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inwestycje

Jak dowiedzieliśmy się od kierownika Wydziału Inwestycji 
i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie Szy-
mona Wnęczaka, inwestycja kosztować będzie ok. 4,2 mln 
złotych. Początkowo wykonywane będą roboty przygoto-
wawcze i rozbiórkowe (m.in. nawierzchni drogi, chodni-
ków, ogrodzeń, urządzeń małej architektury) oraz prace 
związane z infrastrukturą towarzyszącą (np. kanalizacją).  

Dopiero potem, ruszą prace stricte nawierzchniowe. Inwestycję 
można było rozpocząć, gdyż w marcu starosta wadowicki wy-
dał pozwolenie na budowę. Łącznik będzie rozpoczynał się na 
istniejącym już skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną na ulicy 
Krakowskiej i dalej zostanie poprowadzony przez rondo obok 
Kauflandu, w kierunku zabudowań poprzemysłowych, gdzie 
swoje siedziby ma kilka firm. Następnie ominie część zabudo-
wań traktem, przy ul. Tkackiej, gdzie nie ma jeszcze asfaltu i po-
łączy się z tą ulicą kilka metrów od przejazdu kolejowego.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Łącznik Krakowska – Tkacka już w budowie!
Ruszyła budowa łącznika drogowego między ulicą Kra-
kowską a Tkacką. 24 maja władze miasta przekazały wy-
konawcy plac budowy.

Tu, na ulicy Tkackiej nieopodal przejazdu kolejowego, za-
planowano drugi koniec łącznika.

Tu, przy skrzyżowaniu z Krakowską, będzie nie tylko tak jak do-
tychczas wjazd do placówek handlowych, kilku firm czy w kierun-
ku Elektrociepłowni, ale także wjazd na łącznik do ulicy Tkackiej.
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społeczeństwo

Na pomysł sprzątania wpadła Nikola 
i od razu znalazło się kilka koleżanek, 
które podchwyciły pomysł. W pro-
pozycję dziewczynek – Nikoli, Leny, 
Gabrysi, Julii, Milenki i Zuzi – ze zro-
zumieniem wsłuchały się cztery mamy 
– panie: Sylwia, Zuzanna, Adriana 
i Elżbieta. Mamy kupiły worki i ręka-
wiczki, a potem razem z dziećmi uzbie-
rały cztery duże worki najróżniejszych 
śmieci: butelek, puszek, papierków, 
a był też dywan (!) i śrubokręt. Dziew-
czynki – oprócz Zuzi uczennicy szkoły 
podstawowej – to przedszkolaki; nie 
kryły, że ich plac zabaw zaśmiecają nie 
dzieci, ale dorośli. - To panowie, którzy 
w weekendy biesiadują na palcu zabaw dla 
dzieci – mówi jedna z mam, pani Sylwia, 
która o akcji napisała na swoim profilu 
na Facebooku. To stamtąd dowiedzie-
liśmy się o czyścioszkach ze Starowiej-
skiej.
Burmistrz Tomasz Żak bardzo ser-
decznie podziękował dzieciom i po-

gratulował pomysłu, a mamom za to, 
że tak pięknie podchwyciły inicjatywę 
maluchów. Z kolei Roman Babski, 
przewodniczący Rady Miejskiej, spra-
wę podsumował tak: - Zawsze mówimy 
dzieciom, aby brały przykład z dorosłych, ale 
tym razem zwrócę się właśnie do dorosłych: 

bierzcie przykład z Nikoli, Leny, Gabrysi, 
Julii, Milenki i Zuzi.
Na koniec spotkania w Radiu Andry-
chów dziewczynki dostały upominki 
od włodarzy gminy. 

n Fot. Marek Nycz

Czyścioszki – są wzorem dla nas wszystkich
W Radiu Andrychów gościliśmy 25 maja sześć dziewczynek, które razem ze swoimi mamami wpadły na pomysł, aby 
wysprzątać plac zabaw przy ulicy Starowiejskiej. Dzieciom i mamom osobiście podziękowali: burmistrz Tomasz Żak 
i przewodniczący Rady Miejskiej Roman Babski. Były też upominki…

Ilość śmieci była zatrważająca. 
Tylko w jedną godzinę akcji 
poszczególne grupy uzbierały 
kilkadziesiąt worków. W sumie 
napełniono ich 250. Dodatkowo 
uprzątnięto wiele śmieci wiel-
kogabarytowych. W akcji brali 
udział uczniowie z klasy 5 i 6 
Szkoły Podstawowej nr 2 w An-
drychowie. Także 8 maja odbyła 
się akcja Czyste Beskidy zor-
ganizowana przez koło PTTK 
„Chałupa” wspólnie w Urzę-
dem Miejskim w Andrychowie. 
Sprzątający skupili sie na lokal-
nych szlakach górskich.

red. Fot. Robert Fraś

Mnóstwo śmieci nad Wieprzówką. Akcja sprzątania

8 maja ponad 70 osób sprzątało tereny wokół Wieprzówki. Podzieleni na małe grupy nauczyciele, uczniowie a także 
reprezentanci Urzędu Miejskiego w Andrychowie na czele z burmistrzem Tomaszem Żakiem, przeczesywali zarośla 
wzdłuż rzeki na wysokości ulicy Olszyny (tereny obok przepompowni), aż do ulicy Szewskiej.
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samorząd

Sprawozdanie z wykonania budżetu przestawiła na Sesji Skarb-
nik Gminy Andrychów Dorota Żywioł. 
Przyjęty do realizacji – uchwałą Rady Miejskiej – plan dochodów 
budżetu Gminy Andrychów przewidywał w roku 2020: 
1. Dochody zaplanowano na poziomie 204 mln 383 tys. zł. Po 
zmianach dokonanych w czasie roku kwota ta wzrosła do 209 
mln 827 tys. zł. Natomiast wykonanie dochodów ostatecznie za-
mknęło się na poziomie 211 mln 278 tys. zł. To jest o 6 mln 895 
tys. zł więcej niż zaplanowano.
2. Wydatki zaplanowano na kwotę 213 mln zł 141 tys. zł. W trak-
cie roku suma ta wzrosła do 219 mln 792 tys. zł. Ostatecznie po 
stronie wydatków zapisano na koniec roku kwotę 211 mln 567 
tys. zł, czyli o 1 mln 574 tys. zł mniej od planów.
Planowany deficyt wynosił 8 mln 757 tys. zł, potem powiększo-
ny był nawet do 9 mln 964 tys. zł. Ostatecznie jednak po stronie 
deficytu zapisano tylko 288 tys. zł.
W 2020 roku gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 13,5 mln zł. 
Równocześnie spłaciła 9 mln 272 tys. zł innych zadłużeń wraz 
z odsetkami. 
Zadłużenie Gminy Andrychów na dzień 31 grudnia 2020 roku 
wynosiło 74 mln 44 tys. zł, co stanowiło 35,05 proc. dochodów 
wykonanych. W tej kwocie zawarte są też 3 mln zł do wypłace-
nia spadkobiercom rodziny Bobrowskich za pałac. Te trzy mi-
liony zostaną wypłacone w trzech kolejnych latach, po milionie, 
licząc od tego 2021. 
Dochody
W budżecie, którego ostateczna kwota po stronie dochodów 
wyniosła 211 mln 278 tys. zł. Wszystkie dotacje bieżące (na za-
dania własne, zlecone i inne, jak np. unijne) wyniosły 72 mln zł 
988 tys. zł. 
Z kolei subwencja ogólna (część oświatowa, wyrównawcza, 
równoważąca) wyniosła w minionym roku 50 mln 332 tys. zł. 
Wpływy z podatków i opłat to 33 mln 270 tys. zł. 
Wpływy z podatków od osób fizycznych – czyli z naszych po-
datków – gmina otrzymała 42 mln 11 tys. zł. Przypomnijmy, że 
obecnie udział samorządu w kwocie, jaką wpłacamy w formie 
podatku PIT to niespełna 40 proc. 
Wpływ z podatku od osób prawnych to tylko 864 tys. zł.

Po stronie dochodów są też tzw. dochody majątkowe. Są to m.in. 
dochody z sprzedaży majątku, ale też dotacje np. do budowy 
budynków socjalnych czy Rządowy Fundusz Inwestycji Lokal-
nych. W sumie było to w 2020 roku 4 mln 154 tys. zł. 
Wydatki 
Wydatki – podobnie jak dochody – dzielą się na wydatki bieżące 
i majątkowe. Te drugie to np. inwestycje. Zacznijmy od wydat-
ków bieżących.
W sumie zamknęły się one w 2020 roku kwotą 197 mln 336 tys. 
zł. Co się na to składało?
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 76 mln. 140 tys. zł. 
(Gmina jest największym pracodawcą na swoim terenie).
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38 mln 90 
tys. zł.
Dotacje – 11 mln 942 tys. zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69 mln 276 tys. zł. (To 
pomoc społeczna i np. program 500 plus).
Wydatki na obsługę długu publicznego – 1 mln 30 tys. zł.
Wydatki na programy z udziałem środków unijnych 857 tys. zł.
Natomiast wydatki majątkowe to 14 mln. 230 tys. zł. Na inwe-
stycje wydano 12 mln 730 tys. zł – w tym na zadania z udziałem 
środków unijnych – 5 mln 701 tys. zł oraz 1 mln 500 tys. zł na 
wkład do spółek prawa handlowego. 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 
rok 2020, jak co roku, trafiło do Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Krakowie, która stoi na straży prawidłowości finansów 
samorządowych i jest powołana do wydawania opinii w tej 
sprawie. Nadesłana do Andrychowa opinia RIO mówi o „pra-
widłowym wykonaniu budżetu” i inspektorzy Izby nie mieli do 
niego uwag.
Po sprawozdaniu finansowym za rok ubiegły było sprawozda-
nie z wykonania budżetu w roku 2020 i na tej podstawie Rada 
Miejska w Andrychowie udzieliła burmistrzowi Tomaszowi 
Żakowi absolutorium. 17 radnych głosowało za absolutorium, 
troje było przeciw, a jeden radny się wstrzymał. Tym samym 
burmistrz otrzymał od Rady Miejskiej absolutorium.
Więcej o sesji w artykule poświęconym obradom radnych. 

mn

Szczepienia miały rozpocząć się od 11 maja, ale preparaty nie 
dotarły tego dnia do Andrychowa i osoby zapisane na ten 
termin przesunięto na 14 maja. Od środy wszystko poszło 
już zgodnie z planem i tak tego dnia wykonano 198 szcze-
pień. I tyle samo 13 maja – 198. Z kolei 14 maja, czyli w pią-
tek, w Punkcie Szczepień Powszechnych zaszczepiono aż 324 
osoby. Stało się tak dlatego, że do zapisanych na 14 maja do-
łączyli pacjenci z wtorku, kiedy z powodu braku szczepionek 
odwołano szczepienie. W MDK Urząd Miejski w Andrychowie 
przygotował cztery stanowiska szczepienne. Na każdym moż-
na codziennie zaszczepić 100 osób, a więc w sumie 400 osób. 

Tak naprawdę wszystko jednak zależy od ilości dostarczonych 
preparatów. Aby zapisać się na szczepienia do MDK należy 
skorzystać z ogólnopolskiej infolinii lub z Indywidualnego 
Konta Pacjenta oraz dostępne numery telefonu poprzez SMS. 
Dostępny jest też telefon do punktu w MDK (nr 518 314 202) 
Można też przyjść do MDK i próbować się zapisać, ale z tym 
może być kłopot, bo cały czas trwa szczepienie i pewna ilośc 
oczekujących wypełnia hol.
W następnych dwóch tygodniach codziennie szczepiono bli-
sko 200 osób.         
                 n

Codziennie blisko 200 zaszczepionych
W połowie maja ruszył w Andrychowie Punkt Powszechnych Szczepień. W pierwszym tygodniu, a właściwie w jego trzech 
dniach, bo zaczęto szczepić od środy do piątku – dawki podano 720 osobom. Punkt działa w Miejskim Domu Kultury, a szcze-
pienia przeprowadza Centrum Medyczne „Kącik”.

Rok rozliczony – burmistrz z absolutorium
Podczas majowej Sesji Rady Miejskiej Burmistrz Andrychowa rozliczył się przed radnymi z wykonania budżetu za rok 2020. Na tej 
podstawie Rada udzieliła Tomaszowi Żakowi absolutorium, czyli uznała wykonanie planów budżetowych za zrealizowane i bez 
zastrzeżeń. Również Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu. O dyskusji w tej 
kwestii piszemy w relacji z sesji, tutaj pokazujemy, jak owo rozliczenie wygląda. 
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samorząd

Sesję, którą przeprowadzono w trybie zdalnym, otwarł Roman 
Babski, przewodniczący Rady Miejskiej. Przedstawił porządek 
obrad i protokół z poprzedniej sesji i oba te punkty Rada przyję-
ła przez głosowanie.
Program sesji był bardzo obszerny, bo zawierał dwa bardzo 
ważne punkty: Raport o stanie Gminy Andrychów za rok 2020 oraz 
finansowe sprawozdanie Burmistrza Andrychowa. Pierwszy 
z tych punktów to dokument liczący 109 stron, a drugi jest szcze-
gółowym rozliczeniem dochodów i wydatków budżetu Gminy 
Andrychów w 2020 roku. Na podstawie pierwszego punku – 
czyli Raportu – radni udzielają burmistrzowi „wotum zaufania”, 
a na podstawie rozliczenia finansowego i z wykonania budżetu 
absolutorium.

Sprawozdanie burmistrza
Zanim Rada zajęła się tymi sprawami burmistrz Tomasz Żak 
złożył sprawozdanie ze swoich prac w okresie od 29 kwietnia 
do chwili obecnej. Burmistrz mówił o wydarzeniach, które opi-
saliśmy na naszym portalu oraz mówiliśmy o nich w Radiu An-
drychów. Relacje te znajdą też Czytelnicy w obecnym wydaniu 
Nowin Andrychowskich. Nikt z radnych nie odniósł się do spra-
wozdania burmistrza.

Raport o stanie gminy
Po opisaniu wydarzeń w okresie międzysesyjnym burmistrz 
przedstawił radnym do oceny Raport o stanie Gminy Andrychów 
za rok 2020. Jako pierwszy do Raportu odniósł się radny Krzysz-
tof Kubień. Już na wstępie zażądał wyników finansowych 
spółek gminnych oraz MOSKiT-u za ubiegły rok. Po chwili 
burmistrz odpowiedział radnemu, że wyniki są dobre. Radny 
odczytał swoje przemyślenia, bardzo krytyczne wobec wielu 
spraw i tematów: dróg, autobusów, strefy aktywności gospo-
darczej, basenów, opieki zdrowotnej, Pańskiej Góry czy szkół. 
Jego zdaniem rzeczywistość kłóci się z Raportem i jest „dziado-
stwem”, a plany władz gminy to „fantasmagorie”. Natomiast 
działania burmistrza i jego administracji opisał tak: To są me-
tody stosowane kiedyś przez komunistów i ubecję. Oświadczył, że 
w związku z tym będzie głosował przeciwko wotum zaufania. 
Po nim głos zabrała radna Alicja Studniarz, która w stu pro-
centach zgodziła się z radnym Kubieniem i nazwała go ostatnim 
Mohikaninem. Głos zabrał też radny Zbigniew Rzadek, który 
odniósł się do wypowiedzi Krzysztofa Kubienia na temat dyżu-
rów aptek. I przywołał swój osobisty przykład, gdy w dniu wol-
nym od pracy skorzystał z apteki dyżurującej na ul. Legionów. 
Z kolei Wiesław Mikołajek w swoim wystąpieniu przyznał, że 
jest radnym opozycji i nieraz krytycznie ocenia działania bur-
mistrza, ale jest też radnym z Rzyk i musi przyznać, że jest usa-
tysfakcjonowany tym, co w jego sołectwie zostało zrealizowane. 
Zatem będzie głosował za wotum zaufania.
Głosowanie zakończyło się następującym wynikiem: 17 rad-
nych głosowało za udzieleniem wotum zaufania burmistrzowi 
Tomaszowi Żakowi, trzech radnych było przeciwko, a jeden 
radny się wstrzymał.

Absolutorium
Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2020 przedstawiła 
Skarbnik Gminy Andrychów Dorota Żywioł. Sprawozdanie to 
opisujemy w osobnym materiale opublikowanym na naszym 
portalu – to obszerny materiał zawierający wiele liczb. 
Przy okazji sprawozdania ze swej działalności dostarczyli 
Radzie szefowie kilku jednostek organizacyjnych: Centrum 
Kultury i Wypoczynku, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz 
ZOMK. Radni nie mieli pytań do tych sprawozdań. Sprawoz-
danie finansowe za rok 2020 Rada przyjęła je 19 głosami za 
i dwoma przeciw. Przy tej okazji nie było długich rozmów.
Potem radni dyskutowali nad wykonaniem budżetu za rok 
2020 i co się z tym wiąże w kwestii absolutorium dla burmi-
strza. 
Radny Zbigniew Rzadek podziękował burmistrzowi i jego za-
stępcom, ale zwrócił też uwagę na to, że takie podziękowania 
należą się wszystkim pracownikom wszystkich wydziałów 
Urzędu Miejskiego, ale też służbom np. mundurowym, które 
dbały o porządek i bezpieczeństwo w minionym roku.
Potem Alicja Studniarz oświadczyła, że jej opinia na temat 
burmistrza i jego pracy nie zmienia się od lat. Jej zdaniem bur-
mistrz zeszpecił Andrychów czego najlepszym przykładem jest 
popsuta fontanna na Placu Mickiewicza i brak kaczek na sta-
wie. 
Potem radny Kubień powiedział, że zgadza się z radną Stud-
niarz tak, jak ona zgadza się z nim. Radny właściwie nie od-
niósł się do żadnych kwestii związanych z absolutorium, ale 
oświadczył, że ma prawo krytykować i będzie to robił jako 
radny opozycji. Ale jego zdaniem i to się zmieni, a karma wróci.
Na koniec radny Stanisław Prus podziękował burmistrzowi 
i wyraził uznanie za wykonanie budżetu za rok 2020 zaznacza-
jąc, że był to trudny rok pandemii.
17 radnych głosowało za absolutorium, troje było przeciw, a je-
den radny się wstrzymał. Tym samym burmistrz otrzymał od 
Rady Miejskiej absolutorium.

Uchwały
W dalszej części radni zajęli się projektami kilku uchwał. 
Pierwsza z nich dotyczyła zasad wynajmowania lokali wchodzą-
cych w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Andrychów, druga - 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu 
trwałego zarządu, a trzecia - zmiany uchwały Nr XXIV-235-16 
z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad nabywania 
nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości oraz gospodaro-
wania nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy Andrychów. 
Projekty tych uchwał przedstawił dyrektor Zespołu Mienia 
Komunalnego Grzegorz Góra. Uchwały te zostały przyjęte bez 
dyskusji. 
Kolejną uchwałę przedstawił Konrad Zadora, kierownik Wy-
działu Architektury i Urbanistyki UM. Dotyczyła ona zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Andrychów w zakresie dotyczącym niektórych ustaleń 
studium. 

Sesja Rady Miejskiej – Raport i absolutorium

27 maja odbyła się XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Andrychowie. Była poświęcona przede wszystkim Raportowi o stanie Gmi-
ny Andrychów za rok 2020 oraz sprawozdaniu finansowemu Burmistrza za ubiegły rok. Na podstawie sprawozdania z wy-
konania budżetu radni udzielili Tomaszowi Żakowi absolutorium. Nie obyło się bez gorących dyskusji, czasem nawet kłótni.
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samorząd

Raport – jak we wstępie do niego napisał burmistrz Tomasz 
Żak – jest dokumentem opisującym aktualną sytuację spo-
łeczną, gospodarczą i infrastrukturalną miasta Andrychów 
i wszystkich sołectw. Opis dotyczy roku 2020, który w tym 
czasie można już podsumować. Raport obejmuje też pod-
sumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, 
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, 
uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego (jeśli gmina go 
realizuje).
Autorzy opisywanego tutaj dokumentu – a są to urzędnicy 
gminni – prezentują mieszkańcom demografię gminy, finan-
se i inwestycje, działalność gospodarczą i usługi publiczne, 
funkcjonowanie spółek gminnych – jak Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji, Elektrociepłowni, czy ZGK. Ponadto w Raporcie 
znajdziemy opis stanu architektury, urbanistyki i gospodarki 
nieruchomościami. Osobne rozdziały poświęcono kulturze, 
a więc Miejskiej Bibliotece Publicznej, Centrum Kultury i Wy-
poczynku, a także działalności sportowej i turystyce, wraz 
z klubami sportowymi i działalnością organizacji pozarządo-
wych.
W sumie Raport o stanie gminy liczy sobie 109 stron i już jest 
dostępny na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, więc 
każdy mieszkaniec może do niego sięgnąć i zapoznać się z sy-
tuacją gminy. Ustawodawca, który kilka lat temu wprowadził 
dla samorządów obowiązek corocznego raportowania, prze-
widział też publiczną debatę nad takimi dokumentami. Aby 
wziąć udział w dyskusji trzeba było spełnić kilka warunków 
i wcześniej zapisać się do głosu. Podstawowy, to konieczność 
zebrania 50 podpisów od mieszkańców gminy, jako grupy 
w imieniu której dyskutujący chce zabrać głos. Poza tym 
zgłoszenie do udziału trzeba złożyć nie później, niż na jeden 
dzień przed sesją, więc do 26 maja. W tym roku żaden miesz-
kaniec nie zapisał się do debaty nad Raportem.
Rada przegłosowała na „tak” Raport i udzieliła wotum zaufa-
nia burmistrzowi. Potem na podstawie sprawozdania z bu-
dżetu za rok 2020 radni udzielili burmistrzowi absolutorium, 
o czym piszemy w relacji z sesji na poprzednich stronach. 

mn

W tym punkcie dyskusję zdominowali radni Kubień i Stud-
niarz, którzy z uporem planowany zakład mineralizacji od-
padów nazywali spalarnią. Radna Studniarz oświadczyła, że 
w jej opinii zgoda na taką zmianę w Studium pozwoli kiedyś 
w przyszłości na spalarnię opon i ognisko. Radny Wiesław Mi-
kołajek przyłączył się do opinii swoich kolegów z PiS i też 
stwierdził, że tylko z tego jednego powodu będzie głosował 
przeciwko.
Radny Stanisław Prus starał się sprostować wypowiedzi 
radnych PiS i przypomniał, że nie chodzi o spalarnię i używa-
nie tej nazwy jest mijaniem się z prawdą. 
Na koniec kierownik Zadora zwrócił uwagę radnym, że Stu-
dium zawiera ocenę oddziaływania na środowisko. A czy 
tam powstanie taki czy inny zakład zdecyduje dopiero kształt 
Planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, który po-
wstanie w zmienionym kształcie na podstawie Studium.
Radni przyjęli zmiany w Studiom uwarunkowań głosami: 13 
za, 4 przeciw, 3 radnych wstrzymało się, a jeden nie wziął 
udziału w głosowaniu.

Zmiany w budżecie tegorocznym 
Potem Rada zajęła się propozycjami zmiany w budżecie gmi-
ny i uchwale budżetowej na 2021 r. oraz zmianą w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej Gminy Andrychów na lata 2021-
2031. Zmiany te przedstawiła Skarbnik Gminy Andrychów 
Dorota Żywioł. 
Głównie chodziło o przesunięcia i uzupełnienia wydatków 
związanych z zagospodarowaniem Pańskiej Góry, ale też 
drogi w Rzykach Jagódkach oraz chodnika na Batorego. 
Przesunięcia dotyczyły inwestycji na kilku innych drogach, 
w różnych miejscach gminy, ale też rozbudowy cmentarza, 
czy np. naprawy ogrzewania i oświetlenia w szkołach oraz 
sieci elektrycznej MDK.
Radni przyjęli te zmiany głosując za nimi.
Potem radni zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej Woje-
wództwu Małopolskiemu na realizację zadania p.n.: Modernizacja/
przebudowa chodnika przy DW 781 w m. Andrychów w ciągu ul. 
Batorego. A także zgodzili się na udzielenie pomocy finansowej dla 
Powiatu Wadowickiego w 2021 roku na kontynuację zadania pn.: 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1737K Andrychów-Rzyki Jagódki 
poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia.

Wolne wnioski i komunikaty
W tym punkcie radna Alicja Studniarz chciała złożyć wnio-
sek formalny, aby Rada zdecydowała o ogłoszeniu referen-
dum w sprawie zakładu mineralizacji. Biuro prawne UM 
zwróciło radnej uwagę, że sprawa ewentualnego referendum 
nie może być rozstrzygnięta wnioskiem złożonym ad hoc na 
sesji, ale w innym, przewidzianym do tego trybie. Poza tym 
zanim dojdzie do głosowania (Rada jako organ stanowiący 
ma prawo ogłosić referendum) trzeba przygotować szcze-
gółowy projekt uchwały w tej sprawie. A projekt taki musi 
zawierać: pytanie lub pytania referendum albo warianty zapropo-
nowane mieszkańcom jednostki do wyboru, termin przeprowadze-
nia referendum, wzór karty do głosowania, kalendarz czynności 
związanych z przeprowadzeniem referendum. Jedno głosowanie 
w kwestii ograniczonej tylko do tego czy zrobić referendum 
w takiej i czy innej sprawie nie wystarcza (przyp. red.).
Radna nie zgodziła się z takim stanowiskiem Biura Prawnego 
i oświadczyła, że nie zrezygnuje z optowania za referendum.
Następna sesja odbędzie się 24 czerwca.                                     

red

Raport o stanie gminy

Na majowej sesji Rady Miejskiej zaprezentowany został 
Raport o stanie Gminy Andrychów za 2020 rok. Rada naj-
pierw odniosła się do niego, a następnie wyraziła wotum 
zaufania dla burmistrza Tomasza Żaka. 
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samorząd

Konferencja na ten temat odbyła się 2 czerwca 2021 r. w Urzędzie 
Miejskim w Andrychowie. Głównym zaproszonym gościem 
na tę naradę był wiceminister Ireneusz Zyska z Ministerstwa 
Klimatu. Ale byli też przedstawiciele Urzędu Marszałkowskie-
go, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, przedstawiciele spółki C-GEN, która zaprojektowała 
instalację do mineralizacji. Gminę reprezentował wiceburmistrz 
Mirosław Wasztyl i przewodniczący Rady Miejskiej Roman 
Babski. Nie zabrakło prezesów spółek gminnych: Mirosława 
Nowaka – AEC, Jana Mrzygłoda – ZWiK i Zbigniewa Bizonia – 
ZGK. Był także poseł na Sejm Marek Polak.
Spotkanie było podporządkowane przede wszystkim prezen-
tacji andrychowskich osiągnięć w zakresie energetyki i planów  
w tej materii. Mirosław Wasztyl przedstawił historię przejmo-
wania elektrociepłowni i co za tym idzie zażegnania kryzysu 
energetycznego. Ale wspomniał także o zakupie sieci ciepłow-
niczej (20 km) i elektrycznej, średniego napięcia (15 km), o bu-
dowie instalacji fotowoltaicznych czy programie SOWA i wy-
mianie ponad trzech tysięcy lamp w gminie.
Kluczowym punktem – i dla niego pojawił się tutaj wicemini-
ster Zyska – była jednak prezentacja technologii i planów bu-
dowy zakładu mineralizacji. Instalacja taka to wysokosprawny, 
niskoemisyjny system energetyczny w oparciu o gospodarkę 
obiegu zamkniętego – elektrownia na odpadach komunal-
nych synergicznie uzupełniona odnawialnymi źródłami 
energii, w tym utylizacja i unieszkodliwianie odpadów, osa-
dów ściekowych w oparciu o niskotemperaturowe zagazowa-
nie i katalizę.
Brzmi to dość zawile, ale przetłumaczmy to tak, jak podczas 
prezentacji zrobił to prezes C-GEN Tadeusz Bąk. Chodzi o bu-
dowę nowej elektrociepłowni, która zamiast węgla, bo będzie 
gazowa, w dużej części zasilana zostanie gazami pozyskanymi  
z odpadów. Nie będzie to jednak spalarnia – to podkreślano 
wielokrotnie, bo też i na spalarnie nie ma funduszy, tak krajo-
wych, jak i europejskich. I nie będzie zgody.
Pozbywanie się śmieci w takiej instalacji opiera się na tzw. ka-
talitycznym utlenianiu – czyli jest to ciąg reakcji fizyko-
-chemicznych bez płomieni, w temperaturze ok. 600 stopni.  
W uproszczeniu można powiedzieć, że jest to odzyskiwanie 
węgla z odpadów (plastików, papieru i innych opakowań). 
Uzyskiwany w ten sposób gaz – oparty właśnie na węglu – był-
by paliwem dla generatorów. Jednak to już nie śmieci płonęłyby 
w kotłach czy na rusztach. Instalacja składa się z wielu segmen-
tów, które w połączeniu dają nową jakość i nowe możliwości.  
A także gigantyczne oszczędności.
Na samym paliwie i kosztach utylizacji odpadów będzie można 
zaoszczędzić nawet 16 mln zł rocznie. A to oczywiście przeło-
ży się na ceny ciepła w naszych mieszkaniach (wciąż rosnące)  
i ceny odbioru odpadów, tnąc je o połowę.
Technologia jest zupełnie neutralna dla środowiska i całkowi-
cie bezpieczna, co podkreślali tak samo przedstawiciel spółki 
C-GEN (polski właściciel patentu), jak i wiceminister klimatu  

i wiceprezes NFOŚiGW. Jak powiedział wiceminister Zyska, 
rozwiązaniem tym zainteresowanych jest kilkanaście samorzą-
dów w Polsce, ale Andrychów, który już zabiega o ekspertyzy 
oddziaływania na środowiska naturalne, jest najbliżej realizacji 
i może być prekursorem.
Andrychowska instalacja mogłaby przerabiać do 30 tys. ton 
rocznie. Andrychów jako cała gmina co roku generuje ok. 11 
tys. ton odpadów. Zatem zakład miałby spore możliwości dzia-
łalności komercyjnej, a co za tym idzie zarabiać. Równocześnie 
przy takiej instalacji miałby powstać zakład produkcji wodoru – 
zasiliłby 60 tutejszych autobusów. Ponadto planuje się budowę 
gazowego magazynu energii.
Na koniec padła kwestia kosztów. - Miałoby to kosztować około 
100 mln zł – odparł prezes Tadeusz Bąk. Budżet gminy Andry-
chów nie jest w stanie udźwignąć takiej inwestycji, więc jak 
można zdobyć fundusze zewnętrzne? Na to pytanie odparł wi-
ceprezes NFOŚiGW Dominik Bąk: - Fundusz może udzielić gminie 
dotacji w wysokości 50 proc. ale nie więcej niż 50 mln. Reszta byłaby  
w formie niskooprocentowanych kredytów. To na ich spłatę pracowa-
łyby nadwyżki instalacji.
Wiceminister Ireneusz Zyska przyznał, że Gmina Andrychów 
jest na dobrej drodze nie tylko do energetycznej niezależności, 
ale też do miana pierwszej gminy w Polsce nie oddziałującej 
negatywnie na środowisko – neutralnej środowiskowo. Trze-
ba jednak – jak przyznał poseł Marek Polak – dużej akcji infor-
macyjnej, skierowanej do lokalnej społeczności, aby wszyscy 
zrozumieli, na czym polega ta technologia. Wielu rozmówców 
podkreślało, że w tych kwestiach jest wiele dezinformacji, a jej 
autorzy często działają albo z ignorancji, albo z pobudek poli-
tycznych.
Dlatego od czerwca rusza kampania informowania mieszkań-
ców o szczegółach tych planów i zarazem władza będzie się też 
zapoznawać z lokalną opinią w kwestii takiej inwestycji. Bo jak 
pokreślił to Roman Babski, musi być na to zgoda społeczeństwa.

Na koniec wiceburmistrz Wasztyl wyraził nadzieję, że to pierw-
sze spotkanie jest początkiem, inauguracją realizacji wielkiego 
projektu. Wiceminister z kolei zapewnił władze Andrychowa  
o pełnym poparciu rządu dla tego planu.                                          

mn Fot. Marek Nycz

Nowoczesna elektrownia, a nie spalarnia
To jest multienergetyczna gmina. Andrychów może być wzorcowy w skali kraju – twierdzi wiceminister klimatu Ireneusz 
Zyska, który zapoznał się z planami budowy zakładu mineralizacji do produkcji energii. Ta inwestycja jest bezpieczna dla 
środowiska – przyznaje z kolei Dominik Bąk wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Będzie kosztować 
100 mln, ale da co roku ok. 16 mln zł oszczędności i gwarancję zahamowania podwyżek za śmieci, czy za ciepło. 
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nowinki

Członek Zarządu Powiatu Mirosław Sordyl mówił o pla-
nowanej budowie sali gimnastycznej przy Liceum Ogólno-
kształcący im. Marii Skłodowskiej-Curie. - Za względu na brak 
miejsca musimy stary budynek rozebrać wraz z przewiązką – infor-
mował ten mówca. - Projekt jest wykonany na nową halę, nową 
przewiązkę. Przewidujemy salę pełnowymiarową o 48 metrach dłu-
gości i 28 szerokości, wysokość 9,5 metra. Przewidziano widow-
nię na 300 osób. Pieniądze na inwestycje pochodzą z fundu-
szy zewnętrznych (łącznie 4,5 miliona złotych) oraz kredytu 
(5,5 mln zł). Najprawdopodobniej sala powstanie w ciągu  
2–3 lat. Władze powiatu przewidują instalację na sali paneli 
fotowoltaicznych. Ponieważ fundusze są dopięte, to inwe-
stycja powstanie w jednym etapie. Natomiast komplikuje się 
sprawa z budową podobnej hali w „mechaniku” w Gorzeniu, 
na którą udało się pozyskać na razie 3,5 mln zł. Prawdopo-
dobnie tam sala powstanie etapami, choć pojawiły się glosy 
radnych z Wadowic, by też zdecydować się na kredyt. 
Z punktu widzenia profilaktyki zdrowotnej, najważniejszą 
decyzją tego posiedzenia Rady Powiatu w Wadowicach była 
uchwała (podjęta jednogłośnie) o przekazaniu 4,5 miliona 
złotych na na zakup rezonansu magnetycznego. Pieniądze 
pochodzą z puli rządowej przekazanej samorządowi powia-
towemu. Urządzenie zostanie zainstalowane w wadowickim 
szpitalu. Stanie się to prawdopodobnie za trzy, cztery miesią-
ce. Na sesji uchwalono też Powiatowy Program Promocji Zdro-
wia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021 – 2024.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Powiatowa sesja: 
Pieniądze na rezonans i salę dla andrychowskiego LO

20 maja odbyła się sesja Rady Powiatu w Wadowicach. 
Nie zabrakło andrychowskich akcentów i ważnych decyzji 
z punktu widzenia zdrowia mieszkańców.

Władze powiatu wadowickiego zdecydowały się osta-
tecznie zburzyć dotychczasową licealną salę gimnastycz-
ną wraz z przewiązką, by można było wybudować tutaj 
pełnowymiarową halę sportową. 

Brązowym Krzyżem Zasługi, nadawanym przez prezydenta Polski, uhonorowano andrychowianina pracującego w Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – młodszego brygadiera Jacka Kolbra. Złoty Medal Za Długoletnią Służbę otrzymał 
z kolei zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Andrychowie – młodszy brygadier Marek Nowak, wyróżniony 
dodatkowo Dyplomem Specjalnym Komendanta Głównego PSP. Druh Jan Żywioł (zob. foto), były komendant miejsko-
-gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Andrychowie wieloletni działacz odebrał Złotą Odznaką Zasłużony Dla 
Ochrony Przeciwpożarowej.
Nazwiska pozostałych odznaczonych publikujemy na radioandrychow.pl

jd Fot. mł. bryg. Jacek Kolber (KP PSP w Wadowicach)

Powiatowe święto strażaka 
z andrychowskimi akcentami
13 maja odbyły się w reżimie sanitarnym powiatowe uroczy-
stości z okazji Dnia Strażaka. Zorganizowano je na placu przed 
Komendą Powiatową PSP w Wadowicach. Nie zabrakło andry-
chowskich akcentów.
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OSP

W jednostkach OSP gminy Andrychów odbywają się walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze, podsumowujące rok 
2020 i dokonujące wyborów władz na kolejna kadencję. Poniżej zamieszczamy relacje z obrad, które odbyły się w kwiet-
niu i maju. W następnym wydaniu Nowin Andrychowskich zaprezentujemy sprawozdania z zebrań czerwcowych. 

Druhowie na zebraniach

Ze względu na reżim sanitarny, spotkanie odbyło się nie 
w ciasnej świetlicy, a w garażu, w którym na co dzień stacjo-
nują strażackie pojazdy. Nowy Zarząd bolęcińskiej OSP bę-
dzie działał w identycznym składzie jak dotychczas. Takiego 
wyboru dokonano jednogłośnie. A to ze względu na to, że 
jednostkę czeka rozbudowa remizy i osoby, które rozpoczęły 
to dzieło będą je kontynuować. Inwestorem jest Urząd Miej-
ski w Andrychowie, który przejął na własność komunalną 
nieruchomość (obiekt z działkami). Jak mówił prowadzący 
obrady Aleksander Oboza, zarazem sołtys tej wioski, koszt 
przedsięwzięcia może sięgnąć nawet około 3 milionów zło-
tych, a to przede wszystkim ze względu na rosnącą stale 
drożyznę materiałów budowlanych. Jak dowiedzieliśmy się 
z kolei od prezesa jednostki Czesława Wojewodzica, inwe-
stycja będzie polegać na wykonaniu nadbudowy nad istnie-
jącym garażem oraz wybudowaniu całkiem nowego obiektu 
połączonego ze starym.
Nowy, stary Zarząd OSP w Sułkowicach-Bolęcinie tworzą: 
Czesław Wojewodzic (prezes), Grzegorz Strzeżoń (na-
czelnik, I wiceprezes), Jan Chmiel (II wiceprezes), Natalia 
Cieślica (skarbnik), Lucyn Bizoń (sekretarz), Artur Buda 
(zastępca naczelnika, opiekun młodzieżowych drużyn po-
żarniczych), Marek Buda (gospodarz), Tomasz Chmiel (kro-
nikarz), Grzegorz Stuglik (członek). Z kolei do Komisji Re-
wizyjnej wybrano: Adama Pietyrę (przewodniczący), Jana 
Kołodziejczyka i Wojciecha Łysonia.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

OSP Sułkowice-Bolęcina: Stary nowy zarząd

22 maja po południu obradowało Walne Zebranie Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Sułkowicach-Bolęcinie. Podsu-
mowano rok 2020 i wybrano władze jednostki na kolejną 
5-letnią kadencję. 

Zarząd OSP w Sułkowicach-Bolęcinie w komplecie.

Z okazji niedawnego święta strażaków druh Wiesław Nycz 
otrzymał złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, a dh 
Edyta Osowska i dh Dawid Schabowicz odebrali medale 
brązowe. Gratulowano też honorowemu członkowi roczyń-
skiej OSP Janowi Żywiołowi, który podczas Powiatowego 
Dnia Strażaka w Wadowicach został uhonorowany przyzna-
ną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Złotą 
Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Ze 
wzruszeniem kwiatami, specjalnym dyplomem i oklaskami 
na stojąco podziękowano za wieloletnią pracę skarbnikowi 
jednostki Kazimierzowi Wojewodzicowi, który nie zdecy-
dował się już na kandydowanie na kolejną kadencję.
Podczas zebrania wybrano, przy dwóch głosach wstrzymu-
jących się, nowy Zarząd OSP, a ten na pierwszym swym 
zebraniu podzielił obowiązki i funkcje. Przez najbliższych 
pięć lat jednostką kierować będą: Kazimierz Rajda (prezes), 
Zbigniew Bylica (wiceprezes), Anna Janeczko (wiceprezes), 
Zenon Rajda (naczelnik), Leszek Janosz (sekretarz), To-
masz Pietyra (skarbnik), Dawid Schabowicz (zastępca na-
czelnika), Jan Paluch (gospodarz), Edyta Osowska, Stefan 
Sordyl (członkowie) oraz Jan Żywioł (członek honorowy). 
Wybrano też Komisję Rewizyjną w składzie: Jan Walczak 
(przewodniczący), Adam Bylica, Aleksandra Babińska, Ka-
zimierz Lipowski, Stanisław Łysoń.
Więcej zdjęć z zebrania publikujemy na stronie internetowej 
radioandrychow.pl 

jd Fot. Jacek Dyrlaga

OSP Roczyny: Podsumowania, plany i wybory

22 maja wieczorem druhowie z Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Roczynach uczestniczyli w Walnym Zebraniu swojej 
jednostki. Podsumowali rok 2020, zaplanowali działania 
na bieżący rok i wybrali władze na nową kadencję. 

Zarząd OSP w Roczynach
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OSP Andrychów: Tylko we własnym gronie

Druhowie z OSP w Andrychowie zainaugurowali 24 
kwietnia cykl zebrań sprawozdawczo-wyborczych jedno-
stek gminy Andrychów. Obradowano bez zaproszonych 
gości, w ścisłym reżimie sanitarnym.

Nowym prezesem został wybrany Rafał Hahn (dotychczas był 
I wiceprezesem i zarazem naczelnikiem). Pierwszym wicepre-
zesem i naczelnikiem w obecnej kadencji jest Jakub Targosz. 
Drugim wiceprezesem, dotychczasowy prezes czyli Łukasz 
Walczak. Wybrano nowego skarbnika – Krzysztofa Gracę. Se-
kretarzem pozostaje Seweryn Hahn, członkiem Zarządu i kon-
serwatorem – Wojciech Hahn, a członkiem Zarządu i gospo-
darzem remizy – Mateusz Mizera. Komisję Rewizyjną tworzą: 
Paweł Kardaś (przewodniczący), Adrian Zawarus i Arkadiusz 
Zamysłowski. Warto wspomnieć, że zakończona kadencja upły-
nęła nie tylko na uczestnictwie w wielu akcjach gaśniczych i ra-
towniczych czy udziale w przedsięwzięciach charytatywnych, 
ale także na wykonaniu inwestycji, w tym remontach w remizie. 
Dokonano całkowitego remontu instalacji centralnego ogrzewa-
nia, wyremontowano dużą salę, gdzie powstała klimatyzacja, 
zmodernizowano szatnię bojową, urządzając indywidualne sta-
nowiska dla ratowników, rozbudowano magazynek na strychu, 
powstało pomieszczenie sanitarne z natryskami, wymalowano 
klatkę schodową. Pozyskano także sporo sprzętu, w tym lekki 
samochód ratowniczo-gaśniczy i lekką przyczepę towarową. 

jd Fot. OSP Andrychów

Strażacy z OSP w Sułkowicach-Łęgu podsumowali rok

29 maja po południu obradowało Walne Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowicach-Łegu. Podsumowano 
rok 2020 i wybrano reprezentantów do Zarządu na najbliższe lata.

Podczas zebrania jednogłośnie wybrano Zarząd OSP. Obyło się bez nie-
spodzianek. Nowy Zarząd OSP w Sułkowicach-Łęgu będzie działał 
w identycznym składzie jak dotychczas. Tworzą go: Zbigniew Pietyra 
(prezes), Andrzej Góra (naczelnik), Andrzej Ryłko (z-ca naczelnika), 
Marek Matejko (skarbnik), Daniel Ochamanek (sekretarz), Ryszard Pie-
tyra (gospodarz), Łukasz Lachendro (członek zarządu). W skład Komisji 
Rewizyjnej wchodzą: Franciszek Maśka (przewodniczący), Stefan Wal-
czak oraz Krzysztof Kuźma (członkowie). OSP w Sułkowicach-Łęgu liczy 
aktualnie 39 członków czynnych, 2 członków honorowych oraz 10 druhów 
koedukacyjnej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W minionym roku do ak-
cji ratowniczo-gaśniczych ochotnicy dysponowani byli 31 razy (12 pożarów, 
19 miejscowych zagrożeń). Łącznie podczas prowadzenia działań ratowni-
czo-gaśniczych strażacy przepracowali 252 godziny. Ze względu na reżim sanitarny spotkanie odbyło się bez zaproszonych gości.

ap Fot. OSP w Sułkowicach-Łęgu

Zmiany w zarządzie OSP w Inwałdzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Inwałdzie ma nowy zarząd. 
Został on wybrany 29 maja na Walnym Zebraniu. Nastą-
piła zmiana na stanowisku prezesa. Funkcję tę pełni od 
dziś druh Marek Nowak.

– Ostatni rok był bardzo trudny dla naszej jednostki. Kończyliśmy 
rozbudowę remizy, były odbiory techniczne, ostatnie prace. Pande-
mia przeszkodziła nam w tych działaniach i opóźniła czas wejścia 
do budynku – przekazuje Marek Nowak, prezes OSP w Inwał-
dzie.

Przez najbliższych pięć lat jednostką kierować będą:
Marek Nowak (prezes), Marek Sordyl (wiceprezes), Jacek 
Lechwar (naczelnik), Kamil Trzaska (zastępca naczelnika), 
Grzegorz Kadela (skarbnik), Paweł Zawierucha (gospo-
darz), Arkadiusz Graca (sekretarz), Henryk Maciejczyk 
(członek zarządu), Adrian Guzdek (członek zarządu). Skład 
Komisji Rewizyjnej: Krzysztof Cabak, Marek Skowron, 
Władysław Rymarczyk.

rf Fot. Robert Fraś
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Maszt już stoi i działa od roku. 
Niemniej jednak postępowania 
administracyjne i sądowe trwają 
nadal. Mieszkańcy pobliskich do-
mostw obawiają się o swoje zdro-
wie z powodu oddziaływania fal 
elektromagnetycznych. Są zda-
nia, że przekaźnik powinien sta-
nąć, ale w innym miejscu, z dala 
od zabudowań mieszkaniowych. 
Pozwolenie na budowę wydał 
poprzedni starosta wadowicki, 
a rozpatrując protest rzyczan, 
obecny włodarz powiatu uznał, iż 
jego poprzednik nie złamał procedur i podtrzymał pozwole-
nie na budowę. W szczególności zaznaczył, iż budowla nie 
zagraża okolicznym mieszkańcom, bo jest usytuowana w od-
powiedniej odległości.
W reakcji na to jedna z mieszkanek Rzyk wysłała pismo do 
wojewody małopolskiego, aby uchylił decyzję starosty. Wo-
jewoda jednak odmówił. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego. Ten na posiedzeniu niejawnym 
stanął po stronie protestujących mieszkańców. Uchylił za-
skarżoną decyzję wojewody oraz starosty. Uzasadnienie wy-
roku liczy aż 23 strony. WSA wskazał w nim m.in. że organ 
I instancji tj. starosta, „(…) nie wyjaśnił, na podstawie jakich 
przepisów odrębnych określił obszar oddziaływania inwe-
stycji”. Ponadto sąd miał zastrzeżenia do obliczeń projektanta 
w zakresie oddziaływania pola elektromagnetycznego. A to 
tylko niektóre uchybienia.

jd Fot. Archiwum Nowin Andrychowskich

Batalia o przekaźnik 
w Rzykach trwa nadal

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał ko-
rzystny wyrok dla protestującej grupy mieszkańców Rzyk, 
niezgadzających się na budowę przekaźnika telefonii ko-
mórkowej na osiedlu Polaki. 

Jak dowiedzieliśmy się od dyrektor szkoły Grażyny Gwoź-
dziewicz, piękny, estetyczny wygląd przed wejściem to ini-
cjatywa i dzieło Rady Rodziców, która przekazała na ten cel 
odpowiednie środki finansowe. Tymczasem w „Bawełnian-
ce” przygotowują kolejną inwestycję poprawiającą estetykę 
otoczenia. Za pieniądze otrzymane ze Starostwa Powiatowe-
go w Wadowicach zaplanowano ułożenie kostki. Powstanie 
zatem nowy chodnik przed wejściem do budynku szkolnego, 
a także wokół niego oraz trakt wiodący do boisk. - Przewidu-
jemy ułożenie kostek o łącznej długości 600 metrów – mówi dyrek-
tor Grażyna Gwoździewicz. Być może, gdy ukaże się bieżące 
wydanie Nowin Andrychowskich inwestycja będzie w trak-
cie realizacji, a nawet na ukończeniu.

jd Fot. Jacek Dyrlaga 

„Bawełnianka” pięknieje
Niedawno Zespół Szkół nr 2 czyli popularna „Bawełnianka” 
wzbogaciła się o przyszkolne boiska. Teraz przed placówką 
pojawiły się klomby z roślinnością, a to jeszcze nie koniec...

- Niestety, ze względu na sytuację epidemiologiczną niemożliwe 
były liczne atrakcje, które od 2018 roku były zapewniane podczas 
krwiodawstwa. Pomimo tego oraz kiepskiej pogody zgłosiło się do 
nas 26 dawców krwi, dzięki czemu udało się zebrać jej 11.7 l. Ser-
decznie dziękujemy każdemu, kto zdecydował się pomóc potrzebu-
jącym oraz szczególne podziękowania należą się naszym przyjacio-
łom motocyklistom – BLACK SEVEN Andrychów. Do następnego 
razu! – czytamy w informacji OSP Andrychów.

Źródło: OSP Andrychów

Motokrew 2021
29 maja na placu Mickiewicza w Andrychowie odbyła się 
kolejna akcja krwiodawstwa, organizowana przez straża-
ków i motocyklistów. Od godziny 9.00 mieszkańcy naszej 
gminy meldowali się w mobilnym punkcie pobrań, aby 
dołożyć do zbiórki swoją cegiełkę w postaci krwi.

Koniec bezkarnego hulania 
na hulajnogach
Jeżeli masz elektryczną hulajnogę, albo napędzane aku-
mulatorem rolki czy deskę, to wiedz, że w życie wchodzą 
nowe przepisy dotyczące ich użytkowania. Za ich łama-
nie możesz dostać mandat lub grzywnę… nawet do 5000 
zł. O tych zmianach mówił w Radiu Andrychów Krzysztof 
Tokarz – komendant Straży Miejskiej w Andrychowie.

20 maja zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące mię-
dzy innymi elektrycznych hulajnóg oraz innych „urządzeń 
transportu osobistego”. A oprócz hulajnóg są to też elektrycz-
ne deskorolki czy pojazdy typu sagway. Ustawodawca jasno 
określił, czym jest hulajnoga elektryczna: to „pojazd napędzany 
elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i peda-
łów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie 
przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe“.
Mimo, że pojazdy te – wersji z najwyższej półki – potrafią rozwi-
jać prędkość nawet do 60 km/h, to teraz ich dopuszczalna pręd-
kość będzie wynosić tylko 20 km/h. - A podczas jazdy po chodni-
ku, co też będzie dopuszczalne, prędkość takiego pojazdu musi być taka 
sama, jak prędkość pieszych – mówi Krzysztof Tokarz, szef andry-
chowskich strażników miejskich. - Nie będzie też wolno elektryczną 
hulajnogą przewozić pasażerów, ani ładunków czy zwierząt.          mn
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Zbigniew Bury i Maciej Gwoździewicz, bo o nich mowa, na-
kreślili najpierw ołówkami linie, prostokąty i inne znaki. To 
był początek muralu, jaki zamierzają wykonać. Potem zaczęli 
malować. A pomysł jest naprawdę interesujący. - Pozyskali-
śmy od pana Olearczyka projekty tkanin przez niego wykonanych, 
produkowanych niegdyś w Andrychowskich Zakładach Przemysłu 
Bawełnianego – mówi Zbigniew Bury. - Na bazie tego powstał 
projekt muralu. Tak więc powstaje, a być może gdy ukażą się 
czerwcowe Nowiny Andrychowskie, będzie gotowy mural 
z wzorami tkanin z AZPB Andropol. Całość uzupełni stary 
znak fabryczny i ewentualnie daty powstania andrychow-
skiej firmy oraz wykonania muralu.

jd  Fot. Jacek Dyrlaga

Dwóch artystów dzieło 
na murze

Szary, bury mur przy placu Mickiewicza nie był wizytów-
ką centrum Andrychowa. Ale coś się zmienia za sprawą 
dwóch dobrze znanych artystów i zarazem instruktorów 
w Centrum Kultury i Wypoczynku. 

120 tysięcy złotych – to kwota zrzutki na odbudowę domu, 
który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru. O 4 rano Jakub 
obudził nas krzycząc, że się pali. Ratowaliśmy co się dało. Nieste-
ty na dzień dzisiejszy budynek nie jest zdatny do zamieszkania, 
a koszty napraw przewyższają nasze możliwości. Na zdjęciu widać 
jak rozległy był pożar, oraz jego konsekwencje. Dlatego prosimy 
o pomoc WAS. Każda złotówka jest dla nas ważna. Na domiar 
złego mam problemy zdrowotne, w ubiegłym roku uległem wy-
padkowi a dwa dni przed pożarem opuściłem szpital, ponieważ 
miałem problemy z oddychaniem przez Covid. Obecnie mieszkamy 
u szwagierki, jednak chcielibyśmy jak najszybciej wrócić do domu 
i zapewnić dobre warunki mieszkalne siostrzeńcowi – czytamy 
na zrzutka.pl
Osoby chcące wesprzeć poszkodowanych zapraszamy na 
stronę zrzutka.pl. Link do zrzutki znajdą Państwo również 
na naszej stronie internetowej radioandrychow.pl 

ap Fot. zrzutka.pl

Pogorzelcy z Targanic 
proszą o pomoc

21 maja 2021 r. dom 3-osobowej rodziny został zniszczo-
ny przez żywioł. Pomóżmy im wrócić do swojego domu, 
do normalnego i godnego życia.

reklama
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Przypomnijmy, iż działające w ramach Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej schronisko ma, a właściwie miało do swej dyspozycji 
dwa budynki. Pierwszy, położony bliżej ulicy, a drugi w głębi 
posesji. I to właśnie ten drugi obiekt musieli opuścić bezdom-
ni. - Ten budynek przeznaczony jest do wyburzenia – wyjaśnia 
Aneta Wróbel, kierownik Działu Pomocy Środowiskowej 
OPS w Andrychowie. - Nikt nie zostanie bez dachu nad głową. 
Mieszkańcy są przeniesieni do drugiego budynku tj. Batorego 52. 
Oprócz tego mamy podpisane porozumienie ze schroniskiem spo-
za terenu naszej gminy. Gdyby zabrakło miejsc, to bezdomni będą 
tam przekierowani. Poza tym osoby bezdomne mają złożone wnioski 
o przydział mieszkania z zasobów gminy i być może zamieszkają 
w powstających blokach komunalnych.

Jak dowiedzieliśmy się z kolei od dyrektor biura burmistrza 
Agnieszki Gierszewskiej, stary budynek, z którego wypro-
wadzono bezdomnych, będzie zburzony po to, aby w tym 
miejscu mógł powstać kolejny blok komunalny. Na miejscu 
ustaliliśmy, iż prócz wspomnianego obiektu do zburzenia 
jest też stodoła znajdująca się na tym terenie. Zabudowania 
pamiętają jeszcze koniec lat dwudziestych ubiegłego stulecia. 
Schronisko dla bezdomnych przewidziane jest dla 28 osób, 
przy czym nigdy nie było wypełnione do ostatniego miejsca, 
nawet podczas zimowych, mroźnych dni. Wiosną i latem 
mieszkańców ubywa, bo znajdują sobie inne lokum.

jd Fot. Jacek Dyrlaga 

Bezdomni wyprowadzeni z budynku: 
Wszyscy pod opieką
Z jednego z budynków należących do Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn przy ulicy Batorego wyprowadzono 
wszystkich lokatorów. Od razu pojawiły się plotki o rzekomym wyrzucaniu osób z placówki. A to nieprawda!

Wyburzona zostanie także stodoła, aby można było kon-
tynuować budownictwo komunalno-socjalne

Dom, z którego wyprowadzono bezdomnych. W tle blok 
komunalny

 - Zgłosił się do nas mężczyzna, który dostarczył filmik o tym, jak z pojazdu z naprzeciwka zosta-
ją wyrzucone odpady – mówi komendant straży miejskiej Krzysztof Tokarz. - Wszystko to 
działo się w Inwałdzie na ulicy Wiejskiej. Przyjęliśmy też pisemne zawiadomienie o zdarzeniu. Za 
pomocą Centralnej Ewidencji Pojazdów ustalono najpierw właściciela samochodu, z któ-
rego śmieci wyrzucono. Właściciel z kolei wskazał, kto tego dnia kierował autem. Sprawca 
przyznał się do popełnienia wykroczenia polegającego na zaśmieceniu miejsc publicznych 
i ukarano go mandatem. Warto wspomnieć, iż worek ze śmieciami wylądował na drzewie.
Jak dowiedzieliśmy się również od komendanta, we współpracy z organizacjami na tere-
nie gminy wyznaczono w gminie Andrychów piętnaście punktów, w których rotacyjnie będą instalowane fotopułapki oraz 
tabliczki za napisami „Teren monitorowany”. Taki monitoring będzie się pojawiał bez podawania dni i godzin. Część kamer 
posiada straż miejska, a kilka urządzeń wypożyczają strażnikom organizacje ekologiczne.

jd Fot. Mieszkaniec Inwałdu

Śmieci z auta wyrzucone, instalują fotopułapki
Mieszkaniec Inwałdu przyłapał na gorącym uczynku inną osobę z tego sołectwa jak wyrzuca z auta worek ze śmiecia-
mi. Wszystko nagrało się na kamerkę samochodową świadka.
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Choć w tej wiosce powstało już co nieco chodników przy 
„krajówce”, to jednak nadal są miejsca niebezpieczne 
zwłaszcza dla pieszych. Pierwsze to pobocze między skrzy-
żowaniami Wadowickiej z ulicami Graniczną i Ks. Włady-
sława Bukowińskliego, czyli od granicy z Andrychowem 
dalej koło „Złotej Rybki” do mniej więcej pierwszego przej-
ścia dla pieszych i przystanku autobusowego w Inwałdzie 
(vis a vis pałacu). Drugie od skrzyżowania z ul. Korcza do 
granicy z gminą Wadowice.
Jak dowiedzieliśmy się od sołtys Inwałdu, Grażyny Stuglik-
-Nizio, jednym z warunków rozpoczecia inwestycji było 
uregulowanie spraw własnościowych poprzez przekazanie 
przez mieszkańców działek przy drodze. Nie było to łatwe 
zadanie, ale udało się. Sołtys wystosowała w polowie kwiet-
nia br. zapytanie do burmistrza Tomasza Żaka. - (...)bardzo 
proszę o informację, na jakim etapie są prace związane z projekto-
waniem brakujących odcinków chodnika przy drodze krajowej DK 
52 – czytamy w tym piśmie. Burmistrz Tomasz Żak odpo-
wiedział dość szybko, bo w półtora tygodnia po otrzymaniu 
zapytania. Okazuje się, że władze miasta miały podpisaną 
umowę, na mocy której Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad przekazywała Urzędowi Miejskiemu 
w ograniczone zarządzanie drogę krajową 52. Dzięki temu 
samorząd lokalny mógł tu prowadzić inwestycje czyli np. 
budować chodniki. Niestety, stało się coś niedobrego (może 
tylko na razie?). Burmistrz opisał to w swojej odpowiedzi 
do sołtys tak: - Gmina Andrychów, pismem z dnia 23.11.2020 r., 

wystąpiła do zarządcy drogi krajowej tj. Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o przedłużenie terminu 
obowiązywania porozumienia w sprawie przekazania ograniczo-
nego zarządzania drogą krajową nr 52 w granicach pasa drogowe-
go, na odcinkach brakujących chodników. W odpowiedzi na nasze 
pismo, GDDKiA nie wyraziła zgody na wydłużenie obowiązują-
cego w/w porozumienia i zostało ono rozwiązane. Z tego samego 
pisma burmistrza wynika, że ma być przygotowane nowe 
porozumienie oparte na nowych zasadach obowiązujących 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W związ-
ku z tym, jak zaznacza Tomasz Żak, pomimo uzgodnionych 
zgód, na razie nie jest możliwe wszczęcie procedury projek-
towej. Warto wspomnieć, iż władze Andrychowa starają się 
nie tylko o budowę chodników w Inwałdzie, ale także od 
granicy gmin Andrychów i Kęty do skrzyżowania z ulicą 
Grunwaldzką. Wydział Inwestycji i Drogownictwa Urzędu 
Miejskiego w Andrychowie zebrał natomiast oferty cenowe 
na opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych 
chodników. I tak na odcinek graniczący z gminą Kęty – 
ulica Grunwaldzka proponowana cena wynosi ponad 103 
tys. złotych. Na chodnik między skrzyżowaniami z ulica-
mi Graniczną a Ks. Władysława Bukowińskiego – bez mała 
74,6 tys. zł, natomiast na trakt dla pieszych między ul. Kor-
cza a granicą z gminą Wadowicą odpowiednio 88,7 tys. zł. 
24 maja sołtys Inwałdu wysłała jeszcze pismo do GDDKiA 
Rejon Babice w sprawie inwestycji.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Inwałd, andrychowska Górnica: 
Co z chodnikami przy „krajówce”?
Mieszkańcy Inwałdu czekają na kontynuację budowy chodników przy drodze krajowej nr 52 czyli przy ulicy Wadowic-
kiej. Zabiega o to sołtys, a władze miasta gotowe są do realizacji inwestycji. Pojawił się wszakże problem, na który nie 
ma wpływu lokalny samorząd, a tym bardziej Rada Sołecka.

Pędzące z górki pojazdy, tuż po minięciu granicy z gminą 
Wadowice, są wielkim zagrożeniem dla pieszych niema-
jących swojego „terytorium” w postaci chodnika

Na wysokości „Złotej Rybki” ratunek dla pieszego to tylko 
ucieczka do rowu
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Zbigniew Kubień przesłał nam swoisty dowód – kopię 
książki Ludwika Zejsznera „Podróże po Beskidach” wydanej 
w 1848 roku. Pada tam charakterystyczne zdanie: „Zjawisko 
to (dotyczące białego wapienia – dop. red.) pięknie wydaje się 
na szczycie pagórka Lanckorony przy Andrychowie, w opusz-
czonych łomach”. Wątpliwości jednak może wzbudzać fakt, 
iż w żadnej innej ówczesnej publikacji nie pojawia się nazwa 
„Lanckorona” w odniesieniu do Pańskiej Góry. Mało tego, na 
niektórych mapach z końca XIX wieku, a więc tuż po tym, kie-
dy działał Ludwik Zejszner, widnieje „Pańska Góra”. Lancko-
rony nie znajdziemy również na wydawanych później andry-
chowskich widokówkach. Zbigniew Kubień podkreśla jednak, 
że Ludwikowi Zejsznerowi należy zaufać, gdyż był to znany 
naukowiec, prekursor kartografii geologicznej, geolog, geograf 
i krajoznawca. Dodajmy, że na tego autora w zakresie nazew-
nictwa powoływali się później inni naukowcy.
Przypomnijmy, że Pańską Górę jeszcze wcześniej najprawdo-
podobniej nazywano – co wynika ze źródeł pisanych z XVI 
wieku – Czeczkową Górą. Pisała o tym w Nowinach Andry-
chowskich (wyd. marzec 2018 r.) Daria Rusin, powołując się 
na hipotezę prof. Zbigniewa Babika. A więc i ta nazwa tj. 
Czeczkowa Góra nie jest pewna.
Bardzo dziękujemy naszemu czytelnikowi za ciekawy temat, 
do którego postaramy się jeszcze wracać w miarę uzyskanych 
nowych informacji. Zachęcamy też innych czytelników do 
udziału w dyskusji.

dr, jd Fot. Jacek Dyrlaga

Czy Pańska Góra Lanckoroną była?

Za sprawą naszego czytelnika Zbigniewa Kubienia mamy 
do rozwiązania zagadkę związaną z Pańską Górą. Podob-
no nazywała się dawno temu Lanckorona. Informację tę 
można przeczytać również w publikacji „Ścieżkami Pań-
skiej Góry” autorstwa Jana Zielińskiego, Witolda Aleksan-
drowicza i Piotra Chachuły.

Konkurs jest skierowa-
ny do grafików, pro-
jektantów, studentów 
i absolwentów ASP 
a także uczniów szkół 
oraz uczelni wyższych 
o profilu artystyczno-
-plastycznym. Autor 
najlepszego projektu 
graficznego logo otrzy-
ma nagrodę pienięż-
ną w wysokości 500 zł 
brutto. Konkurs rusza  
1 czerwca 2021 r. 
Wszystkich zaintereso-
wanych zachęcamy do 
wzięcia udziału i prze-
syłania swoich prac 
wraz z odpowiednimi 
dokumentami na adres: 
biblioteka@andrychow.eu do 26 sierpnia 2021 r. 

Informacje na temat Konkursu, a także obowiązujące zasady 
uczestnictwa dostępne są w Regulaminie Konkursu lub na 
biblioteka.radioandrychow.pl 

p

Konkurs na projekt graficzny logo 
dla MBP w Andrychowie

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy przed-
stawiającej logo andrychowskiej biblioteki w formie gra-
ficznej, wyróżniające się oryginalnością, kreatywnością, 
a także zmysłem artystycznym.

Daria Niedźwiecka z klasy 
8a została laureatką Mało-
polskiego Konkursu Języka 
Niemieckiego.
Jan Piesko z klasy 8a został 
laureatem Małopolskiego 
Konkursu Języka Angiel-
skiego.
Tytuł finalisty w Małopol-
skim Konkursie Języka Nie-
mieckiego otrzymała Julia 
Niedźwiecka z klasy 6b. 
Opiekunowie uczniów: 
mgr Klaudia Bizon, mgr 
Agata Borkowicz.
Źródło: ZSS w Targanicach

Młodzi zdolni z Targanic
Uczniowie ZSS w Targanicach odnoszą sukcesy w konkur-
sach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, organi-
zowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.
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Kolarze przemkną przez nasz teren 13 sierpnia (piątek), jadąc 
z Chochołowa do Bielska-Białej. Na Kocierzu zaplanowano 
premię górską, a w Targanicach premię lotną. Szczegółowe 
informacje znajdują się na oficjalnej, aktualizowanej na bieżą-
co stronie TdP – tourdepologne.pl

jd Fot. Robert Fraś

Tour de Pologne z dwoma premiami w andrychowskiej gminie

Organizatorzy największego i najbardziej prestiżowego 
wyścigu kolarskiego organizowanego w naszym kraju – 
Tour de Pologne – ogłosili termin i trasę imprezy. I w tym 
roku nie ominie ona gminy Andrychów.

Nie jest to jednak dokończenie wymiany podkładów z drew-
nianych na betonowe. Po modernizacji dworca pozostał je-
den tor, który osadzony jest nadal na drewnianych belkach, 
i to akurat ten, który jest przy peronie. Podkłady betonowe 
ułożono pod drugim torem przyperonowym oraz pod naj-
mniej używanym, służącym potencjalnie dla pociągów to-
warowych i zarazem awaryjnego, biegnącego w sąsiedztwie 
budynku dworca. Czyżby zatem zapomniano o remoncie 
jednego odcinka? Zdaniem pochodzącego z Wadowic, ale 
dobrze znanego też w Andrychowie miłośnika kolei dra hab. 
Andrzeja Nowakowskiego, to rezultat oszczędności podczas 
realizacji niemałego przedsięwzięcia, jakim jest i była moder-
nizacja linii kolejowej 117. Zapytaliśmy o to również Dorotę 
Szalachę z Zespołu Prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. Z jej pisemnej odpowiedzi wynika, iż podczas rewitaliza-
cji uwzględniono stan techniczny elementów torów. Innymi 

Na dworcu PKP: Drewniane podkłady pozostały

Po zakończeniu w ubiegłym roku zasadniczych prac modernizacyjnych andrychowsko-wadowickiego odcinka linii 
kolejowej 117, obecnie trwają prace na peronie dworca PKP w Andrychowie.

Tor obok peronu „podtrzymują” nadal drewniane bele

Tor wyremontowany dla pociągów towarowych i służący 
podczas awarii ma podkłady betonowe. 

słowy te z podkładami drewnianymi są w dobrym stanie.
Tymczasem na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych trwa 
remont peronu. Przedstawiciele firmy prowadzącej prace po-
informowali nas, że termin zakończenia robót to 1 sierpnia. 
Prawdopodobnie jednak nastąpi to wcześniej. Tymczasem 
PKP wstępnie zapowiada, że do Andrychowa wrócą pocią-
gi 28 czerwca, ale będą kursować tylko między Wadowicami 
a Bielskiem-Białą. Na jazdę do Krakowa trzeba będzie jeszcze 
poczekać, gdyż w Barwałdzie rozpoczyna się budowa mijan-
ki. Przewozy odbywają się zastępczą komunikacją autobuso-
wą.

jd Fot. Jacek Dyrlaga
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W pokoju, w którym urodziłam się jesienną porą o godz. 
8:38 wiele dekad temu, teraz rodzą się moje myśli. Cza-
sem urodzi się z nich tekst do lokalnego czasopisma, cza-
sem jakaś książka. 
Odnoszę wrażenie, że myśl jest bardziej wymagająca 
ode mnie. Lubi porządek, ciszę i deszcz. Rankiem – moc-
ną kawę, wieczorami - schłodzone, białe wino. Często 
bywa tak, że choć terminy oddania tekstu do redakcji na-że choć terminy oddania tekstu do redakcji na-choć terminy oddania tekstu do redakcji na-
glą, myślom nie chce się myśleć. Ani prośbą, ani groźbą, 
ani kawą, ani winem nie jestem w stanie zmusić ich do 
pracy. Bywa, że już po południu odwracają się na pięcie, 
zamykają za sobą drzwi i po robocie… Za to czasem bu-
dzą mnie bladym świtem, podając na tacy ujęte w zdania 
myśli. Żeby nie pozwolić im pierzchnąć, wyskakuję wte-Żeby nie pozwolić im pierzchnąć, wyskakuję wte-yskakuję wte-
dy z łóżka, odpalam komputer i kuję żelazo póki gorące; 
piszę… 

Pokój, który bywa moim miejscem pracy, jest nieduży, 
ma jakieś 12 m2 powierzchni. Jedną ze ścian zajmują re-ą re- re-
gały z książkami; to moja domowa biblioteka. 
Żeby pomalować pomieszczenie, musiałam ją opróżnić. 
Malowanie zajęło dwa dni, układanie woluminów – 
dziesięć. Można to było zrobić w parę kwadransów, ale 
refleksje i wspomnienia, które wywoływała każda wzię-
ta do ręki książka, przedłużały ten akt w nieskończoność. 
Gdy malowanie dobiegło końca, usiadłam vis a’vis pu-
stego regału. Pomyślałam sobie, że wnętrze tego czło-
wieka, który przyszedł na świat w tym pokoju o godz. 
8:38, musiało przypominać ten regał. Było puste jak on. 
Przecież nikt nie rodzi się wyposażony w zasoby intelek-

tualne, postawy moralne, fascynacje… To się zdobywa; 
jak góry. To się rzeźbi; jak posągi Wenus albo Dawida.

Brałam do ręki książkę za książką, odkurzałam, kartko-
wałam, i… odkrywałam ich znaczenie w kształtowaniu 
osoby. Uświadomiłam sobie to dopiero przy okazji po-
rządków, że prawie każdej z tych książek coś zawdzię-
czam. Wiele z nich przywoływało wspomnienia…
Trzymając w dłoni album z reprodukcjami Edwarda 
Muncha, wróciłam do lat 70-tych, do dnia, gdy zobaczy-
łam go na wystawie Księgarni Marczyńskiego. Wstąpi-
łam do środka, żeby go przejrzeć. Przy obrazie „Krzyk” 
oniemiałam. Przecież to było tylko kilka pociągnięć 
pędzlem, a ja usłyszałam, jak postać z obrazu krzyczy, 
jak woła o ratunek… Kartka papieru pomazianego pa-
roma kolorami wywołała w szesnastoletniej dziewczy-
nie, jaką wtedy byłam, takie emocje, że za wszelką cenę 
musiałam mieć ten obraz, a właściwie jego niedoskona-
łą namiastkę. Musiałam! Album kosztował 50 zł, czy-
li pięć razy tyle, co moje miesięczne kieszonkowe. Nie 
wiem jakim cudem uzbierałam pieniądze, ale album 
kupiłam. Munch był mój! Odkurzając „Sztukę Polski”, 
przypomniał mi się wybuch euforii, gdy tata przyniósł 
grubą i drogą (130 zł) księgę do domu. Kupił ją na raty, 
bo wtedy w jego zakładzie pracy (WSW) istniały takie 
możliwości. Przy „Malczewskim” (za 330 zł, też rozra-
towanym) prawie zwariowałam. Mama się złościła, bo 
„to tyle pieniędzy”! Ale tata spełniał moje życzenia. Nie 
powiedział jak Agnon: Córko, nie zostawiam tobie w spad-
ku bogactwa ani majątku, ale uczę cię czytania książek, raczej 

POKÓJ - NIE – POKÓJ
Kiedy świat pogrąża się człowiekowi w mroku, 

wtedy ten czyta książki i widzi inny świat 
/Agnon/
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polubił mój entuzjazm i moment, gdy rzucałam mu się 
na szyję. 
Dziś zastanawia mnie, czy tamta młodzieńcza pasja 
przyglądania się po tysiąckroć marnym technicznie, 
martwym obrazkom nie leży u źródła pasji obserwo-
wania żywych obrazów składających się na świat mnie 
otaczający… Czy aby nie one nauczyły mnie czytać 
w ludzkich twarzach, oczach, dłoniach...
Odkurzanie niektórych książek było jak odkurzanie ta-
kich właśnie emocji. 

Odkrywcze wydało mi się i to, że branie do ręki książki, 
jej kartkowanie, przecieranie szmatką, budziło całą gamę 
uczuć właściwych dla relacji z człowiekiem: wdzięcz- właściwych dla relacji z człowiekiem: wdzięcz- relacji z człowiekiem: wdzięcz-
ność, czułość, wzruszenie, zawstydzenie… 
Na najniższą półkę, po kilkudniowej nieobecności, wra-
cały książki, które uczyły mnie rozumieć siebie i moje 
miejsce w rodzinie ludzkiej. Ingarden, Szczepański, 
Frankl, Krishnamurti, Tischner, Heller, Csikszentmiha-
ily, Lao-Tse, Jung, Harari… Nieobecni, nigdy niepozna-
ni, a tacy ważni. Moi Nauczyciele. Wobec Clarisy P. Es-
tes poczułam największą wdzięczność. To, że stałam się 
świadoma istoty swojej kobiecej natury, jest jej zasługą. 
Gładziłam zaczytane prawie na śmierć strony „Biegnącej 
z wilkami”, jak gładzi się siwe włosy kochanej osoby.
Tą samą czułość budziło we mnie dziesiątki innych ty-
tułów. Mam zwyczaj zaginać ważne strony albo zakre-
ślać pisakiem ważne zdania. Więc wędrowałam sobie po 
tych ważnych słowach, ponownie się zamyślając. Od-
kryłam przy tym, że z książek się wyrasta, jak z butów. 
Przeprosiłam parę z nich, z którymi – i owszem - przy-ę z nich, z którymi – i owszem - przy- z nich, z którymi – i owszem - przy-
jemnie spędziłam czas, ale które nie wniosły do mojego 
życia ani jednego odkrywczego zdania i wyeksmitowa-
łam je z domowej biblioteki. 
Przeprosiłam też te książki, które cierpliwie czekały 
w kolejce do czytania aż pożółkły im kartki. Zwyczajnie 
o nich zapomniałam. Cierpliwie czekały też te pozycje, 
do których to ja musiałam dojrzeć. Obiecałam, że znów 
spróbuję się z nimi zmierzyć. 
Mijał tydzień, a biblioteka wciąż była nieuporządkowa-
na. Największymi winowajcami okazały się tomiki po-
ezji. Wracałam do wierszy już zapomnianych, wracałam 
do ukochanych… Po raz kolejny próbowałam przekonać 
się do poezji Miłosza. Znów mi się nie udało. 
Tomiki z poezją zajmują dwie najwyższe półki, bo też ich 
zadanie jest najwyższej wagi… to troska o duchowość 
człowieka.

- A gdybym tak musiała zredukować te kilkaset wolu-
minów do jednej książki, która by to była? – zastanawia-
łam się. Miałam dylemat, czy „Człowiek w poszukiwa-
niu sensu” Frankla, czy „Opowieść o miłości i mroku” 
Amoza Oza. Chyba wybrałabym tę drugą. Trafiłam na 
nią zaledwie cztery lata temu, a powinnam – czterdzie-
ści. Z każdą czytaną wtedy stroną żałowałam, że nie spo-
tkałyśmy się na początku drogi mojego dorosłego życia. 
Czy uczyniłyby tę drogę łatwiejszą? Nie. Myślę, że sta-

wiane na niej kroki byłyby bardziej świadomymi.
Na którejś zagiętej stronie Amos Oz opisywał związek 
łączący go z książkami tak, jakby pisał o moim własnym:

Nawet kiedy je zdradzę, nigdy się ode mnie nie odwrócą. 
W zupełnej ciszy, pokornie będą na mnie czekały. Choćby na-
wet dziesiątki lat. Bez słowa skargi. Aż pewnej nocy, kiedy 
nagle będę którejś potrzebował, choćby nawet o trzeciej nad 
ranem, choćbym ją prawie wymazał z pamięci – ona mnie nie 
zawiedzie lecz zejdzie z półki, by w trudnej chwili dotrzymać 
mi towarzystwa. Nie będzie się ze mną rozliczać, ani robić mi 
wymówek, nie zada sobie pytania, czy na to zasługuję ani czy 
nadal jej odpowiadam, tylko przyjdzie natychmiast, kiedy tylko 
ją o to poproszę. 
 
Po wielu dniach usiadłam naprzeciwko regału wypeł-
nionego szczelnie książkami. Nagle wydało mi się, jakby 
moje wnętrze stało się jego lustrzanym odbiciem. Noszę 
w sobie te tysiące kartek, miliony słów. Dzięki nim czuję 
się uprawniona do posiadania zdania i jego wypowiada-
nia. Dzięki nim mogę rozmawiać o czymś więcej niż o po-
godzie i wyprzedażach. I najważniejsze! Moim książkom 
ważnym, pięknym i mądrym zawdzięczam to, że pozwo-
liły mi odnaleźć w tłumie, ludzi równie wartościowych 
jak one. Oni i one złożyły się na osobisty mikroświat. 
Świat wartości, tak bardzo odporny na kłamstwa i mani-
pulacje, które zdominowały rzeczywistość wokół. 
Każdy nowy dzień rodzi niepokój. Właśnie jakiś oficer 
wyskoczył z czwartego piętra, ktoś zamordował dziec-
ko, ktoś uprowadził samolot, jakiś proboszcz przehulał 
parafialne pieniądze, ktoś informuje o skali infiltracji 
Polski przez służby rosyjskie i próbach skłócenia nas 
z UE (w celu powrotu „do macierzy”), no i moja ulubio-
na kawa podrożała o 30%... 
W czasach niepokoju wolę „Księgę niepokoju”. Czytam 
słowa zapisane wiek temu: 

Dzisiaj świat należy tylko do głupich, nieczułych i poryw-
czych. Prawo do życia i zwyciężania zdobywa się niemal tą 
samą drogą, jaką zdobywa się skierowanie do szpitala psychia-
trycznego; niezdolnością myślenia, niemoralnością, nadpobu-
dliwością… /F. Pessoa/

Widać, cykliczność dotyczy nie tylko świata przyrody. 
Aby przetrwać, zachowując równowagę psychiczną 
i spokój wewnętrzny, trzeba się schronić w swojej bańce. 
A zatem… błogosławione niech będą miejsca, książki, 
ludzie, którzy niosą pokój i spokój, którzy są bramą do 
innego świata. 

Jadwiga Janus

*Wiem, że mówi się słowa, pisze się wyrazy, ale ze 
względu na ładniejsze brzmienie, sprzeniewierzam się 
zasadzie i w tekście używam pojęcia „słowo” 
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Kęty. Podpalacz piwnic z policyjnym dozorem
Dzięki skutecznym działaniom policjantów z Komisariatu 
Policji w Kętach oraz współpracujących z nimi strażników ze 
Straży Miejskiej w Kętach, szybko został przerwany cykl pod-
paleń, których dopuścił się 37-letni mieszkaniec Kęt. Mężczy-
zna podejrzany o podpalenia, do których doszło na Osiedlu 
nad Sołą w Kętach, decyzją prokuratora został objęty policyj-
nym dozorem. Końcem maja policjanci i strażnicy miejscy 
na Osiedlu nad Sołą w Kętach prowadzili działania mające 
na celu ustalenie sprawcy podpaleń, jak również mające na 
celu ochronę życia, zdrowia oraz mienia mieszkańców osie-
dla. Kilkudniowe, prowadzone na szeroką skalę czynności 
przyniosły oczekiwany efekt. Natrafiono na ślad wskazują-
cy, że z podpaleniami związek ma 37-letni mieszkaniec Kęt. 
Policjanci niezwłocznie zatrzymali podejrzanego w miejscu 
zamieszkania. Na podstawie zebranych dowodów zatrzyma-
nemu został przedstawiony zarzut zniszczenia mienia. Na-
stępnie materiały sprawy zostały przekazane do Prokuratury 
Rejonowej w Oświęcimiu. 1 czerwca prokurator nadzorujący 
wobec podejrzanego zastosował poręczenie majątkowe oraz 
policyjny dozór. Za popełnione przestępstwa grozi kara po-
zbawienia wolności do lat 5. Duże podziękowania należą się 
strażnikom miejskim z Kęt zarówno za ogromne zaangażo-
wanie w działania związane z zatrzymaniem podpalacza jak 
i podejmowane wspólnie już od wielu lat działania na rzecz 
utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkań-
ców gminy Kęty.

Sprawca kolizji drogowej podejrzany o kierowanie pod 
wpływem narkotyków
26 maja w Kętach 41-letni kierowca stracił panowanie nad 
pojazdem, po czym wypadł z jezdni i uderzył w przydroż-
ny słup elektryczny. Mężczyzna jest podejrzany o kierowa-
nie samochodem pod wpływem środków odurzających. Do 
zdarzenia doszło tuż po godzinie 12.00 w Kętach na ulicy 
Legionów. Jak wstępnie ustalili policjanci 41-latek, kierując 
samochodem marki Toyota na łuku drogi stracił panowa-
nie nad pojazdem po czym wypadł z jezdni i uderzył w słup 
elektryczny. W wyniku zdarzenia mężczyzna doznał urazu 
głowy i został przewieziony do szpitala na leczenie. Wstęp-

ne badania lekarskie wykazały, że w organizmie mężczyzny 
znajdowały się opioidy oraz benzodiazepiny. Za kierowanie 
pojazdem mechanicznym pod wpływem narkotyków grozi 
kara pozbawienia wolności do lat 2, zakaz kierowania oraz 
wysoka grzywna. 

Potrącenie pieszej na przejściu na Sienkiewicza
24 maja o godzinie 14:10 służby ratunkowe interweniowa-
ły w związku z wypadkiem drogowym, do którego doszło 
w Kętach na ulicy Sienkiewicza. - W trakcie czynności na miej-
scu zdarzenia policjanci Wydziału Ruchu Drogowego oświęcimskiej 
komendy Policji wstępnie ustalili, że 25-letni mieszkaniec gminy 
Kęty, kierując samochodem marki Skoda potrącił przechodzącą przez 
przejście dla pieszych 18-letnią mieszkankę gminy Kęty. W wyniku 
potrącenia nastolatka doznała złamania nogi oraz ogólnych potłu-
czeń i została przewieziona na leczenie do szpitala – poinformo-
wała Małgorzata Jurecka, rzecznik prasowa oświęcimskiej 
policji. W trakcie dalszych działań policjanci ustalą dokładane 
okoliczności wypadku.

Nowe przepisy w zakresie bezpieczeństwa pieszych obo-
wiązujące od 1 czerwca
Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie wspólnie 
z Małopolską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego prowadzi kampanię informacyjną dotyczącą nowych 
przepisów Ustawy Prawa o ruchu drogowym w zakresie bez-
pieczeństwa pieszych. Regulacje prawne w tym zakresie obo-
wiązują od 1 czerwca 2021 roku. Celem przedsięwzięcia jest 
przygotowanie uczestników ruchu drogowego do nowych 
przepisów, które mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa 
głównie pieszych. Prezentacja będzie wyświetlana na ekra-
nach środków transportu publicznego MPK w Krakowie, 
a także w pociągach województwa małopolskiego. Nato-
miast plakaty będą rozprowadzane, m.in. w punktach szcze-
pień, ośrodkach zdrowia, kościołach, urzędach: miast, gmi-
ny, starostwach, bibliotekach, domach kultury, na witrynach 
osiedlowych, w placówkach PSP oraz OSP, a także w innych 
miejscach szczególnie uczęszczanych przez mieszkańców.

Kolejna próba samobójcza została udaremniona przez po-
licjantów
30-letni mieszkaniec powiatu wadowickiego, podjął despe-
racką decyzję, która miała zakończyć jego życie. Na szczęście 
szybka i skoordynowana akcja policjantów udaremniła jego 
zamiary.
19 maja br., dyżurny wadowickiej komendy otrzymał zgło-
szenie z WCPR, że młody mężczyzna nie widzi sensu dalsze-
go życia i chce popełnić samobójstwo. 30-latek wysłał wia-
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na sygnale/ogłoszenie

domość testową do swojego kolegi, w której poinformował 
o swoich zamiarach. Po kilku minutach od zgłoszenia do ko-
mendy wbiegł mężczyzna, który otrzymał powyższą wiado-
mość. Już po chwili dyżurnemu udało się nawiązać rozmowę 
telefoniczną ze zdesperowanym mężczyzną. Podczas rozmo-
wy dyżurny precyzyjnie ustalił, gdzie mężczyzna obecnie się 
znajduje i kontynuując rozmowę z nim jednocześnie koordy-
nował działania mające na celu udaremnienie jego zamiarów. 
Mężczyzna w chwili rozmowy znajdował się na wiadukcie 
w miejscowości Chabówka i groził, że skoczy z wysokości. 
Szybka reakcja, lokalizacja osoby i podjęte działania pozwo-
liły na szybkie dotarcie do młodego mężczyzny policjantów 
z Komisariatu Policji w Rabce Zdrój, którzy zapobiegli trage-
dii. Wymieniony został przekazany pod opiekę lekarzy.

Oświęcim. W zderzeniu samochodów zginął pies.
19 maja służby ratunkowe interweniowały w związku z koli-
zją drogową, do której doszło w Oświęcimiu na ulicy Nidec-
kiego. W wyniku zderzenia pojazdów kierujące nie doznały 
żadnych obrażeń ciała. Zderzenia nie przeżył jednak pies, 
który był przewożony w jednym z pojazdów.
W trakcie prowadzonych czynności na miejscu kolizji dro-
gowej policjanci ustalili, że 18-letnia mieszkanka Chełmka, 
kierując samochodem marki Mini Cooper najechała na tył sa-
mochodu marki renault megane, którym kierowała 43-letnia 
mieszkanka gminy Oświęcim, a która zatrzymała się, aby wy-
konać manewr skrętu w lewo. W wyniku zderzenia samocho-
dów kierujące nie doznały żadnych obrażeń ciała. Zderzenia 
pojazdów nie przeżył jednak piesek podróżujący cooperem, 
pomimo tego, że zwierzak natychmiast trafił do lecznicy we-

terynaryjnej znajdującej w pobliżu miejsca zdarzenia. 

Policjanci apelują do kierowców, aby pamiętali o odpo-
wiednim zabezpieczeniu czworonoga na czas podróży. 
Większość kierowców podróżując samochodem z psem czy 
kotem, zabezpiecza go przypinając specjalnym krótkim pa-
sem do szelek lub przewożąc go w dobrze zamocowanym 
transporterze w bagażniku. Wtedy, podczas nagłego hamo-
wania lub zdarzenia drogowego, zwierzę nie jest narażone 
na tak duże urazy, jakich może doznać w przypadku prze-
wożenia go bez żadnego zabezpieczenia. Zwierzę przewo-
żone w sposób pozwalający na jego swobodne poruszanie 
się po pojeździe, może przysłonić kierowcy widoczność, czy 
też w inny sposób rozproszyć jego uwagę podczas jazdy, 
a przez to kierowca może stworzyć zagrożenie na drodze.

Źródło: KPP w Oświęcimiu, KPP w Wadowicach

Przetargi (licytacje) odbędą się w budynku Urzędu Miej-
skiego w Andrychowie, Rynek 15, II piętro – sala konfe-
rencyjna. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie 
Informacji Publicznej

Przetarg na działki nr: 1618/2 o pow. 0,1382 ha i 3681 
o pow. 0,0115 ha;
Numer księgi wieczystej: KR1W/00011423/1;
Zbycie nieruchomości nastąpi: wraz z udziałem w drodze 
dojazdowej tj. w działkach nr 3331, 3351/1 i 3351/2 o łącz-
nej pow. 0,1129 ha, objętych KR1W/00002024/8 w wyso-
kości 5/224 części;
Cena wywoławcza (brutto): 49.519,83 zł (podana cena wy-
woławcza zawiera należny 23% podatek VAT w wysokości 
9.199,83 zł od kwoty 39.999,24 zł – zgodnie z art. 41 ust. 1 
ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast kwota 
320,76 zł zwolniona jest z podatku VAT – zgodnie z art. 43 
ust. 1 pkt 9 w/cyt. ustawy);
Wysokość wadium: 5.000,00 zł;
Data przetargu: 30 czerwca 2021 r. godz. 10:00.

Przetarg na działkę nr: 3949/6 o pow. 0,2758 ha;
Numer księgi wieczystej: KR1W/00011423/1;
Zbycie nieruchomości nastąpi: wraz z udziałem w drodze 
dojazdowej tj. w działkach nr 3331, 3351/1 i 3351/2 o łącz-
nej pow. 0,1129 ha, objętych KR1W/00002024/8 w wyso-
kości 5/224 części;
Cena wywoławcza (brutto): 71.945,28 zł (podana cena wy-
woławcza zawiera należny 23% podatek VAT w wysokości 
8.585,28 zł od kwoty 37.327,32 zł – zgodnie z art. 41 ust. 1 
ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast kwota 
26.032,68 zł zwolniona jest z podatku VAT – zgodnie z art. 
43 ust. 1 pkt 9 w/cyt. ustawy.);
Wysokość wadium: 8.000,00 zł;
Data przetargu: 30 czerwca 2021 r. godz. 10:30.

Źródło: UM w Andrychowie

Dwa IV-te przetargi na sprzedaż 
działek położonych w Inwałdzie
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wokół nas

Przed wieloma wiekami,
za pięcioma pagórkami

w „Bajeczkowie” dzielni rycerze mieszkali.
Wszystkim mieszkańcom chętnie pomagali, 

choć w swym herbie mieli biedronki
nazywali się „Minionki”.

Każdy z nich  miał zbroję koloru żółtego
i hełm w odcieniach nieba błękitnego.

Znał ich każdy prawie,
ich domek znajdował się przy wielkim stawie.

Pokryty był dachówką w kwiatki,
mieniły się tam róże, bez i bratki.

Ściany jak tęcza, wyglądały bajecznie,
a i o drzwiach trzeba wspomnieć koniecznie.

Na nich swe portrety powiesili,
by ich sąsiedzi nie mylili.

Denerwowali się, gdy ich nie rozpoznawano.
„Są identyczni” – tak plotkowano.

Lecz tak wcale nie było,
tak naprawdę wiele ich różniło.
Jeden miał na policzku znamię,
drugi zabandażowane ramię.

Trzeci nosił okulary,
czwarty skarpetki nie do pary.
Piąty – to straszny był maruda,

a szósty robił z drewna różne cuda.
Siódmy świetnie gotował,

ósmy zaś niczym wróżka czarował.
W zgodzie z mieszkańcami żyli,
a gdy komuś działa się krzywda

z pomocą pędzili.

Pewnego dnia przechadzali się obok zamku okolicznego
i zobaczyli coś bardzo niepokojącego.

Na wysokiej wieży za kratami
ujrzeli księżniczkę Noami.

Nie wiedzieli, że została uwięziona,
żal im się zrobiło dziewczyny – była bardzo przestraszona.

„Nie martw się księżniczko – my Ci pomożemy,
zaraz Cię stąd wydostaniemy”.

Rycerze wyjście z sytuacji widzieli,
ale od Naomi usłyszeli:

„Moi mili – niejedni śmiałkowie już tu byli,
nikomu się nie udało – a wielu próbowało.

Wieża jest bardzo wysoko – ma 8 metrów na moje oko”.
„Dla nas to nie jest trudne zadanie,

z Minionkami żadna krzywda Ci się nie stanie”.
Tak powiedzieli i od razu do pracy się wzięli.

Minionek-stolarz zrobił najwyższą na świecie drabinę,
ależ księżniczka miała zdziwioną minę.

Minionek, który czarował magiczny eliksir przygotował.
Napój wzrostu dodawał,

kto go wypił od razu wyższy się stawał.
Na ostatni szczebel wyszedł Maruda,

księżniczka westchnęła „To chyba się uda”.
Bez trudu rycerz dzielny księżniczkę oswobodził,

ostrożnie po drabinie z Naomi schodził.
Gdy już zeszli radości nie było końca,

wesołe tańce trwały do zachodu słońca.
Historia ta szczęśliwie się zakończyła,

a wkrótce po tym księżniczka rycerza pięknego poślubiła.
Królestwo, w którym odtąd zamieszkała 

zwie się Minionkowo
i jak na Minionki przystało jest bajecznie i kolorowo.

Bajki Patrycji
Patrycja Ficek jest mieszkanką naszej gminy. Na co dzień 
pracuje w przedszkolu w Sułkowicach-Łęgu. W wolnym 
czasie uwielbia pisać bajki dla najmłodszych, a jej marze-
niem jest wydać ich zbiór. Zapraszamy do lektury!

Partycja Ficek Fot. Anna Piotrowska

Minionkowo
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wspomnienia

9 maja 2021 zmarła moja kochana mama mgr Maria Seyrlhu-
ber (córka andrychowskiego adwokata po II wojnie świato-
wej dr. Artura Seyrlhubera 1895 - 1966 ).Urodziła się 24 stycz-
nia 1934 roku w Krakowie. W wieku 11 lat przyjechała do 
Andrychowa. Jej ojciec został przeniesiony służbowo i miał 
do wyboru 3 miejscowości – wybrał piękny Andrychów. Do 
końca życia tu mieszkała. Studiowała polonistykę na Uniwer-
sytecie w Lublinie. Po ukończeniu studiów pracowała 11 lat 
w Szkole Włókienniczej przy ulicy Batorego. Następnie przez 
krótki czasu w Kętach, a później w Zespole Szkoł w Radoczy. 
Przez 30 lat pracy dydaktycznej wychowała w patriotyzmie 
do Ojczyzny i ziemi krakowskiej kilka pokoleń. Była nieofi-
cjalnym ambasadorem Andrychowa - co miesiąc kupowała 
6 egzemplarzy Nowin Andrychowskich i wysyłała w Pol-
skę i świat. Czytanie, zbieranie książek oraz rozwiązywanie 
krzyżówek ...a wcześniej wędrówki w góry, jazda na nartach, 
spływy kajakowe, gra w siatkówkę, wędrówki i rajdy piesze 

(z klasami) po Polsce – to były jej pasje życiowe. Codziennie 
odbywała wędrówki po Andrychowie – mimo swojego po-
deszłego wieku. Kochała ludzi, Polskę i Andrychów. Mimo, 
że rzadko przyjeżdżałem do Andrychowa, codziennie do niej 
dzwoniłem i rozmawialiśmy na rożne tematy. Chciałbym po-
dziękować Mateuszowi Mikołajkowi za pomoc i opiekę nad 
moją Mamą przez ostatnie kilka lat jej życia. Bez Jego pomo-
cy oraz wspaniałych sąsiadów w domu, gdzie mieszkała, nie 
wiem, jak mama dałaby radę sama w codziennej egzystencji. 
Kochana Mamo, dziękuję za wszystko, co dla mnie w życiu 
zrobiłaś. Wiem, że każdy musi kiedyś odejść, ale ja nie mogę 
pogodzić się z Twoim odejściem. Słowa to za mało - by wy-
razić moją wdzięczność, za to, że byłaś. Dziękuje wszystkim, 
którzy byli uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu Marii Seyrl-
huber 1 maja 2021 r. na cmentarzu w Andrychowie

Syn Robert Andrzej

Pożegnanie

11 maja odeszła z naszego świata Ma-
ria Surzyn, ludowa artystka z Zagórni-
ka, w którym też spędziła niemal całe 
swoje dziewięćdziesięcioletnie życie. 
Znałam Ją od wielu lat, była przecież 
matką moich dwóch koleżanek z pracy 
zawodowej w „andrychowskiej kultu-
rze” - Danusi Wysogląd i Gosi Surzyn. 
Drobna, ruchliwa dzielna i niezwykle 
pracowita kobieta. Wydawać by się mo-
gło, że wszystko w Jej życiu było proste 
i przewidywalne, a wcale takie nie było. 
Pamiętam choćby niezwykłą opowieść 
Maksymiliana Surzyna, Jej męża, o za-
łożeniu rodziny. Otóż młody mieszka-
niec Rzyk, odbywający zasadniczą 
służbę wojskową, uzyskał kilkudniową 
przepustkę na ślub kogoś z rodziny. Na 
weselu wpadła mu w oko uśmiechnięta 
i żywa jak srebro Marysia Witkowska. 
Zaprosił do tańca, porozmawiali trochę, 
poczem wojak podszedł do ojca dziew-
czyny i oświadczył, że za trzy miesiące 
idzie do cywila i będzie się żenił z Mary-
sią. Nie wiem, jak wówczas zareagował 
kandydat na teścia, ale wkrótce plan się 
urzeczywistnił. Surzynowie się pobrali, 
doczekali dziewięciorga dzieci, które 
wychowali na porządnych, światłych 
ludzi – od pierworodnego syna Sta-
nisława, który został pilotem wojsko-
wym, po najmłodszego, Mariusza, co 
robi wiele, by świat ludziom przybliżyć, 
a siedem córek także zdobyło wykształ-
cenie i dało się poznać z wielu osiągnięć 
zawodowych i pracy społecznej.
Pani Maria była wielką miłośniczką 
tego skrawka rodzinnej ziemi, który 

teraz nazywamy Małą Ojczyzną. Każdy 
pracowity dzień zaczynała od zawie-
rzenia Panu Bogu, ale też od ogarnięcia 
wzrokiem przysadzistego Gancarza, pól 
zielenią malowanych, lasów słońcem 
opromienionych… Obszywając swoje 
córki zawsze starała się każdą z sukie-
nek ozdobić jakąś falbanką, wstawką 
ze wstążki, kokardką. Uśmiechałam się, 
słuchając tych wspomnień Danusi, bo 
sama tak miałam: nie żadne tam kiecki 
z „sieciówki”, ale jedyny, niepowtarzal-
ny ciuszek uszyty z kawałków materia-
łu, przyozdobiony haftem, bądź swe-
terek dziergany według wymyślonego 
wzoru.
Kiedy młodzi Surzynowie zaczęli wy-
fruwać z rodzinnego gniazda, a sił do 
pracy na kamienistym gruncie ubywa-
ło, Pani Maria, może trochę z inspiracji 
działalnością swych córek, zajęła się 
twórczością plastyczną – malowała, 
rzeźbiła, lepiła… Głównie powstawały 
prace o tematyce sakralnej, ale pasjo-
nowało Ją również wydobywanie z pa-
mięci postaci z wioskowej społeczności, 
które już się pominęły, zapomnianych 
grup obrzędowych, zwyczajów ode-
szłych w niepamięć… Przed paruna-
stoma laty towarzyszyłam red. Janowi 
Stępniowi z Radia Kraków przy nagry-
waniu audycji w zagórnickiej Galerii 
Pani Marii, i byłam zdumiona liczbą 
obrazów i rzeźb.
Pani Mario, zawsze cicha i pokorna 
Żono, Matko, Babciu i Prababciu, god-
nie i pięknie dopłynęłaś do Wiekuistej 
Przystani. Wierzę, że przytuliła Cię 

Królowa Nieba i Ziemi, którą czciłaś 
w zagórnickim kościele, że spotkałaś się 
z córką Zuzią, która dwa lata temu wy-
przedziła Cię do Wieczności. 
W czasie uroczystości pogrzebowych 
wnuczka, Marysia Surzynówna, przy-
pomniała wiersz kard. Adama Stefana 
Sapiehy, który podobno Babcia bardzo 
lubiła. Niechże słowa z niego wyjęte 
będą Ostatnim Pożegnaniem Marii Su-
rzynowej: 
Cicho ciało spocznie w grobie
Cicho da Bóg niebo Tobie…
 
To wspomnienie o Pani Marii, pisane 26 
maja – w Dzień Matki, dedukuję Wszystkim 
Naszym Mamom Odeszłym, które kochały 
nas, dzieci, bezgranicznie, zawsze wspierały 
i ochraniały, bo były MATKAMI.

Maria Biel-Pająkowa

Za Bramą Wielkiej Ciszy
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historia

To stary obiekt. Liczy sobie około 70 – 80 lat, ale jest w tej 
chwili w dość dobrym stanie. Wokół jest posprzątane. 

A teraz coś jeszcze. Zacznę od czasów hrabiów Bobrowskich.

Dawny Andrychów w obiektywie Władysława Mrzygłoda

Stara kuźnia i coś jeszcze
Drodzy Czytelnicy, w dotychczasowych wspomnieniach pokazywałem pojedyncze miejsca i obiekty. Muszę nadmie-
nić, że moja czerwcowa edycja obejmuje kilka miejsc. Zdaję sobie sprawę z tego, że w naszym mieście jest jeszcze 
sporo ciekawych, historycznych miejsc. W tytule napisałem „Stara Kuźnia”. Gdzież to stoi? Przy ulicy Niecałej, kilka 
metrów za pralnią chemiczną. Obecnie kuźnia ta jest nieczynna od dłuższego czasu. 

Na ulicy Szewskiej zobaczmy dwa budynki (chałupy):

Te chałupy to ślady historycznego osadnictwa w Andrycho-
wie. Te domy zapewne „przekroczyły” sporo ponad sto lat 
(tak opowiadali okoliczni mieszkańcy). Budynek na fotografii 
powyżej już nie istnieje. Został rozebrany w ostatnim czasie. 
Budynek (a raczej chałupa, poniżej) to pobliże tego z górnej 
fotografii. Tyle, że dziś to już obraz upadku. Jest w stanie pra-
wie całkowitego rozpadu. 

Fragmenty kamiennych murów (rodzaj ogrodzenia). Są wi-
doczne z ulicy Szewskiej (górna fotografia). Można je też 
oglądać z ulicy Niecałej (kilka kroków za „starą kuźnią”, fot. 
poniżej). Skoro z czasów hrabiowskich, no to ma to sporo lat 
(XVIII/XIX w). 
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To także „obrazki” z czasów hrabiowskich. To był piękny 
mur okalający teren pałacu – to mur ażurowy. Fragmenty 
tegoż ogrodzenia jeszcze można zobaczyć w pobliżu dawnej 
powozowni (pralnia, Piwiarnia Warka).

Tekst i foto: Władysław Mrzygłód

W ostatnim felietonie odniosłem się krytycznie do sposobu 
prowadzenia robót przy urządzaniu nowego parku miejskie-
go na Pańskiej Górze, w otoczeniu Stawu Anteckiego. Dziś 
chciałbym napisać o tym, co chciałbym, aby podczas tych ro-
bót było wykonane.
Przed przeszło ćwierćwieczem, w roku 1994, staraniem Towa-
rzystwa Miłośników Andrychowa, przy walnym udziale śp. 
Aleksandra Nideckiego, odrestaurowano Źródło Kościuszki, 
zdewastowane uprzednio przez hitlerowskiego okupanta. 
Jako się rzekło od odbudowy minęło 27 lat, więc przydałby 
się kolejny remont, a co najmniej kosmetyka. Bardzo zniszczo-
ne są ławki, dobrze byłoby naprawić boczne skarpy. Ponadto 
obiekt ten jest chyba rzadko spotykanym źródłem, z które-
go nie płynie woda. A kiedyś, w moim dzieciństwie, woda 
płynęła ciągle, a sam obiekt nazywał się „Stankowa Studnia”. 
Myślę, że niewielkim nakładem pracy można by ten wypływ 
wody przywrócić, tym bardziej, że mocno sfatygowane meta-
lowe drzwiczki też domagają się naprawy.
Wreszcie wydaje mi się logiczne, aby w ramach urządzania 
parku wybudować na wschód od Źródła Kościuszki bez-
pieczne zejście z końca ulicy Pięknej do ul. Kościuszki i dalej 
nad Staw Anteckiego.

Andrzej Fryś

Jeszcze o Pańskiej Górze
(co mi się marzy)

Andrychowskim okiem

W tym roku wśród nagrodzonych i wyróżnionych znaleźli 
się: Łukasz, Andrzej, Gabriela, Tomasz, Dawid, Filip, Kinga, 
Julia, Rafał, Franciszek, Szymon, Daniel, Karolina, Kamila, 
Damian i Lena. Konkurs ma na celu rozbudzanie i poszerzanie 
szeroko rozumianych zainteresowań plastycznych, ze szcze-
gólnym ukierunkowaniem na poznanie folkloru i sztuki ludo-
wej. Ideą konkursu jest również zwrócenie uwagi na otaczające 
nas piękno krajobrazu beskidzkiego i przemiany, jakie w nim 
zachodzą. Ma on charakter interdyscyplinarny i integracyjny, 
adresowany jest zarówno do osób pełnosprawnych jaki i osób 
niepełnosprawnych. Tym razem wzięło w nim udział kilka 
tysięcy uczestników z Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy. Cie-
szymy się, że Jury dostrzegło też prace naszych uczniów. Uro-
czyste rozdanie nagród miało miejsce 25 maja 2021 r. w WCK 
w Wadowicach. Szkolna delegacja z dumą odbierała nagrody. 
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy dal-
szych artystycznych sukcesów.

Źródło: OSW w Kaczynie

Nagrody dla uczniów OSW w Kaczynie

Od wielu lat nasi uczniowie biorą udział w Międzynaro-
dowym Konkursie Plastycznym „Mieszkam w Beskidach”, 
organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej. 
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Do naszego miasta przyjechał w tam-
tym czasie Antoni Kramarz senior. Oso-
ba o niemałym doświadczeniu pracy 
jako młynarz. Nim trafił do Andrycho-
wa dzierżawił młyn w Skidziniu koło 
Oświęcimia. W okolicy Batorego, w po-
bliżu Wieprzówki znalazł bardzo dobre 
miejsce na swój własny młyn. Urządził 
go bardzo profesjonalnie. Maszynerią 
oraz systemami pozyskiwania energii 
wyprzedził wtedy lokalną konkuren-
cję. Co najciekawsze z obecnego punktu 
widzenia, to fakt, że wszystkie urządze-
nia, te pierwsze jak i zakupione w póź-
niejszym okresie, zachowały się do dziś. 
Mało tego, gotowe są do pracy w każdej 
chwili. Wystarczyło by je tylko spraw-
dzić. 
Po młynie oprowadził nas Antoni Kra-
marz, były wiceburmistrz Andrychowa, 
współwłaściciel obiektu przy Batorego 
i zarazem wnuk pierwszego właściciela 
o tym samym imieniu. Jednym z naj-
cenniejszych elementem wyposażenia 
są niewątpliwie mlewniki walcowe, 
a zwłaszcza ten wyprodukowany 
w szwajcarsko-węgierskim holdingu 
GANZ, najwyższej jakości. - Hartowane 
walce służyły do wstępnego rozdrabniania 
ziaren zboża – informuje nasz przewod-
nik. - Każdego roku urządzenie wymagało 
ryflowania (rowkowania). Zajmowali się 
tym specjaliści. I ciekawostka: Konstruktor 
firmy GANZ zabrał ze sobą do grobu ta-
jemnicę, jaką technologią podczas produkcji 
hartowano walce. Drugie takie urządzenie, 
zakupione w okresie międzywojennym, 
pochodzi z firmy SICK z Drezna. Inne 
okoliczne młyny nie miały takich urzą-
dzeń i stosowały technikę pytlowania 
(przesiewania). Jak podkreśla Antoni 
Kramarz najlepsza wychodząca spod 
walców była mąka 50-procentowa. In-
nymi słowy, kiedy z ziarna pozyskano 
50 procent mąki. Jeśli było 60 proc. wy-
ciśniętej mąki, to uznawano to za jakość 
średnią, a z 72-procentowej pieczono pie-
czywo ciemne.
W młynie Kramarzów jako jednym 
z pierwszych zainstalowano turbinę 
Francisa, wykorzystująca maksymalnie 
przepływ wody. Urządzenie to można 
zobaczyć w obiekcie przy ulicy Batorego. 

Zaczęło się od Antoniego Kramarza seniora...

Między ulicą Batorego a Wieprzówką znajduje się zabytkowe cudo, jakich na próżno szukać w naszym regionie.  
A historia tego miejsca zaczyna się w 1906 roku.

Antoni Kramarz przed mlewnikiem walcowym firmy GANZ

Wodę pobierano z Wieprzówki, a przed młynem znajdował się staw z okazałymi 
rybami, które jednak wyginęły, gdy w późniejszym czasie w zakładach bawełnia-
nych uruchomiono farbiarnię. Przezorny syn założyciela młyna (również Antoni!) 
bazował jednak nie tylko na energii wodnej. Doprowadził prąd. Gdy występowały 
niedobory wody, korzystał uzupełniająco (a niekiedy całkowicie) z energii elek-
trycznej, która jednak nie była tania. Z czasem powstało trzecie źródło – agregat na 
ropę. Tak więc u Kramarzów nie występowały przestoje związane z zasilaniem. 
Klient, który dostarczył ziarno na rampę i potem na wagę oraz specjalnych zbior-
ników, następnego dnia rano otrzymywał mąkę. Młyn pracował bowiem całą noc. 
Z energią elektryczną wiąże się też pewna ciekawostka. W młynie powstawały 
nierzadko podczas wiosennych roztopów spore nadwyżki prądu. Licznik wów-
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Serce młyna znajduje się w piwnicy

Zabytkowy odsiewacz, który w każdej chwili może być wykorzystany

Śluza do regulacji przepływu wody

czas cofał się i bywało, że dostawca ener-
gii musiałby jeszcze dopłacać młynarzowi. 
Rozliczano to jednak w ten sposób, iż nad-
wyżka została „skonsumowana” i wyko-
rzystywana w gospodarstwie domowym. 
Przynosiło to sporo oszczędności dla rodzi-
ny Kramarzów. Przez pewien czas dostaw-
ca energii stosował licznik ze wstecznym 
hamowaniem, aby uniemożliwić wskazania 
ujemne, ale potem wróciło wszystko do do-
tychczasowego porządku. 
Młyn Kramarzów mieści się praktycznie na 
czterech kondygnacjach, wliczając w to piw-
nicę. To właśnie na samym dole znajduje się 
serce całości – zasilanie, łącznie ze wspo-
mnianą turbiną Francisa. W obiekcie są też 
zabytkowe, ale gotowe do wykorzystania 
elewatory, także odpylacze. 
Kolejna „perełka” dawnej techniki znajduje 
się na najwyższej kondygnacji. To odsie-
wacz. Tu docierała mąka z mlewników i na-
stępował odsiew, czyli swoista selekcja. Każ-
dy zaułek obiektu przy Batorego, to szmat 
historii. Także na zewnątrz jest co oglądać. 
Staw, niestety od lat już wyschnięty, bo już 
bez zasilania z Wieprzówki, a także zasuwy 
i inne instalacje wodne. Antoni Kramarz 
zna każdy detal i potrafi o nim opowiadać 
w szczegółach. Wspomina ciężką pracę ojca, 
któremu też przez pewien czas pomagał. To 
była bieganina między piętrami, aby zacho-
wać ciągłość pracy urządzeń. 
Były też smutne chwile w młynie. Najpierw 
podczas okupacji hitlerowskiej. - Tata pro-
wadził młyn do 1941 roku – mówi Antoni 
Kramarz. - Potem przyjechał niejaki Münch. 
Znam to z opowiadań, bo ja urodziłem się w 1939 
roku. Nasza rodzina musiała się wyprowadzać. 
Zamieszkaliśmy przy dzisiejszej ulicy Żwirki 
i Wigury. Na wyprowadzkę nie było dużo cza-
su, może kilka godzin. Po wojnie obiekt wrócił 
do rodziny. I Antoni Kramarz przyznaje, że 
niemiecki młynarz pozostawił go w dobrym 
stanie. - W styczniu 1945 roku ktoś powiadomił 
moich rodziców, że Münch już się wyprowadził 
z naszego młyna, tak więc ojciec z matką zorga-
nizowali transport i wróciliśmy na swoje. Nowy 
system polityczny, powstanie Polskiej Rze-
czypospolitej Ludowej, też odcisnęło się na 
sytuacji w młynie Kramarzu. W okresie stali-
nowskim obiekt przekształcono w tak zwaną 
społeczną własność. Ojca naszego rozmówcy 
zatrudniono tu jako pracownika. Po tych naj-
mroczniejszych czasach, młyn znów wrócił 
do Kramarzów. Z czasem od ojca przejął 
działalność młodszy brat Antoniego, nieżyją-
cy już Andrzej. Obecnie młyn jest nieczynny. 
Co będzie dalej? - Ten tam na górze jedynie wie! 
– odpowiada Maria Kramarz, mieszkająca 
w domu przy młynie bratowa Antoniego.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga
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Pierwszy mlewnik

Późna jesień, słotna, zimna, roku 1945; pomieszczenia pracy 
ogrzewa się piecami, tzw. trociniakami, dopływ energii elek-
trycznej z sąsiednich Zakładów Włókienniczych w ramach 
usług sąsiedzkich jest często ograniczany i przerywany na 
skutek rozmaitych awarii – tym samym warunki pracy da-
lekie od normalnych, a jednak cała, jeszcze bardzo skromna 
liczebnie, załoga podniecona: odbywa się mała uroczystość, 
na stanowisku odbiorczym stoi pierwszy wyprodukowany 
„przez nas” mlewnik walcowy, a za nim stoją następne. Na 
korpusach lśniących lakierem o barwie ciemno-wiśniowej widnieją 
tabliczki metalowe świadczące, że mlewniki zostały wyprodukowane 
w Państwowych Zakładach Metalurgicznych w Andrychowie.

Teraz następuje etap rozwoju Zakładu, który już daje pro-
dukcję, który naprawdę żyje – wbrew przepowiedniom wielu 
rozmaitych pesymistów, a nawet tych, którzy w różny sposób 
utrudniali nam naszą pracę, bo niestety i tacy, choć nieliczni, 
znaleźli się w Andrychowie. Nie wymieniam ich nazwisk, bo 
dzisiaj widząc „co z tego wynikło” na pewno czuliby się za-
żenowani. Wydaje się, że źródłem owego pesymizmu i nieza-
dowolenia pewnych osób był fakt, że dla celów rozbudowy 
i potrzeb zakładu zaanektowałem część terenu, który należał 
do majątku rolnego, czyli część tzw. gruntów dworskich. Po-
nadto dla mieszkańców Andrychowa, jak zresztą i dla wielu 
innych miast prowincjonalnych i wsi był tu jeszcze okres nie-
pokoju, braku stabilności życia codziennego. Często, zwłasz-
cza nocą włóczyli się uzbrojeni osobnicy, albo i całe bandy, 
z którymi spotkanie nie należało do przyjemnych, a czasem 
nawet mogło się skończyć tragicznie. Pewnej nocy jakaś ban-
da weszła na teren naszego zakładu, pytając portiera, gdzie 
jest kasa. Portier (nie pamiętam już, kto miał wtedy służbę) 
odpowiedział spokojnie: „Kasa jest tu, ale w niej nic nie ma, 
szkoda waszej roboty”. Jak się później dowiedziałem owa banda 
rozbiła kasę w sąsiednich Zakładach Przemysłu Bawełniane-
go rabują pewną ilość gotówki. Mieliśmy też wypadki ostre-
go ostrzelania naszych transportów samochodowych, które 
wracały do Andrychowa, na szczęście bez ofiar; jeden raz 
tylko przestrzelono czapkę na głowie jednemu z pracowni-
ków działu gospodarczego – Tłuczkowi. Było trochę strachu, 
trochę emocji, ale bez rozlewu krwi. W odwecie pracownicy 
naszego zakładu, chcąc przestraszyć tzw. w tutejszej gwarze 
„bandziorów” podłożyli zegarowe ładunki wymontowane 
z bomb zapalających, które okupant pozostawił w Mucharzu. 
Ładunki, które eksplodowały niczym pociski armatnie, zdaje 
się przepłoszyły amatorów ostrzeliwania gościńca, bo od tej 
pory mieliśmy spokój.

Konto w banku

Pod koniec roku 1945 zakład nasz zaczął już produkować 
poza mlewnikami inne maszyny młyńskie, jak wielkie sita 
płaskie, czterodziałowe, ekscentrycznie wirujące, łamacze 
ziarna, kaszarki. Ponadto otrzymaliśmy poważne zamówie-
nie ze Zjednoczenia Taboru Kolejowego na obróbkę łożysk 
do wagonów kolejowych, nie licząc wykonania szeregu czę-
ści zamiennych do maszyn włókienniczych dla sąsiedzkich 

Wspomnienia andrychowskie Romana Karatnickiego
Część IV

W tym odcinku wspomnień autor opisuje już nieco lepsze czasy: rozpoczyna się produkcja, zakład otrzymuje konto 
w banku, zapada decyzja o produkcji w Andrychowie silników spalinowych. Ale z drugiej strony pomieszczenia pro-
dukcyjne ogrzewa się trociniakami (kto dziś pamięta taki piec?, a przecież kiedyś był on w Andrychowie powszechny), 
operują jeszcze „bandziory”. 
Jeżeli chodzi o personalia, to inż. Fryderyk Blümke (1903-1962) był przedwojennym absolwentem Politechniki Gdań-
skiej, wybitnym specjalistą od silników dwusuwowych, twórcą silników do „Syreny”. Z kolei nie wymieniony z nazwiska 
„składacz kości”, to zapewne Wojciech Potempa, uzdrawiacz-samouk, który miał na koncie wyleczenie sobie tylko 
znanymi metodami niejednego złamania u andrychowian.

Andrzej Fryś

Mlewnik z Izby Tradycji WSW Andoria. Niestety nie lśni 
on już eleganckim ciemno-wiśniowym lakierem, został 
zaznaczony przez ząb czasu – od wyprodukowania tego 
zabytku techniki minęło 75 lat!
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Zakładów Przemysłu Bawełnianego. Na pod-
stawie danych produkcyjnych Bank Narodo-
wy w Bielsku otworzył nam rachunek bieżący, 
oraz przyznał nam kredyt na zakup urządzeń 
i narzędzi. Załoga zaczęła otrzymywać termi-
nowo wynagrodzenia, oraz przydziały żywno-
ści. Teraz można było opracować szczegółowy 
plan organizacyjny Zakładu z wyznaczeniem 
wszystkich stanowisk produkcyjnych i admi-
nistracyjnych, zwłaszcza, że ilość pracowników 
produkcyjnych wzrosła do 300 osób. 
Nadszedł rok 1946, rok przełomowy w dziejach 
powstania Zakładu. Na podstawie wstępnych 
rozmów, poprzedzonych oględzinami Zakła-
du dokonanymi przez delegatów Ministerstwa 
Przemysłu Maszynowego, Zakład nasz został 
wytypowany dla produkcji silników spalino-
wych, a tym samym podporządkowany Cen-
tralnemu Zarządowi Przemysłu Motoryzacyj-
nego w Warszawie, który to Zarząd posiadał 
w Bielsku swoje biuro konstrukcyjne pod kie-
rownictwem inż. Blümkego, konstruktora sil-
ników spalinowych. Sam fakt podporządko-
wania naszego Zakładu CZPM w Warszawie 
budził nadzieję na lepsze zaopatrzenie zakładu 
w urządzenia wytwórcze, oraz dofinansowanie 
go na cele inwestycyjne – a w dalszej perspek-
tywie dawał możliwości rozbudowania go i za-
trudnienia nawet kilku, czy kilkunastu tysięcy 
ludzi. Wiemy przecież z historii przemysłu 
światowego, że dzisiejsze wielkie kombinaty 
przemysłowe zaczynały od małych warszta-
tów: Krupp rozpoczął swą egzystencję od ma-
łej kuźni, Ford, Cegielski i inni – od drobnych 
warsztatów.
Przypadkiem w czasie bytności w Warszawie 
zetknąłem się ze znajomym mi inż. Żółtowskim, 
dyrektorem Centralnego Biura Obrotu Maszy-
nami, którego zainteresowałem planami orga-
nizacji i rozbudowy nowego Zakładu w Andry-
chowie. Inż. Żółtowski przydzielił nam wkrótce 
szereg nowych obrabiarek pochodzenia zagra-
nicznego. Nowe obrabiarki, jak: dłutownice, 
wytaczarki itp. wzbudziły wielkie nadzieje 
wśród załogi, która już teraz zdawała sobie 
sprawę, że droga do powiększenia zakładu 
o poważniejszym znaczeniu został otwarta.
Na marginesie instalowania nowych obrabia-
rek zaszedł po raz pierwszy przykry wypadek: 
jeden z uczniów, przypatrujący się rozrucho-
wi tokarni zbliżył się nieostrożnie do otwar-
tej skrzyni napędowej i w tym momencie pas 
klinowy porwał mu rękę łamiąc kości w kilku 
miejscach. Lekarza nie było w pobliżu; dałem 
mu więc zastrzyk przeciwbólowy, a wezwany 
z Zakładów Bawełnianych „składacz kości” zło-
żył mu rękę tak umiejętnie, że w szpitalu wa-
dowickim nałożono tylko gips. Ów uczeń po 
kilku tygodniach wrócił do pracy – niestety nie 
pamiętam jego nazwiska.

Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie wraz z Radiem Andrychów 
i Nowinami Andrychowskimi zapraszają serdecznie do udziału w akcji 
„Książkobranie”. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody w postaci 
pakietów książek oraz audiobooków.
Co trzeba zrobić, aby je zdobyć?
1. W kolejnych numerach Nowin Andrychowskich od czerwca do paź-
dziernika znajdować się będą specjalne kupony, które należy wyciąć i za-
chować.
2. Na kuponie z danego miesiąca należy wpisać hasło, które zostanie po-
dane podczas audycji poświęconej książkom, emitowanej na antenie Ra-
dia Andrychów w każdy trzeci poniedziałek miesiąca o godzinie 11:00.
3. Po uzbieraniu wszystkich pięciu kuponów z podanymi hasłami nale-
ży je dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej do 15 listopada 2021 r. 
(w przypadku przesyłek doręczonych liczy się data na stemplu pocz-
towym). Zgłoszenie powinno być dostarczone w kopercie i zawierać 
oprócz kuponów również imię, nazwisko oraz numer telefonu osoby bio-
rącej udział w akcji.
4. Spośród osób, które dostarczą do Miejskiej Biblioteki Publicznej w An-
drychowie do 15 listopada uzupełnione kupony wraz ww. danymi zo-
staną rozlosowane zestawy książek oraz audiobooków. Wyniki zostaną 
ogłoszone w listopadzie na antenie Radia Andrychów, na łamach Nowin 
Andrychowskich, a także na stronach internetowych i profilach w me-
diach społecznościowych organizatorów.
Zapraszamy do udziału w zabawie!

MBP

„Książkobranie”
Słuchaj Radia Andrychów, czytaj Nowiny Andrychowskie 
i odbieraj nagrody w bibliotece w Andrychowie!

KUPON I
Wydanie czerwcowe

Hasło:
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- Wspominałeś o swojej pierwszej pracy, gdzieś niedaleko 
Andrychowa, gdy miałeś 13 lat.
- Rodzicom żyło się ciężko, dlatego postanowili mnie ulokować w go-
spodarstwie rolnym w Goleszowie, niedaleko Cieszyna. Liczyli na to, 
że dostanę lepsze wyżywienie i jakiś zarobek. Był to kwiecień 1941 
roku. Bracia Socałowie załatwili tę pracę. Rodzice spakowali moje rze-
czy w walizkę i zawieziono mnie, z jeszcze innymi młodymi chłopa-
kami, do pracy na roli. Wylądowałem u gospodarza, który nazywał 
się Paul Lipowczan. Miał na skraju wioski duże gospodarstwo i kilka-
naście krów. Spod rodzinnych pieleszy, bez przygotowania, wpadłem 
w harówkę. Wodociągu nie było tylko studnia, w pewnej odległości od 
obory i stamtąd trzeba było nosić bydłu wodę. Nosiło się ją w ciężkim 
drewnianym cebrzyku. Na ramiona zakładało się nosidła, cebrzyki 
zwisały na łańcuchach. Oprócz tego wyprowadzałem krowy na pa-
stwisko, pasłem, sprzątałem. Wytrzymałem tam jakiś czas, ale czu-
łem, że to praca ponad moje siły. Brakowało ciepłej wody, był problem 
z myciem, skóra na dłoniach mi popękała. Tylko jedzenie stanowiło 
plus; ziemniaki, skwarki, nawet mięso ze świniaków. Gospodarze byli 
nieźli, wychowywali małą córkę. Chociaż mieli ładne, duże pokoje ze 
stertami pięknie haftowanych, krochmalonych poduszek, spali w kuch-
ni, a ja między nimi. W dużym łóżku, gospodarz owijał się w swoją 
pierzynę, jego żona w swoją, a ja zostawałem w środku na deskach. 
Teraz się z tego śmieję, ale wtedy do śmiechu mi nie było. Pracowa-
łem od 5 rano do 22 wieczorem. Któregoś dnia stwierdziłem, że nie 
wytrzymam dłużej, że mam dość. I uciekłem! Przygotowywałem się 
do tej ucieczki. Spakowałem i powiązałem walizkę. Kiedy gospodarze 
wyjechali w pole, a ja zostałem w gospodarstwie, przerzuciłem walizkę 
przez okno i w nogi. Nie było to ładne, bo nawet się nie pożegnałem 
i rodzicom nie przysporzyłem tym chwały, ale ratowałem, jak im tłu-
maczyłem, swoje życie. Pognałem na stację kolejową do Goleszowa 
i przyjechałem do Andrychowa. Był maj, pamiętam, że gdy szedłem 
drogą, w kościele na wieży grali „Chwalcie łąki umajone”. Rodzice, 
jak mnie zobaczyli niedomytego, wymęczonego, zziębniętego, nawet 
nic nie powiedzieli na powrót marnotrawnego syna. Po wysłucha-
niu opowieści o moich obowiązkach, zrozumieli desperacki krok. Nikt 
mnie nie szukał, wtedy załatwiano taką pracę, jakbyśmy dziś powie-
dzieli, „na czarno”, jako umowę między tymi, którzy werbowali do 
pracy a tymi, którzy potrzebowali pomocy na roli.

- Czy rodzice starali się znaleźć ci inną pracę?
- Po jakimś czasie ojciec postarał się dla mnie o nową pracę, u ślusa-
rza pana Stanisława Pindla, który miał warsztat ślusarski (obecnie 
przy ulicy Legionów za kwiaciarnią). Zajmował się między innymi 
naprawą rowerów, malował ramy rowerowe na czarno i przyozda-

biał je cienkimi paseczkami. Był to wysokiej klasy fachowiec. Posiadał 
specjalny piec do suszenia lakieru. Oprócz tego świadczył różne usłu-
gi ślusarskie dla ludności, naprawiał pompy, zamki. Pewnego razu 
zepsuła się pompa miejska w okolicy obecnego Banku Spółdzielczego 
i trzeba było zabrać tę pompę do warsztatu. Pompa była żeliwna, bar-
dzo ciężka. Wyciągnęliśmy ją z trudem, składała się z rury mającej 
kilka metrów, z koszem ssącym na końcu, umieszczonej w głębi ziemi. 
Naziemna część żeliwna mierzyła półtora metra. Całość ważyła z 80 
do 100 kilogramów i myśmy z majstrem ją zanieśli do warsztatu. Po 
naprawie pompa wróciła na swoje miejsce. 

- Czym głównie zajmowałeś się pracując u pana Pindla? 
- Przeważnie czyściłem ramy rowerowe ze starego lakieru tak, żeby 
błyszczały i nadawały się do pokrycia farbą. Ubranie do roboty szybko 
się niszczyło, brudziło od lakieru i rdzy, tym bardziej, że część pra-
cy wykonywałem na kolanach. Po miesiącu pracy przyszedł czas na 
umówioną wypłatę. Dostałem wtedy bodajże 3 marki. Kiedy rodzice 
zobaczyli, ile zarobiłem i ile ubrania zniszczyłem, postanowili, że ko-
niec z tą pracą. Tato poszedł do pryncypała i powiedział, że już więcej 
nie przyjdę. 

- Gdzie nauczyłeś się tak dobrze władać językiem niemiec-
kim?
- Początkowo, gdy została wznowiona nauka, uczyłem się w szkole 
pod okiem dyrektora Nowakowskiego. Tam poznałem podstawy języ-
ka niemieckiego, trochę gramatyki i najprostsze słowa. Umiejętność 
tę musiałem rozwinąć w firmie „Smaza i syn”. Pracowałem w niej 
od 1941 do 1943 roku. Firma budowlana przed wojną miała tartak, 
stolarnię z warsztatami. Stawiała drewniane wille w różnych regio-
nach Polski, wybudowała drewniany pawilon i trybuny na basenie 
kąpielowym, współtworzyła Szkołę Żeńską. Po wybuchu II wojny 
światowej firmę przejęli Niemcy, to znaczy przeszła pod niemiecki 
nadzór komisaryczny, jak zresztą większość polskich instytucji. Na-
zwa firmy została, ale dochody i administrowanie przejęli okupanci. 
Komisarzem został Zygfryd Brucker pochodzący z Besarabii (obecnie 
część Mołdawii i Ukrainy). Mieszkał w drewnianym domu za torami 
kolejowymi, naprzeciwko szpitala psychiatrycznego. Czarny mundur 
SS z trupimi czaszkami, który nosił, budził grozę. Miał on zastępcę 
Franza Schlegera. Firma potrzebowała gońca i tam zostałem przyjęty.

- Na czym polegała Twoja praca?
- Pełniłem funkcję pomocy w biurze, roznosiłem listy, korespondencję, 
przesyłki. Chodziłem na pocztę, do banku, urzędów i innych instytu-
cji, naklejałem znaczki, przenosiłem kartoteki. Wtedy zaczęła się moja 

Pytajcie! Rozmawiajcie!
W ubiegłym miesiącu ze wspomnień Stanisława Szczepańskiego dowiedzieliśmy się jak wyglądały początki wojny 
w Andrychowie i co oznaczał tamten czas dla jego rodziny. Choć miał wtedy tylko jedenaście lat, zapamiętał wiele 
cennych szczegółów. Gdy miał lat trzynaście podjął swoją pierwszą pracę. Nie dlatego, że o tym marzył, ale dlatego, 
że taka była konieczność. I o tym właśnie opowiada swojej córce – Renacie.
Dziękujemy za tę garść wspomnień i niezmiennie apelujemy: - Pytajcie! Rozmawiajcie ze starszymi osobami! I dzielcie 
się z nami ich wspomnieniami.

Jadwiga Janus

WSPOMNIENIA STANISŁAWA SZCZEPAŃSKIEGO

- w rozmowie z córką Renatą Szczepańską – Potempą, Cz. 2,
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intensywna nauka niemieckiego. W biurze złożonym z 4 pomieszczeń 
pracowało trzech Niemców, sekretarka z Raciborza Fräulein Kern, 
kasjer Stanisław Gubała, Antoni Pająk prowadzący całą księgowość, 
ewidencję i kilkanaście innych osób. Sekretarka była świetną stenoty-
pistką. Brucker często chodził po biurze i dyktował tekst bez przerwy, 
a ona w mgnieniu oka wszystko zapisywała. Franz Schleger rozma-
wiał po polsku, ale czasem mówił do mnie: „Stanislaw, wir werden 
heute Deutsch sprechen”, czyli „Stanisław, dzisiaj będziemy mówić 
po niemiecku”. Kiedy z rana po przyjściu do pracy, zauważyłem, że 
miał włosy zwichrzone z tylu głowy, czyli się nie wyspał, wiedziałem, 
że czeka mnie szlifowanie niemieckiego. Posiadałem takie słowniczki, 
jeden mały, drugi większy i w wolnym czasie wkuwałem słówka. Na 
poczcie, w firmach do których mnie posyłano, znajomość języka była 
nieodzowna. 

- Ale do banku chyba nie nosiłeś pieniędzy?
- Sam się dziwię jak to się stało, że obdarzyli mnie takim zaufaniem, 
bo zdarzało się, że z banku przynosiłem pieniądze dla całej firmy. Nikt 
nie podejrzewał, że taki dzieciak nosi sporą gotówkę, więc o napaści nie 
było mowy. Nabyłem wtedy szybkości w przeliczaniu plików pienię-
dzy, czasami było to 10 czy 20 tysięcy marek. 

- Czy tam nauczyłeś się pisania na maszynie?
- Tak. W tym czasie wciągnięto mnie do organizacji podziemnej, o któ-
rej nie wiem zbyt dużo, bo ze względu na konspirację znało się dwa, 
trzy nazwiska. W razie wpadki inni ludzie byli bezpieczni. Co ja ro-
biłem? Po godzinach pracy zostawałem w biurze i pisałem ulotki. Po-
czątkowo dwoma palcami, zanim nie nabrałem biegłości. Przepisywa-
łem, wiele razy, podkładając kalkę: sposoby posługiwania się bronią, 
maską przeciwgazową, opatrywania rannego, regulaminy musztry. 
Dostałem też raz polecenie, by przenieść 5 kilo prochu. Niosłem ten 

proch w metalowej puszce po marmoladzie przez miasto. Innym ra-
zem miałem zanieść z jednego miejsca do drugiego dobrze opakowany 
karabin i, zgodnie z zasadą konspiracji, o nic nie pytać. 

- Rodzice o tym wiedzieli?
- Ależ skąd! Powiem ci, jak to się wydało. Pracując jako goniec, zara-
białem niewielkie pieniądze, a część z nich przeznaczałem na hobby, 
zbieranie znaczków. Pisałem do czeskich i niemieckich firm filateli-
stycznych i przysyłano mi znaczki. Miałem specjalne registratory na 
korespondencję i znaczki. W nich też ukrywałem „bibuły”. W czasie 
kolejnej przeprowadzki, wypadły w obecności mamy. Zainteresowała 
się nimi i po przeczytaniu, wszystkie ulotki wrzuciła do pieca. Zrobiła 
mi tak zwaną pucówę, rewizję i tak skończyła się moja „działalność 
konspiracyjna”. Rodzice byli świadomi, że za bardziej błahe sprawy 
groziło rozstrzelanie lub obóz koncentracyjny. Na szczęście znaczki 
ocalały!

- Jak doszło do tego, że trafiłeś do pracy w fabryce Aero – 
Stahl, mającej w czasie wojny siedzibę w Andrychowie?
- W 1942 roku Zygfryd Brucker, wezwał mnie i oświadczył, że mu-
szą mi założyć Arbaitsbuch czyli oficjalną książkę pracy, bo dorastam 
i wymaga tego Arbaitsamt - niemiecki urząd pracy, egzekwujący 
przymusową pracę Polaków. Zapytał, czym się interesuję, gdyż po-
winienem się zacząć uczyć zawodu. Przyznałem, że chciałbym zostać 
elektrykiem. Miałem takie zamiłowania od najmłodszych lat. W domu 
robiłem różne instalacje, tablice świetlne, choinki. Na to Brucker po-
wiedział mi, że właśnie z Niemiec przyjeżdża fabryka części samolo-
towych, więc skieruje mnie tam do pracy i przyuczenia zawodu. Od 
tej rozmowy zostałem w firmie budowlanej jeszcze do 1943. Na moje 
miejsce przyjęto Franciszka Plutę.

Cdn.

Dom i firma rodziny. Fot. Alojzy Stuglik, zbiory Archiwum Państwowego w Katowicach, oddział w Bielsku-Białej
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Przeczytałam gdzieś, że na jakiś czas 
planuje zamieszkać w Bielsku. – Miesz-
kam po sąsiedzku, w Andrychowie, czy 
mógłbyś wpaść do nas, do radia? – zapyta-
łam, bo akurat opowiadałam w audycji 
o swojej podróży po Iranie oraz fascy-
nacji tym krajem i jego mieszkańcami. 
– Jasne – odpisał. I wpadł. Opowiadał 
na antenie o sobie, o Polsce i Polakach… 
A ponieważ, właśnie rozpoczynał się 
perski nowy rok, w kolejnej audycji 
przybliżał szczegóły dwutygodnio-
wych obchodów świąt zwanych w Ira-
nie Nouruz. To był marzec.
Michał prowadzi na platformie You 
Tube swój kanał – „Irańczyk w Pol-
sce”. U źródła jego założenia leżała chęć 
przybliżania Polakom – Iranu. Ale mam 
wrażenie, że dzięki jego relacjom z po-

dróży po nowej ojczyźnie, to my pozna-
jemy Polskę i siebie samych. 

Któryś z filmów Michał nakręcił na 
bielskim bazarku. Wśród zakupionych 
specjałów znalazło się „masło od krowy 
Krystyny”. Zadzwoniłam i zapytałam, 
czy nie chciałby sobie zrobić takiego 
swojskiego masła? Chciał. 
Z Bielska przeprowadził się zatem do 
Andrychowa. Przyjechał w środę wie-
czorem, wyjechał w sobotę po południu, 
bo pilnie musiał wracać do Warszawy. 
W ogóle dziwiłam się, że udało mu się 
dojechać z tego Bielska, bo 13 kwietnia 
śnieg zasypał drogi i dróżki, i wydawało 
się, że na odśnieżanie nie ma co liczyć.
Michał studiuje (aktualnie on-line) na 
Uniwersytecie Warszawskim. „An-

drychowski program zajęć” trzeba 
było upchać między zajęciami z łaciny, 
z hiszpańskiego czy interpretacji litera-
tury greckiej. 
Jak już dojechał, to się dowiedział, że 
z tym masłem to nie będzie tak hop – 
siup. „Andrychowski program zajęć” 
przewidywał bowiem zachowanie ca-
łego „cyklu produkcji”. – Żeby zrobić 
masło, musisz mieć śmietanę. Żeby mieć 
śmietanę, musisz mieć mleko. Żeby mieć 
mleko, musisz wydoić krowę – oznajmi-
łam. A on uśmiechnął się od ucha do 
ucha i już następnego dnia jechaliśmy 
do Targanic, do pani Emilki i pana Ta-
deusza doić krowę. To, że wcześniej, 
cały dzień zszedł mi na szukaniu krowy 
po okolicznych wioskach, to już inna 
opowieść. Ale faktem jest, w co trudno 

Dwa najpiękniejsze dni.
„Irańczyk w Polsce” o swoim pobycie w Andrychowie

Pamiętacie Państwo Michała, 25-letniego Irańczyka, który cztery lata temu za namową podróżników z Polski, zamiesz-
kał w naszym kraju? Opowiadałam o nim (i o tym, jak się poznaliśmy) w lutowym wydaniu Nowin, przekręcając jego 
perskie imię – Mohammadreza (za co przepraszam).
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uwierzyć, że są wioski, gdzie krowy nie 
uświadczy.
Z pozoru błaha czynność, jaką wydaje 
się dojenie, okazała się dość trudną do 
wykonania. Gdyby nie fachowy nadzór 
pana Tadeusza, niełatwo byłoby podo-
łać, bo Michał, ku naszej uciesze, doił 
pierwszy raz w życiu. Przydał się rów-
nież instruktaż dotyczący robienia ma-
sła. Okazało się, że równolegle można 
uczestniczyć w zajęciach z łaciny i „pro-
dukować” masło, potrząsając rytmicz-ło, potrząsając rytmicz-o, potrząsając rytmicz-
nie słoikiem. Przyznam, że obserwowa-
nie tego z boku było bardzo zabawne.
Jeśli masło, to… z chlebem. Poszliśmy 
zatem do najstarszej andrychowskiej 
piekarni „U Frysia”. Nie tylko po chleb, 
ale po to, by zobaczyć gdzie i jak on po-
wstaje. Ta wizyta była możliwa dzięki 
uprzejmości pani Magdy. 
To wszystko? Nie! Między dojeniem 
krowy, robieniem masła a pieczeniem 
chleba trzeba było wygospodarować 
czas na zrobienie kiełbasy. Michał 
mieszka od czterech lat w Polsce, więc 
smak kiełbasy wieprzowej jest mu 
znany (warto nadmienić, że w Iranie 
spożycie wieprzowiny jest zakazane). 
Natomiast nie miał pojęcia, jak kiełbasa 
powstaje. W Andrychowie doświadczył 
i ekscytował się każdym etapem domo-
wej produkcji: od zakupu mięsa, przez 
mielenie, doprawianie, wypełnianie je-
lit, wędzenie, konsumowanie.
Na koniec zadzwonił Wojtek z zapro-
szeniem na winnicę. Degustowaliśmy 
znakomite wina własnej produkcji 
i słuchaliśmy opowieści o tym, jak one 
powstają. Winobranie dopiero w paź-
dzierniku, a Michał już zgłosił się na 
ochotnika do udziału w zbiorach.
Dla nas obojga był to ekscytujący czas. 
Sprawiała mi radość jego radość. Podej-
mował każde wyzwanie i szczerze się 
nim cieszył. Wszystko rejestrował swoją 
kamerką. 

- Wiesz – powiedział ostatniego wieczo-
ra, gdy siedzieliśmy sobie i gadaliśmy 
o Iranie, życiu i Cyceronie. To były nie-
zwykłe dwa dni, tyle rzeczy wydarzyło się 
po raz pierwszy. Tylu dobrych ludzi spo-
tkałem. Pierwszy raz doiłem krowę, pierw-
szy raz widziałem świnie, pierwszy raz ro-
biłem masło, kiełbasę. Pierwszy raz byłem 
w polskiej piekarni, a to zupełnie coś innego 
jak kupować chleb w Biedrze. Te dwa dni 
w Andrychowie, to najpiękniejsze dni… 
I tu zamilkł. Pomyślał chwilę, po czym 
dokończył: - Chciałem powiedzieć, że to 
najpiękniejsze dni podczas mojego pobytu 
w Polsce, ale nie… To najpiękniejsze dni 
w moim życiu.

Z pobytu w Andrychowie Michał 
zmontował pięć filmików; to prawie 
serial…
Pierwszy został wyemitowany 7 maja, 
drugi 21 maja. Kolejne powinny uka-
zywać się co piątek (przynajmniej takie 

jest założenie). 
Wcześniej mówił mi, że jeszcze parę 
tygodni temu nawet nie wiedział, że 
jest takie miasto. Teraz już jest głęboko 
zapisane w jego sercu. I zawsze będzie 
go kojarzył z przygodami, których tu 
doświadczył oraz dobrymi ludźmi, któ-
rych tu spotkał.

Jadwiga Janus

Filmy oglądać można na kanale „Irań-
czyk w Polsce”, dostępne na platformie 
You Tube.

Audycje radiowe dostępne na antenie 
Radia Andrychów: 

Wszystkie zdjęcia pochodzą ze strony 
Irańczyk w Polsce.

Dojenie krowy w Targanicach

W drodze do piekarni „U Frysia” Robienie masła
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historia

czerwiec

Z lektury starych „Nowin”

W tym wydaniu Nowin Andrychowskich przypomnimy kilka tekstów, które na przestrzeni ostatnich 30 lat istnienia 
gazety ukazały się w czerwcowych numerach. Wśród nich m.in. podsumowanie roku szkolnego 1990/1991, wyniki 
referendum dotyczącego przyjęcia Konstytucji RP w 1997 r., a także przystąpienia do Unii Europejskiej w 2003 r. 

Wybrała i opracowała Daria Rusin
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Propozycje książkowe Miejskiej Biblioteki Publicznej

Propozycje płytowe sklepu muzycznego „Mikrus”

Jak głosi przewrotny tytuł, to wydaw-
nictwo wyjątkowe i przede wszystkim 
długo oczekiwane - to pierwszy od pra-
wie pięciu lat album studyjny KULTU. 
Będzie to wydawnictwo różnorodne 
stylistycznie, pełne rozmaitych inspi-
racji muzycznych - od bluesa, jazzu, po 
cięższe rockowe utwory.

[empik.com]

To piąty studyjny album Brodki, która 
tyle samo uwagi poświęca warstwie 
muzycznej, tekstowej, jak i wizualnej - 
wszystkiemu, co tworzy. BRUT, to coś 
wytrawnego, surowego, bez lukru. To 
także odwołanie do brutalizmu, stylu 
w architekturze, który zakłada, że naj-
ważniejsze są przestrzeń, forma.

[sklepmuzyka.pl]

Brodka 
„BRUT”

Zespół IRA powraca z dwunastą stu-
dyjną płytą pt. „Jutro”. Znajduje się na 
niej 11 utworów, a pośród nich takie 
single jak „W górę patrz”, „Zimowa”, 
„Chciałbym”, czy „Za późno już”.
Na krążku nie zabraknie mocnego gita-
rowego grania jak i pięknych ballad.

[empik.com]

IRA 
„Jutro”

KULT 
„Ostatnia płyta”

Tym razem Alberto Angela oprowadza 
nas po największym imperium świata 
starożytnego, podążając śladem jednej 
ówczesnej obiegowej monety – sesterca 
– która przechodzi z rąk do rąk. Wraz ze 
swymi kolejnymi właścicielami sesterc 
dociera zarówno do głównych ośrodków 
cesarstwa, jak i jego prowincjonalnych za-
kątków – od Brytanii, Hiszpanii i nadreń-
skiego limesu po Ateny, egipską Aleksan-
drię oraz azjatycki Efez i Antiochię. 

Mała wioska na holenderskiej prowin-
cji. Tuż przed świętami rodzina skrom-
nych i pobożnych rolników doświadcza 
wielkiej tragedii - w wypadku ginie naj-
starszy syn Matthies. Niedługo potem 
kolejne nieszczęścia nawiedzają farmę, 
której życie zaczyna przypominać kosz-
marną wizję z obrazów Boscha. To kara 
za grzechy? Tak sądzą rodzice...

 Marieke Lucas Rijneveld
„Niepokój przychodzi o zmierzchu”

Bywa, że bycie bohaterką książki nie 
wystarcza. Bywa, że pragnie się od ży-
cia czegoś więcej! Dżdżownica Wanda 
wiedziała, że chce się zakochać, i nie 
tracąc czasu, ruszyła na poszukiwanie 
miłości.
Co wydarzy się w trakcie jej wędrówki, 
czy Wanda pozna tego jedynego i czy 
jednorożce istnieją? Znajdźmy miłość 
razem z Wandą!

P. Wechterowicz, E. Dziubak
„Wanda szuka miłości”

Alberto Angela
„Imperium. Podróż po Cesarstwie 
Rzymskim śladem jednej monety”
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Konkurs na antenie Radia Andrychów!

wokół nas

Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Andrychowie

ul. Metalowców 10, Gabinet 2-03
CZERWIEC 2021

14.06.2021 r. (poniedziałek) 11:00-15:00
16.06.2021 r. (środa) 14:30-19:00

17.06.2021 r. (czwartek) 14:30-19:00
21.06.2021 r. (poniedziałek) 8:30-12:30

23.06.2021 r. (środa) 8:00-12:30
24.06.2021 r. (czwartek) 8:00-12:30

28.06.2021 r. (poniedziałek) 14:30-18:30
30.06.2021 r. (środa) 14:30-19:00

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

Dziewięciogodzinna podróż do województwa warmińsko-
-mazurskiego nie przeszkodziła w osiągnięciu życiowego 
rezultatu. Zuzia łatwo wygrała pierwsze dwa spotkania. Na-
stępnie o awans do ćwierćfinału rozegrała bardzo zacięty mecz 
z Zuzanną Bazylewską (ROKITA Brzeg Dolny) wygrywając 
3:2. Ćwierćfinał i półfinał to pewne zwycięstwa Zuzi 3:0,  ko-
lejno z Leną Rucińską (WEL Lidzbark Welski) i Natalią Kier-
snowską (KS Ósemka Białystok). Finał z Wanessą Kulczycką 
był powtórką Grand-Prix Polski, którą miesiąc temu rozegra-
no w Krakowie. Tam lepsza okazała się Zuzia wygrywając 
3:2. Finał Mistrzostw Polski był bardzo wyrównany i emocjo-
nujący. Tym razem zawodniczka z Gorzowa Wielkopolskie-
go zrewanżowała się Zuzi, zwyciężając w stosunku 3:1. Do 
Wicemistrzostwa Polski w grze pojedynczej Zuzia dołożyła 
drugie srebro w grze podwójnej, grając w parze z Julią Czają  
z MRKS Gdańsk.
Zuzia wygrywała już wiele ważnych i prestiżowych zawo-
dów. Jest wielokrotną złotą medalistką Mistrzostw Mało-
polski, zwyciężała w wielu turniejach ogólnopolskich. Jed-
nak dwa tytuły Wicemistrzyni Polski, to oprócz zwycięstwa  
w Grand Prix Polski jak do tej pory, najważniejsze osiągnięcia 
w karierze młodej tenisistki.

Tekst i foto: T. Piekarczyk

Zuzanna Piekarczyk podwójną 
Wicemistrzynią Polski w tenisie 
stołowym!

Od 29 do 30 maja 2021 r. w Ostródzie rozegrano Mistrzo-
stwa Polski żaków w tenisie stołowym. W zawodach zagrało 
najlepszych 64 dziewcząt z całej Polski, które cały rok brały 
udział w zawodach eliminacyjnych. Klub MKS Skawa Wado-
wice reprezentowała uczennica ZSS w Inwałdzie – 11-letnia 
Zuzia Piekarczyk, która była jedną z faworytek turnieju. 
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Wiadomości sportowe na antenie 
Radia Andrychów 

w każdy poniedziałek i piątek

Podopieczni trenera Mariusza Sobali lepsze rezultaty prze-
platają gorszymi, ale udowodnili już wielokrotnie, że potrafią 
stawić czoła najgroźniejszym rywalom. Zaliczyli kilka po-
tknięć z niżej notowanymi rywalami, jak porażka 1:2 z Soko-
łem Stary Sącz, czy 2:5 z Limanovią Limanowa, ale później 
wrócili na dobre tory, pokonując Górnika Wieliczka 3:2 po 
golach Artura Mizery, Łukasza Wronki i Miłosza Koczura. 
W kolejnym zaciętym spotkaniu młodzi andrychowianie po-
konali 5:4 drużynę Dunajca Nowy Sącz (bramki strzelali: Da-
niel Budka, Łukasz Wronka, Jakub Rusinek, Karol Kozieł 
i Michał Misiek), by następnie utrzeć nosa wyżej notowanej 
Puszczy Niepołomice, wygrywając 3:1 (gole Artura Mizery, 
Michała Miśka i Łukasza Wronki). Później jednak Beskido-
wi przytrafiła się seria potknięć (porażki 1:2 z Okocimskim 
Brzesko i 2:3 z Bruk-Betem Termalica Nieciecza, remis z niżej 
notowaną Prądniczanką Kraków 2:2). 
Takie rezultaty dają juniorom Beskidu miejsce dziewiąte 
w osiemnastozespołowej stawce, więc andrychowianie wciąż 
wyprzedzają rówieśników z Limanowej, Bochni, Wieliczki, 
a także z zespołów z Krakowa, Tarnowa czy Nowego Sącza. 
Zmagania w MLJS potrwają do końca czerwca.

gs Fot. Grzegorz Sroka

Młodzież regularnie 
punktuje w elicie

Drużyna juniorów starszych Beskidu Andrychów rozgry-
wa właśnie maraton spotkań na szczeblu Małopolskiej 
Ligi Juniorów, stawiając czoła najlepszym ekipom z na-
szego województwa. Młodzi andrychowianie utrzymują 
pozycję w środku stawki.

Beskidzki Topór 2021 za nami

15 maja setki osób wzięły udział w organizowanym przez 
HIT THE TRAIL EVENTS SC. biegu Beskidzki Topór.

Przypomnijmy: Beskidzki Topór Ultra ma charakter indywi-
dualnego, długodystansowego biegu górskiego po trasie Be-
skidu Małego, wyznaczonej szlakami turystycznymi oraz do-
datkowymi fragmentami oznaczonymi przez Organizatora 
biegu. Dystans biegu to 73 km z przewyższeniem +3287m/-
-3162m. Bieg startował z Andrychowa i prowadził zielonym 
szlakiem do przełęczy Pod Gancarzem, następnie odbijał 
w lewo szlakiem niebieskim do przełęczy Panczakiewicza. 
Po odbiciu w prawo trasa biegła szlakiem żółtym do miejsco-
wości Czartak, skąd kierowała się na Groń Jana Pawła II do 
schroniska PTTK Leskowiec. Ze schroniska trasa prowadziła 
czerwonym szlakiem przez Łamaną Skałę na Potrójną oraz 
Kocierz. Dalszy odcinek trasy biegł terenem oznakowanym 
przez Organizatora do Porąbki i zielonym szlakiem na Trzon-
kę. Po odbiciu w lewo żółtym szlakiem uczestnicy biegu do-
cierali do Targanic i na Potrójną. Ostatni czarny odcinek trasy 
prowadził do mety w Ośrodku Czarny Groń.
Najdłuższa trasa liczyła aż 104 km – start na tym dystansie 
miał miejsce najwcześniej, bo jeszcze w nocy. Rywalizację wy-
grał Dawid Gałuszka ze Świętochłowic, który potrzebował 
11 godz. i 55 min na pokonanie tego dystansu. Zmagania na 
dystansie 43 km wygrał Marcin Świerc z Krakowa, a na 73 
km Paweł Perykasza z Krakowa.                 red. Fot. nadesłane
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Aby wyobrazić sobie skalę obciążenia drużyn meczami o staw-
kę, wystarczy wspomnieć, że w maju rozegranych zostało aż 
osiem kolejek w Keeza Klasie A. Okazuje się jednak, że zespoły 
z terenu naszej gminy radzą sobie w takich warunkach bardzo 
dobrze, bo (patrząc na nie jako grupę) plasują się na najwyż-
szych pozycjach od lat. Najlepiej spisuje się póki co Halniak 
Targanice, który jest o krok od wskoczenia na pozycję wiceli-
dera. W maju targaniczanie notują imponujący marsz od zwy-
cięstwa do zwycięstwa, pokonując Wisłę Łączany 2:0, Koronę 
Skawinki 3:0, Dąb Paszkówka 2:0, Nadwiślankę Brzeźnica 
1:0, Burzę Roczyny 4:1 czy BCS Zawoja 6:1. Pozycja lidera jest 
w tym sezonie już od dawna obsadzona przez Skawę Wado-
wice, która ma na koncie zero porażek i dwadzieścia punktów 
przewagi, ale wicemistrzostwo jest wciąż w zasięgu Halniaka. 
Nieco niżej, bo na szóstej lokacie, plasuje się póki co Burza 
Roczyny, która wiosną również świetnie się spisuje, a jedyną 
porażkę na przestrzeni ostatnich tygodni zanotowała właśnie 
z Halniakiem. Tuż za Burzą na miejscu siódmym plasuje się 
Huragan Inwałd, któremu udało się zatrzymać niepokonanego 
lidera z Wadowic, remisując z nim 2:2. Zespół z Inwałdu świę-
tował także derbowe zwycięstwo z drużyną Olimpii Chocznia 
2:1. Spośród drużyn z terenu andrychowskiej gminy w Keeza 
Klasie A najsłabiej w ostatnich tygodniach wiodło się Zniczowi 
Sułkowice-Bolęcina, który w maju wygrał tylko z Astrą Spytko-

wice 1:0. Znicz zajmuje póki co dwunaste miejsce. Tymczasem 
przed A-klasowcami do końca sezonu jeszcze siedem kolejek, 
wciąż na bardzo dużej intensywności. Zmagania potrwają do 
30 czerwca.
Nieco mniejsze natężenie meczów mają drużyny w Keeza 
Klasie B, ale stawka jest tam znacznie mniejsza, bo składa-
jąca się tylko z trzynastu ekip. Póki co najlepiej radzi sobie 
druga drużyna Halniaka Targanice, która co prawda w ostat-
nich tygodniach notuje wyniki w kratkę, ale wciąż plasuje się 
wysoko - na czwartym miejscu. Na piątej lokacie, ale z dużą 
stratą punktową, są Gronie Zagórnik, a Leskowiec Rzyki wal-
czy o wydostanie się z dolnych rejonów tabeli, bo póki co jest 
dziewiąty, ale bilans derbów z innymi ekipami z naszej gminy 
ma korzystny, bo zespół z Targanic pokonał 4:1, a z drużyną 
z Zagórnika zremisował 2:2. 
Z kolei w IV lidze kobiet zespół Burzy Roczyny końcem kwiet-
nia pokonał Victorię Zalas 15:2, ale popularne Pandy nie po-
szły za ciosem, notując serię porażek i plasują się póki co na 
przedostatniej, dziewiątej lokacie. Także na tym szczeblu zma-
gania potrwają do drugiej połowy czerwca. 
A na lokalnych stadionach wreszcie mogą pojawiać się widzo-
wie. Choć wciąż w ograniczonej liczbie, to obecność kibiców 
dodaje kolorytu amatorskim zmaganiom. 

gs Fot. Grzegorz Sroka

Piłkarski maraton trwa
Epidemiczne ograniczenia i pauza w rozgrywkach ligowych na początku rundy rewanżowej sprawiła, że drużyny w kla-
sach lokalnych doświadczają teraz natężenia gier prawie jak na zawodowym poziomie. Jak idzie ekipom z Inwałdu, 
Targanic, Roczyn, Bolęciny, Rzyk i Zagórnika?
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Do połowy maja drużyna Beskidu kończyła pierw-
szą rundę czwartoligowych zmagań, szybko za-
pewniając sobie udział w grupie mistrzowskiej na 
rewanże (miejsca od pierwszego do dziewiątego). 
Zamykające tę fazę mecze straciły więc nieco pod 
względem emocji, a andrychowska drużyna noto-
wała wyniki w kratkę. Beskidowi udało się poko-
nać Unię Oświęcim 2:1, a bramki Mariusza Sobali 
i Filipa Kasińskiego były ozdobą tego spotkania. 
Z kolei z niżej notowaną Clepardią Kraków an-
drychowianie zremisowali 0:0, a z plasującym się 
w ogonie tabeli LKS-em Rajsko przegrali niespo-
dziewanie 1:2, choć prowadzili niemal od samego 
początku meczu po golu Artura Różyckiego. Run-
da rewanżowa w grupie mistrzowskiej rozpoczęła 
się od meczu z Pcimianką Pcim, z którą jesienią an-
drychowianie zremisowali 1:1. Tym razem drużyna 
z Pcimia szybko otworzyła wynik, a później dziel-
nie się broniła, bo Beskidowi nie udało się wyrów-
nać i mecz zakończył się wynikiem 0:1. W emocje 
obfitował za to rewanż z Unią Oświęcim, bo rywale 
wyszli na prowadzenie, ale później po golach Mi-
chała Tylka i Łukasza Zakrzewskiego zrobiło się 
2:1 dla Beskidu. Ostatnie słowo należało jednak do 
oświęcimian, którzy ustalili wynik na 2:2. Z kolei 
w starciu z liderującymi Wiślanami Jaśkowice an-
drychowianie zagrali ostrożnie, defensywnie i takie 
podejście długo zdawało egzamin. Po godzinie gry 
Wiślanie otworzyli jednak wynik golem z rzutu 
karnego, a w doliczonym czasie podwyższyli na 2:0 
z rzutu wolnego. Seria pięciu meczów bez zwycię-

Beskid ma pod górkę
Trwa runda rewanżowa w Keeza IV lidze, w której Beskid Andrychów występuje w grupie mistrzowskiej. Podopieczni 
trenera Macieja Mrowca zmagają się z absencjami w drużynie spowodowanymi urazami czy pauzami za kartki, co 
znajduje odzwierciedlenie w wynikach, bo andrychowianie stracili miejsce na podium.

stwa musiała zaowocować więc utratą trzeciej pozycji w tabeli i w istocie 
- Beskid wypadł poza podium, ale tabela od trzeciego do dziewiątego 
miejsca jest płaska, więc sytuacja może się jeszcze zmienić. 
Przed Beskidem w tym sezonie jeszcze cztery mecze: (nie licząc spotkania 
z Orłem Ryczów 2 czerwca na wyjeździe, gdzie zespół z Andrychowa prze-
grał 0:2) z Sokołem Kocmyrzów 9 czerwca na wyjeździe, z Dalinem Myśle-
nice 12 czerwca o 11 w Andrychowie, z LKS-em Jawiszowice 16 czerwca na 
wyjeździe oraz z MKS-em Trzebinia 19 czerwca na wyjeździe. Andrycho-
wianie stoją więc przed trudnym zadaniem, bo z większością rywali w gru-
pie mistrzowskiej mierzą się na wyjeździe, a ze względu na wspomniane 
we wstępie kartki i kontuzje skład drużyny nie jest optymalny. Beskid musi 
jednak gromadzić punkty regularnie, by utrzymać najlepszą od wielu lat 
pozycję na ligowych boiskach. 

gs Fot. Grzegorz Sroka

Drużyna Beskidu w meczu z Wieczystą – naszpikowaną piłkarzami do-
świadczonymi na najwyższym szczeblu – zagrała defensywnie, nasta-
wiając się na kontrataki. Takie podejście mogło zaprocentować w począt-
kowej fazie meczu, bo do siatki krakowian trafił Artur Różycki, ale sędzia 
dopatrzył się przewinienia i gola nie uznał. Wynik otworzył Sławomir 
Peszko, a tuż przed przerwą Radosław Majewski najpierw podwyż-
szył z rzutu wolnego, a później kolejnego gola dołożył płaskim strzałem. 
W końcówce meczu drużyna Wieczystej ustaliła wynik na 4:0. W półfina-
le Pucharu Polski zagrała zatem Wieczysta, a Beskid zakończył pucharo-
we zmagania. Krakowianie pokonali na tym etapie Glinika Gorlice, a w fi-
nale zmierzą się z Popradem Muszyna 16 czerwca.

gs Fot. Grzegorz Sroka

Przegrali po golach byłych reprezentantów
W ćwierćfinale Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim Beskid Andrychów przegrał z Wieczystą Kraków 0:4, a gole 
strzelali między innymi byli reprezentanci naszego kraju: Sławomir Peszko i Radosław Majewski.

sport
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przyroda

Pańska Góra przetrwa, ale niewątpliwie się zmieni. Z punktu 
widzenia przyrody i całego jej bogatego życia będzie to niewąt-
pliwie złe, a nawet groźne. Mieszkańcy pod tym względem są 
podzieleni. Dla wielu obecnie odwiedzających, spacerujących 
i cieszących się jej pięknem i dzikością będzie to katastrofa, a ci, 
którzy widzą ją tylko z daleka, szukają w swoim otoczeniu je-
dynie wygody i uporządkowania, są raczej obojętni i ciekawi 
rezultatów. Ja mam ogromne obawy i nadal szukam złych kom-
promisów, które trudno znaleźć, a jeszcze trudniej zrealizować. 
Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że takie miejsca, nawet 
ukształtowane przy udziale człowieka, zostawione na tak 
„długo” samej przyrodzie osiągnęły pewną równowagę i obec-
nie powoli ewoluują (zmieniają się powoli). Przygotowany 
i realizowany projekt „Pańska Góra - kompleksowe zagospo-
darowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej w Gminie An-
drychów” (w pojęciu ludzkim układ stabilny) ingeruje w przy-
rodę bardzo mocno. Obawy, jakie żywimy są związane z tym, 
że przekroczymy cienką granicę, zniszczymy całe piękno, bo-
gactwo i wartość przyrodniczą tego terenu. Dowodem na to 
jest to, co się stało na Stawie Anteckiego i przylegających łą-
kach. Żeby tego uniknąć na taką skalę próbujemy rozmawiać, 
przekonywać zarówno inwestora (UM), projektantkę i wyko-
nawcę. Mogę obecnie napisać, że mamy wstępną akceptację 
naszych postulatów, a więcej będzie można podać w następ-
nym numerze Nowin Andrychowskich.

Jan Zieliński

Jest nadzieja, że z sadem i lasem na Pańskiej Górze 
nie będzie tak źle jak …!

Ten rok będzie przełomowy dla przyrody Pańskiej Góry. Po katastrofie „jesionowej” (prawie wszystkie stare, piękne 
jesiony wyniosłe umarły, a niedobitki chorują), sprowadzeniu praktycznie do zera przyrody Stawu Anteckiego i przy-
ległych podmokłych łąk, czeka ją wycinka ponad 3 000 drzew (głównie w sadzie) pod ścieżki rekreacyjne.

Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum) - owoce

Języcznik zwyczajny (Asplenium scolopendrium)

Pióropusznik strusi (Matteuccia struthiopteris)
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