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Składamy wnioski na trzy inwestycje - najdroższa sięgnie 260 mln zł!
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Wnioskuj wygodnie w placówce, 
przez telefon lub Internet!

rata tylko 99 zł miesięcznie
dostępna gdziekolwiek jesteś
7000 zł na dowolny cel, nie tylko na urlop!

Pożyczka na Nowe  
RRSO: 14,65%

Przykład reprezentatywny z dnia 1.10.2020 r. dla 
Pożyczki na Nowe: Całkowita kwota kredytu wynosi 
7007,00 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania 
dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi 
kosztami (prowizją 693 zł) wynosi 7,2%. Łączny 
koszt prowadzenia rachunku IKS w (całym) okresie 
kredytowania wynosi 1749 zł. Rzeczywista roczna 
stopa  oprocentowania  (RRSO):  14,65%.  Czas 
obowiązywania umowy – 107 miesięcy, 106 mie-
sięcznych  rat  równych:  97,74  zł  oraz  ostatnia, 
107. rata: 97,46 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 
12 206,90 zł, w tym  odsetki:  2757,90  zł.  Koszt 
połączenia wg taryfy operatora. Pożyczka na Nowe 
dostępna bez wychodzenia z domu dla Członków 
Kasy Stefczyka. Decyzja kredytowa zależy od indy-
widualnej oceny zdolności kredytowej.
Przyjdź  do  Placówki  Pośrednika  Kredytowego: 
Michał Kumenda Intercall, umocowanego do doko-
nywania  czynności  faktycznych  lub prawnych 
w imieniu  i na  rzecz SKOK Stefczyka związanych 
z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem 
umów o kredycie konsumenckim oraz do czynności 
niezbędnych do wykonywania zawartych umów.kasastefczyka.pl 801 600 100 (koszt wg taryfy operatora)

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

Twoje WAKACJE

Kolejna dostawa, tym razem materiałów budowlanych  
i wody dotarła do Czech w ponad miesiąc do przejsciu torna-
da. Czeskie miasto odwiedzili andrychowianie na czele z wi-
ceburmistrzem Wojciechem Polakiem. Lista darów znajduje 
się na radioandrychow.pl

Przypominamy, końcem czerwca nad Morawami Południo-
wymi przeszły intensywne burze z trąbami powietrznymi. 
Żywioł był bezlitosny. Niszczycielski wiatr dochodzący 
do 300 kilometrów na godzinę niszczył wszystko. Na pasie  
o szerokości 500 metrów i długości ponad 20 kilometrów zo-
stały doszczętnie zniszczone domy. Pięć miejscowości ucier-
piało, 1200 domów jest zniszczonych a ponad 150 zniknęło  
z powierzchni ziemi. Ten kataklizm wydarzył się kilka kilo-
metrów od Breclavia, miasta partnerskiego Andrychowa. 

rf Fot. Marcin Putyra

Kolejny transport darów dla Breclavia
29 lipca do miasta partnerskiego Andrychowa – Breclavia – dotarły kolejne dary. Aby pomóc czeskiej gminie w Urzę-
dzie Miejskim ogłoszono zbiórkę, na którą andrychowianie odpowiedzieli. W pierwszym transporcie, który dotarł do 
Breclavia na przełomie czerwca i lipca, znalazły się najpotrzebniejsze rzeczy o wartości około 15 tysięcy złotych.

Reklama
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wokół nas

W skład kompleksu zamkowego w Tarnowicach Starych, 
zarządzanego przez fundację kierowaną przez Rajnera Smo-
lorza, wchodzi renesansowy pałac, którego budowę ukoń-
czono w drugiej połowie XVI w., oraz dawne obiekty gospo-
darcze, wykorzystywane obecnie jako hotel i restauracja. Wg 
Wikipedii pałac został wybudowany przez Piotra Wroche�ł wybudowany przez Piotra Wroche�Piotra Wroche-
ma, zaś jako ciekawostkę można dodać, że przez jakiś czas 
był w rękach rodziny Larischów (do innej gałęzi tej rodziny 
należy pałac w Bulowicach), o czym dowodnie świadczy 
nazwa sąsiadującej z Tarnowicami wsi � Laryszów. Wszyst�Tarnowicami wsi � Laryszów. Wszyst-
kie budowle w Tarnowicach, zarządzane przed rokiem 1989 
przez PGR, były � w momencie zakupu przez R. Smolorza 
� mocno zdewastowane, więc odbudowa ich wymagała za-
angażowania wielu sił i środków. W spotkaniu na zamku 
w Tarnowicach brali też udział projektanci renowacji zamku 
andrychowskiego. Rajner Smolorz wielokrotnie podkreślał, 
że cały zamek w Tarnowicach jest udostępniony szerokiej 
publiczności, służy on społeczeństwu.
Efekt prac renowacyjnych, zakończonych w 2010 r., jest zaiste 
imponujący. 
Dwukondygnacyjny pałac z użytkowym poddaszem jest 
zbudowany na planie prostokąta, z wewnętrznym krużgan-
kowym dziedzińcem. Komnaty są starannie umeblowane 
stylowymi sprzętami, z których część została poddana reno-
wacji, bądź całkowicie zrekonstruowana w pracowni konser-
watorskiej w Zabrzu. 
Właścicielem tej pracowni jest także Rajner Smolorz i umożli-
wił on jej zwiedzenie przez andrychowską grupę. Tu znowu 
imponował rozmach prowadzonych prac. Fachowcy z pra-
cowni potrafią naprawić każdy zabytkowy mebel, ale także 
wykonać nowy, utrzymany bądź w stylu renesansu, bądź in-
nym, żądanym przez klienta.

Ostatnim etapem wyprawy był wybudowany w końcu XIX w., 
na wzór zamku Huntly Castle w Szkocji, neogotycki pałac 
w Bulowicach, niedawno odzyskany przez rodzinę Lari-
schów. Obecnie seniorem familii jest dr inż. Jerzy Larisch, 
pracownik naukowy ATH w Bielsku�Białej. 
Zamiarem rodziny Larischów jest przeznaczenie pałacu na 
rezydencję, bez możliwości użytkowania jej przez szeroką 
publiczność � chyba, że na zamówionych imprezach. Teraz 
kontynuowane są � jakże potrzebne � prace renowacyjne pa-
łacu.
20 lipca w św. Czesława, cała grupa złożyła serdeczne życze-
nia imieninowe radnemu Czesławowi Rajdzie.

Andrzej Fryś

Rekonesans. Wyjazd andrychowskich samorządowców 
do Tarnowic Starych i do Bulowic

Grupa andrychowskich samorządowców z Burmistrzem Tomaszem Żakiem, jego zastępcą Wojciechem Polakiem oraz 
przedstawicielami organizacji pozarządowych, odwiedziła 20 lipca pałace w Tarnowicach Starych obok (Tarnowskich 
Gór) i w nieodległych od naszego miasta Bulowicach. Wyjazd, kierowany przez konsultanta Urzędu Miejskiego Alek-
sandra Larysza, miał na celu zebranie doświadczeń potrzebnych przy renowacji pałacu Bobrowskich.

Wejście na zamek w Tarnowicach Starych

Makieta wystawiana w zamkowym muzeum Krużganki widziane z pierwszego piętra
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gospodarka

Rozmowa z Michałem Wojskim, dyrektorem sklepu Leroy Merlin, który powstaje w Andrychowie

Nowiny: Dlaczego Państwa firma poszukując miejsca na 
nowy sklep Leroy Merlin wybrała akurat Andrychów?
Michał Wojski: Leroy Merlin Polska zanim podjęła decyzję, 
jaka będzie lokalizacja sklepu, przeprowadziła szereg badań 
rynku. I tak naprawdę to mieszkańcy Andrychowa i okoli-
cy powiedzieli nam, że taki sklep jest tutaj potrzebny. Przy-
pomnijmy, że najbliższy sklep DIY jest  w Bielsku�Białej (ok. 
30km), a z drugiej strony w Krakowie (ok. 60 km). Uznaliśmy, 
że Andrychów to bardzo dobre miejsce.

A na jakim etapie wasza firma weszła w projekt centrum 
handlowego Na Górnicy, czy dowiedzieliście się, że po-
wstaje galeria i warto się tutaj zainstalować, czy było to już 
w fazie projektowania?
Kiedy powstawała koncepcja budowy tego centrum handlo-
wego od samego początku wiedzieliśmy, że będziemy tam 
najemcą. Nasz sklep będzie największym sklepem wśród 
wszystkich sklepów, jakie będą w galerii.

Jak duży będzie sklep w naszym mieście? Porównajmy go 
np. ze znanym nam sklepem w Bielsku-Białej.
Nasz sklep będzie miał ponad 7000 metrów kwadratowych. 
To mniej niż sklep w Bielsku Białej ale pod względem asor-
tymentu Andrychów nie będzie się różnić od Bielska. Klienci 
w Andrychowie znajdą w swoim sklepie te same produkty  
i usługi co w Bielsku Białej.

Skoro mówimy o asortymencie, to przypomnijmy jakie to-
wary można znaleźć w waszych sklepach? I czy będzie to 
tak szeroki asortyment, jak w Bielsku?
Tak naprawdę, poczynając od działu ogród, działu budow-
lanego, działu drzewnego, wyposażenia kuchni i łazienek, 
działu dekoracji, aż po działy techniczne � elektryka, hydrau-
lika, narzędzia i metalowy. Klienci znajdą u nas wszystko to, 
co jest potrzebne do stworzenia domu i ogrodu swoich ma-
rzeń.

Na jakim etapie jest budowa i kiedy planujecie otwarcie 
sklepu?
W tej chwili robione są wylewki. Za kilka tygodni, gdy pod-
łogi będą już gotowe, zaczniemy ustawianie regałów i wy-
pełnianie sklepu towarem. Planujemy otwarcie w ostatnim 
kwartale tego roku.

Czy już macie pełną obsadę, czy będzie jakiś nabór pracow-
ników? I ilu ich będzie pracować w Andrychowie?
W Leroy Merlin Andrychów będzie pracować ponad sto 
osób, obecnie jesteśmy na etapie rekrutacji. Szukamy jesz-
cze pracowników na stanowiska doradcy klienta, kasjera  
i magazyniera � logistyka. Ktoś, kto chciałby do nas dołączyć,  
powinien  rozpocząć od aplikacji na naszej stronie interneto-
wej w zakładce kariera. Nasze oferty są też na pracuj.pl i olx.pl. 
Kolejnym  etapem jest rozmowa z zespołem rekruterów,  
a ostatnim etapem jest spotkanie ze mną.

Czy są jakieś specjalne wymagania dla kandydatów?
Nie mam szczególnych wymagań, osobiście stawiam na róż-
norodność, najbardziej zależy mi na tym, aby pracownicy byli 
kreatywni, lubili kontakt z ludźmi i nie bali się nowych wy-
zwań. W powstającym zespole są osoby młode, które dopiero 
rozpoczynają swoją karierę zawodową  jak również osoby  
z bogatym doświadczeniem zawodowym. 

Czy oprócz pracowników poszukujecie jeszcze firm, czy 
współpracowników? 
Tak, poszukujemy firm remontowo�budowlanych, które 
współpracując z nami będą świadczyć usługi dla naszych 
klientów. Oprócz produktów mamy w swojej ofercie kom-
pleksowe usługi, np. montaż czy projektowanie wnętrz. Dzię-
ki takiemu rozwiązaniu  nasz klient będzie miał komplekso-
wy pakiet, od projektu, aż po montaż.

Czy otwarciu będą towarzyszyć jakieś promocje? 
Oczywiście! Na otwarcie szykujemy dla naszych klientów 
szereg atrakcji i promocji. Nasi klienci dowiedzą się wszyst-
kiego w odpowiednim czasie. Serdecznie zapraszamy.

Rozmawiał: Marek Nycz

Andrychów to bardzo dobre miejsce
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samorząd

Program Polski Ład jest „komplekso-
wą strategią przezwyciężenia skut-
ków pandemii”, czyli ekonomicznym 
programem, który ma rozkręcić pol-
ską gospodarkę i � jak twierdzą jego 
twórcy � spowodować cywilizacyjny 
skok naszego kraju. W 10 lat mamy 
dogonić takie kraje, jak np. Hiszpania.
W dużej części program będzie finan-
sowany z funduszy pomocowych Unii 
Europejskiej � w sumie Polsce przy-
znano równowartość 770 mld zł. Duża 
część będzie też finansowana z obliga-

cji rządowych. Co roku inwestycje tyl-
ko w samorządach w ramach Polskie-
go Ładu mają sięgać 72 mld zł. W lipcu 
ruszył nabór do pierwszej kwoty � na 
razie 20 mld zł. Wszystkie samorządy 
w kraju, a więc gminy i powiaty � to 
w sumie 2791 podmiotów � mają pra-
wo składać po trzy wnioski do trzech 
osi finansowania o różnym procencie 
wsparcia. To pierwszy etap naboru do 
pierwszej edycji Polskiego Ładu. 
W lipcu, podczas audycji w radiu An-
drychów zapytaliśmy Burmistrza An-

drychowa, jakie wnioski złoży w imie-
niu gminy? 
- Będziemy aplikować � odparł Tomasz 
Żak � bo to jest szansa na pozyskanie 
funduszy na inwestycje bardzo potrzeb-
ne w gminie. Pierwszy z paragrafów 
dotyczy inwestycji energetycznych i nie 
ma w nim ograniczeń finansowych. Tu 
wpisujemy się z naszymi planami budo-
wy nowej elektrociepłowni z instalacją 
termicznej mineralizacji odpadów ko-
munalnych, a także suszarnią osadów 
(z oczyszczalni). To bardzo innowacyjny 

Andrychów stara się o fundusze 
z Polskiego Ładu
Władze Gminy Andrychów złożyły trzy wnioski do Polskiego Ładu na dofinansowanie inwestycji w naszej gminie. Dwa do-
tyczą dróg, a jeden budowy nowej bezemisyjnej elektrowni. Pierwsze dwa opiewają na kwotę ok. 35 mln, a trzeci – 260 mln.
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inwestycje

projekt, ale też bardzo kosz-
towny. Chodzi o kwotę 
260 mln zł � to koszt bu-
dowy, ale dofinansowanie 
w tym paragrafie sięga 95 %. 
- Drugi paragraf � kontynu-
uje burmistrz � dotyczy roz-
wiązań drogowych i tu kwota 
zamyka się w przedziale do 
30 mln zł. W tym jest kon-
cepcja przebudowy ulicy Fa-
brycznej z łącznikami z Kra-
kowską i Żwirki i Wigury, 
ale też ronda na Beskidzkiej 
przy wyjeździe z Tkackiej. To 
w sumie kosztowałoby 31 
mln, ale dofinansowanie 
jest 90�procentowe, więc 
mieścilibyśmy się w kwocie 
do 30 mln. W trzecim pa-
ragrafie złożymy wniosek 
na ul. Strefową, a właści-
wie jej odcinek od potoku 
do ul. Batorego. Tu chodzi 
o sumę ok. 4 mln zł i będzie 
to kompleksowa przebudo-
wa tej ulicy na wspomnia-
nym odcinku.
Nabór został ogłoszony  
1 lipca, ale dopiero 8 dnia 
tego miesiąca samorządy 
dowiedziały się, jakie są 
procedury przy składaniu 
aplikacji. A końcowa data 
to 31 lipca. Czasu było więc 
mało, ale udało się złożyć 
wszystkie trzy wnioski.
Kolejne etapy to weryfika-
cja wniosków i ewentualne 
pozytywne ich rozpatrze-
nie. Po przejściu tego etapu 
gmina mogłaby już ogłosić 
przetargi. Potem jest już 
otwarta droga do realizacji 
zadań. Wsparcie finansowe 
ma obsługiwać Bank Go-
spodarstwa Krajowego i to 
on wypuści obligacje, z któ-
rych pochodzić będzie gros 
środków na wspomniane 
inwestycje.

Jaki jest los wniosków Gmi-
ny Andrychów dowiemy 
się w najbliższych tygo-
dniach. 

mn

Po trzech latach obiekt doczekał się odrestaurowania. Stoi w nowym miejscu. Zabytkowa 
dzwonnica jest obecnie odbudowywana na terenie cmentarza w Roczynach. Zajmuje się tym 
firma KSAR z Woli Kalinowskiej. Jak dowiedzieliśmy się od kierownika Wydziału Inwestycji 
i Drogownictwa Szymona Wnęczaka, Urząd Miejski przeznaczył na tę inwestycję około 290 
tys. zł. W przypadku dzwonnicy w Roczynach udało się odzyskać (użyć ponownie) około 40% 
materiałów.

rf Fot. Robert Fraś

Powrót roczyńskiej dzwonnicy
Wandale, kilkoro młodych ludzi najpierw wyrwało zewnętrzne deski ze ściany dzwonni-
cy, a potem weszło do środka kopniakami uszkadzając następne. Zabytkowa dzwonni-
ca w Roczynach została tak potraktowana w kwietniu 2018 roku. Wydarzenie to mocno 
zbulwersowało społeczność roczyńską, bo strażacka dzwonnica stała na swoim miejscu 
obok szkoły od 210 lat.

Od strony ulicy Tkackiej powstał całkiem nowy wjazd � skrzyżowanie z przyszłym łączni-
kiem. To nieopodal przejazdu kolejowego. Przypomnijmy, iż przedsięwzięcie będzie koszto-
wać 4,2 miliona złotych. Łącznik zostanie poprowadzony od Tkackiej do ronda obok Kauflan-
du. Dalsza część do Krakowskiej pozostanie bez zmian. 

red Fot. Robert Fraś

Łącznik coraz bliżej
W lipcu cieżki sprzęt pojawił się na budowie łącznika między ulicami Krakowską a Tkac-
ką. Po pracach ziemnych czy nawet podziemnych oraz przygotowawczych ruszyły ro-
boty zmierzające do budowy nawierzchni drogi. 
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Do Urzędu Miejskiego wpłynęło 7 ofert firm projektowych, 
gotowych wykonać dokumentację. Najkorzystniejszą propo-
zycję złożył Zespół Projektowo�Inwestycyjny Kontrapunkt 
V�Projekt z Krakowa. Liczyła się cena i doświadczenie. Jak 
dowiedzieliśmy się w Referacie Zamówień Publicznych UM, 
umowa opiewa na 631 tysięcy złotych. Firma ma 18 miesięcy 
(w kilku etapach) na wykonanie wspomnianej dokumenta-
cji. Innymi słowy projekt będzie gotowy najpóźniej w marcu 
2023 roku.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Hala sportowo-widowiskowa: 
Umowa na dokumentację 
projektową podpisana

9 lipca została zawarta umowa na wykonanie wielobran-
żowej dokumentacji projektowej budowy hali sportowo-
-widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. To 
pierwszy etap inwestycji, która będzie realizowana przy 
ulicy Dąbrowskiego na terenie obecnego boiska piłkar-
skiego (zob. foto). 

Powstała tu nowa nawierzchnia asfaltowa, nawet z nie-
wielkim dojazdem na jeden z parkingów. Zadbano także 
o pobocza. Do naprawy pozostał jeszcze środkowy odcinek 
Strefowej, który znajduje się jednak w lepszym stanie aniżeli 
ten, który trzeba było wyremontować. Jak zapowiada Urząd 
Miejski dokończenie wymiany nawierzchni tej ulicy nastąpi 
najprawdopodobniej w przyszłym roku.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Strefowa: nawierzchnia gotowa,
teraz pobocza

Zgodnie z zapowiedzią Wydziału Inwestycji i Drogownic-
twa Urzędu Miejskiego w Andrychowie, w lipcu wyremon-
towano najgorszy, podziurawiony odcinek ulicy Strefowej. 
Od wielu lat były utyskiwania kierowców na stan na-
wierzchni drogi łączącej Batorego z Białą Drogą i zarazem 
dojazdowej do kilku firm oraz ogródków działkowych. 

Część Strefowej wygląda jakby to była zupełnie nowa ulica

16 lipca 2021 w Starostwie Powiatowym podpisana została 
umowa na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 
1738K w km od 0+580 do km 1+415 w miejscowości Rzyki, Po-
wiat Wadowicki”. Pod tą nazwą kryje się wykonanie ponad 
800 m chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze prowadzą-
cej na Praciaki, w tym znajdujący się tam ośrodek wypoczyn-
kowy. Prace przeprowadzi ta sama firma, która budowała 
pierwszy odcinek ciągu pieszo�rowerowego przy tym trakcie, 
czyli Bruk�Spec M. Gancarczyk ze Śleszowic. Koszt robót to 
ok. 2 mln złotych, z czego ok. 1,1 mln zł to dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Źródło: Starostwo Powiatowe w Wadowicach

Będzie kolejny odcinek ścieżki rowerowej w Rzykach

W przyszłym roku powstanie ponad 800 metrów trasy 
rowerowej - najpóźniej do końca sierpnia 2022 roku - in-
formuje Starostwo Powiatowe w Wadowicach.
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Udaliśmy się zatem na miejsce. Oczko wodne stanowi część 
terenów rekreacyjnych i znajduje się w pobliżu placu zabaw. 
Całość otacza żywopłot i nie jest praktycznie widoczna z ze-
wnątrz, nie licząc kilku wąskich przecięć. Woda znajduje się 
w zbiorniku, ale nie działa wodotrysk. Jak dowiedzieliśmy się 
od napotkanych mieszkańców osiedla, taki stan obserwują 
już od wielu, wielu miesięcy. 
O szczegółowe informacje poprosiliśmy inspektor Iwonę 
Kołodziejczyk z Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa 
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie. Okazuje się, 
że wodotrysk nie działa, gdyż ktoś uszkodził pompę. Dobrali 
się do niej po prostu wandale. - To już nie pierwszy raz � mówi 
inspektor Iwona Kołodziejczyk. - Zdarza się to nawet kilka razy 
w roku. Drugą, nierzadką przyczyną tego, że nie działa fontan-

na jest brak wody, która pochodzi z deszczu a jak go brakuje, 
tak jak bywa przy tegorocznych upałach to trzeba ją dowieźć 
i dolać. „Jeziorko” nie ma własnego zasilania.  Urząd Miejski 
czyni starania o naprawę pompy. Jeżeli jednak będą się po-
wtarzać akty wandalizmu, to lokalny samorząd nie zdecydu-
je się na ciągłe naprawy i kolejne wydatki. Co ciekawe, część 
mieszkańców pobliskiego bloku nie życzy sobie wodotrysku, 
który ze względu na pewien hałas może przeszkadzać. Wyj-
ście jest takie, że fontanna w oczku wodnym będzie działać 
w ograniczonym czasie.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Co z wodotryskiem przy Lenartowicza?

Po publikacji poświęconej nieczynnej i częściowo zniszczonej fontanny przy ulicy Metalowców, zgłosili się do naszej 
redakcji mieszkańcy osiedla przy ulicy Lenartowicza. Dopytują oni, co z oczkiem wodnym znajdującym się w okolicy 
bloku nr 38.

Przypominamy, że funkcjonariusze Straży Leśnej podob-
nie jak policjanci mają uprawnienia do legitymowania osób 
podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, 
nakładania oraz pobierania grzywien, w drodze mandatu 
karnego, zatrzymywania i dokonywania kontroli środków 
transportu na obszarach leśnych oraz w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie w celu sprawdzenia ładunku oraz przeglądania 
zawartości bagaży, w razie zaistnienia uzasadnionego podej-
rzenia popełnienia czynu zabronionego. 
Zarówno strażnicy Straży Leśnej jak i policjanci z Komisa-
riatu w Andrychowie zapowiadają, że wspólne patrole będą 
częstsze.

KPP w Wadowicach

Działania policji i Straży Leśnej na terenach leśnych gminy Andrychów

Początkiem lipca policjanci z Komisariatu Policji w Andrychowie, wspólnie ze strażnikami Straży Leśnej w Andrychowie, prze-
prowadzili wspólne działania w terenach leśnych gminy Andrychów. Działania były ukierunkowane głównie na wyeliminowanie 
procederu nielegalnego pozyskiwania drewna, kłusownictwa, szkodnictwa leśnego, w tym szczególnie uciążliwego zaśmieca-
nia a także działania zmierzające do ukrócenia rajdów pojazdami typu crossy i quady po jakże pięknych lasach w naszej okolicy.
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W nowych obiektach: Najważniejsza 
załoga!

Przypomnijmy, iż andrychowska 
spółka należy do największych kra-
jowych producentów gaśnic. - Cieszy 
nas to, że udało nam się zakończyć plan 
inwestycyjny, który trwał 3 lata � mó-
wił prezes. � Całość była podzielona na 
dwa etapy. Pierwszy, zakończony dwa lata 
temu, był związany z oddaniem do użyt-
ku pierwszej hali przy ulicy Przemysło-
wej 44. Teraz zakończyliśmy drugi etap. 
Przy Przemysłowej 42 powstała druga 
hala, przylegająca do pierwszej. Obiekty są 
bardzo piękne, ale chciałem zwrócić uwa-
gę, że firma to przede wszystkim ludzie 
oraz technologie. Budynki są tylko tłem 
do reszty. Grzegorz Tomiak podkreślił, 
iż ulica Przemysłowa to bardzo dobra 
lokalizacja dla takiej firmy jak Ognio-
chron. Jest to strefa właśnie przemy-
słowa, w pobliżu strefy ekonomicznej. 
Prezes przypomniał także, iż kiedyś 
w tym rejonie nie było w ogóle drogi.  
- To były pola orne � dodał nasz roz-
mówca. - W przeciągu ostatnich po-
wiedzmy dziesięciu, piętnastu lat powstała 
bardzo fajna dzielnica przemysłowa w An-
drychowie. To jest nowa jakość, bo warto 
przypomnieć, że poza firmą Ogniochron 
działa szereg innych dobrze prosperują-
cych przedsiębiorstw. Nowa lokalizacja 
dla Ogniochronu jest ważna między 
innymi ze względów transportowych. 
Nie tylko skończyła się ciasnota, ale 
przed wszystkim korzystny jest do-
jazd, zwłaszcza w kierunku Kęt i da-
lej na zachód, skąd i dokąd przewo-
żonych jest 80 proc. towarów. - My 
już swoją obwodnicę mamy � stwierdził 
z uśmiechem Grzegorz Tomiak. - Jadąc 
do naszej firmy nie trzeba wjeżdżać do cen-
trum miasta tak jak to było w poprzedniej 
lokalizacji. Przebijanie się dużymi tirami 
przez Krakowską stanowiło spory problem. 
Do Ogniochronu przyjeżdża około 
20 pojazdów ciężarowych dziennie � 
tych, które firmę zaopatrują i gotowe 
produkty odbierają.

Nowe technologie

Wraz z przeprowadzką wdrażane są 
nowe technologie. Przed pięciu laty 
opracowano plan rozwoju przedsiębior-
stwa. Wiązało się to z zapoznawaniem 
się z ofertami różnych producentów. 
Odbywały się wyjazdy do takich firm. 
W rezultacie powstała zupełnie nowa 
koncepcja zakładu produkcyjnego.  
- Warto sobie uzmysłowić, że technologie, 
którymi dysponujemy nie są zdjęte z półki, 
mówiąc tak obrazowo � informował prezes 
Ogniochronu. - Każde urządzenie zostało 
zaprojektowane pod nasze potrzeby produkcji 
gaśnic. Po okresie analitycznym zaczęliśmy 
wdrażać praktycznie nasz plan. Udało nam 
się pozyskać środki pochodzące z Unii Euro-
pejskiej. Produkcja w nowej technologii 
ruszyła już w grudniu ubiegłego roku, 
a pełna parą w drugim kwartale bieżące-
go. Oczywiście, jak w takich sytuacjach 
często bywa wśród załogi pojawiają się 
obawy o zatrudnienie. Tymczasem sta-
ło się odwrotnie, przyjęto do pracy ko-
lejne osoby. To rezultat wprowadzenia 
nowych produktów oraz powiększenia 
liczby odbiorców i zdobycia nowych 
rynków. Ilustracją tego może być eks-
port. Jak wspomina prezes, jeszcze sie-

dem lat temu dostawy za granicę stano-
wiły około 10 proc. produkcji, niekiedy 
wzrastało to do 20 proc.  Obecnie jest to 
już 50 proc. przy równocześnie rosną-
cym rynku krajowym. Ogniochron może 
pochwalić się tym też, że nie ma dużej 
fluktuacji wśród załogi. To oznacza za-
ufanie do pracodawcy i oferowanych 
przez niego warunków zatrudnienia. 
Pewna rotacja odbywa się tylko pod-
czas wakacji, gdy stali pracownicy idą 
na urlopy i są zastępowani sezonowymi. 
Tym razem na miesiące lipiec � wrzesień 
przyjęto 20 takich dodatkowych osób, 
głównie młodych, w tym studentów 
i pełnoletnich uczniów. Poprawia się 
komfort pracy w Ogniochronie. Minęły 
już czasy, gdy liczyła się siła fizyczna 
(dźwiganie, przenoszenie). Teraz czło-
wieka zastąpiły urządzenia i taśmy. Pra-
cownikom jest nie tylko lżej, ale również 
coraz lepiej zarabiają tak, aby nie odczuli 
rosnącej inflacji.
Nie wszystko idzie po myśli kierownic-
twa spółki. Na pewno bolączką są ro-
snące ceny blachy stanowiącej główny 
surowiec dla produkcji w Ogniochro-
nie. W ciągu kilku, kilkunastu ostatnich 
miesięcy trzeba za nią zapłacić o 100 
proc. więcej. A na tym się nie kończy. 

Ogniochron po przeprowadzce
Goszczący w naszej redakcji prezes spółki Ogniochron Grzegorz Tomiak potwierdził, że firma w całości przeprowa-
dziła się z dawnej siedziby przy ulicy Krakowskiej do nowej – przy Przemysłowej. Tu znajduje się w dwóch obiektach. 
Tutaj też z mieści się Biuro Obsługi Klienta wraz ze sklepem oraz serwisem.
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Prezes liczy się z tym, że 
może dojść nawet do 150 
proc. 1300 euro za tonę to 
obecna cena blachy, a było 
jeszcze niedawno 700 euro, 
a dawniej 550. Te zjawiska 
ekonomiczne są wyzwaniem 
dla andrychowskiej firmy.

Firma w czasie pandemii

Innym problemem była 
i nadal jeszcze jest pandemia 
czyli szalejący koronawirus. 
Kiedy prezes zorganizował 
na początku 2020 roku szko-
lenie dla strategicznych pra-
cowników dotyczące anali-
zy dobrych i negatywnych 
stron w firmie, nikt nie mógł 
przewidywać, iż dojdzie do 
sytuacji związanej z COVID-
�em. Szczęściem w nieszczę-
ściu, jak podkreśla, Grzegorz 
Tomiak, nikt z pracowni-
ków spółki nie zmarł. Było 
wprawdzie kilka przypad-
ków ciężkich zachorowań, 
ale zakończyły się pomyślnie 
dla tych osób, teraz dobrze 
się one już czują i wróciły 
do pracy. W Ogniochronie 
zastosowano szczególne 
środki ostrożności, łącznie 
z maseczkami i płynami 
antybakteryjnymi. Wpro-
wadzono także godzinne 
przerwy między pierwszą 
a drugą zmianą. Był to czas 
na dezynfekcję miejsc pracy 
i dzięki temu również ogra-
niczono kontakt między za-
trudnionymi. Prezes zachęca 
wszystkich, nie tylko człon-
ków załogi, do szczepień.
Grzegorz Tomiak wypowie-
dział się także na tematy ma-
kroekonomiczne. Stwierdził 
m.in., iż niepokoi go dodruk 
pieniądza, co rodzi inflację, 
a to nie jest korzystne dla firm 
i całej gospodarki. Występują 
też niedobory niektórych to-
warów czy komponentów. 
- Z natury jestem optymistą � 
deklarował prezes. - My, Po-
lacy jesteśmy narodem przedsię-
biorczym i myślę, że spokojnie 
z tego wszystkiego wyjdziemy.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Miejscowi druhowie od lat czekali na modernizację 
remizy, która spełnia też znaczącą rolę kulturalną, 
a pochodzi z połowy lat osiemdziesiątych ubiegłe-
go stulecia. Pierwszy etap prac zakończył się, teraz 
oczekiwano na drugi. Jak powiedział nam były pre-
zes a obecnie członek Zarządu OSP w Targanicach 
Dolnych Józef Sordyl, dzięki wsparciu Urzędu Miej-
skiego, Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, 
Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Krakowie, a także programu 
„Małopolskie Remizy” udało się sporo już wyko-
nać, i to w dużej części przez samych strażaków 
(zob. foto). Przede wszystkim przebudowane są po-
mieszczenia byłego sklepu „Wizanu” znajdującego 
się w tym samym obiekcie, a przejętych przez OSP. Między innymi burzone są stare ściany, 
powstają nowe. W pomieszczeniach tych urządzone będą natryski, ubikacje i mała świetlica. 
Trwają także prace przy nowej instalacji elektrycznej. A to tylko część zmian.
Inwestorem drugiego etapu będzie w całości Urząd Miejski. Remizę w związku z tym prze-
kazano na własność gminnemu samorządowi. Zaplanowano m.in. przeprowadzenie izola-
cji fundamentów, ocieplenie budynku, wymianę dachu, wykonanie wewnętrznych instalacji 
wodno�kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i elektrycznych. O bliższych szczegółach 
poinformujemy, gdy będzie realizowany ten etap. Na razie burmistrz musi podjąć decyzję 
o rozpisaniu kolejnego przetargu lub podjęciu negocjacji z wybranymi firmami specjalistycz-
nymi, aby uruchomić inwestycję.

jd Fot. OSP w Targanicach Dolnych

OSP Targanice Dolne: 
Przetarg na rozbudowę remizy unieważniony

Żadna firma nie zgłosiła się do postępowania na przebudowę siedziby Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Targanicach Dolnych. W związku z tym Urząd Miejski w Andrychowie 
musiał przetarg unieważnić.

Wcześniej z Rządowego Progra-
mu Inwestycji Lokalnych powiat 
otrzymał na ten sam cel 4,5 mln 
zł (najpierw 3,5 mln a następnie  
1 mln zł). Łącznie więc rządowe 
dofinansowanie do tej inwestycji 
wyniesie co najmniej 7,5 mln zł.
Całe przedsięwzięcie będzie kosz-
tować ok. 12 mln zł. Powiat chce, 
aby prace przy budowie nowej 
hali sportowej wraz z przewiązką 
przy andrychowskim „ogólniaku” 
rozpoczęły się jeszcze w tym roku.

Źródło: Powiat Wadowicki

Kolejna dotacja na budowę hali sportowej 
przy liceum w Andrychowie

Jak informuje Powiat Wadowicki pozyskano kolejne zewnętrzne środki na budowę hali 
sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Andrychowie. Tym razem chodzi o 3 mln 
złotych z programu „Sportowa Polska”.
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Już dziś wiemy, że ceny gazu na wolnym rynku po-
szybowały � mówił o tym m.in. Burmistrz Andry-
chowa Tomasz Żak w audycji Radia Andrychów. 
Na giełdzie energii, gdzie gaz kupuje np. andry-
chowska elektrociepłownia od zeszłego roku ceny 
wzrosły pięciokrotnie! Czy będzie to miało wpływ 
na ceny ogrzewania w Andrychowie, w nadcho-
dzącym sezonie zimowym? Zapewne tak. 
Cena gazu dla odbiorców indywidualnych wciąż 
jest jednak utrzymywana na stosunkowo niskim 
poziomie, bo jest regulowana przez URE (Urząd 
Regulacji Energetyki). Ale już wiemy, że na wnio-
sek PGNiG URE pozwoliło temu potentatowi pod-
nieść cenę gazu dla indywidualnych odbiorców 
o 12,4 proc, i to już od 1 sierpnia. Poprzednia pod-
wyżka z kwietnia sięgała 6 proc. 
Do tego dojdą podwyżki za energię elektryczną 
(w 2021 r.) o około 110�135 zł w skali roku. W przy-
szłym, 2022 roku spodziewajmy się wzrostu 15 do 
30 proc. w przypadku przedsiębiorstw, a także 
do około 19 proc. dla gospodarstw domowych, jak 
czytamy np. na portalu businessinsider.com.pl.
Dlaczego tak się dzieje? Oto przykład: 250 zł � mniej 
więcej tyle w czerwcu 2020 r. kosztowała jedna 
MWh na Towarowej Giełdzie Energii (średnia cena 
transakcji). Rok później było to już ok. 350 zł w za-
leżności od kontraktu � informuje businessinsider. 
Rok później to teraz! 
Ceny prądu związane są dyrektywami unijnymi, 
które regulują koszty emisji CO2. Państwa takie jak 
Polska będą miały największe kłopoty, bo wciąż 
palimy węglem i to złej jakości, zasiarczonym 
i niskokalorycznym, dlatego jesteśmy najwięk-
szym trucicielem w Europie. Do tego nasza ener-
getyczna infrastruktura to poziom technologiczny 

Niepokojące sygnały o podwyżkach
Myślisz, że mamy sporo podwyżek i nowych danin? Za kilka tygodni podrożeje gaz, po nim w górę pójdą ceny ogrze-
wania. To znów podbije opłaty w spółdzielniach mieszkaniowych, choć te w ciągu 5 lat wzrosły niemal dwukrotnie 
– czytamy na money.pl. Inne media zajmujące się gospodarką potwierdzają te prognozy.

W ASM dokładnie liczymy i analizujemy koszty. Do części mieszkań i budynków zlokalizowanych w centrum Andrychowa, Żwirki Wigu-
ry, 27 stycznia, kupujemy energię cieplną od Andrychowskiej Elektrociepłowni ich mieszkańcy już otrzymali w tym roku dwukrotnie pisma 
o nowych wysokościach zaliczek na koszty ogrzewania. Dostawca ciepła – AEC – zawiadomiła nas, że są nowe ceny za ogrzewanie, ustalone 
przez Urząd Regulacji Energetyki. Ostatnia, nowa cena była wprowadzona 1 maja. Mamy koniec lipca, jeżeli zostaniemy poinformowani, 
że są nowe ceny, to wtedy będziemy mieszkańców zawiadamia. Różnica między grudniową zaliczką a zaliczkami w lipcu, to jest 12%.  
Co będzie dalej? Trudno mi się odnieść. 
Co do czynszów, na pewno będzie nowa cena wody, ustalona przez Wody Polskie, będzie wprowadzona od września. Podwyżki będą nie-
wielkie, ale musimy o tym poinformować naszych mieszkańców. W ASM 3520 mieszkań jest kompletnie opomiarowanych wodomierzami  
z nakładkami radiowymi. Dokonujemy rozliczeń bez konieczności wchodzenia do mieszkań. Do 80 % mieszkań zabezpieczamy energię 
cieplną z własnych kotłowni. Na koszt energii cieplnej mają wpływ: miał węglowy i energia elektryczna.

Bogumiła Zacny Sporysz, prezes Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

z połowy XX wieku. Nawet jeśli budujemy nowe bloki energetyczne, 
jak w Ostrołęce czy Turowie (oba za rządów PiS), to albo padają po roz-
ruchu, jak teraz Turów, albo są rozbierane, jak Ostrołęka, bo miliardy 
złotych wydano bez sensu. Upierając się przy „polskim czarnym złocie”, 
jak mówi prezydent, nie inwestujemy w nowoczesne technologie, bo-
imy się elektrowni atomowych, albo snujemy plany � razem z Węgrami 
� aby inwestować w energetykę jądrową, ale w… Rosji, w Obwodzie 
Kaliningradzkim (pisał o tym tygodnik Polityka). Dlatego średni wzrost 
energii elektrycznej w Unii będzie sięgał 4,3 proc. a w Polsce aż 14,3 
proc. A przecież już w tym roku prąd zdrożał o 9,7 proc. 
Wszystko to przełoży się na comiesięczne koszty gospodarstw domo-
wych, na wzrost czynszów i cen za ogrzewanie. Cieszmy się latem, bo 
jesień będzie dużo droższa. 
W tym tygodniu nie udało się nam uzyskać w Andrychowskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej  komentarza do tych doniesień, musimy pocze-
kać do przyszłego tygodnia. 

mn 
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Walka z tymi uprzedzeniami jest bardzo trudna i wyma-
ga przede wszystkim zmiany postaw społecznych. Nasuwa 
się pytanie, co należy zrobić, aby w naszej lokalnej świado-
mości powstał prawidłowy obraz osoby niepełnosprawnej, 
a nie obraz samej niepełnosprawności. Wydawałoby się, że nic 
prostszego, a jednak realizacja tych założeń nastręcza ciągle 
trudności. Osoby niepełnosprawne powinny być ukazywane 
w pełnych relacjach społecznych jako ludzie, którzy potrzebują 
przyjaciół, ale też sami mogą być przyjaciółmi dla innych.
Zgodnie z tą myślą Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie 
realizuje zadanie związane z rozwojem pomocy społecznej, któ-
re ma na celu wsparcie i aktywizację osób niepełnosprawnych, 
poprzez realizację projektu socjalnego pn. ,,Kręgi wsparcia”. 
Powyższe zadanie dofinansowane jest ze środków otrzyma-
nych od Wojewody. 
Wartość dofinansowania wynosi 12 400,00zł, a całkowity koszt 
zadania wynosi 15 516,00zł

Głównym założeniem projektu pn. „Kręgi Wsparcia” jest 
uwrażliwienie uczestników na problematykę niepełnospraw-
ności, łamanie stereotypów funkcjonujących w świadomości 
społecznej, integracja osób niepełnosprawnych, ich opiekunów 
i rodzin, poprawa komunikacji z innymi osobami, poszerzenie 
wiedzy z różnych dziedzin, a także nabycie umiejętności na-
wiązywania kontaktów społecznych. 
W ramach tych założeń prowadzone są grupy wsparcia połą-
czone z działaniami o charakterze terapii zajęciowej dla osób 
niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym   
Uczestnicy zajęć rozwijają sprawność psychofizyczną oraz nie-
zbędne umiejętności, zgodnie ze swoimi możliwościami i po-
trzebami. 
Spotkania odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ho-
stelu  ul. Metalowców 10 o  godzinie 13:00�15:00 I grupa i 15:00�
17:00 II grupa w następujących terminach:

18.08.2021r., 5.08.2021r., 8.09.2021r., 22.09.2021r., 6.10.2021r., 
20.10.2021r., 3.11.2021r., 17.11.2021r., 1.12.2021r., 15.12.2021r. 

Kolejnym działaniem jest prowadzenie grup wsparcia dla ro-
dzin i opiekunów osób niepełnosprawnych z elementami arte-
terapii i relaksacji .
Spotkania odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ho-
stelu  ul. Metalowców 10 w terminach: 27.08.2021r., 22.09.2021r., 
22.10.2021r., 29.11.2021r., 20.12.2021r.
Grupy mają charakter otwarty, zapraszamy wszystkie osoby 
chętne do skorzystania ze wsparcia.
W ramach projektu prowadzona są także spotkania informa-
cyjno�edukacyjne. Założeniem spotkań, które organizowane 
są na terenie sołectw w Gminie Andrychów, jest kształtowanie 
pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych, obala-
nie mitów i stereotypów funkcjonujących w społeczeństwie na 
temat osób niepełnosprawnych oraz udzielenie informacji na 
temat form pomocy, jaką oferuje Ośrodek Pomocy Społecznej 
oraz inne instytucje na terenie powiatu. Oczekiwanym rezulta-
tem naszych działań jest stworzenie wokół osoby z niepełno-
sprawnością kręgu wsparcia z osób najbliższych, społeczności 
lokalnej, a także instytucji. Krąg ten ma na celu podniesienie 
poczucia własnej wartości osoby niepełnosprawnej oraz naby-
cie przez nią umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji 
i radzenia sobie z nimi. 
Terminy kolejnych spotkań na terenie sołectw Gminy Andry-
chów: 30.08.2021 � Sułkowice�Łęg 3.09.2021 � Sułkowice Bolęci-
na 29.09.2021 � Roczyny 6.10.2021 � Brzezinka Dolna 8.10.2021 
� Sułkowice�Łęg.
Więcej informacji na temat „Kręgów Wsparcia” można uzy-
skać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie przy ul. 
Starowiejskiej 22b lub pod numerem telefonu 33 875 33 00.

Źródło: OPS w Andrychowie

„Kręgi Wsparcia” dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Duża część społeczeństwa naszego kraju żyje w przeświadczeniu, że niepełnosprawność jest karą za grzechy i obawia 
się osobistych spotkań z niepełnosprawnymi, obdarzając ich litością i współczuciem. Z wizerunkiem osób niepełno-
sprawnych wiążą się różne stereotypy. Osoby niepełnosprawne są przedstawiane jako: słabe, lękliwe, samotne, skryte, 
nerwowe, niepewne siebie. Taka postawa wobec niepełnosprawności jest bardzo uproszczona, schematyczna i świad-
czy o uprzedzeniach społeczeństwa w sposobie myślenia o osobach niepełnosprawnych. 
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W Koncercie Finałowym 43. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr 
Dętych ECHO TROMBITY (23�25 czerwca 2021 r.), w Miastecz-
ku Galicyjskim w Nowym Sączu wystąpiło 28 NAJLEPSZYCH 
ORKIESTR Z MAŁOPOLSKI wyłonionych w eliminacjach. Sto-
warzyszenie Orkiestra Dęta OSP w Roczynach zdobyła I MIEJ-
SCE! Orkiestra z Roczyn była zakwalifikowana w kategorii 
orkiestr działających przy domach kultury i stowarzyszeniach 
społeczno�kulturalnych oraz orkiestry zakładowe. Natomiast 
Roman Marczyński Big Band  działający przy Stowarzyszeniu 
Orkiestra Dęta OSP w Roczynach w kategorii big bandów i or-
kiestr rozrywkowych zdobył również I miejsce!

JEST TO WIELKI PODWÓJNY SUKCES 
Orkiestra z Roczyn, jako jedyna Orkiestra Dęta reprezentowa-
ła Gminę Andrychów i Powiat Wadowicki. Natomiast w Ka-
tegorii Big Bandów Gminę Andrychów reprezentował m.in. 
zespół Roman Marczyński Big Band, gdzie był bezkonkuren-
cyjny i także zdobył I miejsce! Muzycy z Roczyn obiecali god-
nie reprezentować swoją Małą Ojczyznę, Sołectwo Roczyny, 
Gminę Andrychów, Powiat Wadowicki i podwójne I miejsce 
w swoich kategoriach jest ukoronowaniem ich ciężkiej pracy !

Uroczysty Koncert Laureatów, wraz z odczytaniem protoko-
łu końcowego oraz rozdaniem dyplomów i nagród odbędzie 
się 25 września 2021 r. w MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu,  
gdzie w Koncercie z cyklu MY, MAŁOPOLANIE, Komisja 
zaproponowała do występu zespół Roman Marczyński Big 
Band z Roczyn.
Podczas Festiwalu Komisja w składzie:

ppłk Bolesław Szulia � przewodniczący 
dr Waldemar Groń 
ppłk Leszek Mieczkowski 
ppłk dr hab. Stanisław Strączek 
kpt. Stefan Żuk 
Małgorzata Mikulska � sekretarz komisji

Podwójny sukces muzyków z Roczyn
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP w Roczynach zdobyła I miejsce w kategorii Orkiestr, a Roman Marczyński Big 
Band z Roczyn I miejsce w kategorii Big Bandów, a także w Finale prestiżowego 43. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr 
Dętych ECHO TROMBITY w Nowym Sączu.
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oceniała grę w przemarszu, koncert sceniczny i różnorodny 
repertuar Orkiestr. Na stronie Sokół Małopolskie Centrum 
Kultury możemy przeczytać: Tradycyjnie już, najlepsze ma-
łopolskie orkiestry przygotowały dla publiczności w Nowym 
Sączu wyjątkowe widowisko mające charakter muzycznego 
świętowania, składające się z przemarszów, występów ma-
żoretek i przede wszystkim ciekawych i różnorodnych reper-
tuarowo koncertów.
Przypomnijmy, że muzycy z Roczyn w tym roku zdobyli naj-
wyższe nagrody podczas XVII Międzynarodowego Festiwa-
lu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA Kozy, Bielsko�Biała 5�6 
czerwca 2021 roku. Wśród kilkudziesięciu uczestniczących 
w przeglądzie orkiestr ponownie orkiestra w Roczynach naj-
lepsza. Orkiestra Dęta z OSP w Roczynach pod batutą Ro-
mana Marczyńskiego otrzymała „Złoty Dyplom” w Konkur-
sie Estradowym. W Konkursie o Puchar Starosty Bielskiego 
zdobyła również Złoty Dyplom. To podwójne, najważniejsze 
osiągnięcie w jednym roku w ponad 150�letnej działalności 
Orkiestry w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr.
Również „Złoty Dyplom” zdobył zespół Roman Marczyński 
Big Band oceniany w Konkursie Orkiestr o Puchar Starosty 
Bielskiego. Big Band zdobył także Złoty Dyplom w Kon-
kursie Estradowym. Roman Marczyński Big Band otrzymał 
w tych dwóch konkursach maksymalna ilość pkt tj. 100 pkt 
i wygrał dosłownie wszystko zdobywając najwyższe trofea: 
2 krotnie 1 Miejsce i Puchar Prezydenta Miasta Bielsko�Bia-
ła i drugi Puchar Starosty Bielskiego. Przypomnijmy Roman 
Marczyński Big Band działa przy Stowarzyszeniu Orkiestra 
Dęta OSP w Roczynach.
Przy Orkiestrze działa również Młodzieżowa Szkółka gry na 
instrumentach dętych. Chętnych zapraszają do nauki, a póź-
niej do wstąpienia w szeregi muzycznych formacji działają-
cych przy Stowarzyszeniu.
Orkiestra liczy 45 osób. Zapewnia oprawę muzyczną pra-
wie wszystkich uroczystości państwowych, patriotycznych, 
gminnych, kościelnych na terenie gminy Andrychów. Często 
występuje również na terenie powiatu wadowickiego i w są-
siednich powiatach. Zespół występował poza granicami Pol-
ski m.in. na Ukrainie, w Niemczech oraz w Holandii. W 2010 
roku zostało założone Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP 
w Roczynach, którego Prezesem został Zbigniew Janosz.
W swoim repertuarze Orkiestra posiada utwory klasyczne, 
rozrywkowe, popowe, jazzowe, znane z radia i telewizji, jak 
również utwory tradycyjne o charakterze wirtuozowskim z re-
pertuaru Vlado Kumpana, polki, marsze. Orkiestrę Roczyny 
często możemy usłyszeć w radiu RMF FM w piątki o godzinie 
14:00 na rozpoczęcie programu „Lepsza połowa Dnia”.
Bandleaderem, Kapelmistrzem Orkiestry jest Jej wychowa-
nek, trębacz, znany pedagog muzyczny mgr Roman Mar-
czyński. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie na 
Wydziale Instrumentalnym � Muzyka Współczesna i Jazz.

Najważniejsze osiągnięcia Orkiestry:
� Złoty Dyplom na XVII Międzynarodowym Festiwalu Or-
kiestr Dętych „Złota Trąbka” 2021;
� I miejsce w 43. Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych 
„Echo Trombity” w Nowym Sączu;

� III miejsce � Złoty Dyplom na Międzynarodowym Festiwalu 
Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”;
� I miejsce w XXXIII Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych 
„Echo Trombity” w Nowym Sączu w kategorii Orkiestra OSP;
� Wyróżnienie w 53. Festiwalu Orkiestr Dętych Ziemi Kra-
kowskiej�Michałowice�Więcławice.
Orkiestra Dęta OSP w Roczynach w tamtym roku obchodziła 
150�lecie swojego istnienia (1870�2020).
Ze względu na pandemię jubileuszowe uroczystości zostały 
przeniesione na ten rok. 
Orkiestra z okazji Jubileuszu 150�lecia istnienia w tym roku wy-
dała I płytę DVD oraz planuje wydać swoją II płytę CD i Kronikę 
Orkiestry, która będzie pamiątką dla następnych pokoleń.

Zespół „Roman Marczyński Big Band”
Składa się z profesjonalnych muzyków, którzy ukończyli 
m.in. Akademię Muzyczną w Krakowie lub Katowicach. 
Zespół powstał w 2020 roku w Roczynach w Gminie Andry-
chów  i ma na swoim koncie już wydaną pierwszą płytę CD 
oraz DVD.  Z zespołem występuje wokalista  Kamil Fran-
czak i Rafał Żur. Kamil Franczak � jeden ze stu Jurorów zna-
nego programu Śpiewajmy razem. All Together Now. Jest 
m.in. aktorem i wokalistą Teatru Rozrywki w Chorzowie. 
Na swoim koncie ma wiele zdobytych nagród i występów 
w znanych programach telewizyjnych. W zespole występu-
ją także wychowankowie Orkiestry Dętej OSP w Roczynach.

Osiągniecia:
� w XVII Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych 
w Bielsku Białej w kategorii Big Band zdobył w Konkursie 
Estradowym maksymalną ilość pkt 100 na 100 i I miejsce, 
Złoty Dyplom i Puchar Prezydenta Miasta Bielsko�Biała, 
2021;
� w XVII Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych 
w Bielsku�Białej w kategorii Big Band w Konkursie o Puchar 
Starosty Bielskiego zdobył także maksymalną ilość pkt 100 
na 100 i I miejsce, Złoty Dyplom i drugie trofeum � Puchar 
Starosty Bielskiego;
� I miejsce w 43.Małopolskiem Festiwalu Orkiestr Dętych 
ECHO TROMIBTY w Nowym Sączu w kategorii Big Ban-
dów i Orkiestr rozrywkowych, 2021;

Bandleaderem jest Roman Marczyński, który jest nauczycie-
lem gry na trąbce w Szkole Muzycznej I stopnia w Suchej 
Beskidzkiej. Współpracuje m.in. z eM Band Jaworzno, Big 
Band Małopolski, jak również z Teatrem Witkacego w Za-
kopanem, a także z zespołem Czerwie. Uczestniczył w kon-
cercie pod kierunkiem Adama Sztaby podczas Światowych 
Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku, a także w I edycji 
Wodecki Twist Festival pod batutą Krzysztofa Herdzina.

Więcej informacji znajdziecie na: orkiestra.roczyny.pl lub  
facebook.com/OrkiestraRoczyny i facebook.com/Roman-
MarczynskiBigBand
Tel. kontaktowy: 535777414

Tekst i foto: 
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP w Roczynach
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Koalicja zorganizowała 13 lipca konferencję naukową, która odbyła się w Przyłęku pod Żywcem. Na tym spotkaniu, które od-
było się pod hasłem „Liczy się każda kropla” zaprezentowano raport, jaki na zlecenie Koalicji „Dbamy o wodę” przygotowała 
grupa naukowców pod kierunkiem dr Małgorzaty Stolarskiej z Wind�Hydro. 
Raport opisuje trzy scenariusze, jakie możliwe są na naszych terenach i będące skutkiem zmian klimatycznych. Wszystkie 
opisują nasz kawałek planety w roku 2100. To świat, jaki pozostawimy naszym wnukom i nie będzie w nim lekko żyć.
Przyszłe pokolenia będą się borykać z ulewnymi deszczami i powodziami przeplatanymi okresami dotkliwej suszy, z gwał-
townymi burzami i trąbami powietrznymi z ogromnymi zmianami w ekosystemie i wymieraniem niektórych gatunków roślin 
i zwierząt… 
Tak będzie, jeśli nic nie zrobimy teraz, gdy jest jeszcze czas, aby najgorszy wariant zastąpić najoptymistyczniejszym. Takie są 
ogólne konkluzje wynikające z wczorajszej konferencji i z raportu, jaki na niej zaprezentowano. 
W spotkaniu w Przy-
łęku wzięli udział 
m.in. przedstawiciele 
Lasów Państwowych, 
Wód Polskich, ekolo-
dzy i naukowcy, ale 
też samorządowcy � 
burmistrzowie i wój-
towie. Rozmawiano 
o tym, co można te-
raz zrobić, co może 
zrobić każdy z nas 
i co należeć będzie 
do instytucji i władz. 
Trzeba zwiększać 
retencję, budować 
zbiorniki i zatrzy-
mywać jak najwię-
cej wody, która tu, 
w terenach górskich 
ucieka czterokrotnie 
szybciej, niż na rów-
ninach reszty kraju. 
Pamiętajmy, że wła-
dze Andrychowa 
też planują budowę 
zbiornika retencyj-
nego w Bolęcinie. To 
przykład myślenia 
o przyszłości, gdy bę-
dzie nam brakować 
wody bardziej jesz-
cze, niż dzisiaj.
To jest temat, do któ-
rego wracać będzie-
my jeszcze niejed-
nokrotnie, a na razie 
prezentujemy Wam 
wspomniany raport 
w całości. Czytajcie 
poniżej tego tekstu. 

mn

Będzie ciepło i sucho?
Na koniec tego wieku będziemy tu mieli klimat, jak w północnych Włoszech lub w Grecji. Ale nie ma się co cieszyć, bo 
równocześnie będziemy też cierpieć na braki wody i coraz gwałtowniejsze zjawiska pogodowe. W lipcu rozmawiali-
śmy o tym w Radiu Andrychów z Piotrem Popą, rzecznikiem Koalicji „Dbamy o wodę”.
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ludzie i pasje

Aparat jak skarb
 - Żeby robić zdjęcia, to trzeba mieć do tego 
zamiłowanie � mówi pan Jerzy senior.  
- U mnie pojawiło się to w 1948 roku, mia-
łem wtedy 12 lat. Nabyłem wówczas od 
kogoś ze starych zapasów taki aparat pudeł-
kowy, nazywany też skrzynkowym marki 
„Kodak”. To było już święto w domu, bo 
wyciągało się go jedynie od czasu do czasu, 
utrwalało się tylko ważne, rodzinne uro-
czystości. Nie miał żadnej lampy błyskowej 
i tylko dwie przysłony. Nasz rozmówca 
pochodzi z ziemi limanowskiej, ale od 
63 lat jest andrychowianinem. W ro-
dzinnych stronach rozwijał początkowe 
pasje. Ze szczególnym sentymentem 
wspomina wycieczkę z limanowskiego 
liceum na Turbacz. A że był to rok 1949, 
to jak wspomina, można było się jeszcze 
spodziewać partyzantów. Schronisko 
było spacyfikowane i zniszczone przez 
Niemców. Młodzież poprowadził na 
najwyższą górę Gorców nauczyciel, 
który był pasjonatem przyrody. Je-
den z licealistów zabrał ze sobą aparat 
fotograficzny, ale coś mu nie wyszło 
z „pstrykaniem” i zostały mu tylko trzy 
klatki filmu. Nauczyciel zdecydował, że 
Jerzy Olajossy zrobi wszystkim zdjęcie 
grupowe. I to był niejako debiut przy-
szłego fotografa, fotoreportera i dzien-
nikarza, a w liceum utworzono kółko 
fotograficzne, którego przewodniczą-
cym został nasz bohater. Na kiepskich, 
prywatnych sprzętach powstawały 
całkiem przyzwoite zdjęcia dokumen-
tujące życie liceum, ozdabiające m.in. 
szkolne gazetki. Pasja była tak wielka, 
że uczniowi Jerzemu zdarzało się wra-
cać z kółkowych zajęć nawet grubo po 
pierwszej w nocy.

Fotoreporterskie i dziennikarskie 
zacięcie
Choć na studiach na krakowskiej AGH 
i w pierwszych latach pracy zawodowej 
Jerzy Olajossy senior nie był bezpo-
średnio związany z fotografowaniem, 
to bynajmniej aparatu nie odłożył do 
lamusa. Jako wychowawca młodzieży 
w Piwnicznej na wyposażeniu placów-
ki był jeden z najlepszych ówczesnych 
aparatów fotograficznych � „Exakta 

Varex”. - Ten aparat śnił mi się kiedyś po 
nocach, żeby sobie taki kupić � wspomi-
na Jerzy Olajossy senior. Używając go, 
rozwijał przyszły mistrz swoje umie-
jętności. Podczas studiów z kolei kupił 
sobie na spółkę z bratem czeską „Vegę”, 
mały wygodny aparat. - Nosiłem go nie-
mal cały czas ze sobą w kieszeni, tak jak dziś 
nosi się ze sobą smartfony � relacjonuje 
nasz rozmówca. - Jak mieszka się w pew-
nej miejscowości to pewnych rzeczy się nie 
dostrzega, a jak się przyjeżdża gdzieś, często 
przemieszcza, to można coś spostrzec. I tak 
robiłem zdjęcia. W ten sposób też zaczęła 
się pana Jerzego kariera fotoreportera 
i dziennikarza. W lutym 1963 roku uka-
zało się jego pierwsze zdjęcie na łamach 
„Gazety Krakowskiej”. - Był taki sklep na 
Krakowskiej (wtedy Obrońców Stalingra-
du), drogeria – relacjonuje Jerzy Olajossy. 
- Była jednak zamknięta. Można było tam 
kupić też aparaty fotograficzne i klisze. Był 
napis, że „zamknięte z powodu braku sił”. 
Zrobiłem zdjęcie tego sklepu i wysłałem do 
„Gazety Krakowskiej”. W rezultacie nie 
tylko zamieszczono zdjęcie andrycho-
wianina, ale redakcja zaproponowała 
współpracę. Podjął się niełatwego zada-
nia. Miał już wprawdzie lepszy (nadal 
jednak prywatny) sprzęt, ale do dzisiej-
szych urządzeń było mu bardzo daleko. 
Decydującą rolę odgrywał więc talent, 
umiejętności i intuicja, zwłaszcza gdy 
odbywały się dynamiczne imprezy. Nie 
było szans na powtórzenie ujęcia. Choć-
by lampa błyskowa: po jej wykorzysta-
niu nie działała natychmiast ponownie, 

a dopiero po kilkunastu sekundach. 
W dodatku pan Jerzy senior nim w peł-
ni oddał się fotoreporterskim i dzienni-
karskim obowiązkom pracował zawo-
dowo w andrychowskim sanatorium, 
także był instruktorem w szkole zawo-
dowej przy Andrychowskiej Fabryce 
Maszyn i na prasowe zajęcia musiał 
znaleźć czas. 

Niełatwy dziennikarski „chleb”
Gdy ściślej związał się z „Gazetą Kra-
kowską” też łatwo nie było, gdyż relację 
ze zdarzenia należało szybko napisać, 
wywołać, obrobić i przygotować zdjęcia, 
a następnie jeszcze udać się na dworzec 
autobusowy, by przesłać właśnie auto-
busem materiały do Krakowa. A tam na 
dworcu czekał pracownik, który odbierał 
przesyłkę i zanosił ją do redakcji „GK”. 
Ułatwieniem był samochód służbowy, 
którym dysponowano jednak tylko dwa 
razy w miesiącu. Wtedy Jerzy Olajossy 
wraz z dziennikarzem objeżdżał teren 
od Żywiecczyzny przez powiat wado-
wicki po ziemię suską, ale także zdarzały 
się wyjazdy do Myślenic czy Limanowej. 
Przygotowywano w ten sposób materia-
ły bieżące oraz ponadczasowe, na po-
tem. O tym, jak pracował dla „GK” nasz 
bohater można pisać bez końca. I jedna 
ważna uwaga. Choć przyszło mu działać 
wtedy w niełatwych czasach, gdy praca 
była kontrolowana przez cenzurę, to jed-
nak nie zrażając się, robił odważne zdję-
cia, miał także kiedy trzeba ostre pióro. 
Szerokim echem odbiła się np. publika-
cja na temat andrychowskiej Milicji Oby-
watelskiej. Warto przypomnieć, iż Jerzy 
Olajossy założył w Andrychowie wio-
dący zakład fotograficzny prowadzony 
i rozwijany obecnie przez synów. Był on 
� a potem Jerzy junior oraz Piotr � współ-
pracownikiem Nowin Andrychowskich 
w pierwszych latach po założeniu na-
szego miesięcznika. Zdjęcia wykonywał 
społecznie! Rozmowę z panem Jerzym 
Olajossym można posłuchać na stronie 
internetowej Radia Andrychów, w kate-
gorii „Audycje”.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga 

Z aparatem przez zawodowe życie
Jerzy Olajossy (senior) niemal całe zawodowe życie, ale też zapewne część prywatnego, spędził z aparatem fotogra-
ficznym w dłoniach. Pierwszego sprzętu doczekał się w młodości. Po latach stał się profesjonalistą, jakich niewiele 
w naszym mieście. Od obecnego wydania Nowin Andrychowskich prezentować będziemy dawne jego fotografie oraz 
synów – Jerzego (juniora) i Piotra, którym przekazał „pałeczkę”.
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Ustawianie samolotu Lim-2 przy skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Włókniarzy. Samolot wyprodukowany został w kwiet-
niu 1956 r. w WSK Mielec. W 1976 r. został przekazany mieszkańcom jako dar Ludowego Lotnictwa Polskiego, stalowy 
podest wykonali dla niego pracownicy fabryki Andoria. Samolot miał być przede wszystkim pomnikiem upamiętnia-
jącym pilotów poległych w walkach podczas II wojny światowej. Z biegiem czasu stał się także jednym z najważniej-
szych punktów orientacyjnych w mieście i jego swoistą wizytówką. W 2016 r. zabytkowy samolot został gruntownie 
wyremontowany i obecnie jest jednym z najlepiej zachowanych samolotów-pomników w Polsce.

Skrzyżowanie ulicy Krakowskiej z ulicą 27 
Stycznia. Na fotografii nieistniejący już budy-
nek, tzw. „Dom na dwa końce” – mieściła się 
w nim siedziba MPGK, doszło tu również do 
tragedii – w wyniku zaczadzenia śmierć ponio-
sła jedna z andrychowskich rodzin. Po wybu-
rzeniu budynku poszerzono ulicę 27 Stycznia, 
a w miejscu dawnej pracowni obuwia przez 
długi czas znajdował się kiosk „RUCH-u”.

Kolejka do toalet publicznych w Rynku. Pro-
jekt budowy toalet, przedstawiony w 1936 r. 
na posiedzeniu Rady Miejskiej wywołał gło-
śną dyskusję. Zastrzeżenia niektórych radnych 
wzbudzała przede wszystkim ich lokalizacja – 
jako alternatywne miejsce wskazywano Plac 
Mickiewicza. Względy logistyczne i finansowe 
sprawiły jednak, że ostatecznie zdecydowano 
się na budowę podziemnych szalet w pobli-
żu kościoła. Dopiero w 1998 r. postanowiono 
wyprowadzić toalety z podziemia – powodem 
było zapewnienie dostępności osobom nie-
pełnosprawnym.



20 radioandrychow.pl

na sygnale

Nastolatkowie brutalnie pobili 65-letniego mężczyznę
15 lipca br. dyżurny Komisariatu Policji w Andrychowie 
został powiadomiony, że na ul. Lenartowicza został pobity 
65�letni mężczyzna przez nieletnich. Pokrzywdzony z obra-
żeniami ciała trafił do szpitala w Wadowicach. Zaangażowani 
w sprawę policjanci pionu kryminalnego ustalili, że wcześniej 
trzej nastolatkowie spożywali w tym dniu alkohol, a następ-
nie chodzili bez celu po osiedlu przy ul. Lenartowicza. Gdy 
przechodzili przez przejście dla pieszych, jeden z nich wyrzu-
cił papierek na ziemię, co zauważył 65�latek, który był tam 
ze swoim kolegą. Mężczyzna zwrócił uwagę chłopakowi, ale 
ten natychmiast wdał się w słowną pyskówkę z mężczyzną, 
po czym uderzył go pięścią w twarz, a następnie przewrócił 
na ziemię i zaczął kopać po całym ciele. Gdy znajomy 65�lat-
ka chciał mu pomóc został odepchnięty przez drugiego z nie-
letnich, który później dołączył do kolegi i również zaczął bić 
65�latka. Następnie cała trójka uciekła.
Stróże prawa chwilę po zdarzeniu zatrzymali całą trójkę. Byli 
to dwaj 16�latkowie oraz 15�latek, mieszkańcy gminy Andry-
chów. Jeden z 16�latków w trakcie zatrzymania zachowywał 
się lekceważąco, nie stosował się do wydawanych poleceń 
i wielokrotnie znieważał interweniujących policjantów. Na-
stępnego dnia, młodzi mężczyźni zostali przesłuchani w cha-
rakterze nieletnich sprawców czynów karalnych. 15�latkowi 
zarzucono popełnienie czynu karalnego tj. udział w pobiciu, 
natomiast jednemu z 16�latków zarzucono popełnienie trzech 
czynów karalnych tj. udział w pobiciu, znieważenie policjan-
ta oraz naruszenie nietykalności cielesnej. Nieletni przyzna-
li się do zarzucanych im czynów. Drugi z 16�latków został 
przesłuchany w charakterze świadka.
Z uwagi na charakter sprawy oraz postawę nieletnich decyzją 
sądu rodzinnego w Wadowicach, 15 i 16�latek zostali umiesz-
czeni na trzy miesiące w schronisku dla nieletnich tj. podle-
gającej pod ministerstwo sprawiedliwości placówce opieki 
całkowitej realizującej funkcję diagnostyczną, resocjalizacyjną 
i zapobiegawczą. Sprawa znajdzie swój finał w postępowaniu 
sądowym. Grozi im dłuższy pobyt w „poprawczaku”.

Kęcki włamywacz zatrzymany
Do zatrzymania poszukiwanego doszło 19 lipca wieczorem 
w Kętach na Osiedlu nad Sołą. Tuż przed godziną 20 podczas 
patrolu policjanci zauważyli idącego pieszo 47�latka, który jak 
wiedzieli od kilku tygodni był poszukiwany przez oświęcimski 
Sąd do obycia kary pozbawienia wolności za kradzież z wła-
maniem. W związku z powyższym natychmiast skierowali 
się w stronę mężczyzny. Poszukiwany widząc zbliżających się 
mundurowych natychmiast zmienił kierunek, chcąc ewidentnie 
uniknąć spotkania ze stróżami prawa. Chwilę później podczas 
legitymowania policjanci potwierdzili, że mężczyzna jest osobą 
poszukiwaną, w związku z powyższym dokonali jego zatrzy-
mania. Dziś rano poszukiwany został osadzony w jednym z za-
kładów karnych, gdzie spędzi najbliższe sześć miesięcy.

Znasz miejsce pobytu osoby poszukiwanej? 
Powiadom Policję.
Aktualne wykazy osób poszukiwanych znajdują się na stro-
nach internetowych jednostek Policji. Apelujemy do osób, 
które znają miejsce pobytu poszukiwanego, ukrywającego się 
przed wymiarem sprawiedliwości, o powiadomienie wska-
zanej w komunikacie jednostki prowadzącej poszukiwanie 
lub dokonanie zgłoszenia pod numerem alarmowym 112. 
Zapewniamy anonimowość.

GOPR Beskidy gotowi by pomagać
17 lipca ratownicy dyżurujący na stacji PKL Góra Żar zosta-
li poinformowani przez pracowników o awarii technicznej 
kolei linowo�terenowej. W wyniku nagłego uruchomienia 
hamulca awaryjnego poszkodowanych zostało 6 osób (3 do-
rosłych i 3 dzieci) zjeżdżających ze szczytu na dolną stację.
Osoby poszkodowane zostały zaopatrzone przez ratowni-
ków GOPR i zbadane przez wezwane na miejsce Zespoły Ra-

townictwa Medycznego ZOZ Żywiec. Dwoje dzieci z urazem 
głowy i podejrzeniem wstrząśnienia mózgu, a także kobieta 
w zaawansowanej ciąży, zostali przetransportowani do szpi-
tala. Pozostali poszkodowani z ogólnymi potłuczeniami i nie-
groźnymi obrażeniami nie wymagali hospitalizacji.
Od początku wakacji (tj. 26.06) Ratownicy Grupy Beskidzkiej 
GOPR interweniowali 48 razy. Doszło do wielu poważnych 
wypadków rowerowych i tych związanych z turystyką pie-
szą. Na pomoc wyruszali dyżurni z CSR Szczyrk, Hali Skrzy-
czeńskiej, Klimczoka, Markowych Szczawin, Hali Miziowej, 
SR Żar i Przysłop pod Baranią Górą. Zabezpieczali m.in. 
złamania i kontuzje stawów kończyn górnych i dolnych, po-
dejrzenia urazów kręgosłupa i miednicy, urazy głowy, twa-
rzoczaszki oraz udzielali pomocy turystom z niewydolnością 
oddechową i krążeniową.

Źródło: GOPR Beskidy
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Wakacyjny gang
Policjanci z wadowickiej komendy Policji, od początku waka-
cji tygodni otrzymali sześć zgłoszeń dotyczących kradzieży 
paliwa z pojazdów zaparkowanych na osiedlowych parkin-
gach w Wadowicach. Jak wynikało z ustaleń funkcjonariuszy, 
sprawca wywiercał wkrętarką bądź innym ostrym narzędziem 
otwór w baku, a następnie spuszczał z niego paliwo. Łączna 
wartość strat została oszacowana na kwotę ponad 5200 zło-
tych. W wyniku podjętych czynności kryminalni ustalili toż-
samość sprawcy. Okazał się być nim 18�letni mieszkaniec 
gminy Andrychów, który na początku lipca br. został zatrzy-
many w swoim miejscu zamieszkania. Mężczyźnie przedsta-
wiono sześć zarzutów kradzieży z włamaniem, do których się 
przyznał. W trakcie prowadzonych czynności okazało się, że 
podejrzanemu pomagały dwie osoby nieletnie, które stały na 
czatach w chwili, gdy on kradł paliwo. Był to 14�letni wadowi-
czanin oraz 16�letnia mieszkanka gminy Wadowice, którzy za 
swoje czyny odpowiedzą przed sądem dla nieletnich.
Okazało się także, że 18�latek na swoim koncie ma również 
kradzież paliwa z innych samochodów, dlatego też policjanci 
zwracają się z prośbą o zgłaszanie się do wadowickiej komendy 
wszystkich osób pokrzywdzonych w celu złożenia zawiado-
mienia w tej sprawie. Ponadto mieszkaniec gminy Andrychów 
przyznał się również do kradzieży felg aluminiowych, które 
następnie miał sprzedawać w punktach złomu. Mężczyźnie 
grozi kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci bezdomnego 
mężczyzny z Kęt
10 lipca 2021 r. na os. Sikorskiego w Kętach doszło do zdarze-
nia, które zakończyło się śmiercią znanego większości miesz-
kańcom Sławomira K., który od lat był osobą bezdomną.
Do zdarzenia doszło w rejonie sklepu jubilerskiego. � Kamera 
monitoringu zarejestrowała kłótnię dwóch bezdomnych mężczyzn, 
gdzie widać  jak sprawca uderza denata. Niestety monitoring w tym 
miejscu jest obrotowy i nie widzimy całego zdarzenia, a jedynie 
urywek � informuje Grażyna Pniak, Prokurator Rejonowy 
w Oświęcimiu. - 12 lipca 2021 r. tutejsza prokuratura wszczę-
ła śledztwo klasyfikując zdarzenie jako nieumyślne spowodowanie 
śmierci. Jednocześnie zlecona została sekcja zwłok, która odpowie 
na pytanie, co było dokładną przyczyną zgonu. Z poczynionych do-
tychczas ustaleń wynika jednak, że przemoc, którą uchwyciła kamera 
monitoringu nie była bezpośrednią przyczyną śmierci, a zmarły był 
osobą bardzo schorowaną � wyjaśnia Prokurator.
Jak udało nam się dowiedzieć portalowi InfoKęty, sekcja zwłok 
została już wykonana. Czekamy na oficjalny komunikat w tej 
sprawie.

Na podwójnym gazie
21 lipca przed południem policjanci ogniwa patrolowo�inter-
wencyjnego podczas patrolu na ulicy Partyzantów w Kętach 
zatrzymali do kontroli drogowej samochód dostawczy marki 
Fiat Ducato. W chwili, gdy kierowca opuścił szybę w drzwiach 
pojazdu mundurowi wyczuli wydobywająca się z wnętrza 
woń alkoholu. Badanie stanu trzeźwości 46�letniego miesz-
kańca powiatu bielskiego wykazało 0,75 promila alkoholu. 
W związku z tym mężczyzna został zatrzymany i trafił do ko-
misariatu Policji w Kętach. Za kierowanie pojazdem w stanie 
nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do lat 2, zakaz 
kierowania, a także wysoka kara grzywny.

Jeden z lokalnych portali doniósł, że według stanu na 10 lipca 
Andrychów, z 32,5% w pełni zaszczepionych obywateli, zaj-
muje dopiero piąte miejsce wśród gmin powiatu wadowic-
kiego. Poza gminą Wadowice, w której zaszczepiło się cał-
kowicie 37,8% obywateli, wyprzedza nas Kalwaria, a nawet 
takie gminy wiejskie jak Tomice czy Lanckorona.
Pragnę zatem gorąco zachęcić obywateli naszej gminy, aby 
wzorem dawnych lat stanęli do rywalizacji, żebyśmy w pro-
cencie zaszczepionych mieszkańców wyprzedzili Wadowice. 
Jeszcze lepiej byłoby, gdybyśmy dogonili polskiego rekordzi-
stę � Podkowę Leśną, gdzie zaszczepiło się już 57,5% obywa-
teli. Jeżeli naszym mieszkańcom obojętne jest własne zdrowie 
i życie, to niech zechcą pomyśleć o zdrowiu i życiu innych. 
Musimy przyjąć do wiadomości, że jedyną drogą do osłabie-
nia skutków prawie pewnej czwartej fali pandemii korona-
wirusa jest zaszczepienie się jak największej liczby obywateli. 
Zatem szczepmy się! 

Andrzej Fryś
(zaszczepiony dwa razy szczepionką Pfizer&BioNTech) 

Andrychowskim okiem

Zachęcam, abyśmy 
wrócili do rywalizacji
Najstarsi mieszkańcy naszego miasta (do których niestety i ja się 
już zaliczam) pamiętają, że kiedyś istniała ostra rywalizacja mię-
dzy Andrychowem i Wadowicami. Były nawet marzenia o po-
wiecie andrychowskim, a materialnym przejawem tej rywalizacji 
było zbieranie składki na szpital dla Andrychowa i Kęt, który 
miał uniezależnić nasze miasto od Wadowic i zostać wybudo-
wany w Bulowicach. Pieniądze wówczas uzbierane przeznaczo-
no w końcu na dokończenie budowy Szpitala Wojewódzkiego 
pod Szyndzielnią w Bielsku-Białej.

Warunki bezpieczeństwa epidemiologicznego:
W porodzie rodzinnym może uczestniczyć tylko jedna osoba 
towarzysząca. Uczestnictwo jest możliwe wyłącznie przy po-
rodzie siłami natury. Osoba towarzysząca nie może mieć ob-
jawów grypowych tj. kaszlu, gorączki, duszności oraz musi 
spełniać przynajmniej jeden z warunków:
� posiadać zaświadczenie o pełnym szczepieniu przeciw CO-
VID�19 � minimum 14 dni od przyjęcia ostatniej dawki;
� lub posiadać zaświadczenie ozdrowieńca � do 3 miesięcy od 
zakończenia izolacji;
� lub posiadać ujemny wynik testu PCR SARS�CoV�2 � waż-
ny 48 godzin.
Więcej informacji na stronie internetowej wadowickiego szpi-
tala.

Źródło: Szpital w Wadowicach

ZZOZ w Wadowicach wznawia 
porody rodzinne

To z pewnością dobra informacja dla przyszłych mam. 
Możliwość porodu rodzinnego wraca do wadowickiej 
lecznicy. Są jednak pewne obostrzenia.
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Aby zaprezentować Czytelnikom kolejny andrychowski pro-
jekt z tej dziedziny muszę zrobić mały wstęp. Otóż podczas 
oczyszczania ścieków komunalnych wydziela się biogaz. 
Jest to gaz palny, o zawartości metanu dochodzącej do 64%. 
Metan unoszący się do górnych warstw atmosfery należy do 
gazów cieplarnianych i jako taki, wraz z dwutlenkiem węgla 
przyczynia się do podnoszenia temperatury na Ziemi. O tym, 
jakie mogą być katastrofalne skutki takiego wzrostu tempe-
ratury można się było przekonać w czerwcu, gdy gwałtowne 
trąby powietrzne zaatakowały Sądecczyznę i zaprzyjaźniony 
z Andrychowem Břeclav na Morawach. 
Poprzez odpowiednie prowadzenie procesu fermentacji osa-
dów ściekowych można zwiększyć ilość powstającego me-
tanu, a także zapobiec przedostawaniu się go do atmosfery. 
W oczyszczalni należącej do Zakładu Wodociągów i Kana-
lizacji w Andrychowie, od początku jej istnienia, tj. od 1992 
r. stosowana jest fermentacja osadów ściekowych w celu ich 
stabilizacji.  Ubocznym produktem fermentacji jest biogaz, 
który wytwarzany w ilości 250.000 Nm3 był pierwotnie spala-
ny w specjalnym kotle, a pozyskane ciepło służyło głównie do 
utrzymywania optymalnej temperatury osadów w komorach 
fermentacyjnych, a w zimie także do ogrzewania pomiesz-
czeń ZWiK. Tu należy jeszcze wspomnieć o tym, że proces 
fermentacji przebiega optymalnie wtedy, gdy temperatura 
wynosi ok. 35�400C. 
Specjaliści z andrychowskiej spółki Sumera Motor zaprojek-
towali i wykonali kogeneracyjny zespół prądotwórczy napę-
dzany biogazem. Nazwa „kogeneracyjny” oznacza, że taki 
zespół prądotwórczy wytwarza nie tylko energią elektryczną, 
ale także energię cieplną. Ta ostatnia pochodzi z wymienni-
ków ciepła zainstalowanych w układzie chłodzenia  silnika, 
oraz na  układzie wydechowym. W silniku spalinowym z za-
płonem iskrowym (a takim jest silnik napędzany biogazem) 
w obydwu tych układach łącznie rozpraszana jest przeszło 
połowa energii cieplnej pochodzącej ze spalania paliwa. 

Tak więc ciepło, które zwykle uchodzi bezproduktywnie 
do atmosfery, jest w zespole kogeneracyjnym zagospodaro-
wywane i może � w przypadku oczyszczalni ścieków � być 
wykorzystywane do podgrzewania fermentujących osadów 
ściekowych, oraz do innych celów. To rozwiązanie technicz-
ne znacznie podnosi sprawność silnika, oraz przynosi wyraź-
ne korzyści ekonomiczne.
Taki właśnie kogeneracyjny zespół prądotwórczy o mocy 
znamionowej 60 kVA (48 kW) przechodzi obecnie próbę dłu-
gotrwałą w oczyszczalni ZWiK. Podczas trwającej od dwóch 
i pół roku próby zespół przepracował bez naprawy do lipca 
b.r. przeszło 23.000 godzin i nadal pracuje, zasilając pewne 
odbiorniki energii na terenie oczyszczalni. Ilość energii elek-
trycznej, jaką dzięki temu zaoszczędził ZWiK wynosi prawie 
1.200.000 kWh.

Warto dodać, że ekologiczne rozwiązania są stosowane tak-
że w samej firmie Sumera Motor. Na dachu jej nowo wybu-
dowanej siedziby przy ul. Przemysłowej zainstalowana jest 
elektrownia słoneczna  o mocy nominalnej 20 kW. 

Andrzej Fryś

Kolejne udane przedsięwzięcie proekologiczne w Andrychowie

Z chyba zrozumiałym zainteresowaniem śledzę te podejmowane w naszej gminie działania, które służą ochronie środowiska. Było ich 
jak dotąd niemało, a wymienię tylko niektóre z nich: oszczędne, LED-owe oświetlenie miejskie, czy rozszerzające się stosowanie ogniw 
fotowoltaicznych na  budynkach gminnych. Wzorowo też w naszej gminie rozwinięta jest kanalizacja (88 % budynków w Gminie dołą-
czonych jest do sieci kanalizacyjnej), a także proces oczyszczania ścieków w zbudowanej w roku1992, a przed sześciu laty gruntownie 
zmodernizowanej oczyszczalni ścieków.

Zespół kogeneracyjny widziany z przodu po otwarciu osłon. 
Widoczna po lewej stronie zdjęcia chłodnica jest wykorzystywa-
na tylko okazjonalnie wtedy, gdy ilość ciepła wytwarzana w ze-
spole jest większa niż potrzeby oczyszczalni. Fot. Sumera Motor

Widok zespołu kogeneracyjnego od tyłu. Na zdjęciu widoczne 
wymienniki ciepła odbierające energię cieplną z układu chłodze-
nia i układu wylotowego (wydechowego) Fot. Sumera Motor

Elektrownia fotowoltaiczna na dachu biurowca spółki Sumera 
Motor fotografowana z drona. Fot. Polska Energia
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14 lipca br. odbył się pierwszy trening 
i wymiana doświadczeń pomiędzy 
funkcjonariuszami pełniącymi służbę 
na Jeziorze Mucharskim, a zespołami 
ratowniczymi i kandydatami na zespo-
ły ratownicze Sekcji Poszukiwawczej 
z Psami Ratowniczymi Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Wieprzu. W szkoleniu 
uczestniczył również przewodnik wraz 
ze swoim psem tropiącym z Komen-
dy Powiatowej Policji w Wadowicach. 
Scenariusz wspólnego szkolenia zakła-
dał wykorzystanie psów ratowniczych 
w celu zlokalizowania osoby zaginionej 
na obszarze akwenu z pokładu łodzi. 
Psy ratownicze Sekcji Poszukiwawczej 
z Psami Ratowniczymi OSP w Wieprzu 
posiadają certyfikacje gruzowiskową 
i terenową uprawniającą do udziału 
w akcjach poszukiwawczo�ratowni-
czych. Projekt wykorzystania psów ra-
towniczych specjalności terenowej do 
przeszukiwania akwenów i ich brzegów 
w celu zlokalizowania osoby zaginionej 
z pokładu łodzi, został wypracowany 
przy współpracy ratowników Sekcji 
Poszukiwawczej z Psami Ratowniczy-
mi OSP w Wieprzu podczas wspólnych 
treningów z zespołami ratowniczymi ze 

Szwecji. Ćwiczenia miały na celu przy-
gotowanie się na skuteczne i szybkie 
podjęcie działań wraz z psami na tere-
nach wodnych, w sytuacji gdyby zaszła 
taka konieczność. W okresie wakacyj-
nym, na Jeziorze Mucharskim wzrasta 
liczba osób zarówno wypoczywających 
jak i korzystających z różnego rodzaju 
sprzętu pływającego, dlatego policjan-

ci jaki i zespoły ratownicze Sekcji Po-
szukiwawczej z Psami Ratowniczymi 
OSP w Wieprzu chcą być jeszcze lepiej 
przygotowani na każdą ewentualność. 
Wymiana doświadczeń policjantów 
z przewodnikami psów ratowniczych 
wpisuje się w założenia akcji „“Bez-
pieczne Wakacje” i działań profilaktycz-
nych „Kręci mnie bezpieczeństwo nad 
wodą” oraz niewątpliwie przyczyni się 
do jeszcze szybszych i skuteczniejszych 
działań poszukiwawczo�ratowniczych 
na akwenie. Ćwiczenia odbyły się pod 
okiem młodszego instruktora przewod-
ników psów ratowniczych KG PSP Je-
rzego Hermy.

Czworonogi są nieocenionym przy-
jacielem człowieka. W duecie z prze-
wodnikiem, który dba o jego rozwój 
i umiejętnie kieruje jego predyspozy-
cjami, tworzą parę, która razem może 
osiągnąć wspaniałe rezultaty.

Zdjęcia: Fotografia Ratownicza 
Jacek Krawczyk

Źródło: OSP w Wieprzu

Szkolenie na terenie Jeziora Mucharskiego 
dla psów z różnych służb

Po raz pierwszy przewodnicy psów ćwiczyli razem ze swoimi podopiecznymi na terenie Jeziora Mucharskiego. W szko-
leniu uczestniczyły zespoły ratownicze Sekcji Poszukiwawczej z Psami Ratowniczymi OSP w Wieprzu, policyjni wod-
niacy, a także przewodnik psa wraz ze swoim czworonogiem z wadowickiej komendy Policji. Wspólne zajęcia były 
doskonałą okazją do wymiany praktycznych informacji na temat technik i metod szkolenia.
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W momencie, na tym placu, rozłożono 
nam bambusową matę, przyniesiono 
wodę i paterę pełną owoców. Zaś po 
zachodzie słońca i wspólnej modlitwie 
podano  tacę z górą ryżu i z kawałami 
baraniny. Czas do głównego, jedynego 
weselnego posiłku, panowie wypełniali 
sobie jakimiś harcami imitującymi walkę 
z użyciem tradycyjnej broni. 
Wszystko to było tak oszałamiająco inne 
od standardów znanych z polskich we-
sel, że dopiero po jakimś czasie zoriento-
wałam się, iż wraz z koleżanką jesteśmy 
w tym bardzo licznym towarzystwie 
jedynymi kobietami. Wypatrywałam tej 
najważniejszej kobiety � panny młodej, 
ale nadaremno. Zapytałam o nią pana 
Kalifę. Powiedział, że młoda pani czeka 
na młodego pana w swoim domu. Wy-
dało mi się to absurdalne, jak i to, że na 
weselu weselą się tylko mężczyźni. Nie 
omieszkałam podzielić się tą refleksją 
z gospodarzem.      
� Chcesz się spotkać z kobietami? � zapy-
tał. Potwierdziłam.
� Follow me (chodź za mną) � nakazał 
i poprowadził mnie w stronę domu po-
łożonego obok placu. Na podwórku, na 
dywanikach siedziały kobiety. Wystrojo-
ne w kolorowe suknie, z diademami we 
włosach, naszyjnikami, dłońmi ozdobio-
nymi henną… wyglądały jak księżnicz-
ki. Było ich zaledwie kilka; matka pana 
młodego, babcia, siostry, jakaś ciotka… 
O tyle rzeczy chciałam zapytać, ale trud-
no było się porozumieć w innym języku 
niż arabski. 
Nagle rozległy się miarowe dźwięki 
bębnów. Pospiesznie opuściłam po�puściłam po-
dwórko (czyli strefę kobiet), żeby zoba-
czyć, co się dzieje. Orszak z panem mło-
dym na czele podążał na „główną salę 
weselną” � czyli przydrożny plac. Tu 
pan młody, w obecności ważnych osób, 
także dziesiątków gości płci męskiej oraz 
dwóch Polek, składał jakąś przysięgę. 
Widziałam, jak jego matka, babcia i sio-
stry przez szparę w uchylonej bramce,  
podglądają ukradkiem ważną, rodzinną 
uroczystość.
Wydało mi się to niesprawiedliwe, że ja 

� obca kobieta z Polski mogę to oglądać 
swobodnie, one �  najbliższe panu mło-
demu kobiety z Omanu � muszą ukrad-
kiem. 
To samo poczucie niesprawiedliwości 
ogarnęło mnie także wtedy, gdy żegna-
liśmy się z panem Darwishem. Pan Dar-
wish zaprosił nas na śniadanie do swo-
jego domu, kiedy spacerował z żoną po 
plaży, a my zwijaliśmy namioty. 
Wprawdzie zostaliśmy zaproszeni na 
śniadanie, ale de facto, były to dwa 
śniadania. Jedno podano dla naszych 
kolegów i gospodarza w męskiej czę-
ści domu, drugie � dla nas, gospodyni 
i jej nastoletnich córek, w żeńskiej części. 
Dzięki temu, że córki posługiwały się 
angielskim, mogłyśmy sobie pogadać.
Żegnaliśmy się obdarowani naręczem 
prezentów. Mężczyźni uścisnęli się ser�w. Mężczyźni uścisnęli się ser-
decznie, a ja wyciągnęłam w stronę pana 
Darwisha rękę. I tak z nią zostałam, bo 
ten, gwałtownym ruchem, schował swo-
ją za plecy.
� Tradition… Tradition… � próbował się 
tłumaczyć, co odczytałam, że tradycja 

zabrania mu uścisnąć rękę kobiety. Ta 
sama tradycja nie pozwalała jego córkom 
i żonie nas normalnie pożegnać. Stały za 
kotarą, która wydawała się być granicą 
dzielącą dom na dwie płci i ukradkiem, 
tak żeby nie zobaczyli ich obcy mężczyź-
ni, machały  w moją stronę na do wi-
dzenia. Znów miałam to samo poczucie 
niesprawiedliwości, co na weselu. Być 
w swoim domu i nie móc zachowywać 
się w nim swobodnie? Wychodzić za 
mąż i nie móc towarzyszyć mężowi pod-
czas uroczystości weselnych? 
Odpowiedź tkwi w tradycji Omanu, któ-
ra nakazuje mężczyznom chronić swo-
ją własność, czyli swoje kobiety przed 
wzrokiem obcych mężczyzn.      

***
Jak w Omanie, tak we wszystkich dzie-
sięciu muzułmańskich krajach, po któ-
rych podróżowałam, normy prawne 
i obyczajowe wynikają z interpretacji 
(!) zapisów Koranu. W jednych prawo 
i obyczaje są mniej (np. w Jordanii), w in-
nych bardziej restrykcyjne (np. w Iranie). 

Grunt, to ugruntowanie cnót
Kilka lat temu podróżowaliśmy we czwórkę po Omanie; dwie kobiety plus dwóch facetów. Na placu, tuż przy drodze 
zauważyliśmy jakieś zgromadzenie. Zatrzymaliśmy auto, żeby poprosić o wskazanie drogi do jakiejś restauracji. I tak 
znaleźliśmy się na omańskim weselu. Pan Kalifa żenił syna. 

W Omanie Fot. JJ
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Charakterystyczne jest to, że o najdrob-
niejszym szczególe życia kobiety decy-
dują stanowiący prawo mężczyźni. Wy-
obrażam sobie to poczucie mocy, jakie 
daje im decydowanie o tym,  w co się 
kobieta ma ubrać, czy może tańczyć albo 
jeździć na rowerze…  
� Nie chciałbym być kobietą w Iranie � 
mówił mi młody Pers, mieszkający od 
kilku lat w Polsce. � Najlepiej być kobietą 
w Europie � dodał, a wiedział co mówi, 
bo zjeździł kawał świata. 

***
Tymczasem, w tejże Europie, w samym 
jej środeczku…
Minister nauki i edukacji podpisał doku-
ment dotyczący realizacji kierunków po-
lityki oświatowej na najbliższy rok szkol-
ny. A jego doradca przybliżył szczegóły 
związane z programem przedmiotu wy-
chowanie do życia w rodzinie.  - Trzeba mieć 
zdrową rodzinę, opartą na monogamicznym, 
nierozerwalnym związku mężczyzny i kobiety 
– powiedział w wywiadzie. Zdradził też, 
że kluczowe w realizacji tego celu ma być 
właściwe wychowanie kobiet, a mianowicie 
ugruntowanie dziewcząt do cnót niewieścich. 
W mgnieniu oka dziennikarze, inter-
nauci podchwycili tę retorykę i zaczęli 
głowić się, jakie też cnoty minister miał na 
myśli. Ja poszłam innym tropem. Jako że 
Polska nie jest ani Omanem, ani Iranem 
i nie Koran jest dla jej obywateli źródłem 
nakazów, byłam niemal pewna, że pan 
doradca nie poprzestanie na cnotach nie-
wieścich, że kolejne wystąpienie poświęci 
wychowaniu mężczyzn i ugruntowaniu ich 
cnót… (w tym miejscu się zakłopotałam, 
bo nie wiedziałam, jak nazwać te cnoty: 
męskimi? rycerskimi?) 
 Skoro, jak sam stwierdził, podobnie 
zresztą jak rządzący polskim państwem 
i kościołem kawalerowie, że rodzina = 
mężczyzna+kobieta (no i dzieci), więc lo-
giczne wydało mi się, że każdy z elemen�ło mi się, że każdy z elemen�się, że każdy z elemen-
tów tego równania ma do odegrania tak 
samo ważną rolę. I do  wypełniania tych 
ról chce od września przygotowywać 
polska szkoła. 
Jednakże ani pan minister, ani pan do-
radca tematu przygotowania mężczyzn 
do tworzenia  zdrowej rodziny w ogóle 
nie podjęli. A przecież fundamentalną 
kwestią byłaby rzecz najprostsza, uświa-
domienie, że bycie ojcem, nie oznacza 
bycia tatą.  

***
Kiedyś byłam nauczycielką, także wy-
chowawczynią kolejnych klas. Zatem 

pośrednio miałam wgląd w rodziny, 
w których funkcjonowało parę setek 
moich uczniów. Gdy reprezentanci 
partii rządzącej zapowiadają wdroże-
nie programów właściwego wychowania 
kobiet do pełnienia ról żon i matek, od 
razu wracam pamięcią do zdarzeń z oj-
cami w roli głównej. Mnie samej trudno 
je było udźwignąć, a co dopiero moim 
siedmio � dziewięcioletnim uczniom.
Zdarzało się bowiem, nie raz i nie dwa, 
gdy jakieś dziecko mówiło mi w tajem-
nicy: � Chciałbym, żeby mój tata już umarł. 
Jedno się nawet o to modliło.
Kiedyś przyszła matka przeprosić i pro-
sić. Przepraszała za nieprzygotowanie 
syna do lekcji i prosiła o trochę cza-
su. Nocą uciekała ze swoimi dziećmi 
z domu. Wszystko tam zostało: i torni-
ster, i książki, i ubranka… Mówiła mi, 
że już  tam nie wróci, bo się boi męża, 
a dzieci boją się go jeszcze bardziej. Ale 
za tydzień, dwa postara się o nowe kred-
ki, zeszyty, kapcie…
Miałam też ucznia, który wiecznie się 
uśmiechał, na dodatek nie zamykała mu 
się buzia. Przyszedł taki czas, że zupeł-
nie zamilkł. Za nic nie mógł skupić uwa-
gi. Zaniepokojona wezwałam matkę. 
A ona opowiedziała mi, jak wieczorami 
musi się barykadować z gromadką swo-
ich dzieci w malutkim pokoju, bo gdy 
mąż popije, biega za nimi po mieszkaniu 
z nożem. Miałam wrażenie, że opowiada 
mi jakiś film grozy, a to były sceny z ży� grozy, a to były sceny z ży-
cia polskiej, katolickiej rodziny. Takiej 
wzorcowej, gdzie jest mama i tata (no 
i dzieci)!

***
Gdy usłyszałam zapowiedzi polskiego 
rządu dotyczące wypowiedzenia Kon-
wencji Stambulskiej, czyli międzynaro-
dowej umowy zajmującej się przemocą 
wobec kobiet i przemocą domową, na-
iwnie pomyślałam, że być może wynika 
to z ustania zjawiska przemocy. 
� Nic podobnego � mówią mi dane, które 
uzyskałam w andrychowskiej Komen-
dzie Policji. Tylko w okresie od stycz-
nia do czerwca br. zarejestrowano tu 40 
„niebieskich kart” (w całym roku 2020 � 
31). Taka karta stanowi zapis faktu inter-
wencji związanej z przemocą w rodzinie. 
Dowiedziałam się również, że najczęst-
szą przyczyną tej przemocy jest alko-
hol. � Jak to? � zdziwiłam się. Przecież 
kapłan na Jasnej Górze mówił i na Wa-
welu chyba też, nawet prezydent wbijał 
mi do głowy, że to LGBiT jest najwięk-
szym zagrożeniem dla rodziny. Źródłem 

całego zła, które przydarzało się moim 
uczniom, wszystkich ich strachów 
i cierpień był alkohol nadużywany 
w znakomitej większości przez ojców, 
heteroseksualnych mężczyzn. Z anali-
zy statystyk pozyskanych parę tygodni 
temu w tejże Komendzie wnioskuję, że 
nic się nie zmieniło. Jak widać, ważni 
panowie z ministerstwa dostrzegli pro-
blem i znaleźli lekarstwo na uzdrowienie 
rodziny. Zaordynowali… właściwe wycho-
wanie kobiet, a mianowicie ugruntowanie 
dziewcząt do cnót niewieścich.
Podczas, gdy szkoły szykują się do wy-
chowywania kobiet, Radio Maryja już 
je naucza  jak być dobrą żoną w sypialni. 
Natomiast mężczyzn instruuje o przy-
należnych im prawach � mąż ma prawo 
domagać się współżycia. 

***
Gdy w latach 80�tych zaczynałam pra-
cę w zawodzie nauczycielki nie istniały 
żadne „niebieskie karty”, „niebieskie 
linie”, a i o Konwencji Stambulskiej � 
zwanej antyprzemocową � nikt nie sły-
szał. Parę dekad później zaczęto głośno 
mówić o problemie przemocy domowej. 
Te karty, dyżury telefoniczne, konwen-
cje… były dla kobiet jak tarcze obronne. 
W świadomości społecznej zaczęło ro-
dzić się przekonanie, że bicie baby to nie 
tradycja rodzinna, ani profilaktyka ujęta 
w przysłowiu: „gdy chłop baby nie bije 
to jej wątroba gnije”, a przestępstwo. 
Od czasu, gdy los polskich rodzin wzięło 
w swoje ręce trio złożone z partii narodo-
wo�konserwatywnej, władzy kościelnej 
oraz szczególnie zafiksowanej na punk-
cie kobiet, wpływowej fundacji Ordo 
Iuris, ich działania zaczęły zmierzać 
w stronę likwidacji kolejnych instrumen-
tów stanowiących dla niejednej żony/
matki ostatnią deskę ratunku.

� Tradition! Tradition! � usprawiedliwiał 
się pan Darwisha, gdy w odpowiedzi na 
moją wyciągniętą na pożegnanie dłoń, 
cofnął swoją jak poparzony. 
� Tradition! Tradition! � będzie mógł 
wkrótce powiedzieć jakiś polski mąż, 
gdy się okaże, że był zmuszony do uka-
rania swojej żony za to, że ta nie ugrun-
towała wystarczająco jakiejś cnoty nie-
wieściej… Na przykład nie okazała się 
zbyt pokorną lub posłuszną. Nie daj Bóg 
� ośmieliła się mieć swoje zdanie! 

Jadwiga Janus
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- Przebywałeś na przymusowych robo-
tach w Niemczech przez wiele miesięcy, 
czy miałeś jakiś kontakt z domem, z An-
drychowem?
� Tak, rodzice pisali do mnie regularnie, 
list szedł 7 do 10 dni. Przesyłali nawet 
paczki, na jakie mogli sobie w tych wo-
jennych warunkach pozwolić. Jak każdy 
młody człowiek miałem też grono znajo-
mych w Andrychowie. Koleżanki Joasia 
Nidecka, Hasia Bylica pomogły przeżyć 
pobyt w Niemczech. Obie pracowały 
w piekarni Franciszka Bylicy i czasami 
przesyłały mi kartki żywnościowe na pie-
czywo, cukier, marmoladę.
- Jak to możliwe, żeby kartki z Polski 
obowiązywały w Niemczech? 
- W każdym regionie były inne kartki 
żywnościowe, ale dla wojska Niemcy 
drukowali kartki uniwersalne zwane 
Reichskarte. Były ważne na całym oku-
powanym przez Niemców terenie. Ja nie 
wspomniałem dotychczas o okropnych 
warunkach bytowania, bo wdaje mi się 
to oczywiste, że czuliśmy głód. Po połu-
dniu dostawaliśmy tak zwany fasunek, 
przydział jedzenia na następny dzień. 
Otrzymywaliśmy na śniadanie i kolację 
kilogram chleba dla 10 osób, wychodziła 
kromka chleba dziennie na osobę, łyżecz-
kę marmolady i łyżeczkę cukru. Jeść się 
chciało stale. Ktoś, kto otrzymał paczkę 
z domu, dzielił się z innymi. Wykorzysty-
waliśmy  też wszystko, co udało się zdo-
być, przechodząc przez wieś. Kawałek ja-
rzyny, jedną marchewkę, jeden ziemniak, 
trochę kminku, soli i gotowaliśmy sami, 
żeby jakoś przeżyć.
- Nie wierzę, że mieliście kuchenkę 
w baraku. Jak gotowaliście?
� Robiliśmy specjalne maszynki do go-
towania. Braliśmy sprężynę o średnicy 
20 mm, w jej środku znajdował się me-
talowy pręt, z jednej strony był izolator. 
Jeden biegun napięcia podłączaliśmy 

do sprężyny, a drugi do wewnętrznego 
pręta. Jeśli woda na zupę była posolona, 
gęstniała w miarę gotowania,  to ostro 
iskrzyło, ale  na szczęście poboru prądu 
nie sprawdzano. Racje żywności jakie do-
stawaliśmy, były niewystarczające. W za-
kładzie przerwa na śniadanie wyglądała 
tak: stały garnki z czarną gorzką kawą, 
nalewaliśmy ją do manierki i siedząc 
przy obrabiarce, łyżeczką chlipaliśmy. 
Chleb, wieczorem otrzymany na śniada-
nie, zjadaliśmy zazwyczaj zaraz. Trudno 
było się powstrzymać. Obiad, a właściwie 
Eintopf, dostawaliśmy w fabryce. Była 
to zupa, w której pływał ziemniak, listek 
kapusty, początkowo nawet kawałeczek 
mięsa. Jednak systematycznie się pogar-
szało, później podawano bardziej ciepłą 
wodę z odrobinami ziemniaków. Włosi, 
którzy nie  mieli żadnej pomocy z domu, 
potrafili stać przy punkcie zwrotu na-

czyń, by lizać miski i łyżki. Taki był głód.
- Mogłeś bez trudu zrealizować otrzy-
mane kartki żywnościowe?
� Teren w Portz�Urbach nie był ogrodzo-
ny, więc zdarzało się wychodzić, by je 
zrealizować, choć nie było to bezpieczne. 
Pamiętam raz po nocnej zmianie i krótkiej 
drzemce wybrałem się po chleb do Wahn. 
Od rana kilkadziesiąt niemieckich samo-
lotów krążyło tam i z powrotem przez 
kilka godzin. W tym momencie, kiedy 
byłem w piekarni, amerykańskie samolo-
ty znienacka spadły na niemiecką eskadrę 
przelatującą nad wioską. Wywiązała się 
kilkunastominutowa walka powietrzna. 
Samoloty wykręcały „beczki”, obstrze-
liwały się wzajemnie, a pociski padały 
wszędzie wkoło. Piekarz zabrał wszyst-
kich do piwnicy i przez maleńkie okien-
ko oglądaliśmy „widowisko”. Amery-
kanie zestrzelili wówczas 17 samolotów. 

Pytajcie! Rozmawiajcie!
Wielu andrychowian, w czasie wojny, było kierowanych na roboty przymusowe do Niemiec. Jak wyglądało życie 
codzienne oraz praca w ewakuowanej z Andrychowa fabryce Areo Stahl produkującej części do niemieckich samolo-
tów  – o tym jest kolejna opowieść pana Stanisława Szczepańskiego. Wzbogaca ją zdjęcie zbombardowanej Kolonii 
przywiezionej jako pamiątka „z wyprawy”. 
Zapewne zakamarki niejednego domu skrywają równie interesujące zdjęcia. Prosimy, dzielcie się z nami!
              Jadwiga Janus

WSPOMNIENIA STANISŁAWA SZCZEPAŃSKIEGO
- w rozmowie z córką Renatą Szczepańską-Potempą, cz. 4

Kolonia po alianckich nalotach, www.pixabay.com
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Spadły one na okoliczne pola i w środek 
wioski. Wszystko płonęło! Groza! Na 
szczęście teren wokół piekarni pozostał  
bezpieczny.  
- Powiedziałeś wcześniej, że oprócz ulo-
tek, które potajemnie  gromadziłeś, ku-
powałeś widokówki z tamtych terenów, 
katedrę w Kolonii, ulice Porz-Urbach, 
widoki miasteczek nad Renem. Co się 
z nimi stało?
� Przywiozłem je, bardzo chciałem po-
kazać rodzinie.  Katedra w Kolonii 
przetrwała bombardowania, choć jedna 
z wież uległa uszkodzeniu, a całość zo-
stała opalona. Chciałem ją zobaczyć z bli-
ska. Zdarzyła się taka niedziela, zaraz po 
przyjeździe do Niemiec, że nie pracowa-
liśmy, więc z kolegami wykorzystaliśmy 
okazję, by udać się do Kolonii. Poszliśmy 
na nogach do Porz, tam wsiedliśmy do 
tramwaju i przedostaliśmy się do cen-
trum. Jechaliśmy tramwajem parę kilo-
metrów przez morze ruin. Wokół unosił 
się niesamowity odór. Zatykaliśmy nosy. 
Zrozumieliśmy, że  pod wałami gruzów 
leżą  niewydobyte ofiary bombardowań. 
Kto był w zasięgu wydobycia tego urato-
wano. Podjechaliśmy pod katedrę, obok 
stał olbrzymi dworzec z podziemnymi 
peronami. Na prowincjuszach, mimo 
zniszczeń, miasto wywierało wrażenie. 
Chodzimy, oglądamy, a tu nagle ktoś kle-
pie mnie w ramię. Oglądam się i widzę 
policję kryminalną. „Ausweis bitte’’ � sły-
szymy. Byłem wygadany, więc mówię, że 
nie ma problemu. Wyciągamy przepust-
ki zakładowe, na których widniało imię, 
nazwisko i po niemiecku napis, że posia-
dacz jest uprawniony do przekraczania 
zakładu Aero�Stahl. Niżej był adres An-
drichau Oberschlesien. Obejrzeli i mówią, 
że tu są Niemcy, a my mamy dokumenty 
ze Śląska. Co tu robimy? Odpowiadamy, 
że dopiero przywieziono nas do pracy.
- Nowych dokumentów jeszcze nie do-
staliście? 
� Nigdy nie otrzymaliśmy nowych do-
kumentów, tylko przepustkę  z An-
drychowa ze zdjęciem, na niej samolot 
i dane osobowe. Policjanci zaprowadzili 
nas do kancelarii policji kryminalnej na 
dworcu głównym. Zaczęło się przesłu-
chanie. Tłumaczyłem, że myśmy dzisiaj 
jedli w fabryce obiad, a na potwierdzenie 
wyciągnąłem łyżkę z kieszonki ubrania. 
Poprosiłem jeszcze, by zadzwoniono do 
zakładu w celu poświadczenia naszej 
prawdomówności. Wszystko bez rezul-
tatu. Aresztowano nas. Siedzimy. Czarne 
myśli krążą nad głowami. Nagle, po 4 go-
dzinach, drzwi  celi się otwierają. Widzi-
my policjanta zakładowego, który mówi: 
„Ja, das ist unsere Jungen” (tak, to są nasi 

młodzieńcy). Wróciliśmy pod eskortą. 
Dostaliśmy naganę za samowolę, choć 
wyjaśnialiśmy, że nikt nie informował 
o zakazie opuszczania terenu.
- Czy udało się wam nawiązać  kontakt 
z innymi Polakami?
� Pewnego razu, przyszedł do naszego 
obozu polski żołnierz  ze stalagu, znaj-
dującego się kilka kilometrów dalej. Na 
początku wojny  położenie więzionych 
w stalagach było tragiczne, ale ja mówię 
o jesieni 1944 roku, kiedy funkcjonował 
Czerwony Krzyż i UNRRA. Dowiedzieli-
śmy się od tych żołnierzy, że otrzymywali 
pokaźne paczki, w nich czekoladę, papie-
rosy… i potrafili przekupić wartowników 
niemieckich, by wyjść za stalag. Ja znam 
tę jasną stronę, lecz to nie była idylla. Za-
częło się wzajemne odwiedzanie. Dziew-
częta pozawierały znajomości. Czytałem 
pamiętniki, już po wojnie, pani Dwornik 
i Krzak, w których o tym  szerzej pisały. 
Raz z kolegą wybrałem się przez las do 
stalagu i dano nam ubrania. Mieliśmy, co 
prawda, ubrania przywiezione z domu 
całkiem porządne, ale liczyliśmy, że może 
się przeżyje, że może da się wrócić do Pol-
ski, dlatego chodziliśmy w zniszczonych 
kombinezonach roboczych. Dostaliśmy 
holenderskie chodaki z drzewa lipowego. 
Jesienią zaczynało być zimno, nogi owijali-
śmy onucami i wiązali sznurkiem lub dru-
tem, bo skarpet nie było. Codziennie cho-
dziliśmy 3 � 4 kilometry tam i z powrotem, 
i cały dzień na nogach, więc potrafiły tak 
się zdzierać, że stopa zaczynała wystawać. 
Musieliśmy je podbijać blachą. Każda ko-
szula, skarpetki, kalesony, spodnie były na 
wagę złota, nie wspominając o jedzeniu. 
- Czy nikomu nie przychodziła myśl, by 
uciec? 
� Pojawiły się takie zamysły. Najpierw 
dwóch zwiało, potem jeszcze trzech, byli 
to andrychowianie i inni Polacy, nikt 
z obcokrajowców. Po wojnie dowiedzia-
łem się, jakie najróżnorodniejsze perype-
tie ich spotkały. Niektórzy nie dotarli do 
Andrychowa, bo zostali złapani. Poje-
chali w niewłaściwym kierunku, w stro-
nę Hamburga lub na południe Niemiec, 
bowiem w czasie bombardowań robiono 
objazdy, stacje zamykano, trzeba było się 
przesiadać, ukrywać, dobrze znać język. 
- To jak w takiej sytuacji zdecydowałeś, 
by jednak uciekać? 
� W tym czasie Amerykanie byli we Fran-
cji, front wschodni zbliżał się, czuło się, że 
Rzesza zaczyna przegrywać. Widać było 
upadek morale u niektórych Niemców. 
Można było za łapówkę załatwić bilet 
na przejazd pociągiem, z małej stacyjki 
w Wahn, do Kolonii i dalej w stronę kraju. 
Wówczas zacząłem wraz z trzema kolega-

mi przygotowania do ucieczki. Dwa dni 
wcześniej odbyło się spotkanie polskiej 
grupy robotników z Schierbergiem, na któ-
rym ostrzegł, że wszyscy, którzy uciekną, 
będą tu sprowadzeni. Powiało grozą, ale 
strachy na lachy, sprawa nagrana, dajemy 
nogę. Mając bilety, zdecydowaliśmy opu-
ścić barak po północy. Walizki spakowane 
i powiązane leżały na szafkach. Najpierw 
zaczęliśmy palić chodaki i kombinezony 
robocze w żeliwnym piecu stojącym na 
środku baraku.  Należały nie do nas tylko 
do poprzedniej grupy, która uciekła dzień 
wcześniej. Tak się robiło. Nie pomyśleli-
śmy, że ubrania nasączone olejem silniko-
wym, rozgrzeją piec do czerwoności. Żar 
buchał, staraliśmy się przygaszać ogień, 
by nie zagrozić drewnianemu barakowi. 
Po 22�ej nastała cisza nocna, położyliśmy 
się, pozorując, że wszystko jest normalnie. 
Naraz słyszymy szczekanie psów, krzyki. 
Drzwi się otwierają, a w nich stają niemiec-
cy żołnierze z psami i policją zakładową. 
Krzycząc, pytają,  gdzie ci ludzie? Świecą 
światło, widać, że na łóżkach przykrytych 
kocami brakuje robotników, którzy uciekli 
poprzedniej nocy. 
- Jak to możliwe, że nie zorientowali się 
od razu, przecież was liczono?
� Pracowaliśmy na dwie zmiany i to chy-
ba utrudniało natychmiastową orientację. 
A rozprężenie wśród pilnujących porząd-
ku, pod koniec wojny, też robiło swoje.
- I co dalej…
� Na ich krzyki nikt nie odpowiada, 
wszyscy stoją obok łóżek. Psy ujadają. 
Na pytanie, kto mówi po niemiecku, ode-
zwałem się. Znów krzyk: Wo sind die 
Leute? Gdzie są ci ludzie?  Jak tu odpo-
wiedzieć? Mówię, że nie ma, uciekli. Pada 
następne pytanie: Czyje to walizki?  Po-
kazują na nasze spakowane do ucieczki. 
Zaczynają je z wściekłością zrzucać. Ale 
za nim doszli do mojej, zrobił się tumult 
na zewnątrz, więc wybiegli, mocno trza-
skając drzwiami. I wtedy, jak w filmie, 
w walizce spadającej z wysokości i ude-
rzającej o ziemię pękły zawiasy i zawar-
tość wypadła. Miałem gruby, związany 
plik ulotek, za posiadanie których groziła 
kara. Cała podłoga baraku została pokry-
ta ulotkami. Momentalnie uświadomiłem 
sobie, w jakie kłopoty mogłem popaść. Po 
chwili konsternacji zacząłem wrzucać je 
do pieca, paląc moje „skarby”. Widoków-
ki ocalały. Na drugi dzień oświadczo-
no nam na apelu, że obóz jest otoczony,  
wszystkie stacje są powiadomione i żeby 
nie planować ucieczki, bo będą strzelać 
do uciekinierów. W tej sytuacji, nawet po-
siadając bilety, kupione za spore wyrze-
czenia, zrezygnowaliśmy na razie z po-
wrotu do kraju.
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Piękna wielowiekowa tradycja obchodzenia Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czy też Święta Zaśnięcia 
Maryi albo też Uroczystości Matki Boskiej Zielnej. SGW w Andrychowie zachęca do udziału w konkursie.

Konkurs „Bukiety na Zielną”

I. Organizator konkursu
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie

II. Cel konkursu “Bukiety na Zielną”
Powrót do zwyczajów , oraz wiedzy o nazwach i zastosowa-
niu większości święconych roślin.
Połączenie modlitwy, piękna, wiedzy o przyrodzie i o właści-
wościach leczniczych roślin.

III. Uczestnicy konkursu
Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu wado-
wickiego i oświęcimskiego. Uczestnikami konkursu mogą 
być również osoby fizyczne � gospodynie.

IV. Założenia konkursu
Przez wieki, w pewne dni w roku, ludzie święcili w kościo-
łach bukiety zawierające zioła, kwiaty, zboża i warzywa.  
W naszym kraju najważniejszymi takimi okazjami były: okta-
wa Bożego Ciała, kiedy święcono wianki i dzień Matki Bo-
skiej Zielnej (15 sierpnia) kiedy święcono bukiety. Święta te 
uzupełniały się wyśmienicie. Po Bożym Ciele święcono zioła 
kwitnące na początku lata, a na Zielną � te kwitnące późnym 
latem.
Poświęcone rośliny miały różnorodne zastosowanie. Bukiety 
i wianki trzymano przez cały rok, wierzono, że chronią od 
nieszczęścia, choroby, czy pioruna. Wianki czasami wieszano 
na drzwiach, a bukiety z Zielnej wkładano za święte obrazy. 
Wyciągnięte z nich zioła lecznicze były szczególnie skuteczne 
w leczeniu ludzi i zwierząt. Badając tradycję używania ziół 
w Polsce zauważono zanik wielu zwyczajów oraz wiedzy  
o nazwach i zastosowaniu większości roślin. Znajomość tego, 
co gdzie się święci, jak się nazywa i jak to używano, to klucz 
do miejscowej wiedzy zielarskiej. Do najczęściej spotykanych 
przy święceniu gatunków należały: piołun, krwawnik, wro-
tycz, dziurawiec, rumianek, bratki polne i miętę. Inne zioła 
kwitnące w tym czasie i wkładane do bukietów to maki, szał-
wia, macierzanka, wrotycz, koper, kminek, koński szczaw, 
boże drzewko, rozmaryn czy melisa. Do bukietów ziół doda-
wano również inne rośliny, takie jak zboża, marchew, jabłka, 
kwiaty.

V. Kryteria ocen
Bukiety będą oceniane na podstawie zdjęć przez Komisję po-
wołaną przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andry-
chowie według następujących kryteriów.

� skład bukietów
� estetyka wykonania
� ogólne wrażenie

VI. Warunki uczestnictwa
Uczestnicy konkursu mogą zgłosić tylko jedną pracę w jednej 
z kategorii*:

� prace przedstawicielek poszczególnych kół KGW;

� prace osób fizycznych � gospodyń;

*Nadesłane na konkurs zdjęcia prac winny być własnością 
autora, należy wykonać 3 ujęcia z przodu , z góry i z gospo-
dynią. Praca winna być opatrzona danymi; nazwisko autora, 
nazwa koła KGW.
Zdjęcia prac należy nadesłać drogą mailową na adres  
wins@andrychow.pl od 12 do 14 sierpnia 2021 r.
Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akcepta-
cją zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Go-
spodyń Wiejskich w Andrychowie z siedzibą ul. Starowiejska 
22a, 34�120 Andrychów moich danych osobowych w zakre-
sie: imię, nazwisko, miejscowość w celu przeprowadzenia 
konkursu.

VII. Nagrody
Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody, które zostaną wrę-
czone w dniu najbliższego zebrania Stowarzyszenia Gospo-
dyń Wiejskich w Andrychowie. Laureaci zobowiązani są do 
osobistego odbioru nagród, zgodnie ze zgłoszeniami.

VIII. Inne ustalenia
Organizator Konkursu “Bukiety na Zielną” Stowarzyszenie 
Gospodyń Wiejskich w Andrychowie zastrzega sobie prawo 
do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizu-
alnych, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wy-
wiadów, nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestni-
ków w celach informacyjnych i promocyjnych. Przetwarzanie 
danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 
2016 poz. 922) wyłącznie w celu realizacji, archiwizacji, pro-
mocji oraz dokumentacji imprezy oraz publikacji tych danych 
na stronie internetowej www.sgw.andrychow.pl
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„Beskidy w kadrze 
zatrzymane” już po raz XX
Trwa XX edycja konkursu fotograficznego „BESKIDY  
W KADRZE ZATRZYMANE”. Tematami tegorocznej edycji 
konkursu są: Wspomnienie; Flora i Fauna. Prace należy 
wykonać na terenie Beskidu Małego, Śląskiego, Żywiec-
kiego, miasta Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego.

Regulamin konkursu znajduje sie na stronie radioandrychow.pl

Konkurs ma na celu przybliżyć życie górali dawniej i dziś. 
Ma też pokazać ich dorobek kulturowy, gospodarczy czy 
społeczny. Prace plastyczne w postaci obrazów, rzeźb i grafik 
ukazują przemiany życia i wierność tradycji. Wystawie towa-
rzyszy bogato ilustrowany katalog.

Ponadto prace: Bolesława Ścigi � mieszkańca Andrycho-
wa oraz Kazimierza Pyclika z Choczni zdobyły III miejsce  
w kategorii „Rzeźba (dorośli)”. Wśród wielu prac zakwalifi-
kowanych do konkursu znalazły się również obrazy Jacka Ja-
rosza z Wadowic (malarstwo) oraz Reginy Pazdur z Roczyn 
(malarstwo na szkle). Wszystkim uczestnikom gratulujemy  
i życzymy kolejnych sukcesów.

- W konkursie wzięło udział 80 uczniów szkół podstawowych i po-
nadpodstawowych i 33 dorosłych. Na konkurs nadesłano łącznie 
145 prac � informuje Organizator.

Protokół z obrad Jury znajdziecie na rok.bielsko.pl 
Wystawę można oglądać do 24 września 2021 r. Po wernisa-
żu nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej „Za 
zasługi dla kultury ludowej” Beskidzcy laureaci Nagrody 
Kolberga.

Współorganizatorzy konkursu:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM”  
w Bielsku�Białej
Miejskie Centrum Kultury w Żywcu

p Fot. Anna Płonka

Artyści z naszej gminy 
nagrodzeni
30 lipca, podczas wernisażu wystawy pokonkursowej „Życie 
górali dawniej i dziś”, ogłoszono wyniki konkursu. Miło nam 
poinformować, iż drewniane rzeźby Zbyszka Burego (Alexa 
Johansona) z Roczyn z cyklu „Kolędnicy Beskidzcy” zdobyły  
I miejsce w kategorii Rzeźba (dorośli) ex aequo z pracą Jó-
zefa Szypuły z Czechowic-Dziedzic w konkursie organizo-
wanym przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej.
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Debiut na Poznańskich Targach

I oto w przepisanym terminie trzy silniki zostały załadowane 
na nasz najlepszy samochód ciężarowy Bedford i owacyjnie 
żegnane pojechały na Targi Poznańskie.
Na pierwszych po wojnie Targach Poznańskich w pawilonie 
przemysłu maszynowego � na honorowym stoisku ozdobio-
nym czerwonym pluszem stanął silnik S-80 – duma Andry-
chowa.
Jak to zawsze jest przyjęte, na otwarcie Targów, zwłaszcza że 
były to pierwsze Targi po wojnie, przybyli przedstawiciele 
władz państwowych, rządu, oraz inne osobistości. Z niecier-
pliwością oczekiwaliśmy odwiedzin naszego stoiska przez 
kogoś właśnie z tych osobistości, nadeszła wreszcie ta ocze-
kiwana chwila: wokół naszego silnika zgrupowała się pewna 
ilość osób z zarządu Targów, przedstawiciele Ministerstwa 
Przemysłu i władz partyjnych. Patrzono na nasz silnik z za-
interesowaniem, ale także z pewnym niedowierzaniem. Przy 
czym padały słowa: Silnik z Andrychowa? Co to za fabryka, prze-

cież w Andrychowie wyrabiają płótna, a nie silniki. A to pewnie 
jakiś stary silnik poniemiecki, tylko na nowo polakierowany.
Po przedstawieniu dokumentacji obecny w składzie przed-
stawicieli władz minister Wang powiedział: No tak, może 
rzeczywiście wykonaliście ten silnik, ale czy on chodzi? W odpo-
wiedzi na powyższe słowa zaprosiliśmy obecnych na teren 
przed halą wystawową, gdzie na wolnym powietrzu stały 
nasze dwa pozostałe silniki, które po niedługiej chwili zostały 
sprawnie uruchomione przez inż. Błockiego i M. Wiktora.
Wszyscy obecni zostali już zupełnie przekonani: posypały się 
gratulacje i liczne słowa uznania dla naszego sukcesu, przy 
czym padły obietnice przyznania odznaczeń państwowych 
dla pracowników najbardziej zasłużonych przy wykonywa-
niu silników, a przede wszystkim obietnice pomocy finanso-
wej dla realizacji naszych dalszych zamierzeń.
W tym całym rozgardiaszu szybko jednak o nas zapomnia-
no. Jedyną pociechą było tylko to, że prawie cała prasa kra-
jowa zamieściła na pierwszych stronach notatkę z Targów 
Poznańskich informującą, że pierwszy po wojnie silnik 
spalinowy został wyprodukowany w Państwowych Zakła-
dach Metalurgicznych w Andrychowie (gazetę z taką notat-
ką przekazałem do archiwum zakładowego, „Rzeczpospoli-
ta” rok IV, nr 112, z dn. 26 kwietnia 1947)
Po sukcesie odniesionym na Targach Poznańskich należało 
rozpocząć przygotowania już do seryjnej produkcji silników 
spalinowych. A więc powiększyć stopniowo stan załogi pro-
dukcyjnej, wyszkolić ją oraz uzbroić zakład w nowe urządze-
nia produkcyjne.

Aby pracownicy mieli w czym mieszkać
Ponieważ na ternie Andrychowa nie było możliwości zaan-
gażowania pracowników posiadających odpowiednie kwa-
lifikacje techniczne w zakresie budowy silników spalino-
wych, należało sprowadzić takich pracowników z Krakowa, 
zwłaszcza że wielu absolwentów Akademii Górniczej chętnie 
przeniosłoby się do Andrychowa, ale trzeba było zapewnić 
im odpowiednie mieszkania.
W tym celu postanowiliśmy rozpocząć budowę osiedla przy-
fabrycznego wzdłuż drogi prowadzącej na Bulowice, powy-
żej naszego zakładu. Nasz projekt jednak natrafił na opór ze 
strony zarządu majątku ziemskiego, który nie tylko zajął sta-
nowisko wręcz wrogie w stosunku do naszych założeń, ale 
ponadto zażądał zwrotu części terenu przyzakładowego, na 
którym pozostały trzy baraki poniemieckie. Aby nie dopuścić 
do jakichkolwiek decyzji ze strony czynników administra-
cyjnych, które nie znały sytuacji, baraki te zostały przez nas 
wyremontowane i zasiedlone przez naszych pracowników, 
którzy znajdowali się w krytycznej sytuacji mieszkaniowej. 
Przed tymi barakami pozostała nie zabudowana część terenu, 
na którym � celem uniknięcia jakichkolwiek niespodzianek � 
postawiliśmy pierwsze obiekty zamierzonego osiedla przy-
zakładowego.
To wstępne założenie było dosyć śmiałe i ryzykowne z tego 
względu, że w tym czasie nie posiadaliśmy żadnych kredytów 
inwestycyjnych. Ale starostwo powiatowe w Wadowicach 
obiecało nam pomoc w postaci materiałów budowlanych, 

Wspomnienia andrychowskie Romana Karatnickiego
Część VI (ostatnia)

Reprodukcję tej notatki z „Rzeczpospolitej” zamieściliśmy 
w tegorocznym lutowym numerze „Nowin”, w artykule 
„Andrychów – miasto robotników”
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a ponadto, jak już wspomniałem poprzednio, otrzymaliśmy 
pewną ilość materiałów budowlanych z b. obozu zagłady 
w Oświęcimiu.
Po uzyskaniu zezwolenia z Wydziału Architektury Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie na podstawie wizji lokalnej 
przeprowadzonej przez inż. arch. Bogdana Laszczkę, przy-
stąpiliśmy do budowy, systemem gospodarczym, bliźniacze-
go budynku mieszkalnego, w którym zaprojektowano miesz-
kania trzyizbowe, jak na owe czasy � komfortowe, a nawet, 
śmiem twierdzić nie bez podstawy, że lepiej zaplanowane 
aniżeli te, które później budowano w Krakowie czy Warsza-
wie, ze ślepymi kuchniami. Kierownictwo budowy sprawo�ślepymi kuchniami. Kierownictwo budowy sprawo� kuchniami. Kierownictwo budowy sprawo-
wał bezinteresownie architekt powiatowy M. Koboz a nad-
zór wykonawczy prowadził Stefan Byrski. Równocześnie 
rozpocząłem starania przez Urząd Wojewódzki w Krakowie 
o przydzielenie nam przez Ministerstwo Rolnictwa terenu 
na stoku wzniesienia � powyżej bocznej drogi, prowadzącej 
do PGR�u. 

Oczyma wyobraźni widziałem tu piękną kolonię domków 
jednorodzinnych, usytuowaną tarasowo, doskonale oświe-
tloną, zwróconą na południowy zachód, pełną zieleni, z wi-
dokiem na całą okolicę Andrychowa.

Prysły nadzieje na zdyskontowanie poznańskiego sukcesu
Z każdym dniem Zakład rozwijał się pod każdym względem. 
Poszczególne komórki organizacyjne działały coraz spraw-
niej. Z małej drużyny bojowej, liczącej niespełna 40 ludzi wy-
rósł już wypróbowany batalion, liczący kilkuset ludzi, tylko, 
że na wojnie jest inaczej � często z batalionu pozostaje tyle, 
ile liczy drużyna. Miło mi było patrzeć na tych pełnych zapa-
łu, doskonale pracujących ludzi, na tych, którzy pierwszym 
okresie wytrwali  mimo całego szeregu trudności i niedostat-
ków.
Mimo niechęci do pisania o złych sprawach muszę jednak 
wspomnieć, że w Centralnym Zarządzie Przemysłu Moto-
ryzacyjnego w Warszawie nie znaleźliśmy takiego opiekuna, 
jakiego spodziewaliśmy się znaleźć, zwłaszcza po naszym 
sukcesie odniesionym w Poznaniu. Wszelkie obietnice odno-
śnie przydziału odpowiednich urządzeń produkcyjnych, jak 
i kredytów inwestycyjnych uleciały z wiatrem. Tymczasem 
część zabudowań produkcyjnych o powierzchni 6,457 m2 
wymagała kapitalnego remontu � w halach tych więźba da-
chowa była uszkodzona pociskami artyleryjskimi, co groziło 
zawaleniem się dachu, a ponadto wykluczało zainstalowanie 
tam urządzeń produkcyjnych z powodu zacieków, jakie po-
wstawały w czasie opadów deszczowych i utrzymującej się 

stale wilgoci. Równocześnie doszło do mojej wiadomości, że 
przyrzeczone nam kredyty zostały przerzucone na fabrykę 
rowerów. Z powyższych i jeszcze innych przyczyn popadłem 
w konflikt z C.Z.P.M., a było to tak:
Dotychczasowy dyrektor CZPM inż. Jan Dąbrowski, świet-
ny fachowiec, autor licznych publikacji technicznych w okre-
sie międzywojennym, były dyrektor Fabryki Lokomotyw 
w Chrzanowie, na skutek pewnych intryg odszedł z CZPM. 
Na jego miejsce przyszedł inny dyrektor, który przed wojną 
był właścicielem sklepu z rowerami. Nowy dyrektor nie tylko 
nie interesował się Andrychowem, ale całemu przemysłowi 
motoryzacyjnemu przyniósł poważne szkody, co zresztą dla 
tego pana skończyło się bardzo nieprzyjemnie. Pewnego dnia 
zjawił się u mnie inż. Czerwiński z Bielska; od niego to do-
wiedziałem się, że nowy dyrektor, p. S. jest za mnie bardzo 
niezadowolony, bo nie idę na rękę, a poza tym Karatnicki wy-
daje pieniądze na kwiatki, a co się robotnicy znają na kwiatkach. 
To niepójście „na rękę” dotyczyło pewnych propozycji posta-
wionych mi przez dyr. S., również przez inż. Czerwińskiego, 
których ze względów czysto prawnych nie mogłem przyjąć.
Widząc tak nieprzyjazny stosunek dyrektora S. i narastają-
ce z tego powodu trudności złożyłem wypowiedzenie, któ-
re zresztą zostało skwapliwie przyjęte, bo rychło zjawił się 
w Andrychowie inż. Matyja, któremu przekazałem moje 
stanowisko. Pewnego listopadowego dnia 1947 r. opuściłem 
Andrychów, właściwie na zawsze.

Dokładnie dnia 19 maja 1948 roku zjawił się w moim nowym 
biurze, w którym pracowałem, dyrektor Zjednoczenia Prze-
mysłu Motoryzacyjnego w Łodzi inż. Gutman wraz z prze-
wodniczącym Rady Zakładowej z Zakładów w Andrychowie 
K. Kolbrem i jeszcze kimś, czyjego nazwiska nie pamiętam, 
proponując mi, abym powrócił na stanowisko dyrektora 
Zakładów w Andrychowie, bo inż. Matyja już odszedł. Nie-
stety � z przykrością musiałem odmówić, ponieważ już się 
zaangażowałem do innych prac, a przede wszystkim podpi-

Blok mieszkalny przy ul. Krakowskiej, wybudowany przez 
Państwowe Zakłady Metalurgiczne z inicjatywy Dyr. Ka-
ratnickiego Fot. A. Fryś

Zdjęcie załogi Państwowych Zakładów Metalurgicznych 
wykonane z okazji pożegnania Dyrektora Romana Karat-
nickiego. Dyrektor Karatnicki siedzi w środku, w pierw-
szym rzędzie. Zdjęcie to, wraz ze szczegółowym opisem 
było reprodukowane w numerze 11/2013 „Nowin”, w ar-
tykule „Rodzinne zdjęcie pracowników PZM”. Fot. Alojzy 
Stuglik, własność Archiwum Państwowe w Katowicach, 
oddział w Bielsku-Białej
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sałem z Ministerstwem umowę na opracowanie dokumenta-
cji i organizację trzech baz remontu obrabiarek w Poznaniu, 
Zabierzowie i w Tarnobrzegu, oraz na budowę i organizację 
fabryki pras w Żywcu. Następnie pochłonęły mnie Inn dalsze 
prace, wśród nich nawet modernizacja fabryki metalowej i fa-
bryki wyrobów z mas plastycznych w Wadowicach.

Chwila zadumy
Czas płynął, mijały lata � nadszedł listopad 1975 roku. Tym 
razem nie z Andrychowa, ale z Krakowa do Andrychowa je-
chałem zaproszony przez Dyrekcję i Samorząd Robotniczy na 
uroczyste XXX�lecie Wytwórni Silników Wysokoprężnych. 
Jakżeż to dziecko Andrychowa się rozrosło! Patrzyłem z po-
dziwem i radością na piękny, harmonijny zespół ogromnych 
budynków fabrycznych, na przestronne, połyskujące szkłem 
hale, na imponujące, nowoczesne zestawy sprzętu produk-
cyjnego � jakże inny widok od tego sprzed 28 lat. I pomyśla-
łem sobie, iż dobrze się stało, że przed 30 laty nie opuściłem 
z rezygnacją � jak mi to wskazywał zimny rozsądek � tych 
jakże skromnych wówczas, spustoszonych i zniszczonych 
pomieszczeń poniemieckiej fabryki.
Na zakończenie przyznam się, że kiedyś, pracując jeszcze w An-
drychowie, skrycie marzyłem, że może uda się przekształcić Za-
kład w fabrykę samochodów, ale nie małolitrażowych, ale uni-
kalnych, na wzór niektórych niemieckich, lub włoskich fabryk 
samochodowych. Obecnie mogę życzyć następnemu pokoleniu 
fabrycznemu, aby w roku 2000�nym rozpoczęło produkcję silni-
ka opartego już na innym (może wodór!) paliwie, nie na ropie 
i aby „nasz” Zakład rozwijał się dalej tak jak dotąd i był nadal 
świadectwem wzorowym i dumą polskiego przemysłu. 

W sercu zachowam do końca piękne wspomnienia o wielkim 
trudzie początków i o ludziach, którzy mi w wielkim trudzie 
wiecznie towarzyszyli.
ROMAN KARATNICKI
Wydaje mi się, że my wszyscy andrychowianie, powinniśmy 
zachować w sercu ciepłe  wspomnienie o Romanie Karatnickim 
i innych dzielnych pionierach Wytwórni Silników Wysoko-

prężnych. Nie spełniły się co prawda jego marzenia o produkcji 
w Andrychowie silników napędzanych wodorem, ale samocho-
dy � co prawda nie unikalne, lecz użytkowe (furgonetki LDV) 
� były w WSW Andoria przez pewien czas montowane.

P.S. Czy, gdy czytali Państwo ostatni odcinek wspomnień, 
niektóre fakty nie wydawały się Państwu znajome? Na przy-
kład sprzedawca rowerów awansowany na poważny urząd 
w administracji państwowej w miejsce kompetentnego inży-
niera? 
A czy prośba o powrót Romana Karatnickiego na stanowi-
sko dyrektora nie jest analogiczna do sprawy śp. inż. Janusza 
Kuna, którego poproszono aby wrócił na funkcję prezesa An-
dropolu niedługo po tym, jak go stamtąd usunięto?

A.F.

Zdjęcie lotnicze WSW Andoria wykonane około roku 
1985. Spełniły się życzenia dyrektora Karatnickiego wpi-
sane do księgi pamiątkowej przed 10 laty, zakład faktycz-
nie imponująco się rozwinął. Fot. ze zbiorów M. Sumery 

Rok 1975. Dyrektor Roman Karatnicki zaproszony na 
obchody 30-lecia WSW „Andoria” wpisuje się do księgi 
honorowej. Treść wpisu: „Najserdeczniejsze życzenia dal-
szego rozwoju tak wspaniałego Zakładu, oraz wiele ser-
deczności dla Załogi i Dyrekcji Karatnicki 02.11.1975” Foto: 
K. Witoszyńska

Audycje historyczne 
 w każdą środę o 12.00
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„Książkobranie”

KUPON III
Wydanie sierpniowe

Hasło:

Przypominamy, że na każdym mieszkańcu Polski spo-
czywa obowiązek, by wziąć udział w Narodowym Spi-
sie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Spis trwa 
do 30 września br.
Najdogodniejszą i obowiązkową formą udziału w spisie 
pozostaje samospis. Można go wykonać o każdej porze 
na dowolnym urządzeniu mobilnym podłączonym do 
Internetu, w domu lub gminnym punkcie spisowym.
*Nie odkładaj spisu na ostatnią chwilę. Obowiązku spi-
sowego można dopełnić drogą internetową lub telefo-
niczną do momentu aż skontaktuje się z Tobą rachmistrz 
spisowy. Jeśli rachmistrz zadzwoni lub odwiedzi nas 
w domu, zgodnie z ustawą o narodowym spisie po-
wszechnym ludności i mieszkań (art. 17a ust. 1�3) nie 
możesz odmówić mu przekazania danych.*
*Nr telefonu do kontaktu z Gminnym Biurem Spisowym 
w Andrychowie � 33 842 99 41*

Spisz się!
Trwa spis powszechny i wszyscy mamy obowiązek wziąć 
w nim udział. Jeśli tego nie zrobimy, może nas czekać 
nawet kara do 5 tys. zł. Rozmawialiśmy dziś o tym w Ra-
diu Andrychów, którego gościem był Krzysztof Adamus 
z Urzędu Miejskiego. Pan Krzysztof zajmuje się spisem 
powszechnym. Po audycji otrzymaliśmy tez z UM infor-
macje na ten sam temat – czytajcie poniżej.

Małopolska: ponad połowa 
bonów aktywowana

W Małopolsce rodzice aktywowali przeszło 226 tys. bo-
nów na 388 tys. przygotowanych w regionie. Na realiza-
cję płatności jest czas do 31 marca 2022 r., bo wtedy mija 
ważność bonów.

Wartość aktywowanych bonów w województwie to nie-
mal 124,5 mln złotych, a suma płatności nimi osiągnęła 
wysokość 90,5 mln złotych. Na 226 tys. aktywnych bonów  
małopolscy rodzice całkowicie wykorzystali 75 tys. z nich.  
W regionie łączna wartość przygotowanych bonów tury-
stycznych sięga 206,3 mln złotych.
W całym kraju z bonów skorzystali rodzice i opiekunowie 
ponad 3,5 mln dzieci. Dotychczas 2,4 mln Polaków aktywo-
wało bony turystyczne na kwotę 2,1 mld złotych. Łączna 
wartość już zrealizowanych płatności wynosi 930 mln zło-
tych.
Polski Bon Turystyczny jest dostępny na Platformie Usług 
Elektronicznych ZUS. Jest przyznawany na podstawie da-
nych, które przekazują jednostki wypłacające świadczenie 
Rodzina 500 plus. Uprawnieni rodzice znajdą go w zakład-
ce „Ogólny”. Tam w menu bocznym trzeba wejść w zakład-
kę „Polski Bon Turystyczny”, a następnie „Mój bon”.
Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicz-
nego, które chcą przyjmować płatności bonem za usługi 
hotelarskie lub imprezy turystyczne, powinny wpisać się 
na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną 
(POT). Do tej pory zgłosiło się ich około 27 tysięcy.
Żeby przystąpić do programu trzeba wypełnić „Oświad-
czenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożyt-
ku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski 
Bon Turystyczny”, które jest na PUE ZUS.
Aby płatności trafiały do przedsiębiorców turystycznych  
i organizacji pożytku publicznego, muszą one podać numer 
konta. Dlatego apel do przedsiębiorców, aby sprawdzali 
numer swojego rachunku bankowego. Zdarza się bowiem, 
że niektóre numery rachunków są błędne lub zamknięte.

Źródło: ZUS
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historia

sierpień

Z lektury starych „Nowin”
Jak co miesiąc przyglądamy się zawartości archiwalnych numerów „Nowin Andrychowskich” i wspominamy, jakimi 
wydarzeniami żyli mieszkańcy naszej gminy w ciągu ostatnich 30 lat. W sierpniowych numerach znajdziemy m.in. 
informator wakacyjny z 1991 r., teksty o stanie bezrobocia w gminie u progu lat 90., a także o remontach przepro-
wadzanych w naszej okolicy na przełomie XX i XXI wieku. Nie zabraknie również relacji z dorocznego odpustu na 
Trzonce, przypomnimy też, jak w Nowinach pisano o międzynarodowych sukcesach Grzegorza Fijałka i przebiegu 
„kocierskiego” etapu Tour de Pologne w 2019 r.

Wybrała i opracowała Daria Rusin 

2011

2019

2003 2004
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Propozycje książkowe Miejskiej Biblioteki Publicznej

Propozycje płytowe sklepu muzycznego „Mikrus”

Czasami w nazwie chlupie woda, ukry-
wa się jakieś zwierzę lub można wy-
szukać coś smacznego do zjedzenia. 
Z nazwy możemy odgadnąć, czy miej-
scowość leży głęboko w lesie, czy może 
nad bagnami. Dlaczego nie powinny 
nas śmieszyć Pupki? Co ma wspólnego 
pacan z Pacanowem? Jaką nazwę miej-
scowości najtrudniej wymówić?

[znak.com.pl]

Magdalena Witkiewicz
„Wizjer”

W życiu Laury, młodej samotnej matki, 
zaczynają dziać się niewiarygodne rze-
czy. Niektórzy znajomi znikają bezpow-
rotnie bez zapowiedzi, inni ulegają dzi-
wacznym wypadkom bądź popełniają 
samobójstwa. Czy podejrzana seria wy-
darzeń w jej życiu ma jakiś związek 
z pracą, którą kobieta wykonuje, czyli 
projektowaniem i prognozowaniem za-
chowań oraz potrzeb konsumentów?

 [gwfoksal.pl]

Matt Haig
„Biblioteka o północy”

Nora Seed staje w obliczu takiej właśnie 
szansy. Kiedy śmierć kota okazuje się 
ostatnią kroplą, która przepełnia czarę, 
postanawia rozstać się z tym światem i... 
trafia do Biblioteki o Północy. Otrzymu-
je możliwość nowego życia i dokonania 
innych niż dotąd wyborów � może wy-
brać inny kraj zamieszkania, uratować 
związek z narzeczonym, zrealizować 
marzenie o zostaniu glacjolożką…

Michał Rusinek
„Wytrzyszczka, czyli tajemnice nazw 

miejscowości”

Na krążku zatytułowanym „Human” 
trafią m.in. single „Rescue Me”, „Some-
body To Love”, „Wanted” oraz „Didn’t 
I”. Autorami kawałka są Ryan Tedder, 
Brent Kutzle, Zach Skelton, James Abra-
hart oraz Kygo. „Didn’t I” wyprodu-
kowali Tedder i Kutzle, a współprodu-
centem jest John Nathaniel. Do kawałka 
powstał klip w reżyserii Christiana 
Lamba, który wcześniej zrealizował kli-
py do „Rescue Me” oraz „Wanted”. 

[empik.com]

Bednarek 
„Inaczej” 

To kolejny etap mojej muzycznej podró-
ży, podczas której wciąż uczę się czegoś 
nowego i pozwalam sobie na odkry-
wanie i łączenie nieznanych mi wcze-
śniej gatunków muzycznych. Wspólnie 
z Jankiem Smoczyńskim staraliśmy się, 
aby brzmiała nowocześnie, zaskakiwa-
ła formą, a przede wszystkim brzmiała 
„inaczej„ niż wszystkie albumy, które 
dotychczas wydałem. Bądźcie ze mną 
w tej dźwiękowej ekspedycji i przeży-
wajcie ją całą wrażliwością, jaką w sobie 
macie � Kamil Bednarek. [empik.com]

Organek 
„Ocali nas miłość”

Album ten został stworzony przez ze-
spół Ørganek z okazji 77 rocznicy Po-
wstania Warszawskiego. Punktem wyj-
ścia dla twórców były zdjęcia jednego 
z najsłynniejszych powstańczych foto-
reporterów. Eugeniusza Lokajskiego ps. 
Brok. Tomasz Organek pod wpływem 
emocji powstańców oraz ulic Warszawy 
roku 1944 ujętych na fotografiach napi-
sał teksty piosenek, które brzmią bardzo 
aktualnie. Album „Ocali Nas Miłość” to 
swego rodzaju most pomiędzy rokiem 
1944 a 2021.                              [empik.com]

OneRepublic 
„Human”
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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
SIERPIEŃ 2021

9.08.2021 r. (poniedziałek) 14:30-18:30 
11.08.2021 r. (środa) 14:30-19:00 

12.08.2021 r. (czwartek) 14:30-19:00
16.08.2021 r. (poniedziałek) 14:30-18:30 

18.08.2021 r. (środa) 8:00-12:30 
19.08.2021 r. (czwartek) 8:00-12:30

23.08.2021 r. (poniedziałek) 11:00-15:00 
25.08.2021 r. (środa) 14:30-19:00 

26.08.2021 r. (czwartek) 14:30-19:00
30.08.2021 r. (poniedziałek) 8:30-12:30

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

W mammografii mogą wziąć udział ubezpieczone Panie 
w wieku 50�69 lat, które nie miały wykonanej mammografii 
w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są 
w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pi-
semne wskazanie do wykonania ponownej mammografii 
po upływie 12 miesięcy. Programem nie są objęte Panie, 
u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotwo-
rowe o charakterze złośliwym w piersi. Uprzejmie infor-
mujemy, że przed badaniem wymagana jest rejestracja pod 
nr tel. 58 666 24 44 lub na mammo.pl/formularz. W celu 
weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem tele-
fonicznym prosimy przygotować dowód osobisty. Na ba-
danie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mam-
mografii.

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie 
oczekiwała na Panie w Andrychowie – 25 sierpnia 2021 
w godzinach od 8.30 do 12.00 na Placu Adama Mickiewicza.

Zachęcamy do systematycznego wykonywania badań 
zgodnie z zaleceniami Programu. Tylko przestrzeganie 
terminów kolejnych mammografii umożliwia wykrycie 
potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie roz-
woju choroby i pozwala na rozpoczęcie natychmiastowego 
i skutecznego leczenia, które daje niemal 100 % gwarancję 
powrotu do zdrowia. Więcej informacji na temat mammo-
grafii na stronie www.mammo.pl.

W związku z epidemią Covid�19 w trosce o zdrowie i bez-
pieczeństwo Pań i personelu medycznego prosimy zrozu-
mienie dla podjętych środków ochrony oraz o stawienie się 
na badanie w maseczce ochronnej w czasie wyznaczonym 
podczas rejestracji.

Źródło: LUXMED

Mammografia w Andrychowie

LUXMED jeden z największych realizatorów Programu 
Profilaktyki Raka Piersi zaprasza na bezpłatną mammo-
grafię dla Pań w wieku od 50 do 69 lat. Badania refun-
dowane przez NFZ wykonywane są w mobilnej pracowni 
mammograficznej.
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L.p Numer rejonu służbowego
Dzielnicowy odpowiedzialny za 

realizację

Miejsce, rejon zagrożony, plan działania

1 REJON SŁUŻBOWY Nr 1
Dzielnicowy:
sierż. sztab. Łukasz Michałek

Rejon sklepu „Kaufland „w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 83G.
Plan działania: przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń 
o charakterze porządkowym, głównie spożywania alkoholu i żebrania. 

2 REJON SŁUŻBOWY Nr 2
Dzielnicowy:
st. asp. Mateusz Zybek

Rejon stawu w Parku Miejskim w Andrychowie 
Plan działania: przeciwdziałanie gromadzeniu się osób spożywających 
alkohol oraz zakłócających ład i porządek publiczny dopuszczających się 
dewastacji mienia.

3 REJON SŁUŻBOWY Nr 3
Dzielnicowy:
mł. asp. Justyna Mrzygłód

Rejon mostku przy ul. Niecałej w Andrychowie.
Plan działania: przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń  
o charakterze porządkowym, głównie zakłóceń ładu i porządku 
publicznego, zaśmiecania, spożywania alkoholu.

4 REJON SŁUŻBOWY Nr 4
Dzielnicowy:
st. asp. Paweł Kliś

Rejon placówek przy ul. Lenartowicza 40d w Andrychowie
Plan działania: przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń 
o charakterze porządkowym przez osoby gromadzące się w w/w rejonie 

5 REJON SŁUŻBOWY Nr 5
Dzielnicowy:
mł. asp. Michał Sporysz

Rejon Szkoły Podstawowej i boiska mieszczącego się 
w Andrychowie przy ul. Włókniarzy 10a.
Plan działania: przeciwdziałanie gromadzeniu się osób dopuszczających 
się popełniania wykroczeń o charakterze porządkowym głównie 
spożywających alkohol zaśmiecania.

6 REJON SŁUŻBOWY Nr 6
Dzielnicowy:
asp. Wojciech Szuba

Rejon stacji paliw mieszczącej się w Sułkowicach przy ul. Beskidzkiej 
65a
Plan działania: przeciwdziałanie  gromadzeniu się osób, dopuszczających 
się czynów zabronionych polegających na spożywaniu alkoholu. 

7 REJON SŁUŻBOWY Nr 7
Dzielnicowy:
mł. asp. Piotr Rusin

Rejon nadbrzeża rzeki Pracicy w rejonie os. Praciaki 32 
w Rzykach.
Plan działania: przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń 
o charakterze porządkowym, głównie zaśmiecania przez osoby 
gromadzące się w w/w miejscu.

8 REJON SŁUŻBOWY Nr 8
Dzielnicowy:
asp. Mateusz Cłapa

Rejon parkingu przy Szkole Podstawowej w Inwałdzie przy ul. Wadowickiej 
79.
Plan działania: przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń 
o charakterze porządkowym, głównie zakłóceń ładu i porządku 
publicznego , spożywania alkoholu w miejscu zabronionym.

9 REJON SŁUŻBOWY Nr 9
Dzielnicowy:
mł. asp. Grzegorz Byrski

Rejon Szkoły Podstawowej w Brzezince Dolnej ul. Słoneczna 5 
Plan działania: przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń 
o charakterze porządkowym przez osoby gromadzące się 
w w/w rejonie dopuszczające się zakłóceń ładu i porządku publicznego, 
spożywania alkoholu w miejscach zabronionych oraz zaśmiecania.

10 REJON SŁUŻBOWY Nr 10
Dzielnicowy:
asp. sztab. Kamil Pytel

Rejon biblioteki na ul. Centralnej 5 w Wieprzu
Plan działania: przeciwdziałanie  zakłóceniom ładu i porządku 
publicznego oraz spożywania alkoholu, zaśmiecania, grupowania się 
osób.

11 REJON SŁUŻBOWY Nr 11
Dzielnicowy:
sierż. sztab. Marcin Biczak

Rejon przystanku autobusowego w Frydrychowicach przy ul. Centralnej 2
Plan działania: przeciwdziałanie gromadzenia się osób dopuszczających 
zakłóceń ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu 
w miejscu zabronionym oraz zaśmiecania.

Przedstawiamy wykaz działań dzielnicowych KP w Andrychowie
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Zgodnie z regulaminem, w takich przypadkach w lidze po-
zostaje drużyna z najwyższego miejsca spadkowego. Jest nią 
właśnie Burza Roczyny. Jak informuje Małopolski Związek 
Piłki Nożnej, roczyński klub zgłosił w wyznaczonym termi-
nie kobiecy zespół do rozgrywek IV ligi w sezonie 2021/2022. 
Natomiast drużyna ta nie widnieje w wykazie uczestników 
Pucharu Polski.

jd Fot. Panda LKS Burza Roczyny

Futbolistki z Roczyn 
pozostały w IV lidze

Piłkarki Panda LKS Burzy Roczyn będą grać nadal w IV 
lidze. Stało się to możliwe po rezygnacji z udziału w roz-
grywkach Górnika Wieliczka.

Już w I rundzie doszło do lokalnych derbów między zespołami  
z naszej gminy. Gronie Zagórnik zmierzyły się bowiem u siebie 
ze Zniczem Sułkowice Bolęcina, przegrywając 1:2. Halniak Targa-
nice w Bachowicach wygrał z Borowikiem 7:2, Leskowiec Rzyki 
przegrał z Dębem Tomice 0:2. Z kolei w II rundzie Huragan In-
wałd wygrał z Dębem Tomice 3:2, Znicz Sułkowice Bolęcina roz-
gromił Relaks Wysoka 9:1, a Halniak Targanice pokonał Amatora 
Babica 6:3. Jak co roku, wyżej notowane zespoły dołączą do zma-
gań w kolejnych rundach. Przypomnijmy, że trofeum na szczeblu 
wadowickiego podokręgu broni Beskid Andrychów. 

gs Fot. Grzegorz Sroka

W sobotę (3 lipca) stadion Znicza Sułkowice Bolęcina opano-
wała młodzież, która walczyła w XVII Turnieju Młodzików 
i Orlików. W niedzielę z kolei przyszła pora na zawody, 
w których do walki stanęli reprezentanci okolicznych firm 
i instytucji. Nie zabrakło dodatkowych atrakcji, jak tradycyjna 
loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami czy bufet. Tydzień 
później na stadionie LKS Burza odbyła się kolejna impreza, 
tym razem był to festyn sportowo�rodzinny. Na uczestników 
czekała cała masa atrakcji, między innymi turniej Burza Cup, 
mecz gwiazd Burzy, zabawa taneczna, a także loteria z atrak-
cyjnymi nagrodami. 

gs Fot. Grzegorz Sroka

Ruszył Puchar Polski

Na szczeblu wadowickiego Podokręgu Piłki Nożnej roz-
poczęły się rozgrywki Pucharu Polski. Wśród ekip wal-
czących na najwcześniejszym etapie znalazły się drużyny: 
Halniak Targanice, Znicz Sułkowice Bolęcina, Gronie Za-
górnik, Leskowiec Rzyki, czy Huragan Inwałd. 

Sportowych festynów czas

W ostatnich tygodniach zorganizowane zostały przez klu-
by sportowe w Roczynach i Sułkowicach Bolęcinie atrakcyj-
ne wydarzenia sportowe, które zgromadziły szerokie rze-
sze mieszkańców, mogących śledzić zmagania na boisku, 
a także wziąć udział w loteriach czy zabawie tanecznej. 
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W grupie „andrychowsko�wadowickiej” Keeza Klasy A za-
grają następujące zespoły: Amator Babica, Dąb Paszkówka, 
Nadwiślanka Brzeźnica, Orzeł Wieprz, Burza Roczyny, Wi-
kliniarz Woźniki, Znicz Sułkowice, Astra Spytkowice, Hal-
niak Targanice, Huragan Inwałd, Olimpia Chocznia, Borowik 
Bachowice, Przełęcz Kossowa, Wisła Łączany, WKS Żarek 
Barwałd, Gród Grodzisko. Z kolei w grupie „susko�kalwaryj-
skiej” mierzyć się będą: Halniak Maków, Garbarz Zembrzyce, 
Huragan Skawica, Strzelec Budzów, Naroże Juszczyn, KS Ko-
rona Skawinki, Jałowiec Stryszawa, KS Bystra, BCS Zawoja, 
Żuraw Krzeszów, Lachy Lachowice, Kalwarianka II Kalwaria 
Zebrzydowska, Skawa Jaroszowice, KS Leńcze, Grom Grze-
chynia.

Z kolei na szczeblu Keeza Klasy B grupa „andrychowsko-
�wadowicka” połączy takie drużyny, jak: Gronie Zagórnik, 
Victoria Półwieś, Sokół Frydrychowice, Halniak II Targanice, 
Relaks Wysoka, Sokół Chrząstowice, Płomień Sosnowice, Le-
skowiec Rzyki, Czarni Koziniec, Dąb Tomice, Zaskawianka 
Wadowice, Orzeł Radocza, Iskra Klecza, Skawa Witanowi-
ce. W B�klasie „susko�kalwaryjskiej” zagrają z kolei: Jubilat 
Izdebnik, Żarek Stronie, Dąb Sidzina, Tempo II Białka, Świt 
Osielec, Chełm Stryszów, LKS Bieńkówka, Spartak Skawce, 
Cedron Brody, Jastrzębianka Jastrzębia, Stanisławianka Stani-
sław, Olimpia Zebrzydowice, Sosnowianka Stanisław, Zryw 
Lanckorona. 

To spora zmiana zwłaszcza dla A�klasowiczów, którzy 
w przeszłości walczyli w jednej grupie. Tymczasem do sporej 
rewolucji dojdzie też na wyższych szczeblach, ale dopiero za 
rok, bo jak informujemy w tym numerze Nowin w osobnym 
artykule, od sezonu 2022/2023 utworzony ma zostać między 
innymi dodatkowy szczebel pomiędzy “okręgówką” a IV ligą 
� będzie to wojewódzka V liga, podzielona na dwie grupy, tak 
jak dotychczasowa IV liga (zachód i wschód). O szczegółach 
piszemy obok. 

gs Fot. Grzegorz Sroka

Nowa struktura rozgrywek lokalnych
Wadowicki Podokręg Piłki Nożnej poinformował o zmianach w strukturze rozgrywek w Keeza Klasie A oraz Keeza 
Klasie B, do których dojdzie już od rozpoczynającego się w sierpniu sezonu 2021/2022. Od teraz oba te szczeble będą 
miały po dwie grupy - jedna łączyć będzie drużyny z okolic Andrychowa i Wadowic, a druga z rejonu Suchej Beskidz-
kiej i Kalwarii Zebrzydowskiej.

Keeza IV liga podzielona jest dotychczas na grupę zachodnią 
i wschodnią. Zmiana tego systemu na jedną grupę obejmu-
jącą całe województwo ma uprościć kwestię awansów do III 
ligi (obecnie rozgrywany jest baraż pomiędzy mistrzami obu 
grup), a także podnieść poziom sportowy, bo w nowej jedno-
grupowej IV lidze zagrają tylko najlepsze ekipy ze wschodu 
i zachodu.

Oznacza to, że nadchodzący sezon 2021/2022 będzie wyjąt-
kowy, bo zajęta pozycja zdeterminuje, do której ligi trafi dany 
zespół. Najlepsza część stawki zakwalifikuje się do nowej, 
jednogrupowej IV ligi (nieoficjalnie mówi się, że może to być 
nawet tylko po siedem zespołów z grupy, ale szczegółowe 
zasady awansów i spadków nie zostały jeszcze opublikowa-
ne). mZespoły, które nie wywalczą przepustki do nowej IV 
ligi będą miały szansę zagrać w nowej V lidze, czyli na do-

datkowym szczeblu, który powstanie pomiędzy IV ligą a kla-
sami okręgowymi (te mają pozostać w niezmienionej formie, 
a więc na naszym terenie „okręgówka” nadal łączyć będzie 
podokręgi wadowicki, oświęcimski i chrzanowski). V liga zo-
stanie podzielona podobnie jak obecna IV liga � na wschod-
nią i zachodnią.

MZPN ma ciekawe plany związane z nową strukturą rozgry-
wek. Prócz wspomnianych korzyści z podniesienia poziomu 
sportowego i uproszczenia zasad awansu do III ligi, rozgryw-
ki zyskają także medialnie. � Planowane są m.in. relacje telewi-
zyjne z najciekawszych meczów i dedykowany tej lidze magazyn 
TV na kanale YouTube. Skorzysta na tym małopolski futbol, kibice, 
a także same kluby � czytamy na mzpnkrakow.pl.

gs

Rewolucja w małopolskim futbolu
Małopolski Związek Piłki Nożnej poinformował o podjęciu uchwały dotyczącej zmiany systemu rozgrywek wojewódz-
kich: od sezonu 2022/2023 z dwóch grup IV ligi utworzona zostanie jedna, a szczebel niżej powstaną dwie grupy V ligi. 
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Przypomnijmy, że nadchodzący sezon Keeza IV ligi zapowia-
da się wyjątkowo, bo będzie stanowił swego rodzaju kwalifi-
kacje do nowej, jednogrupowej IV ligi, która ma zostać utwo-
rzona w sezonie 2022/2023, a także do nowej V ligi, która ma 
powstać wtedy pomiędzy klasą okręgową a IV ligą. Oznacza 
to, że na szczeblu IV ligi w nowym, jednogrupowym wyda-
niu, utrzyma się bardzo ograniczona liczba ekip z obecnych 
grup zachodniej i wschodniej � nieoficjalnie mówi się nawet 
tylko o siedmiu na grupę, ale zasady awansów i spadków nie 
zostały jeszcze oficjalnie ogłoszone.

Andrychowianie ruszą do walki o ligowe punkty już po-
czątkiem sierpnia, a runda jesienna ma potrwać do listopa-
da. W stawce znajdzie się 5 nowych drużyn � z III ligi spadła 
Jutrzenka Giebułtów, a z klas okręgowych awanse uzyskały 
Tempo Białka, TS Węgrzce, Wiślanka Grabie oraz Wieczysta 
Kraków. Wieczysta będzie w tym sezonie faworytem do mi-
strzostwa i awansu, bo skład tej drużyny złożony jest z graczy 
doświadczonych na najwyższych szczeblach, wśród których 
nie brakuje też byłych reprezentantów Polski w osobach Sła-
womira Peszki czy Radosława Majewskiego, a trenerem dru-
żyny jest były selekcjoner reprezentacji Franciszek Smuda.
W grupie zachodniej Keeza IV ligi w sezonie 2021/2022 prócz 
Beskidu zagrają: Jutrzenka Giebułtów (spadkowicz z III ligi), 
MKS Trzebinia, KS Chełmek, Clepardia Kraków, Garbarnia 
II Kraków, Sokół Kocmyrzów, Wiślanie Jaśkowice, Orzeł Ry-
czów, Pcimianka Pcim, LKS Jawiszowice, Dalin Myślenice, 
Unia Oświęcim, Słomniczanka Słomniki, Tempo Białka (be-
niaminek), TS Węgrzce (beniaminek), Wiślanka Grabie (be-
niaminek), Wieczysta Kraków (beniaminek). 

Latem doszło w Beskidzie do zmiany trenera. Z drużyną 
pożegnał się po dwóch latach Maciej Mrowiec, pod którego 
wodzą Beskid zajął najpierw 9., a potem 6. miejsce w Keeza 
IV lidze. W minionym sezonie andrychowianom udało się 
również wygrać okręgowy Puchar Polski i awansować na-
stępnie do ćwierćfinału szczebla wojewódzkiego tych roz-
grywek, gdzie lepsza okazała się będąca zdecydowanym fa-
worytem Wieczysta Kraków. Jak wyliczyli i poinformowali 
na stronie Beskidu na Facebooku klubowi działacze, w cza-
sie dwuletniej kadencji trenera Mrowca Beskid rozegrał 43 
mecze w IV lidze (18 zwycięstw, 11 remisów, 14 porażek; 
bramki: 68�58) oraz 8 w Pucharze Polski (5 zwycięstw, 1 re-
mis, 2 porażki; bramki: 33�12). Jego następcą został Tomasz 
Moskała � 44�latek, wychowanek Beskidu, do którego wrócił 
w 2012 roku i od tego momentu reprezentował jego barwy 
na boisku z krótką przerwą na grę w Halniaku Maków Pod-
halański. Wcześniej Moskała występował w kilku klubach 
Ekstraklasy, ma na koncie 222 spotkania na najwyższym 
szczeblu w barwach m.in. Cracovii, a także jeden występ 
w reprezentacji Polski.

Sierpniowe mecze Beskidu (wstępne terminy, które mogą 
jeszcze ulec zmianie): Beskid Andrychów � MKS Trzebinia 
2021�08�07, KS Chełmek � Beskid Andrychów 2021�08�14, Be-
skid Andrychów � Clepardia Kraków 2021�08�18, Garbarnia 
II Kraków � Beskid Andrychów 2021�08�21, Beskid Andry-
chów � Sokół Kocmyrzów 2021�08�28.

gs Fot. Grzegorz Sroka

Czwartoligowe rozgrywki startują
Przed nami sezon 2021/2022 w Keeza IV lidze. Drużyna Beskidu Andrychów rozpocznie już 7 sierpnia od domowego 
meczu z MKS-em Trzebinia. Naszpikowany doświadczonymi piłkarzami zespół Wieczystej Kraków zawita do Andry-
chowa w październiku.
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AGA

Przypominamy: Archiwum Gminy Andrychów powstało 
z inicjatywy tej Fundacji w 2019 r. AGA jest multimedialną 
bazą materiałów archiwalnych i źródłem historii mówionej 
osób związanych z gminą Andrychów dostępną dla każde-
go pod adresem aga.edu.pl. Archiwum umożliwia dzielenie 
się wspomnieniami i archiwaliami w formie tekstu, obrazu, 
dźwięku i filmu. Na stronie możliwe jest przeglądanie archi-
waliów na dwa sposoby: za pomocą podstrony PRZEGLĄ-
DAJ oraz ZASÓB (która umożliwia zobaczenie struktury za-
sobu w Otwartym Systemie Archiwizacyjnym OSA).
W ramach kontynuacji prac nad AGA:
� W 2021 r. odbędą się warsztaty/szkolenia z zakresu archi-
wistyki, historii mówionej i digitalizacji. Zostanie wydana 
publikacja prezentująca historię Hufca Andrychów Związku 
Harcerstwa Polskiego oraz publikacja na temat historii Grupy 
Twórców „My” wraz z sylwetkami artystów. Nagramy i wy-
damy płytę CD Miejskiej Orkiestry Dętej „Andropol” z An-
drychowa.
� W 2022 r. wydamy publikację prezentującą dorobek 
i 100�letnią historię wyżej wymienionej orkiestry, a także pu-
blikację na temat osiągnięć i historii 9. OSP działających na 
terenie gminy Andrychów. 
Dodatkowo przeprowadzimy badania terenowe � połączone 
z pozyskaniem i zabezpieczeniem co najmniej 700 archiwa-
liów � podczas których zarejestrujemy 70 wywiadów.  Uru-
chomiliśmy już „Mobilny Punkt Przyjmowania Archiwa-
liów”, dzięki któremu możemy do Państwa przyjechać ze 
sprzętem i pracę digitalizacji, czy nagrania wywiadu wyko-
nać na miejscu. 

Szanowni Państwo � archiwum AGA z założenia tworzy-
my wspólnie � każdy kto chce ocalić pamiątki przeszłości 
i przekazać je młodszemu pokoleniu może podzielić się swo-
imi archiwaliami z szerszym gronem odbiorców. Jeśli mają 
Państwo stare (co najmniej z lat 70�80. XX wieku), ciekawe, 
oryginalne fotografie (nie kopie) dokumentujące dawne ży-
cie w gminie Andrychów prosimy o kontakt z nami: telefo-
nicznie � 531 245 785 lub poprzez email � fundacjamemo@
gmail.com. Osoby działające na rzecz Archiwum zeskanują 
archiwalia na profesjonalnym sprzęcie, opracują i następnie 
zwrócą właścicielowi. Do Archiwum, celem wykonania ich 
kopii cyfrowych, można przekazać oprócz fotografii również 
wszelkiego rodzaju dokumenty (pamiętniki, świadectwa 
szkolne, dyplomy, legitymacje, stare listy, pocztówki, tele-
gramy, itp.). Proszę pamiętać, że cenne są dla naszego Archi-
wum również Państwa wspomnienia � zwłaszcza te z cza-
sów wojny, powojnia, świetności działania andrychowskich 
przedsiębiorstw. Zapraszamy do kontaktu również dawnych 
rzemieślników, działaczy społecznych, pracowników oświa-
ty, kultury i służby zdrowia, osoby ze wspólnot parafialnych, 
osoby pracujące w handlu, zrzeszone w różnego rodzaju 
spółdzielniach. Jesteśmy bardzo ciekawi Państwa opowieści, 
historii i wspomnień o dawnym Andrychowie, życiu w tym 
mieście oraz zmianach, jakie w nim zaszły.   
Dziękujemy serdecznie kolejnym darczyńcom, którzy odpo-
wiedzieli na nasze zaproszenie do współtworzenia Archiwum, 
w tym miesiącu szczególnie Leokadii Wilczyńskiej, Zbignie-
wowi Lotowi, Adamowi Baranowi i Kazimierzowi Rajdzie.

Fundacja „MEMO”

Z radością informujemy, że Fundacja „Memo” otrzymała dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności – Cen-
trum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-
2030 na kontynuację projektu: Archiwum Gminy Andrychów (AGA). W całym konkursie w ramach Priorytetów 2-4 
edycji 2021 Programu NOWEFIO organizacje złożyły 2106 ofert. Do dofinansowania przeznaczonych zostało 587 
z nich. FUNDACJA „MEMO” zajęła 73 miejsce w Priorytecie 2.

Fundacja MEMO z kolejną dotacją

materiał sponsorowany



47Nowiny Andrychowskie, nr 8 (368) - sierpień 2021

przyroda

Niestety, upodobali go sobie także zwykli wandale, chuli-
gani, pijacy, którzy zaśmiecają i niszczą koryto oraz brzegi. 
Wielokrotnie prowadzone akcje sprzątania, edukacyjne nie 
dały oczekiwanego rezultatu, a postawione przy nim ławy 
i tablice edukacyjne są notorycznie dewastowane. Przyszedł, 
więc czas, aby tych, którzy nie potrafią kulturalnie odpoczy-
wać i bawić się na łonie natury upomnieć, przypomnieć im, 
że żyjemy w XXI w. i nie musimy wstydzić się za nich przed 
naszymi gośćmi. Bądźmy Europejczykami!

Jan Zieliński

Czy monitoring zadziała i pomoże?

Przy łupkach wierzowskich nad Wieprzówką pojawił się monitoring, ale nie po to by dokumentować obecność dzikich 
zwierząt, a niesfornych ludzi! To piękne, chronione miejsce będące stanowiskiem dokumentacyjnym, które przyniosło 
mu tytuł „Rzeki Roku 2013”, które jest częścią ścieżki przyrodniczej „Dolina Wieprzówki” stało się miejscem ulubionym 
nie tylko zwykłych, kulturalnych mieszkańców i gości. 

Łupki wierzowskie i deszczowa świeżość

Łupki wierzowskie i lokalne zagospodarowanie terenu

Wody jak na lipiec mimo opadów mało, ale w miarę czysto

Łupki wierzowskie
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