pracowała fabryka, wybudowała 
na zlecenie Niemców andrychowska firma budow-
lana Smaza, będąca wówczas pod przymusowym 
zarządem niemieckim. Plan potwierdza informację 
p. Żywioła, że pracowali w fabryce jeńcy, bowiem 
dwa obiekty są opisane jako „Schlafbaracke” – ba-
raki sypialne, gdzie zapewne skoszarowani byli jeń-
cy. Pod tym widnieje napis „Fremdarbeiter Lager” 
– obóz robotników zagranicznych
Dla porządku trzeba przypomnieć, że w fabryce 
Aero Stahl produkowano pompy służące do bez-
pośredniego wtrysku benzyny w silnikach lotniczych: pracującym w układzie odwrócone V dwunastocylindrowym Daimler Benz 601 
i osiemnastocylindrowym gwiaździstym BMW 801D2. Silniki te napędzały śmiercionośne myśliwce Luftwaffe: Messerschmitt Me 110 
oraz Focke Wulf  190 F3. Warto dodać, że myśliwiec Messerschmitt Me 110 swój chrzest bojowy przeszedł podczas ataku hitlerow-
skich Niemiec na Polskę. O fabryce Aero Stahl „Nowiny Andrychowskie” pisały szerzej w numerze listopadowym z roku 2002. Sporo 
informacji na temat tego zakładu można także znaleźć w książce Józefa Zembronia „Raptularz Andrychowski. Przemysł miejscowy 
w XX wieku”, wydanej także w 2002 r. 
Kopia planu, o którym tu mowa jest eksponowana na wystawie „Andrychów, andrychowianie 1939-1945” w izbie Regionalnej TMA 
w Pałacu Bobrowskich. 

Andrzej Fryś

Jeszcze o okupacyjnym Andrychowie
W artykule Jacka Dyrlagi w październikowych Nowinach, pan Czesław Żywioł wspominając swą okupacyjną młodość, 
mówił między innymi o niemieckiej fabryce AeroStahl Werke. W bielskim oddziale katowickiego Archiwum Państwo-
wego przechowywany jest pod sygnaturą akt 13.493.142.1. plan tego zakładu.

reklama

Słuchaj nas na falach średnich
1584 kHz
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W kategorii wiekowej dzieci w wieku 3 lat: 
I miejsce zajęły Liliana Bryndza z Przedszkola przy Szko-
le Podstawowej nr 2 w Andrychowie i Nikola Mrzygłód 
z Przedszkola przy Szkole Podstawowej SPSK w Brzezince.  
 
W kategorii wiekowej dzieci w wieku 4 lat I miejsce zajął Mate-
usz Gracjasz z Przedszkola przy Zespole Szkół Samorządowych 
w Sułkowicach-Łęgu.
 
W kategorii wiekowej dzieci w wieku 5 lat I miejsce trafiło do 
Hanny Czechowskiej z Przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 
2 w Andrychowie i Zofii Marek z Przedszkola przy Zespole Szkół 
Samorządowych w Inwałdzie. 
 
W kategorii wiekowej dzieci w wieku 6 lat I miej-
sce zajęli Kornelia Michalec z Przedszkola przy Zespo-
le Szkół Samorządowych w Inwałdzie i Helena Zemanek 
z Przedszkola przy Zespole Szkół Samorządowych w Zagórniku.  
 
W kategorii wiekowej uczniowie klas I szkół podstawowych 
I miejsce zajął Oskar Zawada uczeń kl. Id Szkoły Podstawowej nr 
2 w Andrychowie 
 
II grupa to uczniowie klas II-III szkoły podstawowej. Kon-
kurs dla młodszych uczniów składał się z etapu pisemnego – testu. 
27 października do konkursu przystąpiło 19 uczniów klas II i III, 
z 7 szkół podstawowych naszej Gminy. Każdy uczeń otrzymał do 
rozwiązania test składający się z 30 pytań – test wyboru i pytania 
otwarte, który należało rozwiązać w ciągu 45 min. Za prawidłowo 
rozwiązany test można było uzyskać max. 34 punkty. 
Ze względu na ogłoszony stan zagrożenia epidemiologicznego oraz 
wprowadzenie na terenie powiatu wadowickiego, w tym Gminy An-
drychów strefy czerwonej uczestnicy Konkursu rozwiązywali test 
w swoich placówkach pod nadzorem Komisji składającej się z przed-
stawicieli danej szkoły. Arkusze zostały dostarczone w zaklejonych 
i opieczętowanych kopertach wraz z instrukcją przeprowadzenia te-
stu. Po zakończeniu części Konkursowej wypełnione testy w zakle-
jonych, opieczętowanych i zaparafowanych kopertach zostały ode-
brane przez pracowników Urzędu. Sprawdzenia testu dokonano 
w Urzędzie Miejskim w Andrychowie.  Zwycięzcą został Szymon 
Bryndza uczeń kl. III a ze Szkoły Podstawowej SPSK w Brzezince.  
 
III grupa to uczniowie klas IV-VI, którzy mieli wykonać ulotkę in-
formacyjną pt:: „Razem dbajmy o to, czym oddychamy”. Do Kon-
kursu zostało złożonych 6 prac wykonanych łącznie przez 7 uczniów 
z 3 szkół podstawowych naszej Gminy. Komisja dokonała oceny 
dostarczonych prac i stwierdziła, że na tle pozostałych jedna z nich 

zasługuje na wyróżnienie dlatego też postanowiła przyznać Wyróż-
nienie Damianowi Kręcioch uczniowi kl. VIa ze Szkoły Podsta-
wowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach. Pozo-
stali uczestnicy Konkursu otrzymali nagrody za udział w Konkursie. 

IV grupa to uczniowie klas VII-VIII, którzy mieli przedsta-
wić pracę pisemną w formie „listu do sąsiada”. Do Konkur-
su zostały złożone 9 prace, wykonane przez 14 uczniów, z 5 
szkół z naszej Gminy. I miejsce zajęli Adam Wojewodzic uczeń 
kl. VIIIb Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Samorzą-
dowych w Targanicach oraz Adrianna Susfał uczennica kl. 
VIIa i Kacper Kiszczak uczeń kl. VIIa Szkoły Podstawowej przy 
Zespole Szkół Samorządowych w Zagórniku (praca zespołowa). 

Wszystkie nagrody ze względu na ogłoszony stan epidemiologiczny 
i wprowadzone ograniczenia, w tym m.in. zakaz organizowania spo-
tkań zostały przekazane do poszczególnych placówek przedszkol-
nych i szkolnych, z prośbą o ich wręczenie laureatom i uczestnikom 
Konkursu.
Większość działań edukacyjnych (kampanie oraz akcje informa-
cyjno-edukacyjne) zostało zaplanowanych po okresie wakacyj-
nym – akcje dla dzieci i młodzieży miały zostać przeprowadzone 
w przedszkolach i szkołach, jednak ze względu na ogłoszony stan 
epidemiologiczny COVID-19 i wzrost zachorowań i tym samym 
ograniczeniem dostępności do szkół i obawami rodziców nie zosta-
ły zrealizowane. Nie zostały również zorganizowane spektakle, które 
miały odbyć się podczas rozdania nagród w Konkursie Ekologicz-
nym, na ogłoszony stan epidemiologiczny COVID-19 i wprowa-
dzonymi ograniczeniami na terenach powiatów w strefie czerwonej. 

Pełne sprawozdanie opracowane przez Marlenę Babik 
dostepne na www.radioandrychow.pl 

Źródło: UM w andrychowie

Laureaci XXVII Konkursu Ekologicznego pn. 
„POWIETRZE DLA CZŁOWIEKA – CZŁOWIEK DLA POWIETRZA” 

Tegoroczny XXVII Gminny Konkurs Ekologiczny odbywał się pod hasłem: „Powietrze dla człowieka – człowiek dla 
powietrza”. Konkurs skierowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Andrychów, 
został podzielony na 4 grupy wiekowe: I grupa: przedszkolaki oraz uczniowie klas I szkół podstawowych. 
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Z jakimś dziwnym wyrzutem sumienia wobec Czytelnika przystępuję 
do relacjonowania spotkania z Wojciechem Pszoniakiem — gościem 
XII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Amatorskich „ Odeon “. 
W Andrychowie W. Pszoniak wystąpił w podwójnej roli: jako juror 
i główny bohater granego przez siebie monodramu „Belfer” według J. 
P. Dopagne. Nie znałam wcześniej tej sztuki, ale podskórnie czułam, 
że przed tym, który jedynie gra belfra, ja — belfer, mogę się wyżalić, 
podzielić coraz częstszymi wątpliwościami co do sensu i skuteczności 
swojej pracy, że u niego mogę szukać zrozumienia dla ludzi i zjawisk, 
które przestaję rozumieć. Nie zawiodłam się. Z tego spotkania wy-
niosłam… nadzieję. Na tę godzinę wypadłam z roli dziennikarza, 
dlatego zapomniałam zapytać o to, o co zwykle pyta się gwiazdę kina 
i teatru. Niemniej opowiem o Moim Spotkaniu …

Tego poetę i myśliciela czyta teraz cala Polska. I ja też. 
W książce „Pamięć i tożsamość” Jana Pawła Il znala-
złam takie słowa: Człowiek żyje prawdziwie ludzkim 
życiem dzięki kulturze. Kultura jest właściwym sposo-
bem istnienia i bytowania człowieka. Kultura jest tym, 
przez co człowiek jako człowiek staje się bardziej czło-
wiekiem, bardziej „jest”. Możemy te słowa przyjąć za 
swoje?
To bardzo głębokie, bardzo prawdziwe słowa. Człowiek bez 
kultury po prostu zamienia się w zwierzę. Zycie nie polega 
przecież wyłącznie na odżywianiu się. Tylko człowiek ma 
możliwość wpływania na kulturę. Tylko człowiek ma moż-
liwość tworzenia kultuły swojego życia. Historia ludzkości, 
to historia kultury. I to, co zostaje po człowieku — to wła-
śnie… kultura.

Nie ma Pan wrażenia, że coraz mniej ludzi chce wspiąć 
się na szczyt Czarodziejskiej Góry, coraz mniej chce 
tańczyć walca, słuchać Mozarta, pogapić się na Fel-
liniego. „Wydaje mi się, że wkrótce naszą duchowość 
zachowamy w szczątkowej formie, jak kość ogonową.
Myślę, że tak nie będzie. Historia świata porusza się ruchem 
wahadła. Są okresy, gdy się wydaje, że to już koniec, że już 
nic się nie może wydarzyć niezwykłego na tej ziemi; a po-
tem mamy na przykład taki renesans, odrodzenie… Ludz-
kość błądzi, ale w jakiś sposób wraca. Teru żyjemy w takim 
okresie, okresie ogromnego zawirowania, ogromnej rewo-
lucji technicznej. Wygląda na to, że człowiek nie nadąża za 
tempem zmian, że pogubił się w tym wszystkim. Wygląda 

też na to, że pieniądz przysłonił mu pole widzenia. Trzeba 
powiedzieć, że w znakomitej większości jesteśmy pod wpły-
wem tej wielkiej wsi, jaką stał się świat. Wszyscy wszystko 
wiedzą w jednej sekundzie. Wielkie firmy łączą się w jeszcze 
większe.. i wkrótce wszędzie i wszystko będzie ,jedno”. Róż-
ne były i są na świecie zagrożenia, które w efekcie powinny 
zredukować człowieczeństwo w człowieku. Ale ja myślę, że 
tajemnica, siła, moc twórczego życia — nie.. .przeżycia, ale 
życia — istnieje. I wierzę, że to, co panią, mnie i wielu ludzi 
dotyka w tej popkulturze w tym czasie przyspieszenia i zawi-
rowania, minie, i nastąpi oczyszczenie. Nie wiem, czy wróci 
Mozart, Goethe i Tomasz Mann… Ale myślę, że kultura po-
każe swoją siłę, także tę, która tkwi w inności.

Napomknął Pan o pieniądzu. Jan Paweł II też: – Trze-
ba bardzo przestrzegać właściwego stosunku pomiędzy 
ekonomią a kulturą, ażeby nie zniszczyć tego dobra, 
które jest większe, które jest bardziej ludzkie. Wydaje 
się, że proporcje pomiędzy cywilizacją pieniądza a kul-
turą zostały mocno zachwiane.
Naprawdę wierzę, że w pewnym momencie ludzie odczują 
potrzebę, wewnętrzną potrzebę zobaczenia i zrozumienia 
człowieka. Proszę spojrzeć na młodzież. Oczywiście, nie ty-
czy to wszystkich, ale są tacy, którzy chcą żyć, więc się jedno-
czą, coś robią, wnoszą w swoje życie twórczość.

Wojciech Pszoniak w Andrychowie – wspomnienie

To Spotkanie miało miejsce 15 lat temu; w Andrychowie, przy Szewskiej 7. Kilka dni wcześniej zmarł papież Jan Pa-
weł II. Odszukaliśmy w archiwalnych numerach Nowin Andrychowskich zapis tamtej rozmowy. Gdy media obiegła 
wiadomość o śmierci Wojciecha Pszoniaka, zyskała ona status cennej pamiątki po obecności w naszym mieście tego 
wyjątkowego Artysty i Człowieka. 

Mała Syrenka kontra Predator
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ODEON jest chyba na to dowodem.
No widzi pani! To jest właśnie dowód, że ta młodzież, oczy-
wiście nie cała, nie jest oszołomiona tym światem. Młodzi 
szukają. Być może dlatego papież był na nich tak uważny. 
Jaka będzie młodzież, taki będzie świat. Do młodych ludzi 
należy dzieło kontynuacji. Ja jestem optymistą.

Dziś jest 22 kwietnia. Ból po stracie Ojca Świętego nie 
zdążył się jeszcze ukoić. Wiem, że dzieli Pan czas po-
między Francję i Polskę. Gdzie spędzał Pan pierwszy 
tydzień kwietnia?
Byłem akurat chory, leżałem w łóżku dwa tygodnie w War-
szawie. Dzięki temu nikt mi nie zakłócał tego przeżycia. 
Śledziłem prasę, oglądałem w TV wszystko od początku do 
końca. Były to moje rekolekcje.

To był piękny czas, prawda? Takie ogólnonarodowe 
zjednoczenie w smutku i miłości.
To było niesłychane. Niebywałe.

Polacy potrafią się jednoczyć i w smutku, i w buncie. Za 
chwilę będziemy obchodzić dwudziestą piątą rocznicę 
powstania „Solidarności”. Jaką różnorodność refleksji 
budzi ta rocznica…
Bardzo chciałbym, aby Polacy pamiętali i świętowali te wyda-
rzenia. Ale również chciałbym, aby choć cząstkę tego prze-
życia zostawili na codzienność. Najtrudniejsze jest to, żeby 
w życiu było codziennie święto. Chodzi o to, żeby ważny 
był każdy dzień. Myślę, że nasze społeczeństwo na skutek 
rozmaitych zawirowań historii, nie jest jeszcze przygotowane 
do demokracji, do życia „wspólnie”. To się tyczy też małych 
rzeczy: nie wyrzuca się peta na ulicę, nie spluwa na chodnik, 
trzeba wiedzieć, że las to jest las, a rzeka to rzeka… Ważne 
jest, by mieć świadomość, że nie żyje się samemu. Rzeczy-
wiście, w 80-tym roku to był niezwykły zryw. A teraz widać, 
że każdy w swoją stronę, nie ma tego „wspólnie”, które jest 
ważne w demokracji. Demokracji się nie kupi. Demokracji 
trzeba się uczyć.

Nie tylko demokracja wszystkim trzeba uczyć się życia. 
Wszak życie jest taką samą umiejętnością jak jazda na 
rowerze, gra na fortepianie. Tylko trudno tu o nauczy-
cieli. Teatr i Literatura mogą pełnić te role.
Tak, ale to jest inny etap. Moim zdaniem dom i szkoła to 
są dwa pierwsze i najważniejsze źródła nauki. Z bagażem 
wyniesionym stąd, człowiek może iść „w życie”. Jak pani po-
wiedziała, życia trzeba się uczyć. Życia trzeba też uczyć. Ale 
najpierw w domu, poprzez autorytety. Czym się kończy ich 
brak… to wszyscy widzą.

I Pan – aktor, i ja – nauczyciel za przedmiot oddzia-
ływań mamy tę samą sferę ludzką wyobraźnię i wraż-
liwość. Nie wiem jak Pan, ale ja coraz częściej mam 
poczucie zawodowej klęski. Mała Syrenka przegrywa 

z Predatorem. Słuchanie nudzi. Myślenie męczy. Dziś 
tak trudno u dziecka o zachwyt czy wzruszenie. Czuje, 
że staję się coraz mniej skuteczna…
Jak popatrzę wstecz, niewielu z mojego podwórka wyrosło 
na ludzi, którzy żyją godnie. Ale wie pani, jako aktor myślę 
tak, i pani też radzę przyjąć taką filozofię: jeżeli jest choć 
jedno dziecko, do którego pani trafia, to już jest sukces. Waż-
ne, żeby nie ustawać w słusznych działaniach, bo to zapada. 
Moja matka od małego mnie ciągnęła do opery, na koncerty 
symfoniczne, do teatru. Byłem tam sam, pozbawiony towa-
rzystwa rówieśników, nudziło mi się. Ale to zapadło, wiem, 
że zapadło. Powiedziała pani, że trzeba uczyć ludzi żyć. Tak, 
właśnie tak. Tylko że budowanie wrażliwości czy miłości 
trzeba zacząć w domu. Powtórzę: szkoła i dom – to filary. 
Obejrzy pani „Belfra” i usłyszy wiele mądrych słów. Jest tam 
wszystko to, o czym pani mówi. Być może znajdzie pani ja-
kieś rozwiązania. Choć czasy się zmieniły… Dzisiaj nauczy-
ciel ma do spełnienia misję…

Tak mało nauczycieli to wie i czuje. Raczej trzeba sku-
pić się na realizacji programów nauczania, by ucznio-
wie nasi, poddawani co pewien czas różnym testom, 
zdobywali jak najwięcej punktów. Punkty, wskaźniki – 
to priorytety. Komunikacja, wartości – nie dotrzymują 
im kroku.
Tak jest w istocie. Przykre.

Czy widz teatralny też zmienia się tak , jak moi ucznio-
wie? Czy coraz trudniej zaspokoić jego gust?
Ci co chodzą do teatru – będą chodzić. Ci, co nie chodzą, nie 
będą tu przychodzić. Chociaż… bywa, że winny jest teatr, bo 
np. nie nadąża za czasem. Teatr to nie jest obowiązek. Musi 
czymś przyciągnąć widza. I to nie byle czym. Teatr musi roz-
mawiać z widzem. Nie chcę pani opowiadać treści „Belfra”, 
ale wziąłem tę sztukę dlatego, że jest okazją do mojej osobi-
stej rozmowy z widzem. Choć jest to spektakl dla dorosłych, 
przychodzi też młodzież. Fantastycznie to odbiera.

Panie Wojciechu, i Pan, i ja pracujemy z ludźmi i dla 
ludzi. Zostawić po sobie ślad, wspomnienie… Ja bym 
chciała. .. a Pan?
Jeżeli tym, co robię, sprawiłem, że życie choćby jednego 
człowieka stało się lepsze, że pomogłem rozwiązać choćby 
jeden problem, że ktoś stał się dzięki temu szczęśliwszy, mą-
drzejszy to już jest sukces. To już jest po mnie Ślad.

Wydaje mi się, że takie pogawędki mają podobną moc. 
Dziękuję.

Z Wojciechem Pszoniakiem rozmawiała Jadwiga Janus
Fot. Filmweb
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W minionym roku odeszli od nas...

Należał do siatkarskiego andrychowskiego wunderteamu. Jako zawodnik Beskidu wraz z kolegami 
zdobył w 1965 roku wicemistrzostwo Polski juniorów, a pięć lat potem wywalczył awans do I ligi. 
Odszedł od nas Adam Gieruszczak, w listopadzie skończyłby 73 lata. -To był świetny kolega, fantastycz-
nie grał w piłkę – wspomina Jan Zaremba, wieloletni kolega z drużyny. - Razem zaczynaliśmy uprawiać 
siatkówkę. Zawsze uśmiechnięty. Na boisku był wystawiającym, choć wtedy nie było tak jak teraz przypisanych do 
zawodnika pozycji. Pogrzeb Adama Gieruszczaka odbył się w sobotę, 31 października na cmentarzu 
komunalnym w Andrychowie. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią ceremonia miała 
skromną oprawę. Koledzy sportowcy chcieli go pożegnać z udziałem pocztu sztandarowego Beski-
du, ale trzeba było zrezygnować z tych planów.                            jd Fot.: MKS Andrychów

Nie żyje Adam Gieruszczak

Józef  Sordyl 
(miał 77 lat) – osoba zasłużona dla andrychowskiej siatków-
ki. W 1966 roku należał do drużyny Beskidu, która wywal-
czyła awans do II ligi, grał według dzisiejszej nomenklatury 

na pozycji przyjmującego i atakującego.

Irena Wieliczko  
(86) – biegła rewident, matematyczka i finansistka. Uro-

dzona w Tarnopolu na kresach. Doskonale znana w AZPB 
Andropol i WSW, w których to firmach przez wiele lat 

analizowała finanse. Dała się także poznać z działalności 
charytatywnej w wielu fundacjach.

Stefan Jakubowski 
(87) – człowiek gór, budowniczy sanktuarium na Groniu 

Jana Pawła II, wieloletni członek PTTK, przewodnik i przo-
downik turystyki górskiej, radny powiatowy kilku kadencji. 

W okresie stalinowskim żołnierz – górnik przymusowo 
skierowany do cięzkich prac w kopalniach. 

Emilia Krętosz 
(69) – wieloletnia dyrektor Gimnazjum nr 2. Niezapomniana 

nauczycielka i wychowawca młodego pokolenia andrychowian.

Marianna Ślesak 
(75) – nauczycielka, która największą część zawodowego 
życia spędziła w SP nr 4, uczyła języka polskiego oraz 

zajmowała się edukacją wczesnoszkolną. Jako instruktor 
opiekowała się zuchami z ZHP. 

Bogusław Żaloudik 
(65) – jeden z najlepszych zawodników w historii andry-
chowskiej siatkówki. Należał do drużyny Beskidu, która 

wywalczyła w 1978 roku Puchar Polski.

Szymon Sarach 
(24) – cierpiący na dystrofię mięśniową autor bloga. Opi-
sywał swoje radości i smutki oraz walkę z chorobą. Był 

absolwentem andrychowskiego LO i mimo przeciwności 
losu uzyskał tytuł magistra rusycystyki.

Adam Stach 
(86) – utalentowany, wszechstronny sportowiec pasjonujący 
się szczególnie sportami motorowymi. Karierę zawodniczą 
zaczynał w działającym przy Wytwórni Silników Wysoko-
prężnych klubie „Stal”. Jako żużlowiec występował także 

w barwach „Wandy” Nowa Huta i „Motoru” Lublin.

Eugeniusz Syrek 
(88) – osoba zaangażowana w życie społeczne gminy. Był rad-
nym Rady Miejskiej w latach 2002 – 2006, a także przez wiele 
kadencji przewodniczącym Zarządu Osiedla nr 3. Wcześniej 

działał w związkach zawodowych w AZPB Andropol.

Janina Maciejczyk 
(82) – przez wiele lat była prezesem Koła Miejsko-Gminne-
go Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polski i Byłych 

Więźniów Politycznych. 

Maciej Olszewski 
(73) – wiceprezes Oddziału PTTK przy AZPB „Andropol”. 

Brał udział w organizacji wielu rajdów turystycznych oraz 
konkursów dla młodzieży. Współorganizował też zawody 

narciarskie „O Puchar Leskowca”. Zawodowo inżynier 
włókiennik wiele lat związany z AZPB Andropol.

Krystyna Gałuszka 
(86) – nauczycielka matematyki, była wicedyrektorem  

SP nr 4, wcześniej pracowała w SP nr 3. Wychowawca wielu 
pokoleń młodych andrychowian.

Oprac. jd 

Od listopada 2019 roku do końca października br. zmarło kilkanaście osób znanych niegdyś z działalności pub-
licznej naszej gminy. Przypominamy zatem (w kolejności chronologicznej) tych, którzy od nas odeszli.



36 radioandrychow.pl

kultura

Propozycje książkowe Miejskiej Biblioteki Publicznej

Propozycje płytowe sklepu muzycznego „Mikrus”

Zwiadowca Will i jego uczennica Maddie 
wyruszają na daleką wyprawę, za morze, do 
kraju, gdzie nie można ufać nikomu – nawet 
królowi. Król Gallii, Philippe, zwrócił się do 
króla Duncana z prośbą o pomoc: jego syn 
został zakładnikiem żądnego władzy baro-
na, który stawia twarde warunki. Gallijski 
król ma nadzieję, że Duncan wyśle jednego 
ze zwiadowców, by uratował chłopca. Will 
i Maddie idealnie nadają się do tej misji, po-
nieważ dla zmylenia wrogów mogą się poda-
wać za ojca i córkę. [Wydawnictwo Jaguar]

Przez błąd na bilecie kilkuletni Satek wierzy, 
że autobus, którym jeździ do szkoły w Ra-
dziejowie, zahacza o tajemniczą krainę. Sa-
turnin to intymna, choć skomponowana na 
wiele głosów opowieść, w której marzenia 
potrafią łamać kości, muzyka jest silniejsza 
niż wojna, a mama daje w nagrodę półtora 
kilograma słońca. Zmarli otrzymują tu głos, 
a prawdziwe postaci z życia autora doświad-
czają rzeczy, których nie dane im było za-
kosztować poza tą książką. [www.wsqn.pl]

Jakub Małecki 
„Saturnin”

Rudolf  Taburin od niepamiętnych czasów 
prowadził przy zacisznej uliczce warsztat 
rowerowy. Okoliczni mieszkańcy wiedzieli, 
że potrafi naprawić każdą usterkę – nikt nie 
znał się na dętkach, szprychach i dzwon-
kach lepiej od niego. Ów sprzedawca rowe-
rów z Saint-Céron miał jednak pewien se-
kret, którego wyjawienie naraziłoby go nie 
tylko na śmieszność, ale i na bankructwo. 
I nagle w miasteczku pojawił się ktoś, kogo 
bardzo interesowała postać sprzedawcy ro-
werów. [www.znak.com.pl]

Jean-Jacques Sempé 
„Sekret sprzedawcy rowerów”

John Flanagan 
„Zaginiony książę”

Jubileuszowa, zremasterowana edycja kul-
towego albumu U2 „All That You Can’t 
Leave Behind”, wydana z okazji 20-lecia 
(numer 1 w 32 krajach, 12 mln sprzeda-
nych egzemplarzy na całym świecie),. 
Usłyszysz takie hity jak „Beautiful Day”, 
„Stuck In A Moment You Can’t Get Out 
Of ”, „Elevation” czy „Walk On” w zu-
pełnie nowej jakości dźwięku. Na reedycję 
trafi też utwór „The Ground Beneath Her 
Feet”. [empik.com]

„Zespół AC/DC wraca po 6 latach prze-
rwy! Ich 17 w karierze album nosi na-
zwę „Power Up”. AC/DC podzieliło się 
z fanami pierwszym singlem „Shot In The 
Dark”, który współtworzyli Angus Young 
(gitara prowadząca), Brian Johnson (wo-
kal prowadzący), Cliff  Williams (gitara 
basowa), Phil Rudd (perkusja) oraz Stevie 
Young (gitara rytmiczna)... „ [empik.com]

AC/DC „Power Up” Luxtorpeda „Anno Domini MMXX”

Patyna, miedź, metal, czasami rdza, to taka 
muzyka, ten rodzaj muzyki gramy – tak naj-
nowszy krążek Luxtorpedy zapowiada 
Robert „Litza” Friedrich. Na album Lu-
xtorpedy fani musieli czekać 4 lata. W tym 
czasie zostało zbudowane całkowicie 
nowe profesjonalne studio OKOLITZA, 
a pierwszym albumem tam zrealizowanym 
jest właśnie Luxtorpeda „Anno Domini 
MMXX”. [empik.com]

U2 „All that you can’t leave behind” 
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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

wokół nas

Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Andrychowie

Ul. Metalowców 10, Gabinet 2-03

LISTOPAD 2020:
9.11.2020 r. (poniedziałek) 8:30-12:30
12.11.2020 r. (czwartek) 8:00-12:30
16.11.2020 r. (poniedziałek) 14:30-18:30
18.11.2020 r. (środa) 14:30-19:00 
19.11.2020 r. (czwartek) 14:30-19:00
23.11.2020 r. (poniedziałek) 11:00-15:00
25.11.2020 r. (środa) 8:00-12:30
26.11.2020 r. (czwartek) 8:00-12:30
30.11.2020 r. (poniedziałek) 14:30-18:30

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

Na placu zabaw w Parku Miejskim znalazłem 10 października ko-
munikat przyklejony na odwrocie jednej z tablic informacyjnych:
Podane w nim dane liczbowe, choć dziwnie przemieszane, są za-
pewne prawdziwe, ale należy się obawiać, że w ślad za podważa-
niem istnienia pandemii pojawią się sprzeciwy wobec obowiązku 
noszenia maseczek i zachowywania należytego odstępu. A to już 
będzie oczywista głupota i narażanie na szwank także mojego 
zdrowia. Mając w pamięci straszliwy przebieg epidemii w pół-
nocnych Włoszech mówię wyraźnie: ja nie chcę na Covid 19 cho-
rować (ani tym bardziej umrzeć) i proszę mnie na to nie narażać.
Kiedy myślę o antyszczepionkowcach, płaskoziemcach i ludziach 
podważających istnienie pandemii koronawirusa, zawsze przy-
pomina mi się ulubione powiedzonko Witolda Młyńca, byłego 
Dyrektora W.S.W.: „Krowy bój się z przodu, bo bodzie, konia 
z tyłu – bo kopie, a głupiego – ze wszystkich stron”. Te same 
ciepłe słowa kieruję do uczestników demonstracji przeciwników 
obostrzeń związanych z pandemią, która odbyła się w naszym 
mieście 17 października. Myślę, że zgodnie z hasłem na ich trans-
parencie – im także na dobre by wyszło włączenie myślenia!

Andrzej Fryś

Andrychowskim okiem

Ze wszystkich stron …
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Klasa A ma w tym sezonie jed-
nego wyraźnego lidera, który 
zdominował rozgrywki – jest 
to Skawa Wadowice, która na 
przestrzeni trzynastu meczów 
jest zespołem niepokonanym. 
Tuż za wadowiczanami długo 
utrzymywał się Halniak Targa-
nice, ale nie ustrzegł się paru 
potknięć, które kosztowały 
nabranie przez Skawę dystan-
su. Targaniczanie w ostatnich 
meczach potrafili rozbić lokal-
nego lidera, Huragan Inwałd, 
7:0 czy pokonać Strzelca Bu-
dzów 4:1, ale i przytrafiły się 
im porażki – 1:3 z Astrą Spyt-
kowice czy 0:4 w meczu na szczycie ze Skawą Wadowice. Stąd drugie miejsce Halniaka 
ze stratą dziewięciu punktów do niepokonanej Skawy. Drużyna z Inwałdu po trzynastu 
seriach jest piąta, a tej jesieni prezentuje futbol bezkompromisowy – Huragan nigdy 
nie dzielił się punktami, siedem razy wygrał i sześć razy schodził z boiska pokonany. 
Po wspomnianej wysokiej porażce z Halniakiem zespół z Inwałdu po szalonym meczu 
wygrał 6:4 z Jałowcem Stryszawa, a następnie pokonał Wisłę Łączany 1:0. Do drugiego 
Halniaka piąty Huragan traci siedem punktów. Słabiej wiedzie się Burzy Roczyny, któ-
ra prezentuje się w kratkę, bo w ostatnich tygodniach potrafiła pokonać Nadwiślankę 
Brzeźnica czy Wisłę Łączany, ale w międzyczasie uległa Jałowcowi Stryszawa i Koronie 
Skawinki. Po trzynastu meczach Burza jest czternasta z czternastoma punktami. Tuż 
za Burzą plasuje się Znicz Sułkowice Bolęcina, który ostatnio przerwał serię porażek, 
wygrywając z Olimpią Chocznia 1:0. Wcześniej Znicz notował przegrane ze Skawą Wa-
dowice, Strzelcem Budzów, Huraganem Inwałd i Astrą Spytkowice. Znicz legitymuje 
się dorobkiem dwunastu punktów i zajmuje miejsce piętnaste, ale niżej notowane Astra 
Spytkowice i BCS Zawoja zgromadziły taki sam dorobek.
Rozgrywki klasy B również zostały zdominowane przez jeden zespół – Wikliniarza 
Woźniki, który w dziesięciu meczach zanotował dziesięć zwycięstw. W czołówce zado-
mowił się także zespół rezerw Halniaka Targanice, który zadebiutował w rozgrywkach, 
ale odnalazł się w nich znakomicie, bo regularnie punktuje. Po dziewięciu meczach Hal-
niak II ma na koncie dwadzieścia dwa punkty. Niżej, bo na szóstym miejscu, plasuje się 
zespół z Zagórnika. Gronie zgromadziły piętnaście oczek, a dziewiąty Leskowiec Rzyki 
póki co wywalczył dziewięć punktów, na co złożyły się trzy zwycięstwa i osiem porażek.
Ciężką jesień zaliczają z kolei zawodniczki Burzy Roczyny, które walczą na szczeblu IV 
ligi kobiet. Popularne Pandy na przestrzeni siedmiu meczów zgromadziły tylko jeden 
punkt za bezbramkowy remis z Tempem Białka. Poza tym roczynianki zanotowały sześć 
porażek.
Rozgrywki lig lokalnych, zgodnie z terminarzem, potrwać mają do połowy listopada. 
Czy sytuacja w kraju na to pozwoli, dopiero się okaże, dlatego po najświeższe wieści 
sportowe zapraszamy do Radia Andrychów.

gs Fot. Grzegorz Sroka

Piłkarska jesień na finiszu

Rozgrywki w ligach lokalnych upływają tej jesieni pod znakiem obostrzeń 
związanych z zagrożeniem epidemiczny. Drużyny muszą walczyć bez swoich 
kibiców. Jak wiedzie się ekipom z Roczyn, Targanic, Sułkowic, Rzyk, Zagórnika 
czy Inwałdu?

Typowy dla juniorów Beskidu przebieg 
miał mecz w Starym Sączu, gdzie wynik 
ważył się do ostatnich minut, a andrycho-
wianie zwyciężyli z Sokołem 3:2 po golach 
Michała Miśka, Miłosza Koczura i Ka-
rola Kozieła z karnego. Zgoła odmienny 
przebieg miało spotkanie z wyżej noto-
wanym Okocimskim Brzesko, w którym 
andrychowianie urządzili prawdziwe fajer-
werki, zwyciężając 6:0. Zdobyczą podzieli-
li się: Łukasz Wronka (dwa gole), Jakub 
Rusinek, Karol Kozieł (z karnego), Mi-
łosz Koczur, Michał Misiek. Nieco słabiej 
młodym Beskidowcom poszło w starciu 
z niżej notowaną Prądniczanką Kraków. 
Grający w osłabieniu andrychowianie, bez 
nominalnego bramkarza, zremisowali 2:2 
po golach Łukasza Wronki i Tomasza 
Stawowego (z karnego). Z kolei w meczu 
z niepokonanym liderem, Sandecją Nowy 
Sącz, piłkarze Beskidu walczyli dzielnie, 
ale ostatecznie uznali wyższość sądeczan, 
przegrywając 0:2.
Po piętnastu meczach Beskid zgromadził 
dwadzieścia punktów i zajmuje dziesią-
te miejsce, wyprzedzając między innymi 
takie drużyny, jak Dunajec Nowy Sącz, 
BKS Bochnia, Limanovia Limanowa czy 
Tarnovia Tarnów, a ustępując tylko o kilka 
punktów Górnikowi Wieliczka, Podhalu 
Nowy Targ czy Bruk-Betowi Termalica 
Nieciecza. 

gs Fot. Grzegorz Sroka

W środku 
mocnej stawki

Drużyna juniorów andrychowskiego 
Beskidu zasłynęła już na szczeblu wo-
jewódzkim rolą specjalisty od moc-
nych wrażeń, bo podopieczni trenera 
Mariusza Sobali regularnie rozgrywa-
ją prawdziwe piłkarskie dreszczowce, 
w których przechylają szalę zwycię-
stwa na swoją korzyść w ostatnich 
minutach. Waleczna postawa daje im 
pewne miejsce w połowie tabeli.
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Spośród pięciu rozegranych dotychczas 
kolejek II ligi mężczyzn w komplet-
nej formie odbyła się tylko pierwsza – 
w każdej kolejnej przekładany był przy-
najmniej jeden mecz. Na przestrzeni 
tych pięciu serii MKS zdołał rozegrać 
trzy spotkania – ze Startem Namysłów, 
TKS-em Tychy oraz Volleyem Rybnik. 
Te dwa ostatnie starcia w poprzednich 
sezonach bywały hitowymi meczami 
na szczycie, bo zespoły z Andrychowa, 
Tychów i Rybnika między sobą rozstrzy-
gały najwyższe miejsca. Realia jednak 
się zmieniły, zespół MKS-u wzmocnił 
i każdy z tych meczów andrychowianie 
rozstrzygnęli na swoją korzyść bardzo 
szybko i skutecznie, notując zwycięstwa 
po 3:0. Tak naprawdę tylko w jednym 
secie rywale byli w stanie nawiązać wal-
kę i zagrozić wynikowi – była to trzecia 
partia meczu z TKS-em Tychy, który an-
drychowianie wygrali na przewagi. Tym 
samym podopieczni trenera Dariusza 
Syguły po pięciu kolejkach są jedy-
nym zespołem, który nie stracił jeszcze 
ani jednej partii. W listopadzie MKS 

ma w planach mecze z AT Jastrzębski 
Węgiel (7 listopada w Andrychowie), 
z AZS-em Częstochowa (14 listopada 
na wyjeździe), z AZS-em Politechnika 
Opolska (21 listopada w Andrychowie), 
z MKS-em II Będzin (28 listopada na 
wyjeździe). Ile z tych meczów odbędzie 
się zgodnie z planem? Trudno to prze-
widzieć. 

Tymczasem w I lidze małopolskiej kobiet 
drużyna MKS-u Andrychów wybiegała 
na parkiet tylko dwa razy. Efekty były 
dokładnie takie same jak w przypadku 
seniorów, czyli pewne zwycięstwa 3:0 – 
z Sandecją Nowy Sącz oraz z MKS MOS 
Wieliczka. Mimo dwóch wysokich zwy-
cięstw podopieczne trener Beaty Ksią-
żek zajmują dopiero trzecie miejsce, ale 
to tylko z powodu mniejszej liczby roze-
granych spotkań, bo rywalki z Kęczanina 
Kęty i Bronowianki Kraków zaliczyły już 
odpowiednio trzy i cztery mecze. W listo-
padzie seniorki MKS-u mają w planach 
mecze z Bronowianką 7 listopada na 
wyjeździe, z Sandecją Nowy Sącz 14 li-
stopada na wyjeździe, 21 listopada z Kę-
czaninem Kęty w Andrychowie oraz 28 
listopada z Victorią Witkowice na wyjeź-
dzie. Podobnie jak w przypadku rozgry-
wek seniorskich, trudno przewidzieć czy 
andrychowiankom uda się bez przeszkód 
rozgrywać swoje mecze i normalnie do-
kończyć rundę. Dlatego po aktualności 
dotyczące terminów i wyników zapra-
szamy do serwisu sportowego w Radiu 
Andrychów.

gs Fot. Grzegorz Sroka

Na zwycięskiej ścieżce
Drużyna seniorów MKS-u Andrychów doskonale weszła w drugoligowy sezon 2020/2021. Choć rozgrywki raz po raz 
są przerywane w związku z zagrożeniem epidemicznym, podopieczni trenera Dariusza Syguły utrzymują wysoką for-
mę. Świetnie spisują się też na początku sezonu seniorki MKS-u walczące w I lidze małopolskiej.
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Na przestrzeni dwunastu kolejek wykrysta-
lizowała się bardzo wyrównana, silna i licz-
na czołówka. Na szczycie tabeli umocnili 
się piłkarze Orła Ryczów, którzy po jedena-
stu meczach byli jedyną niepokonaną dru-
żyną w stawce. Dzięki swej wysokiej formie 
ryczowianie wypracowali sobie aż siedem 
punktów przewagi nad grupą pościgową, 
która składa się z aż czterech drużyn: Be-
skidu Andrychów, Wiślan Jaśkowice, Soko-
ła Kocmyrzów i Dalinu Myślenice. Andry-
chowianie przestali przewodzić stawce po 
nie najlepszych w ich wykonaniu meczach 
z Pcimianką Pcim oraz niepokonanym ze-
społem z Ryczowa. Te z kolei zostały po-
przedzone przymusową, dwutygodniową 
przerwą w rozgrywkach ligowych, bo Be-
skidowcy najpierw pauzowali (ze względu 
na nieparzystą liczbę ekip w tym sezonie), 
a następnie ich mecz z Wiślanami Jaśkowi-
ce został przełożony z powodu zagrożenia 
epidemicznego. Powrót z tej przerwy an-
drychowianie mieli nieudany, bo w Pcimiu 
podopieczni trenera Macieja Mrowca wy-
szli na prowadzenie po trafieniu Artura Ró-
życkiego, ale szybko stracili gola i później 
nie zdołali już przechylić szali zwycięstwa 
na swoją stronę, remisując ostatecznie 1:1. 
Później czekał andrychowian arcyważny 
mecz z liderem, który nie zaznał jeszcze go-
ryczy porażki, czyli wspomnianym Orłem 
Ryczów. Starcie toczone w bardzo trudnych 
warunkach, na grząskiej i śliskiej murawie, 

lepiej rozpoczęli andrychowianie. Niepoko-
ili wyżej notowanych rywali kontrami, a po 
jednej z nich ręką w polu karnym zagrał 
gracz gości, więc sędzia zarządził jedenast-
kę. Pewnym egzekutorem okazał się Ma-
riusz Sobala i Beskid wyszedł na prowa-
dzenie. Mecz ustawiła sytuacja z końcówki 
pierwszej partii – drugą żółtą, a w konse-
kwencji czerwoną kartkę obejrzał Tomasz 
Kaczmarczyk, więc od tego momentu Be-
skid musiał walczyć w osłabieniu. Wobec 
tego w drugiej połowie ryczowianie przejęli 
inicjatywę, strzelając 4 bramki i inkasując 
komplet punktów. Mimo to podopieczni 
trenera Macieja Mrowca zdołali szybko 

się zrehabilitować i powrócić na zwycięską 
ścieżkę po kolejnym meczu na szczycie – 
tym razem z Dalinem Myślenice. Bramki 
padły dopiero po przerwie. Najpierw po 
centrze z rzutu rożnego Patryk Koim gło-
wą wpakował piłkę do siatki, a kilka chwil 
później po znakomitym kontrataku Kamil 
Karcz po profesorsku zatańczył z rywa-
lami w polu karnym i podwyższył na 2:0. 
Kontaktowa bramka dla Dalinu była nie-
spodziewanym prezentem – obrońcy Be-
skidu nonszalancko podawali sobie piłkę 
na skraju pola karnego, aż przejął ją gracz 
gospodarzy i kopnął do bramki. Do końca 
wynik nie uległ już zmianie i Beskid odniósł 
niezwykle cenne zwycięstwo na terenie wi-
celidera, który dotychczas był na własnym 
stadionie niepokonany.
W listopadzie przed andrychowianami 
jeszcze dwa trudne mecze, o ile oczywi-
ście sytuacja w kraju nie wpłynie na plany 
piłkarzy. Ósmego listopada w Krakowie 
Beskid ma zagrać z Orłem Piaski Wielkie, 
a 11 listopada o godzinie 11:00 w Andry-
chowie Beskid ma w planach zaległy mecz 
na szczycie z Wiślanami Jaśkowice, czyli 
jednym z głównych kandydatów do mi-
strzostwa i awansu. Kolejne pięć meczów 
pierwszej rundy zaplanowane jest dopiero 
na wiosnę. 

gs Fot. Grzegorz Sroka

Ciasno w czołówce
Czwartoligowe rozgrywki zbliżają się do półmetku. Walczący przy pustych trybunach piłkarze Beskidu zanotowali 
ostatnio potknięcie i stracili pozycję lidera, ale szybko wrócili na zwycięską ścieżkę.
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Tylko we wrześniu i październiku dzieci wzięły udział w: 8 tur-
niejach, 8 sparingach oraz 32 meczach ligowych. Drużyny U-14 
(trampkarz) oraz U-13 (młodzik) grają w ligach wojewódzkich 
spotykając na swojej drodze drużyny pokroju Wisły czy Cracovii. 
Chłopcy z roczników 2010 oraz 2011 rywalizują w regionalnych 
ligach przeciwko starszym przeciwnikom oraz rozgrywają szereg 
turniejów. Poziom drużyn przeciw którym grają andrychowianie 
jest bardzo wysoki. Chłopcy rywalizowali między innymi z Arko-
nią Szczecin, Varsovią Warszawa, Śląskiem Wrocław, Banikiem 
Ostrava czy oficjalną szkółką FC Barcelony - Barca Academy. 
Młodsze drużyny również uczestniczą w turniejach i sparingach.

Doskonałe szkolenie akademii doceniają „najwięksi”. Koryga 
Bartłomiej oraz Rajda Maksymilian wzięli udział w 5-dnio-
wym zgrupowaniu kadry małopolski. Obaj byli jedynymi strzelca-
mi bramek dla MZPN przeciwko ŚZPN. Koryga strzelił bramkę 
honorową (1:4), a Rajda trafiając hat-tricka zapewnił zwycięstwo 
MZPN (3:1). Wcześniej Maks testowany był również w Wiśle 
Kraków. W Czechach strzelił dla krakowskiego klubu 3 gole po-
konując bramkarzy FC Zbrojovka Brno oraz MFK Vitkovice.

Źródło: AP Progress Andrychów

Andrychów strzela 
dla kadry województwa!
W AP Progress sukces goni sukces. Nie da się ukryć, że na-
sza andrychowska akademia to kuźnia talentów. Jak pod-
kreślają jej trenerzy słowo „talent” nie jest tutaj zbyt trafne, 
ponieważ talent to wysoki potencjał sportowy, który jest 
tylko ułatwieniem w procesie szkolenia, a „słowem klu-
czem” jest przemyślana i systematyczna strategia rozwoju.

Część projektu realizowana przez biblioteki publiczne, w tym 
andrychowską MBP, skierowana jest do dzieci w wieku przed-
szkolnym. Oprócz chęci wypracowania u najmłodszych Czytelni-
ków nawyku sięgania po książkę, akcja ma też na celu kreowanie 
wizerunku biblioteki jako miejsca przyjaznego, pomagającego 
rozwijać zainteresowania, które warto odwiedzać jak najczęściej. 
Jak przystąpić do projektu? Wystarczy zgłosić się wraz z dziec-
kiem do biblioteki w Andrychowie lub jednej z filii. Akcja skiero-
wana jest do dzieci w wieku 3 – 6 lat (rocznik 2014, 2015, 2016, 
2017), zarówno posiadających już konto czytelnika, jak i tych, 
których rodzice chcą dopiero zapisać do biblioteki. Na każdego 
uczestnika czeka specjalna wyprawka na dobry start czytelniczej 
przygody. Znajdują się w niej książka „Pierwsze czytanki dla…”, 
broszura informacyjna dla rodziców poświęcona roli książki 
w życiu dziecka, a także Karta Małego Czytelnika z miejscem 
na naklejki, przyznawane za każdorazową osobistą wizytę w bi-
bliotece i wypożyczenie przynajmniej 1 książki. Po uzbieraniu 10 
naklejek dziecko otrzyma imienny dyplom Małego Czytelnika, 
który będzie stanowił pamiątkę nie tylko jego udziału w akcji, ale 
także stania się pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego 
naszej lokalnej społeczności.
Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji!

Daria Rusin

Kampania społeczna „Mała książka – wielki człowiek” zo-
stała dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czy-
telnictwa.

„Mała książka – wielki człowiek” 
w andrychowskiej bibliotece

Nie od dziś wiadomo, że czytanie książek ma ogrom-
ne znaczenie dla prawidłowego rozwoju dziecka, a także 
budowania rodzinnych relacji. Z tego też powodu Insty-
tut Książki postanowił zaprosić najmłodszych Czytelników 
z całej Polski wraz z rodzicami do udziału w kampanii spo-
łecznej „Mała książka – wielki człowiek”. W akcję włączyła 
się również Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie.
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przyroda

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz 
Wszystkich Istot doceniła wniosek Bur-
mistrza Andrychowa zainicjowany przez 
grupy społeczne mieszkańców o posze-
rzenie Rezerwatu Madohora i wysłała 
list/petycję do Regionalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych w Katowicach. Stało 
się to po wizji lokalnej z udziałem przed-
stawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Małopolsce, wymienionej 
już RDLP w Katowicach (z udziałem 
prof. Uniwersytetu Śląskiego), Nadle-
śnictwa Andrychów i Urzędu Gminy 
Andrychów. W notatce służbowej, któ-
rą podpisano, w punkcie 5 stwierdzono 
m.in., że ostatnia waloryzacja Rezerwatu 
Madohora miała miejsce ponad 20 lat 
temu i ostateczna decyzja o wartości 
przyrodniczej terenu powinna być 
wydana po jej wykonaniu. 
Skoro tak, to wszystkie cięcia powinny 
zostać wstrzymane, dopóki nie zapadnie 
ostateczna decyzja, którą musi podjąć 
Dyrektor RDOŚ z Małopolski!!! Tak 
się jednak nie stało i Leśnictwo Rzyki 
podjęło wycinkę. Alarm i petycja umoż-
liwiły jej wstrzymanie (wycięto około 20 

Jest piękna słoneczna jesień – niestety, mamy pandemię,
a Lasy Państwowe dodają nam łyżkę dziegciu!

Rzadko zdarza się w Polsce, by władze lokalne same zawnioskowały o utworzenie lub powiększenie obszaru chronio-
nego – napisano na stronie Stowarzyszenia Pracowni na rzecz Wszystkich Istot. Tu watro wspomnieć, że takie wnioski 
pojawiały się już od lat 90. ubiegłego wieku. Już pierwsza wówczas wykonana na zlecenie UM waloryzacja przyrod-
nicza Gminy pod egidą obecnego prof. Zbigniewa Wilczka z UŚ, uwzględniała podjęcie starań o utworzenie kilkunastu 
miejsc chronionych, w tym powiększenie rezerwatu na Łamanej Skale.

buków). Teraz czekamy na ostateczną decyzję Dyrektora RDOŚ z Krakowa. I apel głównie 
do mieszkańców Gminy Andrychów, całego Starostwa Wadowice – to nasz jedyny re-
zerwat!

Jan Zieliński
Petycję, którą należy przeczytać, można podpisywać pod adresem: 
petycja.pracownia.org.pl/akcja/tak-dla-poszerzenia-rezerwatu-madohora
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