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dzień dobry

To inicjatywa Centrum Wspierania Małego Dziecka „Promy-
czek”. Fundacja zbiera nakrętki, oddaje do punktu skupu, a na-
stępnie, za pozyskane w ten sposób pieniądze, kupuje sprzęt 
rehabilitacyjny dla dzieci. Jak dowiedzieliśmy się od Anety 
Góreckiej z Miejskiego Ośrodka Sportu Kultury i Turystyki, 
pojemnik przy pływalni był opróżniany od października już 
sześciokrotnie. Do początku marca br., zebrano 350 kilogramów 
nakrętek. Są one bardzo cennym surowcem, droższym (1 zł za 
kilogram) od plastikowych butelek. Drugie serce, to stojące obok 
fontanny przed magistratem, ustawiono z inicjatywy burmistrza 
Tomasza Żaka i będzie zagospodarowane przez stowarzyszenie 
Koło Dzieci Niepełnosprawnych z siedzibą w Wadowicach, któ-
re wspiera także dzieciaki z gminy Andrychów.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Drugie serce na zakrętki

Na początku marca pojawiło się drugie serce będące po-
jemnikami na nakrętki. Stanęło przed Urzędem Miejskim 
na Rynku. Pierwszy pojemnik, przypomnijmy, stoi już od 
października ubiegłego roku obok krytej pływalni. 

Archiwum pozwala teraz wszystkim 
zainteresowanym osobom sięgnąć do 
każdego dowolnego numeru bez grze-
bania w stertach papierowych, zaku-
rzonych gazet. Wystarczy komputer 
lub smartfon i znajdziecie w naszym 
archiwum wszystko, bo przez minio-
ne 30 lat byliśmy kronikarzami andry-
chowskiej codzienności, więc to, co 
zgromadziliśmy jest bezcenną kroniką 
naszej małej ojczyzny i naszego w niej 
życia.

Redakcja 

Drodzy Czytelnicy!
W tym jubileuszowym dla nas czasie – ukazujemy się od 30 lat! – opracowaliśmy dla Was nasze pełne elektroniczne 
archiwum. Znajdziecie w nim 363 numery Nowin Andrychowskich – od pierwszego, który ukazał się w grudniu 1990 
roku, po ostatni (ale będą następne!), wydany w marcu 2021 roku.

8 milionów złotych 
dla Andrychowa!
Andrychów otrzymał 8 milionów złotych dofinansowania  
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin gór-
skich. Pieniądze te zasilą rewitalizację obszaru rekreacyjnego 
gminy - Pańskiej Góry. Tym sposobem do tej inwestycji gmi-
na nie dołoży ze swoich funduszy. Pieniądze na rewitalizację 
będą w całości pochodziły z dofinansowań zewnętrznych.

Zastrzyk gotówki pozwoli na rozpoczęcie innych inwestycji, 
np. drugiego etapu przebudowy ulicy Olszyny.
Przypomnijmy, podstawą rewitalizacji Pańskiej Góry ma być 
budowa rekreacyjnego zbiornika wodnego o powierzchni 
1,11 ha, wokół którego projektuje się ogólnodostępne tereny 
rekreacyjne. Jednocześnie planuje się przebudowę istnieją-
cych oraz budowę nowych ciągów komunikacyjnych – pieszo 
rowerowych o łącznej długości 5,13 km. Teren będzie oświe-
tlony. Planowane są do utworzenia strefy: rekreacji dla dzieci 
i dorosłych. Do Małopolski z Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych dla gmin górskich trafią środki w wysokości 
294 022 077,85 złotych. Otrzymają je 82 gminy górskie. Do-
finansowanie zostanie przeznaczone na inwestycje związane 
z usługami turystycznymi, m.in. budowę lub modernizacją 
placów, deptaków, a także skansenów i obiektów kultury re-
gionalnej.                                                      red. Fot. archiwum
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samorząd

Dokonali oni uroczystego podpisania listu do Marszał-
ków Województwa Małopolskiego. Podczas spotkania 

przedstawiono założenia dotyczące prac i działań, których 
efektem będzie uzyskanie kompletnych dokumentacji pro-
jektowych umożliwiających aplikowanie o środki z Fundu-
szu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach obecne-
go okresu programowania.
Pod pismem w imieniu andrychowskiego samorządu pod-
pis złożył burmistrz Tomasz Żak. W ramach projektu, który 
nazwano „Zielona Oaza Innowacji” w gminie Andrychów 
przewidziano zakup ekologicznych zeroemisyjnych auto-
busów klasy MIDI z napędem elektrycznym, zakup łado-
warek zewnętrznych wyposażonych w złącza typu plug-
-in, rozbudowę infrastruktury przystankowej w granicach 

Gminy Andrychów. Ponadto zaplanowano poszerzenie 
Strefy Aktywności Gospodarczej poprzez uzbrojenie no-
wych terenów inwestycyjnych wraz z rozbudową ukła-
du komunikacyjnego w strefie oraz budową inkubatora 
przedsiębiorczości.
Całość przedsięwzięcia ma służyć mieszkańcom Gminy An-
drychów i związana jest z procesem dekarbonizacji polskiej 
gospodarki jak i z walką ze zjawiskiem globalnego ocieple-
nia klimatu.

Szanowni Państwo Marszałkowie,
przed nami wszystkimi ogromne wyzwania związane z pro-
cesem dekarbonizacji polskiej gospodarki jak i z walką ze zja-
wiskiem globalnego ocieplenia klimatu. Każdy z nas może 

Uroczystość w Oświęcimiu: 
Dekarbonizacja z udziałem Andrychowa
15 marca na zamku w Oświęcimiu spotkali się przedstawiciele dziesięciu jednostek samorządu terytorialnego gmin: 
Andrychów, Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Osiek, Przeciszów, Polanka Wielka, Zator, gminy Oświęcim i miasta Oświęcim 
oraz przedstawiciele firm okołogórniczych. 
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samorząd/gospodarka

w pewnym stopniu wnieść swoją cegiełkę, chroniącą nasze śro-
dowisko naturalne tak, by następne pokolenia mogły się cieszyć 
z piękna i bogactwa naszej planety.
Zarówno środki unijne jak i krajowe powinniśmy wykorzystać 
w optymalny sposób, angażując je w działania służące osią-
gnięciu tych celów. Problemami związanymi z transformacją 
szczególnie dotknięte zostaną regiony, których profil gospodar-
czy opiera się przede wszystkim na wydobyciu węgla. Gospo-
darka Małopolski Zachodniej w znacznym stopniu powiązana 
jest z górnictwem. Na terenie Małopolski Zachodniej zostały 
wygaszone kopalnie w Brzeszczach Oddział KWK Brzeszcze 
Wsch./Jawiszowice, Ruch II KWK Janina w Libiążu oraz KWK 
Siersza w Trzebini, a planowane do wygaszenia są dwie ko-
lejne w Brzeszczach oraz w Libiążu. Skutki likwidacji kopalń 
dotkną także inne gminy Małopolski Zachodniej, w tym szcze-
gólnie z powiatu oświęcimskiego oraz gminy Andrychów, gdyż 
wielu mieszkańców z tych miejscowości pracuje w pobliskich 
śląskich kopalniach m.in. Piast w Bieruniu, Ziemowit w Lędzi-
nach, Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Ponadto wiele firm 
działających obecnie na rzecz górnictwa, odczuje negatywne 
skutki takich procesów, co będzie się wiązało z koniecznością 
ich likwidacji czy przebranżowienia.
Kolejnym wyzwaniem przed jakim stoi Małopolska Zachod-
nia jest bardzo zła jakość powietrza. Przekroczenia poziomów 
pyłów PM 10 oraz PM 2,5 są jedne z największych nie tylko 
w Małopolsce, ale i w przekroju całego kraju. Dlatego tak waż-
ne jest, abyśmy wspólnie wykorzystali możliwości zarówno 
unijnych, jak i krajowych środków, które pozwolą na realizację 
wielu projektów, poprawiających jakość naszego powietrza.
Dlatego wspólnie z dziesięcioma jednostkami samorządu tery-
torialnego: gminą Andrychów, gminą Brzeszcze, gminą Cheł-
mek, gminą Kęty, gminą Osiek, gminą Oświęcim, miastem 
Oświęcim, gminą Przeciszów, gminą Polanka Wielka, gminą 
Zator oraz innymi firmami okołogórniczymi opracowaliśmy 
projekt pn. „Zielona Oaza Innowacji”. Założeniem projektu 
jest wspólna realizacja zadań, zdefiniowanych na obszarze, 
który zamieszkuje prawie 200 tysięcy osób. Kompleksowe ujęcie 
wyzwań związanych z dekarbonizacją pozwoliło przygotować 
plan działania łagodzący negatywne zjawiska w sferze społecz-
nej i ekonomicznej. Natomiast działania na rzecz neutralności 
klimatycznej zakładają zdecydowane zwiększenie udziału ener-
gii odnawialnej w strukturze energetycznejtego obszaru.
Projekt jest efektem trzymiesięcznej pracy wszystkich wymie-
nionych samorządów i przedsiębiorców związanych z procesem 
dekarbonizacji. Przedsięwzięcie realizuje zadania ponadlokalne 
ściśle powiązanych gmin, które mają na celu rozwiązywanie 
wspólnych problemów.
W imieniu wszystkich uczestników projektu zwracamy się do 
Zarządu Województwa Małopolskiego o rozpoczęcie wszelkich 
prac i działań, których efektem będzie uzyskanie kompletnych 
dokumentacji projektowych umożliwiających aplikowanie 
o środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 
w ramach obecnego okresu programowania.
Projekt „Zielona Oaza Innowacji” ma strategiczne znaczenie 
dla poprawy lub co najmniej zachowania obecnego poziomu ży-
cia mieszkańców tej części Małopolski Zachodniej a jego reali-
zacja pozwoli na bezpieczne przejście przez proces transforma-
cji górnictwa i poprawę jakości powietrza w naszym regionie.

Źródło: UM w Andrychowie, Fot. Wojciech Polak

Firma ma już swój jeden zakład w Wieprzu, ale też duże pla-
ny rozowjowe, co związane jest z wieloma zagranicznymi 
kontraktami. Techplast Sp. z o.o. jest producentem wysoko-
ciśnieniowych zbiorników kompozytowych IV generacji do-
stępnych na rynku w Polsce i zagranicą pod marką SAFER. 
Ich zbiorniki, chronione kilkoma autorskimi patentami, opar-
te zostały na tworzywie PET wzmocnionym włóknem węglo-
wym, szklanym i aramitowym. Innowacyjność butli SAFER 
polega na zredukowaniu wagi zbiornika o 65% w stosunku 
do butli stalowej – jak wyjaśnia producent. Trwają też prace 
nad wykorzystaniem zbiorników SAFER do napędów wo-
dorowych. Firma ma liczne certyfikaty, kilka patentów i na-
grody – w ubiegłym roku dostała taką np. w Japonii, gdzie 
rozpoczęla współpracę z Toyotą. 
Teraz Techplast ruszył z budową nowego zakładu w Andry-
cowie, gdzie właściciel – Adam Saferna kupił dwie sąsiadują-
ce działki o łącznej powierzchni ponad hektara. 
Dziś na teren Techplastu wkroczyły pierwsze ekipy budowla-
ne. Jak powiedział nam Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak 
- Budowa w strefie tego nowoczesnego zakładu przez pana Safernę 
przeczy pogłoskom, że nic tu nie powstanie.     n Fot. Marek Nycz  

Inwestor zaczął budowę
9 marca firma Techplast rozpoczęła budowę swojego za-
kładu w strefie aktywności gospodarczej w Andrychowie. 
Powstanie tam nowoczesna fabryka zbiorników kompo-
zytowych czwartej generacji. 
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Pierwszy zespół zajął III miejsce, a dziewczyny – młode 
wolontariuszki uplasowały się na XI pozycji. Do zawodów 
przystąpiło 35 drużyn. Rywalizacja toczyła się nawet nocą. 
Wypadek komunikacyjny, strzelanina w szkole, wybuch 
petard czy podtopienie – to tylko niektóre z zadań. - Byłem 
zaskoczony wynikiem – mówi szef andrychowskiej Małtańskiej 
Słuzby Medycznej Piotr Moskwik. - Co prawda przed rokiem 
nasza drużyna też zajęła III miejsce, ale poziom zawodów wtedy był 
niższy. Tym razem na starcie stanęło aż 35 zespołów i to wszy-
scy byli naprawdę fachowcami. Andrychowianie mierzyli się 
z takimi rywalami jak choćby Beskidzka Grupa Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wiele innych grup 
poświęca na ratownictwo dużo więcej czasu niż nasze zespo-
ły złożone z pasjonatów. - Niektóre zespoły składały się z rosłych 
mężczyzn, którym łatwiej było wykonać wiele zadań takich choćby 
jak ewakuacja przez bagażnik rozcinanego samochodu i położenie 
poszkodowanych na deskę – wspomina Piotr Moskwik. Zespół, 
który wywalczył III miejsce tworzyli: Ola Ćwiertka (lider ze-
społu), Martyna Knycz, Joanna Najbor oraz Piotr Moskwik.

jd Fot. Maltańska Służba Medyczna, Oddział Andrychów

Sukces andrychowskiej 
Maltańskiej Służby Medycznej

Dwa zespoły andrychowskiego oddziału Maltańskiej 
Służby Medycznej startowały w ogólnopolskich Zimo-
wych Mistrzostwach Ratowniczych „Skoczów 2021”. Oby-
dwa odniosły sukcesy. 

Szymon wraz z mamą, Ewą Matejką, i nauczycielką mu-
zyki Marią Mikułą gościli na początku marca w naszej re-
dakcji. Dowiedzieliśmy się od nich, że chętnych do udzia-
łu w programie było około 6 tysięcy młodych śpiewaków. 
Selekcja polegała na tym, że należało do końca maja ubie-
głego roku wysłać filmik i spośród występujących na nich 
wokalistów jurorzy wybierali najlepszych.
Szymon rozpoczął swą śpiewaczą przygodę, gdy miał 
5 lat. Uczęszczał i uczęszcza do ognisk muzycznych, od 
sześciu lat jest także uczniem Państwowej Szkoły Mu-
zycznej w Wadowicach, w klasie fortepianu. - To wymaga 
od niego wielkiego poświęcenia, rano nauka w szkole podsta-
wowej, a po południu w muzycznej z dojazdami do Wadowic 
– mówi Maria Mikuła. - Mieć takiego ucznia jak Szymon, to 
sama przyjemność. Znam go od przedszkola i obserwuję rozwój 
jego talentu.
Jest laureatem kilku prestiżowych konkursów. Roczynia-
nin zajął II miejsce w finale centralnym Ogólnopolskiego 
Konkursu Piosenki „Wygraj sukces”, ale też jest laure-
atem powiatowych i wojewódzkich „Talentów”. Prowa-
dzi własny kanał na YouTubie. Ma na koncie wiele cove-
rów, ale jak zdradziła nam Maria Mikuła, szykuje się do 
wydania singla własnego autorstwa. 
Śpiewa przy każdej okazji, bardzo często, gdy gotuje, 
bo to jego kolejna pasja. Opowiedział o tym w „The Vo-
ice Kids”, a potem zaśpiewał „Zabiorę cię właśnie tam”.  
- Jaki ty masz piasek w tym głosie – chwalił jeden z jurorów. 
- Masz niesamowitą, własną zdolność do interpretacji melodii – 
dodawał drugi oceniający.
Szymon żałuje, że ze względu na koronawirusa nie może 
prezentować się przed publicznością. Nie ma jednak tego 
złego co by na dobre nie wyszło. Młody wokalista ma 
więcej czasu i możliwości ćwiczenia w domu. 

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Szymon z Roczyn 
w drużynie Kwiatkowskiego

Szymon Nikiel, szóstoklasista z Zespołu Szkół Samorządo-
wych w Roczynach zaśpiewał przed ogólnopolską publicz-
nością telewizyjną. To młody wokalista, który zakwalifikował 
się do IV edycji programu telewizyjnego TVP 2 „The Voice 
Kids”. W debiucie ujął jurorów i jest w kolejnym etapie.
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Inwestycję tak przy ulicy Starowiejskiej jak i Krakowskiej 
zrealizuje andrychowska Firma Remontowo-Budowlana To-
masz Praciak. Na pierwszy ogień pójdzie „Vena”, gdzie prace 
mają się skończyć do końca października br. Wartość zadania 
wynosi nieco ponad 456 tysięcy złotych brutto.
Z kolei finał termomodernizacji przychodni specjalistycznej 
„Medican” przewidziano w pierwszych miesiącach 2022 
roku. Zakres robót będzie większy niż w „Venie”, gdyż za-
planowano wykonanie hydroizolacji obiektu a także m.in. re-
montu schodów wejściowych. Inwestycja pochłonie bez mała 
814 tysięcy złotych brutto, a zapłata nastąpi w przyszłym 
roku.
Tuż po podpisaniu umowy dowiedzieliśmy się od burmi-
strza Tomasza Żaka, że po zrealizowaniu obu tych zadań, 
do termomodernizacji pozostanie w gminie tylko jeden bu-
dynek. To siedziba Szkoły Podstawowej nr 5. Powiązane to 
będzie z budową parkingu z osobnym wjazdem i wyjazdem, 
a także z modernizacją ulicy Lenartowicza. Jeśli nic nie stanie 
na przeszkodzie to realizacja nastąpi w 2022 roku.
Od Tomasza Praciaka dowiedzieliśmy się z kolei, iż będzie to 
dla jego firmy pierwsza realizacja na rzecz samorządu lokal-
nego Andrychowa. Firma posiada jednak spore doświadcze-
nie w branży, bo istnieje i działa od 18 lat.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

„Vena” i „Medican” 
przed termomodernizacją

Budynki komunalne, w których mieszczą się siedziby 
przychodni „Vena” oraz „Medican”, czeka termomoder-
nizacja. 17 marca podpisano umowy na realizację obu 
przedsięwzięć. 

Podobnie jak poprzedni obiekt tak i ten, którego budowa rusza, 
wykona kęcka firma Daniel Kaczmarz DTM. Inwestycja będzie 
kosztować nieco ponad 1,7 mln złotych brutto, z czego milion 
Urząd Miejski zapłaci w tym roku, a resztę w przyszłym. W bu-
dynku znajdować się będzie 13 mieszkań. Podczas podpisywa-
nia umowy burmistrz Tomasz Żak zapowiedział, że docelowo 
przy Batorego powstanie osiedle złożone z siedmiu obiektów. 
Jak powiedział nam z kolei właściciel firmy z Kęt, Daniel Kacz-
marz, ma on bardzo dobre doświadczenia we współpracy z wła-
dzami Andrychowa. Udziałem tej spółki był nie tylko budynek 
przy ul. Batorego, ale także modernizacja remizy OSP w Inwał-
dzie oraz budowa przedszkola w Roczynach.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Przy Batorego 
znów będą budować…
Przy ulicy Batorego w Andrychowie za około 13 miesię-
cy stanie kolejny wielorodzinny budynek komunalny. 17 
marca w Urzędzie Miejskim podpisano umowę na reali-
zację tego zadania. 

W związku z powyższym, zgodnie z warunkami określony-
mi w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyda-
nej dla w/w przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Krakowie oraz wytycznymi Nadzo-
ru, części pni tych drzew zostały zabezpieczone i z zachowa-
niem należytej ostrożności przetransportowane zostały 19 
marca 2021 r. na teren lasu Pańska Góra, gdzie pozostaną do 
ich naturalnego rozkładu lub minimum na 5 lat. Przeniesie-
nie i zabezpieczenie kłód wykonała firma – Robert Tomala 
„ROBART” z Bielska-Białej, która realizuje na zlecenie Gminy 
Andrychów wycinkę drzew i krzewów na terenie planowa-
nego zalewu Anteckiego. Kłody leżą na terenie lasu po lewej 
stronie ul. Kościuszki – na wysokości planowanego zalewu 
Anteckiego

Źródło: Wydział Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa, Fot. Marek Nycz

Przeniesienie kłód drewna
Nadzór przyrodniczy ustanowiony do realizacji usunięcia drzew i krzewów na terenie planowanego Zalewu Anteckiego, 
w ramach inwestycji „Pańska Góra – kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej w Gminie 
Andrychów” wskazał cztery drzewa, w których w części odziomkowej stwierdzono ślady bytności i żerowania owadów. 
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Trójka, przypomnijmy, jest placówką integracyjną. Uczęszczają 
tu zatem dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym; 34 to 
niepełnosprawni i aż 64 korzystających z wczesnego wspoma-
gania rozwoju dziecka. Nie da się ukryć, że przydałby się zatem 
specjalistyczny sprzęt, który zarówno byłby pomocny podczas 
rehabilitacji jak i edukacji czy zwykłej zabawy. Zgłaszali to 
zresztą sami rodzice przedszkolaków, którzy muszą ze swoimi 
pociechami dojeżdżać nawet setki kilometrów, by skorzystać ze 
specjalistycznych urządzeń. Na przykład matka z dziewczynką 
autystyczną musiała jechać na północ Polski, by skorzystać C-
-Eye. Dało to jednak bardzo dobre rezultaty i postępy w rozwoju 
dziecka.
„3majmy się razem” podjęło inicjatywę. - Myślimy o zakupie C-Eye 
czyli Cyber oka – mówi prezes tego stowarzyszenia Magdalena 
Miętka. - To nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, wysokiej technologii 
kosztujący 40 tysięcy złotych. Urządzenie ma wielorakie zastosowanie, 
również w terapii dzieci, ale też dorosłych w zakresie widzenia, komuni-
kacji, komunikacji alternatywnej oraz innych funkcji poznawczych. Na-
zwa urządzenia wywodzi się z jego konstrukcji i zastosowania 
technologii śledzenia wzroku. Aby uzbierać 40 tysięcy złotych 
stowarzyszenie organizuje licytacje na portalu społecznościo-
wym (https://www.facebook.com/groups/866839943888258). 
Prezes Magdalena Miętka apeluje o włączenie się do przedsię-
wzięcia. Można to uczynić zarówno przez udział w aukcjach jak 
i dostarczaniu gadżetów na ten cel. Nieposiadający dostępu do 
portalu społecznościowego, a chcący wesprzeć inicjatywę, mogą 
przekazać pieniądze na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Przed-
szkola nr 3 „3Majmy się razem” (nr konta: 63 1240 4197 1111 
0010 7730 3588 z dopiskiem; Darowizna na rzecz zakupu C-Eye). 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. nr 33 875 38 50. 
Warto też odnotować inną inicjatywę związaną z Przedszkolem 
nr 3. Jak dowiedzieliśmy się od dyrektor Agnieszki Gwiżdż, 
w placówce na przełomie lutego i marca przeprowadzono akcję 
pomocy dla Domu Dziecka w Bielsku-Białej. Przekazano tam 
dostarczone przez rodziców przedszkolaków, personel placów-
ki oraz osoby dobrej woli m.in. płyny do kąpieli, mydła, oliwki 
do ciała, szampony do włosów, kremy do twarzy, zeszyty A4 
i A5 w cienką linie i kratkę, bibuły taśmy klejące, flamastry, tem-
perówki, ręczniki papierowe i materiałowe, piórniki, długopisy 
żelowe, pióra ze stalówką i zmaziki, bloki techniczne i rysunko-
we oraz teczki z gumką.              jd 

Przedszkole nr 3: 
Będzie Cyber oko

Bardzo ambitny cel wyznaczyło sobie Stowarzyszenie 
Przyjaciół Przedszkola nr 3 „3majmy się razem”. Chce ku-
pić C-Eye czyli Cyber oko...

Autorzy piszą o historycznym znaczeniu tego obiektu. - Została ona 
ufundowana przez Jędrzeja i Marię Babik w 1864 roku – czytamy 
w piśmie roczynian do burmistrza. - Kapliczka jest w formie 
figury kamiennej na wysokim czworobocznym trzonie. Pełnopla-
styczna postać Chrystusa w typie Ecce Homo, cokół dekorowany 
reliefowo płaskorzeźbionym wizerunkiem Najświętszej Marii Pan-
ny. Inicjatorzy renowacji podkreślają, że kapliczka do tej pory 
była odnawiana własnymi siłami i środkami co około 10 lat, 
ale takie działanie jest obecnie niewystarczające, ponieważ 
pojawiły się pęknięcia i ubytki.
Jak dowiedzieliśmy się od inspektora Adama Gałosza, który 
w Urzędzie Miejskim zajmuje się między innymi sprawami 
renowacji zabytków, wysłał on 19 marca dwa wnioski o do-
tację w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski”. Pierwszy 
z nich dotyczy obiektu słupkowego w Brzezince Dolnej, któ-
ry już od dawna czeka na odnowę, a drugi właśnie kapliczki 
w Roczynach. - Tylko dwa wnioski mogliśmy przesłać i tak zro-
biliśmy – dodaje inspektor Adam Gałosz. Przypomnijmy, iż 
„Kapliczki Małopolski” to konkurs prowadzony przez Urząd 
Marszałkowski w Krakowie dla tych jednostek samorządu te-
rytorialnego z terenu naszego województwa, które podejmują 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkowych kapliczkach. Rozstrzygnięcia w sprawie 
kapliczek zapadną zatem na szczeblu wojewódzkim.

jd Fot. Anna Płonka

Roczynianie chcą 
renowacji kapliczki

Grupa mieszkańców Roczyn chce renowacji przydroż-
nej kapliczki znajdującej się w ich sołectwie u zbiegu ulic 
Podgórskiej i Polnej. Poprosili władze miejskie o włącze-
nie się do inicjatywy.
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Konrad Zadora, kierownik Wydziału Architektury i Urba-
nistyki Urzędu Miejskiego opowiedział słuchaczom o zmia-
nach, jakie zaplanowano w nowym „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy An-
drychów”. 
Zmiany dotyczą kilku obszarów w gminie: trzech w Andry-
chowie i trzech w sołectwach Sułkowicach (granica z Rzyka-
mi), Inwałdu i Roczyn. 
W Andrychowie chodzi o takie sprawy jak:
- wyznaczenie nowego miejsca na cmentarz komunalny – te-
reny przy Białej Drodze;
- obszaru przy ul. Batorego, gdzie w przyszłości ma powstać 
supernowoczesna instalacja mineralizacji odpadów komu-
nalnych (dolina poniżej dawnego, zrekultywowanego skła-
dowiska);
- dopuszczenie obszarów przyszkolnych i sportowych do bu-
dowania na nich instalacji fotowoltaicznych.
W sołectwach z kolei zmiany w studium dotyczą:
- w Inwałdzie na wysokości ul. Korcza (okolice parków te-
matycznych) teren ma być dopuszczony do budowy obiektu 
usługowego o powierzchni powyżej 2000 metrów kwadrato-
wych;
- w Roczynach na granicy z Czańcem, gdzie teraz jest tylko 
zabudowa mieszkaniowa pojawi się możliwość budowy 
obiektu usługowego – chodzi o dom spokojnej starości;
- na granicy Sułkowic-Bolęciny i Rzyk (okolice LKS-u) ma po-
wstać na Rzyczance niewielki zbiornik retencyjny.

W związku z tymi zmianami Studium będzie wyłożone do 
15 kwietnia, a na 12 kwietnia zaplanowano debatę z miesz-
kańcami w Miejskim Domu Kultury – może być jedna lub 
kilka, w zależności od ilości osób zainteresowanych. Uwagi 
do nowego dokumentu można wnosić do 7 maja, robiąc to 
tradycyjnie przez składanie pisma na dzienniku podawczym 
lub elektronicznie – przez e-mail. Ta druga możliwość – jak 
mówi kierownik Konrad Zadora – będzie o tyle ułatwiona, 
że powstał już elektroniczny formularz, który można znaleźć 
obok prezentacji projektu Studium i do niego wpisać swoje 
uwagi. Potem zebrane uwagi od mieszkańców będą rozpa-
trzone i ewentualnie uwzględnione lub nie. Na koniec zno-
welizowane Studium musi uchwalić Rada Miejska. 
Zmiany w polityce przestrzennej gminy nie zakończą się 
na tym dokumencie. Po Studium zmodyfikowany będzie 
też „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego”. On 
także będzie konsultowany z mieszkańcami.

mn Fot. Marek Nycz

„Studium uwarunkowań” 
konsultacje rozpoczęte

Rozpoczęto zbieranie uwag mieszkańców Andrychowa 
do nowego Studium uwarunkowań. Od środy – 24 marca 
– projekt jest do wglądu w Urzędzie Miejskim oraz drogą 
elektroniczną na stronach Biuletynu Informacji Publicz-
nej. W przyszłości na podstawie tego dokumentu zmie-
niony zostanie „Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego gminy”.

- Cieszymy się, iż wielu mieszkańców naszej gminy chętnie dołączy-
ło do akcji i cierpliwie czekało w kolejce – mówił Andrzej Cieślak, 
prezes klubu HDK w Andrychowie. Marcowa zbiórka krwi 
dedykowana była 13-letniemu Filipowi i 6-letniemu Witkowi, 
którzy zmagają się z ciężkimi chorobami nowotworowymi. 
Wydarzenie zorganizowane z zachowaniem reżimu sanitar-
nego, cieszyło się dużym zainteresowaniem.

red Fot. Anna Płonka

Oddali krew potrzebującym

3 marca podczas akcji krwiodawstwa zorganizowanej 
w Ośrodku Zdrowia „VENA” w Andrychowie przy ul. Sta-
rowiejskiej, 45 osób oddało życiodajny płyn (16 osób 
uczyniło to po raz pierwszy). Osiągnięto fantastyczny wy-
nik – zebrano 20,25 l. krwi.



10 radioandrychow.pl

nowinki

Stypendia otrzymali wyróżniający się uczniowie nie tylko 
w nauce, ale również postawie społecznej, pracy na rzecz 
szkoły, wzorowego zachowania czy obecności na zajęciach.
W szkole w Andrychowie, Kętach i Wadowicach:
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymali: Emilia 
Sordyl, Żywioł Martyna, Emilia Wójtowicz, Bartłomiej 
Kaczmarek, Kacper Żabiński, Joanna Mikuła, Amelia Mi-
cherda, Paulina Soj.
Stypendium Prezesa Zarządu ZDZ Katowice w wysokości od 
100 do 200 zł miesięcznie otrzymali:
Marta Momot, Klaudia Moskwik, Martyna Drzyżdżyk, 
Klaudia Borowczyk, Weronika Hajdaś, Wiktoria Borowczyk, 
Damian Dubiel, Paulina Mazur, Angelika Mazur, Sebastian 
Bury, Agnieszka Malata, Emilia Wójtowicz, Wiktoria Syno-
wiec, Gabriela Ciernia, Emilia Kucia, Faustyna Dyrda, Ame-
lia Bafia, Artur Góra, Wiktoria Piorun, Katarzyna Wanat, Na-
talia Chlebicka, Grażyna Brożek, Natalia Sadłoń, Katarzyna 
Kukuła, Olga Cholewka, Kacper Żabiński, Joanna Mikuła, 
Amelia Micherda, Paulina Soj, Sandra Bogacz.
Gratulujemy i zachęcamy o sięganie jeszcze wyżej!
- Jesteśmy z Was bardzo dumni! Praca w tak trudnym okresie dla 
uczniów i nauczycieli jest pełna nieprzewidywalnych wyzwań. Tym 
bardziej doceniamy przygotowanie uczniów do tak dobrych wyni-
ków, bo średnia którą należało pokonać to 4.75. Jeszcze raz dziękuję 
za pracę, gratuluję uczniom i nauczycielom, którzy osiągnęli tak 
wysoki wynik!
Zofia Wanat, Dyrektor szkoły

Źródło: ZDZ w Andrychowie

Stypendia Prezesa rady Ministrów 
i Prezesa ZDZ Katowice

5 marca uczniowie Zespołu Szkół, w Andrychowie ZDZ 
Katowice w Andrychowie, w Wadowicach i Kętach otrzy-
mali stypendia Prezesa Zarządu ZDZ Katowice oraz po-
twierdzenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, które 
zostały wręczone z powodu pandemii dopiero teraz.

9 marca 2021 r. odbyło się uroczyste zakończenie akcji, wrę-
czenie dyplomów i złotych medali. Przypomnijmy, że projekt 
był dedykowany dzieciom z III i IV klas szkół podstawowych 
Gminy Andrychów, które od 3 marca 2021 r., brały udział 
w 6-cio dniowym szkoleniu (20 godzin nauki) na stacji nar-
ciarskiej Czarny Groń. Całkowity koszt nauki jazdy na nar-
tach dla 84 dzieci wynosił 59 640,00 zł.
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego udzielił 
wsparcie finansowe w wysokości 18 100,00 zł. Pozostała wy-
sokość 41 540,00 zł sfinansowana została z budżetu Gminy 
Andrychów oraz wpłat rodziców.

Akcja ta cieszy się z roku na rok coraz większym zaintereso-
waniem wśród dzieci i ich rodziców. Mamy nadzieję, że mło-
dzi sportowcy nie poprzestaną na uprawianiu tego sportu 
i w miarę możliwości będą go kontynuować, zachęcając tym 
samym do aktywności swoich najbliższych.

Źródło: Urząd Miasta w Andrychowie

Projekt „Jeżdżę z głową” 
2021 zakończony

Gmina Andrychów po raz 10 zrealizowała projekt „Jeż-
dżę z głową” 2021 w ramach zadania: Zagospodarowanie 
czasu wolnego dzieci i młodzieży. Projekt zorganizowany 
został przez Urząd Marszałkowski Województwa Mało-
polskiego i Gminę Andrychów.

– Grał na pozycji środkowego napastnika – wspomina Go Kazi-
mierz Walus, sekretarz Podokręgu Wadowice Związku Piłki 
Nożnej. – Był bardzo solidnym piłkarzem. W barwach Beskidu, 
w pierwszej drużynie grał przez ponad 15 lat. Kazimierz Bizoń 
był też trenerem kolejno juniorów Beskidu (rok) oraz senio-
rów Leskowca Rzyki (3 lata), Huraganu Inwałd (6 lat) i Beski-
du (rok). Występował także w zespole oldboyów.
Ostatnie pożegnanie byłego piłkarza i trenera nastąpiło 15 
marca. Msza żałobna odbyła sięna Cmentarzu Komunalnym 
przy ulicy Beskidzkiej w Andrychowie.

jd

Odszedł Kazimierz Bizoń

To ogromna strata dla świata sportu. W wieku 72 lat zmarł 
Kazimierz Bizoń, wychowanek i wieloletni piłkarz Beskidu An-
drychów, a po zakończeniu kariery także trener kilku drużyn.
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W centrum wioski i jej dolnej czę-
ści, przed ponad pięciu laty za-

kończono regulację miejscowego cie-
ku wodnego. Wydawało się zatem, że 
mieszkańcy mogą spać spokojnie, ale 
tak się nie stało. Jak sygnalizują nam 
czytelnicy z Zagórnika, ale także sołtys 
Tomasz Fijołek pojawiły się problemy. 
Dotyczą tak wyregulowanego odcin-
ka jak i przede wszystkim górnego 
biegu rzeczułki. - W dolnej części wioski 
od granicy z Andrychowem do kapliczki 
w centrum potok jest uregulowany – mówi 
sołtys. - Tam pojawił się jednak problem, że 
wyrastają krzaki, chwasty i trawy kwitną-
ce, dorastające nawet do dwóch metrów, i to 
ponad poziom wyregulowania. Nie można 
tego samodzielnie usunąć, bo należy to do 
Polskich Wód. W ten sposób nawet na 
odcinku wyregulowanym woda bywa 
groźna. Tymczasem jeszcze gorzej jest 
w górnym fragmencie. Tam widać śla-
dy wykonanej przed wielu, wielu laty 
szczątkowej regulacji po stronie drogi. 
Tyle tylko, że nie zdaje ona już egza-
minu. Potok wgryza się więc pomału 
w jezdnię, tworząc skarpy i urwiska. 
Na drugim brzegu dzieje się podobnie, 
a nawet jest jeszcze gorzej. Rezultat jest 
taki, że jak wspomina Tomasz Fijołek, 
niedawno podmyte drzewo runęło 
na linię energetyczną, kolejne drzewa 
wpadły do potoku, następne pochyla-
ją się już nad drogą. Mieszkańcy mają 

obawy przed tym, co może się zdarzyć 
na przykład po większych opadach. Do 
potoku spływa bowiem sporo wody 
z okolicznych wzgórz i pól.
Sołtys w lipcu ubiegłego roku podjął 
interwencję w wadowickim Nadzorze 
Wodnym Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie, który 
jest administratorem Potoku Zagórnic-
kiego. Pisemna odpowiedź nie była do 
końca satysfakcjonująca. Wprawdzie 
zapowiedziano wpisanie uregulowa-
nej części potoku do programu zadań 
związanych z utrzymaniem wód, ale 
w sprawie górnej części umyto ręce. 

- (…) wskazany odcinek potoku do regulacji 
znajduje się w pobliżu drogi gminnej, wy-
nikiem jego podmycia jest niekontrolowany 
spływ wód z drogi – czytamy w piśmie 
z Nadzoru Wodnego w Wadowicach. 
- W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie 
z Ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o dro-
gach publicznych, utrzymanie nawierzch-
ni drogi, chodników, drogowych obiektów 
inżynierskich, urządzeń zabezpieczających 
ruch i innych urządzeń związanych z drogą 
oraz wykonanie robót interwencyjnych na-
leży do zarządcy drogi. Sołtys się z tym nie 
zgadza, bo z drogi wody nie przelewają 
się do potoku, a z cieków naturalnych. 
Jest odwrotnie, to z rzeczułki przelewa 
się woda.
W związku z tą sytuacją skontaktowali-
śmy się z Nadzorem Wodnym w Wado-
wicach. Najwyraźniej od lipca ubiegłe-
go roku zmieniono tam opinię na temat 
całej tej sytuacji. - My wiemy o tym, chce-
my to zrobić – usłyszeliśmy w odpowie-
dzi. - W Zagórniku mamy wytypowanych 
do wykonania 13 zadań. Potok Zagórnicki 
trzeba między innymi odżwirować, choć 
to nie jest precyzyjne słowo. Dodajmy, że 
żadne terminy nie są znane, a wszystko 
zależy od przydziału pieniędzy, gdyż 
potrzeby na obszarach administrowa-
nych przez Wody Polskie są olbrzymie. 
Pozostaje zatem czekać i zobaczymy, 
jakie będą rezultaty.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga 

Nadal groźny Potok Zagórnicki
W Zagórniku niedawno drzewo runęło na linię energetyczną. O mały włos, a poleciałoby jeszcze na pobliski dom. 
Szczęściem w nieszczęściu przewody elektryczne zapobiegły tragedii. To wcale nie odosobniony przypadek. Kolejne 
drzewa chylą się ku upadkowi. W wszystko to za sprawą potoku.

Czy znów trzeba liczyć na szczęście, że linia energetyczna uchroni domostwa przed drzewami?

Niektóre drzewa już runęły, kolejne niebezpiecznie chylą się ku upadkowi.
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Decyzja to efekt pilotażu, który odbywał się przez ostatni 
rok. Poza nowymi obszarami w ramach programu zostało 
również utrzymanych 46 dotychczasowych miejsc pilotażo-
wych o powierzchni ponad 65 tys. ha. Stare, funkcjonujące 
w okresie pilotażu obszary od nowych będzie wyróżniało 
to, że na ich terenie będzie można używać kuchenek gazo-
wych - podała spółka leśna.
Jak wyjaśnił dyrektor generalny Lasów Państwowych An-
drzej Konieczny, na całej powierzchni tych obszarów chętni 
do nocowania w lesie będą mogli to robić zgodnie z ustalo-
nym regulaminem.
Biwakujący będą musieli po sobie posprzątać
Spółka poinformowała, że najważniejszą zmianą w regu-
laminie jest zapis dotyczący noclegu. W jednym miejscu 
może teraz nocować maksymalnie dziewięć osób, przez nie 
dłużej niż dwie noce z rzędu. W tym przypadku zgłoszenie 
nie jest wymagane.
Z kolei nocleg powyżej 9 osób i/lub 2 nocy należy zgłosić 
mailowo na adres danego nadleśnictwa, nie później niż 2 
dni robocze przed planowanym noclegiem. Zgłoszenie wy-
maga potwierdzenia mailowego nadleśnictwa, które jest 
formalnym wyrażeniem zgody na pobyt.
Biwakujący będą musieli potem przywrócić miejsce do sta-
nu wyjściowego, przede wszystkim posprzątać po sobie – 
zgodnie z zasadą leave no trace (z ang. „nie zostawiaj po 
sobie śladów”).
Lasy przypomniały, że w trakcie trwania pilotażu obsza-
rów wyznaczonych dla miłośników nocowania w lesie 
prowadzone były badania ankietowe zarówno wśród użyt-
kowników, jak i zarządców terenu.

red. Fot.  archiwum

Nocowanie z pozwoleniem
Lasy Państwowe od 1 maja udostępnią w każdym z 429 
nadleśnictw specjalne obszary do nocowania na dziko. 
W jednym miejscu może teraz nocować maksymalnie 
dziewięć osób, przez nie dłużej niż dwie noce z rzędu.

W punkcie tym można załatwić sprawy dotacji do wymia-
ny źródeł energii lub dociepleń budynków, a także uzyskać 
poradę na przykład w zakresie tego, jakie źródło ogrzewania 
wybrać.
Jak dowiedzieliśmy się od Pauliny Mrzygłód, ekodorad-
cy z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Urzędu Miejskiego w Andrychowie, to rezultat podpisanej 
umowy między władzami miasta a Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska w Krakowie. - Od początku roku 
napisałyśmy już 28 wniosków opiewających na kwotę dotacji prawie 
400 tysięcy złotych – mówi Paulina Mrzygłód. - Zainteresowanie 
mieszkańców jest bardzo duże. Zachęcam cały czas do nas do Urzę-
du Miejskiego wszystkich zainteresowanych.
Kwoty dotacji są uzależnione m.in. od dochodu wnioskują-
cego, który nie może przekraczać 100 tysięcy złotych na rok. 
Wsparcie na poziomie podstawowym wynosi 30 proc. warto-
ści inwestycji, a na poziomie podwyższonym do 60 procent. 
Z tego drugiego mogą skorzystać rodziny, u których dochód 
na osobę nie osiąga 1400 złotych. Prócz „Czystego Powie-
trza” także Urząd Miejski oferuje pulę środków finansowych 
na wymianę kotłów. Jest ona jednak skromna. Przyjęto już 
prawie 100 wniosków, gdy tymczasem istnieje możliwość 
zrealizowania 39 na łączna sumę ponad 196 tysięcy złotych. 
Gdy w budżecie pojawią się dodatkowe pieniądze, to będą 
rozpatrywane kolejne wnioski. - Dlatego alternatywą i pewnym 
źródłem pozyskania dotacji jest program „Czyste Powietrze” – do-
daje Paulina Mrzygłód. - Tu pieniądze są, wnioski można składać 
na bieżąco w perspektywie do 2027 roku.
Wszelkich informacji w sprawie programu „Czyste Powietrze” 
oraz dotacji gminnych można uzyskać pod tel. nr 33 842 99 68.

jd Fot. archiwum

„Czyste Powietrze” 
obsługiwane 
w Andrychowie

W gminie Andrychów działa od początku roku punkt obsłu-
gi ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”. To spore 
udogodnienie dla mieszkańców, którzy wszystkie formalno-
ści załatwią na miejscu i nie muszą dojeżdżać do Krakowa.
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Rozpoczęto rozbiórkę nasypu, torowiska i trakcji na kilkudzie-
sięciometrowym odcinku w Kętach. Powstaje tam następny 
odcinek obwodnicy miejskiej i w tym miejscu (ul. Sobieskie-
go obok stadionu) powstanie nowy wiadukt. Wykonawca ma 
czas do 16 maja, aby wybudować wspomniany wiadukt i aby 
PKP mogła wznowić kursy. Od tego momentu znowu będzie 
można swobodnie dojechać z Andrychowa do Bielska-Białej. 
Niestety, do Krakowa nadal nie, bo rozpocznie się budowa 
mijanki w Barwałdzie. Potrwa od 17 maja do końca sierpnia. 
I w tym czasie komunikacja zastępcza, czyli autobusowa bę-
dzie na odcinku od Wadowic do Kalwarii Zebrzydowskiej.

mn Fot. Nowiny Andrychowskie

Informacje dla podróżujących 
pociągami na trasie 
Andrychów-Bielsko-Biała

Od 15 marca zawieszona została komunikacja na linii 117 od 
Krakowa do Bielska-Białej. Przygotowano zastępcze połącze-
nia autobusowe. Związane jest to z budową wiaduktu kole-
jowego w Kętach. Jeśli planujecie Państwo podróż w stronę 
Bielska lub Krakowa, warto uwzględnić tę okoliczność. 

To nie pierwsza taka akcja przeprowadzona przez przyja-
ciółki. – Mam czas. Jestem na emeryturze. Chcę, żeby nasza wio-
ska i wszystkie inne były po prostu czyste – mówi Pani Józefa. 
– Apeluję do wszystkich, żeby nie przechodzili obojętnie obok śmieci. 
Wystarczy się schylić, podnieść i wyrzucić do kosza – dodaje.
W wielu sołectwach miejsca nad rzeką są szczególnie zanie-
czyszczone. Często właśnie tam odbywają się libacje alkoho-
lowe, spotkania towarzyskie. Niestety problem zaśmiecania 
będzie istniał, póki nie wzrośnie świadomość społeczna.
Namawiamy wszystkich, by nie pozostawali obojętnymi na zanie-
czyszczanie polskich rzek. W takich sprawach ważna jest jak naj-
szybsza reakcja. Dlatego jeśli jesteśmy świadkami zanieczyszczania 
wód i widzimy, że ktoś wyrzuca śmieci lub wypuszcza ścieki, re-
agujmy! Najlepiej wtedy zadzwonić na numer alarmowy 112, in-
formując dyżurującego operatora o zaistniałym problemie, poda-
jąc dokładną lokalizację zdarzenia i krótki opis. Ułatwi to reakcję 
i powiadomienie odpowiednich służb w terenie, które niezwłocznie 
dotrą na miejsce i podejmą stosowne działania – czytamy na stro-
nie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

ap Fot. Pani Józefa 

Piękny gest mieszkanek Rzyk

Pani Józefa z Rzyk wraz z przyjaciółką Janiną w wolnym 
czasie sprzątają wioskę. W minionym tygodniu kilkana-
ście worków śmieci zebranych nad rzeką trafiło do ZGK.

reklama
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Strefa Płatnego Parkowania: Większa i nieco droższa

Od 1 maja nastąpią zmiany w andrychowskiej Strefie Płatnego Parkowania. Najważniejsze z nich to powiększony ob-
szar, o dwie godziny dłuższy czas płatny oraz wzrost opłat. 

Przypomnijmy, iż podczas lutowej 
sesji Rady Miejskiej radni przegło-

sowali uchwałę o nowych regulacjach 
dotyczących strefy. Do tej pory jest to 
obszar na Rynku od wysokości mniej 
więcej Urzędu Miejskiego i Floriańskiej 
do skrzyżowania z ulicą Krakowską. 
Od 1 maja do strefy wejdą także plac 
Mickiewicza oraz ulica Legionów. Dla-
czego potrzebne były zmiany? - Ostatnie 
lata pokazały, że zachodzi konieczność upo-
rządkowania postoju samochodów w tej czę-
ści miasta, zwłaszcza na placu Mickiewicza 
– wyjaśnia Barbara Krzyżak, kierownik 
Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w An-
drychowie. - To mieszkańcy prosili, by tę 
sprawę uporządkować, by zwiększyć rotację 
pojazdów, gdyż nasila się tam ilość zaparko-
wanych samochodów, nawet do 80 dziennie. 
Dochodzi też do stłuczek oraz zniszczeń la-
tarń i ławek. W związku z tym samorząd 
gminny zdecydował się opracować pro-
jekt nowej organizacji ruchu. Został on 
zaaprobowany i zatwierdzony przez 
starostę wadowickiego. Co ciekawe, pl. 
Mickiewicza formalnie pozostaje drogą. 
To wynika z umowy zawartej w 2005 

roku o przekazaniu (w postaci daro-
wizny) placu przez władze powiatu 
gminie Andrychów. Nie można zatem 
wyeliminować całkowicie pojazdów 
z placu. Także poszerzenie Płatnej Stre-
fy Parkowania pozytywnie zaopinio-
wał starosta wadowicki. Jak informuje 
Barbara Krzyżak, płatne parkowanie na 
pl. Mickiewicza to inicjatywa przejścio-
wa na kilka lat. Ma stopniowo elimino-
wać z tego miejsca samochody choćby 
opłatami wyższymi od tych obowią-
zujących na Rynku, ale nie tylko. - Po 
wprowadzeniu strefy na placu Mickiewi-
cza, będzie tam mogło parkować tylko 20 
samochodów – dodaje Barbara Krzyżak. 
- 10 samochodów będzie mogło parkować po 
prawej stronie przy wjeździe od ulicy Legio-
nów. Drugi ciąg miejsc do parkowania 
dla 10 pojazdów będzie także po pra-
wej stronie, ale przy wjeździe od ulicy 
Krakowskiej. Płatne parkowanie zo-
stanie wprowadzone ponadto na ulicy 
Legionów, po jej prawej stronie, wjeż-
dżając z Rynku, do postoju taksówek 
(z wyjątkiem oczywiście wjazdu na plac 
Mickiewicza). W przyszłości władze 
naszego miasta starać się będą o zmia-

nę w umowie ze starostwem tak, aby 
plac Mickiewicza stał się deptakiem czy 
miejscem odpoczynku. Jak wspomnie-
liśmy całość podzielono na dwie strefy:  
„A” (plac Mickiewicza i ul. Legionów) 
i „B” (dotychczasowe miejsca parkin-
gowe). Ostatnią ważną zmianą jest to, 
że od 1 maja w strefie należy uiszczać 
opłaty w godzinach 7 – 17, a nie tak jak 
dotychczas 8 – 16. Strefa nie obowiązuje 
na placu obok hali sportowej przy uli-
cy 1 Maja, gdzie niegdyś przez pewien 
czas obowiązywały opłaty i stał nawet 
parkomat. Jak dowiedzieliśmy się od 
komendanta Straży Miejskiej w Andry-
chowie Krzysztofa Tokarza, w związku 
ze zmianami będzie zakupiony jeden 
parkomat, który stanie na ulicy Legio-
nów. Natomiast zostanie zdemontowa-
ne takie urządzenie znajdujące się przy 
uliczce wiodącej w kierunku kościoła 
Św. Macieja, a zostanie ono zamonto-
wane na placu Mickiewicza. W sumie 
całą strefę będą obsługiwać cztery par-
komaty zamiast trzech dotychczas.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Strefa obejmie prawą stronę ulicy Legionów do postoju taksówek.
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Ten parkomat zmieni lokalizację i stanie na pl. Mickiewicza.Na placu Mickiewicza, wjeżdżając od Legionów, będzie 
można zaparkować tylko po prawej stronie, a liczba po-
jazdów zostanie ograniczona do dziesięciu.

Zmieniają się też stawki za postój (zob. tabelka poniżej). Dotychczasowe obowiązywały od 2015 roku. 

1 Stawki opłat za poszczególne godziny postoju
Stawka 

godzinowa
Opłata 

faktyczna
Stawka 

godzinna
Opłata 

faktyczna
a za postój do 30 minut 1,50 zł 1,50 zł 1,00 zł 1,00 zł 
b za postój do jednej godziny 3,50 zł 3,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 
c za drugą godzinę postoju 4,20 zł 7,70 zł 3,00 zł 5,50 zł 
d za trzecią rozpoczętą godzinę postoju 5,00 zł 12,70 zł 3,60 zł 9,10 zł 

e
za każdą kolejną rozpoczętą godzinę postoju max do 
10 godzin 

3,50 zł max 37,20 zł 2,50 zł max 26,60 zł 

2 Opłaty abonamentowe za postój jednego pojazdu Stawka Stawka
a abonament postojowy dzienny 15,00 zł 10,00 zł 
b abonament postojowy 14 dniowy 60,00 zł 40,00 zł 
c abonament postojowy miesięczny 80,00 zł 60,00 zł 
d abonament postojowy kwartalny 150,00 zł 120,00 zł 
e abonament postojowy półroczny 280,00 zł 220,00 zł 
f abonament postojowy roczny 540,00 zł 400,00 zł 

Stawki zerowe za postój pojazdów samochodowych przysługują następującym użytkownikom: 
1) kierującym oznakowanymi pojazdami: Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Pogo-
towia Ratunkowego, Służby Więziennej, Urzędów Konsularnych, Żandarmerii Wojskowej, Wojska Polskiego, Urzę-
dów Celnych oraz służb miejskich (np. straż miejska); 
2) kierującym oznakowanymi pojazdami służb komunalnych (np. pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, 
wodno-kanalizacyjne, telekomunikacyjne) podczas usuwania awarii; 
3) kierującym innymi pojazdami świadczącymi usługi na rzecz miasta; 
4) osobom posiadającym karty parkingowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogo-
wym tj.: 
- niepełnosprawnym; 
- kierującym pojazdami przewożącymi osoby niepełnosprawne legitymujące się kartą parkingową; 
- kierującym pojazdami należącymi do placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełno-
sprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, przewożącym osoby mające 
znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostające pod opieką takiej placówki.
III. Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłat wymienionych w pkt I wynosi 50,00 zł.
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Nietuzinkowa uroda i talent to 
znaki rozpoznawcze Pani Emilii, 

która swoją przygodę z aktorstwem 
zaczęła już jako dziecko. - Pierwsze 
spektakle w przedszkolu, potem w szko-
le podstawowej, konkursy recytatorskie 
gminne i powiatowe. Udział w małych gru-
pach teatralnych i spektaklach rozwijały we 
mnie pasję. Dzięki andrychowskiemu Te-
atrowi Ruchu Forma poczułam, że aktor-
stwo to jest to! Trzeba spełniać marzenia, 
wierzyć i robić to, co sprawia nam przy-
jemność – wyznaje artystka. Po maturze 
nasza bohaterka zdała egzaminy (część 
praktyczną i teoretyczną) do Akademii 
Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiań-
skiego w Krakowie. Na tą prestiżową 
uczelnię niełatwo się dostać: na 30 
miejsc jest kilkuset kandydatów. - Je-
stem miłośniczką izraelskiego tańca Gaga 
i dobrego jedzenia. Interesuje mnie łączenie 
w sztuce muzyki, tańca i tekstu. W pra-
cy najbardziej cenię spotkania z ludźmi, 
prostotę oraz piękno. Istotną częścią mo-

jej codzienności jest rozwój duchowy 
oraz życie w zgodzie z naturą – czytamy 
w portfolio artystki. Po zakończeniu 
studiów Pani Emilia przeprowadziła 
się do Warszawy. Wybór nie był przy-
padkowy. Stolica daje aktorom wiele 
możliwości: liczne castingi, branża 
reklamowa i dubbing. W przyszłości 
aktorka chciałaby swoje życie zawodo-
we związać z filmem. „HA(E)USER”. 
To historia o oswajaniu zmiany, pró-
bie przyjęcia tego, co nowe. Tytułowy 
Haeuser to jeden z bohaterów, który 
próbuje mierzyć się ze swoją zmianą. 
Figura Kaspara Hausera stała się dla 
twórców inspiracją w potraktowa-
niu języka jako narzędzia nie opresji, 
ale metody oswajania, radzenia sobie 
z rzeczywistością. Spektakl powstał 
we współpracy z Festiwalem Nowe 
Epifanie jako efekt Laboratorium No-
wych Epifanii. Premiera miała miejsce 
5 marca. „HA(E)USER” zyskał bardzo 
dobre recenzje. Pochlebne opinie zy-

skała także Pani Emilia, odtwórczyni 
dwóch postaci, które się łączą i zmie-
niają: (…) Jego silną stroną są występują-
cy młodzi ludzie: trzy aktorki i jeden aktor. 
Każde z nich ma wyrazistą sceniczną oso-
bowość. (…) Największe wrażenie zrobiła 
na mnie rozmowa sióstr syjamskich, które 
mają być rozdzielone operacyjnie następne-
go dnia (Emilia Bury, Magdalena Fejdasz). 
Ale nie tylko – w zasadzie wszystkie sce-
ny zostały rozegrane spokojnie, z uwagą, 
mimo że czasem były bardzo dynamiczne. 
Relacje – zazwyczaj nie określone w jasny 
sposób w tekście – budowały się głównie 
w zachowaniach aktorów, którzy reagowali 
na siebie nawzajem, czasem tylko odwró-
ceniem głowy, spojrzeniem, lecz to były te 
najlepsze chwile. Robili to bowiem właśnie 
spokojnie, bez tak częstego u młodych ak-
torów ADHD, nadekspresyjności czy od-
wrotnie – namaszczenia (…) – czytamy 
w recenzji Teatrologii. 

ap Fot. Antonina Luiza Kwiatkowska, 

Emilia Bury – aktorka z Andrychowa
5 marca 2021 w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu miała miejsce premiera spektaklu „HA(E)USER”, 
w którym główną rolę zagrała 24-letnia andrychowianka Emila Bury, absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiań-
skiego w Krakowie. W swoim dossier może pochwalić się udziałem w licznych projektach teatralnych, występami w teledyskach 
muzycznych, dubbingiem w bajce Kot Pete. Pół roku spędziła w Anglii w ramach programu Erasmus + Wydział European Theatre 
Arts.
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Na początku pandemii

Jak przyznaje Kamil Szypuła, kierow-
nik Działu Organizacyjno-Prawnego 
i zarazem szef zakupów w Andorii, 
po wybuchu pandemii, w pierwszych 
miesiącach ubiegłego roku, na rynkach 
światowych dało się wyczuć szok. Od-
czuła to także andrychowska spółka. 
- Wtedy nastąpił spadek sprzedaży – stwier-
dza kierownik. - Stało się tak też między 
innymi dlatego, że część naszych produktów 
wysyłanych jest do Chin. Tam koronawirus 
występował wcześniej i już w grudniu 2019 
r. stamtąd było mniej zamówień. Cały 2020 
rok nie był jednak najgorszym rokiem. Jak 
informuje nasz rozmówca, koronawirus 
przyniósł zakładowi także pewne ko-
rzyści. Duże firmy odlewnicze, takie jak 
choćby w Węgierskiej Górce, nie były 
w stanie szybko przestawić produkcji 
i otworzyć się na nowe zamówienia. 
Skorzystała z tego Andoria, realizując 
ciekawe kontrakty na krótkie serie pro-
duktów. Dowodem na to, że spółka pra-
cowała niemal pełna parą były dymiące 
kominy z dwóch pieców, stanowiących 
serce zakładu. A przypomnijmy, o czym 
pisaliśmy już w Nowinach Andrychow-
skich, że andrychowska firma oferuje 
produkty wraz z obróbką, co już nie 
jest zbyt częstą działalnością w polskich 
odlewniach. Klient otrzymuje całkowi-
cie gotowy detal, nawet pomalowany. 
Nie musi szukać kolejnej firmy do ob-
róbki produktów. Wśród kooperantów 
Andorii są renomowane konsorcja wy-
twarzające windy i schody ruchome. 
W dobie pandemii udało się pozyskać 
do współpracy firmę z Niemiec, dla 
której produkowane są w Andrychowie 
osłony do silników traktorów. Nawią-
zano również współpracę eksportową 
ze skandynawskim wytwórcą niedu-
żych walców.
 
Więcej silników na eksport

Andoria kontynuuje produkcję silni-
ków. Urządzenia nie posiadające już 
atestów i homologacji na Europę, tra-

fiają na rynki krajów afrykańskich. Tam 
mają zastosowanie w agregatach prądo-
twórczych i urządzeń nawadniających 
pola. - Cztery, pięć lat temu nastąpiła pew-
na zapaść, bo weszły „podróbki” chińskie – 
wspomina Kamil Szypuła. - Już po roku, 
półtora zorientowali się, że to nasze silniki 
są lepszej jakości i potrafią działać przez 
nawet 25 lat. Wobec powyższego odnoto-
wujemy wzrost eksportu i jest to na pewno 
sukcesem Działu Sprzedaży Andorii. Obec-
nie produkujemy silniki w podwójnej ilości 
w stosunku do poprzednich lat. Moglibyśmy 
wysyłać ich jeszcze więcej, ale są ogranicze-
nia technologiczne. Produkujemy je jeszcze 
na maszynach z lat sześćdziesiątych i osiem-
dziesiątych, nie posiadających odpowiednio 
dużej przepustowości. Brakuje także kadr. 
Nie wszyscy potrafią tworzyć takie silniki.
W Andorii pracuje około 450 osób. 
Zatrudnienie utrzymuje się na nie-
zmienionym poziomie. Koronawirus 
nie doprowadził do żadnych redukcji. 
Oszczędności uzyskuje się innymi me-
todami. - Na załodze Zarząd Andorii nie 
oszczędza – dodaje kierownik. Firma 
skorzystała z rządowej Tarczy Antykry-
zysowej. Był to zastrzyk pieniędzy dofi-
nansowujący pulę na pensje za miesiące 
maj, czerwiec i listopad ubiegłego roku.

Trudny rok 2021

A jaki będzie obecny, 2021 rok dla An-
dorii? Tego jeszcze nie wiadomo. Jak za-
znacza jednak Kamil Szypuła, łatwo nie 
będzie. Firma już odczuwa niebywały 
wzrost cen surowców. Chodzi tu szcze-
gólnie o materiały wsadowe do pieców, 
drewno, metale, surówki itp. - Sytuacja, 
z tego co słyszę, będzie dramatycznie gorsza 
niż w 2020 roku – mówi kierownik. - Już 
w tej chwili ceny podskoczyły o 30 procent 
porównując grudzień do dnia dzisiejszego. 
Podam jeden przykład. Przyjeżdża do mnie 
dostawca z Częstochowy, właściciel firmy 
sprzedającej szynę, która potrzebna jest też do 
pieca. Przygotowując się do spotkania zapy-
tałem go telefonicznie o cenę. Podał ją, a gdy 
dojechał do Andrychowa było już o 10 złotych 
za tonę więcej. I tak wygląda cały rynek. Do 
tych podwyżek dochodzą wzrosty cen 
za prąd i gaz. Ten rok zatem, a zwłasz-
cza pierwszy kwartał, dla Andorii będzie 
trudny. Wzrost cen surowców wynika 
z tego, iż Chiny znów się rozpędzają 
i nie mając wystarczającego potencjału 
surowcowego, dokonują masowych za-
kupów, a to ma wpływ na centy.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Andoria w czasach COVID-19
Koronawirusowa pandemia, choć miała i ma nadal wpływ na działalność spółki Andoria, to jednak nie wyrządziła 
firmie krzywdy w 2020 roku. Mało tego, zakład w dziedzinie odlewnictwa skorzystał na rynkowych zawirowaniach. Co 
więcej, udało się pozyskać nowych odbiorców. I nawet eksportowa produkcja silników rozwijała się bardzo dobrze.
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zdrowie

W 2020 r. Fundacja „Promyczek” 
podjęła działania na rzecz utwo-

rzenia jednostki pobytu dziennego, czyli 
Warsztatu Terapii Zajęciowej dla doro-
słych osób z niepełnosprawnościami. 
We wrześniu 2020r. złożyła stosowne 
dokumenty w Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie w Wadowicach z prośbą 
o utworzenie jednostki. W następnych 
miesiącach podjęto kroki zmierzające do 
otwarcia działalności jednostki z datą 
30.12.2020 r. Dzięki działaniom Zarządu 
Fundacji „Promyczek” Burmistrz Gmi-
ny Andrychów Tomasz Żak przekazał 
w użyczenie budynek oraz ogród. Nie-
stety budynek wymagał generalnego 
remontu. Firma remontowo-budowlana 
codziennie walczyła z pojawiającymi się 
bolączkami i wyzwaniami m.in. popęka-
ną instalacją grzewczą, piecem czy rozpa-
dającymi się ścianami. Na szczęście udało 
się dostosować budynek do standardów 
związanych z pobytem osób niepełno-
sprawnych. Niestety z powodu wielu 
„niespodzianek” podczas prac koszty 
znacznie przekroczyły szacowaną kwotę 
remontu: wzrosła z zakładanych 180 ty-
sięcy zł do blisko 230 tysięcy zł. Aby móc 
spłacić zadłużenie Fundacja prowadzi li-
cytacje na FB „Licytacje na rzecz Fundacji 

„Promyczek””, gdzie trafiają prezenty od 
ludzi dobrej woli.

Zajęcia odbywają się w budynku przy 
ul. Krakowskiej 35. Po wejściu do środka 
„pachnie” nowością. Kolorowe sale tera-
peutyczne cieszą oczy. Podobnie kuch-
nia, w której podopieczni będą uczyć się 
prac z zakresu gospodarstwa domowe-
go. W Warsztacie udział biorą 22 osoby 
dorosłe z niepełnosprawnościami przez 
7 godzin dziennie. Funkcjonują one cały 
rok i będą organizować różne działania 
na rzecz integracji społecznej oraz propa-
gowania wiedzy o niepełnosprawności. 
WTZ „Promyczek” realizuje zadania 
w zakresie rehabilitacji społecznej i zawo-
dowej, zmierzające do ogólnego rozwoju 

Wyjątkowe warsztaty dla wyjątkowych osób czyli 

WTZ „Promyczek” w Andrychowie
30 grudnia 2020 ruszył pierwszy w naszej gminie Warsztat Terapii Zajęciowej dla dorosłych osób z niepełnosprawno-
ściami. W budynku przy ulicy Krakowskiej uczestnicy zajęć rozwijają swe talenty, nabywają nowe umiejętności oraz 
uczą się podstawowych czynności życia codziennego.
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wokół nas

i poprawy sprawności każdego uczestnika, 
niezbędnych do możliwie niezależnego, sa-
modzielnego i aktywnego życia w środowi-
sku oraz podjęcia pracy zawodowej. To ozna-
cza, że Uczestnicy Warsztatu mają uczyć się 
rożnych czynności, żeby móc w swoim domu 
i poza nim funkcjonować jak najbardziej sa-
modzielnie, umieć sobie poradzić w zwy-
kłych czynnościach życiowych.
- Chcieliśmy, aby osoby z niepełnosprawnościa-
mi nabywały umiejętności z zakresu rękodzieła, 
rzemiosła, ogrodnictwa oraz uczyły się podstawo-
wych domowych czynności: od prania po robienie 
przetworów. Ponadto Warsztat ma za zadanie 
przygotować osobę z niepełnosprawnością do ryn-
ku pracy – mówi Elżbieta Osowska Kierownik 
WTZ. 

Zarząd Fundacji „Promyczek” dziękuje oso-
bom, które zaangażowały się w pomoc, by 
Warsztat Terapii Zajęciowej „Promyczek” 
mógł rozpocząć swoją działalność:

Osobom, które podarowały swoją pracę 
na rzecz powstania Warsztatu wolontariu-
szom pracującym popołudniami i sobotami 
– młodym ludziom, którzy przez 2 miesią-
ce w wielkim zapałem, dzielnie pracowali 
w trudnych warunkach fizycznych, 
Rodzicom, którzy zaangażowali się w pomoc 
własnymi rękami podczas prac moderniza-
cyjnych, wszystkim ludziom, którzy znaleźli 
czas i pomogli w sprzątaniu.

Osobom, które podarowały wyposażenie dla 
Warsztatu:
Firmie Wela – Państwu Augustyniakom,
Firmie Fill – Państwu Góralczykom,
Firmie Electrolux Poland Sp. z o.o.
Panu Dominikowi Mrzygłodowi,
Pani Katarzynie Kocembie i wolontariuszom.

Osobom, które wpłacały datki na konto i na 
zbiórkę na portalu internetowym zrzutka.pl.
Osobom, które oddawały wspaniałe rzeczy 
na licytację oraz tym które te rzeczy z zapa-
łem licytowały.

Osobom, które obiecały stale wspierać nasze 
działania poprzez ofiarowane dary:
Państwu Małgorzacie i Piotrowi Handzlikom 
za stałą dostawę tkanin,
Pani Dorocie Młynarczyk za dostawę świeże-
go drewna i kory,
Panu Michałowi Mazgajowi za drewno goto-
we do użycia,
Wszystkim darczyńcom drobnych rzeczy – 
nici, guzików, materiałów florystycznych itp.

km, ap Fot. Anna Piotrowska 

Ogłoszenie

Jesteśmy rodzicami 24-letniego Marka, którego los pozbawił wzroku od 
pierwszych dni życia. Nie potrafimy tego zmienić. Chcielibyśmy jednak dać 
naszemu dziecku   jakiś klucz do świata, który ciągle  jeszcze  jest przed  nim 
zamknięty. Marek nie potrafi samodzielnie poruszać się w otoczeniu. Umiejęt-
ności, które są do tego niezbędne, nasz syn zdobywa podczas specjalistycznych 
turnusów z wykorzystaniem urządzeń rehabilitacyjnych do terapii przestrzen-
nej. Ze względu na widoczne postępy w rozwoju psycho-ruchowym syna, zde-
cydowaliśmy się na zabieg operacyjny fibrotomii metoda Ulzibata. Zabieg ten 
zmuszeni  byliśmy sfinansować sami (10.900 zł), ponieważ syn skończył 20 lat 
i nie jest już dzieckiem. Organizacje pomagają dzieciom  tylko do 18 roku ży-
cia. Po tym zabiegu wskazana jest intensywna rehabilitacja ruchowa, co wiąże 
się z  koniecznością uczestnictwa Marka w turnusach rehabilitacyjnych. Opty-
malne warunki dla postępującej terapii zapewniają 2-3 turnusy po zabiegu tj. 
4 tygodnie intensywnego usprawniania, 6 tygodni przerwy. Całkowity koszt 
turnusu wynosi 4800 zł. w specjalnym programie leczniczo- rehabilitacyjnym. 
Kwota ta przekracza możliwości finansowe naszej rodziny. Jesteśmy bezsilni 
wobec wysokich kosztów rehabilitacji.
Do wszystkich osób, które mogły by i chciały wesprzeć nasze starania kieruje-
my serdeczną prośbę o pomoc finansową.
Wierzymy, że w stronę Marka wyciągnie się niejedna pomocna dłoń, która uła-
twi naszemu synowi postawienie kolejnego samodzielnego kroku. Zmieniając 
przyszłość jednego dziecka, zmieniamy przyszłość całego świata. 

Jolanta i Przemysław Okręgliccy

Drodzy przyjaciele!
Czy zastanawialiście się  nad tym, jak dużo zależy od ludzkich dłoni?  
Dla wielu z nas po prostu uścisk dłoni, splecione dłonie  lub pomocna 
dłoń. Wystarczy jednak zamknąć oczy aby się przekonać, że dłoń może 
być także dobrym przewodnikiem. Dzięki wrażliwym palcom wszystko 
nabiera rzeczywistych kształtów, układa się w logiczną całość..



20 radioandrychow.pl

na sygnale

Nielegalna plantacja marihuany na zapleczu sklepu
Początkiem marca andrychowscy policjanci, podczas wspól-
nych działań z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śled-
czego Policji w Opolu, ujawnili nielegalną plantację mari-
huany na terenie gminy Andrychów. Plantacja znajdowała 
się na zapleczu jednej z placówek handlowych. W pomiesz-
czeniu przystosowanym do uprawy narkotyków, funkcjo-
nariusze znaleźli 76 krzewów konopi indyjskich, z których 
można było uzyskać susz marihuany o czarnorynkowej 
wartości ponad 50 tys. złotych. Rośliny były w różnym 
stanie rozrostu od 10 do 160 cm. W trakcie prowadzonych 
przez policjantów czynności na miejsce przyjechał właściciel 
nielegalnej plantacji. 

Śmigłowiec LPR na ratunek mieszkańcom naszej gminy 
6 marca w jednym z domów na os. Hulakówka doszło do 
zasłabnięcia kobiety – przekazują strażacy z OSP Zagórnik. 
Z powodu braku dostępnej karetki na miejsce zadyspono-
wano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. 

Strażacy podsumowali rok 2020
Ponad 1800 interwencji, w tym 446 pożarów, uratowane 
mienie warte 70 mln zł, 118 przeprowadzonych kontroli – 
końcem lutego na uroczystej odprawie wadowiccy strażacy 
podsumowali miniony rok pod kątem działań związanych 
z ochroną przeciwpożarową. Wprowadzone ograniczenia 
i czasowe lockdowny skutkowały np. mniejszą liczbą wy-
padków drogowych. Do 40% pożarów doszło na nieużyt-
kach rolnych. Co dwa dni strażacy wyjeżdżali do fałszy-
wych alarmów, najczęściej sygnalizowanych przez czujki 
systemów przeciwpożarowych. Wśród największych akcji 
w jakich brali udział strażacy były akcjach, w których bra-
li udział strażacy były pożar zakładu do produkcji palet 
w Andrychowie czy pożar hal w Izdebniku. 

Pożar sadzy w kominie
9 marca w godzinach porannych strażacy interweniowali 
w jednym z domów w Targanicach, w którym doszło do 
pożaru sadzy. W całej okolicy było duże zadymienie. Na 
szczęście nikomu nic się nie stało. W okresie grzewczym 
ilość wyjazdów strażaków do pożarów sadzy w kominach, 
poddaszy i dachów drastycznie wzrasta. W wielu przy-
padkach udałoby się uniknąć pożarów, gdyby właściciele 
obiektów dbali o kominy odprowadzające produkty spala-
nia z pieców ogrzewających ich domy. - Szczególne znaczenia 
ma dbałość o przewody odprowadzające produkty spalania od pa-
lenisk opalanych paliwem stałym. Często przez niesprawny prze-
wód kominowy dochodzi do pożarów budynków oraz podtrucia 
tlenkiem węgla potocznie nazywanym czadem – mówi mł. bryg. 
Tomasz Kasperek z JRG

Rozbój na seniorce
W połowie marca, na jednej z ulic w Andrychowie, 78-let-
nia mieszkanka miasta została zaatakowana przez trzech 
mężczyzn, którzy ukradli jej torebkę wraz z dwoma portfe-
lami, dokumentami, telefonem komórkowym i pieniędzmi 
w kwocie 100 złotych, po czym uciekli z miejsca. Powia-
domieni o sytuacji andrychowscy policjanci natychmiast 
podjęli czynności zmierzające do zatrzymania sprawców 
przestępstwa. W działaniach użyto również psa tropiące-
go. Zaledwie dwie godziny od zdarzenia mężczyźni zostali 
ustaleni i zatrzymani na terenie miasta. Jak się okazało to 
mieszkańcy Andrychowa w wieku od 21 do 25 lat. Dodatko-
wo, najstarszy z mężczyzn był poszukiwany do odbycia kary 
jednego roku pozbawienia wolności za kradzieże. W wy-
niku dalszych czynności policjanci ustalili, że skradzioną 
torebkę wraz z całą zawartością sprawcy ukryli w rejonie 
rzeki na terenie Andrychowa. Okazało się, że mężczyźni 
zaraz po zdarzeniu, przy pomocy skradzionej karty banko-
matowej próbowali wypłacić pieniądze z bankomatu w są-
siedniej miejscowości, jednak to im się nie udało. Kolejnego 
dnia, andrychowianie zostali doprowadzeni do Prokuratury 
Rejonowej w Wadowicach, gdzie zostały im przedstawione 
zarzuty rozboju oraz usiłowania kradzieży z włamaniem, 
do których się przyznali. Sąd Rejonowy w Wadowicach na 
wniosek prokuratury zastosował wobec podejrzanych śro-
dek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania 
na trzy miesiące. Mężczyznom grozi do 12 lat więzienia. 

Gmina Kęty. 20-latka jednym przejazdem uzbierała  
26 punktów i straciła prawo jazdy
Policjanci z oświęcimskiej grupy Speed przerwali niebez-
pieczną jazdę 20-letniej mieszkanki Tychów. Młoda kierują-
ca w terenie zabudowanym pędziła z prędkością 117 km/h, 
łamiąc wiele przepisów drogowych. Straciła prawo jazdy 
uzyskane 1,5 roku temu.
21 marca policjanci pilnowali bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym na trasie Oświęcim – Kęty (DW 948). Tuż po godzi-
nie 10.00 w Łękach zauważyli samochód marki Audi, który 
z dużą prędkością wyprzedza inne pojazdy na podwójnej 
ciągłej, przejściu dla pieszych oraz skrzyżowaniu. Policjanci 
natychmiast pojechali za pojazdem mierząc jego prędkość. 
Policyjny miernik wskazał, że audi w terenie zabudowanym 
jedzie z prędkością dochodzącą nawet do 117 km/h. Funk-
cjonariusze natychmiast włączyli sygnały uprzywilejowania 
przerywając niebezpieczną jazdę. Kiedy audi zjechało na 
pobocze okazało się, że za jego kierownicą siedzi 20-letnia 
mieszkanka Tychów. Policjanci poinformowali ją o wszyst-
kich wykroczeniach, których się dopuściła. Przejazdem na 
dystansie zaledwie kilku kilometrów uzyskała w sumie 26 
punktów karnych i straciła prawo jazdy, które policjanci za-
trzymali jej elektronicznie.

Przypominamy, że kierowca, który posiada uprawnienia 
od ponad roku i przekroczy liczbę 24 punktów karnych za 
wykroczenia drogowe traci uprawnienia do kierowania. 
Z kolei kierowca, który posiada uprawnienia mniej niż 
12 miesięcy, straci prawo jazdy uzyskując już 20 punktów 
karnych.
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samorząd

W marcu do sejmowej Komisji Samorządu Terytorialne-
go i Polityki Regionalnej trafił senacki projekt ustawy 

o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu teryto-
rialnego (druk 971). Teraz jest w tzw. „pierwszym czytaniu”. 
Tak pisze o tym Portal Samorządowy: Projekt dotyczy wyrów-
nania ubytków w dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 
spowodowanych wprowadzeniem w 2019 r. zmian w ustawie z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). 
Zakłada on zwiększenie wysokości udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych: z 39,34 do 43,93 proc. w przypad-
ku gmin, z 10,25 do 11,49 proc. w przypadku powiatów i z 1,60 do 
1,79 proc. w przypadku województw.
Samorządowcy twierdzą, że bez zwiększenia udziału gmin 
w dochodach od osób fizycznych nie będzie możliwy dalszy 
rozwój miast i wsi, a do tego brak funduszy ograniczy ich sa-
modzielność finansową.
Senat poparł oczekiwania polskich samorządów i tak powstał 
projekt, który wpłynął do Sejmu – w naszych gminach miało-
by zostawać o 4,59 proc. naszych podatków więcej niż do tej 
pory – z 39,34 do 43,93 proc. Tak więc ustawa, a właściwie jej 
projekt, dokonuje korekty wskaźnika w podstawie wylicza-
nia udziałów gminy, powiatu albo województwa we wpły-
wach z podatku dochodowego. Senatorowie piszą w sowim 
uzasadnieniu, że Efektem wskazanych zmian będzie poprawa 
sytuacji finansowej JST w wyniku zwiększenia dochodów uzyski-
wanych z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 
fizycznych - czytamy w uzasadnieniu. 
Sprawa ciągnie się od końca zeszłego roku i wciąż nie wiado-
mo, jaki będzie finał – czy Sejm poprze senacki projekt?
Poparły go już liczne związki samorządowe, jak np. Związek 
Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Miast 
Polskich czy Śląski Związek Gmin i Powiatów. 
Tymczasem 17 marca 2021 r. ten sam Portal Samorządowy 
pisze, że rząd planuje w swoim Polskim Nowym Ładzie pod-
niesienie kwoty wolnej od podatku z 8 tys. zł do 30 tys. zł. 
Samorządowcy mówią krótko: jeśli tak się stanie, to naszym 
kosztem. Niektórzy już zaczęli liczyć i oszacowali swoje 

ewentualne straty. Toruń np. wyliczył, że straci 140 mln, Lu-
blin – 160 mln… Generalnie każdy samorząd może się liczyć 
z ubytkiem finansowym rzędu 10 proc. swego rocznego bu-
dżetu W przypadku Andrychowa może to być ubytek od kil-
kunastu do nawet 20 mln zł.
Wielu samorządowców popiera podniesienie kwoty wolnej 
od podatku, ale nie kosztem miast, miasteczek i wsi, i dlatego 
łączą projekt senacki z pomysłem rządowym. Jeśli tak by się 
stało, to samorządy nie stracą, bo wyrówna im to podniesie-
nie udziału w podatku PIT.
Choć „piłka jest po stronie” premiera, to ze strony rządu nie 
ma ani zaprzeczenia, ani potwierdzenia, że chce zwiększyć 
kwotę wolną od podatku. 
Nerwowemu wyczekiwaniu towarzyszą tymczasem katego-
ryczne stwierdzenia: - Będziemy bankrutować – mówi prezy-
dent Torunia Michał Zalewski. 
- Dochody Jednostek Samorządu Terytorialnego będą nieadekwatne 
do zadań – dodaje Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.
Samorządowcy wciąż czekają na decyzję rządu i na to, co z se-
nackim projektem zrobi Sejm.                                                   
           mn

Nadzieje i obawy samorządów
Czy samorządy dostaną więcej z naszych podatków? Tak mówi projekt senacki i samorządowcy gorąco go popierają. 
Równocześnie rośnie obawa, że w ramach Polskiego Nowego Ładu rząd zwiększy kwotę wolną od podatku z 8 do 30 
tysięcy… i dobędzie się to kosztem samorządów. Gminy stracą ok. 10 proc. dotychczasowego budżetu.



22 radioandrychow.pl

wspomnienie

Już z początkiem maja 1945 r. na wieść, że „coś się dzieje” 
na terenie zakładów, zaczęli się zgłaszać dalsi pracowni-

cy IG Farben-Industrie. Samorzutnie, mimo niemożliwości 
uregulowania sprawa płacowych, pracownicy przystąpili do 
oczyszczania urządzeń produkcyjnych, do naprawy instalacji 
elektrycznej, zabezpieczania dachów, które w czasie działań 
wojennych zostały podziurawione kulami oraz uporządkowa-
nia terenu, na którym toczyły się walki.
Tymczasem dnia 15 czerwca 1945 przybył na teren zakładów 
przedstawiciel armii radzieckiej w randze majora i oświadczył, 
że działając na podstawie rozkazu nr 3851 sztabu marszałka 
Koniewa, musi zbierać całe wyposażenie pozostawione przez 
IG Farben-Industrie, ponieważ powyższe zakłady przed ro-
kiem 1939 nie istniały na terenie Andrychowa i w czasie wojny 
zostały przeniesione tutaj z części zachodniej Niemiec, a tym 
samym zostały zaliczone jako zdobycz wojenna.
O fakcie powyższym zawiadomiłem Urząd Wojewódzki 
w Krakowie, który upoważnił mnie do dalszego działania, tj. 
zwrócenia się do sztabu marszałka Koniewa o anulowanie po-
wyższego rozkazu. Tego rodzaju działanie można było realizo-
wać wyłącznie przez Biuro Łącznika Wojsk Polskich z Armią 
Radziecką.
W tym czasie funkcję Łącznika sprawował pułkownik WP Eu-
geniusz Szyr1. Kwatera Łącznika znajdowała się w Katowicach 
przy ul. Kilińskiego 42. Pułkownik Szyr żywo osobiście zain-
teresował się sprawą Andrychowa, przyrzekając niezwłoczną 
pomoc i polecił zająć się nią swemu adiutantowi kpt. Elsnero-
wi. Jeszcze tego samego dnia wyruszyliśmy z kpt. Elsnerem 
na poszukiwanie miejsca postoju Sztabu marszałka Koniewa. 
Okazało się to niezmiernie trudne i zabrało nam mnóstwo 
czasu, bowiem miejsce postoju Sztabu ciągle się zmieniało. 
Wreszcie jednak udało się kpt. Elsnerowi doręczyć pismo płk. 
Szyra Sztabowi marszałka Koniewa. Sprawa została szyb-
ko załatwiona i wymagał tylko aprobaty władz wojskowych 
z Moskwy. Po upływie kilkunastu dni do Andrychowa rzeczy-
wiście przyszło pismo anulujące rekwizycję urządzeń produk-
cyjnych i obrabiarek po byłej fabryce IG Farben – Industrie. Na-
leży zaznaczyć, że biorąc pod uwagę obowiązujący wówczas 
stan wojenny, uzyskanie pozytywnej i zatwierdzonej odpowie-
dzi z Moskwy w ciągu kilkunastu dni było dużym sukcesem. 
(Oryginał owej odpowiedzi powinien znajdować się w aktach 
zakładowych, gdyż własnoręcznie przekazałem go mojemu 
następcy w grudniu 1947 r.)
Ale jak to bywa na wojnie (choć wojna się skończyła, stan wo-
jenny trwał nadal) wypadki toczyły się szybko i w między-
czasie cały sprzęt obrabiarkowy oraz urządzenia pomocnicze 
i materiały z byłej fabryki IG Farben w Andrychowie zostały 
załadowane na transport kolejowy, który odszedł w niewia-
domym kierunku. Odszukanie go i zwrócenie z powrotem do 
Andrychowa stało się niewykonalne.

Wobec takiego stanu rzeczy Urząd Wojewódzki w Krakowie 
zrezygnował z uruchomienia zakładu metalowego w Andry-
chowie i powierzył mi inne zadanie, mianowicie odszukanie 
sprzętu maszynowego z Warsztatów Kolejowych Kraków-
-Płaszów, który to sprzęt został wywieziony przez okupan-
ta na Zachód. W związku z powyższym zadaniem zostałem 
skontaktowany z przedstawicielami Dyrekcji PKP w Krako-
wie, którzy zaproponowali mi wyjazd samochodem PKP na 
tereny zachodnie, a w szczególności do Wrocławia. Wówczas 
to wpadłem na pomysł, aby wyzyskać możliwość transpor-
tu kolejowego i rewindykacją objąć urządzenia produkcyjne 
wspomnianej już fabryki „Molitor” w Krakowie, które zosta-
ły wywiezione w r. 1944 przez znaną mi fabrykę niemiecką 
z Wrocławia i aby odzyskanym sprzętem „Molitoru” wy-
posażyć zakłady w Andrychowie. Projekt mój uzyskał pełną 
aprobatę Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, tym bardziej, 
że w „Molitorze” zainstalowały się już Zakłady Energetyczne. 
Podróż do Wrocławia obfitowała w wiele niezwykłych przy-
gód i emocji wobec licznych transportów wojskowych podą-
żających w różnych kierunkach, zaminowania poboczy i dróg 
i dużych objazdów wskutek wysadzenia mostów itp. Już 
przed samym Wrocławiem niewiele brakowało, by nasz wy-
jazd skończył się smutnym epilogiem: jeden z samochodów 
jadących przed nami wpadł na poboczu na minę – co z niego 
zostało lepiej nie wspominać. Nad miastem unosiły się jesz-
cze dymy z pogorzelisk, a liczne leje po bombardowaniu lot-
niczym i ostrzale artyleryjskim świadczyły o stoczonych tutaj 
ciężkich walkach.
Po długich poszukiwaniach udało nam się ustalić, gdzie znaj-
dują się poszukiwane maszyny, względnie takie, które mogą 
nam być przydzielone do rewindykacji.
Po nader skomplikowanych wysiłkach otrzymałem pisemną 
zgodę Pełnomocnika Komitetu Ekonomicznego Rady Mini-
strów na miasto Wrocław na zabranie i przewiezienie maszyn, 
obrabiarek i materiałów pomocniczych do Krakowa. Wymaga-
ne było jeszcze tylko zezwolenie ze strony Komendantury Ar-
mii Radzieckiej na zabranie i przewiezienie tych maszyn przez 
teren ściśle wojenny. Po przedstawieniu sprawy i dokładnym 
umotywowaniu, dlaczego proszę o przedmiotowe zezwolenie, 
otrzymałem pismo imienne tj. wystawione na moje nazwisko, 
uprawniające mnie do wywiezienia maszyn i sprzętu z terenu 
Wrocławia (pismo to w oryginale, podpisane przez radzieckie-
go generała zachowałem jako pamiątkę z tamtych czasów).

(Endnotes)
1. Eugeniusz Szyr był przed wojną działaczem komunistycz-
nym i uczestnikiem walk w Hiszpanii w roku 1937. Po wojnie 
pełnił liczne funkcje państwowe, był miedzy innymi przewod-
niczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
i ministrem w kilku rządach.

Wspomnienia andrychowskie Romana Karatnickiego część II

W tej części wspomnień warto zwrócić uwagę na opis realiów powojennych, szczególnie w dramatycznej relacji z po-
dróży samochodem do Wrocławia, po drogach, które nie były jeszcze rozminowane. Trzeba docenić bezkompromisowe 
(i uwieńczone sukcesem) starania Romana Karatnickiego o wyposażenie andrychowskiej fabryki w maszyny i urządzenia.

Andrzej Fryś

Chcemy przywieźć do Andrychowa to, co wywieziono z Płaszowa do Wrocławia
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Miejska Biblioteka Publiczna działa w sieci 
Załóż konto online! To łatwiejsze niż myślisz.
Podaj w bibliotece swój adres e-mail, zostanie on przypisany do konta internetowego.

Dostęp do konta Czytelnika

Czytelnicy posiadający konto w bibliotece mają możliwość samodzielnego:
•	 sprawdzania stanu konta,
•	 rezerwowania książek,
•	 zamawiania książek.

Po uruchomieniu katalogu online (andrychow-mbp.sowa.pl) znajdź zakładkę pod nazwą „Konto”. 

Klikamy „Konto”. Na ekranie ukaże się: Sposób logowania.  
Aby zalogować się, należy podać:

•	 login LUB adres e-mail

•	 indywidualne hasło czytelnika

Jeśli czytelnik nie ma ani loginu, ani e-maila przypisanego do konta, wówczas powinien 
wprowadzić pełny numer karty bibliotecznej.
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Nie pamiętam hasła!
Użytkownik posiadający adres e-mail powinien poniżej formularza logowania kliknąć odnośnik „Nie 
pamiętasz hasła?”. Po wprowadzeniu swojego adresu e-mail, wysłana zostanie wiadomość zawierająca 
odnośnik (link) do strony, na której będzie można ustanowić nowe hasło dostępu do konta. Można 
podać dowolny adres e-mail: zarówno osobisty (używany do logowania), jak i e-mail do powiadomień. 
Jeśli e-mail jest przypisany do więcej niż jednego konta czytelnika (np. konta członków rodziny), 
wiadomość będzie zawierać odnośniki umożliwiające odzyskanie dostępu do każdego z tych kont.

Nowe hasło logowania może także wygenerować bibliotekarz, przy czym wymagana jest osobista 
obecność czytelnika (lub jego prawnego opiekuna) w bibliotece. Spowodowane jest to brakiem 
możliwości weryfikacji tożsamości czytelnika, gdy taka prośba jest zgłaszana np. telefonicznie. 
Na miejscu bibliotekarz będzie mógł przypisać adres e-mail do konta (wówczas link do zmiany 
hasła zostanie wysłany na ten adres), albo przypisać login (jeśli czytelnik jeszcze go nie posiada) 
i wydrukować informacje o dostępie do konta wraz z jednorazowym hasłem

Po zalogowaniu się do konta Czytelnik może:

•	 sprawdzić wypożyczone książki,

•	 historę wypożyczeń,

•	 dokonać rezerwacji książki.

Rezerwacja książki dostępnej w bibliotece
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Zamówienie książki aktualnie wypożyczonej przez innego Czytelnika

Zasady działania koszyka
Czym jest koszyk?
Koszyk jest miejscem, w którym można przechować znalezione w katalogu pozycje, zanim wykona się 
dla nich jakąś akcję. Do koszyka dodaje się pojedyncze pozycje, podobnie można z niego pojedyncze 
pozycje usuwać. Sam fakt dodania pozycji do koszyka  nie oznacza  jeszcze, że np. będzie ona dla 
Ciebie zablokowana do późniejszego wypożyczenia. Ale ułatwi podjęcie ostatecznej decyzji, które 
pozycje z koszyka chcesz wypożyczyć.
O tym, czy dana pozycja jest dodana do koszyka, informuje ikonka, która jest widoczna ponad 
opisem bibliograficznym. Aby przejść do koszyka, wystarczy kliknąć ikonę w prawym górnym rogu 
strony. Liczba wyświetlana w małym, czerwonym kółku, informuje ile pozycji aktualnie znajduje się 
w koszyku.

Czy koszyk jest trwały?
Jeśli nie jesteś zalogowany, lub pracujesz w katalogu, który nie obsługuje konta czytelnika, dane 
koszyka są przechowywane po stronie przeglądarki (w tzw. lokalnym magazynie). Dzięki temu 
możesz zamknąć przeglądarkę, otworzyć ją w innym dniu, a Twój koszyk nadal będzie wypełniony. 
Niemniej, jeśli z komputera korzystają inne osoby na tym samym profilu, wówczas będą mogły ten 
koszyk zmodyfikować lub wyczyścić.
Po zalogowaniu się na konto czytelnika rozpoczynasz korzystanie z trwałego koszyka, który zapisany 
jest na Twoim koncie. Jest to odrębny koszyk od tego, który był zapamiętany przez przeglądarkę 
przed zalogowaniem się. Jeśli chcesz, aby koszyk lokalny został zapisany na trwałe, przejdź na stronę 
koszyka i wybierz przycisk „Przenieś”. Trwały koszyk będzie dla Ciebie dostępny także po zalogowaniu 
się na konto czytelnika z innego komputera lub urządzenia mobilnego.

Co można zrobić z koszykiem?
Po wyświetleniu koszyka (ikona w prawym górnym rogu strony) będą prezentowane wszystkie 
dodane do niego pozycje. Można w tym miejscu, w wygodny sposób, wypożyczyć wybrane pozycje 
lub zapisać się do kolejki oczekujących. 
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Ponadto, w prawej części koszyka znajdują się ikony operacji:

•	  umożliwiającej wyczyszczenie wszystkich pozycji z koszyka,

•	  generującej podstronę z koszykiem w formacie do wydruku na drukarce,

•	  pozwalającej wysłać zawartość koszyka e-mailem.





30



31Nowiny Andrychowskie, nr 4 (364) - kwiecień 2021

ZHP

Audycje historyczne 
 w każdą środę o 12.00

AHA czyli Archiwum Hufca An-
drychów powstaje po to, aby pie-

lęgnować pamięć o andrychowskich 
harcerzach. Tworzymy archiwum 
wszystkiego, co jest związane z andry-
chowskim harcerstwem od jego począt-
ków przez dekady!

Digitalizujemy pamiątki własne oraz 
naszych bliższych i dalszych znajo-
mych, rodziny, przyjaciół, zbieramy 
informacje o tym, gdzie andrychowscy 
harcerze wyjeżdżali na obozy. 
W celu promocji andrychowskiego har-
cerstwa i jego historii utworzyliśmy na 
Facebooku grupę i stronę AHA czyli 
Archiwum Hufca Andrychów. Zapra-
szamy Was do dołączenia i do wsparcia 
naszych zbiorów!
Chcemy zbierać Wasze wspomnie-
nia w postaci zdjęć, skanów zdjęć, 
pamiątek, zdjęć Waszych pamiątek, 
pocztówek, przedmiotów, proporców, 
naszywek... a także wspomnienia w po-
staci harcerskich życiorysów. Pragnie-
my utrwalać dekady działalności an-
drychowskich harcerzy, żeby pokazać 
jak dawniej „wyglądało” harcowanie 
i służba.
Ufamy, że gromadzony nie od dzisiaj 
materiał pozwoli w przyszłości na zor-
ganizowanie kolejnej wystawy, a może 
nawet wydanie jakiejś lokalnej mono-
grafii? 
Jeśli nosisz w sercu harcerskie ideały...
Jeśli wypowiedziałeś kiedyś słowa 
przysięgi zucha, przyrzeczenia harcer-
skiego, zobowiązania instruktorskie-
go...

Mamy nadzieję, że zaczniesz śledzić na-
sza grupę i stronę AHA i podzielisz się 
z nami swoimi harcerskimi zdjęciami, 
pamiątkami i wspomnieniami.
Można pisać do nas: 
krag.ogien@gmail.com

Kontaktować się przez Messenger lub 
przekazywać swoje harcerskie pamiątki 
(na zawsze lub do zeskanowania i odda-
nia) do siedziby Nowin Andrychowskich.
Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!

Więcej informacji na radioandrychow.pl

Krąg Instruktorów i Starszyzny „Ogień” działający od dwóch lat przy Hufcu ZHP Andrychów, podjął w roku jubileuszu 
45-lecia powstania naszego Hufca (2021r.) działania związane z archiwizacją, opracowywaniem i udostępnianiem 
materiałów o andrychowskim harcerstwie.

AHA czyli Archiwum Hufca Andrychów
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Trzeba wiedzieć, że tartak andrychowski nie był jedynym 
w okolicy. Był jeszcze tartak należący do Stanisława Kra-

marza, Stanisława Kusia i Stefana hr. Bobrowskiego. To były 
tartaki prywatne, przeważnie z napędem wodnym. Tartak 
Stefana hr. Bobrowskiego działał do II połowy lat dwudzie-
stych XX w. Potem został zlikwidowany. Na przełomie lat 
1921/22 na działce Stefana hr. Bobrowskiego (5 morgów) 
wybudowano przetwórnię drewna i tartak parowy. Tartak 
sułkowicki i przetwórnia drewna w Andrychowie połączyły 
się w jedną spółkę. Powstała firma przejęła majątek i pra-
cowników obu spółek. Do tego dołączyli się akcjonariusze, 
którzy wnieśli udziały w wysokości 1 712 085 dolarów. Nie-
długo potem, 17 marca 1924 roku powołano Radę Nadzor-
czą – prezesem został Stefan hr. Bobrowski. Od początku ist-
nienia Spółka ta wykorzystywała kredyty bankowe. Tartak 
swoje surowce czerpał z okolicznych lasów (które należały 
do Habsburgów). Zatrudniano tu 60 osób i wyrabiano tar-
cicę budowlaną i stolarską. Produkowano wyroby na eks-
port i na potrzeby rynku krajowego. Produkowano m.in. „ 
skrzynki jajczarskie ‘’ i inne opakowania handlowe. Mimo 
to spółka cały czas miała problemy finansowe. Nie było fun-
duszy na surowiec. Przez to występowały częste przestoje. 

Urzędnicy zarabiali od 150 do 200 zł miesięcznie a robotnicy 
od 80 do 100 złotych. Pod koniec 1930 roku straty spółki wy-
nosiły 26 397,06 zł. Spółka upadła. Całość przedsięwzięcia 
została w rękach Stefana hr. Bobrowskiego. Jednakże z po-
wodu stagnacji w 1931 roku spadła ilość zamówień.
Od 3 listopada 1932 roku tartak znalazł się pod zarządem 
miejscowego banku z powodu zadłużeń. Było coraz gorzej. 

Dawny Andrychów w obiektywie Władysława Mrzygłoda

O tartaku w pigułce
Dotąd przedstawiłem czytelnikom Nowin Andrychowskich temat dotyczący Stawu i Młyna Anteckich oraz sklepu PSS 
znanego jako „Blaszak‘’. Dzisiejszym bohaterem będzie Andrychowski Tartak Przemysłu Drzewnego.
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Również zarząd Dóbr Żywieckich upomniał się o zaległe 
długi za drewno. 28 grudnia 1938 roku do tartaku wszedł 
likwidator – Tadeusz Szczerski. 
Podczas okupacji tartakiem zarządzał Treuhandler Wiktor 
Rohr. Zatrudniano kilkudziesięciu robotników i wytwarza-
no nadal tarcicę (wszystko na potrzeby okupanta). W 1945 
roku tartak upaństwowiono. Do około roku 1990 tartak 
pracował na potrzeby społeczne. W latach 1965-1990 firma 
zatrudniała od 150 do 160 pracowników – w tym także ko-
biety (w ilości około 16 osób). Z czasem, bo w latach 70-tych 
zmodernizowano halę główną m.in. założono sterowany 
trak przez to polepszyły się warunki pracy i płacy. Zarob-
ki wynosiły od 4,5 do 6 tysięcy złotych miesięcznie. Od 
roku 1950 tartakiem rządziło wielu dyrektorów: Eugeniusz 
Szuszkiewicz, Ignacy Zaświadczyk, Karol Bednarz, inż. Je-
rzy Dobnar, inż. Wacław Paździor, mgr inż. Józef Biliński, 
inż. Marian Ozóg, Józef Kiełbasa, Jerzy Matiaszek, inż. Le-
sław Pałosz. 
Przejdźmy dalej. W pewnym okresie czasu (znanym pew-
no czytelnikom Nowin Andrychowskich) nastąpiły nieod-
wracalne w skutkach zawirowania społeczno-polityczne. 
Sytuacja o której mówię doprowadziła do wielu kłopotów 
finansowych, kadrowych i zaopatrzeniowych w tartaku. 
Dotyczyło to też problemów związanych ze zbytem. Spo-
wodowała ona, że 1 listopada 1992 roku tartak został od-
dany w dzierżawę Spółce „ULIDO’’. Tylko po co? Celowe 
działania? Owa firma zatrudniała ledwo kilkanaście osób. 
Były to także działania celowe. Produkowano skromne ilo-
ści tarcicy i skrzynek do opakowań handlowych. Nastał ma-
rzec 1997 roku – firma, która czyhała na ten teren dopięła 
swego. Tartak został sprzedany i przestał istnieć

Tekst i zdjęcia
Władysław Mrzygłód

Literatura:
1 . Dr Adam Wiktor „Historia andrychowskiego tartaku’’  (cz. 1 i 2)
2 . Julian Zinkow „Wadowice i okolice ‘’ – przewodnik monograficzny
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Niespełna cztery miesiące później, na deskach Teatru Miej-
skiego w Krakowie (obecnie Teatr im. J. Słowackiego) 

odbyła się prapremiera „Wesela” według dramatu Stanisława 
Wyspiańskiego, jednego z licznych gości państwa Rydlów. 
16 marca br. minęła 120 rocznica tamtej prapremiery. Upływ 
czasu nie zdezaktualizował walorów tekstu. Sztuka wysta-
wiana jest po dziś dzień i niezmiennie stanowi dla Polaków 
okazję do przyglądania się sobie w „narodowym lustrze”.
Rocznica jest tylko pretekstem do tego, by znów udać się do 
Bronowic. Dowiedziałam się bowiem, że oprócz Wyspiań-
skiego, gościem na weselu Rydlów był Sebastian Cholewka, 
urodzony w Inwałdzie w 1850 roku. Historię swojego dziad-
ka opowiedziała mi pani Urszula Figwer, siatkarka i lekko-
atletka, urodzona w tymże Inwałdzie w 1931 roku. 

***
Ojciec Sebastiana zajmował się handlem płótnami. Jeździł do 
Turcji, na Węgry, do Amsterdamu… Z każdej podróży przy-
woził do domu w Inwałdzie jakieś rarytasy. Nie zachęciło to 
Sebastiana, by pójść w ślady ojca. Marzył o studiach prawni-
czych, ale wybrał Seminarium Nauczycielskie w Krakowie. 
Został nauczycielem oraz kierownikiem Szkoły Trywialnej 
w Bronowicach Małych. Od początku swej kariery zawodo-
wej w 1883 r. do jej końca w 1909 r. związany był z tą właśnie 
placówką. Zmarł w Krakowie w 1917 roku. Miał 67 lat. 
Żoną Sebastiana została Maria z Komorowskich. Pochodziła 
z Warszawy, z rodziny farmaceutów. Była wszechstronnie 
wykształcona. Władała biegle językiem francuskim, niemiec-
kim i rosyjskim. Ukończyła Instytut Muzyki w Warszawie. 
Maria urodziła dwanaścioro dzieci. Dwoje zmarło w jednym 
dniu na czerwonkę. Jedna z jej córek, Zofia (matka Urszuli 
Figwer) związała dorosłe życie z Inwałdem, jeden z synów, 
Władysław (ożeniony z Leokadią, córką Ferdynanda Pachla) 
z Andrychowem. Maria zmarła w 1932 r. w Krakowie. Miała 
77 lat.

***
Teraz, gdy Sebastian i Maria są nam już bliżej znani, możemy 
udać się do Bronowic Małych. 
Z relacji Urszuli Figwer wynika, że jej dziadek nie był zwy-
kłym nauczycielem. Przede wszystkim szanował swoich 
uczniów. Nie uznawał kar cielesnych, co było rzadką posta-
wą w tamtych czasach. Zezwalał swoim uczniom na posłu-
giwanie się gwarą, którą uważał za malowniczą część języka 
polskiego, ale jednocześnie uwrażliwiał ich na piękno języka 
literackiego. Dlatego dużą wagę przywiązywał do czytelnic-
twa. Najlepszym okazjonalnym prezentem dla Sebastiana 
Cholewki były książki, którymi potem wzbogacał szkolną bi-
bliotekę. Z pomocą żony Marii założył w Bronowicach teatr. 
Scenariusze opracowywali wspólnie, ale reżyseria, oprawa 
muzyczna i scenograficzna należała do Marii. Obojętne, czy 
wystawiano coś Konopnickiej, czy Słowackiego, nie można 
było pominąć wierszy „swoich”: Kazimierza Tetmajera czy 
Rydla, co sprawiało ogromną radość Włodzimierzowi Tet-
majerowi, który był częstym gościem na bronowickich spek-
taklach. Ta obecność okazywała się ważną dla uczniów – ak-
torów. 
Wśród wychowanków Sebastiana Cholewki znaleźli się 
uczniowie, będący pierwowzorami postaci z „Wesela” np.: 
Anna Tetmajerowa i jej córka Jadwisia, Jadwiga Rydlowa, 
Józefa Singerówna (Rachela), Katarzyna Susuł, Wiktoria Cze-
piec, Kasper Czepiec, Jakub i Jan Mikołajczyk.

***
Maria i Sebastian Cholewkowie utrzymywali bliskie rela-
cjęz Tetmajerami, z Rydlami i z Wyspiańskim. Największy 

Jak Sebastian Cholewka z Inwałdu 
na weselu Rydla się weselił
20 listopada 1900 roku, w Bronowicach Małych odbyło się najsłynniejsze w polskiej literaturze wesele. Syn rektora UJ, 
dr prawa, poeta i dramatopisarz - Lucjan Rydel pojął za żonę córkę miejscowego gospodarza – Jadwigę Mikołajczy-
kównę. 
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kłopot mieli z tym ostatnim, bo Wyspiański stale się u pana 
Sebastiana zadłużał. Urszula Figwer tak o tym opowiada: – 
Pewnego dnia dziadek mu odmówił. Tłumaczył, że jest cięż-
ko, że tyle dzieci na utrzymaniu… Wyspiański się obraził 
i więcej do dziadka nie przyszedł. W ogóle, to bywał w Bro-
nowicach często, ale ogólnie miejscowi go nie darzyli sym-
patią. Chyba zaszkodziła mu wyniosłość okazywana wobec 
nich. Co innego Tetmajer i Rydel. Na ich serdeczność brono-
wiczanie odpowiadali serdecznością.
Moi dziadkowie najbardziej lubili się z Włodzimierzem i Anną 
Tetmajerami. Włodzimierz często do nich wpadał na lampkę 
domowego wina albo na pogawędkę. Czasem wstępował do 
dziadków, kiedy wracał po biesiadach z krakowską bohemą. 
Ponieważ miał słabą głowę, babcia, jako córka aptekarzy, od-
truwała go ziołami. W dowód wdzięczności wyśpiewywał jej 
różne kurdesze. W ogóle darzył babcię szczególnym szacun-
kiem. Chętnie słuchał jej koncertów fortepianowych, konwer-
sował po francusku. Z wiedzy muzycznej babci korzystała jego 
córka – Klementyna zwana Klimcią. Włodzimierz Tetmajer 
i jego żona Anna byli wyjątkowym małżeństwem. Anna urze-
kała moich dziadków wdziękiem, szlachetnymi cechami oraz 
urodą. Włodzimierz Tetmajer został chrzestnym ojcem syna 
Sebastiana i Marii Cholewków – Aleksandra. Zaś na chrzestną 
matkę wybrali Annę Klimę; znaną w „Weselu” jako Kliminę. 

***
To u Tetmajerów dziadkowie poznali się z Lucjanem Rydlem. 
Było to parę lat przed jego ożenkiem. Boy-Żeleński przypisy-
wał Rydlowi skłonność do gadulstwa. – Daj nam Boże więcej 
takich gadułów! O takiej kulturze umysłu! – mawiał wtedy dzia-
dek.
Zaproszenie na wesele Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczy-
kównej moi dziadkowie poczytywali sobie za wielki zaszczyt. 
Zaszczytem była też rola druhny powierzona najstarszej cór-
ce – Józefie.
Ponieważ babcia była w ostatnim miesiącu ciąży, razem 
z dziadkiem, wzięli udział dopiero w trzecim i czwartym 
dniu wesela o wyraźnie mniej żywiołowym nastroju. Parę ty-
godni potem urodził się Władysław. 
Kiedy Rydel przeniósł się do Toń, kontakty wzajemne osłabły. 
Lucjan Rydel zmarł mając zaledwie 48 lat, cztery miesiące po 
śmierci dziadka Sebastiana. Dla babci Marii ta sekwencja cio-
sów była trudna do udźwignięcia.

***
Wyjątkowym ulubieńcem dziadków był Kubuś – Jakub Mi-
kołajczyk, którego Wyspiański również uczynił bohaterem 
swojego dramatu. Dziadek wspominał go jako ucznia wyróż-
niającego się zapałem do nauki oraz zamiłowaniem do poezji. 
Namiętnie korzystał z biblioteki dziadka. 
Dużym sentymentem moi dziadkowie darzyli Józefę Singe-
równę, przez bliskich zwaną Pepą. To ona jest w dramacie 
Wyspiańskiego Rachelą. Dziadek uczył Rachelę i uważał, 
że jak na swój wiek, jest zbyt poważna. Rozkochana w lite-
raturze, poezji i sztuce, poziomem inteligencji przewyższała 
swoje rówieśniczki. Powodem wyobcowania w środowisku 
było jej pochodzenie. Kiedyś zwierzyła się moim dziadkom, 
że bycie Żydówką stanowi dla nie upokorzenie. Pragnąc się 
od tego uwolnić, przeszła na wiarę katolicką. 
Rachela przyjaźniła się z ciocią Manią (siostrą mojej mamy). 
Gdy nastała II wojna światowa, mówiła, jak bardzo się boi, 
że podzieli los żydowskich ofiar. Mimo fałszywej metryki 
i kenkarty strach nie opuszczał jej ani na chwilę. O tą metry-
kę wystarała się Helena Rydlowa, córka Lucjana, o kenkartę 

– Zdzisław Mrożewski. Przyjaźń ze znanym aktorem była dla 
niej wsparciem duchowym. Chciała by był kimś więcej. Z po-
wodu niespełnionej miłości popadła w głęboką depresję i jedy-
nie fachowa pomoc lekarska jej bratanka, dr Henryka Singera, 
pozwoliła jej odzyskać siłę i odnaleźć się na nowo w życiu. 
Ostatnie lata spędziła w Krakowie. Zamieszkała z państwem 
Mrożewskimi i opiekowała się ich córeczką. Zmarła w ich 
mieszkaniu na zawał serca. Została pochowana, nie na kirku-
cie, a na Cmentarzu Rakowickim. „Urodzona w Bronowicach 
Małych” – taką skromną informację wyryto na epitafium.

***
Na tym samym cmentarzu pochowani są Maria i Sebastian 
Cholewkowie. Urszula Figwer wspomina pogrzeb dziadka, 
jako niezwykły.
W pożegnalnej drodze towarzyszyła mu żona, sześć córek, 
czterech synów z rodzinami, liczne grono nauczycieli wraz 
z przedstawicielami Kuratorium Oświaty, wychowankowie, 
trzydziestu zakonników (kolegów syna) i cała rzesza miesz-
kańców Bronowic Małych w barwnych strojach ludowych. 
Piętnaście lat później do męża dołączyła Maria.

Jadwiga Janus

Tekst powstał na podst. rozmowy z U. Figwer oraz w oparciu 
o pisemną relacje zamieszczoną w „Bronowickich Zeszytach 
Historyczno-Literackich” nr 28. 
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To dziewczyny rocznika 1929: Joan-
na Haas i Jadwiga Wicher (potem 

po mężu Kubień). Były uczennicami 
Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 
w Andrychowie. Obydwie uczyły 
się znakomicie. Zaglądam do sta-
rych, przedwojennych dokumentów 
udostępnionych mi przez dyrektor 
dzisiejszej „Dwójki” Elżbietę Górską 
- Zborowską. Klasa II a, rok szkolny 
1936/1937. Pod nazwiskiem Joanny 
wpis, że jej rodzicami są Henryk i Elż-
bieta, dalej data urodzenia i wskaza-
nie na wyznanie mojżeszowe. Oceny 
końcowe piątki i parę czwórek. Pod 
nazwiskiem Jadwigi, też czwórki 
i piątki, matka Anna – wdowa, wy-
znanie rzymskokatolickie.
Joanna, czy jakby powiedzieli jej zna-
jomi „Jola”, miała w miarę jak na owe 
czasy sielskie życie, a już na pewno 
nie brakowało jej jedzenia. Była cór-
ką farmaceuty prowadzącego aptekę 
i zarazem sklep drogeryjny. - To była 
bardzo sympatyczna, ładna dziewczynka 
– wspomina Jadwiga Kubień. - Za-
prowadziła mnie raz po szkole do apteki 
i drogerii, która mieściła się w pobliżu 
dzisiejszej poczty. Tam przywitał nas pan 
Haas, ojciec koleżanki. Rozmawiał z nami, 
nie pamiętam całej treści, ale tak popatrzył 
na mnie i powiedział: „Ty musisz tran 
pić, bo jesteś trochę blada”. I coś w tych 
słowach Henryka Haasa musiało być, 
gdyż Jadwidze, półsierocie, w domu 
się nie przelewało. Mieszkała przy uli-
cy Garncarskiej. Ojciec zmarł w dra-
matycznych okolicznościach, gdy jesz-
cze nie zaczęła szkolnej edukacji. Po 
tacie Franciszku, szewcu, pozostały 
jej lakierki, które z dumą nosiła. Jeden 
z nielicznych „skarbów” skromnie ży-
jącej dziewczyny. Rodzinę utrzymy-
wała matka zatrudniona w Zakładach 
Czeczowiczka. Było ich troje rodzeń-

stwa. Każdy wydatek, choćby 5 gro-
szy na zeszyt, to był problem. Dzieci 
miały obowiązki w gospodarstwie do-
mowym Aż dziw, że Jadwiga potrafi-
ła znaleźć czas na naukę i uzyskiwać 
tak dobre oceny. Takich życiowych 
problemów na pewno nie miała Joann 
Haas, u której rodziny zatrudniano 
służbę. Niemniej jednak, nadchodzi-
ły tragiczne czasy i być może „Jola” 
chciałaby porzucić luksusy i zamienić 
się ze szkolną koleżanką. Jak podkre-
śla Jadwiga Kubień, przyszło jej uczyć 
się we wspaniałej klasie. Byli Polacy 
i grupka Żydów, dziewczęta i chłop-
cy, a wśród nich na przykład Stani-
sław Malinka, wieloletni, późniejszy 
prezes Andrychowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej albo młody Antecki, 
syn właściciela stawu i tartaku. I uko-
chana nauczycielka, wychowawczyni 
w trzeciej klasie – Zofia Lenartowicz, 
częstująca kanapkami niedożywio-
nych uczniów albo dopingująca ich 

dobrymi słowami. To było także do-
świadczenie poszanowania dla innych 
religii. Jak wspomina pani Jadwiga, 
nie oddzielano w ławkach Polaków 
od Żydów, a gdy katolicy odmawia-
li modlitwę, wyznawcy mojżeszowi 
w ciszy się przysłuchiwali.
I nadszedł najgorszy czas. Wrzesień 
1939 roku. Nie rozpoczęli już czwar-
tej klasy. Było jeszcze tylko spotkanie 
informacyjne, kto i na jakich zasadach 
może kontynuować naukę w począt-
kach hitlerowskiej okupacji. Życie 
Jadwigi, i tak już niełatwe, stało się 
jeszcze bardziej ciężkie. Między in-
nymi trafiła na rok do Oderbergu 
(Bohumina) na Śląsku Cieszyńskim 
w dzisiejszych Czechach. Choć sama 
była młoda, opiekowała się trojgiem 
dzieci tamtejszego gestapowca i nie-
mieckiej Ślązaczki. Zajmowała się tam 
również gospodarstwem, w kuchni, 
ogrodzie i przy królikach. Z dzieć-
mi gospodarzy nie mogła mówić po 

Koleżanki z „Dwójki”: 
Dwie dziewczyny z jedną niewiadomą
W klasie siedziały jedna za drugą. Z przodu ta niższa, nazywana przez koleżanki i kolegów Jolą, choć tak naprawdę 
miała na imię Joanna. Za jej plecami miejsce miała Jadwiga. Dzielił je nie tylko odstęp między ławami, lecz także religia, 
pochodzenie i majątek rodzin. Mimo to połączyła je może nie wielka przyjaźń, ale na pewno serdeczne koleżeństwo. 
Trwało tylko kilka lat, przerwane dramatycznymi okolicznościami...

Jadwiga Kubień do dziś szuka jakichkolwiek informacji o swojej szkolnej koleżance. 
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polsku. Nie miała odpowiedniego 
wieku i pracowała „na czarno”. Tra-
fiła tam za sprawą mamy, która jeź-
dziła pociągiem z Andrychowa do 
Oderbergu, sprzedając owoce leśne 
(głównie borówki) i tam poznała Ślą-
zaczkę, zapytała o pracę dla Jadwigi. 
Rodzinie w Andrychowie było dzięki 
temu nieco lżej. Dziewczyna wcale 
nie miała jednak lekko, bo jako niele-
galnie zatrudnionej nie przysługiwa-
ły jej kartki na żywność. Zdana była 
zatem wyłącznie na rodzinę, u której 
pracowała. Zresztą wynagrodzeniem 
nie były pieniądze, a właśnie jedzenie. 
Gospodyni była dla Jadwigi dobra. 
Nie zrobiła awantury, gdy dziewczy-
na pierwszego dnia, głodna od rana 
po podróży zjadła całą pasztetową za-
miast kawałka. Była tylko serdeczna 
rozmowa. Potem wielokrotnie chwali-
ła Jadwisię za sumienną pracę. Jadwi-
ga Wicher (Kubień) dziś w wieku 92 
lat cieszy się dobrym zdrowiem i ma 
wspaniałą pamięć. Mieszka na andry-
chowskiej Górnicy. 

Tymczasem o Joannie „Joli” Haas i jej 
rodzinie słuch zaginął. Dziewczyny 
od wkroczenia wojsk niemieckich do 
Andrychowa nigdy się już nie zoba-
czyły. - Wielokrotnie myślałam o Joli – 
mówi Jadwiga Kubień. - Próbowałam 
się o niej czegoś dowiedzieć. Nie udało 
się. Tak bardzo chciałabym wiedzieć, co 
się z nią stało. O andrychowskiej ro-
dzinie Haasów, choć musiała to być 
przecież znana w mieście rodzina, 
niewiele jest wzmianek w dokumen-
tach. Jadwiga Janus natknęła się na to 
nazwisko jeden raz, w protokołach 
przedwojennej Rady Miejskiej, gdy 
odmówiono komuś innemu otwar-
cia drogerii, niejako konkurencyjnej 
do Henryka Haasa. Uznano, że jed-
na w mieście wystarczy, a poza tym 
konkurent nie miał odpowiednich 
kwalifikacji. Losy wojenne Haasów 
to już tylko znaki zapytania. Popro-
siliśmy o informację właścicielkę Mu-
zeum Historyczno-Etnograficznego 
w Andrychowie Iwonę Szlagor. Na 
razie nie ma optymistycznych wiado-
mości. Od szefowej muzeum otrzy-
maliśmy kilka odpowiedzi. W jednej 
z nich czytamy: - Jak wynika ze wspo-
mnień p. Icchak Korn (Tel Awiw, Księga 
pamiątkowa): „Z Andrychowa uratowało 
się 25 Żydów, co stanowi mniej niż 10 

procent ludności żydowskiej sprzed woj-
ny zamieszkującej nasze miasto. Więk-
szość z nich zginęła w KL Auschwitz 
oraz w obozach pracy na Górnym Śląsku.
Ci, którzy uciekli we wrześniu 1939 roku 
do wschodniej Małopolski, w większości 
również zginęli czy to z rąk hitlerow-
ców, gdy ci okupowali w 1941 tą część 
Galicji, czy też z głodu i zimna na Sy-
birze i w innych miejscach Rosji, dokąd 
zostali zesłani. Z innej informacji od 
Iwony Szlagor dowiedzieliśmy się, 
że w Muzeum Auschwitz nie ma 
dokumentów na nazwisko poszu-
kiwanych przez nas osób. Szefowa 
muzeum przestudiowała też listę na-

zwisk osób ocalałych z andrychow-
skiego getta. Nie ma tam Haasów. 
Także Gmina Wyznaniowa Żydow-
ska w Bielsku-Białej nie ma żadnych 
dokumentów dotyczących Haasów. 
Ostatnia nadzieja, to dokumenty 
w Izraelu. Na odpowiedź stamtąd 
czekamy z panią Iwoną od paru mie-
sięcy, ale to szukanie wśród setek ty-
sięcy, a może nawet więcej nazwisk. 
Czy poznamy kiedykolwiek losy uro-
czej żydowskiej dziewczyny z andry-
chowskiej „Dwójki”?

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Arkusz z ocenami Joanny Haas
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9 marca Medale odebrali Państwo:
1. Władysława i Mieczysław Strzop

2. Krystyna i Józef Skoroniak
3. Halina i Antoni Kolber

4. Maria i Jan Radoń
5. Krystyna i Andrzej Cieślak

6. Elżbieta i Jan Zaremba
7. Lucyna i Wojciech Krzyżak

8. Władysława i Stanisław Pilarscy
9. Halina i Tadeusz Kuś
10. Maria i Józef Sordyl

11. Krystyna i Józef Śmiłek
12. Halina i Jerzy Babiarz

13. Rozalia i Zdzisław Gałgańscy
14. Zdzisława i Władysław Cwynar

15. Zofia i Jan Kosek
16. Helena i Adam Napora

17. Helena i Jan Panek
18. Anna i Edward Załęccy

19. Aleksandra i Józef Nowak
20. Maria i Stefan Zielińscy

21. Barbara Koloch i Antoni Kolloch
22. Helena i Edward Mrzygłód

23. Teresa i Tadeusz Sordyl

16 marca Medale odebrali Państwo:
1. Kazimiera i Stanisław Gawlik
2. Kazimiera i Tadeusz Seremet

3. Helena i Roman Skupień
4. Helena i Tadeusz Jarzyna

5. Zofia i Józef Pytel
6. Jadwiga i Tadeusz Polak
7. Anna i Stanisław Sordyl

8. Stanisława i Edward Graca
9. Aniela i Tadeusz Rokowscy

10. Lidia i Zbigniew Rams
11. Władysława i Karol Prudło

12. Maria i Stanisław Janosz
13. Halina i Marian Kiszczak

14. Zuzanna i Stanisław Młocek
15. Danuta i Władysław Sikora

16. Władysława i Józef Ficek
17. Anna i Józef Mrzygłód
18. Janina i Jan Fryźlewicz

19. Jadwiga i Kazimierz Kowalczyk
20. Anna i Eligiusz Szemik

21. Anna i Władysław Skrzypiec
22. Genowefa i Julian Błachut
23. Rozalia i Cecylian Kilińscy

50 lat razem...
Bez uścisków dłoni, w maseczkach, w małym składzie i innym niż dotychczas miejscu celebrowali 50 rocznicę ślubu 
małżonkowie, których Prezydent RP w 2020 r. odznaczył Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wydarzenie 
odbyło się w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Andrychowie. Odznaczonym, Medale Prezydenta RP za Długolet-
nie Pożycie Małżonków wręczył Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak. Były też kwiaty i upominki od Urzędu. W 2020 
r. Prezydent RP przyznał medale 67 parom z Gminy Andrychów. 9 i 16 marca medale odebrały 23 pary, 23 marca 
kolejnych dziewięć. 

23 marca Medale odebrali Państwo:
1. Zofia i Józef Sikora

2. Kazimiera i Marek Sołek
3. Aleksandra i Czesław Mączka

4. Maria i Józef Kolber
5. Elżbieta i Józef Młocek
6. Janina i Leszek Maniak

7. Bernardyna i Kazimierz Kuś
8. Maria i Jan Mikuła

9. Barbara i Adam Pasternak

UM w Andrychowie, Fot. Waldemar Zając
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zdrowie

Kiedy bezpośrednia wizyta?
Twój lekarz nie może odmówić Ci bezpo-
średniej wizyty, gdy:
– Nie wyrażasz zgody na teleporadę – Ty lub 
Twój opiekun ustawowy.
– Cierpisz na przewlekłą chorobę i nastąpiło 
pogorszenie lub zmieniły się objawy.
– Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej.
– Twoje dziecko nie ma jeszcze 6 lat.
– Masz pierwszą wizytę u lekarza, pielę-
gniarki lub położnej podstawowej opieki 
lekarskiej, których wskazałeś w deklaracji 
wyboru.

Lekarz odmawia przyjęcia Cię bezpośred-
nio w placówce?
Zadzwoń na numer Telefonicznej Informacji 
Pacjenta 800 190 590 i zgłoś tę oraz inne nie-
prawidłowości.

Kiedy teleporada?
Korzystasz z teleporady, gdy:
– Istnieje podejrzenie zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2.
– Potrzebujesz recepty na leki niezbędne do 
kontynuacji leczenia, a lekarz ma Twoją do-
kumentację medyczną.
– Potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie 
w wyroby medyczne jako kontynuację po-
przedniego zlecenia, a lekarz ma – Twoją do-
kumentację medyczną.
– Potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdro-
wia.
– Twoje dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta 
z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił pod-
czas bezpośredniej wizyty i która nie polega 
na fizycznym badaniu.

Co uzyskasz przez teleporadę u swojego 
lekarza?
- zalecenia, e-zwolnienie, e-receptę, e-skie-
rowanie, zlecenie na test na koronawirusa, 
sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni 
lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (je-
śli Twój stan zdrowia będzie tego wymagał).

Jakie obowiązki informacyjne ma placów-
ka lecznicza?
Placówka lecznicza podstawowej opieki 
zdrowotnej ma obowiązek informować 
o warunkach udzielania teleporad. Musi to 
robić:
– w miejscu leczenia
– na stronie internetowej
– telefonicznie na Twoją prośbę.

Informacja powinna zawierać następujące 
dane:

– listę świadczeń, które są udzielane wyłącz-
nie w formie bezpośredniej wizyty
– system, przez który lekarze udzielają tele-
porad
– sposób ustalenia terminu teleporady
– sposób nawiązania kontaktu przez placów-
kę POZ z pacjentem w celu udzielenia telepo-
rady oraz sposób jej udzielenia
– sposób postępowania, gdy teleporada jest 
anulowana, bo pacjent nie jest dostępny 
w ustalonym terminie (placówka musi pod-
jąć co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem, 
w odstępie nie krótszym niż 5 minut)
– możliwość skorzystania ze stacjonarnej wi-
zyty, gdy jest ona niezbędna
– instrukcje o:
sposobie realizacji e-recepty
sposobie realizacji e-skierowania
sposobie realizacji e-zlecenia na wyroby me-
dyczne
sposobie realizacji zlecenia badań dodatko-
wych, w szczególności laboratoryjnych lub 
obrazowych
możliwości założenia przez pacjenta Interne-
towego Konta Pacjenta.

Termin realizowania teleporady
Teleporada jest udzielana w jednym z dwóch 
terminów:
– nie później niż w pierwszym dniu robo-
czym po dniu zgłoszenia się pacjenta do pla-
cówki – za pośrednictwem systemu teleinfor-
matycznego, systemu łączności lub osobiście
– w późniejszym terminie, jeśli ustalimy go 
w porozumieniu z pacjentem lub jego opie-
kunem ustawowym.

Jak przebiega teleporada?
1. Przed udzieleniem teleporady potwier-
dzenie tożsamość pacjenta. Lekarz robi to 
na podstawie przekazanych przez pacjenta 
danych lub danych wskazanych w doku-
mentacji medycznej czy deklaracji wyboru, 

okazanych przy wideoporadzie (np. dowód 
osobisty) albo wskazanych w Internetowym 
Koncie Pacjenta.
2. Przeprowadzenie wywiadu z pacjentem 
oraz analiza jego dokumentacji medycznej.
3. Udzielenie świadczenia zdrowotnego, czy-
li ustalenie jednostki chorobowej, oraz zlece-
nie właściwego postępowania medycznego.
4. Ocena, czy teleporada jest wystarczająca, 
by rozwiązać problem zdrowotny pacjenta.
5. Poinformowanie pacjenta o konieczności 
stacjonarnej wizyty, jeżeli problem zdrowot-
ny uniemożliwia udzielenie świadczenia 
zdrowotnego w formie teleporady.

Gdzie do lekarza?
Jeśli Twoja przychodnia została zamknięta, 
skorzystaj z innej. Na stronach interneto-
wych oddziałów wojewódzkich NFZ znaj-
dziesz aktualne:
– listy poradni POZ, które udzielają teleporad
– wykazy otwartych poradni specjalistycz-
nych, gabinetów ginekologicznych i stoma-
tologicznych.
Poszukaj odpowiedniej dla siebie poradni, 
w której znajdziesz pomoc

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 
1398, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w spra-
wie standardu organizacyjnego teleporady 
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1395). Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 
r. w sprawie standardu organizacyjnego 
opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrza-
nym o zakażenie lub zakażonym wirusem 
SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 1749, 1873 i 2043)

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Nowe zasady korzystania z porad lekarskich

Od 16 marca zmieniły się zasady korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej. Kiedy skorzystasz z wizyty stacjonar-
nej, a kiedy z teleporady? Lekarz pierwszego kontaktu nie może, poza kilkoma sytuacjami, narzucić Ci wizyty w formie 
teleporady. To Ty wybierasz, jaką formę wizyty preferujesz. 
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Pamiętam jeszcze i to, że temat rozpatrywałam z punktu 
widzenia różnych relacji: kobieta – mężczyzna, rodzic 

– dziecko, pojedyncza osoba – grupa społeczna. „Materiał 
dowodowy” stanowiły wspomniane wiersze, treść jakiegoś 
filmu i jakiejś lektury. Musiałam być przekonywująca, sko-
ro moja polonistka, pani Małgorzata Karło, wystawiła pracy 
najwyższą ocenę. 
Sąsiedzkimi kanałami moja mama poznała tę ocenę przed 
oficjalnym ogłoszeniem wyników matur. Wracałam skądś 
do domu a mama szła „do kolejki” (czyli do sklepu), bo to 
był dzień, gdy coś „rzucali” (czyli przywozili towar). Go-
dziny przestane w tych kolejkach pewnie by się zsumowały 
w lata… Choćby z tego powodu to były ciężkie czasy. Nie 
było więc żadnego powodu, aby się uśmiechać. A mama się 
uśmiechała. Szepnęła mi do ucha, jak największą tajemnicę, 
że zdałam maturę z polskiego. Odczekała chwilę, żeby po-
wiedzieć na jaką ocenę. Zaczęłyśmy się tulić i prawie tańczyć 
na tej ulicy. 
Moja mama była szczęśliwa! Nigdy wcześniej jej takiej nie 
widziałam. 
Dzień przed egzaminem wstępnym na UJ wstąpiłam do 
kościoła na ul. Wiślnej. Prosiłam Boga, żeby mi jeszcze raz 
pozwolił sprawić mamie taką radość. Nikogo nie było we-
wnątrz, tylko ja. Wychodząc, zauważyłam na ścianie tablicę, 
że kościół należy do jakiegoś innego obrządku. Nie miało to 
dla mnie żadnego znaczenia. Moja modlitwa spełniła się po-
łowicznie. Na studia się dostałam, ale mama wydawała się 
być bardziej zakłopotana niż uradowana. 
W 1978 zdawałam egzamin dojrzałości, będąc dojrzałą jedy-
nie fizycznie. Bo cóż dziewiętnastoletnia Jadwiga mogła wte-
dy wiedzieć o szczęściu? 
Musiało minąć wiele dekad, musiało wiele się zdarzyć, mu-
siał nastać 11 marca 2021, by ta sama Jadwiga poczuła się 
uprawniona do stwierdzenia, że to prawda, że tak jest istot-
nie, nie inaczej… to człowiek człowiekowi jest potrzebny do 
szczęścia! 

***
11 marca był czwartkiem. Przed południem przyjechał Mi-
chał. Słyszeliśmy się po wielokroć, widzieliśmy się po raz 
pierwszy. Michał jest Irańczykiem zakochanym w Polsce, ja 
jestem Polką zakochaną w Iranie. 
Choć dzieli nas ogromna różnica wieku, nie stanowiła ona 
żadnej przeszkody w porozumieniu i zrozumieniu. Przeszko-
dą nie był też język, bo Michał mówi po polsku i śni po polsku. 
Aktualnie studiuje kulturoznawstwo i cywilizację śródziem-
nomorską na Uniwersytecie Warszawskim. Z wykształcenia 

jest inżynierem elektrykiem, z pasji… człowiekiem. Szybko 
zorientowałam się, że mamy w sobie tę samą ciekawość ludzi 
i miejsc. Pewnie dlatego nie mogliśmy się nagadać. 
Ten dwudziestopięcioletni Pers imponował mi swoimi rozle-
głymi horyzontami, stosunkiem do życia i ludzi, otwartością, 
uważnością i wrażliwością. 
Gdy wyjeżdżał wieczorem, podziękowałam mu za spotka-
nie. Nie powiedziałam tylko, jak było ono dla mnie ważne. 
Ostatnimi czasy każdy dzień pogrąża mnie w beznadziei. 
Frustruje mnie obecność w przestrzeni publicznej osób, 
które swymi wypowiedziami i postawami sprawiają wra-
żenie, jakby tym, co wyróżnia ich najwartościowszego, był 
jedynie drogi garnitur. Jakby ten garnitur kamuflował brak 
kręgosłupa moralnego, szerokiego horyzontu myślowego, 
empatii, tak koniecznej w działalności na rzecz innych ludzi. 
Frustruje mnie dysproporcja między potencjałem intelektu-
alno–etycznym a potęgą możliwości we władaniu życiem 
milionów zwykłych ludzi, także moim. Codzienne raporty 
z frontu walki z pandemią utwierdzają mnie w przekonaniu, 
że niekompetencja zabija. Niekompetencja odbiera zaufanie 
do państwa, spokój psychiczny i nadzieję. 
I nagle zjawia się chłopak jakby nie z tego świata. Z rozpo-
startymi ramionami, uśmiechnięty od ucha do ucha. Z tym 
wszystkim, co w człowieku najwartościowsze i najpiękniej-
sze. – Gdyby świat stał się kiedyś zabawką w rękach kogoś 
takiego, jakże inaczej by wyglądał – pomyślałam sobie. 
W tych czasach beznadziei, to Michał był Jadwidze potrzeb-
ny do szczęścia… Po pierwsze, dlatego, że wśród plew, na-
trafiła na ziarno. Po drugie dlatego, że zrodziła się w niej na-
dzieja, że to ziarno zakiełkuje wśród młodych wizją świata 
bez nienawiści i bez nietolerancji dla inności, którego symbo-
lem mogłyby być: uśmiech od ucha do ucha oraz rozpostarte 
ramiona.

***
11 marca był czwartkiem. W chwilę po tym, gdy pożegnałam 
się z Michałem, zadzwonił telefon… z Krakowa. Bardzo na 
niego czekałam i bardzo się go obawiałam. 
Panią Urszulę Figwer poznałam wiosną 2016 roku. Pojecha-
łam do Krakowa, żeby z byłą siatkarką „Beskidu” Andry-
chów oraz reprezentantką Polski, zdobywczynią medali Mi-
strzostw Europy (1949) i Świata (1952), potem lekkoatletką, 
uczestniczką dwóch Olimpiad (Melbourne ’56, Rzym ’60), 
dziesięciokrotną rekordzistą Polski w rzucie oszczepem, 
liderką światowego rankingu przeprowadzić wywiad do 
„Nowin”. Okazją ku temu było przyznanie jej przez Radę 
Miejską Honorowego Obywatelstwa Andrychowa. 

Wniebobranie
Choć było to w 1978 roku, dokładnie pamiętam temat mojej pracy maturalnej. Brzmiał: „Udowodnij tezę Hirszfelda, że 
to człowiek człowiekowi jest potrzebny do szczęścia”. Byłam wtedy zakochana. Rozczytywałam się w wierszach Haliny 
Poświatowskiej, które czytane po wielokroć same wchodziły mi do głowy. Wykorzystałam je potem jako argument 
dowodzący, że teza Hirszfelda jest słuszna. Cytowałam ich kilka. Pamiętam ten jeden: 

bądź przy mnie blisko/ bo tylko wtedy/ nie jest mi zimno/
chłód wieje z przestrzeni/ kiedy myślę/ jaka ona duża/ i jaka ja/
to mi trzeba/ twoich dwóch ramion zamkniętych/ 
dwóch promieni wszechświata
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To pierwsze spotkanie okazało się jednym z wielu. Gdy za-
poznałam się z jej osobistym dziennikiem, gdy posłuchałam 
wspomnień i refleksji, przejrzałam stare zdjęcia, pożółkłe 
wycinki z prasy sportowej gromadzone latami przez jej brata 
Tadeusza, uznałam, że bogactwem tego jednego życia warto 
podzielić się z innymi. Nie miałam co do tego żadnych wąt-
pliwości. Za to wątpliwości miała ona. – Gdybym zdobyła 
ten olimpijski medal, to może by było warto coś pisać – pró-
bowała argumentować, a ja nie dawałam się przekonać. Nie 
konkret (w tym wypadku jakiś krążek), ale kontekst wydał 
mi się wiele ciekawszy i ważniejszy; a więc praca treningo-
wa, kwestie zdrowia fizycznego, odporności psychicznej, 
znaczenie pomyślnych wiatrów, motywującej ciszy, dzienni-
karskich komentarzy, a nawet rola łutu szczęścia… 
Postawiłam panią Urszulę przed faktem dokonanym. Zło-
żyłam te puzzle w całość i wyszła niemal dwustustronico-
wa publikacja. O czym? Na przykład o emocjach doświad-
czanych przez sportowców. Już wiem, co się dzieje tam… 
w środku, gdy się wygrywa i gdy się przegrywa. Jest też 
o tym, jak w czasach Bieruta i Gomułki wykuwano zaangażo-
wanego ideowo sportowca. Publikacja jest podróżą w czasie 
i w przestrzeni. Wraz z bohaterką zwiedzamy miasta, gdzie 
akurat odbywały się zawody sportowe. Wędrujemy ulicami 
odgruzowywanej Warszawy, Budapesztu - tuż po inwazji 
wojsk rosyjskich w ’56 roku, dwóch Berlinów podzielonych 
murem… Pijemy kawę w Rzymie, kupujemy botki w Am-
sterdamie, pochylamy głowę przed niesionym w lektyce pa-
pieżem Janem XXIII, toczymy siatkarski bój przed Jakowem 
– synem Stalina. Bierzemy prysznic w Karaczi w towarzy-
stwie zerkającego przez okno, boa dusiciela. Wpadamy sobie 
z wizytą do Pragi, do domu Dany i Emila Zatopków. Aha, no 
i jeszcze wykradamy paszport, żeby złożyć wizytę lekarzowi 
z Bratysławy. 
Latanie samolotami przed pół wiekiem, to zupełnie inne lata-
nie. Czasem proszono pasażerów, aby nie palić. Czasem, dro-
gą głosowania, proszono o decyzję w sprawie kontynuacji lotu 
przerwanego ze względu na złe warunki atmosferyczne. Do 
Melbourne leciało się kilka dni, a nie dobę, jak dziś.
Jest ta publikacja także relacją ze spotkań z Polonią. Zmierze-
niem się z ich tęsknotami i wyobrażeniami o komunistycznej 
Polsce. 
Na tych dwustu stronach zapisane zostało dwadzieścia lat 
sportowego życia młodej dziewczyny z „Beskidu” Andry-
chów.

25 kwietnia ta dziewczyna skończy 90 lat. Pomyślałam so-
bie, że ta moja praca mogłaby być miłym prezentem uro-
dzinowym dla Jubilatki. Zaś dla andrychowian – okazją do 
bliższego poznania. Jednakże, aby praca mogła być wydana, 
potrzebowałam na to zgody bohaterki oraz merytorycznych 
uwag. 
Z niecierpliwością oczekiwałam na telefon.
Zadzwonił we czwartek wieczorem… Nie byłam gotowa 
na to, co usłyszałam. To wtedy wspomniało mi się zapisa-
ne kredą na tablicy, w sali gimnastycznej andrychowskiego 
LO: „Udowodnij tezę Hirszfelda, że to człowiek człowiekowi 
jest potrzebny do szczęścia”. Czułam, że właśnie ją udowad-
niam. Ofiarowałam komuś wzruszenie. A ten ktoś, z każdym 
dziękczynnym zdaniem wznosił mnie ku niebu; wyżej i wy-
żej. To było jak… „wniebobranie”*. 

A tego, jak to jest, sprawić, że dzięki tobie ktoś, w dziewięć-
dziesiątym roku życia, poczuł się ważny, potrzebny i szczę-
śliwy, słowami opisać nie potrafię.

***
11 marca w czwartek, w codziennym komunikacie poda-
no, że liczba zakażonych osiągnęła rekordowe 21 045 osób, 
zmarło 375 osób. 
Po raz pierwszy od czasu tamtego nastoletniego zakochania 
sięgnęłam na półkę po tomik Poświatowskiej. Ale zaczęłam 
czytać wiersze z ostatnich stron. Te, w których poetka już 
wie, że umiera. Że choroba nie daje jej ani szans, ani nadziei. 

ja minę/ ty miniesz/ on minie 
mijamy/ mijajmy/ woda liście umyła olszynie
nad wodą/ olszyna/ czerwona/ zmarzła moknie
mijam/ mijasz/ mija
a zawsze tak samotnie(…)
 
Może przyczyną będzie covid, może czas, wiem, że minę. Na 
pewno… minę. Świadomość tego, że zdążyłaś kogoś uszczę-
śliwić, uszczęśliwia! Ale nie tylko. Nagle czujesz, że jesteś 
gotowa. Gotowa, żeby minąć…

Jadwiga Janus

*z któregoś wiersza, ale nie wiem, z którego

Fot. Facebook/Poparcie dla Olgi Tokarczuk
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Instytut Pamięci Narodowej przejawia wybiórczą czujność. 
No bo proszę:

•	 Niedawno IPN uznał, że nazwa ulicy 27 stycznia 
w Andrychowie, upamiętniająca wyzwolenie mia-
sta spod okupacji hitlerowskiej przez Armię Ra-
dziecką jest „propagandą komunizmu lub innego 
ustroju totalitarnego” i powinna być zmieniona.

•	 Kilka dni temu tenże IPN na dyrektora oddziału 
we Wrocławiu. mianował dr Tomasza Greniucha, 
który w młodości był aktywnym działaczem Obo-
zu Radykalno-Narodowego i upodobał sobie uży-
wanie faszystowskiego (rzymskiego?) pozdrowie-
nia, przypominającego do złudzenia nazistowskie 
„Heil Hitler”. Opublikował też książkę „Droga na-
cjonalisty”, w której chętnie odwołuje się do myśli 
belgijskiego nazisty, pułkownika Waffen SS Leona 
Degrella. W roku 2005 Greniuch zorganizował tzw. 
„Marsz na Myślenice”, sławiący przedwojenny na-
jazd Adama Doboszyńskiego, którego uczestnicy 
plądrowali żydowskie sklepy i usiłowali podpalić 
synagogę. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że opi-
sane wyżej czynności wyczerpują znamiona „pro-
pagowania ustroju totalitarnego”. Ale IPN długo 
bronił Greniucha, aż wreszcie przyjął jego dymi-
sję z dyrektorskiego stołka i w końcu wyrzucił go 
z pracy.

•	 Wisienką na torcie jest opisana w „Przeglądzie” nr 
9 z tego roku sprawa Stanisława Matuszka z pod-
wadowickiego Stryszowa. Otóż za wiedzą i zgodą 
krakowskiego oddziału IPN, który w przypadku 
żołnierzy wyklętych czujność traci, Matuszek był 
uznany za żołnierza wyklętego pseudonim Góral. 
Za swe rzekome patriotyczne dokonania wyłudził 
on od państwa przeszło 350 tysięcy zł odszkodo-
wania (domagał się w sądzie prawie 4 milionów!). 
Dopiero gdy nieposkromiona pazerność skłoniła 
Matuszka do żądania ponadto dodatku do eme-
rytury, krakowski IPN porządnie przeglądnął po-
siadane od dawna akta i okazało się, że rzekomy 
żołnierz wyklęty to pospolity rabuś, który w latach 
pięćdziesiątych ubiegłego wieku napadał na sklepy 
i listonoszy. W kolejnym procesie sądowym Matu-
szek został skazany na rok więzienia z rocznym 
zawieszeniem i zwrot wszystkich zagarniętych 
pieniędzy.

Nie będę komentował opisanych faktów – każdy 
z Czytelników zrobi to lepiej ode mnie. Być może najlepszym 
komentarzem jest w tym przypadku przypowieść z Pisma 
Św. o źdźble w oku bliźniego i belce w oku … IPN-u (Mat. 
7: 3-5).

Andrzej Fryś

Andrychowskim okiem

Selektywna czujność 
Instytutu Pamięci Narodowej

W felietonie „Andrychowskim okiem” w lutowych Nowi-
nach nawoływałem Czytelników do odrobiny optymizmu 
w sprawie dalszego rozwoju epidemii Covid-19 w Polsce. 
Argumentowałem, że od początku grudnia ilość zachoro-
wań utrzymywała się poniżej 14 000. Taka sytuacja trwała 
rzeczywiście aż do 1 marca, a więc przez całe trzy miesiące. 
Niestety, w marcu nastąpił gwałtowny wzrost liczby nowych 
zachorowań. W chwili, gdy oddaję ten materiał w redakcji, 
ilość zachorowań wyniosła ponad 26 tysięcy i bardzo niebez-
piecznie zbliżyła się do rekordu z początku listopada ub. r. 
Tak więc odszczekuję to co powiedziałem i przepraszam Czy-
telników. Widocznie niestety jeszcze nie czas na optymizm.

Andrzej Fryś

Czas wejść pod stół i odszczekać
Prognozy są bardzo trudne, 

szczególnie w odniesieniu do przyszłości
Woody Allen

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właści-
cielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znaj-
duje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem 
nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowanie z Pro-
gramu „Moja Woda”. Dofinansowanie dotyczy również wła-
ścicieli nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę, 
lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te mu-
szą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed 
złożeniem dokumentów do wypłaty.
Finansowanie obejmuje zakup, dostawę, montaż, budowę, 
uruchomienie instalacji m.in.:
– do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z po-
wierzchni nieprzepuszczalnych posesji
– do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) 
w zbiornikach;
– do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) 
w gruncie;
– do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) 
na dachach;
– do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych. 
Warunki: minimalna wartość kosztu zadania 2.000 zł, mini-
malna łączna pojemność zbiornika/ów 2 m3.
Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 80% kosz-
tów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 000 zł.
Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 
r., ale inwestycja nie może być zakończona przed wpłynięciem 
wersji papierowej wniosku do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
W celu uzyskania dodatkowych informacji pytania można kie-
rować telefonicznie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie-osoba wskaza-
na do kontaktu to Malwina Mazurek tel: 511 122 940

Źródło: UM w Andrychowie

„Moja woda”. Nabór rozpoczęty

Burmistrz Andrychowa informuje, że Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie od 
22 marca 2021 roku przystąpił do naboru wniosków doty-
czących realizacji przydomowych mikroinstalacji wodnych.
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Kto może skorzystać z pomocy?
Program jest skierowany do osób 
po 70. roku życia, które pozostają 
w domach ze względu na zagroże-
nie zakażeniem Covid-19. W szcze-
gólnych przypadkach, związanych 
z sytuacją społeczną lub rodzinną, 
z pomocy mogą skorzystać również 
osoby przed 70. rokiem życia.

Jak skorzystać z pomocy?
Dokument „Program „Wspieraj Se-
niora” na rok 2021” przygotowany 
przez Ministerstwo Rodziny i Poli-
tyki Społecznej przedstawia nastę-
pujący mechanizm udzielania po-
mocy:

Krok 1. Senior, który zdecyduje 
się pozostać w domu w związku 
z utrzymującym się stanem epidemii 
dzwoni na ogólnopolską infolinię 
uruchomioną w ramach programu 
Solidarnościowy Korpus Wsparcia 
Seniorów – pod numer 22 505 11 11.
Krok 2. Osoba przyjmująca zgłosze-
nie przekazuje prośbę o pomoc do 
właściwego, ze względu na miejsce 
zamieszkania seniora, ośrodka po-
mocy społecznej w danej gminie.
Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy 
społecznej kontaktuje się telefonicz-
nie z seniorem, podaje datę i godzinę 
dokonania zgłoszenia przez seniora 
oraz weryfikuje zgłoszenie i ustala 
zakres usługi wsparcia. Następnie 
podaje dane osoby, która przyjdzie 
do seniora w celu udzielenia pomo-
cy oraz wskazuje datę udzielenia tej 
pomocy.
Krok 4. Koszty zakupów pokrywa 
senior.
Seniorzy potrzebujący pomocy 
mogą kontaktować się również 
bezpośrednio z Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej w Andrychowie, 
dzwoniąc pod numer tel. 531 094 775, 33 870 89 81 lub 33 875 33 00 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 19:00, 
a w pilnych sytuacjach również w sobotę i niedzielę w godzinach od 7:30 do 19:00. 

Program jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid–19.
Źródło: OPS w Andrychowie

Wsparcie dla Seniorów w Gminie Andrychów

Gmina Andrychów bierze udział w programie „Wpieraj Seniora”. Zachęcamy Seniorów, by w trosce o swoje zdrowie 
pozostali w domach, a w celu zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb, takich jak zakupienie artykułów pierwszej 
potrzeby, skorzystali z pomocy udzielanej w ramach programu. Usługa zrobienia i dostarczenia zakupów jest bezpłat-
na, natomiast koszt zakupionych produktów pokrywa Senior.
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Z lektury starych „Nowin”

Przed nami kolejna część naszego przeglądu artykułów publikowanych w Nowinach Andrychowskich na przestrzeni 
30 lat. Tym razem przypomnimy m.in. jak 3 dekady temu wyglądało otwarcie sezonu działkowego, wiosenne porządki 
w mieście i obchody Dnia Ziemi. Do tego garść nowinek ze świata teatru, przenosiny pomnika Grunwaldzkiego na 
dawny Plac Kombatantów, konkurs na palmę wielkanocną na Groniu Jana Pawła II, początki „Klubu 69 Pod Basztą” 
i obecnego dworca autobusowego, a także próby powołania powiatu kęcko-andrychowskiego. I oczywiście tradycyj-
nie życzenia wielkanocne.

Wybrała i opracowała Daria Rusin
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Propozycje książkowe Miejskiej Biblioteki Publicznej

Propozycje płytowe sklepu muzycznego „Mikrus”

Monumentalny nie jest nawet wystar-
czająco mocnym słowem, aby opisać 
nową płytę holenderskiej grupy grają-
cej symfoniczny metal zatytułowany 
„Omega”. To najwspanialsze i najbar-
dziej błyskotliwe dzieło w gatunku 
symfonicznego metalu. [empik.com]

Lady Pank 
„LP 40”

Album ukazuje się w jubileuszowym, 
40 roku istnienia grupy. W tym czasie 
panowie pokonali już niejedną falę, 
przetrwali niejedną burzę i jako jed-
na z największych legend lat 80. ciągle 
z powodzeniem utrzymują się na pol-
skiej scenie sami będąc inspiracją dla 
wielu młodych artystów. [empik.com]

Justin Bieber 
„Justice”

Szósty album studyjny Justina Biebera. 
- W czasach, gdy na naszej planecie dzieje 
się tyle zła, wszyscy łakniemy uzdrowienia 
i sprawiedliwości dla ludzkości. Tworzyłem 
tę płytę z myślą, by przynieść ukojenie; by 
tworzyć piosenki, z którymi ludzie będą mo-
gli się utożsamiać i dzięki którym poczują się 
mniej samotni. Cierpienie, niesprawiedliwość 
i ból mogą sprawić, że ludzie mogą poczuć się 
bezsilni - przekazuje artysta. [empik.com]

Epica 
„Omega”

Marcin Mortka
„Nie ma tego złego”

Jedni mówią, że Złe to kraina za Gwiż-
dżącymi Górami. Inni utrzymują, że Złe 
to wszyscy, których Dolina wygnała, 
w tym magowie. Mieszkają w górach 
i hodują w sobie nienawiść, aż nie mogą 
jej znieść – wtedy sięgają po oręż i rusza-
ją do ataku. Karczemne bijatyki, dwor-
skie spiski, nocne biesiadowanie, walka 
z potworami, a do tego kuchnia taka, że 
palce lizać! Przekonaj się, co jeszcze cze-
ka na Ciebie w Dolinie! [wsqn.pl]

Mówią, że z rodziną dobrze wychodzi 
się tylko na zdjęciu… Nie z tą! Zresztą 
spróbujcie ustawić klan Koźlaków do fo-
tografii. Powodzenia! Koźlaczki – wiedź-
my, kobiety magiczne i sarkastyczne, 
nie poprzestają na półśrodkach i kiedy 
trzeba, idą na całość. Są nieobliczalne, 
ale mieszkańcy Zielonego Jaru wiedzą, 
że zawsze mogą na nie liczyć. A każda 
z nich może liczyć na resztę rodziny. Na 
dobre, złe i to szalone pomiędzy.

Aneta Jadowska
„Cud Miód Malina”

Thomas Brunstrom, 
Thorbjorn Christoffersen

„Tata Oli już nie chce być dorosły”

– Ja tam bym chciała być dorosła – westchnę-
ła Ola. – Taa. A ja bym wolał być dzieckiem 
– rozmarzył się tata. A co by było, gdyby 
tak naprawdę Ola nagle stała się doro-
sła, a tata dzieckiem? Ola jest zmęczona 
byciem dzieckiem. To okropnie nudne, 
kiedy dorośli o wszystkim decydują. 
Ale tata Oli jest zmęczony byciem doro-
słym. [dwukropek.com.pl]
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Konkurs na antenie Radia Andrychów!

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

wokół nas

Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Andrychowie

ul. Metalowców 10, Gabinet 2-03

KWIECIEŃ 2021
7.04.2021 r. (środa) 14:30-19:00 

8.04.2021 r. (czwartek) 14:30-19:00
12.04.2021 r. (poniedziałek) 8:30-12:30 

14.04.2021 r. (środa) 8:00-12:30 
15.04.2021 r. (czwartek) 8:00-12:30

19.04.2021 r. (poniedziałek) 11:00-15:00 
21.04.2021 r. (środa) 14:30-19:00 

22.04.2021 r. (czwartek) 14:30-19:00
26.04.2021 r. (poniedziałek) 8:30-12:30 

28.04.2021 r. (środa) 8:00-12:30 
29.04.2021 r. (czwartek) 8:00-12:30

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



48 radioandrychow.pl

sport

Wiadomości sportowe na antenie 
Radia Andrychów 

w każdy poniedziałek i piątek

Zacznijmy od tego, że mimo wszystko A-klasowcom nie uda-
ło się wystartować w terminie, bo mieli wrócić na boiska już 
6 marca, ale warunki pogodowe uniemożliwiły bezpieczną 
grę. Tydzień później wybiegli już jednak na murawy, a dla 
zespołów z naszej gminy była to inauguracja w kratkę. Burza 
Roczyny przegrała z liderem, Skawą Wadowice, 0:3, Halniak 
Targanice uległ Żurawiowi Krzeszów 3:4, Huragan Inwałd 
zremisował 0:0 z Astrą Spytkowice, a Znicz Sułkowice-Bolę-
cina pokonał Wisłę Łączany 1:0. Póki co Halniak jest szósty, 
Huragan siódmy, Znicz jedenasty, Burza dwunasta, a na pro-
wadzeniu utrzymuje się niepokonana Skawa Wadowice. 
- W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 mar-
ca 2021 r., w okresie od 20 marca do 9 kwietnia 2021 r. nie mogą 
odbywać się rozgrywki w amatorskich ligach seniorskich - poinfor-
mował Małopolski Związek Piłki Nożnej na swojej stronie in-
ternetowej mzpnkrakow.pl. Co będzie dalej? Na ten moment 
trudno to przewidzieć, ale czy po 9 kwietnia piłkarze wrócą 
do walki i w jaki sposób będą nadrabiać zaległości, dowiemy 
się zapewne wkrótce. 

gs Fot. Grzegorz Sroka

Choć po dziewięciu meczach Sandecja ma na koncie 25 
punktów, więc niemal komplet możliwych do zdobycia, to 
w bezpośrednim starciu z andrychowiankami to podopiecz-
ne trener Beaty Książek były górą! MKS pokonał Sandecję po 
wyrównanym meczu 3:2. Mimo to andrychowskie siatkarki 
tracą do sądeczanek osiem punktów, choć mają jeden mecz 
rozegrany mniej. Dlatego podopieczne trener Książek muszą 
oglądać się za plecy, gdzie czają się lokalne rywalki z Kęcza-
nina Kęty i z Bronowianki Kraków. Obie te ekipy zgroma-
dziły o trzy oczka od MKS-u mniej i mają jeden rozegrany 
mecz więcej, zatem wszystko w rękach andrychowianek, aby 
utrzymać bezpieczne dystans. Przed nimi jeszcze mecze Sol-
ną II Wieliczka oraz MKS-em MOS Wieliczka. Przypomnijmy, 
że zgodnie z regulaminem rozgrywek, drużyny z pierwszego 
i drugiego miejsca uzyskują prawo do gry o awans do II ligi 
centralnej. - W przypadku zatrzymania rozgrywek ze względów 
epidemicznych prawo gry o awans do II ligi centralnej uzyskuje 1 i 2 
miejsce edycji JESIEŃ - czytamy na mzps.pl.

gs Fot. Grzegorz Sroka

Inauguracja rzutem na taśmę

Drużyny walczące na szczeblu Keeza Klasy A wadowickiej 
jako jedyne w okolicy zdążyły rozegrać mecze inauguru-
jące wiosenne rozgrywki ligowe, jeszcze przed odwoła-
niem spotkań z powodu zagrożenia epidemicznego. Jak 
poszło ekipom z naszej gminy i kiedy wrócą do gry?

O pozycję wiceliderek

Zmagania w drugiej fazie rozgrywek I ligi małopolskiej 
siatkarek mają w tym sezonie jednego faworyta - Sandecję 
Nowy Sącz. Drużyna z Nowego Sącza objęła prowadzenie 
i wywalczyła sobie tak dużą przewagę, że pozostałe ekipy 
- w tym MKS Andrychów - walczą o drugie miejsce.
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W pierwszym meczu MKS Andrychów pokonał TKS Tychy 
3:1, ale emocji nie brakowało, a goście byli bliscy doprowa-
dzenia do tie-breaka. Andrychowianie rozpoczęli starcie 
z TKS-em Tychy bardzo skutecznie, bo szybko i bez więk-
szych problemów wyszli na dwusetowe prowadzenie (do 20 
i 21). Emocje zaczęły się w trzeciej partii, bo tyszanie pokazali, 
że tanio skóry nie sprzedadzą i grając lepiej niż w premie-
rowych setach doprowadzili do stanu 2:1. W czwartej partii 
długo wydawało się, że TKS Tychy odjeżdża MKS-owi i do-
prowadzi do remisu. Świetna końcówka MKS-u Andrychów 
pozwoliła jednak podopiecznym trenera Dariusza Syguły 
przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę i na przewagi 
andrychowianie wygrali seta, przypieczętowując zwycię-
stwo. Niedzielne starcie rozpoczęło się podobnie jak sobotnie, 
ale tym razem to zespół z Tychów wyraźnie przeważał. TKS 
szybko wyszedł na prowadzenie 2:0, ale andrychowianie się 
nie poddawali. W trzecim secie walka była tak zacięta i wy-
równana, że toczyła się aż do stanu 34:32! TKS Tychy mógł 
zamknąć mecz w trzech setach, bo w górze były piłki meczo-
we, ale to andrychowianie wyszli zwycięsko z tej próby ner-

wów. MKS wygrał tę kluczową partię i później kontynuował 
marsz po zwycięstwo. W czwartym secie oraz tie-breaku 
gospodarze zaprezentowali skuteczną siatkówkę, odrabiając 
straty i przechylając szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Tydzień później walka przeniosła się do Tychów, a jej obraz 
mocno zmienił. W sobotnie popołudnie tyszanie byli w zna-
komitej formie, dominując przez całe spotkanie. W efekcie ze-
spół MKS-u Andrychów nie miał argumentów, aby zagrozić 
wynikowi i zamknąć fazę play-off w trzech meczach, prze-
grywając 0:3. W niedzielny wieczór andrychowian stać było 
w Tychach na wygranie tylko pierwszego seta. W kolejnych 
partiach gospodarze wrócili do swojej skutecznej gry, na któ-
rą andrychowianie nie znaleźli odpowiedzi i MKS poniósł 
porażkę 1:3. W play-offach jest więc remis 2:2 i o tym, kto 
wywalczy przepustkę do turnieju półfinałowego o awans do 
I ligi zadecyduje piąty mecz, który zostanie rozegrany w An-
drychowie 31 marca.

gs Fot. Grzegorz Sroka

Skuteczni na własnym terenie
Trwa faza play-off w II lidze siatkarzy, w której MKS Andrychów (lider po fazie zasadniczej) mierzy się z czwartym w ta-
beli TKS-em Tychy. Po czterech meczach jest remis 2:2, bo oba zespoły okazały się niepokonane we własnych halach, 
więc dopiero piąty mecz rozstrzygnie kwestię przepustki do turnieju półfinałowego.
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Fryderyk Walaszek piastował już funk-
cję prezesa andrychowskiego klubu od 
grudnia 2007 do stycznia 2011 roku, 
a więc to dla niego powrót do struktur 
Beskidu po ponad dziesięciu latach. Na 
okres jego prezesury przypada jeden 
z największych sukcesów współczesnej 
historii andrychowskiego klubu, jakim 
był awans do III ligi piłkarskiej. To nie 
jedyne zmiany w zarządzie Beskidu. 
- Ze składu zniknęli Seweryn Łysoń, Szy-
mon Wandzel i Paweł Zając. W ich miejsce 

wybrano Kamila Karcza, Fryderyka Wa-
laszka, Macieja Walaszka i Adama Wiklika. 
Sześcioosobowy zarząd już we własnym 
gronie zdecydował się powierzyć kierowa-
nie klubem Fryderykowi Walaszkowi, a do 
grona wiceprezesów dołączyli Kamil Karcz 
i Adam Wiklik - informują działacze na 
profilu facebookowym Beskidu. - Dzi-
siaj przed Beskidem nowa era i nowe możli-
wości. Nie oznacza to jednak momentalnych 
zmian i wygórowanych celów. Przed obec-
nym zarządem nadal mnóstwo pracy, często 

długofalowej, by za jakiś czas zebrać jej owo-
ce w postaci wielu radosnych sportowych 
chwil dla naszego miasta. Trzymajcie za 
nas kciuki i mamy nadzieję jak najszybciej 
zobaczyć się z wami w jak największym gro-
nie na meczu na stadionie przy Kościuszki 
1 - sercu Andrychowa, które wkrótce znów 
zacznie bić nieco szybciej - czytamy na be-
skidandrychow.pl. 
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Beskid znów ma prezesa

Fryderyk Walaszek stanął na czele zarządu Klubu Sportowego Beskid Andrychów, obejmując stanowisko prezesa. Rola 
sternika klubu była nieobsadzona od ponad dwóch lat, a Beskidem kierował w tym czasie kolektywnie zarząd. 

Do wiosennych zmagań w Keeza IV lidze Ma-
łopolski zachodniej zespół Beskidu Andrychów 
przygotowywał się od stycznia, ciężko trenując 
i rozgrywając udane sparingi z silnymi śląskimi 
drużynami (wystarczy wspomnieć zwycięstwo 3:2 
z trzecioligowym Rekordem Bielsko-Biała). Udało 
się także wzmocnić kadrę seniorskiej drużyny, bo 
do klubu dołączył Łukasz Zakrzewski. - Łukasz ma 
25 lat i jest nominalnym prawym obrońcą, którego ce-
chują wysokie atuty motoryczne oraz bardzo fizyczna 
gra - informują na klubowej stronie na Facebooku 
działacze Beskidu. Zakrzewski w przeszłości wal-
czył w barwach takich klubów, jak Podbeskidzie 
Bielsko-Biała, Polonia Bytom czy Stal Bielsko-Biała, 
a ostatnio grał w LKS-ie Czaniec. 

Tuż przed powrotem do ligowej walki Małopol-
ski Związek Piłki Nożnej poinformował jednak 
o odwołaniu inauguracyjnej kolejki, a następne 
mecze z przełomu marca i kwietnia nie mogły się 
obyć z powodu lockdownu związanego z zagro-
żeniem epidemicznym. I co teraz? Jeśli wszystko 
wróci do normy, piłkarzy czeka solidny maraton, 
w którym mecze weekendowe przeplatać się będą 
ze środowymi. - W IV lidze zachodniej najpierw ro-
zegranych zostanie pięć kolejek kończących pierwszą 
rundę, a dopiero później dziewięć kolejek po podziale 
na grupy. Dojdą dwie środy w terminach 18-20 maja 
(wtorek-czwartek) i 15-17 czerwca (wtorek-czwartek), 
a jedna kolejka rozegrana zostanie 3 czerwca w Boże 
Ciało - poinformowali związkowi działacze na 
swojej stronie internetowej mzpnkrakow.pl. Mecz 
15. kolejki (z LKS Śledziejowice) przełożony został 

Zostali w blokach startowych
Parę miesięcy budowania formy, wzmocnienia zespołu, oczekiwanie na pierwszy gwizdek i… odwołanie inauguracji 
wiosennych zmagań z powodu zagrożenia epidemicznego. Taki scenariusz rozegrał się na naszych oczach, a drużyna 
Beskidu Andrychów musi uzbroić się w cierpliwość przed powrotem na ligowe boiska.

na 10 kwietnia, 16. kolejka (z MKS Trzebinia) na 17 kwietnia, 17. kolejka 
(z Unią Oświęcim) na 24 kwietnia, 18. kolejka (z Clepardią Kraków) na 
1 maja, a 19. kolejka (z LKS Rajsko) na 9 maja. Dopiero później, od 15 
maja, rozpocznie się runda rewanżowa w podziale na grupę mistrzow-
ską i spadkową, która zakończyć się ma 20 czerwca. 

W związku z sytuacją epidemiczną, której rozwój ciężko przewidzieć, 
Małopolski Związek Piłki Nożnej przypomniał również o istotnym 
w tym kontekście punkcie regulaminu rozgrywek: - W sytuacji braku moż-
liwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi po roze-
graniu 50% lub więcej zaplanowanych kolejek jako tabelę końcową przyjmuje się 
tabelę po ostatniej rozegranej kolejce, przy założeniu, iż wszystkie zaległe mecze 
tej i poprzednich kolejek, które nie odbyły się w terminach wcześniejszych, uznaje 
się za nierozegrane bez przyznawania punktów - czytamy na mzpnkrakow.pl 

gs Fot. Grzegorz Sroka
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przyroda

Obecnie jesteśmy na krawędzi nieodwracanych 
zmian, które prowadzą nas do globalnej katastrofy 
klimatycznej, katastrofy dla organizmów żywych, 
w tym człowieka. Musimy pamiętać, że te zmiany, to 
też suma tych zmian mikro, które trwają ciągle wo-
koło nas i z naszym udziałem. Zobaczmy ile takich 
szkodliwych zmian dzieje się wokoło! Wstając rano 
widzimy za oknem kopcący komin, rano budzi nas 
wycinanie drzewa, w południe koszą trawnik, roz-
kopują kolejny trawnik, aby go poszerzyć, budują 
kolejną drogę, kolejny most, ktoś wyrzuca na pobo-
cze drogi odpady, wyrzuca maseczkę, papierek, pet, 
butelkę, wywozi popiół z pieca nad rzekę, obcina 
gałęzie, żywopłot, itp. To może naiwne, że o tym pi-
szę, ale to codzienność! Czy na nią reagujemy? Czy 
w ogóle zwracamy na to uwagę? Niestety, dzieje się 
to często dopiero, gdy takie działania przyjmują skalę 
makro? Wówczas większe, czy mniejsze grupy zapa-
leńców organizują protesty i czasem przychodzi opa-
miętanie, ale zwykle jest zbyt późno! Jeżeli chcemy 
stworzyć warunki do życia przyszłym pokoleniom 
to należy zmienić sposób myślenia i postępowania, 
musimy zmienić swoje priorytety! 
Bez bioróżnorodności, naturalnych lasów, rzek, ba-
gien … człowiek sam nie przetrwa!

Jan Zieliński

Kiedy zakopiemy ten „topór”, 
którym walczymy z przyrodą?
Przyroda ożywiona, w wielkim uproszczeniu, to żywe organizmy. Każda zmiana środowiska, ta maleńka i ta ogromna za-
kłóca ich funkcjonowanie. Organizmy w zależności od skali i czasu tych zmian mogą się zregenerować, powrócić bądź nie! 



04


