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Ochłoda przy czarnych skałkach
Nowa kadencja sołtysów - kim są i co planują?
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dzień dobry

Dziękujemy za tak aktywny udział w konkursach organizowanych na naszym profilu Facebook! 
Jesteście naprawdę bardzo kreatywni! Za każdym razem mamy twardy orzech do zgryzienia. 
Oceniamy pomysł, wykonanie, ale też ciekawy opis, bez którego zdjęcie niekoniecznie wygra. 
Oto kilka zdjęć z ostatnich konkursów.
Śledźcie nasz profil na www.facebook.com/nowiny.andrychowskie

Słuchaj nas  
codziennie!

Aktualne  
informacje z okolicy!

reklama

Fot. Tomasz

Fot. Grzegorz

Fot. Kuba Fot. Agnieszka

Fot. Tomasz
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Co słychać w SGW 
w Andrychowie?

Nowa kadencja sołtysów – 
kim są, co planują? (część I)

Historia 
andrychowskich 
rewolucji 
na szczytach 
władzy

Andrychów może pochwalić się sporą liczbą atrakcji w okresie 
wakacyjnym. Dla ochłody w wodzie jest to między innymi potok 
w Zagórniku wśród czarnych skałek. Pan Krzysztof, emeryt po-
chodzący ze Śląska, a mieszkający w naszej gminie od dwudziestu 
lat, przychodzi tu z wnukiem niemal każdego słonecznego dnia. 
Amatorów kąpieli i skoków jest tu zawsze niemało. Inne wodne 
hity na lato to basen pod Pańska Górą oraz kąpielisko w ośrodku 
na Przełęczy Kocierskiej. Nadal widać kąpiących się na Kamień-
cu, w okolicy osiedla Olszyny. W pobliżu naszej gminy można 
też wybrać się nad Skawę do Wadowic lub Jaszczurowej. Swoich 
zwolenników mają także kąpieliska powstałe w Porąbce czy Mię-
dzybrodziu Bialskim bądź Żywieckim. 

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Ochłoda przy czarnych skałkach
Kilka słów o okładce...
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SGW

XIX Konkurs Potraw Regionalnych Stół Wielkanocny to jedna z wio-
dących imprez SGW organizowanych co roku na tydzień przed Wiel-
kanocą. Pomysł narodził się w 2000 roku, a pomysłodawcami byli 
prezes SGW Czesława Wojewodzic oraz śp. Zbigniew Mieszczak. 
Z niewielkiej, lokalnej imprezy powstało ponadregionalne wydarzenie, 
na które w tym roku przybyło ponad 350 zaproszonych gości!

Od początku działalności Kół Gospodyń Wiejskich świat bardzo 
się zmienił. Żyjemy w ciekawych czasach. Wielu pamięta jeszcze 
dni, kiedy w sklepach nie było pełnych półek, pomarańcze i ba-
nany traktowano jak przysmaki, a wędliny były towarem deficy-
towym i reglamentowanym. W chwili obecnej spotykamy się przy 
suto zastawionych stołach, pełni radości i nadziei na przyszłość.
Obserwując działania SGW nietrudno zauważyć, że oprócz pod-

trzymywania tradycji i zapamiętywania wiedzy o przeszłości Go-
spodynie gromadzą mieszkańców przy wspólnym stole. To jedna 
z niewielu organizacji i stowarzyszeń, do których przybywają za-
proszeni przedstawiciele parlamentu – Sejmu i Senatu RP, przed-
stawiciele Rządu RP, samorządowcy wszystkich szczebli, biznes-
meni, delegacje innych organizacji i stowarzyszeń, mieszkańcy 
miast partnerskich, oraz najliczniej – Gospodynie i liderki Kół 
Gospodyń Wiejskich, by usiąść przy wspólnym stole i cieszyć się 
wzajemnie swoją obecnością, rozmawiać o przyszłości, wspo-
minając to, że przed nami kilka pokoleń dążyło często za cenę 
własnego życia właśnie do tego, co dzisiaj jest naszym udziałem.

Spotkania organizowane przez SGW mają wyjątkowy charakter. 
Są pełne ciepła, zrozumienia drugiego człowieka, pokory, a jed-

Co słychać w Stowarzyszeniu Gospodyń 
Wiejskich w Andrychowie?
SGW w Andrychowie w przyszłym roku obchodziło będzie 20-lecie działalności. Przez ten czas Gospodynie zorganizowały szereg 
działań cyklicznych oraz uczestniczyły w wielu imprezach okolicznościowych, zapraszane przez inne stowarzyszenia i organizacje. 
W pierwszym półroczu 2019 r. w planie działań znalazł się m.in. XIX Konkurs Potraw Regionalnych Stół Wielkanocny (Baciarska 
Chata – Hotel&SPA Kocierz - 13 kwietnia 2019 r.), Biesiada Wadowicka organizowana z okazji 99. rocznicy urodzin Karola Wojtyły 
- Świętego Jana Pawła II (18 maja 2019 r.) oraz spotkanie integracyjne z okazji Dnia Matki (24 maja 2019 r. WDK w Sułkowicach-
-Łęgu). Gospodynie uczestniczyły również w uroczystym jubileuszu 90-lecia powstania KGW w Roczynach, a także w ramach reali-
zowanych programów, oraz działań własnych brały udział w wycieczkach, kursach i szkoleniach. 
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SGW

nocześnie pełne humoru i radości. Korzystając z doświadczenia 
gospodyń SGW wiele gmin organizuje własne, podobne imprezy.

Konkursy Potraw Regionalnych to również okazja dla Gospodyń 
do pochwalenia się swoimi wspaniałymi osiągnięciami w dziedzi-
nie sztuki kulinarnej i rękodzieła!

Najważniejszym konkursem imprezy jest konkurs potraw zwią-
zanych z Wielkanocą. Dwuosobowe zespoły Gospodyń przy-
gotowały w tym roku 15 stolików ze śniadaniem wielkanocnym 
– najważniejszym świątecznym, rodzinnym posiłkiem. Decyzją 
komisji konkursowej nagrodę Grand Prix zdobyło KGW Rzyki.

Kolejną z organizowanych imprez były obchody Dnia Matki – 
spotkanie integracyjne zrealizowane w ramach programu „Spo-
tkajmy się razem” współfinansowanego przez Gminę Andrychów. 
Sponsorami imprezy była m.in. Małopolska Spółdzielnia Handlo-
wa „Wizan”, która ufundowała słodycze dla 60 dzieci występują-
cych tego dnia na scenie. Gospodynie wsparło również Centrum 
Kultury i Wypoczynku w Andrychowie poprzez przygotowanie 
nagłośnienia i program artystyczny oraz KGW Sułkowice-Łęg, 
które serwowało pyszny poczęstunek! Spotkania integracyjne służą 
społecznościom lokalnym. Członkinie SGW poznają środowiska 
innych wiosek. Jest to także okazja do spotkania się z władzami 
samorządowymi. Uczymy się od siebie nawzajem nie tylko jak roz-
wiązywać problemy, ale też jak ważne dla mieszkańców regionu są 
tego rodzaju kontakty w budowaniu wzajemnych relacji i szacunku. 
Nie brakuje również świetnej zabawy – występów dzieci i młodzie-
ży, a nawet… pokazów mody(!), na których Gospodynie prezentu-
ją oferty lokalnych producentów odzieży damskiej.

Oprócz imprez organizowanych przez SGW, gospodynie uczest-
niczą również w imprezach i konkursach organizowanych przez 
inne stowarzyszenia, instytucje i organizacje.  

W piękne, słoneczne, majowe południe 18 maja 2019 r. Gospo-
dynie brały udział w świętowaniu 99. rocznicy urodzin Karola 
Wojtyły, Świętego Jana Pawła II. Z tej okazji wadowicki samo-
rząd wraz z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i gronem 
sponsorów zorganizował Biesiadę Wadowicką.

Na jubileusz przybyli licznie turyści, zaproszeni goście oraz 
uczestnicy XIX Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół Jana Pawła II. 
Oprócz atrakcji i występów, po uroczystej mszy św. odprawionej 
w Bazylice Ofiarowana NMP rozpoczął się konkurs na najlep-
sze ciasto drożdżowe, zrealizowany przez Stowarzyszenie LGD 
„Wadoviana”. W konkursie uczestniczyło wiele przedstawicielek 
KGW z naszego regionu. Stoisko SGW w Andrychowie oprócz 
pięknych i smacznych wypieków udekorowane było prześliczny-
mi wyrobami ludowego rękodzieła. W tym roku smakołyki Go-
spodyń Stowarzyszenia zdobyły 2 miejsce w konkursie na najlep-
sze ciasto lub wypiek drożdżowy!

Więcej szczegółów na temat Stowarzyszenia Gospodyń Wiej-
skich w Andrychowie znajdziecie na stronie internetowej  
www.sgw.andrychow.pl

Tekst i foto: Jarosław Skupień

lachbud.plandrychów

wynajem maszyn budowlanych

koparka - minikoparka - ładowarka

reklama
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społeczeństwo

Uroczystość poprowadziła Kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilne-

go Grażyna Łoboda. Zacnym Jubi-
latom gratulacje i życzenia dalszych 
lat w zdrowiu i małżeńskim szczę-
ściu złożyli Burmistrz Andrychowa 
Tomasz Żak, wiceburmistrz Woj-
ciech Polak oraz przewodniczący 
Rady Miejskiej Roman Babski. 
Każda ze świętujących par została 
obdarowana kwiatami oraz upomin-
kiem wręczonymi przez włodarzy. 
Po oficjalnej części został wznie-
siony toast lampką szampana, był 
tort i poczęstunek. Jubilatom czas 
uprzyjemniała występami Kapela 
Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Andrychów”. 
60-lecie małżeństwa świętowali:
Maria i Józef  Babińscy z Andry-
chowa, Władysława i Józef  Buro-
wie z Rzyk, Anna i Edward Burowie z Andrychowa, Zofia i Edward Danielowie z Targanic, Maria i Franciszek Gnojkowie, 
Anna i Jan Gruszowscy z Andrychowa, Maria i Jan Gurdkowie z Rzyk, Stanisława i Adam Kabzowie, Wiesława i Adam 
Karczowie z Andrychowa, Wanda i Teofil Kiznarowie z Rzyk, Maria i Leon Kolberowie z Zagórnika, Helena i Lech Kołaczy-
kowie, Rozalia i Józef  Kubieniowie z Andrychowa, Maria i Józef  Kurkowie z Sułkowic, Genowefa i Jan Lachendrowie z An-
drychowa, Helena i Jan Łysoniowie, Maria i Jan Łysoniowie z Sułkowic, Bronisława i Czesław Magierowie, Janina i Marian 
Marczyńscy, Barbara i Zbigniew Młyńscy, Katarzyna i Zdzisław Ochnikowie, Eleonora i Władysław Polakowie z Andry-
chowa, Maria i Józef  Skowronowie z Inwałdu, Krystyna i Julian Skrzypkowie z Andrychowa, Marianna i Antoni Sordylowie 
z Rzyk, Irena i Stanisław Stuglikowie, Józefa i Czesław Stuglikowie z Inwałdu, Danuta i Władysław Talagowie, Władysława 
i Franciszek Tokowie, Maria i Jan Tomiakowie, Emilia i Stanisław Trybonowie z Andrychowa, Anna i Ryszard Widlarzowie 
z Inwałdu, Rozalia i Karol Witkowscy z Sułkowic.
65-lecie małżeństwa świętowali: Waleria i Kazimierz Jarzynowie, Aniela i Jan Kruczałowie z Roczyn, Maria i Roman Rokowscy 
z Targanic, Monika i Władysław Stuglikowie z Inwałdu, Łucja i Stanisław Pająkowie z Andrychowa. 

ap   Fot. Anna Piotrowska

Jubileusz wyjątkowych par
25 czerwca  w ParkHotel Łysoń 33 pary z Gminy Andrychów świętowały swój jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego 
(Diamentowe Gody). 5 par doczekało się 65-lecia (Żelazne Gody)!
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podróże

Na zaproszenie Bajkalskiej Szkoły 
Turystyki, w dniach od 2 do 9 

czerwca, w Buriacji przebywała dzie-
sięcioosobowa delegacja z Małopol-
ski, w której znalazły się także repre-
zentantki gminy Andrychów: Julita 
Noga – uczennica III kl. Gimnazjum 
w Rzykach oraz Julia Talar – uczen-
nica Gimnazjum nr 1 w Andrychowie. 
Wyjazd stanowił nagrodę za aktyw-
ność na rzecz lokalnej społeczności. 
Julita działa w WOŚP, Julia w ZHP.
Organizatorem wyjazdu był Zarząd 
Oddziału Małopolskiego Polskiego 
Towarzystwa Schronisk Młodzieżo-
wych, który w ten sposób postanowił 
uhonorować współpracujące z nim 
gminy w zakresie pomocy rodakom 
z Syberii. Do takich gmin należy An-
drychów, który dwa lata temu udzielił 
im gościny. 
Choć od powrotu dziewcząt do domu 
minęło już kilkanaście dni, upływa-
jący czas nie zdążył ostudzić emocji 
i wspomnień. Jest ich cała moc, bo dla 
szesnastoletnich Polek wszystko było 
nowe: kultura, religie, krajobrazy, wa-
runki życia, smaki... Każdemu wspo-
mnieniu towarzyszyło to samo wes-
tchnienie: „To było nie do opisania!”
Najbardziej niesamowitych wrażeń 
dostarczyło spotkanie w Domu Pol-
skim z potomkami Polaków zesłanych 
na Syberię. Julita opowiada, jak wi-
dok emisariuszy z Polski wyciskał łzy 
z oczu starszych kobiet, tak samo jak 
dźwięk polskiej mowy. Nadziwić się 
nie mogła, że tam, na dalekiej Syberii, 
ze swoimi rówieśnikami może rozma-
wiać po polsku. To efekt działalności 
szkółki istniejącej przy Domu Pol-
skim. Jeszcze większe wrażenie zrobił 
na niej poziom wiedzy historycznej. 
- Przygotowaliśmy taki quiz z historii Pol-
ski. Oni znali odpowiedź na każde pyta-
nie. Jestem pewna, że moi polscy rówieśnicy 

nie wiedzieliby tego wszystkiego, co wiedzieli 
oni. Znali też wszystkie zwrotki Mazurka 
Dąbrowskiego. Byłyśmy pod wielkim wraże-
niem.
Oprócz spotkań z rodakami były oka-
zje do poznania rodowitych Buriatów. 
Choćby studentów uczelni, na zapro-
szenie której polska młodzież przy-
jechała do Buriacji. Gospodarze byli 
przewodnikami po Ułan Ude – stolicy 
republiki. Dziewczęta zakosztowały 
też innej Syberii. Tak o tym opowia-
dają:
- Ułan Ude to dość duże miasto, z szeroki-
mi ulicami, sklepami… Ale im bardziej na 
północ, tym bardziej robi się dziko. Przez 
parę godzin jechaliśmy kamienistą drogą do 
maleńkiej, bardzo biednej wioski. Zamiesz-
kaliśmy u pana Sergieja w małym domku 
z wychodkiem na zewnątrz. On dla nas łowił 
ryby. Serwował nam przepyszne jedzenie. To 
były nasze najlepsze dni. Ludzie tam chcieli 
nam nieba przychylić. Zauważyłyśmy, że oni 
zupełnie nie przejmują się bzdurami, waż-
na jest dla nich przyjaźń, rodzina, religia. 
Miałyśmy szczęście, bo w dzień przyjazdu 
było 30 stopni. Właśnie zaczęło się lato na 
Syberii. Ono jest bardzo krótkie. A zimy? 
Miejscowi mówili nam, że jest zimno nie do 
opisania! Ale odśnieżone jest do asfaltu.
Być na Syberii i nie widzieć Bajkału? 
Niemożliwe! 
- To jest piękno nie do opisania! Niesamo-
wite! – w tych krótkich słowach Julita 
zamyka próbę opisu nadbajkalskiego 
krajobrazu. 

Po buriackiej przygodzie pozostały 
wspomnienia, zdjęcia i stały kontakt 
z kolegami z grupy i z Ułan Ude. Nie-
którzy z nich mają przyjechać do Pol-
ski w październiku. – Już cieszymy się na 
to spotkanie – mówią Julia i Julita.

Jadwiga Janus   
Fot. Julita Noga i Julia Talar

Pozdrowienia z Buriacji
- Buriacja? A gdzież to jest? – pytali niektórzy. Wyjaśnijmy zatem; Buriacja leży we wschodniej Syberii, jest autonomicz-
ną republiką wchodzącą w skład Federacji Rosyjskiej. 
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radio andrychów

Mieliśmy przyjemność oprowadzić gości po niemal wszystkich 
zaułkach, porozmawiać, a także pokazać pracę w studiu nagra-
niowym. Chętni zadebiutowali na antenie radia krótką rozmową. 
Od 1 maja Radio ANDRYCHÓW udostępniamy w cyfrowej ja-
kości w systemie DAB+. Po wzmocnieniu sygnału można nas 
słuchać m.in. na obszarze niemal całych powiatów: wadowickie-
go, oświęcimskiego, bielskiego czy chrzanowskiego. Specjalne 
odbiorniki są dostępne m.in. w andrychowskim sklepie muzycz-
nym MIKRUS ul. Legionów 4. 
Radio Andrychów nadaje na kanale 8D.

red   Fot. Anna Płonka i Jacek Dyrlaga

Dzień otwarty w Radiu Andrychów
W pierwszą  niedzielę czerwca progi naszej redakcji zo-
stały otwarte dla Słuchaczy i Czytelników. Od rana do go-
dziny 14.00 odwiedziło nas kilkadziesiąt osób. 
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sołectwa

Od 2011 roku jest sołtysem, a działa społecznie od lat czterdzie-
stu tak na rzecz lokalnej społeczności jak i całej gminy. Gospodarz 
Brzezinki Stanisław Prus nie miał konkurentów i w związku z tym 
nie przeprowadzono w sołectwie wyborów. Także kandydatów do 
Rady Sołeckiej było tylu, ile miejsc do obsadzenia.
Kiedy po raz pierwszy przed ośmiu laty ubiegał się o funkcję, to miał 
już za sobą bogaty bagaż doświadczeń jako między innymi czło-
nek Rady Sołeckiej i radny, którym jest także w obecnej kadencji. 
Gazyfikacja, kanalizacja, budowa wodociągów odbywały się z jego 
udziałem. Może się też pochwalić innymi pasjami, a wśród nich 
sport, w szczególności siatkówka. Jest od ponad 35 lat sędzią w tej 
dyscyplinie sportu i ma na koncie poprowadzonych wiele ciekawych 
meczów. - To z jednej strony hobby, a zarazem okazje do spotkań z ciekawy-
mi ludźmi – informuje Stanisław Prus. - Tych meczy uzbierało się ponad 
tysiąc. Sołtys Brzezinki jest też wiceprezesem Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Wadoviana”, pozyskującej dla gmin Wadowice i Andrychów 
środki finansowe na różne projekty z Unii Europejskiej oraz Urzędu 
Marszałkowskiego. Nie ukrywa wszakże, iż najwięcej energii wkłada 
w sprawy Brzezinki, bo – jak stwierdza – „bliższa koszula ciału”. Jest 
tutaj także wiceprezesem kółka rolniczego. Kieruje specyficznym so-
łectwem, bo to nie tylko Brzezinka Dolna, ale wchodzące w skład 
sołectwa niektóre osiedla Roczyn i Targanic Dolnych. 
W czasie trwania jego minionych kadencji wybudowano w sołec-
twie pierwszy chodnik. Stało się to na odcinku od ulicy Granicznej 
do sklepu, jako część inwestycji drogowej. Graniczna otrzymała 
nową nawierzchnię asfaltową. Wyremontowano też łącznik mię-
dzy ul. Świętego Antoniego a Graniczną, ulice Słoneczną i Gronie. 
Dumą sołtysa jest również, a może nawet przede wszystkim szkoła. 
- Jest ona naszym centrum wsi, centrum kultury – mówi Stanisław Prus. - 
Wykonano tutaj wiele prac. Zaczęliśmy od ogrodzenia placu zabaw dla dzieci 
i siłowni. Przeprowadzono też termomodernizację placówki, łącznie z dachem. 
Ponadto wymieniono w szkole oświetlenie na ledowe. Powstał parking. War-
to przypomnieć, że szkoła jest specyficzna, ponieważ organem prowadzącym 
jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą w Częstochowie. 
Cieszy się sporą popularnością, uczęszczają do niej uczniowie także spoza 
Brzezinki, uzyskuje jedne z najlepszych wyników w gminie i powiecie wadowic-
kim. Sołtys cieszy się również z tego, iż i jego miejscowość objęła 
gminna modernizacja oświetlenia ulicznego. Powstało oszczędne, 
ledowe. A jakie plany na nową kadencję? - Wydaje się, że jeśli wykonano 
już trochę inwestycji, to na przyszły rok zostanie do roboty mniej – stwierdza 

sołtys. - A wcale tak się nie dzieje. Pojawiają się kolejne potrzeby. Nadal 
mamy drogi gminne bez asfaltu, gruntowe. Tymczasem powstają nowe domy, 
każdy chce mieć do nich dojazd. Powstał harmonogram budowy dróg w sołec-
twie. Za priorytet Stanisław Prus uznaje ulicę Długą, na której mo-
dernizację powstała już dokumentacja. Jeśli powstanie też chodnik 
do ulicy Dobrej w Targanicach Dolnych, to z Brzezinki piesi dotrą 
do Andrychowa. W planach jest też remont ul. Tadeusza Kowal-
czyka, o który trwają zabiegi od ponad dwudziestu lat. - Można by 
o tym książkę napisać – dodaje sołtys. Zakończono ponadto prace 
projektowe na remonty ulic Podgórskiej i Legionistów. Obie drogi 
są utwardzone, ale w bardzo złym stanie. Stanisław Prus chce też 
wykonania łącznika pomiędzy ulicami Słoneczną a Świętego Anto-
niego. W nadchodzącej kadencji prawdopodobnie powstanie pro-
jekt nowego, niewielkiego mostu, także na ul. Świętego Antoniego, 
nad miejscowym potokiem. Obiekt ma zastąpić dotychczasowy, 
niezwykle wysłużony i podmyty, przypominający raczej kładkę niż 
solidną przeprawę. Dopełnieniem inwestycji w najbliższej kadencji 
sołtysa ma być budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole oraz 
drogi bocznej od Żwirki i Wigury potocznie nazywanej „Dewelo-
perską”, gdzie powstaje nowe osiedle.
Sołtys w nowej kadencji będzie miał członków Rady Sołeckiej. Są 
to: Czesław Markowski, Wojciech Magiera, Stanisław Pająk, 
Jan Nalborczyk, Jacek Ryłko i Stanisław Węgrzynek. Ponadto 
może liczyć na kolegów z kółka rolniczego oraz członkinie Koła 
Gospodyń Wiejskich

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

►

Po wiejskich wyborach
Co najmniej w dwóch wioskach zmieniają się sołtysi. To rezultat wyborczych rozstrzygnięć. Głosowanie odbyło się 
w niedzielę 16 czerwca. W Inwałdzie dotychczasowy gospodarz Zbigniew Rzadek przegrał z Grażyną Stuglik-Nizio. 
Podobna sytuacja w Sułkowicach-Bolęcinie. Sołtys Kazimiera Borgosz otrzymała mniej „krzyżyków” od Aleksandra 
Obozy i on tym sposobem obejmuje gospodarskie rządy w sołectwie. Czekamy jeszcze na wybór sołtysa i Rady So-
łeckiej w Targanicach, gdzie póki co brakuje kandydatów, a więc o wszystkim zdecyduje zebranie wiejskie. W pozosta-
łych miejscowościach obywa się bez zmian sołtysów. Tymczasem na łamach „Nowin Andrychowskich” prezentujemy 
w dwóch odcinkach sylwetki gospodarzy wsi, którzy będą pełnić funkcję w nowej kadencji. 

jd  
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Podjął się niezwykle trudnego zadania, gdy po śmierci Romana Pry-
stackiego, osoby niezwykle pracowitej i zasłużonej dla wioski, zdecy-
dował się po nim objąć funkcję sołtysa Zagórnika. Innych chętnych nie 
było. Zaczął 1 października 2017 roku, po konsultacjach z żoną i miej-
scowym radnym Pawłem Łysoniem oraz pracodawcą, który pozwala 
mu niekiedy „urwać się” z hurtowni, gdzie jest zatrudniony. 
Tomasz Fijołek nie miał jeszcze okazji w pełni pokazać gospodarskiej 
ręki, gdyż przejął „rządy” w trakcie trwania poprzedniej kadencji. Zdecy-
dował się jednak kontynuować co rozpoczął i zgłosił swoją kandydaturę 
na sołtysa. Nie miał jednak konkurentów, a więc obejmuje funkcję bez 
wyborów. Przed nim cztery lata trudnej pracy. 45-letni gospodarz sołec-
twa jest tutaj doskonale znany. Ze swoim zmarłym poprzednikiem współ-
pracował m.in. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej. Tomasz Fijołek 
należy do kierownictwa zagórnickiej OSP, będąc jej wiceprezesem. Działa 
także w Zespole Szkół Samorządowych, stojąc na czele Rady Rodziców. 
Choć w poprzedniej kadencji kierował sołectwem tylko nieco ponad pół-
tora roku, to we współpracy z władzami gminy doprowadził do zakończe-
nia remontu ulicy Skornickiej i Skornickiej-Bocznej, za jego sołtysowania 
dokończono budowę parkingu przy przedszkolu (trwają jeszcze drobne 
prace wykończeniowe), pilnował i pilnuje modernizacji kaplicy Świętego 
Bartłomieja w centrum wsi. Obiekt ma być gotowy jesienią, prawdopo-
dobnie w październiku. A jakie plany na nową kadencję? To ostateczne 
zakończenie prac na wspomnianym parkingu i otwarcie kaplicy. Na 
przełomie obecnego i przyszłego roku powinny być wyremontowane 
ulice Źródlana i Świątkówka. Sporo będzie się dziać na ulicy Inwałdz-
kiej. W 2020 roku nie tylko zostanie zmodernizowana nawierzchnia 
drogi, ale również powstanie chodnik aż do wąwozu. Wkrótce mają 
być gotowe plany na remont ul. Biadasowskiej. Tutaj także przewi-
dziano trotuar. Nakładką asfaltową będzie można dojechać lub dojść 
do kiosku. Obecnie to droga żwirowa. Z funduszu sołeckiego zapla-

nowano wydatek na poprawę stanu ulicy Młyńskiej. To część sołec-
twa znajdująca się już na terenie Sułkowic, a ma spore znaczenie, bo 
to dojazd m.in. do przepompowni. Tomasz Fijołek będzie zabiegał 
o kontynuację regulacji miejscowego potoku.
W sposób przemyślany sołtys dobrał sobie współpracowników, którzy 
będą działać w Radzie Sołeckiej (także bez wyborów, gdyż liczba kan-
dydatów równała się ilości miejsc do obsadzenia). Każda osoba z tego 
gremium to przedstawiciel innego rejonu wioski. W ten sposób jest 
bieżący wgląd na całe sołectwo. Niezależnie od tego Tomasz Fijołek 
przynajmniej raz w tygodniu objeżdża wieś. Radę Sołecką w Zagórniku 
obecnie tworzą: Lucyna Jordanek-Kolber, Zuzanna Mazanek, To-
masz Smolec, Jacek Sordyl i Krzysztof  Szewczyk. - Wieloma obowiąz-
kami podzieliliśmy się z radnym Pawłem Łysoniem – mówi sołtys. - Nie chodzę 
na sesję Rady Miejskiej, on jest tam naszym przedstawicielem. Biuro mam w domu, 
tu przychodzą do mnie mieszkańcy, zgłaszają problemy, dzielą się opiniami. Pracuję 
do szesnastej, to do dyspozycji jestem od około siedemnastej. Wszyscy znają do mnie 
też numer telefonu, dlatego nie ma najmniejszych problemów, aby się ze mną skon-
taktować. Tomasz Fijołek podkreśla dobrą współpracę z miejscowymi 
organizacjami, zwłaszcza z OSP i Kołem Gospodyń Wiejskich. 

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Zagórnik: Tomasz Fijołek

Rozpoczyna siódmą już kadencję sołtysa. To niemal ćwierć wieku! 
Jest prawdziwą instytucją w Rzykach, zna każdy zaułek wioski. Zofia 
Moskwik tradycyjnie już będzie musiała dzielić obowiązki gospodarza 
wsi z innymi funkcjami, ale to dla niej nie pierwszyzna. Jest radną an-
drychowskiej Rady Miejskiej, wcześniej przez pięć kadencji zasiadała 
w Radzie Powiatu w Wadowicach, jako prezes kieruje Kołem Gospo-
dyń Wiejskich, pełni funkcję wiceszefowej Stowarzyszenia Gospodyń 
Wiejskich z siedzibą w Andrychowie. Na tym nie koniec. Zasiada jako 
wiceprzewodnicząca w Radzie Parafialnej. Utrzymuje też ścisły kon-
takt ze strażakami z OSP oraz działaczami i sportowcami z LKS Le-
skowiec Rzyki. Nie miała konkurentów i w związku z tym nie odbyły 
się wybory na sołtysa. W Rzykach głosowano jedynie na członków 
Rady Sołeckiej, gdyż kandydatów było więcej aniżeli miejsc do obsa-
dzenia. Można stwierdzić, że kiedy obejmowała po raz pierwszy swoją 
funkcję, to zastała w wiosce drogi przeważnie żwirowe. Teraz prze-
ważają asfaltowe, ale jak przyznaje potrzeb w tym zakresie nie ubywa, 
ponieważ powstają nowe domy i każdy chce mieć do nich dojazd. Jakie 
dokonania, prócz dróg, cieszą sołtys? - Udało nam się porządnie zagospo-
darować centrum wsi – odpowiada Zofia Moskwik. - Powstał nowy parking 
przy remizie, dzięki moim staraniom pozyskaliśmy od Skarbu Państwa na ten cel 

grunt. Mieści się tutaj sporo samochodów, a oprócz tego wykorzystujemy ten teren 
na imprezy. Poza tym siedziba OSP pięknie wyremontowana, jest też okazały 
plac zabaw. To wszystko pięknie komponuje się w całość, bo w pobliżu znajduje się 
kościół, centrum handlowe oraz szkoła. Wioska może się również pochwalić 
poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Powstają nowe chodni-
ki, a atrakcyjność turystyczną wioski podnosi ścieżka rowerowa. Na 
razie na odcinku od centrum w kierunku Praciaków. Sołectwo może 
pochwalić się również Orlikiem. Jakie plany na obecną kadencję? Soł-
tys martwi się z powodu braku miejsc postojowych w pobliżu cmenta-

Rzyki: Zofia Moskwik
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rza, pobliskiego boiska i Orlika. Zofia Moskwik zamierza zatem wybu-
dować tam parking, ale wpierw trzeba będzie pozyskać tereny. Działki 
należą do osób prywatnych i cechują się skomplikowanymi stosunka-
mi właścicielskimi. Ponadto finalizowana jest rozbudowa istniejącego 
parkingu przed kościołem. Zaplanowano kontynuację budowy ścieżki 
rowerowej i chodnika w kierunku Praciaków. Na razie przewidziano 
odcinek, który będzie się kończył na wysokości mostku na Potoku 
Kubikowskim. Trakt dla pieszych połączy Andrychów od ulicy Dą-
browskiego z Rzykami przez Sułkowice-Bolęcinę. Naszej rozmówczy-
ni marzy się w przyszłości przedłużenie tego chodnika do Jagódek. 
Z ważniejszych inwestycji drogowych wspomina ona połączeniu osie-
dla Leśniczówka-Kierczaki z Sułkowicami-Bolęciną wraz z budową 
mostku nad potokiem, a ponadto o  powstaniu jezdni z prawdziwego 
zdarzenia na os. Młocki Górne (za kościołem, projekt gotowy), a także 
na os. Mydlarze (od wysokości kuźni). Sołtys myśli również o ekologii. 
- Mamy nieskanalizowany jeszcze tylko rejon od Praciaków w stronę Potrójnej 
i rejon Potoku Kubikowskiego – mówi Zofia Moskwik. - Ale to trzeba wy-
konać. Cieszę się, że zdecydowana większość wioski została skanalizowana, bo 
kiedyś ścieki spływały do potoków, trzeba było nosy zatykać. Jedynie górskie 

osiedla Potrójna z przyczyn technicznych nie będą podłączone do 
kanalizacji. Tam gospodarze muszą sobie radzić za pomocą przydo-
mowych oczyszczalni bądź szczelnych zbiorników, opróżnianych ze 
ścieków przy użyciu pojazdów asenizacyjnych. Nie da się ukryć, że 
obecna kadencja sołtysa do łatwych należeć nie będzie. W Rzykach 
trwa bowiem dyskusja o przyszłości turystycznej wioski. Pojawiają się 
głosy sprzeciwu wobec inwestycji narciarskich. Zofia Moskwik trzy-
ma jednak kciuki, by inwestor się nie rozmyśli. Jest przekonana, że do 
żadnego ogołocenia gór z drzew i dzikiej zwierzyny nie dojdzie. Nie 
będzie też ingerencji w rolnictwo, gdyż to już w sołectwie zamiera. 
Niewiele pozostało pól obsianych zbożami, a krowy można policzyć 
na palcach jednej ręki.
Sołtys w nowej kadencji będzie miała sześcioro współpracowników 
w Radzie Sołeckiej. Są to: Adela Polak, Zygmunt Kołodziej-
czyk, Krzysztof  Kraus, Mieczysław Rakowski, Jakub Guzdek 
i Adam Szeliga. Wszyscy też działają poza tym gremium; jest radny, 
przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich, naczelnik OSP, działa-
cze LKS i członkowie Rady Parafialnej.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Nie miał konkurentów, a swoją kandydaturę zgłosił pół godziny przed 
wyznaczonym, ostatecznym czasem. Chciał dać tym sposobem szansę 
czy pierwszeństwo innym, ale chętnych do rywalizacji nie było. Tym 
sposobem piastujący od 2003 roku funkcję sołtysa Roczyn Władysław 
Żydek rozpoczyna, kolejną już piątą kadencję, i to bez wyborów. Swoje 
obowiązki łączy z mandatem radnego, a także wiceprzewodniczącego 
Lokalnej Grupy Działania „Wadoviana”, pozyskującej dla gmin Wado-
wice i Andrychów środki finansowe z Unii Europejskiej oraz Urzędu 
Marszałkowskiego.
Roczyński gospodarz dotychczasowe dokonania traktuje jako rezultat 
nie tylko swojej pracy, lecz całej Rady Sołeckiej, która z jednym wyjąt-
kiem będzie działać w tym samym co dotychczas składzie i również nie 
musiała przechodzić wyborczej weryfikacji. Wioska rozwija się wedle 
ustalonej ścieżki. Jeszcze przed ubiegłorocznymi wyborami samorzą-
dowymi opracowano „Program rozwoju Sołectwa Roczyny w latach 
2019 – 2029”. Dokument ten przekazano wszystkim trzem kandyda-
tom na burmistrza Andrychowa. Wioska pod okiem Władysława Żydka 
od dawna przechodzi intensywne przeobrażenia. Inwestycji powstałych 
w tym czasie nie sposób wymienić w krótkiej publikacji. A w skrócie 
wygląda to tak. Powstała już całkiem okazała sieć nowych albo zmo-
dernizowanych dróg asfaltowych. Wybudowano przedszkole oraz wyre-
montowano szkołę. Dzięki pomocy sołtysa jest nowa siedziba ośrodka 
zdrowia. - Nie da się ukryć, że bez mojego zaangażowania ośrodek by nie po-
wstał – mówi Władysław Żydek. - Wprawdzie jest to placówka prywatna, ale 
musiałem załatwić działkę, kanalizację i doprowadzenie wody. Nie wyobrażałem 
sobie, żeby sołectwo zamieszkane przez około cztery tysiące osób pozostanie bez przy-
chodni. Stara siedziba nie spełniała już warunków obowiązkowych dla tego typu 
budynków i musiałaby być zamknięta. Podziwiam, że właściciel zdecydował się na 
taką inwestycję. Sołtys podkreśla, że dobra infrastruktura przyciąga osoby, 
które chcą tu mieszkać. W ostatnich kilkunastu miesiącach przydzielono 
zainteresowanym czterdzieści numerów nieruchomości, kolejnych tyle 
samo wniosków czeka na rozpatrzenie. Demograficzny rozwój to zatem 
nie tylko urodzenia, ale efekt migracji.
A jakie sołtys ma plany? Mimo, iż zmodernizowano wiele dróg, to na-
dal martwi się, że i tak trzeba jeszcze więcej. Wspomina o sześćdziesię-
ciu traktach, które mają nawierzchnię brukową. Priorytet mają jednak 
wszystkie łączniki między drogami gminnymi a wojewódzką i powia-
tową. Tam, gdzie są dojazdy do kilku domów inwestycje muszą co nie-
co jeszcze poczekać. Na pierwszym zatem miejscu Władysław Żydek 

wymienia ulicę Spokojną jako wymagającą koniecznie remontu, gdyż 
łączy ul. Wiedeńską z Bielską i przebiega obok cmentarza komunalne-
go. Pierwszy odcinek jest gotowy, a drugi wkrótce będzie remontowany. 
Kolejnym miejscem inwestycji powinna stać się droga obok parkanów 
kościoła, łącząca Bielską z Ks. Jana Nowaka, w ścisłym centrum wio-
ski. Teren pod drogą wykupiono od osób prywatnych dzięki staraniom 
burmistrza Tomasza Żaka i jego zastępcy Mirosława Wasztyla. Po-
nadto z innych zadań drogowych warto wspomnieć o ulicy Środkowej, 
która ma zaczynać się od ronda łączącego ją z ul. Bielską. Powstanie 
także chodnik. Gotowe są już projekty. Trakt dla pieszych przewidziano 
również po drugiej stronie ulicy Bielskiej. To tylko niektóre zamierzenia 
drogowe. Sołtys chce bowiem, by w ciągu dziesięciu lat przynajmniej 
jedna czwarta z sześćdziesięciu dróg gruntowych wzbogaciła się o na-
wierzchnie asfaltowe. Dzięki zrealizowanym już inwestycjom drogowym 
w Roczynach ma być powiększony zakres usług komunikacji miejskiej. 
Autobusy powinny kursować z Andrychowa przez Ogrodniczą i Za-
rzeczną do granicy z Czańcem. Sołtys i władze miejskie nie zapominają 
o dalszym inwestowaniu w szkołę. Powstanie tu nowe ogrodzenie, bo-
iska, a także są plany budowy parkingu, bo miejsc dla aut brakuje. Wła-
dysław Żydek z troską mówi również o kanalizacji. 20 proc. gospodarstw 
nie jest podłączonych do sieci. 5 proc. domostw nie ma z kolei dostępu 
do wodociągu. Korzystają ze studni lub z lokalnych instalacji. Tak więc 
sołtys ma o czym myśleć i co robić. A do pomocy w obecnej kadencji 
będzie miał następujących członków Rady Sołeckiej: Aleksandra Bury, 
Wojciech Bury, Stanisław Łysoń, Dariusz Mrzygłód, Henryk Wo-
jewodzic oraz nowy w tym składzie Marek Mrózek.    

jd   Fot. Jacek Dyrlaga
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Pamięć i sołtysi 
Na początku uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego niedawno 
byłego radnego Kazimierza Jasińskiego (piszemy o nim w obec-
nym wydaniu „Nowin Andrychowskich”). Sekretarz Gminy Gra-
żyna Łoboda przedstawiła oficjalne wyniki wyborów na sołtysów 
i członków rad sołeckich.  Burmistrz Tomasz Żak oraz wiceprze-
wodnicząca Komisji ds. Wyborów Sołeckich Agnieszka Gierszew-
ska wręczyli gospodarzom wiosek stosowne zaświadczenia. Od 
obecnego wydania „Nowin” prezentujemy sołtysów, ich dokonania 
i plany. Podczas sesji ze smutkiem mówiono o niskiej frekwencji 
wyborczej. Przypomnijmy też, iż głosowanie ze względu na brak 
kandydatów nie odbyło się w Targanicach, gdzie zostanie zwołane 
najpóźniej do końca sierpnia zebranie wiejskie i wtedy powinien 
zostać wybrany sołtys oraz rada sołecka. Póki co funkcje w tym 
sołectwie zachowują osoby dotychczas je pełniące.

Burmistrz przy głosie
Tradycyjnie sprawozdanie ze swojej działalności przedstawił bur-
mistrz Tomasz Żak. Przypomniał, że powołał Marcina Putyrę na 
funkcję dyrektora nowo utworzonego Miejskiego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Turystyki - Pracownicy MOSKiT-u będą się zajmować organiza-
cją imprez, upowszechnianiem i rozwojem sportu, kultury fizycznej, turystki 
i rekreacji na terenie całej Gminy Andrychów – mówił burmistrz. Dzia-
łalność placówki adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Ośrodek ma za zadanie przygotowanie kadry instruktorsko-trener-
skiej i współpracę ze stowarzyszeniami krzewienia kultury fizycz-
nej, klubami sportowymi i organizacjami pozarządowymi. MO-
SKiT będzie sprawował pieczę nad nowo powstałą pływalnią przy 
ulicy Włókniarzy. Tomasz Żak wspomniał też o zawodach sporto-
wych (piłkarskich i pływackich), którym patronował, o imprezach 
lokalnych, w tym jubileuszowych i szkolnych ze swoi udziałem, 
spotkaniach z seniorami oraz o wyjazdach służbowych i ich efek-
tach, a ponadto informował o podpisanych umowach. Mówił także 
o rozstrzygnięciach konkursów na dyrektorów placówek oświato-
wych. (O większości tych spraw piszemy w obecnym wydaniu „No-
win Andrychowskich”).
Burmistrz omówił też wyniki kontroli przeprowadzonej przez Wo-
jewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie na zlecenie 
jednostki nadrzędnej tj. z GIOŚ w Warszawie. Kontrolerzy badali 
przestrzeganie w gminie Andrychów w latach 2012-2018 „Ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”. Wizytujący nie spo-
rządzili żadnych zaleceń pokontrolnych. - W Wystąpieniu – Infor-
macji o ustaleniach kontroli, Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska wskazał, że w latach 2015-2018 w gminie Andrychów nie 
nastąpiło samofinansowanie się systemu (poniesione koszty przekroczyły 
uzyskane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami jakie 
mieszkańcy byli zobowiązani wnosić na rzecz gminy), co jest niezgodne 

z założeniami ustawy i Gmina powinna bezwzględnie dążyć do zbilanso-
wania systemu – dodał burmistrz.

Bezpieczeństwo
Na sesji gościły osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publicz-
ne. Z Wadowic przyjechał komendant powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej Paweł Kwarciak. Mówił o poprawie wskaźników 
w zakresie sytuacji przeciwpożarowej. W powiecie, w tym również 
w gminie andrychowskiej spada liczba małych pożarów, a dużych 
żywiołów od paru lat nie stwierdzono. Najbardziej podatne na atak 
czerwonego kura są budynki mieszkalne, ale także śmietniki i al-
tanki. Występują także przypadki zapaleń pojazdów. Komendant 
podziękował burmistrzowi i Radzie Miejskiej za wspieranie po-
żarników zarówno tych zawodowych jak i ochotników. O stanie 
wyposażenia jednostek OSP mówił komendant gminny Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Andrychowie Marek Nowak, 
a o działaniach i dokonaniach druhów – prezes gminny ZOSP Ka-
zimierz Rajda. W gminie Andrychów mamy ponad ćwierć tysiąca 
członków Ochotniczych Straży Pożarnej. W tym gronie nie brakuje 
kobiet oraz młodzieży, a OSP w Roczynach może pochwalić się 
orkiestrą dętą. Sprawozdania pisemne dostarczyli radnym obecni 
na sali obrad szef  straży miejskiej Krzysztof  Tokarz oraz komen-
dant andrychowskiego komisariatu policji Grzegorz Mucha. Ten 
ostatni zapowiedział zakup radiowozu dla komisariatu (szczegóły 
na stronie 13). Burmistrz Tomasz Żak podziękował strażakom, po-
licjantom i funkcjonariuszom straży miejskiej za wysiłek i codzien-
ny trud. Przewodniczący Roman Babski także składał podziękowa-
nia, a dodatkowo przypomniał o roli żołnierzy wnoszących wkład 
w bezpieczeństwo publiczne.

Pieniądze na strefę, odwołanie przewodniczącego komisji
Przy okazji planowanych zmian budżetowych doszło na sesji do 
dyskusji na temat strefy aktywności gospodarczej. Wymianę zdań 
zapoczątkowali radni Alicja Studniarz i Wiesław Mikołajek w na-

Przedwakacyjna sesja
W ostatni czwartek czerwca na przedwakacyjnej sesji zebrali się radni Rady Miejskiej w Andrychowie. Następne po-
siedzenie zaplanowano dopiero na koniec sierpnia. Obrady pod kierunkiem przewodniczącego Romana Babskiego 
wróciły z sali widowiskowej MDK do Urzędu Miejskiego. Było gorąco, toteż zapobiegliwe radne Zofia Moskwik i Alicja 
Studniarz pojawiły się z wachlarzami, korzystając z nich co chwila, zwłaszcza na początku obrad. Obsługa parokrotnie 
wymieniała puste butelki na pełne z wodą mineralną. Pod koniec sesji było znów gorąco, ale nie z powodu upałów...
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Głównym tematem czerwcowej Sesji 
Rady Miejskiej w Andrychowie był „Stan 
bezpieczeństwa w Gminie Andrychów”. 
Policja i Straż Miejska przedstawiły infor-
macje na ten temat, a my w tym artykule 
omawiamy te raporty. 
Najpierw Policja
Policja opisuje bezpieczeństwo w kilku 
aspektach – kryminalnym i drogowym. 
W zakresie przestępczości zdarzenia dzieli 
na te o charakterze narkotykowym, zaboru 
cudzych rzeczy i kradzieży z włamaniem. 
I tak w 2018 r. odnotowano 51 kradzieży, 
to jest o siedem mniej niż rok wcześniej. 
Z kolei kradzieży z włamaniem również 
było mniej, a i ponad połowę sprawców 
udało się wykryć –  trafili przed oblicze 
sądów.
Niestety, są też gorsze wyniki. Te dotyczą 
uszkodzenia mienia – po prostu wanda-
lizmu. Takich przypadków było ponad 
40. Pozytywne jest to, że i w tym zakresie 
wykrywalność wzrosła z 23,1 proc. do 
32,4 proc. Jest jeszcze kategoria „rozbo-
je”, ale to margines, bo był tylko jeden 
taki przypadek. Tak samo z kradzieża-
mi samochodów – tylko trzy zdarzenia, 
z tego dwa auta odzyskano, a sprawców 
ujęto. Wzrosła liczba bójek z poziomu 3 
do 5 takich przypadków, ale tu skutecz-
ność policjantów jest 100-procentowa, 
bo wszystkich sprawców ujęto. 
Przestępstwa w ruchu drogowym w swych 
statystykach mają 26-procentowy spadek. 
Choć policjanci nadal twierdzą, że te zda-
rzenia są dużym zagrożeniem. Mieliśmy 
25 wypadków drogowych, w których 
rannych zostało 26 osób, a dwie zginęły. 
Zwykłych kolizji, czyli bez rannych było 
276 (w 2017 r. 297).
Generalnie w całym roku 2018 Policja 
wszczęła 458 postępowań, a rok wcze-
śniej aż 503. Najwięcej zdarzeń jest 
w samym Andrychowie i znacznie mniej 
w sołectwach.
I jeszcze jedna kategoria – odwozy do izby 
wytrzeźwień, takich przypadków było 210. 
Rok wcześniej do wytrzeźwienia trzeba 
było odwieźć 263 osób.

Straż Miejska
Zakres obowiązków strażników miej-
skich jest znacząco inny od obowiąz-
ków policjantów. Strażnicy zajmują się: 
bezpieczeństwem w komunikacji (w tym 
sprawami parkowania), kolizjami pojaz-
dów ze zwierzętami, ale też interwencja-
mi w sprawie zwierząt bezdomnych lub 
bez nadzoru. Osobną i do tego niezwykle 
ważną sferą działań SM jest ochrona eko-
logiczna. Strażnicy kontrolują spalanie 
odpadów, ich podrzucanie, także w przy-
padku ścieków nielegalnie zrzucanych np. 
do rowów czy cieków wodnych. Strażni-
cy interweniują również w przypadku na-
ruszania porządku czy spożywania alko-
holu w miejscach publicznych. 
W 2018 najwięcej interwencji podję-
li w Andrychowie, 1299. Mniej niż rok 
wcześniej aż o 16 proc. Również w so-
łectwach był spadek – np. w Targanicach 
(drugie miejsce na liście) o 4,8 proc. W ca-
łym roku strażnicy wystawili 165 manda-
tów (o 15 proc. mniej niż w 2017), ale za 
to w 474 przypadkach wystarczyły tylko 
pouczenia, bez kar finansowych. Poza 
tym strażnicy ujęli 22 sprawców i troje 
z nich przekazali Policji. 
Wielokrotnie przeprowadzali kontrole w ra-
mach „Przeciwdziałania zanieczyszczeniu 
powierzchni ziem w tym likwidacji wysy-
pisk”, ale też zrzutu ścieków lub palenia od-
padów.  Na obszarze całej gminy wyłapano 
też 80 bezdomnych psów i 30 kotów, z cze-
go 35 psów trafiło do schroniska w Cieszy-
nie i 7 kotów do innego schroniska. Z tego 
tylko 3 koty i 4 psy adoptowano. Ale też 41 
zwierzaków wróciło do właścicieli.
Straż Miejska prowadzi także szeroką 
działalność profilaktyczną, ucząc dzieci 
w szkołach bezpieczeństwa w poruszaniu 
się po drogach.
Na terenie całej gminy działało 26 kamer, 
z czego kilka wymieniono na urządzenia 
o najwyższej rozdzielczości. W sumie na 
modernizację w tym zakresie wydano 38 
tys. zł. 18 jest sterowanych, a dostęp do 
ich wizyjnego monitoringu oprócz SM 
ma też dyżurny na Komisariacie Policji.

mn

Bezpieczny Andrychów
Według statystyk Policji i Straży Miejskiej opisujących miniony rok bezpie-
czeństwo w Gminie Andrychów jest na wysokim poziomie – spada prze-
stępczość i coraz lepsza jest wykrywalność sprawców.

wiązaniu do konieczności wyasygnowania w bu-
dżecie 400 tys. zł na wspomnianą strefę. Okazuje 
się, że pieniądze potrzebne są dla firmy wyko-
nującej instalacje gazowe, a także na ekspertyzy 
dotyczące zaobserwowanej, pewnej usterki. Pro-
blem znany jest od stycznia. Jak przyznał wice-
burmistrz Mirosław Wasztyl, jeżeli potwierdzą 
się przypuszczenia władz, iż mogło dojść do 
błędu technicznego podczas projektowania lub 
wykonania, to będzie podstawa do wystąpienia 
o odszkodowanie. Firma realizująca zadanie wy-
konywała je w formule „zaprojektuj i wybuduj”, 
a w związku z tym ponosi odpowiedzialność za 
całość procesu inwestycyjnego. Radna Zofia 
Moskwik poinformowała o odwołaniu kilka dni 
wcześniej Wiesława Mikołajka z funkcji przewod-
niczącego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej 
w Andrychowie. Burmistrz i jego zastępca zapro-
sili radnego oraz wszystkich zainteresowanych 
tematem do magistratu. Zadeklarowali chęć udo-
stępnienia wszelkich informacji na temat strefy.

Działka do sprzedaży, autobus na Kocierz, 
oświetlone przejścia...
Radni zdecydowali jednogłośnie o wyrażeniu 
zgody na sprzedaż osobom fizycznym dział-
ki gminnej przy ulicy Kościuszki. Teren ten 
o powierzchni niespełna 0,14ha, znajdujący się 
w rejonie ogródków działkowych „Pańska Góra” 
i parkingu porośnięty jest samosiejkami, zain-
teresowani  nabyciem są właściciele sąsiednich 
działek. Rada Miejska na wniosek burmistrza 
i Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Urzędu 
Miejskiego zdecydowała, że będzie kursował au-
tobus na Kocierz. Uchwała była potrzebna, gdyż 
kilkusetmetrowy fragment trasy przebiega przez 
Gminę Łękawica na Żywiecczyźnie. Odnotujmy 
także zmianę uchwał dotyczących zbiorowego 
transportu publicznego na liniach Andrychów – 
Kęty. Mają one jednak tylko znaczenie techniczne 
(szczegóły w osobnym tekście). Obsługa pasaże-
rów nie zmienia się. Podjęto uchwałę o przeka-
zaniu samorządowi województwa małopolskiego 
dotacji w wysokości 30 tysięcy złotych. Dzięki 
temu pojawi się mocniejsze oświetlenie na dwóch  
przejściach dla pieszych na drodze wojewódzkiej 
w Andrychowie i Sułkowicach-Łęgu. W związku 
z nowelizacją Karty Nauczyciela wprowadzono 
obowiązkowy, tygodniowy czas pracy dla nauczy-
cieli przedszkoli, który od 1 września wyniesie 
25 godzin. Powołano ponadto zespół do spraw 
zaopiniowania kandydatów na ławników. Do gre-
mium tego weszli: Roman Babski – Przewodni-
czący Rady Miejskiej oraz radni Jakub Guzdek, 
Stanisław Prus i Zbigniew Rzadek.  

jd   Fot. Jacek Dyrlaga
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Uroczystość była okazją do rozdania nagród laureatom konkur-
sów międzynarodowego i gminnego organizowanych przez ro-
czyńską placówkę. W VII Międzynarodowym Konkursie Języka 
Angielskiego „I Know it @nd I Love it” pierwsze miejsce zajęła 
Julia Smolec z Zespołu Szkół Samorządowych w Inwałdzie. Na 
II miejscu uplasowało się kilku uczniów ex aequo, w tym z naszej 
gminy Agata Węglarz z ZSS w Targanicach i Gabriela Kramarz 
z ZSS w Roczynach, a także uczestnika z Bułgarii. „Brązowe meda-
le” trafiły na Ukrainę, które dostarczyli tam przedstawiciele władz 
naszego miasta. Polscy laureaci otrzymali nagrody z rąk wiceburmi-
strza Wojciecha Polaka. Z kolei XVIII Gminny Konkurs Orto-
graficzny, w finale którego wystartowało 36 uczestników wyłonio-
nych w eliminacjach szkolnych, ma sześciu laureatów. Grand Prix 
i specjalna nagroda przewodniczącego Rady Miejskiej Romana 
Babskiego przypadły Amelii Moskwik z ZSS w Rzykach zara-
zem zwyciężczyni w kategorii klas drugich. W tej grupie II miejsce 
zajęła Maja Powroźnik a III Lena Weiss (obie z SP nr 2 w An-
drychowie). Zwycięzcą w kategorii klas trzecich został Piotr Ły-
soń z ZSS w Inwałdzie, drugi był Jan Mrzyk (SP nr 2), a trzecia 
Maja Gibas (SP nr 4). Konkursy mogły odbyć się dzięki spon-
sorom – Urzędowi Miejskiemu w Andrychowie, Grupie Maspex, 
Radzie Rodziców ZSS w Roczynach, Państwu Góralom (sklepy-
„Lewiatan”), Ireneuszowi Górskiemu, „Czarnemu Groniowi” oraz 
Wydawnictwu Macmillan.

jd  Fot. Jacek Dyrlaga

Święto i konkursy 
Szkoła w Roczynach obchodziła 4 czerwca święto swo-
jego patrona czyli Mieszka I. Przygotowano bogaty pro-
gram artystyczny nawiązujący do życia polskiego władcy.

Dyrektora Janusza Uznańskiego oczarowały miniatury pojazdów. To 
hobby, do którego zapalił się stosunkowo niedawno, bo „tylko” kilka 
lat temu. - Przed trzema laty pojawiła się na rynku „Złota seria PRL” – 
wspomina. - Wtedy wpadłem na pomysł, żeby zacząć zbierać takie autka. 
Obecnie prywatna kolekcja Janusza Uznańskiego składa się z po-
nad pięćdziesięciu miniaturek. To nie tylko autka z PRL, ale także 
z dawnych Niemiec Wschodnich (NRD) czy Czechosłowacji. Dużo 
tu samochodów osobowych, ale również są półciężarówki i auta do-
stawcze. Osoby, które przeżyły tamte czasy z pewnością sentymen-
talnym wzrokiem popatrzą na kolekcję. Jest pełna gama warszaw, 
syren i maluchów (łącznie z bisem), nie brakuje nawet cabrioletów. 
Miłośnicy trabantów, wartburgów albo starych skód również mają 
na co popatrzeć. Do każdego samochodziku dołączony jest pełny 
opis oryginalnej, „dużej” wersji. Podane są dane podstawowe oraz 
parametry techniczne, lata produkcji itp. Kolekcja na razie jest za-
mknięta, ale dyrektor nie wyklucza, że poszerzy zbiory.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Czar małych autek
Szef szkoły w Sułkowicach-Łęgu ma ponad pięćdziesiąt 
samochodów. I wcale nie potrzebuje do tego ogrom-
nego garażu. Przeciwnie, zajmują bardzo niewielki frag-
ment... sypialni.

5 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopol-
skiego burmistrz Tomasz Żak odebrał promesę na kwotę 134 tys. 
złotych. Pieniądze te posłużą, jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie 
Miejskim, na gruntowny remont drogi bez nazwy – wiodącej od 
ulicy Działy na pograniczu Brzezinki i Roczyn.

Oprac. jd

Drogowa promesa 
dla gminy Andrychów
Andrychowski samorząd znalazł się wśród gmin, które 
otrzymają środki finansowe na modernizację dróg rolni-
czych – dojazdowych do pól.
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Zajmie się tym andrychowska firma „Eskalibur”. Do jej zadań 
należeć będzie między innymi wykaszanie traw, chwastów i jed-
norocznych samosiewów, ścinanie krzewów i samosiewów śred-
niej gęstości wraz z ich wywozem, wszelkie zabiegi pielęgnacyjne 
roślinności, ścinanie drzew wraz z karczowaniem, nasadzanie 
drzewek (starszych niż 10-letnich) oraz ich pielęgnacja. Umowę, 
która opiewa na kwotę brutto 133 110 zł podpisali burmistrz To-
masz Żak, skarbnik Dorota Żywioł oraz właściciel firmy Wło-
dzimierz Gacur.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

„Pielęgnacyjna” 
umowa podpisana
6 czerwca w Urzędzie Miejskim podpisano umowę do-
tyczącą utrzymania oraz pielęgnacji zieleni przy ulicach 
i drogach na terenie gminy w roku 2019.

- To inicjatywa władz małopolski w celu promocji uczenia się, nauki i samo-
rozwoju przez całe życie – mówi Agnieszka Kołacz, doradca zawodo-
wy PUP. - Tak urząd w Wadowicach jak i filia włączamy się do organizacji. 
W tym roku hasłem przewodnim było „Ucz się języków przez całe życie”. Naj-
pierw wzięliśmy udział w specjalnej audycji w Radiu Andrychów. Program 
w rozgłośni nie był jedynym punktem realizacji MDU. W siedzibie 
filii PUP przy ulicy Starowiejskiej odbyło się spotkanie z właściciel-
ką jednej ze szkół językowych działających w powiecie wadowickim. 
Korytarz został udekorowany miniflagami wielu państw. Pojawiły się 
też karteczki z użytecznymi zwrotami dotyczącymi przywitań, pre-
zentacji oraz spraw zatrudnienia. Uczestnicy, którymi byli uczniowie 
z „Kotarbina” tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawiczne-
go, bezrobotni oraz osoby zainteresowane, wysłuchali ciekawej pre-
zentacji i wzięli udział w teście językowym. Właścicielka szkoły języ-
kowej przyznała, że sama w dzieciństwie była przymuszana co nieco 
do nauki angielskiego, a teraz zna nie tylko język Szekspira na równi 
z polskim, ale także posługuje się francuskim, niemieckim, rosyjskim, 
a rozpoczęła naukę włoskiego. Podczas prelekcji przekonywała, iż 
nauka języków obcych może być przyjemnością.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Przekonani do języków
7 czerwca odbył się Małopolski Dzień Uczenia się. Przed-
sięwzięcie organizowane od 2010 roku nie ominęło też 
naszej gminy, a to za sprawą andrychowskiej filii Powia-
towego Urzędu Pracy. 

Z najlepszymi drużynami z innych województw konkurowali 
w teście krajoznawczym, obsłudze żaglówki, marszu na orienta-
cję , samarytance i rozpoznawaniu potraw regionalnych Podlasia. 
Punkty uzyskiwali też za posiadane odznaki turystyczne. Klaudia 
Młocek, Paulina Kierczak i Mateusz Rokowski wywalczyli 
w skali kraju czwarte miejsce w kategorii drużyn gimnazjalnych. 
Serdecznie im gratulujemy! 

Materiał dostarczony przez  ZSS w Targanicach

Młodzi liderzy turystyki
W dniach 31.05-02.06.2019 r w pięknym Augustowie 
uczniowie ze szkoły w Targanicach wzięli udział w etapie 
centralnym XLVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Tur-
nieju Turystyczno-Krajoznawczego.

Z funkcji prezesa po 3 kadencjach zrezygnował Jan Zieliński, 
którego zastąpi na tym stanowisku Andrzej Janus. Skład nowego 
Zarządu prezentuje się następująco: Andrzej Janus, Andrzej Fryś, 
Józef  Burzej, Maciej Magiera, Maria Przybyłowicz, Teresa 
Putek, Maria Pytel-Skrzypiec, Daria Rusin, Marta Wołek-Bu-
ry. Zebrani podziękowali Janowi Zielińskiemu za kierowanie TMA 
przez ostatnie 9 lat, które – choć nie był to czas łatwy – obfitowały 
w wiele sukcesów. Nowy prezes Towarzystwa podkreślił tymcza-
sem, że jednym z najważniejszych zadań, przed jakimi stoi teraz or-
ganizacja jest pozyskanie nowych członków, co z pewnością pomo-
że sprawniej zadbać o zachowanie naszego wspólnego dziedzictwa.

Daria Rusin

Nowy Zarząd TMA
W piątek 14 czerwca 2019 r. w Izbie Regionalnej Ziemi Andry-
chowskiej odbyło się walne zebranie członków Towarzystwa 
Miłośników Andrychowa. Podczas spotkania sprawozdaw-
czo-wyborczego podsumowano działalność Towarzystwa 
w ciągu ostatnich 3 lat, wybrano również nowe władze. 
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- Formuła konkursu jest bardzo nietypowa i oprócz ogromnej wiedzy hi-
storycznej z lat 1970-1990 wymaga wielu innych umiejętności – czytamy 
w sprawozdaniu opublikowanym przez Starostwo Powiatowe 
w Wadowicach. - Po eliminacjach wojewódzkich z trojga najlepszych 
uczniów w danym województwie stworzono drużynę, na której czele stanął 
nauczyciel prowadzący. Po wizycie studyjnej w Gdańsku nastąpił najbar-
dziej wytężony moment pracy zespołowej – kręcenie prezentacji filmowej 
na jeden z trzech zadanych tematów oraz przygotowanie się do jej obrony. 
Nasi laureaci podjęli temat „Bunty społeczne w PRL – przekaz oficjalny 
kontra pamięć społeczna”.  Wraz z Łukaszem drużynę z Małopolski 
tworzyli Jakub Hebda (Zespół Szkół i Placówek Oświatowych 
w Kalwarii) oraz Jakub Prucia (VII LO w Krakowie). Opiekunką 
grupy była Izabela Szczygieł z kalwaryjskiego ZSiPO.

jd   Fot. Organizatorzy olimpiady

Historyczny sukces 
andrychowskiego licealisty

Łukasz Kierpiec, uczeń andrychowskiego Liceum Ogól-
nokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie, reprezen-
tując województwo małopolskie wraz z dwoma kolegami 
z Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowa zajął III miejsce dru-
żynowo w VI edycji Olimpiady Solidarności.

Jubileusz uświetnili znamienici Goście, reprezentujący władze 
państwowe, duchowieństwo, władze samorządowe, oświatowe, 
kultury, sportu, dyrektorzy szkół powiatowych, nauczyciele, ka-
techeci, pracownicy, rodzice, absolwenci szkoły.
Dyrektor szkoły mgr Grażyna Gwoździewicz odebrała gra-
tulacje z rąk senatora Andrzeja Pająka. Radny Sejmiku Woje-
wódzkiego Rafał Stuglik w imieniu Marszałka Województwa 
Małopolskiego oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa 
Małopolskiego przekazał medal Polonia Minor, przyznawany za 
szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz Małopolski.
Oficjalne gratulacje i podziękowania z okazji jubileuszu 70-lecia 
ZS nr 2 złożyli: Starosta Eugeniusz Kurdas i Wicestarosta Beata 
Smolec oraz proboszcz parafii św. Macieja w Andrychowie pra-
łat ks. Stanisław Czernik.
Zaproszony na uroczystość o. Leon Knabit – benedyktyn z Tyń-
ca – wygłosił wykład na temat młodości i znaczenia wychowania 
młodzieży. 
W części artystycznej przypomniano historię szkoły od roku 
1949 do 2019, przeplataną scenkami, związanymi z ważnymi wy-
darzeniami w kraju.
Następnie uroczystości przeniosły się na teren szkoły, gdzie 
w obecności Gości odsłonięto pamiątkową tablicę, ufundowaną 
przez prof. Andrzeja Nowakowskiego, upamiętniającą 70-lecie 
szkoły oraz reaktywację Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. 
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta i Wicestarosta 
Powiatu Wadowickiego oraz fundator tablicy, a poświęcenia ks. 
prałat Stanisław Czernik oraz o. Leon Knabit.
Jubileusz szkoły był doskonałą okazją do spotkania po latach dy-
rektorów, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, ab-
solwentów i rodziców.

Tekst i foto: ZS nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Andrychowie

Jubileuszowa „Bawełnianka”
„Jest mądrość płynąca z umysłu i mądrość płynąca z serca”
Słowa te towarzyszyły szczególnemu wydarzeniu, jakie 
miało miejsce 7 czerwca 2019 r. w ZS nr 2 im. św. Jadwigi 
Królowej w Andrychowie z okazji jubileuszu 70-lecia ist-
nienia placówki. Uroczysty patronat sprawował Starosta 
Powiatu Wadowickiego Eugeniusz Kurdas.
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Czekały liczne atrakcje – pokazy strażackie, zajęcia plastyczne, 
trampolina, ciuchcia oraz zabawy i konkursy z nagrodami. Po-
jawiły się namioty; w jednym odbywała się część konkursów, 
a w drugi służył celom gastronomicznym. Co ważne dopisała 
pogoda. Rozpalono też grill. Na tym nie koniec. Dzieci otrzy-
mały paczki z napojami oraz słodyczami. Warto dodać, iż mali 
uczestnicy to nie tylko mieszkańcy Osiedla JP II, ale także chętni 
z innych rejonów miasta. Tadeusz Biłko zapowiada kontynuowa-
nie imprezy w roku przyszłym i następnych latach.

jd   Fot. Tadeusz Biłko

Podziękowanie

Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przy-
czynili się do zorganizowania corocznej imprezy z okazji 
Dnia Dziecka na placu zabaw Osiedla Jana Pawła II w An-
drychowie w dniu 8 czerwca 2019 roku.

Organizator Tadeusz Biłko

Radny zorganizował 
Dzień Dziecka
Radny Tadeusz Biłko od lat organizuje na osiedlu Jana 
Pawła II Dzień Dziecka. Tym razem impreza odbyła się 8 
czerwca. Przybyło bez mała stu uczestników, a główną 
areną był plac zabaw.

Na wstępie zapoznały się z zawartością torby ratownika i za-
stosowaniem jej poszczególnych elementów. Następnie dziecia-
ki uczyły się, w jaki sposób wezwać telefonicznie pomoc oraz 
jaki jest numer Pogotowia Ratunkowego. A potem najprzyjem-
niejsza, ale bardzo ważna część zajęć, czyli praktyka. Była więc 
m.in.: resuscytacja, bandażowanie, czy też osłuchiwanie serca. Na 
zakończenie każdy „mały ratownik” otrzymał pamiątkę, odbla-
skową zawieszkę – karetkę. Oczywiście musiało też być wspólne 
pamiątkowe zdjęcie. Dziękujemy i do zobaczenia za rok!

Materiał nadesłany przez Barbarę Rusin

Bezpieczny przedszkolak 
Już po raz kolejny najmłodsze przedszkolaki z oddziału 
pięciogodzinnego w Inwałdzie spotkały się z ratowni-
kiem medycznym - Piotrem Babikiem. 

Na dzieci oraz  ich rodziców czekały liczne atrakcje. Piknik roz-
poczęła Orkiestra Dęta OSP Roczyny, a potem były występy 
uczniów z roczyńskiej szkoły oraz przedszkolaków. Poza tym dla 
uczestników przygotowano liczne gry, zabawy, konkursy i loterie, 
były też smaczne ciasta i napoje.                  mn   Fot. Marek Nycz

Piknik Rodzinny w Roczynach
Piękną pogodą mogli się cieszyć uczestnicy corocznego 
Pikniku Rodzinnego, jaki odbył się w niedzielę 9 czerwca na 
terenie wokół Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach.
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Urodziła się i mieszka w Roczynach. Pracowała na gospodar-
stwie oraz jako pracownik laboratorium w AZPB. Z mężem 
Władysławem doczekali się czwórki dzieci. Władzio – jak sama 
nazywa swojego męża – był stolarzem w WSW oraz złotą rącz-
ką. Zmarł wieku 78 lat. Zapytana o najgorszy okres w swoim 
życiu bez wahania odpowiada – wojna. Recepta na długowiecz-
ność wg stu-latki jest prosta : Trzeba żyć i robić. Ruszać się, najlepsza 
jest praca fizyczna od rana do wieczora. Mając gospodarstwo wstawałam 
skoro świt i do wieczora w polu. Teraz ludziom nie chce się robić. Kie-
dyś nikt nie narzekał tak jak teraz. Patrząc na Panią Antoninę nie 
można oprzeć się wrażeniu, że czas był dla niej wyjątkowo ła-
skawy: uśmiechnięta staruszka o ciepłym spojrzeniu, świetnej 
pamięci i poczuciu humoru. Tymczasem problemy zdrowotne 
jej nie omijały: - Usunięta nerka i woreczek żółciowy, ciężkie zapalenie 
płuc, złamane biodro – wylicza jej córka. Jak sama mówi brakuje 
jej książek - Uwielbiałam czytać, tymczasem wzrok odmówił posłuszeń-
stwa. Teraz moją rozrywką są odwiedziny znajomych, z którymi mogę 
porozmawiać. Chociaż nie mam już żadnej koleżanki – wszystkie nie 
żyją. Pani Antonina dumna jest ze swojej rodziny. Ma trzynastu 
wnuków i tyle samo prawnuków oraz sześcioro chrześniaków. 
Zapytana o marzenia mówi: - Nie mam już marzeń. Jest mi tu do-
brze. Mam kochająca rodzinę, która o mnie dba i się mną opiekuje. To 
właśnie rodzina urządziła jubilatce huczną imprezę urodzinową, 
w której wzięło udział 71 osób. Pani Antonina bawiła się z bliski-
mi do godz. 2.30 i wcale nie miała ochoty kończyć zabawy. 
Szacowną Jubilatkę odwiedzili 6 czerwca Burmistrz Andrycho-
wa Tomasz Żak, Sekretarz Gminy Grażyna Łoboda, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Roman Babski, radny a zarazem 
sołtys Roczyn Władysław Żydek oraz przedstawiciele ZUS-u. 
Burmistrz wręczył  listy gratulacyjne dla Pani Antoniny, między 
innymi od Premiera. Były kosze z kwiatami, lampka szampana 
i prezenty, a dla gości i Jubilatki rodzina przygotowała poczę-
stunek. 

ap   Fot. Anna Piotrowska

Sto lat Pani Antoniny
 Pani Antonina Mazgaj 8 czerwca 2019 skończyła sto lat. 
Wiekowa jubilatka ma słabość do cukierków typu „krów-
ka” i … coca-coli.

Prace obejmowały roboty rozbiórkowe, wycinkę drzew oraz na-
sadzenia, roboty ziemne, wykonanie jezdni, a także chodnika, 
zjazdów, poboczy, kanalizacji deszczowej. Ponadto jest tam nowe 
oświetlenie i barierki np. na łukach drogi. Inwestycja, która trwała 
od zeszłego roku i w kilku etapach objęła ponad kilometrowy 
odcinek (od DK 52 aż do przystanku przy pętli na osiedlu Kor-
cza) kosztowała 3,5 mln zł. Wykonawca zmieścił się w terminie 
zakończenia robót, który był wyznaczony na 30 czerwca tego 
roku. Choć można tą drogą jeździć, to techniczny odbiór nastąpi 
w najbliższym czasie. 

mn   Fot. Robert Fraś

Os. Korcza z nową drogą
Zakończyła się przebudowa drogi na os. Korcza w Inwał-
dzie. Inwestycje wykonano w ramach zadania „Przebudo-
wa dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów”.

Okazuje się, że to nieprawdziwe informacje. W firmie przypusz-
czają, skąd się wzięły. Okazuje się, że pewna liczba pracowników 
przechodzi na emeryturę. - Będzie to około piętnaście osób – mówi 
szef  Działu Prawnego Andorii Kamil Szypuła. - Przejdą na eme-
ryturę w lipcu i we wrześniu. W Polsce tak się dzieje, że korzystniej jest 
przejść na emeryturę właśnie w tym okresie. Niektóre osoby, które nabyły 
takie prawa i mogły odejść w listopadzie czy grudniu ubiegłego roku, w po-
rozumieniu z zarządem naszej spółki odchodzą jak wspomniałem w lipcu 
i sierpniu. Szef  Działu Prawnego Andorii przypomina, że gdyby 
miało dojść do zwolnień, to obowiązywałaby pewna procedura, 
w tym zwłaszcza opiniowanie przez związki zawodowe. Do ni-
czego takiego nie dochodzi, ponieważ nie ma mowy o żadnych 
zwolnieniach. Z innych źródeł dowiedzieliśmy się, iż z zakładu 
odchodzi też grupa osób zatrudnionych na czas określony, a któ-
rym nie przedłużono umowy.

jd    

Plotka o zwolnieniach w Andorii

W naszym mieście pojawiły się pogłoski o sporych zwol-
nieniach w Andorii sp. z o.o. Redukcja, według niektórych 
plotek, miałaby objąć nawet aż sto osób. Postanowiliśmy 
to wyjaśnić u źródła czyli w zakładzie.

nowinki
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To była już siódma edycja imprezy przeprowadzona 13 czerwca 
na odkrytym basenie pod Pańską Górą. Odbyło się dwadzieścia 
siedem wyścigów w kilku stylach, a na koniec tradycyjnie „z byle 
czym na wesoło” czyli tym razem z piłkami. Zwycięzcy otrzy-
mali puchary od burmistrza Tomasza Żaka, a medaliści złote, 
srebrne i brązowe krążki wręczane wspólnie z wiceburmistrzem 
Wojciechem Polakiem. Dopisała aż nadto pogoda – żar lał się 
z nieba.

Wyniki:
Styl dowolny, klasy 1 – 3: I Gabriela Łysoń (Roczyny), II Anna 
Sordyl, III Patrycja Wykręt (obie Sułkowice-Łęg), I Szymon 
Bryzek (SP nr 4), II Jan Herna (SP nr 5), III Jakub Ogorzelec 
(Roczyny). Klasy 4 – 6: I Magdalena Filek (Roczyny), II Maria 
Kucharska (SP nr 4), Otylia Nowak (SP nr 2). I Mikołaj Ka-
sperek (SP nr 2), II Filip Brzazgacz (Roczyny) i III ex aequo 
Jakub Kryjak (Zagórnik), Mikołaj Lupa (SP nr 2). Klasy 7,8 
i gimnazjum: I Emilia Drzazga (SP nr 3), II Natalia Drabczyk 
(Inwałd), III Klaudia Ryczek (Sułkowice-Łęg).
Styl klasyczny, klasy 4 – 6: I Magdalena Filek (Roczyny), II Patry-
cja Chmiel (Sułkowice-Bolęcina), III Anna Ryłko (Roczyny), 
chłopcy nie wystartowali. Klasy 7-8 i gimnazjaliści: I Emilia Drza-
zga (SP nr 3) II Klaudia Ryczek (Sułkowice-Łęg), I Bartosz Po-
lak, II Antoni Sordyl (obaj SP nr 3), Mateusz Stuglik (SP nr 4).
Styl grzbietowy, klasy 4 – 6: I Iga Pawlik (SP nr 2), II Hana 
Jodłowska (SP nr 4), III Aleksandra Kadłubicka (Sułkowice-
-Łęg). I Adam Roman (SP nr 4), II Mikołaj Lupa (SP nr 2), III 
Jakub Kryjak (Zagórnik). Klasy 7-8 i gimnazjum: I Emilia Drza-
zga (SP nr 3), II Natalia Drabczyk (Inwałd), III Klaudia Ryczek 
(Sułkowice-Łęg).
Wyścig na wesoło: I Filip Brzazgacz (Roczyny), II Patrycja 
Chmiel (Sułkowice-Bolęcina), III Mikołaj Kasperek.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Pucharowe, 
uczniowskie pływania

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z całej 
gminy wzięli udział w zawodach o Puchar Burmistrza An-
drychowa w pływaniu.

Jak dowiedzieliśmy od burmistrza Andrychowa Tomasza Żaka 
barierą do tej pory była cena. Urządzenia kosztują bowiem ok. 
160 tys. zł. Tymczasem ostatnio trafił się dystrybutor oferujący 
drona o bez mała 100 tysięcy złotych tańszego. 18 czerwca po 
południu odbyła się prezentacja. Najpierw w Urzędzie Miej-
skim, a następnie na placu Mickiewicza. W pokazie wzięli udział 
burmistrz, jego zastępca Wojciech Polak, kierownik Wydziału 
Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa UM Ewa Rohde-
-Trojan, komendant Straży Miejskiej Krzysztof  Tokarz, zastęp-
ca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Andrychowie 
Marek Nowak, a na drugą część prezentacji dojechał komen-
dant powiatowy PSP Paweł Kwarciak. Nie zapadła jeszcze de-
cyzja o zakupie. Dogrywane są szczegóły techniczne i cenowe. 
Władze miasta oczekują na ostateczną ofertę. Oglądany dron jest 
pochodzenia chińskiego, ale na przykład czujniki produkowane 
są w Polsce. W najskromniejszej wersji zasięg lotu wynosi 1,5 km, 
a w standardowej kilkakrotnie więcej. Prędkość w poziomie to 
ok. 50 km/h. Mocną stroną sprzętu jest szerokokątny obiektyw 
o wysokiej rozdzielczości.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga 

Przymiarka do drona
Władze Andrychowa już od kilkunastu miesięcy przymie-
rzają się do zakupu drona, który posłuży do wykrywania 
zanieczyszczeń powietrza i ustalania źródeł zatruć oraz 
ich sprawców.
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Druga niedziela czerwca nie była łaskawa dla młodych strażaków. 
Z nieba lał się żar, w miarę możliwości zawodnicy chowali się w cie-
niu drzew. Ale dla każdej drużyny w końcu przyszedł czas na rywa-
lizację na płycie stadionu. Trzeba przyznać, że rozgrzane powietrze 
nie zrobiło wrażenia na zawodnikach. Dawali z siebie wszystko, 
oczywiście w pełnym umundurowaniu. Nie obyło się bez otarć 
i upadków, szlaka wokół murawy nie oszczędzała ochotników. 
Młodzi ochotnicy wylali wiele potu podczas zawodów. Trzeba im 
za to podziękować, ponieważ przekłada się to na ich sprawność 
w momencie, gdy ratują życie i mienie mieszkańców. Wyniki na 
stronie www.radioandrychow.pl                           rob   Fot. Robert Fraś

Zmagania w upale
 9 czerwca na stadionie sportowym w Andrychowie przy 
ul. Kościuszki strażacy-ochotnicy z Andrychowa i Wieprza 
rywalizowali w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarni-
czych. Wystartowały 33 drużyny. 

Tak więc Jerzy Dwojak z Wydziału Inwestycji i Drogownictwa 
Urzędu Miejskiego w Andrychowie dotrzymał słowa danego 
„Nowinom Andrychowskim”. Poprzedni znak został powalony 
i zniknął. Mimo, że znów stoi, to jednak nie zmienił przyzwycza-
jeń kierowców, którzy łamiąc zakaz parkują na dziedzińcu. Cóż, 
chyba teraz ruch należy do Straży Miejskiej... 

jd  Fot. Jacek Dyrlaga

Znak wrócił, ale...
Przed Pałac Bobrowskich wrócił znak drogowy zakazują-
cy wjazdu wszelkim pojazdom na dziedziniec.

W roku szkolnym 2018/2019 dyżury pełnią:
Lipiec:
Przedszkole nr 1 w Andrychowie,
Przedszkole nr 4 w Andrychowie,
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie,
Przedszkole w Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach,
Przedszkole w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach,
Przedszkole w Zespole Szkół Samorządowych w ZSS Inwałdzie,
Przedszkole w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie.
Sierpień:
Przedszkole nr 2 w Andrychowie,
Przedszkole nr 3 w Andrychowie,
Przedszkole nr 5 w Andrychowie,
Przedszkole w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Łęgu,
Przedszkole w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie.

ap   Fot. Anna Piotrowska

Letnie dyżury przedszkoli
W okresie wakacyjnym przedszkola w naszej gminie pracują 
w systemie dyżurowym. Organizacja lipcowych i sierpniowych 
zajęć to nie lada wyzwanie dla dyrekcji placówek. Grafik dyżu-
rów przedszkoli musi uwzględniać potrzeby rodziców oraz na-
uczycieli: z jednej strony pozwolić zapewnić opiekę nad przed-
szkolakami, a z drugiej umożliwić pracownikom skorzystanie 
z urlopu. Dodatkowo wakacje to jedyny właściwie okres, w któ-
rym można dokonać prac remontowych. 

Podpisy złożyli Burmistrz Tomasz Żak i Łukasz Lachendro – 
właściciel LACH BUD-u, a umowa nosi tytuł „Bieżące utrzyma-
nie dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów w roku 2019”. 
Wykonawca zobowiązuje się w tym zakresie do: remontów dróg 
o nawierzchni kamiennej, dostawy sprzętu i materiałów, konser-
wacji rowów, przepustów i skarp, remontów i wymiany przepu-
stów rurowych, wbudowania korytek, montaży krat najazdowych 
oraz „wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania 
umowy”. Ogólny koszt to ponad 516 tys. zł.                            red.

Utrzymanie dróg
Bieżącym utrzymaniem dróg w Gminie Andrychów bę-
dzie się zajmować w tym roku LACH BUD z Sułkowic. 
Podpisano w tej sprawie umowę.
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Celem inwentaryzacji jest policzenie i sklasyfikowanie wszelkich 
systemów grzewczych w naszych prywatnych domach. Ta wiedza 
nie ma być tylko pustą statystyką i nie jest urzędniczym wymy-
słem. Tego rodzaju dane są wymagane przy każdym staraniu się 
gminy o dofinansowanie np. przy wymianie pieców ze starego 
typu na najnowszej generacji lub z węglowych na gazowe. Ankie-
ta dostarcza także wiedzy na temat oczekiwań mieszkańców i ich 
planów w tym zakresie, jakim jest wymiana pieców czy termomo-
dernizacja budynków. 
Wspomniane 4450 ankiet zostało rozprowadzonych przez gmin-
ne szkoły – każda z prośbą do rodziców, czyli właścicieli posesji, 
aby pomogli zebrać powyższe dane. Niestety, razem z ankietami, 
jakie można było pobrać w Urzędzie Miejskim wypełnionych 
wróciło 320. 
Teraz władze Andrychowa rozważają inne możliwości zebrania 
tych niezbędnych danych. Gdyby wynająć do tego profesjonalną 
firmę, to koszt pracy ich ankieterów zamknąłby się sumą od 100 
do 120 tysięcy. Jeśli gmina sama zajmie się organizacją i naborem 
takich okazjonalnych pracowników koszt ankietowania może być 
niższy nawet o połowę. I prawdopodobnie tacy ankieterzy jesz-
cze w tym roku trafią do Waszych domów.            mn

Ankiety będą kosztowne
W maju Urząd Miejski w Andrychowie rozprowadził bli-
sko 4,5 tys. ankiet, aby zinwentaryzować wszystkie dzia-
łające gminie piece i systemy grzewcze. Wypełnionych 
wróciło nieco ponad 300 ankiet. Teraz trzeba będzie wy-
dać kilkadziesiąt tysięcy na ankieterów.

Forum Wójtów Burmistrzów i Prezydentów Małopolski odbyło 
się 25 czerwca w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie. Miało charakter sprawozdawczy i podsu-
mowujący mijająca kadencję. Samorządowcy postanowili zmie-
nić statut Forum, wydłużając kadencję Zarządu do czterech lat.  
- Chodziło nam o to – mówi Tomasz Żak – aby kadencja Forum pokry-
wała się z kadencja samorządów. 
Tomasz Żak po raz kolejny został wybrany do ośmioosobowego 
Zarządu Forum, które od 2000 roku działa przy Małopolskim 
Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji. Członkami 
– założycielami Forum było 98 wójtów i burmistrzów z gmin 
województwa małopolskiego. Obecnie Forum gromadzi ponad 
168 członków spotykających się na comiesięcznych zjazdach.
Zgodnie ze Statutem głównym celem działania Forum jest pre-
zentowanie opinii członków Forum w sprawach dotyczących 
doskonalenia poziomu i sprawności funkcjonowania samorządu 
terytorialnego. Forum to opiniotwórcza grupa samorządowa, 
oparta na wspólnocie interesów zawodowych, niezależna od 
sympatii politycznych.            mn

Burmistrz w zarządzie
Tomasz Żak ponownie został wybrany do Zarządu Forum 
Wójtów Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. Tę ka-
dencję samorządowcy wydłużyli do czterech lat.

Swoje powołania odebrali: Wioletta Kadamus – dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 
5, Aneta Stawowczyk – dyrektorka Przedszkola nr 4, Renata Gondko dyrektorka 
Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach oraz Michał Kołodziejczyk – dyrektor 
Zespołu Szkół Samorządowych w Inwałdzie pozostaje. W tych placówkach w tym 
roku odbyły się konkursy dyrektorskie. Była też nominacja dla Doroty Zawady – 
dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie, ale pani dyrektor nie mogła 
dziś wziąć udziału w oficjalnym spotkaniu. Powołania dyrektorom wręczał burmistrz 
Tomasz Żak i jego zastępca Wojciech Polak, a obecny był też Andrzej Szafrański 
– dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty.                                      mn   Fot. Marek Nycz

Powołania dla dyrektorów
18 czerwca w Urzędzie Miejskim Burmistrz Tomasz Żak wręczył 
akty powołania czworgu z pięciu powołanych dyrektorów pla-
cówek oświatowych.



22 radioandrychow.pl

edukacja

Upominki odebrali także opiekunowie zdolnych uczniów. Spor-
towcy z „Trójki” i Czwórki” przekazali burmistrzowi pamiątki 
– podziękowania za wsparcie finansowe, a przez to umożliwienie 
wyjazdów na zawody ogólnokrajowe. Spotkanie miało również 
oprawę artystyczną. Wystąpili bardzo utalentowani muzycznie 
Szymon Nikiel z ZSS w Roczynach oraz Elżbieta Walczak 
z ZSS w Targanicach. W uroczystości wzięli udział dyrektorzy 
niektórych szkół.

Lista nagrodzonych:

Małopolski Konkurs Języka Polskiego – Norbert Siwek – SP nr 3 
w Andrychowie. Opiekun: Joanna Siwek

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego – Julia Smolec ZSS 
Inwałd. Opiekun: Katarzyna Ficek

Małopolski Konkurs Geograficzny – Aleksandra Adamus – SP 
nr 3, Alicja Gałosz – SP nr 3, Przemysław Tomiczek – SP nr 3. 
Opiekun: Jolanta Gałosz

Małopolski Konkurs z Fizyki – Krystian Skowron – SP nr 3. 
Opiekun: Alicja Kies 

Ogólnopolscy Finaliści Olimpiady Matematycznej Juniorów – 
Krystian Skowron, Aleksandra Adamus. Opiekun: Robert 
Małysiak

SP nr 3 Andrychów: Drużyna piłki siatkowej chłopców – I miej-
sce w finale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Opiekun: 
Piotr Trojak
Jakub Bargiel, Kamil Bodzek, Jakub Budka, Wiktor Byli-
ca, Mateusz Chamera, Wojciech Charaszkiewicz, Wojciech 
Dendys, Kuba Florczyk, Olaf  Grzybek, Miłosz Mazgaj, 
Mateusz Mizera, Dawid Pochłopień, Bartosz Żydek.
SP nr 4 Andrychów: Drużyna piłki siatkowej dziewcząt – I miej-
sce w finale województwa małopolskiego oraz III miejsce w fi-
nale ogólnopolskim Igrzysk Dzieci: Adrianna Brońka, Milena 
Frączek, Emilia Góral, Milena Jaworska, Julia Polak, Ka-
rolina Pytel, Julia Śliwa, Weronika Targosz, Natalia Tomi-
czek, Kornelia Wołek. Opiekun: Ewa Bury
ZSS Targanice: Elżbieta Walczak zdobyła Talent Małopolski 
2019 w XXXII Małopolskim Festiwalu Form Muzycznych i Ta-
necznych w kategorii: wokal. Opiekun: Izabela Lachendro. 

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Nagrody dla utalentowanych uczniów
Uczniowie – laureaci konkursów przedmiotowych i festiwali artystycznych, a także zdobywcy krajowych trofeów sportowych 
spotkali się 17 czerwca z władzami miasta. Z rąk burmistrza Tomasza Żaka, jego zastępcy – Wojciecha Polaka oraz przewodni-
czącego Rady Miejskiej Romana Babskiego otrzymali nagrody, tak pieniężne jak i rzeczowe (notebooki, smartwatche). 
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W LO przygotowano dwanaście oddziałów – po sześć dla absolwentów gimnazjów i ósmych klas. Według stanu na drugą połowę 
czerwca klasy dla gimnazjalistów zostaną skompletowane zgodnie z planem. Natomiast oddziałów po podstawówkach może być sześć 
albo pięć. - Wszystko zależy od tego, czy klasa humanistyczna dopełni się – mówi dyrektor Paweł Mrzygłód. - Na razie mamy do niej szesnastu 
chętnych. W przypadku, gdyby nie było już więcej chętnych do klasy humani-
stycznej, to będzie możliwość tworzenia oddziału mieszanego np. językowo-
-humanistycznego.
W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Starowiejskiej 
zaplanowano pierwotnie, że powstanie również dwanaście oddziałów szkolnic-
twa średniego dla pierwszoklasistów. Wszystko wskazuje jednak na to, że będzie 
utworzonych jednak jedenaście – pięć dla absolwentów gimnazjów i sześć szkół 
podstawowych. 
W Zespole Szkół im. Jadwigi Królowej do dyspozycji było sześć oddziałów 
techników. Jest szansa, że tak się stanie. Już na pewno, jak dowiedzieliśmy się od 
dyrektor Grażyny Gwoździewicz, są w komplecie chętni do pięciu klas (3 po pod-
stawówkach, 2 po gimnazjum). Ewentualnie powstanie jeszcze szósta o profilu 
fryzjerskim i hotelarskim, do której zgłosiło akces 19 zainteresowanych. W „Ba-
wełniance”, która dla części młodzieży jest placówką drugiego wyboru istnieje 
duże prawdopodobieństwo na szóstą pierwszą klasę. 

jd

Szkoły ponadgimnazjalne po wstępnej rekrutacji

W związku z podwójnym rocznikiem uczniów, który opuszcza mury gimnazjów i podstawówek, dla absolwentów 
przygotowano w Andrychowie też większą liczbę klas w Liceum Ogólnokształcącym, Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego oraz Zespole Szkół im. Jadwigi Królowej. Znane są już wyniki rekrutacji. Nie są to jeszcze dane 
ostateczne, gdyż mogą na przykład uzupełnić klasy zainteresowani tak zwanego drugiego wyboru.

Jej podopieczni bardzo dobrze spisują się w konkursach przedmiotowych, li-
terackich i dziennikarskich. Przyszła szefowa „ogólniaka” dała się poznać też 
działalnością społeczno-kulturalną m.in. jako prowadząca Dyskusyjny Klub 
Filmowy. O reelekcję ubiegał się dotychczasowy (od dwudziestu lat) dyrektor 
Paweł Mrzygłód. - Szanuję wybór – powiedział nam odchodzący szef  ogólnia-
ka. - Osobna sprawa, to to co działo się w związku ze strajkiem w naszej szkole. Jeśli w ko-
misji konkursowej na dwunastu członków czterej są członkami związków zawodowych, to 
jest się nad czym zastanawiać. Pani prezes i pani wiceprezes związków byli przedstawiciela-
mi rodziców – wprawdzie tak może być – to jednak zostały wybrane na posiedzeniu (Rady 
Rodziców – dop. jd) trzyosobowym czyli same siebie wybrały. Dla mnie to ewidentne 
stanowisko związków, które chciały doprowadzić do zmiany dyrektora. 
Paweł Mrzygłód chce w nowym roku skupić się na nauczaniu matematyki 
w liceum i wdrażaniu nowatorskich metod edukacyjnych, aczkolwiek może 
rozważyć też inne oferty pracy. Nowej dyrektor LO gratulujemy!

jd   Fot. Facebook LO Andrychów

LO z nowym dyrektorem
W andrychowskim Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodow-
skiej-Curie od nowego roku szkolnego nastąpi zmiana na stanowi-
sku dyrektora. Starostwo Powiatowe w Wadowicach rozstrzygnęło 
konkurs, w którym zwyciężyła Katarzyna Przebinda-Niemczyk. To na-
uczycielka języka polskiego z tytułem doktorskim. 

reklama
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„Społem” jest siecią handlowo-produkcyjną z najdłuższymi tra-
dycjami na lokalnym rynku. Prowadzi na terenie Andrychowa 15 
sklepów oraz Zakład Piekarsko-Ciastkarski. W budowie jest ko-
lejny sklep. Jako jedna z większych firm w naszym mieście zatrud-
nia 156 pracowników i szkoli uczniów do zawodu sprzedawcy.
Jubileuszową galę otwarła prezes PSS „Społem”, Anna Rychter. 
Przywitała licznych gości i pokrótce przypomniała piękną histo-
rię Spółdzielni oraz opisała jej dzień dzisiejszy oraz plany. Potem 
była multimedialna prezentacja stu lat spółdzielni. Były gratulacje 
i życzenia kolejnych stu lat, które składali inni spółdzielcy, a wśród 
nich Ryszard Jaśkowski – Prezes Zarządu KZRSS „Społem” 
z Warszawy. Galę, którą poprowadził Krystian Kojder uświetnił 
występ Roberta Korólczyka z Kabaretu Młodych Panów. 
Na stronie internetowej „Nowin Andrychowskich” publikujemy 
obszerną historię andrychowskiego PSS, którą zaczerpnęliśmy ze 
strony „Społem”.

mn   Fot. Marek Nycz 

Sto lat PSS Społem
Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Andry-
chowie obchodziła w piątek, 14 czerwca, 100-lecie swego 
istnienia. W Miejskim Domu Kultury odbyło się jubile-
uszowe spotkanie spółdzielców i ich gości.

Andrychowianie oraz 
przyjaciele artysty nie 
zawiedli. Licznie przy-
była publiczność po 
oficjalnym otwarciu 
wystawy mogła posłu-
chać występu jednego 
z braci z zespołu Du-
bracadabra. Jak przy-
znali, przypomniały im 
się dawne czasy, kiedy 
na koncertach w MDK można było posłuchać muzyki oraz podysku-
tować o sztuce i wszelkich innych tematach. Na wielkoformatowych fo-
tografiach prezentowane są znane postaci i całkiem obce osoby, biorące 
udział w festiwalach, na których obecny był również Grzegorz. Pojawiły 
się zdjęcia z obchodów 250-lecia nadania praw miejskich dla Andrycho-
wa czy Jarocin Festiwalu. Wystawa prezentowana jest przez wakacje aż 
do 29 sierpnia. Serdecznie zapraszamy!                   p   Fot. Anna Płonka 

Ludzie festiwali w MDK
21 czerwca hol wystawowy Miejskiego Domu Kultury wy-
pełnił się wielbicielami sztuki. Swoje prace prezentował 
pochodzący z Sułkowic-Bolęciny pasjonat fotografii a pry-
watnie geolog Grzegorz Bargiel. 

Wszyscy uhonorowani zostali zaproszeni do Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie na uroczyste 
spotkanie. Tam odebrali odznaki. Ceremonia odbyła się 14 czerw-
ca. Miała związek z obchodami Światowego Dnia Krwiodawcy. 
Aktu dekoracji dokonała dyrektor RCKiK – Jolanta Zatorska. 
Odznaczeni to: Seweryn Góra, Bogdan Grygorcewicz, Piotr 
Iskierka, Dariusz Łysoń, Piotr Migdałek, Jan Mańkowski, 
Dariusz Nowak, Tadeusz Rybka, Mieczysław Suski, Izydor 
Siwek, Zbigniew Włodarczyk. Większość z odznaczonych 
prezentujemy na zdjęciu.

jd   Fot. PCK Andrychów

Krwiodawcy zasłużeni 
Jedenaście osób z naszego terenu otrzymało odznakę i ty-
tuł „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Naro-
du”. To odznaczenie przyznawane przez ministra zdrowia. 
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Złodzieje rowerów zatrzymani
3 czerwca andrychowski komisariat został powiadomiony o kradzieży 
trzech rowerów z terenu jednej ze szkół w gminie Wieprz. W spra-
wę zaangażowani zostali funkcjonariusze pionu prewencji jak również 
Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji w Andrychowie.
Niespełna godzinę od zgłoszenia policjanci zatrzymali na terenie mia-
sta dwóch 18-latków, którzy byli w posiadaniu skradzionego rowe-
ru.  Ponadto okazało się, że jeden z zatrzymanych jest poszukiwany. 
Kryminalni jeszcze tego samego dnia odzyskali pozostałe rowery – 
jeden ujawnili na poddaszu w bloku nieopodal miejsca zamieszkania 
jednego ze sprawców, a drugi w lombardzie na terenie Andrychowa. 
Gdy właściciele rowerów zjawili się w komisariacie, by złożyć oficjalne 
zawiadomienie o kradzieży byli miło zaskoczeni, że skradzione mienie 
zostało już odzyskane. Łączna wartość rowerów została wyceniona na 
kwotę 4500 złotych. Trzeci ze sprawców przestępstwa, 16-letni miesz-
kaniec Andrychowa, został ustalony następnego dnia. Dwaj zatrzyma-
ni mężczyźni za swoje czyny odpowiedzą przed sądem, grozi im do 5 
lat pozbawienia wolności, natomiast 16-letni sprawca czynu karalnego 
odpowie przed sądem rodzinnym. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Zderzenie w Roczynach
Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło 6 czerwca na ulicy Biel-
skiej w Roczynach. „Spotkały się” dwa samochody osobowe. W wy-
niku kolizji ucierpiała jedna osoba – kobieta. Pomocy udzieliła jej 
ekipa pogotowia ratunkowego. Na miejscu pojawili się także strażacy 
i policja. Droga była przez pół godziny wyłączona z ruchu.

Uczeń w kęckiej szkole wypadł z okna
11 czerwca tuż przed godziną 14.00 w jednej z placówek oświatowych 
w Gminie Kęty doszło do nieszczęśliwego wypadku. Jak wstępnie usta-
lili policjanci 12-letni uczeń próbując opuścić roletę okienną wypadł 
z okna klasy znajdującej się na I piętrze budynku. Nauczyciele natych-
miast udzielili chłopcu pomocy oraz powiadomili służby ratunkowe, 
a także rodziców małoletniego. Jak ustalili policjanci chłopiec po upadku 
na trawnik wstał i uskarżał się jedynie na ból nogi. Aby ustalić czy nie 
doznał poważniejszych obrażeń pod opieką ratowników medycznych 
został przewieziony karetką pogotowia do szpitala na dalsze badania.

Złodzieje perfum złapani na gorącym uczynku
11 czerwca 2019 roku dyżurny komisariatu policji w Andrychowie 
otrzymał telefoniczne zgłoszenie, że w jednej z drogerii na terenie 
miasta doszło do kradzieży. Jak ustalili policjanci, dwaj mężczyźni zo-
stali zauważeni przez pracownicę sklepu na kamerach monitoringu, 
gdy wkładali do koszyka różnego rodzaju perfumy. Kiedy przy kasie 
sklepowej jeden z mężczyzn zapłacił tylko za napój zaniepokoiło to 
pracownicę. Kobieta natychmiast przeprowadziła inwentaryzację to-
warów, która wykazała brak kilku butelek perfum na łączną kwotę 
ponad 1200 złotych. Pracownica powiadomiła Policję, jednocześnie 
przekazała rysopis mężczyzn. Mundurowi w wyniku penetracji tere-
nu zatrzymali sprawców w centrum Andrychowa w  pobliżu samo-
chodu  Skoda, w którym ujawnili skradzione perfumy oraz dwie pary 

kolczyków. 30-letni mieszkaniec gminy Wadowice usły-
szał zarzut kradzieży (art. 278 KK), ponadto przyznał 
się, że tego dnia kierował w/w samochodem pomimo 
sądowego zakazu (art. 244 KK). Mężczyźnie grozi kara 
do 5 lat pozbawienia wolności. Z kolei 16-letni sprawca 
czynu karalnego (mieszkaniec gminy Spytkowice) od-
powie przed sądem rodzinnym. Wszystkie skradzione 
przedmioty wróciły na półki sklepowe.

Na podwójnym gazie
15 czerwca policjanci wadowickiej drogówki na ul. Batorego 
w Andrychowie zatrzymali do kontroli drogowej kierującego Oplem. 
Mężczyzna był nietrzeźwy, badanie wykazało ponad promil alkoho-
lu. Tego samego dnia, w miejscowości Chocznia doszło do zdarze-
nia drogowego z udziałem nietrzeźwego kierującego. Jak ustalili po-
licjanci, kierująca Mercedesem wyjeżdżając z posesji doprowadziła 
do zderzenia z kierowcą VW, który w tym czasie wykonywał manewr 
wyprzedzania jadącego przed nim Fiata Seicento. W efekcie tego 
zdarzenia kierujący VW uderzył w bok Seicento, którego kierująca 
najechała na znak drogowy. Kierujące były trzeźwe, natomiast jak się 
okazało kierowca VW prowadził pojazd będąc w stanie nietrzeźwo-
ści (ponad 1,6 promila).

Przekroczył prędkość o 50 km
16 czerwca w Wieprzu mundurowi zatrzymali do kontroli drogo-
wej kierującego BMW, który poruszał się z prędkością 101 km/h, 
w miejscu gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. 
Kierowca stracił prawo jazdy na trzy miesiące, został ukarany man-
datem oraz punktami karnymi.

Strażnik przed służbą zatrzymał podejrzaną 
kobietę o kradzież dokumentów
19 czerwca przed godziną 14.00 funkcjonariusz straży miejskiej 
udający się na służbę zauważył znaną mu kobietę z wcześniejszych 
interwencji która, dokonywała zakupów kartą płatniczą w jednym 
z okolicznych sklepów spożywczych na ul. Rynek w Andrychowie.
Sytuacja była na tyle podejrzana, że kobieta nie posiadała stałych 
dochodów pieniężnych umożliwiających zakupy kartą. Funkcjona-
riusz natychmiast skontaktował się z dyżurnym Straży Miejskiej z za-
pytaniem czy nie otrzymał zgłoszenia o kradzieży karty płatniczej. 
W trakcie trwania rozmowy do Komendy Straży Miejskiej zgłosił się 
poszkodowany mieszkaniec, który poinformował, że na Placu Mic-
kiewicza w Andrychowie z samochodu zostały skradzione mu do-
kumenty oraz karta płatnicza. Funkcjonariusze natychmiast zatrzy-
mali kobietę oraz towarzyszącego jej mężczyznę i doprowadzili do 
jednostki Straży Miejskiej. W toku czynności okazało się, że kobieta 
dokonywała płatności kartą płatniczą w kilku sklepach na terenie 
Andrychowa do kwoty 50 zł tak aby nie trzeba było korzystać kodu 
PIN. Ujęta kobieta oraz mężczyzna zostali przekazani do dalszej dys-
pozycji funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Andrychowie.

Tragedia w Bulowicach
22 czerwca 2019 o godzinie 9.10 w Bulowicach na ulicy Bielskiej  
/DK52/ doszło do wypadku, w którym zginął pieszy. Jak wstępnie 
ustalili policjanci 96-letni mieszkaniec Gminy Kęty najprawdopodobniej 
wyszedł zza jednego z pojazdów wprost przed nadjeżdżający autobus. 
Mężczyzna był reanimowany jednakże z uwagi na ciężkie obrażenia ciała 
jego życia nie udało się uratować. W trakcie dalszego postępowania po-
licjanci i prokurator ustalą dokładne okoliczności tej tragedii drogowej.



26 radioandrychow.pl

pasje

Zapach przeszłości czuć tu za sprawą autentycznego pa-
sjonata czyli dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych 

Michała Kołodziejczyka będącego zarazem nauczycielem 
historii. Gdy jeszcze nie nadeszła wakacyjna przerwa ogro-
dzenie placówki wypełnione było nie tylko reklamowymi 
banerami, ale także ilustrującymi i krótko opisującymi waż-
ne wydarzenia w dziejach Polski oraz Europy. Tak dzieje się 
już od lat, a „ogrodzeniowych”, edukacyjnych przypomnień 
pojawiło się już wiele dziesiątek. A ponieważ ta swoista eks-
pozycja zainstalowana jest przy ruchliwej drodze krajowej na 
wysokości sygnalizacji świetlnej oraz przejść dla pieszych, to 
edukowani są kierowcy i pasażerowie pojazdów przejeżdżają-
cych przez Inwałd, a także przechodnie. W sąsiedztwie znaj-
duje się kościół, to i sporo osób udających się na nabożeństwa 
zerka w stronę szkoły oraz plakatów. Dyrektor przyznaje, że 
na klasówkach zdarzały się tematy eksponowane na banerach. 
- Jednemu z uczniów, któremu nie wyszedł sprawdzian, mówiłem, że 
idąc do szkoły mógł zerknąć na jeden z banerów i miałby lepszą ocenę 
– wspomina z uśmiechem dyrektor. 
A skąd pomysł na takie przedsięwzięcie? Zdaniem szefa in-
wałdzkiego ZSS, gdy człowiek odcięty jest od informacji, to 
zapomina o ważnych wydarzeniach. Dlatego trzeba ciągle 
fakty przypominać. A historia powinna być nauką nie tylko 
o przeszłości, ale także pobudzającą refleksję na temat współ-
czesnych czasów. Misję w zakresie niekonwencjonalnej edu-
kacji Michał Kołodziejczyk rozpoczął jeszcze jako nauczyciel 
w szkole w Sułkowicach-Łęgu, w której pracował do 2009 
roku. Organizował tam uroczystości adresowane nie tylko do 
uczniów lecz także do ogóły lokalnej społeczności sołectwa. 
Gdy przeniósł się do Inwałdu i objął „władzę” w szkole, zer-
knął z okna w kierunku drogi oraz kościoła i uznał, że tutaj 
otwierają się możliwości edukacyjne. - Pierwsze banery były po-
święcone rocznicy wybuchu II wojny światowej – stwierdza dyrektor. 
- A więc było o agresji hitlerowskich Niemiec i napaści Związku Ra-
dzieckiego, potem przeszliśmy na tematykę Konstytucji 3 Maja, następ-
nie Święta 11 Listopada oraz zakończenia wojny. Pomyśleliśmy także 
o banerze poświęconym zbrodni katyńskiej, a także upamiętniającym 
rotmistrza Pileckiego. Nie zapomnieliśmy też żołnierzy niezłomnych. 
Pojawił się również pomysł, aby w oparciu o obrazy Jana Matejki, 
Wojciecha Gersona i Kossaków zaprezentować najważniejsze wyda-
rzenia z dziejów Polski. Powstało ponad czterdzieści banerów, bodaj 
czterdzieści dwa. Ostatnia z wymienionych przez Michała Ko-
łodziejczyka ekspozycja, nosząca tytuł „Polaków dzieje malowa-
ne od X do XX wieku” ledwie zmieściła się na przyszkolnym 
płocie. Pierwszy baner bazujący na dziele Jana Matejki nawią-
zywał do wprowadzenia w Polsce chrześcijaństwa. Inicjatywa 
wywarła spore wrażenie na osobach przejeżdżających przez 
wioskę. W gabinecie dyrektora pojawiały się osoby chcące 
wyrazić swoją pozytywną opinię. Wiele ciepłych słów Michał 

Kołodziejczyk usłyszał od prezesa jednego z ogólnopolskich 
banków, który specjalnie zatrzymał się w Inwałdzie i chciał 
dowiedzieć się czegoś więcej o przedsięwzięciu. Niestety, 
akurat z największą prezentacją dyrektor nie tylko ma miłe 
wspomnienia. Wandale dobrali się do wszystkich bez wyjątku 
eksponatów, nie oszczędzając ani jednego. To jednak nie znie-
chęciło szefa inwałdzkiej placówki do dalszej, takiej edukacji. 
Powstawały, powstają i będą powstawać kolejne banery. Mało 
tego, inicjatywa ma szanse na przekroczenie granic Inwałdu. 
Michał Kołodziejczyk dogadał się z księdzem dr. Janem No-
wakiem, inicjatorem powstałego w Zagórniku Wzgórza Miło-
sierdzia, że i tam powstaną banerowe prezentacje historyczne, 
nawiązujące do zniszczonej ekspozycji „Polaków dzieje malo-
wane od X do XX wieku”. Mają być wykonane z lepszych ma-
teriałów, by mogły skuteczniej oprzeć się chuliganom. Dyrek-
tor inwałdzkiej szkoły do wszystkich dotychczasowych plansz 
sporządził teksty,  natomiast od strony technicznej przygoto-
waniem zajmuje się Aneta Utrata, pracownik szkolnej biblio-
teki. Jedna z lokalnych firm specjalistycznych wykonuje bane-
ry specjalnie dla inwałdzkiej placówki za darmo, a to dzięki 
prywatnym kontaktom Michała Kołodziejczyka z właścicie-
lem spółki, z którym zna się od dzieciństwa. Warto jeszcze 
wspomnieć, iż w ZSS w Inwałdzie realizowane były też różne 
programy edukacyjne z dziedziny historii, także odbywają się 
wieczornice i akademie, gdy tylko zbliża się rocznica ważnych 
wydarzeń. Przy szkole rośnie „Dąb Katyński” upamiętniający 
pochodzącego z Inwałdu porucznika Franciszka Lipowskie-
go. We wrześniu pojawią się banery poświęcone wybuchowi 
II wojny światowej oraz paktowi Ribbentrop – Mołotow. Cie-
kawą inicjatywą dyrektora jest też utworzenie skweru pamięci 
wokół „Dębu Katyńskiego”. Powstanie kamień pamiątkowy, 
a obok niego maszt do wywieszania flagi. Powinno to być go-
towe przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Inwałd: Dyrektor – historyk z pasją
Edukacja historyczna realizowana przez szkołę w Inwałdzie nie zamyka się w murach klas czy pracowni. Do popularyzacji 
i przypominania mniej lub bardziej odległych dziejów służy nawet ogrodzenie placówki. Wkrótce powstanie kolejne 
miejsce do kultywowania tradycji – skwer pamięci.
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rozkład jazdy

W związku z ogromnym zaintereso-
waniem Czytelników ponownie pu-
blikujemy rozkłady jazdy komunika-
cji miejskiej. Tym razem w odcinkach, 
w podziale na poszczególne linie. 
W sierpniowym numerze znajdzie-
cie Państwo kolejne dwie linie: nr 3 
(Brzezinka Dolna), nr 4 (Targanice). 

red. Fot. Robert Fraś

Rozkłady ponownie
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społeczeństwo

Maturalnych wspomnień czar
Tegoroczni maturzyści niedawno zakończyli „naukowe” zmagania. A tymczasem zdający w andrychowskim Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie przed laty egzamin dojrzałości co nieco świętowali w czerwcu okrą-
głe jubileusze i wspominali. Najpierw obchodzący 50-lecie matury, a po tygodniu 40-lecie. Obie grupy stanęły do 
pamiątkowych zdjęć, które dostarczyły także „Nowinom Andrychowskim”. 

jd   Fot. Sławomir Mastek (50-lecie) i Arkadiusz Dziedzic (40-lecie)
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W historii miasta, nie zdarzało się to 
często, ale się zdarzało, że radni 

decydowali o odsunięciu ważnych osób 
w państwie andrychowskim od władzy. 
Różne mieli ku temu powody. Ale prece-
densem jest, by stało się to zaledwie po 
pół roku sprawowania urzędu, tak jak sta-
ło się teraz. 
Trudno o zapisy audiowizualne sprzed 100 
a nawet 130 laty, ale istnieją dość szczegó-
łowe sprawozdania w Księgach Proto-
kołów z posiedzeń andrychowskiej Rady 
Miejskiej, które pozwalają nam poznać 
przyczyny i procedury odwoławcze obo-
wiązujące w minionych wiekach. Warto 
wspomnieć, że w tamtych czasach Radzie 
Miejskiej zawsze przewodniczył burmistrz 
miasta, a w razie jego nieobecności, wice-
burmistrz. Stanowisko przewodniczącego 
RM jest jak najbardziej skutkiem współ-
czesnych reform.

Pierwsze w historii Andrychowa wotum 
nieufności miało miejsce dokładnie 130 
lat temu, w 1889 roku. Od dwunastu lat, 
ku zadowoleniu radnych oraz mieszkań-
ców, kierował nawą miasta i przewodniczył 
RM Marcin Gayczak. 
Zapisy w starych księgach pozwalają 
wnioskować, że funkcje te wykonywał pro 
publico bono, bo z zawodu Gayczak był 
notariuszem i to zajęcie stanowiło główne 
źródło jego dochodów. Godzenie jednego 
z drugim i trzecim nie było nazbyt skom-
plikowane, bo według XIX-nych stan-

Historia andrychowskich 
rewolucji na szczytach władzy
Dzięki obowiązkowi transmitowania 
on-line obrad Rady Miejskiej każdy 
andrychowianin mógł być świad-
kiem zmian jakie dokonały się w Ra-
dzie Miejskiej podczas majowej sesji. 
Radni zapoznali się z argumentami 
zawartymi we wnioskach odwoław-
czych i zadecydowali stosunkiem 
głosów 11:9 pozbawić funkcji prze-
wodniczącego RM Krzysztofa Kubie-
nia oraz wiceprzewodniczącej Alicji 
Studniarz. 

dardów, burmistrz urzędował kiedy zachodziła taka potrzeba; niekoniecznie codzien-
nie i niekoniecznie w wyznaczonych godzinach. Ten fakt leżał u podstaw interpelacji 
zgłoszonej na jednej z sesji przez radnego Marcelego Beranka, który uważał, że mimo 
wszystko, burmistrz powinien zjawiać się w Magistracie częściej i w wyznaczonym cza-
sie. 
-Dla ludności koniecznym jest wiedzieć, w których godzinach p. burmistrz w magistracie urzęduje – 
tłumaczył.
Jak czytamy w Księdze Protokołów, w odpowiedzi na ten postulat burmistrz przyrzekł 
urzędować codziennie w urzędzie miejskim przed południem od godz. 11-12tej  a nadto w dni targowe 
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i jarmarczne po południu od 2-3tej .
Jednakże Marcin Gayczak nie porzucił przyzwyczajeń „wpada-
nia” do Magistratu tylko wtedy, gdy miał ku temu ochotę lub za-
chodziła ku temu potrzeba i przyrzeczenia nie dotrzymał. Wręcz 
zarzucał Radzie, że ta nie ma prawa wyznaczać mu godzin urzę-
dowania. Istotnie, radni nie mieli takiego prawa, ale mieli prawo 
poczuć się zlekceważeni. Zwłaszcza, gdy pewnego dnia, pomimo 
trzykrotnie ponawianej prośby, burmistrz do magistratu nie raczył 
przybyć. 
- To uwłacza naszej godności – stwierdził radny Gieruszczak a wielu 
radnych mu przytaknęło.
- Z uwagi tej że P. burmistrz Rady nie szanuje i uchwał nie wykonuje – 
Marceli Beranek postawił wniosek o wotum nieufności.
Żadna dyskusja ani głosowanie nie mogły się zdarzyć, bo 
przewodniczący obradom burmistrz Gayczak, posiedzenie 
zamknął. 
Od dyskusji natomiast zaczęło się następne posiedzenie. Jej 
przedmiotem był list Marcina Gayczaka informujący o rezygnacji 
z urzędu.
Radni prawie że rozpływali się nad zasługami Gayczaka. Szcze-
gólnie podkreślano troskę o budżet gminy oraz zabiegi dyploma-
tyczne, w wyniku których w jeden organizm połączyły się wieś 
Andrychów i miasto Andrychów. 
Radny Antoni Heradin wręcz wyraził się, że wobec tych zasług  
o nieufności do p. Gayczaka nawet pomyśleć nie można. Jeżeli na poprzednim 
posiedzeniu wyrażono dlań wotum nieufności, to posunięto się do niegrzecz-
ności wskutek może jakichś nieporozumień i w chwilowym rozdrażnieniu, 
należy więc obecnie takowe odwołać.
Wywołany do tablicy Beranek, dowodził, że nie postąpił ordynarnie, 
bo p. burmistrza szanuje i nie ma do niego osobistej urazy, jedynie doma-
gał się wykonywania uchwał. I jako że Marcin Gayczak złożył 
rezygnację z urzędu, on wniosek o wotum nieufności wycofuje. 
W wyniku głosowania, stosunkiem głosów 13:6, rezygnacja Mar-
cina Gayczaka została przyjęta.

Historia kolejnego wotum nieufności (a w zasadzie dwóch) jest 
o wiele barwniejsza i bardziej rozciągnięta w czasie, bo zakończy-
ła się po myśli radnych dopiero po siedmiu latach. W niektórych 
aspektach przypomina nawet najświeższe zawirowania na szczy-
tach władzy.
W 1911 roku władze miasta na czele z burmistrzem Stefanem 
Bobrowskim szykowały podwaliny pod budowę dużej, nowo-
czesnej szkoły (dziś SP 2 i SP 3). Rada Miejska zadecydowała 
o nabyciu działki pod dwie szkoły jedna przy drugiej od hrabiego 
Bobrowskiego.
Decyzji tej, na różne sposoby, starał się przeszkodzić wicebur-
mistrz – Antoni Wietrzny. A to dlatego, żeby – jak się wyraził 
radny Jan Malec – sobie przysporzyć korzyść materialną. 
Radni nie mogli pogodzić się z faktem, że wiceburmistrz skie-
rował do Rady Szkolnej Krajowej we Lwowie pismo szkalujące 
burmistrza. Oskarżenia w nim zawarte uznali za bezpodstawne 
i oszczercze. Jak jeden murem stanęli za Bobrowskim i wśród 
oklasków uchwalili, że wszyscy radni wszelkimi legalnymi środkami dą-
żyć będą, by p. Antoni Wietrzny urzędu radcy miejskiego piastować nie 
mógł. 
Jednogłośnie opowiedzieli się za wotum nieufności wobec 
Wietrznego za złośliwą, szkodliwą i oszczerczą działalność, także zo-

bowiązali go do złożenia mandatu radnego w przeciągu trzech 
dni. Wszystko to zawarto w uchwale 21/I 1912.
Minęły trzy dni i nic. Minęły cztery miesiące i po dłuższej nie-
obecności wiceburmistrz Wietrzny zjawił się na posiedzeniu 
Rady Miejskiej. Radni gremialnie opuścili salę obrad wykazując 
się konsekwencją wobec uchwały 21/I 1912.
Konsekwencją wykazał się też Antoni Wietrzny, bo na zwoła-
ną kilka dni później sesję przyszedł, ale oczekiwanej dymisji nie 
złożył. 
Radni w poczuciu odpowiedzialności, nie chcąc paraliżować ad-
ministracji samorządowej, tym razem postanowili przystąpić do 
obrad, a taktykę wobec Wietrznego zmienić.
Jednakże ten, gdy udzielono mu głosu, zwrócił się do burmistrza 
Bobrowskiego prosząc o darowanie mu jego uchybień, jeśli się jakich, nie 
mając akademickiego wykształcenia, względem niego dopuścił.
Darowanie uchybień Stefan Bobrowski musiał przemyśleć, bo 
postawa jego zastępcy dotknęła go do żywego.
Publiczne wyznanie spowodowało, że Wietrzny ocalił stołek 
i nadal mógł wypełniać swoją wiceburmistrzowską rolę… ale do 
czasu.
Bo siedem lat później, Rada Miejska po raz drugi wyraziła wotum 
nieufności wobec niego. Tym razem poszło o szemrane interesy. 
A zdarzyło się to równo sto lat temu. Był rok 1919. Straszny czas 
dla mieszkańców miasta, które zmagało się z brakami w zaopa-
trzeniu w żywność i opał. Władze starały się nie dopuścić do 
spekulacji w obrocie towarami. Przebywającego na półrocznym 
urlopie burmistrza Bobrowskiego zastępował wiceburmistrz 
Wietrzny. 
W małym miasteczku trudno było cokolwiek ukryć, więc wydało 
się, że pan Antoni zakupił potajemnie spirytus nie wnosząc do 
kasy miejskiej stosownych opłat. Radni uznali, że jest to nadużywa-
nie powagi urzędowej oraz lekceważenie uchwał Rady Miejskiej.
W związku z tym, jak siedem lat wcześniej, radny Jan Malec po-
stawił wniosek o wotum nieufności dla Antoniego Wietrznego. 
Ponadto Rada Miejska uchwaliła donieść o nadużyciach wiceburmistrza 
Prokuratoryi Państwa i Wydziałowi powiatowemu.            
Co na to bohater zamieszania? Oświadczył wszem i wobec, że 
do żadnej winy się nie poczuwa, ale ze względu na wiek (a miał 
wtedy 66 lat) z urzędu wiceburmistrza rezygnuje, a zatrzymuje 
sobie tylko mandat radnego. 
Nie ma co się oszukiwać, że mandat ten wypełniał solennie, bo 
w posiedzeniach Rady Miejskiej uczestniczył albo dwa, albo trzy 
razy w przeciągu czterech lat.

Może się zdarzyć, że za kolejne 100 lub też 130 lat  znów dojdzie 
do rewolucji na szczytach andrychowskiej władzy. Już dziś mo-
żemy postawić tezę, że będzie w niej chodziło o to, o co zawsze; 
o wzajemny szacunek i obronę dobrego imienia Rady Miejskiej, 
a także o stawianie na piedestale spraw miasta i jego mieszkańców.
Zwróćmy uwagę na jednomyślność rajców miejskich. W tamtych 
czasach nie obowiązywała dyscyplina partyjna, bo radni nie re-
prezentowali żadnych partii ani ugrupowań. Obowiązywały na-
tomiast standardy etyczne i szeroko rozumiane pojęcie służby 
miastu.

Jadwiga Janus   Fot. Jacek Dyrlaga 



42 radioandrychow.pl

felieton

Parę lat obierałam go za cel podróży, zwłaszcza, gdy pojawiały 
się bilety w super cenach, ale nikt nie chciał tam ze mną jechać, 

a sama się bałam. Czego? Nie wiem. Chyba wszystkiego niezdefi-
niowanego, co kryło się za reakcją znajomych: „Jezus Maria!!! Tam? 
Chyba zwariowałaś?”. 
Gdy nadarzyła się okazja, doczepiłam się „na czwartego” i... po-
jechałam.

Na „you tube” obejrzałam dziesiątki relacji podróżników z całego 
świata, którzy, co do jednego byli zgodni; tym, co ich najbardziej za-
skoczyło i tym, co uznali za największą wartość podróży po Iranie, 
byli napotkani tam ludzie. Moje odczucia są identyczne. Mieszkań-
cy tego kraju są niezwykli; ich serdeczność, gościnność i przyjaźń 
jaką obdarowują przybysza, robi niekłamane wrażenie.
Wystarczy, że pojawisz się na ulicy jakiegoś miasta czy miasteczka 
i twoja obecność staje się czyjąś radością. Prawie każdy cię wita, 
albo krótkim „Hello”, albo „Witaj w moim kraju”. W mijanych sa-
mochodach nagle otwierają się szyby, by ci pomachać i wykrzyczeć 
słowo powitania.  
Masz jakiś problem? Nie musisz o nim mówić, wystarczy, że widać 
go na twojej twarzy. Zawsze obok, jak anioł z nieba, pojawia się 
ktoś, kto to zauważy i zaradzi. 
Nie znasz języka farsi i nie rozumiesz, co przewodnik mówi do 
zwiedzających ogrody Fin? Podejdzie do ciebie kobieta i zapro-
ponuje tłumaczenie na angielski, nie ukrywając przy tym radości, 
że mogła pomóc. Jeśli policjant wlepił ci mandat, bo czas postoju 
przekroczyłeś o dwie godziny, zaraz ujmie się za tobą sprzedaw-
ca migdałów. Coś nagada, nawymachuje rękoma, aż policjant się 
skruszy, potarga mandat i pożyczy szerokiej drogi. A jeśli  zdarzy 
ci się jakaś drobna usterka w samochodzie, mechanik w pobliskim 
zakładzie usunie ją gratis. Bąknij słówko, że szukasz  knajpy z trady-
cyjnym jedzeniem. Zaraz ktoś wsiądzie w swój samochód, żeby cię 

popilotować; 5 albo 10 km. Też gratis. Jeśli zatrzymasz samochód, 
bo nie wiesz, czy akurat ta polna droga wiedzie do wodospadu, 
w momencie zatrzymają się cztery inne, by zapytać, w czym ci po-
móc.  

Niepodobna chlubić się polską gościnnością, gdy doświadczyło się 
irańskiej.
Nie było dnia, żeby ktoś nas nie zapraszał do swojego domu: na 
herbatę, na obiad, na nocleg. - Po co będziecie płacić za hotel - per-
swadowali. Co chwilę, ktoś zostawiał nam swój numer telefonu; na 
wszelki wypadek... „Jeśli będziecie w moim mieście, zadzwońcie.”
Gdybyśmy nie umieli odmawiać, nie zwiedzilibyśmy nic a nic.   
Niemniej, z kilku zaproszeń skorzystaliśmy. Goszczenie w nowo-
czesnym mieszkaniu z plazmą i w glinianym domu sprzed kilkuset 
lat było przygodą samą w sobie.
Nasz pobyt w Iranie zbiegł się z końcówką dwutygodniowych 
świąt. 
Świąteczny czas Irańczycy celebrują w bardzo specyficzny sposób. 
Ładują do samochodu: dywan, grilla, czajniki na herbatę, fajki wod-la, czajniki na herbatę, fajki wod-
ne, pełne gary jedzenia, słodkości, owoców... i całymi rodzinami, 
najczęściej trzypokoleniowymi, wyjeżdżają na łono natury, gdzie 
piknikują przez cały dzień. 
Spacerowaliśmy w taki świąteczny czas bulwarami nad rzeką Za-
jande Rud w Isfahanie. Trawniki, place, nawet schody pokryte były 
kolorowymi dywanami, na których piknikowało tysiące rodzin. Nie 
pozwolono nam iść przed siebie ot tak sobie. Co chwilkę ktoś nas 
zapraszał do wspólnego biesiadowania. Ta chęć dzielenia się była 
ujmująca.
Doświadczaliśmy jej na każdym kroku. Niepodobna było siedzieć 
w knajpie przy samej herbacie, jeśli obok biesiadowała irańska ro-
dzina. Bez pytania lądowały na naszym stoliku ciasteczka, orzeszki, 
owoce. „Częstujcie się” mówił gest ręki i uśmiech. 
Świętowanie bez piknikowania? Niemożliwe! Dlatego wieczorem, 
Arezoo ze swoją córką, synem i synową przyjechali po nas i zabrali 
nas na bulwary Isfahanu. Rozłożyliśmy dywan, zaparzyli herbatę, 
zapalili fajkę wodną i...  cieszyliśmy się tym pięknym wieczorem 
i sobą nawzajem. Ludzie stąd i ludzie stamtąd, którzy poznali się 
zaledwie parę dni wcześniej, opowiadali sobie swoje życie, bo byli 
siebie ciekawi. Czy rozmawialiśmy o Konferencji Bliskowschodniej, 
poprzez organizację której Polska, po USA i Izraelu, awansowała 
na „trzeciego szatana”? O prawie szariatu? O znienawidzonych 
przez miejscowych przywódcach duchowych? Wcale. 
Arezoo opowiadała mi jak wychodziła za mąż. Miała wtedy 14 lat 
i spełniała wolę rodziców. 
- Czy dzień zaślubin był dla ciebie szczęśliwym dniem? – zapyta-
łam. 
- Nie – powiedziała krótko, bo więcej nie dała rady. Płakała... choć 
od tamtego dnia minęło 30 lat.

Anatomia stereotypu
Afryka ma swoją „wielką piątkę” i ja ją mam. „Wielka piątka Afryki” obejmuje pięć największych (myśliwi dodają, że 
najbardziej niebezpiecznych) gatunków zwierząt/ssaków. Na moją piątkę składało się pięć krajów; odległych, mało 
eksplorowanych, w powszechnej świadomości również uznawanych za niebezpieczne. Jednym z nich był Iran. 
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Zapytałam ją potem, o czym marzy? – Żeby móc podróżować. 
Tak jak ty.

Fajka wodna lub herbata były jak klucz. Otwierały drogę do pozna-
nia. Wystarczy, że ktoś siedział obok, po chwili już znaliśmy – via 
smartfon – całą rodzinę, czasem i studentów, jeśli akurat był to 
wykładowca na politechnice.
Zdarzały się i skargi na trudy życia codziennego wynikające z poli-
tyki rządu. Starszy pan, profesor Uniwersytetu w Szirazie opowia-
dał nam o różnicy w pracy naukowca w czasach szachinszachów 
a ajatollahów. Mam wrażenie, że byliśmy jedynymi, którym mógł 
się „wyspowiadać” nie oczekując przy tym na zadanie pokuty.
Byliśmy już kilkanaście dni w podróży i każdy z nich przynosił 
nowe kontakty, nowe relacje i wciąż te same zadziwienia.
- Powiedz mi – zapytałam wreszcie Melikę, piętnastoletnią dziew-
czynę – dlaczego wszyscy ludzie tutaj są dla nas tacy dobrzy, dla-
czego stale ktoś nas zaprasza do swojego domu, żeby nas ugościć?
- Bo my wierzymy, że jak ktoś nas odwiedza, to jakby odwiedzał 
nas sam bóg - odpowiedziała. 
- Czyli tak w praktyce wygląda nasze teoretyczne „gość w dom, 
bóg w dom” – pomyślałam sobie. I jeszcze taka myśl przyszła mi 
wtedy do głowy, że jeśli to prawda, że bóg tworzył człowieka na 
swój obraz i podobieństwo, to prototyp zapodział mu się w Iranie. 

Wkrótce po moim powrocie do domu przeczytałam na portalu 
sport.pl fragmenty wywiadu Michała Kubiaka: 
Straciłem do ludzi z Iranu resztki szacunku. Dla mnie oni są niewidoczni. 
Tak, uogólniam, dla mnie to jest jeden miot. Dla mnie ten naród jest skreślony, 
mimo że oni dumnie nazywają się Persami, a nie Arabami. A tak naprawdę 
są zwykłymi leszczami. Czasem musimy z nimi zagrać, ale oni dla mnie nie 
istnieją.
Moje odczucia i odczucia pana Michała są skrajnie inne, bo każde 
z nas doświadczyło czego innego. Prawdę mówiąc, aż sama sobie 
pozazdrościłam swoich doświadczeń: tych dziesiątków rozmów 
i spotkań, setek serdecznych uścisków i pozdrowień jakie zdarzyły 
mi się pokonując 4250 km po środkowej i zachodniej części kraju.
Doświadczenia Michała Kubiaka to gesty, słowa i zdarzenia, które 
miały miejsce na  boisku oraz w tej czy innej hali sportowej. 
Czasem jeden atak lub jedna zagrywka na boisku siatkarskim po-
trafi odmienić losy meczu. Tak samo jest ze słowami. Jedno słowo 
może zbudować most albo mur.
Osobiste doświadczenia Michała Kubiaka, tak samo jak i moje, nie 
uprawniały żadnego z nas do przeniesienia własnych doświadczeń 
na cały „naród”. Są słowa, które szukają swoich znaczeń*. Myślę, że 
słowo „naród” do takich należy. Dlatego przy ich użyciu wyma-
gana jest wielka ostrożność. Jeśli jej się nie zachowa, to do jednego 
miotu zaliczy się i Arezoo, jej dzieci, pana profesora i wszystkich 
tych dobrych ludzi, których spotkałam na swojej drodze. Moim 
zdaniem, nie zasłużyli sobie na odbieranie im godności, zwłaszcza 
przez kogoś, kto nawet nie wypił z nimi herbaty. 

Osobiste zdanie, zrodzone z osobistych doświadczeń przestało 
mieć charakter osobisty i stało się zdaniem ogółu, bo wyraziła je 
osobistość! Tak rodzą się stereotypy. Nazywam je fałszerzami rze-
czywistości. 
W chwilę po tym, gdy wstąpiliśmy do UE przebywałam w Niem-
czech. Gościli mnie Robert i Gabi. – Jaką opinię mają Polacy w wa-

szym kraju? – zapytałam. 
- Chodzi ci o powszechną opinię, czy o naszą? – zapytali oni.
- O powszechną.
- Polacy? No więc tak: kobiety to prostytutki, mężczyźni to złodzieje. 
Przyznam, nie było przyjemnością usłyszeć takie słowa. Rzadko 
w stereotypach można doszukać się czegoś przyjemnego. Być 
może, czas i sami Polacy wpłynęli na zmianę tej opinii. Jak będzie 
okazja, z ciekawości zapytam. 
Stereotypy ewoluują. Od słów do czynów. Spróbujmy uruchomić 
wyobraźnię... „Jebać Araba, jebać Murzyna, to KS Beskid biała 
drużyna” –  wykrzykują swoje firmowe hasło kibice wychodząc ze 
stadionu, wyraźnie wkurzeni przegraną w jakimś bardzo ważnym 
meczu... a ulicą Kościuszki idzie sobie na spacer na Pańską Górę 
któryś z bohaterów „przyśpiewki”...
Przypuszczam, że mecze na szczycie polskiej i irańskiej reprezenta-
cji niestety wybiegną poza swój sportowy charakter. Może się zda-
rzyć, że i mój kolejny pobyt w Iranie nie będzie obfitował w same 
przyjemne doznania.

Stereotypom można ulegać, można z nimi walczyć i można je two-
rzyć. Do tego ostatniego pan Michał Kubiak przyłożył swoją rękę. 
Podjąć polemikę w kwestii zalet tych leszczy i tego miotu, to tak, jakby 
stanąć z nim do siatkarskiego pojedynku. Nie wierzę, że mogłabym 
przekonać kogoś do zbudowania zdania opartego na własnym do-
świadczeniu. Nie mam szans. Bo Michał Kubiak jest przecież kimś; 
znakomitym sportowcem, mistrzem świata, kapitanem reprezenta-
cji Polski! A ja? Ja jestem tylko człowiekiem.

Tekst i foto: Jadwiga Janus

*Wiesław Myśliwski
PS. Czytelniczce dziękuję za obszerny list, 

obiecuję rozwinięcie tematu w następnym numerze.
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Co roku wpuszczamy do Bałtyku po-
nad 57 kilometrów sześciennych słod-

kiej wody, czasem nawet 60. A tymczasem 
wszystkie nasze zbiorniki retencyjne, czyli 
sztuczne jeziora m.in. na rzekach są w stanie 
zgromadzić maksymalnie trzy i pół kilome-
tra sześciennego wody. To pokazuje jaka jest 
skala marnotrawstwa: 54 kilometry sześcien-
ne słodkiej wody ginie w słonym morzu. Dla 
porównania zbiorniki na Sole, czyli Jeziora 
Żywieckie, Międzybrodzkie i Czanieckie 
w sumie gromadzą maksymalnie nieco po-
nad 100 mln metrów sześciennych wody – 
to jedna dziesiąta kilometra sześciennego. 
Wyobraźcie sobie, że z przeciekającej pełnej 
wody wanny udaje się wam złapać i zatrzy-
mać niewielką miednicę wody. W całej Pol-
sce tak właśnie zbieramy 3,6 kilometra sze-
ściennego.

Bardziej sucho niż w Hiszpanii
Jak to opisał Dariusz Ćwiklak w jednym 
z ubiegłorocznych Newsweeków: Na jedne-
go Polaka przypada co roku 1,6 tys. metrów sześc. 
wody odpływającej rzekami. Średnia dla całej Eu-
ropy to 4,5 tys. metrów sześc. Nawet w suchej wyda-
wałoby się Hiszpanii to 2,8 tys. metrów sześc. Mniej 
wody na głowę niż w Polsce jest tylko na Malcie, 
Cyprze, w Danii, Czechach i Rumunii.
Ale Dania walczy z tym problemem rady-
kalnie. Tam już od lat dereguluje się rzeki, 
przywracając naturalna retencję – woda ma 
zostawać jak najdłużej w ciekach wodnych, 
starorzeczach, podmokłych łąkach, torfowi-
skach. My nadal budujemy kolejne rowy od-
wadniające, przepusty, osuszamy pola i łąki, 
betonujemy strumienie i asfaltujemy hektary 
dróg czy parkingów. A potem narzekamy, że 
nie ma wody w studniach czy leśnych poto-
kach, że po jednym upalnym tygodniu trawa 
w ogródku jest żółta.   
Hydrologowie biją na alarm i mówią, że 
w najgorszej sytuacji jest centralna Polska, 
gdzie jest płasko i piaszczyście. Nie tylko nie 
ma tam dużych zbiorników, ale też nie ma 
ich gdzie na tym płaskim terenie pobudować. 
Naturalne zbiorniki, jak np. Jezioro Zdwor-
skie – największe na Mazowszu – już w 2016 
roku trzeba było zasilać rurociągiem i wodą 
z Wisły, bo zasilająca je naturalnie Struga po 
prostu wyschła, na długie pół roku. Tym-

czasem już w latach pięćdziesiątych mówiło 
się głośno o konieczności zwiększenia do 9 
mld metrów sześciennych rezerwy, i to tylko 
w zbiornikach na górskich dopływach Wisły. 
Już wtedy tylko tam, w południowej Polsce 
potrzebowaliśmy rezerw trzykrotnie więk-
szych od tych, jakimi teraz dysponujemy.
Ubiegłoroczna susza dotknęła 4 mln ha 
upraw, z 14 mln hektarów ogólnego areału 
naszego kraju. Brak wody odczuło 90 pro-
cent gmin! To nie tylko kłopot z retencją na 
rzekach, ale np. z coraz mniej śnieżnymi zi-
mami, po prostu suchymi. - Śnieg gromadzony 
zimą wiosną się rozpuszczał i stopniowo nawad-
niał glebę, kiedy rośliny budziły się do życia. Teraz 
zimą pada raczej deszcz, często bardzo intensywny. 
Woda nie nadąża wsiąkać i spływa, co grozi powo-
dziami – mówi Łukasz Kolano, dyrektor wy-
konawczy ONZ-owskiego programu Global 
Compact Network Poland. Jego zdaniem 
śnieżną pokrywę trzeba czymś zastąpić, na 
przykład małymi zbiornikami wodnymi, 
mokradłami, bagnami czy wreszcie lasami, 
które świetnie zatrzymują wilgoć w ściółce.

Kto ma to zrobić?
Niewiele z tym robimy, a nasza retencja 
roczna to zaledwie 6 proc. wody – tyle za-
trzymujemy, reszta nam ucieka wybetono-
wanymi rynnami. Dla porównania sucha 
Hiszpania potrafi zatrzymać 40 proc. wody 
płynącej przez ten kraj! Fachowcy przy-
pominają, że po reformie samorządowej 
w latach 90. kwestią małej retencji miały się 
zając samorządy, ale do dziś nie tylko nie do-
stały prawnych narzędzi do tego, ale nawet 
je utraciły. Pieniędzy nie było nigdy. Mamy 
wreszcie nowe „Prawo wodne” i Państwowe 

Gospodarstwo „Wody Polskie” – instytucję, 
która ma być gospodarzem polskich za-
sobów wodnych. Ale co z tego, skoro o jej 
działalności w pierwszych dwóch latach nikt 
nie umie powiedzieć ani jednego dobrego 
słowa. Załatwienie prostego uzgodnienia 
wodno-prawnego koniecznego do jakiej-
kolwiek inwestycji trwa miesiącami. „Wody 
Polskie” są na razie zajęte samoorganizacją 
i wdrażaniem podwyżek za wodę dla wszyst-
kich, począwszy od przemysłu, samorządów 
po rolnictwo. Wyższe ceny wody mają nas 
zmusić do jej oszczędzania i tak już się dzie-
je. Codziennie przeciętny Polak zużywa 150 
litrów wody. Dużo! Jednak tej wielkiej ilości 
tylko dwa litry spożywamy, reszta spływa do 
kanalizacji przez prysznic, wannę czy sedes.

A jak sytuacja ta wygląda 
w Andrychowie? 
Czy i naszą gminę czekają takie kłopoty? Moż-
na powiedzieć, że już są, bo kto mieszka w re-
jonach górskich, jak w Targanicach Górnych 
czy Brzezince Górnej ten wie, co to znaczy 
brak wody. Władze gminy przystąpiły już do 
rozwiązywania tego problemu – jest projekt 
i są pierwsze fundusze. A inwestycja będzie 
realizowana wspólnie Gmina Porąbka, aby po-
dobny problem z wodą rozwiązać po ich stro-
nie przełęczy Beskid, w Wielkiej Puszczy.
W upalne lata widzimy też wszyscy, jak wysy-
cha, i to już regularnie, Wieprzówka. Jej wód 
nie wystarcza dla Andrychowa, dlatego trze-
ba tu rurociągiem pompować wodę z Soły. 
Kilka lat temu został on mocno przebudo-
wany i uszczelniony. 

mn

Polska wysycha, czy Andrychów też?
Jesteśmy jednym z najbardziej suchych krajów w Europie i ten problem będzie się powiększał. Nie jest to tylko kwestia 
tych kilkunastu upalnych dni, jakie nadeszły, to konsekwencja zmian klimatycznych. Jeśli nic nie zrobimy, to w ciągu 
kilkunastu lat wielkie obszary Polski zmienią się w pustynię.
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OSW Kaczyna

Program „Aktywni dla zdrowia” opracowała i zgłosiła do kon-
kursu Marta Kowalczyk – nauczyciel Ośrodka. Koncepcja ta za-
kłada aktywizację ruchową z elementami wspinaczki skałkowej 
osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wspinaczką skałkową 
uczniowie zachwycili się podczas jednego z pobytów kolonijnych 
w Darłówku i to oni poddali pomysł na taki właśnie program. 
Ku ogromnej radości nas wszystkich, projekt został doceniony 
i nagrodzony. Dzięki temu nasi wychowankowie wezmą udział 
w różnorodnych ruchowych zajęciach rehabilitacyjnych na tere-
nie ośrodka Fundacji w Wiśle. Pod opieką specjalistów będą mo-
gli korzystać z basenów solankowych, groty solnej i gabinetów 
fizykoterapii. Główną aktywnością będzie oczywiście wspinaczka 
skałkowa, której tajniki będziemy zgłębiać z profesjonalnymi in-
struktorami z Wisły. Dodatkowymi atrakcjami będą wycieczki: do 
Parku Leśnych Niespodzianek w Ustroniu, na Szyndzielnię oraz do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Istebnej. Program jest niezwy-
kle urozmaicony, gdyż założeniem organizatorów jest maksymalna rehabilitacja ruchowa, społeczna, edukacyjna oraz sensoryczna 
dzieci i młodzieży z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości rozwojowych. 
Wierzymy gorąco, że udział w tym projekcie wzmocni w naszych uczniach takie umiejętności jak: panowanie nad sobą w sytuacjach 
trudnych, przełamywanie własnych lęków, koncentrację uwagi, a także pozwoli na budowanie relacji opartych na zaufaniu i współpra-
cy. Wyjazd wzbudza wiele emocji, niektórzy już nie mogą doczekać się września.

Źródło: T.K. SOSW w Kaczynie

Za zwycięstwo – turnus terapeutyczny do Wisły
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaczynie został jednym z dwóch nagrodzonych w ogólnopolskim konkursie zor-
ganizowanym przez Fundację ING Dzieciom w ramach program „Turnusy Uśmiechu”. Dzięki temu, we wrześniu 50 
osób (dzieci wraz z opieką) pojedzie na dwunastodniowy turnus terapeutyczny do Wisły. Wszystkie koszty wyjazdu 
pokrywać będzie Fundacja ING Dzieciom.

W poprzednim roku swoją przygodę ze światem cyfrowych technologii podjęli uczniowie z klasy VI szkoły podstawowej. 
Oprócz umiejętności, które dzieci zdobyły w czasie realizacji programu, szkoła zyskała pomoce dydaktyczne do programo-
wania i kodowania. Środki te zostały zakupione z grantu w wysokości 2,5 tys. zł, który Fundacja Orange przyznaje wszystkim 
zakwalifikowanym do programu placówkom wraz z bezpłatnymi programami 
podnoszącymi cyfrowe kompetencje uczniów i nauczycieli. W tym roku, pod 
okiem nauczycieli: Bogumiły Marczyńskiej i Beaty Woźniak, uczniowie z klas 
VI i VII szkoły podstawowej będą realizowali ścieżkę edukacyjną „Młodzi Pa-
trioci”. W czasie cyklu zajęć prowadzonych na lekcjach poszczególnych przed-
miotów będą poznawali podstawowe zasady programowania i kodowania, będą 
pracowali z ozobotami i aplikacją Scratch. 
Cieszymy się, że nasza szkoła znalazła się wśród 150 wytypowanych do pro-
gramu placówek, a nasi uczniowie znaleźli się w gronie cyfrowych odkrywców 
i będą mieli możliwość zdobywania doświadczenia jak poruszać się w świecie 
cyfrowych technologii bezpiecznie, mądrze i kreatywnie. O tym, jak radzą sobie 
nasi #SuperKoderzy będziemy informować w nowym roku szkolnym. 

Źródło: T.K. SOSW w Kaczynie

#SuperKoderzy w Kaczynie
Drugi rok z rzędu Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaczynie zakwalifikował się do Ogólnopolskiego Programu 
#SuperKoderzy, organizowanego przez Fundację Orange po raz trzeci. Wraz ze 150 szkołami z całej Polski będziemy 
realizować program edukacyjny, który ma na celu rozwijanie umiejętności programistycznych i edukacyjnej zabawy 
nowymi technologiami, a także pobudzanie kreatywności, logicznego myślenia i umiejętności współpracy w zespole. 
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Tu należą się dwa wyjaśnienia. W silniku spalinowym mniej więcej jed-
na trzecia energii spalanego paliwa zamieniana jest na pracę użyteczną, 
a pozostałe dwie trzecie są rozpraszane w układzie chłodzenia i uno-
szone w spalinach. Kogeneracja polega na tym, że zagospodarowuje się 
ciepło z układu chłodzenia i ze spalin.
Idealnym zastosowaniem kogeneracyjnego agregatu prądotwórcze-
go jest zasilanie go biogazem produkowanym w oczyszczalni ścieków. 
Biogaz powstaje w procesie fermentacji osadów wytrąconych w trak-
cie oczyszczania ścieków. W skład biogazu wchodzi ok. 60% metanu 
a także dwutlenek węgla, azot i inne gazy. Metan podobnie jak dwutle-
nek węgla należy do gazów cieplarnianych i wypuszczany do atmosfery 
przyczynia się do szkodliwego ocieplania klimatu. Zespół prądotwórczy 
zasilany biogazem stanowi natomiast odnawialne źródło energii. W wy-
niku porozumienia spółek Sumera Motor i Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie, próby prototypu biogazowego agregatu 
kogeneracyjnego  o mocy 64 kVA, wykonanego w realizacji opisanego na wstępie projektu, prowadzone są obecnie w andrychowskiej 
oczyszczalni ścieków Dzięki pracy agregatu, poza energią cieplną wykorzystywaną do podgrzewania osadów ściekowych i ciepłej 
wody użytkowej, uzyskuje się miesięcznie ok. 35 000 kWh energii elektrycznej do zasilania energochłonnych urządzeń oczyszczalni. 
Faktem jest, że ZWiK uprzednio produkował ze ścieków biogaz i wykorzystywał do wytwarzania ciepła, lecz energia elektryczna 

z agregatu jest całkowicie nową wartością. Do czasu oddania tego nu-
meru „Nowin” do druku agregat przepracował w różnych próbach 
łącznie ok. 7250 godz. Można być pewnym, że opisana w tym arty-
kule współpraca dobrze się wpisuje w preferowane przez samorząd 
naszego miasta działania proekologiczne, służące oszczędzaniu energii 
i pozyskiwaniu jej ze źródeł odnawialnych.

Tekst i foto: Andrzej Fryś
(Endnotes)
1 Pełna nazwa projektu: Program Badania i Innowacje, Programy 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Pod-
działanie 1.2.1, umowa RPMP.01.02.01-12-07-0724/16-00

Proekologiczna współpraca andrychowskich spółek
Andrychowska Firma Sumera Motor, zajmuje się głównie produkcją spalinowych zespołów prądotwórczych. Są to silniki spali-
nowe, które połączone z prądnicami, służą do wytwarzania energii elektrycznej. Firma jest obecnie na finiszu realizacji projektu, 
na który otrzymała dofinansowanie z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości1. Projekt polegał na skonstruowaniu, wyko-
naniu prototypu i przeprowadzeniu prób kogeneracyjnego agregatu prądotwórczego napędzanego biogazem. 

Widok z obu stron na kogeneracyjny agregat biogazowy 
64 kVA po otwarciu osłony akustycznej

Niedawno omal nie zostałem rozjechany przez nastoletniego rowe-
rzystę, który z dużą prędkością (pewnie z 30 km/h) zjeżdżał z gór-
ki w Parku Miejskim. Będąc raczej legalistą z natury, postanowiłem 
sprawdzić jak sprawę jazdy rowerami po chodnikach reguluje Ko-
deks Drogowy. Wyniki tego sprawdzenia były raczej zaskakujące, 
proszę, oto odpowiednie cytaty:  
5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest 
dozwolone wyjątkowo, gdy:
1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony 
z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej 
drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny 
wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowią-
zany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
Z przepisów wynika więc niedwuznacznie, że w Andrychowie rowe-
rem po chodnikach, a tym bardziej po ścieżkach parkowych, jeździć 
po prostu nie wolno, bo prawie wszędzie na jezdniach obowiązuje 
ograniczenie prędkości od 50 km/h. Wyjątek stanowi odcinek chod-
nika przy ul. Krakowskiej w kierunku Inwałdu, bo tam po jezdni 
wolno jechać 70 km/h. Ale jeżeli już, to po chodniku trzeba jechać 
należy powoli, ostrożnie i ustępować miejsca pieszym.
Myślę, że dobrze byłoby, gdyby Policja i Straż Miejska sprawdziły, czy 
moja interpretacja Prawa o ruchu drogowym jest słuszna, a jeżeli tak 
– to aby Służby te egzekwowały przestrzeganie przepisów.

Andrzej Fryś

Andrychowskim okiem

Narażę się ja rowerzystom, oj narażę…
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Z paszportem możemy podróżować 
do wszystkich krajów świata, nato-

miast dowód osobisty umożliwia nam 
wjazd do krajów członkowskich Unii 
Europejskiej, państw Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz państw, 
które na mocy osobnych decyzji, zezwa-
lają na przekraczanie granic na podstawie 
ważnego dowodu osobistego. Rok 2019 
zapowiada się rekordowym dla Wydziału 
Paszportowego w Wadowicach.
Liczba przyjętych wniosków od po-
czątku tego roku do końca kwietnia to 
4 385. Dla porównania w tym samych 
okresie w minionym roku było ich 3 943, 
a w 2017 roku 2 594. Wyraźnie obserwu-
jemy tendencje wzrostową. Udając się do 
wadowickiego Wydziału Paszportowego 
musimy uzbroić się w cierpliwość i przy-
gotować na czekanie w długiej kolejce. Wzmożone zainteresowanie dokumentem jest 
wynikiem coraz większej mobilności Polaków. Częściej planujemy zagraniczny urlop, 
wyjeżdżamy służbowo lub spontanicznie korzystając z ofert typu last minute. Niejedno-
krotnie w pracy organizowane są wyjazdy zagraniczne. Ponadto paszport wydawany jest 
czasowo: na okres 10 lat dla osoby pełnoletniej, 5 lat dla osoby do ukończenia 13 roku 
życia. Kiedy traci ważność musimy złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu. Aby 
wyrobić paszport musimy udać się do urzędu paszportowego. Możemy wybrać placów-
kę w Wadowicach lub innym mieście w kraju. Nie ma w tym względzie kategoryzacji 
terytorialnej. Właśnie ze względu na tak duże zainteresowanie, wiele osób decyduje się 
wyrobić paszport w innej miejscowości, z nadzieją na krótszy czas oczekiwania. Kolejny 
krok to czytelne wypełnienie wniosku. Dołączamy do niego aktualne zdjęcie wykonane 
w kolorze, o formacie 35x45 mm, gdzie nasz wizerunek zajmuje ok. 70-80% powierzch-
ni fotografii.
Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu, powinna udać się do urzędu z dowodem 
tożsamości – aktualnym paszportem, bądź dowodem osobistym.
Oprócz przygotowania wniosku, zdjęcia i dowodu tożsamości, w celu wyrobienia pasz-
portu należy uiścić opłatę, której stawkę wylicza nam Pani obsługująca w biurze. Stan-
dardowa cena to 140 zł. Od tej kwoty może być przyznane 50% ulgi, która przysługuje 
uczniom i studentom, emerytom, rencistom oraz osobom niepełnosprawnym, osobom 
przebywającym w domach pomocy społecznej i korzystających z zasiłków stałych, kom-
batantom i ofiarom wojny. Stawka preferencyjną dotyczy również posiadaczy Karty 
Dużej Rodziny. Warunkiem przyznania takiej ulgi jest okazanie odpowiedniego doku-
mentu poświadczającego nasz status. Po przyjęciu wniosku na otrzymanie dokumentu 
przyjdzie nam poczekać. Termin odbioru paszportu określa organ wydający dokument. 
Przeciętny czas oczekiwania na wydanie dokumentu w Polsce wynosi 30 dni. W lokal-
nym biurze podróży sprawdziliśmy dokąd najchętniej udają się mieszkańcy naszej gminy. 
Najbardziej popularne kierunki to: Turcja, Egipt, Grecja, Hiszpania i Bułgaria. 

ap   Fot. Anna Piotrowska

Czas wakacyjnych wyjazdów

Pełnia sezonu wakacyjnego w Polsce przypada w miesiącach maj-wrzesień. 
Planując wyjazd za granicę trzeba bezwzględnie wyposażyć się w dowód oso-
bisty, a najlepiej paszport. Chociaż oba dokumenty potwierdzają tożsamość 
osoby i jej obywatelstwo to właśnie paszport pozostawia nam szersze pole 
manewru co do wyboru kierunku wyjazdu. 

Zakup dedykowany jest dzieciom nie-
pełnosprawnym poruszającym się na 
wózkach i tym, które nie potrafią samo-
dzielnie usiąść. Nowa atrakcja pozwoli 
im cieszyć się z huśtania i zabawy razem 
ze zdrowymi rówieśnikami. Dzięki „bo-
cianiemu gniazdu” rodzice dzieci niepeł-
nosprawnych nie będą już omijać placu 
zabaw, a ich pociechy poruszające się na 
wózkach nie będą już tylko biernymi ob-
serwatorami frajdy sprawnych rówieśni-
ków. W wydarzeniu – uroczystym odda-
niu urządzenia udział wzięli założyciele, 
działacze oraz przyjaciele Stowarzysze-
nia „Dajmy dzieciom radość” m.in.: 
burmistrz Wojciech Polak, sołtys Suł-
kowic-Łęgu Józefa Kapela oraz najważ-
niejsi Goście: Joasia, Kamilka, Ania 
i Mikołaj. To właśnie oni jako pierwsi 
przetestowali huśtawkę. Sprzęt koszto-
wał Stowarzyszenie 7 tys. zł. Uśmiech 
dzieci – bezcenny. Środki na jego zakup 
pochodziły od sponsorów: Ewy Szczur, 
firmy budowlanej „Wulkan” z Jaroszo-
wic, Fabryki papieru i tektury „Beskidy” 
oraz z funduszy jakie pozyskało stowa-
rzyszenie. Montażem imponującej huś-
tawki zajął się Łukasz Lachendro. Plac 
zabaw stworzony przez stowarzyszenie 
od lat cieszy się uznaniem wśród dzieci 
i ich opiekunów: cisza, spokój, towarzy-
stwo zieleni. Dbajmy zatem, aby to miej-
sce pozostało oazą dla najmłodszych. 
Szanujmy miejsce, które daje dzieciom 
radość!

ap   Fot. Anna Piotrowska

„Bocianie gniazdo” 
w Sułkowicach-Łęgu
W piątkowe popołudnie 14 czerwca 
na placu rekreacji, stworzonym dla 
najmłodszych obywateli w Sułkowi-
cach-Łęgu przez Stowarzyszenie „Daj-
my Dzieciom Radość”, pojawiła się 
huśtawka „bocianie gniazdo”.
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Część I
W książce „Kto był kim 
w Andrychowie” napisano, 
że Stanisław Całus (1921-
2014) był „skarbnicą wiedzy 
o stałym Andrychowie”. Tak 
rzeczywiście było, pamię-
tał on bardzo wiele faktów 
z przedwojennego Andry-
chowa i informacjami o nich 
chętnie się dzielił z młod-
szym pokoleniem history-
ków – amatorów. Stanisław 
Całus pozostawił maszyno-
pis, opisujący nasze miasto 
w latach międzywojennych, 
który będziemy drukować 
w tym i kilku następnych nu-
merach „Nowin”
 
Stanisław Całus
Fragmenty informacji z pamięci o Andrychowie 1937-1939 r.
Topografia
Ulice: idąc od strony zachodniej na wschód, mijamy po naszej 
prawej ręce ul. Grunwaldzką przy której stoi (dziś w nieco zmie-
nionym kształcie) pomnik zbudowany w 1910 r. przez społe-
czeństwo andrychowskie. Pomnik był zburzony w 1939 r. przez 
Niemców, odbudowany w roku 19601. 
Równocześnie, w tym samym niemal czasie Niemcy spalili Dom 
Robotniczy2, o którym będzie jeszcze mowa. Idąc w dół ul. Jó-
zefa Piłsudskiego (przed 1936 ul. Krakowską) mijamy kolejną 
ulicę w budowie – ul. Żwirki i Wigury, prowadzącą na południe. 
Istnieje tam do dziś cmentarz żydowski „Kirkut”. Kolejną ulicą 

jest projektowana ulica „Za fabryką”. Naprzeciw niej na północ 
biegnie przepiękna aleja do zabudowań folwarcznych hr. Bo-
browskiego po obu stronach wysadzana b. rzadkimi dziś drzewa-
mi – orzechami kaukaskimi. Dziś nie istnieje żaden egzemplarz, 
wszystkie wycięto w r. 1965 pod budowę hali dla Wytwórni Silni-
ków Wysokoprężnych.
Po prawej stronie wzdłuż ulicy aż do mostu jest zbudowana 
w dwóch etapach Fabryka Tekstylna Braci Czeczowiczka. Wła-
śnie zakończył się kryzys ekonomiczny trwający od 1930 r. i fa-
bryka zatrudnia ponad 1500 pracowników, częściowo na dwie 
zmiany. 

Przed mostem na Wieprzówce na lewo (czyli na północ) biegnie 
ul. Stefana Batorego, a przy niej, z ważniejszych, jest garbarnia  

Stanisława Całusa wspomnienia 
o starym Andrychowie

Stanisław Całus 
(1921-2014) Foto: A. Fryś

Tak wyglądał Pomnik Grunwaldzki przed wojną 
Foto: A. Stuglik, ze zbiorów Archiwum w Bielsku-Białej

Widok Tkalni Czeczowiczki od strony ulicy Krakowskiej. 
Z tyłu charakterystyczne kominy Foto: A. Stuglik, ze zbio-
rów Archiwum w Bielsku-Białej

Widok Andrychowa od strony zachodniej; na pierwszym 
planie place targowe, gdzie handlowano bydłem, po 
prawej stronie Synagoga Foto: A. Stuglik, ze zbiorów Ar-
chiwum w Bielsku-Białej
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p. Kudasa, rzeźnia miejska i drugi blok mieszkalny dla rodzin pra-
cowników Fabryki Braci Czeczowiczka3. Po przejściu mostu po 
naszej prawej stronie biegnie niemal wzdłuż rzeki ul. Targowa4 aż 
do następnego mostu. Przylega do tej ulicy ogromny plac targowy 
dla handlu trzodą, zbożem itp. Ten plac, znacznie pomniejszony 
dziś nazywa się Plac Mickiewicza.
Idąc nadal na wschód dochodzimy do Rynku obsadzonego prze-
pięknymi, wysokimi kasztanowcami. W części tego rynku odby-
wały się co wtorek targi i handel nabiałem i drobiem, ponadto 
wystawiali swe wyroby na sprzedaż krawcy, szewcy, powroźnicy. 
Do rynku przylegał dość rozległy pałac hr. Bobrowskich łącznie 
z wozowniami i budynkami zaplecza gospodarczego. Następną 
ulicą prowadzącą na południe, do skrzyżowania z Aleją Zdrowia5, 
jest ul. Garncarska. Tuż przy wjeździe w ulicę był tartak p. Smazy, 
przeniesiony w latach trzydziestych do Sułkowic. Następnie są 
stajnie dworskie i młyn p. Sworzenia6. Nazwa ulicy Garncarskiej 
powstała zapewne dlatego, że w prawie każdym domu przy niej, 
była wytwórnia garnków, kafli itp. Kolejną, ostatnią przecznicą ul. 
Piłsudzkiego po prawej stronie jest do dziś ul. Traugutta, prowa-
dząca do tartaku spółki Bobrowski – Chrapkiewicz. Nieco wcze-
śniej minęliśmy ufundowaną przez p. Chlebowskich „Ochronkę” 
dla biednych dzieci, prowadzoną przez siostry zakonne. Do nie-
dawna było przejęte przez władze przedszkole świeckie. Obok, 
w późniejszej (dziś już także zlikwidowanej), porodówce mieści-
ła się jedna z niewielu placówek kulturalnych Andrychowa, tzw. 
Czytelnia7 Stronnictwa Demokratycznego.
Ulica Piłsudskiego prowadziła aż do granicy z wsią Inwałd.
Wracając z powrotem do mostu i idąc na wschód widzimy po 
lewej stronie dość dużą garbarnię Mittlera8 i obok przylegający 
do niej Dom Katolicki, przeznaczony od 1933 dla Stowarzysze-
nia Młodzieży Katolickiej. Była to także jedna z placówek kul-
turalnych miasta, wymagająca, podobnie jak TUR (Towarzystwo 
Uniwersytetów Robotniczych), K.S. „Beskid” i K.S. „Makkabi”, 
oddzielnego opisu. Dalej mijamy ulicę Szewską, na której był opi-
sany wyżej Dom Robotniczy zbudowany w 1925 r. ze składek 
i dzięki pracy robotników Andrychowa. W Domu Robotniczym 
była siedziba Polskiej Partii Socjalistycznej, Towarzystwa Uniwer-
sytetów Robotniczych, Biblioteki PPS-u i pomieszczenia dla zna-

nej daleko poza Andrychowem orkiestry dętej F-ki Braci Czeczo-
wiczka. W domu robotniczym wynajmował p. Szlagor główną 
salę dla wyświetlania filmów. Z Domu Robotniczego corocznie, 
począwszy od r. 1930, wyruszał w dniu 1 Maja z orkiestrą pochód 
robotników Fabryki Braci Czeczowiczka, a jego trasa prowadzi-
ła aż do pomnika grunwaldzkiego i z powrotem. Nazwa ulicy 
Szewskiej wywodzi się od szewców, którzy mieszkali tam prawie 
w każdym domu.
Pomiędzy ulicami Szewską i Piłsudskiego był nowoczesny młyn 
motorowy p. Wietrznego. 
Następną przecznicą ul. Piłsudskiego po lewej stronie jest ul. 
Niecała, przy której swą siedzibę miał młyn wodny p. Pietrasa 
i kowal Gajczak. Następnie, naprzeciw ul. Garncarskiej jest. ul. 
Koświtzkiego9 (Kośvitzky) wielkiego mecenasa, fundatora i spo-
łecznika miasta. On nie żyje od lat, lecz jego zasługą był udział 
w wielu fundacjach i budowa kaplicy cmentarnej. Przy ul. Ko-
świtzkiego była garbarnia p. Matlaka.
Kolejną, ostatnią przecznicą po lewej stronie była ul. Brzegi (dziś 
Starowiejska).
Miasto ma dwa główne trakty komunikacyjne, a więc wyżej opi-
saną ul. Piłsudskiego, prowadzącą z zachodu na wschód, oraz, 
z północy ul Batorego, przez Rynek i dalej na południe w kierun-
ku Sułkowic i Targanic. Idąc przez Rynek w kierunku południo-
wym mijamy zabudowaną sklepami i domami mieszkalnymi stro-
nę zachodnią, podobną do innych ulic w mieście. Dochodzimy 
do ul. Legionów10, przy której znajdowała się bożnica żydowska 
ze szkołą, a także korty tenisowe KS Makkabi. W 1939 Niemcy 
spalili bożnicę (a także Dom Robotniczy) bez szansy uratowania 
czegokolwiek z tych obiektów. 
Przypisami opatrzył i ilustracje dodał Andrzej Fryś

(Endnotes)
1 Pomnik został zburzony 20 kwietnia 1940 r., a otwarcie od-
budowanego nastąpiło 22 lipca 1960, w 550-tą rocznicę Bitwy. 
Inicjatorem i organizatorem odbudowy był Tadeusz Wolf (1900-
1970)
2 W Domu Robotniczym po odbudowie mieści się obecnie 
Miejski Dom Kultury (dawniej Zakładowy Dom Kultury AZPB)
3 Tak zwana „Palestyna”. Obecnie w budynku mieści się Zespół 
Szkół nr 2 im św. Jadwigi 
4 Obecnie ul. 1 Maja. Przed wojną był to raczej trakt pieszy, niż 
ulica
5 Aleja ta części wschodniej nazywa się obecnie ul. Adama 
Wietrznego, a na zachód od skrzyżowania z Garncarską – ul.  
Daszyńskiego
6 Z jednej młynówki były napędzane tartak Mikołajki i młyn Ku-
sia w Zagórniku, a w Andrychowie młyny Anteckiego i Sworze-
nia, tartak Smazy i młyn Pietrasów na ul. Niecałej.
7 W Czytelni poza korzystaniem z bogatego księgozbioru, 
członkowie uprawiali amatorską działalność kulturalna, między 
innymi wystawiano tam sztuki teatralne
8 Po wojnie siedziba fabryki  Ludwika Cytlinga, potem Andry-
chowskiej Fabryki Maszyn, obecnie – teren handlu i usług, a tak-
że gabinetów lekarskich. 
9 Obecnie ulica ta nosi nazwę 27 stycznia, dla upamiętnienia 
daty wyzwolenia w r. 1945 Andrychowa przez Armię Radziecką, 
a także, po interwencji IPN – wyzwolenia przez Armię Radziecką 
hitlerowskiego obozu śmierci Auschwitz-Birkenau
10 W 1948 r. ulica została przemianowana na ul. Jedności Ro-
botniczej, obecnie – znowu Legionów

Silnik, zasilany gazem generatorowym, który napędzał 
młyn motorowy Wietrznych, zdjęcie ze zbiorów Rodziny 
Wietrznych
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Wiosną 1848 r. cała Galicja wrzała wskutek wydarzeń, które rozegrały 
się w Wiedniu między 13 a 15 marca. Domagano się uwolnienia więź-
niów politycznych, a do stolicy udał się Komitet Narodowy z adresem1 
zawierającym postulaty m.in. polonizacji administracji cywilnej na terenie 
Galicji i poszanowania wolności obywatelskich. Jeszcze zanim nadeszła 
odpowiedź, 13 kwietnia we Lwowie powstała Centralna Rada Narodo-
wa, reprezentująca polskie ziemiaństwo, inteligencję i mieszczaństwo, 
dążące do przemian demokratycznych. Lwowska Rada Narodowa stała 
się organizacją nadrzędną dla komitetów obywatelskich powstających 
wówczas na terenie całej prowincji.
Jedną z ostatnich takich instytucji była Tymczasowa Rada Narodowa 
w Wadowicach, powołana 18 maja 1848 r. W jej skład weszli też miesz-
czanie andrychowscy, Ignacy Siewieliński i Maciej Frisch (Fryś). 
Spośród wielu zadań Rady niezwykle ważnym było organizowanie filii 
w okolicznych miejscowościach. 16 lipca Siewieliński jako delegat Rady 
wadowickiej zwrócił się z apelem do andrychowian o powołanie w mie-

1 Adres - pismo zbiorowe wystosowane do władz (por. SJP).

ście takiej instytucji. Podczas spotkania, które odbyło się 23 lipca wybra-
no skład Rady Narodowej Miasteczka Andrychowa: Ignacy Siewieliń-
ski (prezes), Maciej Frisch (wiceprezes), Michał Witkowski, Józef  
Paupie, Maurycy Unger, ks. Józef  Zieliński, Israel Israeller (Isra-
eli), ks. Stanisław Jurkowski, ks. Jan Szczurek, Ignacy Wilczek, 
Jan Penkala, Jerzy Wyborny, Franciszek Gałuszka, Józef  Mazgaj, 
Wojciech Bajorski, Antoni Dworzański, Franciszek Damski, Mar-
cin Frisch, Wojciech Jończy, Bartłomiej Cholewkiewicz, Szymon 
Urbaś, Józef  Miśko, Tomasz Plaskura, Józef  Antecki, Józef  Pa-
szek, Franciszek Dubiecki, August Gąsiorek, Sebastian Babiń-
ski, Ludwik Gancarz, Krystian Rabe i Józef  Klapholz. Wśród 
wymienionych znajdziemy przedstawicieli różnych stanów społecznych 
i wyznań. Szczególną popularnością cieszyła się Rada Narodowa wśród 
mieszczan, na uwagę zasługuje też udział duchownych, jako że obok 
urzędników państwowych była to grupa szczególnie narażona na 
szykany ze strony władz za aktywny udział w działalności polskich Rad 
Narodowych.
Jak wyglądała działalność andrychowskiej Rady? Swoim zasięgiem 
obejmowała ona Andrychów, Roczyny, Inwałd, Zagórnik, Rzyki, Tar-
ganice, Sułkowice, Brzezinkę, Bulowice Górne, Głębowice, Nidek 
i Wieprz. Podzielona na specjalne wydziały, realizowała ona zadania 
organizacyjne, wynikające z wchodzenia w skład większego systemu, 
podejmowała także szereg innych działań. Jednym z nich było roz-
budzanie wśród mieszkańców zainteresowania życiem politycznym 
i szerzenie oświaty (w tym nadzorowanie stanu budynku szkolnego). 
Zadanie te realizowali komisarze Józef  Mazgaj, Wojciech Bajorski, 
Szymon Urbaś, Wojciech Jończy, Tomasz Plaskura, Franciszek Bła-
siak i Sebastian Babiński, organizując czytelnie – narodowe w mieście 
i ludowe na wsiach, które wyposażone były m.in. w egzemplarze prasy 
demokratycznej. Rada Narodowa dążyła także do zapewnienia bez-
pieczeństwa i porządku wśród mieszkańców, m.in. ze względu na na-
pięte stosunki polsko-żydowskie, a także na linii dwór-chłopi. Oprócz 
nadzorowania pracy urzędników państwowych, wprowadzono sądy 
pokoju i funkcję sędziów polubownych, na których 6 sierpnia wyzna-
czono ks. Stanisława Jurkowskiego, Ignacego Siewielińskiego, Macieja 
Frischa, Franciszka Gałuszkę, Jerzego Wybornego, Józefa Madeja, 
Maurycego Ungera i Israela Israellera. Rada realizowała wreszcie za-
dania „zlecone”, czyli np. zbiórki funduszy, czy podpisów na cele wy-
znaczone przez Centralną Radę Narodową lub Radę w Wadowicach. 
Ważnym zadaniem była wreszcie organizacja na podległym terenie 
Gwardii Narodowej, w której upatrywano zalążka polskich sił zbroj-
nych. Faktycznie była to ochotnicza organizacja, która miała na celu 
obronę praw konstytucyjnych i utrzymywanie porządku na terenie 
prowincji. Pierwsze oddziały Gwardii Narodowej powołano w marcu 
1848 r., w Andrychowie – w lipcu. Liczba zdolnych do służby z An-
drychowa i okolic wynosiła 104 osoby, którymi dowodził kpt. Maciej 
Frisch. Do andrychowskiej Gwardii Narodowej należeli m.in.: Ignacy 
Siewieliński (porucznik) Jerzy Wyborny, Wojciech Bajorski, Fran-
ciszek Martinkowitz, Zygmunt Israeller, Samuel Weiss, Jakub 
Klein, Jan Skupinek (Skupień?), Franciszek Kotek, Wojciech 

„O wydźwignięcie pognębionych narodowości”. 
Andrychów podczas Wiosny Ludów

Rok 1848 r. był dla Andrychowa – miasta wówczas młodego, bo liczącego zaledwie 80 lat, momentem przełomowym. Przede 
wszystkim przestał być on miastem prywatnym, wykupując się od rodziny Bobrowskich. Ważnym epizodem okazała się być 
również Wiosna Ludów, która doskonale pokazała poziom zaangażowania ówczesnych andrychowian w sprawę polską.

„Podanie Polaków z Galicyi i Krakowskiego złożone w Wied-
niu u stóp tronu Jego Cesarskiej Mości na dniu 6 Kwietnia 
1848 roku. Biblioteka Narodowa, sygn. DŻS IA 2f Cim.
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Czapka rogatywka Gwardii Narodowej Lwowskiej gen. Jó-
zefa Dwernickiego, ze zbiorów Stanisława Patka, rys. Wła-
dysław Sztolcman, 1910. Muzeum Narodowe w Warsza-
wie, DI 60437 MNW.

Grelik (Goralik, dobosz), Franciszek Dudzik, Marcin Jaśkowski, 
Józef  Bizoń, Piotr Purchała, Wojciech Migdałek, Ignacy Wil-
czek, Adolf  Wilczek, Jakub Magiera, Wincenty Guzdek, Ludwik 
Sordyl, Piotr Kozłowski, Aleksander Bajorski, Józef  Klopholz, 
Wilhelm Singer, Antoni Owczarski, Jan Nachlik, Jakub Unger, 
Janos Fechner, Maurycy Schnitzer, Aleksander Piwowarczyk, 
Aleksander Królewski, Ludwik Wilczek, Jakub Pająk, Romuald 
Wilczek, Adolf  Wilczek, Rafał Miłkowski, Jakub Antecki, Józef  
Paschek, Marcin Zieliński, Wojciech Prus, Józef  i Jan Zbroccy, 
Bartłomiej Cholewkiewicz, Paweł Kopczyński, Franciszek Gryl, 

Henryk Schüller, Maciej Schüller, Karol Badura, Israel Israeller, 
Krystian Rabe, Antoni Solik, Andrzej Jaśkowski, Jan Grządziel, 
Jakub Grządziel, Józef  Miśko, Ludwik Gancarz, Józef  Antecki, 
Franciszek Damski, Marcin Frisch, Józef  Lauszka, Józef  Ka-
dłubicki, Maciej Szlagor, Andrzej Zieliński (Załęski).
Zdecydowaną większość andrychowskich gwardzistów stanowili 
mieszczanie. Niewielu znajdziemy tu natomiast przedstawicieli stanu 
chłopskiego, którzy zarówno do Gwardii Narodowej, jak i do samych 
Rad Narodowych nastawieni byli raczej negatywnie, na co z pewnością 
miały wpływ propaganda szerzona przez państwową administrację, 
a także względy ekonomiczne – wszak z zaopatrywania garnizonu au-
striackiego w Wadowicach żyła cała okolica. Gwardziści borykali się 
ponadto z brakiem wyposażenia, przede wszystkim uzbrojenia, jako 
że andrychowska Gwardia nie posiadała ani jednej sztuki broni pal-
nej, a także umundurowania, które tanie wcale nie było, dla przykładu 
„Tygodnik Wiejski” z 21 września podawał, że u Józefa Paszka można 
było zakupić czapki (kaszkiety) dla gwardzistów za 5 złotych reńskich. 
Problemem był również brak wsparcia finansowego, mimo iż liczono 
na pomoc miejscowego ziemiaństwa oraz… brak wytycznych doty-
czących organizacji kompanii.
Mimo to informacje na temat andrychowskiej Gwardii pochodzące 
z ówczesnej prasy prezentują obraz nader korzystny. W „Dzienniku 
Politycznym” z 24 lipca czytamy bowiem: „W tej właśnie chwili dowia-
dujemy się iż obywatele miasta Andrychowa z przykładną gorliwością 
zajmują się uformowaniem Gwardyi Narodowéj. Życzyćby należeło 
aby wszystkie miasta Galicyi naśladowały ten piękny przykład, istotna 
bowiem obrona konstytucyi spoczywa jedynie na organizacyi Gwardyi 
narodowej, a w kraju prawdziwie wolnym każden mieszkaniec winien 
być obrońcą prawa”. Z kolei w relacji z 17 sierpnia wydawany przez 
Radę w Wadowicach „Tygodnik Wiejski” chwalił postawę andrycho-
wian: „Obywatele miasta Andrychowa przejęci duchem narodowym 
ofiarowali dla swéj Gwardyi należytość noclegową [szlafgrajcer] około 
100 ryńskich w M. K. (monecie konwencyjnej – przyp. red.) miesięcz-
nie – Czyn ten prawdziwie szlachetny serdecznie nam dowodzi, że 
i mieszczanie choć długą znękami niewolą, przecież jeszcze nie zapo-
mnieli dawnych cnót ojców swoich, którzy jeżeli szło o dobro Ojczy-
zny nie tylko majątkiem ale i życiem służyć jej – zawsze byli gotowi”.
Jesienią 1848 r. Wiosna Ludów w Galicji dobiegała końca i po spacy-
fikowaniu Lwowa przystąpiono do likwidacji założonych przez Pola-
ków organizacji. 21 listopada starosta Joseph von Loserth rozwiązał 
Wadowicką Radę Narodową, a w konsekwencji także Radę i Gwardię 
Narodową w Andrychowie, kończąc tym samym ważny, choć krótki 
epizod w historii naszego miasta.

Daria Rusin

Autorka pragnie serdecznie podziękować Panu Andrzejowi Frysiowi 
za udostępnienie materiałów.
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Zgromadzonych gości powitał Prezes Stowarzyszenia – Zbi-
gniew Lot. Na wstępie podziękował poprzedniemu zarządowi 
UTW z Prezes Danutą Bańską na czele za bezinteresowną pra-
cę i perfekcyjne przygotowanie kalendarza zajęć w kończącym się 
roku akademickim. Słowa uznania za zaangażowanie w prowa-
dzonych zajęciach prezes  skierował do następujących wolonta-
riuszy: Jerzy Kozak – sekcja malarska, Józef  Kobielus – sekcja 
turystyczna, Krystyna Korbut-Płonka – poezja, Teresa Mło-
cek – sekcja wokalna, Maria Polok – sekcja kulinarna, Anna 
Poraj-Porawska i Anna Łysoń – wycieczki wyjazdowe, Łukasz 
Ćwiertnia – filozofia, Małgorzata Kukuła i Ewa Stępień – 
Nordic Walking, Stanisława Pomietło – kronika, Andrzej Fryś 
– relacje UTW na łamach Nowin Andrychowskich, Barbara 
Bubak – olimpiady. Gościem specjalnym wydarzenia był bur-
mistrz Tomasz Żak, który poprowadził wykład o 15-leciu Pol-
ski w Unii Europejskiej. W swojej prezentacji sięgnął do genezy 
powstania Unii, poprzez jej rozwój, kończąc na przedstawieniu 

korzyści w postaci inwestycji, jakie zostały zrealizowane w naszej 
gminie dzięki środkom z niej pozyskanych: Wg rządowego portalu 
mapadotacji.gov.pl w latach 2004-2019 w gminie Andrychów zre-
alizowano 45 projektów dofinansowanych z UE. Były one realizo-
wane w kategoriach: transport, praca i integracja społeczna, nauka 
i edukacja, rewitalizacja, rozwój firm, energetyka, ochrona środowi-
ska, współpraca międzynarodowa, telekomunikacja i e-usługi, kul-
tura i sztuka, administracja, nauka i edukacja. Wartość projektów to 
blisko 200 mln zł. Swój wywód zakończył słowami:Unia Europejska 
bez Polski da sobie radę... Polska pewnie też może istnieć bez UE.. Tylko po 
co? Słuchacze podziękowali nowemu Zarządowi UTW za podjęcie 
działań, dzięki którym UTW może nadal istnieć i prężnie działać. 
Kolejno nadszedł czas na część artystyczną - występ Ludowego 
Zespołu Pieśni i Tańca Andrychów. W wydarzeniu udział wzięli 
m.in.: burmistrz Tomasz Żak, prezes Andrychowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej Bogumiła Zacny-Sporysz, prezes Zarządu Banku 
Spółdzielczego Małgorzata Matusiak, dyrektor Centrum Kultury 
i Wypoczynku Marianna Żmija, przewodniczący Rady Programo-
wo- Naukowej Janusz Ślesak, dr hab. Czesław Ślusarczyk oraz słu-
chacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

ap Fot. Anna Piotrowska

Rok akademicki w UTW zakończony
6 czerwca w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie 
odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 
2018/2019 UTW.

W wieku 76 lat zmarł Kazimierz Jasiński. To osoba niezwykle zasłużona dla 
Andrychowa. Społecznik,  przez dwie kadencje był radnym Rady Miejskiej. 
Znali go kibice siatkówki niemal w całej Polsce. Był czołowym atakującym 
Beskidu Andrychów, członkiem wunderteamu, który wywalczył w sezonie 
1972/73 Puchar Polski. Drużyna należała do najlepszych w kraju, plasując 
się wysoko w I-ligowej (odpowiednik dzisiejszej Plus Ligi) tabeli. Kazimierza 
Jasińskiego sprowadzono do naszego miasta z Olsztyna, gdzie początkowo 
grał w tamtejszym AZS. Po zakończeniu kariery sportowej pracował w Wy-
twórni Silników Wysokoprężnych Andoria. Od pewnego czasu cierpiał na 
nieuleczalną chorobę. Pogrzeb odbył się 26 czerwca. Wybitnego siatkarza 
pochowano na cmentarzu komunalnym przy ulicy Beskidzkiej.

jd  Fot. Jacek Dyrlaga

Odszedł Kazimierz Jasiński
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reklama

3 czerwca uczniowie rywalizowali w rozgrywkach powiatowych 
w siatkówce plażowej w Wadowicach. Dziewczęta z pierwszego 
zespołu SP 3 (Julia Zięba, Dominika Cinal) zajęły II miejsce, 
a z drugiej drużyny (Anita Kramarz, Daria Rutowicz) – miejsce 
IV.  Chłopcy z „Trójki” (Mateusz Mizera, Wojciech Dendys) 
byli najlepsi. Do zawodów rejonowych awansowały zwycięskie dru-
żyny, w tym nasi siatkarze. Opiekunami chłopców są  Piotr Trojak 
i Piotr Kwak. 11 czerwca 2019 odbyły się półfinały Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej w siatkówce plażowej chłopców. Reprezentanci 
SP 3 pokonali rywali z powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, 
miechowskiego, myślenickiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświę-
cimskiego, proszowickiego, suskiego, tatrzańskiego i awansowali do 
finału wojewódzkiego, 
Skład drużyny: Mateusz Mizera, Wojciech Dendys, Kamil Bo-
dzek, Jakub Budka. Doskonale spisali się także w finale wjewódz-
kim. W grupie 6 najlepszych małopolskich drużyn  uczniowie an-
drychowskiej Trójki pewnie wygrali wszystkie mecze zdobywając 
I miejsce i tytuł Mistrzów Małopolski. Skład mistrzowskiej druży-
ny: Mateusz Mizera, Wojciech Dendys, Kamil Bodzek.
Ten sukces był możliwy dzięki współpracy wielu podmiotów. 
Świetne wyszkolenie, wzorowa postawa sportowa uczniów bierze 
się z codziennej, systematycznej pracy w Szkole Podstawowej nr 
3 na treningach pod okiem trenera Piotra Trojaka w Klubie Spor-
towym MKS Andrychów oraz programu Siatkarskich Ośrodków 
Szkolnych. W finale ogólnopolskim „nasi” siatkarze zajęli 11 miej-
sce wśród 16 startujących reprezentacji wojewódzkich.

Na podstawie materiału SP nr 3 oprac. jd    Fot. SP nr 3

SP 3 z „plażowymi” sukcesami

Szkoła „Trójka” może pochwalić się serią sukcesów w siat-
kówce plażowej.

Zuzia pojedynki grupowe oraz fazę pucharową prze-
szła jak burza, wygrywając wszystkie pojedynki 3:0. Finał 
z Leną Rucińską z Lidzbarka Welskiego był bardzo zacięty 
i zakończył się zwycięstwem Zuzanny 3:2. Tym samym zawod-
niczka z Inwałdu reprezentująca na co dzień klub LKS Piotro-
wice została najlepszą zawodniczką w Polsce w roczniku 2010. 
Zuzia w tym sezonie zdobyła aż 5 medali Mistrzostw Wojewódz-
twa Małopolskiego. Dwa złote, jeden srebrny i dwa brązowe. 
W swojej kategorii „skrzat” jest bezkonkurencyjna. Wygrała trzy 
turnieje wojewódzkie i zdobyła złoty medal w grze pojedynczej 
w Mistrzostwach Małopolski. Przez cały sezon w swojej katego-
rii na turniejach wojewódzkich nie straciła nawet seta, wszystkie 
pojedynki rozstrzygając w stosunku 3:0. W grze podwójnej z Ju-
lią Gaj z UKS Rokicie Szczytniki w Mistrzostwach Małopolski 
zdobyła srebro. W kategorii „żak” (dzieci 2 lata starsze) zdobyła 
złoto w grze podwójnej z Zuzanną Bezak (CKIS Skawina) oraz 
brąz w grze pojedynczej. W kategorii „młodzik” (4 lata starsi!) 
wywalczyła brąz w grze podwójnej z Aleksandrą Kuzio (Zara-
bie Myślenice). Oprócz tego Zuzanna w całym sezonie odniosła 
ponad 30 zwycięstw w różnego rodzaju turniejach!  Po całym 
sezonie 2018/2019 Zuzanna w rankingu ogólnopolskim Polskie-
go Związku Tenisa Stołowego w roczniku 2010 zajmuje zdecy-
dowanie I miejsce wyprzedzając Julię Czaję z MRKS Gdańsk! 
Talent dziewczynki został zauważony i od przyszłego sezonu 
2019/2020 reprezentować będzie najlepszy klub w Małopolsce 
i jeden z najlepszych w Polsce KS  „BRONOWIANKA” Kraków.  
 
Tekst i foto: Małgorzata Piekarczyk
Przypomnijmy: Zuzia Piekarczyk, przypomnijmy, była bohater-
ką publikacji sierpniowego (2018 rok) wydania „Nowin Andry-
chowskich”.

Zuzia z Inwałdu najlepszą 
tenisistką w Polsce
Dziewięcioletnia Zuzia Piekarczyk wygrywając turniej 
PINGLA-CUP, który rozegrany został w dniach 1-2 czerw-
ca w Grodzisku Mazowieckim została najlepszą skrzatką 
w Polsce w tenisie stołowym!
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Wszystkich Czytelników, 
którzy na co dzień tworzą 
poezję, jak również tych, 
którym jak dotąd nic spod 
pióra nie wyszło, zaprasza-
my do udziału w naszym 
Konkursie! Na Wasze dzieła 
czekamy w naszej Redakcji. 
Możecie dostarczyć je oso-
biście lub pocztą tradycyjną. 
Laureata każdej edycji Kon-
kursu wyłaniać będzie Jury, 
w skład którego wchodzą 
członkowie Redakcji Nowin 
Andrychowskich. Szczegóły 
Konkursu znajdziecie w Re-
gulaminie na stronie www.
radioandrychow.pl
Na zwycięzcę czeka nagroda 
w postaci upominku niespo-
dzianki oraz przede wszyst-
kim publikacja zwycięskiego 
utworu w kolejnym wydaniu 
Nowin Andrychowskich.

KONKURS DLA NASZYCH 
CZYTELNIKÓW!
W styczniowym numerze ogłosiliśmy KONKURS POETYCKI. Cie-
szymy się, że nadesłacie Państwo tak wiele wierszy. Dziękujemy 
i czekamy na kolejne! Myśl przewodnia na lipiec to: PODRÓŻ. 
Pióra w dłoń!

Zwyciężczynią konkursu z po-
przedniego numeru została Ja-
nina Prus. 
Gratulujemy! Oto jej wiersz:

Konkurs!

Kocierz Hotel&Spa zaprasza do  wspólnej zabawy. Wystarczy odpo-
wiedzieć na pytanie:
Iloma salami weselnymi dysponuje Kocierz Hotel&SPA. 
Pomysły prosimy przesyłać na adres redakcji do 30 lipca 2019 r. 
Wśród osób, które nadeślą propozycje, wybierzemy zwycięzcę. 
Nagrodą jest pięć pojedynczych zaproszeń dla dzieci do Parku 
Linowego.  

Najmilszy czas dla każdego?
- To wakacje, drogi Kolego!
 
Słońce, woda, wędrowanie…
Pod namiotem miłe spanie

Dużo czasu na zwiedzanie, 
znajomości zawieranie
Potem miłe wspominanie i do 
domu powracanie

Za rok znowu się spotkajmy
a już dziś się umawiajmy!

Artykuł sponsorowany
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Mityngi Anonimowych Alkoholików w Andrychowie

PONIEDZIAŁEK – godz. 17.30, gr. AA „Ptaki” – ul. Starowiejska budynek przychodni 
WTOREK – godz. 19.00, gr. AA „O to chodzi” – ul. Starowiejska budynek przychodni 
ŚRODA – godz. 16.30, gr. AA „Podaj dalej” – ul. Starowiejska budynek przychodni 
CZWARTEK – godz. 18.00, gr. AA „Stokrotka” – ul. Starowiejska budynek przychodni 
PIĄTEK – godz. 19.00, gr. AA „Exodus” – ul. Batorego 52 (dom dla bezdomnych) 
SOBOTA – godz. 16.00, gr. AA „Zamek” – ul. Dąbrowskiego Oddział Odwykowy 
NIEDZIELA – godz. 17.00, gr. AA „Mgiełka”  – ul. Batorego 52 (dom dla bezdomnych)
Członkowie grup AA mówią o sobie i zwracają się z tym do innych alko-
holików: Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą kobiet i mężczyzn, którzy 

dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój 
wspólny problem i pomagać innym w wychodzeniu z alkoholizmu. Je-
dynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania 
picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystar-
czalni  poprzez własne, dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest zwią-
zana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją 
lub instytucją, nie angażuje się w żadne polityczne polemiki, nie popiera 
ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest 
trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.mn

Podajemy aktualną listę miejsc i terminów spotkań grup AA. 

W turnieju wystąpiła cała czołówka młodych 
tenisistów z Polski, był to najważniejszy i naj-
trudniejszy turniej 2019 roku. Wystąpiło w nim 
64 zawodników, po eliminacjach w turnieju 
głównym zameldowało się 32 zawodników. Igor 
został rozstawiony z dwójką. W pierwszej run-
dzie los przydzielił mu Jakuba Tomasiaka (Ży-
wiec) z którym wygrał 6-2, 6-3. W drugiej run-
dzie po trudnym pojedynku wygrał z Kacprem 
Wasiakiem (Poznań) 7-6(3), 6-2. W ćwierćfinale 
czekała na niego turniejowa „piątka” Gabryś 
Wójcicki (Szczawno Zdrój), z którym walczył 
3,5 godziny w pełnym słońcu przy 35 stopniach 
i wygrał w 3 setach 3-6, 7-6(3), 6-4. W czwar-
tym dniu rywalizacji na drodze do finału stanął 
zeszłoroczny wicemistrz Polski Jakub Jędrzej-
czak (Bielsko-Biała). Mecz zakończył się szyb-
kim zwycięstwem Igora 6-2, 6-2. W niedzielnym finale po trzysetowym 7-5, 3-6, 1-6 wyrównanym boju z Goranem Zgołą (Poznań) 
ostatecznie zajął 2 miejsce zostając WICEMISTRZEM POLSKI 2019 w kategorii U14. 
Odbywał się także turniej gry podwójnej, gdzie wraz ze swoim partnerem Adamem Majchrzakiem (również MKS ANDRYCHÓW) 
przeszli przez kolejne rundy jak burza, nie dając szans rywalom nawet pomyśleć o wygranej:
1 runda 6-3 6-0, 2 runda 6-0 6-0, 3 runda 6-0 6-0, finał: 6-3 7-5. 
Igor Kubalka i Adam Majchrzak zostali MISTRZAMI POLSKI 2019 w kategorii U14. Gratulujemy!

Tekst i foto: Radosław Kublka

Złoto i srebro tenisistów
W niedzielę 16 czerwca w Szczecinie zakończyły się Mistrzostwa Polski Młodzików (U 14) w tenisie ziemnym. Nasze 
miasto i zarazem klub MKS Andrychów reprezentował Igor Kubalka.

LIPIEC 2019:
8.07.2019 r. (poniedziałek) 8:30-12:30
10.07.2019 r. (środa) 8:00-12:30
11.07.2019 r. (czwartek) 8:00-12:30
15.07.2019 r. (poniedziałek) 8:30-12:30
Od 17 do 29 lipca sekretarz GKRPA nie będzie pełnił dy-
żurów 31.07.2019 r. (środa) 14:30-19:00
W godzinach pracy Sekretarza GKRPA możliwy kontakt 
telefoniczny: tel. 33 875 24 29 

Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Andrychowie
Ul. Metalowców 10, Gabinet 2-03
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Makulatura to wyroby z papieru i tektury, które nadają się do przetworzenia. 

Zbierając i prawidłowo segregując odpady oszczędzamy środowisko i nasze pieniądze.
Zebrana makulatura trafia do papierni, gdzie w procesie odzysku jest wykorzystywana do produkcji papieru. Następnie materiał ten 
jest wykorzystywany w przemyśle branżowym.
Z jednej tony makulatury można wykonać 910 kilogramów dobrej jakości papieru!
Niższe koszty produkcji to również niższe koszty wytworzonego produktu – produkty pochodzące z odzyskanego materiału 
kosztują niemal połowę mniej niż towary ze świeżo ściętych drzew. A po odpowiedniej obróbce uzyskują niemal taką samą jakość 
i stają się pełnowartościowym towarem.
W Europie ponad 90 procent gazet drukowanych jest na papierze po recyklingu. Podobnie rzecz się ma z produkcją opakowań 
tekturowych, których większość też powstaje z makulatury.
Papier to zarazem najłatwiejszy do przetworzenia surowiec wtórny – można poddawać go re-
cyklingowi średnio dwa-trzy razy (niektóre źródła podają, że nawet sześć-siedem razy), zanim 
jego włókna będą zbyt krótkie, by można je było ze sobą połączyć.

Co można produkować z makulatury?
Początkowo makulaturę wykorzystywano głównie do wytwarzania tektury, która była używa-
na jako opakowanie, oprawa książek, materiały szewskie oraz np. teczki. Obecnie – w związku 
z ogromną ilością wykorzystywania papieru do celów biurowych z makulatury –produkuje się 
również papier do drukarek czy kserokopiarek. I oczywiście papier toaletowy. Z makulatury 
powstają również: papierowa wiklina, gazety, zeszyty i książki.
Ponadto z makulatury można wytwarzać: izolacje budowlane, brykiety opałowe, a nawet me-
ble. Bardzo innowacyjnym rozwiązaniem jest również produkowanie z makulatury drewna, 
które staje się surowcem do tworzenia blatów kuchennych, ołówków czy domów.

Pamiętaj jednak, że :
Najważniejszą korzyścią płynącą z selektywnej zbiorki makulatury jest uratowanie od wycinki 
ogromnych ilości zasobów leśnych.
Ponowne wprowadzenie do obiegu stosu gazet o wysokości 125 cm pozwala na ura-
towanie 6 metrowej sosny, a tona prawidłowo posegregowanej makulatury pozwala 
oszczędzić aż 17 drzew!

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie  
przypomina, że odpady z papieru zbieramy do pojemników (w zabudowie wielorodzinnej) 
oraz worków (w zabudowie jednorodzinnej) w kolorze niebieskim, oznaczone napisem „Pa-
pier”

PAMIĘTAJ! Zanim wrzucisz odpady do worka/pojemnika usuń części, które nie są z papie-
ru: spinacze, taśmy klejące, folie, okładki z płótna itp.

Oprac. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Urzędu Miejskiego w Andrychowie.
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Propozycje książkowe Miejskiej Biblioteki Publicznej

Propozycje płytowe sklepu muzycznego „Mikrus”

„Od premiery debiutanckiego albumu Bru-
ce’a Springsteena minęło już 46 lat, ale arty-
sta wciąż poszukuje nowych inspiracji. Tym 
razem padło na popowe albumy artystów 
z południowej Kalifornii wydane w latach 
60-tych i 70-tych. Płyta Springsteena po-
wstawała głównie w jego domowym studio 
nagraniowym w New Jersey. - Ta płyta to 
swego rodzaju powrót do moich albumów opar-
tych na historiach ciekawych postaci i kinowych, 
orkiestrowych aranżacjach – mówi sam Bruce 
Springsteen”.

Eleni „Statek do Pireusu”

„Najnowszy album artystki zawiera dwa-
dzieścia trzy piosenki skomponowane przez 
Kostasa Dzokasa. Utwory te prezentują 
obszerne spektrum twórczych rozwiązań 
w ramach stylów popularnych. Niezależnie 
jednak od typowych cech charakteryzują-
cych te nurty, dominuje w nich idiom muzyki 
greckiej. Niekiedy jest on tylko sugerowany 
specyficznym instrumentarium kojarzonym 
z Helladą, często bywa łączony z wzorcami 
piosenki popularnej, ale odwołuje się także 
wręcz do folkloru greckiego”.

Rammstein „Rammstein”

„Nowy, siódmy album studyjny w do-
robku kultowej niemieckiej grupy Ram-
mstein. Pierwszy singiel promujący krą-
żek to utwór „Deutschland”.
Na swojej nowej, pierwszej od 10 lat stu-
dyjnej płycie, mistrzowie teutońskiego 
industrialu nie bawią się w podchody, nie 
kokietują publiki, tylko idą jak po swoje 
– serwując solidną porcję elektro-metalo-
wych przebojów, którymi bez wątpienia 
zawojują tego lata europejskie stadiony”.

Bruce Springsteen „Western Stars”

Piękna historia o pierwszej miłości, zekra-
nizowana w 2017 roku. Maddy od dziecka 
uczulona jest na wszystko. Każdy wyjście 
z domu może spowodować niebezpiecz-
ną reakcję alergiczną. Opiekuje się nią 
matka – lekarka, która skrupulatnie dba 
o stan zdrowia dziewczyny. Pewnego dnia 
do domu obok wprowadzają się nowi 
sąsiedzi, a razem z nimi młody chłopak 
Olly. Początkowa ciekawość przeradza się 
w głębokie uczucie, które sprawi, że nic 
nie będzie już takie samo.

Wyrusz wraz z Alicją do krainy… mózgu! 
Dziewczynka zapada w sen, w którym 
dowie się za co odpowiedzialny jest mózg 
i jak zarządza pozostałymi narządami. 
Profesor Vetualni napisał książkę, która 
w prosty i zabawny sposób objaśnia se-
krety funkcjonowania najważniejszego na-
rządu w ciele człowieka. Każdy rozdział 
opatrzony jest świetnymi ilustracjami, któ-
re pomagają w zrozumieniu trudniejszych 
zagadnień. Lektura obowiązkowa dla 
młodszych i starszych czytelników!

J. Vetulani M. Mazurek M. Wierzchowski 
Sen Alicji, czyli jak działa mózg” 

To 8 tom cyklu pt. „Lipowo”,  w którym in-
trygujące sprawy kryminalne przeplatają się 
z wątkami psychologicznymi i skompliko-
wanymi relacjami między bohaterami. Da-
niel Podgórski, były policjant który nie radzi 
sobie ze swoją sytuacją życiową i zawodową, 
coraz częściej sięga po alkohol. Tymczasem 
w Lipowie ponownie dochodzi do niewyja-
śnionych wypadków. Czy kolejne morder-
stwa mają związek z legendą o drwalu i jego 
żonie? Kto jest mordercą a kto ofiarą? I kto 
podrzucił czarne narcyzy?

K. Puzyńska „Czarne narcyzy”  N. Yoon „Ponad wszystko”
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A wszystko to w słoneczny dzień – 10 czerwca. Miejscem edu-
kacji były klomby (warzywnik miejski) przed Miejską Biblioteką 
Publiczną. Maluchy otrzymały specjalne rękawice. Zajęcia popro-
wadziły inicjatorka przedsięwzięcia czyli dyrektor MBP Sylwia 
Błasiak oraz pracownik biblioteki Alicja Krupnik. Teraz placyk 
przed książnicą wygląda bardzo ładnie. I ważna informacja: ro-
snące tu warzywa nie nadają się do spożycia.
Sponsorem tawuły japońskiej „Magic Carpet” jest Szkółka Krze-
wów Ozdobnych Eryk STUS.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Przedszkolaki sadziły
Dzieci z Przedszkola Parafialnego im. Jana Pawła II w An-
drychowie uczyły się wysiewać nasiona i sadzić rośliny. 

Najpierw w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej wziął udział w spotkaniu Dys-
kusyjnego Klubu Książki. Uczestnika-
mi byli głównie uczniowie z Zespołu 
Szkół Samorządowych w Rzykach. 
Sporo rozmawiano o literaturze dzie-
cięcej oraz poezji. Pytania uczniów do-
tyczyły nawet sportu. Młodzież chciała 
się dowiedzieć, komu kibicuje gość 
z Krakowa – Cracovii czy Wiśle. Mi-
chał Rusinek był także gościem Radia 
Andrychów. Mówił, skąd czerpie inspi-
racje do tworzenia literatury dziecięcej. 
Okazuje się, że niejako przymusiły go 
do tego własne dzieci, nalegające, by 
najpierw opowiadał im wieczorami 
bajki, a potem niektóre powtarzał i tak 
zaczął je przelewać na papier. Krako-
wianin podzielił się także m.in. swoimi 
doświadczeniami w tłumaczeniu litera-
tury.

jd   Fot. Robert Fraś

Michał Rusinek w bibliotece i radiu
W Andrychowie 11 czerwca gościł Michał Rusinek, były sekretarz noblistki Wisławy Szymborskiej, literaturoznawca, 
pisarz, tłumacz i naukowiec z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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Zmagania pływaków rozpoczął burmistrz 
Andrychowa Tomasz Żak, który życzył spor-
towcom jak najlepszych wyników. Łatwo nie 
było. Żar lał się z nieba – termometry wska-
zywały 35 stopni na plusie. Basen wypełnio-
ny był po brzegi  kibicami. Zaparkowanie 
samochodu przed kąpieliskiem graniczyło 
z cudem. Zawodnicy dali z siebie wszystko. 
Szczegółowe wyniki na stronie: 
www.megatiming.pl 

ap   Fot. Anna Piotrowska

IV Międzynarodowe Zawody Pływackie 
o Puchar Burmistrza Andrychowa
15 czerwca po raz czwarty basen kąpielo-
wy w Andrychowie stał się areną między-
narodowych zmagań pływackich, w któ-
rych brało udział blisko 400 uczestników.

Ten niespełna dzie-
więtnastolatek siat-
karskiego rzemiosła 
uczył się w MKS-ie 
Andrychów, z któ-
rego przeniósł się 
do Rzeszowa. Tam 
grał w AKS-ie oraz 
Resovii. Przed nim 
bardzo trudne i am-
bitne zadanie walki 
o uznanie trenera 
Dariusza Daszkie-
wicza oraz o miejsce 
w składzie drużyny, 
występującej na najwyższym siatkarskim szczeblu w Polsce. - Kamil to 
młody i utalentowany zawodnik, który ma świetne predyspozycje, by zostać kla-
sowym zawodnikiem na pozycji środkowego. Liczymy, że będzie rozwijał swoje 
umiejętności w GKS-ie Katowice dlatego podpisaliśmy z nim trzyletni kontrakt 
– powiedział Dariusz Łyczko, dyrektor sekcji siatkówki GKS-u Ka-
towice na stronie internetowej siatkowka.gkskatowice.eu. Mierzący 
imponujące 212 cm wzrostu Kamil Drzazga to kolejny andrycho-
wianin, po Macieju Fijałku i Wojciechu Włodarczyku, który w ostat-
nich latach znajduje miejsce w składzie drużyny z PlusLigi.   

gs   Foto: profil Kamila Drzazgi na Facebooku.

W siatkarskiej elicie
Andrychowianin Kamil Drzazga dołączył do kadry 
GKS-u Katowice, grającego na szczeblu siatkarskiej Plu-
sLigi. Młody siatkarz powalczy o miejsce w składzie na 
pozycji środkowego.

Piłkarki zespołu z Roczyn w piętnastu meczach zanotowały dwa-
naście zwycięstw i trzy porażki, które złożyły się na 36 punktów. 
Losy awansu ważyły się do ostatniego gwizdka, a o końcowym 
sukcesie zadecydował wyrównany bój w podkrakowskiej Naramie. 
Burza pokonała miejscową drużynę 4:3 i przypieczętowała awans. 
- Dziękujemy trenerowi za ciężkie treningi, dzięki którym nasza drużyna 
zaszła tak daleko oraz wszystkim kibicom za niesamowite wsparcie – na-
pisały zawodniczki na swoim profilu na Facebooku. W przyszłym 
sezonie Pandy zagrają na szczeblu III ligi, w grupie małopolskiej. 
Zmierzą się tam między innymi z takimi drużynami, jak Górnik 
Wieliczka, Puszcza Niepołomice czy Podgórze Kraków.  
                gs

Pandy w III lidze!
Sukces osiągnęła żeńska drużyna piłkarska Burzy Roczyny. 
Popularne Pandy po świetnym sezonie wywalczyły awans 
na szczebel wojewódzki, czyli do III ligi.
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Bardzo dobre relacje z projektem APMT 
Polska dały możliwość występów podczas 
turniejów w Wiśle, Valašské Meziříčí oraz 
Zakopanem, na których nie brakowało czo-
łowych, europejskich zespołów. Z „drugiej 
strony” jako OFICJALNY KLUB PART-
NERSKI Wisły Kraków dzieci miały 
szansę rywalizować m.in. przeciwko: FC 
Porto, Olympiacos Pireus, Karpaty Lwów, 
Legia W-awa, Zagłębie, Piast Gliwice itd. 
Wysyłanie uzdolnionych zawodników na 
tego rodzaju imprezy nie hamuje, a tylko 
napędza sukcesy drużynowe chłopców 
z AP Progress. Tylko w czerwcu zawodni-
cy z Andrychowa wzięli udział w turnieju 
na obiektach Feyenordu Rotterdam w Ho-
landii. Podopieczni trenera Rafała Ruska 
godnie reprezentowali Andrychów jak 
również całą Polskę (tylko dwa kluby z Pol-
ski brały udział w tym turnieju). Kolejną 
„dużą” atrakcją był udział w Klubowych 
Mistrzostwach Polski, które odbyły się na 
głównej płycie Stadionu Śląskiego. Chłop-
cy z rocznika 2011 zostali jedną z 8 najlep-
szych drużyn w Polsce. 
Chłopcy z rocznika 2008/2009 zajęli dru-
gie miejsce w turnieju zorganizowanym 
przez Wisłę Kraków – Akademie Klasy 
Ekstra. W turnieju wzięły udział topowe 
drużyny. Nasi zawodnicy wygrali wszystkie 
mecze oprócz pojedynku finałowego z go-
spodarzem turnieju. Akademia z powodze-
niem rozgrywa także swoje mecze w roz-
grywkach organizowanych przez OZPN 
Wadowice.            oprac. gs

Współpraca procentuje
Na przestrzeni kwietnia, maja i czerw-
ca spora część wychowanków Pro-
gressu wzięła udział w wielu turnie-
jach międzynarodowych. Chłopcy 
swoją postawą na boisku jak i poza 
nim kolejny raz godnie reprezento-
wali gminę Andrychów. Huragan zmagał się w minionym sezonie 

o pierwsze miejsce z Nadwiślanką Brzeźnica 
i Borowikiem Bachowice – te trzy zespoły 
rozstrzygnęły między sobą obsadę podium, 
a reszta stawki miała do nich sporą stratę. 
Inwałdzki zespół zanotował 21 zwycięstw, 1 
remis i 4 porażki, co dało mu 64 punkty. Tyle 
wystarczyło do mistrzostwa, bo druga Nadwi-
ślanka zakończyła sezon z 3 oczkami mniej. 
Tym samym po rocznej banicji Huragan wraca 
na A-klasowe boiska.
Zespół z Zagórnika, występujący w roli be-
niaminka, spisał się bardzo dobrze, kończąc 
zmagania na miejscu piątym. Gronie wygrały 
11 spotkań, zremisowały 6, a przegrały 9. W znacznie gorszej sytuacji znalazł się Leskowiec. 
Ekipa z Rzyk wygrała tylko 1 mecz, 5 zremisowała, a 20 przegrała. Taki bilans musi oznaczać 
tylko jedno – ostatnie miejsce w tabeli i spadek do klasy C. Co więcej, jest to drugi spadek 
Leskowca z rzędu, bo jeszcze w sezonie 2017/2018 rzyczanie walczyli w A-klasie, a w trakcie 
ostatnich dwóch dekad nigdy nie zdarzyło im się spaść na najniższy szczebel rozgrywkowy. 
Piłkarze wrócą do walki o B-klasowe punkty już niedługo, bo 17 sierpnia.                   gs

Jednym złoto, innym spadek
Zespoły z terenu naszej gminy występujące w klasie B zakończyły rozgryw-
ki w skrajnie różnych nastrojach – piłkarze z Inwałdu świętują mistrzostwo 
i awans, zawodnicy z Zagórnika uplasowali się w górnej połowie stawki, a eki-
pa z Rzyk była czerwoną latarnią ligi i spadła do klasy C.

Nasi reprezentanci w klasie A spisywali się w minionym sezonie w kratkę. Wszystkie trzy 
drużyny notowały nie najlepszy początek rozgrywek, który sprawił, że Burza, Halniak 
i Znicz utknęły w dolnej połowie tabeli. Im bliżej końca sezonu, tym wyniki były jednak 
lepsze – zespół z Roczyn zdołał wspiąć się na miejsce ósme, gromadząc 39 punktów 
w 30 meczach. Złożyło się na to 11 zwycięstw, 6 remisów i 13 porażek. Warto 
wspomnieć, że piłkarze Burzy byli jedynymi, którzy zdołali pokonać mistrza 
– Babią Górę Sucha Beskidzka 1:0. 
Nieco słabiej wiodło się drużynie Halniaka. Targaniczanie zdobyli tylko 2 
punkty mniej od Burzy, ale tabela okazała się na tyle płaska, że taki dorobek 
dał im dopiero dwunaste miejsce. Halniak wygrał 11 meczów, 4 zremisował, 
a 15 razy schodził z boiska pokonany.
Wyraźnie gorzej spisali się w minionym sezonie piłkarze Znicza. Zespół 
z Sułkowic-Bolęciny zajął dopiero czternaste miejsce, gromadząc 23 
punkty (aż o 11 mniej od trzynastego Dębu Tomice). Znicz zwycię-
żył w 5 spotkaniach, zremisował w 8, a przegrał w 17. W momencie 
pisania tych słów nie było jeszcze oficjalnego potwierdzenia, ale taki 
rezultat najprawdopodobniej nie zapewni Zniczowi utrzymania 
i ekipa z Bolęciny kolejny sezon rozpocznie na szczeblu 
klasy B. 
Zawodnicy udali się obecnie na zasłużony odpoczynek, 
a do walki o A-klasowe punkty powrócą 10 sierpnia.   gs

Trudny sezon dla A-klasowiczów
Wśród A-klasowych drużyn z terenu naszej gminy nie wszyscy mają powody do 
radości. Ekipa z Roczyn zakończyła zmagania na miejscu ósmym, zespół z Targa-
nic na dwunastym, a piłkarze z Sułkowic-Bolęciny na czternastym, które najpew-
niej nie zapewni utrzymania.
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O rundzie jesiennej zakończonego właśnie sezo-
nu kibice chcieliby jak najszybciej zapomnieć. An-
drychowianom początkowo wiodło się źle – dość 
stwierdzić, że po dziesięciu kolejkach mieli na koncie 
ledwie trzy punkty za zwycięstwo w Pcimiu. Piłka-
rze Beskidu doznawali najdotkliwszych porażek, bo 
z jednej strony czasem przegrywali wysoko (wystar-
czy wspomnieć 1:7 ze Słomniczanką), a czasem da-
wali sobie wydrzeć punkty w ostatnich minutach (2:3 
z Górnikiem Wieliczka, 1:2 z Orłem Ryczów). Sytu-
acja andrychowian w tabeli przedstawiała się więc fa-
talnie, a sympatykom kiełkowały już w głowie myśli, 
że w trakcie roku jubileuszowego klub zazna goryczy 
spadku do okręgówki. Jednak nic bardziej mylne-
go – pod koniec rundy jesiennej i przez niemal całą 
wiosnę Beskid wrócił do walki i znów dawał swoim 
fanom radość.

Główna zasługa końcowego sukcesu w bardzo do-
brych ruchach kadrowych dokonanych w klubie zimą. 
Zespół wzmocniło grono wartościowych piłkarzy, ta-
kich jak wypożyczony z Zagłębia Sosnowiec bramkarz 
Adrian Czaplak, będący stałym punktem defensywy 
Tomasz Sanok, a także ofensywnie usposobieni Pa-
tryk Mendela, Patryk Semik oraz Wojciech Stu-
glik. Wiosną Beskid zanotował osiem zwycięstw, trzy 
remisy oraz cztery porażki. Gdyby spojrzeć tylko na 
okres od połowy października do końca rozgrywek 
(czyli zapominając o fatalnym początku sezonu), an-
drychowianie zajmują trzecie miejsce w lidze, ustępu-
jąc wyłącznie mistrzowi (Jutrzence Giebułtów) oraz 
Dalinowi Myślenice – to najlepiej obrazuje skalę zmia-
ny, jaka dokonała się w zespole w trakcie rozgrywek. 
Ostatecznie Beskid zajął miejsce jedenaste, gromadząc 

Dokonali niemożliwego
Drużyna Beskidu Andrychów zakończyła fantastyczną rundę wiosenną, którą odwróciła losy straconego, wydawałoby 
się, sezonu. Podopieczni trenera Jakuba Adamusa w fazie rewanżowej byli w gronie najlepszych ekip i rzutem na ta-
śmę uratowali się przed spadkiem.

39 punktów i wyprzedzając dwunastą Clepardię Kraków o 2 oczka. Dodajmy, 
że miejsce jedenaste to ostatnie, które zapewnia bezpieczne utrzymanie, więc 
andrychowianie drżeli o byt do ostatniego gwizdka, a o końcowym sukcesie za-
decydowało zwycięstwo Beskidu 2:1 z Kaszowianką Kaszów przy jednoczesnej 
porażce Clepardii Kraków 2:4 z LKS-em Jawiszowice.

W meczach ligowych najlepszymi strzelcami Beskidu byli Piotr Motyka oraz 
Wojciech Stuglik (po 6 bramek). Cztery trafienia zanotował Łukasz Kantyka, 
który występował w Andrychowie wyłącznie jesienią, a trzy gole dopisał Filip 
Kasiński. Po dwie bramki mają na koncie Dariusz Kapera, Patryk Koim 
i Miłosz Węglarz, a po jednym golu trafili Ołeksandr Łozniak, Tomasz 
Moskała, Patryk Semik, Jakub Stuglik oraz Michał Tylek.

Kolejny sezon IV ligi wystartuje już 10 sierpnia. Będzie to sezon wyjątkowy, bo 
liga zostanie rozszerzona do osiemnastu drużyn – do stawki dołączą ciekawi 
rywale w postaci rezerw Wisły Kraków oraz Cracovii.                    gs
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W Polsce żyje ponad 30 tysięcy gatun-
ków owadów, z czego około 6 tysięcy to 
chrząszcze. Niestety, żaden z nich pozo-
wać nam do zdjęć nie będzie. Pierwsza 
połowa sukcesu, czyli odnalezienie od-
powiedniego kandydata do sesji fotogra-
ficznej, wymaga wiedzy i doświadczenia, 
dlatego na wschodnich krańcach Rezer-
watu Madohora, pięknego i będącego 
pod prawną ochroną biegacza zielono-
złotego, odnalazł niezastąpiony Janek 
Zieliński. Jak większość biegaczowatych, 
nasz zielonozłoty drapieżnik podczas 
dnia ukrywa się pod próchniejącym drze-
wem. W nocy poluje na gąsienice, ślimaki  
i dżdżownice. W swoim jadłospisie ma 
ofiary nawet dwa razy większe od siebie. 
Do sfotografowania tego dużego, bar-
dziej zachwycającego niż przerażającego 
chrząszcza, niezbędne są umiejętności 
nabyte podczas gry w bierki, wcale nie 
żartuję; należy tak delikatnie odkryć ka-
wałek spróchniałej kory, aby chrząszcz 
nie zorientował się, że pozbawiony jest 
kryjówki. Mamy jedną, najwyżej dwie 
próby. Nękanie każdego stworzenia, tak-
że do wykonania ładnej fotografii, jest 
daleko nieetyczne. Moja pierwsza pró-
ba zakończyła się niepowiedzeniem. Na 
szczęście, kilkanaście metrów dalej czaił 
się kolejny okaz. Tym razem udało mi się 
wykonać kilka ujęć techniką „focus stac-

king”, czyli kadrów o zwiększonej głębi ostrości, 
które składają się z wielu zdjęć. Tej samej techniki 
makrofotografii użyłem, kiedy pod Wapiennikiem  
w Inwałdzie spotkałem urodziwego, roślinożerne-
go żuka – kruszczycę złotawkę. Ta nie sprawiała 
żadnych problemów. Przerwała kwieciste żerowa-
nie i pozowała przed obiektywem jak prawdziwa 
modelka. Dopiero po powrocie z wyprawy doczy-
tałem, że kruszczyce w obliczu zagrożenia udają 
martwe. 

 Tekst i foto: Jerzy Tomiak 

Zza obiektywu

Makrofotografia: chrząszcze
Od kiedy zgłębiam tajniki makrofotografii, straciłem podziw dla twórców filmu „Obcy – ósmy pasażer Nostromo”. Ob-
liczem oraz kształtem bohater legendarnego horroru science-fiction ani w połowie nie jest tak przerażający, jak więk-
szość chrząszczy. „Obcy” jest tylko od nich odrobinę większy – ale od skali odwzorowania jest już makrofotografia.  
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