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WOŚP

Mamy sposób  
na zimowy budżet!

Przykład reprezentatywny z dnia 10.04.2020 r. dla Pożyczki Zaratka: Całkowita kwota kredytu wynosi 1000,00 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania 
dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 0 zł) wynosi 7%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 7,23%. Czas 
obowiązywania umowy – 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat równych: 23,95 zł oraz ostatnia, 48. rata: 23,87 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 1149,52 zł, 
w tym odsetki: 149,52 zł.
Pożyczka Zaratka dostępna wyłącznie w kwotach 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł, dla Klientów nieposiadających pożyczek lub kredytów w Kasie 
w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Pożyczka Zaratka 
otrzymała prestiżowe wyróżnienie Dobra Marka 2019. Przyjdź do Placówki Pośrednika Kredytowego: Michał Kumenda Intercall, umocowanego do 
dokonywania czynności faktycznych lub prawnych w imieniu i na rzecz SKOK Stefczyka związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem 
umów o kredycie konsumenckim oraz do czynności niezbędnych do wykonywania zawartych umów.

kasastefczyka.pl 801 600 100 (koszt wg taryfy operatora)

Andrychów, ul. Rynek 1, tel. 33 873 13 51, 515 488 720

Pożyczka Zaratka,  
RRSO: 7,23%

1000 zł
za każdy pożyczony 

25 zł miesięcznie 

prowizji

reklama

Finał WOŚP w Andrychowie. Uzbierano ponad 
100 tysięcy złotych!
Za nami finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 31 stycznia w całej Polsce wolontariusze zbierali datki a sztaby 
pracowały od rana do wieczora. Na zakończenie finału zawsze podawana jest deklarowana kwota, która jest sumą 
kwot szacunkowych od sztabów, wyników zbiórek elektronicznych w momencie zakończenia finału oraz darowizn 
przekazanych przez partnerów. Tegoroczna kwota deklarowana to 127 495 626 zł (stan na 1 lutego).

Andrychowski sztab jak zwykle do-
łożył cegiełkę. - Przekroczyliśmy 100 
tysięcy złotych. Brawa dla ofiarodawców, 
brawa dla wolontariuszy! – informuje 
WOŚP Andrychów na facebooku. 
W momencie oddawania gazety do 
druku, nie było jeszcze oficjalnych 
wyników, trwało liczenie.

Warto też wspomnieć o akcji krwio-
dawstwa organizowanej w NZOZ 
„VENA”. 30 osób oddało krew 
(jedna pierwszy raz). Zebrano 13,5 
litra tego drogocennego płynu.

rf  Fot. WOŚP Andrychów
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Marek Nycz: Panie burmistrzu, w grud-
niu minęło dziesięć lat od chwili, gdy 
po wygranych wyborach objął Pan 
urząd w Andrychowie. Taka data, dzie-
sięć lat, to dobra okazja do podsumo-
wania, a także rozliczenia się z obietnic 
i planów, z jakimi Pan startował. Od 
czego Pan zaczął swoje urzędowanie? 
Tomasz Żak: Zacząłem, a właściwie zaczę-
liśmy od stworzenia zespołu do pracy, bo 
bez dobrej i kompetentnej drużyny trudno 
byłoby cokolwiek osiągnąć. To najpierw taki 
zespół musi uwierzyć, że lider ma coś do za-
proponowania i ma jakąś wizję przyszłości. 
W związku z tym rozpoczęły się rozmowy, 
spotkania, także z mieszkańcami, ale przede 
wszystkim rozpoczęła się bieżąca praca.

I były sprawy do załatwienia, trzeba 
było stworzyć listę priorytetów. Od cze-
go Pan zaczął?
Pierwszy okres – nie ma co tutaj ukrywać 
– to to, co zastaliśmy, rozpoczęte przez 
poprzedników zadania, projekty czy inwe-
stycje, które trzeba kontynuować, dokoń-
czyć. Ale w tym samym czasie tworzyliśmy 
już własne plany, wsłuchując się w głosy 
mieszkańców i potrzeby społeczne, a te 

zbieraliśmy już w kampanii. Priorytetem 
były zawsze i są, drogi, chodniki i naprawa 
infrastruktury. I od tego zaczęliśmy. 

Poproszę o przykład.
Już w tej pierwszej kadencji udało nam się 
pozyskać kilkadziesiąt milionów złotych na 
unowocześnienie oczyszczalni ścieków, ujęć 
wody i remont wodociągów, a także budo-
wę 80 kilometrów nowej kanalizacji niemal 
w całej gminie. Tego dziś tak nie widać, bo 
cała ta infrastruktura jest pod ziemią, albo 
na terenie ZWiK. Nie ukrywam, że przy-
gotowania do tego zadania zaczął już mój 
poprzednik, ale blisko 50 milionów dotacji 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska my pozyskaliśmy. Dzięki temu mamy 
jedną z najnowocześniejszych oczyszczalni 
w Polsce i skanalizowane ponad 95 procent 
tak zwanego obszaru aglomeracyjnego. 
(Obszar aglomeracyjny to tereny o najwyż-
szym zagęszczeniu ludnościowym – 120 
osób na km sieci – przyp. red.)  

Przyszedł wreszcie czas na pańskie po-
mysły, na projekty pańskiego zespołu. 
Co wymieniłby Pan w pierwszej kolej-
ności?

Już pod koniec pierwszej kadencji zrodził 
się pomysł przejęcia od Andorii jej nie-
zabudowanych terenów przemysłowych 
pod strefę ekonomiczną. Chodzi o tereny 
na Górnicy, gdzie teraz tak wiele powsta-
je, a co jeszcze wtedy było nie do pomy-
ślenia. Tam były tylko resztki rozpoczętej 
i nigdy nie wybudowanej fabryki armatury 
ceramicznej. Teraz jest tam już McDonald, 
powstaje centrum handlowe i w tym roku 
swoje budowy rozpoczną pierwsi inwesto-
rzy, którzy zakupili tereny w strefie.  

Chciałbym jednak wrócić do genezy 
tego projektu i sytuacji, jaka wówczas 
była. Przypomnijmy, że Andoria miała 
wówczas wielkie kłopoty z ZUS-em, 
z wierzycielami i kilka milionów nieza-
płaconych podatków do gminy. Czy to 
miało wpływ na pańskie decyzje?
To było takie rozwiązanie, że jako wierzy-
ciele byliśmy na samym końcu łańcucha 
spłat. Andoria miała wobec gminy ponad 
4 mln długu za podatki od nieruchomości. 
Część przejęliśmy więc za to, a resztę doku-
piliśmy spłacając dług zakładu wobec ZUS. 
A to było przede wszystkim w interesie 
załogi, pracowników Andorii. Zatem dwie 

Z Tomaszem Żakiem – Burmistrzem Andrychowa rozmawia Marek Nycz

Droga do nowoczesności
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rzeczy naraz – pozyskanie terenów pod 
strefę aktywności gospodarczej, a po dru-
gie uratowanie kilkuset miejsc pracy i ubez-
pieczeń tych ludzi. Zakład złapał płynność 
finansową, a załoga już nie dostawała ty-
godniówek, zamiast pensji. To było jedyne 
zdroworozsądkowe rozwiązanie i dziś pod-
jąłbym taką samą decyzję.

Jeśli spojrzeć teraz na całe te dziesięć 
minionych lat, to oprócz tego, że wiele 
wybudowano, to zmiany mają jeszcze 
inny, kto wie, czy nie ważniejszy cha-
rakter. Można to ująć jednym słowem: 
unowocześnienie. Czy Pan też tak to 
widzi?
Już w pierwszej kadencji zastanawialiśmy 
się, w którą stronę ma pójść rozwój naszej 
gminy. Tak trafiliśmy na modne wtedy sło-
wo smart city, czyli inteligentne miasto, ale 
inteligentne przez nowe technologie, a więc 
nowoczesne. A to oznacza, że miasto inteli-
gentne ma wspierać mieszkańców, ułatwiać 
im życie w codzienności. W tym założeniu 
jest ten szacunek dla ekologii i oszczędnej 
energii. To w takiej atmosferze trafiliśmy na 
nowy, ogólnopolski program SOWA i dzię-
ki niemu wymieniliśmy kilka tysięcy lamp 
na ledy, co dało 70-procentowe oszczędno-
ści kosztów oświetlenia. A co za tym idzie 
zmniejszyliśmy emisję CO2 i pyłów zawie-
szonych o kilkadziesiąt ton w skali roku. 
Dodam, że całe andrychowskie oświetlenie 
sterowane jest przez nowoczesny i inteli-
gentny system.

Na oświetleniu chyba nie koniec, bo do 
Andrychowa wkroczyła też fotowolta-
ika. Dlaczego zdecydował się Pan na tę 
nowoczesność? 
Po pierwsze lubimy z moją drużyną no-
woczesność. A fotowoltaika była logiczną 
konsekwencją termomodernizacji obiek-
tów gminnych, jak np., placówki oświato-
we. Pierwszym przedszkolem z bateriami 
słonecznymi była „Piątka”. To po tym, 
jak tamtejszy system energetyczny został 
wsparty energią ze światła, modne stało się 
powiedzenie: „obiadek ze słoneczka”. 
Innym przykładem nowoczesności jest 
rozbudowywany wciąż system monitorin-
gu, wymiany starych analogowych kamer 
na cyfrowe o jakości HD i zupełnie nowe 
centrum monitoringu. To nie tylko nowo-
czesność dla samej nowoczesności, to po-
prawa bezpieczeństwa.

Od kilku, albo nawet i od kilkunastu lat 
gorącym tematem była w Andrychowie 
komunikacja publiczna. Spory problem 
więc i decyzje trudne?
Mamy nowe, własne autobusy, ścieżki ro-
werowe, nowe przystanki i pozostał nam 
w tym projekcie jeszcze inteligentny system 
powiadamiania pasażerów. Te plany wciąż 
jeszcze są realizowane. Ale teraz mieszkań-
cy cieszą się, że jedzie „nasz autobusik”. 
Seniorzy i młodzież szkolna już korzysta 
z komunikacji nieodpłatnie. 

Oprócz spraw realizowanych planowo 
pojawiały się w tych 10 latach także 
problemy nagłe, niespodziewane. Mam 
teraz na myśli kłopot z elektrociepłow-
nią. Jak go rozwiązać? Czy to była trud-
na decyzja?
Musieliśmy zmierzyć się z zagrożeniem, 
jakie nigdy wcześniej nie pojawiło się 
w mieście. Chodzi o energię dla kilku-
dziesięciu przedsiębiorstw i ciepło dla 11 
tysięcy mieszkańców, a także obiektów 
użyteczności publicznej, jak np. szkoły czy 
przedszkola. Poprzedni właściciel popadł 
w kłopoty finansowe i groziła nam zapaść 
energetyczna. To wtedy zdecydowaliśmy 
się utworzyć własną spółkę energetyczną 
i wydzierżawiliśmy budynki, urządzenia 
i sprzęt, staramy się przejąć też sieci prze-
syłowe. Niezwykle ważne jest także to, że 
nie spalamy już węgla, co znacznie wpły-
nęło na czystość powietrza, zastąpił go gaz. 
To ogromna ekologiczna poprawa. W tym 
roku kupimy kolejne kotły gazowe z po-
życzki z Funduszy Ochrony Środowiska.

Czy były zadania, które podpowiedzieli 
panu mieszkańcy? Wsłuchuje się Pan 
w ich głosy?
Najlepszym przykładem jest kryta pływal-
nia. Od lat słyszałem pytanie, czy jesteśmy 
gorsi od Wadowic czy Kęt? Dlaczego nasze 
dzieci muszą tam uczyć się pływania i tam 
mieć lekcje wychowania fizycznego? Więc 
wybudowaliśmy nowoczesną krytą pływal-
nię i nie słyszałem ani jednego negatywnego 
głosu w tej sprawie. Ale zostawmy to, co już 
jest, bo przed nami kolejne ważne inwesty-
cje, a na nie pozyskane wielomilionowe do-
tacje. Mówię teraz o rewitalizacji Pańskiej 
Góry i jej otoczenia, co już trwa. Kolejnym 
tematem jest remont pałacu i parku w cen-
trum miasta. W tym tygodniu podpisałem 
z marszałkiem województwa umowę na do-

finansowanie rewitalizacji pałacu na ponad 
13 milionów. A może będzie jeszcze więcej.

Niezwykle ważnym problemem dla An-
drychowa i całej gminy jest układ komu-
nikacyjny. Co w tej sprawie Pan robi?
Niebawem przebudowywany będzie układ 
na Górnicy, gdzie powstanie rondo i kilka 
łączników z galerią i strefą. Gotowa jest 
dokumentacja i wkrótce ruszy budowa 
łącznika pomiędzy Krakowską i Tkacką, 
co znacznie uszczupli korki w centrum. 
Będzie bowiem można z centrum handlo-
wego pojechać w kierunku sołectw bez 
włączania się ruch na Krakowskiej. Wciąż 
remontowane i przebudowywane są drogi 
w sołectwach. W tych 10 minionych latach 
wydaliśmy na to – tylko w sołectwach – sto 
kilkanaście milionów złotych. W mieście 
drugie tyle. 

Mówimy o głównych drogach i o dro-
gach na wsiach, a w mieście? Tu też są 
podobne problemy.
Myślę, czy czasem mieszkańcy osiedli tak 
przy kawie oglądają sobie dawne zdjęcia, jak 
to wszystko wyglądało, a jak wygląda teraz. 
Nowe jezdnie, nowe miejsca parkingowe, 
ścieżki rowerowe, połączenia pomiędzy 
blokami, kiedyś ślepe. Tak jest już na Meta-
lowców, na Włókniarzy, a niebawem będzie 
na Lenartowicza. Jesteśmy już po uzgodnie-
niach ze starostą, bo to droga powiatowa, ale 
gmina przygotowała na własny koszt projekt 
i dokumentację i będzie tę inwestycją współ-
finansować.  Pozostaje nam drugi etap prze-
budowy infrastruktury na osiedlu Olszyny, 
co zacznie się już w połowie roku. Podobne 
zadanie nas czeka w trójkącie pomiędzy Sta-
rowiejską, 27 Stycznia i Brzegi. 

Czy udało nam się wymienić wszystko? 
Chyba nie…
Nie, oczywiście że nie! Przecież były rewita-
lizacje centrów wsi, rozbudowy remiz OSP, 
termomodernizacje i rozbudowy szkół. 
Podsumujmy tę rozmowę kwotą. W tym 
minionym dziesięcioleciu w gminie Andry-
chów na inwestycje gminne, wraz z dopła-
tami do inwestycji powiatowych wydaliśmy 
z naszych funduszy ponad 280 milionów. Ta 
suma mówi sama za siebie. A przypomnę, 
że kiedy obejmowałem urząd budżet Andry-
chowa ledwo przekraczał 100 mln złotych. 
Dziś roczny budżet to ponad 220 milionów.

Dziękuję za rozmowę.
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Skontaktowaliśmy się z Zespołem Prasowym PKP Polskich 
Linii Kolejowych, który jest odpowiedzialny za infrastrukturę 
kolejową w naszym kraju. Zapytaliśmy o przejazdy na Tkac-
kiej, Fabrycznej, Grunwaldzkiej i Spacerowej (na pograni-
czu Inwałdu i Andrychowa) oraz Żwirki i Wigury w związku 
z awarią sygnalizacji trwającą już od wielu tygodni.
Najbardziej optymistyczne informacje mamy dla kierowców 
przejeżdżających ulicą Spacerową. Tory kolejowe są tutaj 
położone na wzniesieniu, ale co gorsze, pociągi nadjeżdżają 
zza zakrętu od strony stacji Andrychów Główny. Z odpo-
wiedzi, którą otrzymaliśmy od Doroty Szalachy z Zespołu 
Prasowego PKP PLK wynika, że na tym przejeździe będą 
wykonane dodatkowe instalacje poprawiające bezpieczeń-
stwo. - W ramach prac PLK, na przejeździe w Andrychowie, przy 
ul. Spacerowej wymieniono już nawierzchnię, są nowe płyty – napi-
sała Dorota Szalacha. - W bieżącym roku kontynuowane będą 
prace, zwiększające poziom bezpieczeństwa na tym przejeździe. Za-
planowano zmianę kategorii z D na C, co oznacza doposażenie prze-
jazdu w urządzenia samoczynnej sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej.  

Mniej optymistyczne wiadomości dotyczą pozostałych prze-
jazdów. PKP PLK przerzucają tutaj sprawy bezpieczeństwa 
na samych kierowców, wskazując na postawione tam znaki 
drogowe. W piśmie z Zespołu Prasowego PKP PLK czytamy:  
- Przejazdy kolejowo-drogowe zlokalizowane w ciągu ulic Tkackiej, 
Grunwaldzkiej i Fabrycznej, oznakowane są znakami STOP oraz 
Krzyżem św. Andrzeja, które zobowiązują kierowców do bezwzględne-
go zatrzymania się przed przekroczeniem przejazdu. Dodatkowo dla 
ostrzeżenia kierujących zamontowano znaki A30 „Inne niebezpie-

czeństwo” wraz z tablicą T14 informujące o konieczności zachowania 
szczególnej ostrożności. Na tych przejazdach zachowane są wymagane 
widoczności, zgodne z obowiązującymi przepisami. Na razie nie prze-
widuje się zabudowy urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej 
w tych lokalizacjach. 
Są też dodatkowe wyjaśnienia: - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 
jako zarządca infrastruktury kolejowej, konsekwentnie podnoszą po-
ziom zabezpieczeń na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych. Jednocześnie 
apelują do kierowców i pieszych o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
podczas przekraczania torów kolejowych. Statystyki pokazują, że 99 % 
wszystkich zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych wynika z nie-
właściwych decyzji kierowców. Podstawowe błędy prowadzące do tragedii 
to: ignorowaniu znaku „Stop”, przejeżdżanie pod zamykającymi się ro-
gatkami, omijanie półrogatek. 
Wprowadzone w czerwcu 2018 r. przez PLK dodatkowe oznakowa-
nia przejazdów kolejowo-drogowych, zwiększają poziom bezpieczeństwa. 
Żółta naklejka na słupkach rogatek lub po wewnętrznej stronie krzyży 
św. Andrzeja, zawiera indywidualny numer przejazdu, numer alarmowy 
112 oraz numery tel. do służb technicznych. Wykorzystanie zamiesz-
czonych na naklejce danych, pozwala reagować na potencjalne zagrożenia 
bezpieczeństwa – np. gdy na przejeździe zgaśnie silnik samochodu. 
Więcej o #ŻółtaNaklejkaPLK na: bezpieczny-przejazd.pl/o-kampa-
nii/zoltanaklejkaplk/
Być może, gdy ukażą się obecne, lutowe Nowiny Andrychow-
skiej zostanie zakończona sprawa przejazdu na ulicy Żwirki 
i Wigury, gdzie od dłuższego czasu nie działała sygnalizacja. 
Dorota Szalacha zapewnia, że gdy tylko uda się ustalić przy-
czynę awarii, to zostanie ona usunięta.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

(Nie)bezpieczne przejazdy
W Andrychowie znajduje się niemało niebezpiecznych przejazdów kolejowych. Są swoistymi pułapkami dla kierow-
ców, niekoniecznie tych nieostrożnych lub wyróżniających się brawurą. Postanowiliśmy sprawdzić, czy w związku 
z modernizacją trasy 117 zaplanowano również poprawę bezpieczeństwa w tych miejscach.

Ulica Żwirki i Wigury

Ulica Tkacka
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Oto jak kształtuje się liczba urodzeń  
w poszczególnych miejscowościach: 
Andrychów – 176; Sułkowice-Łęg – 38; 
Roczyny – 40; Targanice – 23; Rzyki – 
30; Inwałd – 34; Zagórnik – 16; Sułko-
wice-Bolęcina – 23; Brzezinka Dolna 
(najmniejsze sołectwo) – 10. 
Wybór imienia dla dziecka jest zada-
niem, które bardzo często budzi emocje 
zarówno u rodziców jak i dalszej rodzi-
ny. Niegdyś imię miało znaczenie ma-
giczne. Uważano, że odpowiednie i moc-
ne zapewnia przychylność losu i chroni 
przed złem. Często nadawano dzieciom 
imiona znanych patronów, np. świętych, 
chcąc zjednać ich opiekę i wstawiennic-
two. Aktualnie nadal modne są imiona 
po przodkach: pradziadkach, dziad-
kach bądź rodzicach... W dalszym ciągu 
utrzymuje się trend, gdzie imię rodowe 
bywa tym drugim. Są rodzice, którzy do-
konując tego ważnego wyboru zwracają 
uwagę na jego znaczenie. Imiona biblij-

ne oraz historyczne typu Maria, Józef, 
Franciszek, Magdalena nie tracą na po-
pularności. Wybieramy też imiona mó-
wiące o pozytywnych cechach charakte-
ru: Zofia to mądra kobieta, Laura to „ta, 
którą uwieńczono wawrzynem”, a Mate-
usza charakteryzuje odwaga i pewność 

siebie. Niestety nadanie dziecku imienia 
nie zapewni mu cech, które ono ozna-
cza. 
Sprawdziliśmy jakie imiona nadawali an-
drychowianie swoim pociechom w 2020 
roku. 
Tradycyjne, a może wyszukane? Okazuje 
się, że wśród dziewczynek prym wiodą: 
Zuzanna, Hanna, Julia, Laura, Pola, Zo-
fia. Dla porównania w 2019 królowały: 
Maja, Emilia oraz Aleksandra, a w 2018 
Weronika, Wiktoria, Zuzanna. Obecnie 
najczęściej wybieranym imionami dla 
chłopców są: Antoni, Franciszek, Alek-
sander, Filip i Mikołaj. W 2019 również 
te imiona rządziły, natomiast rok 2018 
należał do: Szymona, Franciszka, Igo-
ra, Filipa i Aleksandra. Bez wątpienia 
w obu przypadkach: narodzonych nie-
wiast oraz dżentelmenów stawialiśmy na 
tradycje. 
Wszystkim rodzicom gratulujemy! Ma-
luchom życzymy dużo zdrowia i uśmie-
chu. 

ap Fot. Anna Piotrowska 

Nowi mieszkańcy w gminie Andrychów: 
rocznik 2020
Rok 2020 za nami zatem czas na podsumowanie. Korzystając z bazy danych Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu 
Miejskiego w Andrychowie przyjrzeliśmy się przyrostowi naturalnemu na naszym terenie. W minionym roku gmina 
Andrychów wzbogaciła się o 390 małych mieszkańców. Na świat przyszło 190 dziewczynek i 200 chłopców. Dla po-
równania w roku 2019 odnotowano 434 narodziny, a w 2018 było ich 426. Zatem rok 2020 był mało urodzajny pod 
względem narodzin. Zgodnie ze statystykami najwięcej dzieci rodzi się w ciepłych miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu 
i wrześniu. 
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Łączna powierzchnia działek to 0,05 ha. Do przetargu przystą-
piły dwie osoby. Cena wywoławcza wynosiła 92 tysiące złotych 
netto. W wyniku przetargu wylicytowano cenę 100 tys. zł netto 
(123 tys. zł brutto). Jak dowiedzieliśmy się od kierownik Wydzia-
łu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Andrychowie Barbary Krzyżak, sprzedane działki to pas zie-
mi o szerokości 9 metrów. Zakupił je jeden z przedsiębiorców. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne-
go, teren ten przewidziany jest na działalność usługową.
Przypomnijmy, iż na sprzedaż czeka jeszcze dużo większy teren 
u zbiegu ulic Starowiejskiej i Metalowców. Przetarg odbędzie się 
10 lutego o godz. 10.00 na II piętrze Urzędu Miejskiego.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Teren sprzedany
Rozstrzygnięty został przetarg na działki gminne przy uli-
cy Włókniarzy. To teren między ogrodzeniem przy warsz-
tatach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawiczne-
go a chodnikiem (zob. foto). 

- Tym razem rak zaatakował w główce i zajął siatkówkę oczka. Od razu 
przystąpiono do chemioterapii. Lekarze nie pozostawiają złudzeń. Będzie 
potrzebny przeszczep szpiku. Jeśli chciałbyś dołączyć do wojska Kasperka, 
toczącego kolejną bitwę z tą wredną chorobą, proszę zgłoś się do Fundacji 
DKMS – apelują rodzice. Zarejestruj się jako dawca szpiku, być może to właśnie Ty będziesz w stanie uratować malucha! Na porta-
lu zrzutka.pl założona została zbiórka na koszty leczenia, konsultacje medyczne, dojazdy, i pozostałe koszty związane z walką o życie 
i zdrowie Kasperka. Pomóc możemy również biorąc udział w akcji, która odbywa się na FB: Licytacje dla Kasperka Bąk! Walka o życie 
Kasperka!

ap Fto. DKMS

Mały – Wielki człowiek
Kasper Bąk i jego rodzina potrzebują naszego wsparcia. 
Po 9 miesiącach szpitalnego leczenia onkologicznego 
ostrej białaczki limfoblastycznej, rodzice wierzyli, że uda 
się utrzymać remisję, że życie ich syna zostało ocalone. 
Przyszedł grudzień. Nawrót choroby...

Jak dowiedzieliśmy się od dyrektora technicznego ZGK Jerze-
go Wojewodzica, auto o trzech osiach ma na wyposażeniu m.in.: 
wagę do ważenia odpadów, urządzenia wizyjne oraz systemy pod-
noszące części zabudowy. - Jak na nasze warunki i sprzęt przez nas 
eksploatowany, to można powiedzieć, że auto jest jak nowe – stwierdza 
Jerzy Wojewodzic. - A dla mnie, można powiedzieć to prezent przed 
emeryturą. Każda działalność bez nowoczesnego sprzętu jest nieefektywna. 
Śmieciarka przyjechała do Andrychowa w wyniku przetargu nie-
ograniczonego ogłoszonego przez ZGK. Nie trzeba za nią było 
płacić pełnej sumy. Zakład Gospodarki Komunalnej będzie uisz-
czał raty leasingowe w wysokości, jak określa dyrektor, paru ty-
sięcy złotych miesięcznie. ZGK przymierza się do pozyskania ko-
lejnego, podobnego pojazdu. Obecnie na wyposażeniu tej spółki 
jest 10 śmieciarek obsługujących gminy Andrychów i Wieprz. 
Nowy nabytek pozwoli też i na to, że te psujące się, starsze pojaz-
dy będzie można naprawiać bez uszczerbku dla obsługi klientów 
czy opóźnień.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Nowa śmieciarka
Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie wzboga-
cił się o śmieciarkę. 22 stycznia nastąpił jej odbiór tech-
niczny. Jest to pojazd 5-letni, sprowadzony z zagranicy, 
ale całkiem nowoczesny. 
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- Czekamy na dostarczenie kart i zaczniemy je wydawać. Wystarczy być na-
szym Czytelnikiem – mówiła w Radiu Andrychów Dyrektor MBP. 
– Pandemia pokazała, że wypożyczenia „bezkontaktowe” są jednym z roz-
wiązań. System kart będziemy wdrażać około pół roku, kolejnym etapem 
będzie zainstalowanie urządzenia typu Książkomat. Aby wprowadzić sys-
tem książkomatu, musimy być na to dobrze przygotowani. Po pierwsze mu-
simy mieć program, który pozwala na obsługę tego typu urządzenia (który 
już posiadamy), potem musimy mieć karty. Kolejnym etapem będzie zakup 
samego urządzenia – książkomatu. Jest on skonstruowany na wzór 
paczkomatu: wypożycza się książki przez system biblioteczny. 
Bibliotekarze wkładają tam zamówione książki, czytelnik dostaje 
SMSem kod, dzięki któremu odbierze książki, ale do tego jest po-
trzebna przede wszystkim karta czytelnika, która zweryfikuje dane.

Oprac p

Szybko i sprawnie z kartą 
czytelnika
Sposób wypożyczania książek w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Andrychowie wpisuje się w nowe technologie. 
Od lutego czytelnikom MBP będą wydawane karty czytel-
nika. Obecnie, jak co roku, trwa weryfikacja kont czytelni-
czych i kart zobowiązań.

W tym, co stwierdził nasz rozmówca jest ziarnko prawdy. Mniej 
więcej w połowie Fabrycznej, między Tkacką a torami kolejo-
wymi widać kilkumetrowy odcinek z pęknięciami nawierzchni 
i jezdnią lekko osuwającą się do przydrożnego rowu przy torach 
kolejowych. Mieszkańcy tej okolicy twierdzą, iż w dużej mierze 
to rezultat wzmożonego ruchu, gdy powstawał most na ulicy Be-
skidzkiej. Wtedy, jak przypominają, był wytyczony objazd ulicą 
Tkacką do ulicy Żwirki i Wigury. Wielu kierowców, także cięż-
szych pojazdów wybierało jednak skrót przez Fabryczną. Ulica 
w miejscu, gdzie dochodzi do jej zapadania się, jest wąska. Pod-
czas mijania się aut, te większe zjeżdżały na pobocze czy krawędź 
drogi i robiły swoje.
W związku z tą sytuacją zapytaliśmy kierownika Wydziału Inwe-
stycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie Szy-
mona Wnęczaka, czy jest zaplanowany remont ulicy Fabrycznej. 
W odpowiedzi usłyszeliśmy, że na wiosnę będą przeprowadzone 
tu naprawy, ale związane z bieżącym utrzymaniem drogi. - Ulica 
Fabryczna przewidziana jest ponadto do generalnego remontu, ale nie w tym 
roku – powiedział nam kierownik. - Stanie się to w w następnych latach. 
Obecnie w tej części miasta priorytet ma budowa nowego łącznika między 
Krakowską a Tkacką. Dopiero po jego powstaniu ruszy remont Fabrycznej. 
Wtedy też wybudowana zostanie odnoga do ulicy Żwirki i Wigury.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Zapada się Fabryczna? 
Czytelnik Nowin Andrychowskich i zarazem słuchacz Radia 
Andrychów poinformował nas w dramatycznych słowach, 
że zapada się ulica Fabryczna. On sam, o mały włos nie wy-
lądowałby swoim samochodem w zagłębieniu przy torach 
kolejowych. Pojechaliśmy i sprawdziliśmy... 

Posiadanie pupila wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ale też 
z trwałą i szczerą relacją. Opuszczone psiaki i kociaki również 
z naszego miasta czekają na adopcję. Na stronie internetowej 
schroniska w Cieszynie (schronisko.ustronet.pl) można zaczerp-
nąć dodatkowe informacje o zwierzakach. Porzucone zwierzęta 
można wesprzeć datkami, które są bardzo potrzebne do utrzy-
mania schroniska. Dary rzeczowe również są mile widzianym 
prezentem dla zwierząt. 

P, gc 

Pies ze schroniska kocha bardziej…

Prawie każdego dnia spotykamy się z ogłoszeniami, że ktoś 
znalazł lub poszukuje swojego czworonoga. Przestraszone 
i zmarznięte pieski, które zostały znalezione, najpierw tra-
fiają do lecznicy w Wieprzu, a następnie przewożone zo-
stają do Schroniska dla Zwierząt „Azyl” w Cieszynie. 
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Zaczęło się od 
rodziców. - To oni 
kupowali gazety lo-
kalne – wspomi-
na pan Tomasz. 
- Dzięki rodzicom 
ta kolekcja powsta-
ła. Zbiory Nowin 
znajdowały się 
przez dłuższy czas 
w domu w Andrychowie, ale przed czterema laty pan Tomasz 
(prosi o niepodawania nazwiska) przeprowadził się do Brzezinki 
i teraz tam je przechowuje. Wcześniej odbył rozmowę z ojcem 
o tym, gdzie kolekcja ma znaleźć swoje miejsce. Przyznaje, ze jest 
miłośnikiem ziemi andrychowskiej, lokalne problemy bardzo go 
interesują, a więc niejako rzeczą naturalną było i pozostaje ku-
powanie Nowin Andrychowskich. Pan Tomasz posiada też inne 
pamiątki, choć nie ma ich tyle co Nowin Andrychowskich. Są to 
gadżety związane z klubami Beskid Andrychów, Legia Warszawa 
oraz słynną Barceloną. Nasz rozmówca przebywał przez wiele lat 
w stolicy Katalonii. 

jd Fot. Jacek Dyrlaga

„Nowinowa” kolekcja

Nasz czytelnik, pan Tomasz, zdradził nam, że ma niemałą 
kolekcję „Nowin Andrychowskich”. To 219 egzemplarzy. 
Pierwsze pochodzą z 1992 roku. A byłoby ich jeszcze wię-
cej, gdyby nie wyjazdy i praca za granicą, dokąd zabierał 
gazetę, która już nie wracała do Polski.

„Vena”, „Medican” i „Piątka” 
przed termomodernizacją

Dotyczy to budynków, w których swoje siedziby mają przychod-
nie „Vena” przy ulicy Starowiejskiej, „Medican” przy Krakow-
skiej oraz Szkoła Podstawowa nr 5. Przedsięwzięcie podzielono 
na trzy części. Jako pierwsza zostanie poddana termomoderniza-
cji „Vena”. Przewiduje się tu m.in. wykonanie dodatkowego wej-
ścia do przychodni, wymianę stolarki okiennej wraz z zadasze-
niami, termoizolację ścian oraz stropodachu. Zaplanowano także 
remont schodów wejściowych i balustrad. Zakończenie robót 
w „Venie” nastąpi najpóźniej 30 września br. Drugim w kolejno-
ści budynkiem termomodernizowanym będzie „Medican”, gdzie 
prace mają się zakończyć ostatniego dnia maja 2022 roku. Z kolei 
w „Piątce” roboty zostaną zakończone do 30 kwietnia 2023 r.

jd

Trwa, o czym informujemy powyżej, termomodernizacja 
Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach. Tymczasem 
władze gminy ogłosiły przetarg na podobne prace przy 
trzech kolejnych obiektach w Andrychowie.

Termomodernizują 
ZSS w Rzykach

Jak dowiedzieliśmy się od kierownika Wydziału Inwestycji i Dro-
gownictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie Szymona Wnę-
czaka, wartość inwestycji wynosi około miliona złotych. Prace 
trwają, choć z powodu śniegu i mrozów warunki na razie nie są 
zbyt sprzyjające.

jd Fot. Jadwiga Janus

W Zespole Szkół Samorządowych w Rzykach rozpoczęła 
się zapowiadana już przez nas termomodernizacja obiek-
tu. Prace potrwają do czerwca.

Program 500 plus – nowe zasady

Zmodyfikowano zasady przyznawania środków w ra-
mach programu 500 plus. Od 2021 roku prawo do tego 
świadczenia wychowawczego będzie ustalone na okres 
od 1 czerwca do 31 maja roku następnego.

Wnioski można składać już od 1 lutego drogą elektroniczną po-
przez strony empatia.mrips.gov.pl, PUE ZUS lub eBankowość. 
Z kolei od 1 kwietnia osobiście albo za pośrednictwem poczty. 
Konieczność złożenia wniosku dotyczy tak osób kontynuujących 
pobieranie świadczenia jak i ubiegające się o nie po raz pierwszy.
Szczegóły na stronie gov.pl/rodzina

Oprac. jd
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Na początek rozmawiano o wadowickim szpitalu oraz koronawi-
rusie. Okazuje się, że jeszcze kilka miesięcy temu przygotowano 89 
miejsc dla pacjentów covidowych i wszystkie były zajęte. Teraz są 52 
łóżka (nie licząc oddziału intensywnej terapii), a zajętych jest tylko 20. 
Z chorobą można wygrać, czego przykładem pacjentka, która ma 
101 lat i opuściła niedawno lecznicę w Wadowicach.
W placówce za kilka miesięcy pojawi się nowoczesny, cyfrowy aparat 
rentgenowski, zainstalowany na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 
(SOR). Jest na ten cel dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, a na 
ostatniej sesji Rada Powiatu głosowała nad wsparciem tego zakupu.
W powiecie wadowickim działa 5 domów pomocy społecznej, 
w żadnym nie ma problemu ze szczepieniami. Każdy podopieczny 
który wyraził chęć ma lub będzie miał zaaplikowaną szczepionkę. 
Z kolei w szpitalu rozpoczyna się dla personelu już II tura szczepień.
- Co z rezonansem magnetycznym? – pytali słuchacze. - Otrzymaliśmy 2,5 
miliona złotych z Funduszu Inwestycji Samorządowych, potrzebujemy jeszcze ok. 
2 miliony i przypuszczam, że w drugiej połowie roku będzie zakupiony rezonans 
– odpowiedziała Beata Smolec.
Robert Fraś dopytywał, która gmina najbardziej skorzysta na tego-
rocznym budżecie powiatowym. - Staramy się, naszym zdaniem, dzielić 
sprawiedliwie – przekonywała wicestarosta. A dowodem na to, jej zda-
niem jest to, że budżet uchwalono jednogłośnie. - A co z tego będzie 
miał Andrychów? – pytał dziennikarz. To całkowite zakończenie Białej 
Drogi (pozostały rozliczenia), ulica Długa, która zostanie wyremon-
towana w kwietniu, maju. To kontynuacja budowy chodnika przy 
drodze Rzyki – Andrychów. Jedna z dróg powiatowych, bez prze-
sądzania jeszcze która, będzie modernizowana. Władze powiatowe 
myślą też o ulicy Lenartowicza. Beata Smolec wyraziła nadzieję, że 
odbędzie się to w porozumieniu z władzami miejskimi. Trwają ostat-
nie poprawki do kosztorysu i projektu budowy sali gimnastycznej 
przy Liceum Ogólnokształcącym. Jej budowa rozpocznie się w przy-
szłym roku. Będzie kosztować ok. 10 milionów złotych. Boisko 
sportowe powstanie w tym roku przy „Bawełniance”.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Z wicestarostą o szpitalu, 
szczepieniach i inwestycjach…

21 stycznia gościem w porannej audycji Radia Andrychów 
była wicestarosta Beata Smolec. Pytaliśmy ją o sprawy 
służby zdrowia, szczepień i inwestycji ze szczególnym 
uwzględnieniem gminy Andrychów. 

Zmieniła się Ustawa o drogach publicznych i niektóre inne prze-
pisy, co zaskoczyło wiele straży gminnych, w tym też naszą, miej-
ską – andrychowską. W rezultacie tych regulacji, od 13 marca 
strażnicy we współdziałaniu z Inspekcją Transportu Drogowego 
będą mieć uprawnienia w zakresie kontroli i ważenia pojazdów 
ciężarowych, których nacisk osi przekracza 8 ton. Strażnicy będą 
przeprowadzać kontrole na jezdniach lokalnych, pozostawia-
jąc drogę krajową inspektorom ITD. Przeładowane pojazdy są 
problemem, gdyż tym sposobem przewoźnicy ograniczają kosz-
ty. Tymczasem, w rezultacie cierpią drogi. Funkcjonariusze SM 
przejdą stosowne szkolenia, trzeba będzie zakupić sprzęt pomia-
rowy oraz wyznaczyć miejsca przeznaczone do kontroli.
W zimie, w tym podczas ostatnich mrozów, strażnicy miejscy zaj-
mują się sprawdzaniem zaułków, w których przebywają bezdom-
ni. Akcja trwa już od listopada. Poprzedziła ją narada z udziałem 
policji i dyrekcji Ośrodka Pomocy Społecznej. Ze względu na 
obostrzenia koronawirusowe, aby nie dochodziło do kontaktów 
międzyludzkich, strażnicy miejscy prowadzą kontrolę od ponie-
działku do przedpołudnia w soboty, natomiast policja w week-
endy.
Prowadzący audycję Robert Fraś dopytywał też o porzucony sa-
mochód na placu przy ulicy Krakowskiej, w pobliżu nieczynne-
go pasażu handlowego. Pojazd ma już wybitą szybę, pełno też 
śmieci w środku i na zewnątrz. Samochód należy do obcokra-
jowca zameldowanego ostatnio w Warszawie, którego dokładne-
go, rzeczywistego miejsca pobytu nie udaje się ustalić. Poza tym, 
obecne przepisy uniemożliwiają odholowywania takich aut, które 
znajdują się poza pasem drogi publicznej (tj. poza jezdnią, chod-
nikiem, poboczem). Robert Fraś zażartował zatem, że może trze-
ba będzie przenieść samochód na taki pas drogowy (chodnik)… 
Komendant Krzysztof  Tokarz stwierdził, iż może zadziałać też 
właściciel gruntu, na którym stoi samochód. Może usunąć po-
jazd, a potem obciążyć kosztami posiadacza auta.

jd Fot. Archiwum Nowin Andrychowskich

Z komendantem o ważeniu, 
zimie i dziwnym samochodzie

19 stycznia w porannej audycji Radia Andrychów wystąpił 
komendant Straży Miejskiej Krzysztof Tokarz. Zaczęło się 
od... ważenia samochodów. 
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Rentgen i dyrektorska roszada

Sesja w dużej części poświęcona była podsumowa-
niom w zakresie pracy Rady Powiatu jak i poszcze-
gólnych jej stałych komisji w ubiegłym roku. Radni 
podjęli jednogłośnie ważną uchwałę o udzieleniu 
Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wa-
dowicach dotacji w wysokości 600 tysięcy złotych 
na zakup wysokiej klasy aparatu RTG. Urządze-
nie, to sprzęt cyfrowy tak zwany kostno - płucny. 
Po wcześniej adaptacji pomieszczenia, będzie się 
znajdowało w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 
wadowickiej lecznicy. Do zakupu sprzętu dołożył 
się identyczną kwotą (600 tysięcy złotych) Urząd 
Marszałkowski w Krakowie w ramach Małopol-
skiej Tarczy Antykryzysowej – pakietu medycz-
nego. Tradycyjnie podczas sesji nie brakowało 
interpelacji radnych, kierowanych do starosty oraz 
Zarządu Powiatu. W większości nie dotyczyły 
jednak problemów gminy Andrychów. Jacek Joń-
czyk dopytywał o powody zmiany na stanowisku 
dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Wadowicach, której to placówki filia znajduje się 
w Andrychowie. Nową szefową ŚDP została Bar-
bara Batko, dotychczasowy kierownik Działu 
Opiekuńczo-Terapeutycznego w Domu Po-
mocy Społecznej w Izdebniku. Zastąpiła Marci-
na Gawlika. Wicestarosta Beata Solec podkreśliła, 
że dyrektor złożył wypowiedzenie umowy o pracę 
a jego zasługi dla placówki są bardzo duże.

Mdleją pielęgniarki z przepracowania 

Na sesję zaproszono w trybie nagłym, w związku 
z pytaniami radnych dyrektor Zespołu Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Wadowicach Barbarę Bu-
lanowską, która mówiła o działaniach Szpitala 
Powiatowego w związku z koronawirusem. Sze-
fowa ZZOZ zapowiedziała, iż nadal w lecznicy 
będą utrzymane dwa oddziały covidowe, choć 
liczba zachorowań maleje. Do tej pory hospita-
lizowano ponad 430 pacjentów ze stwierdzonym 
koronawirusem. Ponadto w szpitalu prowadzone 
są szczepienia osób z tak zwanej grupy „zero”. 
Do tego zabiegu zaplanowano 1200 osób, z tego 
zaszczepiono już ponad 800, w tym 180 już dwu-

Obradowali radni powiatowi
28 stycznia na pierwszej w tym roku sesji zebrała się Rada Powiatu w Wadowicach. Na początku obrad podsumowano 
dotychczasowe działania w sprawie koronawirusa. Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Jerzy Śniegowski 
poinformował, że zaledwie w ciągu kilkunastu godzin na początku pandemii udało się utworzyć powiatowe miejsce 
kwarantanny w Kalwarii Zebrzydowskiej. Potem także w Rzykach oraz Brzeźnicy.

krotnie. Dyrektorka odpowiedziała na pytanie, dlaczego szpital nie zgłosił się do 
szczepienia populacyjnego, czyli osób spoza grupy „zero”. Okazuje się, że w lecz-
nicy nie ma do tego warunków, brakuje pracowników, zwłaszcza w sytuacji, gdy 
jest mnóstwo innych zadań do wykonania. - Pielęgniarki z oddziałów covidowych mdleją 
– mówiła Barbara Bulanowska. - Są przeciążone pracą. Pracują w nadgodzinach. Obecnie 
do wypłaty mamy środki za ponad 5 tysięcy nadgodzin. Przystąpienie do szczepień po-
wszechnych, zdaniem dyrektor, groziłoby zawieszeniem niektórych świadczeń.

Nowa droga do Krakowa?

Rada Powiatu w Wadowicach poparła jednogłośnie petycję mieszkańców gminy Ska-
wina o podjecie działań przez marszałka województwa małopolskiego w celu budowy 
jezdni łączącej drogi krajowe Kraków – Oświęcim i Kraków – Bielsko-Biała. Trasa ta 
rozpoczynałaby się w Kalwarii Zebrzydowskiej i przebiegałaby w powiecie wadowic-
kim przez Zebrzydowice, Przytkowice i Sosnowice, odciążając istniejący, wzmożony 
ruch nie tylko do Krakowa, ale także m.in. na lotnisko w Balicach.
Na sesji rozpatrywano też petycję osoby prywatnej. Autor proponował, by wła-
dze powiatowe wystąpiły do rządu, aby ten uzyskał pisemne gwarancje od pro-
ducentów szczepionek przeciw COVID-19, że w przypadku powikłań są oni 
(producenci) gotowi ponieść wszelkie konsekwencje prawne i finansowe. Rada 
Powiatu uznała jednak, że nie jest właściwym organem do rozpatrzenia petycji.

Tabletowe szkolenie

Po sesji odbyło się szkolenie radnych w obsłudze tabletów tak, aby można było 
przeprowadzać sesje zdalnie. Do tej pory nie było takiej możliwości. Dochodziło 
do sytuacji, o czym informowaliśmy, że kurier jeździł do radnych, by ci mogli 
w mieszkaniach prywatnych głosować, składając odpowiednie podpis pod pro-
jektami uchwał.

jd Fot. YouTube



13Nowiny Andrychowskie, nr 2 (362) - luty 2021

nowinki

Tak dzieci widzą Boże Narodzenie
Zespół Szkół Samorządowych w Inwałdzie zorganizował XXIII 
Gminny Konkurs Plastyczny „Boże Narodzenia w oczach dziecka”. 
W atmosferze Świąt Bożego Narodzenia uczniowie ze szkół pod-
stawowych Gminy Andrychów oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Kaczynie przygotowali prace. 

reklama

Pociągiem bliżej do starostwa 
i centrum Wadowic
Od 1 lutego, pociągi osobowe zatrzymują się na przy-
stanku PKP Wadowice Osiedle Podhalanin. To dobra 
lokalizacja szczególnie dla osób mających załatwienie 
w Starostwie Powiatowym lub Powiatowym Urzędzie Pra-
cy, a nawet stąd bliżej do centrum miasta.

Jak dowiedzieliśmy się od Doroty Szalachy z Zespołu Prasowego 
PKP Polskich Linii Kolejowych, na nowym przystanku zaplano-
wano jeszcze instalację urządzeń małej architektury i elementów 
estetyzujących. Z kolei w oficjalnym komunikacie PKP PLK czy-
tamy m.in.: - Odpowiednio wysoki peron, podobnie jak na już 
zmodernizowanych stacjach i przystankach, ułatwi wsiadanie do 
pociągów. Przystanek jest oświetlony. Przygotowano oznakowa-
nie i tablicę z rozkładem jazdy. Dojście do peronu oraz ścieżki 
naprowadzające zapewnią dogodny dostęp do podróży kole-
ją osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Na 
przystanku będą również dwie wiaty. Zamontowane zostaną też 
stojaki na rowery. Na tym nie koniec, nadal trwa modernizacja li-
nii kolejowej nr 117 między Kalwarią Zebrzydowską a Andrycho-
wem. Całkowite zakończenie prac spodziewane jest w grudniu 
tego roku. W związku z inwestycją należy się spodziewać okreso-
wych przerw w kursowaniu pociągów.

jd Fot. Archiwum Nowin Andrychowskich

W kategorii liceów LO im. Marii Skłodowskiej - Curie uplasowa-
ło się na 424 miejscu w kraju. To awans z 539 pozycji przed ro-
kiem. W Małopolsce zajęło 41 miejsce. Andrychowski „ogólniak” 
otrzymał tytuł „Srebrnej Szkoły”. W grupie techników, z tytułem 
„Brązowa Szkoła” „Bawełniankę” sklasyfikowano na 339 miejscu 
w Polsce, a w województwie małopolskim na 59. Wyżej jest Cen-
trum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego tj. „Kotarbin”, bo 
na 176 pozycji w kraju i 29. w Małopolsce. Uzyskał tytuł “Srebrnej 
Szkoły”. Obie placówki sporo awansowały w rankingu w porów-
naniu z klasyfikacją ubiegłoroczną. Szczegóły dotyczące rankingu 
można znaleźć na stronie internetowej perspektywy.pl

jd 

Andrychowskie szkoły 
w rankingu „Perspektyw”
Ukazał się doroczny ranking liceów i techników. Jak wy-
padły szkoły z naszej gminy?

Celem konkursu było zachęcenie do postrzegania piękna i at-
mosfery świąt, pielęgnowanie tradycji i zwyczajów bożonarodze-
niowych oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci, rozwijanie 
wrażliwości na piękno i estetykę. Wyłonienie zwycięzców było 
bardzo trudne, ponieważ mimo pandemii napłynęło dużo prac, 
które wyjątkowo w tym roku zostały przesłane drogą elektronicz-
ną jako zdjęcie lub scan. Zdecydowano się nagrodzić, prace, które 
odznaczały się pomysłowością w doborze technik i materiałów 
oraz oryginalnością i samodzielnością. Laureaci otrzymali nagro-
dy książkowe oraz pamiątkowe dyplomy. Część nagrodzonych 
prac można oglądać na stronach internetowych ZSS w Inwałdzie 
oraz Nowin Andrychowskich. Konkurs przygotowały nauczy-
cielki: Jolanta Dudka, Maria Jakubowska-Szczotka, Agata Cier-
piałek oraz Ewa Bryndza.

Lista laureatów na stronie radioandrychow.pl
Źródło: ZSS w Inwałdzie
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Serce i gramatyka
W naszej podróży po świecie trafiliśmy do Andernach, miasteczka położonego 18 km od Koblencji i 980 km od 
Andrychowa. Wśród niespełna trzydziestotysięcznej społeczności odnaleźliśmy panią Agnieszkę Heinemann, która 
w Niemczech mieszka od 30 lat. Pani Agnieszka pochodzi z nauczycielskiej rodziny; zarówno jej tato, jak i babcia byli 
nauczycielami andrychowskiego LO. Pedagogiem jest także ona. Uczy języka niemieckiego imigrantów z całego świa-
ta; poczynając od Polski, przez Syrię, Ruandę po Boliwię. Dla swoich uczniów bywa kimś więcej niż tylko nauczycielką, 
wszak doskonale wie, co znaczy być imigrantem. „Kochana Pani Heinemann” – napisali na tablicy jej uczniowie, żeby 
taką „laurką” i kwiatami uczcić jej urodziny (co widać na zdjęciu). 

Co było powodem, że zamieniła Pani 
miasteczko na A nad Wieprzówką na 
niewiele większe miasteczko, też na 
A, nad Renem?
Można powiedzieć, że o moim wyjeź-
dzie do Niemiec, na początku lat 90-
tych, zadecydowały zarówno przypadek, 
jak i serce. W 1988 roku, jako studentka 
Handlu Zagranicznego na Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie, w ramach 
programu międzynarodowej organizacji 
studenckiej „AIESEC”, wyjechałam do 
Düsseldorfu na kilkumiesięczną prakty-
kę. Była to wówczas dla mnie ogrom-
na przygoda, poprzedzona jednak 
z konieczności wieloma formalnościa-

mi. Najpierw musiałam uzyskać od pań-
stwa polskiego paszport, żebym mogła 
wyjechać z Polski, a następnie od Repu-
bliki Federalnej wizę, żebym mogła do 
Niemiec wjechać. Wizę wydawała Am-
basada Niemiecka w Warszawie, przed 
którą systematycznie koczowało kilkaset 
osób. Gdyby nie mama, to wówczas na 
pewno bym sobie z tym wszystkim nie 
poradziła. Pamiętając wciąż jeszcze do-
kładnie tamte czasy, bardzo sobie cenię 
swobodę podróżowania, którą dała nam 
Unia Europejska.
Na jednej z imprez organizowanych 
przez AIESEC, poznałam sympatycz-

nego niemieckiego studenta Dirka, 
z którym sporo tego wieczoru tańczy-
łam. Następnie spotkaliśmy się kilka 
razy w kawiarni, chodziliśmy na fajne 
spacery nad Renem. Ja byłam szczęśliwa, 
że mogę sobie ćwiczyć język niemiecki 
nie tylko w pracy, a on... po dwóch ty-
godniach znajomości mi się oświadczył! 
Byłam zszokowana i prawdę mówiąc, 
potrzebowałam jeszcze pięciu lat, żeby 
się ostatecznie zdecydować. Ponieważ 
czułam się bardzo związana z rodzica-
mi i z Polską, nigdy wcześniej nawet mi 
nie przyszło do głowy, że mogłabym 
z kraju wyjechać. Po praktyce wróciłam 

Agnieszka Heinemann
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z powrotem do Krakowa, skończyłam 
studia, rozpoczęłam pracę, ale Dirk był 
bardzo wytrwały i w 1993 roku zostali-
śmy małżeństwem.

Jak wyglądał Pani start w nowej po-
lityczno-ekonomicznej rzeczywisto-
ści, Polska była wtedy dopiero na 
początku przemian. 
Moje początki pobytu w Niemczech 
były emocjonalnie niezwykle trudne. 
Prawie wszystko wydawało mi się obce, 
bardzo tęskniłam. Mimo, że zdałam 
bardzo dobrze niemal wszystkie możli-
we egzaminy językowe, a w Polsce przed 
wyjazdem pracowałam jako asystentka 
na uczelni, to w Niemczech weszłam 
na rynek pracy najpierw jako kelnerka 
w lodziarni. Sytuacja na rynku pracy 
była wówczas bardzo trudna, nawet mój 
mąż, z dobrym dyplomem uniwersy-
teckim i znajomością kilku języków ob-
cych, musiał wysłać 100 podań, zanim 
otrzymał pierwszą pracę. Nie mieliśmy 
łatwego startu. Ale ponieważ oboje je-
steśmy bardzo wytrwali w dążeniu do 
celu, powoli zaczęliśmy wychodzić na 
prostą. Mąż znalazł pierwszą ciekawą 
pracę, a ja w 1994 zdałam w Düssel-
dorfie egzamin na tłumacza języka nie-
mieckiego. W 1995 r. znalazłam wresz-
cie satysfakcjonującą pracę. Zostałam 
asystentką zarządu w Stowarzyszeniu 
Polskich Przedsiębiorstw Usługowych 
w Kolonii. Zajmowaliśmy się działalno-
ścią reprezentacyjną i informacyjną dla 
polskich firm, realizujących w Niem-
czech umowy o dzieło. Praca była nie-
samowicie intensywna, współpracowali-
śmy na bieżąco z polskim konsulatem. 
Nawiązałam mnóstwo ciekawych kon-
taktów, dużo się nauczyłam. W tamtych 
czasach żyłam głównie tą pracą. 

Okolice Stuttgartu, Düsseldorf, Ko-
lonia… Zmieniała Pani miejsce i za-
mieszkania, i pracy. Aż znalazła się 
Pani w miasteczku na A…
W Andernach, małym miasteczku nad 
Renem, zakochaliśmy się od pierwszego 
wejrzenia. Tam kupiliśmy dom z ogród-
kiem, co było moim odwiecznym ma-
rzeniem. Od razu pomyślałam sobie, że 
to dobry omen, że nazwa miasta brzmi 
tak podobnie jak mój rodzinny Andry-
chów. Ze względu na syna, który przy-
szedł na świat w 2003 roku, ze względu 

na ilość dotychczasowych przeprowa-
dzek, poczuliśmy potrzebę stabilizacji. 
I to dał nam uroczy Andernach. Miesz-
kamy w nim już 16 lat. Mamy tu wielu 
nowych przyjaciół oraz bardzo serdecz-
nych i uczynnych sąsiadów.

Domyślam się, że Andernach i syn 
sprowokowali Panią do kolejnych 
zmian w życiu zawodowym. 
Ponieważ Jaś był jeszcze mały, postano-
wiłam podjąć pracę na własny rachunek. 
Odkurzyłam mój dyplom tłumaczki. 
W 2006 roku nabyłam uprawnienia tłu-
maczki przysięgłej, co pozwala mi m.in. 
dokonywać tłumaczeń uwierzytelnio-
nych, jak również tłumaczyć ustnie roz-
prawy sądowe. Postanowiłam również 
złożyć podanie do „Volkshochschule” 
(co można przetłumaczyć jako Uniwer-
sytet Ludowy) o zorganizowanie kursu 
języka polskiego w Andernach. W tym 
małym miasteczku, na kursach o róż-
nym stopniu trudności, można się uczyć 
angielskiego, francuskiego, włoskiego, 
hiszpańskiego, nawet chińskiego.

Zadziwiające, że w miasteczku nie-
wiele większym od Andrychowa pro-
wadzi się kursy tylu języków obcych. 
Czy byli chętni na naukę polskiego?
Zapotrzebowania na kurs polskiego 
niestety nie było, ale szef  zwrócił uwa-
gę na moje kwalifikacje i zaproponował 
mi przeprowadzenie kursu niemieckiego 
dla obcokrajowców. Byłam przeszczęśli-
wa. Moje geny pedagogiczne sprawiały, 
że od dziecka kochałam uczyć innych. 
Szkoła - to wyjście do ludzi, poznawanie 
nowych kultur ... to nareszcie było coś 
dla mnie! Przyjęłam propozycję z en-
tuzjazmem, odbyłam miesięczne szko-
lenie, napisałam kilkudziesięciostroni-
cową pracę i ... zostałam nauczycielką 
języka niemieckiego. 

Pierwsze spotkanie z nowymi 
uczniami… 
Moja pierwsza grupa była na szczęście 
mała, zaledwie 10 osób, które już dwa 
razy nie zdały egzaminu. Miało to tę za-
letę, że mogłam się z nimi na początku 
jako tako porozumieć i powoli zdoby-
wać doświadczenie. Kraje pochodzenia 
były przeróżne: Rosja, Turcja, Nigeria, 
Sri Lanka, Boliwia, Tajlandia, Ruanda. 
Po zakończeniu kursu wyniki były do-

bre, szkoła zadowolona i tak zdałam 
mój pierwszy bojowy egzamin. Podczas 
pracy z tą grupą zorientowałam się, że 
takie międzynarodowe kursy to nie to 
samo co komfortowe korepetycje w wa-
runkach domowych. Uczestnicy z całe-
go świata przywożą ze sobą ogromny 
bagaż doświadczeń, nieraz bardzo tra-
gicznych i to one w dużym stopniu de-
cydują o tym, co oni myślą i czują. Jako 
osoba wrażliwa na emocje innych, mu-
siałam się nauczyć z tym sobie radzić.

Proszę nas zaprosić na jakąś lekcję… 
Właśnie w tej pierwszej grupie prowadzi-
łam kiedyś lekcję w przyjemnej atmos-
ferze. Ćwiczyliśmy gramatykę, trochę 
żartowaliśmy, aż w pewnym momencie 
ktoś z uczniów użył przypadkowo słowa 
„koszmar”. Po niemiecku to „der Alb-
traum”. Napisałam to nowe słówko na 
tablicy i wyjaśniłam opisowo jego zna-
czenie. I wtedy nagle uczeń z Ruandy, 
nawiasem mówiąc bardzo sympatyczny, 
zaczął opowiadać o swoich koszmarach. 
W czasie, gdy trwała wojna w Ruandzie, 
on był dzieckiem. Na wiatę, w której się 
schronił wraz z innymi, spadła bomba. 
Opowiadał nam, jak zaczął szukać ojca 
wśród zmasakrowanych ciał. Odnalazł 
go. Na szczęście ojciec był tylko ranny. 
Ten koszmar – „der Albtraum”, pozo-
stał z nim na całe życie. Od niego nie 
da się uwolnić. Grupa była w szoku. 
Ogłosiłam dodatkową przerwę, abyśmy 
mogli ochłonąć.
Tego typu sytuacje stały się częstsze, 
gdy dużą grupę uczniów zaczęli stano-
wić uchodźcy z Syrii. W wyniku wojny 
uciekali wszyscy: i inżynierowie, i ar-
tyści, i ludzie niewykształceni. Z takim 
balastem ludzkiego nieszczęścia jeszcze 
nigdy się nie zetknęłam. Ludzie utracili 
dorobek całego życia, zginęli ich bliscy. 
Myśl o śmierci była wszechobecna. Cały 
czas były włączone komórki, bo w każ-
dej chwili mogła przyjść wiadomość, że 
zginął ojciec, siostra lub inna bliska oso-
ba, które pozostały w ojczyźnie.
Kiedyś będąc w Polsce, przeczytałam 
w „Twoim Stylu” ilustrowany artykuł 
o kurdyjskich bojowniczkach, walczą-
cych przeciwko Państwu Islamskiemu. 
Przywiozłam go do Niemiec, żeby po-
kazać mojemu uczniowi, który mi nieraz 
opowiadał, że w ojczyźnie angażował 
się politycznie. Podeszłam do niego 
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radośnie, chcąc pokazać, że również 
w Polsce o Kurdach nie zapomniano. 
Obejrzał zdjęcia i posmutniał. Wska-
zał na młodą, piękną kobietę z długimi 
włosami i powiedział: „To moja krewna, 
zginęła miesiąc temu zastrzelona przez 
islamistów”. Pokazał mi jej zdjęcie na 
smartfonie, również w mundurze. W ta-
kich sytuacjach trudno znaleźć właściwe 
słowa. Jak również wtedy, gdy na prze-
rwach podchodzili uczniowie i pokazy-
wali ruiny swoich domów. 

Z jednej strony, to musi być trudne 
dla nauczyciela dopuścić do głosu 
takie emocje, z drugiej - realizować 
treści programowe.
Nie mogę powiedzieć, że któryś z moich 
kursów był naprawdę smutny. Koncep-
cja moich lekcji zawsze jest taka, że na 
zajęciach musi się dużo dziać; w myśl 
jednego z najważniejszych przykazań 
nauczycielskich: „Po pierwsze nie nu-
dzić”. Poza tym, jestem wdzięczna 
moim uczniom znajdującym się w trud-
nej sytuacji życiowej, że z tego tytułu 
nie przenoszą na zajęcia żadnej agresji. 
Wręcz przeciwnie, często się również 
intensywnie bawią, aby przynajmniej 
na kilka godzin o nieszczęściach zapo-
mnieć. Tym hartem ducha i poczuciem 
humoru bardzo mi imponują. 

Jak mało kto, ma Pani możliwość 
kontaktu z ludźmi różnych nacji. 
Która z nich Panią zadziwiła najbar-
dziej?
Kurdowie. Uczniów pochodzenia kur-
dyjskiego miałam już bardzo dużo. To 
bardzo ciekawa kultura, w Polsce niemal 
zupełnie nieznana. W odróżnieniu od 
tradycji arabskiej, gdzie rola kobiety jest 
raczej podrzędna, wśród Kurdów panu-
je ogromny szacunek dla kobiet. Gdy 
kiedyś jedna z moich grup składała się 
w większości z kurdyjskich mężczyzn, 
to wówczas tablica błyszczała, klasa była 
idealnie posprzątana, a na biurku czekała 
na mnie rano zawsze świeżo zaparzona 
herbata. Zawsze któryś z uczniów wy-
nosił mi na drugie piętro ciężką teczkę 
z książkami. Gdybym odmówiła, to by-
łaby obraza. Razem z koleżanką, z którą 
wspólnie wówczas ten kurs prowadzi-
łam, czułyśmy się po prostu jak królowe. 
Szkoda, że w momencie, gdy Kurdowie 

z wielkim poświęceniem obronili naszą 
cywilizację przed Państwem Islamskim, 
świat tak szybko o nich zapomniał. 

Jedna grupa uczniów to wiele różnic 
kulturowych. Czy stanowi to jakiś 
problem dla nauczyciela?
Przed podjęciem pracy obawiałam się 
różnic kulturowych w grupie. Jednak to 
nie one są najistotniejszym problemem, 
a zróżnicowane tempo przyswajania 
materiału. Wymaga to od nauczyciela 
niezłej ekwilibrystyki. Mimo, że jako 
nauczycielki (niektóre, tak jak ja, też są 
imigrantkami) okazujemy uczniom dużo 
serca i zrozumienia, to szybkie opano-
wanie materiału związane jest dla wielu 
z dużym stresem. Na niektóre uczące się 
mamy, czeka w domu trójka lub czwór-
ka dzieci. Nikt nie chce się wstydzić 
przed grupą, że czegoś nie zrozumiał. 
Czasami płyną nawet łzy. Takie sytuacje 
wymagają od nauczycielek dużo delikat-
ności. Jeżeli chodzi o różnice kulturowe, 
to w tym zakresie mam niewiele złych 
doświadczeń. Większość uczniów przy-
bywa z krajów targanych konfliktami 
narodowościowymi i religijnymi, pod-
sycanymi przez polityków krajowych 
i zagranicznych. Przeżyli oni na własnej 
skórze do czego to prowadzi, mają tego 
szczerze dość i na ogół marzą o tym, 
aby ich dzieci wzrastały w normalnym, 
spokojnym, wyzbytym nienawiści kraju. 
Obchodzimy wszyscy razem, jak rodzi-
na, urodziny uczniów oraz święta chrze-
ścijańskie, jak i te, związane z innymi 
religiami. W trakcie kursów często Ukra-
ińcy zaprzyjaźniają się z Rosjanami, Tur-
cy z Kurdami. I tak powinno być. Życie 
pokazuje, że ludzie na świecie dzielą się 
przede wszystkich na tych przyzwoitych, 
o otwartym sercu i umyśle, i na tych, 
którzy z różnych względów z przyzwo-
itością mają problemy.

Czy na takim kursie jest miejsce na 
rozmowy o polityce?
Tak, rozmawiamy o polityce, ponieważ 
należy to do naszego programu. Po 
odbyciu kursu językowego obowiązuje 
jeszcze 100 godzin tzw. kursu orienta-
cyjnego „Życie w Niemczech”, który 
również kończy się egzaminem. Pomyśl-

ne zdanie testu jest jednym z warunków 
starania się w przyszłości o obywatel-
stwo niemieckie.
Niemniej, rozmawianie o polityce z ob-
cokrajowcami nie jest łatwe. Wielu ma 
do tego kompletny uraz. Wedle jednak 
wspomnianej już przeze mnie zasady 
„Po pierwsze nie nudzić” staram się, 
między innymi poprzez ciekawe filmy, 
urozmaicić lekcje na tyle, aby w koń-
cu wciągnąć wszystkich do dyskusji. 
Rozmawiamy o partiach rządzących 
w Niemczech, o niemieckich prawach 
konstytucyjnych. Analizujemy na czym 
polega prawdziwa demokracja, opiera-
jąca się na trójpodziale władzy. Rozma-
wiamy o prawach kobiet i porównujemy 
je z sytuacją w krajach pochodzenia. Im 
większy wpływ przywódców religijnych 
na politykę, tym bardziej dyskryminowa-
ne są kobiety. W niektórych państwach 
muzułmańskich kobiety nie mogły na-
wet jeździć na rowerze! Rozmawiamy 
również o historii Niemiec, okrucień-
stwach dokonanych przez Niemców 
w czasie II wojny światowej i o tym, 
jak Hitler został kanclerzem Niemiec. 
O tym, jak propaganda i przyzwolenie 
przeciętnych obywateli, którzy otrzyma-
li w latach 30-tych pracę i świadczenia 
socjalne, utorowały nazistom drogę do 
władzy. Wniosek z dyskusji wyciągany 
przez uczniów jest z reguły ten sam. 
Taki niebezpieczny scenariusz może 
powtórzyć się zawsze i wszędzie. Pokój, 
dobrobyt i demokracja nigdy nie są dane 
raz na zawsze.

Chcę zapytać o sprawy organizacyj-
no – finansowe takich kursów. 
Kursy, które prowadzę, to tzw. kursy in-
tegracyjne. Przeznaczone są dla wszyst-
kich imigrantów, którzy przybywają 
obecnie do Niemiec. Po zaliczeniu 600 
godzin lekcyjnych uczniowie podchodzą 
do tzw. niemieckiego egzaminu dla imi-
grantów na poziomie B1. Dla uczniów, 
którzy dopiero muszą się uczyć alfabetu 
łacińskiego kursy trwają znacznie dłużej.
Tym, którzy utrzymują się z pomocy 
społecznej, państwo płaci za kurs. Jeżeli 
kursant lub jego małżonek pracuje i wy-
starczająco dużo zarabia, to wówczas za 
naukę musi zapłacić.
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Muszę dodać, że mimo starań odpo-
wiednich instytucji i nauczycieli, certy-
fikat B1 za pierwszym podejściem zdo-
bywa zaledwie ponad połowa uczniów. 
Przyczyny tego zjawiska są różnorodne. 
Jeżeli ktoś jest dopiero kilka miesięcy 
w Niemczech, nie zna biegle żadnego 
języka europejskiego, nie jest za bardzo 
wykształcony i na dodatek ma czasami 
ponad 40 lat, to opanowanie języka nie-
mieckiego na poziomie B1 w ciągu zale-
dwie 6-7 miesięcy jest naprawdę bardzo 
trudne. 

Certyfikat B1 chyba niewiele znaczy 
na rynku pracy wykwalifikowanej?
Opanowanie języka na poziomie B1 nie 
daje jeszcze szansy na znalezienie wy-
kwalifikowanej pracy. Oprócz kursów 
integracyjnych, będących pod nadzo-
rem Federalnego Urzędu ds. Migracji 
i Uchodźców, prowadzę również kurs 
dla zaawansowanych, kończący się cer-
tyfikatem B2. Kurs opiera się na mojej 
własnej koncepcji. Obejmuje łącznie 
300 godzin. Uczniowie nie korzystają już 
z pomocy socjalnej, koszty kursy pokry-
wają sami, więc motywacja do nauki jest 
maksymalna. Z reguły wszyscy potrze-
bują certyfikatu B2 w celu nostryfikacji 
krajowych dyplomów. Również na tych 
kursach są uczniowie z całego świata, ale 
dominują ci z Europy Wschodniej i Po-
łudniowo-Wschodniej: Rosja, Ukraina, 
Polska, Rumunia, Mołdawia, kraje byłej 
Jugosławii. Wszyscy bardzo się starają, 
ale jestem pod wrażeniem niesamowitej 
pracowitości uczniów z Rumunii i Moł-
dawii. Stereotypy obowiązujące w tym 
zakresie są zupełnie inne. 

Organizacja kursów językowych dla 
imigrantów mających służyć inte-
gracji ze społeczeństwem, to niewąt-
pliwe wsparcie ze strony państwa. 
Jakie Pani dostrzega słabości nie-
mieckiej polityki migracyjnej? 
Wyraźną słabością polityki migracyjnej 
jest brak znaczących sankcji dla uchodź-
ców w przypadku uchylania się od nauki 
lub pracy. To niektórych demoralizuje 
i powoduje, że głównie w dużych mia-
stach tworzą się subkultury, które czasa-
mi wymykają się spod kontroli państwa. 

W małych miastach integracja przebiega 
na szczęście o wiele łatwiej.

Dzieci imigrantów integrują się chy-
ba łatwiej i szybciej?
Jeżeli chodzi o dzieci moich uczniów, 
to z reguły świetnie one sobie w Niem-
czech radzą i nierzadko są ponadprze-
ciętnie uzdolnione. Zawsze namawiam 
do rozmawiania z dziećmi w domu 
w języku ojczystym i do pielęgnowania 
tradycji. Tak jak u nas w domu nie musi 
to wcale pozostawać w sprzeczności 
z otwartością na kulturę niemiecką. Re-
publika Federalna na szczęście wspiera 
dwujęzyczność i dostrzegła tkwiący 
w tym kapitał intelektualny. Mój Jasiu 
od samego początku uczęszcza raz na 
tydzień do Szkoły Polskiej w Koblencji. 
Razem z fantastyczną panią Elą dzieci 
uczą się polskiego języka i historii. Raz 
na rok jeżdżą do Polski na wycieczki. 
1 listopada odwiedzają groby polskich 
pracowników przymusowych. Ocena 
z polskiego przesyłana jest do szkoły 
macierzystej i znajduje się na oficjalnym 
świadectwie. Cała ta edukacja finanso-
wana jest z budżetu publicznego. Tego 
typu instytucje szkolne istnieją w re-
gionie dla wszystkich popularniejszych 
wśród imigrantów języków.

Czy fakt, że Pani też jest imigrant-
ką pomaga w pracy pedagogicznej? 
Może imigrantce lepiej zrozumieć 
i dotrzeć do imigranta? 
Fakt, że nie urodziłam się w Niemczech 
pomaga mi w pracy. Z jednej strony ro-
zumiem problemy uczniów z językiem 
niemieckim, ponieważ sama również 
kiedyś musiałam go opanować. Uła-
twia mi to proste wytłumaczenie nieraz 
skomplikowanych struktur i reguł gra-
matycznych. Ale jest jeszcze coś innego. 
To zrozumienie sytuacji tych ludzi, po-
czucia wyobcowania w pierwszej fazie 
pobytu, frustracji przy wykonywaniu 
prostych zawodów z dyplomem wyż-
szych studiów w kieszeni. Dzięki wro-
dzonemu optymizmowi i uporowi w dą-
żeniu do celu, wsparciu rodziny polskiej 
i niemieckiej, miłym ludziom poznanym 
w Niemczech, w końcu udało mi się żyć 
szczęśliwie w tym kraju i robić coś poży-

tecznego. Moje przesłanie do uczniów 
jest takie: Jeżeli mnie się udało spełnić 
w tym kraju swoje marzenia, to wy rów-
nież nie możecie się poddawać! Wielu 
uczniów jest mi wdzięcznych, że w tej 
pierwszej fazie pobytu w nowym kraju 
dodałam im otuchy i postawiłam znów 
na nogi. Jeżeli mają szczęście mieszkać 
wśród dobrych ludzi, to nieraz doznają 
wsparcia również z ich strony, np. w for-
mie wspólnego rozwiązywania licznych 
zadań domowych. Ale prawda jest taka, 
że w procesie integracji bardzo ważną 
rolę odgrywa również wiek. Z moich 
obserwacji wynika, że jeżeli ktoś zmieni 
kraj zamieszkania w wieku powyżej 40 
lat, to wówczas z prawdziwą integracją, 
zarówno mentalną, jak i zawodową są 
wielkie problemy.

Ma Pani swoją rodzinę, swój dom, 
swoje nowe miasto. Jednak często 
wraca Pani do Andrychowa. Nigdy 
nie popatrzyłam na możliwość po-
wrotu do tego pierwszego domu jako 
przywileju. Pewnie historia niejedne-
go z Pani uczniów może utwierdzić 
w przekonaniu, że tak, jest to przywi-
lej! Przecież niejeden z nich nie ma 
już ani do czego, ani do kogo wrócić.
Zawsze uświadamiam sobie, że ta ilość 
energii i pozytywnego nastawienia do 
życia, którą dysponuję, pochodzi z mo-
ich mocnych korzeni. Czas wakacji oraz 
ferii zimowych, w miarę możliwości, 
spędzam w Andrychowie. Codziennie in-
formuję się w internecie, między innymi 
dzięki „Nowinom”, co nowego słychać 
w moim rodzinnym mieście. Cieszę się, 
że mój, już 18-letni syn, mówi i pisze bie-
gle po polsku, a spędzanie urlopu z bab-
cią na naszej ukochanej działce i pielę-
gnowanie tam kontaktów towarzyskich 
oraz wędrówki po Kocierzu, których 
nauczył się z dziadzią, woli od hoteli nad 
Morzem Śródziemnym. Andrychów to 
dla mnie jeszcze ciągle dom rodzinny, 
wspomnienia sympatycznych czasów 
szkolnych, przyjaciele. Dopiero, gdy po-
znałam osobiście losy innych ludzi, doce-
niłam, jaki to jest przywilej, móc w każdej 
chwili wracać do tego pierwszego domu.

Rozmawiała Jadwiga Janus
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Areszt dla sprawców pobicia
Pod koniec grudnia ubiegłego roku, dyżurny wadowickiej ko-
mendy otrzymał zgłoszenie o pobiciu mężczyzny. Jak wynikało 
z ustaleń, mieszkaniec Wadowic został zaatakowany na jednym 
z osiedli przez dwóch mężczyzn, którzy przewrócili go na zie-
mię, po czym jeden z napastników kopał mężczyznę po całym 
ciele. Natychmiastowa reakcja świadka, który powiadomił Policję, 
prawdopodobnie zapobiegła tragedii. Wadowiczanin z ciężkimi 
obrażeniami ciała trafił do szpitala. Sprawą od razu zajęli się śled-
czy, którzy wykonali szereg czynności zmierzających do wyjaśnie-
nia okoliczności sprawy i zatrzymania sprawców.
Dzięki żmudnej i skrupulatnej pracy funkcjonariusze ustali-
li tożsamość mężczyzn, którzy na początku stycznia br. zostali 
zatrzymani. 24 i 32-latek (mieszkańcy Wadowic) usłyszeli zarzut 
pobicia, do którego się przyznali. Sąd Rejonowy w Wadowicach 
zastosował wobec mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Sprawcom grozi 
kara pozbawienia wolności do 8 lat.

Włamanie do domu jednorodzinnego po alkohol
Policjanci z Komisariatu Policji w Andrychowie zatrzymali 37-lat-
ka, który włamał się do jednego z domów w gminie Andrychów, 
żeby ukraść alkohol. Mężczyzna usłyszał już zarzut i przyznał się 
do winy. Teraz o jego losie zdecyduje sąd.
W połowie stycznia andrychowski komisariat został poinformo-
wany, że na terenie jednej z posesji w gminie Andrychów właści-
ciel ujął włamywacza. Skierowani na miejsce policjanci potwierdzili 
zgłoszenie. Okazało się, że 37-latek, mieszkaniec gminy, wszedł na 
teren prywatnej posesji, gdzie przedostał się do pomieszczeń go-
spodarczych połączonych z budynkiem mieszkalnym, a następnie 
wyważył drzwi (kopiąc po nich) i wszedł do domu. Jak wynika-
ło z dalszych ustaleń mężczyzna poszukiwał alkoholu, lecz został 
przyłapany na gorącym uczynku przez domowników, którzy wró-
cili w tym czasie do domu. Mężczyzna został zatrzymany i trafił 
do komisariatu Policji. Straty jakie spowodował zostały wycenione 
na kwotę ponad 460 złotych. Kolejnego dnia mężczyzna usłyszał 
zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem, do którego się przyznał 
i złożył na tę okoliczność wyjaśnienia. Za popełnione przestępstwo 
37-latkowi grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał w Sułko-
wicach nietrzeźwego kierowcę
Policjant Wydziału Kryminalnego oświęcimskiej komendy Po-
licji zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości go-
spodarczej w czasie wolnym od służby przeprowadził skuteczną 
interwencję, w trakcie której wyeliminował z ruchu drogowego 
nietrzeźwego kierowcę. 
Do zdarzenia doszło 14 stycznia w Sułkowicach. Tuż przed 
godziną 8.00 policjant siedząc w samochodzie na parkingu 

sklepowym zauważył mężczyznę, który chwiejnym krokiem 
podszedł do skody, a następnie usiadł za kierownicą i odpalił 
silnik.
Wtedy funkcjonariusz błyskawicznie podbiegł do pojazdu i po 
upewnieniu się, że mężczyzna jest nietrzeźwy, wyjął kluczyki 
ze stacyjki, po czym dokonał jego zatrzymania. Następnie nie-
trzeźwego przekazał patrolowi z andrychowskiego komisaria-
tu Policji. Po badaniu stanu trzeźwości okazało się, że 52-letni 
mieszkaniec gminy wsiadł za kierownicę mając w organizmie 
2,50 promila alkoholu. Za kierowanie pojazdem mechanicz-
nym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia 
wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka kara 
grzywny.

Pożary sadzy w kominie
Pierwsze wezwanie jednostki OSP w Sułkowicach-Łęgu w 2021 
rok odnotowano 13 stycznia. Około godziny 15 strażacy wyru-
szyli do zgłoszenia, które dotyczyło pożaru sadzy w przewodzie 
kominowym jednego z budynków mieszkalnych na ulicy Be-
skidzkiej w Sułkowicach. W działaniach uczestniczyła w.w. jed-
nostka, JRG Andrychów oraz Policja. - Aura pogodowa wymagała 
ogrzewania budynków, dlatego przypominamy o okresowym czyszczeniu 
przewodów kominowych! Każdy pożar sadzy może okazać się śmiertelnie 
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niebezpieczny – informują strażacy. 15 stycznia kilkanaście minut 
po 20:00 strażacy OSP w Sułkowicach-Łęgu również wezwani 
zostali do Sułkowic-Bolęciny, tym razem na ulicę Nawieśnic-
ką. W przewodzie kominowym budynku mieszkalnego doszło 
do pożaru sadzy. Na miejsce zostały skierowane zastępy z w.w. 
jednostki, JRG Andrychów oraz OSP Sułkowice-Bolęcina. 
Działania strażaków polegały m.in. na udrożnieniu przewodu 
kominowego oraz usunięciu zagrożenia a także sprawdzeniu 
detektorem wielogazowym pomieszczeń mieszkalnych. Dojazd 
do zdarzenia był bardzo trudny ze względu na zimową aurę 
oraz wąskie, górzyste drogi. Akcja trwała do godz. 23:00.

Fot. OSP Sułkowice-Bolęcina

Nielegalne wyroby tytoniowe na jednym z andrychow-
skich placów targowych
Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodar-
czej ustalili, że na jednym z andrychowskich placów targowych, 
pewien mężczyzna oferuje do sprzedaży wyroby tytoniowe bez 
polskich znaków akcyzy. W połowie stycznia, funkcjonariusze 
potwierdzili swoje ustalenia i zatrzymali 51-letniego mieszkańca 
Andrychowa, który posiadał przy sobie 5 worków strunowych 
z zawartością krajanki tytoniowej o wadze 0,5 kg każdy oraz 
1 tys. sztuk papierosów. Nielegalny tytoń i papierosy zostały 
skonfiskowane. W tym przypadku uszczuplenie Skarbu Państwa 
spowodowane nielegalnym procederem wstępnie oszacowano 
na kwotę prawie 3.400 złotych. Zebrany w sprawie materiał do-
wodowy zostanie przekazany do Małopolskiego Urzędu Celno-
-Skarbowego w Krakowie. Za popełnione przestępstwo grozi 
kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna.

Zatrucie tlenkiem węgla było najprawdopodobniej przy-
czyną śmierci 76-letniego mieszkańca Andrychowa. 
Z mężczyzną mieszkającym w domu jednorodzinnym na  
ul. Tkackiej próbowały skontaktować się pracownice Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Andrychowie. 18 stycznia, gdy nie odpo-
wiadał, wezwano służby. Ratownicy weszli do środka, gdzie za-
stali nieprzytomnego mężczyznę. Niestety, pomimo reanimacji 
nie udało się go uratować.

Pożar materiałów palnych w Sułkowicach
21 stycznia około godziny 5:30 OSP w Sułkowicach-Łegu otrzy-
mała wezwanie do Sułkowic na ulicę Kościelną. W opuszczonym 
budynku doszło do pożaru pozostawionych tam materiałów pal-
nych. Sytuację udało się szybko opanować, dzięki czemu pożar 
nie rozwinął się na pozostałe pomieszczenia. W działaniach brali 
udział strażacy z naszej jednostki, JRG Andrychów, OSP Targa-
nice Dolne oraz OSP Roczyny.

Silny wiatr łamał drzewa
22 stycznia z powodu silnych porywów wiatru, strażacy z na-
szej gminy wzywani byli do usuwania nadłamanych gałęzi nad 
drogami oraz powalonych drzew. W godzinach porannych OSP 
Sułkowice-Bolęcina oraz JRG Andrychów usuwały szkody przy 
ul. Wspólnej w Sułkowicach oraz w Rzykach (os. Szafarze)

Pożar w Zagórniku
W niedzielne popołudnie 24 stycznia około godziny 16:00 OSP 
w Sułkowicach-Łegu otrzymała wezwanie do Zagórnika. W ko-
tłowni jednego z budynków mieszkalnych przy ul. Solakiewicza 
doszło do pożaru. 

Na szczęście nikomu nic się nie stało, a pożar udało się szybko 
opanować, dzięki czemu nie rozprzestrzenił się na resztę bu-
dynku. W działaniach uczestniczyły również zastępy z JRG An-
drychów, OSP Zagórnik, OSP Sułkowice-Bolęcina, OSP Rzyki. 

Apel strażaków
Strażacy z naszej gminy apelują o niezastawianie bram gara-
żowych. Jak informują strażacy ochotnicy z OPS w Sułkowi-
cach-Łęgu: - Cieszymy się, że dzieci zaczynają powoli wracać do 
szkół i normalnych zajęć. Wiemy, że z troski o ich dobro każdy 
z Państwa chce przywieźć je pod same drzwi szkoły. Pragniemy jednak 
przypomnieć, że w garażach naszej remizy znajdują się pojazdy ra-
towniczo-gaśnicze, które nie są samochodami osobowymi. Na wykona-
nie manewru potrzebują znacznie większej ilości miejsca niż pojazdy, 
którymi dowozicie swoje pociechy. Strażacy dodają, że słyszeli też 
ogromną ilość tłumaczeń typu „tylko na chwilę”. Zwracajmy 
również uwagę na oznakowanie, które znajduje się pod remizą 
OSP Andrychów. Występuje tu zakaz zatrzymywania się i po-
stoju, który obowiązuje przed znakiem. - Parkujące tam samocho-
dy w dużym stopniu utrudniają wyjazd pojazdu pożarniczego. Ochotnicy 
mogą nie dostać żadnego zgłoszenia o wyjeździe, ale co w momencie, 
gdy zawyje syrena i akurat ty kierowco będziesz tam stać? Przez ciebie 
pomoc może nie dojechać na czas. Strażacy bardzo często mają problem 
z wyjazdem w prawo, a w momencie gdy tak, jak w dniu dzisiejszym, 
jest multum wyjazdów, ze względu na silne wiatry, mają ograniczone pole 
manewru i niejednokrotnie zdarza się, iż ich dojazd na miejsce zdarze-
nia znacznie się wydłuża. Pomyśl zanim zrobisz, dbajcie o bezpieczeń-
stwo swoje i bliskich – czytamy na portalu Małopolskie Drogi.
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Jednakże zatrzymać w kadrze to, co wydaje się nieuchwytne, sprawić, 
że obraz pobudza nie tylko zmysł wzroku, zrobić zdjęcie, które po 
prostu się czuje, to umiejętność dana nielicznym. Umiejętność, za 
którą stoi dar widzenia, cechy charakteru, wiedza, czas, no i… jakość 
sprzętu. 
Takie zdjęcia, które się czuje, potrafi robić Jerzy Tomiak. Publikuje 
je czasem w „Nowinach”, częściej w Internecie, na stronie „Andry-
chopedii”. 
Gdy pytam, jak długo fotografuje, odpowiada mi: - W ogóle - długo. 
Przyrodę - krótko. Przecież ja się wychowałem w ciemni. Mój dzia-
dek fotografował. Mój ojciec fotografował. W podstawówce, wygra-
łem jakiś ogólnopolski konkurs. 
Mógł, ale nie uczynił fotografowania swoim zawodem, bo wtedy za-
traciłby to, co w robieniu zdjęć go pociąga i wciąga; wolność!
Może dlatego, bohaterami jego fotografii są przeważnie ptaki? 

Po pierwsze: wiedza
Żeby zrobić ptakowi dobre zdjęcie, trzeba najpierw o nim wiele się 
dowiedzieć. 
Dlatego, każdą fotografię poprzedza obserwacja. Jurek mówi, że zro-
bienie zdjęcia zajmuje minuty, obserwacja – tygodnie. Musi wiedzieć, 
gdzie na przykład zimorodki, czy inne kormorany lubią się zbierać, 
gdzie mają miejsca żerowania. Musi umieć rozpoznawać je po głosie. 
Musi znać zwyczaje danego gatunku. 
Musi też dostosować swój rytm do ptasiego rytmu. Przed wschodem 
słońca, nim ptaki wstaną na śniadanie, przyjeżdża na miejsce, rozkła-
da czatownię (czyli krzesełko z okryciem), przygotowuje sprzęt. Gdy 
nastaje świt, one budzą się głodne, zaczynają żerować, a on czasem 
chwyta za aparat, a czasem się tylko gapi. I czuje coś, czego ktoś, kto 
nie jest ptasiarzem, kto nie przebywał nigdy w stadzie ptaków, nie 
zrozumie. Mimo to, proszę: - Wytłumacz mi.

Po drugie: akceptacja
- Gdy rozkładasz czatownię, ptaki już widzą, że coś się dzieje, coś 
jest nie tak. Cały czas uważają. Gdy ruch migawki zaczyna być im 
obojętny, przestają się tym przejmować i zaczynają traktować tę rzecz 
jako swoją… jest w tym coś niezwykłego. To jest niewypowiedziane 
uczucie, gdy ptaki cię zaakceptują i zachowują się w twojej obecności 
naturalnie. 
Ta akceptacja jest konieczna, żeby sobie przez trzy godziny obser-
wować takie pluszcze albo mewy, by dojść do wniosku, że ich za-
chowania społeczne są bardzo podobne do naszych. U nich jest jak 
u ludzi. Jeden się izoluje, drugi lubi przebywać tylko w parze. Ten jest 
agresywny, a tamten, nie oglądając się na innych, organizuje sobie 
jakąś zabawę…
Jerzy ma kilkanaście takich tajemnych miejsc, gdzie przyjeżdża się 
pogapić na ptasie widowiska. Ciągną się wzdłuż Wieprzówki; od 

Andrychowa, przez Wieprz, po Gierałtowice. Miejsca są stałe i widz 
ciągle ten sam, zmieniają się tylko aktorzy. Bo przecież jedne pta-
ki odlatują, inne przylatują lub przelatują, traktując Wieprzówkę jak 
przystanek. 

Po trzecie: charakter
Umówiłam się z Jerzym z powodu mikrozachwytów. Tego skrzydeł-
ka muchy z widocznymi wewnątrz „żyłkami”, zmarzniętego listka, 
źdźbła trawy w szaliczku uplecionym z igiełek szadzi, śnieżnego pyłu 
… Ma pełno takich zdjęć na „Andrychopedii”. Zatem dociekam:
- Wszyscy patrzymy, ale ty zauważasz piękno w drobiazgach. Prze-
cież to nie kwestia dobrego wzroku. Patrzysz jak wszyscy, ale widzisz 
inaczej jak wszyscy? 
- Myślałem o tym w czatowni. To nie jest tak, przynajmniej u mnie, 
że patrzę i widzę: - O! Jakie ładne! O! Jakie piękne! To jest dobry 
trening osobowości. Siąść sobie w dzikim, ładnym przyrodniczo 
miejscu i siedzieć tam np. dwie godziny. I patrzeć! Tylko patrzeć! 
Usiadłem sobie dzisiaj w czatowni, rozejrzałem się wokół i nic. Nie 
dostrzegłem żadnego ładnego obrazka. Po 40 minutach okazało się, 
że jest ich mnóstwo! Tyle potrzebowałem czasu, żeby je dostrzec. 
- Wydaje mi się, że za dobrym zdjęciem stoją dobre cechy charakteru: 
uważność, cierpliwość, wrażliwość, pokora…
- Wiesz, jaka cecha jest bardzo ważna? 
- Jaka?
- Umiejętność śmiania się z własnych niepowodzeń. Załóżmy, że jest 
bardzo płochliwy pajączek. Zbliżasz się do niego z całą aparaturą 
i w momencie, gdy naciskasz migawkę, on skacze i ucieka. Zbliżasz 
się pół godziny, czasem godzinę, a zabrakło ci ułamka sekundy. 
I w momencie, gdy to mnie rozśmieszy… jest dobrze. Jeżeli kogoś to 
zdenerwuje, to lepiej niech się za fotografię nie bierze; przynajmniej 
przyrodniczą. 
- Często ci się to zdarza? Często te „robaki” cię wystawiają do wiatru?
- Nagminnie. Ktoś, kiedyś napisał, że fotografia przyrodnicza jest 
pasmem porażek, przerywanym nielicznymi sukcesami. 
- A propo’s pajączka. Nie jesteś biologiem, ale komentarze do 
zdjęć… to pełen profesjonalizm. Skąd czerpiesz wiedzę?
- Oznaczyć – to jest bardzo trudne. Tych gatunków jest za dużo, żeby 
to wszystko znać. To jest fajne, że człowiek cały czas się uczy. Naj-
bardziej mnie cieszy, jak wypatrzę coś, czego jeszcze nie widziałem. 

Po czwarte: światło
Wiedza o fotografowanych obiektach jest ważna. Cechy charakteru 
są ważne… A Jerzy pyta mnie, co jest najważniejsze? Nie wiem, prze-
cież nie jestem fotografem…
 - Światło! – mówi. Przede wszystkim, fotograf  musi znać światło! 
Bez jego znajomości nie da się fotografować. Według niego, najlep-
szą porą dnia do robienia zdjęć jest wschód i zachód słońca. Bo wte-

Zdjęcie to coś więcej niż dotyk
Jakiś wiek temu, w Andrychowie było dwóch fotografów: Alojzy Stuglik i Albin Byrski. Jedyni w mieście posiadali 
sprzęt i umiejętności. Teraz robić zdjęcia może każdy, wystarczy sięgnięcie do kieszeni po telefon komórkowy i dotyk 
odpowiedniej ikony.
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dy światło jest nisko i jest stonowane. Świat 
w pełnym słońcu jest mdły i nie ma kolorów. 
On mówi o słońcu, a ja myślę o księżycu, 
tym wychudzonym rożeczku, który przy-
cupnął za jakimiś krzakami, żeby się stam-
tąd wygramolić na pełny ocean nieba. Jurek 
mówi, że są takie zdjęcia, których obraz po-
wstaje najpierw w głowie, a potem trzeba 
czekać, aż nastanie taki czas, że będzie moż-
liwa jego realizacja. Gdy na przeszkodzie 
stanie pogoda, czasem czeka się rok, czasem 
dwa lata. Tak było z tym księżycem. Przecież 
wiedział, w którym miejscu wzejdzie, w któ-
rym miesiącu i tygodniu będzie w tej właśnie 
kwadrze, ale nie wiedział, że chmury nie po-
zwolą zapisać migawką aparatu obrazu, któ-
ry zapisał się dawno w jego głowie. 
- W głowie mam wiele niezrealizowanych 
zdjęć – zdradza mi. Przykładowo, specy-
ficznie uchwycone srebrne auto, zwane 
„Golfusiem”, mknące przez ul. Spokojną 
w Wieprzu.

Po piąte: sprzęt
Makrofotografia, która jest domeną Jurka 
Tomiaka wymaga specjalnego sprzętu. Jerzy: 
- Nie wystarczy posiadanie dobrego sprzętu, 
trzeba bardzo dobrze znać jego możliwości 
i umieć go bardzo szybko obsługiwać. Choć 
mojego sprzętu nie zamieniłbym na inny, 
na bieżąco śledzę nowości. To jest bardzo 
ważne w makrofotografii. Fotografia makro 
jest o tyle fajna, że często zadziwia samego 
fotografa, bo niewidoczne gołym okiem 
szczegóły, dopiero wychodzą na zdjęciu. 
Lubię takie zaskoczenia! W fotografii ma-
kro największy kłopot jest z krótką głębią 
ostrości. Dzięki rozwiązaniom technicz-
nym, mój aparat sobie z tym świetnie radzi, 
bo np. 15 ujęć łączy w jedno zdjęcie. Drugą 
fajną rzeczą jest to, że posiada tzw. pamięć 
buforową i dzięki temu mogę uchwycić ptaki 
w locie albo pioruny. Mój aparat potrafi 
zrobić 60 klatek na sekundę. Ale czasem się 
zdarza jeden strzał snajperski i JEST!
- Czyli całego efektu zdjęcia nie można przy-
pisać tobie?
- Oczywiście, że nie. Uznanie należy się też 
inżynierom.
- Ale jednak jest coś, co w 100% jest po two-
jej stronie. Uważam, że komentarze, którymi 
opatrujesz swoje zdjęcia, tworzą poezję. Łą-
czysz piękny obraz z pięknym słowem.
- Nie zawsze mam na to czas. Ale faktycznie, 
czasami się tak składa.
 

Fotografować uczyła się Jadwiga Janus
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Ważna informacja! W celu minimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa prosimy 
o stosowanie się do obowiązujących zaleceń – wchodząc do naszych placówek pamiętaj o obo-
wiązku zasłaniania nosa i ust (chustka, szalik, maseczka, przyłbica) oraz zdezynfekuj ręce środkiem 
na bazie alkoholu (dostępny wewnątrz).

www.kultura.andrychow.eu • www.facebook.com/kulturaandrychow • www.instagram.com/kulturaandrychow

Magda ma pasję... śpiewa  
i – rzecz jasna – kocha muzykę!

Na kanele YouTube Kultura Andrychów  
pojawiło się sporo nowości. Polecamy!

Miejski Dom Kultury w Andrychowie
mdk@kultura.andrychow.eu

Telefon: 33 875 31 05, 512 442 918, 530 474 008 

NOWY TERMIN: 9.05 (niedziela) godz. 19.00
EDYTA GEPPERT | Recital: „35 lat pracy artystycznej”

Szanowni Widzowie, informujemy, że w związku z utrzymaniem 
ograniczeń związanych z epidemią koncert Edyty Geppert, zaplano-
wany na 12.02.2021 r. o godz. 19.00 został przesunięty na 9.05.2021 r. 
o godz. 19.00. Informujemy, że zakupione bilety zachowują ważność 
bez konieczności podejmowania dodatkowych działań.
Organizator: Scena Konesera Sp. z o. o.

Regulamin imprez: www.kultura.andrychow.eu

lny rozkład jazdy PREMIERY W SIECI…

lne relacje nadal w sieci...

lny rozkład jazdy LUTY/ MARZEC

Ponownie gościem naszego cyklu „w sieci” będzie Krystyna Kor-
but-Płonka. To kolejna realizacja, która powstała dzięki podjęciu 
współpracy CKiW w Andrychowie ze Stowarzyszeniem Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku w Andrychowie. 
Bohaterką tego spotkania będzie: Kazimiera Iłłakowiczówna…
Urodzona w roku 1889 w Wilnie, zmarła w roku 1983 w Poznaniu. 
Burzliwą, sierocą młodość przeżywała na Inflantach. Sanitariuszka 
w Armii Rosyjskiej w czasie I wojny światowej. Osobista sekretarka 
Józefa Piłsudskiego. Wybitna poetka dwudziestolecia międzywo-
jennego. Niezależna, bezkompromisowa, samodzielna kobieta, 

osobna także jako poetka, nieuległa i niemieszcząca się w jakich-
kolwiek ramach, prądach czy szkołach. Nigdy nie wyszła za mąż. 
Wybrała samotność.
W czasie II wojny światowej na emigracji w Rumunii. Po powro-
cie do Polski, w 1947 r., zamieszkała w Poznaniu. Utrzymywała 
się z nauki języków obcych i tłumaczeń literatury światowej. Pod 
koniec życia ociemniała. Wielokrotnie odznaczana i nagradzana. 
W PRL-u jednak nie funkcjonowała w powszechnym obiegu czytel-
niczym. Jej biografia jest niemal gotowym scenariuszem do filmu.

(Krystyna Korbut-Płonka)

GALERIA SZTUK”i” 
ul. Rynek 14, 34-120 Andrychów 
(Punkt Informacji Turystycznej)

Do 6 lutego (w godz. 8.00 – 15.00)
ANETA LACHENDRO | MALARSTWO

Wstęp wolny. Zapraszamy! 

15 lutego – 19 marca (w godz. 8.00 – 15.00)
RAFAŁ LENART | „OKNA” RYSUNEK/MALARSTWO
Rafał Lenart (ur. 8 lutego 1979 r.). Malarz i rysownik czynny w Suchej 
Beskidzkiej. Absolwent Wydziału Malarstwa krakowskiej ASP. Dyplom 
z wyróżnieniem w pracowniach Malarstwa prof. Leszka Misiaka i Ry-
sunku prof. Marka Szymańskiego. Uczestnik kilkunastu wystaw. Pra-
ce w kolekcjach indywidualnych i instytucjonalnych. Współzałożyciel 
i członek, działającej przy TMZW w Wadowicach, plastycznej grupy 
NADSKAWIE. Autor cykli: „Okna. Tam i z powrotem”, „Przerwana lek-
cja plastyki”, portretów galerii rodów szlacheckich suskiego zamku.
Jazda pociągiem to transport i transcendencja. Tak czy tak wprowadza 
w trans. Miarowy stukot kół, monotonny rytm okien, drzwi, siedzeń  
i śrubek jak mantra przewozi/przywodzi do kontemplacji.
Moje „okna” są obrazami odpowiednich stanów myśli i ducha, jakie to-
warzyszą mi w drodze. Ten sam kadr obrazu powtarza realny kadr wi-
dziany z siedzenia pociągu. Jest widzeniem z wewnątrz, z tego samego 
miejsca. Nie zmienia się punkt widzenia, a widzenie tego punktu. 

Wstęp wolny. Zapraszamy!

KONCERT ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNY Miejskiej Orkiestry Dętej ANDROPOL  
Andrychów pod dyrekcją Łukasza Zaborowskiego.

NOWOROCZNY KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca 
ANDRYCHÓW.

ARUN MILCARZ | Czas i przemijanie w kontekście innych kultur.
* dostępny do 22 marca 2021 r.

 ŁO BI JA BI JE... 29. FINAŁ WOŚP – ANDRYCHÓW GRA W SIECI!

MICHAŁ ADAMUS | Samotny pośród milionów. Moja wielka Azjatycka przygoda.
* dostępny od 5 lutego do 5 kwietnia 2021 r.

Z cyklu ON(A)-LINE z Kulturą!
26 lutego | Premiera na kanale YouTube Kultura Andrychów
KRYSTYNA KORBUT-PŁONKA | Kazimiera Iłłakowiczówna – kobieta  
i poetka „osobna”

Kazimiera Iłłakowiczówna Zapraszamy do obejrzenia wykładu, który udostępniony będzie również na stronie www.kultura.andrychow.eu

Pełna lista laureatów XX Festiwalu Artystycznego TALENTY oraz uczestników zakwalifikowanych do eliminacji na szczeblu wojewódzkim na 32 stronie wydania.

Mega zdolna, obdarzona przepięknym gło-
sem, 15-letnia Magdalena Kożuch z Brze-
zinki została laureatką XX edycji Festiwalu 
Artystycznego TALENTY – zdobyła nagrodę 
„TALENT 2020” w kategorii WOKAL (III gru-
pa wiekowa). Magda reprezentowała WDK  
w Inwałdzie, działający pod skrzydłami CKiW 
w Andrychowie. Gratulujemy i życzymy kolej-
nych artystycznych sukcesów!
Nie jest to pierwszy sukces tej młodej woka-
listki – Magda ma na swoim koncie I miejsca  
w dwóch edycjach Konkursu Wokalnego „Śpie-
wanka” (III edycja w 2018 r., V – w 2020 r.; kon-
kurs organizowany przez CKiW w Andrycho-
wie). Jako pierwszy, dar Madzi odkrył Zdzisław 
Stańczak – nauczyciel muzyki, zmobilizował  
i przygotował dziewczynę do udziału w kon-
kursie. To właśnie nagroda zdobyta w 2018 r. 
zainspirowała i zmotywowała ją do dalszej 
pracy w kierunku szlifowania swojego niewąt-
pliwego talentu wokalnego.

Od października 2020 r. Magda uczęszcza na 
warsztaty wokalne w WDK w Inwałdzie. In-
struktorem wspierającym Magdę w realizacji 
jej pasji i prowadzącym zajęcia w inwałdzkim 
DK jest Ewa Walczak. Ukończyła Państwowe 
Policealne Studium Zawodowe Wokalno-Ba-
letowe w Gliwicach, uzyskując dyplom aktora 
scen muzycznych. Jest też absolwentką Aka-
demii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach na kierunku edukacji artystycz-
nej w zakresie sztuki muzycznej. Aktualnie jest 
nauczycielem muzyki i edukacji przedszkolnej 
w ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie. Tam również 
prowadzi Szkolne Koło Teatralne „Klakier”. Od 
2019 r. występuje, w roli solistki, z Miejską Orkie-
strą Dętą „Andropol” Andrychów. Współpracę 
z WDK w Inwałdzie rozpoczęła w ubiegłym 
roku jako instruktor wokalu, gry na gitarze  
i keyboardzie. Wielkie brawa za przygotowa-
nie Magdy do Festiwalu!

Warto dodać, że reprezentanci Gminy Andry-
chów w 20. edycji Festiwalu, organizowanego 
przez Wadowickie Centrum Kultury, zgarnęli 
aż 11 statuetek „Talent 2020” w różnych kate-
goriach! Brawo!

W Miejskim Domu Kultury w Andrychowie 
eksponowane są prace członków Stowarzy-
szenia, które powstały podczas Pleneru Ma-
larskiego w Polańczyku (członkowie Stowarzy-
szenia przebywali na plenerze w dniach 3 – 12 
sierpnia 2020 r.), ale czekają na „sprzyjające 
okoliczności”... 
Wystawa prezentuje prace malarskie, intarsje, 
fotografie i hafty, których autorami są:  

Stefan Albiński, Dorota Dubanowicz, Kazi-
mierz Jończy, Barbara Kierczak, Natalia Paw, 
Anna Malata, Anita Młodzik, Ewa Najbor, Le-
sław Najbor, Jerzy Panek, Ewa Partyka, Dawid 
Prus i Grażyna Szefer-Furczyk. Mamy nadzieję, 
że wkrótce będziemy mogli zaprosić Państwa 
do zwiedzania wystawy „w realu”. Tymczasem 
serwujemy garść zdjęć z andrychowskiego 
domu kultury.

Polecamy stronę internetową Stowarzyszenia Grupa Twórców MY: www.grupamy.art.pl – na stronie, 
m.in.: galerie, sporo aktualności, a także możliwość wirtualnego zwiedzenia Wystawy Poplenerowej 
w MDK w Andrychowie.

Doroczna poplenerowa wystawa  
malarstwa, intarsji, fotografii i haftu  
STOWARZYSZENIA GRUPA TWÓRCÓW „MY”  
w oczekiwaniu na FINISAŻ...
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kulturakultura

Ważna informacja! W celu minimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa prosimy 
o stosowanie się do obowiązujących zaleceń – wchodząc do naszych placówek pamiętaj o obo-
wiązku zasłaniania nosa i ust (chustka, szalik, maseczka, przyłbica) oraz zdezynfekuj ręce środkiem 
na bazie alkoholu (dostępny wewnątrz).

www.kultura.andrychow.eu • www.facebook.com/kulturaandrychow • www.instagram.com/kulturaandrychow

Magda ma pasję... śpiewa  
i – rzecz jasna – kocha muzykę!

Na kanele YouTube Kultura Andrychów  
pojawiło się sporo nowości. Polecamy!

Miejski Dom Kultury w Andrychowie
mdk@kultura.andrychow.eu

Telefon: 33 875 31 05, 512 442 918, 530 474 008 

NOWY TERMIN: 9.05 (niedziela) godz. 19.00
EDYTA GEPPERT | Recital: „35 lat pracy artystycznej”

Szanowni Widzowie, informujemy, że w związku z utrzymaniem 
ograniczeń związanych z epidemią koncert Edyty Geppert, zaplano-
wany na 12.02.2021 r. o godz. 19.00 został przesunięty na 9.05.2021 r. 
o godz. 19.00. Informujemy, że zakupione bilety zachowują ważność 
bez konieczności podejmowania dodatkowych działań.
Organizator: Scena Konesera Sp. z o. o.

Regulamin imprez: www.kultura.andrychow.eu

lny rozkład jazdy PREMIERY W SIECI…

lne relacje nadal w sieci...

lny rozkład jazdy LUTY/ MARZEC

Ponownie gościem naszego cyklu „w sieci” będzie Krystyna Kor-
but-Płonka. To kolejna realizacja, która powstała dzięki podjęciu 
współpracy CKiW w Andrychowie ze Stowarzyszeniem Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku w Andrychowie. 
Bohaterką tego spotkania będzie: Kazimiera Iłłakowiczówna…
Urodzona w roku 1889 w Wilnie, zmarła w roku 1983 w Poznaniu. 
Burzliwą, sierocą młodość przeżywała na Inflantach. Sanitariuszka 
w Armii Rosyjskiej w czasie I wojny światowej. Osobista sekretarka 
Józefa Piłsudskiego. Wybitna poetka dwudziestolecia międzywo-
jennego. Niezależna, bezkompromisowa, samodzielna kobieta, 

osobna także jako poetka, nieuległa i niemieszcząca się w jakich-
kolwiek ramach, prądach czy szkołach. Nigdy nie wyszła za mąż. 
Wybrała samotność.
W czasie II wojny światowej na emigracji w Rumunii. Po powro-
cie do Polski, w 1947 r., zamieszkała w Poznaniu. Utrzymywała 
się z nauki języków obcych i tłumaczeń literatury światowej. Pod 
koniec życia ociemniała. Wielokrotnie odznaczana i nagradzana. 
W PRL-u jednak nie funkcjonowała w powszechnym obiegu czytel-
niczym. Jej biografia jest niemal gotowym scenariuszem do filmu.

(Krystyna Korbut-Płonka)

GALERIA SZTUK”i” 
ul. Rynek 14, 34-120 Andrychów 
(Punkt Informacji Turystycznej)

Do 6 lutego (w godz. 8.00 – 15.00)
ANETA LACHENDRO | MALARSTWO

Wstęp wolny. Zapraszamy! 

15 lutego – 19 marca (w godz. 8.00 – 15.00)
RAFAŁ LENART | „OKNA” RYSUNEK/MALARSTWO
Rafał Lenart (ur. 8 lutego 1979 r.). Malarz i rysownik czynny w Suchej 
Beskidzkiej. Absolwent Wydziału Malarstwa krakowskiej ASP. Dyplom 
z wyróżnieniem w pracowniach Malarstwa prof. Leszka Misiaka i Ry-
sunku prof. Marka Szymańskiego. Uczestnik kilkunastu wystaw. Pra-
ce w kolekcjach indywidualnych i instytucjonalnych. Współzałożyciel 
i członek, działającej przy TMZW w Wadowicach, plastycznej grupy 
NADSKAWIE. Autor cykli: „Okna. Tam i z powrotem”, „Przerwana lek-
cja plastyki”, portretów galerii rodów szlacheckich suskiego zamku.
Jazda pociągiem to transport i transcendencja. Tak czy tak wprowadza 
w trans. Miarowy stukot kół, monotonny rytm okien, drzwi, siedzeń  
i śrubek jak mantra przewozi/przywodzi do kontemplacji.
Moje „okna” są obrazami odpowiednich stanów myśli i ducha, jakie to-
warzyszą mi w drodze. Ten sam kadr obrazu powtarza realny kadr wi-
dziany z siedzenia pociągu. Jest widzeniem z wewnątrz, z tego samego 
miejsca. Nie zmienia się punkt widzenia, a widzenie tego punktu. 

Wstęp wolny. Zapraszamy!

KONCERT ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNY Miejskiej Orkiestry Dętej ANDROPOL  
Andrychów pod dyrekcją Łukasza Zaborowskiego.

NOWOROCZNY KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca 
ANDRYCHÓW.

ARUN MILCARZ | Czas i przemijanie w kontekście innych kultur.
* dostępny do 22 marca 2021 r.

 ŁO BI JA BI JE... 29. FINAŁ WOŚP – ANDRYCHÓW GRA W SIECI!

MICHAŁ ADAMUS | Samotny pośród milionów. Moja wielka Azjatycka przygoda.
* dostępny od 5 lutego do 5 kwietnia 2021 r.

Z cyklu ON(A)-LINE z Kulturą!
26 lutego | Premiera na kanale YouTube Kultura Andrychów
KRYSTYNA KORBUT-PŁONKA | Kazimiera Iłłakowiczówna – kobieta  
i poetka „osobna”

Kazimiera Iłłakowiczówna Zapraszamy do obejrzenia wykładu, który udostępniony będzie również na stronie www.kultura.andrychow.eu

Pełna lista laureatów XX Festiwalu Artystycznego TALENTY oraz uczestników zakwalifikowanych do eliminacji na szczeblu wojewódzkim na 32 stronie wydania.

Mega zdolna, obdarzona przepięknym gło-
sem, 15-letnia Magdalena Kożuch z Brze-
zinki została laureatką XX edycji Festiwalu 
Artystycznego TALENTY – zdobyła nagrodę 
„TALENT 2020” w kategorii WOKAL (III gru-
pa wiekowa). Magda reprezentowała WDK  
w Inwałdzie, działający pod skrzydłami CKiW 
w Andrychowie. Gratulujemy i życzymy kolej-
nych artystycznych sukcesów!
Nie jest to pierwszy sukces tej młodej woka-
listki – Magda ma na swoim koncie I miejsca  
w dwóch edycjach Konkursu Wokalnego „Śpie-
wanka” (III edycja w 2018 r., V – w 2020 r.; kon-
kurs organizowany przez CKiW w Andrycho-
wie). Jako pierwszy, dar Madzi odkrył Zdzisław 
Stańczak – nauczyciel muzyki, zmobilizował  
i przygotował dziewczynę do udziału w kon-
kursie. To właśnie nagroda zdobyta w 2018 r. 
zainspirowała i zmotywowała ją do dalszej 
pracy w kierunku szlifowania swojego niewąt-
pliwego talentu wokalnego.

Od października 2020 r. Magda uczęszcza na 
warsztaty wokalne w WDK w Inwałdzie. In-
struktorem wspierającym Magdę w realizacji 
jej pasji i prowadzącym zajęcia w inwałdzkim 
DK jest Ewa Walczak. Ukończyła Państwowe 
Policealne Studium Zawodowe Wokalno-Ba-
letowe w Gliwicach, uzyskując dyplom aktora 
scen muzycznych. Jest też absolwentką Aka-
demii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach na kierunku edukacji artystycz-
nej w zakresie sztuki muzycznej. Aktualnie jest 
nauczycielem muzyki i edukacji przedszkolnej 
w ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie. Tam również 
prowadzi Szkolne Koło Teatralne „Klakier”. Od 
2019 r. występuje, w roli solistki, z Miejską Orkie-
strą Dętą „Andropol” Andrychów. Współpracę 
z WDK w Inwałdzie rozpoczęła w ubiegłym 
roku jako instruktor wokalu, gry na gitarze  
i keyboardzie. Wielkie brawa za przygotowa-
nie Magdy do Festiwalu!

Warto dodać, że reprezentanci Gminy Andry-
chów w 20. edycji Festiwalu, organizowanego 
przez Wadowickie Centrum Kultury, zgarnęli 
aż 11 statuetek „Talent 2020” w różnych kate-
goriach! Brawo!

W Miejskim Domu Kultury w Andrychowie 
eksponowane są prace członków Stowarzy-
szenia, które powstały podczas Pleneru Ma-
larskiego w Polańczyku (członkowie Stowarzy-
szenia przebywali na plenerze w dniach 3 – 12 
sierpnia 2020 r.), ale czekają na „sprzyjające 
okoliczności”... 
Wystawa prezentuje prace malarskie, intarsje, 
fotografie i hafty, których autorami są:  

Stefan Albiński, Dorota Dubanowicz, Kazi-
mierz Jończy, Barbara Kierczak, Natalia Paw, 
Anna Malata, Anita Młodzik, Ewa Najbor, Le-
sław Najbor, Jerzy Panek, Ewa Partyka, Dawid 
Prus i Grażyna Szefer-Furczyk. Mamy nadzieję, 
że wkrótce będziemy mogli zaprosić Państwa 
do zwiedzania wystawy „w realu”. Tymczasem 
serwujemy garść zdjęć z andrychowskiego 
domu kultury.

Polecamy stronę internetową Stowarzyszenia Grupa Twórców MY: www.grupamy.art.pl – na stronie, 
m.in.: galerie, sporo aktualności, a także możliwość wirtualnego zwiedzenia Wystawy Poplenerowej 
w MDK w Andrychowie.

Doroczna poplenerowa wystawa  
malarstwa, intarsji, fotografii i haftu  
STOWARZYSZENIA GRUPA TWÓRCÓW „MY”  
w oczekiwaniu na FINISAŻ...
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zdrowie

Źródło: szczepienia.pzh.gov.pl/kalendarz-szczepien-2021/

Jak potwierdzono nam w przychodniach 
w „Venie” i „Przy Basenie”, dociera do 
tych placówek tylko 5 ampułek tygodnio-
wo, a w każdej znajdują się szczepionki po-
zwalające zaszczepić 30 osób. Łatwo poli-
czyć, że do końca marca każdy z ośrodków 
może obsłużyć co najwyżej 300 osób. Tyle 
też nazwisk znalazło się na listach podsta-
wowych. A na rezerwowych jest ich wie-
lokrotnie więcej. W jednej z przychodni, 
lista oczekujących sięga niemal 800 osób. 

A to dotyczy tylko seniorów z grupy 70+. 
Jest to stan na koniec stycznia.
Tymczasem, jak poinformowała nas Jo-
lanta Gronostaj z Przychodni „Przy Base-
nie”, jest spore zainteresowanie szczepie-
niami przeciw COVID-19 również wśród 
osób z przedziału 60 – 70 lat. Niemniej 
jednak pacjenci z tej grupy wiekowej na 
razie nie będą zapisywani w tej placów-
ce. Oni proszeni są o kontakt z infolinią 
i ogólnopolską rejestracją pod nr tel. 989. 

Zapisy dla osób z grupy 70+ odbywają się 
bez zmian.
A jakie należy wykonać kroki, by się za-
szczepić? 1) Zarejestrować się przez 
stronę gov.pl/szczepimysie, Internetowe 
Konto Pacjenta, infolinię 989 albo w przy-
chodni. 2) Przejść kwalifikację lekarską; 3) 
Szczepienie, 4) Przyjęcie drugiej dawki. 
Przypomnijmy, iż szczepienia są bezpłatne.

jd

Szczepionkowy bum wśród seniorów, 
młodsi muszą poczekać

Spore zainteresowanie szczepieniami przeciw COVID-19 odnotowano w andrychowskich przychodniach. To dla pro-
pagujących tego typu profilaktykę dobra wiadomość. Gorsza jest taka, że ampułek jest zbyt mało.
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historia

A zatem: Plac Mickiewicza. Cóż tam w tym czasie takie-
go było? Był tam pewien sklep PSS ,,Społem” nazywany 
„Blaszakiem”. Dlaczego? Ano dlatego, że był obudowany 
blachą. Myślę, że starsi wiekiem (jak ja) czytelnicy Nowin 
Andrychowskich pamiętają także ten sklep. Od początku 
powstania placówka funkcjonowała jako „Sklep Garma-
żeryjny”. Tak obowiązywało to do kwietnia 2006 roku. 
Potem został przemianowany na Sklep Spożywczy PSS 
„Społem”. Jednakże wraz ze wzrostem zapotrzebowania 
mieszkańców na towary konsumpcyjne, sklep zaczął być 
zbyt ciasny. Dlatego Zarząd PSS „Społem” postanowił to 
zmienić. 
Był rok 2006 – 29 września. Rozpoczęto wykopy pod 
fundamenty nowego, dużego sklepu. Podczas tej akcji 
wyłoniło się podejrzenie, że być może pod powierzchnią 
wykopów będzie możliwość stwierdzenia, czy kiedyś na 
tym placu były tzw. „kocie łby”. Dostałem pozwolenie 
od kierownika budowy na zejście do wykopu i zrobienie 
zdjęć. Okazało się, że nic takiego pod powierzchnią pla-
cu nie było. Były tylko kamienie, cegły, piach i żwir oraz 
szlaka z pieców ciepłowniczych. Proces budowy nowego 
sklepu trwał. 
I tak 26 czerwca 2007 roku nowy, duży i obszerny sklep 
został oddany do użytku konsumentów. Dzisiejszy sklep 
to całkiem ładny budynek. Wierzę, że zarówno poprzedni 
Blaszak oraz teraźniejszy budynek sklepu PSS „Społem” 
wpisuje się w historię naszego Andrychowa.
Teraz moja dygresja
Jak widzimy, obecnie rynek konsumpcyjny naszego kra-
ju jest zalewany przez obcy kapitał. Pytam, czy nasz kraj 
i polscy rolnicy nie potrafią wyżywić Polaków? Kto obser-
wuje rynek ten wie, że nasze, polskie produkty są znacznie 
lepsze od tych zachodnich. To po co przyjeżdżają po za-
kupy do Polski? Ano, po to, bo lepsze. Dlatego uważam, 
że najwyższa pora na repolonizację handlu. 
Kupujmy zatem to co nasze, polskie. Czy musimy bogacić 
bogatych? Dlaczego zagraniczni kontrahenci płacą po-
datki w swoim kraju, a nie tu, w Polsce gdzie się bogacą? 
Uważam także, że w naszym mieście jest zbyt dużo obce-
go zaopatrzenia. Wiemy już, że zachód zalewa nas gorszej 
jakości towarami żywnościowymi. Czy tak musi być?
Myślę, że temat polskiego handlu oraz rolnictwa jest sze-
roki, ale to nie na tym forum.
Na koniec pragnę wyrazić słowa podziękowania p. Mał-
gorzacie Młocek z PSS „Społem” za pomoc w ustaleniu 
pewnych faktów w tym temacie.

Władysław Mrzygłód

Dawny Andrychów w obiektywie Władysława Mrzygłoda

W poprzednim numerze (1/2021) Nowin Andrychowskich starałem się przedstawić ciekawy zakątek „starego An-
drychowa” – Młyn Anteckich. W tym numerze będzie to miejsce w centrum miasta. Trzeba jednak wrócić pamięcią 
do roku 1970. Dlaczego? Ano dlatego, że chcę „przywołać” miejsce, może mniej ciekawe niż to ze stycznia, jednak – 
moim zdaniem potrzebne i przydatne dla mieszkańców naszego miasta.

Tak wyglądał „Blaszak” w dniu 24 lipca 2006 r.

To nowy (od 26 czerwca 2007 r.) aktualny sklep 
spożywczy PSS „Społem”

Wykopy pod fundament nowego sklepu – 29 września 2006 r.
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felieton

Zaczęłam dociekać źródeł wyjątkowo-
ści zupełnie anonimowych osób, które na 
wszelkie sposoby starały się Jadwidze z Pol-
ski przychylić nieba. Melika – piętnastolet-
nia dziewczyna na pytanie, dlaczego przy-
padkowi ludzie tak gremialnie zapraszają 
nas do swoich domów, odpowiedziała: - Bo 
my wierzymy, że jak gość nas odwiedza, to 
tak jakby odwiedzał nas sam Bóg. Wydaje 
mi się, że stosunek Irańczyków do drugie-
go człowieka wynikający z przesłania reli-
gijnego to zaledwie jedna strona medalu. 
Bo jest jeszcze coś. 
Fundamentem perskiej kultury jest poezja. 
Wiersze perskich poetów, powstałe w XII 
wieku i później, są czytane (powszechnie!) 
do dzisiaj, a moralne przesłania – wska-
zówkami do realizacji w codziennym ży-
ciu. Persowie pielgrzymują do grobów 
swoich poetów, jak pielgrzymuje się do 
grobów świętych. Popularność konkur-
sów poezji może śmiało rywalizować 
z meczami piłki nożnej. 
Myślę, że właśnie poezja, słowa Saadiego, 
Hafiza, Ferdousiego i innych poetów rzeź-
biły i rzeźbią dusze Persów. Może dlatego, 
będąc sama „wierszolubną”, czułam się 
wśród nich tak dobrze. Pomyślałam na-
wet, że chciałabym mieszkać wśród tych 
ludzi, ale polityka i religia od razu wybiły 
mi ten pomysł z głowy. 
1 kwietnia 1979 r. Iran stał się, jak Waty-
kan, krajem rządzonym przez duchownych. 
Ajatollahowie, zwani Najwyższymi Przy-
wódcami, przekonali społeczeństwo, że ich 
władza pochodzi od Boga i jedynie przed 
nim odpowiadają. Dlatego wszyscy wierzą-
cy, powinni być im posłuszni, bowiem tyl-
ko ajatollahowie wiedzą jak żyć, aby przy-
podobać się Bogu. Ich system wartości stał 
się obowiązującym. Swobody obyczajowe, 
także wszelki indywidualizm, zostały potę-
pione i obłożone karami. W zestawie kar 
znalazły się: chłosta, więzienie, kara śmierci. 
Do wyboru, do koloru. 
Nad posłuszeństwem obywateli czuwa, 

powołana przez ajatollahów, policja oby-
czajowa – Basidż. To przezorność. Wszak 
wiadomo, kto dziś domaga się swobód 
obyczajowych, jutro może domagać się 
swobód obywatelskich.

*** 
Mohammad Reza (na zdjęciu) miał 16 lat, 
gdy za zgodą rodziców, zaczął prowadzić 
couchsufing*. Łatwo się zaprzyjaźniał 
z ludźmi, których gościł w domu poło-
żonym w irańskich górach. Tak się złoży-
ło, że w większości byli to Polacy. I to oni 
zachęcili go, żeby przyjechał do kraju nad 
Wisłą. Miał 21 lat, gdy stwierdził, że już 
wystarczy tego mieszkania w Iranie. Że 
chce zamieszkać gdzieś, gdzie się oddycha 
wolnością. Gdzie nie jest się karanym 70. 
batami za krótkie spodnie, za długie włosy, 
za spacer z dziewczyną… Gdzie, nie bacząc 
na duchownych, samemu bierze się odpo-
wiedzialność za swoje życie i jego kształt. 
W 2017 roku Mohammed Reza wylądował 
w Warszawie. Od tej pory jest Michałem. 

Tak nazwali go polscy przyjaciele podczas 
pobytu w Iranie, bo było krócej, łatwiej 
i swojsko. Z lotniska odebrała go Kasia, 
z którą utrzymywał kontakt mailowy. Kasia 
zawiozła go do swojego domu. Jej rodzina 
stała się jego rodziną. Mama Kasi – jego 
„polską mamą” (bo tak ją nazywa). 
Z niezwykłą sympatią opowiada też o no-
wych przyjaciołach, o przygodnie pozna-
nych kierowcach, bo Michał podróżuje po 
Polsce… autostopem. - Skoro dostaję od 
Polaków tyle miłości, to ja się nauczę ich 
języka – stwierdził pewnego dnia i po pół 
roku już całkiem dobrze mówił po polsku, 
choć lądując na Okęciu znał tylko dwa 
słowa (cześć i kur…). Teraz studiuje Artes 
Liberales na Uniwersytecie Warszawskim. 
Język polski, po angielskim i hiszpańskim, 
stał się jego kolejnym językiem. Tylko(!) 
raz został pobity. Do hostelu, w którym pra-
cował wszedł człowiek, uderzył go w twarz 
i kazał się wynosić tam, skąd przybył. Wobec 
obfitości doznawanego w Polsce dobra, po-
traktował ten fakt jako incydent. 

Nielegalny człowiek? Co to w ogóle znaczy?
Spośród kilkudziesięciu krajów, po których podróżowałam do tej pory, Iran jest tym, który obdarzyłam miłością. 
W wielu doskonale się czułam, wiele mnie zachwyciło, do wielu chętnie bym wróciła, ale zakochać się? Jak w męż-
czyźnie? To umiał sprawić tylko Iran! Jego krajobrazy, zabytki i LUDZIE! Szczerzy, serdeczni, empatyczni, uważni na 
drugiego człowieka, świadomi i dumni ze swoich korzeni oraz wielkiego dorobku cywilizacyjnego obejmującego dwa 
i pół tysiąca lat historii Imperium Perskiego. 

Źródło: facebook.com/iranczykwpolsce
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*** 
Michała „poznałam” przypadkiem. Na 
YouTube natknęłam się na jego kanał – 
„Irańczyk w Polsce”. Założył go, bo nie 
rozumiał, jak można mylić Iran z Irakiem, 
uważać, że w Iranie mówi się po arabsku, 
no i nie wiedzieć, gdzie ten Iran w ogó-
le leży… Osobiście, z każdym kolejnym 
nagraniem, więcej niż o Persach i ich oj-
czyźnie, dowiadywałam się o nas samych. 
To było dla mnie odkrywcze, że Michał 
postrzega nas – Polaków, jak ja postrzega-
łam Irańczyków. Bazą do stworzenia tych 
naszych obrazów były osobiste kontakty 
i relacje nawiązywane z przygodnymi ludź-
mi. Polityka i religia nie miały w nich żad-
nego udziału. Ponieważ Michał jest osobą 
niezwykle otwartą, szczerą i serdeczną, 
to samo otrzymywał w zamian; w myśl 
wyznawanej przez siebie zasady – „jaki 
ja będę dla świata, taki świat będzie dla 
mnie”. Założył sobie, że będzie budował 
mosty między ludźmi i czyni to odkąd po-
stawił stopę na polskiej ziemi. Odnajduję 
w tym młodym Persie to, co prof. Tadeusz 
Sławek, literaturoznawca nazwał „pięk-
nem wchodzenia w relację z Drugim”. 
Mohammed Reza jest uchodźcą. Dla po-
lityków – „tematem” do wykorzystania 
i rozegrania. Dla mnie – człowiekiem. 
Kimś, kogo stałam się ciekawa jeszcze 
bardziej, gdy wysłuchałam jego listu na-
pisanego do mamy. Irańska mama pewnie 
go nigdy nie przeczyta, ale gdy przeczy-
tała go polska mama zrozumiała, jakim 
szczęściem jest, że jej synom dany jest dar 
powrotu do domu. Ograniczony jedynie 
zachciankami i wolnym czasem, a nie po-
litycznymi uwarunkowaniami...
Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, spo-
tkamy się z Michałem w drugiej połowie 
lutego. W Andrychowie. Ugotuję coś 
pysznego i będziemy sobie gadać… o mi-
łości. On o swojej – do Polski, ja o swojej 
– do Iranu. 
W ostatnich dziesięciu latach miniony 
rok był pierwszym, który przesiedziałam 
w domu. Także z tego powodu to był 
okropny rok! 
Teraz czuję te same wibracje, tą samą 
ekscytację, jakbym znów wyruszała w po-
dróż. Bo spotkanie z drugim człowie-
kiem jest podróżą. Tym razem będzie to 
podróż do zupełnie nieznanego mi świata 
– świata uchodźcy... 

Jadwiga Janus 

List uchodźcy do Mamy

Cześć mamo!
Nie wiem, czy kiedykolwiek przeczytasz ten list. Mam nadzieję, że nie. Nie wysłałem 
go, bo nie chciałem robić bałaganu w twoim życiu. Ale chyba nadszedł czas, żebyś 
dowiedziała się więcej o swoim synku. Czuję, że moje serce jest pełne stresów, tęsknot 
i rzeczy, których doświadczyłem tu, w Europie. Zdziwiłabyś się, gdybyś dowiedziała 
się o tych wszystkich rzeczach, o których nigdy nie mogłem ci opowiedzieć w trakcie 
naszych dwugodzinnych wideorozmów. Dużo jest tajemnic, których nie mogłem ci 
wyjawić. Chowałem je głęboko w sercu. One wypełniały mnie i zjadały od środka. 
(…)
Zawsze mówiłem, że jest mi dobrze i że cieszę się, że tu jestem. To prawda. Na nic nie 
zamieniłbym tego życia, które sobie przecież sam wybrałem. Ale nigdy nie mówiłem 
ci, jak samotnie się czuję, jak doskwiera mi to, że nikt mnie nie przytula jak ty. Nie ma 
tu żadnych ramion, które mnie uspokoją, gdy leżę i płaczę, bo kolejny raz dostałem 
odmowę. I nie mogę zostać tu, tu gdzie jestem przecież szczęśliwy. Nie mówiłem ci, 
że chcieli mnie zmusić, żebym do was wrócił. A ja nie wiedziałem, poddawać się czy 
zostać i walczyć? Albo wracać tam, gdzie dom. Gdzie dostanę miłość, ale przestanę 
być kim naprawdę jestem. Gdzie będę musiał kłamać na co dzień i udawać, że jestem 
kimś innym. A jeśli nie wytrzymam w tym udawaniu, to skończę w więzieniu. Przecież 
to od tego udawania uciekłem, więc postanowiłem nie uciekać drugi raz. Tu też się 
bałem, ale zostałem. Nie uciekłem. Walczyłem. Wiedziałem, że za dwa tygodnie będę 
„nielegalny”. (…) Nie wiedziałem, co mam zrobić, kiedy będę już „nielegalny”… 
Co to w ogóle znaczy – „nielegalny człowiek”? Czułem, że jak będę „nielegalny”, 
to nie trzeba będzie mnie szanować. Czułem, że będę miał mniej wartości niż inni. 
Czułem to… Zawsze przy tym ciebie obwiniałem, dlaczego nie wyjechałaś stamtąd, 
kiedy ja i mój brat byliśmy mali. Przecież, kiedy zrobiłaś magisterkę, dostałaś stypen-
dium w Hamburgu, ale bałaś się i nie zaryzykowałaś wyjazdu. Czego się bałaś? Że 
się rozdzielimy? A co się dzieje teraz? Teraz jesteśmy razem? Jakbyś wtedy wyjechała, 
wszystko by się lepiej ułożyło. Do tej pory zostalibyśmy Europejczykami. Nasze życie 
byłoby ważne. Bylibyśmy szanowani. Wypominam ci to, ale tak naprawdę jestem wam 
wdzięczny, że wspieraliście mnie w mojej podróży do Europy. Nie powiedziałem wam 
tego nigdy, że kiedy dzwoniliśmy do siebie, widziałem, że siedzicie z tatą na dywanie 
i pijecie herbatę. Tak bardzo chciałem być wtedy z wami, ale nie mówiłem wam tego. 
Wytrzymałem. I dopiero, kiedy kończyliśmy rozmawiać, płakałem. Nie chciałem, że-
byście wiedzieli, że coś jest nie tak, coś jest inaczej niż byście tego oczekiwali. Często 
mówiłem, że nie mam humoru. Dlaczego? Emigracja jest trudna. Chyba byś tego 
nie potrafiła zrozumieć. Tęskniłem za dniami, kiedy siedzieliśmy razem na dywanie, 
a tata obierał granaty i dawał nam do zjedzenia pestki. Uśmiechaliśmy się. Byliśmy 
szczęśliwi…
Dlaczego ten świat jest taki niesprawiedliwy? Dlaczego musiałem was zostawić tam, 
po drugiej stronie świata i wybrać się gdzieś daleko? Powtarzam, mamusiu, tu jestem 
szczęśliwy, ale świat z wami byłby inny, działałby inaczej.
Chciałbym, żebyśmy nie mieli ropy, żebyśmy byli normalnym krajem, z którego nie 
trzeba byłoby wyjeżdżać, żeby oddychać. 
Mamo wybacz! Twój (…) Michał już nie może wrócić do was. Bo tutaj mogę głośno 
mówić, co myślę. Już nie mogę cię zobaczyć i pogłaskać twoich włosów (…). Ale 
mogę sobie wyobrazić, jak cię przytulam, głaszczę twoje włosy. Masz już dużo białych 
włosów. (…) Jesteś daleko ode mnie, ale zawsze masz miejsce w moim sercu.
Czasem czuję, że nie mam wpływu na świat. (…) Mnie nie wpuszczają do naszego 
kraju. Ciebie nie wpuszczają do Europy. Ale moja nadzieja nie umiera. 

Michał

* Couchsufing – serwis internetowy oferujący darmowe zakwaterowanie osobom po-
dróżującym.
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Teraz napiszemy tylko 
o relacjach prasowych, 
o których wzmiankuje au-
tor wspomnień. Pierwsza 
z tych relacji – w krakow-
skim, wychodzącym nadal 
„Dzienniku Polskim” – do-
tyczy naszego miasta zaraz 
po wojnie, gdy zapaleńcy 
z przedwojennej tkalni braci 
Czeczowiczka odbudowują 
zakład po barbarzyńskim 
spaleniu go przez uciekają-
cych Niemców. Z kolei na-
przeciwko, po drugiej stro-
nie ul. Krakowskiej (wtedy 
nazywała się chyba Obroń-
ców Stalingradu) – w nowo 
powstałych Państwowych 
Zakładach Metalurgicznych 
– trwały prace nad wyposa-
żeniem zakładu w niezbęd-
ne obrabiarki.
Druga relacja, nieco póź-
niejsza, bo pochodzą-
ca z roku 1947, donosi 
w „Rzeczpospolitej” o wy-
konaniu Państwowych Za-
kładach Metalurgicznych 
prototypu silnika S80. Nie-
długo po tym andrychow-
ski zakład zmienił nazwę na 
Wytwórnia Sprzętu Mecha-
nicznego.
Zgodnie z treścią notatki 
silnik S80 był konstrukcją 
polską, która powstała pod kierunkiem inż. Fryderyka Bluem-
ke (1903 - 1962), późniejszego Głównego Konstruktora WSM 
w Bielsku-Białej. Inż. Bluemke był znakomitym konstruktorem, 
wykształcenie zdobył przed wojną, na Politechnice Gdańskiej. 
Zginął w katastrofie samolotu PLL Lot marki Vickers Viscount 
na Okęciu w Warszawie.

Andrzej Fryś

„Andrychów – miasto robotników”
to tytuł, pod jakim ukazał się artykuł w Dzienniku Polskim z sierpnia 1945 r.

Młodsi Czytelnicy nie wiedzą, że w Andrychowie wychodziła niegdyś gazeta „Pod Fabrycznym Dachem”, którą redagowano w Wy-
twórni Silników Wysokoprężnych „Andoria”. Staraniem redakcji tej gazety ukazała się w roku 1980, nadzwyczaj skromnymi środka-
mi wydana broszurka „Moje wspomnienia andrychowskie”, której autorem był Roman Karatnicki – pierwszy Dyrektor Państwowych 
Zakładów Metalurgicznych (bo taka była najstarsza nazwa Andorii). Wspomnienia dyrektora Karatnickiego są bardzo interesujące 
i zostaną w całości przedrukowane w „Nowinach”.

Winieta numeru „Dziennika Polskiego” z 26 sierpnia 1945 r., w 
 którym był zamieszczony artykuł o andrychowskich robot-
nikach.
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Inż. Roman Karatnicki (w środku), zaproszony w listopa-
dzie 1975 na jubileusz 35-lecia Wytwórni Silników Wyso-
koprężnych Andoria, po wpisaniu się do księgi honoro-
wej fabryki. Towarzyszą mu mgr inż. Sławosz Durczewski 
(po lewej) i piszący te słowa.

Winieta numeru „Rzeczpospolitej” z 26 kwietnia 1947 r. 
gdzie była wydrukowana notatka o silniku S80.

Silnik S80 w Izbie Tra-
dycji WSW „Andoria”. 
Jak napisano w notatce 
w „Rzeczpospolitej”, sil-
nik ten był używany do 
napędu motopomp stra-
żackich.

Mogli się o tym przekonać uczniowie Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Kaczynie. Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej 
stanęli w szranki z uczestnikami kilku konkursów artystycznych 
o zasięgu regionalnym, powiatowym i gminnym. W tym miej-
scu musimy się nimi pochwalić, gdyż jest to przecież sukces po-
party ciężką pracą i chęcią dzielenia się własnymi przeżyciami, 
mimo różnych trudności i ograniczeń. Wrażliwość zaklętą na 
papierze dostrzegli jurorzy powiatowego konkursu plastyczne-
go „Jarmark Sztuki Wrażliwej”. Szymon Ryłko został zdobywcą 
I miejsca, Franciszek Bogacz zajął II miejsce, a Wiktoria Misiek 
i Jakub Kowalski zajęli miejsca III w swoich kategoriach wie-
kowych.
Ponadto w I Gminnym Konkursie Plastyczno-Literackim 
„Słówko w Ramie”, nasi uczniowie zdobyli czołowe miejsca: 
I miejsce powędrowało do Leny Romańskiej, a II miejsce do 
Dawida Zborowskiego i Franciszka Bogacza. 
Ogromnym i niespodziewanym sukcesem okazał się również 
udział uczniów szkoły podstawowej w XXVIII Konkursie Re-
cytatorskim Poezji Religijnej im. Jana Fujawy w formie on-line. 
W swoich kategoriach wiekowych wyróżnienia zdobyli: Piotr 
Bizoń i Dawid Winiarski, II miejsce – Michalina Socała i Szy-
mon Ryłko, a główną nagrodę Grand Prix otrzymała uczennica 
klasy drugiej, andrychowianka Lena Romańska. Jury konkursu 
uznało jej kreację za szalenie przejmującą, pełną autentyzmu 
i prawdy scenicznej.
Wraz z laureatami konkursów i ich rodzinami cieszymy się 
ogromnie z tych osiągnięć. Zapewne jest to znakomity zastrzyk 
do tego, aby wzmocnić wiarę we własne możliwości i zachęcić 
do dalszych poszukiwań i działań w świecie sztuki.

Źródło: OSW w Kaczynie

Sztuka ponad podziałami

Sztuka to dziedzina, w której każdy może znaleźć swoje 
miejsce, która pozwala na pokazanie swojego prawdzi-
wego wnętrza i wrażliwości. Na szczęście, nie wybitne 
umiejętności czy technika stają się tutaj najważniejsze, ale 
wywołanie wzruszenia, refleksji i działanie na emocjach 
odbiorców, odgrywają pierwszą rolę. 
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55 lat minęło: 

Mistrzyni opuściła fryzjerski salon
Mama przewidziała jej zawodową przyszłość. - Będziesz fryzjerką! – mówiła nie raz do córki. I tak się stało. Z no-
życzkami w ręku i innymi atrybutami tego zawodu spędziła około 55 lat. Niedawno, bo w grudniu, zdecydowała, że 
odchodzi. W ten sposób w Andrychowie, zakończyła się, rzec można, pewna epoka...

Sporo andrychowianek zna Marię Byrską 
doskonale. Dzięki niej przecież wiele ko-
biet mogło pokazać się w miejscach pu-
blicznych, na imprezach czy w pracy w po-
czuciu zadowolenia z własnego wyglądu. 
Była i pozostaje mistrzynią swojego za-
wodu. Od dziecka miała talent, a w profe-
sjonalnym zakładzie fryzjerskim pojawiła 
się mając skończone ledwie 14 lat. Wtedy 
zaczęła praktykować w zakładzie Wan-
dy Ostrowskiej, której sporo zawdzięcza. 
Maria Byrska pochodzi ze Spytkowic, ze 
skromnej wielodzietnej rodziny, w której 
nigdy się nie przelewało. Do Andrychowa 
trafiła dzięki ciekawemu zrządzeniu losu. 
- Z mamą pojechałyśmy do Cechu Rzemiosł 
Różnych w Wadowicach – wspomina Maria 
Byrska. - Ona chciała żebym została fryzjerką, 
mnie się to też podobało. Tam, w cechu okaza-
ło się, że do przyuczenia w zawodzie poszukuje 
praktykantki Wanda Ostrowska. Zadzwonili 
do niej, przyjęła mnie. Zainteresowanie fryzjer-
stwem wynikało też i z tego, że ona, jak i cała 
rodzina ze Spytkowic, wyróżniała się oryginalny-
mi, bujnymi włosami. 
W Andrychowie kilkunastoletniej dziew-
czynie na początku nie było łatwo. Nieraz 
uroniła łzy, choć nigdy z powodu praktyki. 
Dojazdy ze Spytkowic nie wchodziły w ra-
chubę. Musiała gdzieś zamieszkać z dala 
od rodziny. Na pół roku przygarnęła ją 
w swoim mieszkaniu Wanda Ostrowska, 
potem dalszy krewny, który stwierdził, że 
skoro ma dwie córki, to dla trzeciej też się 
znajdzie miejsce. W trudnych chwilach 
wspierała młodą praktykantkę córka Wan-
dy Ostrowskiej – Krystyna.
Były to czasy (lata sześćdziesiąte), gdy 
działały w Andrychowie tylko trzy 
damskie zakłady fryzjerskie. Jak wspo-
mina nasza bohaterka, mimo pewnej 
rywalizacji, tworzyły się dobre znajo-
mości w środowisku. Jedną z koleżanek 
z „konkurencji” była Bogusia Miodoń-

ska, jak nazywa ją do dziś pieszczotli-
wie pani Maria. Kariera Marii Byrskiej 
potoczyła się dość szybko. W wieku 21 
lat została kierowniczką zakładu fryzjer-
skiego PSS „Społem”. Na jej fryzjer-
skim mistrzostwie poznało się mnóstwo 
kobiet. W wielu przypadkach musiały 
się wykazywać niemałą cierpliwością. 
Na przykład przed sylwestrem czekano 
wiele godzin, by zasiąść na fotelu przed 

lustrem. Jedna z klientek po siedmiu go-
dzinach miała okazję skorzystania z in-
nej fryzjerki. Gdy została zaproszona 
przez nią, to stwierdziła, że poczeka na-
wet osiem godzin na panią Marię. Także 
i ona odwzajemniała się klientkom, i to 
nie tylko nadzwyczajną jakością, ale też 
czasem. Pracowała praktycznie od rana 
do wieczora, również w soboty. Jednego 
z sylwestrów spędzała w Liceum Ogól-
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nokształcącym. Tego dnia jednak miała 
tak dużo pań w zakładzie, że dotarła na 
zabawę niedługo przed wybiciem przez 
zegary północy. 
Zakład prowadził książkę skarg, zażaleń 
i opinii. Można w niej znaleźć same po-
chwalne słowa. Oto jeden z wpisów:
 - Klientką jestem prawie od 20 lat zakładu 
„Praktyczna Pani”. Bardzo ładne i zawsze 
modne fryzury oraz wszelkie porady co do 
pielęgnacji pięknych włosów otrzymuję od pani 
Marii Byrskiej. Zawsze jestem bardzo zado-
wolona z usług...

Zofia Mika
A moda się zmieniała, trzeba było się 
wykazywać sporymi umiejętnościami, 
aby nadążać za nowościami. A jakie fry-
zury były dawniej popularne? A choćby 
wieczorowa „kapusta”, z której egzamin 
mistrzowski celująco zdawała nasza bo-
haterka przed komisją z Krakowa. To 
długie włosy, a każde pasmo było spięte 
w loki. Była również moda na „simony” 
czyli krótką fryzurę wyczesaną w górę za 
ucho. Pojawiło się także „afro”, odpo-
wiednio wymodelowana trwała. 
Maria Byrska przepracowała w PSS 
„Społem” ponad 25 lat. Potem po prze-
kształceniach otworzyła własną dzia-
łalność gospodarczą. Jej pracownicą, 
jedyną przez cały czas była Ewa Dudek, 
kunsztowna fryzjerka pomocna także 
w sprawach rachunkowych. Maria Byr-
ska wykształciła 30 uczennic. Z tym też 
wiąże się ciekawa historia. Jedną z takich 
uczennic była córka prezesa PSS „Spo-
łem”. - Na praktyce uczennice miały obowią-
zek nie tylko uczenia się zawodu, ale także 
sprzątanie czy mycie okien – wspomina Ma-
ria Byrska. - Ta dziewczyna była z tego nie-
zadowolona i wysłała skargę. Następnego dnia 
przyszedł do mniej jej tata, mój szef, z kwia-
tami podziękować, że potrafię dobrze szkolić 
córkę. Z niesfornej dziewczyny wyrosła zresz-

tą odpowiedzialna, poważna kobieta. Maria 
Byrska ma jeszcze wiele wspomnień.
Ostatecznie postanowiła w grudniu za-
kończyć karierę fryzjerską. Jak mówi, 
takie były oczekiwania męża. Chce mieć 
więcej czasu dla niego i siebie. Próbuje 
choćby jeździć konno. Po raz pierwszy 
uczyniła to u wiceburmistrza Wojciecha 
Polaka. A pożegnanie? Tak, było w loka-
lu, który opuściła. Był tort i trochę trun-

ków. Przyszli znajomi z sąsiednich lokali 
w budynku przy ulicy Krakowskiej 128 
(zob. foto). A wiele klientek na pewno 
przyjęło ze smutkiem odejście mistrzyni 
nożyczek i grzebienia.

jd Fot. Jacek Dyrlaga 
i Archiwum rodzinne Marii Byrskiej 
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W kategorii Plastyka nagrodę główną Talent 2020 otrzymały:
Aleksandra Piekiełko | OPP w Andrychowie
Patrycja Mleczek | KSP Na Kopcu
Joanna Wójtowicz | OPP w Andrychowie
Maria Jurka | Pracownia Twórcza Bę 202 w Bęczynie

W kategorii Muzyka nagrodę główną Talent 2020 otrzymały:
Antonina Majewska | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia 
w Wadowicach
Kamila Kobielus | GOK w Wieprzu
Natalia Frajkowska | CKSiT w Kalwarii Zebrzydowskiej
Julia Kosek | Wadowice

W kategorii Wokal nagrodę główną Talent 2020 otrzymały:
Julia Najbor | GOK w Wieprzu
Maja Lachendro | ZSS w Roczynach
Magdalena Kożuch | WDK w Inwałdzie
Wiktoria Urbańska | I LO w Andrychowie
Anna Kruczała | Ognisko Muzyczne “Skylight Music” 
w Andrychowie

Jury zakwalifikowało Milenę Bryję, Lenę Wnęk, Julię Najbor, 
Wiktorię Urbańską oraz Annę Kruczałę do eliminacji wojewódz-
kich MFFMiT Talenty Małopolski 2021.

W kategorii Literatura nagrodę główną Talent 2020 otrzymały:
Emilia Woźniak | ZSP w Wieprzu
Kinga Suchanek | I LO w Andrychowie

W kategorii Recytacja nagrodę główną Talent 2020 otrzymali:
Anna Maryon | CKSiT w Kalwarii Zebrzydowskiej
Michał Talar | I LO w Andrychowie

W kategorii Teatr nagrodę główną Talent 2020 otrzymała:
Zuzanna Kapela | I LO w Andrychowie

W kategorii Taniec nagrody główne Talent 2020 otrzymały:
Anna Szczerbik | Studio Tańca i Fitness FINEZZ z Wadowic
Zofia Legień | Studio Tańca i Fitness FINEZZ z Wadowic
Marlena Kwartnik | KSP Na Kopcu
Amanda Kozina | Studio Tańca i Fitness FINEZZ z Wadowic
Anna Gurdek | Studio Tańca i Fitness FINEZZ z Wadowic
Kamila Byrska | Studio Tańca i Fitness FINEZZ z Wadowic
Zuzanna Szostok | I LO w Andrychowie

Jury zakwalifikowało do eliminacji wojewódzkich Małopol-
skiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych Talenty Ma-
łopolski 2021: Anna Szczerbik, Zofia Legień, Marlena Kwart-
nik, Aleksandra Słupska, Amanda Kozina, Anna Gurdek, 
Kamila Byrska oraz Zuzanna Szostok

W kategorii Fotografia nagrody główne Talent 2020 otrzymały:
Marta Synowiec | CKSiT w Kalwarii Zebrzydowskiej
Zofia Zajda | SP nr 5 w Wadowicach
Marzena Zaczyńska | CKZiU nr 1 w Wadowicach

W kategorii Film nagrodę główną otrzymała:
Milena Markowska | Andrychów

W kategorii Inne nagrodę główną Talent 2020 otrzymała:
Martyna Studnicka | Wadowice

Wszyscy nominowani w poszczególnych kategoriach otrzymu-
ją imienny dyplom wraz z voucherem do Kina „Centrum” do 
wykorzystania na dowolnie wybrany seans do 30 czerwca 2021 r. 

Niestety w tym roku nie możemy spotkać się osobiście na Koncercie 
Laureatów i wspólnie przeżyć emocje towarzyszące wręczaniu statuetek 
„Talent 2020”, jednak cieszymy się, że pomimo trudnej sytuacji udało 
nam się zrealizować jubileuszową edycję festiwalu, która pod wieloma 
względami była wyjątkowa. Dwadzieścia lat festiwalu skłania do reflek-
sji dlatego zaprosiliśmy laureatów sprzed lat do ogłoszenia werdyktów 
i podzielania się przy tej okazji wspomnieniami… To z Wami, uczest-
nikami Festiwalu tworzymy historię i kulturę w powiecie wadowickim. 
Dziękujemy za ogromny odzew i zaangażowanie wszystkim uczestni-
kom, instruktorom, nauczycielom, rodzicom oraz Gminnym Ośrodkom 
Kultury. Gratulujemy laureatom i życzymy im dalszych sukcesów na 
artystycznej drodze! Dziękujemy również Powiatowi Wadowickiemu za 
wieloletnią współpracę i wsparcie Festiwalu w postaci ufundowania wy-
jątkowych, ręcznie wykonanych statuetek „Talent”. Wszystkie dyplomy 
i statuetki zostaną przekazane Gminnym Ośrodkom Kultury, skąd 
od 13 stycznia br. laureaci i nominowani z danej gminy mogą odbierać 
nagrody – czytamy na stronie Wadowickiego Centrum Kultury

Źródło: Wadowickie Centrum Kultury

Talenty 2020 rozdane
6 stycznia WCK ogłosiło werdykty jurorów Festiwalu Artystycznego „Talenty 2020”! Festiwal jest prezentacją indywidu-
alnych talentów artystycznych w 10 kategoriach: wokal, muzyka, taniec, teatr, recytacja, plastyka, literatura, fotografia, 
film oraz inne. W tym roku ocena uczestników odbywała się na podstawie przesłanych nagrań oraz plików w formule 
online. Jurorzy wyłonili 65 utalentowanych osób, wybranych spośród zgłoszeń z całego powiatu wadowickiego.
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Zapraszamy do zapoznania się z istotnymi informacjami 
związanymi z tegorocznym naborem do przedszkoli i klas 
I szkół podstawowych.

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych 
dla dzieci spoza obwodu w roku szkolnym

Dzieci uczęszczające już do przedszkola, których rodzice złożą 
deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychcza-
sowym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji.
Deklaracje kontynuacji składane są w okresie od 22.02.2021 
r. do 26.02.2021 r. w godzinach pracy przedszkola.
Złożenie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego 
w dotychczasowym przedszkolu uniemożliwia wzięcie udziału 
w rekrutacji do innego przedszkola.
Jeżeli rodzic zdecyduje się na zmianę przedszkola, do którego 
obecnie uczęszcza dziecko, to nie składa w nim deklaracji kon-
tynuacji wychowania przedszkolnego. Dziecko natomiast, uczest-
niczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak w przypadku 
dziecka zapisywanego po raz pierwszy. W razie nieprzyjęcia 
dziecka do nowego przedszkola, w dotychczasowym nie będzie 
dla niego zarezerwowanego miejsca.
Rekrutacja do przedszkoli dotyczy dzieci urodzonych w latach 
2015-2018 zamieszkałych na terenie Gminy Andrychów.
Dzieci urodzone w 2019 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji 
elektronicznej. Rodzice tych dzieci, po ukończeniu przez nie 2,5 
lat mogą starać się o przyjęcie do przedszkoli od 1 września 2021 
r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole nadal będzie dys-
ponowało wolnymi miejscami.
Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Andrychów mogą 
ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli od 1 września 2021 r., 
jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole będzie nadal dyspo-
nowało wolnymi miejscami.

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 prowadzona będzie za po-
mocą systemu informatycznego firmy VULCAN na wolne miej-
sca w:
Przedszkolu nr 1 w Andrychowie.
Przedszkolu nr 2 w Andrychowie.
Przedszkolu nr 3 w Andrychowie.
Przedszkolu nr 4 w Andrychowie.
Przedszkolu nr 5 w Andrychowie.
Oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 
w Andrychowie.
Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych 
w Sułkowicach-Łęgu.
Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Zagórniku.
Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach.
Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Rzykach.
Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach.
Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie.
Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-
-Bolęcinie.

Zapisy do przedszkola
Zapisu dziecka do przedszkola dokonuje się poprzez serwis rekru-
tacyjny firmy VULCAN znajdujący się na stronie: https://naborp-
-kandydat.vulcan.net.pl/andrychow . System elektroniczny dostępny 
będzie dla rodziców w terminach wskazanych w tabeli na stronie 
andrychow.eu.
Rodzice zapisując dziecko do przedszkola wypełniają w formie elek-
tronicznej, a następnie drukują i podpisują Wniosek o przyjęcie kan-
dydata.
Osoby niemające możliwości skorzystania z tej formy zapisu mogą 
wypełnić Wniosek o przyjęcie kandydata odręcznie na druku dostęp-
nym w każdym przedszkolu.
Dziecko może zostać zapisane do nie więcej niż trzech przedszkoli. 
We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli w porząd-
ku od najbardziej preferowanych. Wniosek, niezależnie od sposobu 
jego wypełnienia, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych składa się 
tyko raz, w przedszkolu pierwszego wyboru do dnia 12.03.2021 r. 
w godzinach pracy przedszkola. Niezłożenie wniosku w wyznaczo-
nym terminie spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.
Po weryfikacji wniosków komisja rekrutacyjna w dniu 31.03.2021 r. 
podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowa-
nych i kandydatów niezakwalifikowanych do danego przedszkola.
Rodzic zakwalifikowanego kandydata składa w przedszkolu, w po-
staci pisemnego oświadczenia, wolę przyjęcia do przedszkola. Nie-
złożenie woli przyjęcia w terminie do dnia 7.04.2021 r. spowoduje 
skreślenie dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.
12.04.2021 r. przedszkole podaje do publicznej wiadomości listę kan-
dydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
Jeżeli, po zakończeniu rekrutacji przedszkole dysponuje nadal wolny-
mi miejscami, ogłasza rekrutację uzupełniającą.
Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego:
Terminy zostały określone w Zarządzeniu Burmistrza Andrychowa 
Nr 26/21 z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie harmonogramu 
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzu-
pełniającym do przedszkoli, a także kryteriów branych pod uwagę 
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Dokumenty składa się w godzinach pracy przedszkola. Więcej infor-
macji na stronie andrychow.eu

Źródło: UM w Andrychowie
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Mieszkała wraz z rodzicami i rodzeństwem 
w budynku przy ulicy Kośvitzkiego (dzisiejszej 
27 Stycznia), w pobliżu obiektu, gdzie miało 
siedzibę przez wiele lat pogotowie a ostatnio 
mieści się apteka. W związku z tym, że Niemcy 
tworzyli w tym rejonie getto, to pani Ludwika 
z mamą, ojcem, siostrą i bratem zostali przesie-
dleni, i to dwukrotnie. Najpierw do budynku 
w tak zwanym kąciku na dzisiejszym Rynku, 
a potem ponownie na ul. Kośvitzkiego, tyle że 
już nie do rodzinnego domu. Widziała stamtąd 
doskonale getto. Raz na prośbę nauczycielki, 
sporo ryzykując dostarczyła Żydom jedzenie. 
Gdy nadszedł niemiecki patrol udawała, że 
plewi. Żandarmi machnęli ręką. - W 1942 roku 
wywieźli ich do obozu koncentracyjnego Polenlager 85 
we Friedlandzie (obecnie Korfantów w woje-
wództwie opolskim – dop. JD) – wspomina 
Jerzy Olajossy, mąż pani Ludwiki. - Wywożono 
ich w bydlęcych warunkach, mogli zabrać ze sobą tylko 
jedną walizkę. Żona opowiadała, że transportowa-
no ich bardzo długo, kilka dni, z przesiadkami. To 
był czerwiec. Ludzie załatwiali potrzeby fizjologiczne 
w wagonach, bo byli zamknięci. Na jednej ze stacji do-
starczyli im picie i to wszystko. W obozie przebywali 
półtora roku. Jesienią 1943 roku do obozu przyjechali 
bauerzy jak na jarmark czy targ niewolników. Wy-
bierali osoby do pracy. Jeden z bauerów wybrał 
rodzinę Flagów (tak brzmi nazwisko panień-
skie pani Ludwiki). Szczęściem w nieszczęściu 
zabrał też ojca, który nie był już najlepszego 
zdrowia i jego przydatność w gospodarstwie 
była minimalna, a takich ludzi często hitle-
rowcy likwidowali. Matka i dzieci były za to 
bardzo żywotne i pracowite. Rodzina trafiła 
aż do Drawska Pomorskiego. Tam bauer miał 
olbrzymie, kilkusethektarowe gospodarstwo, 
w skład którego wchodziły nawet lasy i jeziora. 
Pracowało tam, ale na zasadach nieprzymuso-
wych, kilkudziesięciu miejscowych Niemców. 
Mieszkali w baraku z nieszczelnymi oknami. 

W zimie było im bardzo trudno.
Po zakończeniu okupacji hitlerowskiej powrót 
Ludwiki Olajossy z rodziną do Andrychowa 
trwał aż dwa tygodnie. To jazda pociągami, 
parokrotnie wojskowymi i wiele przesiadek. 
Na domiar złego rodzina Flagów została okra-
dziona z drobnego dobytku. Gdy już dotarli na 
miejsce, to okazało się, że ich dom jest zajęty 
przez inna rodzinę. Na pewien czas znaleźli lo-
kum u znajomych. W końcu dom odzyskali, ale 
były to tylko puste ściany, bo został ogołocony.
Po wojnie pani Ludwika zaczęła odrabiać za-
ległości w nauce. Skończyła rolniczą szkołę 
średnią daleko poza Andrychowem, a potem 
w Krakowie także podyplomową – dla po-
łożnych. Pracowała w Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska”, następnie w admi-
nistracji „Bawełnianki”. Stąd trafiła do służby 
zdrowia. Miała pod swoją opieką rejon Rzyk 
i Sułkowic. Nie było telefonów i szybkich środ-
ków transportu. Musiała sobie radzić w każ-
dej sytuacji. Mieszkała w Rzykach u państwa 
Mikołajków. Potem pracowała w przychodni 
„K” w AZPB. - Miała pod opieką około 6 tysięcy 
kobiet – mówi Jerzy Olajossy. - Prowadziła dla 
nich pogadanki w szkole rodzenia. Odwiedzała też 
panie po porodzie. Tych i innych obowiązków miała 
sporo. Pracowała z takimi lekarzami jak doktorzy 
Kołodenny, Kubiszyn, Oziębska i Babicz. Przed 
emeryturą była położną środowiskową. W czasach, 
gdy nie było w Andrychowie izby porodowej 
odebrała ponad 500 domowych porodów, 
w tym niemało bardzo skomplikowanych. 
Niejednokrotnie mąż zabierał panią Ludwi-
kę motocyklem do rodzących kobiet. Nie da 
się policzyć jej nieprzespanych nocy. Była też 
osobą angażującą się w życiu publicznym. Zo-
stała wybrana na dwie kadencje na przewod-
niczącą Zarządu Osiedla nr 3 w Andrychowie 
(potem samorządy osiedlowe zlikwidowano). 
Działała także w andrychowskim Zarządzie 

Koła Związku Kombatantów Rzeczypospo-
litej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. 
A po przejściu na emeryturę pomagała mę-
żowi w zakładzie fotograficznym. Doczekała 
własnych klientów, którzy chcieli, aby to ona 
robiła im zdjęcia. I jeszcze jedna ciekawostka, 
o tym jak Ludwika Olajossy wykonywała zdję-
cie grupie andrychowskiej z papieżem w Castel 
Gandolfo. Wiadomo było, że do Jana Pawła II 
będzie podchodzić wielu pielgrzymów. Ludwi-
ka i Jerzy Olajossy wraz z grupą ćwiczyli dzień 
wcześniej ustawienie do zdjęcia. Miało być 
szybko i sprawnie. I było, tyle że nieco dłużej 
niż przewidywano. - Żona tak była przyzwyczajo-
na z ustawianiem, że gdy skoczyliśmy w swoje miejsca, 
to ona podeszła do papieża i poprawiła mu stuły... –
wspomina mąż.

Jacek Dyrlaga 
Fot. Archiwum rodziny Olajossych. 

Odeszła Ludwika Olajossy: Obóz, praca, fotografia... 
W styczniu odeszła od nas w wieku 89 lat Ludwika Olajossy. Osoba niezwykle zasłużona dla naszego miasta i całej 
gminy. Zaangażowana w działalność publiczną, pomagająca zwykłym mieszkańcom. Jej samej los nie oszczędzał, 
zwłaszcza w młodości, gdy po decyzjach niemieckich okupantów musiała opuścić dom rodzinny.

Nie będąc ani lekarzem, ani ekspertem od statystyki medycznej, nie mam też najmniejszego prawa ogłaszania końca epidemii w Polsce. 
Ale proszę: od początku grudnia dzienna ilość zachorowań w Polsce oscyluje poniżej liczby 14 000, a trzeba pamiętać, że 6 listopada 
wystąpiła rekordowa ilość ponad 27 000. Jako Andrychowianie moglibyśmy się cieszyć także z tego, że ilość zachorowań w Mało-
polsce ustabilizowała się na dosyć niskim poziomie. Radość tę zakłóca niestety fakt, że właśnie w Małopolsce objawił się niedawno 
bardzo zaraźliwy „angielski” wirus. Z kolei liczba zaszczepionych Polaków przekroczyła już 700 000. 
Może więc idzie ku lepszemu?

Andrzej Fryś

Andrychowskim okiem

Może już czas na odrobinę optymizmu?
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Na wycieczkę, z której się nie wraca, odszedł

Leszek Jarzębiński
wspaniały kolega, zapalony turysta i narciarz

Wyrazy głębokiego współczucia 
przekazują Rodzinie 

przyjaciele Zmarłego z Ogniska TKKF „Motor” 

Walkę z koronawirusem przegrał

mgr inż. Stanisław Wcisło
nadzwyczajnie zdolny konstruktor,

twórca silnika 4C90

Wyrazy głębokiego współczucia
Przekazują Rodzinie Zmarłego
Przyjaciele z WSW „Andoria”

Dzień naszej wspólnej pamięci
W kolejną rocznicę wyzwolenia Andrychowa spod okupacji hitlerowskiej, a zarazem w Międzynarodowym Dniu Pa-
mięci o Ofiarach Holokaustu pod tablicami pamięci w Andrychowie złożono wiązanki kwiatów.

W tym roku, w tym uroczystym dniu składy delegacji zostały 
znacząco ograniczone. Dlatego w uroczystościach wzięli udział 
tylko pojedynczy przedstawiciele Lewicy, Rady Miejskiej, RM  
Seniorów, Towarzystwa Miłośników Andrychowa oraz burmistrz 
Tomasz Żak wraz ze swoim zastępcą Wojciechem Polakiem.

Kwiaty złożono najpierw na Rynku pod obeliskiem poświęconym 
„Poległym w walkach o wolną i niepodległą Polskę”, a potem 
pod tablicą przy ul. Legionów, gdzie do listopada 1939 r. stała an-
drychowska synagoga. To drugie miejsce jest co roku odwiedza-
ne w tym dniu, właśnie w związku z Międzynarodowym Dniem 
Pamięci o Ofiarach Holocaustu, a więc i dawnych mieszkańcach 
Andrychowa wyznania mojżeszowego.            n Fot. Marek Nycz



36 radioandrychow.pl



37Nowiny Andrychowskie, nr 2 (362) - luty 2021



38 radioandrychow.pl

Dowcipna książka obrazkowa o tym, jak trud-
no dzielić się z innymi. Nowy rozbrajający hit 
autora bestsellerowych książek kartonowych 
o króliczku. Niedźwiedź po drodze do domu 
znajduje w lesie trzy smakowite grzyby. Jego 
przyjaciółka, łasica, smaży je na patelni. Ale 
gdy siadają do stołu, pojawia się problem: jak 
podzielić trzy między dwoje? Każde z przyja-
ciół ma na ten temat inne zdanie i całe mnó-
stwo argumentów. Tak zaczyna się sprzeczka 
– a gdzie dwóch się kłóci…

Jörg Mühle
„Dwa dla mnie, jeden dla ciebie”

Sasha ma dwanaście lat. Marzy o tym, by zostać 
królową śmiechu. By zostać comedy queen. 
Jej mama często mawiała, że niektórzy ludzie 
mają funny bones, czyli zabawne kości. Dzię-
ki temu rozśmieszanie innych przychodzi im 
z łatwością. Tyle że mama Sashy już nie żyje. 
„Comedy Queen” to cudowna opowieść o mi-
łości, odwadze, tęsknocie i śmiechu. Wzru-
szająca, zabawna i doskonała. Jenni Jägerfeld 
jest w Szwecji uważana za współczesną Astrid 
Lindgren i nie ma w tym porównaniu ani odro-
biny przesady. Przekonajcie się sami!

Jenny Jägerfeld
„Comedy Queen”

Dokądkolwiek wyjeżdżał, zawsze 
w pierwszej kolejności odwiedzał trzy 
miejsca: świątynię, cmentarz i dom pu-
bliczny. Lubił prostytutki, lubił aktorki, 
śpiewaczki, pisarki – a uchodził za pięk-
nego mężczyznę. Chyba żaden inny pisarz 
nie cieszył się tak powszechnym uwiel-
bieniem kobiet. Większość życia spędził 
jednak w stanie kawalerskim, zapewniając 
wszystkich, a zwłaszcza ukochaną siostrę 
Marię, że nigdy się nie ożeni. 

Sylwia Frołow
„Antonówki. Kobiety i Czechow”
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Burmistrz Andrychowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie do-
finansowania na demontaż wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Andrychów w związku z realizacją Programu pn. „Usuwanie 
i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Andry-
chów”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego, Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospo-
darki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami - SPR ”.
Demontaż i zbieranie wyrobów zawierających azbest realizowany 
będzie wyłącznie do dnia 30 września 2021 r. 
Wnioski można składać w terminie do 25 lutego 2021 roku, oso-
biście lub poprzez Kuriera na Dzienniku Podawczym Urzędu Miej-
skiego w Andrychowie lub za pośrednictwem poczty. 
Wnioski będą realizowane zgodnie z kolejnością ich złożenia i do 
wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy 
Andrychów. O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne, 
wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki sektora finansów publicz-
nych będące gminnymi osobami prawnymi. 
Dotacją objęte zostaną koszty realizacji przedsięwzięć związanych 
z usuwaniem i utylizacją wyrobów zawierających azbest, z nierucho-
mości położonych w granicach administracyjnych Gminy Andry-
chów polegających na:
1) demontażu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na bu-
dynkach, pakowaniu, transporcie wyrobów zawierających azbest do 
miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwieniu poprzez składowanie 
na składowisku odpadów;
2) pakowaniu odpadów zawierających azbest składowanych/zale-
gających na nieruchomościach, transporcie wyrobów zawierających 
azbest do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwieniu poprzez 
składowanie na składowisku odpadów.
Formularze wniosków oraz załączników dostępne są w Urzędzie 
Miejskim w Andrychowie, Rynek 15. pokój 116 (I piętro) lub na stro-
nie internetowej Urzędu Miejskiego w Andrychowie (andrychow.eu). 
Informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w Andrychowie, pok. nr 116 oraz pod numerem telefonu (33) 842-
99-68.

Burmistrz Andrychowa
Tomasz Żak

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU 
NABORU WNIOSKÓW

reklama
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Porażka MKS-u w bezpośrednim starciu z Kęczaninem Kęty 
(0:3) okazuje się póki co kosztowna, bo podopieczni trenera Da-
riusza Syguły tracą do swoich rywali jeden punkt i nawet jeśli do 
końca fazy zasadniczej wygrają wszystkie mecze, liczyć muszą na 
potknięcie kęczan, by odzyskać prowadzenie. A terminarz ma 
MKS wcale nie najłatwiejszy, bo przed nimi mecze na szczycie 
z AZS-em Częstochowa (miejsce trzecie) oraz MKS-em II Bę-
dzin (miejsce czwarte). Do tego dojdzie jeszcze starcie z ostatnim 
w tabeli AZS-em Politechnika Opolska. Przed kęczanami jeszcze 
również starcie z ekipą z Częstochowy, więc wygląda na to, że 
trzecia siła rozgrywek może na finiszu fazy zasadniczej mocno 
zamieszać, o ile postawi się wyżej notowanym rywalom. Różnice 
punktowe są bowiem niewielkie. 
Jak co roku gra toczy się o „łatwiejszego rywala” w fazie play-off, 
bo po zakończeniu zasadniczej części sezonu cztery najlepsze 
drużyny powalczą między sobą o prawo do gry w turnieju półfi-
nałowym o awans do I ligi, wedle klucza: pierwszy z czwartym, 
drugi z trzecim. Walka toczyć się będzie do trzech wygranych 
spotkań - dwójka zwycięzców wywalczy przepustki do turnieju 
półfinałowego, a dwójka przegranych zakończy sezon. Zakłada-
jąc utrzymanie status quo na trzy kolejki przed końcem, czyli dru-
gie miejsce MKS-u, podopieczni trenera Dariusza Syguły mierzy-
liby się w play-offach z silnym AZS-em Częstochowa. Co prawda 
w pierwszej rundzie andrychowianie wygrali w Częstochowie, ale 
mecz był bardzo wyrównany. Ostatnio wygrali 3:2. O czwartą lo-
katę walczą jeszcze MKS II Będzin oraz TKS Tychy. 
Terminy? Faza zasadnicza potrwa do końca lutego. Mecze play-
-off  zaplanowano na 13-14 marca, 20-21 marca oraz ewentualnie 
31 marca. Następnie turniej półfinałowy to 9-11 kwietnia, a tur-
niej finałowy zaplanowano na 21-25 kwietnia.
A co u seniorek MKS-u Andrychów? Podopieczne trener Beaty 
Książek walczą dzielnie w drugiej rundzie sezonu na szczeblu 
I ligi małopolskiej. Do końca marca grać będą o dwie najwyż-
sze lokaty w sześciozespołowej grupie, bo dwie drużyny zdobędą 
prawo do boju o awans do II ligi. Póki co andrychowianki po 

czterech meczach mają na koncie dwa zwycięstwa (z zespołami 
z Wieliczki i Krakowa po 3:0) oraz tyle samo porażek z lokalnymi 
rywalkami z Kęt (1:3) i Nowego Sącza (0:3). Takie rezultaty dają 
im drugie miejsce, bo niepokonana jest póki co Sandecja Nowy 
Sącz. Andrychowianki mają jeszcze w planach mecze z MKS 
MOS Wieliczka (13 lutego, wyjazd), z Solną Wieliczka (27 lute-
go, wyjazd), Kęczaninem Kęty (13 marca, dom), Sandecją Nowy 
Sącz (20 marca, wyjazd) oraz MKS MOS Wieliczka (27 marca, 
dom). Przypominamy, że najświeższe informacje z siatkarskich 
parkietów w piątki i poniedziałki w Radiu Andrychów. 

gs Fot. Grzegorz Sroka

Czas rozstrzygnięć coraz bliżej
Powoli zbliżają się do końca rozgrywki zasadniczej części sezonu w II lidze siatkarskiej. MKS Andrychów wymienia się 
prowadzeniem z Kęczaninem Kęty, ale póki co to lokalni rywale liderują, co jest bardzo istotne w kontekście fazy play-off.
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Drużyna Beskidu rozpoczęła okres gier 
sparingowych końcem stycznia od zwycię-
skiego starcia (1:0) z MRKS-em Czecho-
wice-Dziedzice. Później andrychowianie 
mają w planach mecze z następującymi 
rywalami: Rekord Bielsko-Biała (6 lute-
go), Unia Dąbrowa Górnicza (13 lute-
go), Polonia Łaziska Górne (20 lutego), 
Podbeskidzie II Bielsko-Biała (27 lutego), 
Kuźnia Ustroń (6 marca). Andrychowia-
nie szlifować będą formę przed powrotem 
do rozgrywek ligowych, w których przed 
nimi jeszcze pięć meczów pierwszej run-
dy. Tegoroczne zmagania mają rozpocząć 
się 20 marca, a pierwsza runda zakończy 
się w drugiej połowie kwietnia. Następnie 
stawka zostanie podzielona na dwie poło-
wy - górna połowa (miejsca od pierwsze-
go do dziesiątego) walczyć będzie w re-
wanżach między sobą, a pozostałe ekipy 
między sobą. Zajęcie miejsca w górnej 
połowie gwarantuje więc utrzymanie na 
czwartoligowym szczeblu i walkę o naj-
wyższe cele. Przypomnijmy, że andrycho-
wianie zimują na miejscu trzecim ze stratą 
sześciu punktów do prowadzących Wiślan 
Jaśkowice. Z kolei ich przewaga nad dzie-
siątym zespołem w tabeli wynosi osiem 
punktów. Tabela jest więc dość płaska 

i pozostałe pięć kolejek pierwszej rundy 
może być bardzo zaciętych i ciekawych, 
bo do podniesienia z boiska pozostaje 
piętnaście oczek, a w klasyfikacji wiele 
jeszcze może się wydarzyć.

Tymczasem rozlosowane zostały pary 
1/8 finału Pucharu Polski na szczeblu 
wojewódzkim, do którego andrycho-
wianie wywalczyli przepustkę, zwycięża-
jąc zmagania na szczeblu wadowickiego 
podokręgu. Podopieczni trenera Mrowca 
zmierzą się z Koroną Niedzieliska - lide-

rem brzeskiej klasy A. Do meczu jednak 
jeszcze daleko, bo zaplanowano go na 21 
kwietnia. Przypomnijmy, że na tym etapie 
pucharowych zmagań walczą już napraw-
dę mocne zespoły, wśród których między 
innymi trzecioligowe Podhale Nowy Targ, 
czwartoligowa Unia Tarnów czy przedsta-
wiciel „okręgówki”, ale ostatnio słynny na 
całą Polskę ze względu na angażowanie do 
gry zawodników z ekstraklasową, a nawet 
reprezentacyjną przeszłością - Wieczysta 
Kraków. 

gs Fot. Grzegorz Sroka

Rozpoczęli przygotowania
Do treningów powrócili piłkarze Beskidu Andrychów. Podopieczni trenera Macieja Mrowca, będący trzecią siłą na 
czwartoligowych boiskach, mają w planach rozegranie serii sparingów z silnymi śląskimi zespołami. 
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