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Gmina sama musi zadbać 
o energię elektryczną i ciepło
Dla bezpieczeństwa mieszkańców władze utworzyły gminną spółkę, 
która przejmie zadania od upadającej Elektrociepłowi Andrychów.
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dzień dobry

Słuchaj nas  
codziennie!

Aktualne  
informacje z okolicy!

reklama

15 września 2019 odbędzie kolejna edycja słynnego charytatyw-

nego biegu, w którym uczestniczyć może każdy bez względu na 
wiek czy sprawność fizyczną. 

Organizatorzy wyznaczają dwie trasy. Trasę pieszą można pokonywać 
w dowolnym tempie, spacerem, biegiem, pojedynczo lub w grupie. Trasa 
rowerowa przeznaczona jest dla rowerzystów jak również dla osób po-

ruszających się na deskorolce, rolkach czy hulajnodze. Nie liczy się czas 
przebycia trasy lecz liczba okrążeń. 

VII Bieg po serce 
Zbója spod 

Złotej Górki

Tegoroczny bieg dedykowany jest 
Karolince Fiałek z Roczyn, któ-

ra w wyniku zmian niedotleniowo-

-niedokrwiennych ma problemy 
z napięciem mięśniowym. Marze-

niem rodziców Karoliny jest sa-

modzielne funkcjonowanie w do-

rosłym życiu. Zebrane pieniądze 
podczas VII Biegu po serce Zbója 
spod Złotej Górki zostaną prze-

znaczone na leczenie i rehabilitację 
maleńkiej mieszkanki Roczyn.

Oprac. p

REKLAMA
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Dług ECA sięgnął w tym roku 90 mln zł, 
a głównym wierzycielem tej pry-

watnej spółki jest TAURON, od którego 
ECA odkupuje część energii i jako pośred-

nik dostarcza ją do firm. Te płacą rzetel-
nie, ale pieniądze nie trafiają do wierzycie-

la, bo komornik na wniosek wierzyciela 
zablokował konta... Wygląda to jak błędne 
koło. Sytuacja jest bardzo skomplikowana 
i stała się dramatyczna po tym, jak TAU-

RON zaczął ponawiać groźbę, że odetnie 
dostawę prądu do Andrychowa jeśli nie 
zostanie spłacony. Wciąż jednak udawało 
się jakoś to opóźniać i prolongować dług. 

Nie można było czekać
W sierpniu jednak groźba wisiała nad 
miastem niemal codziennie. Dlatego 
władze samorządowe uznały, że nie 
można już dłużej czekać na to, że kło-

poty same się rozwiążą – burmistrz po-

stanowił powołać spółkę gminną i wziąć 
sprawy w swoje ręce. 
Zaczęły się rozmowy z wojewo-

dą, Urzędem Regulacji Energetyki 
i ministerstwem. Wreszcie 8 sierp-

nia Rada Miejska podjęła uchwa-

łę o utworzeniu Spółki z.o.o.  
o nazwie Andrychowska Elektrocie-

płownia (z kapitałem zakładowym 5 tys. 
zł). Zaraz potem powołano jej prezesa, 
został nim Mirosław Nowak. Nowy 
prezes jest andrychowianinem, ma 61 
lat, jest żonaty i ma dwoje dzieci. Ma też 
wykształcenie wyższe i doświadczenie 
jako urzędnik samorządowy, bo był wi-
cestarostą powiatu wadowickiego, a od 
2002 r. jest nieprzerwanie radnym po-

wiatowym. Od chwili powołania prezes 
wziął na siebie większość zadań. 
- Mam nadzieję, że nowa spółka należycie 
wywiąże się z tych zadań – mówił Radiu 
Andrychów Mirosław Nowak  - Od-

było się spotkanie z załogą. Uczestniczyli 
wiceburmistrz Mirosław Wasztyl, właściciel 
ECA Janusz Szlanta, dyrektor technicz-

ny ECA Andrzej Bizoń, byłem też i ja.  

W trakcie rozmowy pracownicy dostali jasny  
i czytelny sygnał, że chcemy, by elektrociepłow-

nia działała już jako spółka miejska. Myślę, 
że dla pracowników jest to również korzystne. 
Ta sytuacja, te perturbacje spółki powodują, że 
pracownicy nie mają komfortowej sytuacji. Wy-
nagrodzenie dostają na raty. 
W tamtych dniach spółka została też za-

notowana wpisem u notariusza, a potem 
wystąpiła o rejestrację do KRS (Krajo-

wego Rejestru Sądowego), aby uzyskać 
NIP i Regon. Bez tych warunków nie-

możliwe  było by staranie się o koncesję 
na produkcje i dostarczanie energii.
Jak powiedział nam Mirosław Wasztyl, za-

stępca Burmistrza Andrychowa wszyst-
ko odbywało się w ekspresowym tempie.  
- Z reguły wszystkie te formalności załatwia 
się kilka miesięcy, nawet pół roku, a my mamy 
na to miesiąc – mówi Mirosław Wasztyl.      

Rada zgodnie poparła projekt
Na kolejnej sesji Rady Miejskiej znowu 
stanęła sprawa AEC – tym razem trze-

ba było wyasygnować z gminnej kasy 
półtora miliona złotych na działalność 
spółki komunalnej i wszelkie koszty za-

łatwiania koncesji. O 900 tys. zł okro-

jony został plan inwestycji drogowych, 
a kolejne 600 tys. wzięto z projektu 

komunikacyjnego. Tylko zakup węgla  
w tym roku pochłonie po blisko 250 tys. 
zł miesięcznie. Potem budżet spółki bę-

dzie uzupełniany wpłatami za rachunki 
od odbiorców. 
Rada Miejska przedyskutowała sprawę  
i radni dociekali m.in. takich kwestii, czy 
gminne fundusze nie zostaną przejęte 
przez komornika. Burmistrz Tomasz 
Żak uspokajał mówiąc, że ECA i AEC to 
dwa odrębne podmioty i gminna spółka 
nie przejmuje prywatnej, powstaje jako 
samodzielny podmiot gospodarczy, nie-

zależny ani od ECA, ani jej długów. 
Radni pytali też, na jakiej zasadzie i warun-

kach spółka gminna będzie produkować  
i dystrybuować energię? Mirosław Wasztyl 
wyjaśnił, że AEC będzie dzierżawić kotły 
w ECA i jej sieć energetyczną. Z czasem, 
z biegiem lat AEC powinna przejąć w ca-

łości majątek trwały dzisiejszej elektrocie-

płowni, ale to nie tak od razu. Mowa jest 
tu o dziesiątkach milionów złotych.

Mniej prądu… ale krótko
W sierpniu, już po tym jak spółka AEC 
została powołana TAURON, wierzyciel 
Elektrociepłowni Andrychów obniżył 
moc dostarczanej energii do Andrycho-

wa. Odczuły to przede wszystkim firmy, 

Gminna AEC zastąpi prywatną ECA?
Tajemniczo brzmi tytuł tego artykułu, ale zaraz postaram się tę zagadkę wyjaśnić. Otóż od lat w Andrychowie działa 
Elektrociepłownia Andrychów, która zaopatruje trzy czwarte miasta w energię elektryczną i 60 proc mieszkań w ciepło. 
ECA popadła w tym roku w wielomilionowe długi i pojawiło się zagrożenie, że przestanie działać, a do mieszkańców 
i wielu firm nie dotrze ani prąd ani ogrzewanie. Dlatego władze gminy postanowiły powołać własną spółkę energe-

tyczną (AEC) i wziąć na siebie zaopatrzenie w prąd i ciepło.
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w niektórych wstrzymano pro-

dukcję.  
Następnego dnia w studiu Radia 
Andrychów burmistrz Tomasz 
Żak odniósł się do sytuacji w elek-

trociepłowni. Podkreślił, że wła-

dze miasta są w ciągłym kontakcie  
w kierownictwem elektrocie-

płowni (ECA). - Robimy wszystko, 
aby mieszkańcy i przedsiębiorcy nie 
odczuli tej trudnej sytuacji – infor-
mował burmistrz. - To jest sytu-

acja kryzysowa. Miasto nie jest stroną  
w problemach elektrociepłowni 
(ECA). Natomiast my podjęliśmy się 
bardzo trudnego zadania czyli utwo-
rzenia spółki gminnej (AEC), która 
przejmie zakres działalności elek-

trociepłowni i zapewni przedsiębior-
stwom dostawy prądu, a mieszkańcom 
ciepła czyli ogrzewania i ciepłej wody  
w mieszkaniach. 
Jak przekonywał burmistrz tem-

po jest rekordowe. Zdołano już 
zarejestrować spółkę, a zaraz po 
audycji delegacja z Andrychowa 
pojechała do Urzędu Regulacji 
Energetyki w celu uzyskania kon-

cesji, bo bez tego nowa spółka 
nie może działać. 
Są już załatwione formalno-

ści umożliwiające przesył oraz 
dostawy energii, bo podpisano 
umowę, zgodnie z którą ECA 
wydzierżawi nowej spółce komu-

nalnej kotły węglowe.
W związku z wyłączeniami prądu 
Tomasz Żak uspokajał i zapew-

niał, że jest w kontakcie z Woje-

wódzkim Sztabem Kryzysowym 
przy wojewodzie małopolskim. 
Ponadto wysłał pisma do pre-

miera Mateusza Morawieckiego, 
a także Ministerstwa Energetyki 
z informacjami o sytuacji w na-

szym mieście. Burmistrz krytycz-

nie wypowiedział się o koncernie 
energetycznym TAURON, który 
wyłącza prąd i ogranicza też jego 
moc. Firma ta będąca wierzycie-

lem elektrociepłowni była in-

formowana o działaniach władz 
miasta i te działania zaakcepto-

wała, a jednak zdecydowała się 
na  wyłączenia.

man, jd   fot. Jacek Dyrlaga

- Na jakim etapie jest załatwianie wszyst-
kich formalności z powstaniem i funkcjo-

nowaniem spółki Andrychowska Elektro-

ciepłownia ?
- 27 sierpnia złożyliśmy wniosek w Urzędzie 
Regulacji Energetyki dla spółki AEC sp. z o.o. 
Wniosek o uzyskanie koncesji dotyczy cześci 
elektroenergetycznej, na podstawie podpisa-

nej umowy z ECA spółka będzie dzierżawić 
majątek w postaci całości sieci elektroener-
getycznych i urządzeń elektroenergetycznych 
zlokalizowanych w rejonie ul. Przemysłowej  
i ul. Strefowej. Wniosek został złożony, dzięki 
temu, że 27 sierpnia udało się nam w KRSie 
zarejestrować spółkę i uzyskać stosowne doku-

menty. URE zapewniło nas, że koncesję uzyska-

my około 8 lub 9 września i od dnia uzyskania 
koncesji nasza spółka gminna staje się partne-

rem dla TAURON Dystrybucja.

- Czyli nie powtórzy się sytuacja sprzed kilku 
dni, gdy została obniżona moc dla firm? 
- W momencie, gdy na rynek dystrybucji energii 
zamiast ECA wszedłby podmiot gminny, wów-

czas zniknęłaby przyczyna obniżania mocy lub 
straszenia wyłączeniem dostaw energii elektrycz-

nej. Nasz podmiot przejąłby rynek dystrybucji 
energii elektrycznej i stałby się stroną dla prze-

mysłowych odbiorców energii. Nie dotyczy to 
mieszkańców, którzy w zdecydowanej większości 
mają podpisane umowy z Tauron Dystrybucja.

- Kluczową sprawą jest sieć energetyczna, 
która należy do Elektrociepłowni Andry-

chów, która byłaby też dzierżawiona przez 
gminę, za określoną kwotę.
- My tą umowę mamy już podpisaną, została 
ona złożona w URE, w tej umowie zagwa-

rantowaliśmy sobie prawo do majątku, który 
jest własnością elektrociepłowni, za określony 
czynsz dzierżawny. Kiedy uzyskamy koncesję 
dla naszej gminnej spółki, będzie ona stroną dla 
TAURONU Dystrybucji  i problemy z bieżącą 
płatnością będą zaspokojone. AEC będzie też 
stroną dla wszystkich odbiorców przemysło-

wych w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

- Czy spółka nie „odziedziczy” długów?
- My nie przejmujemy upadłej spółki, my tylko 
chcemy przejąć (dzisiaj w formie dzierżawy) ak-

tywa majątkowe tej spółki, służące do produk-

cji lub dystrybucji energii. Docelowo przejęcie  
w formie nabycia składników majątkowych. 

- Gminna spółka zajmie się też ciepłow-

nictwem...
- Mamy już podpisaną umowę z elektrocie-

płownią na wytwarzanie, dystrybucję i przesył 
ciepła i stosowne wnioski o nadanie koncesji 
będą złożone na początku września. Chodzi  
o zaopatrzenie w ciepło osiedli mieszkanio-

wych, (czyli około 70% miasta). Będziemy roz-

mawiać z dostawcą węgla, bo energia będzie 
produkowana z kotłów węglowych K3 i K4.

- Jaki będzie nadchodzący sezon zimowy?
- Chcielibyśmy, by mieszkańcy mogli być spo-

kojni, robimy wszystko, żeby niebezpieczeń-

stwo braku energii elektrycznej i cieplnej, było 
tylko zagrożeniem a nie faktem. Mam nadzieję 
że nic nie stanie nam na przeszkodzie, żeby 
nasza spółka zaczęła działać z dniem 1 paź-

dziernika. Zabezpieczone są środki na wyna-

grodzenia dla pracowników, obecnie dopraco-

wywana jest forma możliwości wykorzystania 
zaplecza potencjału ludzkiego elektrociepłow-

ni i pieniądze na zakup węgla. Średnio na se-

zon grzewczy w zimie potrzeba ok. 9-10 tys. 
ton węgla. 

- Nie należy się obawiać, że w następnym 
roku, będzie trzeba znów wyłożyć kolejne 
pieniądze na węgiel?
- Mamy nadzieję że nie. Składając wniosek  
o wydanie koncesji, musimy przedstawić biz-

nesplan funkcjonowania przedsiębiorstwa, 
który obejmuje przychody z dystrybucji ener-
gii elektrycznej oraz z wytwarzania, dystrybucji  
i sprzedaży ciepła. Te przychody muszą po-

kryć wydatki, bo działalność ta nie może być 
deficytowa.

Rozmawiał Marek Nycz

Aby mieszkańcy byli bezpieczni
Rozmowa z Mirosławem Wasztylem, zastępcą Burmistrza Andrychowa
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Wszystko zaczęło się w Roczynach, gdzie 
w miejscowym kościele odbyła się msza 

nawiązująca do święta plonów. Część drugą za-

planowano w Andrychowie. Kolorowy koro-

wód dożynkowy przeszedł, a częściowo prze-

jechał (było kilka powozów) ulicą Włókniarzy 
z parkingu spod samolotu koło Tesco na plac 
przed basenem. Tu gospodarze dożynek Ewe-

lina Olbrzymek i Adrian Kudzia z Roczyn 
wręczyli burmistrzowi Tomaszowi Żakowi 
okazały bochen chleba. Panie ze Stowarzysze-

nia Gospodyń Wiejskich pod kierunkiem Cze-

sławy Wojewodzic przypomniały zwyczaje 
związane z dożynkami.  Niektóre zagraniczne 
gminy partnerskie uruchomiły stoiska degusta-

cyjne z produktami ze swoich krajów. Można 
też było podziwiać sprzęt Wodnego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowego. Nie zabrakło 
również stoisk komercyjnych z jadłem i napoja-

mi oraz atrakcji dla dzieci. Na imprezie pojawiło 
się kilkoro posłów, starosta wadowicki Euge-

niusz Kurdas i wicestarosta Beata Smolec, 
a także delegacje większości partnerskich gmin. 
Imprezę zorganizowało Centrum Kultury i Wy-

poczynku pod patronatem burmistrza Tomasza 
Żaka i sołtysa Roczyn Władysława Żydka. 
Sporo osób pojawiło się na koncercie zespołu 
góralskiego „Baciary”, który musiał wykonać 
kilka bisów. Oklaskiwano także Ludowy Zespół 

Andrychowskie Babie Lato

Basen otwarty, burmistrz w wodzie
Sobota (24 sierpnia) w naszej gminie stała pod znakiem dożynkowych tradycji i otwarcia pływalni. Burmistrz po zdję-

ciu marynarki, butów i skarpetek wskoczył z sześciorgiem dzieci do basenu...

Pieśni i Tańca „Andrychów”. Chór z Roczyn przygotował z kolei specjalną, okolicz-

nościową przyśpiewkę. Oprawę muzyczną imprezie zapewniały: Miejska Orkiestra 
Dęta „Andropol” i orkiestra z Roczyn. Otwarto krytą pływalnię. Najpierw burmistrz 
wraz ze starostą wadowickim, wiceburmistrzem Mirosławem Wasztylem, przewod-

niczącym Rady Miejskiej Romanem Babskim i młodą, utalentowaną tenisistką stoło-

wą z Inwałdu Zuzią Piekarczyk dokonali przecięcia wstęgi. W powietrze puszczono 
gołębie pokoju. Obiekt poświęcił proboszcz parafii Św. Stanisława ks. Jan Figura. 
Były także symboliczne medale (wręczane przez burmistrza) dla osób zasłużonych dla 
powstania basenu – wiceburmistrza Mirosława Wasztyla, skarbnik Doroty Żywioł, 
dyrektor MOSKiT-u Marcina Putyry, przedstawicieli firm projektujących i wyko-

nujących pływalnię. A w finale burmistrz w spodniach, koszuli i krawacie skoczył do 
basenu. Towarzyszyło mu sześcioro młodych pływaków. Więcej zdjęć z wydarzenia 
prezentujemy na stronie internetowej Nowin Andrychowskich i Radia Andrychów. 

jd   Fot. Jacek Dyrlaga
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SGW

Ten wyjątkowy konkurs organizowany jest w związku z wielowiekową tra-

dycją obchodzenia Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czy 
też Święta Zaśnięcia Maryi, albo – uroczystości Matki Boskiej Zielnej. Jego 
organizatorem było Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie. 
Celem tego rodzaju działań jest przypomnienie i przekazanie młodemu 
pokoleniu jakie obrzędy i zwyczaje funkcjonowały na naszym terenie oraz 
popularyzacja wiedzy o tradycji komponowania bukietów z ziół i kwiatów 
– połączenia piękna kompozycji kwiatowych, wiedzy o przyrodzie i wła-

ściwościach leczniczych roślin, które nas otaczają. Spotkanie poprzedziły 
międzypokoleniowe warsztaty wicia wianków. Efekty zespołowej pracy 
młodego i starszego pokolenia mogliśmy podziwiać podczas parady dzieci 
z własnoręcznie wykonanymi wiankami na głowach. Gośćmi imprezy byli 
samorządowcy z okolicznych gmin, władze Andrychowa i województwa, a także parlamentarzyści, sponsorzy oraz panie z 20 Kół Go-

spodyń Wiejskich. Imprezę uświetniły występy artystyczne. Na scenie wystąpił zespół Servoos oraz dzieci z Węglówki. Organizatorzy 
zatroszczyli się również o podniebienia blisko 250 gości dla których przygotowano smaczne przekąski. Jurorki oceniły w sumie 43 bukiety, 
które zawierały wyłącznie rośliny pochodzące z miejscowych lasów, łąk i ogrodów. Pierwsze miejsce w Konkursie Bukietów Zielnych 
indywidualnie zdobyły w tym roku ex aequo Panie: Maria Babińska, Maria Pękala, Urszula Wójcik, Elżbieta Bojko i Janina Ko-

waliczek. W kategorii Kół Gospodyń KGW zwyciężyły Panie z: KGW Skawa, KGW Zagórnik, KGW Roczyny, KGW Sułkowice-

-Bolęcina, KGW Osiek, KGW Klecza oraz gospodynie z Gierałtowiczek.
Tekst i foto: Anna Piotrowska

Bukietów zielnych czar
Jak co roku Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich z Andrychowa z okazji święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pan-

ny zorganizowało konkurs najpiękniejszych bukietów zielnych. Siódma edycja wydarzenia odbyła się w hotelu Czarny 
Groń w Rzykach Praciakach i poprowadziła ją prezes SGW Czesława Wojewodzic. 

reklama
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sołectwa

Mieszkańcy Targanic i Brzezinki Górnej 
najdłużej czekali na wybór nowego sołtysa. 
Początkowo nie było chętnych do pracy na 
tej funkcji. Nie odbyło się głosowanie przy 
urnach i wreszcie burmistrz musiał zwołać 
zebranie wiejskie, o czym informowaliśmy 
w poprzednim wydaniu Nowin Andrychow-

skich.
Ostatecznie do wyboru doszło. Sołtysem 
wybrano ponownie Adama Kowalczyka. 
- Początkowo nie zgłosiłem się, by kandydować 
w wyborach – przyznaje sołtys. - Złożyło się na 
to kilka czynników. Mam sporo własnych obowiąz-

ków. Myślałem, żeby trochę odpocząć od bycia soł-
tysem. Nie wszystkie sprawy w urzędzie wyszły mi 
tak jak chciałem. Najważniejszą jednak przyczyną 
o niekandydowaniu były głosy od części mieszkań-

ców, że należy dokonać zmian i wymienić sołtysa. 
Niektóre osoby mówiły, że będą kandydować. Skoro 
tak, to nie chciałem im w tym przeszkadzać. Potem 
okazało się, że nikt się nie zgłosił. W okresie po-

przedzającym zebranie wiejskie mieszkańcy 
namówili Adama Kowalczyka, aby jednak 
zgodził się kandydować. Tym sposobem 
rozpoczyna czwartą już kadencję (od 2007 
roku). W tym czasie niemało działo się na 
terenie, którego był i jest gospodarzem. 
Przypomina o remontach wielu dróg, a także 
o budowie kanalizacji, rozbudowie i moder-

nizacji siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej, 
odnowieniu Wiejskiego Domu Kultury, wy-

mianie dachu na szkole i powstaniu nowe-

go ogrodzenia przy tej placówce. Ponadto 
wspomina o parkingu obok kościoła. To 
tylko najważniejsze inwestycje. Sołtys z ża-

lem mówi o niektórych mieszkańcach nie-

pamiętających lub nie chcących pamiętać, że 
jednak w sołectwie sporo zrobiono.
A jakie plany na tę kadencję? Sołtyso-

wi szczególnie na sercu leży zakończenie 
problemów z brakiem wody w Brzezince 
Górnej. Jest szansa, że stanie się to już je-

sienią bieżącego roku. Najprawdopodobniej 
powstaną studnie głębinowe, jako źródło 
zaopatrzenia okolicznych gospodarstw. 
Adam Kowalczyk liczy też na dalsze postę-

py w kanalizacji. Przypomina, że na lewym 
(tj. zachodnim) brzegu Targaniczanki nie 
ma takowej sieci. Są już dokumentacje oraz 
plany i mniej lub bardziej drobnymi krokami 
problem powinien być rozwiązywany. Choć 
sporo zrobiono już na targanickich drogach, 
to nadal potrzeb jest bardzo dużo. Przygo-

towano już projekt na modernizację ulicy 
Nowa Wieś o długości dwóch kilometrów. 
Powstanie też tutaj chodnik. Na dobrej – no-

men omen – drodze znajduje się remont uli-
cy łączącej Floriańską z Zarzeczną. Również 

powstał już projekt. - O remont prosi się też ulica 
Różana – stwierdza sołtys. - Brakuje na razie 
pewnych uzgodnień, ale myślę, że ruszy to z miejsca. 
Problemem są także nieuregulowane potoki, 
tak Targaniczanka jak i boczne cieki. Rwą 
one brzegi oraz podmywają drogi. - Trzeba coś 
z tym zrobić – przekonuje Adam Kowalczyk.
Przypomnijmy, iż sołtys jest także radnym 
Rady Miejskiej, pełni funkcję kościelnego 
w targanickiej parafii. Prowadzi również 
własną działalność gospodarczą. W obec-

nej kadencji będą mu pomagać następujący 
członkowie Rady Sołeckiej: Antoni Hut-
niczak, Stanisław Hutniczak (zarazem 
radny powiatowy), Wiktor Kierczak, Jerzy 
Maciejczyk, Bogusława Walczak i Bog-

dan Żurek.
Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

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

Targanice: Adam Kowalczyk

W przedsięwzięciu uczestniczyło czternaście kół gospodyń z gmin Andrychów, Wieprz i Osiek. Impreza finałowa zorganizowana w An-

drychowskim Banku Spółdzielczym nie ograniczyła się tylko do rozdania nagród. Prezes SGW Czesława Wojewodzic opowiedziała 
o tradycjach związanych z dożynkami. Szefowa jury Zofia Oboza chwaliła autorki stroików: - Panie rozwinęły się już jako prawdziwe artystki 
– stwierdziła. Ciepłe słowa gospodynie z kół usłyszały także od burmistrza Tomasza Żaka, prezesa „Wizanu” Jerzego Chylewskie-

go oraz wiceprezesa Andrychowskiego Banku Spółdzielczego 
Jarosława Pawelca. Goście otrzymali stroiki, reszta trafiła do 
reprezentantów zagranicznych gmin partnerskich Andrychowa. 
Stało się to podczas „Andrychowskiego Babiego Lata”.

Wyniki konkursu
I miejsce ex aequo: KGW Brzezinka, KGW Głębowice, Gospo-

dynie Gierałtowiczki, KGW Inwałd, Gospodynie Nidek, KGW 
Roczyny, KGW Rzyki, KGW Targanice i KGW Zagórnik.
II miejsce ex aequo: KGW Andrychów, KGW Sułkowice-

-Łęg, KGW Sułkowice-Bolęcina, KGW Targanice Dolne.
Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Konkurs na stroiki dożynkowe rozstrzygnięty

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie ogłosiło 22 sierpnia wyniki konkursu na stroiki dożynkowe.  
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samorząd

Sytuacja stała się dramatyczna, gdy zadłużonej ECA komor-
nik zablokował konta i pojawiła się realna groźba przerw 

w dostawie energii elektrycznej i ciepłej wody. O sytuacji ECA 
i powoływaniu gminnej spółki piszemy w artykule na stronach 
4-5.
Tymczasem burmistrz uznał, że samorząd nie może czekać, aż 
przyjdzie sezon grzewczy i sytuacja stanie się dramatyczna. To-

masz Żak powiedział nam, że trzeba było przejąć inicjatywę 
i wziąć sprawy w swoje ręce. Dlatego odbyły się dwie nadzwy-

czajne sesje Rady Miejskiej w Andrychowie

Pierwsza sesja energetyczna
Pierwsza nadzwyczajna sesja odbyła się 8 sierpnia, a poprzedzi-
ło ją spotkanie radnych z przedstawicielem ECA i Burmistrzem 
Andrychowa. Radni dowiedzieli się wtedy, dlaczego konieczne 
jest utworzenie przez Gminę Andrychów spółki komunalnej 
Andrychowska Elektrociepłownia  (AEC Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością).
Szczegóły tego przedsięwzięcia wyjaśnił wiceburmistrz Miro-

sław Wasztyl, przedstawiając m.in. sytuację Elektrociepłowni 
Andrychów (ECA) oraz ewentualne zagrożenie dla mieszkańców 
i przedsiębiorstw w zakresie dostaw energii i ciepła. Przypomniał 
duże inwestycje jakie ECA przeprowadziła w ostatnich latach – 
rozbudowa sieci ciepłowniczej i modernizacja urządzeń energe-

tycznych, np. wymiana starych pieców na nowoczesne turbiny 
gazowe. Jedna z nich już działa, a druga czeka na montaż.

Nowa jednoosobowa spółka gminna ma zapewnić mieszkań-

com i firmom dostawy energii i ciepła, sukcesywnie, przez 
okres kilku lat przejmując najpierw zadania, a z czasem też 
majątek ECA, na razie dzierżawiąc go. 
Rozwinęła się gorąca dyskusja, w której radny Krzysztof  Ku-

bień podważał sens powołania takiej spółki. Odwoływał się 
nawet do osoby właściciela ECA i jego przeszłości. Chciał, 
aby jemu i mieszkańcom dać zapewnienie, że wszystko odby-

wa się zgodnie z prawem. 
Mirosław Wasztyl wyjaśnił radnemu, że prace nad tą uchwałą 
i rozwiązaniem problemu trwały od kilku miesięcy, w konsul-
tacji z wojewodą i Urzędem Regulacji Energetyki. 
Natomiast Tomasz Żak dodał, że Rada stoi przed historyczną 
decyzją. 
- Podejmujemy najbardziej strategiczną decyzję w historii andrychow-

skiego samorządu – stwierdził burmistrz. - Musimy ratować miasto 
przed tragedią, bo zbliża się sezon ciepłowniczy i nikt nie może być 
pozbawiony ciepła.
Burmistrz nie zgodził się też z opinią radnych opozycji, że 
spółka powstaje nie w interesie mieszkańców, ale firm. - Jeśli 
ktoś ma lepszy pomysł na rozwiązanie problemu, to zapraszam do jego 
przedstawienia – dodał Tomasz Żak.
Potem odbyło się głosowanie – 12 radnych było za powo-

łaniem spółki, a 5 z opozycji wstrzymało się od głosu. Tym 
samym uchwała została podjęta i spółka AEC została powo-

łana.
Po sesji odbyła się jeszcze konferencja prasowa, w której 
udział wzięli: burmistrz Tomasz Żak, jego zastępca Mirosław 
Wasztyl i dyrektor ECA Andrzej Bizoń. Mówiono o dalszych 
krokach w powołaniu spółki, uzyskaniu koncesji energetycz-

nej i ustaleniu taryf. Dyrektor Andrzej Bizoń powiedział też, że 
ECA wystąpiła do sądu o uwolnienie kont z egzekucji komor-

Nadzwyczajne sesje w nadzwyczajnej sytuacji

W sierpniu odbyły się dwie ponadplanowe Sesje Rady Miejskiej - XII i XIII w tej kadencji. Zdominował je jeden temat 
– energetyka i ciepłownictwo, bo działająca do tej pory Elektrociepłownia Andrychów przeżywa ogromne problemy 
finansowe. Dlatego gmina zdecydowała się powołać własną spółkę AEC, która uratuje sytuację i dostarczy prąd i cie-

pło dla kilkunastu tysięcy mieszkańców i wielu firm. 

Mirosław Nowak – prezes nowo powołanej spółki komu-

nalnej Andrychowskiej Elektrociepłowni (AEC Sp. z. o.o.).
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samorząd

niczej w zakresie zakupu paliwa, opłat za energię elektryczną 
i wynagrodzeń dla pracowników. Wszystkie te działania mają 
zapewnić w najbliższym czasie mieszkańcom i firmom bez-

pieczeństwo energetyczne w zakresie zaopatrzenia w energię 
elektryczną i ciepło. Trwały już wtedy umówione  rozmowy 
w Krakowie w Urzędzie Regulacji Energetyki, z Wojewodą 
Małopolskim i dotychczasowym prywatnym właścicielem 
ECA. Kilka dni później powołano prezesa AEC, został nim 
Mirosław Nowak.

Druga sesja i zgoda
22 sierpnia odbyła się kolejna nadzwyczajna Sesja Rady Miej-
skiej. Najważniejsza uchwała dotyczyła dokapitalizowania 
AEC sumą 1,5 mln zł. Pieniądze te potrzebne są nowej spół-
ce na zakup paliwa (do końca tego roku), opłacenie koncesji 
i wszelkich formalności oraz zapewnienie wynagrodzenia pra-

cownikom. Pieniądze trzeba było przenieść z innych zadań 
– ograniczono więc plan remontu dróg o 900 tys. zł, a reszta 
(600 tys. zł) pochodzi z okrojonego projektu rozbudowy ko-

munikacji gminnej.
Przed głosowaniem znowu odbyła się dyskusja, a głos za-

bierali radni Alicja Studniarz, Krzysztof  Kubień i Wiesław 
Mikołajek. Radni pytali o obecną sytuację upadającej EAC, 
a także terminy powołania spółki komunalnej i czas rozpo-

częcia jej działalności. Burmistrz odpowiedział, że planowany 
termin to 1 września, aby zdążyć przed sezonem grzewczym. 
Pytano też, czy wpływy za energię i ciepło od klientów nowej 
spółki nie zajmie komornik. Burmistrz odpowiedział, że ko-

mornik nie ma nic do nowej spółki. Pytano też o koszty dzier-
żawy sieci energetycznej potrzebnej do dystrybucji prądu. To 
29 tys. zł miesięcznie.
Po dyskusji Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę o do-

finansowaniu AEC. 
O tym jak zmienia się sytuacja energetyczna i na jakim etapie 
jest uruchamianie spółki AEC piszemy na następnych stro-

nach tego wydania Nowin.

Kilka innych uchwał
Podczas obu nadzwyczajnych sesji przyjęto też kilka innych 
uchwał. 
Radni wyrazili zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej 
na os. Korcza w Inwałdzie. Dokonali także zmiany w budże-

cie gminy i uchwale budżetowej na 2019 rok – chodziło m.in. 
o przyznanie budżetu dla MOSKiT-u.
Na drugiej sesji nadzwyczajnej Rada Miejska podjęła uchwa-

łę zwiększającą wydatki o 419 tys. zł na strefę ekonomiczną 
w Andrychowie i dokonali zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Andrychów na lata 2019-2028.
Po głosowaniu – zwłaszcza nad wyasygnowaniem z gminnej 
kasy 1,5 mln zł dla AEC – burmistrz Tomasz Żak podzięko-

wał całej Radzie Miejskiej za głosowanie na „tak” stwierdza-

jąc, że radni wykazali się zrozumieniem sytuacji. Podkreślił, 
że tą decyzją radni zapewniają mieszkańcom bezpieczeństwo 
energetyczne. 

mn

Swoją publikację kończyłem słowami: - (…) A najbardziej ucieszyła-

by, zapewne nie tylko mnie, wiadomość o kontynuacji działalności muzeum.
W reakcji na publikację i wcześniejszy e-mail na adres muzeum 
otrzymałem odpowiedź od córki zmarłego właściciela i zarazem 
dyrektor placówki Iwony Jaros: Brzmi tak: - Dziękuję za zaintere-
sowaniem losem muzeum, szczególnie, że Tato zawsze bardzo serdecznie 
Pana wspominał. Muzeum jak najbardziej istnieje i po zakończonym ge-
neralnym remoncie zostanie udostępnione dla zwiedzających jak dawniej. 
To wiadomość fantastyczna. Wkrótce wrócimy do tematu.

Jacek Dyrlaga

Muzeum będzie działać 
– na razie remont
W sierpniowym wydaniu Nowin Andrychowskich pisałem o za-

mkniętym Muzeum Historyczno-Etnograficznym przy ulicy Podgór-
skiej. W ubiegłym roku zmarł właściciel placówki – Edward Szlagor.

Pod pomnikiem upamiętniającym Poległych w Walkach o Wolną  
i Niepodległą Polskę zgromadzili się mieszkańcy, poczty sztandaro-

we i liczne delegacje z kwiatami. Wśród obecnych był także poseł 
Marek Polak. Wojciech Polak, zastępca Burmistrza Andrychowa 
wygłosił okolicznościowe przemówienie:
W dzisiejszej Polsce, scalonej z Europą politycznie, gospodarczo i militarnie 
dorasta czwarte pokolenie pokoju i dostatku, nie znające koszmaru wojny. Po 
ośmiu dziesiątkach lat bez konfliktów zbrojnych  łatwo zapomnieć, jak łatwo 
wybucha ich zarzewie, jak szybko rodzą się wiodące do niej nienawiść i agresja. 
W naszych czasach znowu odradzają się nacjonalizmy i podziały, wykluczenie 
i nietolerancja… Dlatego pamięć o tym najstraszniejszym konflikcie w dziejach 
ludzkości, o wojnie, która pochłonęła blisko 60 milionów ofiar na wszystkich 
kontynentach nie może zaniknąć. Wciąż musimy przypominać, że byliśmy jej 
pierwszą ofiarą, że to Polska pierwsza stawiła opór agresorom. 
Drodzy Zebrani!
Dlatego w takiej chwili, jak ta, złóżmy hołd Tym, którzy stanęli do walki 
i oddali Ojczyźnie swoje życie. Dziś możemy się cieszyć wolną i suwerenną 
Polską dzięki Nim. Pochylmy głowy przed naszymi Bohaterami.
Na zakończenie uroczystości wszystkim obecnym podziękował za przy-

bycie Roman Babski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie.
mn

W 80. rocznicę wybuchu wojny
1 września – jak co roku na Rynku w Andrychowie odbyły 
się uroczystości upamiętniające rocznicę wybuchu dru-

giej wojny światowej.
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nowinki

A z tym nie jest łatwo, bo 
w Polsce nie ma jeszcze 
tylu środków finanso-

wych, by wzorem krajów 
zachodnioeuropejskich 
można było należycie 
rozwijać żeńską piłkę. 
Cracovia jednak stawia 
na kobiecy futbol i jest 
zapewnienie władz klu-

bu, że będzie roztoczo-

na odpowiednia opieka 
nad zespołem. - Jesteśmy 
pierwszym klubem z ekstra-

klasy piłkarskiej, który ma 
drużynę kobiecą i przystępuje 
do rozgrywek – mówi Ma-

rek Kudłacik. Nasz roz-

mówca nadal działa też jednak w andrychowskim, żeńskim futbolu 
i zaprasza wszystkie dziewczyny chętne do uprawiania tej dyscy-

pliny sportu, aby zgłaszały się do Akademii Mistrzów Cracovia 
Andrychów. Treningi odbywają się w Rzykach na Orliku w ponie-

działki od 16.00 i w piątki od 17.30. Dodatkowo raz w tygodniu ist-
nieje możliwość potrenowania w Krakowie z seniorkami Cracovii. 
Dowóz busem zapewnia klub, a kierowcą jest… Marek Kudłacik, 
który ma stosowne do tego uprawnienia.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Kobiety na murawie

Marek Kudłacik z Akademii Mistrzów Cracovia Andrychów 
przyjął ważne obowiązki. To jemu władze Cracovii, ale tej 
„prawdziwej” – krakowskiej, powierzyły zadanie utworze-

nia i poprowadzenia żeńskiego, seniorskiego zespołu.

Trasa ta jest zawalona drzewami. Niektóre można ominąć, ale 
inne wciskają się w krzewy i zarośla. Pozostaje zatem pokonanie 
swoistego toru z przeszkodami. Miejmy nadzieję, że petetekow-

cy albo Nadleśnictwo Sucha Beskidzka uporają się z problemem 
utrudniającym życie górskim piechurom. 
Przypomnijmy, że zielony szlak rozpoczyna się pod Smrekowicą 
przy szlaku czerwonym na odcinku łączącym Leskowiec z Mado-

horą, bliżej tego ostatniego szczytu.
jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Zawalony szlak zielony
Aby skorzystać w Beskidzie Małym z zielonego szlaku 
wiodącego od skrzyżowania pod Smrekowicą w kierun-

ku Czarnej Góry i dalej Suchej Beskidzkiej, trzeba być nie 
lada sprawnym turystą.

 Jak dowiedzieliśmy się od komendanta straży miejskiej Krzyszto-

fa Tokarza, ten minimostek wielokrotnie był celem wandali i nie 
raz, nie dwa trzeba było go naprawiać. Obecnie na razie pojawi-
ła się tu kartka z przestrogą i informacją, że wejścia na kładkę 
jest zabronione. Kierownik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa 
Urzędu Miejskiego w Andrychowie Szymon Wnętrzak poinfor-
mował nas, że tym razem zniszczenie obiektu nastąpiło nie wsku-

tek działań wandali, a jest rezultatem wichur. To drzewo spadło 
na minimostek i spowodowało uszkodzenia. Prawdopodobnie 
nie będzie kładka natychmiast naprawiana, bo akurat toczy się 
postępowanie przetargowe na rewitalizację Pańskiej Góry. Inwe-

stycja obejmuje także Staw Anteckiego i jego otoczenie. Lepiej 
więc poczekać niż podwójnie płacić.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Zniszczony mostek przy Stawie Anteckiego
Staw Anteckiego można oglądać tylko z pewnej odległo-

ści. Zniszczeniu uległa jedyna kładka (wiodąca od ulicy 
Kościuszki), którą można było dotrzeć na miejsce. 
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Szefa ZOMK pytaliśmy m.in. o najem socjalny lokali dla naj-
bardziej potrzebujących. - Nie chcę nikogo odstraszać, ale rekordziści 
czekali na taki lokal nawet dziesięć lat – mówił Grzegorz Góra. - To 
minimum to rok, dwa albo trzy, tyle trzeba jednak odczekać. Wszystko 
zależy od momentu, w którym dana osoba składa wniosek. Jeśli stanie się 
to wtedy, gdy komisja przeprowadza weryfikację wszystkich wniosków, to 
fajnie, bo możemy taki wniosek sprawdzić i ocenić od razu. Niestety, jeżeli 
wniosek zostanie złożony po weryfikacji, to gorzej, bo następna weryfikacja 
następuje po zrealizowaniu aktualnych przydziałów.
W ubiegłym roku, rekordowym od wielu lat, przydzielono 
w gminie Andrychów dwadzieścia mieszkań na zasadzie naj-
mu socjalnego. Z obecnej, zatwierdzonej przez burmistrza 
listy do zrealizowania jest jeszcze 35 przydziałów. Spodzie-

wane jest przyspieszenie, gdyż na ukończeniu jest pierwszy 
budynek komunalny przy ulicy Batorego, a zaplanowano ko-

lejne cztery. W każdym ma powstać trzynaście mieszkań. 
Natomiast w Andrychowie skończył się boom na wykup miesz-

kań komunalnych. W latach 2008-2014 sprzedano ich 240. Obo-

wiązywały wówczas bonifikaty i można było stać się właścicielem 
lokalu za 20 lub 30 proc. jego wartości. Obecnie bonifikaty już 
nie obowiązują. Od 2015 r. nie sprzedano ani jednego mieszkania 
komunalnego.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Czy skrócą się kolejki po 
mieszkania socjalne?

Gościem w Radiu Andrychów był Grzegorz Góra, dyrek-

tor Zespołu Obsługi Mienia Komunalnego. Poniżej pre-

zentujemy krótkie omówienie fragmentów rozmowy.

Nadajemy na tych 

              samych falach!

Impreza z udziałem władz powiatu wadowickiego i gminy an-

drychowskiej oraz wielu gości stała się okazją do oficjalnego 
otwarcia przyszkolnych obiektów sportowych oraz pracowni za-

wodowych CKZiU.  Inwestycje w bazę dydaktyczną w placówce, 
o czym informowaliśmy w Nowinach Andrychowskich, wyniosły 
5 milionów złotych, z czego 4,2 mln zł pochodzi z funduszy Unii 
Europejskiej. Podczas uroczystości wręczono stypendia Rady Po-

wiatu w Wadowicach uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz 
nagrody podopiecznym szkół specjalnych.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga 

Powiatowa inauguracja 
w „Kotarbinie”
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego czyli 
popularny „Kotarbin” był gospodarzem tegorocznej, po-

wiatowej inauguracji roku szkolnego. 
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Tuż przy szczycie Leskowca pojawili się podpalacze. Przeszka-

dzała im tablica edukacyjna prezentująca, skąd w górach wzięły 
się hale i polany. Sprawcy osmolili obiekcik tak, że trzeba dobrze 
wytęża wzrok, by odczytać treść, a pewnych fragmentów nie da 
się zupełnie przeczytać. Zdjęcia kompletnie straciły swój urok, są 
ledwie widoczne. Całość wygląda fatalnie (zob. foto).

jd   Fot. Jacek Dyrlaga 

Tablica przeszkadzała

 - Patron placówki nie wytrzymuje silnych wiatrów – pisaliśmy wówczas 
w NA. - Pod koniec 2017 roku został uszkodzony przez orkan nazwany 
Grzegorzem. Potem Mikołaja odnowiono, ale przetrwał tylko kilkanaście 
miesięcy. Dzieła zniszczenia dokonały kolejne wietrzne nawałnice. Dy-

rektor „Czwórki” Dorota Zawada zapowiadała, że postara się 
zlecić wykonanie nowego emblematu w nowej technologii. Przed 
wakacjami nie miała jednak na to pieniędzy. Teraz to się zmieniło 
i SP nr 4 ma nowego Kopernika (zob. foto). Prosimy jeszcze tyl-
ko o uzupełnienie pod patronem literki w nazwie placówki.

jd   Fot. Anna Płonka

Nowy Kopernik na „Czwórce”
W czerwcowym wydaniu Nowin Andrychowskich infor-
mowaliśmy o pechowym emblemacie z wizerunkiem Mi-
kołaja Kopernika widniejącym na budynku sali sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 4.

W pierwszej połowie lipca młodzież wyjechała do Londynu, gdzie za-

mieszkała u tamtejszych rodzin. Taka forma kontaktu stanowi znako-

mitą okazję do praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej w szkole, 
rozwijania kompetencji językowych, a także zapoznania się z tamtejszą 
kulturą. Czas pobytu w Londynie wypełniało zwiedzanie miasta. W bo-

gatym programie znalazły się obiekty będące jego wizytówką, m.in.: To-

wer Bridge, Muzeum Historii Naturalnej, Galeria Figur Woskowych Ma-

dame Tussaud’s, London Eye, Westminster Abbey, Big Ben, Downing 
Street 10, Buckingham Palace, National Gallery, China Town, Picadilly 
Circus, Oxford Street… Dodatkową atrakcję stanowił wyjazd do Brigh-

ton - najstarszego Wielkiej Brytanii nadmorskiego kurortu.
JJ   Fot. Monika Wnętrzak

Przyjemne z pożytecznym
Najlepszy pomysł na wakacje – to połączenie przyjemnego 
z pożytecznym. Taką właśnie formę przybrał obóz językowy 
zorganizowany przez nauczycielkę języka angielskiego z SP 
4, Monikę Wnętrzak dla grupy uczniów z tejże placówki.

Za trudną pracę funkcjonariuszom podziękował burmistrz To-

masz Żak. -Codziennie jesteście na służbie, codziennie chronicie mienie a na-

wet życie mieszkańców – mówił do gości w mundurach SM. Trzech 
strażników burmistrz awansował. Wyższe stopnie otrzymali: An-

drzej Babik, Jacek Dudka (obaj awansowali ze specjalisty na star-
szego specjalistę) oraz Bogusław Bisaga (mianowany młodszym 
specjalistą, był starszym strażnikiem). W ceremonii wzięli udział 
komendant andrychowskiej Straży Miejskiej Krzysztof  Tokarz, 
a także sekretarz gminy Grażyna Łoboda. Obecnie andrychowską 
SM tworzy (łącznie z komendantem) jedenastu funkcjonariuszy. 

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Święto strażników miejskich
W Urzędzie Miejskim w Andrychowie 29 sierpnia święto-

wano Dzień Strażnika Miejskiego.
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Osiem nauczycielek zapracowało sobie na awans. To Pauli-
na Szostek-Jargus (Przedszkole nr 3), Monika Staśkiewicz 
(Przedszkole nr 4), Bożena Kobielus (Szkoła Podstawowa nr 4), 
Iwona Smaza (Szkoła Podstawowa nr 5), Natalia Górkiewicz 

(Zespół Szkół Samorządowych w Zagórniku), Karina Godawa 

(Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach), Anna Galik-Mio-

dońska i Ewa Rajda (obie z Zespołu Szkół Samorządowych 
w Sułkowicach-Łęgu). Nauczycielki złożyły ślubowanie, a za-

raz potem otrzymały akty mianowania, które wręczył zastępca 
burmistrza Wojciech Polak. Od dyrektora Gminnego Zarzą-

du Oświaty Andrzeja Szafrańskiego odebrały z kolei kwiaty. 
Jak poinformowała nas Katarzyna Mydlarz, inspektor GZO, 
zdobywanie awansu na nauczyciela mianowanego trwa dwa lata 
i dziewięć miesięcy, trzeba spełnić osiem różnych kryteriów, a na 
koniec zdać przed komisją egzamin.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Nauczycielskie awanse 
w magistracie
27 sierpnia w Urzędzie Miejskim odbyła się ceremonia 
nadania aktów awansu zawodowego na stopień nauczy-

ciela mianowanego. 

Czerwony kur 
na Wzgórzu Miłosierdzia

Na Wzgórzu Miłosierdzia w Zagórniku spłonęła drewniana 
kapliczka. To główny obiekt miejscowej Golgoty. Widok po 
pożarze jest zasmucający i porażający. Po kaplicy pozostał 
popiół i niewiele niedopalonych części. Do dramatycznego 
zdarzenia doszło 28 sierpnia przed południem. 

- Straty wyceniono wstępnie na pięć tysięcy złotych – mówi asp. sztab. 
Dariusz Stelmaszuk z Komendy Powiatowej Policji w Wadowi-
cach. - Postępowanie w tej sprawie prowadzi komisariat policji w Andry-
chowie. Na razie nie przesądzamy, czy było to podpalenia. Nie wiadomo, 
czy ktoś to uczynił świadomie, czy może był to jakiś nieszczęśliwy wypadek.
Tymczasem w Zagórniku na niektórych mieszkańców padł blady 
strach. Rolnikom prowadzącym gospodarstwo pod Wzgórzem 
Miłosierdzia ktoś wcześniej podpalił obiekt, w którym przecho-

wywano całe zboża i siano. Nie pozostało z plonów zupełnie nic. 
Natomiast po budynku gospodarczym pozostał tylko szkielet.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga  

Tak wyglądała kapliczka na 
zagórnickiej Golgocie

Stan po pożarze – kaplicz-

ka przestała istnieć

Po podpaleniu pozostał tylko szkielet po budynku go-

spodarczym



16 radioandrychow.pl

nowinki

Jak dowiedzieliśmy się od likwidatora kółka a zarazem członka 
roczyńskiej Rady Sołeckiej Stanisława Łysonia, środki finanso-

we pochodzące z majątku likwidowanego KR będą służyć celom 
społecznym, - Część pieniędzy przeznaczymy na parking przy szkole 
i przedszkolu, zwrócił się o to sołtys Władysław Żydek – mówi likwi-
dator. - Chodzi o wykupienie działek, które posłużą na urządzenie tego 
parkingu. Po ostatecznym rozliczeniu kwoty chcemy też przekazać środki na 
doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej, orkiestry i szkoły oraz wsparcie 
klubu sportowego. Do rozdziału będzie prawdopodobnie około 100 
tysięcy złotych.
Sołtys chwali postępowanie likwidatora i członków Kółka Rolni-
czego za prospołeczne postępowanie. Wyjaśnia też sprawę par-
kingu przy szkole i przedszkolu. Na razie niewiele jest bowiem 
miejsc postojowych przed tymi placówkami tworzącymi Zespół 
Szkół Samorządowych w Roczynach. Można tu skorzystać z za-

ledwie kilkunastu stanowisk dla samochodów. Znajdują się przed 
frontową częścią budynku. Władysław Żydek chce rozwiązać 
ten problem. - Odkąd powstało przedszkole, to rodzice dzieci nie mają 
gdzie tutaj parkować - mówi sołtys. - A przyjeżdżają z różnych rejo-
nów Roczyn. Potwierdza to Stanisław Łysoń. Niektóre osoby ko-

rzystają z parkingów przy sklepie i restauracji po drugiej stronie 
ulicy Bielskiej. Zajmują jednak miejsca innym. Sołtys proponuje 
rozwiązanie problemu w dwóch etapach. Parkingi mają powstać 
przy drodze będącej przedłużeniem ulicy Spokojnej w kierunku 
ul. Ks. Jana Nowaka. Droga ta wymaga jeszcze – i to już się dzieje 
– pełnego uregulowania prawnego, gdyż na razie tylko jej część 
położona jest na gminnych działkach, a większość stanowi wła-

sność prywatną. Władze miejskie starają się o uwłaszczenie na 
tej nieruchomości, a gdy to się dokona, wówczas będzie można 
realizować gminne inwestycje. Pierwsze miejsca dla aut powsta-

ną po stronie szkoły, czyli po lewej patrząc w kierunku ul. Ks. 
Jana Nowaka. Stary płot zostanie zlikwidowany, nowe ogrodze-

nie powstanie bliżej szkolnych zabudowań. Część drzew trzeba 

będzie wyciąć. To rozwiąże wszakże problem tylko w niewielkim 
stopniu. Sołtys pomyślał więc o wykupie działki i urządzeniu 
większego parkingu po drugiej stronie drogi, która w przyszłości 
otrzyma asfaltową nawierzchnię. Ma mocny argument w rozmo-

wach z władzami Andrychowa. To fakt, że część inwestycji (wy-

kup działek) zostanie sfinansowana z puli po Kółku Rolniczym. 
Poza tym, działka pod przewidywany parking w planie zagospo-

darowania przestrzennego widnieje jako teren, który może być 
wykorzystany na tak zwaną użyteczność publiczną, a nie może 
być na niej prowadzona działalność gospodarcza.
Plany parkingowe to tylko część koncepcji sołtysa w rozwoju 
układu komunikacyjnego Roczyn. O kolejnych elementach bę-

dziemy informować na bieżąco na łamach Nowin Andrychow-

skich.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga
Foto podpis: Sołtys Władysław Żydek i likwidator Kółka Rolni-
czego Stanisław Łysoń na drodze, przy której mają powstać dwa 
przyszkolne parkingi – mniejszy i większy.

Roczyny: Gest Kółka Rolniczego
Dobiega końca żywot Kółka Rolniczego w Roczynach. To niezwykle zasłużona dla wioski organizacja. Jej członkowie 
i syndyk zdobyli się jednak na niezwykły gest, który ucieszy miejscowe instytucje oraz wielu mieszkańców.

Pani Rozalia Żydek była rodowitą targaniczanką, przez całe życie 
mieszkała w tym samym gospodarstwie. Miała pięcioro wnuków 
i sześcioro prawnuków. Wychowała się w wielodzietnej rodzinie, 
była najstarszym dzieckiem swoich rodziców i miała sześcioro 
rodzeństwa. Pani Rozalia całe życie zajmowała się prowadzeniem 
niewielkiego gospodarstwa i uprawą ogrodu, ale w latach 50. i 60. 
ubiegłego wieku była też pracownikiem obsługi w szkole w Tar-
ganicach. Od 1967 r. była na rencie, a później na emeryturze. Jak 
mówią jej bliscy, zawsze była bardzo pogodna i towarzyska.

mn   Fot. Archiwum Nowin Andrychowskich

Odeszła pani Rozalia Żydek – najstarsza Andrychowianka
28 sierpnia zmarła najstarsza mieszkanka Gminy Andry-

chów. Rozalia Żydek przeżyła 103 lata. Pogrzeb odbył się 
30 sierpnia w Kościele Parafialnym w Targanicach. 
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Podpalacz poszukiwany
Najprawdopodobniej podpalenie było przyczyną pożaru do któ-

rego doszło w środę 7 sierpnia wieczorem w Zagórniku przy uli-
cy Oazowej. Paliło się w szklarni, gdzie przechowywanych było 
kilkaset beli słomy i siana. Akcja trwała całą noc. Spaleniu uległa 
także przyczepa rolnicza. Straty są wycenione na ponad 100 tysię-

cy złotych. Nikt nie ucierpiał podczas tego zdarzenia.

Uderzył w ogrodzenie i uciekł
8 sierpnia około godziny 6.00 kierowca Audi uderzył w ogro-

dzenie posesji i oddalił się z miejsca zdarzenia. Policjanci ustalili 
właściciela pojazdu. Nie wiadomo również czy prowadził sam 
właściciel czy pojazd był kierowany przez inną osobę. Jak wynika 
z ustaleń portalu DK52info samochód został skradziony z par-
kingu jednego z warsztatów samochodowych około godziny 1:00 
w nocy. Samochód został zabezpieczony na parking policyjny. 

Piraci drogowi zatrzymani
Zatrzymaniem prawa jazdy zakończyła się brawurowa jazda dla 
trzech kierowców, którzy w terenie zabudowanym przekroczyli 
prędkość o ponad 50 km/h. W piątek 9 sierpnia na ul. Wadowic-

kiej w Inwałdzie, kilkanaście minut przed godziną 23:00, mun-

durowi zatrzymali kierowcę Volvo. Mieszkaniec gminy Tomice 
w obszarze zabudowanym jechał z prędkością 121 km/h.
10 sierpnia policjanci ujawnili kolejne przekroczenie prędkości, 
tym razem w Wieprzu. Kierowca Audi pędził ulicą Wadowicką 
z prędkością 110 km/h, w miejscu gdzie obowiązuje ograniczenie 
prędkości do 50 km/h. Natomiast 11 sierpnia na ul. Wiedeńskiej 
w Roczynach, mundurowi zatrzymali kolejnego pirata drogowego. 
Kierowca BMW w obszarze zabudowanym miał na liczniku 106 
km/h. Oprócz zatrzymanych na trzy miesiące uprawnień do kiero-

wania, kierowcy zostali ukarani mandatami oraz punktami karnymi.

Kontrola prędkości w naszym powiecie
W czwartek 15 sierpnia 13 policjantów Wydziału Ruchu Drogo-

wego prowadziło działania kontrolno-prewencyjne pn. „Pręd-

kość”. Mundurowi skontrolowali 37 pojazdów, w 29 przypadkach 
ujawnili przekroczenia dopuszczalnej prędkości. W Choczni kie-

rowca Fiata jechał z prędkością 104 km/h, w miejscu gdzie obo-

wiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h.
To nie jedyny pirat drogowy, którego wadowiccy policjanci za-

trzymali w ostatnim czasie. 14 sierpnia w Roczynach kierująca 
VW przekroczyła dopuszczalną prędkość o 55 km/h.
Kierowcy stracili prawa jazdy na trzy miesiące, zostali ukarani 
mandatami oraz punktami karnymi.

Nieszczęście w Rzykach
20 sierpnia doszło do nieszczęśliwego wypadku na osiedlu Młocki 
Górne w Rzykach. Podczas robót na prywatnej posesji zawaliła się 
altana i przygniotła pracownika. Obiekt wprawdzie jest drewniany 

i o niewielkiej wysokości, ale pokryty ciężką dachówką. Mężczyznę 
musieli wydobywać spod zawalista strażacy z PSP w Andrychowie 
i druhowie z kilku okolicznych OSP. Poszkodowanego przewiezio-

no śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala 
w Krakowie. Policja ustala przyczyny wypadku.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Uszkodził mienie oddając mocz w przedsionku kościoła
56-latek odpowie za obrazę uczuć religijnych, a także inne wykrocze-

nia, których dopuścił się będąc w stanie nietrzeźwości. W środę 21 
sierpnia dyżurny andrychowskiego komisariatu otrzymał zgłoszenie 
o mężczyźnie, który w przedsionku kościoła w Andrychowie oddał 

mocz, a ponadto dokonał uszkodzenia mienia. Skierowani na miej-
sce policjanci zastali mężczyznę, którego rysopis zgadzał się z poda-

nym w zgłoszeniu. Jak się okazało 56-letni mieszkaniec Andrychowa 
był nietrzeźwy, badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie 
2,8 promila alkoholu. 56-latek nie tylko obraził uczucia religijne po-

przez oddanie potrzeby fizjologicznej na terenie kościoła, ale rów-

nież zniszczył znajdujące się tam książki, kwiaty i znicze, a także 
spożywał alkohol w miejscu publicznym. Wartość powstałych strat 
została wyceniona na kwotę 250 złotych. Mieszkaniec Andrychowa 
został zatrzymany. Usłyszał zarzut obrazy uczuć religijnych (art. 196 
KK), dodatkowo odpowie za popełnione wykroczenia. Grozi mu 
kara pozbawienia wolności do lat 2.

Śmiertelny wypadek w Zatorze
W nocy z 22/23 sierpnia 2019 o godzinie 22.10 w Zatorze na 
ulicy 1 Maja doszło do wypadku drogowego śmiertelnego. Jak 
wstępnie ustalili policjanci 23-letni mieszkaniec Wadowic kieru-

jąc samochodem marki Opel Astra potrącił 70-letnią mieszkankę 
Gminy Przeciszów, która przechodziła przez jezdnię. Pomimo 
prowadzonej reanimacji życia pieszej nie udało się uratować. 
Na miejscu zdarzenia do późnych godzin nocnych pod nadzo-

rem prokuratora były prowadzone czynności mające na celu usta-

lenie dokładnych okoliczności tej tragedii drogowej.
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Życie Józefa Zaremby było 
i jest nadal wypełnione 

w dużej mierze sportem. Jako 
kilkunastolatek, pod koniec lat 
czterdziestych ubiegłego stule-

cia, chadzał na stadion Beski-
du, kibicował piłkarzom, ale 
też podawał piłki grającym tam 
siatkarzom, starając się prawi-
dłowo, oburącz ją odbijać. Siat-
kówka była wówczas uprawiana 
nie w halach sportowych. Była 
dyscypliną bardziej plenerową. 
Podobnie koszykówka, w której 
odnosił Józef  Zaremba turnie-

jowe sukcesy. Radził sobie tak-

że dobrze w piłce ręcznej. Jak 
wspomina, w latach pięćdziesią-

tych nie było wąskiej specjaliza-

cji. Sportowcy byli uniwersalni. 
Nieraz schodzili z siatkarskiego 
boiska, by po chwili przywdziać 
charakterystyczne koszykarskie 
koszulki. Powstawały też boisko-

we przyjaźnie. Grał w drużynie 
Beskidu między innymi z Tade-

uszem Szlagorem, legendą pol-
skiej siatkówki, którego imię nosi 
hala sportowa przy ulicy 1 Maja. 
Do zespołu należał też Stani-
sław Socha, późniejszy rektor 
Akademii Wychowania Fizycz-

nego w Katowicach, a także tre-

ner kadry dziesięcioboistów.
Droga sędziowska dzisiejszego 
seniora miała zacząć się w poło-

wie lat sześćdziesiątych. Wtedy 
to Józef  Zaremba ukończył kurs 
i zdobył stosowne uprawnienia. 
Musiał wszakże zmienić plany, 
gdyż kierownictwo KS Beskid 
wyznaczyło mu ważne zadania. 
- Doszło wtedy do dziwnego dla mnie 
zbiegu okoliczności – wspomina 
nasz bohater. - Z funkcji kierow-

nika drużyny siatkówki zrezygno-
wał wtedy pan Eugeniusz Walusiak 
i mnie zaproponowano przejęcie jego 

Sędziowski senior schodzi z boiska
Nie zobaczymy go więcej w roli arbitra na siatkarskich boiskach, choć zapewne będzie z atencją przyjmowany w roli 
gościa podczas niejednego jeszcze meczu. Józef Zaremba postanowił zakończyć właśnie sędziowską karierę. Miał staż 
jak obecnie nikt inny w Polsce. Po raz pierwszy wziął do ręki gwizdek w połowie lat siedemdziesiątych…

obowiązków. Bycie kierownikiem wykluczało możliwość 
sędziowania. Dodajmy, że wtedy rozpoczynał się 
okres świetności andrychowskiej siatkówki. Je-

rzy Zaremba sędziowski debiut zaliczył w po-

łowie lat siedemdziesiątych. Dokładnej daty nie 
pamięta. Zaczynał od meczów młodzików, ka-

detów i juniorów. U szczytu kariery należał do 
elity arbitrów prowadzących spotkania I i II ligi. 
A warto pamiętać, że to były wówczas najwyższe 
poziomy rozgrywek. Pierwsza liga była odpo-

wiednikiem obecnej Plus Ligi, a druga – obec-

nej pierwszej. Prowadził też mecze pucharowe, 
w tym jeden z pojedynków finałowych Pucharu 
Polski. - Od prawie trzydziestu lat nie powinienem być 
sędzią – mówi z uśmiechem Józef  Zaremba. - Na 
centralnym szczeblu rozgrywek sędziom kończącym 55 
lat przybija się piątkę i mówi „do widzenia”. Mogą jed-

nak nadal być arbitrami w okręgach. Andrychowianin 
skorzystał z tego przywileju aż do ostatniego se-

zonu. Obecnie w wieku 84 lat nie zdecydował się 
na kontynuację. 
A jakie mecze wspomina szczególnie? Było ich 
wiele. W pamięci zachował zwłaszcza I-ligowy 
mecz kobiet Płomień Milowice – Czarni Słupsk. 
W zespole gospodarzy grała wówczas andrycho-

wianka Jolanta Tomiak. - Sytuacja wyglądała nastę-

pująco: przy stanie 15:14 dla Płomienia (sety grało się do 
15 lub na przewagi dwóch punktów – przyp. JD) trener 
Czarnych poprosił o zmianę zawodniczki – mówi Jó-

zef  Zaremba. - Zawodniczka z ławki rezerwowych 
podeszła do strefy zmian, ale nie było siatkarki, która 
chciała zejść. Czekam, czekam, a tu nic, no to przy-
znałem czas dla drużyny. Okazało się, co sygnalizował 
drugi sędzia i protokolant, że Czarni wykorzystali do-
puszczalny limit dwóch zmian, a więc musiałem zgod-

nie z ówczesnymi przepisami zakończyć set, przyznając 
punkt Płomieniowi. Innym ważnym meczem była 
w Świdnicy walka o wejście do I ligi między 
miejscową Polonią a Stalą Mielec. Obie drużyny 
były na czele tabeli II ligi. Boczny sędzia pokazał 
aut, choć Józef  Zaremba widział wyraźnie pił-
kę w boisku i zadecydował jako główny według 
swojej obserwacji. A ponieważ była to decyzja 
przeciwko gospodarzom, to grupa młodych, 
miejscowych kibiców dała popis gwizdania 
i wrzasków. Z czasem jednak wszystko wróciło 
do normy.
Andrychowianin opuszcza już na zawsze sę-

dziowski plac, ale jako zagorzały sympatyk siat-
kówki nadal zapewne będzie widywany na me-

czach.
Tekst i foto: Jacek Dyrlaga
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Jak informowaliśmy w sierpniowym 
wydaniu Nowin Andrychowskich,  

zmarł pułkownik dr Marian Socała, 
którego pogrzeb odbył się 8 lipca 
w Warszawie. Miał 89 lat. Tym razem 
prezentujemy garść informacji o woj-
skowym pochodzącym z Sułkowic-

-Bolęciny. Tutaj się urodził i uczęsz-

czał do szkoły podstawowej. Edukację 
na poziomie średnim kontynuował 
w bielskim Liceum Administracyj-
nym.  Po maturze pracował w andry-

chowskim oddziale Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Przemysłowego w Kra-

kowie. Potem dostał powołanie do 
wojska i trafił do Żagania. Ponieważ 
miał za sobą maturę, to wysłano go do 
szkoły oficerskiej rezerwy. - Szkołę tę 
skończył i wtedy w stopniu podporucznika 
skierowano go na wyższą uczelnię wojskową 
a konkretnie do Akademii Sztabu Gene-
ralnego – wspomina żona pułkownika, 
Halina Socała. - Tu poznaliśmy się, bo 
ja pracowałam w tej Akademii. Pobraliśmy 
się i w czasie jego studiów urodził nam się 
synek. Potem już jako absolwenta (porucz-

nika) skierowano do jednostki pancernej do 

Opola. Tam został zastępcą szefa sztabu 
pułku czołgów i oficerem operacyjnym. To 
był trudny czas, gdyż żona pozostała 
w stolicy i nie myślała mieszkać gdzie 
indziej. Rozpoczęli więc starania o po-

wrót Mariana Socały do Warszawy. 
Udało się po dwóch latach. Został 
przeniesiony (już jako kapitan) do 
Inspektoratu Szkolenia Ministerstwa 
Obrony Narodowej. Czekały go ko-

lejne awanse. I gdy był podpułkowni-
kiem znów musiał się pożegnać z War-
szawą, gdyż na trzy lata skierowano go 
na praktykę dowódczą do jednostki 
w Budowie koło Złocieńca.  Po niej 
trafił niedaleko od stolicy, bo do jed-

nostki w Legionowie, gdzie został sze-

fem sztabu dywizji, a więc piastował 
wysoką funkcję wojskową. Na tym 
nie koniec, gdyż stąd ściągnięto go do 
stolicy, gdzie był zastępcą szefa sztabu 
Warszawskiego Okręgu Wojskowego 
i oficerem operacyjnym WOW. - Bar-
dzo lubił wgłębiać się w tajniki wojskowości, 
pracować naukowo i pisać, dlatego przeniósł 
się po pewnym czasie do Wojskowej Aka-

demii Technicznej – mówi żona Halina. 

- Był wykładowcą i zastępcą komendanta 
jednego z instytutów WAT. Na emeryturę 
przeszedł w stopniu pułkownika w roku 
1991. Byliśmy małżeństwem 64 lata! Pań-

stwo Socałowie prócz syna mają także 
córkę. Pułkownik, nie zapomniał ni-
gdy o ziemi andrychowskiej. Gdy żyli 
rodzice i inni bliscy, to przyjeżdżał ze 
swoją rodziną do Sułkowic-Bolęciny. 
Także do schorowanego ojca – Lu-

dwika, który był inwalidą wojennym 
od czasu I wojny światowej. Miał kulę, 
która tkwiła w okolicach osierdzia 
i nie dało się tego zoperować. Marian 
Socała mimo nawału zajęć, szkoleń, 
wyjazdów na poligony był dobrym 
mężem i ojcem, choć nie da się ukryć, 
że większość obowiązków domowych 
spoczywało na żonie. Przez wiele lat, 
jeszcze jako wojskowy i potem na 
emeryturze był (do 2015 r.) społecz-

nym prezesem ogródków działkowych 
na warszawskim Ursynowie.

Jacek Dyrlaga,  Fot. Archiwum rodzinne

Wojskowa droga pułkownika Socały
Ciekawił go świat, ciekawiły książki i nauka. Nie planował żołnierskiej kariery, a jednak los zrządził, że przywdział woj-
skowy mundur. Udało mu się jednak połączyć służbę z pisaniem naukowych rozpraw, a także z założeniem rodziny 
oraz  należytym wypełnianiem obowiązków męża i ojca.

Pożegnanie pułkownika Socały odchodzącego na emeryturę (1991 r.)
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Urodzony 18 września 1932 r. prof. Emil Nalborczyk 

był synem Jana i Anastazji z Żywiołów. Po ukończeniu 
Gimnazjum w Wadowicach i Liceum Ogólnokształcącego 
w Andrychowie, w 1951 r. rozpoczął studia z zakresu bio-

logii na Uniwersytecie w Niżnym Nowogrodzie, a w 1954 
r. na Uniwersytecie w Moskwie. Po uzyskaniu tytułu ma-

gistra pracował krótko jako asystent w oddziale Instytutu 
Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Gorzowie Wiel-
kopolskim, a w listopadzie 1956 r. przeniósł się do Katedry 
Fizjologii Roślin Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskie-

go w Warszawie. Jednocześnie podjął studia uzupełniają-

ce w Instytucie Biochemii Roślin Akademii Nauk w Halle 
w NRD (1959-1960), a następnie w Instytucie Botaniki na 
Uniwersytecie w Würzburgu w RFN (1962-1963).
Z SGGW prof. Nalborczyk związany był do końca życia. 
Tam zdobywał kolejne stopnie kariery naukowej – w 1962 r. 
uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych, w 1969 r. doktora 
habilitowanego, a w 1980 r. profesora nadzwyczajnego. 
W 1992 r. mianowany został profesorem zwyczajnym. 
W SGGW pełnił m.in. funkcję zastępcy, a następnie dy-ę zastępcy, a następnie dy- zastępcy, a następnie dy-

rektora Instytutu Biologii Roślin (1970-1975; 1975-1979), 
kierownika Katedry Fizjologii Roślin (1979-1999), prodzie-

kana Wydziału Rolniczego (1977-1980), prorektora ds. na-

uki i współpracy z zagranicą (1986-1989). Przez blisko 30 
lat kierował ponadto Zakładem Fizjologii Roślin.
Obok SGGW prof. Nalborczyk mocno związany był rów-

nież z Polską Akademią Nauk, najpierw jako członek ko-

respondencyjny (1986), a później rzeczywisty (1998). Pod-

czas swej długoletniej aktywnej działalności w PAN pełnił 
m.in. funkcję przewodniczącego Rady Naukowej (Zakła-

du) Instytutu Fizjologii Roślin PAN w Krakowie (1985), 
przewodniczącego Rady Naukowej Ogrodu Botanicznego 
PAN w Powsinie k. Warszawy (1988), zastępcy przewodni-
czącego Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weteryna-

ryjnych, a wreszcie wiceprezesa PAN (2003). Zaangażowa-

ny był w prace licznych komitetów naukowych działających 
w ramach PAN a także redakcji czasopism naukowych – 
„Zeszytów Problemowych Postępów Nauk Rolniczych”, 
„Annual Report”, „Acta Physiologiae Plantarum” i „Postę-

pów Nauk Rolniczych” (w przypadku dwóch ostatnich ty-ów Nauk Rolniczych” (w przypadku dwóch ostatnich ty- Nauk Rolniczych” (w przypadku dwóch ostatnich ty-

tułów jako redaktor naczelny). Lista instytucji i organizacji, 
do których należał prof. Nalborczyk jest zresztą znacznie 
dłuższa, by wymienić choćby Państwową Radę ds. Wyko-ą Radę ds. Wyko- Radę ds. Wyko-ę ds. Wyko- ds. Wyko-

rzystania Energii Jądrowej (1961-1965), Państwową Radę 

Ochrony Przyrody przy Ministerstwie Środowiska (1988-
1992), rady naukowe Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji 
Roślin w Radzikowie oraz Instytutu Uprawy, Nawożenia 
i Gleboznawstwa w Puławach (oba działające przy resor-
cie rolnictwa), Zespół Ekspertów ds. Biotechnologii przy 
MEN (1988-1992), Zespół ds. Organizacji Badań Rolni-ół ds. Organizacji Badań Rolni- ds. Organizacji Badań Rolni-
czych przy Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywno-

ściowej (1991-1995), Polski Komitet Narodowy ds. Współ-
pracy z Międzynarodowym Programem „Zmiany Globalne 
Geosfery i Biosfery” (2000-2002). Był ponadto członkiem 

Emil Nalborczyk – andrychowianin, 
który walczył z głodem na świecie
Biogram prof. Emila Nalborczyka – polskiego fizjologa roślin, jest tak bogaty, że z powodzeniem można by było ob-

darować nim kilka postaci. Mało kto dziś wie, że ten wybitny naukowiec urodził się… w Andrychowie. Z okazji przypa-

dającej we wrześniu rocznicy urodzin profesora, postanowiliśmy przypomnieć jego historię i osiągnięcia.

Prof. Emil Nalborczyk. Źródło: Wikipedia
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Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, Gesellschaft für 
Pflanzenbauwissenschaften, Institute of  Tropical Agricul-
ture (członek honorowy), European Amaranth Association 
(członek honorowy) i International Lupin Association. 
 Niezwykle ważną część działalności prof. Nalborczyka sta-

nowił również udział w ekspedycjach naukowych. W Stacji 
Badawczej „Staraja Pustyń” w dorzeczu Oki wykonywał 
mapy geobotaniczne tajgi (1952), na preriach w kanadyj-
skich prowincjach Manitoba i Saskatchewan brał udział 
w pracach zespołu badającego roślinność w rejonach wy-

stępowania stad bizonów (1975), na stepach Mongolii na-

tomiast badał trawy i rośliny zbożowe odporne na suszę 
(1978). Dzięki rekomendacjom zespołu badawczego, do 
którego należał, w zachodniej Australii rozpoczęto upra-

wę polskich odmian łubinu białego i wąskolistnego (1986), 
w Tajlandii zaś brał udział w królewskim programie (1986-
1994), mającym na celu zmniejszenie w rejonie tzw. Złote-

go Trójkąta (Tajlandia-Myanmar-Laos) uprawy maku opiu-

mowego. W miejsce maku wprowadzono polskie odmiany 
ziemniaka, truskawek, ogórków, czy cukinii. W roku 1989 
prof. Nalborczyk przebywał w Andach i Ziemi Ognistej, 
gdzie u Indian z plemienia Mapuchi pozyskał nasiona ko-ł nasiona ko- nasiona ko-

mosy ryżowej i amarantusa (in. szarłat uprawny). Nasiona 
ostatniej z roślin posłużyły mu do uzyskania pierwszych 
polskich odmian amarantusa – Rawy (1998) oraz Azte-

ka (2000). Na kolejną ekspedycję udał się w 2000 r. wraz 
z XXV Polską Wyprawą Antarktyczną. W Stacji im. Hen-

ryka Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego badał m.in. 
produktywność fotosyntetyczną tamtejszych roślin naczy-

niowych, natężenie promieniowania UV-B i stężenie CO
2
 

w atmosferze. Rok później ponownie udał się do Ameryki 
Południowej, tym razem do Amazonii, gdzie analizował 
potencjalne straty dla środowiska i klimatu, jakie wynika-

ły z masowej wycinki lasów tropikalnych w celu uzyskania 
obszarów dla gospodarstw rolnych. Pod koniec życia prof. 
Nalborczyk związany był z projektem „Amaranth for Afri-
ca”, realizowanym przez Ministerstwa Rolnictwa Namibii, 
Angoli i RPA, mającym na celu uprawę w tych krajach szar-
łatu na dużą skalę.
Jak podkreśla prof. Andrzej Grzywacz, autor artykułów po-

święconych prof. Nalborczykowi, „jego badania w zakresie 
fizjologii plonowania roślin uprawnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem procesu fotosyntezy oraz nadaklimaty-

zacją i biologią plonowania nowych roślin uprawnych, fi-

zjologią plonowania tradycyjnych i nowych morfotypów 
roślin w warunkach łanu, bilansem gazów cieplarnianych 
w polskim rolnictwie – na trwale weszły do nauki i praktyki 
rolniczej”. Prof. Nalborczyk napisał ok. 200 publikacji na-

ukowych, w tym kilka rozdziałów książkowych w publika-

cjach zagranicznych. Wśród jego studentów znaleźć można 
było wielu obcokrajowców, 6 jego doktorantów uzyskało 
już tytuł profesorski, był też promotorem doktoratu hono-

ris causa SGGW Normana Borlauga, laureata Pokojowej 
Nagrody Nobla, twórcy „zielonej rewolucji”1.
Za swój wybitny wkład w rozwój polskiej nauki prof. Na-

lborczyk uhonorowany został odznaczeniami, m.in. Krzy-

żami Orderu Odrodzenia Polski (Komandorskim, Oficer-
skim i Kawalerskim), Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, 
Medalem Edukacji Narodowej, Orderem Honoru Federa-

cji Rosyjskiej, tytułem doktora honoris causa Uniwersyte-

tu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a także licznymi 
nagrodami. Cieszył się powszechną sympatią i szacunkiem 
wśród swoich studentów i współpracowników, o czym 
świadczyć może choćby depesza kondolencyjna, którą po 
jego śmierci nadesłali członkowie zespołu pracującego 
w projekcie „Amaranth for Africa”: „W zmarłym utraci-
liśmy wielkiego człowieka i przyjaciela o szerokich hory-

zontach, którego nawet granice czy też kolor skóry nie były 
w stanie powstrzymać przed współpracą dla dobra ludzi na 
drugiej półkuli, w Afryce, na polu poprawy warunków ich 
bytu i krzewienia wysokiej kultury rolnej”.
Prof. Emil Nalborczyk zmarł 20 marca 2006 r. w Warsza-

wie. Pochowany został na Cmentarzu Wojskowym na Po-

wązkach.

Daria Rusin

Bibliografia:
Grzywacz A., Emil Nalborczyk (1932-2006), „Nauka”, nr 2, 
2006, s. 188-192.
Grzywacz A., Profesor Emil Nalborczyk (1932-2006), „Postę-

py Nauk Rolniczych”, nr 3, 2006, s. 3-8.

1 Zielona rewolucja – nazwa programów rozwoju rolnictwa, pro-

wadzonych w latach 60. XX w. przez Organizację ds. Wyżywienia 
i Rolnictwa (FAO) przy ONZ.

Audycje historyczne 

    w każdą środę o 12.00



22 radioandrychow.pl

różności

Dodatkowo ekspozycja po-

szerzona została o przedmioty 
wystawowe, również dotyczące 
recyklingu w sztuce...

WYSTAWA EKO DESIGN – 
związana z projektem Pracowni 
ARS NOVA
19 sierpnia – 30 września 2019

PRACOWNIA RZEŹBY I CE-

RAMIKI ARS NOVA to firma 
rodzinna działająca od 1975 
roku w obrębie bielskiej sta-

rówki. Zajmuje się projektowa-

niem i tworzeniem unikatowych 
przedmiotów z ceramiki i szkła techniką fusingu oraz wykorzy-

stuje szkło z recyklingu w projektowaniu i tworzeniu przedmio-

tów charakteryzujących się niepowtarzalnością formy. Od 1991 
roku Ars Nova prowadzi, m.in.: warsztaty ceramiki artystycznej, 
kursy zawodowe ceramiki artystycznej i organizacji pracowni 
oraz zajęcia fusingu. Więcej o Pracowni na www.arsnova.art.pl

p   Fot. Anna Płonka

Wystawa EKO Design

Od 19 sierpnia w Rynku Sztuki przy ul. Rynek 14 prezen-

towana jest wystawa przedmiotów ze szkła pochodzą-

cego z recyklingu: lamp, świeczników i pater szklanych 
w różnych wariantach.

Zaczęło się 31 lipca, kiedy to zespół w nieco odnowionym składzie za-

prezentował się przed publicznością XXII Festiwalu Kapel Ulicznych 
i Podwórkowych w Łęcznej. Jurorzy wysoko ocenili występ i kapela 
zajęła II miejsce, zabierając do domu puchar, dyplom i nagrodę finan-

sową. Potem, już w sierpniu, muzycy zaśpiewali i zagrali gościnnie pod-

czas imprez w Lublinie, a także Sandomierzu. Z kolei w Krasnymstawie 
wzięli udział w popularnych „Chmielakach”, w ramach których odbył 
się Festiwal Kapel Podwórkowych. Kapela Wujka Jaśka zajęła I miejsce! 
W najbliższych planach zespołu jest wyjazd (21 września) do Brzegu na 
Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych.
Obecny skład kapeli: Jan Bezwiński (Wujek Jasiek) – gitara i śpiew, Anna Kudłacik – bandżo, śpiew, Jan Chmiel – akordeon, Wie-

sław Pustelnik – saksofon sopranowy, Edward Słanek – gitara basowa, Marian Kopeć – instrumenty perkusyjne.
jd   Fot. Jarosław Skupień

Kapela po koncertach 
i festiwalowych laurach
Kapela Wujka Jaśka pod koniec lipca i w sierpniu odby-

ła tour po Polsce wschodniej, przywożąc kolejne laury 
z dwóch imprez oraz niezapomniane wrażenia z kilku go-

ścinnych występów.

W Targach będą uczestniczyć Wystawcy, 
czyli podmioty gospodarcze, osoby praw-

ne, instytucje publiczne, organizacje poza-

rządowe i osoby fizyczne, których oferta 
obejmuje szeroko rozumianą promocję 
towarów i usług dla osób starszych oraz ich 
rodzin. Udział wystawców, którzy podczas 
Targów będą promowani jest płatny (20 zł 
w formie cegiełki na rzecz Organizatorów). 
Środki te zostaną przekazane na działalność statutową Fundacji. Tar-
gi Seniora organizowane są od kilku lat w różnych częściach Pol-
ski, w naszym regionie będzie to jednak zupełnie nowa propozycja. 
Miasto Andrychów jest najliczniejszym miastem w Małopolsce pod 
względem liczby mieszkańców powyżej 60. roku życia. W ostatnich 
latach zapotrzebowanie na usługi społeczne i biznesowe dla seniorów 
wzrasta, stąd uważamy, że organizacja tego typu imprezy w naszym 
regionie odpowie na potrzeby mieszkańców Andrychowa i okolic. 
Dla odwiedzających Andrychowskie Targi Seniora planujemy szereg 
atrakcji. Udział w imprezie jest bezpłatny. Szczegółowe informacje 
pod numerem telefonu 533 024 029. Za pozytywne rozpatrzenie na-

szej oferty z góry dziękujemy i bardzo prosimy o zwrotną informację 
w w/w sprawie.

Prezes Zarządu Fundacji pn. WIIR, Jolanta Pstrowska

„Aktywny senior to zdrowy senior”

Fundacja na Rzecz Wsparcia, Integracji i Rozwoju Osób 
i Rodzin Potrzebujących pn. „WIIR” w Andrychowie za-

prasza do wzięcia udziału w organizowanych już po raz 
trzeci Andrychowskich Targach Seniora, które odbędą się 
w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie 12 październi-
ka 2019 roku w godzinach od 10.00 do 14.00. 
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rozkład jazdy

W związku z ogromnym zainteresowaniem Czytel-
ników ponownie publikujemy rozkłady jazdy komu-

nikacji miejskiej. Tym razem w odcinkach, w podziale 
na poszczególne linie. W październikowym nume-

rze znajdziecie Państwo kolejne dwie linie: nr 7 (Rzy-

ki-Jagódki), nr 8 (Zagórnik). 
red.

Rozkłady ponownie
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wokół nas

Żeńskie grono Klubu Seniora „Zawsze Młodzi” spotkało się w czy-

telni Miejskiej Biblioteki Publicznej. Panie wzięły udział w zajęciach, 
podczas których tworzyły bukiety zielne. Dodajmy – piękne, koloro-

we! W święto Matki Boskiej Zielnej, uczestniczki zabrały do kościo-

łów swoje dzieła, gdzie podczas nabożeństw nastąpi ich poświęce-

nie. Przypomnijmy, że Klub Seniora „Zawsze Młodzi” działa przy 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Andrychowie od pięciu lat.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Tworzyły świąteczne dzieła

17 września zapraszamy na spotkanie w ramach Dyskusyjnego 
Klubu Książki. Tym razem porozmawiamy o książkach polskiej 
autorki Doroty Gąsiorowskiej pt. „Szept syberyjskiego wiatru” 
oraz „Primabalerina”. Dorota Gąsiorowska (ur. 1975) Mieszka pod 
Krakowem, dokąd uciekła od zgiełku miasta. Pisała od zawsze. W końcu 
zdecydowała się przesłać swoją powieść do wydawnictwa. Urzekła wszyst-
kich. Pracuje już nad kolejną książką.
(Źródło opisu: znak.com.pl)

Źródło: MBP w Andrychowie

Powakacyjne spotkanie w DKK

Świetlica to miejsce przyjazne dzieciom i ich rodzinom. Każ-

dego dnia pokonujemy trudności w nauce, bezpiecznie i atrak-

cyjnie spędzamy czas wolny, poznajemy i uczymy się rozumieć 
oraz akceptować siebie i innych, znajdujemy przyjaciół, odkry-

wamy talenty, zwiedzamy ciekawe miejsca.
W Świetlicy nie boimy się rozmawiać o swoich problemach, 
staramy się szukać najlepszych rozwiązań, przezwyciężamy 
trudności i pomagamy sobie nawzajem.
Wspieramy rodziców w wychowaniu dziecka, sprawowaniu 
funkcji i kształtowaniu postaw rodzicielskich, a także rozwią-

zywaniu sytuacji kryzysowych. Zależy nam również na tym, 
aby rodzice aktywnie włączali się w świetlicowe życie poprzez 
uczestnictwo w warsztatach, uroczystościach, wyjazdach itd.
Spotykamy się codziennie od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 12.00-18.00.
Proponujemy:
    • zajęcia plastyczne,
    • zajęcia kulinarne,
    • zajęcia taneczne,
    • zajęcia filmowe,
    • zajęcia teatralno-literackie,
    • zajęcia muzyczno-ruchowe,
    • zajęcia wychowawcze.
Dodatkowo:
    • pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych,
    • zajęcia socjoterapeutyczne, profilaktyczne, edukacyjne,
    • organizacja czasu wolnego, np. wycieczki, pikniki, półko-

lonie, zimowiska itd.,
    • warsztaty dla dzieci i rodziców,
    • imprezy okolicznościowe, np. Wigilia, Spotkanie Wielka-

nocne, Dzień Rodziny itd.
Podczas pobytu dzieci i młodzież otrzymują podwieczorek.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Zapisy i szczegółowe informacje w placówce przy ul. 
Metalowców 10 w Andrychowie i pod numerem telefonu 
33 875 24 29.

Materiał nadesłany przez OPS w Andrychowie

Świetlica zaprasza na zajęcia 
w roku szkolnym 2019/2020
Świetlica Środowiskowo-Socjoterapeutyczna w Andry-

chowie jest placówką wsparcia dziennego. Prowadzi 
działalność opiekuńczo-specjalistyczną oraz organizuje 
czas wolny dzieciom i młodzieży w wieku od 7 do 15 roku 
życia, z terenu Gminy Andrychów.
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Ja odwzajemniłam mu się relacją z przyjazdu do Polski Kabuli 
Nkalango, adoptowanej córki Martyny Wojciechowskiej. 
- Ona jest z mojego plemienia!!! – napisał mi chwilę potem. 
Michael jest czarny jak noc, Kabula – biała jak dzień. Byłam cie-

kawa, czy będzie zawstydzony polowaniami urządzanymi przez 
takich jak on na takich jak ona, żeby odrąbać im nogę albo rękę, 
jak odrąbano Kabuli? Nie był.
- Czy naprawdę ludzie z twojego plemienia uwierzyli szamanom, 
że zrobione z ciał albinosów talizmany ochronią ich przed złem 
i zagwarantują lepsze życie?
- Ludzie wierzą szamanom – odpowiedział.
Martyna Wojciechowska pisze, że ciało albinosa warte jest na 
czarnym rynku 75 tys. dolarów. Proceder polowań chorujących 
na bielactwo rozpoczął się wtedy, gdy szamani utracili źródło do-

chodu i trzeba było wymyślić nowe. Wymyślili talizmany z białych 
ciał. I „ciemny lud to kupił”. 
Żeby zapewnić przedsięwzięciu powodzenie szamani musieli 
najpierw zohydzić białoskórego, wykluczyć go z czarnej 
społeczności, odczłowieczyć, żeby odrąbywanie ręki czy nogi 
zyskało status misji. W ramach działań marketingowych trzeba 
było dodatkowo popracować nad wiarą w bajkę o nadzwyczaj-
nych działaniach amuletu. Szamański biznesplan się powiódł, 
czego dowodem jest sterczący kikut prawego przedramienia Ka-

buli Nkalango. 
Tanzania jest największym afrykańskim krajem, gdzie kwitnie 
proceder polowań na ludzi. By uchronić swoje życie chorzy lu-

dzie, którym natura poskąpiła pigmentu w jedynie słusznym ko-

lorze, zostali zmuszeni do zamieszkania w gettach. 

Bycie albinosem w Tanzanii – to strach; taki sam jakim stało się 
bycie osobą nieheteronormatywną w Polsce. Wezwana z Jasnej 
Góry do walki armia boga oraz zastępy prawdziwych Polaków 
pięściami, kijami bejsbolowymi wymierzają wyroki podług wła-

snego widzimisię: za czerwone okulary, za spodnie rurki, za tęczo-

wą wstążkę… Marsze równości stały się powodem do polowań 
na człowieka, który w imię boga został wykluczony z polskie-

go społeczeństwa, bo jego seksualność ten sam bóg (lub natura) 
ukształtował nie zachowując „właściwych norm i parametrów”. 
Z pewnością, nie to stawiał sobie za cel pomysłodawca Parady 
Równości – ks. bp Szymon Niemiec były prezes Międzynarodo-

wego Stowarzyszenia Gejów i Lesbijek na Rzecz Kultury w Pol-
sce (ILGCN-Polska), gdy w 2001 roku organizował pierwszy 
przemarsz przez Warszawę w imię takich wartości jak wolność, 
równość i wzajemna tolerancja.
Minęło kilkanaście lat i ludzie spod znaku LGBT, przez innego 
biskupa, zostali nazwani „tęczową zarazą”. 
Jak ja, jak każdy z was, tak geje, lesbijki i albinosi z tanzańskiego 
getta mają swoją godność. Nie można im jej odbierać tylko dla-

tego, że natura ukształtowała ich tak a nie inaczej i dlatego, że 
tanzańskim szamanom wyczerpały się źródła dochodu, również 
dlatego, że w Polsce zbliżają się wybory, więc jest zapotrzebowa-

nie na wroga, na strach, na nienawiść. 

Niestraszna mi „tęczowa zaraza”. Może dlatego, że wychowywa-

na na komunistycznej propagandzie nasłuchałam się o „karłach 
reakcji”, „podrzegaczach wojennych”, tudzież o „imperialnych 
siłach zachodu”. Wtedy nie rozumiałam tych pojęć, bo przy-

pominały bełkot. O ironio! Po latach okazało się, że obywate-

le tego „zgniłego zachodu”, którymi nieustająco nas straszono, 
przekazali swoje podatki na rozwój byłej „socjalistycznej enklawy 
dobrobytu”: na polskie drogi, kanalizacje, filharmonie, andry-

chowskie fontanny i tysiące innych przedsięwzięć. Jak słyszymy, 
zaraza znów nadciąga z zachodu. Skoro nadciąga – to odetchnij-
my z ulgą, bo to czas przyszły nieokreślony. Zaraza ze wschodu 
już nadciągnęła. Okazała się szybsza, skuteczniejsza i groźniejsza. 
Zainfekowała polską politykę niegodnymi przyzwoitego człowie-

ka metodami jej uprawiania charakterystycznymi dla tamtego kie-

runku świata (przykładem niech będzie wiceminister sprawiedli-
wości & spółka biorący udział w procederze oczerniania sędziów 
w sieci). 

Nie dość, że zaraza, to jeszcze potop! - Idzie na Polskę potop gen-

deryzmu, LGBT, uczenia dewiacji! – niosło się którejś niedzieli z Ja-

snej Góry. Chyba powinny przerazić mnie słowa biskupa, ale nie 
były w stanie. Bo znaczenie każdego z tych pojęć jest mi zna-

ne. Istotę płci kulturowej i społecznej  świetnie tłumaczy Yuval 
Harari w swojej książce „Sapiens. Od zwierząt do bogów”. 

PRZEPRASZAM CIĘ CZŁOWIEKU – CZŁOWIEK

Michael ma dwadzieścia parę lat. Pochodzi z miejscowości położonej nad jeziorem Wiktorii w Tanzanii. Przez  
WhatsApp donosi mi o dobrych i złych zdarzeniach w swoim życiu, czasem się radzi, czy np. ściąć dredy, czy nie. 
Pewnego dnia podesłał mi linka do telewizyjnego wywiadu przeprowadzonego z jego mamą. Tatu, bo tak ma na imię, 
ma 46 lat i jest samotną matką dwójki synów. Zarabia na życie biorąc udział w wyścigach kolarskich. Z nagród wybu-

dowała dom. Jeszcze ciekawsze jest to, że sama siebie trenuje. Michael wie, że ją podziwiam i słusznie przypuszczał, 
że zaciekawi mnie wspomniany wywiad. 

Ilustracja: Paweł Łęcki/Facebook
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Kto przeczyta, zrozumie. Czy się wystraszy? Nic a nic. Uczenie 
dewiacji? Brałam kiedyś udział w warsztatach dla nauczycieli, 
gdzie uczono nas, jak pomagać  dzieciom rozróżniać dobry i zły 
dotyk. Bo przecież czym innym jest dotyk lekarza, czym innym 
dotyk pedofila. Dziecko musi umieć je rozróżniać i wiedzieć, 
gdzie zgłaszać nadużycia dorosłych. Czy ta wiedza ma coś 
wspólnego z dewiacją? Kilkanaście lat temu nie miała. W obliczu 
wiedzy o porażającym zakresie pedofilii, jakiej nie mieliśmy 
wtedy, a mamy teraz, dziś szkoleniu powinni podlegać wszyscy 
nauczyciele, nie tylko chętni.
Jest jedna kwestia, w której podzielam strach prezesa i purpura-

tów. Jak oni uważam, że nasze dzieci są zagrożone. Przy czym nie 
chodzi mi o ich seksualność, co zaprząta głowy wyżej wymienio-

nych, ale o ich zdrowie i życie. Nie ma tygodnia, aby media nie 
donosiły o zamknięciu jakiegoś dziecięcego czy noworodkowego 
oddziału: położniczego, chirurgicznego, onkologicznego… 
Kilka dni temu, stojący przede mną młody ojciec chciał zare-

jestrować swoje nowonarodzone dziecko do pediatry: - Limity 
wyczerpane – powiedziała pani w rejestracji. - To co mam robić? 
– zapytał. - Proszę chodzić od lekarza do lekarza i pytać, czy przyjmie – 
poradziła. No więc… jeśli dziecku tego pana ma zagrażać jakaś 
zaraza, to na pewno nie będzie ona koloru tęczowego.

Siejąc strach ojcowie polskiego narodu i kościoła sieją też wątpli-
wości. Ci, co ich nie mają, biorą kije, zaciskają pięści i z bogiem 
na ustach wychodzą na ulice polskich miast wypełniać misję, czyli 
tępić zarazę. Ci, co je mają, a ja je mam, zadają sobie pytania: 
- Jeśli nigdy nie skrzywdził mnie żaden gej ani żadna lesbijka, 
dlaczego krzywdzić mam ich ja? I w jaki sposób: myślą, mową, 
czy uczynkiem?
- Czy powinnam podzielać obrzydzenie posłanki Pawłowicz, albo 
inaczej: czy powinno mnie w ogóle obchodzić kto, co, komu, do 
czego wkłada? Czy w ogóle miłość można zredukować do wkła-

dania?
- Jeśli mężczyzna nie czuje pociągu seksualnego do kobiety, bo 
jakieś wewnętrzne sterowniki sprawiły mu takiego psikusa, ale dla 
świętego spokoju albo własnego bezpieczeństwa postanawia się 
wpisać w narodowe normy, dodatkowo powiększyć grono bene-

ficjentów 500+, to jak ma „postawić na nogi” narząd, który „po-

wstać z kolan nie chce”? Silną wolą? Modlitwą?
- Kiedy już w całej Rzeczpospolitej utworzone zostaną strefy 
wolne od LGBT, czy książki światowej sławy myśliciela – Yuva-

la N. Harariego, izraelskiego geja będą dostępne? zakazane? czy 
spalone?
- Czy jeśli wielbię mądrość Harariego – myśliciela (geja), podzi-
wiam Staronia – nauczyciela (geja), czy nadal jestem homo? Czy 
już niewiadomo?
- Jeśli mocą podejmowanych aktualnie uchwał cała Polska stanie 
się jedną, wielką strefą wolną od LGBT, to jak praktycznie będą 
te uchwały wcielane w życie? Bo przecież ludzie nieheteronor-
matywni zawsze się rodzili i zawsze się rodzić będą. Czy, wobec 
tych jeszcze nienarodzonych, będą prowadzone jakieś badania 
prenatalne, które zapobiegną ich narodzinom na polskiej ziemi? 
A ci, którzy już na ten świat przyszli zostaną zapędzeni do gett, 
jak Kabula? 
- Czytałam, że ksiądz Jan Kaczkowski miał bardzo słaby wzrok, 
ale w każdym umiał dostrzec człowieka. Czy inni księża, zanim 
przemówią do ludzi, mogliby wkładać te okulary, które zostawił 
po sobie ksiądz Jan?
- No i na koniec: - Dlaczego od Jasnej Góry po Ciemne Doli-

ny tylko seks, seks, seks? Czyżby nasze dusze niewarte już były 
uwagi?

Z tylu ambon niesie się przekaz o tęczowej zarazie, że strach się 
bać. Nie moja babcia mówiła: „Nie bój się człowieka. Idź do nie-

go… jak do kościoła”. 
Nie boję się. I idę. I jadę. Obcowanie z człowiekiem gdzieś tu na 
ulicy Głowackiego, czy na Lenartowicza, albo gdzieś tam, w la-

otańskiej dżungli czy przy herbacie w irańskiej wiosce to najpięk-

niejsza przygoda. To, że ktoś nie jest taki jak ja, czyni go ciekaw-

szym. To, że siedzi obok, że się uśmiecha, odkrywa piękno swojej 
duszy, czyni go bliskim. Łatwo zaprzyjaźniam się z ludźmi, bo 
tylko w przestrzeni między jednym a drugim człowiekiem może 
zakwitnąć  miłość, radość, szacunek, podziw… W obliczu odkry-

wanego w nim piękna i dobra takie mnóstwo rzeczy staje się nie-

istotnych. Począwszy od koloru skóry, skończywszy na kwestiach 
związanych z seksualnością.
Dlatego, gdy z Jasnej Góry dobiega: - Nadszedł czas walki!, nie zry-

wam się z fotela i nie staję do walki z drugim człowiekiem. Bo nie 
znajduję w nim winy. Bo nie umiem nienawidzić. Bo kłóciłoby się 
to z moim pierwszym osobistym przykazaniem: - Nie krzywdź!

Jest mi wstyd za to, co dzieje się w Polsce, wydawałoby się, że 
kraju bardziej cywilizowanego niż Tanzania. I boję się tak samo, 
jak boją się oni – ludzie spod znaku tęczy.
W 1994 roku, w Rwandzie lud Hutu zaczął mordować lud Tutsi. 
W ciągu stu dni zakatowano około miliona osób. W Rwandzie 
nie ma Jasnej Góry, ale byli (i są) duchowni kościoła katolickiego 
(w tym z Polski). O ich inspiracjach i znaczącym udziale w rzezi 
opowiada na swoim facebookowym profilu ks. Stanisław Walczak 
– wtedy misjonarz w Zambii.
Dwa lata po krwawych zdarzeniach biskupi wystosowali list, który 
został odczytany w rwandyjskich kościołach:
„Przepraszamy za wszelkie krzywdy wyrządzone przez Kościół. Prze-
praszamy w imieniu wszystkich chrześcijan za wyrządzone przez nas zło 
w każdej formie. Żałujemy, że przedstawiciele Kościoła złamali przysięgę 
posłuszeństwa wobec Bożych przykazań.
Prosimy o przebaczenie za zbrodnię, która polegała na okazywaniu niena-

wiści naszym bliźnim z powodu ich przynależności etnicznej. Nie pokazali-
śmy, że jesteśmy jedną rodziną, lecz zabijaliśmy się nawzajem”. 
 Miło, że biskupi z Rwandy zdobyli się na przeprosiny za sze-

rzenie nienawiści. Czy opamiętanie zawsze musi być skutkiem 
opętania? Nie mogłoby go wyprzedzić, choćby o krok? Milion 
trupów w sto dni… Czy wobec biskupów – inicjatorów rzezi bóg 
zastosuje jakąś taryfę ulgową, czy ukarze lub rozgrzeszy ich tak 
samo jak armię rzeźników? Nie wiem…

I nie wiem, co się tutaj zdarzy. Wezwanie do walki padło. Armia 
boga została pobłogosławiona, no i kasa państwowa wsparła fun-

duszami odpowiednie organizacje, więc dzieje się… A wszystko 
to w imię celu, którym wcale nie jest walka z LGBT… Czy kto-

kolwiek z was uwierzył, że amulet z albinosa gwarantuje szczę-

ście, jak uwierzył lud Tanzanii?
Nie wiem, co się tutaj zdarzy. Ale za to, co się już zdarzyło, za 
skrwawioną twarz, skopane ciało, za rzucane w twoją stronę bu-

telki z moczem, za „wypierdalaj”, za twój strach…PRZEPRA-

SZAM CIĘ CZŁOWIEKU – CZŁOWIEK.

Jadwiga Janus
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- Oczywiście, że będę! Muszę i chcę być! – odpisałam. 
Wizytę rodziny Baderów relacjonowaliśmy pobieżnie w poprzednim 
numerze Nowin Andrychowskich. Informowaliśmy wtedy, że jej 
celem była chęć podążania śladami Loli Rauchberger-Bader, która 
urodzona w Andrychowie, tak mocno wrosła w niego korzeniami, że 
nawet mieszkając lata całe w Izraelu, nie dawała o nich zapomnieć; 
sobie i swojej rodzinie. Pisała o nim wiersze, malowała, opowiadała 
swoim wnukom.
Razem z Szymonem – synem Loli do Polski przyjechali: Judith – jego 
żona, ich troje dzieci (Tali, Mosze, Alon) wraz ze swoimi rodzinami. 
Wracam do tej wizyty, bo chcę opowiedzieć o wrażeniach gości z kil-
kudniowego pobytu na ziemi andrychowskiej, o zachwytach, zadzi-
wieniach i wzruszeniach. 

Jako że jestem na miejscu, podjęłam się przygotowania wizyty pod 
względem logistyki i programu, mając w głowie tylko jeden cel, spra-

wić, żeby uczucie miłości jakie żywiła Lola do Andrychowa, choć 
trochę, udzieliło się także jej wnukom i prawnukom, dla których 
podróż do ukochanych przez babcię miejsc, była pierwszą w życiu.
Nie przewidziałam jednego, że wszystkie emocje, jakie zdarzą się 
w ciągu naszych wspólnych czterech dni – udzielą się i mnie, że na 
wszystko, co jest mi doskonale znane, na moje miejsca… zacznę pa-

trzeć ich oczami.  

Niedziela należała do mnie. – Oddajemy się w twoje ręce – powie-

dział Szymon na powitanie wręczając mi firmową czapeczkę z logo 
„Bader’s Trip 2019”. A ja wręczyłam każdemu „materiały dydaktycz-

ne”. Był to zestaw zdjęć,  pokazujący, jak wyglądały miejsca związane 
z Lolą w czasach jej dzieciństwa i młodości (czyli 80 – 90 lat temu). 

Maleńka chatka pośrodku ogródka, ach jakżeż tu przytulnie…
Chatki, w której urodziła się Lola Rauchberger już nie ma. Znaj-
dowała się ona gdzieś na terenie, który zajmuje dziś stacja paliw 
BP. I w tym właśnie miejscu rozpoczęliśmy naszą podróż w cza-

sie. Na jej trasie musiał znaleźć się budynek stacji kolejowej, na 
której „dzielił i rządził” Aron Ringer – dziadek Loli. Obok stacji, 
skład opałowy prowadził Samuel Ringer – jej wuj.   
Znajdująca się w tle Pańska Góra, na której zboczu wyrosły dziś 
domy i drzewa, była ulubionym miejscem dziecięcych zabaw.  
Opowiadałam o tym wszystkim swoim gościom. A oni chłonąc 
każdy szczegół, słuchali z taką uważnością, którą docenić po-

trafi tylko ktoś, kto kiedyś był nauczycielem.  Słuchali wszyscy. 
I ośmioletni Dan, i szesnastoletnia Kineret, i dwudziestokilku-

letni Omri… 
Nie wiedziałam, że wątpliwej urody zakątki, które mijam niemal 
każdego dnia, nawet nie rzucając na nie okiem, mogą budzić czy-

jąś czułość. 
Lola, często wspominała o ukochanych miejscach (choćby o Pańskiej 
Górze). I ten moment konfrontacji, gdy oczom ukazuje się to, o czym 
uszy słuchały, rodzi tę właśnie czułość, której i ja byłam świadkiem.     
Z domku spod stacji kolejowej Rauchbergerowie z córkami prze-

nieśli się do Rynku. Więc tutaj był nasz kolejny przystanek. Również 
w Rynku mieszkał i prowadził Fabrykę Wody Sodowej – Szymon 
Bader, ojciec Maurycego, przyszłego męża Loli.
Stanęliśmy przed kamienicą przy Rynku 4 i 5 (bo kiedyś była to jedna 
„realność”), gdzie Samuel Rauchberger prowadził restaurację „Pod 
paszczęką”.  
Naprzeciwko rośnie szpaler drzew. Szymon wybrał jedno z nich 
i łamiącym się głosem wspomniał scenę, która miała miejsce tuż po 
wyzwoleniu Andrychowa w styczniu ‘45 roku, kiedy to Lola dotarła 
tu z Budzowa, by rozeznać się w sytuacji. Choć Szymon mówił po 
hebrajsku, rozumiałam każde słowo, bo znam ten fragment wspo-

mnień Loli prawie na pamięć. 
Stanęłam przed naszym domem. Patrzę i czekam… Może zdarzy się cud! 
Może tato albo mama, albo jedna z moich sióstr wyjdą i zawołają mnie? Nikt 
nie wyszedł. Nikt nie wrócił. 
Po 74. latach od tamtego zdarzenia wrócił Szymon i opowiadał 
swojej rodzinie, jak do Loli, opartej o któreś z tych drzew, podszedł 
Wituś – miejscowy pijaczek i podając jej butelkę wódki powiedział:
- Pij Loleczko, pij, rozgrzej sobie głowę. Nie ma tu nikogo z waszych. Sukinsyny 
zabiły ich. 
Szymon próbował powstrzymać łzy. Nam się nie udało. 

Na trasie podróży do minionych czasów musiała się znaleźć tablica 
upamiętniająca istnienie, spalonej w listopadzie ’39 roku, synagogi, 
w której Lola i Maurycy Bader brali ślub. Także budynek kahału, 
gdzie mała Lola występowała w teatrzyku dziecięcym oraz nieist-
niejący stadion klubu sportowego Makabi. Maurycy działał w sekcji 
tenisa ziemnego, Lola była narciarską chlubą tego klubu, stąd uzasad-

niona, popołudniowa wizyta na Kocierzu, gdzie jeździła na nartach. 
W drodze na Kocierz zatrzymaliśmy się na ulicy Szewskiej przy ta-

blicy upamiętniającej istnienie getta. Z tego getta rodzice Loli zostali 
wywiezieni do obozu w Bełżcu. Tam zginęli. 
Każde z odwiedzanych przez nas miejsc, każda z  tablic, każdy ślad 
zostały uwiecznione w dziesiątkach fotografii, każde słowo – nagra-

ne. Dopiero tego dnia doświadczyłam wagi znaczenia wymienionych 
tablic  oraz roli tych, którzy zainicjowali ich wmurowanie, nie znie-

chęcając się urzędniczymi przeciwnościami.
 „Andrychowską trasę” zakończyliśmy na cmentarzu żydowskim 
przy ul. Żwirki i Wigury.  

Jestem znów z wami góry me kochane!
Zima miała się ku końcowi. Któregoś dnia z Izraela przyszła wiadomość: „Kupiliśmy bilety. Przylatujemy do Polski  
28 lipca. Całą rodziną – 17 osób. Chcemy się z tobą spotkać. Będziesz wtedy w kraju?”
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Przechodziłam pomiędzy rzędami grobów, głaskałam je. Gładziłam osierocone 
macewy na żydowskim cmentarzu.
- Gdzie wasze dzieci? Kto was odwiedzi? – pytała Lola zimą ‘45 roku.
Ostatniej lipcowej niedzieli cała rodzina Baderów (oprócz żony Alo-

na, która z powodu choroby nie mogła przylecieć do Polski) otoczyła 
groby Szymona Badera oraz jego żony Ernestyny i zmówiła modli-
twę. Kobiety obsypały kamienne płyty polnymi kwiatkami zebrany-

mi na pobliskiej łące. Przyglądałam się tej scenie z boku ze wzrusze-

niem i żalem, że te setki otaczających mnie imion i nazwisk skazane 
są na zapomnienie, a ponad stuletnie kamienne nagrobki, zdobione 
w piękne ornamenty... na rozsypanie się w pył. 

Widzę to wzgórze poza miasta gwarem – gdzie gaik brzozowy 
Idziemy razem za ręce się trzymając – w milczeniu nabożnym
Przeczytałam kiedyś moim znajomym, którzy w owym gaiku brzo-

zowym mają winnicę, fragment wiersza Loli opisujący spacer przez 
Pańską Górę i uczucie rodzące się między nią a Maurycym, przy-

szłym mężem.  
W tym gaiku – w tej winnicy ugoszczeni przez gospodarzy zakończy-

liśmy dzień andrychowskimi śladami Loli Rauchberger-Bader. 

Przemieszczaliśmy się wszerz i wzdłuż ziemi andrychowskiej: trak-

tem kocierskim, Górską, Biadasowską, Skornicką... Pilotowałam dwa 
busy swoim samochodem, wybierając trasy nie najkrótsze i nie naj-
prostsze a najpiękniejsze widokowo. Gdy na jakimś przystanku 16 
osób wysiadło z samochodów i usłyszałam 16 razy „wow”, byłam 
pewna… zostali oczarowani. Oczarowani krajobrazami. Byłam pew-

na i tego, że mając przed oczami panoramę beskidzkich szczytów, 
jest to moment, w którym głos należy oddać Loli:
Jestem znów z wami, góry me kochane,
Czy mię pamiętacie?  
Wy ścieżyny leśne spadziste i strome,
Wy potoki bystre, strumyki wesołe.
Jestem znów z wami, jestem wśród was – przeczytałam fragment wiersza. 
Odpowiedziało mi wzruszenie.

- Jadwiga, to był wspaniały dzień – powiedziała Judith, gdy ten dzień 
już zmierzchał. Te widoki, te kwiaty na łąkach, w ogrodach, ta zie-

leń… jakie to było piękne. Adi nie mogła się oderwać od aparatu. 
Nie wiem ile tysięcy zdjęć zrobiła.
Nie zdziwił mnie zachwyt, jaki w Judith budził najmniejszy polny 
kwiatek. Jej wnuczka ma na imię Bar – co znaczy „kwiaty polne”. 
Nie zdziwił mnie też jej zachwyt muzyką, muzyką górskiego potoku. 
Judith co którąś sobotę bywa w filharmonii na koncertach. Spacer 
wzdłuż potoku wiodącego w stronę wyciągu narciarskiego był dla 
niej… jak koncert w filharmonii. Z uwielbienia do muzyki, jej druga 
wnuczka ma na imię Kineret – co znaczy „skrzypce”.
Więc nic mnie nie zdziwiło. Raczej ucieszyło, że Judith znalazła tutaj 
tyle powodów do zachwytu. I słowa Efrat też mnie ucieszyły:  
- Jadwiga, muszę ci coś powiedzieć – szepnęła mi do ucha. W po-

łowie lipca zmarła moja mama. Byłam w rozpaczy. Nie chciałam tu 
przyjeżdżać. Zwróciłam nawet bilet. Ale za namową rodziny, kupi-
łam go ponownie na parę dni przed wyjazdem. Tutaj uśmiecham się 
pierwszy raz od tygodni. Jestem taka szczęśliwa, że tu przyjechałam, 
że poznałam tyle wspaniałych osób. 
A Mosze? On ucieszył mnie najbardziej! 
- Do tej pory myślałem, że rumuńskie jedzenie jest najlepsze na 
świecie. Chyba będę musiał zmienić zdanie – powiedział odstawiając 
miskę po żurku. Przy ostatnim kęsie gołąbka w sosie pomidorowym 
miał już wyrobioną opinię… - Uważam, że polskie jedzenie jest naj-

lepsze na świecie. Któregoś dnia zapytał:
 - Powiedz mi, jak wy to robicie, że u was jest tak czysto; nie tylko 
wokół domów, ale i za płotami?  „Zwizytowaliśmy” niemal całą gmi-
nę, więc miał pole do obserwacji. Musiałam się zastanowić nad od-

powiedzią, bo ja jakoś nie zwróciłam na ten fakt uwagi. Doszłam do 
wniosku, że na efekt składają się dwa czynniki: indywidualna troska 
właścicieli posesji oraz gospodarka śmieciowa gminy. Widać wspólna 
troska o estetykę daje efekt, który robi wrażenie na przyjezdnych. 
Opowiedziałam mu też jak bardzo Polska się zmieniła dzięki fun-

duszom UE i to, co mu się rzuca w oczy, po części jest jej udziałem
Mosze miał jeszcze inny powód do zadziwienia: - Jadwiga, czy pani 
w kasie się nie pomyliła? Za lody dla nas wszystkich zapłaciłem 50 
zł?! U nas, tyle płacę za lody dla dwóch osób! 

Ostatni wieczór, a był to wtorek, uczciliśmy wspólną kolacją i poka-

zem, który przygotował Alon. Z Londynu (bo tam mieszka) przy-

wiózł cały sprzęt (rzutnik, laptop), by na finał wędrówek śladami 
Loli, ona sama mogła dołączyć do rodziny. Alon przywrócił życie 
starym filmom nakręconym w latach 70-tych przez Szymona i na 
białej ścianie domku w Rzykach Praciakach oglądaliśmy kolorowe 
wspomnienia: Lolę spacerującą po Hajfie, bawiącą się z wnukami, 
ćwiczącą jogę na plaży… 
Jestem absolutnie zafascynowana duchowością tej kobiety oraz jej 
postawą wobec ludzi i życia, dlatego wieczór ten był dla mnie czymś 
wyjątkowym. 

Ostatnie dwa dni tygodniowego pobytu w Polsce rodzina Baderów 
spędziła w Krakowie. - Czy hotel w porządku? – dopytywałam przez 
telefon chcąc wiedzieć, czy trafiłam  z wyborem. - Wszystko w po-

rządku, ale nic nie może się równać z Czarnym Groniem – odpowie-

dział Szymon. 
Miałam przeczucie, że dom pod lasem przypadnie im do gustu. Że 
ucieszą się możliwością spędzenia czasu pod jednym dachem całą 
rodziną. 
Gdy tylko Omri, który plącze się po świecie i niedawno wrócił z włó-

częgi po Australii i Nowej Zelandii, wyszedł na balkon i stanął oko 
w oko z zielonymi wzniesieniami, najpierw milczał chwilę, po czym 
oznajmił: - Ja tu zostaję!  
Nie został. Nikt nie został. Ale obiecali, że wrócą. Bo tak tu pięknie. Bo 
tak tu smacznie. Bo ludzie tacy mili i dobrzy.  

Opisałam tylko jeden z kilku dni rodzinnej wyprawy po wspomnie-

nia. Każdy dzień obfitował w emocje i wzruszenia. Będąc świadkiem 
serdeczności okazywanej potomkom Loli Bader – Żydówki z An-

drychowa przez rodziny, z którymi się spotkaliśmy, przez przygodne 
osoby miałam wrażenie jakby były dwie Polski. Polska rasistów i Pol-
ska dobrych ludzi. Tą pierwszą znam z telewizji, stadionów i forów 
internetowych, tej drugiej doświadczyłam w realu. I przyznam, było 
to dla mnie niezwykłe przeżycie. Z pewnością, moi goście, dzieląc się 
wrażeniami ze znajomymi, będą powielać obraz Polski pięknej urodą 
krajobrazów i ludzkim dobrem. Chciałabym wierzyć, że doświadcze-

nie jej gorszej wersji nigdy nie będzie im dane.
Jadwiga Janus

 

Pani Elżbiecie Wisiorek za wszystkie najlepsze doznania, jakie spo-

tkały moich gości wypoczywających w Apartamentach 58 na Czar-
nym Groniu – składam serdeczne podziękowania.
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Spośród zachowanych źródeł dotyczących życia w Andry-

chowie w czasie II wojny światowej dużą wartość przedsta-

wia relacja pochodząca z kroniki miejscowej Szkoły Żeńskiej. 
Ich autorką jest Wiktoria Dalewska, ówczesna kierowniczka, 
a następnie dyrektorka placówki (1925-1939, 1945-1951). 
Choć pani Dalewska znana jest także ze względu na inne 
formy swojej działalności – była wszak radną miejską, dzia-

łaczką społeczną, a także lokalną poetką, w niniejszej relacji 
zdecydowanie najbardziej daje znać o sobie jej powołanie 
do pracy nauczycielskiej. Nie bez powodu zresztą, gdyż pani 
Dalewska, mimo iż pozbawiona została w czasie okupacji 
funkcji kierowniczki szkoły nadal angażowała się w działal-
ność edukacyjną wśród młodzieży, prowadząc tajne naucza-

nie. Przyjrzyjmy się zatem, jak początek wojny relacjonuje 
bohaterka naszego artykułu:

„Dn[ia] 1.9. po 5 rano pierwszy nalot na Andrychów. Straż L.O.P.P. 
(Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej – przyp. red.)1 

z Burmistrzem na czele każe zamykać okna, a przechodniom 
kryć się do bram. Niektórzy kpią i nie chcą słuchać, twierdząc, 
że to nalot próbny. A to tymczasem zaczęła się najkrwaw-

sza z wojen, jaką dzieje widziały. Andrychów napełnił się już 
w piątek 1.9. setkami furmanek, aut, uchodźców z Zachodu. 
Wszystko w przerażeniu przed Niemcami gnało na oślep przed 
siebie, byle dalej i dalej, Naszych mieszkańców na ten widok 
też opanowała gorączka i chęć ucieczki. Naloty powtórzyły się 
przez dzień z 10 razy, syreny ostrzegały, ale ludzie oswoili się już 
i przemykali się od bramy do bramy, od sklepu do sklepu (…).
Nauczycielstwu wypłacono pensję za wrzesień. Gdzie indziej 
dostali podobno 3 miesięczny dodatek ewakuac[yjny]. Dn[ia] 
2.9. szalony ruch, radio podaje o bombard[owaniu] miast pol-
skich. Andrychów poczyna wywędrowywać. My nie wiemy, co 
robić. Miasto zapchane przejeżdżającymi. O godz. ½ 12 (wpół 
do dwunastej – przyp. red.) w nocy wyszłam z p. Malicką za-

sięgnąć języka. Tłumy ludzi wszędzie (…). Wojsko nasze szło 
ku Wadowicom. Przed sądem, na auto wojsk[owe] wychodzi-
ły jakieś kobiety i ładowano wózek dziecinny i.t.d. Koło godz. 
3 w nocy przyszła  do mnie naucz[ycielka] p. Lenartowiczowa 
i namawiała, by koniecznie usunąć się z Matką z miasta i jechać 
na wieś do Bolęciny. Zjawiła się też naucz[ycielka] p. Lichonie-

wicz Jadw[iga], która już posłała do Bol[ęciny] do swej siostry, 
nauczycielki, po konie. Spakowałam więc pościel i trochę rzeczy 
i o ¼ 9 w niedzielę rano zaniesiono Matkę moją na rękach ku 
Ubezpieczalni na wóz, bo chłopi do rynku jechać nie chcieli, 
gdyż rekwirowano podwody (…)2. Bolęciny bombardowanie 
nie ominęło. Bomba spadła bez szkody za szkołę i to zmąciło 
cudowną ciszę i spokój tej podgórskiej wioseczki. – W stronę 
Zagórnika, Bolęciny, Rzyk uciekało mnóstwo ludzi. Tu prze-

trwali wszyscy szczęśliwie najgorszą niedzielę 3.9. i noc pełną 
niepokoju, bomb i granatów w mieście. Setki furmanek przejeż-

dżają od Żywca. Od Białej słychać huki armat.
W szkole przez piątek i sobotę (1. 2/9) było pogotowie har-
cerskie, później je zwinięto3. P. Lichoniewicz krzątała się 
1. Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej – organizacja para-

militarna działająca w latach 1928 – 1939. Do jej zadań należało 
promowanie lotnictwa sportowego, komunikacyjnego i wojskowe-

go oraz przygotowywanie cywilów do obrony przeciwlotniczo-ga-

zowej; por. PWN.
2. Ubezpieczalnia Społeczna mieściła się w dawnym budynku Kasy 
Chorych przy dzisiejszej ul. Dąbrowskiego. Obecnie w budynku 
działa Wojewódzki Szpital Psychiatryczny.
3. 3 września placówkę pomocniczą zorganizowały harcerki z Hufców 

„(…) tymczasem zaczęła się najkrwawsza z wojen, jaką dzieje widziały”
Wrzesień 1939 r. we wspomnieniach Wiktorii Dalewskiej

1 września minęła 80. już rocznica wybuchu II wojny światowej. Wojny, która nieodwracalnie zmieniła oblicze ludz-

kości. Choć latem 1939 r. czuć było w powietrzu atmosferę wojny, prawdziwe zaskoczenie wzbudził jej nagły wybuch 
i zastraszające tempo, z jakim poruszało się wojsko niemieckie. Już 3 września oddziały Luftwaffe zbombardowały 
Andrychów i okolice. Dzień później drogą od Bielska, przez Czaniec i Roczyny wkroczyła do miasta część 81 Batalionu 
pionierów, wchodząca w skład 45 Dywizji Piechoty. Dla mieszkańców Andrychowa był to koniec pewnej epoki.

Wiktoria Dalewska (1883-1966). Zbiory TMA.
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Przemarsz konnej Munitionsstaffel przez Andrychów, 
wrzesień 1939. Źródło: forum.odkrywca.pl.

w niedz[ielę], by zdobyć chleb i kiełb[asę] dla przechodzących 
naszych zmaltretowanych upałem i odwrotem żołnierzy. Peł-
na bólu na widok tego, co się działo, wróciła do Bol[ęciny]. – 
W niedzielę bombardowano kościół, stację, fabrykę, ale szkody 
były nieznaczne.
Dn[ia] 4.9. w poniedziałek wjechały do miasta o ½ 7 rano 
niemieckie patrole. Oficerowie szli chodnikami z rewolwe-

rami nastawionymi przed siebie. Wznosili okrzyki „Heil”. 
Pierwsze odezwy do ludności o spokój. Nasi z okolicy wra-

cają i oglądają miasto i wroga. Armia niem[iecka] nie idzie, 
ale pędzi dalej.
W poniedź[iałek] wieczór wróciłam z p. Lichon[iewicz] do 
miasta, bo zaczęły się już często od samej wojny gorsze – 
plotki. Np. ta, która mnie ściągnęła: Do 24 godzin mają 
wszyscy wrócić do miasta, bo stracą mieszkanie (…).
Dn[ia] 5.9. weszły do szkoły pierwsze oddziały wojsk. Wy-

rabowały, poniszczyły, co się tylko dało. Po ich odejściu we 
czwartek weszłam z p. Lichoniewiczówną do naszej pięknej 
szkoły. Jakiż bolesny widok ona przedstawiała! Szafy po-

rozbijane, wszystkie papiery, książki wyrzucone, zdeptane, 
zmiętoszone. Sale, korytarze zawalone słomą. Żałowałam, 
że nie miałam aparatu fotogr[aficznego], by uwiecznić ten 
pierwszy obraz przejścia kulturalnej armii (…).
Odtąd zmieniało się tam wojsko ciągle na postojach i do-

pełniało miary zniszczenia. Pierwsi zaraz zrabowali kuchnię 
kursu W.F. (Wychowania Fizycznego – przyp. red.). Zabrali 
noże, widelce /73 pary nowe, nierdzewne/ łyżki; rozbili no-

wiuteńki w lipcu zrobiony kredens, zabrali garnuszki, garnki 
i materace gimn[astyczne] skórzane, obłupili ze skóry konie 
gimn[astyczne] i.t.d. i dalej. Setki zł przepadło z oszczędnej 
gospodarki i t.zw. „ciułania”. To było strasznie bolesne (…).
Andrychów był ciągle wojskiem zalany. Targi odbywały 
się normalnie, owoców było w bród (…). Jeden sklep ży-

d[owski] został obrabowany, resztę ochroniło oświadczenie 
burmistrza, że gdy przyjdzie komenda niem[iecka] będzie 
rozstrzeliwać. – Utworzono milicję obywatelską. Kier[ow-

nik] szk[oły] męsk[iej] J. Nowakowski , jako że władał bie-

gle jęz[ykiem] niem[ieckim], został wezwany do pracy biu-

rowej w Zarz[ądzie] Miejskim, na czele którego stał dalej 
burm[istrz] Adam Wietrzny. Powołano jeszcze do pomocy 2 
obyw[ateli]: Ferd[ynanda] Matlaka i Franc[iszka] Noworytę, 
bo nowych różnych spraw napływało mnóstwo.
Dn[ia] 17.9. wieści o wkroczeniu Rosji. Radio niem[ieckie] 
wykrzykuje koniec Warszawie i Polsce (…). Wracają i inni 
mężczyźni i smutne wieści opowiadają z drogi. Byłam parę 
razy z p. Malicką u burmistrza w sprawie otwarcia szkoły. 
Co oddziały jakieś wyszły kazał robić porządki i znów je 
przerywano, bo wchodzili nowi (…). Ponieważ 25.9. miała 
być u Landrata w Wad[owicach] zebranie burmistrzów, po-

ruszona miała być i sprawa szkół. Chciałyśmy na razie uczyć 
bezinteresownie, by tylko ściągnąć dziatwę do szkoły – próż-

niaczyła bowiem. Naturalnie później muszą o nas pomyśleć, 
by było z czego żyć.
Bielsko i Biała, wycofujące się wraz z Wojskiem Polskim wskutek 
przesuwającej się linii frontu. Przebywające w Andrychowie zale-

dwie kilka godzin harcerki zorganizowały dojenie krów, rozdział 
mleka dla dzieci oraz punkt mycia niemowląt.

Zapowiedziano naukę od poniedź[ałku] 2.10., ale wojsko 
rozlało się po mieście i szkole. Co było uporządkowane – 
zniszczało. Wyniosłam resztę naczynia do p. Lenart[owiczo-

wej], później dano to do ks. Kasprzyka, stamtąd na plebanię, 
aż nie zostało nic”.
Okupacja hitlerowska stała się faktem. Pod koniec września 
zaczęto dyskutować nad podziałem administracyjnym zaję-

tego terenu, szczególnie ważną kwestię stanowiło ustalenie 
granicy między Rzeszą a Generalnym Gubernatorstwem. 
Głos w tej sprawie zabrał również Prange, landrat w Wa-

dowicach i Żywcu, który zaproponował utworzenie granicy 
Śląska na Skawie, na linii Zator – Wadowice – Sucha. Dzięki 
temu miał powstać „możliwy do utrzymania i dalszego roz-

woju powiat Żywiec, w którym znajdą się również najbar-
dziej cenne części powiatu Wadowice” – w tym Andrychów, 
w którym znajdowały się „mogące służyć jako wzór zakłady 
tekstylne z najnowocześniejszymi maszynami i znanymi na 
całym świecie wyrobami, zatrudniające 1800 robotników”. 
8 października 1939 r. ukazał się dekret „O podziale i za-

rządzie ziem wschodnich”, zgodnie z którym Andrychów 
wchodzący w skład Okręgu Ochronnego IV Bielsko w Re-

jencji Katowickiej znalazł się w granicach III Rzeszy.

Daria Rusin

Autorka pragnie serdecznie podziękować za pomoc przy pisa-

niu artykułu p. Marii Pytel-Skrzypiec i p. Lucjanowi Lubasowi.
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Archiwum Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie, Kronika 
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Warszawa 1985.
Kaczmarek R., Górny Śląsk podczas II wojny światowej, Katowice 
2006.
Steblik W., Armia „Kraków” 1939, Warszawa 1989.
Zwoliński A., Miasto Ankwiczów. Z dziejów Andrychowa, Kraków 
1993.
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Gospodarka

Pomimo postępującego ożywienia gospodarczego w Andrycho-

wie, podobnie jak w innych miastach, była ogromna ilość bez-

robotnych. Zupełnie nieznane było wówczas pojęcie wydajności 
pracy. Każdy, kto podejmował pracę, pracował tak, jak było go 
na to stać. A miejsc pracy było bardzo mało. Poza „Fabryką”1, 
tartakiem i garbarnią niemal wszystkie pozostałe drobne zakłady 
rzemieślnicze zatrudniały po kilka osób z własnej rodziny. 

Majątek p. Bobrowskich, podobnie jak i Polskie Koleje Państwo-

we, zatrudniały grupę ludzi tylko sezonowo. Głównym źródłem 
utrzymania było rolnictwo, w następnej kolejności praca w fa-

bryce B-ci Czeczowiczka i w fabrykach w Bielsku lub w Białej. 
Reszta mieszkańców, to rzemieślnicy i kupcy. Zadziwiające jest 
porównanie ilości sklepów i drobnych rzemieślników przed- i po 
wojnie. Na orientacyjną ilość mieszkańców Andrychowa i oko-

licy, która wynosiła około 18.000 miasto miało 13 restauracji 
z wyszynkiem, 14 sklepów z mięsem i wędlinami, 6 piekarzy i co 
najmniej 35 sklepów różnej branży. Taka sytuacja tworzyła nie-

ustanną konkurencję i nie do pomyślenia była oschła obsługa, lub 
sprzedaż towaru nie pierwszej jakości. Ceny były na ogół umow-

ne – poza papierosami, wódką, piwem, prasą, chlebem i mięsem. 
Znaczny odsetek mieszkańców kupował na kredyt.
W latach 50-tych, po uspółdzielczeniu, pozostała tylko część 
sklepów ze sprzedażą non-stop, więc siłą rzeczy zanikła grzecz-

ność i starania o dobry towar, jako że w sytuacji wymuszonej nie 
można grymasić. „Albo bierzesz to co jest, albo do widzenia”.
Zalążkiem spółdzielczości w Andrychowie był sklep – tzw. 
„Konsum” założony w 1937 r. przez związek spółdzielców 
w nieistniejącym dziś budynku przy moście2. Założenia statutowe 
związków spółdzielczych miały zgoła inny charakter, niż znany 
nam z okresu powojennego statut WSS-u. Wówczas promienio-

wały na całą Polskę osiągnięcia spółdzielców z wielkopolskiej wsi 
Lisków z roku 1935.
Było trudno o pracę, więc każdy, kto znalazł jakiekolwiek miejsce 
pracy stałej lub sezonowej, starał się najlepiej jak tylko potrafił 
wywiązywać ze swoich obowiązków. Swoja rolę odgrywała tu nie 
tylko konkurencja, lecz od lat wpajana obowiązkowość. Nie było 
tolerowane lekceważenie obowiązków. Ta siła oddziaływała jesz-

cze kilka lat po wojnie, inaczej nie byłoby mowy o odbudowie 

Stanisława Całusa wspomnienia o starym Andrychowie
Część III

W tym numerze kontynuujemy druk wspomnień Stanisława Całusa. Dzisiejszy odcinek dotyczy andrychowskiej go-

spodarki, rzemiosła i handlu:

Hala tkalni w fabryce Braci Czeczowiczka. Napęd wszyst-
kich maszyn w fabryce zapewniały dwie maszyny parowe. 
Na zdjęciu Alojzego Stuglika widać pod sufitem długie 
wały napędowe i napęd warsztatów tkackich za pomocą 
wałów transmisyjnych.

Załoga tartaku przed halą produkcyjną. Zdjęcie wykonano 
albo przed wojną, albo niedługo po wojnie. Także tartak był 
napędzany maszyną parową

Tak wyglądała hala tkalni w styczniu 1945 r., po spaleniu 
jej przez hitlerowców
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przez byłych pracowników, początkowo bez żadnego wynagro-

dzenia, spalonej przez Niemców Fabryki3. 
Jeżeli przypomnę, że szpital4 przy ul. Rzyckiej zbudowała Firma 
Korn w niespełna 10 miesięcy, bez żadnej mechanizacji i bez uży-

cia dostępnych dziś dźwigów i urządzeń budowlanych, gdy wap-

no noszono w wiadrach, a cegłę na plecach, to wszelki komentarz 
jest niepotrzebny.
W latach 1936 – 1939 Firma Smaza5 budowała w północnej 
Polsce setki domów dla osadników przeważnie z Malopolski na 
terenach rozparcelowanych byłym właścicielom niemieckim. Bu-

dowa jednego domu trwała przeciętnie 3 – 4 miesiące. 

Głównym, poza konkurencją, motywem wydajnej pracy był moc-

ny pieniądz. Polski złoty w latach poprzedzających wojnę miał – 
w stosunku do wszystkich zachodnich walut – niezmienną od 10 
lat wartość. Nikt nie uciekał z pieniądzmi, gdyż pojęcie inflacji nie 
było znane. Mam odwagę założyć, że stosunek wartości środków 
produkcji w 1939 r. do ich wartości w okresie względnej stabilizacji 
gospodarczej w latach 1968 – 1978 był jak 1 : 4. Wynika z tego 
niegospodarność i marnotrawstwo energii ludzkiej w latach powo-

jennych. Żaden okres w powojennej gospodarce nie jest porówny-

walny pod względem wartości sprzedanej pracy do okresu przed-

wojennego. Pewnym ekwiwalentem na plus w uspołecznionych 
fabrykach po wojnie była ochrona socjalna, polegająca na pełnym 
zatrudnieniu, bez oparcia w rzeczywistych potrzebach. Takie dzia-

łanie miało stwarzać iluzję likwidacji bezrobocia, obniżając tymcza-

sem wydajność i pośrednio pauperyzując ludność. Nie istniało tak-

że w latach powojennych zaufanie do pieniądza. Uzupełnieniu tego 
wywodu i podkreśleniu ile można zrobić wykorzystując rzetelność, 
obowiązkowość i tradycje dobrej pracy służyć może przykład ro-

bót publicznych w Andrychowie, zainicjowanych przez burmistrza 
Adama Wietrznego i zespół radnych miejskich. Wykorzystując po-

moc socjalną na zasiłki dla bezrobotnych, oraz niewielki dotacje 
państwowe, zbudowano nowoczesne boisko sportowe, basen ką-

pielowy o wymiarach olimpijskich, skanalizowano ul. Piłsudskiego 
i część Rynku, oraz położono nawierzchnię betonowa na długości 
skanalizowanej ulicy. To była bardzo mądra i roztropna gospodar-
ka zasobami finansowymi i ludzką pracą.

Firma Józefa Smazy była podwykonawcą przy budowie 
Szkoły Żeńskiej (obecnie Szkoła nr 2). Na zdjęciu właściciel 
(siedzi w dolnym rzędzie, drugi od prawej) wraz z załogą na 
więźbie dachu szkoły.

Prace ziemne przy budowie stadionu sportowego

Budowa kanalizacji na ul. Krakowskiej (ówczesna ul. Pił-
sudskiego)

Wszystkie zdjęcia autorstwa Alojzego Stuglika ze zbio-
rów bielskiego oddziału Archiwum Państwowego w Ka-
towicach

dalsza część artykułu na kolejnej stronie ►
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Rzemiosło i handel

Nazwiska restauratorów: Better, Horbein, Jarzębiński, Gruszecki, B. Kuźma, 
Rauberger, Rokowski, Szpak, Saferna, Zieliński, Wietrzny, Zaręba,  Skrzyński 
i Lieblich.
Nazwiska rzeźników i masarzy: Babik, Hankau, Hojny, Kreczmer, Paczyń-

ski, Pikoń, Rokita, Szlagor6, Szczelina, Weglarz, Wietrzny, Zacny, Zieliński 
i Żurek
Nazwiska piekarzy: Bylicowa, Babiński, Fryś7, Polak, Król
Nazwiska zapamiętanych właścicieli sklepów różnych branż:
Artykuły żelazne: Aste – Szczerski, Hammer, Kornhauser i Lermer
Cukiernie: Bednarek, Kołaczek, Solarz o „Szarotka”
Fabryka mydła: Linke
Cegielnie: Kramarz i Mikołajko
Wapiennik: Zieliński
Inne sklepy: Dybał, Ebel, Bizoń, St. Kołaczek, Wł. Kołaczek, Król, Hyłko, 
Szorc. Migdałek, Pietras, Moses, Ferbert, Szczerska, Pietraszek, Reich, Pil-
zer, Feliks, Skrzyński, Kółko Rolnicze, Konsum Robotniczy, Tiras, Paleczny, 
„Bata”, Ryłko, Mrzygłod, Pabiś, Polak, Herbst, Stamberger, Hase, Silberman, 
Szancer, Holcman, Marczyński, Kowalikówny.
Składy: Beczała, Ringer, Szczerski
Rozlewnie wód: Bader, Enoch, Szumberger, Goldfinger, Grzyb, Wolf, 
Krumholz, Pinkus
Taksówki: Babiński, Kramarz.
Zakłady Usługowe: Kościółek, Klimala, Kuźma, Gajczak, Łysoń, Kapustka, 
Młodzik, Antecki, Pindel, Marmer, Reich, Migdałek, St. Szlagor, W. Szlagor,  
M. Pikoń, Stefan Mrzygłód, W. Mrzygłód, H. Bryndza 
Krawcy: Węglarz, Gumoś, Kuś, Tomiak, Bizoń, Karcz, Nowak i Buda
Ponadto dziesiątki innych zawodów prowadzących usługi dla ludności, np. 
stolarze, powroźnicy, kaflarze.  

Przypisami opatrzył i ilustracje dodał Andrzej Fryś

(Endnotes)
1. Przez „Fabrykę” Autor rozumie Tkalnię Braci Czeczowiczka
2. Przy ulicy Krakowskiej; obecnie  znajduje się w tym miejscu parking przy 
Restauracji „Adria”
3. Podobnie rzecz się miała z założeniem na miejscu po dawnej Aero Stahl 
Werke Państwowych Zakładów Metalurgicznych (przekształcanych potem 
kolejno w Wytwórnię Sprzętu Mechanicznego i w Wytwórnię Silników 
Wysokoprężnych „ANDORIA”). Dokonała tego grupa pionierów (wśród 
których warto wymienić śp. Mieczysława Wiktora) rekrutująca się głownie 
z robotników przymusowych, zatrudnionych przez okupanta w metalowych 
zakładach zbrojeniowych (w tym także w samym Aero Stahl Werke). W okre-

sie organizowania zakładów ludzie ci nie dostawali żadnego wynagrodzenia, 
a po uruchomieniu jako pierwszej produkcji maszyn młyńskich – wynagro-

dzeniem w naturze była często mąka, otrzymana od młynarza w zamian za 
odebrany mlewnik.
4. Obecnie Wojewódzki Szpital Psychiatryczny przy ul. Dąbrowskiego. Zna-

na bielska firma budowlana Karol Korn (wówczas przedsiębiorstwem kiero-

wał Feliks Korn, syn założyciela)  zbudowała w Andrychowie także Szkołę 
Żeńską.  
5. Istniejącą do dziś firmę „Stolarstwo Smaza” założył Józef  Smaza w roku 
1912  
6. Spadkobiercą przedwojennej firmy Szlagor są dzisiejsze zakłady Mięsne 
Maciej Szlagor
7. Założona w roku 1877 Piekarnia „U Frysia” istnieje do dziś dnia

To, o czym napiszę, nie do końca dotyczy Andry-

chowa, ma raczej wymiar uniwersalny, ogólnopol-
ski. Ostatnio pewien osobnik wspiął się na Gie-

wont wypijając po drodze sporo alkoholu, skoro 
na szczycie miał we krwi 1,8 promila. Zejść już nie 
był w stanie, nogi mu odmówiły posłuszeństwa, 
więc TOPR zwiózł go śmigłowcem. Koszt akcji: 
kilkadziesiąt tysięcy zł. Kto zapłacił: Skarb Pań-

stwa, czyli my.
W Słowacji każdy turysta w Tatrach musi opłacić 
ubezpieczenie, po przeliczeniu około 2 zł dziennie. 
Jeżeli nie opłaci, to pokrywa koszty ewentualnej 
akcji ratunkowej, a gdy zapłaci – koszty pokrywane 
są z ubezpieczenia. Proste? Proste. Szkoda tylko, 
że w Polsce nie potrafimy pójść śladem sąsiadów 
i odpowiednio zmienić prawa.
Druga sprawa dotyczy niestrzeżonych przejazdów 
kolejowych, na których w Polsce ginie co roku kil-
ka osób w zderzeniach samochodów z pociągami. 
W dawnej Czechosłowacji na każdym niestrzeżo-

nym przejeździe kolejowym stoi proste automa-

tyczne urządzenie. W przypadku, gdy pociąg nie 
nadjeżdża, świecą się dwa światła niebieskie, gdy 
nadjeżdża – pulsują dwa światła czerwone i roz-

lega się donośny sygnał dźwiękowy. Oczywiście 
nie zapobiega to głupocie, w Polsce zdarzają się 
przecież przypadki forsowania przez kierowców 
zamkniętych rogatek na przejazdach strzeżonych. 
Na pewno jednak urządzenie zmniejsza znakomi-
cie ryzyko katastrofy.
Sprawa, jak już napisałem, Andrychowa niby nie 
dotyczy. Ale przecież mamy w gminie góry i kilka 
niestrzeżonych przejazdów kolejowych, na któ-

rych zdarzały się śmiertelne zderzenia.
Andrzej Fryś

Andrychowskim okiem

Dlaczego nie uczymy 
się od sąsiadów?

Likwidator Kółka Rolniczego w Brzezince w likwi-
dacji z siedzibą w Brzezince (gmina Andrychów), 
zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Krako-
wa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospo-
darczy KRS pod nr KRS0000612719 informuje, że 
Walne Zebranie Kółka Rolniczego w Brzezince 
podjęło w dniu 28.11.2018 r. uchwałę o rozwiąza-
niu kółka rolniczego. Wzywa się wierzycieli kółka 
rolniczego do zgłaszania swoich wierzytelności 
w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy, licząc 
od dnia ukazania się ogłoszenia. Wierzytelności 
należy zgłaszać na adres: Brzezinka (34-120 An-
drychów) ul. Źródlana 7. 

Ogłoszenie
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wokół nas

Słońce, plaża i woda to nie były jedyne źródła radości. Uczestni-
cy kolonii mieli możliwość przejażdżki na gokartach, próbowania 
swoich sił na ściance wspinaczkowej, korzystania z uciech weso-

łego miasteczka i rejsu statkiem po Bałtyku. Dzięki uprzejmości 
firmy „Menard Polska” wybrali się do niezwykłego Parku Edu-

kacji i Rozrywki Leonardia. Miłą niespodzianką był koncert pol-
skich pieśni patriotycznych, który przygotowała dla naszej gru-

py kolonia z Ukrainy. Popołudnia i wieczory wypełniały zajęcia 
sportowe, ogniska, dyskoteki, spotkania towarzyskie. Na nudę nie 
można było narzekać. Szkoda tylko, że do następnego wyjazdu 
pozostało tak dużo czasu.

Wakacyjne wyjazdy nad morze, organizowane przez Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Kaczynie, we współpracy ze Stowa-

rzyszeniem Olimpiad Specjalnych – Oddział Beskidzkie, mają już 
27-letnią tradycję. Skorzystało z nich wielu uczniów i absolwentów 
z Ośrodka w Kaczynie oraz osób z niepełnosprawnością z regionu 
beskidzkiego. Gorąco dziękujemy za pomoc w organizacji letniego 
wypoczynku: Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Sułkowicach-Łę-

gu, Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Woźni-
kach, Parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Choczni, firmie 
DONE! Deliveries z Andrychowa, MOZ NSZZ „Solidarność” 
przy KHW KWK „Wesoła” oraz wszystkim Darczyńcom i Wspie-

rającym organizację tego przedsięwzięcia.
Tekst i foto: SOSW w Kaczynie

MORSKIE OPOWIEŚCI

Zaczynamy kolejny rok szkolny, lecz w pamięci uczniów wciąż pozostają cudowne zachody słońca nad Bałtykiem, 
szum fal, uczucie ciepłego piasku pod stopami albo zumba na plaży. Takie wrażenia i wakacyjne wspomnienia, ucznio-

wie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie, wynieśli z kolonii połączonej z turnusem rehabilitacyjnym i obo-

zem sportowym w Darłówku. 

- Czy twoje wrażenia pokrywają się z wyobrażeniami o moim kraju, jakie miałaś przed przyjaz-

dem tutaj? – tak brzmiało najczęściej zadawane mi pytanie na ulicach irańskich miast.
- Nie! Absolutnie! – odpowiadałam szczerze.
Wylądowałam w Teheranie o świcie; z plecakiem wypełnionym po brzegi nie tyle 
ciuchami, co niepewnością i strachem. Pragnienie doświadczenia Persji było tak sil-
ne, że nie miałam wyjścia, musiałam stawić czoła wszystkim stereotypom. Wraz 
z pierwszym krokiem postawionym na irańskiej ziemi, runął pierwszy mit. Każ-

dy kolejny dzień burzył następne. Niepewność i strach ustąpiły miejsca totalnemu 
zachwytowi. Czym? Wszystkim. Pięknem krajobrazów i zabytków, kultywowaniem 
tradycji rodzinnych, porządkiem, a ponad wszystko... ludźmi. Gdy opowiadam o tym, 
czego od nich doznaliśmy, mało kto mi wierzy. I Wam chcę o tym opowiedzieć. Może uwierzycie... 
nie tylko w moją opowieść, ale i w człowieka!

Jadwiga
Klub ASM w Andrychowie, ul. Lenartowicza 7. Wstęp wolny.

Spotkanie w Klubie Podróżnika
30 września (poniedziałek) o godz. 19.00 Klub Podróżnika Koła PTTK 
„Chałupa” zaprasza na spotkanie z Jadwigą Janus zatytułowane: „Iran 
...poza schematami”.
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konkursy

KONKURS POETYCKI!
W styczniowym numerze ogłosiliśmy KONKURS POETYCKI. Cie-
szymy się, że nadesyłaliście Państwo tak wiele wierszy. Dziękujemy!
Zwyciężczynią konkursu z poprzedniego numeru została Janina 

Prus. Gratulujemy! Oto jej wiersz:

Kocierz Hotel&Spa zaprasza do wspólnej zabawy. Wystarczy 
odpowiedzieć na pytanie:
Ile sal konferencyjnych mieści się w Kocierz Hotel&Spa? Od-

powiedzi prosimy przesyłać na adres redakcji do 26 września 
2019 r. Wśród osób, które nadeślą prawidłową odpowiedź, wy-

bierzemy zwycięzcę, który otrzyma voucher do karczmy o war-
tości 150 zł. Nagroda za rozwiązanie konkursu z poprzedniego 
numeru wędruje do Janiny Nowak z Andrychowa. Gratulujemy!

PLON 

 

Dzieło ludzi. 
Dzieło nieba. 
rośnie zboże na nasz chleb.
Wspólną pracą i wysiłkiem 
uzyskajmy dobry plon.

Świętujmy więc z rolnikami, 
dziękując im za ich trud. 
Plony były dość obfite, 
jadła będzie dla nas w bród.

Nieśmy dary obfitości! 
Zróbmy wieniec z różnych ziół! 
Na dożynkach się spotkajmy 
i o plonach porozmawiajmy!

reklama

Podstawą pracy każdego wędrownika jest służba. To ona nada-

je sens i wytycza kierunki działania. 48 Drużyna Wędrownicza 
„Północ” im. Sophie Scholl podjęła się w ostatnim czasie organi-
zacji przedstawienia pt.: „Takich dwóch jak nas trzech nie ma ani 
jednego – czyli historia Lecha, Czecha i Rusa”. Scenariusz oraz 
efekty dźwiękowe przygotowali: sam. Kinga Chmielniak oraz 
pwd. Przemysław Biegun. Nad scenografią i kostiumami czuwa-

ły: sam. Magdalena Kolec, sam. Aleksandra Klimczyńska oraz 
dh. Nikola Manda. Za stronę organizacyjną odpowiadali: trop. 
Urszula Kudłacik, HO Paulina Prus i pwd. Mateusz Domider.
9 sierpnia drużyna udała się do Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-

-Białej, gdzie przedstawiła spektakl młodym pacjentom. Uśmiech 
dzieci i rodziców był najprzyjemniejszym doświadczeniem w tej 
służbie.

48 DW „Północ” ma w planach pokazać przedstawienie w in-

nych miejscach, by cieszyło szersze grono odbiorców.

hm. Ina Domider-Daciuk HR

Materiał nadesłany przez Hufiec ZHP Andrychów

Harcerska służba 48 DW „Północ”
„Wyjdź w świat, zobacz pomyśl – pomóż, czyli działaj”. Te 
kilka słów to dewiza wędrownicza. Zna ją każdy harcerz, 
który wkroczył na ścieżkę wędrowniczego stylu bycia. Nie 
mała to sztuka w dzisiejszych czasach.
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komunikaty

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie 8 września 
2019 r. w godzinach od 10:00 – 13:00 na Placu przy Pałacu 
Bobrowskich, organizuje akcję pod nazwą „Otwórzcie serca, 
otwórzcie drzwi dla osób chorujących psychicznie”. Celem 
przedsięwzięcia jest edukacja społeczeństwa w zakresie profilak-

tyki zdrowia psychicznego oraz przeciwstawienie się stygmatyza-

cji i dyskryminacji osób chorujących na choroby psychiczne.
Podczas imprezy będzie można uzyskać informacje dotyczące 
dostępnych form pomocy dla osób chorujących psychicznie i ich 
rodzin oraz skorzystać z porad psychologa i psychiatry.
O godzinie 12:00 symbolicznie otwarte zostaną drzwi na znak 
solidarności z osobami chorującymi psychicznie.

Materiał nadesłany przez  
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie

W związku z ciążącymi na gminach obowiązkami w zakresie 
realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa ma-

łopolskiego, na terenie Gminy Andrychów obecnie jest pro-

wadzona  inwentaryzacja źródeł ogrzewania budynków.
W okresie od 1 sierpnia do 31 października 2019 r. wszyst-
kie budynki, których właściciele do tej pory nie dostarczyli do 
Urzędu Miejskiego w Andrychowie wypełnionej ankiety od-

wiedzą ankieterzy, którzy przeprowadzą krótki, trwający ok. 
5 min wywiad pytając m.in. o: sposób ogrzewania budynku 
(rodzaj kotła oraz stosowanego paliwa), stopień ocieplenia bu-

dynku, plany dotyczące ewentualnej zmiany systemu ogrzewa-

nia, czy przeprowadzenia termomodernizacji.
W celu sprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji może być 
ona realizowana również w soboty i niedziele. Ankieterzy będą 
posiadać legitymację oraz upoważnienie Burmistrza Andry-

chowa, które uprawniają ich do przeprowadzenia ankiety. An-

kieterzy nie będą wchodzić do budynków czy mieszkań.
Zwracam się do Państwa o przychylność dla ankieterów oraz 
rzetelne udzielanie odpowiedzi. Przeprowadzenie inwentary-

zacji leży w naszym wspólnym interesie. Jej wykonanie pozwo-

li ocenić jaka jest skala potrzeb w naszej Gminie w zakresie 
wymiany pieca na nowy czy też docieplenia budynków oraz 
umożliwi opracowanie właściwych działań i propozycji wspar-
cia mieszkańców. 
W razie pytań i wątpliwości lub potwierdzenia tożsamości 
ankietera można kontaktować się z Urzędem Miejskim pod 
numerem telefonu: 662 765 593 lub w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Andrychowie w pokoju nr 116 (I piętro).
Ankieta dostępna jest również do pobrania na stronie interne-

towej Urzędu Miejskiego: www.andrychow.eu/ankieta-inwen-

taryzacja-ogrzewania-budynkow
Ankietę można także wypełnić on-line. Link znajduje się na 
stronie www.andrychow.eu

Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Andrychów!

Komunikat dotyczy: składania wniosków do projektu budżetu na 
2020 rok

W związku z rozpoczęciem prac związanych z opracowaniem 
projektu budżetu Gminy Andrychów na 2020 rok zapraszamy 
do czynnego udziału radnych oraz jednostki pomocnicze Gminy 
w tworzeniu projektu budżetu. Organizacje społeczne, politycz-

ne oraz mieszkańcy gminy mogą składać wnioski do projektu 
budżetu za pośrednictwem radnych.

Termin składania wniosków – do 30 września 2019 roku

Wnioski należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miej-
skiego w Andrychowie, ul. Rynek 16.
Złożone wnioski stanowią jedynie materiały pomocnicze do 
opracowania projektu budżetu i nie stanowią podstawy do ich 
obowiązkowego ujęcia w projekcie budżetu.

Tomasz Żak
Burmistrz Andrychowa

KOMUNIKAT 
BURMISTRZA ANDRYCHOWA
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ogłoszenia

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 
alkoholików: Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą kobiet i męż-

czyzn, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, 
aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wy-

chodzeniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we 
wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych 
składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni  poprzez własne, 
dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, 
wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie 
angażuje się w żadne polityczne polemiki, nie popiera ani nie zwal-
cza 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. 

Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Andrychowie

Ul. Metalowców 10, Gabinet 2-03
WRZESIEŃ 2019:

9.09.2019 r. (poniedziałek) 14:30-18:30
11.09.2019 r. (środa) 8:00-12:30

12.09.2019 r. (czwartek) 8:00-12:30
16.09.2019 r. (poniedziałek) 8:30-12:30

18.09.2019 r. (środa) 8:00-12:30
19.09.2019 r. (czwartek) 8:00- 12:30

23.09.2019 r. (poniedziałek) 8:30-12:30
25.09.2019 r. (środa) 14:30-19:00

26.09.2019 r. (czwartek) 14:30-19:00
30.09.2019 r. (poniedziałek) 8:30-12:30

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

W Dziale dla Młodzieży MBP w Andrycho-

wie można zagłębić się w nowy temat, a mia-

nowicie biografie lub autobiografie zespołów 
muzycznych i piosenkarzy. Zapraszamy do 
lektury i zapoznania się z interesującym ży-

ciem muzyków! Poznajcie gitarzystę Guns 
N’ Roses – Slasha, fenomenalnego wokalistę 
Freddiego Mercuryego czy Eda Sheerana.

MBP w Andrychowie

Biografie znanych 
muzyków 
i zespołów 
muzycznych



49Nowiny Andrychowskie, nr 9 (345) - wrzesień 2019

środowisko

Opakowania wielomateriałowe

Wiedza na temat segregacji odpadów wśród mieszkańców Gminy Andry-

chów jest coraz większa, jednak w przypadku niektórych rodzajów odpa-

dów segregacja może przysporzyć nieco trudności. Mowa tutaj o opakowa-

niach wielomateriałowych.

Co to są opakowania wielomateriałowe?
Charakteryzują się tym, że wykonane są z co najmniej dwóch rożnych, ści-
śle połączonych ze sobą materiałów. Poszczególne warstwy spajane są ze 
sobą w wysokiej temperaturze, co powoduje, że nie da się ich rozdzielić 
ręcznie lub za pomocą prostych metod mechanicznych. Najczęściej uży-

wanymi opakowaniami wielomateriałowymi w naszych domach są kartony 
po płynnej żywności m. in. kartony po mleku czy sokach. Do opakowań 
wielomateriałowych zalicza się także opakowania po przyprawach, zupkach 
błyskawicznych, kosmetykach oraz torby termoizolacyjne. 

Jak postępować z opakowaniami wielomateriałowymi?
Specyficzna budowa tych opakowań powoduje, że rozkład tego odpadu 
w środowisku naturalnym może trwać wiele lat. 
Dlatego duże znaczenie ma odpowiednia segregacja, dzięki której odpady 
te nie trafią na składowisko odpadów lub nie będą  spalone w piecu, tylko 
zostaną poddane recyklingowi.
Na terenie Gminy Andrychów odpady wielomateriałowe zbierane są 
w pojemnikach (w zabudowie wielorodzinnej) oraz workach (w zabudowie 
jednorodzinnej) w kolorze żółtym, które oznaczone są napisem „Metale 
i tworzywa sztuczne”.

PAMIĘTAJ!
Przed wrzuceniem opakowania wielomateriałowego należy je opróżnić do 
końca i podobnie jak w przypadku opakowań np. z tworzyw sztucznych 
zgnieść, aby w worku lub pojemniku zajęły jak najmniej miejsca. Nie ma 
konieczności mycia tych odpadów, ponieważ ewentualne zabrudzenia nie 
przeszkadzają w procesie recyklingu.

Źródło: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Urzędu Miejskiego w Andrychowie
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kultura

Propozycje książkowe Miejskiej Biblioteki Publicznej

Propozycje płytowe sklepu muzycznego „Mikrus”

„Jestem Lena, mam 
dwadzieścia trzy lata, 
interesuję się fotogra-

fią, mieszkam w uro-

czej willi nad jeziorem. 
W wielkim domu, oto-

czonym lasem, tylko 
ja, mój chłopak i nasz 
pies. Jednym wyda 
się to romantyczne, 
innym mroczne, nic 
z powyższych, dla mnie to po prostu idealna 
kryjówka. Musiałam uciekać, musiałam się 
gdzieś schować, nie chciałam umrzeć. Żyję 
chwilą, stronię od ludzi, codziennie przekonuję 
siebie, że moje wcześniejsze życie nie istniało. 
Tak jest prościej. Gdy się w kółko powtarza 
kłamstwa, w końcu zaczyna się w nie wierzyć. 
Ale to tylko część prawdy o mnie. Tak jak Ty 
mam swoje tajemnice i lęki. Najbardziej boję 
się, że jeśli przeszłość mnie odnajdzie, zginę! 
To co mi się przydarzyło, równie dobrze mo-

gło spotkać Ciebie. Uważaj na siebie i pamiętaj, 
niektórzy ludzie kłamią”.

„Miłość, ślub i diamenty – 
wszystko pasuje? Nie tym 
razem! Majka już niedługo 
zostanie świadkową na ślubie 
swojego brata. Uroczystość 
zapowiada się nieziemsko! 
Tylko panna młoda zżerana 
stresem jest trudna do zniesie-

nia, bo chciałaby, żeby wszyst-
ko było idealne.
Sprzeczki z przyszłą bratową 
to nie jedyny kłopot Majki. Jej 
konto bankowe świeci pustka-

mi, a portfele przyjaciół wcale 
nie wyglądają lepiej. W żar-
tach wspólnie planują napad 
na jubilera. Kilka dni później 
o dokładnie takim włamaniu 
będą pisały wszystkie gaze-

ty… Czy któryś z przyjaciół 
Majki naprawdę posunął się 
tak daleko?”

Marta Radomska 
„O jeden diament za daleko”

Magda Stachula 
„Oszukana”

„Druga cześć największych przebojów 
zespołów Baciarów i Bajeranty z ostat-
nich ich płyt. - Podhale to wyjątkowy region, 
w którym jak nigdzie indziej tradycja jest wciąż 
żywa. Wiodącą częścią naszej kultury jest mu-

zyka, która zainspirowała nas do wspólnego 
muzykowania – piszą muzycy”.

„Szósty album laureatów Grammy pocho-

dzących z Des Moines w stanie Iowa.
 „We Are Not Your Kind” ukazało się pięć 
lat po znakomitym albumie „.5: The Gray 
Chapter”, który zadebiutował na szczycie 
listy „Billboardu” oraz w 18 innych kra-

jach świata, w tym w Niemczech i Japonii. 
Choć przemysł muzyczny zmierza w stro-

nę singli, Slipknot idzie wbrew temu tren-

dowi. Zespołowi zależy na doświadczeniu 
przez fanów całej płyty”.   

Slipknot 
„We Are Not Your Kind”

„W lipcu ukazało się wznowienie kompak-

towej EPki zespołu Hey zapowiadającej pre-

mierę albumu pt. „?” z 1995 roku. Wydana 
pierwotnie w 1995 roku jedynie na płycie 
kompaktowej EPka, w limitowanym nakła-

dzie, od lat 90 nie była dostępna na rynku. 
CD to zbiór wybranych piosenek z polskiej 
i angielskiej wersji albumu „?”, nigdzie in-

dziej niepublikowanej kompozycji „Z jednej 
krwi” oraz nie wydanych komercyjnie wersji 
live piosenek z kultowego koncertu zespołu 
z katowickiego Spodka z 1994 roku”.

Hey „Heledore” Baciarska Muzyka „VIP Collection 2”
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Archiwum Gminy Andrychów

Celem zadania jest zachęcenie miejscowej społeczności 
do udziału w działaniach związanych z ochroną dziedzic-

twa kulturowego regionu, przy jednoczesnym zdobywa-

niu przez uczestników projektu wiedzy w sferze działań 
obywatelskich. Trwałym efektem projektu będzie cyfrowe 
Archiwum Gminy Andrychów (w skrócie AGA), którego 
zasób będzie prezentowany w Internecie na specjalnie zbu-

dowanym w tym celu serwisie Internetowym pod adresem 
www.aga.edu.pl.
Od września 2019 r. rozpoczynamy przyjmowanie w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej zbiorów do Archiwum. AGę 
z założenia będziemy tworzyć wspólnie – każdy miesz-

kaniec gminy Andrychów, któremu na sercu leży ocalenie 
pamiątek przeszłości i pokazanie młodemu pokoleniu rze-

czywistości lat minionych będzie mógł podzielić się swoimi 
archiwaliami z szerszym gronem odbiorców. 
Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Jeśli masz sta-

re (co najmniej z lat 70-80. XX wieku), ciekawe foto-

grafie dokumentujące dawne życie w gminie Andry-

chów, np. wygląd ulic, fotografie nieistniejących już 
budynków i chat, z budowy osiedla czy kościołów, 
z uroczystości rodzinnych i religijnych (np. wesel, 
chrzcin, pogrzebów, imienin, pielgrzymek, procesji, 
majówek) przynieś je koniecznie do Miejskiej Biblio-

teki Publicznej w Andrychowie. 
Osoby działające na rzecz Archiwum zeskanują je na profe-

sjonalnym sprzęcie (Epson Perfection V850 Pro), zakupio-

nym dzięki dotacji, opracują i następnie zwrócą właścicie-

lowi. Do Archiwum, celem wykonania ich kopii cyfrowych, 

można przekazać również wszelkiego rodzaju dokumenty 
typu: świadectwa szkolne, książeczki wojskowe, stare listy, 
pocztówki itp. Już w październiku ruszają zapisy na cykl 
szkoleń z zakresu archiwistyki oraz genealogii, a także 
obsługi Otwartego Systemu Archiwalnego (OSA) i digi-
talizacji materiałów archiwalnych, a młodzieży opowiemy 
o tym, co to jest „Historia mówiona”. Ponadto w 2020 r. 
przeprowadzone zostaną etnograficzne badania terenowe 
we wszystkich wioskach należących do Gminy Andrychów 
wraz z otwartymi spotkaniami dla mieszkańców/ek. Fun-

dacja poszukuje wolontariuszy, którzy sami chcieli by się 
włączyć w prace na rzecz Archiwum nie tylko jako dawcy 
archiwaliów, ale także osoby zainteresowane poznaniem 
pracy w Archiwum „od kuchni”. 
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie za-

praszamy serdecznie do kontaktu z koordynatorką projektu 
Reginą Pazdur, tel.: 531 245 785, 
fundacjamemo@gmail.com

Masz ciekawe, stare zdjęcia? Przynieś je do Archiwum!

Przypominamy, że Fundacja „Memo”, która otrzymała w tym roku dotację w ramach programu Fundusz Inicjatyw Oby-

watelskich, wraz z instytucjami i organizacjami partnerskimi – Towarzystwem Miłośników Andrychowa, Miejską Biblioteką 
Publiczną w Andrychowie, Stowarzyszeniem „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie” oraz Centrum Kultury i Wypo-

czynku w Andrychowie, realizuje projekt pod nazwą „Archiwum Gminy Andrychów” (podajemy skróconą nazwę projektu).

MATERIAŁ SPONSOROWANY
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Letnia przerwa w rozgrywkach była pierwszą od lat, kiedy andrychow-

ski zespół wydatnie się wzmocnił. O nowym szkoleniowcu Macieju 
Mrowcu pisaliśmy już w zeszłym miesiącu. Warto jednak przypo-

mnieć, że w poprzednich latach zajmował czołowe miejsca w śląskiej 
IV lidze jako szkoleniowiec zespołu GKS Radziechowy-Wieprz. Na 
murawie o punkty dla Beskidu walczy kilku nowych graczy: po długiej 
przerwie powrócił do macierzy 33-letni środkowy pomocnik Mariusz 
Sobala, związany ostatnio przede wszystkim z BKS-em Bielsko-Biała. 
Pojawił się młody, obiecujący napastnik Artur Różycki, który ostat-
nio był graczem Rekordu Bielsko-Biała, zdobywając seryjnie bramki 
w drużynie rezerw tego III-ligowego klubu. Ponadto, po kilku tygo-

dniach starań, do Beskidu dołączył Kolumbijczyk Juan Pablo Alva-

rez Munera – 22-latek w swojej ojczyźnie występował na poziomie 
I ligi juniorskiej oraz II ligi seniorskiej. Przygodę w Polsce rozpoczął 
pół roku temu, robiąc furorę w żywieckiej okręgówce w zespole 
LKS Pruchna. W letniej przerwie przymierzany był do III-ligowego 
Rekordu Bielsko-Biała, ale ostatecznie nie znalazł tam angażu i trafił 
do Andrychowa. W kadrze Beskidu znajduje się również spora grupa 
młodych adeptów piłkarskiego rzemiosła, a wśród nich Jakub Skrzy-

piec, Artur Mizera, Jakub Rusinek, Karol Maciejczyk czy Daniel 

Budka. Warto dodać, że w zespole pozostali wartościowi zawodnicy, 
którzy pojawili się zimą: bramkarz Adrian Czaplak, stoper Tomasz 
Sanok czy ofensywnie usposobiony Patryk Mendela. Dodając do 
tego doświadczonych Tomasza Moskałę czy Dariusza Kaperę, 
otrzymujemy naprawdę silną ekipę, która już w pierwszych meczach 
nowego sezonu pokazała swoją siłę. Przy tym warto zaznaczyć, że 
na grę andrychowskiego zespołu naprawdę miło popatrzeć, bo pod-

opieczni trenera Macieja Mrowca urastają do roli jednego z czołowych 
zespołów małopolskiej IV ligi. 
Pełna kadra Beskidu na rundę jesienną sezonu 2019/2020 (stan na 
23 sierpnia): Juan Pablo Alvarez Munera, Konrad Gondko, Pa-

tryk Koim, Patryk Mendela, Daniel Budka, Adrian Czaplak, 
Dariusz Kapera, Filip Kasiński, Oleksandr Lozniak, Karol 
Maciejczyk, Artur Mizera, Tomasz Moskała, Piotr Motyka, 
Adrian Ostrowski, Artur Różycki, Jakub Rusinek, Dawid Rze-

gotka, Tomasz Sanok, Jakub Skrzypiec, Mariusz Sobala, Ka-

mil Syty, Michał Tylek, Miłosz Węglarz.          

               gs

Najmocniejsi od lat
Drużyna Beskidu Andrychów przeszła latem sporo zmian. 
Pojawił się nowy trener Maciej Mrowiec, a na boisku gro-

no ciekawych i wartościowych zawodników. Wśród nich 
nawet pierwszy w historii Beskidu Kolumbijczyk. 

Wtedy właśnie, w sobotę 7 września, dojdzie między innymi do 
jubileuszowego meczu, w którym drużyna Beskidu stawi czoła 
pierwszoligowemu Zagłębiu Sosnowiec. Spotkanie odbędzie się 
na stadionie przy ulicy Kościuszki o 17:45. Wcześniej zaplano-

wano również mecz oldbojów, a także zmagania młodzieżowe.
Z kolei 20 września działacze zaplanowali uroczystą galę, na któ-

rą zaproszono bardzo szerokie grono osób, które na przestrzeni 
lat dołożyły swoją cegiełkę do rozwoju andrychowskiego klubu. 
Ponadto trwają także inne przedsięwzięcia, które uświetniają ten 
znakomity jubileusz. Warto wspomnieć, że piłkarze czwartoligo-

wego zespołu Beskidu występują w tym sezonie w okolicznościo-

wych strojach przygotowanych przez włoską firmę Kappa, a za-

inspirowanych tradycyjnymi kompletami, charakterystycznymi 
dla KS Beskid: zestaw domowy andrychowskich piłkarzy jest bia-

ło-czerwony, a wyjazdowy czarno-grafitowy ze złotymi zdobie-

niami. Co więcej, przygotowywana jest książka o historii andry-

chowskiego klubu, która będzie formą kroniki podsumowującej 
100 lat sportowej działalności Beskidu. Kronika będzie dostępna 
w wolnej sprzedaży w drugiej połowie września. O szczegółach 
dotyczących obchodów stulecia Beskidu informować będziemy 
na bieżąco na antenie Radia Andrychów oraz na Facebooku.   

gs

Obchody 100-lecia 
Beskidu przed nami

We wrześniu odbędą się uroczyste obchody stulecia Klubu 
Sportowego Beskid Andrychów. Działacze zaplanowali i zor-
ganizowali cały szereg atrakcji. Część z nich już 7 września. 
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Klub poinformował na swoim profilu w mediach społeczno-

ściowych o nowych twarzach, które jesienią oglądać będą na 
parkietach andrychowscy kibice. Z drużyny UKS Mickiewicz 
Kluczbork dołączyli do MKS-u Piotr Jedliński oraz Paweł 
Stysiał, z AZS-u 2020 Częstochowa Oskar Rakus, ponadto 
Patryk Więckowski z Bzury Ozorków oraz Jakub Czubiński 
z MCKiS-u Jaworzno. Do MKS-u powrócił także wychowanek 
Jakub Bochenek, ostatnio reprezentujący barwy BBTS-u Bielsko 
Biała. Ponadto w kadrze zobaczymy Piotra Munika, Mateusza 
Jarzynę, Karola Gawinę, Kornela Przystała, Macieja Janikow-

skiego, Damiana Zborowskiego, Mateusza Mizerę czy Macie-

ja Maryona. Funkcję fizjoterapeuty pełnił będzie Jakub Łysoń.

Zmagania w fazie zasadniczej grupy piątej II ligi rozpoczną się  
5 października. Andrychowianie zagrają wtedy z MKS-em Bę-

dzin u siebie. W drugiej kolejce, 12 września, podopieczni trenera 
Dariusza Syguły również we własnej hali zmierzą się z Kęczani-
nem Kęty, a tydzień później pojadą do Tychów, byw stawić czoła 
TKS-owi. Faza zasadnicza II ligi potrwa do połowy lutego przy-

szłego roku.                     gs

MKS u progu sezonu
W trakcie letniej przerwy w rozgrywkach ligowych w obo-

zie seniorskiej drużyny MKS-u Andrychów doszło do wie-

lu zmian. Trenerski stołek objął Dariusz Syguła, a w ze-

spole pojawiło się szerokie grono nowych zawodników.

W klasie A drużyna Halniaka Targanice po pucharowej porażce 0:9 
z Beskidem Andrychów, odkuła się na inaugurację zmagań ligo-

wych, rozbijając Koronę Skawinki 5:1. Później targaniczanie zre-

misowali 2:2 z Wisłą Łączany, by następnie zaliczyć kolejną „piąt-
kę”, wygrywając 5:0 z Nadwiślanką Brzeźnica. Po trzech kolejkach 
Halniak plasuje się na pozycji wicelidera. Dobrze rozpoczął też ze-

spół Burzy Roczyny, który w dotychczasowych spotkaniach wygrał 
w lokalnych derbach z Huraganem Inwałd 3:1, pokonał BCS Za-

woja 3:0, a z Narożem Juszczyn przegrał 0:3. Ekipa z Inwałdu po 
inauguracyjnej porażce w derbach pokonała Błyskawicę Marcówka 
7:2, a z Orłem Wieprz zremisowała 0:0. Po trzech seria wszystkie 
zespoły z naszej gminy plasują się w górnej połowie tabeli. 
Zainaugurowany został już także sezon w klasie B. Na pierwszy 
ogień spadkowicz, Znicz Sułkowice-Bolęcina, przegrał z Olim-

pią Chocznia 2:3, a Gronie Zagórnik w identycznych rozmiarach 
uległ Zaskawiance Wadowice.
Z kolei w klasie C występują w tym sezonie gracze Leskowca Rzy-

ki, którzy muszą odnaleźć się w roli spadkowicza. Na inaugurację 
zanotowali bolesne starcie ze Świtem Osielec, które przegrali 0:5.
Do walki ruszyły także piłkarki Burzy Roczyny, które występują 
w roli beniaminka III ligi kobiet. Popularne Pandy na pierwszy 
ogień zaliczyły dotkliwą porażkę 0:10 z Puszczą Niepołomice. 
We wrześniu zmierzą się z: Prądniczanka II Kraków 8 września 
o 17.00 (dom), Rysy II Bukowina Tatrzańska 15 września o 16.00 
(wyjazd), Dąb Zabierzów Bocheński 29 września o 17.00 (dom).   

gs

Piłkarska jesień wystartowała

Do walki o ligowe punkty powrócili piłkarze oraz piłkarki 
na wszystkich szczeblach rozgrywkowych. Przedstawicie-

le andrychowskiej gminy rozpoczęli sezon 2019/2020 ze 
zmiennym szczęściem. 
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reklama

Drużyna Beskidu w mocno odmienionym składzie (szerzej o no-

wych graczach piszemy obok) mocno weszła w sezon. Na inaugu-

rację andrychowianie w wyjazdowym spotkaniu pokonali 1:0 LKS 
Jawiszowice, który w poprzedniej kampanii zajął miejsce w środku 
stawki. Zwycięskiego gola zdobył nowy nabytek Beskidu – mło-

dy napastnik Artur Różycki, który wykorzystał swoją szybkość, 
wyprzedził obrońcę i w sytuacji sam na sam pokonał golkipera. 
Kilka dni po spotkaniu okazało się, że andrychowianie otrzyma-

li za ten mecz walkowera, bo w drużynie z Jawiszowic wystąpili 
nieuprawnieni zawodnicy. W drugim starciu podopieczni trenera 
Mrowca stawili czoła kolejnej ekipie środka tabeli z zeszłego sezo-

nu – Pcimiance. Andrychowianie zagrali bardzo dobre spotkanie 
– wynik otworzył Michał Tylek, główkując skutecznie kilka minut 
po przerwie, a rezultat na 2:0 ustalił po kontrataku Patryk Koim. 
Beskidowcy poszli za ciosem i w trzeciej serii pokonali w Krakowie 
Orła Piaski Wielkie 2:1. Już w pierwszej połowie andrychowianie 

prowadzili dwubramkowo po golach Tomasza Sanoka i Artura 
Różyckiego. Później gospodarze wrócili do walki, zdobywając 
bramkę kontaktową, a w samej końcówce mieli rzut karny. Świet-
nie spisał się jednak Adrian Czaplak, broniąc jedenastkę i ratując 
punkty Beskidowi. Tak dobre wyniki zapewniły andrychowianom 
po trzech kolejkach pozycję wicelidera, tuż za drugim zespołem 
Cracovii. Warto zaznaczyć, że andrychowianie i krakowianie to 
jedyne ekipy, które zanotowały trzy zwycięstwa w trzech spotka-

niach. Tak dobrze nie poszło jednak Beskidowi w rozgrywkach 
Pucharu Polski. Na etapie ćwierćfinału w wadowickim podokręgu 
andrychowianie w nieco odmienionym od ligowego składzie prze-

grali 0:3 z Kalwarianką Kalwaria Zebrzydowska.
We wrześniu Beskid rozegra następujące spotkania ligowe: Czar-
ni Staniątki 11 września o 18.00 (dom), LKS Rajsko 14 września 
o 17.00 (wyjazd), Skawinka Skawina 21 września o 16.00 (dom), 
Sokół Kocmyrzów 28 września o 16.00 (wyjazd).         gs

Andrychowscy piłkarze rozpoczęli sezon 2019/2020 IV ligi małopolskiej. Podopieczni trenera Macieja Mrowca na po-

czątku rozgrywek punktują regularnie, po trzech kolejkach będąc jednym z dwóch zespołów z kompletem zwycięstw.

Świetny początek Beskidu
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zza obiektywu

Burze z efektownymi wyładowaniami atmosferycz-

nymi przerwały mi żmudne poszukiwania śluzowców 
pod Wapiennikiem w Inwałdzie. Dzięki nim mogłem 
wypocząć od wymagającej stalowych nerwów makro-

fotografii żywych sworzeń w ich naturalnym środowi-
sku i zająć się czymś dużo łatwiejszym: fotografowa-

niem piorunów podczas dnia i nocy. 
Nie widzę większego sensu w fotografowaniu wy-

ładowań, będąc w centrum burzy lub nawet na jej 
obrzeżach. Być może wtedy łatwiej wykadrować ja-

kiś interesujący pierwszy plan, jednak deszcz i wiatr 
skutecznie powstrzymują mnie od takich prób. Poza 
tym, z kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu kilometrów 
od burzy dużo łatwiej jest trafić w błyskawice, o bez-

pieczeństwie nie wspominając. Początkiem lata, za 
pomocą teleobiektywu skutecznie fotografowałem 
pioruny szalejącej nad Bielskiem burzy z naszej Bia-

łej Drogi. Jak daleko są wyładowania za kościołem 
w Roczynach na zaprezentowanej fotografii? Trudno 
powiedzieć, nikną za horyzontem, a grzmot do mnie 

już nawet nie docierał. Przy wykonywa-

niu drugiego zdjęcia musiałem być już bar-
dziej ostrożny. Wykonana jest z Ulicy Złota 
Górka pod szczytem Porębskiego Gronia,  
a obiektyw skierowany jest w stronę Kiczery 
nad Żarem. Burza szalała tuż przede mną, 
a należy pamiętać, że piorun potrafi ude-

rzyć nawet kilkanaście kilometrów od niej. 
W takim przypadku najlepszym schronie-

niem przed wyładowaniami i deszczem jest 
po prostu samochód. Mogę zażartować, że 
drugą fotkę wykonałem komórką, siedząc 
wygodnie w fotelu, a o tym, że za pomocą 
wi-fi, tylko wyzwoliłem telefonem migawkę 
w odpornym na deszcz i umocowanym tuż 
obok auta profesjonalnym aparacie fotogra-

ficznym, poinformować po chwili. Polało, 
zagrzmiało, czas wracać do niezwykłego 
świata śluzowców.

Jerzy Tomiak

Zatrzymywanie w kadrze wyładowań atmos-

ferycznych jest wyzwaniem dla odważnych 
łowców burz i wielu fotografów. Jednak za-

nim oddamy się temu ekscytującemu zaję-

ciu, należy przede wszystkim zadbać o wła-

sne bezpieczeństwo. Wszystkie podstawowe 
zasady postępowania podczas burz obowią-

zują także fotografa.  

Sezon na 
błyskawice
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