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dzień dobry

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

Słuchaj nas  
codziennie!

Aktualne  
informacje z okolicy!
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temat numeru

Basen gotowy!

Kryta pływalnia powstała na osiedlu, pomiędzy ulicami 
Włókniarzy a Starowiejską. Główne wejście będzie od stro-

ny Włókniarzy, a od ulicy Starowiejskiej widać już zieloną rurę 
kilkudziesięciometrowej zjeżdżalni. Będą tutaj też liczne miejsca 
parkingowe.
Koszt budowy nowej pływalni to około 28 milionów złotych, 
a wykonawcą jest Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Prze-
mysłowego. Obiekt powstał według zasady inwestorskiej – „za-
projektuj i wybuduj”. Budowa trwała półtora roku. We wnętrzu 
pływalni znajdziemy: główną nieckę o długości 25 metrów, 
z sześcioma torami na całą długość oraz dwa krótsze baseny. Na 
jednym są dwa 15-metrowe tory wraz z sąsiadującym z nim bro-
dzikiem, a trzecia niecka jest pod zjeżdżalnią. Ciekawostką andry-
chowskiej pływalni jest ruchome dno, które ułatwi naukę pływa-
nia najmłodszym, aby nie musiały się obawiać głębokiej wody. 
Ruchome dno kosztowało 1,2 mln zł. 
Na piętrze pływalni będą także jacuzzi i sauna. W przestronnym 
budynku jest miejsce – co oczywiste – na szatnie, przebieralnie, 

prysznice i obiekty towarzyszące, jak np. kawiarnia, która powsta-
nie po otwarciu pływalni. Wszystko jest już praktycznie gotowe, 
a w chwili, gdy oddajemy do druku ten numer Nowin, trwały 
ostatnie prace wykończeniowe. Nawet niecki basenów były już 
wypełnione wodą i działała aparatura uzdatniająca ją do pływania.
Jak powiedzieli nam burmistrz Tomasz Żak i jego zastępca Mi-
rosław Wasztyl, który od początku nadzorował budowę, kryta 
pływalnia powstała przede wszystkim z myślą o andrychowskich 
dzieciach. Do tej pory uczniowie naszych szkół musieli jeździć 
na lekcje pływania do sąsiednich gmin – Wadowic i Kęt. Teraz 
mają już swoją pływalnię i tak naprawdę przedpołudnia zostaną 
zarezerwowane do szkół. Z basenu będą też cieszyć się dorośli 
i seniorzy – dla nich zaplanowano zajęcia z wodnego aerobiku 
i gimnastyki. Pływalnia ma być otwarta przez siedem dni w tygo-
dniu od szóstej rano do godziny 22.  
Na naszej stronie internetowej (radioandrychow.pl) umieściliśmy 
– jako pierwsi – film pokazujący wnętrza pływalni. 

mn   Fot. Jacek Dyrlaga

Zakończyła się budowa krytej pływalni w Andrychowie, a jej baseny zostały napełnione wodą. Otwarcie zaplanowano na 
1 września. Do tego czasu trzeba przygotować pracowników, którzy będą obsługiwać korzystających z pływalni mieszkań-
ców.
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temat numeru

życzenia Urząd
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samorząd

We wtorek 30 kwietnia pod obeliskiem na Rynku zebrało się kilkadziesiąt osób. Kwiaty złożyły w tym roku delegacje andrychowskich władz samo-
rządowych z wiceburmistrzem Wojciechem Polakiem, władz wojewódzkich, oraz powiatowych i miejskich SLD, związkowcy z OPZZ i działacze 
Stronnictwa Demokratycznego. Stowarzyszenia reprezentowane były przez przedstawicieli To-
warzystwa Miłośników Andrychowa, Uniwersytetu Trzeciego Wieku i „Witalności”. Pierwsza 
demonstracja pierwszomajowa odbyła się w Andrychowie w roku 1920. Tę i następne organizo-
wał w latach międzywojennych klasowy związek zawodowy pracowników przemysłu włókienni-
czego, działający w Tkalni Czeczowiczków pod auspicjami PPS. W Polsce ośmiogodzinny dzień 
pracy obowiązywał ustawowo od 1919 r., więc demonstrowano domagając się wyższych płac. 
Z nieopublikowanych wspomnień Stanisława Całusa można się dowiedzieć, że po wybudowaniu 
w roku 1924 przez klasowy związek zawodowy Domu Robotniczego przy ul. Szewskiej (obec-
nego Miejskiego Domu Kultury) spod tego właśnie budynku wyruszały pochody 1-Majowe. 
Towarzyszyła im orkiestra dęta fabryki Czeczowiczków.

Andrzej Fryś   Fot. Jan Smolec

W przeddzień Święta Pracy o Unii Europejskiej
Andrychowscy działacze Sojuszu Lewicy Demokratycznej corocznie, wspólnie ze związkowcami z OPZZ, organizują obchody Święta Pra-
cy. Zazwyczaj 1 Maja protestowano przeciwko bezrobociu, umowom śmieciowym, niskim płacom, a w tym roku uroczystość zdominowana 
była przez wypadającą 1 maja piętnastą rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

Najpierw odbyło się 
nabożeństwo w intencji 
Ojczyzny, odprawione  
w kościele Świętego 
Macieja. Po nim prze-
maszerowano w pocho-
dzie przed tablicę upa-
miętniająca Konstytucję 
3 Maja przy ulicy Szewskiej. Przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof  Kubień przypomniał o polskich wydarzeniach hi-
storycznych związanych z wolnością i niepodległością. Dele-
gacje samorządu powiatu wadowickiego na czele z wicestaro-
stą Beatą Smolec oraz władz miejskich pod przewodnictwem 
zastępcy burmistrza Wojciecha Polaka złożyły kwiaty pod 
tablicą. To samo uczyniły delegacje różnych instytucji, organi-
zacji i szkół. Oprawę muzyczną zapewniła Miejska Orkiestra 
Dęta „Andropol”. Ozdobą imprezy był udział Szwadronu im. 
21. Pułku Ułanów ze stanicy w Sułkowicach-Łęgu. Po uro-
czystościach można było podziwiać pokaz musztry paradnej  
w wykonaniu uczniów klas mundurowych Zakładu Doskona-
lenia Zawodowego w Andrychowie. 

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

W Miejskim Domu Kultury odbyło się wręczenie tytułu i medalu „Zasłużony 
dla Gminy Andrychów”, przyznanego pośmiertnie Romanowi Prystackiemu. 
Wyróżnienie odebrała żona Barbara w asyście syna – Jana. Laudację wygło-
sił przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof  Kubień. Zajęło to sporo czasu, bo  
i dokonań zasłużonego było niezwykle dużo. Żadna, nawet najmniejsza, inwestycja 
w Zagórniku nie obyła się bez Niego. Był przez wiele lat radnym, pełnił funkcję 
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, zasiadał w Zarządzie Miasta w Andrycho-
wie, stał na czele zagórnickiej Ochotniczej Straży Pożarnej, dał się też poznać jako 
bardzo dobry sołtys, działał aktywnie również w miejscowej parafii. A to tylko nie-
wielka część funkcji, zajęć i zasług. Był też wspaniałym człowiekiem – Roman Pry-
stacki szanował ludzi, umiał z nimi rozmawiać – mówił w laudacji przewodniczący RM. 
- Był otwarty na argumenty i krytykę. Konsekwentnie dążył do realizacji zamierzonych celów.  
W kontaktach z innymi zawsze gotowy do daleko idącej pomocy. Ciepłe słowa o Romanie Pry-
stackim wypowiedział też poseł Marek Polak, wspominając czasy wspólnej pracy 
w WSW Andoria oraz działalności w Radzie Miejskiej. Przewodniczący RM, poseł,  
a także zastępca burmistrza Wojciech Polak byli osobami wręczającymi medal 
zasłużonego jego żonie. Podczas ceremonii wyświetlono prezentację poświęco-
ną Romanowi Prystackiemu.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga 

Świętowano 3 Maja
Dorocznym zwyczajem uroczyście obchodzono  
w Andrychowie Święto Narodowe Trzeciego Maja. 

Roman Prystacki odznaczony
To była smutna ceremonia, gdyż jej główny bohater nie żyje, ale 
też optymistyczna, ponieważ pokazująca, jak wiele jeden człowiek 
może zdziałać i dać innym.
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samorząd

Sesja odbyła się 25 kwietnia 2019 roku i miała miejsce w Urzę-
dzie Miejskim. Poprowadził ją przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof  Kubień, który po stwierdzeniu prawomocności ob-
rad zapytał, czy są propozycje do porządku obrad. Pierwszą zgło-
sił Roman Babski – dotyczyła  uchwały w sprawie wynagrodzeń 
dla nauczycieli uczestniczących w strajku. Następnie Jacek Sordyl 
zaproponował wprowadzenie pod głosowanie „Rezolucji sprawie 
podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych dla nauczycieli, wycho-
wawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników nie-
będących nauczycielami o 1000 zł z wyrównaniem od 1 stycznia 
2019 r. (czyt. szczegóły na stronie 9).

Sprawozdanie Burmistrza
Następnie Rada przyjęła Protokół z VIII sesji i wysłuchała spra-
wozdania z bieżących prac burmistrza. Ponieważ na sesji kwietnio-
wej nieobecny był burmistrz Tomasz Żak, sprawozdanie wygłosił 
w jego imieniu pierwszy zastępca Mirosław Wasztyl. Wicebur-
mistrz mówił m. in. o ustaleniu nowych stawek czynszu za gminne 
lokale mieszkalne, ale też o naradzie w sprawie quadów i motocykli 
na szlakach turystycznych, czy o ukwiecaniu miasta. Burmistrz brał 
w tym czasie udział w kilku konferencjach, spotkaniach samorządo-
wych, jak np. konwent Starosty Wadowickiego. 
Po sprawozdaniu kilku radnych zadało pytania dotyczących tej relacji. 
Roman Babski zapytał, ilu nauczycieli i pracowników oświaty straci 
pracę od września w związku z likwidacją gimnazjum. W zastępstwie 
za dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty odpowiedzi udzieliła pra-
cownica GZO Katarzyna Mydlarz. Piszemy o tym w osobnym 
artykule. Z kolei przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof  Kubień 
zapytał, ile gminę będzie kosztowało w tym sezonie ukwiecanie mia-
sta? Tę kwestię też opisywaliśmy już w poprzednim numerze Nowin.

Inne sprawozdania
Pierwsze było sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gmi-
ny Andrychów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmio-
tami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku. 
Złożył je Marcin Putyra, kierownik Wydziału Turystyki, Sportu 
i Kultury. Pełną treść tego sprawozdania można znaleźć na stronach 
BIP UM. 
Potem Zbigniew Bizoń, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej 
przedstawił radnym informację dotyczącą działalności ZGK Sp. 
z o.o. w Andrychowie w minionym roku. Przy tej okazji dyskutowa-
no o zadaniach spółki, jej finansach i pracownikach. 
Kolejnym tematem była Ochrona Środowiska w Gminie Andry-
chów, a szczególnie realizacja programu gminnego w tym zakresie. 
Relację w tej sprawie złożyła Ewa Rohde-Trojan, kierownik Wy-
działu Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa UM. Ten materiał 
także można znaleźć w pełnym brzmieniu na stronach BIP UM.

Uchwały i obwieszczenia
W następnej części sesji Rada Miejska przeszła do podjęcia uchwał 

w kilku sprawach. Pierwsza uchwała dotyczyła pośmiertnego nada-
nia Medalu „Zasłużony dla Gminy Andrychów” Romanowi Prystac-
kiemu. Wszyscy radni byli za tą uchwałą – piszemy o tym w osobnym 
artykule. (zob. strona 6)
Następne dwie uchwały dotyczyły zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części Gminy Andrychów. Tę kwestię 
omówiła Urszula Odrzywolska-Mazgaj, kierownik Wydziału Ar-
chitektury i Urbanistyki UM w Andrychowie.
Potem radni podjęli decyzję w sprawie przyjęcia do wykonania przez 
Gminę Andrychów zadań własnych Województwa Małopolskiego 
w obrębie drogi wojewódzkiej nr 781.
Radni dokonali też zmiany uchwały dotyczącej przystanków komu-
nikacyjnych, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz 
warunków i zasad korzystania. Kolejna uchwała też dotyczyła komu-
nikacji, a konkretnie organizacji i zarządzania transportem na obsza-
rze Gmin Kęty i Porąbka. Następna była w kwestii przyjęcia planu 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Po-
tem Rada dokonała zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej 
na 2019 rok i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy An-
drychów na lata 2019-2028.
Kolejne decyzje Rdotyczyły obwieszczeń. Pierwsze było w sprawie 
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Andrychów. Drugie - 
dotyczyło dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie zmiany syste-
mu ogrzewania na proekologiczny. Trzecie było w sprawie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych 
odpadów. Ostatnie dotyczyło Statutu Centrum Kultury i Wypoczyn-
ku w Andrychowie. Pełną treść obwieszczeń można znaleźć na stro-
nach Urzędu Miejskiego i na dalszych stronach tego wydania Nowin.
Potem Rada podjęła uchwałę w sprawie strajku nauczycieli i wyna-
grodzenia za ten czas. (zob. str. 8). Na sesji podjęto też dodatkową 
uchwałę powołującą MOSKiT. Obrady Rady Miejskiej zakończyły 
komunikaty, po czym nastąpiło zamknięcie obrad. 

mn Fot. Marek Nycz

IX Sesja Rady Miejskiej w Andrychowie
Głównymi tematami kwietniowe obrad Rady Miejskiej w Andrychowie były: Program współpracy Gminy Andrychów z or-
ganizacjami pozarządowymi, działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2018 r. oraz ochrona środowiska w Gminie 
Andrychów. Ważnym punktem była również uchwała w sprawie wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w strajku, 
a także rezolucja w tej kwestii. Powołano też Miejski Ośrodek Sportu Kultury i Turystyki.
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Zaraz po tym wniosku – który najwy-
raźniej był zaskoczeniem dla radnych 

opozycji wobec burmistrza – głos zabrał 
przewodniczący Krzysztof  Kubień. Po-
prosił o wycofanie wniosku ze względu na 
nieobecność jednego z radnych jego klubu 
– Wiesława Mikołajka, który ze względów 
zdrowotnych opuścił obrady. Krzysztof  
Kubień przypomniał, że Rada Miejska już 
dwukrotnie była przeciwko powołaniu MO-
SKiT-u, więc po co to znowu głosować? 
Argumentował też, że wprowadzenie tego 
projektu jest formalną zagrywką, co wymusi 
na jego ugrupowaniu zwołanie za tydzień se-
sji nadzwyczajnej, aby ewentualnie anulować 
podjętą uchwałę. Wiceburmistrz Waszytyl 
w odpowiedzi na to odparł, że nie można 
dalej czekać i pozostawiać sprawy otwartej, 

bo basen stoi już gotowy, a w tej chwili trwa 
właśnie napełnianie go wodą. - Koniecznie 
trzeba wreszcie powołać jednostkę organizacyjną, 
która będzie gospodarzem tego obiektu – twier-
dził wiceburmistrz. Dalsza obstrukcja w tej 
kwestii może spowodować, że basen nie 
zostanie uruchomiony w wyznaczonym ter-
minie 1 września. Mirosław Wasztyl oświad-
czył, że w związku z tym nie może wycofać 
wniosku. Po tym Krzysztof  Kubień ogłosił 
półgodzinną przerwę, aby radny Wiesław 
Mikołajek mógł wrócić na sesję. W przerwie 
zaczęło się też „liczenie szabel” i przekony-
wanie radnych... Jaki był tego wynik wyszło 
po głosowaniu. Najpierw 11 radnych za-
głosowało za wprowadzeniem pod obrady 
projektu tej uchwały, a 9 było przeciw, jeden 
radny się wstrzymał. Potem, w identycznym 

stosunku głosów uchwała przeszła i MO-
SKiT został powołany. Będzie działać od 1 
czerwca, a tym samym basen będzie otwar-
ty 1 września. Za MOSKiT-em głosowali: 
Roman Babski, Adam Kowalczyk, Pa-
weł Łysoń, Dorota Magiera, Zofia Mo-
skwik, Stanisław Prus, Czesław Rajda, 
Zbigniew Rzadek, Tadeusz Sarlej, Ewa 
Wątroba i Władysław Żydek. Przeciwko 
byli: Tadeusz Biłko, Jakub Guzdek, Jó-
zefa Kapela, Krzysztof  Kubień, Wiesław 
Mikołajek, Sławomir Nowak, Andrzej 
Powroźnik, Jacek Sordyl i Alicja Stud-
niarz. Od głosu wstrzymał się Maciej 
Kobielus. 

mn   Fot. Robert Fraś

MOSKiT jednak powstanie

Po przerwie ostatniej Sesji Rady Miejskiej wiceburmistrz Mirosław Wasztyl zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie do po-
rządku projektu uchwały o powołaniu Miejskiego Ośrodka Sportu Kultury i Turystyki. I radni powołali MOSKiT. 
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Stało się to na wniosek radnego Romana 
Babskiego, w rezultacie czego do porządku 

obrad wprowadzono projekt uchwały „W spra-
wie ustalenia kierunków działania Burmistrza An-
drychowa zmierzających do pełnego wynagrodzenia 
za okres strajku w oświacie wszystkim strajkującym 
nauczycielom i innym pracownikom oświaty”. 15 rad-
nych było za wprowadzeniem takiej uchwały, 
byli to: Roman Babski, Maciej Kobielus, 
Adam Kowalczyk, Krzysztof  Kubień, Pa-
weł Łysoń, Dorota Magiera, Zofia Mo-
skwik, Sławomir Nowak, Stanisław Prus, 
Czesław Rajda, Zbigniew Rzadek, Tade-
usz Sarlej, Jacek Sordyl, Ewa Wątroba, 
Władysław Żydek. Przeciwko byli: Jakub 
Guzdek i Józefa Kapela. Od głosu wstrzy-
mało się czworo radnych: Tadeusz Biłko, 
Wiesław Mikołajek, Andrzej Powroźnik 
i Alicja Studniarz.
Wcześniej projekt tej uchwały zaopiniowała 
Komisja Spraw Społecznych, którą zwołano 
doraźnie przed głosowaniem.
W uzasadnieniu do uchwały czytamy: Rada 
Miejska w Andrychowie uważa, że Andrychów i jego 
mieszkańcy mają moralny obowiązek solidaryzowa-
nia się ze strajkującymi nauczycielami i pracownika-
mi niepedagogicznymi, walczącymi o poprawę swoich 
wynagrodzeń, które obecnie znajdują się na żenują-
co niskim poziomie. Uważamy, że wzorem innych 
miast, takich jak np. Kraków, Warszawa, Łódź, czy 
Gdańsk władze Miasta Andrychowa, także powinny 
zrobić wszystko co jest możliwe i prawnie dopuszczal-
ne, by za okres strajku nauczyciele i pracownicy, nie 
byli dodatkowo „karani” obniżeniem wynagrodzeń.
Na końcu sesji odbyło się głosowanie nad 
przyjęciem tej uchwały. Oto jego wynik: 14 
radnych było za taką uchwałą, dwóch było 
przeciw, trzech się wstrzymało a jedna radna – 
Alicja Studniarz – nie głosowała. Imiennie wy-
gląda to niemal tak samo, jak przy głosowaniu 
nad wprowadzeniem tego punktu pod obrady.
Równocześnie – takim samym stosunkiem 
głosów – Rada uchwaliła rezolucję w kwestii 
wynagrodzeń nauczycieli, skierowaną do pre-
miera i ministra edukacji. Obok jej treść.

mn   Fot. Anna Piotrowska

Pieniądze mimo strajku
Burmistrz ma podjąć „wszelkie możliwe i prawnie dopuszczalne działania zmierzające do wypłacenia pełnego wynagrodze-
nia za okres strajku w oświacie wszystkim strajkującym nauczycielom i innym pracownikom oświaty”. Taka decyzja zapadła 
25 kwietnia na IX Sesji Rady Miejskiej. 

Rada Miejska w Andrychowie zebrana na sesji w dniu 
25 kwietnia 2019 r. uchwala niniejszą Rezolucję

Skierowaną do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 
podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych dla nauczycieli, wychowawców, innych pracowni-
ków pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami o 1000 zł z wyrównaniem 
od 1 stycznia 2019 r.
Rada Miejska w Andrychowie, solidaryzując się z całym środowiskiem oświaty, apeluje 
do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej o pilne podjęcie dzia-
łań zmierzających do realizacji postulatu zgłoszonego przez Zarząd Główny Związku 
Nauczycielstwa Polskiego uchwałą nr 3/2019 ZG ZNP z dnia 19 marca 2019 tr. tj. 
podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników 
pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami o 1000 zł, z wyrównaniem od 
1 stycznia 2019 r.
Tym samym apeluje się o zwiększenie jednostkom samorządu terytorialnego części oświato-
wej subwencji ogólnej do wysokości, która umożliwi jednostkom samorządu terytorialnego 
realizację wyżej wymienionych postulatów.
System Oświaty ma fundamentalne znaczenie dla każdego społeczeństwa. Na jego pra-
cownikach spoczywa ogromna odpowiedzialność kształtowania kolejnych pokoleń. Od jego 
jakości zależy w znacznej mierze nasza wspólna przyszłość. Dlatego tak ważne jest, aby 
pensje i nakłady państwa na edukację były adekwatne do roli powierzonej nauczycielom 
i wszystkim pracownikom oświaty. Wobec tego postulaty zgłoszone przez Związek Na-
uczycielstwa Polskiego należy uznać za w pełni uzasadnione.
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Wprost przeciwnie, to paskudztwa wdeptane i przytwier-
dzone do trotuarów lub płytek klinkierowych. Nie są „dzie-
łami” zwierząt czy ptaków. Nie są też mikro roślinnością. 
Sami wyprodukowaliśmy te świństwa. To nic innego jak 
zużyte, oślinione gumy do żucia. Wypluwane byle gdzie, 
najczęściej właśnie na chodniki lub parkingi tworzą gąszcz 
tworów gumowo-ślinowych. I jeszcze byłoby pół biedy, 
gdyby w prosty sposób dało się je usunąć. Małym pociesze-
niem może być fakt, że podobne pseudo ozdoby ulicznych 
traktów znajdują się również w niemal wszystkich polskich 
miastach.
- W zakresie naszych obowiązków jest oczyszczanie ulic, w tym 
chodników – mówi Jerzy Wojewodzic, dyrektor techniczny 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrychowie. - Są to 
różne nawierzchnie, ale jeśli chodzi o trakty dla pieszych to jest kost-
ka brukowa. Rzeczywiście widzimy co się dzieje, wiele osób wyrzuca 
gumy do żucia zamiast do koszy na ulice. Potem to wszystko jest 
zadeptywane. Usunąć tego nie sposób. Mieliśmy kiedyś pokaz sprzętu 
do usuwania gum do żucia. To są bardzo drogie urządzenia, na które 
nas po prostu nie stać. 
Jak podkreśla dyrektor Jerzy Wojewodzic, nie da się chodzić 
od gumy do gumy i je zdrapywać. A przy wyższych tempe-
raturach powietrza, staje się materiałem rozciągliwym, zu-
pełnie nie do oczyszczenia. Najgorsze są czarne osady, bo 
nie dość, że są mieszankami gum i ślin, to jeszcze dochodzi 
do tego kurz lub inne uliczne zanieczyszczenia. Tradycyj-
ne zamiatarki likwidują kurz, pył i zabrudzenia, lecz wobec 
gumowego świństwa są bezradne. Na razie więc będziemy 
musieć się przyzwyczajać do gumowego widoku. Nato-
miast dyrektor ZGK dodaje: - Pozostaje nam tylko apelować do 
mieszkańców, aby jednak korzystali z ulicznych koszy, a mamy ich 
w gminie w sumie ponad czterysta. Jeżeli zmienimy przyzwyczajenia, 
to przynajmniej nie będzie nam przyrastać nowych gum.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Chodniki w kropeczki
Wielu przechodniów w Andrychowie zastanawia się, 
dlaczego spora część chodników, ale także parkingów 
pokryta jest charakterystycznymi kropkami – najczę-
ściej białymi, ale bywają również czarne. Niestety, nie 
są to bynajmniej ozdoby. 

Część miłośników zakrapianych imprez plenerowych zainteresowała się 
wszakże  innym rewirem. Nie nad rzeką wprawdzie, ale również nad wodą. 
To miejsce libacyjnych spotkań wypatrzyli sobie już jakiś czas temu. Znaj-
duje się nad młynówką przy ulicy Niecałej, około sto metrów od głównej 
arterii miasta – Krakowskiej. Niestety, ta część lokalnego półświatka nie 
potrafi po sobie posprzątać. Butelki, puszki, kartony i inne śmieci wyrzu-
cają, gdzie popadnie. Pełno tego tak na brzegu jak i w korycie potoczku 
(zob. foto na górze). Służby komunalne ledwie nadążają z usuwaniem bała-
ganu zwłaszcza po cieplejszych, bezdeszczowym wieczorach czy po week-
endach. Od komendanta Straży Miejskiej Krzysztofa Tokarza dowiedzie-
liśmy się, że jego formacja otrzymała pod opiekę czterech pracowników 
interwencyjnych, którzy będą dbać o porządki w mieści. - Rejon ulicy Niecałej 
ma tutaj absolutny priorytet – powiedział „Nowinom” komendant. - Pracownicy 
interwencyjni będą przechodzić wzdłuż młynówki i likwidować śmieci. To nie wszyst-
ko, strażnicy miejscy będą częściej patrolować ten rejon Andrychowa. Na-
tomiast w nocy z soboty na niedziele, gdy strażnicy nie pracują, pojawią się 
tutaj policjanci. 
Równie wielkie nieporządki można znaleźć nawet w centrum – wystarczy 
mały zaułek koło sklepu z alkoholem. 

jd

Rewir andrychowskiego 
półświatka
Amatorzy plenerowych libacji upodobali sobie przede wszystkim 
tereny nad Wieprzówką, głównie w rejonie ulicy 1 Maja. Stamtąd 
spoglądają w kierunku Kuchni Św. Alberta. Są także zwolennicy oko-
licy mostu kolejowego opodal osiedla Olszyny. To już niemal weszło 
na stałe w andrychowski krajobraz. 

Fot. Jacek Dyrlaga  

 Fot. Marek Nycz
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Jak dowiedzieliśmy się od prezesa andrychowskiego Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji Jana Mrzygłoda, termin zmian dla naszej gminy 
przypada każdego czternastego czerwca. I tak stawka brutto za metr 
sześcienny wody wzrośnie z 5,24 zł na 5,33 zł. Z kolei cena również 
brutto za metr sześcienny, tyle że odprowadzonych ścieków zamiast 
dotychczasowych 7,97 zł wyniesie 8,05 zł.

jd

Stawki za wodę i ścieki w górę
Od czternastego czerwca wzrosną stawki opłat za wodę 
i ścieki. Decyzję w tym zakresie podjął już przed rokiem 
krakowski dyrektor regionalny Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie, który zatwierdza stawki na trzy lata.

1159 mieszkańców gminy Andrychów to bezrobotni. Ministerstwo Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej podało statystyki na koniec pierwszego 
kwartału bieżącego roku. W naszej gminie większość pozostających bez 
pracy to kobiety (677), osoby do 30. roku życia (270) i te które są po 
„pięćdziesiątce” (333).  Liczba bezrobotnych nieznacznie spadła w po-
równaniu z lutym, kiedy było ich 1196. A jak to wygląda u sąsiadów? 
W niewiele mniejszej gminie wadowickiej na koniec pierwszego kwarta-
łu było 761 bezrobotnych, a na terenie gminy Wieprz odpowiednio 243.

jd

Ilu bezrobotnych w Andrychowie?

Prasa bulwarowa 
opisała w sposób 
sensacyjny sprawę 
andrychowskiego 
hostelu Leskowiec, 
znajdującego się 
przy ulicy Krakow-
skiej.  Super Express 
(wyd. 17 kwietnia) 
twierdzi, że Ma-
riusz Pudzianowski, znany strongman, wpadł do obiektu z ekipą 
współpracowników. Wcześniej wyłamał zamki w drzwiach, potem 
wyrzucił z wnętrza hostelu nocujących tu gości weselnych. Nie pomo-
gła interwencja właściciela. Pudzian z kompanami wywieźli z hostelu 
łóżka, materace, a nawet krany i części toalet. Strongman twierdzi, że 
połowa nieruchomości należy do niego. Sprawa własnościowa nie jest 
jednak rozstrzygnięta prawnie.

jd   fot. youtube

„Porządki” Pudziana

Sprayowiec (a może grupa sprayowców?) pojawił się na niedawno 
oddanym do użytku placu zabaw przy Szkole nr 4. Pozostawił tu 
po sobie pamiątkę. Pisarczykowi nie przyszło do głowy, że nie ma 
talentu i bynajmniej nie przyozdobił obiektu, a wręcz oszpecił. Je-
śli zostanie zatrzymany przez policję, to za niszczenie mienia grozi 
mu minimum grzywna, ale też jeśli sędzia będzie surowy, sprawca 
może spodziewać się nawet pozbawienia wolności od trzech mie-
sięcy w górę.

jd   Fot. Anna Płonka 

Pseudopisarczyk przy SP nr 4

Władze lokalne reprezentowali burmistrz Tomasz Żak, wiceburmistrz 
Mirosław Wasztyl oraz skarbnik gminy Dorota Żywioł, a firmę ze 
Świerklańca prezes Marcin Lazar i prokurent Zygmunt Bulka. Tym 
razem umowa obowiązuje na pięć lat. Burmistrz zapowiada powrót au-
tobusów na ulicę Włókniarzy. Stanie się to od 1 maja. Tomasz Żak i Mi-
rosław Wasztyl podkreślili, iż wiele innych samorządów bierze za wzór 
Andrychów pod względem organizacji transportu publicznego. Z kolei 
prezes Marcin Lazar powiedział nam, że chce utrzymać wysoki poziom 
usług, ale też likwidować istniejące jeszcze niedostatki, choć wiele z nich 
niekoniecznie wynika z winy jego firmy. Od 1 maja obowiązuje nowy 
rozkład jazdy, który publikujemy w bieżącym wydaniu „NA”.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Umowa podpisana
W Urzędzie Miejskim w Andrychowie gościli 17 kwietnia sze-
fowie PKS Południe ze Świerklańca. To spółka, która zwycię-
żyła przetargi na świadczenie usług transportu publicznego 
w zakresie przewozów pasażerskich na terenie naszej gminy. 
Celem wizyty było podpisanie finalnej umowy w tym zakresie. 
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Ktoś urządził sobie ogromne składowisko opon, mebli i różnych 
innych rupieci przy ul. Beskidzkiej w Andrychowie, obok cmen-
tarza komunalnego. Podobne dwa składowiska „urosły” na ul. 
Szewskiej. Pracownicy ZGK poświęcili kilka dni, aby to posprzątać. 

Straż Miejska do dziś szuka właściciela tych śmieci i podobno jest już 
na jego tropie. Poszukiwani są też świadkowie, którzy 16 kwietnia mo-
gli zauważyć samochody rozładowywane na parkingu koło cmentarza. 
Najprawdopodobniej stało się to w weekend. - Ktoś usiał przywieźć to tirem 
– mówi Krzysztof  Tokarz, komendant Straży Miejskiej. – Wskazuje na to 
ilość odpadów: mebli, opon, części samochodowych, worków ze śmieciami. 
Kiedy zapytaliśmy pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej, 
sprzątających to dzikie wysypisko o jego rozmiary, mówili o dziesiąt-
kach ton i kilku dużych autach, które kursowały pomiędzy cmenta-
rzem a składowiskiem PSZOK. – Wygląda to tak, jakby te opony przy-
wiózł tutaj jakiś zakład wulkanizacyjny – mówił jeden z pracowników. 
Koszty tego sprzątania i utylizacji pokryją andrychowscy podatnicy. 
Dlatego tak ważne jest odnalezienie sprawcy, aby jemu wystawić ra-
chunek i nałożyć kilkutysięczną grzywnę. 
Straż Miejska zabezpieczyła to dzikie składowisko przy ul. Beskidz-
kiej, opasując go taśmami i instalując wywieszki z zakazem składania 
tam kolejnych odpadów. Zainstalowano też tymczasową kamerę… 
I ta wyłapała sześciu następnych „składowiczów”, a dokładnie ich 
samochody i numery rejestracyjne. Udało się każdego z nich ziden-
tyfikować, a jeden już dobrowolnie zgłosił się do Straży Miejskiej 
i niestety musiał zapłacić 500 zł kary. Innych czeka to samo. 

mn    Fot. Marek Nycz

Zaczęło się sprzątanie 
dzikiego wysypiska

Na placu Mickiewicza odbyła się akcja Moto-Krew Andrychów 
2019. To część ogólnopolskiej zbiórki krwi, organizowana przez Pol-
skie Kluby Motocyklowe przy wsparciu niezrzeszonych motocykli-
stów oraz Honorowych Dawców Krwi. Organizatorzy przygotowali 
liczne atrakcje, m.in: paradę motocykli, pokazy ratownictwa medycz-
nego, występy artystyczne, pokazy sztuki walki oraz koncerty. Pod-
czas akcji organizowanej przez Klub Motocyklowy PG MC Andry-
chów oraz OSP Andrychów udało się zebrać 15 litrów 750 ml krwi.

rs   Fot. Robert Fraś

Po raz drugi oddali krew
Spróbujemykontynuowaćdalejtęakcję,żebyweszławży-
ciemieszkańcówAndrychowa – mówił rok temu naczelnik 
OSP w Andrychowie Rafał Hahn. Słowa te potwierdziły się 
w sobotę 27 kwietnia.
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Wydział Inwesty-
cji i Drogownictwa 
Urzędu Miejskie-
go w Andrychowie 
poinformował,  iż 
nowe rozkłady jaz-
dy są zamieszczone 
na przystankach au-
tobusowych. Prze-
woźnik PKS Połu-
dnie ze Świerklańca 
zapowiada obecność 
kontrolerów w autobusach miejskich. W związku z tym przypo-
minamy: Bezpłatne bilety obowiązują dzieci do 7 roku życia, 
uczniów i studentów do 26 roku życia posiadających ważną 
legitymację szkolną oraz seniorów powyżej 65 roku życia 
z Kartą Seniora. 

Oprac. p

Andrychowska komunikacja: 
Zmiany i... kontrolerzy

1 maja weszły w życie zmiany w rozkładzie jazdy autobusów 
miejskich w Andrychowie. Na wielu trasach wprowadzono 
korekty w godzinach kursowania autobusów, komunikacja 
miejska ruszyła przez ul. Włókniarzy, powstały nowe przy-
stanki autobusowe. 

Kwestia pojawiła się po sprawozdaniu burmistrza, a pytanie zadał 
radny Roman Babski. Chciał, aby Gminny Zarząd Oświaty udzielił 
informacji, ilu nauczycieli i innych pracowników straci pracę po li-
kwidacji gimnazjów, czyli od 1 września?
W zastępstwie za dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty odpowiedzi 
udzieliła pracownica GZO Katarzyna Mydlarz. Odpowiedziała rad-
nemu, że wg planów organizacyjnych oświaty wynika, że ogólnie pracę 
straci 24 nauczycieli, z czego ośmiu przejdzie na emerytury. Do tego 
zwolnionych zostanie 10 pracowników obsługi. Połowa zwolnionych 
to nauczyciele SP Nr 3, skąd odejdzie 12 pedagogów, w tym dwoje 
na emerytury. Tam też z pracą pożegna się 10 pracowników obsługi 
szkoły. Ze Szkoły Podstawowej Nr 5 odejdzie 8 nauczycieli, w tym tro-
je na emerytury. Ze szkoły w Roczynach ubędzie trzech pedagogów, 
ale dwoje z nich nabyło już uprawnienia emerytalne. Jeden nauczyciel 
odejdzie ze szkoły w Inwałdzie – on także będzie emerytem. 
- Nauczyciele co roku odchodzą na emerytury, ale do tej pory w takich sytuacjach 
pojawiały się wakaty i emerytów zastępowali nowi nauczyciele – mówi Roman 
Babski. - Tym razem, po reformie i likwidacji gimnazjów nie będzie takich 
uzupełnień.              mn

Zwolnienia po 
reformie oświaty
Dwudziestu czterech andrychowskich nauczycieli i dziesięciu 
pracowników oświaty straci pracę w wyniku likwidacji gimna-
zjów – czyli reformy oświaty. Takie dane padły 25 kwietnia na 
Sesji Rady Miejskiej.

Ulica Wiejska w Inwałdzie to ruchliwa trasa przez wielu nazywana 
“obwodnicą” wsi. Kierowcy często chcąc ominąć korek na ul. Wa-
dowickiej lub skrócić trasę przejazdu np. do Zagórnika wybierają 
właśnie ten kierunek. Wiadomo, że po okresie zimowym dziury na 
drogach pojawiają się jak grzyby po deszczu. Specyfika naszego kli-
matu sprawia, że temperatura często oscyluje wokół zera. Minusowe 
temperatury ustępują w dzień. Automatycznie wszystko co roztopi 
się na drodze wsiąka w asfalt, by zamarznąć ponownie. Powoduje to 
mikropęknięcia w nawierzchni, które z czasem poszerzają się i two-
rzą znienawidzone przez kierowców dziury. Niewątpliwy wpływ na 
kondycję dróg po zimie ma natężenie ruchu oraz specyfik używany 
do posypywania dróg - sól. 
Jako że przetarg na naprawę ulicy Wiejskiej zostanie dopiero ogło-
szony, sołtys Zbigniew Rzadek postanowił tymczasowo rozwiązać 
problem. We dwójkę wraz pracownikiem interwencyjnym, korzy-
stając z własnego samochodu zasypał dziury drobnymi kamieniami. 
Może to nie rozwiązanie godne XXI wieku, ale efekt jaki zamierzył 
został osiągnięty. W rozmowie telefonicznej tłumaczył: - Zasypanie 
dziur to tymczasowe rozwiązanie. Ubytki w drodze są teraz widoczne dla kie-
rowców, dlatego mogą dostosować prędkość do warunków panujących na drodze, 
a tym samym minimalizują możliwość uszkodzenia pojazdu na ul. Wiejskiej. 
Przetarg na remont ulicy Wiejskiej zostanie rozstrzygnięty końcem maja 2019, 

wówczas ubytki zostaną naprawione w sposób bardziej profesjonalny. Jakie 
będą dalsze losy ulicy Wiejskiej? Aktualnie trwają prace projektowe, 
kolejnym krokiem będzie zawnioskowanie o dofinansowanie inwe-
stycji. Koszt modernizacji ulicy Wiejskiej to ok. 10-12 mln złotych. 
Pozyskanie przez gminę środków zewnętrznych jest niezbędne do 
realizacji projektu. 

ap   Fot. Anna Piotrowska

Ekstremalna ulica Wiejska
Ulica Wiejska w Inwałdzie to prawdziwe wyzwanie dla kierowców. Po zimie przypomina durszlak. Tymczasowe rozwiązanie 
na poprawę jej kondycji, a tym samym komfortu jazdy, znalazł sołtys Inwałdu Zbigniew Rzadek. Rozwiązanie wzbudziło 
wiele kontrowersji wśród mieszkańców Inwałdu. 
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Małym artystom towarzyszyli rodzice, oczywiście mocno ściskający 
kciuki za swoje pociechy. Po każdym występie rozlegały się gromkie 
oklaski. Jurorki miały nietęgie miny po wysłuchaniach, gdyż wszystkie 
dzieciaki zasłużyły na najwyższe nagrody. Wyróżnienia otrzymał każdy 
uczestnik. Zwycięzców trzeba było jednak wyłonić. Ostatecznie w ka-
tegorii trzy- i czterolatków grand prix wyrecytowała Gabriela Szostok 
z „Bajkowego Zakątka” w Sułkowicach Łęgu. Z kolei w grupie 
pięcio- i sześciolatków tryumfowały ex aequo Hanna Żydek z „Ma-
łego Bystrzaka” w Andrychowie oraz Lena Wnęk z Przedszkola 
nr 3 w Andrychowie. W jury zasiadały Bogumiła Babińska, Jadwiga 
Gruszowska, Stanisława Jewuła i Jadwiga Iwaniec. Konkurs prowa-
dziła Jolanta Kińska-Belak wraz z dyrektor placówki Dorotą Kizner. 
Impreza nie odbyłaby się bez sponsorów: PHU „Gwarant” Bogusław 
Bajorski, Małopolska Spółdzielnia Handlowa „Wizan”, Piekarnia „Pi-
skorek”, Barbara, Zbigniew i Jan Żak, „Ksero-Grafix Buldończyk Sp. 
J., Hurtownia Warzyw i Owoców „Mizera & Mizera” Sp. Jawna.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Pięknie recytowały
Ślicznie ubrane, pięknie deklamujące, nierzadko z rekwizy-
tami – tak prezentowały się dzieci uczestniczące w Gmin-
nym Konkursie Recytatorskim dla Przedszkolaków. Imprezę 
tradycyjnie zorganizowało Przedszkole nr 1 mające siedzibę 
przy ulicy Floriańskiej. A była to już szesnasta edycja imprezy, 
tym razem pod hasłem „Jestem mały – będę duży”. 

Klaudia Pietera, uczennica „Kotarbina” czyli  Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie zajęła II miejsce w fi-
nale centralnym VI Olimpiady Wiedzy Turystycznej odbywającej się 
pod hasłem „Turystyka w przyrodzie”. - Klaudia przygotowała prezentację 
zatytułowaną „Diamenty Beskidu Małego” będącą pomysłem na produkt tury-
styczny – mówi Justyna Kutyła, nauczycielka i jedna z opiekunek uta-
lentowanej uczennicy. - Ten projekt zawiera koncepcję ochrony przyrody i plan 
utworzenia trzech szlaków turystycznych w Beskidzie Małym m.in. w rejonie 
rezerwatu Madohora, paśmie Leskowca oraz jaskini (Komonieckiego – dop. jd). 
W prezentacji uwzględniono także plan zagospodarowania Jeziora Mucharskiego.  
Jak podkreśla Justyna Kutyła, prezentacja Klaudii Pietery była oce-
niona na olimpiadzie najwyżej. Do końcowego zwycięstwa zabrakło 
tylko jednego punktu. W finale liczyły się bowiem także wyniki testu 
oraz wykonanie pewnego zadania. A pytania były tak trudne, że nawet 
nauczyciele obecni na miejscu zachodzili w głowę i mieli problemy 
z odpowiedziami.
Klaudia jest uczennicą III klasy o profilu technik obsługi turystycznej. 
Na co dzień mieszka w Sułkowicach-Łęgu. Co mówi o swoim sukce-
sie? - To dla mnie wielkie wyróżnienie, bo do finału dostało się tylko dwudziestu 
dziewięciu uczniów spośród ponad trzech tysięcy startujących – powiedziała nam 
tuż po powrocie wicemistrzyni Polski wiedzy turystycznej. - Wiadomo, 
to była wielka praca i poświęcenie. Nim powstała prezentacja sporo czasu spędzi-
łam na wędrówkach z tatą i nauczycielami po Beskidzie Małym. Trzeba też było 
wykazać się kreatywnością. Olimpiada była olbrzymią przygodą, miałam okazję 
spotkać wielu ciekawych ludzi. W momencie ogłaszania wyników byłam bardzo 
zaskoczona. Myślałam w pierwszej chwili, że wywołują kogoś innego.
Klaudia została obsypana nagrodami, które ledwo mogła udźwignąć. 
Te najważniejsze były jednak lekkie, a są nimi indeks od uczelni współ-
organizującej olimpiadę czyli Uniwersytetu Łódzkiego (do wyboru 
geografia albo turystyka i rekreacja) oraz zaproszenie na obóz do Łu-
kęcina połączony z wycieczką do Kopenhagi. Natomiast nagrody co 
nieco ważące to m.in. namiot, koc, albumy, książki czy powerbank. 
Klaudii pozostaje życzyć, by znalazła sojuszników do projektu tworze-
nia ekologicznych szlaków. Jako redakcja też spróbujemy pomóc. Tego 
sukcesu by zapewne nie było, gdyby nie opiekunowie – nauczyciele 
CKZiU. To Justyna Kutyła, Małgorzata Latała,  Anna Mazgaj oraz 
Piotr Zwieńczak.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Krajowa wicemistrzyni
Ma plany i marzenia, by w Beskidzie Małym powstały nowe, 
uwzględniające wysokie standardy ekologiczne szlaki tury-
styczne, wytyczone poprzez malownicze, atrakcyjne tereny. 
Pierwszy krok w tym kierunku już uczyniła...

Upamiętnia ona jednego  
z prawdziwych ludzi gór, syna 
ziemi andrychowskiej – Da-
miana Burego, który zginął 
tragicznie w Tatrach 28 kwiet-
nia ubiegłego roku. Przy tej 
okazji odbyło się też nabożeń-
stwo odprawione przez księdza 
Macieja Korneckiego z parafii 
Św. Macieja w Rynku. Do te-
matu wrócimy.

jd Fot. Maria 
Jakubowska - Szczotka   

Tablica dla Damiana
Przy wejściu od strony schroniska „Leskowiec” na teren Sanktu-
arium Górskiego „Ludziom Gór” na Groniu Jana Pawła II stanęła 
3 maja tablica. 
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Po raz pierwszy w stroju arbitra pojawił się na boisku Żarka Bar-
wałd w 1971 roku. Ostatni raz zagwizdał niedawno w Grodzi-
sku (gmina Zator), kończąc mecz miejscowej drużyny z rywalami 
z Ryczowa. Ma na swoim koncie sędziowanie od najniższych klas 
rozgrywek po III ligę. Był też rozjemcą w meczach towarzyskich 
takich potentatów jak Górnik Zabrze czy Ruch Chorzów. - Sędzio-
wanie, to była w pewnym sensie rodzinna tradycja – mówi Jan Ochma-
nek. - Starszy brat, Franciszek, też był arbitrem. Od niego czerpałem wzo-
ry. Sędziował 1500 meczów. Przynależność do piłkarskiej Temidy, 
to nie była wcale łatwa sztuka. Weekendowe wyjazdy, a niekiedy 
też w środku tygodnia, szkolenia, egzaminy. Do tego dochodzi  
utrzymywanie kondycji fizycznej. Nawet tuż przed przejściem na 
sędziowską „emeryturę” dużo biegał w pobliżu domu. Miał spore 
wsparcie rodziny, zwłaszcza żony ale... - Byłam tylko na jednym me-
czu, który sędziował mąż – wspomina Kazimiera Ochmanek. 
Sędziowski jubilat nie bał się odważnych decyzji – dyktował rzuty 
karne przeciwko gospodarzom, i to w meczach, których stawką 
był awans do wyższej klasy rozgrywek. Potrafił przyznać się też 
do błędów, gdy boczni sędziowie podpowiadali mu inne rozstrzy-
gnięcie.
Mieszkanie Jana Ochmanka wypełnione jest paterami i pucha-
rami za kolejne okrągłe liczby spotkań (300, 500, 1000 i 1500). 
Ostatnio przybył najokazalszy za 2000. Arbiter – jubilat wśród 
uzyskanych odznaczeń ceni sobie najbardziej złotą i srebrną 
Odznakę Honorową Polskiego Związku Piłki Nożnej. A co da-
lej? - Na pewno będę pomagał w podokręgu Wydziałowi Sędziowskiemu 
w szkoleniach czy pracach obserwacyjnych – snuje wstępne plany. - Mogę 
też doradzać klubom sportowym. 

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Sędziowski jubilat: 
2000 razy na boisku!
W środowisku sportowym, i to też daleko poza Andrycho-
wem, jest doskonale znany. Przez czterdzieści osiem lat bie-
gał z gwizdkiem po futbolowej murawie albo z chorągiew-
ką stał przy bocznej linii. To Jan Ochmanek, mieszkaniec 
naszego miasta, który pożegnał się niedawno z piłkarską 
Temidą. Na szczęście nie rozstaje się jeszcze z piłkarskim 
środowiskiem...

To akcja, przypomnijmy, uświadamiająca i przypominająca społe-
czeństwu, że wśród nas są osoby cierpiące na autyzm. W pocho-
dzie dominowały dzieci z gminy Andrychów, ale... - Tym razem dotarło 
na marsz więcej młodzieży, przyjechali też uczestnicy z placówek z Kaczyny 
i Kalwarii Zebrzydowskiej – mówi prezes Patrycja Kołodziejczyk ze 
Stowarzyszenie Otwórzmy Drzwi na Świat organizującego marsz. - 
Pojawili się również rodzice, stąd w sumie większa frekwencja. Na skwerze 
przed Urzędem Miejskim uczestników przywitał ciepłymi słowami 
zastępca burmistrza Wojciech Polak, który także ruszył w pocho-
dzie obok przedstawiciela Rady Miejskiej – radnego Władysława 
Żydka. Trasa wiodła z Rynku przez ulicę Floriańską, koło stawu na 
plac Mickiewicza. Tutaj bynajmniej nie nastąpił koniec imprezy. Na 
uczestników czekały stoiska z bezpłatnymi posiłkami, bogaty pro-
gram artystyczny oraz animacje. Działały ponadto punkty konsulta-
cyjne niektórych firm i instytucji.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Andrychów na niebiesko

Po raz drugi ulicami miasta przeszli uczestnicy marszu „Andry-
chów zaświeci na niebiesko”. Przedsięwzięcie rośnie w siłę, gdyż 
ubiegłoroczna manifestacja zgromadziła około 600 osób, a ta 
zorganizowana 24 kwietnia br. grubo ponad tę liczbę. 
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Sukcesy uczniów andrychowskiej Trójki
 -Naukajestjakniezmiernemorze.Imwięcejjejpijesz,tymbardziejjesteśspragniony. Słowa Stefana Żeromskiego nadają 
się do opisania uczniów Trójki, którzy nie poprzestają pracować na lekcjach. Rozwijanie swoich zainteresowań pod okiem 
doświadczonych nauczycieli podczas zajęć pozalekcyjnych przynosi efekty!

Tegoroczna reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 3 w konkursach kuratoryjnych uzyskała wyniki porównywalne z osiągnięciami byłego 
Gimnazjum nr 1. W etapach szkolnych wzięło udział 141 uczniów, do rejonów awansowało 51, a w etapie wojewódzkim swoje umiejętności 
pokazało 13 naszych uczniów. Tytułem finalisty małopolskich konkursów uhonorowano 8 uczniów a laureata 5. Dodatkowo finalistami 
ogólnopolskimi (co daje jednocześnie tytuł laureata wojewódzkiego) zostało 2 uczniów.

Miłośnicy nauki o Ziemi
W tym roku z trudnymi zagadnieniami geografii gospodarczej Polski i świata zmagali się 
w etapie wojewódzkim Aleksandra Adamus, Karolina Fryt, Alicja Gałosz, Krystian 
Skowron, Przemysław Tomiczek i Julian Wdowik. Pod bacznym okiem Jolanty Ga-
łosz Karolina, Krystian i Julian wywalczyli tytuły finalistów Małopolskiego Konkursu 
Geograficznego. W grupie 15 małopolskich laureatów tego konkursu są Aleksandra, Ali-
cja i Przemek. Należy jednocześnie zaznaczyć, że Aleksandra Adamus osiągnęła najwyż-
szy wynik w województwie i zajęła I miejsce, Alicja i Przemek zajęli III miejsce. Uroczyste 
zakończenie i wręczenie nagród odbyło się 3 kwietnia na Uniwersytecie Pedagogicznym 
w Krakowie.

Miłośnik mowy 
ojczystej
W Nowym Sączu 170 
uczniów z całej Mało-
polski zakwalifikowanych 
do etapu wojewódzkiego 
Małopolskiego Konkursu 
Języka Polskiego zmagało 
się z tematem „W poszu-
kiwaniu szczęścia”. Finał 
okazał się szczęśliwy dla 
ucznia VIIIa naszej szkoły. 
Norbert Siwek przygotowywany przez Joannę Siwek zajął III miejsce w tym 
konkursie i uzyskał tytuł laureata. Wręczenie nagród z j. polskiego odbyło 
się 8 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu.

Miłośnicy sportu
W Nowym Sączu odbyły się Małopolskie Igrzyska Mło-
dzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej Dziewcząt (finały woje-
wódzkie). Fantastycznie zaprezentowały się uczennice an-
drychowskiej „Trójki”, które udowodniły, że należą do grupy 
najlepszych zespołów w Małopolsce. W  zawodach uczest-
niczyły najlepsze zespoły z powiatów: krakowskiego, nowo-
sądeckiego, wadowickiego i myślenickiego. Zawodniczki SP 
nr 3 po trudnych spotkaniach zajęły drugie miejsce i zostały 
wicemistrzyniami wojewódzkimi. Zespół w składzie: Wikto-
ria Buda, Dominika Cinal, Daria Fajfer, Emilia Kobiela, 
Wiktoria Koim, Anita Kramarz, Łucja Lubera, Joanna 
Magiera, Marta Magiera, Weronika Pałosz, Daria Ruto-
wicz, Magdalena Zaczyńska, Julia Zięba osiąga sukcesy 
pod kierownictwem trenerów: Piotra Kwaka i Pawła Burego.
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- Fundacja Apikultura została powołana w tym roku między innymi po to, 
żeby promować pszczelarstwo, zdrowy tryb życia i ochronę środowiska, pomagać 
pszczelarzom, edukować dzieci i młodzież, a także aktywizować seniorów i osoby 
niepełnosprawne, którzy w pszczelarstwie dostrzegają interesujące hobby. Planując 
początkową działalność Fundacja Apikultura miała na względzie przede wszyst-
kim miłe spotkania z ludźmi, opowiadanie o pszczołach i miodzie oraz sadzenie 
roślin miododajnych. Niestety życie zweryfikowało plany. Dlatego zaczynamy od 
pomagania. – przekazują przedstawiciele Fundacji. - Dzięki mediom chcemy 
dotrzeć do szerokich mas z przesłaniem, jak ważne są pszczoły i dlaczego wszyscy 
musimy o nie dbać.  Popieramy działania fundacji i będziemy śledzić ich 
akcje. Wielkie Brawa!

Oprac. p

Fundacja Apikultura
Wiosną tego roku w Kleczy Dolnej powstała fundacja mająca na 
celu uświadamianie o niezbędnej roli pszczół w naszym środo-
wisku, ich ochronę oraz popularyzowanie zdrowego trybu życia. 

Stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu otrzymali:
- Tomasz Sordyl 3 000, 00 zł brutto
- Albert Sordyl 1 000, 00 zł brutto
- Grażyna Kidoń 1 000, 00 zł brutto
- Kamil Drzazga 1 000, 00 zł brutto
- Michał Smolec 1 000, 00 zł brutto
- Dominika Smolec 1 000, 00 zł brutto
- Zuzanna Piekarczyk 1 000, 00 zł brutto
Łączna kwota: 9 000,00 zł. brutto

Stypendium za wysokie osiągnięcia Gminy Andrychów w dziedzinie kultury 
odebrali:
- Emilia Bury 1 500, 00 zł brutto
- Karolina Magiera 1 000, 00 zł brutto
- Dominika Maszczyńska 1 000, 00 zł brutto
- Jacek Stuglik 1 000, 00 zł brutto
Łączna kwota: 4 500,00 zł.
Stypendystom gratulujemy!              mn

Stypendia Burmistrza przyznane
Burmistrz Miasta i Gminy Andrychów na podstawie uchwały 
Rady Miasta przyznał jednorazowe stypendia artystyczno-
-kulturalne oraz sportowe w 2019 r.

Julia jest uczennicą klasy IIIA Gimnazjum w Inwałdzie, a jej nauczy-
cielką języka angielskiego od początku szkoły jest Katarzyna Ficek. 
Obie były gośćmi Radia Andrychów, gdzie opowiadały, jak Julia 
przygotowywała się do konkursu, jak szło jej w poprzednich latach, 
jakie to były wielkie emocje… Najlepsza anglistka wśród małopol-
skich gimnazjalistów powiedziała nam, że na jej drodze do sukcesu 
równie ważne były kolejne zwycięstwa, jak i porażki. - One też mogą 
dużo nauczyć – dodaje Julia.
Nasza wspaniała gimnazjalistka osiągnęła najlepszy wynik spośród 
wszystkich wyróżnionych uczniów, uzyskując 116 punktów na 120 
możliwych do zdobycia, czyli 97%. I to to dało jej pierwsze miejsce 
w całym województwie małopolskim! Warto nadmienić, iż uczenni-
ca, począwszy od klasy VI szkoły podstawowej, rokrocznie zdoby-
wała tytuł finalistki tego konkursu. Ponadto wielokrotnie była laure-
atką licznych konkursów gminnych. 
Teraz – co zdradziła nam Julia – wybrała już liceum językowe w Kra-
kowie, gdzie tylko język polski jest wykładany po polsku, wszystkie 
inne przedmioty – po angielsku. Naukę w tym liceum Julia Smolec 
rozpocznie od września. Laureatce i jej nauczycielce gratulujemy! 

mn   Fot. Marek Nycz

Złota Julia
Julia Smolec – uczennica Gimnazjum w Inwałdzie zwycię-
żyła w Małopolskim Kuratoryjnym Konkursie Języka Angiel-
skiego dla uczniów klas gimnazjalnych. W finale pokonała 
setki najlepszych, a wśród nich 22 głównych laureatów. 

Miłośnicy przedmiotów ścisłych 
W Małopolskim Konkursie z Fizyki reprezentant Trójki Krystian 
Skowron rozwiązał wszystkie finałowe zadania i jako jedyny w tym 
roku uzyskał komplet punktów i pierwsze miejsce w klasyfikacji kon-
kursowej. Tytuł laureata konkursu z fizyki zwalnia Krystiana z części 
przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego oraz gwarantuje wstęp do 
dowolnie wybranej szkoły ponadgimnazjalnej w kraju. Opiekunem 
naukowym Krystiana jest Alicji Kies.
W finale centralnym tegorocznej edycji XIV Olimpiady Matematycz-
nej Juniorów wzięło udział 257 uczestników. W tym roku szkolnym 
reprezentanci Trójki: Aleksandra Adamus i Krystian Skowron 
zostali finalistami etapu ogólnopolskiego, co daje tytuł laureata woje-
wódzkiego, zwolnienie z części matematycznej egzaminu gimnazjal-
nego i wstęp do każdej szkoły ponadgimnazjalnej w kraju. Aleksan-
dra Adamus, Krystian Skowron i Szymon Wysogląd prezentowali 
swoje umiejętności matematyczne i reprezentowali SP 3 także w Ma-
łopolskim Konkursie Matematycznym, gdzie zdobyli tytuły finali-
stów. Opiekunem naukowym uczniów jest Robert Małysiak.
Małopolski Konkurs Chemiczny również z akcentem andrychow-
skim. Tytułem finalisty zostali nagrodzeni: w kategorii szkół podsta-
wowych Dawid Skowronek oraz Aleksandra Adamus w kategorii 
klas gimnazjalnych. Opiekunami uczniów są Agnieszka Korzeniow-
ska oraz Piotr Gałosz.

Maciej Tomiczek, Zespół ds. Promocji  SP 3 Fot. SP 3
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Proces przyjmowa-
nia wniosków polega 
na sprawdzeniu po-
prawności zawartych 
w nim danych z do-
stępnymi dokumen-
tami, rejestrami i ewi-
dencjami, złożeniu 
całej dokumentacji 
związanej z dowo-
dem osobistym oraz 
wprowadzeniu do Rejestru Dowodów Osobistych. Od 6 sierpnia 
2010 roku obowiązują okresy ważności dokumentu tożsamości. Do-
kument wydawany i ważny jest  5 lat dla osób, które nie ukończyły 
5. roku życia oraz 10 lat dla osób, które ukończyły 5. rok życia. Od 1 
marca 2015 nie są wydawane dowody na czas „nieokreślony”. Wcze-
śniej osoby, które ukończyły 65. rok życia mogły otrzymać doku-
ment ważny bezterminowo. Okres oczekiwania na dowód osobisty 
to 30 dni od daty złożenia wniosku. Najwięcej wniosków składanych 
jest w okresach przedświątecznych oraz wakacyjnym. 
Od 4 marca 2019 wydawany jest e-dowód, który od poprzedniego 
różni się dodatkową warstwą elektroniczną – ma wbudowany chip. 
E-dowód pozwala na elektroniczną komunikację z administracją pu-
bliczną i innymi podmiotami. Umożliwia: zalogowanie się m.in. do 
platformy administracji publicznej ePUAP, elektroniczne podpisy-
wanie dokumentów oraz dodatkowo korzystanie z automatycznych 
bramek na zagranicznych lotniskach. E-dowodem posługujemy 
w analogiczny sposób jak kartą płatniczą: przykładamy dokument 
do czytnika. Osoby, które złożyły wniosek o dowód po 4 marca 2019 
są posiadaczami nowej jego formy. Jeżeli posiadamy ważny dowód 
osobisty w starym wydaniu nie musimy wymieniać go na e-dowód. 
Po utracie daty ważności nasz kolejny dokument będzie miał już 
nowoczesną formę. Od 4 marca w andrychowskim Wydziale Spraw 
Obywatelskich przyjęto już blisko 600 wniosków o wydanie dowo-
du osobistego. Wszystkie te osoby zostały lub zostaną posiadaczami 
nowego e-dowodu. 

Oprac. ap   Fot. Ministerstwo Cyfryzacji 

Czas e-dowodów
Dowód osobisty to dokument, z którym się nie rozstajemy. 
Pozwala potwierdzić naszą tożsamość i obywatelstwo. W 2018 
roku w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego 
w Andrychowie wydano 4 730 dokumentów tożsamości. 

W turnieju wzięło udział pięć zespołów: 
SP 11 z Nowego Targu, SP 155 z Krakowa, SP 2 z Wieliczki, ZSP 
z Muszyny oraz SP4 z Andrychowa.

Każda drużyna rozegrała 4 spotkania. Andrychowianki wygrywając 
wszystkie mecze zajęły I miejsce.

Wyniki:
I miejsce Sp 4 Andrychów
II miejsce SP155 Kraków
III miejsce SP 11 Nowy Targ
IV miejsce SP 2 Wieliczka
V miejsce ZSP Muszyna

Skład naszej mistrzowskiej drużyny: Milena Frączek, Natalia To-
miczek, Weronika Targosz, Julia Polak, Karolina Pytel, Kor-
nelia Wołek, Milena Jaworska, Adrianna Brońka, Julia Śliwa, 
Emilia Góral.
W dniach 23 - 26 maja 2019 dziewczynki będą walczyć w Finałach 
Ogólnopolskich w Głuchołazach. Opiekunek drużyny jest Ewa 
Bury.

Źródło: SP 4   Fot. SP 4

Małe-Wielkie Mistrzynie 
Województwa w piłce siatkowej

W piątek 26 kwietnia, w Myślenicach uczennice Szkoły Pod-
stawowej Nr 4 w Andrychowie pokonały wszystkie drużyny 
w Finale Wojewódzkim w Piłce Siatkowej i zdobyły Mistrzo-
stwo Województwa Małopolskiego. 
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nowinki

- Przygotowaliśmy początkowo 250 sadzonek – mówi zastępca nadleśnicze-
go Arkadiusz Zaśko. - Już w pierwszej godzinie rozeszły się niemal wszyst-
kie. Zorganizowaliśmy natychmiast dodatkową partię czyli kolejne 250. Małe 
drzewka pochodzą ze szkółki leśnej w Kętach Podlesiu. Przekazywa-
no je chętnym w ekologicznych, papierowych torebkach z logo La-
sów Państwowych. Jak dowiedzieliśmy się z kolei od nadleśniczego 
Jerzego Potockiego, Nadleśnictwo Andrychów przeznaczy do na-
sadzeń w tym roku około 400 tysięcy sadzonek, z tego pewna część 
trafi do szkół, a także organizacji zrzeszających seniorów. 

jd   Fot. Jacek Dyrlaga 

Sadzili i rozdawali...
Ponad pięćset sadzonek drzewek rozdało nieodpłatnie 
Nadleśnictwo Andrychów w ramach ogólnopolskiej akcji 
„#sadziMY”. To przedsięwzięcie, któremu patronuje prezy-
dent Andrzej Duda. Akcję przeprowadzono w ostatni piątek 
kwietnia przed siedzibą nadleśnictwa przy ulicy Słowackiego.

- Idea reaktywowania gniazda „Sokoła” w Andrychowie powstała już parę 
lat temu, gdy na ścianie frontowej Szkoły Podstawowej nr 2 odsłonięto tablicę 
upamiętniającą tę organizację – mówi pochodzący z Wadowic dr hab. 
Andrzej Nowakowski, pomysłodawca andrychowskiego przedsię-
wzięcia i podobnych inicjatyw w południowej Polsce. - Jesienią ubiegłe-
go roku nastąpiła rejestracja sądowa. Nie obyło się bez problemów, gdyż 
sąd wpisał błędną nazwę i trzeba było wnosić o sprostowanie. Tak 
czy inaczej „Sokół” wykluwa się. Jego siedziba znajduje się w Zespo-
le Szkół nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej czyli w popularnej „Baweł-
niance”. Zarząd tworzą: Grażyna Gwoździewicz (prezes), Danuta 
Stysło (wiceprezes), Olgierd Morawski (sekretarz), Kinga Zając 
(skarbnik), Janusz Cepcer (naczelnik). Członkowie Komisji Rewi-
zyjnej: Dorota Włodarczyk (przewodnicząca), Magdalena Bałys 
i Daria Skalska-Węglarz. Jest to zarazem grupa założycielska, któ-
rą uzupełniają Magdalena Gawęda i Aneta Stawowczyk.
Prezes Grażyna Gwoździewicz a zarazem dyrektor „Bawełnianki” 
zapowiada działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej, w tym tak-
że wśród seniorów. Będą też kultywowane dawne tradycje. Pierwsza 
próba odbyła się w inwałdzkiej „Złotej Rybce” (zob. foto), gdzie po 
Świętach Wielkanocnych zorganizowano dla członków i sympaty-
ków „Święconkę”. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Andrzeja 
Nowakowskiego, był też Rafał Stuglik, historyk, przewodniczący 
Komisji Kultury Sejmiku Samorządowego Województwa Małopol-
skiego. Oficjalna inauguracja działalności Towarzystwa Gimnastycz-
nego w naszym mieście nastąpi w czerwcu. Tymczasem andrychow-
skie gniazdo zaistniało już na forum krajowym w Warszawie, gdzie 
24 kwietnia wiceprezes Danuta Stysło uczestniczyła w obchodach 
100-lecia powstania Związku Towarzystw Gimnastycznych w Polsce.
Przypomnijmy, iż w najlepszych czasach okresu międzywojennego 
do andrychowskiego „Sokoła” należało ponad stu dziesięciu człon-
ków, reprezentantów mieszczaństwa, inteligencji i pracowników 
miejscowych zakładów.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Wykluwa się 
gimnastyczny „Sokół”
Po osiemdziesięciu latach przerwy wznawia w Andrychowie 
działalność Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Od-
bywa się to na razie drobnymi kroczkami, a nawet z pewny-
mi przeszkodami. 

W tym roku przygotowano 11 tras o łącznej długości prawie 90 km. 
Z przyczyn niezależnych od organizatora zmieniono termin akcji 
z 26 kwietnia na 17 czerwca. Początek akcji będzie miał miejsce na 
terenie parkingu przy basenie kąpielowym w Andrychowie od godz. 
8:00. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w pakiet starto-
wy oraz identyfikator. Oficjalne otwarcie wydarzenia odbędzie się 
o godz. 9:00. Następnie uczestnicy zostaną przewiezieni autokarami 
na wyznaczone miejsca startu w Rzykach Jagódkach, Rzykach Pra-
ciakach, Kocierzu, Zagórniku, a bardziej wytrwali już z Andrychowa 
zaczną marsz szlakami.

p

„Czyste Beskidy” po raz 
drugi w Andrychowie

-AndrychówjestpołożonywpięknejokolicygórBeskidu
Małego.Naszymcelemjestzwrócenieuwaginaproblem
śmieci pozostawionych na górskich szlakach i nie tylko
tam przez pseudoturystów. – mówią organizatorzy akcji 
z Koła PTTK „Chałupa” przy ASM w Andrychowie. 
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społeczeństwo

W gminie Andrychów opiekę nad kobietami w ciąży oraz po 
rozwiązaniu sprawują położne: Agnieszka Belak, Lidia 

Bizoń, Katarzyna Pająk, które prowadzą Szkołę Matek – Szkołę 
Rodzenia. Realizują one kompleksową pielęgnacyjną opiekę położ-
niczo-neonatologiczno-ginekologiczną. 
Położne bardzo wcześnie obejmują pacjentki opieką – mają obowią-
zek dotarcia do niej do 48 godzin od momentu zgłoszenia. Biorąc 
pod uwagę krótki pobyt w szpitalu po rozwiązaniu – 2 doby po poro-
dzie siłami natury oraz po cesarskim cięciu – jest jedną z pierwszych 
osób, która ma kontakt z mamą i noworodkiem. 
- Niejednokrotnie się zdarza, że w dniu wyjścia ze szpitala pacjentka dzwoni 
i prosi o wizytę. Jesteśmy wyczekiwane przez mamy (…) To jest 3 doba, kiedy 
ciężar odpowiedzialności za noworodka spada na pacjentkę. Jej stan fizyczny 
i psychiczny bywa różny. Kobieta zabiera dziecko do domu i dla własnego kom-
fortu, bezpieczeństwa prosi o wizytę – mówi Katarzyna Pająk. 
Położna obejmuje opieką niemowlaka do 8 tygodnia życia. W czym 
czasie odwiedza go w domu 4-6 razy. Zapewnia również opiekę mło-
dej mamie. Jeżeli matka dziecka potrzebuje większej ilości spotkań 
również może na nie liczyć. Położne są do dyspozycji pacjentki także 
w dni ustawowo wolne od pracy, kiedy sytuacja tego wymaga. 
Panie prowadzą też zajęcia dla przyszłych mam: Szkoła Matek – 
Szkoła Rodzenia.

Warsztaty odbywają się raz w tygodniu i od wielu lat cieszą się nie-
słabnącą popularnością. Ciężarne, pod okiem prowadzącej, zgłę-
biają wiedzę teoretyczną m.in.: zmiany fizjologiczne pojawiające się 
w trakcie ciąży, etapy rozwoju płodu, radzenie sobie z codziennymi 
dolegliwościami, okresy porodu, higiena i karmienie noworodka. 
Spotkania te są dobrą okazją do poznania się z położnymi i nabrania 
zaufania, co ułatwi kobiecie późniejszy kontakt z paniami. Miłym 
trendem, jaki obserwują andrychowskie położne jest coraz większa 
ilość panów – przyszłych tatusiów, którzy biorą udział w zajęciach 
razem z partnerkami.
- Czasy, kiedy ciąża była domeną kobiet minęły. Dzisiaj to jest świadome prze-
żywanie tego stanu z kobietą. Panowie często decydują się na poród rodzinny. 
Dzięki zajęciom mają świadomość, jaka jest ich rola w porodzie i  jak pomóc 
–  mówi Lidia Bizoń. Większość ciężarnych, które biorą udział w za-
jęciach to kobiety, które spodziewają się pierwszego dziecka. Są też 
te, które podczas kolejnej już ciąży wracają, aby odświeżyć wiado-
mości i miło spędzić czas. Bycie matką to praca 24 godziny na dobę 
– najtrudniejsze a zarazem najcudowniejsze zadanie dla wielu kobiet, 
do którego uczestniczki andrychowskiej Szkoły Matek przygotowują 
się już będąc w ciąży. 

ap   Fot. Anna Piotrowska

Przyszła mama w szkole rodzenia 
Bezpłatna opieka położnej środowiskowej podstawowej opieki zdrowotnej przysługuje każdej kobiecie już od 21. tygodnia ciąży. 
Opieka ta polega na spotkaniach edukacyjnych prowadzonych przez położną. Jednak, aby móc z nich skorzystać, przed 21. tygo-
dniem ciąży trzeba złożyć deklarację wyboru położnej w placówce, która ma podpisaną umowę z NFZ.
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policja/komunikaty

Podkradał kwiaty w parku
Strażnicy Miejscy złapali na gorącym uczynku mężczyznę, który pod-
kradał w parku świeżo posadzone kwiaty. Nie tylko odebrano mu sa-
dzonki, ale sam musiał je ponownie posadzić. - Zdarzenie miało miejsce 
11 kwietnia. Tego dnia około godziny 14.00 operator monitoringu miejskiego 
zauważył podejrzanie zachowującego się mężczyznę, który wyrywał sadzonki 

nowo zasadzonych kwiatów z klombu zlokalizowanego na terenie Parku Miej-
skiego – mówi Krzysztof  Tokarz, komendant Straży Miejskiej w An-
drychowie. - Wszystkie sadzonki zostały odzyskane, a rabuś zmuszony do 
ich ponownego posadzenia. Teraz zostanie mu przedstawiony zarzut z art. 119 
Kodeksu Wykroczeń, za co grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo 
grzywna. Opisana kradzież nie jest wyjątkiem, bo jak się dowiadujemy 
w Urzędzie Miejskim, wciąż dochodzi do podobnych sytuacji.

Piraci drogowi w akcji
17 kwietnia policjanci z wadowickiej drogówki zatrzymali dwóch 
kierowców, którzy w Nidku w obszarze zabudowanym przekroczyli 
prędkość o ponad 50 km/h. Około godz. 14:30 mundurowi zatrzy-
mali do kontroli drogowej kierującego Oplem, który przekroczył 
dozwoloną prędkość o 67 km/h. W terenie zabudowanym jechał 
z prędkością 117 km/h. Za dużo na liczniku miał również kierujący 
Oplem, który pędził z prędkością 102 km/h, przy dopuszczalnej 50 
km/h. Kierowcy stracili prawa jazdy na trzy miesiące, zostali ukarani 
mandatami oraz punktami karnymi.

Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał 
nietrzeźwego kierującego
Policjantem jest się w każdej chwili, nie tylko będąc na służbie. Do-
wiódł tego funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego andrychowskie-
go komisariatu, który w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeź-
wego kierującego (mężczyzna miał blisko 3 promile alkoholu).
18 kwietnia kilka minut przed godziną 10:00 w miejscowości Jaszczu-
rowa st. asp. Przemysław Listwan mając dzień wolny od pracy jechał 
swoim samochodem, gdy nagle jego uwagę zwrócił fiat jadący w kie-
runku Suchej Beskidzkiej. Kierujący tym pojazdem nieprawidłowo 
wykonał manewr wyprzedzania samochodu, którym poruszał się 
funkcjonariusz, powodując jednocześnie zagrożenie bezpieczeństwa 

reklama

w ruchu drogowym. Jadący przed policjantem kierowca 
fiata poruszał się tzw. „zygzakiem”, w pewnym momen-
cie wyprzedził dwa kolejne pojazdy i zjechał na stację 
benzynową. Policjanta zaniepokoiło takie zachowanie 
kierowcy, które wskazywało, że może być on nietrzeź-
wy. Pojechał za nim i podbiegł do samochodu, otworzył 
drzwi i uniemożliwił kierowcy kontynuowanie dalszej 
jazdy. Jak się okazało kierowca był nietrzeźwy. Funk-
cjonariusz powiadomił o sytuacji dyżurnego wadowic-
kiej jednostki, który skierował na miejsce patrol ruchu 
drogowego. Przybyli na miejsce mundurowi sprawdzili 
trzeźwość mężczyzny – urządzenie wskazało 2,9 promi-
la alkoholu w organizmie. 60-latkowi zatrzymano prawo 
jazdy. Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwo-
ści grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności. Policjanci 
apelują, by każdy reagował na niebezpieczne za-
chowanie innych uczestników ruchu drogowego. 
Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych użyt-
kowników drogi.

Osobówka na ścianie sklepu
29 kwietnia w Gierałtowicach na ul. Zatorskiej samo-
chód osobowy wypadł z drogi i uderzyłw budynek skle-
pu. Jedna osoba poszkodowana, nie została zabrana do 
szpitala. Z budynku sklepu zostały ewakuowane cztery 
osoby. Obiekt został lekko uszkodzony. 

Dyrekcja wadowickiego Zespołu Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Wadowicach wystawiła na sprzedaż budynek, który 
do niedawna stanowił najstarszą część szpitala. Nierucho-
mość mieści się przy ulicy Karmelickiej 12. Miało siedzibę 
tu kilka oddziałów, przeniesionych już do nowego pawilonu. 
Znajdowała się tu także jedyna w powiecie stacja krwiodaw-
stwa, dla której poszukiwane jest obecnie nowe lokum. War-
tość wystawionego na sprzedaż budynku i działki po nim to 
dwa miliony złotych. Przetarg odbędzie się 26 czerwca.  
                 jd

Wadowicki szpital 
chce sprzedać nieruchomość

Rubryka redagowana na podstawie bieżących doniesień 
Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej.

Na sygnale
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Redakcja Radia Andrychów rozpoczyna przygotowania do akcji pro-
mocyjnej, mającej na celu poprawę jakości odbioru naszej radiostacji. 

Staramy się by ramówka Radia Andrychów była atrakcyjna dla naszych 
słuchaczy. Prowadzimy audycje kulturalne, społeczne czy historyczne, 
stałym punktem programu jest informacyjna audycja poranna. Na na-
szych falach usłyszeć można muzykę pop/rock, folkową czy disco, gramy 
również „po andrychowsku” promując zespoły z naszego regionu. Do-
tychczasowe audytorium Radia Andrychów to ok. 10 tysięcy słuchaczy. 
Zwiększając możliwość odbioru radia, zwiększymy jednocześnie liczbę 
naszych słuchaczy. Staramy się również na bieżąco poznawać oczekiwania 
i preferencje słuchaczy dzięki bezpośrednim formom kontaktu. 

Co to jest DAB+?
DAB (Digital Audio Broadcasting) to technika, która pozawala na emisję pro-
gramów radiowych w jakości cyfrowej – w odróżnieniu od techniki FM, gdzie 

programy emitowane są w sposób analogowy. Różnice pomiędzy analogowym FM 
a cyfrowym DAB+ możemy sobie wyobrazić podobnie jak różnice pomiędzy 
dawną telewizją analogową a obecną cyfrową w standardzie DVB-T. Radio 
DAB oznacza jednakową bardzo dobrą jakość, bez szumów, trzasków i za-
kłóceń charakterystycznych dla emisji analogowych, aż do osiągnięcia krytycznie 
małej mocy odbieranego sygnału. Odmienna jest również „organizacja” stacji 
radiowych na skali. Są one pogrupowane w rodzaj paczek, które nazywamy mul-
tipleksami. Każdy multipleks ma swój kanał. Do sygnału audio stacji radiowej 
możliwe jest również dołączenie m. in. grafik (zdjęć) oraz tekstów (np. wiadomo-
ści lub opisów nadawanych audycji). Technologia DAB+ używana jest obecnie 
w ponad 20 krajach, głównie europejskich. Norwegia na przykład, dokonała 
już przejścia z radia analogowego na cyfrowe: nadajniki analogowe zostały w tym 
kraju wyłączone, a obowiązującym standardem został DAB+. 
Zapraszamy do zakupu odbiorników DAB+ i słuchania nas w jesz-
cze lepszej jakości!                                                                           p

RADIO ANDRYCHÓW NA FALACH 
CYFROWYCH DAB+

Od 1 maja Radio ANDRYCHÓW udostępniamy w cyfrowej jakości w systemie DAB+ na kanale 8D. W technologii DAB+ można 
nas słuchać m.in. na obszarze powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego, bielskiego czy chrzanowskiego. Jednocześnie nadal 
nadajemy na falach średnich (1584 kHz) oraz w Internecie. Nadawanie cyfrowe jest szansą na rozwój i daje możliwości 
lepszego dotarcia do słuchaczy.

W niedzielę 2 czerwca nasze radio otworzy drzwi redakcji dla Słuchaczy i Czytelników!
Dziennikarze oprowadzą wszystkich zainteresowanych po redakcji, jednocześnie 
zdradzając tajniki swojej pracy. Chętnie porozmawiamy z Wami, a także pokażemy 
pracę w reżyserce czy studiu nagraniowym. 
Chcesz zobaczyć, jak wygląda praca w radiu lub dowiedzieć się czegoś więcej o jego 
strukturze? Pragniesz spersonalizować głosy, które na co dzień słyszysz w domowym 
radioodbiorniku?
Zapraszamy do nas 2 czerwca w godz. 9.00 - 14.00

Mieścimy się budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 74.

Zapraszamy na dzień otwarty w Radiu Andrychów !

Zapraszamy na dzień otwarty!
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kultura

Każdy, kto przybył na piątkowe wydarzenie, już na wej-
ściu poczuł uroczystą atmosferę, gdyż powitany był 

dźwiękami muzyki na żywo wykonywanej przez muzyków 
z Miejskiej Orkiestry Dętej „Andropol” z Andrychowa.  

- Jest kilka powodów dla których się dziś spotkaliśmy. Kaziu, 
rozwijając swoją twórczość, ale ją również ubogacając, udowadnia, 
że starość nie musi się chować po kątach, nie musi wszystkim ustę-
pować z drogi, że starość to normalny okres życia, jak każdy inny 
godny szacunku. Drugim ważnym powodem jest fakt, iż Kaziu, po 
raz pierwszy tak publicznie, prezentuje swoją drugą pasję, czyli twórczość poetycką. 
O tym, że pisał swoje wiersze od wczesnej młodości, wiedziało niewielu. Nawet 
ja, znająca go 44 lata, o tym nie wiedziałam. W ubiegłym, roku wydał swoje 
dwa tomiki, ale z uwagi na niski nakład nie znalazły wielu czytelników. Teraz 
pomiędzy obrazami, można niektóre z nich przeczytać, jak również w katalogu 
towarzyszącym wystawie. – mówiła Maria Biel-Pająk otwierając wystawę.

Wisienką na torcie było uhonorowanie Kazimierza Jończego odzna-
ką Gloria Artis. Wręczył je artyście Paweł Soroka – politolog, dzien-
nikarz i poeta, który z Grupą Twórców MY przyjaźni się od przeszło 
40 lat. Gloria Artis (Medal Zasłużony Kulturze) nadawany przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom szczególnie 
wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności 
kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. - Gratuluję 
ogromnego dorobku w dziedzinie malarstwa, upowszechniania kultury, a także 
w dziedzinie poezji. Czuję ogromną satysfakcję, iż mogę wręczyć Panu to ważne 
odznaczenie, jednocześnie życzę wielu lat dalszej takiej aktywności twórczej i tak 
ogromnej aktywności w dziedzinie upowszechniania kultury. – mówił profe-
sor Soroka przypinając oznaczenie na klapie marynarki artysty. Na 
zakończenie mowy licznie zgromadzeni goście odśpiewali artyście 
gromkie „Sto lat!”
- To już wiesz Kaziu ile masz żyć. – podsumowała pani Maria - Podzielę się 
z Państwem jeszcze dewizą, którą napisał bp Jan Chrapek: Idź przez życie tak, 
by Twoje ślady przetrwały Cię, myślę, że Tobie Kaziu to się udało. Wznosząc 
toast za Twoje zdrowie, życzymy Kaziowi, by rozwijał dalej swoją twórczość i by 
kurz niepamięci jego śladów pozostawionych na polskiej ziemi, nigdy nie zasypał. 
Odbierając kwiaty, upominki i życzenia Pan Kazimierz nie ukrywał 
wzruszenia, że tak wielu przyjaciół przybyło na jego wernisaż. 
- W wierszu pisałem „Zachwyciły się oczy moje misterium natury...”, ale dziś 

oczy moje zachwyciły się Państwem, że przyszliście na moją wystawę. Jak widzę, 
przyszli sami przyjaciele. Jest to dla mnie zaszczyt, że wokół mam ich wielu, 
zawsze dobrze mi życzyli na każdej wystawie, ale żadna nie była tak uroczysta 
jak ta. – mówił artysta.

Na otwarciu obecni byli m.in.: Wiceburmistrz Andrychowa Woj-
ciech Polak, Radni Rady Miejskiej, Dyrektor CKiW Marianna Żmija, 
wspomniany wcześniej prof. Paweł Soroka, przedstawiciele: Grupy 
Twórców MY, Towarzystwa Miłośników Andrychowa, Miejskiej 
Rady Seniorów w Andrychowie, UTW w Andrychowie, Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Wadowickiej, RSTK w Chełmku, Grupy 
Literackiej WYRAZ w Kętach oraz przyjaciele i wielbiciele sztuki.
My również życzymy Panu Kazimierzowi zdrowia i kolejnych lat ak-
tywności twórczej.

Wystawie towarzyszy folder, którego druk został sfinansowany przez 
Gminę Andrychów.

Autor wystawy składa serdeczne podziękowania:
- Jerzemu Chylewskiemu – Prezesowi Małopolskiej Spółdzielni Han-
dlowej „Wizan”
- Marii Biel-Pająk
- Zbigniewowi Jurczakowi
- Gminie Andrychów
- Dyrektor CKiW w Andrychowie i pracownikom
- Grupie Twórców MY
- Miejskiej Orkiestrze Dętej „Andropol” z Andrychowa

Wystawa prezentowana jest do 2 czerwca 2019 r. 
Zapraszamy!

p   Fot. Anna Płonka

Gloria Artis dla Kazimierza Jończego
W gronie rodziny, przyjaciół i wielbicieli sztuki upłynął piątkowy wieczór 26 kwietnia. Uroczyste otwarcie wystawy malarstwa 
andrychowianina Kazimierza Jończego poprowadziła Maria Biel-Pająk – współzałożycielka Grupy Twórców MY.
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społeczeństwo

Suto zastawione stoły uginające się pod ciężarem smakołyków, 
unoszący się powietrzu aromat potraw, uśmiechnięte gospodynie 

w strojach regionalnych to prawdziwa wizytówka corocznego wy-
darzenia organizowanego przez panie z SGW. Tradycyjnie imprezę 
poprowadziła prezes Czesława Wojewodzic, która powitała przy-
byłych gości, a byli wśród nich m.in. przedstawiciele małopolskich 
samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich, spółdzielcy, 
przedsiębiorcy i liczni sponsorzy oraz przyjaciele Stowarzyszenia. 
Gminę Andrychów reprezentowali burmistrz Tomasz Żak i jego 
zastępca Wojciech Polak, a także przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof  Kubień wraz z radnymi. W wydarzeniu wziął również 
udział Burmistrz Landgraaf  Raymond Vlecken. Wszyscy przybyli 
mieli okazję degustować wyborne potrawy, jakie przygotowało kilka-
naście Kół Gospodyń Wiejskich. 

Wieczór uatrakcyjniły występy artystyczne: Marii Walczak oraz dzieci 
z ZSS w Targanicach.
Jury w składzie: Zofia Oboza, Stefania Matejko-Zaremba, Mar-
lies Dreissen wyłoniło zwycięzców w kilku konkursach:
Palma Wielkanocna – tu zwyciężyło KGW Andrychów;
Stroik Wielkanocny – pierwsze miejsce przyznano KGW Roczyny;
Koszyczek ze święconką – KGW Roczyny;
Nalewka – KGW Targanice.
Główny konkurs dotyczył stołów wielkanocnych. Jury w składzie: 
Jadwiga Sopicka, Maria Komendera, Dariusz Tobiasiewicz 
oraz gościnnie Burmistrz Landgraaf  Raymond Vlecken wyłoniło 

zwycięzców. Grand Prix przypadło KGW Rzyki. Potrawy przy-
gotowane przez te właśnie gospodynie skradły serca i podniebienia 
decydujących. Pierwsze miejsce jury przyznało ex aequo KGW Kle-
cza Zarąbki, Roczyny oraz Zagórnik. Na drugim miejscu, również ex 
aequo, KGW Andrychów, Frydrychowice, Głębowice, Świnna Porę-
ba. Na trzecim miejscu uplasowały się koła z Brzezinki Dolnej, Gie-
rałtowiczek, Nidku, Sułkowic-Bolęciny, Sułkowic-Łegu, Targanic 
Dolnych, Targanic Górnych.  Wszystkie nagrodzone koła odebrały 
z rąk sponsorów nagrody.
Podczas wystąpień zaproszeni goście dziękowali wspaniałym gospo-
dyniom za zaproszenie i składali życzenia świąteczne.

ap   Fot. Jarosław Skupień 

Wielkanocne stoły po raz kolejny: 
Grand Prix dla Rzyk
13 kwietnia w Kocierz Hotel&Spa w Baciarskiej Chacie odbył 
się 19. Konkurs Stół Wielkanocny, organizowany przez Sto-
warzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie.

- Praca powinna składać się z dwóch części: obrazu w formacie A3, przedstawiającego ulubione zielone miejsce w gminie 
Andrychów, wykonanego z materiałów recyklingowych oraz krótkie opowiadanie o tematyce ekologicznej, rozpoczynające się 
od słów „W mojej zielonej Ojczyźnie…” – czytamy w Regulaminie Konkursu. Samodzielnie wykonane prace 
należy składać do 18 maja 2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Andrychowie, ul. Krakowska 74 
w godzinach: pon. od 8.00 do 16.00, wt.-pt. od 10.00 do 18.00. 
Zwycięzca będzie rządził Andrychowem  w czasie tegorocznej edycji „Bajkolandii” (2 czerwca) i otrzyma 
wtedy klucz do miasta (zob. foto).
Regulamin Konkursu dostępny na www.andrychow.eu/konkurs-andrychow-moja-mala-zielona-ojczyzna
Powodzenia!             p

Konkurs na Małego Burmistrza Andrychowa
Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie oraz Centrum Kultury i Wypoczynku w An-
drychowie we współdziałaniu z Burmistrzem Andrychowa ogłaszają konkurs na Małego 
Burmistrza. Konkurs plastyczno-literacki pt. „Andrychów – moja mała zielona Ojczyzna” skie-
rowany jest do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. 
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wspomnienia

W wieku 89 lat zmarł 
Janusz Kun. To oso-
ba mająca szczególny 
wpływ na rozwój go-
spodarczy i społeczny 
Andrychowa. Pocho-
dził z Pabianic, po stu-
diach na Politechnice 
Łódzkiej w połowie 
lat pięćdziesiątych 
ubiegłego stulecia jako 
młody inżynier został 
skierowany do pracy 
w Andrychowskich 
Zakładach Przemy-
słu Bawełnianego. Po 
wypełnieniu tego kon-
traktu mógł wybierać 
w ofertach zatrudnienia w wielu innych firmach w całym kraju. On 
pozostał jednak w naszym mieście. Awansował od mistrza przez 
kolejne szczeble zawodowe na wicedyrektora (1972 r.) i  dyrektora 
(1977 r.) AZPB Andropol, a po przekształceniach firmy w spółkę 
został jej prezesem. Dał się także poznać jako propagator sportu 
oraz turystyki. Przez trzynaście lat pełnił funkcję prezesa Klubu 
Sportowego Beskid, a także zasiadał w Zarządzie Oddziału Zakłado-
wego PTTK Andropol. Był też wieloletnim radnym, członkiem Pre-
zydium Powiatowej Rady Narodowej w Wadowicach. W 2003 roku 
Rada Miejska w Andrychowie doceniła dokonania Janusza Kuna na-
dając mu tytuł i medal „Zasłużony dla Gminy Andrychów”. Pogrzeb 
odbył się 24 kwietnia. Byłego dyrektora pochowano na cmentarzu 
komunalnym w Andrychowie.
Red.

Janusz Kun

Nie żyje legenda andrychowskiej „Solidarności” – Helena Wesołow-
ska. Miała 92 lata. Podczas okupacji hitlerowskiej należała do Ar-
mii Krajowej. Potem była długoletnią pracownicą Andrychowskich 
Zakładów Przemysłu Bawełnianego. Zaczynała jako tkaczka, potem 
została brakarzem i w końcu awansowana na mistrza.
W 1971 roku współorganizowała strajk w Andropolu, dziewięć lat 
później znalazła swe miejsce w NSZZ „Solidarność”, gdzie działała 
bardzo aktywnie. 13 grudnia 1981 roku została internowana. Była 
prezesem Oddziału Związku Żołnierzy AK. Miała stopień porucz-
nika. Współpracowała z andrychowskim Zespołem Szkół Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego mającego za patrona Armię Krajową. 
Helenie Wesołowskiej Rada Miejska w Andrychowie nadała w maju 
2012 roku tytuł i medal „Zasłużony dla Gminy Andrychów”. Zo-
stała pochowana 25 kwietnia na cmentarzu komunalnym w Andry-
chowie.
Red.

Helena Wesołowska

Odeszli od nas...
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historia

Miejscem specjalnej troski o każdy egzemplarz książki była 
„Księgarnia Marczyńskiego”. Każdy andrychowianin trafi tu 

z zamkniętymi oczami. Jednak mało kto wie, że tuż po wojnie, na 
jej zapleczu działała introligatornia oraz wypożyczalnia książek. Bo-
lesław Marczyński, jako introligatora, zatrudnił Józefa Belczyka 
– przedwojennego oficera armii cesarskiej, jako pomocnika – Ka-
zimierza Jończego, piętnastoletniego wówczas chłopaka. To on 
oprowadza nas dzisiaj po nieistniejącej już wypożyczalni oraz introli-
gatorni, przywołując w pamięci czasy, gdy w Andrychowie panował 
głód… książki. 

- To był 1946 rok – wspomina pan Kazimierz. - Miałem wówczas 15 
lat. Czasy były ciężkie i tata powiedział, że ktoś z nas musi iść do pracy; albo 
ja, albo siostra. Żeby zostać zatrudnionym trzeba było posiadać dowód osobisty. 
A ten wydawali dopiero od 16 roku życia. Poszedłem do Magistratu i błagałem 
na wszystkie świętości, żeby mi go wyrobili. Urzędniczka dała się uprosić. Do-
stałem „Tymczasowy dowód tożsamości”. Pan Marczyński mógł przyjąć mnie 
do pracy. Skierował mnie do introligatorni. Prowadził ją pan Belczyk z Targa-
nic, były oficer w wojsku austriackim. Był on mistrzem – rusznikarzem, przed 
wojną pracował w warsztacie, gdzie naprawiano broń. To był człowiek o wszech-
stronnych zdolnościach, o takich jak on mówiło się – złota rączka.  
Oprawić książkę trzeba było umieć. To była cała procedura. On to doskonale 
wszystko robił. Podpatrywałem i uczyłem się. Pan Marczyński się cieszył, że 
coraz więcej umiem, niestety nie przekładało się to na płacę.  
Każda książka przeznaczona do wypożyczania musiała być solidnie oprawiona. 
Chodziło o to, żeby przedłużyć jej żywot, bo okładki były zazwyczaj liche, 
wykonane z takich cienkich kartoników.
Ciekawy był też sposób zaopatrywania w nowe książki. Mój kuzyn, Władek Ze-
mła, jak dostał znak, że mają pojawić się jakieś nowości w hurtowni w Krakowie, 
brał plecak i szedł pieszo do tego Krakowa. Po dwóch – trzech dniach wracał z pleca-
kiem pełnym książek do Andrychowa. Później je oprawialiśmy z panem Belczykiem. 
Koło naszej pracowni ciągnął się korytarz. Umieszono w nim zbite z desek półki 
na książki. To była właśnie wypożyczalnia. Nędzne to było, ale było i cieszyło się 
popularnością, bo ludzie chcieli czytać. A po wojnie książek było jak na lekarstwo. 
Do wypożyczalni wchodziło się przez sklep. Za pożyczenie książki się płaciło 
jakieś grosze. Zdarzało się, że jak przyszedł jakiś biedny uczeń, to nie brało 
się od niego pieniędzy. Najwięcej było książek o tematyce wojennej, o obozach. 
Sam przeczytałem wtedy „Dymy nad Birkenau”. Nie mogłem potem spać. Pan 
Belczyk był niesamowicie oczytany. Właściwie, to co miał do roboty po godzinach 
pracy? W pracowni miał łóżko i żelazny piecyk. Tu mieszkał, wśród książek, 
więc czytał wieczorami i nocami, bo miał kłopoty ze snem. Czytałem to, co on 
mi polecał. Potem dyskutowaliśmy. Zamiłowanie do książek zawdzięczam wła-
śnie jemu. Pamiętam, jak dyskutowaliśmy po lekturze „Dymów na Birkenau”. 
Powiedział mi, że on w to wszystko nie wierzy. Znał wielu Austriaków, Niem-
ców. Oba narody uważał za bardzo kulturalne, niezdolne do takich zbrodni. 
Znęcanie się? Palenie w krematoriach? Nie wierzył. Mówię mu: - Panie Belczyk, 
przecież nawet tu, w Andrychowie czuć zapach palonych ciał. Przecież wujkowie, 
którzy tam pracują, opowiadają, co się tam dzieje… Nie wierzył. 
W introligatorni pracowałem jakiś czas. Gdy dostałem nową, lepiej płatną pra-
cę, dyskusje o książkach z panem Belczykiem ustały zupełnie. Nie wiem kiedy 

zmarł, wiem tylko, że został pochowany w Andrychowie.
Gdy we wrześniu 1939 roku Niemcy wkroczyli do Andrychowa od 
razu zaczęli wprowadzać porządki w mieście. Palenie książek będą-
cych na wyposażeniu Czytelni mieszczącej się przy Krakauerstrasse 
wpisywało się w to porządkowanie. Dzień po dniu, na rozpalonym, 
na tyłach budynku, stosie płonęły książki. Ich winą było tylko to, że 
napisano je w języku polskim. Wieczorem ogień dogasał. „Porząd-
kowi” wracali do domów. Wtedy do Czytelni zakradali się jej sąsiedzi 
zza płotu. Józef  Pytel i Wojciech Figwer. Był też z nimi i Ka-
zimierz Jończy. Wspomina, jak głowili się, gdzie skutecznie ukryć 
ocalałe egzemplarze, bo mieli pełną świadomość popełnianego prze-
stępstwa i grożącej kary. 
Gdy tylko wojna się skończyła, załadowali na duży wózek przecho-
wywane książki i zawieźli do Magistratu z wiarą, że władza ludowa 
będzie wiedziała, jak zagospodarować dziedzictwo „Czytelni”. 
W Magistracie skrupulatnie przejrzano wszystkie tytuły. Te, które 
mogły godzić w wytyczoną przez władzę ludową nową linię, którą 
miał podążać naród, te, które nie zostały napisane przez „prawdzi-
wych Polaków”… spalono. Nie, nie na stosie. W kotłowni. Za warte 
ognia uznane zostały książki np. Marii Rodziewiczówny. 
W 1948 roku rozpoczęła działalność Miejska Biblioteka Publiczna. 
Wypożyczalnia książek oraz introligatornia prowadzone przy „Księ-
garni Marczyńskiego” traciły rację bytu. No i nie było już okazji do 
palenia książkami w kotłowni Magistratu. 

Jadwiga Janus

O książkach: ich ocalaniu i ich paleniu

23 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Książki. Można by ubolewać nad statystykami dotyczącymi poziomu czytelnictwa 
w Polsce, można by rozprawiać o tym, jaka to wielka osobista i społeczna strata. Jednakże, my postanowiliśmy przypomnieć 
czasy, kiedy to w Andrychowie jedni książki ocalali, a inni palili. 

Ze zbiorów Eweliny Prus-Bizoń
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felieton Jadwigi Janus

Co rusz obiektem krzyżowania – poniżania jest 
kto inny. Osoby indywidualne (Owsiak, 

Adamowicz, Wałęsa, Tusk, Kwaśniak…) 
lub całe grupy zawodowe. Były pie-
lęgniarki, lekarze, sędziowie, osoby 
niepełnosprawne, ich opiekunowie, 
społeczność LGBT, są nauczyciele. 
Pewnie będą następni, bo obecny 
model władzy opiera się na zarządza-
niu przez konflikt, chaos i nienawiść. 
Profesor Tadeusz Gadacz pisze, że 
„walka klas” i generowanie chaosu 
jest znanym, marksistowskim sposo-
bem służącym osiąganiu celów. Zatem 
każdy nowy cel – to nowy konflikt. I ko-
lejni do ukrzyżowania. Spać spokojnie mogą 
jedynie członkowie jednej partii, wszechpolacy 
i im podobni oraz osoby niepracujące, które za-
miast rządowych, systemowych rozwiązań motywujących 
do podjęcia pracy, są przez ten rząd sponsorowane. Każdy inny nie 
zna dnia ani godziny…
Nauczyciele rozpoczęli strajk 8 kwietnia wysuwając żądania płacowe. 
- Nieroby! Obiboki! Lenie! Sprzeniewierzający się naukom Chrystusa! Gdzie 
się podziała etyka? Moralność? Swołocz, którą trzeba przepędzić! Życie odda-
wać za uczniów, a nie pobierać wynagrodzenie! 6 tys. za 18 godzin pracy? Skan-
dal! Pracować dla idei! Rozmnażać się! Przecież 500+ jest dla każdego! Nie ma 
obowiązku życia w celibacie! – skandowali księża, politycy, dziennikarze 
a za nimi mieszkańcy miast i wsi.
Strajk, który wybuchł początkiem kwietnia, końcem kwietnia prze-
stał być strajkiem. Stał się buntem w obronie nauczycielskiej i ludz-
kiej godności.  
Żeby wypowiadać się na jakiś temat, trzeba mieć o nim pojęcie. Nie 
będę rozprawiać o pracy górnika, bo jej nie doświadczyłam. Ale 
nauczycielką byłam prawie 30 lat. Nauczycielem jest mój mąż, jego 
siostra, jej córka, moje najlepsze przyjaciółki, były nimi moje dwie 
siostry. Zapewniam księdza Kryspina Zenona Biernata ze Złotoryi, 
że to nie jest swołocz; tak jak pedofilami nie są wszyscy księża. Mam 
pewność, że gdyby poznał  bliżej przeze mnie wymienionych, gdyby 
widział na własne oczy jak rozumieją i wykonują swój zawód, nie 
przepędzałby ich, ale wybrał na nauczycieli swoich dzieci (gdyby je 
posiadał oczywiście). 
- Chciałbym dzisiaj po prostu ucałować stopy wszystkich tych, którzy poczuli 
się dotknięci słowami, które padły w naszym kościele – odniósł się do słów 
kolegi, ksiądz Roch Dudek. 
- Nie było moim zamiarem urażenie kogokolwiek – przeprosił za słowa 
o celibacie prezydencki minister, Krzysztof  Szczerski. 
Całowanie w stopy i przeprosiny jako opatrunek na rozdrapaną 
głęboko ranę? Może odkazi, ale nie zaleczy. Obraz nauczyciela ze-
psutego moralnie, nieroba, został już namalowany. Nasuwa mi się 

porównanie z medialnym hałasem, który towarzyszy 
zamykaniu byłych ważnych prezesów, ministrów 

itp. i zupełną ciszą, w której te więzienia, po 
udowodnieniu niewinności, opuszczają.

Szanowni, proszę nie całować i nie prze-
praszać. Proszę ze wszystkich ambon, 
przez wszystkie mikrofony radiowe 
i telewizyjne, równie donośnie głosić 
jak bardzo jesteśmy sobie potrzebni. 
Spróbujmy sobie tylko wyobrazić skut-
ki ogólnonarodowego szczucia. Jak to 
będzie, gdy zgodnie z sugestią któregoś 

polityka, za granicę wyjadą wszyscy leka-
rze, wszystkie pielęgniarki? Jak to będzie, 

gdy nauczyciele posłuchają rady ulicy i „jak 
się nie podoba, to do roboty na kasę”? Jak to 

będzie, gdy przedsiębiorcy (o czym coraz częściej 
słyszę w prywatnych rozmowach) przeniosą swoje biz-

nesy za granicę i tam będą płacić podatki? Proszę nie całować 
i nie przepraszać. Nie trzeba być nauczycielem, żeby uczyć szacun-
ku do człowieka i do jego pracy. Warto także zachować wierność 
ósmemu bożemu przykazaniu i nie mówić fałszywego świadectwa 
przeciw bliźniemu swemu.
Proszę nauczyć się rozmawiać i słuchać. Może, gdyby przed wpro-
wadzeniem reformy ktoś zechciał z nauczycielami – praktykami, 
z samorządowcami usiąść do stołu, niekoniecznie na stadionie na-
rodowym, i wysłuchał, w których punktach się ona nie sprawdzi, 
w których będzie krzywdą dla uczniów, może udałoby się uniknąć 
katastrofy edukacyjnej, która tylko dla minister Zalewskiej okazała 
się sukcesem. Polska szkoła ma kształcić i wychowywać dla świata, 
którego już nie ma, który minął bezpowrotnie. Na ten absurd wska-
zują nauczycielskie protesty. Ich wizja rozmija się z wizją rządzących. 
Bo albo jest państwo dla obywateli, albo obywatel dla państwa. Mą-
dry, świadomy swych praw i obowiązków obywatel pożądany jest  
tylko w jednym z tych przypadków.  

1 września 2011, zamiast do szkoły poszłam „na miasto”. Snułam 
się po Krakowskiej, po Rynku i było mi tak jakoś nieswojo. Zamknę-
łam za sobą drzwi z napisem „Szkoła”, bo taki był mój wybór, bo 
chciałam podróżować, bo chciałam napisać książkę... Dopiero tego 
dnia pojęłam, jak niezwykłym zawodem jest zawód nauczyciela. Je-
zus i Budda też byli nauczycielami. Jeśli z takim przekonaniem jak 
oni naucza się młodego człowieka tego, co dobre, piękne i sprawie-
dliwe, zostaje się z nim na zawsze. W każdej jego mądrej myśli, do-
brym czynie jest cząstka twojej nauczycielskiej pracy. Cząstka ciebie. 
Tak to widzę dzisiaj.

 Jadwiga Janus

Nie całuj. Nie przepraszaj. Pomyśl!
Nie lubię Świąt Wielkanocnych. Z każdym rokiem bardziej. Dla mnie to czas przypominania jak okrutnym jest człowiek i jak 
niezmienny w tym okrucieństwie. Czyż telewizja publiczna, fora internetowe i o zgrozo! ambony nie są współczesną formą 
krzyżowania drugiego człowieka? „Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj!” – krzyczą równie donośnie, jak ci z Golgoty. 
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Na drogach tłoczyła się masa zbłąkanych 
pododdziałów, taborów żywnościowych 

i amunicyjnych oraz zagubionych pojedyn-
czych żołnierzy, których kapitan Góra nazywa 
„łazikami”. Był to łatwy cel dla bezkarnego 
niemieckiego lotnictwa Dezorganizację po-
tęguje brak łączności radiowej, powszechne 
posługiwanie się kurierami i pocztą publicz-
ną. Nagromadzenie wielotysięcznych tłumów 
ludności cywilnej i wojska na przeprawach 
przez Wisłę w Górze Kalwarii i w okolicach 
Otwocka powodowało sytuacje dramatyczne 
i tragiczne. Sam dowódca Armii przyczyniał się 
do dezorganizacji, ponieważ wycofując rozpro-
szony sztab nie pozostawiał informacji o swo-
im nowym miejscu pobytu. 
Kapitan Góra trafnie przewidywał niekorzyst-
ny rozwój sytuacji, dostrzegał błędy planu 
obrony a niezborność dowodzeniem odczuł 
na własnej skórze. W czasie dramatycznego 
odwrotu ocierał się o śmierć. Nie wiedział, że 

w tym strasznym czasie akurat urodził mu się 
syn. Czytelnicy zapewne pamiętają jego syna 
śp. Andrzeja Górę, jako urzędnika Wydziału 
Inwestycji Urzędu Miejskiego w Andrychowie.

„7.IX.39r.
Rano wylazłem z auta – cały połamany – spałem sku-
lony, ale rzeczywistość wnet pozwoliła mi się otrząsnąć 
i powrócić do normalnego stanu. Ściągnąłem i szofera 
(kpr. Wełna) od kierownicy, przy której spał. Wycią-
gnęliśmy wóz z piasku, zabrałem owego kapitana i jego 
kolegę porucznika i pojechaliśmy do Otwocka. Tam za-
cząłem szukać benzynę – nie ma jej ani na lekarstwo. 
Od przygodnie poznanego kapitana Zakrzewskiego 
z kompanii łączności dostałem 6 litrów, od mojego 
kpt. Sapcza 8 litrów i miałem 14 litrów – mogłem 
się ruszyć do Kołbieli. Przed tym jednak zjedliśmy 
z szoferem, co można było dostać, a u Sapcza (miły 
chłop) „musiałem” wypić 2 głębsze i przegryźć. Tak 
„uspokojony” koło godziny 1030 wyjechałem zabierając 
jednego „ucznia” z Wołynia, wracał do domu. Droga 

identycznie taka sama, jak z Łodzi do Mszczonowa, 
a z Mszczonowa do Wisły. Te senne tabuny cywilów, 
wozów, wojska – a w powietrzu samoloty – a więc i ba-
riery, (co chwila trzeba było schodzić z drogi) – tutaj 
znów jeden lotnik gonił mnie kolo drzewa, też już nie 
ma bomb, tylko gradem kul z ckm częstował mnie co 
chwila – poleciał za jakimś cywilnym autem – w nogi! 
Koło godz. 12 stanąłem w Kołbieli – gdzie znalazłem 
sztab ścisły na szczęście z gen. Rómmlem na czele. Po 
zameldowaniu com widział i zrobił – zabrałem się do 
rozpędzania i zamaskowywania około 200 wozów 
i aut – oraz ze cztery kompanii specjalistów. Wszyst-
ko to czekało na bomby na otwartych przestrzeniach. 
Omyłem się, wymoczyłem nogi i zjadłem 5 dkg suchego 
chleba – i starczyło to przy popijaniu wodą i papierosów 
machorkowych do drugiego dnia. Samoloty krążyły wy-
soko – a bokami wściekle bombardowali – drogi i ko-
leje. Sztab wyniósł się do lasu by nie zdradzać nowego 
miejsca pobytu. 
Mnie zostawiono do takiej samej roboty na pożar-
cie – jak i w Mszczonowie, z tą różnicą, że już bez 

Dzienniczek z czasów wojny Kapitana Jana Góry (część 4)

Odwrót za Wisłę
5 września dowódca Armii „Łódź” gen. Juliusz Rómmel wydał rozkaz wycofania się walczącym oddziałom przez Wisłę. Spóźniona 
ewakuacja sztabu armii z Łodzi stała się przyczyną śmierci 25 oficerów i żołnierzy ochrony sztabu. Ruchom sztabu i innych wojsk 
towarzyszyło ogromne zamieszanie. Chaos pogłębiał nakaz powszechnego wycofywania się ludności cywilnej. Potok ludzi z całym 
dobytkiem, natłok wozów konnych blokował drogi, utrudniał dyslokację jednostek wojskowych i wojskowych taborów.
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telefonistów – samego. Był tu tylko kierownik agencji 
pocztowej, młody i sympatyczny chłopak. Było mi 
trochę weselej, – wypiliśmy całe wino domowe od jego 
narzeczonej. Popołudniu przyleciały „anioły” – roz-
walili parę domów, kilkanaście spalili i natłukli mro-
wie Żydów, z wojska nikogo. Co to był za rejwach 
(miasteczko wybitnie żydowskie). Gdym ich gonił, by 
się chowali – nikt mnie nie słuchał, wszystko łaziło, 
a gdy spadły bomby – „tysiącami” wyleciało ono na 
pole – chmary! Z betami, końmi, naczyniami – z ca-
łym dobytkiem, – a krzyk powstał taki, jakiego świat 
nigdy nie usłyszy. Trzeba było opanować tę gwałtowną 
panikę; żadne rozkazy i prośby nie skutkowały, nie 
pomogły strzały z pistoletów w górę – dopiero gdym jed-
nego a kolega drugiego Żyda postrzelił – zatrzymaliśmy 
falę i podporządkowali pod swoje rozkazy. Jako tako 
utrzymałem porządek do drugiego dnia, do wieczora 
nalotów nie było, – choć lotnicy byli i bardziej godne 
uwagi cele bombardowali.
 Był tu i Stefan, ma swoją kwaterę w lesie, zbiera ła-
zików po drogach by osłonić swoje tabory przed dywer-
santami. Praca identyczna jak w Mszczonowie, znów 
mam otrzymać rozkaz, – ale kiedy, tego nikt nie wie. 
Tymczasem dzieje się sądny dzień. Na poczcie wszyst-
kie okna i szyby wyleciały. Ruch tutaj odbywa się do 
Warszawy, Lublina i Mińska Mazowieckiego. 
Koło godziny 14-tej przybył i zameldował mi się jakiś 
kapral, że auto z kancelarii sztabu odbiło z właściwej 
drogi, błądziło i wreszcie przez Warszawę (tam się do-
wiedzieli o nas) dąży do nas, – ale zamiast pojechać 
szosą lubelską – pojechali na Otwock i Górę Kalwa-
rię, na pewnym odcinku nie ma bruku i auto rzekomo 
ugrzęzło w piasku. Posłałem tam ppor. rez. Bajaski-
na, by auto wyciągnął i przyprowadził. Po jakichś 2,5 
godz. wrócił i oświadczył, że brak tam benzyny. Dałem 
benzynę i pojechał. Za jakieś trzy godziny wrócił i za-
meldował mi, że gdy dojechał na miejsce – nikogo nie 
zastał – a całe auto w płomieniach. O mało co nie 
wściekłem się ze złości, cała kancelaria sztabu i więk-
szość bagażu osobistego oficerów – w sumie około 40 
tysięcy wartości. Ja straciłem wszystko. Jestem dziadem, 
mam tylko torbę pocztową, to co na sobie, szczęście, 
że mam płaszcz – oraz przybory do mycia i golenia. 
Tak mi żal wszystkiego, a specjalnie mojej walizy – tyle 
pamiątek od Drogiej Lusi (gdyby wiedziała o tym – 
płakałaby – nic jej nie napiszę, poczta nie istnieje, nie 
mam też czasu rozmyślać, – co się tam z biedną dzieje). 
Poszła bielizna, najniezbędniejsze rzeczy, lornetka, 2 
aparaty fotograficzne, nowe buty, nowy mundur, pelery-
na. Jedno i drugie no i sama waliza – na sumę około 
2100 zł mam strat. Jak ja to odrobię. Trudno – trzeba 
walczyć – kraj ginie a to stokrotnie ważniejsze. Bardzo 
mi smutno było.
Orientuję się jak jest z tą obroną na Wiśle – nigdzie 
nie ma – wszystko się cofa. Niemcy już dawno prze-
kroczyli Wisłę – okrążają Warszawę. Byłem służ-
bowo w Otwocku – tam zbiera się łazików i uderza 
na Niemców, którzy raz po raz przeprawiają się 
przez Wisłę w znanym mi miejscu. Co się zepchnie 
z powrotem (nie ma czym bronić przeprawy) – znów 
się przeprawiają. Nigdzie nikt nie widział żadnego 
nowego i zorganizowanego wojska do obrony. Żadnych 

rozkazów nikt nie otrzymał, nie ma łączności z wal-
czącymi oddziałami. Widzę, że to już koniec naszej 
„wspaniałości”. Ale człowiek jest bydlę – łudzi się da-
lej – i ja się łudzę, że ta obrona będzie na Bugu, – ale 
jak – Niemcy już 1/3 kraju zajęli – dywizje rozbite, 
rezerwy nie ma z mobilizacji.

8.IX.39 r.
Nowa ciężka noc, Prawie nie spałem. Zmęczony i głod-
ny jestem okropnie. Jakiś żołnierz dał mi dosłownie 
dwa łyki kawy przez siebie zgotowanej. Załatwiam 
dalej swoje sprawy. Kierownikowi agencji pocztowej ka-
załem pakować manatki i wynosić się w „świat” – na 
jego własnym motorku – „setce”. Nikt się nie pokazuje 
ze sztabu, nie mam żadnych wiadomości i połączenia 
ze sztabem. Dowiedziałem się też przypadkiem, że ge-
nerał jest w Warszawie, dokąd przenosi się cały sztab. 
Nie mam teraz żadnego środka lokomocji, bo nie wiem 
gdzie jest Stefan, by go prosić o auto. Niedobitki jeszcze 
się kręcą tu i tam, nieznaczna ilość naszych oddzia-
łów jest w Garwolinie. Postanowiłem odejść. Zabrałem 
moją kancelarię sztabu na plecy i przeszedłem 5 km. 
Do Chełsta, gdzie miałem spotkać kogoś ze sztabu. 
Bardzo się zmęczyłem, z głodu, upału i ciężaru, dro-
ga bardzo ciężka – piaszczysta. Znalazłem tam parę 
aut, które już odjeżdżały – nikt nie chciał ze mną 
rozmawiać, mimo że wiedzieli, iż nie mam środka lo-
komocji i kancelarię przyniosłem. Odjechali. Myślałem, 
zabiję pierwszego znalezionego – napotkanego członka 
sztabu, byłem bez wyjścia. Nie wiem skąd zjawił się 
autem mjr Zagórowski – zabrał mnie ze szosy. Spo-
tkałem i Stefana, powiedział mi gdzie jest kolumna 
i pojechałem po benzynę. W kolumnie znalazłem auto 
szefa sztabu z ordynansem i szoferem (uważaliśmy ich 
za nieżyjących). Nabrałem benzyny do obu aut. Auto 
szefa sztabu wziąłem na swoją komendę i pojechaliśmy 
(z mjr Zagórowskim) do Warszawy, kierując się przez 
Mińsk Mazowiecki. Zajechaliśmy do Anina (Podka-

czy Dół), gdzie się miał zebrać sztab. Jeść dostałem 
jeszcze w lesie – od ordynansa szefa sztabu. W Ani-
nie na posterunku policji stanęliśmy. Ja poszedłem się 
ostrzyc i zjeść obiad u żony jednego chorążego – policjant 
mnie tam zaprowadził. Potem zdobyliśmy 60 litrów 
benzyny we fabryce. Z posterunku nawiązaliśmy łącz-
ność z kwatermistrzem Armii ppłk. dypl. Kułakow-
skim – był w Warszawie we właściwym mp. Kazano 
nam zostać w lesie i czekać na rozkazy, pełniąc kolejno 
służbę przy telefonie – zebrało się już więcej oficerów 
sztabu. Dywersanci, – co pewien czas pukali po le-
sie, by nas wystraszyć. Ułożyliśmy się spać w autach 
pod lasem. Przedtem otrzymaliśmy gorącą herbatę od 
miejscowej gospodyni. Jeszcze nie zasnąłem, a tu budzą 
mnie: – „Jedzie pan do Dęblina po amunicję!”. Nic 
nie mówiąc pojechałem niechętnie – z szoferem szefa 
sztabu. Wziąłem też i jego ordynansa (ordynansa szefa 
sztabu) – dzielny chłopak. Godzina 2100, do Dęblina 
około 80 – 100 km, ciemno, szosa zapchana, pełno 
dywersantów, Niemcy pod Dęblinem. Nie będę opisy-
wał tej piekielnej jazdy. Po drodze, z pistoletem w ręce 
zdobyliśmy benzynę dla siebie. Walczyliśmy z dywer-
santami, gdyby nie my, byłoby ogromne nieszczęście na 
drodze, obaj z ordynansem zebraliśmy z 6 – 8 żołnie-
rzy i poszliśmy na bagnety, to podziałało na jednych 
i drugich – swoi przyszli nam z pomocą a dywersanci 
zwiali. Mieliśmy też szczęście zetknąć się z niemieckimi 
czołgami, które, jak mi się zdaje, zbłądziły w nocy. 
Ostrzelali nas z 15 metrów – przedarliśmy się im pod 
nosem i uciekli. Auto mocno postrzelone, – ale chodzi, 
myśmy cali i szczęśliwie powrócili do Warszawy (a nikt 
nie chciał jechać po amunicję) – o godz. 230 w nocy znów 
się położyłem spać w aucie w lesie Anin. Lotnicy mor-
dowali cały dzień Warszawę, Pragę i szosy.”

Przepisał i opatrzył komentarzem
Kazimierz Szczepański

Fot. Wikipedia

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”.

Serdeczne podziękowania Rodzinie, Przyjaciołom, 
Sąsiadom, Kapłanom oraz wszystkim tym, którzy 
łącząc się z nami w bólu, tak licznie uczestniczyli  
w uroczystości pogrzebowej naszego najukochańszego 
Męża, Tatusia i Dziadziusia

ŚP. Jana Kudłacika
Z wyrazami szacunku, składają pogrążeni  
w bezgranicznym smutku 

Żona, córki z mężami, wnuczki i wnukowie



34 radioandrychow.pl

historia

Pan Michał Jarnot – historyk z bielskiego oddziału Archiwum 
Państwowego odnalazł w aktach Starostwa Powiatowego w Bia-

łej ciekawy dokument. - Może to panią zainteresuje? – napisał w mailu. 
Nie mogło być inaczej, bo w lutym 1896 roku hrabia Stefan Bo-
browski wnioskował o wydanie mu paszportu. Dokumentacja całej 
procedury okazała się nadzwyczaj ciekawą.
Jestem pewna, że zainteresuje i Państwa.

6 lutego 1896 roku, dwudziestotrzyletni Stefan hr. Bobrowski 
z Andrychowa stawił się w C.K. Starostwie w Białej, gdyż starał się 
o paszport, dzięki któremu mógł udać się w planowaną zagraniczną 
podróż. Jak wyglądał dokument, nie wiemy. Wiemy natomiast, jak 
wyglądała obowiązująca wtedy procedura jego wydania. Przeprowa-
dził ją i udokumentował urzędnik C.K. Starostwa – Feliks Glatt-
mann.  
Najpierw potwierdził tożsamość petenta, jak również pisemnie uza-
sadnił zgłoszoną ustnie potrzebę wydania paszportu:
„Stefan hr. Bobrowski ur. w r. 1873 w Andrychowie i tam przynależny, za-
mieszkały w Andrychowie, przynaglony potrzebą natychmiastowego wyjazdu za 
paszportem do Rosyi, Szwajcaryi i Francyi uprasza o wydanie mu paszportu 
na 1 rok. (…)
Obowiązkowi wojskowemu uczynił petent zadość. Służył jak jednoroczny ochot-
nik i jest obecnie porucznikiem w rezerwie I pułku ułanów.  
Przypuszczać należy, że w dalszej kolejności Feliks Glattmann musiał 
rzucić urzędowym okiem na przybyłego z Andrychowa petenta, by 
dokonać obowiązku „opisu osoby”. W owym „opisie” wyszczególnił 
następujące cechy:
Rok ur. 1873
wzrost: słuszny
oczy: siwe
włosy: ciemnoblond
twarz: owalna
wys. czoła: proporc. (czyli proporcjonalna).
Dwa dni później paszport był gotowy. Zgodnie z procedurą doku-
ment należało przesłać do C.K. Starostwa Powiatowego w Wadowi-
cach i tam powinien go odebrać wnioskodawca. Stefanowi Bobrow-
skiemu musiało się spieszyć, skoro po dwóch dniach pojechał po jego odbiór do Białej. Urzędnik Glattmann, w piśmie do Świetnego c.k. 
Starostwa w Wadowicach wyjaśnił:
Odezwa
Mam zaszczyt oznajmić, że w dniu dzisiejszym wydałem Stefanowi hr. Bobrowskiemu z Andrychowa, ur. w r. 1873, paszport do podróży do Rosyi, Francyi, 
Szwajcaryi na przeciąg 1 roku.
Pozatem zauważam, że hr. Bobrowski przynaglony potrzebą natychmiastowego wyjazdu zagranicę nie mógł zdołać  (przybyć) do Wadowic dla uzyskania w tam-
tejszem c.k. Starostwie paszportu. (…)
Feliks Glattsmann oraz dwóch innych urzędników złożyło podpisy pod pismem. Stefan Bobrowski potwierdził odbiór paszportu i przynaglo-
ny mógł wyjechać do Rosyi, Francyi, Szwajcaryi na przeciąg 1 roku.

Jadwiga Janus

Akta Starostwa Powiatowego w Białej, zespół nr 13/689, sygn. 97.

Wzrost słuszny, oczy siwe… 
czyli jak hrabia o paszport wnioskował
Z pewnością każdemu posiadaczowi paszportu nie jest obca procedura towarzysząca wnioskowaniu oraz wydaniu doku-
mentu uprawniającego do przekroczenia granicy państwa. Wiadomo, że nie obejdzie się bez wizyty w Starostwie Powiato-
wym, wypełniania formularza, składania zdjęć, danych biometrycznych, wniesienia opłaty i… czekania. 
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komunikat

Wymagania niezbędne:
a) Posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) Korzystanie z pełni praw publicznych,
c) Nieposzlakowana opinia,
d) Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
e) Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na okre-
ślonym stanowisku,
f) Wykształcenie minimum średnie oraz pożądane posiadanie dy-
plomu ukończenia szkoły na jednym z kierunków:
- Pielęgniarka dyplomowana,
- Opiekunka domowa,
- Opiekunka środowiskowa
- Opiekun medyczny
lub wykształcenie średnie z ukończonym kursem potwierdzającym 
posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu opie-
kunki środowiskowej,
g) Wysoka kultura osobista.
Wymagania dodatkowe:
a) Umiejętność skutecznego komunikowania się i współpracy z pod-
opiecznym i współpracownikami,
b) Umiejętność organizowania pracy w domu chorego,
c) Umiejętność i doświadczenie w pracy z osobami przewlekle cho-
rymi, starszymi i niepełnosprawnymi,
d) Mile widziane ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierw-
szej pomocy (przedmedycznej).
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- Czynności higieniczno-pielęgnacyjne, 
- Czynności gospodarcze,
- Czynności opiekuńcze 
- Czynności aktywizujące społecznie,
- Przygotowywanie podopiecznemu posiłków z dostosowaniem 
diety do stanu jego zdrowia – prowadzenie niezbędnej dokumen-
tacji,
Zakres usług uzależniony jest od potrzeb i stanu zdrowia chorego. 
Działalność opiekunki/opiekuna będzie skierowana do osób będą-
cych w trudnej sytuacji zdrowotnej, a szczegółowy zakres prac zo-
stanie ustalony w przypadku podpisania umowy.
Wymagane dokumenty:
- Życiorys (CV) wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016-679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządze-
nie o ochronie danych), ustawą z 10.05.2018r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. poz. 1000)”.
- Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
- Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe/ 
kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzają-
cych doświadczenie zawodowe kandydata,

- Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrud-
nienia,
- Wypełniony formularz ofertowy.
 Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
- Praca w terenie,
- Umowa zlecenie,
- Inne informacje:
Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymaga-
ny jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, 
pod rygorem odrzucenia oferty;
W treści oferty wymagane jest aby oferent zaproponował kwotę 
brutto za godzinę pracy wraz z oświadczeniem: Zgodnie z usta-
wą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w brzmieniu nadanym 
przez ustawę o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę oraz niektórych innych ustaw z 22 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 
r., poz. 1265 minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy na podsta-
wie umowy zlecenia wynosi 14,70 zł brutto.
Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają 
uzupełnieniu lub poprawieniu.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do 
odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wy-
boru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 
870 89 81.
Osoby, które będą spełniały warunki formalne indywidualnie zo-
staną zaproszone na rozmowę telefonicznie lub za pomocą poczty 
elektronicznej.
OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnio-
skodawcom, bez względu na wynik postępowania.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Andrychowie (pokój nr 12) lub pocztą na 
adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiej-
ska 22b, 34-120 Andrychów, pokój nr 12 z dopiskiem: „Świadcze-
nie usług opiekuńczych w okresie od maja 2019 r. do grudnia 2019 
r. w weekendy oraz od poniedziałku do piątku w godzinach popołu-
dniowych” w terminie do 30.06.2019 r. (liczy się data wpływu oferty 
do Ośrodka do godz. 15.00)
Oferty niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym 
wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

OPS w Andrychowie

Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do przedłożenia szacunkowej oferty cenowej na zmówienie 
publiczne pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w okresie od maja 2019 r. do grudnia 2019 r. w weekendy i dni wolne od 
pracy oraz od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych”.
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Franciszek Ksawery Szwarcenberg-Czerny 
urodził się ok. 1692 r. jako syn Aleksan-

dra Szwarcenberga-Czernego i Barbary 
z Bajerskich. Karierę polityczną rozpoczął 
dość młodo, obejmując w 1715 r. urząd sta-
rosty parnawskiego, który wcześniej sprawo-
wał jego starszy kuzyn, Stanisław, właściciel 
m.in. majątku andrychowskiego. Współpraca 
z krewniakiem scementowana została rok póź-
niej, kiedy to Franciszek ożenił się z Salomeą 

z Nielepców.
Urodzona ok. 1700 r. Salomea była córką 
właściciela Osieka, Bestwiny, Grojca i Poręby 
Wielkiej, towarzysza chorągwi husarskiej Jó-
zefa Macieja Nielepca oraz Katarzyny z Ma-
łachowskich. Gdy zmarli rodzice dziewczyny, 
opiekę prawną objęli nad nią ciotka Salomea 
Anna i jej mąż Stanisław Szwarcenbergo-
wie-Czerni. To właśnie oni zaaranżowali 
małżeństwo Nielepcówny z Franciszkiem 
Szwarcenbergiem-Czernym, które miało zo-
stać zawarte przed 4 marca 1716 r. Od razu 
pojawił się jednak pewien problem związany 
z posagiem panny młodej.
Wiano Salomei stanowiła wieś Bestwina, 

położona w księstwie oświęcimsko-zator-
skim. Szkopuł polegał jednak na tym, że 
młodzi małżonkowie nie mogli formalnie 
objąć majątku w posiadanie, ponieważ prze-
jęła go druga ciotka dziewczyny, Barbara 
z Nielepców Szembekowa i jej mąż Piotr, 
wówczas burgrabia krakowski. Poważny 
konflikt między Szwarcenbergami-Czernymi 
a Szembekami, którzy kategorycznie odmó-
wili oddania Bestwiny, wisiał w powietrzu. 
Wszelkie próby zażegnania sporu okazały 
się być nieskutecznie, toteż Szwarcenbergo-
wie-Czerni postanowili wziąć sprawy w swo-
je ręce: kilka miesięcy po ślubie, w lipcu 1716 
r. Franciszek wraz z kuzynami Stanisławem 
i Piotrem dokonali zajazdu na Bestwinę. 
W tym miejscu musimy poświęcić kilka 
słów staropolskiej instytucji zajazdów, która 
w XVII i XVIII w. była niezwykle popularną 
formą samodzielnego egzekwowania przez 
szlachtę wyroków sądowych. By odzyskać 
bezprawnie przejęty majątek korzystano 
z pomocy czeladzi, usług zaprawionych 
w bojach najemników, zwracano się też o po-
moc do starosty, który zwoływał pospolite 
ruszenie powiatu. Choć dziś zajazdy mają 

Szwarcenberga-Czernego zajazd na Bestwinę
21 maja minie 255. rocznica śmierci Franciszka Szwarcenberga-Czernego. Gdyby zapytać andrychowian, z czym ko-
jarzy im się ta postać, zapewne odpowiedzieliby, że z powstawaniem lokalnych cechów rzemieślniczych, wprowadzeniem 
zakupieństwa1 wśród chłopów, licznymi fundacjami kościelnymi, czy wreszcie z okresem złotego wieku andrychowskiej go-
spodarki. Mało kto jednak wie, że właściciel majątku andrychowskiego był również bohaterem brawurowego zajazdu szla-
checkiego na Bestwinę! Historia ta mogłaby stanowić wspaniały materiał na powieść awanturniczą…

1) Zakupieństwo – forma użytkowania ziemi, dzięki któ-
rej chłopi mogli dziedziczyć gospodarstwa, sprzedawać 
je lub przekazywać swoim dzieciom w testamencie.
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Słuchaj nas  
codziennie!

Audycja historyczna  
w każdą środę o 12.00 

dla nas skojarzenia raczej pozytywne i niejednokrotnie łączymy je 
ze szlachecką fantazją, w okresie staropolskim cieszyły się złą sławą, 
tym bardziej, że od II poł. XVII w. coraz częściej były przeprowa-
dzane samowolnie i niewiele już miały wspólnego z egzekwowaniem 
prawa. Oczywiście, usiłowano im zapobiegać – konstytucja z 1685 r. 
zakazywała samowolnych zajazdów, a za ich organizowanie groziła 
banicją, nie udało się jednak całkowicie ukrócić tego procederu. 
Oprócz niesprzyjającego zajazdom prawa należało się również liczyć 
z trudnościami ze strony obrońców majątku. O tym, że Szwarcen-
bergowie-Czerni nie bagatelizowali przeciwników świadczy m.in. 
fakt, że podczas zajazdu na Bestwinę oprócz pistoletów, flint i rusz-
nic użyli… armat. Majątek udało im się przejąć i właściwie w myśl 
dawnej zasady kto raz grunt posiądzie, ten dziedzic; wygraj w polu, a wygrasz 
i w sądzie mogli się już cieszyć z sukcesu. Okazało się jednak, że nie 
mieli tyle szczęścia.
W 1717 r. Szembekowie wytoczyli Franciszkowi i Salomei Szwar-
cenbergom-Czernym proces sądowy, w trakcie którego obie stro-
ny przedstawiły swoją wersję wydarzeń. Ustalono, że w zajeździe 
udział brała przede wszystkim drobna szlachta związana ze Szwar-
cenebergami-Czernymi, a także ludność zamieszkująca dominium 
andrychowskie, określana w dokumentach sądowych mianem „gó-
rali”. Zarzucano Szwarcenbergom-Czernym, że zajazd został przez 
nich przeprowadzony w sposób niezwykle gwałtowny i brutalny, 
tym samym naruszono spokój i bezpieczeństwo niewinnych ludzi. 
Opublikowano ponadto list z 19 lipca 1716 r., wystosowany do 
Franciszka Szwarcenberga-Czernego przez biskupa poznańskiego 
Krzysztofa Antoniego Szembeka, brat Piotra, w którym czyta-
my: (…) WMPan przyiechałes tu, widziałes wszelką łatwosc w JP. Woy-
skim y JP. Burgrabim (Piotrze Szembeku – przyp. D.R.), we mnie także 
ochotę do uspokoienia, nices nie mowił do mnie, ze nie respektuiąc na cięszką 
chorobę JP Burgrabiego, chcesz się brać ad fortia. ale pokazawszy piekną 
minę, sto mieczów zazył na Zgładzenie Z tego Swiata Swoim procederem ro-
dzonego mego (brata – przyp. D.R.). Cosz to Za sztuka? mogłeś jey WMPan 
zazyc, wtenczas kiedy JMPani Burgrabina była, y Mąz gdy odjechał nie bi-
łaby się była Z WMPanem. (…) mowię prawdę, ze ta akcya, którąś WMsi-
Pan uczynił iest zła, nie dobra, rownaiąca się zabuystwu Brata mego. (…) 
Proszę WMsiemPana per Omnia Sacra, abys się ustąpił JMsi Pani Burgra-
biny z Bestwiny, a ia iakom tu poto ziechał, abym WMsiPana uspokoił, tak 
niewyiadę az uspokoię. Starosta parnawski ostatecznie przegrał proces, 
został zobowiązany do opuszczenia Bestwiny i pokrycia wszelkich 
strat poczynionych podczas zajazdu.
Pomimo poważnego zatargu relacje między Franciszkiem Szwar-
cenbergiem-Czernym a rodziną Szembeków nie uległy pogorszeniu. 
Gdy ok. 1724 r. Salomea zmarła, pozostawiając męża z czwórką 
dzieci – Józefem, Salomeą, Teresą i Marianną, młody wdowiec po-
stanowił ożenić się powtórnie. Wybór początkowo padł na krewną 
zmarłej żony, Magdalenę Szembekównę, ostatecznie jednak Fran-
ciszek poślubił ok. 1726 r. wdowę po stolniku wendeńskim Krysty-
nę z Szembeków Bidzińską2. Choć małżeństwo nie doczekało się 
potomstwa, relacje źródłowe wskazują, że było ono nadzwyczaj uda-
ne. Oprócz koligacji rodzinnych łączyły Franciszka z Szembekami 
więzi polityczne. Właściciel majątku andrychowskiego pozostawał 
bowiem długoletnim współpracownikiem Krzysztofa Antoniego 

Szembeka, który od 1739 r. do śmierci w 1748 r. pełnił godność 
arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski. 
A Bestwina? Ostatecznie znalazła się w rękach Franciszka Szwarcen-
berga-Czernego, o czym przypomina dziś m.in. miejscowy kościół 
pw. Wniebowzięcia NMP, który właściciel polecił w 1722 r. rozbu-
dować. Po jego śmierci majątek przeszedł na wnuczkę Kordulę z Ło-
chockich i jej męża Piotra Małachowskiego.

Daria Rusin

Bibliografia:
Archiwum Narodowe w Krakowie, Księgi grodzkie krakowskie, 
sygn. Castr. Crac. Rel., 140, 142, 143.
Estreicher K. Bibliografia polska, cz. III, T. 13, s. 404.
Marcinek R., Mój dom, moja twierdza [online: http://www.wilanow-
-palac.pl/moj_dom_moja_twierdza.html Dostępny w Internecie 
22.04.2019].
A. Siwek, Fundacje kościelne Franciszka Szwarcenberga Czernego 
(przegląd problemów), „Teki Krakowskie”, t. I (1994), s. 99-112.
Ziemierski M., Szwarcenberg-Czerny Franciszek Ksawery h. Nowi-
na, PSB, t. 49, Warszawa-Kraków, 2013-2014, s. 451-453.
Żychliński T., Złota księga szlachty polskiej, t. 1, Poznań 1879, s. 
299-300.

2) Andrzej Siwek podaje natomiast datę 1737 r.
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Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością „Razem – 
Zawsze” działa w Andrychowie od września 2017 roku. W każdy poniedziałek w budynku 
przy ulicy Pachla, użyczonym przez księdza dziekana prałata Stanisława Czernika, odbywają 
się różnorodne warsztaty prowadzone przez nauczycieli z Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go w Kaczynie. Uczestniczą w nich osoby z niepełnosprawnością, które ukończyły edukację 
i potrzebują kontaktu z rówieśnikami oraz chcą aktywnie wypełnić swój wolny czas. Zainte-
resowanych jest wielu i chętnych ciągle przybywa. Zazwyczaj jest gwarno, radośnie, praco-
wicie. Na spotkaniu 11 marca było szczególnie ekscytująco. Nasze pomieszczenia zamieniły 
się w studio fotograficzne, gdzie zorganizowano sesję zdjęciową. Najpierw makijaż, fryzura, 
potem dopasowanie strojów, w końcu pozowanie do zdjęć. Wśród fotomodelek i fotomodeli 
królowały gorące stylizacje hiszpańskie, filmowe, a także eleganckie stroje wieczorowe. Było 
to popołudnie pełne zabawy i radości. Teraz z niecierpliwością oczekujemy na efekty naszej 
sesji, gdyż dzięki życzliwości Rafała Janosza prowadzącego grupę „Męska Strona Rzeczywi-
stości”, będą zdjęcia w dużym formacie. Przewidujemy również wystawę z naszego przedsię-
wzięcia, którą będzie można obejrzeć w pomieszczeniach stowarzyszenia.

T.K. Fot. Teresa Kudłacik

Sesja zdjęciowa w Stowarzyszeniu 
„Razem – Zawsze”

Ponadto laureatami w swoi-
ch kategoriach wiekowych 
zostali następujący ucznio-
wie:
I miejsca
Klaudia Żywioł, Gabriela 
Michalec, Kaja Stańczak, 
Stanisław Guzdek, Kamil 
Jankowski 
II miejsca
Karolina Prus, Klaudia 
Leśnowska, Elżbieta 
Godzik, Daniel Winiar-
ski, Zuzanna Kamieniarz, 
Kamil Bułka
III miejsca
Wiktoria Koczur, Kamila 
Urbańczyk 
Wyróżnienia
Wiktoria Skrzypiec, Da-
mian Rupa, Filip Biesa-
ga, Sylwia Kałuża, Maciej 
Woźnica 
Uroczyste wręczenie nagród dla laureatów Konkursu z powiatów 
suskiego i wadowickiego nastąpi 15 maja w Wadowickim Centrum 
Kultury. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i cieszymy się wraz 
z nimi.

Materiał dostarczony przez SOSW w Kaczynie

„Mieszkam w Beskidach” – 
nagrody przyznano
Zostały już ogłoszone wyniki XXVI Międzynarodowego Konkursu Pla-
stycznego „Mieszkam w Beskidach”, zorganizowanego przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Świnnej. Wśród nagrodzonych znalazło się aż 18 
uczniów z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie. Prestiżową 
Nagrodę Dyrektora otrzymał Jakub Kowalski z Andrychowa (na zdję-
ciu).

Zieleni nigdy za dużo – stwierdzili uczniowie z Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Kaczynie
i zwrócili sie z prośbą o krzewy do właściciela Szkółki Drzewek Oz-
dobnych w Kętach. Daniel Pudełko podarował prawie 40 tuji, które 
starsi uczniowie zasadzili wzdłuż ogrodzenia od strony głównego 
wejścia do budynku. Teraz pozostało tylko patrzeć i czekać, aż zami-
ast metalowej siatki, powstanie zielony żywopłot stanowiący również 
zaporę dla ulicznego kurzu oraz nadmiaru promieni słonecznych. 
Za okazany dar serca, cała społeczność ośrodka, gorąco dziękuje 
państwu Katarzynie i Danielowi Pudełko z Kęt.
Materiał dostarczony przez SOSW w Kaczynie

Wiosenny prezent dla 
SOSW w Kaczynie
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Zgromadzonych Gości powitały Prezes roczyń-
skiego KGW Helena Bizoń oraz Halina Brzazgacz, 
która za pomocą prezentacji multimedialnej przed-
stawiła imponującą historię działalności koła. 
Koło Gospodyń Wiejskich w Roczynach zosta-
ło założone ok. 1929 r. i liczyło 15 gospodyń. 
Zebranie założycielskie, jak i późniejsze spotka-
nia i wszystkie kursy do 1939 roku, odbywały się 
w domu Ludwiki Rokowskiej. W czasie II wojny 
światowej działalność koła oficjalnie była wstrzy-
mana. Po wojnie koło reaktywowało swoją działal-
ność. Prezeską została Ludwika Węgrzynek, póź-
niej Helena Gwoździewicz, która „wychowała” 
swoją następczynię – Helenę Bizoń.
Gospodynie działają prężnie i wielotorowo. Zaj-
mują się organizowaniem m.in.: licznych kursów 
(kroju, szycia, haftu, gotowania i pieczenia), wspól-
nie z OSP spotkań walnych, wyjazdów integracyj-
nych. Ponadto prowadzą warsztaty dla dzieci, pod-
trzymują tradycję organizacji dożynek, biorą udział 
w licznych konkursach, na których są doceniane i nagradzane. KGW w Roczynach ma w swoich szeregach prawdziwe talenty: mistrzynie 
rękodzieła, smaku i ... wokalu, który prezentują podczas występów „Roczynianki”. Celem nadrzędnym działalności gospodyń jest praca dla 
dobra wsi i jej mieszkańców, która spotyka się z globalnym uznaniem oraz kultywowanie lokalnej tradycji. Członkinie KGW Roczyny to 
kobiety z pasją. Pomimo licznych obowiązków zawodowych, domowych, prywatnych znajdują czas i chęci, aby móc działać na rzecz roczyń-
skiej społeczności. W spotkaniu udział wzięli m.in.: zastępca burmistrza Andrychowa Wojciech Polak, skarbnik gminy Andrychów Dorota 
Żywioł, dyrektor biura burmistrza Agnieszka Gierszewska, radna rady powiatu prezes SGW w Andrychowie Czesława Wojewodzic, prezes 
Lokalnej Grupy Działania „Wadoviana” Dorota Balak.

Tekst i foto Anna Piotrowska

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Roczynach ma 90 lat
W sobotę (27 kwietnia 2019) świętowano niecodzienny jubileusz – Koło Gospodyń Wiejskich w Roczynach świętowało 90-le-
cie działalności. W wydarzeniu wzięło udział blisko 150 osób. Spotkanie uświetnił występ Orkiestry Dętej Roczyny, dzieci 
z ZSS w Roczynach oraz jubilatek – zespołu “Roczynianki”.

Do przypomnienia szlagieru Maryli Rodowicz, który do słów Agnieszki 
Osieckiej napisał Andrzej Zieliński, skłonił mnie widok tablicy „Bulwar 
Taborów Romskich”, która wróciła na swoje miejsce przy ulicy Batore-
go. Ja się z tego powrotu ucieszyłem, bo doskonale pamiętam obozujące 
w tym miejscu rodziny cygańskie. Trzeba mieć nadzieję, że tablica ta nie 
zostanie zdemolowana przez bezmyślnych wandali, a także na to, że ten 
wcale niebrzydki fragment naszego miasta zostanie uporządkowany. Nawiązano by w ten sposób do gruntownego remontu, dzięki 
któremu wypiękniała znajdująca się po przeciwnej stronie ulicy Batorego rezydencja żydowskiego przedsiębiorcy Krumholca, w której 
kiedyś siedzibę miał OPS. 

Andrzej Fryś

Andrychowskim okiem

Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma…



40 radioandrychow.pl

komunikaty

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

kulturowego regionu, przy jednoczesnym zdobywaniu przez 
uczestników projektu wiedzy w sferze działań obywatelskich. 
Trwałym efektem projektu będzie stworzenie Archiwum Gmi-
ny Andrychów, które będzie miało postać cyfrową, a jego zasób 
będzie prezentowany w Internecie na specjalnie zbudowanym 
w tym celu serwisie internetowym. W ramach zadania przepro-
wadzony zostanie cykl szkoleń z zakresu historii mówionej, ar-
chiwistyki oraz genealogii, a także obsługi Otwartego Systemu 
Archiwalnego (OSA) i digitalizacji materiałów archiwalnych. 
Ponadto w 2020 r. przeprowadzone zostaną etnograficzne ba-
dania terenowe we wszystkich wioskach należących do Gmi-
ny Andrychów wraz z otwartymi spotkaniami dla mieszkań-
ców. Od września 2019 r. rozpoczniemy przyjmowanie m.in. 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej zbiorów do Archiwum, które 
z założenia będziemy tworzyć wspólnie – każdy mieszkaniec 
gminy Andrychów, któremu na sercu leży ocalenie pamiątek 
przeszłości i pokazanie młodemu pokoleniu rzeczywistości lat 
minionych będzie mógł podzielić się swoimi archiwaliami (fo-
tografiami, dokumentami, ale także opowieściami, bo będzie-
my nagrywać wspomnienia osób starszych), a osoby odpowie-
dzialne za tworzenie Archiwum zeskanują je na profesjonalnym 
sprzęcie zakupionym dzięki dotacji, opracują i następnie zwró-
cą właścicielowi. Fundacja poszukuje wolontariuszy, którzy 
sami chcieliby się włączyć w prace na rzecz Archiwum nie tylko 
jako dawcy archiwaliów, ale także osoby, zainteresowane pozna-
niem pracy w Archiwum „od kuchni”. Wszystkie osoby za-
interesowane udziałem w projekcie zapraszamy serdecz-
nie na pierwsze spotkanie informacyjne, które odbędzie 
się w Izbie Regionalnej Ziemi Andrychowskiej podczas 
Nocy Muzeów 18 maja 2019 r. (sobota) o godz. 18:00. 
Zachęcamy również do kontaktu: fundacjamemo@gmail.com

Regina Pazdur

Powstaje 
Archiwum 
Gminy 
Andrychów!
Fundacja „Memo”, która otrzymała w tym 
roku dotację w ramach programu Fun-
dusz Inicjatyw Obywatelskich wraz z in-
stytucjami i organizacjami partnerskimi – 
Towarzystwem Miłośników Andrychowa, 
Miejską Biblioteką Publiczną w Andry-
chowie, Stowarzyszeniem „Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Andrychowie” oraz 
Centrum Kultury i Wypoczynku w An-
drychowie realizować będzie projekt pod 
nazwą „Archiwum Gminy Andrychów. 
Edukacja obywatelska i historyczna na-
rzędziem aktywizacji mieszkańców/ek 
w sprawach wspólnotowych”. 
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W dniach 8-15 maja 2019 r.,  Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich za-
prasza na 16. Tydzień Bibliotek. Jest to ogólnopolski program promo-
cji czytelnictwa i bibliotek. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Andry-
chowie Tydzień Bibliotek będzie trwać cały miesiąc. Akcja ma na celu 
podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edu-
kację oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza. Organizatorzy 
pragną zainteresować książką szerokie kręgi społeczeństwa. Tegorocz-
na edycja Tygodnia Bibliotek 2019 upłynie pod hasłem: #biblioteka.
- Zapraszamy grupy przedszkolne oraz uczniów szkół podstawowych na wycieczki, 
spotkania i lekcje biblioteczne. Dowiecie się jak zbudowana jest książka, usłyszycie 
legendy z naszego regionu, poznacie zbiory czytelni i naszej biblioteki oraz opowiemy 
Wam historię Andrychowa – zachęcają pracownicy andrychowskiej MBP. p

Tydzień Bibliotek w Andrychowie

23 maja o godz. 17.00 zapraszamy do czytelni MBP w Andry-
chowie na spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. 
Tym razem gościem spotkania będzie Sławomir Koper – au-

tor bestsellerowych tytułów 
o elitach II Rzeczpospolitej 
czy PRL. Jak zawsze u tego 
historyka książki odsłaniają 
nieznane i jakże ciekawe fakty.
Wstęp wolny.

p

Wypożyczalnie: dla Młodzieży 
i dla Dzieci Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Andrychowie 
wzbogaciły się o ekspozycję 
ponad 20 kartonowych mode-
li znanych budowli i statków. 
Wśród nich znalazły się m.in.: 
Mauzoleum Abrahama Lincol-
na, Wieża Eiffla, Pałac Buckin-
gham czy Sagrada Família – se-
cesyjny kościół w Barcelonie. 
Jest nawet Notre Dame, paryska 
katedra, która niedawno ucier-
piała a tu można ją obejrzeć 
w całości. Modele przekazał pan 
Marcin – czytelnik naszej biblioteki, 
którego tata był pasjonatem mode-
larstwa. – informują pracownicy 
biblioteki. Wszyscy chętni mo-
gli podziwiać wspaniałe twory 
w godzinach otwarcia andry-
chowskiej biblioteki. Zaprasza-
my.

p   Fot. Anna Płonka

W andrychowskiej bibliotece: Notre Dame, Pałac Buckingham...

Sławomir Koper gościem DKK
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Informacje o faktach, dotyczących samej budowy zapory, wykładowca poprzedził ciekawymi wiadomościa-
mi o rozwoju infrastruktury miejskiej w Bielsku i w Białej. Miasta te stanowiły przed II wojną światową 

odrębne organizmy, przedzielone rzeką Białą, która w latach zaborów stanowiła granicę pomiędzy Galicją.  
Z dokumentu z roku 1571 wynika, że już wówczas w Bielsku był wodociąg, zaopatrujący w wodę, płynącą 
w rurach drewnianych, zamek książęcy, a także lazaret (szpital) i browar. 
W roku 1861 powstała w Bielsku gazownia, od roku 1863 ulice były oświetlone elektrycznie, a źródłem 
energii były generatory napędzane turbinami wodnymi. Elektrownia z parowymi turbogeneratorami prądu 
zmiennego powstała w roku 1893, a tramwaj elektryczny jeździł już w roku 1895 (konny od 1883 r.). Po-
łączenie kolejowe z Dziedzicami powstało w 1855 r., z Żywcem w 1878 r., a linia Cieszyn – Kalwaria Ze-
brzydowska przez Bielsko, Białą i Andrychów działała od roku 1888. Wybudowano ujęcia wody na potoku 
Wapienica (w latach 1892-1895) i w Straconce (dla Białej) w roku 1900. W sferze projektów były także ujęcia 
wody w Szczyrku i w Kętach Podlesiu.
Po odzyskaniu niepodległości powrócono do rozważanej wcześniej (już w roku 1911) koncepcji budowy 

zbiornika retencyjnego wody pitnej z potoków Wapienica i Barbara.  
Iwestycję rozpoczęto w roku 1929, a już w październiku 1933 nastąpi-
ło jej uroczyste otwarcie z udziałem prezydenta Ignacego Mościckiego.
Trzeba przy tym pamiętać, że podstawowym środkiem transportu przy 
budowie w Wapienicy był wózek szynowy pchany przez robotników. 
W latach dziewięćdziesiątych ub. wieku przeprowadzono gruntowny 
remont zapory przy zastosowaniu najnowszych środków technicz-
nych. Dodatkowym walorem erudycyjnego wykładu inż. Obozy było 
zaprezentowanie całego szeregu zabytkowych rysunków technicznych, 
dotyczących zrealizowanych i niezrealizowanych budowli wodociągo-
wych w Bielsku-Białej i okolicy.

Tekst i foto: Andrzej Fryś

UTW w bielskich klimatach
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Andrychowie wysłuchali 11 kwietnia wykładu, zatytułowanego „Historia zapory 
wodnej w Wapienicy”. Autorem był mgr inż. Kazimierz Oboza (zob. foto), andrychowianin z wyboru, dyrektor utrzymania 
ruchu w przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji AQUA S. A. w Bielsku-Białej. Spółka ta w roku 2015 obchodziła jubileusz 
120-lecia działania. 

Tematem wykładu było „Pragnienie mime-
tyczne w literaturze i w naszym życiu”. Na 
wstępie wykładowca przybliżył samo słowo 
mimetyzm, które wywodzi się od greckiego 
mimesis, oznaczającego imitację, naśladow-
nictwo. Tak, jak ja zrozumiałem, pragnie-
nie mimetyczne oznacza z kolei pragnienie 
upodobnienia się do jakiejś rzeczywistej, lub 
wyimaginowanej postaci, albo posiadania 
czegoś (niekoniecznie w sensie fizycznym). 
Pragnienie to powstaje często pod wpływem 
innych osób, które występują albo w roli do-
radców czy mentorów, albo konkurentów. 
Jako przykład pragnienia mimetycznego 
w literaturze podane zostało opisane przez 

w powieści „Czerwone i czarne” dążenie Ju-
liena Sorela do zostania członkiem warstwy 
wyższej. Obiektem pragnień mimetycznych 
Sorela była także wywodząca się z tej war-
stwy kobieta. 
Za filozoficzną podstawą do swych rozwa-
żań wykładowca uznaje książkę francuskie-
go literaturoznawcy i filozofa René Girarda 
„Prawda powieściowa i kłamstwo roman-
tyczne”. Powodem pragnienia mimetyczne-
go może być dążenie do doskonałości, co 
wykładowca uznał za godne pochwały, chęć 
uznania przez otoczenie co jest powodem 
podejrzanym, lub zgubne wręcz nadążanie 
za modą.

Wykład był wygłoszony pięknym językiem, 
co – mimo niełatwego tematu – uczyniło go 
zrozumiałym dla słuchaczy.  

af    Fot. Andrzej Fryś

Na UTW rozważania o pragnieniu mimetycznym
Ostatni kwietniowy wykład na andrychowskim UTW wygłosił profesor Uniwersytetu Papieskiego JP II w Krakowie, ks. dr hab. 
Tadeusz Dzidek. Ks. Dzidek jest andrychowianinem, na U.P. J.P. II kieruje Katedrą Chrystologii na Wydziale Teologicznym. 
W badaniach naukowych zajmuje się związkami między teologią i sztuką.
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Mityngi Anonimowych 
Alkoholików w Andrychowie

Podajemy aktualną listę miejsc i terminów spotkań grup AA. 
PONIEDZIAŁEK – godz. 17.30, gr. AA „Ptaki” – ul. Staro-
wiejska budynek przychodni 
WTOREK – godz. 19.00, gr. AA „O to chodzi” – ul. Staro-
wiejska budynek przychodni 
ŚRODA – godz. 16.30, gr. AA „Podaj dalej” – ul. Starowiej-
ska budynek przychodni 
CZWARTEK – godz. 18.00, gr. AA „Stokrotka” – ul. Staro-
wiejska 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: Anonimo-
wi Alkoholicy są wspólnotą kobiet i mężczyzn, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, 
siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wychodzeniu 
z alkoholizmu. 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, działalno-
ścią polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne polityczne polemiki, 
nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać 
w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.             mn

reklama

Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Andrychowie
ul. Metalowców 10, Gabinet 2-03

13.05.2019 r. (poniedziałek)
15.05.2019 r. (środa)
16.05.2019 r. (czwartek)   
20.05.2019 r. (poniedziałek) 8:30-12:30
22.05.2019 r. (środa) 8:00-12:30
23.05.2019 r. (czwartek) 8:00-12:30
27.05.2019 r. (poniedziałek) 8:30-12:30
29.05.2019 r. (środa) 8:00-12:30
30.05.2019 r. (czwartek) 8:00-12:30

W godzinach pracy Sekretarza GKRPA możliwy kontakt te-
lefoniczny: tel. 33 875 24 29 za wyjątkiem 13, 15, 16 maja.

Burmistrz Andrychowa przypomina, że zgodnie z tzw. uchwałą an-
tysmogową przyjętą przez Sejmik Województwa Małopolskiego od 
1 lipca 2017 roku obowiązuje zakaz eksploatacji nowych instalacji 
spalania paliw stałych o parametrach emisji gorszych niż wyznaczo-
ne w unijnym Rozporządzeniu w sprawie ekoprojektu (Uchwała nr 
XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 
stycznia 2017 r.). Obowiązuje również zakaz spalania węgla o udziale 
frakcji 0 – 3 mm powyżej 15% oraz biomasy o wilgotności powyżej 
20%. 
Dla istniejących kotłów pozaklasowych zakaz eksploatacji zacznie 
obowiązywać 1 stycznia 2023 roku, a dla kotłów klasy 3 i 4 od 
1 stycznia 2027 roku. Ogrzewacze (instalacje wydzielające ciepło 
bezpośrednio np. kominek), które nie spełniają wymagań ekopro-
jektu lub ich sprawność cieplna wynosi poniżej 80%, od 1 stycznia 
2023 roku, muszą zostać wymienione lub doposażone w urządzenie 
redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami eko-
projektu. 
Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego i dotyczy 
wszystkich na obszarze województwa małopolskiego – osób fi-
zycznych jak również przedsiębiorców. Dotyczy więc budynków 
mieszkalnych, ale także budynków gospodarczych, szklarni, tuneli 
foliowych, lokali usługowych czy zakładów przemysłowych. Ogra-
niczenia obejmują wszystkie instalacje, w których następuje spalanie 
paliw, między innymi w ramach procesów produkcyjnych, gastrono-
mii, wędzarni, suszarni itp.
Ustawa Prawo ochrony środowiska przewiduje wyłączenie od sto-
sowania przepisów uchwały antysmogowej jedynie w przypadku 

instalacji, które wymagają pozwolenia na emisję lub pozwolenia zin-
tegrowanego lub wymagają zgłoszenia oraz w przypadku spalania 
paliw poza instalacjami.
Za niedostosowanie się do przepisów wynikających z uchwały an-
tysmogowej grozi mandat w wysokości do 500 zł. Sprawa może 
zostać również skierowana do sądu, gdzie kara grzywny może wy-
nieść nawet 5 000 zł. 
Szczegółowe informacje na temat wymagań uchwały antysmogowej 
dla działalności gospodarczej, dostępne są  na stronie internetowej: 
https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/przedsiebiorcy/. 
W przypadku dodatkowych pytań bądź wątpliwości, udostępniony 
został formularz kontaktowy: https://powietrze.malopolska.pl/
kontakt/ oraz infolinia 12 63 03 100.

Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak

INFORMACJA O PRZESTRZEGANIU 
UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ
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Wszystkich Czytelników, którzy na co dzień tworzą poezję, jak również tych, 
którym jak dotąd nic spod pióra nie wyszło, zapraszamy do udziału w na-
szym Konkursie! Na Wasze dzieła czekamy w naszej Redakcji. Możecie do-
starczyć je osobiście lub pocztą tradycyjną. Laureata każdej edycji Konkursu 
wyłaniać będzie Jury, w skład którego wchodzą członkowie Redakcji Nowin 
Andrychowskich. 

SzczegółyKonkursuznajdziecie
wRegulaminienastronie
www.radioandrychow.pl

Na zwycięzcę czeka nagroda w postaci upominku niespodzianki oraz 
przede wszystkim publikacja zwycięskiego utworu w kolejnym – kwiet-
niowym – wydaniu Nowin Andrychowskich.

TRWA KONKURS POETYCKI 
DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW!
W styczniowym numerze ogłosiliśmy KONKURS POETYCKI. Cieszymy się, że 
nadesłacie Państwo tak wiele wierszy. Dziękujemy i czekamy na kolejne! Myśl 
przewodnia na maj to: MATKA. Pióra w dłoń!

Zwyciężczynią konkursu z poprzedniego numeru została 9-letnia Michalina Bizoń. 
Gratulujemy! Oto jej wiersz:

Smaczny konkurs!
Kocierz Hotel&Spa zaprasza 
do  wspólnej zabawy. Wy-
starczy prawidłowo odpowie-
dzieć na pytanie konkursowe.
Ile stacji liczy Park Lino-
wy dla dorosłych w Ko-
cierz Hotel&SPA?
Rozwiązania prosimy prze-
syłać na adres redakcji do 
31 maja 2019 r. Wśród osób, 
które nadeślą prawidłową 
odpowiedź, wybierzemy 
zwycięzcę. Nagrodą są dwa 
podwójne zaproszenia na 
Śniadanie Z Widokiem). Lau-
reatką kwietniowego wyda-
nia została Beata Niemiec. 
GRATULUJEMY!

Wiosna

- przyszła tu.

I kwiaty i łąki się zmieniają,

I ptaszki śpiewają.

A wiosenka maluje świat szary.

Obudzą się teraz leśne zwierzęta

strasznie zaspane

a Wiośnie

kolorów na pewno nie braknie.

Potencjał, jaki drzemie w ponad dwudziestu zawod-
nikach, począwszy od rocznika 2002 aż po 2006, 
prowadzonych przez Adama Sochę, dostrzegł je-
den z okolicznych mieszkańców,  Wiesław Rusinek, 
który poświecił swój czas, skoordynował kilkanaście 
spotkań i wykonał mnóstwo telefonów po to, by 
nasza młodzież, pomimo warunków w jakich przy-
szło nam trenować, mogła z dumą reprezentować 
swoją wioskę oraz swój klub. Nie bez znaczenia jest 
pomoc i wsparcie mieszkańców Rzyk oraz miejsco-
wych przedsiębiorców.
Klub LKS Leskowiec Rzyki, chciałby serdecznie po-
dziękować:
Urzędowi Miejskiemu w Andrychowie, który ufun-
dował 25 piłek marki Adidas, reprezentowanemu 
przez pana wiceburmistrza Wojciecha Polaka.
Radzie Sołeckiej Rzyk, która ufundowała 22 torby 
meczowe marki 4F, reprezentowanej przez Sołtys 
Zofię Moskwik. 
Prezesowi firmy Wizan panu Jerzemu Chylewskie-
mu, który ufundował 23 koszulki treningowe marki 
Givova. 
Mieszkańcom Rzyk, którzy ufundowali 23 komple-
ty dresów firmy Givova oraz nadruki na torbach, 
koszulkach i dresach, reprezentowanym przez Ro-
mana Babskiego oraz Wiesława Rusinka, który był 
promotorem i główną osobą, dzięki której ta akcja 
doszła do skutku.
Na koniec pozostaje życzyć młodym piłkarzom 
sportowych sukcesów.

as, Fot. Adam Socha

Piłka nożna 
w Rzykach
Po wielu latach ciężkiej i mozolnej pracy, 
wspólnych treningach i godzinach spędzonych 
na boisku, młodzież z Rzyk zaczęła osiągać 
sukcesy w piłce nożnej. Ostatnie dwa lata to: 
mistrzostwo 2. Ligi Trampkarzy (rocznik 2003) 
oraz mistrz rundy jesiennej sezonu 2018/2019 
2. Ligi Juniorów Młodszych (rocznik 2002). 
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Popularne określenie tworzywa sztucznego to plastik.
Odpady powstające po wykorzystaniu wyrobów plastikowych mogą być groźne 

dla środowiska naturalnego. Porzucone, niezagospodarowane  uwalniają toksyczne 
substancje, które następnie przenikają do gleb i wód gruntowych. Niebezpiecz-
ne jest również samodzielne spalanie tworzyw sztucznych, z uwagi na uwalniane 
substancje trujące. Ponadto porzucone odpady stanowią ogromne zagrożenie dla 
zwierząt – środki masowego przekazu podają, że około 2 mln ptaków i ssaków 
wodnych ginie na świecie na skutek połknięcia plastikowych odpadów wrzucanych 
do mórz i oceanów. 
Trzeba tutaj również przypomnieć, że plastik jest tworzywem niesamowicie „od-
pornym” na rozkład. Na przykład rzucona w lesie butelka plastikowa rozłoży się 
w ziemi nawet po 500 latach, reklamówka potrzebuje na to od 20 do 200 lat (nie-
które źródła podają jeszcze więcej), a styropianowa tacka do żywności zniknie aż 
po 500 latach!
Odpady z tworzyw sztucznych zalewają obecnie cały świat – w tym także Polskę:
- w polskich gospodarstwach produkuje się ok.1,5 mln ton odpadów tworzyw 
sztucznych rocznie (dane Fundacji Plastics Europe Polska),
- statystyczny Polak zużywa średnio 250-300 reklamówek rocznie, natomiast np. 
Duńczyk i Fin zaledwie cztery na osobę, a w Irlandii – 18,
- w Polsce wyrzucamy również 66 butelek PET na osobę rocznie.
W gminie Andrychów w roku 2018 statystycznie odebrano 35 worków z odpadami 
plastikowymi z każdej nieruchomości!
Dlatego tak ważna staje się prawidłowa segregacja tych odpadów i przekazywanie 
ich do recyklingu zwłaszcza, że tworzywa sztuczne są przykładem odpadów, które 
nadają się nawet do kilkukrotnego przetworzenia. 
Poddając tworzywa sztuczne powtórnemu przerobowi oszczędzamy również za-
soby naturalne (ropa naftowa jest surowcem nieodnawialnym), których rezerwy 
w związku z postępem cywilizacyjnym bardzo szybko się kurczą. Przedłużamy też 
czas eksploatacji istniejących składowisk odpadów. 
W gminie Andrychów obowiązuje zasada selektywnego zbierania odpadów – w tym 
odpadów z tworzyw sztucznych.

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

Dlaczego warto segregować tworzywa sztuczne?
Tworzywa sztuczne to określenie ogólne szerokiej gamy materiałów syntetycznych lub półsyntetycznych używanych w bar-
dzo dużym spektrum zastosowań. Używamy ich niemal wszędzie – w domu, pracy, szkole, podczas wypoczynku itp. 
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Propozycje książkowe Miejskiej Biblioteki Publicznej

Propozycje płytowe sklepu muzycznego „Mikrus”

„Niespełna 30 minutowy zbiór siedmiu pio-
senek, z których pięć było wcześniej opu-
blikowanych na EPkach: „Dobry moment” 
i „Dobrze, że cię mam”. Na płycie znajduje 
się również utwór „Stare drzewa” z filmu 
„Kamerdyner” oraz piosenka „Hej wy” pro-
mująca jesienną trasę koncertową”.

„25 tomów! Każdy przedstawia fascynującą 
zagadkę kryminalną do rozwiązania. Lasse 
i Maia na tropie złodziei! Na tropie oszu-
stwa! Próbują odkryć „Tajemnicę bibliote-
ki”, „Tajemnicę meczu”, „Tajemnicę cyrku”, 
a nawet „Tajemnicę miłości”. Historie uzu-
pełnione są ilustracjami Helen Willis, które 
sprawiają, że czytanie o przygodach mło-
dych detektywów to prawdziwa frajda dla 
czytelników w wieku 7+”.

„To pierwszy tom baśniowego cyklu, w któ-
rym opisy średniowiecznego życia miesz-
kańców dalekiej, mroźnej Rusi przeplatają 
się z mrocznymi, magicznymi wątkami. 
Główna bohaterka, zbuntowana Wasia, nie 
jest zwykłą dziewczyną i nie potrafi pogo-
dzić się z rolą, jaka wkrótce jej przypadnie – 
małżeństwo albo klasztor. Kiedy nad jej ro-
dzinną wioską pojawią się złe moce, a z lasu 
wychyną upiorne stwory, będzie musiała 
przywołać swoją ukrytą moc i stawić czoła 
przeciwnościom…”

„Niedźwiedź i słowik” K. Arden

„To trzymająca w napięciu powieść krymi-
nalno-psychologiczna. Abigail i Jake, dwoje 
ludzi ze smutną przeszłością, próbują uło-
żyć sobie od nowa życie. Planują się pobrać, 
wspólnie wychowują Emmę, córeczkę Jake-
’a. Pewnego dnia, podczas spaceru na plaży, 
dziewczynka znika… Z każdą kolejną stroną 
autorka maluje przed czytelnikiem historię 
cierpienia, nadziei i miłości, dla których wą-
tek kryminalny jest tylko tłem”.

„Rok we mgle” M. Richmond Seria książkowa „Biuro Detektywistyczne 
Lassego i Mai” M. Widmark, H. Willis

To debiutancki album Alana Walkera, twór-
cy przebojów takich jak „Faded” czy „Alo-
ne”. Swoją muzykę zaczął tworzyć w 2012 
r, udostępniając ją w sieci przykuł uwagę 
producentów i wytwórni muzycznych. Dziś 
norweski artysta jest jedną z najbardziej roz-
poznawalnych postaci świata muzyki elek-
tronicznej. Debiutancki album artysty pro-
muje singiel o tym samym tytule „Different 
World”.

Na kompilacyjnej płycie zebrano największe 
przeboje Queen z lat 1974-1980, począwszy 
od pierwszego singlowego sukcesu z 1974 
roku, przez nieśmiertelne „Bohemian Rhap-
sody” czy „We Are The Champions”, aż do 
tematu „Flash” z filmu „Flash Gordon”. Al-
bum tworzy zestaw największych przebojów 
z repertuaru brytyjskiego kwartetu. Płyta 
została zremasterowana przez legendarnego 
inżyniera dźwięku Boba Ludwiga.

Queen „Greatest Hits” 

To pierwszy w pełni solowy album Sokoła. Na 
płycie usłyszeć można trzynaście całkowicie pre-
mierowych utworów oraz gości stanowiących 
pierwszą ligę i przekrój współczesnej muzyki 
rozrywkowej, alternatywnej oraz oczywiście – 
hip-hopowej. Sokół stawia na różnorodność pod 
każdym względem – od grona zaproszonych do 
współpracy producentów i ich muzycznej styli-
styki, po klimat każdego z utworów. Do tego – 
jakość, liryczna pomysłowość i nieprzewidywal-
ność narracji, do której przez lata przyzwyczaił 
publiczność Sokół. (empik.com)

Sokół „Wojtek Sokół” Alan Walker „Different World”
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Przypomnijmy, że wcześniej andrychowianie wywalczyli pierwsze 
miejsce w fazie zasadniczej oraz przeszli dwie rundy play-off, elimi-
nując zespoły z Opola oraz Tychów. W Świdniku MKS zmierzył się 
z miejscową Avią, Politechniką Lublin oraz znaną ze swojej grupy 
Zaksą Strzelce Opolskie. Na początek turnieju andrychowianie za-
grali z ekipą z Lublina, przegrywając 1:3 (19:25, 25:20, 13:25, 23:25). 
Trener Tomasz Rupik podkreślał, że drużyna Politechniki dyspo-
nowała bardzo trudną zagrywką, z którą jego podopieczni nie mogli 
sobie poradzić, a ostatecznie okazała się najmocniejszym zespołem 
w stawce. W drugim dniu zawodów MKS w meczu o wszystko zmie-
rzył się z ligowymi znajomymi, czyli Zaksą Strzelce Opolskie. W fazie 
zasadniczej andrychowski zespół zanotował z tą drużyną zwycięstwo 
3:0 oraz porażkę 2:3. Tym razem to Zaksa była górą, bo MKS uległ 
1:3 (17:25, 18:25, 25:21, 23:25). Na zakończenie zawodów andrycho-
wian czekał jeszcze mecz z gospodarzami – Avią Świdnik. Miejscowi 
szybko wyszli na dwusetowe prowadzenie, ale podopieczni trenera 
Rupika nie odpuścili i odwrócili losy tego spotkania, zwyciężając 3:2 
(18:25, 17:25, 25:14, 25:23, 15:12). Choć MKS grał już o pietruszkę, 
to na wynik tego spotkania czekali zawodnicy Zaksy, bo dzięki walce 
andrychowian do końca i ostatecznym zwycięstwie, to oni, strzelcza-
nie (kosztem Avii), zajęli drugie miejsce i awansowali do zawodów 
finałowych. Zawodnicy oraz kibice drużyny ze Strzelec Opolskich 
nie kryli swojej wdzięczności, komentując dokonanie MKS-u na Fa-
cebooku takimi na przykład słowami: „Dzięki wielkie i brawo Panowie! 
Dreszczowiec na kozaku!”, „Dziękujemy za walkę do końca”, „Szacun pano-
wie, dzięki”, „Wielki, wielki szacunek dla Was od kibiców Zaksy. To będzie 
na długo Wam zapamiętane. I jeśli kiedyś los połączy nas znów w którejś z lig, 
to może być wielka przyjacielska zgoda między naszymi kibicami. Jesteśmy pod 
wielkim wrażeniem Waszej walki i determinacji. Dziękujemy. Szkoda, że nie 
będzie tak walecznych serc w finale. Do zobaczenia na parkietach”. Tymcza-
sem drużyna MKS-u przechodzi w fazę roztrenowania, a na plany 
dotyczące przyszłego sezonu przyjdzie jeszcze pora.

gs   Fot. Grzegorz Sroka

I liga nie dla MKS-u
Siatkarze seniorskiej drużyny MKS-u Andrychów zakończyli zma-
gania w tym sezonie na etapie turnieju półfinałowego o awans 
do I ligi. Podopieczni trenera Tomasza Rupika nie zdołali przejść 
konkurencji podczas zawodów rozgrywanych w Świdniku.

Wintion to ciekawy neologizm złożony z dwóch angielskich słów: 
„win” (wygrać) oraz „emotion” (emocja). Ostatecznie turniej wy-
grał zespół NeoBrand Volley Białystok, drugi był ACE Bissell 
KS Volley Lędziny Centrum, trzeci Ogniochron Andrychów, 
a czwarty Klub Sportowy Team Stare Miasto. Na dalszych loka-
tach: Volley Team Błyskawica Sosnowiec, WKS Wilczyce, EKO 
Okna S.A., Milanos, Not For You. - Na tle innych amatorskich za-
wodów siatkarskich w naszym kraju Wintion Tournament wyróżnia się 
przede wszystkim organizacją na najwyższym poziomie. Zależy nam, by 
amatorzy poczuli się jak zawodowi gracze. Noclegi w najlepszych hotelach 
(t.j. Hotel&SPA Kocierz), profesjonalni sędziowie, Patronaty PZPS czy 
klubów z PlusLigi, atrakcyjne i wartościowe nagrody i wiele innych – pod-
kreśla Michał Partyka, jeden z organizatorów. - Pierwsza edycja wy-
padła rewelacyjnie! Drużyny przyjechały z całego kraju. Uczestnicy byli pod 
ogromnym wrażeniem bazy noclegowej jak i zaangażowania i komunikacji 
z Organizatorami. Na Turnieju pojawił się również Wice Prezes Polskie-
go Związku Piłki Siatkowej, Pan Paweł Wachowiak, który pogratulował 
uczestnikom oraz Organizatorom za świetne zawody i propagowanie siat-
kówki w naszym kraju – dodaje Michał Partyka. - Plany na przyszłość 
są już sprecyzowane. Pod koniec kwietnia wybieramy się do Rzeszowa (do 
Partnera Strategicznego Asseco Resovii Rzeszów) na rozmowy z Prezesem 
Krzysztofem Ignaczakiem o kolejnej edycji Wintion Tournament, którą pla-
nujemy zorganizować na jesień 2019 właśnie w Rzeszowie. Kolejna wiosen-
na edycja odbędzie się znowu w Andrychowie ponieważ takie mieliśmy zało-
żenia od początku (dwa turnieje w ciągu roku). Wiosna - Andrychów, jesień 
- inne miasto w Polsce – mówi przedstawiciel organizatorów. Orga-
nizatorzy Wintion Tournament: Bartłomiej Gawlik, Oktawian 
Kaniewski, Michał Partyka. Organizatorzy bardzo dziękują za 
pomoc przy I edycji Wintion Tournament lokalnym Partnerom: 
Burmistrzowi i UM Miasta Andrychów, Kocierz Hotel&Spa, 
MKS Andrychów, Radiu i Nowinom Andrychowskim, Restaura-
cji Bracia, tvlive24.pl, CKiW w Andrychowie oraz firmie KZWM 
Ogniochron.                                           gs   Fot. Grzegorz Sroka

Za nami I edycja 
turnieju Wintion
W weekend na przełomie marca i kwietnia w andrychowskich 
halach sportowych toczyły się rozgrywki w ramach ogólno-
polskiego siatkarskiego turnieju Wintion. Choć zmagania mia-
ły charakter amatorski, to mecze stały na wysokim poziomie. 
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Jesienią bezkompromisowość Beskidu miała niewesołe dla sympatyków lokalnej piłki ob-
licze, bo zazwyczaj oznaczała porażki, które sprawiły, że andrychowianie ugrzęźli w dolnej 
części tabeli. Wiosną natomiast odmieniona drużyna sprawia swoim fanom sporo radości, 
nadrabiając straty z pierwszej rundy. Przy okazji na pierwszorzędnego snajpera wyrósł Woj-
ciech Stuglik, który jesienią grał w B-klasie w barwach Huraganu Inwałd, a teraz seryjnie 
zapewnia Beskidowi czwartoligowe punkty. To jego gol dał andrychowianom zwycięstwo 
1:0 na trudnym terenie w podkrakowskich Węgrzcach Wielkich, gdzie Beskid mierzył się 
z plasującą się w czołówce Węgrzcanką. Wojciech Stuglik zapewnił także komplet punktów 
w starciu z wyżej notowaną Pcimianką Pcim. Napastnik Beskidu skierował piłkę do siatki 
po centrze z rzutu wolnego, ustalając wynik na 1:0. Kolejne zwycięstwo 1:0 andrychowianie 
odnieśli w Wieliczce, i tam również to właśnie Wojciech Stuglik wpakował futbolówkę do 
bramki rywali. Tym razem zrobił to w samej końcówce spotkania, wydzierając Górnikowi 
bardzo ważne punkty.
Podopiecznym trenera Jakuba Adamusa zdarzają się też jednak wiosną potknięcia. W star-
ciu z liderem, Dalinem Myślenice, andrychowianie wyszli na prowadzenie już w szóstej minu-
cie po golu Ołeksandra Łozniaka, ale później rywale zdobyli trzy bramki, a Patryk Semik 
ustalił wynik na 2:3 w doliczonym czasie. Z kolei w derbowym starciu z Unią Oświęcim an-
drychowianie nie potrafili przekuć na gole swojej przewagi i ulegli 1:3 (jedynego gola zdobył 
Filip Kasiński z rzutu karnego). 
Dzięki bardzo dobrej postawie wiosną (dotychczas cztery zwycięstwa i dwie porażki), andry-
chowianie odbudowują swoje konto punktowe i są już bardzo blisko środkowej, bezpiecznej 
strefy tabeli. Najważniejsze mecze z bezpośrednimi rywalami, takimi jak KS Olkusz, Orzeł 
Piaski Wielkie, Clepardia Kraków czy Wiślanka Grabie, dopiero jednak przed nimi.

gs   Fot. Grzegorz Sroka

Bezkompromisowi
Piłkarze Beskidu Andrychów po 21 kolejkach IV ligi pozostają jedynym zespołem, któ-
ry ani razu nie podzielił się z rywalem punktami. Podopieczni trenera Jakuba Ada-
musa nie grają zachowawczo – w każdej chwili mogą przechylić szalę zwycięstwa na 
swoją korzyść, o czym wiosną przekonało się już kilku przeciwników.

Po zmaganiach w zasadniczej części sezonu 
andrychowianki przebrnęły przez zawody 
ćwierćfinałowe, które odbywały się w Bia-
łej Podlaskiej. Andrychowianki wygrały tam 
dwa mecze: z AZS AWF Biała Podlaska 3:2 
i z Piątką Sandomierz 3:0, uległy natomiast 
ekipie z Jarosławia. Następnie, końcem 
kwietnia, podopieczne trener Beaty Książek 
udały się do Ostrołęki na półfinały. 
Zawody rozpoczęły się dla podopiecznych 
trener Książek znakomicie, bo andrycho-
wianki pokonały bez straty seta zespół So-
koła Katowic. W drugim dniu zawodów 
MKS stawił czoła faworyzowanym gospo-
dyniom i choć andrychowskie siatkarki wy-
grały pierwszego seta, to kolejne trzy partie 
padły łupem zespołu z Ostrołęki. W trzecim 
dniu rozegrany więc został mecz o wszyst-
ko, w którym MKS zmierzył się z Baryczą 
Janków Przygodzki. Andrychowianki oka-
zały się wyraźnie lepsze, bez większych kło-
potów pokonując Barycz 3:0 i zapewniając 
sobie pierwszą lokatę, a więc i przepustkę do 
finałów. Na drugim miejscu uplasowały się 
gospodynie. Turniej finałowy odbędzie się 
w dniach 10-12 maja. W chwili pisania tych 
słów miejsce rozegrania nie było jeszcze ofi-
cjalnie potwierdzone, ale wiele wskazuje na 
to, że będzie to Andrychów. 
Skład drużyny seniorek MKS-u (źródło: 
profil MKS na Facebooku): Agnieszka 
Czekaj (kapitan), Magdalena Gibas, Ka-
rolina Kuligowska, Aleksandra Nowak, 
Zuzanna Bizoń, Wiktoria Masiuk, Julia 
Rudzka, Julia Zięba, Klaudia Bodzek, 
Agnieszka Kolasa, Weronika Pałosz, 
Paulina Mider, Dominika Cinal. Trener: 
Beata Książek.    

gs   Fot. Grzegorz Sroka

Siatkarki MKS 
w finale
Żeńska drużyna MKS-u Andrychów 
w zawodach półfinałowych rozgrywanych 
w Ostrołęce zajęła pierwsze miejsce i wy-
walczyła awans do turnieju finałowego.
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sport

Wiadomości sportowe 
w poniedziałek i piątek

Niektórzy  przyszli w koszulkach krakowskie-
go klubu. Wśród nich na wózku inwalidzkim 
prawdziwy fan Cracovii 12-letni, niepeł-
nosprawny Olaf, uczeń klasy integracyjnej 
w SP nr 4. Sala zamilkła, gdy na salę weszli 
oni – idole znani najczęściej z telewizyjnych 
transmisji. Spotkanie rozpoczęło się od pytań 
do gości. Pojawiły się nie tylko kwestie pił-
karskie, ale pytano także np. o to, czy goście 
grają w gry komputerowe. Następnie odbył 
się kilkunastominutowy trening. Wymiana 
piłek z czołowymi zawodnikami Ekstraklasy 
takimi jak pomocnicy Milan Dimun, Ser-
giu Hanca, Jakub Serafin, Michał Rako-
czy oraz napastnik Sebastian Strózik była 
sporym przeżyciem. Wzięli w tym udział 
uczniowie z „Czwórki” oraz młodzi piłkarze 
z Akademii Mistrzów Cracovia Andrychów, 
która zorganizowała przyjazd krakowskich 
zawodników. Po treningu były jeszcze zdjęcia 
z autografami. Część zawodników pojawiła 
się również na placu Mickiewicza. Były okazje 
do krótkich rozmów, a zainteresowani dostali 
vouchery na darmowy wstęp na mecz ligowy 
krakowskiego klubu z Lechią Gdańsk. 

jd   Fot. Jacek Dyrlaga 

Piłkarze Cracovii 
w Andrychowie
Nie lada gratka czekała na adeptów 
futbolu zgromadzonych w sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej nr 4. Przy-
jechali tu piłkarze Cracovii. Młodzież 
ubrana, a jakże, w sportowe stroje, nie 
mogła doczekać się na spotkanie.

W rundzie wiosennej Burza Roczyny punktuje całkiem regularnie. Podopieczni trenera Ma-
teusza Siwca zremisowali dotychczas 1:1 z Sokołem Przytkowice, 2:2 z Astrą Spytkowice, 
pokonali Huragan Skawica 5:4, a z Halniakiem Targanice wygrali 3:0. W kolejnych gmin-
nych derbach ulegli  Zniczowi Sułkowice Bolęcina 1:2. Po 21 kolejkach Burza plasuje się na 
miejscu jedenastym ze stratą czterech punktów do dziewiątego Jałowca Stryszawa. Halniak 
Targanice pokonał dotychczas wiosną tylko Żarka Barwałd 2:0, a ponadto zanotował porażki 
z zespołami ze Stryszawy, Zawoi i Roczyn, a także remisy z drużynami ze Skawicy i Łączan 
(po 2:2). Halniak po 21 kolejkach jest trzynasty i traci do jedenastej Burzy trzy punkty. Najsła-
biej wiosną spisują się póki co piłkarze Znicza, którzy zaliczyli serię pięciu porażek z rzędu: 
1:2 z Babią Górą Sucha Beskidzka, 2:4 ze Skawą Wadowice, 1:2 z Orłem Wieprz, 0:2 z Soko-
łem Przytkowice i 2:3 z Astrą Spytkowice. Wreszcie w starciu z Burzą podopieczni Edwarda 
Wandzla wygrali 2:1 i przerwali tę serię porażek. Znicz zajmuje miejsce czternaste, a do trzy-
nastego Halniaka traci aż pięć oczek. W tabeli prowadzi wciąż Babia Góra Sucha Beskidzka.
Na szczeblu klasy B po osiemnastu kolejkach przewodzi tabeli Huragan Inwałd, który ma na 
koncie 46 oczek – tyle samo, co druga Nadwiślanka Brzeźnica, a o dwa więcej od trzeciego 
Borowika Bachowice. Zespół Huraganu jeszcze niedawno miał większą przewagę nad resztą 
stawki, ale w kwietniu uległ Nadwiślance 1:4, zaliczył też porażkę 3:5 z Grodem Grodzi-
sko. Poza tym zespół z Inwałdu pokonał dotychczas wiosną Wikliniarza Woźniki, Sokół 
Chrząstowice i Olimpię Chocznia. Zwycięstwo za zwycięstwem notują w rundzie rewanżo-

wej piłkarze Gronia Zagórnik. Wygrali już z Wi-
kliniarzem Woźniki 3:0, Amatorem Babica 3:1, 
Leskowcem Rzyki 6:2, Zaskawianką Wadowice 
3:0 oraz Przełęczą Kossowa 3:2. Gronie awan-
sowały na miejsce piąte, a do trzeciego Borowi-
ka tracą czternaście punktów. Z kolei Leskowiec 
Rzyki notuje najsłabszy sezon od lat i niezmien-
nie okupuje ostatnie miejsce w tabeli ze stratą 
czterech punktów do przedostatniej Skawy Wi-
tanowice.
Tymczasem rozgrywki w klasach A i B potrwają 
do połowy czerwca, więc jeszcze wiele może się 
wydarzyć.              gs   Fot. Grzegorz Sroka 

Piłkarska wiosna w pełni
Reprezentanci andrychowskiej gminy w klasach A i B radzą sobie w tym sezonie 
ze zmiennym szczęściem. Zespół z Roczyn trzyma się blisko środkowej strefy 
A-klasowej tabeli, a ekipy z Targanic i Bolęciny walczą o opuszczenie rejonów 
zagrożonych spadkiem. W klasie B piłkarze z Inwałdu grają o mistrzostwo, do 
czołówki pukają też zagórniczanie, a drużyna z Rzyk okupuje ostatnią lokatę.
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zza obiektywu

Andrychowskie łęgi nad Wieprzówką nie są wyjątkowe. Podobnie jak 
w całej Polsce, pierwiosnek jest tutaj najliczniej występującą pokrzew-
ką. Z afrykańskich zimowisk wraca do nas już wczesną wiosną. Pierw-
sze osobniki przylatują nawet przed rozkwitem roślinnej imienniczki. 
W kwietniu jego charakterystyczny śpiew, a właściwie rytmiczne: „clip-
-calp”, słychać już ze wszystkich stron. Przy odrobinie wprawy moż-
na go zwabić w wybrane wcześniej stanowisko. Nie ma tu miejsca na 
przypadek. Gałązki, na których ma pozować mała pokrzewka, muszą 
być w odpowiedniej odległości od obiektywu. Kiedy ptak będzie za 

blisko, nie zmieści się cały w głębi ostrości, natomiast zdjęcie wykona-
ne zza daleka będzie pozbawione szczegółów. Podczas fotografowania 
szybkość autofokusu i ręcznie ustawiony, możliwie najkrótszy czas mi-
gawki ma decydujące znaczenie. Pierwiosnek nie pozostaje w bezru-
chu nawet przez sekundę. Myślę, że doświadczenie fotografa ma tutaj 
decydujące znaczenie. Warto się uczyć i nabierać praktyki. W miarę po-
prawna fotografia każdej pokrzewki dopowiada znaną prawdę: małe 
w zgaszonych kolorach jest jeszcze piękniejsze! 

Tekst i foto: Jerzy Tomiak

Pierwiosnek
Kilka lat temu wszystkie ptaki mniejsze od wróbla nazywałem „nieuchwytnymi”, a uwiecznienie któregoś w kadrze uważałem 
niemalże za cud. Dzisiaj rozróżniam śpiew większości pokrzewek – bo tak nazywamy rodzinę tych ruchliwych ptaszyn – a ich 
fotografowanie sprawia mi ogromną frajdę. To najlepsze lotne modelki jakie poznałem. 
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