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Mamy dla Was coś więcej niż newsy...

Inwestycję realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. 
Rzecznik tej instytucji Dawid Gleń poinformował nas, że wartość 
inwestycji wynosi 4 miliony 340 tysięcy zł. Objazdy od strony 
Targanic poprowadzono ulicą Tkacką do Żwirki i Wigury i dalej 
do Krakowskiej. W odwrotnym kierunku jeździmy tą samą trasą. 
Kierowcy powinni zwrócić uwagę na to, że w jednym miejscu 
nastąpiła zmiana pierwszeństwa przejazdu. Pierwszeństwo mają 

pojazdy wyjeżdżające z ulicy Tkackiej w prawo na Żwirki i Wigu-
ry i w drugą stronę. Na podrzędnej znajdą się zatem auta jadące 
od strony Brzezinki. Należy również pamiętać o niebezpiecznych 
zakrętach na Tkackiej. Piesi puszczani są przez most, a kiedy uka-
że się obecne wydanie Nowin Andrychowskich być może będzie 
już gotowa kładka dla przechodniów. 

jd  Fot. Jacek Dyrlaga 

Stary most przechodzi do historii, będzie nowy

Już w czerwcu trwały prace przygotowawcze, ale 1 lipca na dobre ruszył remont, a właściwie budowa mostu na ulicy 
Beskidzkiej w centrum Andrychowa. Stara przeprawa zostaje wyburzona i najpóźniej do końca grudnia br. powstanie 
całkiem nowa. Wiąże się to też z pewnymi utrudnieniami komunikacyjnymi i objazdami. Piesi jednak nie powinni 
zbytnio odczuć zmian.
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Burmistrz Tomasz Żak uzyskał absolu-
torium oraz wotum zaufania, ale nie od 

razu, bo wcześniej przewidziano inne punk-
ty porządku sesji.

Coś dla OSP Roczyny 
i działki na sprzedaż 
Burmistrz przedstawił sprawozdanie ze swo-
jej działalności w okresie międzysesyjnym.  
O ważniejszych działaniach Tomasza Żaka  
i jego zastępców piszemy na bieżąco  
w Nowinach Andrychowskich. Mówca po-
informował o rozmowach ze starostą wado-
wickim, który gościł w naszym mieście. Po-
ruszono wtedy tematy inwestycji – remontu 
ulicy Długiej do Brzezinki, nakładki na ul. 
Garncarskiej i przebudowy Lenartowicza 
koło pętli i garaży. Są to drogi powiatowe  
i jest szansa na zrealizowanie tych zadań.
Rada Miejska zmodyfikowała budżet. Bę-
dzie więcej pieniędzy z funduszy zewnętrz-
nych na cele ekologiczne (wymiana kotłów). 
Znajdą się również pieniądze na remont 
kapliczki w Brzezince Górnej (piszemy 
o tym w osobnej publikacji). Radni jed-
nogłośnie przyznali dotację w wysokości 
10 tysięcy złotych dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Roczynach. Kwota ta ma być 
przeznaczona na remont elewacji północ-
nej i częściowo elewacji wschodniej remizy. 
Dokonano też zmian w „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Andrychów”. Jedna  
z osób prywatnych wnosiła sprzeciw wobec 
ustanowienia terenu przemysłowo-usługo-
wego w północno-zachodniej części mia-
sta, gdyż jej zdaniem przeszkadzałoby to 
w prowadzeniu rolnictwa ekologicznego  
i ochronie fauny czy flory. Protest ten jednak 
odrzucono. Obecny na obradach Zdzisław 
Potempa prezes firmy SM Logistic poinfor-
mował, że ta decyzja Rady Miejskiej jest ko-
rzystna dla rozwoju jego firmy planującej na 
tym terenie inwestycje. Radni wyrazili zgo-
dę na sprzedaż kolejnych działek w rejonie 
Strefy Aktywności Gospodarczej. Wycofano 
natomiast projekt uchwały rozszerzający 
strefę płatnego parkowania w centrum An-
drychowa.

 Wotum zaufania i absolutorium
Podstawą udzielenia wotum zaufania burmi-
strzowi był 92-stronicowy „Raport o stanie 
gminy za 2019 rok” oraz dyskusja nad tym 
dokumentem, który jest także dostępny na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego. Raport 
omówił burmistrz, prezentując najważniej-
sze inwestycje i przedsięwzięcia zrealizowane 
w 2019 r. Informowaliśmy o nich wszystkich 
na bieżąco w Nowinach Andrychowskich 
oraz w Radiu Andrychów. Tomasz Żak za-
chęcał mieszkańców gminy do aktywności 
na rzecz środowiska lokalnego, choćby po-
przez udział w zebraniach wiejskich. Podzię-
kował swoim współpracownikom.
Głos zabrali goście, którzy uzyskali reko-
mendację co najmniej 50 osób. Jako pierwszy 
wystąpił prezes Towarzystwa Miłośników 
Andrychowa Andrzej Janus. Podziękował 
za zakup przez gminę Pałacu Bobrowskich. 
Po nim zabrał głos Kazimierz Rajda prezes 
Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych. On także dziękował bur-
mistrzowi i radnym za wsparcie finansowe  
i podał przykłady wykorzystania tych fundu-
szy przez jednostki OSP.
Stanisław Balon, pracownik Andrychow-
skiej Elektrociepłowni (AEC), dziękował 
w imieniu załogi władzom miasta za powo-
łanie spółki. W przeciwieństwie do spółki 
prywatnej ECA, pracownicy AEC mają 

wreszcie wypłacane na czas wynagrodzenia 
i dobre perspektywy dalszego zatrudnienia. 
Głos zabrali także radni. O osiągnięciach 
lokalnego samorządu w roku 2019 mówili 
Stanisław Prus i Ewa Wątroba. Przy oka-
zji krytycznie odnosili się do opozycji, która 
ich zdaniem twierdzi, że „nic się nie dzieje  
w gminie”. Z ław opozycji przemówili  Ali-
cja Studniarz i Wiesław Mikołajek.  Rad-
na stwierdziła, że fakty można przedstawiać  
z różnych perspektyw. Zarzuciła władzom 
lokalnym, w tym burmistrzowi, niekom-
petencję w zarządzaniu finansami gminy.  
Zilustrowała to przykładami związanymi m.in.  
z MZK Kęty, ZGK i spółką ECA, w których 
udziały miała lub ma Gmina Andrychów.  
W podobnym tonie mówił Wiesław Miko-
łajek, polemizując ze Stanisławem Prusem 
i Ewą Wątrobą. Doszło do dalszej, krótkiej 
wymiany zdań. Zabrał jeszcze głos radny po-
wiatowy Tadeusz Sabat, który jako pierwszy 
już historyczny przewodniczący Rady Miej-
skiej w Andrychowie skrytykował ton obec-
nych polemik i używania niektórych słów na 
sesjach RM. Przeciwstawił je obradom z lat 
dziewięćdziesiątych. Podkreślił, że jest dum-
ny z zamieszkiwania w gminie Andrychów  
i prosił o większy rozsądek przy zachowania 
praw do krytyki. Burmistrz otrzymał wo-
tum zaufania stosunkiem głosów 15 za i 5 
przeciw. Nikt się nie wstrzymał. Jeden radny 
(Krzysztof  Kubień) był nieobecny.

Spokojna, choć polemiczna absolutoryjna sesja

Po dłuższej przerwie radni Rady Miejskiej w Andrychowie znów spotkali się twarzą w twarz, choć  niektórzy z zasłonię-
tymi nosami i ustami. Sesja zwołana na 3 lipca w Miejskim Domu Kultury miała w dużej mierze charakter podsumowu-
jący ubiegły rok. Jej tematy zapowiadały emocje na sali obrad, ale poza drobnymi uszczypliwościami czy polemikami 
było spokojnie.
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Głos policji i strażaków

Jak podkreślali w swoich sprawozdaniach 
i prezentacjach komendanci powiatowi 
Policji Arkadiusz Śniadek oraz Państwo-
wej Straży Pożarnej Paweł Kwarciak, mo-
żemy się czuć coraz bardziej bezpiecznie. 
Spada liczba zdarzeń kryminalnych. Mniej 
jest na przykład kradzieży czy przestępstw 
narkotykowych, ale martwi wzrost ilo-
ściowy aktów przemocy w rodzinie (1811 
w całym powiecie). Po dwóch latach wzro-
stów zmniejszyła się skala wypadków dro-
gowych, ale z kolei wzrosła liczba kolizji. 
Andrychów z 309 takimi stłuczkami bądź 
potrąceniami jest po Wadowicach nie-
chlubnym wiceliderem w powiecie.
Państwowa Straż Pożarna stworzyła mapę 
zagrożeń pożarowych w powiecie wado-
wickim. Andrychów zalicza się, podobnie 
jak Wadowice i Kalwaria Zebrzydowska, 
do terenów najbardziej niebezpiecznych. 
Nadal zmorą są pożary w obszarze rolnym. 
Spośród 538 ubiegłorocznych pożarów aż 
ponad 37 proc. miało miejsce na terenie 
gospodarstw wiejskich. Drugie miejsce 
przypada na pożary traw i nieużytków. 
Ogień z traw stał się śmiertelną pułapką 
dla jednej osoby, ale nie w gminie andry-

chowskiej. Natomiast następuje spadek 
liczby pożarów w mieszkaniach i lokalach 
użytkowych, choć odnotowano w 2019 r. 
dwie ofiary śmiertelne. Problemem jest to, 
że strażacy nie mogą kontrolować zabez-
pieczeń w budynkach prywatnych.

„Nasi” interpelowali

W punkcie poświęconym interpelacjom 
zabrało głos dwóch reprezentantów gmi-
ny Andrychów. Radny Tadeusz Sabat mó-
wił o szpitalu wadowickim, ale dopytywał 
także starostę o postępowania w sprawie 
przekaźnika telefonii komórkowej w Rzy-
kach. Zwrócił uwagę na nieprawidłowości 
przy wydawaniu pozwolenia na budowę. 
Problem dotyczy poprzedniego starosty. 
Franciszek Penkala zaproponował Zarzą-
dowi Powiatu, aby przyznał dodatkowe 
gratyfikacje pieniężne dyrektorom szkół 
ponadpodstawowych za sprawne – w cza-
sie panującej pandemii – zorganizowanie 
egzaminów maturalnych i zawodowych. 
Radni mają otrzymać odpowiedź na pi-
śmie. Następna sesja powiatowa odbędzie 
się pod koniec sierpnia i będzie to posie-
dzenie absolutoryjne.

jd

O bezpieczeństwie i przekaźniku 
w Rzykach na sesji powiatowej
2 lipca na ostatniej przed wakacjami sesji zebrali się radni powiatowi. Obrado-
wano w maseczkach. Głównym tematem obrad był stan bezpieczeństwa w roku 
2019. Planowano też zapoznać się z działalnością Szpitala Powiatowego oraz 
planami nowej dyrektor – Barbary Bulanowskiej. Okazało się jednak, że szefowa 
lecznicy uległa wypadkowi i temat ten trzeba było przenieść na sesję następną. 

Absolutorium burmistrz uzyskał z kolei na 
podstawie działalności finansowej i zreali-
zowania ubiegłorocznego budżetu. Mówio-
no wyłącznie o mediach samorządowych. 
Doszło na tym tle do wymiany zdań między 
Alicją Studniarz a dyrektorem Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej Sylwią Błasiak. Radna 
wyrażała przekonanie jakoby sprawozdanie 
dotyczące Radia Andrychów i Nowin An-
drychowskich było nierzetelne. Obarczała 
za to odpowiedzialnością redaktora naczel-
nego Marka Nycza. Polemizowała z tym 
szefowa MBP, która poinformowała, iż to 
ona jest autorką sprawozdania i jest ono 
rzetelne. Wszystkie liczby mają uzasadnie-
nie, a słuchalność rozgłośni była ustalana 
w oparciu o badania ankietowe na terenie 
gminy. Sylwia Błasiak zauważyła, że Ra-
dio Andrychów, Nowiny Andrychowskie 
oraz odnowiona strona internetowa tych 
mediów ulegają ciągłemu udoskonalaniu. 
Szefowa MBP otwarta jest na wszystkie su-
gestie poprawiajce pracę redakcji.
W punkcie poświęconym absolutorium 
zabrała krytycznie głos ponownie Alicja 
Studniarz. Trochę pochwał i trochę krytyki 
padło z ust Andrzeja Powroźnika, który 
jednak deklarował glosowanie za burmi-
strzem. Tomasz Żak uzyskał absolutorium 
stosunkiem głosów 15 za i 5 przeciw po po-
zytywnej rekomendacji wszystkich komisji 
Rady Miejskiej i takowej ocenie Regionalnej 
Izby Obrachunkowej. A na koniec wszyscy 
radni, tak koalicyjni jak i opozycyjni po-
gratulowali burmistrzowi. Przewodniczący 
RM Roman Babski podziękował pra-
cownikom Urzędu Miejskiego za włożo-
ny trud i pracę w ubiegłym roku. Na sam 
koniec Alicja Studniarz odczytała decyzję 
wojewody małopolskiego unieważniają-
ca uchwałę zmniejszeniu wymiaru czasu 
pracy przewodniczącego RM. Ten z kolei 
przypomniał o losach uchwały w sprawie 
SP nr 3. Burmistrz polemizując z nieobec-
nym Krzysztofem Kubieniem podkreślił, iż  
w tym roku nie przyznał nikomu premii 
jak to radny sugeruje. Opinie Krzyszto-
fa Kubienia na temat przyznanych premii 
przed Bożym Narodzeniem pracownikom  
Andrychowskiej Elektrociepłowni skryty-
kował przewodniczący Komisji Międzyza-
kładowej NSZZ „Solidarność” Andropol 
Jerzy Kensiak. Jak podkreślił, wszystko 
odbyło się zgodnie z regulaminem wyna-
grodzeń, a poza tym pracownicy po tym 
jak nie mieli pensji od poprzedniego pra-
codawcy (ECA) mogli spokojnie przeżyć 
święta.

jd Fot. Jacek Dyrlaga
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Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Andrychowie rozpoczęła 
się 15 czerwca po godzinie 15. Znowu miała charakter zdal-

ny, czyli przez łącza internetowe. Przerwano ją jednak po wniosku 
opozycji, jeszcze przy ustalaniu porządku obrad. Radna Alicja Stud-
niarz zawnioskowała, aby zmiany w planach budżetowych rozdzie-
lić przed głosowaniem. Radni zgodzili się na ten pomysł i przewod-
niczący Roman Babski ogłosił godzinną przerwę na przygotowanie 
nowych projektów dwóch, a nie jednej uchwały. Po przerwie oka-
zało się, że późnym popołudniem nie ma już pracowników po-
trzebnych wydziałów i sprawę trzeba odłożyć na dzień następny. 
14 radnych zagłosowało za wnioskiem przewodniczącego, sześciu 
było przeciw, a jeden się wstrzymał.
Nie obyło się bez protestów radnych Prawa i Sprawiedliwości, na-
zywających taki pomysł kpiną, a radny Krzysztof  Kubień poradził 
nawet przewodniczącemu: „Maczugę se pan weź jeszcze”.

Ciąg dalszy
Przed samą sesją obradowała jeszcze komisja gospodarcza, która za-
opiniowała projekty po zmianach. Gdy Rada zaczęła już obrady sesji, 
gorącą dyskusję, sprowokował jej główny punkt – projekt uchwały 
dotyczącej zgody Rady na zaciągnięcie 4,5 milionowej pożyczki na 
zakup trzech pieców gazowych do elektrociepłowni. Aby zrozu-
mieć, o co chodziło w głównym temacie sesji trzeba przypomnieć, 
że w ubiegłym roku gmina powołała nową spółkę komunalną AEC, 
czyli Andrychowską ElektroCiepłownię. Przejęła ona zadania po 
upadłej, prywatnej spółce ECA. W związku z tym, miastu groziły 
zimowe przerwy, albo całkowite odcięcie od ciepła 10 tysięcy miesz-
kańców, szkół, instytucji i ponad 50 firm. Władze gminy natychmiast 
powołały spółkę gminną, wydzierżawiły urządzenia oraz budynki 
ECA i podjęły produkcję ciepła i energii elektrycznej.
Niestety, w tym roku nie można już używać starych kotłów węglo-
wych, bo wiązałoby się to z płaceniem wysokich stawek za emisję 
CO2. Konieczny jest zakup trzech pieców gazowych. Ich koszt 
to ok. 4,5 mln zł. Taką kwotę gmina pożyczy z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska. Możliwe jest umorzenie 30 proc. 
tej kwoty, więc do oddania byłyby trzy miliony. Spłata tego długu 
trwałaby do 2031 roku. Ale jak mówi burmistrz Tomasz Żak np. 
w Radiu Andrychów: Realizacja planowanej inwestycji przyczyni się do 
całkowitej likwidacji emitera węglowego ze źródłem węglowym i tym samym 
ograniczy emisję gazów i pyłów do powietrza. To samo zapisano w uza-
sadnieniu uchwały.
Inne aspekty modernizacji AEC i jej proekologiczny rozwój omó-
wił na sesji zastępca burmistrza Mirosław Wasztyl: Zrealizowanie 
inwestycji w całym przedmiotowym zakresie – argumentował – zażegna 
niebezpieczeństwo wystąpienia zagrożeń w dostawie energii cieplnej i energii 
elektrycznej, zapewni bezpieczeństwo energetyczne gminy i realizację zadań 
ustawowych gminy.

Radni drążyli ten temat i wypytywali o szczegóły
Radny Krzysztof  Kubień zadał cztery pytania: Kiedy kwota z po-
życzki trafi do spółki? Co z sumą 1,5 mln z dofinansowania z lu-

tego? Jaki jest wynik spółki za 2019 rok? Jaki w tym roku? Czy to 
prawda, że w spółce były nagrody na łączną kwotę 60 tys. zł? Co 
z hałasem, jaki wytwarza dziś turbina w elektrociepłowni? Radny 
od razu, nie czekając na odpowiedzi oświadczył, że będzie gło-
sował przeciwko. Natomiast zakup pieców do elektrociepłowni, 
uznał za inwestowanie w nie swój majątek, co jego zdaniem jest 
przestępstwem.
Najpierw głos zabrał prezes AEC Mirosław Nowak. Wyjaśnił rad-
nemu, że pieniądze z pożyczki trafią do spółki zaraz po ich uzyska-
niu. Spółka w 2019 roku miała stratę 300 tys. zł, w tym roku (do 
końca kwietnia) zanotowała 350 tys. zł na plus. Nagrody w spółce 
faktycznie były, a były to nagrody na święta, po ok. tysiąc złotych 
dla każdego pracownika. Potem wypowiedź tę uzupełnił wicebur-
mistrz Mirosław Wasztyl. Zaczął od wyjaśnienia kwestii dofinan-
sowania z lutego (1,5 mln zł) te pieniądze będą zainwestowane 
w omawiany zakup pieców. Natomiast hałas, który jest teraz tak 
uciążliwy, będzie możliwy do wyeliminowania, właśnie dzięki zaku-
powi i instalacji nowych kotłów gazowych, które będą ciche, ekolo-
giczne i bardziej ekonomiczne, a do tego zaspokoją pełne potrzeby 
energetyczne w całej gminie.
Wiceburmistrz Wasztyl wyjaśnił też radnemu, że umowa dzierżawy 
pozwala inwestować w majątek dzierżawiony, czego nie zakwestio-
nował też pożyczkodawca – WFOS. Ale jeśli radny widzi w tym 
„przestępstwo”, to jako osoba publiczna ma obowiązek złożenia 
doniesienia do prokuratury.
Radny uznał, że „wykład”, który usłyszał tylko go utwierdził, że to 
on ma rację.
Dyskusja toczyła się jeszcze kolejny kwadrans, ale obracała się wo-
kół tych samych argumentów, które nie przekonały radnego.
Radny Wiesław Mikołajek zapytał prezesa czym pan burmistrz 
przekonał go do wejścia do takiego bagna, jak spółka ciepłownicza? 
Zaapelował też o nadzwyczajną sesję, wzięcie kolejnych kredytów 
i za nie dofinansowanie remontów dróg w Sułkowicach-Bolęcinie. 
Radny sugerował, że dofinansowanie elektrociepłowni i dostar-
czanie ciepła dla 10 tys. ludzi to nierówne traktowanie wszystkich 
mieszkańców. Radny zapytał, czy jak jemu mieszkańcowi wsi ze-
psuje się piec, gmina sfinansuje naprawę. Mirosław Wasztyl skwi-
tował wystąpienie radnego odwołaniem się do jego doświadczenia, 

Dwudniowa nadzwyczajna sesja – kłótnie i spory

Radni zdecydowali o wzięciu pożyczki na zakup trzech gazowych pieców do elektrociepłowni. Przedłużyli też umowę 
z MZK na obsługę dwóch linii pomiędzy Andrychowem i Kętami. Zwłaszcza przy omawianiu inwestycji i wiążących się 
z nimi finansów nie zabrakło dyskusji, która chwilami zamieniała się w kłótnię „poza wszelkim trybem”. 
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to jego druga kadencja i szerszego spojrzenia na gminę. Próbował 
też wyjaśnić radnym opozycji konieczność zakupu nowoczesnych, 
najnowszej generacji kotłów i zapewnienia ciepła tysiącom ludzi 
i bezpieczny montaż finansowy przedsięwzięcia. Bezskutecznie. 
Zarzucił też tym radnym kłamstwo i manipulacje danymi, co wpro-
wadza w błąd opinię publiczną. Przykładem jest dofinansowanie 
do rozbudowy kanalizacji i oczyszczalni. Radni twierdzą i mówią to 
publicznie, że dofinansowanie było tam 90-procentowe. Mirosław 
Wasztyl pokazał inne dane, zaksięgowane: dofinansowanie wynio-
sło 41 procent. - Podajecie państwo opinii publicznej nieścisłości, a teraz 
to są już kłamstwa – zakończył wiceburmistrz Wasztyl. W dyskusji 
wziął udział Andrzej Powroźnik, dopytujący o szczegóły dotyczące 
stanu ekonomicznego andrychowskiej energetyki. Pojawił się wą-
tek dotyczący Tauronu. Według zapewnień wiceburmistrza firma ta 
była zainteresowana swoimi wierzytelnościami wobec Elektrocie-
płowni Andrychów (ECA). Nie było mowy o inwestowaniu w an-
drychowską energetykę.
Radna Alicja Studniarz mówiła o tym, że spółka ECA już w 2017 
roku miała wielomilionowe długi (14 mln zł). Przypomniała, iż 
burmistrz wręczył prezesowi ECA medal. Dopytywała zatem 
o odpowiedzialność za głosowanie. Burmistrz Tomasz Żak wspo-
mniał, iż wiele osób otrzymało medale z okazji 250-lecia nabycia 
praw miejskich. Jego zdaniem decyzje władz miejskich dotyczące 
energetyki były słuszne, gdyż istniało realne zagrożenie powstania 
w Andrychowie „Krainy Lodu”. A w 2017 r. ECA była wykazywa-
na jako firma prężnie działająca. Władze gminy nie miały szans na 
kontrolę tego, co działo się w tej spółce. W 2018 r. nie było z kolei 
Walnego Zgromadzenia Udziałowców. - Najważniejsze jest bezpieczeń-
stwo energetyczne gminy – stwierdził Tomasz Żak.
Rada Miejska przyjęła uchwałę o wzięciu pożyczki i zakupie pieców 
do elektrociepłowni. Dwunastu radnych było za, sześciu przeciw, 
a trzech wstrzymało się.
W zakresie inwestycji przegłosowano także rozdzieloną (po wnio-
sku radnej Studniarz) uchwałę o remoncie drogi w Rzykach.

*
Oprócz opisanych powyżej tematów radni zajęli się zmianą uchwały 
z 27 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Kęty zadania pu-
blicznego w zakresie planowania, organizacji i zarządzania lokalnym 
transportem zbiorowym na obszarze Gminy Andrychów. Za głoso-
wało 15 radnych, nikt nie był przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. 
Radny Jacek Sordyl z powodów technicznych nie głosował. Chodzi 
tu głównie o obsługę dwóch linii łączących Andrychów z Kętami – 
przez Bulowice i przez Czaniec. Ta uchwała łączy się z drugą, doty-
czącą powierzenia Beskidzkiemu Związkowi Powiatowo-Gminnemu 
w Bielsku-Białej zadania publicznego w zakresie planowania, organiza-
cji i zarządzania lokalnym transportem zbiorowym na obszarze Gminy 
Andrychów. To właśnie Komunikacja Beskidzka (tak spółka będzie się 
nazywać jeszcze w tym roku) od 1 stycznia 2021 ma obsługiwać wspo-
mniane linie. Do tego czasu robić to będzie MZK. Zmieniana uchwała 
mówiła wcześniej, że ma to trwać do 1 lipca, zmiana przesuwa datę do 
1 stycznia. W przebiegu wszystkich linii MZK i w ich rozkładach jazdy 
nic się nie zmienia. Także i ten temat wywołał ostre dyskusje z udzia-
łem radnych Alicji Studniarz i Krzysztofa Kubienia. Przewodniczący 
Roman Babski, żeby – jak to określił – ochłonąć, zarządził przerwę, ale 
na szczęście tylko kilkunastominutową. A po przerwie znów doszło do 
agresywnej wymiany zdań… Radni koalicji i opozycji zarzucali sobie 
wzajemnie chamskie wypowiedzi.
W związku z tymi uchwałami trzeba było też dokonać zmian w budże-
cie gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrychów na 
lata 2020-2030. Pod koniec sesji zajmowano się jeszcze petycją Koalicji 
Polska Wolna od 5G. Pozostawiono ją bez rozpatrzenia, gdyż w do-
kumencie wnioskodawcy były uchybienia formalne. Sesję zamknęły 
komunikaty oraz przypomnienie przewodniczącego Romana Babskie-
go, że następna sesja planowana jest na 3 lipca i będzie dotyczyć ab-
solutorium oraz raportu o stanie gminy (patrz str. 4). Przewodniczący 
apelował o zachowanie wszelkich środków profilaktycznych zapobie-
gających rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

mn

Dochody Andrychowa w kwietniu były 
blisko o 1,8 mln złotych niższe od docho-
dów kwietnia 2019 roku. Wszyscy czekali 
na pierwsze dane za maj. Okazało się, że 
w maju było znacznie lepiej, bo o 600 tys. 
zł więcej, niż w maju rok temu. Ten wzrost 
dochodu z udziału samorządu w podatkach 
PIT(od osób) i CIT(od firm) związany jest 
z przesunięciami rozliczenia PIT i inny-
mi elementami przejściowymi związanymi 
z Tarczą Antykryzysową. Rząd pozwolił na 
nie ze względu na sytuację pandemiczną. Te-
raz z opóźnieniem pieniądze te trafiają rów-
nież do samorządów. 
Sytuację opisuje artykuł na stronach „Wspól-

noty” Pisma Samorządu Terytorialnego pod 
tytułem: „Maj na plus. Finansowa katastrofa 
nieco mniejsza Andrzeja Gniadkowskiego”. 
Rzeczywistość okazała się nawet nieco lepsza niż to 
co podejrzewaliśmy – pisze autor. Ale odrobio-
na została tylko część strat, np. – jak wyżej 
wspomnieliśmy – w przypadku Andrychowa 
to tylko jedna trzecia: straty w kwietniu – 
wtedy było o 1,8 mln mniej, a teraz nadwyż-
ka w maju to 0,6 mln.
Skarbnik Gminy Andrychów Dorota Ży-
wioł mówi o „ostrożnym optymizmie” 
w odrabianiu strat. 
- Musimy jeszcze poczekać na wyniki za czerwiec, 
więc tak naprawdę więcej dowiemy się dopiero w lipcu 

- mówi pani skarbnik. - Może nie będzie tak źle, 
jak się spodziewaliśmy. Optymizm musi być ostroż-
ny, bo niezależne agencje ratingowe obniżyły progno-
zy polskiego PKB ponaddwukrotnie, a jego spadek 
– wbrew rządowej propagandzie – może wynieść na-
wet 5 procent. Nie pozostaje nam nic innego, 
jak czekać na wyniki kolejnych miesięcy. Na 
koniec trzeba dodać, że nie tylko pandemia 
ma wpływ na spadek dochodów samorządu, 
ale też obniżki podatków o jeden procent, 
zwolnienie młodych ludzi w wieku do 26 lat 
z płacenia PIT czy podwyższenie płacy mi-
nimalnej. To – bez koronawirusa – pozbawi 
samorządy sporej części dochodów. 

n 

Dochody majowe są lepsze od kwietniowych
Kilka tygodni temu pisaliśmy o pogarszającej się sytuacji finansowej samorządów. Pandemia i związana z nią recesja 
spowodowały, że w kwietniu samorządy odnotowały 40-procentowy spadek dochodów. Wszyscy teraz podliczają 
wyniki majowe i czekają na dane półrocza. Prognozy dają nadzieję, że sytuacja będzie nieco lepsza.
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DUDA Andrzej Sebastian 11 516 50,64%
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 5 230 23,00%
HOŁOWNIA Szymon Franciszek 2 870 12,62%
BOSAK Krzysztof 2 118 9,31%
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 503 2,21%
BIEDROŃ Robert 334 1,47%
ŻÓŁTEK Stanisław Józef 60 0,26%
JAKUBIAK Marek 31 0,14%
TANAJNO Paweł Jan 29 0,13%
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz 26 0,11%
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 23 0,10%
RAZEM 22 740 100,00%

Wybory prezydenckie
W ostatnią niedzielę czerwca odbyła się I tura wyborów prezydenckich. Czas rozstrzygnięć ostatecznych nastąpi jed-
nak 12 lipca, gdy obecne wydanie Nowin Andrychowskich będzie już w sprzedaży.

Jak głosowaliśmy w naszej gminie? I tura dla Andrzeja Dudy, który zostałby ponownie prezydentem, gdyby to zależało właśnie od 
mieszkańców andrychowskiej gminy i II tury już by nie było. Na pewno cieszy frekwencja. Zagłosowało 22 800 osób spośród 33 688 
uprawnionych. To 67,68 proc. Przed pięciu laty w wyborach prezydenckich wzięło udział w naszej gminie 59,77 proc. uprawnionych. 
To też był niezły wynik. Najlepiej spisali się tym razem mieszkańcy Brzezinki, gdzie odnotowano frekwencję wynoszącą 75,94 proc. 
Najmniej osób głosowało w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym (43,48 proc.) oraz Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sta-
rowiejskiej w Andrychowie (58,11 proc.). 60 głosów było nieważnych. 
Andrzej Duda przed pięciu laty otrzymał w gminie Andrychów w I turze 41 proc. głosów.

jd

Andrzej Duda Rafał Trzaskowski Szymon Hołownia Krzysztof Bosak Władysław 
Kosiniak-Kamysz Robert Biedroń

Andrychów 46,92% 26,79% 12,83% 8,46% 1,84% 2,07%
Roczyny 51,20% 21,29% 12,53% 10,50% 2,61% 1,11%
Sułkowice-Łęg 50,65% 21,61% 13,77% 10,03% 2,21% 1,00%
Brzezinka 52,46% 19,57% 13,65% 11,02% 2,14% 0,82%
Targanice 54,17% 21,12% 10,41% 10,01% 2,45% 1,27%
Sułk.-Bolęcina 58,21% 13,73% 12,64% 10,78% 2,78% 0,84%
Rzyki 65,62% 11,23% 11,66% 8,40% 1,42% 0,98%
Zagórnik 60,08% 14,52% 12,18% 9,52% 1,77% 1,29%
Inwałd 54,13% 19,14% 12,57% 9,15% 3,30% 1,25%
RAZEM 50,64% 23,00% 12,62% 9,31% 2,21% 1,47%

Interesujące są wyniki w rozbiciu na miasto i poszczególne sołectwa. Okazuje się, że andrychowianie mniej chętnie niż mieszkańcy 
wiosek oddawali głosy na urzędującego prezydenta, co ilustruje kolejna tabelka. Zamieszczamy w niej wyniki tylko kandydatów, którzy 
uzyskali wynik powyżej 1 proc.

 Wyniki głosowania (liczba głosów i procenty)
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W piątek, 26 czerwca, na Rynku w Wadowicach pieniądze te zo-
stały przekazane przedstawicielom samorządów powiatu wado-
wickiego. W imieniu Andrychowa, czek przyjął Mirosław Wasz-
tyl, pierwszy zastępca Burmistrza Andrychowa. W tym samym 
czasie burmistrz Tomasz Żak odbierał w Krakowie promesę na 
wóz strażacki dla Targanic.
W sumie z FIS trafiło do powiatu wadowickiego ponad 24 mln 
zł. Wysokość przyznanych kwot zależała od planów inwestycyj-
nych – tak brzmi uzasadnienie oficjalne. Dla porównania inne 
powiatowe, sąsiedzkie miasta dostały: Oświęcim – 3,6 mln zł, Su-
cha Beskidzka – 3,1 mln zł, Chrzanów – 3,7 mln zł. Nieoficjalnie 
mówi się też, że pieniądze te w ramach „Tarczy dla Samorządów” 
mają zrekompensować gminom straty, jakie poniosły ostatnio we 
wpływach z podatków, co wynikało nie tylko z pandemii, ale też 
obniżek stawek podatkowych, jakie rząd PiS zrobił z końcem 
ubiegłego roku. Tylko w marcu i kwietniu Andrychów stracił 2,5 
mln zł. Teraz ta dotacja na wsparcie inwestycji ma częściowo wy-
nagrodzić samorządom straty. 
Nie bez znaczenia był też termin rozdawania tych kwot – na dwa 
dni przed wyborami, co zresztą nie kryli różni mówcy z Prawa 
i Sprawiedliwości, otwarcie dziękując kandydatowi swej partii, 
choć z FIS nie ma on nic wspólnego.
A jak wyglądał rozdział tych pieniędzy w całym powiecie wado-
wickim? Oto lista ułożona alfabetycznie:
Andrychów – 2,04 mln
Brzeźnica – 1,4 mln
Kalwaria Zebrzydowska – 922 tys. 
Lanckorona – 734 tys.
Mucharz – 500 tys.
Spytkowice – 1,1 mln
Stryszów – 1,47 mln
Tomice – 500 tys.
Wadowice – 6,3 mln
Wieprz – 797 tys.
A dodatkowo powiat wadowicki – 8,1 mln. 

mn

Dwa miliony dla Andrychowa

Tyle otrzymała Gmina Andrychów z Funduszu Inwestycji Sa-
morządowych (FIS). Również inne gminy dostały wsparcie 
inwestycyjne, najwięcej Wadowice, bo ponad 6,3 mln zł.

Uwzględniając oczekiwania społeczne, fakt, że znaczna część rodziców 
poświęciła już swoje urlopy na sprawowanie opieki nad dziećmi w okresie 
pandemii (marzec, kwiecień i maj), realne obciążenie obowiązkami nauczy-
cieli przedszkoli w ostatnim czasie oraz nieferyjny charakter funkcjonowania 
przedszkoli, proszę zgodnie z decyzją Pana Burmistrza o zorganizowanie 
pracy wszystkich placówek przedszkolnych na terenie gminy w całym okre-
sie wakacyjnym. – czytamy w piśmie skierowanym do dyrektorów 
i podpisanym przez Andrzeja Szafrańskiego, dyrektora Gminnego 
Zarządu Oświaty. Dyrektorzy mają też poinformować rodziców 
dzieci o ciągłym funkcjonowaniu przedszkoli w lipcu i sierpniu. 
Jak powiedział nam Andrzej Szafrański, wszystkie andrychowskie 
przedszkola są kilkuoddziałowe, a należy się spodziewać, że latem 
nie wszystkie dzieci będą uczestniczyć w zajęciach. W związku 
z tym jest też możliwość takiego ułożenia dyżurów pracowników, 
aby i oni skorzystali z urlopów. Podjęta decyzja ma też związek 
z nadal trwającą epidemią i dlatego lepiej, aby dzieci były w swo-
ich przedszkolach, a nie zwożone do dyżurujących placówek 
i tam narażone na niepotrzebny kontakt z obcymi.             n

Przedszkola czynne latem
Wszystkie przedszkola w gminie Andrychów będą czynne 
w lipcu i w sierpniu. Tak zdecydował Burmistrz Andrycho-
wa i polecił dyrektorom przygotowanie harmonogramów 
pracy tych placówek. 

Ostatnim pociągiem, który przejechał przez nasze miasto był 
„Podhalanin” (Szczecin Główny – Zakopane), odjeżdżający z an-
drychowskiej stacji o godz. 5.30 rano. W ramach inwestycji zo-
stanie wymienionych około 12 kilometrów torów oraz sieć trak-
cyjna. Będzie również przeprowadzony gruntowny remont stacji 
PKP w Andrychowie, a także przystanków w Choczni, Choczni 
Górnej i Inwałdzie. Powstanie też nowy przystanek Wadowice 
– Zachód w pobliżu ulicy Batorego, nieopodal Starostwa Powia-
towego oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Ponadto przewidziano 
zamknięcie kilkunastu przejazdów kolejowych na drogach niepu-
blicznych, ale zainteresowani gospodarze mogą podpisać umowę 
dzierżawy i w rezultacie otrzymają klucze do zapór. Termin za-
kończenia robót to połowa 2022 roku.

jd Fot. Anna Piotrowska

Andrychów bez pociągów
1 lipca ruszył remont trasy kolejowej nr 117 na odcin-
ku między Andrychowem a Wadowicami. Inwestycję tę 
zapowiadaliśmy już na łamach Nowin Andrychowskich, 
Przedsięwzięcie kosztuje ponad 129 milionów złotych. 
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To także istotne dla mieszkańców i osób odwiedzających naszą gminę, 
bo wprowadzane reguły mają na celu m.in. poprawę ładu przestrzen-

nego, by miasto oraz okoliczne sołectwa wyglądały po prostu estetycz-
nie…
Uchwała w tej sprawie, przypomnijmy, została przyjęta w listopadzie 
2019 roku. Istniejące reklamy muszą być dostosowane do jej zapisów do 
listopada 2021 r., natomiast właściciele nowych, muszą się stosować do 
przepisów od razu. Jak podkreśla, Urszula Odrzywolska-Mazgaj, główna 
koordynatorka, ale też współautorka uchwały, na razie tylko kilka gmin 
w Małopolsce zdecydowało się na taki „Kodeks reklamowy”. Wymagało 
to sporo pracy, trwającej niemal przez trzy lata.

Zasady podstawowe

Wyklucza się sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
w sposób ograniczający lub zakłócający ekspozycję obiektów zabytko-
wych wpisanych do rejestru zabytków lub objętych Gminną Ewidencją 
Zabytków, a także: pomników, rzeźb, tablic pamiątkowych; ograniczający 
widoczność znaków drogowych lub utrudniający warunki ruchu kołowe-
go lub pieszego; utrudniający odczytanie informacji zawartych na elemen-
tach systemu informacji lokalnej. Nie wolno tablic reklamowych sytuować 
także na mostach, wiaduktach, kładkach, na budowlach o funkcji barier 
akustycznych, na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej ta-
kich jak: słupy elektroenergetyczne, stacje transformatorowe, a także na 
słupach oświetleniowych, latarniach; na budynkach organów administracji 
publicznej, na terenach cmentarzy oraz na ich ogrodzeniach, na terenach 
parków, zieleńców, placów zabaw, na drzewach oraz w odległości mniej-
szej niż 15 metrów od pomników przyrody, w granicach Parku Krajobra-
zowego Beskidu Małego, na terenach przeznaczonych w obowiązujących 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele rolnicze 
lub na cele leśne.

Odległości

Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe powinny być sytuowane z zacho-
waniem odległości nie mniejszych niż:
1) w przypadku reklam formatu małego: 20 metrów od skrzyżowań dróg 
publicznych oraz 15 metrów od innej reklamy dowolnego formatu;
2) w przypadku reklam formatu średniego: 30 metrów od skrzyżowań dróg 
publicznych oraz 50 metrów od innej reklamy formatu średniego lub du-
żego;
3) w przypadku reklam formatu dużego: 50 metrów od skrzyżowań dróg 
publicznych oraz 150 metrów od innej reklamy formatu dużego.
Tablice reklamowe mocowane na ogrodzeniach winny odpowiadać warun-
kom: odległość co najmniej 20 metrów od skrzyżowań dróg publicznych; 
nie więcej niż jedna tablica na każde rozpoczęte 20 metrów ogrodzenia, przy 
czym odległość pomiędzy tablicami na jednej nieruchomości nie może być 
mniejsza niż 20 metrów.
Zasady te, co ważne, nie dotyczą szyldów, reklam na przystankach komuni-
kacji społecznej.

Reklama na obiektach

Na obiektach wpisanych do rejestru zabytków zakazuje się sytuowania tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych, z wyłączeniem szyldów formatu ma-
łego. W obiektach mieszczących liczbę firm większą niż trzy, szyldy należy 
umieszczać na zbiorczych tablicach reklamowych bądź urządzeniach rekla-
mowych, wolno stojących lub umieszczonych na budynku. W przypadku 
obiektów usługowych, w których poszczególne lokale są dostępne poprzez 
odrębne wejścia do budynku, każdy lokal może mieć własny szyld umiejsco-
wiony na elewacji.
Nie można tablic reklamowych i urządzeń reklamowych umieszczać po-
wyżej pierwszej kondygnacji (parteru). Jest jeden wyjątek, gdy na ścianach 
szczytowych nie ma okien lub drzwi. Wtedy tablice reklamowe można in-
stalować, ale nie mogą mieć powierzchni większej niż 20 proc. powierzchni 
ściany budynku. Poza tym, i to jest zasada powszechna, tablice nie mogą 
wykraczać poza obrys elewacji budynku ani też zaburzać jej czytelności 
i tak zwanej artykulacji. Nie wolno przesłaniać elementów wystroju archi-
tektonicznego budynku (stolarki okiennej, balustrad, drzwi zewnętrznych, 
ornamentów, sztukaterii, rzeźb itp.). Z kolei szyldy mogą być sytuowane pro-
stopadle do płaszczyzny elewacji jako kasetony reklamowe o rozmiarze 0,7 
metra bądź elementy ażurowe (np. metalowe kute) o wielkości 0,9 m. Na 
jednym budynku nie może być więcej niż trzech takich elementów, a odle-
głość między nimi to minimum 10 metrów. Suma powierzchni reklamowych 
usytuowanych na elewacji nie może przekraczać 25 proc. powierzchni części 
parterowej tejże elewacji.

Gmina na strefy podzielona

Nasza gmina została podzielona na 3 strefy. 
Najbardziej rygorystyczne przepisy będą obowiązywać w strefie „A”. To 
teren centrum Andrychowa z zachodnią granicą na Wieprzówce, południo-
wą na rondach Solidarności i Ks. Sanaka oraz części Al. Wietrznego, pół-
nocna – nieco na północ od ul. Krakowskiej (najgłębiej na ul. Batorego), 
a na wschodzie m.in. na ul Traugutta i Leśnej oraz wzdłuż linii kolejowej 
do Al. Wietrznego. W strefie A, jak głosi uchwała: 1) dopuszcza się tablice 
reklamowe i urządzenia reklamowe wyłącznie formatu małego (do 1 m kw.), 

Nowy porządek reklamowy w naszej gminie
Od listopada przyszłego roku szykują się w gminie Andrychów spore zmiany w zakresie sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, a także ich gabarytów oraz materiałów, z jakich muszą 
być wykonane. Wcześniej nastąpi dokładna inwentaryzacja wszystkich takich obiektów. Ta ważna informacja przede 
wszystkim powinna zainteresować właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorców, których problem będzie bezpo-
średnio dotyczyć. 
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z wyłączeniem szyldów umieszczanych na budynkach, dla których dopusz-
cza się stosowanie formatu średniego (1 – 2,2 m kw.);
2) zakazuje się:
a) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych innych, niż 
umieszczane na budynkach;
b) sytuowania reklam w formie banerów reklamowych;
c) umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych powyżej linii 
parteru (gzyms rozdzielający parter od pierwszego piętra);
d) umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w oknach, na 
dachach oraz ścianach szczytowych budynków, z zastrzeżeniem, że zakaz 
dotyczący okien nie obejmuje szyldów formatu małego i nie ogranicza swo-
body aranżacji witryn sklepowych;
e) umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o jaskrawej 
kolorystyce, odbijających światło, odblaskowych, projekcji świetlnych, ele-
mentów ruchomych, neonów oraz światła o zmieniającym się natężeniu, 
błyskowego lub pulsującego.

Strefa „B” to obszar, gdzie najwięcej wolno. To pozostająca poza strefami 
„A” i „C” (o niej poniżej) część Andrychowa, część sołectwa Inwałd poło-
żona na północ od linii kolejowej. W tej strefie: 
1) dopuszcza się tablice reklamowe i urządzenia reklamowe formatu małego, 
średniego lub dużego, z zastrzeżeniem pkt 2 i pkt 4;
2) reklamy w formie banerów reklamowych oraz reklamy mocowane na 
ogrodzeniach – wyłącznie formatu małego;
3) dla tablic reklamowych i urządzeń reklamowych innych, niż umieszczane 
na budynkach, ustala się wysokość:
a) dla tablic reklamowych – nie więcej niż 5 metrów;
b) dla urządzeń reklamowych – nie więcej niż 8 metrów.
4) w stosunku do planowanego obiektu sieci gastronomicznej dla zmotory-
zowanych typu „drive-thru”, na działce nr ewid. 1621/25 i 1621/26 w An-
drychowie, dopuszcza się umieszczenie szyldu w formie pylonu o wysokości 
nie większej niż 29 metrów, z dwustronną tablicą reklamową o łącznej po-
wierzchni nie przekraczającej 86 m kw.

Strefa „C” to południowo-wschodnia część Andrychowa, na południe od 
linii kolejowej nr 117 oraz na wschód od ulicy Jarosława Dąbrowskiego, 
część sołectwa Inwałd położona na południe od linii kolejowej nr 117, ob-
szar pozostałych sołectw Gminy Andrychów w ich granicach administracyj-
nych. Na jej obszarze dopuszcza się tablice reklamowe i urządzenia reklamo-
we formatu małego lub średniego, reklamy w formie banerów reklamowych 
oraz reklamy mocowane na ogrodzeniach – wyłącznie formatu małego. dla 
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych innych, niż umieszczane na 
budynkach, ustala się wysokość: dla tablic reklamowych – nie więcej niż 3 
metry, dla urządzeń reklamowych – nie więcej niż 5 metrów.

Mała architektura i ogrodzenia

W zakresie małej architektury ustalenia są następujące: 
- obowiązuje zakaz ich sytuowania w miejscach utrudniających ruch kołowy 
lub pieszy, a także ograniczających widoczność znaków drogowych oraz ele-
mentów systemu informacji lokalnej;
- obiekty powinny odznaczać się wysokimi walorami estetycznymi;
- rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane: kamień, 
materiały ceramiczne, w tym okładziny imitujące te materiały, metale, beton, 
drewno, szkło; inne materiały – w niezbędnym zakresie wynikającym z funk-
cji obiektu, np.: w odniesieniu do wyposażenia placów zabaw dla dzieci – 
tworzywa zapewniające bezpieczeństwo użytkowania;
- wysokość nie większa niż: obiekty kultu religijnego (kapliczki, krzyże przy-
drożne, figury) – 5 metrów; posągi, wodotryski i inne obiekty architektury 
ogrodowej, użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku 
(piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki i inne) – 4 metry.

Jeżeli chodzi o ogrodzenia to: 
- powinny być sytuowane poza pasami drogowymi, w rozumieniu przepi-
sów o drogach publicznych, a także poza terenami położonymi w obrębie 
linii rozgraniczających dróg, wyznaczonych w obowiązujących miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego;
- nie mogą utrudniać ruchu kołowego i pieszego, w szczególności winny 
zapewnić zachowanie niezbędnych szerokości dojść i dojazdów do nieru-
chomości zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów odrębnych; 
- nie mogą ograniczać widoczności w rejonie skrzyżowań i zjazdów;
- rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane: kamień, 
materiały ceramiczne, w tym okładziny imitujące te materiały, metale, beton, 
drewno; 
- zakazuje się ogrodzeń z przęsłami z prefabrykowanych elementów beto-
nowych;
- zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych; ogrodzenia powinny być wyko-
nywane jako ażurowe, tzn. powierzchnia prześwitów w płaszczyźnie ogro-
dzenia nie może być mniejsza niż 40 % powierzchni ogrodzenia;
- wysokość – nie więcej niż 2,2 metra, za wyjątkiem ogrodzeń placów spor-
towych ;
- ogrodzenia położone w granicach Parku Krajobrazowego Beskidu Małe-
go powinny zapewniać możliwość przemieszczania się drobnych zwierząt, 
zwłaszcza płazów, gadów, poprzez brak podmurówki oraz pozostawienie 
prześwitów pomiędzy powierzchnią terenu a dolną częścią ogrodzenia;
- na terenach przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania prze-
strzennego na cele rolnicze, leśne lub na cele zieleni nieurządzonej, zakazuje się 
wprowadzania ogrodzeń trwałych, za wyjątkiem ogrodzeń: związanych z zabu-
dową zagrodową lub z innymi obiektami służącymi produkcji rolniczej lub leśnej 
oraz związanych z prowadzeniem wypasu zwierząt, a także niezbędnych dla go-
spodarki leśnej, w służących ochronie upraw leśnych (szkółki leśne).
Ustalenia te nie dotyczą ogrodzeń tymczasowych ustawianych w związku 
z prowadzeniem robót budowlanych.
Istniejące przed wejściem w życie uchwały ogrodzenia i obiekty małej ar-
chitektury nie wymagają działań dostosowawczych do nowych przepisów. 

Inwentaryzacja i kary

Nim wejdą w życie przepisy uchwały przeprowadzona zostanie inwentary-
zacja tablic i urządzeń reklamowych na terenie całej gminy. Gdyby nie koro-
nawirus, przedsięwzięcie byłoby już najprawdopodobniej zrealizowane, a tak 
stanie się to najprawdopodobniej jesienią br. - Realizacją zajmie się specjalistyczna 
firma stosująca innowatorskie metody – mówi Urszula Odrzywolska-Mazgaj. - Gdy 
podejmowaliśmy uchwałę, to Rada Miejska mogła obejrzeć ponad dwieście zdjęć z pa-
skudnymi reklamami. W mieście nie ma problemu, my wiemy, które trzeba zmienić, ale 
gmina jest duża (100 km kw.). W związku z tym przemierzy ją samochód podobny do 
tego, który używany jest w Google Maps. Całość przeprowadzi firma ze Śląska. Inwen-
taryzacja będzie potrzebna w listopadzie, by można było wysłać pisma do osób, które nie 
zastosują się do nowych przepisów. 
Wprowadzenie nowego prawa wiązać się będzie niestety, także z karami. 
Będą one słone, zgodnie zresztą z Ustawą o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym. Wysokość kary pieniężnej ustala się jako iloczyn pola 
powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego wyrażonej 
w metrach kwadratowych. Drugą zmienną jest 40-krotność uchwalonej 
przez radę gminy stawki części zmiennej opłaty reklamowej powiększony 
o 40-krotność uchwalonej przez radę gminy stawki części stałej tej opłaty, za 
każdy dzień niezgodności tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego 
z przepisami. To trochę skomplikowane, ale obrazowo za 1 m kw. tablicy 
reklamowej kara może wynieść nawet 3200 zł miesięcznie. 

W jednym z najbliższych wydań Nowin Andrychowskich ukaże się skon-
densowana, graficzna informacja o „Kodeksie reklamowym”.

Oprac. jd Fot. Archiwum Radia Andrychów
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W nowej Radzie Społecznej nie będzie reprezentantów Andry-
chowa. Do tej pory byli to burmistrz Tomasz Żak oraz radny po-
wiatowy Franciszek Penkala. Tym razem, nie zdecydowali się na 
kandydowanie, tak przynajmniej przekonują niektórzy przedsta-
wiciele samorządu wojewódzkiego. Jak dowiedzieliśmy się z kolei 
w Urzędzie Miejskim, burmistrz w ogóle nie otrzymał propozycji 
kandydowania.
Nowi członkowie RS to: Jarosław Jurzak (przedstawiciel woje-
wody), Danuta Kawa, Piotr Polanek, Franciszek Szydłowski, 
Marta Budzyńska, Maciej Koźbiał (przedstawiciele Sejmiku 
Samorządowego), Bogdan Krupnik (przedstawiciel Naczelnej 
Rady Lekarskiej) i Jolanta Łysak (przedstawiciel Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych).

jd 

Nowa Rada Społeczna 
andrychowskiego WSP
Małopolskie władze samorządowe w czerwcu powołały nową 
Radę Społeczną Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego 
w Andrychowie. Kadencja dotychczasowej dobiegła końca.

W naszym mieście istnieją supermarkety obydwóch tych sieci. Nie 
wiadomo, czy po zmianach będą działać dwie placówki NETTO. 
Okaże się to najpóźniej w ciągu 18 miesięcy, czyli mniej więcej 
do końca przyszłego roku. Przedstawiciele Salling Group zapew-
nili jednak, że pracownicy TESCO znajdą pracę w NETTO 3.0, 
bo taką nazwę prawdopodobnie przyjmie tworzona sieć. A więc 
nikt, przynajmniej zgodnie z deklaracjami, nie straci zatrudnie-
nia. Po przejęciu NETTO stanie się w Polsce trzecią (po Bie-
dronce i Lidlu) siecią handlową na polskim rynku pod względem 
liczby placówek handlowych. Wartość transakcji to 900 mln zł. 
Przejęcie musi zostać zaakceptowane przez Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. 

jd Fot. Jacek Dyrlaga 

TESCO przejęte przez 
właściciela NETTO

Jak poinformował portal „Wiadomości Handlowe”, doszło 
do zawarcia kontraktu między Salling Group, właścicielem 
sieci NETTO a Tesco Polska. Pierwsze konsorcjum przejmie 
wszystkie placówki handlowe w naszym kraju tego drugie-
go. Zatem TESCO znika z Polski, a więc także z Andrychowa.

Wszyscy oni usłyszeli wiele ciepłych słów i życzeń od burmistrza 
Tomasza Żaka, któremu towarzyszyli wiceburmistrz Wojciech 
Polak i dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty Andrzej Szafrań-
ski. Byli obecni także dyrektorzy placówek i oni też w bardzo 
pozytywnych słowach opowiadali o wyróżnionych nauczycielach. 
Spotkanie stało się okazją do wymiany poglądów na temat edu-
kacji w czasie koronawirusa oraz zdalnego nauczania i nowych 
technologii. Nagrody otrzymali: Anna Baścik, Renata Szcze-

pańska-Potempa, Grażyna Szczepaniak (wszystkie z SP nr 2), 
Róża Maszczyńska (SP nr 4), Elżbieta Olszyńska, Grażyna 
Kołaczek, Dorota Jarzyna (ZSS w Inwałdzie) oraz Anna Polak 
(ZSS w Sułkowicach-Łęgu).

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Nagrody dla nauczycieli
18 czerwca w Urzędzie Miejskim dorocznym zwyczajem 
uhonorowano wyróżniających się nauczycieli. Tym razem 
były to osoby szczególnie zasłużone dla oświaty, bo od-
chodzące wkrótce na emerytury i mające spory dorobek 
w zakresie edukacji i wychowania.
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Z kolei od inspektora Adama Gałosza z Wydziału Inwestycji 
i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie dowiedzieli-
śmy się, iż wartość całego zadania oszacowano na 32,9 tys. zł. Gmi-
na będzie partycypować w kosztach renowacji. Właściciel posesji, 
na której znajduje się sakralny obiekt, wydał zgodę na tak zwane 
wejście na jego teren w celu wykonania prac restauracyjnych. Przy-
znaje, że nie wierzył, że uda się odnowić kapliczkę. Liczył się z jej 
całkowitą degradacją. Od nas dowiedział się jednak o decyzji władz 
wojewódzkich. A ten sakralny obiekt znajduje się w złym stanie. 
Napisy są zatarte. Ledwie widoczne. Całość się sypie...
Zabytek w Brzezince Górnej, to obiekt słupkowy. Został ufun-
dowany przez rodzinę Bizoniów w 1864 roku jako wyraz upa-
miętnienia męczeństwa uczestników Powstania Styczniowego. 
Na szczycie kapliczki znajduje się postać Jezusa, a poniżej pła-
skorzeźba z wizerunkiem Matki Bożej.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Jest kasa na kapliczkę 
w Brzezince Górnej

Kapliczka w Brzezince Górnej doczeka najprawdopodob-
niej gruntownej renowacji. Jak dowiedzieliśmy się od rad-
nego wojewódzkiego Rafała Stuglika, małopolskie wła-
dze samorządowe zdecydowały o przekazaniu na ten cel 
około 15 tysięcy złotych. 

Do akcji, która rozpoczęła się 19 czerwca, a kontynuowana była 
dzień później, zgłoszono sześć zwierzaków, a więc jak na po-
czątek całkiem nieźle. Niestety, dwa nie spełniały dość rygory-
stycznych norm, ale zostały gruntownie przebadane i wróciły do 
domów z poczęstunkiem. Pozostałe przeszły całą, szczegółową 
procedurę z finałem na stole operacyjnym, gdzie miejscowo zo-
stały znieczulone przez dra Isaaca Badę i oddały krew. Właściciele 
cały czas przebywali przy swoich czworonogich podopiecznych. 
Nad wszystkim czuwał właściciel przychodni wraz z kilkuosobo-
wą ekipą pracowników. Od każdego psa pobrano 450 mililitrów 
krwi, a więc tyle co od osób – honorowych dawców krwi. W ra-
mach podziękowania czworonogi mają zagwarantowane pełne 
badania morfologiczne i biochemiczne krwi, jednorazowy, pełny 
pakiet szczepień na choroby zakaźne oraz jednorazowe odroba-
czanie, a także zabezpieczenie przeciwko pchłom i kleszczom. 
Właściciele, którzy przyprowadzili swoje zwierzaki na akcję, to 
prawdziwi miłośnicy zwierząt, potrafiący w szczegółach opowia-
dać o swoich podopiecznych. A Issac Bada zapowiada, że będzie 
powtarzał podobne przedsięwzięcie mniej więcej raz na kwartał. 
Jakie warunki muszą spełniać psiaki, aby mogły zostać zostać za-
kwalifikowane do dawstwa? Otóż muszą być zdrowe, ważyć co 
najmniej 25 kg, być w wieku od roku do 7 lat, muszą być odro-
baczone, szczepione przeciwko chorobom zakaźnym i wściekliź-
nie, zabezpieczone przed pchłami i kleszczami, a suczki nie mogą 
mieć potomstwa.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Czworonodzy krwiodawcy 
u doktora Bady

To było pierwsze takie przedsięwzięcie w Andrychowie. W Przy-
chodni Weterynaryjnej Doktor Bada krew oddawały... psy. 

reklama



14 radioandrychow.pl

bezpieczeństwo

L.p Numer rejonu służbowego
Dzielnicowy odpowiedzialny za 
realizację

Miejsce, rejon zagrożony, plan działania

1 REJON SŁUŻBOWY Nr 1
Dzielnicowy:
st. sierż. Bogusław Sabuda

Rejon rzeki Wieprzówki od strony ulicy Baczyńskiego w Andrychowie. 
Plan działania: przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń  
o charakterze porządkowym, głównie zaśmiecania i spożywania alkoholu. 

2 REJON SŁUŻBOWY Nr 2
Dzielnicowy:
asp. Mateusz Zybek

Rejon przystanku autobusowego w Andrychowie ul. 1-go Maja.
Plan działania: przeciwdziałanie gromadzeniu się osób spożywających 
alkohol oraz zakłócających ład i porządek publiczny.

3 REJON SŁUŻBOWY Nr 3
Dzielnicowy:
sierż. sztab. Justyna Mrzygłód

Rejon sklepu Netto  w Andrychowie ul. Starowiejska 27.
Plan działania: przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń  
o charakterze porządkowym, głównie zakłóceń ładu i porządku publicznego, 
zaśmiecania, spożywania alkoholu.

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

Rejon garaży przy blokach 8-12 ul. Lenartowicza w Andrychowie.
Plan działania: przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń  
o charakterze porządkowym przez osoby gromadzące się 
w w/w rejonie , dopuszczające się zaśmiecania, spożywania alkoholu oraz 
zakłóceń ładu i porządku.

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

Rejon placówek handlowych Andrychów ul. Włókniarzy 16.
Plan działania: przeciwdziałanie gromadzeniu się osób dopuszczających się 
popełniania wykroczeń o charakterze porządkowym głównie spożywających 
alkohol w miejscu zabronionym i żebrzących.

6 REJON SŁUŻBOWY Nr 6
Dzielnicowy:
asp. Wojciech Szuba

Rejon mostu i rzeki przy skrzyżowaniu ul. Kościelnej i Beskidzkiej 
w Sułkowicach.
Plan działania: przeciwdziałanie gromadzeniu się osób, dopuszczających się 
czynów zabronionych polegających na spożywaniu alkoholu w miejscach 
zabronionych oraz zaśmiecaniu.

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

Rejon rzeki przy ul. Młyńskiej 15 w Sułkowicach.
Plan działania: przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń  
o charakterze porządkowym, głównie spożywania alkoholu  
w miejscu zabronionym  oraz dewastacji środowiska naturalnego przez osoby 
gromadzące się w w/w miejscu.

8 REJON SŁUŻBOWY Nr 8
Dzielnicowy:
mł. asp. Mateusz Cłapa

Rejon parkingu i szkoły  w Inwałdzie przy ul. Wadowickiej 79.
Plan działania: przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń 
o charakterze porządkowym, głównie zakłóceń ładu i porządku publicznego 
, spożywania alkoholu w miejscu zabronionym, zaśmiecania przez osoby 
gromadzące się w w/w rejonie.

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

Rejon sklepu spożywczego Lewiatan  w Roczynach ul. Podgórska 85A. 
Plan działania: przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń 
o charakterze porządkowym przez osoby gromadzące się  
w w/w rejonie dopuszczające się zakłóceń ładu i porządku publicznego, 
spożywania alkoholu w miejscach zabronionych.

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

Rejon sklepu spożywczego nr 37 przy skrzyżowaniu ul. Beskidzkiej 
i Wadowickiej w Wieprzu.
Plan działania: przeciwdziałanie  zakłóceniom ładu i porządku publicznego 
oraz spożywania alkoholu, zaśmiecania.

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

Rejon boiska sportowego LKS „Podgórze” Gierałtowice.
Plan działania: przeciwdziałanie gromadzenia się osób dopuszczających 
zakłóceń ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscu 
zabronionym.

Wykaz zadań priorytetowych poszczególnych dzielnicowych
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nowinki

Zgodnie z tym przekazem należało zatem nie wydawać pieniędzy 
publicznych na nową spółkę (AEC) czy brać pożyczki a raczej oddać 
inicjatywę Tauronowi. Na dowód swych słów goszczący w naszej 
redakcji Krzysztof  Kubień pokazał nam SMS-a z pewnego źródła 
jakoby Tauron chciał przejąć ECA. Postanowiliśmy zatem sprawdzić 
to u źródła. Skontaktowaliśmy się z rzecznikiem prasowym Grupy 
Tauron Łukaszem Zimnochem. Po kilku dniach otrzymaliśmy bar-
dzo krótką odpowiedź od Małgorzaty Kuś, rzecznika prasowego 
Tauron – Ciepło. 
Pełna treść pisma:
Dzień dobry.
W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące ewentualnego zainteresowania za-
kupem Elektrociepłowni Andrychów (ECA) lub sieci przesyłowej, przesy-
łam odpowiedź/stanowisko spółki TAURON Ciepło:
- TAURON Ciepło nie posiada informacji na temat procesu sprzedaży 
Elektrociepłowni Andrychów. Spółka również nie prowadzi ani nie prowa-
dziła w ostatnim czasie żadnych działań w kierunku zakupu Elektrocie-
płowni Andrychów ani jej sieci przesyłowej. 
W rozmowie telefonicznej dopytaliśmy rzeczniczkę, czy aby inne 
spółki Tauronu nie były zainteresowane kupnem ECA. Otrzymali-
śmy także negatywną odpowiedź. W ostatnich paru latach nie było 
inicjatywy kupna ECA przez Tauron, ani nawet przejęcia sieci prze-
syłowej należącej do Elektrociepłowni Andrychów. Wszystko więc 
wskazuje na to, że lider opozycji został wprowadzony w błąd, zaufał 
tej jak się okazało nieprawdziwej informacji i ją upublicznił.

jd

Tauron nie chciał 
Elektrociepłowni Andrychów
Na sesjach Rady Miejskiej toczył się spór o działania władz w za-
kresie lokalnej energetyki. Powołano nową spółkę komunalną 
Andrychowska Elektrociepłownia (AEC). Część opozycji, w tym 
zwłaszcza jej lider Krzysztof Kubień, sugerowała, że dotychcza-
sowa firma dostarczająca ciepło i prąd czyli Elektrociepłownia 
Andrychów ECA mogła być przejęta czy też była w polu zaintere-
sowania potentata na rynku energetycznym czyli spółki Tauron.

Za odpady wielkogabarytowe uznaje się odpady komunalne, które 
ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone 
w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych. Odpady w dniu wywozu należy wystawić przed 
nieruchomość najpóźniej do godz. 9.00! W przypadku koniecz-
ności pozbycia się mebli i innych odpadów wielkogabarytowych 
(w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) poza 
podanymi terminami zbiórki istnieje możliwość bezpłatnego od-
dania w/w odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych przy ul. Biała Droga w Andrychowie.

Harmonogram zbiórki odpadów dostępny na radioandrychow.pl

Letnia zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych

Od 8 lipca do 28 sierpnia na terenie Gminy Andrychów 
nastąpi zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych 
opon (z samochodów osobowych) bezpośrednio spod 
nieruchomości jednorodzinnych.

Lato w Teatrze - Sułkowice 2020

Lato w Teatrze jest programem Instytutu Teatralnego im. Raszewskiego i będzie prowa-
dzony w formie półkolonii teatralnych. Tegoroczna edycja będzie będzie miała miejsce 
w sierpniu, pod znamiennym tytułem Ostatnia Zima w Sułkowicach. Motywami prze-
wodnimi będą zmiany klimatu, a również społeczne tematy akceptacji. Przewodnikiem 
po naszych historiach zostanie postać tajemniczego Yeti. 
- Rozpoczynamy rekrutacje.Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt poprzez mail 
fundacji: profundacjafuturo@gmail.com - infomrują organizatorzy.

Fundacja Pro Futuro

Tegoroczna edycja Lata w Teatrze, w tym niepewnym czasie pandemii, znów zagości w Sułkowicach. Projekt prowadzi 
jak zawsze Fundacja Pro Futuro z Sułkowic. Jest to spore wyróżnienie, bo ten prestiżowy ministerialny projekt bardzo 
trudno pozyskać, tym bardziej trzeci raz z rzędu.
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Bohaterów tamtego czasu było spo-
ro, wielu często anonimowych, nie 

występujących w pierwszym szeregu, ale 
dokładających cegiełki do budowy swo-
bód i walki o prawa pracownicze. Jedna 
z takich osób odwiedziła redakcję No-
win Andrychowskich, by przekazać garść 
informacji o tamtym czasie. To Edward 
Lupa z Targanic Dolnych. Nie opowie-
dział o wielkich czynach, a o zwykłej, 
codziennej pracy. Najpierw pracował Ko-
palni Węgla Kamiennego „Wesoła”, gdzie 
odrabiał wojsko, bo była taka możliwość. 
Potem został zatrudniony w Andrychow-
skich Zakładach Przemysłu Bawełnia-
nego. To tu należał do współzałożycieli 
NSZZ „Solidarność” na Oddziale Przy-
gotowawczym Tkalni „C”. Był wtedy po-
mocnikiem mistrza. Obsługiwał między 
innymi naklejarki i przewijarki przędzy. 
- Wszystko zaczęło się jednak na kopalni – 
wspomina Edward Lupa. - Tam, zwłaszcza 
wśród młodszych górników, panowała już wcze-
śniej atmosfera sprzeciwu wobec tego, co się działo 
w kraju. Z tymi przekonaniami rozpocząłem 
pracę w AZPB i była u nas grupa młodych lu-
dzi, w tym i ja, która zakładała NSZZ „So-
lidarność”. Jak wspomina nasz rozmówca, 

na tkalni niewątpliwą liderką była Helena 
Wesołowska, szczególnie troszcząca się 
o sprawy pracownicze. Na przewodni-
czącego Komisji Zakładowej wybrano 
Szczepana Muszalę. Edward Lupa brał 
udział w strajkach i protestach. Broniono 
osoby przed zwolnieniami lub przenosina-
mi kobiet na cięższe oddziały. Domagano 
się także należytych rozliczeń za godziny 
nadliczbowe. Nasz bohater przyznaje, iż 
ze względu na wiek (ma 81 lat) nie pamięta 

wszystkich postulatów. Wspomina sporą 
liczbę zebrań związkowych. - Mieliśmy poczu-
cie, że nami, pracownikami nikt już tak nie rządził 
i mieliśmy swoje zdanie – mówi Edward Lupa. 
To wszystko przerwał jednak stan wojenny. 
Odczuł to na własnej skórze i nasz bohater. 
Został w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku 
internowany i trafił gdzieś do starych koszar 
wojskowych. Przebywał w nich czternaście 
dni. Po zwolnieniu z internowania udało mu 
się wrócić do AZPB, ale już na niższe stano-
wisko. Obecnie jego jednym z największych 
pamiątkowych „skarbów” jest legitymacja nr 
1/L NSZZ „Solidarność”. Czy o taką Pol-
skę walczył? - Tak! – odpowiada bez chwili 
zawahania. Wspomina wolność wypowiedzi, 
wolne wybory, do których chodzi i namawia 
dzieci, by czyniły to samo. Jedyne co go smu-
ci, to fakt, że AZPB Andropol nie jest już 
tą dawną, potężną firmą. Szczęśliwie jednak, 
kto chce pracować, to zatrudnienie w An-
drychowie znajduje. Edward Lupa w no-
wym ustroju dobrze się odnalazł, prowadził 
własną działalność gospodarczą. Cieszy się, 
że jego dwóch synów, córkę i wnuki syno-
wie, czekają lepsze perspektywy od tych, któ-
re on miał przed sobą…

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

40 lat „Solidarności”

Działacz z legitymacją nr 1
Wkrótce obchodzić będziemy 40-lecie Polskiego Sierpnia i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawo-
dowego „Solidarność”. To był pierwszy zew wolności. Także pracownicy andrychowskich zakładów – i tych większych 
i mniejszych – włączyli się wówczas w tworzenie tego ruchu.

wokół nas
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inwestycje

Remiza gotowa
We wrześniu 2018 roku w Urzędzie Miejskim 
w Andrychowie podpisano pierwszy etap umowy 
na rozbudowę i modernizację budynku Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Inwałdzie. Dziś robiąca 
wrażenie strażnica czeka na odbiór.

Inwałdzka remiza była remontowana w ramach zadania 
„Rewitalizacja centrum wsi Inwałd”. Przypomnijmy, że 
wykonawcą pierwszego etapu (fundamenty, kanalizacja) 
jest Zakład Gospodarki Komunalnej, a jego koszt to bez 
mała 180 tys. zł. Drugi etap wykonany przez kęcka firmę 
Daniel Kaczmarz DPM wyniósł nieco ponad 1,8 mln zł.
                    rf  Fot. Robert Fraś

Wśród odbierających czek był dyrektor Wojewódzkiego Szpitala 
Psychiatrycznego w Andrychowie Piotr Kopijasz. Placówka ta otrzy-
ma 407 454 zł na zakup środków ochrony indywidualnej, a także 
sprzętu medycznego. Jeszcze więcej środków finansowych przyzna-
no Szpitalowi Powiatowemu w Wadowicach – ponad 2 miliony zł 
(wykaz wszystkich placówek, które otrzymały wsparcie publikujemy 
poniżej). Pieniądze pochodzą z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej 
realizowanej przez samorząd wojewódzki. W ceremonii wzięli udział 
wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka, wice-
wojewoda Zbigniew Starzec, wiceprzewodnicząca Sejmiku Samo-
rządowego Województwa Małopolskiego Iwona Gibas oraz radny 
wojewódzki Rafał Stuglik.
Placówki, które otrzymały wsparcie to:
• Szpital Powiatowy w Chrzanowie – 2 607 541,82 zł – na zakup 
dwóch karetek, sprzętu medycznego i środków ochrony indywidu-
alnej;

• Zakład Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – 2 349 316,25 zł – na 
zakup dwóch karetek, sprzętu medycznego i środków ochrony 
indywidualnej;
• Zespół Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wadowicach – 2 005 
865,52 zł – na zakup dwóch karetek, sprzętu medycznego i środ-
ków ochrony indywidualnej;
• Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie – 407 454,43 
zł – na zakup sprzętu medycznego i środków ochrony indywidual-
nej.
Warto dodać, że do Małopolski Zachodniej trafi także wsparcie do 
ZOZ-u w Suchej Beskidzkiej (1 743 220,00 – zakup karetki, sprzętu 
medycznego i środków ochrony indywidualnej), a także do Nowe-
go Szpitala w Olkuszu Sp. z o. o. (687 575,71 zł – zakup sprzętu 
medycznego i środków ochrony indywidualnej). W sumie ta część 
Małopolski otrzyma wsparcie w wysokości blisko 10 mln zł. 

jd Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Pieniądze dla szpitali. Symboliczne przekazanie czeków

23 czerwca w Oświęcimiu odbyło się wręczenie symbolicznych czeków szpitalom z Małopolski Zachodniej. Pieniądze 
mają być przeznaczone na zakup sprzętu i środków do walki z COVID-19. 
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historia

Dużo się dziś mówi o dobrych, ale częściej o złych żonach, 
które przykrym swym charakterem wywołują nieporozu-
mienia w małżeństwie. Nieraz te sprzeczki są niewielkie 
i prędko mijają, ale często dochodzą do większych kłótni. 
Małżonek, zmęczony ciągłem zrzędzeniem i ujadaniem 
żony, idzie szukać gdzieindziej pociechy i spokoju, naj-
częściej w szynku grosz i zdrowie zostawia, a jak wróci 
po pijanemu do domu i znowu łajaniem żona go wita, to 
dochodzi do bójek, niestety zbyt często krwawych, zakoń-
czonych nieraz śmiercią.
Wszak czytamy codziennie w gazetach, że popełniono mor-
derstwo czy samobójstwo z powodu niesnasek małżeńskich. 
Straszne to, jak się pomyśli, jak wielka dzieje się co dzień 
obraza Boska – a kto temu winien? W znacznej mierze 
kobiety.
W listach św. Pawła wyraźnie czytamy: „Jeden drugiego 
brzemiona noście”. Tym „brzemieniem” to są przezdew-
szystkiem „wady” każdego z nas. Ani żona, ani mąż bez 
wad nie są. Cała mądrość wspólnego pożycia polega na tem, 
żeby jeden był wyrozumiały na wady drugiego. Kobiecie ła-
twiej jest na ogół przystosować się do usposobienia męża, 
niż naodwrót. 
Zresztą jest to raczej jej obowiązkiem słuchać głowy ro-
dziny. 
Ale nie tylko posłuszeństwem, tak dla wielu kobiet trudnem, 
można okupić spokój w małżeństwie. Również ważnem jest 
spełnianie dokładne swych codziennych obowiązków. Jeże-
li mieszkanie będzie zawsze sprzątnięte, naczynia dobrze 
poumywane, rzeczy poukładane na swe miejsca, a nie po-
rozrzucane po całym mieszkaniu; jeżeli jeszcze żona czy to 
sama na czas i smacznie obiad ugotuje, czy czy też dopilnuje 
w tem służącą, a przy jedzeniu nie będzie narzekać przed 
mężem na to i owo, ale postara się opowiedzieć mu coś miłego 
lub w ogóle pogodną rozmową zabawić - to ten mąż będzie 
zachęcony do pobytu w domu. I chociażby nie szalał z miłości 
do żony , to i tak ciągnąć go będzie coś do tego cichego, czystego 
i pogodnego domowego ogniska. 

Jak nasze babki uczono być dobrymi żonami

Szperając w starych czasopismach natrafiłam na taki oto rarytas! W Ilustrowanym Tygodniku Katolickim „Dzwon 
Niedzielny”, w dodatku „Matka i gospodyni” znalazłam artykuł zatytułowany „Dobra żona”; datowany jest na 8 marca 
1931 r. „Dzwon” wydawany był w Krakowie, a zatem docierać musiał także do galicyjskiego Andrychowa.

Moralizatorsko-dydaktyczna treść artykułu może nas rozbawić. 
Jest się też czemu dziwić. Zwróćmy uwagę, jak wzorce dotyczące 
roli żony, stawiane przed naszymi babkami (niektórych matek też 
to mogło dotyczyć), mają się do tych współczesnych. Ze wzglę-
du na urodę języka, ciekawe wywody i argumentację przytaczamy 

obszerny fragment artykułu. Kto zechce, może skorzystać z in-
strukcji… na dobrą żonę.
Hm… szperam i szperam, ale na temat dobrego męża „Dzwon 
Niedzielny” nie dzwoni. Milczy.

Przepis na dobrą żonę 

Ważnym też bardzo obowiązkiem żony jest dbać 
o bieliznę i ubranie męża. Ileż to razy na wsi 
się widzi, że biedny gospodarz powróciwszy po 
całodziennej pracy z roli, łata sobie jak umie ko-
szulę, którą przy pracy rozerwał. Czyż to męska 
rzecz takie łatanie? Kobieta najczęściej wykręca 
się tem, że nie ma czasu, a faktycznie jest za 
leniwa do szycia. 
Tymczasem czas na takie rzeczy znaleźć się 
musi, tylko poszukać go trzeba. Wystarczy opu-
ścić okazję poplotkowania z sąsiadką, albo też, 
jak to na wsi często bywa, wziąć robotę na pole 
do pasienia bydła. Czasem też trzeba przypil-
nować dziecka – wtedy najłatwiej coś poszyć, bo 
dziecka nie trzeba nosić i na rękach bawić, dla 
niego lepiej, jak się samo pod okiem matki bawi, 
a matka może wtedy nie jedno poszyć. 
W mieście też żony powinny dbać o porządne 
ubranie mężów; opatrzeć z wieczora, jeśli brudne 
– oczyścić – porwane zeszyć; to są drobiazgi, ale 
z nich składa się życie i właśnie niedokładność 
w tych drobnych rzeczach sprawia pierwsze uczucie 
żalu i niechęci męża do żony. 
Parę akapitów „Dzwon Niedzielny” po-
święca dorastającym córkom. To matki 

powinny wziąć na siebie ciężar wychowa-
nia ich na dobre żony. Bo „jak się spojrzy 
na dzisiejsze panny idące zamąż, to aż lęk ogar-
nia”. A recepta na uszczęśliwienie męża 
i uczynienia z domu prawdziwego ogni-
ska jest prosta. Matka powinna wymagać 
od córki: pilnowania porządku w swoich 
rzeczach, cerowania własnych rzeczy, ob-
szywania młodszego rodzeństwa, pomo-
cy w kuchni i w gospodarstwie. Czasopi-
smo wytyka matkom błędy:
„Oj, Matki, Matki! Jak wy krzywdzicie wasze 
dzieci dbając o nie jak o niemowlęta. Byle córecz-
ka rączek wypielęgnowanych nie ubabrała, nie 
zniszczyła, żeby się tylko wyspała, miała ładną 
cerę, a znów w kuchni pomóc nie może, bo by 
sukienkę czuć było smażalnią, zamiast perfu-
mami!
Czyż nie wiecie, drogie matki, że mężczyzna 
porządny (a chyba takiego chciałybyście dla wa-
szych córek za męża), chętniej ucałuje czystą, ale 
spracowaną dłoń waszej córki, niż wypielęgnowa-
ne z farbowanemi paznokciami bezczynne ręce!”

Jadwiga Janus
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wokół nas

W czerwcu odbyło się online, czyli zdalnie, posiedzenie Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Rząd reprezento-
wała wicepremier Jadwiga Emilewicz. Jak donosi Portal Samorzą-
dowy, obrady zdominowały sprawy finansowe, a w szczególności 
rozwiązania Tarczy 4.0, która ma pozwolić kontynuować inwesty-
cje nawet w dobie kryzysu spowodowanego pandemią.
Portal Samorządowy wylicza najważniejsze ustalenia:
- Wejście w życie przepisu, że do wydatków bieżących nie zalicza 
się obsługi zadłużenia, uwolni potencjał zadłużania się samorzą-
dów o co najmniej 3 mld zł rocznie.
- Już teraz samorządy mogą się zadłużyć na całość ubytku, jaki 
poniosły w tym roku, w dodatku ten dług nie będzie brany pod 
uwagę we wskaźniku zadłużenia.
- Zapisy Tarczy 4.0 uwzględniają uzgodnienia strony samorządo-
wej z premier Jadwigą Emilewicz, ale samorządowcy chcą jeszcze 
o dwie kwestie powalczyć. 
- To uwolni wskaźnik zadłużenia o dodatkowe 3 mld zł rocznie. Więc 
wydaje się, że te propozycje ministerstwa są co najmniej do rozważenia. One 
są inne niż zgłaszali nasi skarbnicy, ale nie można powiedzieć, że są złe 
– powiedział Portalowi Samorządowemu Andrzej Porawski ze 
Związku Miast Polskich.
Przypomnijmy, że już marcowe dochody samorządów zmniejszy-
ły się znacząco. Prawdziwie zimny prysznic przyszedł w maju, po 
podliczeniu dochodów z udziału w podatkach. Okazało się, że 
wszystkie polskie samorządy dostały o 40 procent mniej niż ok 
temu. W przypadku Andrychowa różnica to 1 milion 800 tysięcy 
złotych zł. W sąsiednich Ketach to 1 milion 500 tysięcy złotych. 
- Jeśli ta tendencja się utrzyma i podobnie niskie będą dochody w następnych 
miesiącach, to będziemy mieli kłopoty z realizacją planów budżetowych – 
mówią zgodnie samorządowcy - i to nie jest tylko wynik epidemii, 
ale tez obniżenia stóp podatkowych i zwolnienia ludzi w wieku do 26 lat 
z płacenia PIT – dodają.
Od kilku tygodni samorządowcy z całego kraju alarmowali, że 
konieczne uruchomienie tarczy antykryzysowej również dla nich. 
Teraz czują, że sprawy idą w dobrym kierunku, choć nie wszystko 
udało się uzgodnić. 
Przykładem jest tzw. „janosikowe”. Duże i bogate (do tej pory) 
samorządy płacą go niemal jak haracz samorządom biedniej-
szym. Teraz alarmują, że nie stać je w tej sytuacji na „janosikowe”. 
To też było kwestią poruszaną na Komisji Wspólnej Rządu i Sa-
morządu Terytorialnego. I tu nie udało się osiągnąć kompromisu. 
Najważniejsze, że rozmowy się zaczęły i widać pierwsze światła 
w tunelu – mówią samorządowcy. 

n 

Rząd dogaduje się z samorządem?
Samorządy będą mogły brać kredyty na uzupełnie-
nie ubytków w budżetach, i to nie tylko tych wynikłych 
z powodu epidemii. A od 1 stycznia 2021 r. do wydat-
ków bieżących nie będzie doliczana obsługa długu. Te 
najważniejsze zmiany mają postawić na nogi finanse JTS 
i pobudzić inwestycje. 

Sprawą zainteresował się radny Zbigniew Rzadek, który inter-
weniował w tej sprawie w Urzędzie Miejskim. Od kierownika 
Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Szymona Wnęczaka do-
wiedział się, iż są dwa powody takiego stanu rzeczy. Pierwszy to 
sprawy własnościowe, a więc sąsiadujące z terenem niektórych 
przystanków działki nienależące do gminy, na których nie moż-
na było przeprowadzać instalacji. Drugi powód to przeszkody 
infrastrukturalne; obok zatok przystankowych znajdują się sieci 
gazownicze, energetyczne lub ciepłownicze.

jd  Fot. Anna Płonka

Niektóre małe wiaty, bo…
W gminie Andrychów wyrastają nowe wiaty przystanko-
we. Czytelnicy Nowin Andrychowskich oraz słuchacze Ra-
dia Andrychów sygnalizują nam jednak, iż niektóre takie 
obiekty są zbyt małe (wąskie), „dla krasnoludków” jak to 
określił jeden z naszych rozmówców. 
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wywiad

Mijał miesiąc za miesiącem, jeden rok i kolejny… Czy taki czas 
wystarczy, by zadomowić się w nowym miejscu pracy, w nowym 
mieście, w nowym kraju?
Chciałam o to zapytać Anię; zresztą nie tylko o to. Ciekawiła 
mnie jej historia. 
Zdobyłam numer telefonu i któregoś niedzielnego popołudnia 
zadzwoniłam: 
- Czy znajdzie pani dla mnie czas i pozwoli się zaprosić na kawę? 
– zapytałam. - A czy mogę zabrać męża? – zapytała ona. I tak 
poznałam Kolę (po naszemu – Mikołaja). 
Kola przyjechał do Andrychowa pięć lat temu. Z zawodu jest 
kierowcą i taką samą pracę zaproponowano mu tutaj. 
Ania została we Lwowie. Bo tu mieli dom i tu miała pracę, którą 
lubiła. Była szefową kuchni w Auchan. Gdy jej dział zlikwidowa-
no, objęła to samo stanowisko, ale w innym miejscu, musiała do-
jeżdżać autobusem; bez korków – prawie godzinę w jedną stronę. 
W maleńkiej kuchni marnie wyposażonej trzeba było realizować 
duże zamówienia. Trudno to było pogodzić. Praca ponad siły, do-
jazdy, marna wypłata przestały przynosić satysfakcję. Do tego za-
częła jej dokuczać samotność. Wracała z pracy i nie miała do kogo 
otworzyć ust, nie miała z kim usiąść do stołu… Wcześniej tego nie 
wiedziała, ale już wie, że najgorsza rzecz pod słońcem, to zostać 
samemu w domu. Coraz częściej Ania zaczęła się skarżyć mężowi.
- Rzuć to! Przyjedź do Andrychowa! – powiedział pewnego dnia, 
gdy rozmawiali przez telefon. - Wiesz, jaki tu jest spokój. Nie ma 
korków, ruchu, jest mniej ludzi, a ile lasów dookoła! Ania, ja tu 
odpoczywam! Mówię ci, rzuć to!
Brzmiało zachęcająco, ale nie rozbudziło entuzjazmu. Nie po-
zwolił na to strach przed nieznanym. Choć mąż zachęcał, córka 
motywowała: „Mamo! Jedź! Spróbuj! Całe życie trzeba próbować 
nowego!”... bała się; przecież była już po czterdziestce.
Jakiś czas potem Kola dowiedział się od szefa, że jest poszukiwa-
ny pracownik do sklepu. „Mamo! Spróbuj!” – powtarzała córka. 

Ania uległa. Spakowała się i „wylądowała” w Andrychowie. Do-
kładnie pamięta, że było to 7. marca 2017 roku. 

***
Na drugi dzień stawiła się w nowym miejscu pracy. Była przeko-
nana, że będzie wykonywać czynności nie wymagające znajomo-
ści języka polskiego: układać towar na półkach, sprzątać w maga-
zynie, czy tym podobne rzeczy…
A szef  od razu wysłał ją na kasę. - Aniu, dasz radę! – powiedział. 
Jak dziś pamięta ten dzień.
- Zrobiłam wielkie oczy. Wszystko tu było inne. Wszystko nowe. 
Nowy język, nowe pieniądze, nowe twarze, setki kodów… Naj-
gorszy był ten język. Ludzie do ciebie mówią, a ty nie rozumiesz. 
Denerwujesz się, żeby dobrze wydać pieniądze, z którymi nigdy 
nie miałaś do czynienia. Te początki były bardzo trudne. Czułam 
strach i nie opuszczał mnie on przez pierwszy rok.
Na dodatek Kola musiał wrócić na jakiś czas na Ukrainę. Zosta-
wił mnie samą. Mieszkaliśmy wtedy w Brzezince. Musiałam do 
pracy dojeżdżać busem. To też było bardzo stresujące. Przez ten 
pierwszy rok schudłam 15 kg.
Pomalutku, pomalutku zaczęłam się przyzwyczajać. 
 - Sklepik ma swoich stałych klientów. Ukraińska sprzedawczyni, jak 
dla mnie, tak dla nich na pewno była nowością. Jak panią przyjęli?
- Tylko jedna osoba była niezadowolona: „Co to? Nie ma Po-
laków, że aż z Ukrainy zatrudniają?” - zapytała głośno. Było mi 
strasznie przykro. Popłakałam się. Musiała zastąpić mnie kole-
żanka. Anetka nie dała za wygraną i odpowiedziała tej pani: „To 
Polacy mogą jeździć do pracy do Anglii, do Niemiec, do Norwe-
gii i Bóg wie gdzie, a u nas nikt obcy pracować nie może?” 
Wszyscy inni wydali mi się bardzo życzliwi. Stawali specjalnie do 
mojej kolejki, żebym się szybciej nauczyła obsługi. Było takie 
starsze małżeństwo. Ta pani podeszła do mnie, poklepała po ple-a pani podeszła do mnie, poklepała po ple-
cach i powiedziała: „Pani, dasz radę!”

Rzuć to! Przyjedź do Andrychowa!
Pewnego dnia w kasie 
sklepiku, w którym ro-
bię codzienne zakupy 
pojawiła się Ania. Ak-
cent pozwolił przypusz-
czać, że nie przybyła tu 
z Zielonego Wzgórza, 
a raczej z Ukrainy. To, 
że od lat Polacy wyjeż-
dżają za pracą do kra-
jów zachodniej Europy, 
nikogo już nie dziwi. To, 
że obcokrajowcy zaczęli 
przyjeżdżać za pracą do 
nas, do naszego małego 
Andrychowa – dziwić 
zaczynało. 
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wywiad

Teraz przychodzi do nas tylko ten starszy pan. Od razu mi się 
robi ciepło na sercu, gdy go widzę. Zdarzyło się, że nie było mnie 
jakiś czas, to któryś klient dopytywał: „A gdzie jest ta pani zagra-
niczna?”. 
W ogóle niesamowite było to, że rodzice szefa przyjęli nas – ob-
cych ludzi pod swój dach, bo na początku nie mieliśmy gdzie 
mieszkać. Nie wiem, czy moi rodzice, w podobnej sytuacji, by się 
na to zdobyli. Po paru miesiącach znaleźliśmy mieszkanie. Prze-
prowadziliśmy się na 1 Maja. 
Natomiast, nasze mieszkanie we Lwowie wynajęliśmy. 

***
Do Lwowa przyjeżdżamy na święta, na urlop, ale wystarczą trzy, czte-
ry dni i Kola zamienia się w kłębek nerwów. Wszystko go drażni. 
- Ania, ja tu nie daję rady żyć! Wracajmy do Andrychowa! – mówi. 
I wracamy.
Ja też tak zaczynam czuć jak on. Już przywykłam do Andrycho-
wa, do mojego sklepiku, do naszych klientów. Wrócić na Ukra-
inę? Zaczynać wszystko od zera? Szukanie pracy to szukanie igły 
w stogu siana. Bo jej nie ma. Na dodatek, sytuację pogorszył ko-
ronawirus. Kola mówi, że może wróci na starość, ale teraz nie 
chce. I ja go doskonale rozumiem. 25 lat pracował na Ukrainie 
jako kierowca autobusu miejskiego, po 15 godzin dziennie. Jak 
wracał po pracy do domu, to przykro było patrzeć na jego na-
brzmiałe, czerwone ze zmęczenia oczy. Nie miał siły nawet się 
odezwać.
Kola potwierdza. - Tak było. A teraz, nie dość, że jestem dalej 
kierowcą, to jeszcze żyję! Ja tu czuję, że żyję!
Spokój i ludzie wokół to wartości, które nadały temu życiu inną 
jakość. Ciekawi mnie jedno i drugie. Więc pytam o tych ludzi. 
A Kola dzieli się tym, co zaobserwował:
- Ludzie tu są inni. Spokojniejsi, uśmiechnięci, zadowoleni z życia. 
A u nas? Jak woziłem lwowiaków autobusem, to jeden drugiego 
by zagryzł. Brak pieniędzy, polityka rządu, oligarchia, wojna… 
ciężko żyć. W ogóle jak żyć, gdy emerytura wynosi 200 – 300 zł? 
Jak zarabiasz 1500 zł – toś pan! Ale przeciętna płaca to 1000 zł. 
A ceny (oprócz wódki i papierosów) takie jak w Polsce albo i wyż-
sze. Dlatego, jak jedziemy do Lwowa, to nawet kartony z mlekiem 
wieziemy dla naszej córki Katii i wnuków; do tego: mięso, kaszki 
dla dzieci… Bo to jest tańsze tutaj niż tam. Takie trudne życie 
rodzi agresję. I tak samo trudno to znosić na co dzień w pracy. 
Ania wtóruje Koli: - Oksana, nasza córka, która przyjechała do 
nas z Niemiec (bo tam pracuje jako pielęgniarka), też na to zwró-
ciła uwagę, że tu są inni ludzie… dobrzejsi. Tak się to mówi po 
polsku? 
- Nie. Mówi się „lepsi”. Ale „dobrzejsi” brzmi ładniej, więc niech 
tak zostanie. Wyjaśnij mi Kola jeszcze jedno, proszę. Wśród atu-
tów Andrychowa wymieniłeś spokój, mały ruch i brak korków. 
Nie jeździsz przez Krakowską? 
- Korki na Krakowskiej? To nie są korki. Korek to jest wtedy, 
jak stoisz w jednym miejscu przez godzinę i nie posuniesz się do 
przodu ani o metr. Jedź do Lwowa, zobaczysz, co to jest korek!

***
- Ciekawi mnie, jak spędzacie wolny czas. Na przykład, jak wyglą-
da wasza niedziela?

- Zawsze tak samo – mówi Ania i wylicza… Na jedenastą idziemy 
do kościoła (tutaj, do św. Macieja), potem obiad. Po obiedzie jest 
czas dla rodziny. Łączymy się przez skypa z jedną córką, która 
mieszka we Lwowie i z drugą córką, która mieszka w Niemczech 
i… gadamy. Gadamy i gadamy. W niedziele chodzimy też na spa-
cery. Bardzo lubimy przychodzić nad staw. To nasze ulubione 
miejsce.
- W Andrychowie jest dość liczna społeczność ukraińska. Znacie 
się? Spotykacie się? 
- Nie mamy tu zbyt wielu znajomych. Choć w zeszłym roku 
byłem świadkiem na ślubie pary polsko-ukraińskiej. Ania ma tu 
koleżankę – Ukrainkę. Polubiliśmy się z jednym polskim małżeń-
stwem. Lubimy naszych sąsiadów z bloku. 
- A śledzicie polską politykę?
- Kola – bardzo; ja – w ogóle. Ogląda polską telewizję, bo to też 
dobra szkoła językowa, a potem mi wszystko relacjonuje. Mecze 
piłki nożnej… też. 

***
Opowiadam andrychowianom ze Lwowa o naszej wspólnej histo-
rii. Bo przecież Lwów był kiedyś stolicą Galicji, do której przyna-
leżał Andrychów. Tam, niezadowoleni mieszkańcy słali donosy na 
władze miasta więc może leżą sobie we lwowskich archiwach do 
dzisiaj? Również tam, w kościele św. Andrzeja, syn Konstantego 
Bobrowskiego - Roman, w 1832 roku, poślubił Teresę von Rott-- Roman, w 1832 roku, poślubił Teresę von Rott-
man, która spaliła się żywcem w andrychowskim pałacu. 
- W kościele św. Andrzeja? Naprawdę? – dziwi się Ania. Jaki to 
piękny i bogaty kościół! Przy nim wasze kościoły wyglądają na 
bardzo skromne. 
Historyczny wątek jest okazją, by zapytać Anię i Kolę o korzenie 
ich rodzin. Może i te są wspólne?
- Nie mamy polskich korzeni, ale dokonałam ciekawego odkrycia 
– mówi Ania. Moi dziadkowie mieszkali w Rawie Ruskiej, to jest 
12 km od granicy z Polską. Jak byłam dzieckiem, to babcia bardzo 
często mówiła - „Kiedyś za Polszczi…”. Nie rozumiałam, o co 
babci chodzi z tym – „za Polszczi”. Babcia używała też takich 
dziwnych wyrażeń: „do sklepu”, „maizel”, „kupić ryżu”… Wte-
dy ja myślałam, że to jest język starych ludzi. Nie wiedziałam, że 
to jest z języka polskiego. Teraz zdarza mi się w naszym sklepie 
usłyszeć jakieś słowo znajome z dzieciństwa i przypominam so-
bie: - O! Przecież babcia też tak mówiła! 

***
Kiedy umawiałam się z Anią na spotkanie, trochę się opierała:
- Ja wszystko rozumiem po polsku, ale nie umiem jeszcze wszyst-
kiego powiedzieć. Jej obawy okazały się zbędne. Ani przez sekun-
dę język nie stanął na przeszkodzie w porozumieniu się rdzennej 
andrychowianki z andrychowianką napływową. Na dodatek oka-
zało się, że w towarzystwie osób, które odkrywają dla siebie miej-
sce wydające się być dla kogoś innego dawno odkrytym, kawa 
smakuje wyjątkowo interesująco.
Aniu, Mikołaju – dziękuję za spotkanie.

Jadwiga Janus
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na sygnale

Oszuści próbowali wyłudzić pieniądze od mieszkańców 
powiatu wadowickiego
Kolejny raz apelujemy do seniorów o ostrożność, rozwagę i ogra-
niczone zaufanie w stosunku do wszystkich osób, które do nich 
telefonują. Pamiętajmy, że osoby w podeszłym wieku nadal sta-
nowią główny cel oszustów, którzy wykorzystują m.in. ich pro-
blemy zdrowotne, gorszą pamięć i ogromne przywiązanie do 
rodziny, aby ich zmanipulować i okraść. W czerwcu na terenie 
gminy Andrychów, doszło do kilkunastu prób wyłudzenia pienię-
dzy od osób starszych. Oszuści postanowili wykorzystać legendę 
„na policjanta”. Oszust informował rozmówcę, że oszczędności 
seniora na koncie w banku są zagrożone i musi je zabezpieczyć, 
albo że jest obserwowany przez przestępców, którzy zamierzają 
go okraść i dla bezpieczeństwa musi zabezpieczyć jego pienią-
dze. Na szczęście, dzięki czujności i rozwadze żadna z osób nie 
dała się oszukać. Cieszy nas, że szeroko prowadzona przez poli-
cjantów akcja informacyjna o różnego typu oszustwach przyno-
si oczekiwany skutek. Policjanci apelują o ostrożność i zdrowy 
rozsądek w kontaktach z nieznajomymi osobami. Przypominamy, 
że policjanci nigdy nie informują o prowadzonych przez siebie 
sprawach telefoniczne. 

Ukradli piłę – monitoring zarejestrował zdarzenie
8 czerwca andrychowski komisariat został powiadomiony 
o kradzieży piły spalinowej wartej 2 tys. złotych. Jak wynikało 
z ustaleń kryminalnych, piła została skradziona z terenu stacji 
paliw w Wieprzu przez dwóch młodych mężczyzn, którzy po-
ruszali się fordem. Fakt kradzieży został zarejestrowany przez 
kamery monitoringu. Po dokonaniu kradzieży złodzieje uświa-
domili sobie, że policjanci oraz pokrzywdzony mogą ustalić ich 
personalia z uwagi na znajdujący się tam monitoring. W związku 
z powyższym skontaktowali się z pokrzywdzonym i wrócili na 
stację celem załatwienia sprawy polubownie. Wówczas zostali 
zatrzymani przez policjantów. Dwaj mieszkańcy powiatu wado-
wickiego, 26 i 29-latek, trafili do pomieszczenia dla osób zatrzy-
manych. Młodszy z mężczyzn usłyszał zarzut kradzieży. Ponad-
to policjanci ustalili, że 26-latek posiada aktywny sądowy zakaz 
prowadzenia pojazdów, a w chwili zdarzenia to on siedział za 
kierownicą forda, do czego się przyznał. Mężczyźnie za popeł-
nione przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. 
Z kolei 29-latek został przesłuchany w charakterze świadka i po 
zakończonych czynnościach zwolniony do domu. Skradziona 
piła wróciła do właściciela.

Zlekceważył prawo i stracił uprawnienia do kierowania
15 czerwca w Roczynach, mundurowi zatrzymali do kontroli dro-
gowej kierowcę audi, który ul. Bielską pędził z prędkością 132 km/h 
przy obowiązującym ograniczeniu prędkości do 50 km/h. 
Oprócz zatrzymania na trzy miesiące uprawnień do kierowania 

pojazdami, mieszkaniec powiatu wadowickiego został ukarany 
mandatem i punktami karnymi. Jak widać, pomimo ciągłego 
ostrzegania o skutkach nadmiernej prędkości, na drogach nie 
brakuje nieodpowiedzialnych kierowców. Apelujemy o rozwagę 
i zdjęcie „nogi z gazu”. Pamiętajmy, że czasem kilka sekund decy-
duje o ludzkim zdrowiu czy życiu.
Jeżeli osoba, której zostały odebrane uprawnienia do kiero-
wania, będzie w dalszym ciągu prowadzić pojazd, trzymie-
sięczny okres zakazu będzie przedłużony do sześciu mie-
sięcy. Jeśli kierowca w tym czasie i tak zdecyduje się wsiąść 
za kierownicę, starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień 
do kierowania pojazdem. Aby je odzyskać, trzeba będzie 
spełnić wszystkie wymagania stawiane osobom, które po 
raz pierwszy ubiegają się o prawo jazdy.

Policjanci z drogówki uratowali życie młodemu mężczyź-
nie, który chciał skoczyć z mostu
Sierż. szt. Piotr Biszkant oraz sierż. szt. Paweł Staroń policjanci 
z Wydziału Ruchu Drogowego oświęcimskiej komendy Policji 
zapobiegli tragedii. Uratowali życie 20-latkowi, który chciał tar-
gnąć się na własne życie skacząc z mostu do rzeki. We wtorko-
wy poranek 16 czerwca policjanci pełnili służbę na terenie Kęt. 
Tuż przed godziną 9.00 dyżurny kęckiego komisariatu Policji 
powiadomił wszystkie patrole o poszukiwaniach 20-latka, który 
wyszedł z domu grożąc, że targnie się na własne życie. W po-
szukiwania mężczyzny włączył się również patrol oświęcimskiej 
drogówki. Policjanci opisywanego mężczyznę wypatrzyli na ulicy 
Sobieskiego. 20-latek stał tuż przy barierce mostu na rzece Sole 
niebezpiecznie przechylając się w stronę rzeki. Policjanci zaczęli 
rozmawiać z mężczyzną, a kiedy ten odwrócił się w ich stronę 
chwycili go za ramiona i zabrali do radiowozu. Z uwagi na zły 
stan zdrowia mężczyzny na miejsce zostało wezwane Pogotowie 
Ratunkowe. Pod opieką ratowników medycznych 20-latek został 
zabrany na leczenie do szpitala.
Jeśli jesteś w kryzysie pamiętaj, czekają na Ciebie osoby go-
towe do pomocy.
W każdym powiecie znajduje się wiele instytucji, których przed-
stawiciele są gotowi nieść pomoc. Ważne, aby nie pozostawać 
z problemem samemu. Wystarczy zadzwonić lub przyjść na roz-
mowę w zamian uzyskując fachową poradę i wsparcie. O poradę 
oraz wskazanie odpowiedniej placówki można również zapytać 
dzielnicowego, dla którego pomoc mieszkańcom jest jednym 
z priorytetów służby.

Policja zmienia numery telefonów
Od 2 lipca 2020 roku zmienił się sposób wybierania numerów 
telefonów do jednostek Policji w województwie małopolskim. 
Zamiast numeru kierunkowego będzie trzeba wybrać wyróżnik 
MSWiA - 47.
Efektem uruchomienia wyróżnika będzie kompleksowa zmiana 
sposobu wybierania oraz kierowania połączeń dla stacjonarnych 
telefonów resortowych w tym Policji przez obywateli, jak również 
policjantów i pracowników Policji.
KP w Andrychowie - tel. 47 83 27 400
KPP w Wadowicach - tel. 47 83 27 200
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historia

Spośród 3 znajdujących się w centrum Andrychowa fontann, 
ta parkowa może się poszczycić zdecydowanie najdłuższą hi-

storią. Choć dla wielu andrychowian tak zrosła się ona z miejskim 
krajobrazem, że wydawać by się mogło, iż stoi tam od zawsze, jej 
początki sięgają czasów powojennych. Pojawiła się na początku 
lat 60., uatrakcyjniając Planty, które w czasie okupacji przeszły 
znaczną przemianę. 

W ciągu swojego istnienia fontanna doczekała się łącznie 3 od-
słon. Kolejna miała miejsce kilkanaście lat później, w II poło-
wie lat 70. Inwestycja związana była z konkursami na mistrza 
gospodarności, w których Andrychów brał udział – najpierw 
w zmaganiach krajowych, a po włączeniu Andrychowa w 1975 
r. do województwa bielskiego – wojewódzkich. Ówczesna fon-
tanna była darem przekazanym przez miejscowy Cech Rzemiosł.  

Mniej więcej w tym samym czasie podobny obiekt został oddany 
do użytku w innej części miasta, mianowicie na skwerze przy ul. 
Metalowców (od 2017 r. znajduje się tam nowa fontanna). 
Wracając jednak do fontanny parkowej, to właśnie ta w wersji 
z lat 70. przetrwała zdecydowanie najdłużej. Nowy wygląd nada-
no jej dopiero w 2011 r., wtedy też oddano do użytku dwa inne 
obiekty tego typu, zlokalizowane przed Urzędem Miasta i na Pla-
cu Mickiewicza. 
Jedna fontanna – 3 różne odsłony. Bez względu na to, czy zmie-
niający się raz po raz jej wygląd trafiał w gusta kolejnych pokoleń 
andrychowian, czy też nie, dla wielu z nas prawdopodobnie nie 
ma to większego znaczenia. Liczą się bowiem przede wszystkim 
wspomnienia związane z tym miejscem. Dla porównania dołą-
czamy jednak fotografie przedstawiające, jak fontanna w parku 
zmieniała się na przestrzeni lat i pytamy, która wersja podoba się 
naszym Czytelnikom najbardziej?

Daria Rusin

Zdjęcia z andrychowskiej szuflady (4)
Po raz pierwszy fontanna pojawiła się na andrychowskich Plantach blisko 60 lat temu. Od tamtej pory kilkakrotnie 
zmieniano jej wygląd, a dziś dla wielu mieszkańców stanowi ona nieodłączny element miejscowego parku.

Fontanna w Parku Miejskim w Andrychowie, ok. 1962 r., 
archiwum TMA.

Fontanna w Parku Miejskim w Andrychowie, po 1975 r., 
archiwum TMA.

Fontanna w Parku Miejskim w Andrychowie, 2013 r., fot. 
D. Rusin.
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WIKTORIA CZAPLA RADOSŁAW PABIŚ HELENA KRÓLICZEK

KAROL CIBOR KAJA HOMEL
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KATARZYNA MIKURDA KINGA RUSINEK LUCYNA MIGDAŁEK

„Wiadomości kulturalne”  
na antenie Radia Andrychów  

w każdy czwartek (godz.: 9:10 – 10:00).  
Zapraszamy!

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY

GALERIA SZTUK”i” 
ul. Rynek 14, 34-120 Andrychów 
(Punkt Informacji Turystycznej)

Do 17.07 (w godzinach od 8.00 – 15.00) 
JACEK JAROSZ | MALARSTWO
W Galerii Sztuk”i” prezentowana jest wystawa malarstwa Jacka Jaro-
sza. Artysta urodzony w 1967 r., pochodzący z Wadowic. Maluje od 
19 lat, inspiruje go tematyka religijna. W 2010 r. zadebiutował w Wa-
dowickiej Bibliotece Publicznej wystawą indywidualną. Tworzy cykle 
olejnych portretów malowanych na tekturze. Bohaterami są, m. in.: 
gwiazdy amerykańskiego kina i polityki. Obrazy charakteryzuje cie-
kawe podejście do tematu portretów. Autor częściowo odwołuje 
się do techniki malowania ikon, co można zauważyć najdobitniej  
w portretach J. Stalina czy A. Hitlera.
Od 17 lipca w GS prezentowane będą grafiki autotrstwa Kaliny Płużek.
Wstęp wolny. Zapraszamy!

Szanowni Państwo!
Mając na uwadze bezpieczeństwo osób odwiedzających siedzibę CKiW w Andrychowie (oraz wszystkie 
placówki), jak i bezpieczeństwo naszych pracowników oraz w celu minimalizowania ryzyka rozprzes- 
trzeniania się koronawirusa prosimy o stosowanie się do obowiązujących zaleceń. Przypominamy o:
• obowiązku zasłaniania nosa i ust (chustka, szalik, maseczka, przyłbica)
• zdezynfekowaniu rąk środkiem na bazie alkoholu (dostępny w obiektach)
• zachowaniu bezpiecznej odległości od innych osób (min. 2 m)

Dziękujemy!
Zespół Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

XIII Gminny Konkurs Recytatorski „Szelki – humor w literaturze” odbył się z sukcesem pomimo nowej 
sytuacji. Aż siedemdziesięcioro młodych recytatorów z poczuciem humoru wzięło udział w konkursie!
„Szelki...” to flagowy konkurs Świetlicy w Sułkowicach-Bolęcinie, 
placówki CKiW w Andrychowie. Nowa formuła konkursu (on-line) 
wymagała od uczestników zaprezentowania się nie na scenie, jak 
dotychczas, a w oku kamery… i świetnie im to wyszło! W nade-
słanych nagraniach wideo przedstawiali jeden wiersz lub fragment 
utworu literackiego o zabarwieniu humorystycznym. 
16 czerwca 2020 r. Jury – w składzie: Katarzyna Mikurda (prze-
wodnicząca), Lucyna Migdałek oraz Kinga Rusinek – dokonało 
oceny przesłanych prezentacji i przyznało następujące nagrody 
i wyróżnienia:
I grupa wiekowa (uczniowie I – III SP):
I miejsce: Aleksandra Stopyra z Andrychowa
II miejsce: Karolina Wawrzeszkiewicz z Sułkowic,  
Weronika Smaza z Targanic, Kacper Fraś z Andrychowa
III miejsce: Ignacy Weiss z Sułkowic, Jagoda Syty z Sułkowic,
Lena Bizoń z Targanic

Wyróżnienie: Wiktoria Czapla z Andrychowa, Radosław Pabiś  
z Zagórnika, Helena Króliczek z Andrychowa, Oskar Rokowski  
z Inwałdu, Karolina Szczur z Sułkowic
II grupa wiekowa (uczniowie IV – VI SP):
I miejsce: Karol Cibor z Sułkowic
II miejsce: Antoni Małysa z Andrychowa
III miejsce: Kaja Homel z Targanic, Zofia Pałosz z Andrychowa
Wyróżnienie: Miłosz Suliga z Zagórnika, Anna Łysoń z Targanic
III grupa wiekowa (uczniowie VII – VIII SP):
Wyróżnienie: Mateusz Szwed z Zagórnika, Aleksandra Rusinek 
z Roczyn
Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za zaangażowanie! 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Życzymy Wam wielu sukce-
sów i przede wszystkim – niech dobry humor Was nie opuszcza!
Dzięki hojności OSP w Sułkowicach-Bolęcinie laureaci otrzy-
mali atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dziękujemy!

Przesłuchania zespołów nie mogły odbyć się na żywo, gdyż w cza-
sach pandemii koronawirusa taka forma została objęta zakazem… 
Z satysfakcją informujemy, że CKiW w Andrychowie poradziło sobie 
z tym ograniczeniem! Zespoły rockowe, chętne do wzięcia udziału 
w Przeglądzie, proszone były o dostarczenie płyty CD zawierającej 
autorski materiał muzyczny do dedykowanej skrzynki pocztowej 
wraz z niezbędnymi formularzami. Jury, powołane przez Orga-
nizatora, zakwalifikowało do Przeglądu pięć zgłoszonych zespo-
łów muzycznych: Awakeness, Hamartia, Punktera, SoulTaker oraz  
WisdomTrip.

10 czerwca 2020 r. Jury – w składzie: Jerzy Górka (przewodni- 
czący), Michał Guzdek oraz Jarosław Szklarczyk – dokonało prze-
słuchania nadesłanych przez uczestników Przeglądu utworów mu-
zycznych, a następnie dokonało wyboru trzech równorzędnych 
laureatów Przeglądu: Awakeness | SoulTaker | WisdomTrip.
Gratulujemy! Mamy nadzieję, że już niedługo zaprosimy Państwa 
na koncert zwycięskich zespołów do MDK w Andrychowie.
Twórczość muzyczną oraz biografie laureatów Przeglądu prezentu-
jemy na stronie www.kultura.andrychow.eu – zapraszamy!

PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ROCKOWYCH „Andrychów 2020” w wersji on-line rozstrzygnięty!

Zaczęło się w wiosce Gaszyn. Strażacy ochotnicy wymyślili akcję 
z pompkami i przysiadami, żeby pomóc ciężko choremu Wojtko-
wi Howisowi – 1,5-roczny chłopiec cierpi na SMA (rdzeniowy za-
nik mięśni typu I). Według zasad: osoby nominowane muszą wy-
konać 10 pompek, jeżeli wykonają ćwiczenie, wpłacają minimum  
5 zł, jeżeli nie, wpłacają minimum 10 zł. Akcja okazała się takim suk-
cesem, że po 123 dniach zbiórki udało się zebrać całą potrzebną 
kwotę na zakup najdroższego leku świata dla Wojtusia! 

Teraz ta inicjatywa pomaga również innym chorym dzieciom – Ma-
łopolska zbiera pieniądze na kosztowną terapię genową dla małej 
Tosi. Szczegóły: www.siepomaga.pl/ocalic-tosie
Właśnie dla Tosi pompowali KULTURAlni, m. in.: Ludowy Zespół 
Pieśni i Tańca ANDRYCHÓW, Stowarzyszenie Miejska Orkiestra 
Dęta „Andropol” w Andrychowie oraz ekipa Centrum Kultury  
i Wypoczynku w Andrychowie, bo warto pomagać!

#GaszynChallenge – pompują wszyscy! Szalona akcja wiralowa dotarła do Andrychowa!
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Zwycięskie prezentacje konkursowe na stronie www.kultura.andrychow.eu, profilu FB oraz na YouTube Kultura Andrychów
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ul. Rynek 14, 34-120 Andrychów 
(Punkt Informacji Turystycznej)

Do 17.07 (w godzinach od 8.00 – 15.00) 
JACEK JAROSZ | MALARSTWO
W Galerii Sztuk”i” prezentowana jest wystawa malarstwa Jacka Jaro-
sza. Artysta urodzony w 1967 r., pochodzący z Wadowic. Maluje od 
19 lat, inspiruje go tematyka religijna. W 2010 r. zadebiutował w Wa-
dowickiej Bibliotece Publicznej wystawą indywidualną. Tworzy cykle 
olejnych portretów malowanych na tekturze. Bohaterami są, m. in.: 
gwiazdy amerykańskiego kina i polityki. Obrazy charakteryzuje cie-
kawe podejście do tematu portretów. Autor częściowo odwołuje 
się do techniki malowania ikon, co można zauważyć najdobitniej  
w portretach J. Stalina czy A. Hitlera.
Od 17 lipca w GS prezentowane będą grafiki autotrstwa Kaliny Płużek.
Wstęp wolny. Zapraszamy!

Szanowni Państwo!
Mając na uwadze bezpieczeństwo osób odwiedzających siedzibę CKiW w Andrychowie (oraz wszystkie 
placówki), jak i bezpieczeństwo naszych pracowników oraz w celu minimalizowania ryzyka rozprzes- 
trzeniania się koronawirusa prosimy o stosowanie się do obowiązujących zaleceń. Przypominamy o:
• obowiązku zasłaniania nosa i ust (chustka, szalik, maseczka, przyłbica)
• zdezynfekowaniu rąk środkiem na bazie alkoholu (dostępny w obiektach)
• zachowaniu bezpiecznej odległości od innych osób (min. 2 m)

Dziękujemy!
Zespół Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

XIII Gminny Konkurs Recytatorski „Szelki – humor w literaturze” odbył się z sukcesem pomimo nowej 
sytuacji. Aż siedemdziesięcioro młodych recytatorów z poczuciem humoru wzięło udział w konkursie!
„Szelki...” to flagowy konkurs Świetlicy w Sułkowicach-Bolęcinie, 
placówki CKiW w Andrychowie. Nowa formuła konkursu (on-line) 
wymagała od uczestników zaprezentowania się nie na scenie, jak 
dotychczas, a w oku kamery… i świetnie im to wyszło! W nade-
słanych nagraniach wideo przedstawiali jeden wiersz lub fragment 
utworu literackiego o zabarwieniu humorystycznym. 
16 czerwca 2020 r. Jury – w składzie: Katarzyna Mikurda (prze-
wodnicząca), Lucyna Migdałek oraz Kinga Rusinek – dokonało 
oceny przesłanych prezentacji i przyznało następujące nagrody 
i wyróżnienia:
I grupa wiekowa (uczniowie I – III SP):
I miejsce: Aleksandra Stopyra z Andrychowa
II miejsce: Karolina Wawrzeszkiewicz z Sułkowic,  
Weronika Smaza z Targanic, Kacper Fraś z Andrychowa
III miejsce: Ignacy Weiss z Sułkowic, Jagoda Syty z Sułkowic,
Lena Bizoń z Targanic

Wyróżnienie: Wiktoria Czapla z Andrychowa, Radosław Pabiś  
z Zagórnika, Helena Króliczek z Andrychowa, Oskar Rokowski  
z Inwałdu, Karolina Szczur z Sułkowic
II grupa wiekowa (uczniowie IV – VI SP):
I miejsce: Karol Cibor z Sułkowic
II miejsce: Antoni Małysa z Andrychowa
III miejsce: Kaja Homel z Targanic, Zofia Pałosz z Andrychowa
Wyróżnienie: Miłosz Suliga z Zagórnika, Anna Łysoń z Targanic
III grupa wiekowa (uczniowie VII – VIII SP):
Wyróżnienie: Mateusz Szwed z Zagórnika, Aleksandra Rusinek 
z Roczyn
Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za zaangażowanie! 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Życzymy Wam wielu sukce-
sów i przede wszystkim – niech dobry humor Was nie opuszcza!
Dzięki hojności OSP w Sułkowicach-Bolęcinie laureaci otrzy-
mali atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dziękujemy!

Przesłuchania zespołów nie mogły odbyć się na żywo, gdyż w cza-
sach pandemii koronawirusa taka forma została objęta zakazem… 
Z satysfakcją informujemy, że CKiW w Andrychowie poradziło sobie 
z tym ograniczeniem! Zespoły rockowe, chętne do wzięcia udziału 
w Przeglądzie, proszone były o dostarczenie płyty CD zawierającej 
autorski materiał muzyczny do dedykowanej skrzynki pocztowej 
wraz z niezbędnymi formularzami. Jury, powołane przez Orga-
nizatora, zakwalifikowało do Przeglądu pięć zgłoszonych zespo-
łów muzycznych: Awakeness, Hamartia, Punktera, SoulTaker oraz  
WisdomTrip.

10 czerwca 2020 r. Jury – w składzie: Jerzy Górka (przewodni- 
czący), Michał Guzdek oraz Jarosław Szklarczyk – dokonało prze-
słuchania nadesłanych przez uczestników Przeglądu utworów mu-
zycznych, a następnie dokonało wyboru trzech równorzędnych 
laureatów Przeglądu: Awakeness | SoulTaker | WisdomTrip.
Gratulujemy! Mamy nadzieję, że już niedługo zaprosimy Państwa 
na koncert zwycięskich zespołów do MDK w Andrychowie.
Twórczość muzyczną oraz biografie laureatów Przeglądu prezentu-
jemy na stronie www.kultura.andrychow.eu – zapraszamy!

PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ROCKOWYCH „Andrychów 2020” w wersji on-line rozstrzygnięty!

Zaczęło się w wiosce Gaszyn. Strażacy ochotnicy wymyślili akcję 
z pompkami i przysiadami, żeby pomóc ciężko choremu Wojtko-
wi Howisowi – 1,5-roczny chłopiec cierpi na SMA (rdzeniowy za-
nik mięśni typu I). Według zasad: osoby nominowane muszą wy-
konać 10 pompek, jeżeli wykonają ćwiczenie, wpłacają minimum  
5 zł, jeżeli nie, wpłacają minimum 10 zł. Akcja okazała się takim suk-
cesem, że po 123 dniach zbiórki udało się zebrać całą potrzebną 
kwotę na zakup najdroższego leku świata dla Wojtusia! 

Teraz ta inicjatywa pomaga również innym chorym dzieciom – Ma-
łopolska zbiera pieniądze na kosztowną terapię genową dla małej 
Tosi. Szczegóły: www.siepomaga.pl/ocalic-tosie
Właśnie dla Tosi pompowali KULTURAlni, m. in.: Ludowy Zespół 
Pieśni i Tańca ANDRYCHÓW, Stowarzyszenie Miejska Orkiestra 
Dęta „Andropol” w Andrychowie oraz ekipa Centrum Kultury  
i Wypoczynku w Andrychowie, bo warto pomagać!

#GaszynChallenge – pompują wszyscy! Szalona akcja wiralowa dotarła do Andrychowa!
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Zwycięskie prezentacje konkursowe na stronie www.kultura.andrychow.eu, profilu FB oraz na YouTube Kultura Andrychów
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Pomysłodawcami wydarzenia, które odbyło się 16 czerwca 
1976 r., były Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bielsku-

-Białej, Komenda Chorągwi ZHP oraz Zarząd Wojewódzkie-
go Szkolnego Związku Sportowego w Bielsku-Białej. Główne 
obchody miały miejsce na stadionie KS „Beskid”, a wzięli 
w nim udział nie tylko młodzi andrychowianie, ale także przed-
stawiciele młodzieży z 16 innych województw. Nie zabrakło 
również przedstawicieli władz, spośród których wymienić na-
leży m.in. Ministra Oświaty i Wychowania Jerzego Kuberskie-
go, I Sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Józefa Buzińskie-ózefa Buzińskie- Buzińskie-
go, zastępcę Kierownika Wydziału Oświaty i Nauki Komitetu 
Centralnego PZPR Czesława Banacha, wojewodę bielskiego 
Józefa Łabudka, Naczelnika ZHP Jerzego Wojciechowskiego, 
a także przewodniczącego WRZZ w Bielsku-Białej Edwarda 
Pawlusa. W obchodach „Lata – 76” wzięli ponadto udział dy-
rektorzy departamentów i naczelnicy wydziałów ds. wychowa-
nia oraz oczy-
wiście władze 
Andrychowa.
P rzy j r z y jmy 
się zatem pro-
gramowi im-
prezy. Jako że 
związana była 
ona przede 
w s z y s t k i m 
z działalnością 
o ś w i a t o wo -
-wychowaw -
czą, nie zabra-
kło w tamtym 
dniu wystę-
pów młodzie-
ży. Była więc 
uroczysta de-
filada, uczest-
nicy mieli 
również okazję podziwiać pokazy taneczne w wykonaniu mło-
dzieży ze szkół średnich w Bielsku-Białej oraz zespołu „Jo-
dły” z Technikum Przemysłu Drzewnego w Żywcu. Przybyli 
na obchody „Lata – 76” przedstawiciele innych województw 
otrzymali ponadto flagi kolonijne i obozowe.
Niezwykle ważnym punktem obchodów „Lata-76” w Andry-
chowie było nadanie miastu „Medalu Pamiątkowego z oka-
zji 200. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej”. 
Medal przykazał uroczyście Naczelnikowi Gminy Romanowi 
Czepcowi minister Jerzy Kuberski. W uzasadnieniu przyzna-
nia wyróżnienia zwrócono uwagę na zasługi Andrychowa dla 

oświaty i wychowania. W artykule zamieszczonym w „Pod Fa-
brycznym Dachem” podkreślano, że był to w owym czasie 
dorobek imponujący i wymieniano, że w 1976 r. w naszym 
mieście działało 5 przedszkoli, 5 szkół podstawowych, szko-
ły ponadpodstawowe: Liceum Ogólnokształcące im. Marii 
Skłodowskiej-Curie, Zespół Szkół Technicznych, na który 
składały się Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących, 
Technikum Mechaniczne, Technikum Mechaniczne dla Pra-
cujących, Zaoczne Technikum Mechaniczno-Ekonomiczne; 
Zespół Szkół Włókienniczych (Zasadnicza Szkoła Włókien-ókienniczych (Zasadnicza Szkoła Włókien-kienniczych (Zasadnicza Szkoła Włókien-
nicza, Technikum Włókiennicze dla Pracujących i Średnie Stu-
dium Zawodowe o kierunku włókienniczym), a także Punkt 
Konsultacyjny Politechniki Krakowskiej. Nie zapomniano też 
o działających wówczas w Andrychowie instytucjach kultu-ących wówczas w Andrychowie instytucjach kultu-cych wówczas w Andrychowie instytucjach kultu-
ry: Młodzieżowym Domu Kultury (wtedy pod nazwą Ogni-
sko Pracy Pozaszkolnej), Zakładowym Domu Kultury przy 
AZPB, Bibliotece Miejskiej, czy bibliotekach zakładowych. 
Na zakończenie podkreślano, że medal Komisji Edukacji Na-że medal Komisji Edukacji Na-medal Komisji Edukacji Na-

Andrychowskie „Lato – 76”
Ta impreza odbyła się jeden jedyny raz w czerwcu 1976 r. To właśnie wtedy Andrychów – wskutek reformy admini-
stracyjnej z 1975 r. znajdujący się wówczas od roku w granicach nowo powstałego województwa bielskiego, stał się 
miejscem ogólnopolskiej inauguracji „Lata – 76”.

Logo imprezy „Lato – 76”, zamieszczone 
w „Pod Fabrycznym Dachem”, archiwum 
TMA.

Obchody „Lata – 76”, fot. J. Olajossy. Archiwum TMA.

Obchody „Lata – 76”, fot. J. Olajossy. Archiwum TMA.
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rodowej dla Andrychowa stanowił wyróżnienie, „którym nie 
wiele miast w Polsce poszczycić się może”1.

Podczas obchodów „Lata – 76” w Andrychowie nie zbra-
kło wreszcie przemówień przybyłych dygnitarzy, m.in. Mi-
nistra Oświaty i Wychowania oraz wojewody bielskiego. 
Warto przypomnieć zwłaszcza przemówienie wojewody Jó-
zefa Łabudka, w którym odniósł się on do kwestii oświaty, 
ale nie tylko: Województwo nasze słynie nie tylko z urodziwych 
krajobrazów, lecz także szczyci się tym, że mieszkający tu ludzie 
zachowali tę piękną cechę jaką dawniej odznaczał się każdy pol-
ski dom, a jest nią gościnność. Chcemy, aby do nas przyjeżdżali 
ci którzy najbardziej potrzebują zbawiennych właściwości słońca, 
świeżego górskiego powietrza i wody. Myślę tu o dzieciach mieszka-
jących w zadymionych miastach Śląska i Zagłębia, Krakowa, Łodzi, 
Warszawy, Opola i Częstochowy. Pragniemy uczynić nasze woje-
wództwo jeszcze piękniejszym i gospodarniejszym. (…) Chcemy, by 
w tej pracy był również Wasz udział. Wypoczywając zechciejcie dbać 
o szkołę i sprzęt w których uczy się nasza młodzież, zechciejcie rów-
nież pomagać społeczeństwu w różnorodnych pracach porządkowych 
(…). W swoim przemówieniu wojewoda nawiązał zatem do 
konkursu na mistrza gospodarności, w którym z sukcesa-
mi uczestniczył również Andrychów. Tym samym zorgani-
zowana w naszym mieście w przededniu wakacji impreza 
„Lato – 76” stanowiła nie tylko święto młodzieży, mające 

na celu podkreślenie zasług Andrychowa na polu edukacji, 
ale także manifestację młodego województwa bielskiego.

Daria Rusin

Autorka pragnie serdecznie podziękować Pani Marii Pytel-
-Skrzypiec za udostępnienie materiałów na temat „Lata - 76”.

Bibliografia:
Medal Komisji Edukacji Narodowej dla Andrychowa, „Pod Fabrycz-
nym Dachem”, nr 12, Rok 1976 (III), 16-30 czerwca, s. 1-2.
Z okazji nadania miastu medalu Komisji Edukacji Narodowej, „Pod 
fabrycznym Dachem”, nr 13-14, Rok 1976 (III), 1-31 lipca, s. 
1-2.

1  Pisownia oryginalna.

Obchody „Lata – 76”. Archiwum TMA

Magda Glanowska – andry-
chowianka, absolwentka Pań-
stwowego Liceum Sztuk Pla-
stycznych w Bielsku-Białej oraz 
mgr Wychowania Plastycznego 
(Uniwersytet Śląski). Aktualnie, 
artystka pracuje jako instruk-
tor w MDK andrychowskiego 
Centrum Kultury i Wypoczyn-
ku. Prowadzi zajęcia rysunku  
i malarstwa dla młodzieży oraz 
warsztaty rękodzieła artystycz-
nego w cyklu „Dekoratornia” 
dla młodzieży i dorosłych. 
„Bazgraniem” na wszystkim zaj-
mowała się od dziecka (rodzice byli uzdolnieni artystycznie), stąd 
decyzja o wyborze szkoły średniej oraz studiów na Wydziale Pedago-
giczno-Artystycznym śląskiej Uczelni. Na III roku wybrała specjali-
zację z grafiki warsztatowej (artystycznej) a dyplom obroniła w pra-
cowni prof. Eugeniusza Delekty serią „La Feminite” („Kobiecość”) 
w technice akwaforty. 

Tekst i foto: M. Glanowska

CKiW w Andrychowie zaprasza na wystawę grafiki, rysun-
ku i malarstwa Magdy Glanowskiej pt. „Retrospektywa”. 
Ekspozycja prezentowana jest do września w MDK przy 
Szewskiej 7.

Retrospektywa w MDK

Jej prace były niejednokrotnie nagradzane. Obecnie młoda ar-
tystka studiuje grafikę na UŚ (filia w Cieszynie). Swoje działania 
artystyczne poszerzyła o udział w konkursach fotograficznych, 
z pozytywnym wynikiem – w 2019 r. zdobyła wyróżnienie w Biel-
skim Konkursie Fotografii Artystycznej – Focus 2019. Warto 
również wspomnieć o honorowym wyróżnieniu, które Kalina 
zdobyła w 3. Ogólnopolskim Biennale Wklęsłodruku W Łomży 
w 2019 r. za pracę „Grafika I”. A jakie plany na przyszłość ma 
Kalina? Odpowiedź na to pytanie usłyszymy już w lipcu na ante-
nie Radia Andrychów.                        p

Od 17 lipca do 4 września Galeria Sztuk”i” przy andrychow-
skim magistracie prezentować będzie prace Kaliny Płużek 
– andrychowianki, młodej artystki, mieszkającej w Zagórni-
ku. Już w szkole podstawowej Kalina brała udział w wielu 
konkursach plastycznych organizowanych w naszej gminie. 

Wystawa Kaliny Płużek
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10 czerwca zmarł Adam Stach. Był on synem Jana i Julii z Ko-
menderów, urodził się 10 grudnia 1933 r. w Andrychowie i tu 
mieszkał przez większość życia. 

Po maturze, którą zdał w roku 1952, ukończył dwuletnią szkołę 
hotelarską w Krakowie. Imał się różnych zawodów, jeździł wła-
sną taksówką, jakiś czas pracował w Hotelu „Leskowiec”, potem 
– aż do emerytury – był kierowcą w wadowickim PKS-ie. 
Prawdziwą pasją jego życia był sport. Jeździł na nartach, pływał, 
uprawiał strzelectwo sportowe, ale przede wszystkim uwielbiał 
sporty motorowe. 
W nagrodę za zdaną maturę ojciec kupił mu motocykl Java 250, 
który wtedy, w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, był ma-
rzeniem każdego młodego człowieka. Poza wyprawami tury-
stycznymi Adam brał na nim udział w rajdach w barwach klubu 
sportowego „Stal”, który wtedy istniał przy Wytwórni Silników 
Wysokoprężnych, a także krakowskiego PZM.
 Potem, przez długi czas jeździł z sukcesami na żużlu, reprezen-
tując krakowski klub „Wanda” w Nowej Hucie. W końcu, na jakiś 
czas, przystąpił do żużlowców „Motoru” Lublin.
Adam Stach był postacią nietuzinkową, bardzo odważną. Miał 
zawadiacką naturę. Okupił to odniesieniem szeregu kontuzji na 
torze żużlowym i nie tylko. W Andrychowie krążyło o nim sze-

reg anegdot i legend. Opowiadano na przykład, że skoczył na 
ulubionej Javie z andrychowskiej skoczni narciarskiej, a także że 
przejechał nią po stalowym łuku przęsła mostu na Sole w Ko-
biernicach. 
Nie wszystkie te opowieści były wymyślone. Sam widziałem, jak 
skakał do wody z dachu kilkunastometrowej drewnianej trybuny 
na starym basenie w Andrychowie, a skoki takie oddawało tyl-
ko niewielu śmiałków (wśród nich Ludwik Zacny i jeden z braci 
Tomów). Także na moich oczach przeskoczył motocyklem całą 
szerokość ulicy Olszyny, w pobliżu przejazdu kolejowego.
Teraz niech odpoczywa w spokoju.

A.F.
Fotografie ze zbiorów Zofii Stach

Adam Stach
1933-2020

Pokonywanie Wieprzówki

Po zakończonym biegu
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Tadeusz Książek należy do najbardziej doświadczonych 
gołębiarzy nie tylko w Andrychowie, ale w całym re-

gionie. Pierwsze kroki jako hodowca stawiał w rodzinnych 
Frydrychowicach, potem w Choczni u brata. Od wielu już lat 
tworzy, jak to sam określa, tandem hodowców z Tadeuszem 
Matlakiem, na którego działce na Górnicy mają wspólnie 
dziewięćdziesiąt pocztowych ptaków, z tego trzydzieści to 
młodziki (do pierwszego roku życia). Panowie poznali się 
dawno temu, w czasie, gdy pracowali w Wytwórni Silników 
Wysokoprężnych. Wspólną hodowlę mają od 1991 roku, 
a więc szykuje się kolejny jubileusz. Tadeusz Książek wraz ze 
swoim kolegą odnosili i odnoszą sukcesy tak w zawodach „lot-
niczych” jak i na pokazach urody gołębi. Ostatnie to ubiegło-
roczne zwycięstwo w okręgu bielskim na pokazach piękności, 
gdzie jurorzy oceniają m.in. budowę i proporcje ciała ptaka, 
a także kilka innych elementów. Tadeusz Książek najbardziej 
interesuje się jednak gołębiarstwem dalekodystansowym. Na-
leży do Oddziału Andrychów Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych, a także do wadowickiego Klubu Lotów 
Dalekodystansowych. Jego samiczka wygrała trzy lata temu 
loty z Paryża.
Gołębiom poświęca sześć i więcej godzin dziennie. I trzeba 
podkreślić, że nie jest to wcale tanie hobby. - Codziennie do-
jeżdżam na Górnicę rowerem po cztery kilometry – mówi Tadeusz 
Książek. - Rano jadę i spędzam z nimi trzy godziny i po południu znów 
tyle samo czasu. Trzeba gołębie nie tylko nakarmić, ale przeprowadzić 
treningi. Godzinę latają samiczki, godzinę samce. Potem jest karmienie 
oraz mnóstwo sprzątania. To też ważne, bo bez zachowania czystości tyl-
ko choroby by były. A wydatki? Są spore. Każdy ptak potrzebuje 
dziennie 3 dekagramy karmy. Tak więc, ażeby wykarmić całą 
hodowle składającą się z 90 dziobów do jedzenia, to potrzeba 
bez mała 3 kilogramy karmy. Tymczasem worek 25-kilogra-
mowy, i to taki z najtańszym gołębim jadłem, kosztuje 50 zło-
tych, a są też droższe po 75 a nawet 100 zł. - Nie mamy żadnego 
dofinansowania, na utrzymanie idą pieniądze z emerytury – stwierdza 
z lekkim uśmiechem Tadeusz Książek. Do tego trzeba dodać 
6,50 zł za każdego gołębia zgłoszonego do lotów w danym 
sezonie. Młodziki latają w swojej konkurencji na dystansach 
do 500 km, starsze na dłuższych. Dorosłe osobniki zaliczają 
do 15 lotów w sezonie, młodsze – 5. Najstarsze ptaki biorące 
udział w zawodach mają po maksymalnie osiem lat, potem 
przechodzą na „emeryturę”. 
- W zawodach wygrywają obecnie gołębie tych, którzy mają więcej pie-
niędzy – mówi z przekąsem Tadeusz Książek. Zauważa, że 
hodowcy z zasobniejszym portfelem nie oszczędzają na lep-
szych paszach, stać ich na profesjonalne treningi i w ogóle 
nastawieni są nie tyle na obcowanie z ptakami, co właśnie na 
zwycięstwa w zawodach. Za pokarm nie może już posłużyć 
garść pszenicy czy innego zboża. Tak było kiedyś, gdy loty go-

Prawie 60 lat z gołębiami
Pierwszego gołębia - samiczkę niejako odziedziczył po starszych braciach. Dokupił samczyka. Był wtedy młodym chłopa-
kiem. Potem pocztowego ptactwa mu przybywało. W przyszłym roku będzie obchodził 60-lecie realizacji swojego hobby.

łębi trwały po pięć godzin. Teraz trwają dłużej. Ptaki wyróżniają się 
niesamowitym zmysłem nawigacyjnym. Potrafią również wykorzy-
stać odpowiednio wiatr, osiągając prędkość nawet do 100 km/godz. 
Podczas zawodów, po dowiezieniu na miejsce docelowe, gołębie 
wypuszcza się do lotów wcześnie rano, gdy jest jeszcze lekki chło-
dek i wtedy czują się najlepiej. Obecnie pomiar czasu odbywa się 
już bardzo profesjonalnie. Każdy ptak ma chip odczytywany przez 
specjalne elektroniczne urządzenie pomiarowe. Potem następuje od-
powiednie przeliczanie dystansu i prędkości, bo na przykład lecące 
z Niemiec gołębie z Rzyk mają dalszą drogę do pokonania aniżeli 
te andrychowskie. Jest więc bardzo sprawiedliwie. A to o tyle też 
ważne, że tylko 25 proc. najszybszych powietrznych uczestników 
punktuje. Niektórzy hodowcy mają aparaturę umożliwiającą wirtu-
alną obserwację swoich gołębi podczas całego przelotu w zawodach.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga
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Koło młyńskie, umieszczone w piwnicy zabudowań młyń-
skich, napędzane było wodą, doprowadzoną z Wieprzów-

ki młynówką, która przepływała przez staw, a następnie płynęła 
dalej na wschód i wpadała na powrót do Wieprzówki, tuż przed 
ujściem Targaniczanki.
Obecnie niestety już niewiele możemy powiedzieć o tym mły-
nie, zwłaszcza gdy chodzi o szczegóły techniczne. Zachowało 
się natomiast nieco informacji o jego właścicielach. Założycie-
lem młyna był Marcin Zieliński, który urodził się w Roczynach 
1 listopada 1819, jako syn Jana Kantego i Justyny Mikuła. Nie-
wykluczone jest też, że istniejący już młyn od kogoś kupił. Brak 
dokładnych danych o tym, kiedy Marcin Zieliński sprowadził się 
do Andrychowa, natomiast zachował się dokument z roku 1854, 
w którym Magistrat andrychowski stwierdza (w przekładzie z ję-
zyka niemieckiego), że: „Panu Marcinowi Zielińskiemu, jako uznane-
mu mieszkańcowi Andrychowa zostają przyznane prawa obywatela miasta 
Andrychowa z zaznaczeniem, że musi, tak jak inni mieszkańcy Andry-

chowa wypełniać swoje obowiązki obywatelskie, oraz płacić 4 Guldeny na 
utrzymanie Straży Miejskiej”. 
Marcin Zieliński prowadził młyn aż do swej śmierci w roku 1889, 
a potem przejęła go jego żona Katarzyna. Jako właścicielka młyna 
została ona członkiem „Stowarzyszenia zjednoczonych rękodzielników, 
piekarzy, młynarzy, piernikarzy i cukierników pod nazwą piekarskiego 
w Andrychowie” (tak wówczas nazywał się cech, do którego należeli 
młynarze). Świadczy o tym zapisany w Księdze Uchwał protokół 
z posiedzenia w dniu 18 maja 1889, gdzie jest ona zapisana wśród 

Co dziś wiemy o młynie Zielińskich?
Zapewne nie wszyscy Andrychowianie się orientują, że po wschodniej stronie ulicy Beskidzkiej (dawniej ta ulica na-
zywała się Żywiecka) był kiedyś młyn wodny, który od mniej więcej połowy XIX wieku należał do rodziny Zielińskich. 
Zabudowania młyna, które do dziś przetrwały znajdują się pod numerem 7, natomiast należący do niego staw był tu, 
gdzie teraz stoi Dom Działkowca. 

Zaświadczenie z andrychowskiego magistratu o przy-
znaniu Marcinowi Zielińskiemu prawa obywatela miasta 
Andrychowa

Marcin i Katarzyna Zielińscy

Zapis w księdze uchwał, dotyczący terminowania Józefa 
Zielińskiego
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członków, którzy zabrali głos w dyskusji. Katarzyna Zielińska 
starała się, aby jej syn Józef  (1859 – 1934) mógł zostać mistrzem 
młynarskim bez wymaganego terminowania. To się nie udało, bo 
w Księdze Uchwał wspomnianego Stowarzyszenia zachował się 
w protokole z 27 maja 1887 następujący fragment: „Po odczytaniu 
i podpisaniu protokołu wniósł p. Jan Bury iż nie wolno Józefa Zielińskiego 
przyjąć i wypisać z nauki dopóki terminu według Statutu § 10 nie wypełni”. 
Tak czy inaczej, osiem lat później, w Galicyjskiej Księdze Adreso-
wej z roku 1896, w rubryce dotyczącej andrychowskich młynarzy, 
znalazło się nazwisko Józefa Zielińskiego.
Był on człowiekiem – jak na ówczesne czasy – nieźle wykształco-
nym. Do c.k. Niższej Szkoły Realnej uczęszczał w Białej, a maturę 
zdał w roku 1881 w c.k. Wyższej Szkole Realnej w Krakowie. Po-
tem zaczynał studia w Wiedniu, ale nie bardzo mu tam szło i wrócił 
do Andrychowa. Fach młynarza nie bardzo mu odpowiadał, więc 
w maju 1898 rozpoczął pracę w „Stowarzyszeniu Oszczędności 
i Pożyczek w Andrychowie z nieograniczoną poręką zarejestrowa-
nym”. Tu należą się Czytelnikom wyjaśnienia: po pierwsze istniejące 
w latach 1876-1923 Stowarzyszenie Oszczędności i Pożyczek było 
poprzednikiem obecnego Banku Spółdzielczego w Andrychowie. 
Po drugie, zgodnie z ówczesnym prawem o spółkach handlowych, 
nie można było banku zarejestrować jako spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, oznaczałoby to bowiem, że w razie upadłości 
wspólnicy odpowiadają tylko do wysokości swych udziałów. I stąd 
ta „rejestracja nieograniczoną poręką”. Austriacki kodeks spółek handlo-
wych był pod tym względem mądrzej pomyślany od prawa obo-

wiązującego obecnie w Polsce, gdzie instytucje finansowe rejestruje 
się jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – z wiadomymi 
konsekwencjami.
Józef  Zieliński sprawował się dobrze, o czym świadczyć może 
wydane 20 stycznia 1907 Świadectwo o następującej treści: 
„P. Józef  Zieliński z Andrychowa pracuje w naszym Stowarzyszeniu jako 
dyrektor kasyer i naczelnik kancelarii oraz sporządza zamknięcia rachun-
kowe i bilansy od 1 maja 1898 aż do obecnej chwili, pobierając obecnie za to 
płacę prócz renumeracji w kwocie 2400 Kor. 
W czasie tego urzędowania odznaczał się p. Józef  Zieliński gruntownemi 
wiadomościami zawodowymi, sumiennością i pilnością, przez co zyskał po-
wszechne uznanie i zaufanie.
Na żądanie wydajemy to świadectwo, a jego prawdziwość potwierdzamy na-
szymi podpisami.
Dwa podpisy nieczytelne”
W roku 1892 Józef  Zieliński ożenił się z Walerią z domu Fryś (1872-
1966). 

Świadectwo Stowarzyszenia Oszczędności i Pożyczek

Józef i Waleria Zielińscy

Groby Marcina i Katarzyny 
Zielińskich (z uszkodzonym 
krzyżem) oraz Józefa i Wa-
lerii Zielińskich sąsiadują 
z sobą na cmentarzu w An-
drychowie (foto: A. Fryś)
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Po śmierci męża, która nastąpiła 2 marca 1934, Waleria zamówiła 
w znanej firmie Teodor Gröger w Bielsku nagrobek z czarnego 
szwedzkiego granitu, a ponadto ufundowała dwa witraże, które 
znajdują się obok głównego ołtarza w kościele pod wezwaniem 
św. Macieja w Andrychowie. Witraże te, przedstawiające Niepo-
kalanie Poczętą N.M.P. i św. Józefa wykonał Pracownia Witrażów 
i Oszkleń Artystycznych M. Romańczyk w Krakowie.
Młyn Zielińskich w XX w. praktycznie nie pracował. Podczas 
okupacji hitlerowskiej Niemcy wysiedlili Walerię Zielińską, 
a w jej mieszkaniu urządzili siedzibę Hitlerjugend. Istniejące jesz-
cze wówczas urządzenia młyna prawdopodobnie zarekwirowali. 
Po wojnie część mieszkalną zasiedlali lokatorzy.
Obecnie właścicielką nieruchomości jest rodzina państwa Poraj-

-Porawskich. Marcin Poraj-Porawski (1946-2002) był dalekim 
krewnym Walerii Zielińskiej. Nowi właściciele odbudowali z pie-
tyzmem zabytkowe pomieszczenia mieszkalne, znajdującą się 
w północnej części nieruchomości, szczególnie przy tym dbając 
o piękne sklepienia kolebkowe, a ponadto gruntownie przebudo-
wali część południową, w której znajdował się młyn, gdzie także 
powstały mieszkania.

Witraże obok głównego ołtarza w kościele św. Macieja 
w Andrychowie, ufundowane przez Walerię Zielińską po 
śmierci męża (foto: A. Fryś)

Zaświadczenie z 1945 r. o zajęciu przez Armię Radziecką 
płodów rolnych z posiadłości Walerii Zielińskiej

Rok 1965. Waleria Zielińska, mając 93 lata, jako najstarsza 
głosująca oddaje głos w lokalu w Hali Sportowej. Po le-
wej stronie siostra Władysława Zygmuntowicz, po prawej 
jej mąż Stanisław

Obecny wygląd dawnego domu mieszkalnego Zieliń-
skich (Foto: A. Fryś)

Państwo Poraj-Porawscy w małej architekturze wyko-
rzystują elementy nawiązujące do dawnego młyna, np. 
charakterystycznie ryflowane kamienie młyńskie (Foto:  
A. Fryś, A. Poraj-Porawska)

Andrzej Fryś
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Izba Regionalna Ziemi Andry-
chowskiej to wyjątkowe miejsce 

w regionie, które staraniem wielu 
pokoleń mieszkańców/ek zgroma-
dziło pokaźny zbiór liczący ponad 
kilkaset eksponatów, udostępnia-
nych szerokiej publiczności. Doty-
czą one przede wszystkim tzw. daw-
nej kultury ludowej i tradycyjnego 
rzemiosła: tkactwa, kowalstwa, ry-
marstwa, krawiectwa, garncarstwa, 
szewstwa. W skład kolekcji prezen-
towanej w Izbie Regionalnej wcho-
dzą także przedmioty gospodarstwa 
domowego, pamiątki historyczne 
i dzieła lokalnych twórców ludo-
wych. Do najciekawszych ekspona-
tów należą m.in. warsztaty tkackie, 
figurka św. Floriana z nieistniejącej 
już kapliczki (zniszczonej podczas 
II wojny światowej), portrety tkane 
w zakładach Gr�nspanna, nakład-�nspanna, nakład-nspanna, nakład-
ki gliniane na dzbanki - winietki 
z wyobrażeniem Matki Bożej, wy-
konywane na odpust w Kalwarii 
Zebrzydowskiej (charakterystyczne 
dla andrychowskich garncarzy), 
drewniane koło garncarskie, boga-
to wyposażony warsztat szewski, 
skórzany pionowy miech kowalski, 
kobyłka - ława do szycia skórzanych 
elementów uprzęży przez ryma-
rza i robienia gontów przez cieślę, 
skrzynie posagowe (różne wzory), 
drewniane jarzma dla wołu. Ekspo-
naty te są unikatowe na skalę regio-
nu i kraju, posiadają też nieocenioną 
wartość naukową.
Inwentaryzacja eksponatów znajdu-
jących się w Izbie Regionalnej Ziemi 
Andrychowskiej od dłuższego cza-
su była dla nas kwestią priorytetową, 
jednak ze względu na fakt, że Izba 
nie posiada statusu muzeum, moż-
liwość pozyskania dotacji na ten cel 
była bardzo ograniczona. Ale udało 
się! Po napisaniu przez dwie człon-
kinie TMA wniosku aplikacyjnego 
uzyskaliśmy w 2020 r. dofinansowa-
nie ze środków Narodowego Cen-
trum Kultury w ramach programu 
„EtnoPolska”.

Inwentaryzacja w Izbie Regionalnej
Nie wszyscy wiedzą, że Towarzystwo Miłośników Andrychowa to organizacja pozarządowa, która ma ograniczone 
możliwości finansowania swojej działalności, opierają się one głównie na środkach pozyskanych w ramach konkursów 
na realizację zadań publicznych, składkach członkowskich i darowiznach. Nie mamy stałych dotacji na prowadzenie 
Izby Regionalnej Ziemi Andrychowskiej, która – przypominamy i zapraszamy – jest otwarta dla zwiedzających w go-
dzinach: poniedziałek 10:00-12:00, środa 10:00-13:00 oraz piątek 10:00-14:00 (ul. Krakowska 69, Pałac Bobrowskich). 

Do działań jakie podjęliśmy w ramach zadania przygo-
towywaliśmy się przez ostatnie 4 lata. Również obserwu-
jąc dostępne, ogłaszane konkursy grantowe, w ramach 
których moglibyśmy sfinansować planowane działania. 
Najpierw nasze członkinie Daria Rusin i Regina Pazdur 
w 2016 r. pozyskały Stypendium Burmistrza Gminy An-
drychów z zakresu upowszechniania kultury na projekt 
pt.: „Ewidencja muzealiów i archiwaliów znajdujących 
się w zbiorach Izby Regionalnej Ziemi Andrychowskiej 
przy Towarzystwie Miłośników Andrychowa. Etap 1”. 
W ramach stypendium dokonano przeglądu starych 
spisów z natury archiwaliów i eksponatów nie będących 
archiwaliami znajdujących się w Izbie Regionalnej Ziemi 
Andrychowskiej; zapoznano się z księgami nabytków; 
ustalono jednolity system zapisu ewidencyjnego; wyko-
nano próbne fotografie i pomiary. Rozpoczęto starania 
pozyskania odpowiedniego do działań Systemu Muze-
alnego MONA, który finalnie zakupił - Urząd Miasta 
w Andrychowie. W kolejnych latach pozyskano trzy 
granty na archiwizację archiwaliów w ramach konkur-
sów organizowanych przez Naczelną Dyrekcję Archi-
wów Państwowych (NDAP) „Wspieranie działań ar-
chiwalnych” (2017-2019). Podczas realizacji projektów 
„Archiwizacja części zasobu Towarzystwa Miłośników” 
zewidencjonowano i opracowano łącznie 25 zbiorów 
archiwalnych (66 jednostek archiwalnych), razem ponad 
2400 dokumentów.
Jednak większość zbioru TMA stanowią zabytki kultury 
ludowej nie będące archiwaliami (w myśl ustawy z dnia 
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i ar-

chiwach Dz.U. z 2015 r. poz. 1446). W związku z tym 
praca nad ich zinwentaryzowaniem i opracowaniem nie 
mogła zostać sfinansowana ze środków pozostających 
w dyspozycji NDAP. Zasób ten jak wiemy wymaga 
pilnego zinwentaryzowania i opisania, zwłaszcza w ob-
liczu zbliżającego się wielkimi krokami remontu Pałacu 
Bobrowskich. Jest to proces pracochłonny, wymagający 
pracy specjalistów, z którymi TMA współpracuje od 
początku rozpoczęcia działań mających na celu po-
rządkowanie zbiorów stanowiących ocalałe dziedzictwo 
kulturowe andrychowszczyzny. W zapisie regulaminu 
programu grantowego „EtnoPolska” znalazł się zapis 
„za wartościowe uznaje się także działania związane z in-
wentaryzacją lokalnych zabytków kultury tradycyjnej”, 
tym samym nasze szanse na pozyskanie dotacji wzrosły. 
I tak od marca tego roku realizujemy w sześcioosobo-
wym składzie ambitny projekt zinwentaryzowania zbio-
rów. Do zadań osób pracujących nad projektem należy 
(w oparciu o System Muzealny MONA) - utworzenie 
ksiąg inwentarzowych obejmujących wszystkie planowa-
ne do zinwentaryzowania i zewidencjonowania obiekty; 
identyfikacja przedmiotu i przyporządkowanie go do 
danej księgi inwentarzowej; dokonanie opisu (nazwa; 
cecha; twórca; datowanie; tworzywo; technika; wymiary; 
dawni właściciele i historia; miejsce przechowywania); 
wykonanie fotografii dokumentacyjnej i umieszczenie 
jej w dokumentacji wizualnej obiektu; naniesienie w spo-
sób trwały sygnatury. O postępach prac będziemy infor-
mować w kolejnych artykułach.

Regina Pazdur, Daria Rusin
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Potem zostałam nauczycielką. Wtedy 
przekonałam się, że nie tylko dany 

przedmiot (a w zasadzie realizowane za-
gadnienie) wymaga doboru metody. Trze-
ba ją dopasować również do ucznia; jego 
możliwości intelektualnych, zdolności 
skupienia uwagi, zasobu wiedzy i umiejęt-
ności. To dobór metody w największym 
stopniu decyduje o tym, czy realizacja celu 
zakończy się sukcesem czy porażką. 

Choć nie jestem już nauczycielką, tajniki 
metodologii fascynują mnie niezmiennie. 
Na przykład do tej pory nie potrafię roz-
gryźć, jakimi sposobami pan M., siarczy-
ście przeklinający gbur i ponurak, zdobył 
subtelną, wrażliwą i pełną radości życia 
pannę R., późniejszą panią M.
Dzisiaj, dokładnie na tydzień przed wybo-
rami prezydenckimi w Polsce oraz na dzie-
sięć dni przed referendum konstytucyjnym 
w Rosji, poranny przegląd wiadomości 
przeważnie złych ubawił mnie serdecznie. 
Otóż, wśród Rosjan, którzy zagłosują za 
poprawką do konstytucji zerującą minione 
kadencje prezydenta Putina i umożliwiają-
cą kandydowanie na kolejne (w efekcie cze-
go mógłby sprawować władzę do 2032 r.), 
zostaną rozlosowane nagrody: 10 samo-
chodów, 10 mieszkań i 50 smartfonów. (za 
GW)
Zaś Polaków – mieszkańców mniejszych 
miejscowości (do 20 tys.), gdzie partia 
rządząca ma wielu zwolenników, Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
wezwało do „Bitwy o wozy”. Tak nazywa 
się akcja, w której za najwyższą frekwencję 
można wygrać wóz strażacki. (za Business 
Insider). 
Wywnioskowałam, że skoro w dwóch kra-
jach, do dwóch podobnych celów posłu-
żono się tą samą metodologią, niechybnie 
pracował nad tym jeden doradca meto-
dyczny. 

Na studiach tego 
nie uczyli, dopiero 
filmy braci Sekielskich 
dotyczące pedofilii w ko-
ściele („Tylko nie mów ni-
komu”, „Zabawa w cho-
wanego”) uzupełniły moją 
niewiedzę z metodologii 
działania pedofilów. Sche-
mat polowania dorosłego na 
dziecko zawsze wyglądał tak 
samo: obserwacja - precyzyj-
ny wybór ofiary - oswojenie 
- zdobycie zaufania - wyko-
rzystanie seksualne. W wie-
lu wypadkach w schemat 
wpisywały się przestrogi 
(pamiętaj, tylko nie mów 
nikomu), także materialne 
profity (jak te od ks. Jan-
kowskiego: nowe buty, 
telefon komórkowy, go-
tówka itp).
Żeby zaspokoić 
popęd seksualny 
ksiądz Hajdasz, bo-
hater najnowszego filmu Sekiel-
skich, dopuścił się wobec rodziny organi-
sty wielorakich nadużyć. Wykorzystując 
ciało małoletnich braci Bartka i Kuby, 
wykorzystał też rodziców chłopców; ich 
przyjaźń, zaufanie, szacunek do sutanny, 
także wiarę w Boga. 

Premiera „Zabawy w chowanego” prawie 
zbiegła się w czasie ze startem kampanii 
wyborczej na urząd prezydenta Polski. 
Tak jak ja, przygotowując się do danej 
lekcji musiałam przemyśleć jej przebieg 
i dobrać metodę, tak zapewne przygoto-
wywano się do kampanii. Byłam ciekawa 
na jakie metody postawią poszczególne 
sztaby.

Gdy dzień po dniu 
usłyszałam wypo-

wiedzi panów: Czarnka*, 
Żalka*, Brudzińskiego* 
i Dudy*, wiedziałam… 
w sztabie obecnego pre-
zydenta postawiono na 
strach i nienawiść. Przed-
miotem tej nienawiści 
uczyniono ludzi spod zna-
ku tęczy: lesbijki, gejów, 
osoby biseksualne i trans-
seksualne.
Wydawać by się mogło, że 
znajomość historii, że XXI 
wiek, że przynależność do 
europejskiej rodziny zobo-
wiązują. Niestety, nie wy-
kazano się kreatywnością; 
sięgnięto po sprawdzone 
w historii Polski wzorce. 
Działaniom opartym na 

metodzie „przez niena-
wiść do celu” jesteśmy 
poddawani średnio co 
pokolenie. 

W latach 30. XX wieku uczono nas nie-
nawidzić Żydów… od małego bajtla. 
„Ciotki, babki straszyły nas, że Żydzi po-
lują na dzieci i przerabiają krew na macę. 
Jak myśmy się ich bali!” (ze wspomnień 
andrychowianina). 
Po roku 1945 obiektem nienawiści sta-
li się ziemianie i arystokracja, którym, 
w imię równości społecznej, odbierano 
domy, ziemię, godność, utrudniano do-
stęp do szkół wyższych. 
W ’68 – znów Żydzi, ta garstka ocalałych 
z Holocaustu, którzy to…
„Powychodzili z lasów, z dziur w ziemi, z szaf, 
piwnic i strychów, wyszli półżywi z obozów, 
wrócili z Syberii i Kazachstanu, do domu, do 
Polski”. (S. Baral „Zapiski z wygnania”). 

Z metodyki kreowania ludzi na nieludzi
Kiedy byłam studentką pedagogiki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego uczy-
łam się jak uczyć, żeby nauczyć. Dla-
tego też metodyka była wiodącym 
przedmiotem w harmonogramie 
studiów. 
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Obecnie, słowa hierarchów kościelnych 
i notabli partyjnych, pięści osiłków wy-
mierzone są w społeczność LGBT, w lu-
dzi, którym odmawia się prawa do miło-
ści nieprzystającej do naszych wzorców. 
Znów garstka ma zagrażać ponad 35-cio 
milionowej społeczności. Ogólnonaro-
dowy strach, a ściślej – większości wy-
borczej, ma torować drogę do celu. Przy 
czym, rzadko się zdarza, by cel decyden-
tów był tożsamy z tym, który się wpaja 
gawiedzi. A to dlatego, bo szczerość 
i prawda, już na starcie, mogłyby pogrze-
bać osiągnięcie zasadniczego celu.
„Gdyby Adolf  Hitler, przed II wojną świato-
wą powiedział: „Słuchajcie, narodzie germań-
ski! Nie lubię Żydów. Proponuję spalić 4-let-
nią Esterkę z jej 11-letnim bratem, rodzicami 
i babcią. W stodole. Dodam, że tych Żydów, 
których nienawidzę jest tak dużo, że dobrze 
by było zorganizować obozy koncentracyjne. 
Będziemy mogli z nimi robić, co tylko chcemy. 
Można bić, torturować, gwałcić. Rozdzielimy 
mężów od żon i dzieci. Kobiety z dziećmi zaga-
zujemy. Mężczyznom zrobimy to samo, kiedy 
trochę popracują dla nas. Będą pracować i pa-
trzeć, jak ich dzieci i żony wchodzą do komory 
gazowej i wyjeżdżają martwi na wozach - tacz-
kach. Zabierzemy im biżuterię, domy, co tam 
mają. Starcom wyrwiemy złote zęby. A potem 
spalimy ich w specjalnych piecach do palenia 
ludzi.” 
 Gdyby tak powiedział, Niemcy, pewnie pomy-
śleliby, i słusznie, że mają do czynienia z po-
tworem. Z psychopatą. Natychmiast zostałby 
oddzielony od społeczeństwa. Wylądowałby, 
w najlepszym razie, w przytułku dla obłąka-
nych. 
 Ale Hitler mówił o Żydach inaczej. Nie mó-
wił : Esterka czy Salomon. Mówił: „ukryte 
siły”. „Sprawa żydowska”. „Bolszewicka 
zaraza”. „Zagrożenie dla ludzkości”. „Ży-
dostwo”. „Niebezpieczeństwo dla narodu ger-
mańskiego”.
 Jeszcze żyją ludzie, którzy pamiętają zapach 
palonych ciał. Ale już żyją następni, którzy 
używają słów trzeszczących w uszach niczym 
zapałka ocierająca o draskę”. (E. Duda – 
Olechowska)

„LGBT to nie ludzie” – trzeszczy 
w uszach niczym zapałka ocierająca 
o draskę. Jednym trzeszczy innym nie. 
I tych drugich wcale nie jest garstka. To 
zasmuca i przeraża. Skąd ta nieczułość?
Danuta Przywara, prezes Helsińskiej 

Fundacji Praw Człowieka wyjaśnia:  
- W tej chwili, ogromnym problemem jest 
fakt, że osoby publiczne, w tym politycy, 
używają mowy nienawiści w odniesieniu do 
znaczącej części obywateli. Natomiast fakt, 
że w ten sposób próbują zdobyć silniejsze po-
parcie w społeczeństwie, jest dla mnie dużo 
większym problemem, gdyż to oznacza, że 
tak właśnie definiują stan umysłu obywate-
li, do których kierują swój przekaz. Odzew, 
jaki znajduje ta narracja wśród sporej czę-
ści społeczeństwa jest, moim zdaniem, czymś 
i smutnym, i bardzo groźnym.

Spójrzmy na tę kwestię metodologicz-
nym okiem. Proces kreowania ludzi 
nieheteronormatywnych na wrogów 
lub zagrożenie społeczne, ich dehuma-
nizacja, poprzedza wybór grupy podat-
nej na dany przekaz. Przekaz powinien 
skonsolidować grupę wobec wspólnego 
wroga i wspólnego obrońcy. Ważne, aby 
liczebność grupy przekładała się na po-
tencjał wyborczy. Żeby te założenia się 
stały się faktami, trzeba było pozyskać 
wiedzę na temat potencjału intelektu-
alnego obywateli. Za sprawą zleconego 
badania wiedzę tę pozyskano. 
Prof. Marcin Król – filozof  i historyk 
idei wyraził się niedawno w wywiadzie, 
że „Rośnie generacja analfabetów nie tylko 
intelektualnych, ale społecznych i moralnych”. 
Przypuszczać można, że podobne wnio-
ski znalazły się w zleconym badaniu.
Wiedza ta stała się kołem zamachowym 
uruchamiającym całą machinę krzyw-
dzącą drugiego człowieka (społeczność 
LGBT). A powinna być dzwonem biją-
cym na alarm, że istnieje pilna potrzeba 
działań zmierzających do zmiany stanu 
rzeczy. Mając taką wiedzę, nauczyciel 
szukałby narzędzi naprawczych, poli-
tyk szuka możliwości jej wykorzystania. 
Bez względu na to, dla kogo rezultat 
wyborczy okaże się sukcesem, dla kogo 
porażką, przyjęta przez niektórych me-
todologia już kosztowała kilka ludzkich 
istnień. Polska jest liderem Europy 
w postawach homofonicznych oraz ilo-
ści samobójstw wśród ludzi młodych. 
Dlatego, wydaje mi się, że „wykorzysta-
nie intelektualne” precyzyjnie dobranej 
grupy obywateli jest tak samo niegodzi-
we jak wykorzystanie seksualne dziec-
ka. 

Przyznam się, że często biorę na sie-
bie zawodową odpowiedzialność za 
wspomniany „stan umysłu obywateli”. 
Uczyłam dzieci (łącznie jakieś trzy set-
ki) czytać, pisać, liczyć, myśleć, czuć, 
rozróżniać dobra od zła. Ale, gdy jacyś 
radni ogłaszają podlegający im teren 
„strefą wolną od LGBT”, albo ktoś 
przebija opony i maluje sprayem samo-
chód pielęgniarki z gliwickiego szpi-
tala... ogarnia mnie poczucie, jakbym 
z nauczycielskiej misji nie wywiązała 
się należycie. 
Jezus z Nazaretu też był nauczycielem. 
Nauczał tylko jednego przedmiotu… 
miłości człowieka do człowieka. Wy-
daje się, jakby w naszym kraju, tytuł 
„Króla Polski”, oraz pomniki próbują-
ce dosięgnąć nieba były jedynymi efek-
tami jego nauczycielskiej pracy. Czy go 
satysfakcjonującymi? Jestem pewna, że 
nie. Myślę sobie, że, jak ja, może mieć 
poczucie zawodowej klęski. 
Chociaż… gdy elita jego wyznawców, 
w drodze do celu, wykorzystując jego 
imię, także, wbrew jego nauce, meto-
dycznie rozbudza w elektoracie niena-
wiść do innego człowieka, bo badania 
wskazują, że to się opłaca…to mam 
wrażenie, że jego klęska jest większa 
niż moja. 

Jadwiga Janus

PS. „Przez nienawiść do celu” politycz-
nie się w Polsce sprawdza. Czy w naj-
bardziej katolickim kraju w Europie 
kampania „przez miłość do celu” mia-
łaby szansę powodzenia?
 
*Oni nie są równi normalnym ludziom, pra-
wa człowieka to idiotyzmy (Przemysław 
Czarnek poseł PiS)
*LGBT to nie ludzie (Jacek Żalek poseł 
Porozumienia)
*Polska bez LGBT jest najpiękniejsza (Jo-
achim Brudziński europoseł PiS) 
* Próbuje się nam wmówić, że to ludzie, a to 
po prostu ideologia (prezydent Andrzej 
Duda)
*Agencja Reutera w depeszy pt. „Polski 
prezydent porównuje ideologię LGBT do so-
wieckiej indoktrynacji”
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Komisja konkursowa w składzie: Marta Wołek-Bury – historyk 
sztuki, nauczyciel Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie, 
Patrycja Kołodziejczyk – prezes Stowarzyszenia Otwórzmy 
Drzwi na Świat, Sylwia Kolber – nauczyciel plastyki, dyrektor 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie przyznała następu-
jące nagrody.

kategoria I – dzieci w wieku przedszkolnym
Jagoda Szczurkowska – Przedszkole Publiczne nr 3, Wadowice
Patrycja Gracjasz – Przedszkole Publiczne nr 2, Andrychów
Oskar Zawada – oddział przedszkolny – Szkoła Podstawowa nr 
2, Andrychów
WYRÓŻNIENIA
Laura Bodżek – oddział przedszkolny – Szkoła Podstawowa nr 
2, Andrychów
Igor Bazarnik – Przedszkole nr 3, Wadowice

kategoria II – dzieci klas 1-3 SP
Oskar Cibor – Zespół Szkół Samorządowych, Sułkowice-Bolęcina
Kacper Kołodziejczyk-Knapik – Publiczna Szkoła Podstawowa 
SPSK, Brzezinka
Weronika Karciarz – Szkoła Podstawowa, Wysoka
Laura Golda – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK, Brzezinka
WYRÓŻNIENIA
Kornelia Kasiarz – Szkoła Podstawowa, Wysoka
Julia Młocek – Zespół Szkół Samorządowych, Sułkowice-Bolęcina
Julianna Pyrek – Szkoła Podstawowa, Wysoka
Karol Zięba – Zespół Szkół Samorządowych, Sułkowice-Bolęcina

kategoria III – dzieci klas 4-6 SP
Maja Olkis – Niepubliczna Szkoła Podstawowa o profilu języko-
wym Cervantes, Żywiec

kategoria IV – dzieci klas 7-8 SP
nie przyznano

kategoria V – dzieci i młodzież niepełnosprawna
Szymon Hacieja – Przedszkole Publiczne nr 3, Wadowice
Julia Graca – Przedszkole Publiczne nr 3, Wadowice
Jan Malik – Przedszkole Publiczne nr 3, Wadowice
Oliwier Kołodziejczyk – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK, 
Brzezinka
Kacper Kulka – Przedszkole Publiczne nr 3, Wadowice
Tytus Skrzypczyński – Przedszkole Publiczne nr 3, Wadowice

Dziękujemy wszystkim dzieciom, młodzieży, nauczycielom i rodzi-
com za zaangażowanie w konkurs, za obalanie mitów i stereoty-
pów o autyzmie, za budowanie świadomości i empatii.

- W związku z zaistniałą sytuacją – pandemią koronawirusa – podjęliśmy 
decyzję o wydłużeniu terminu składania prac do 8 września 2020 roku oraz 
przeprowadzeniu konkursu w II etapach. I etap: Z prac, które już napłynęły 
na konkurs do 16 czerwca 2020 roku zostali wyłonienie laureaci. II etap: 
Z prac, które napłyną na konkurs po 16 czerwca 2020 roku zostaną wyło-
nieni kolejni laureaci – informują organizatorzy konkursu.
Zdjęcia prac laureatów dostępne na ognisko.andrychow.eu

Tekst i foto: OPP w Andrychowie

Laureaci I etapu konkursu „AUTYZM – w niebieskim świecie”

16 czerwca 2020 roku, po obejrzeniu 57 prac komisja konkursowa postanowiła zakwalifikować do III Edycji Powiato-
wego Konkursu Plastycznego „Autyzm - w niebieskim świecie” nadesłane prace spoza obrębu Gminy Andrychów oraz 
przyznać 14 nagród i 6 wyróżnień w 5 kategoriach wiekowych.



37Nowiny Andrychowskie, nr 7 (355) - lipiec 2020

TMA

Kocierz Hotel&Spa zaprasza do wspólnej zabawy. Wy-
starczy odpowiedzieć na pytanie: Ile zjeżdżalni wodnych 
znajduje się w kocierskim Aquaparku? Odpowiedzi pro-
simy przesyłać na adres redakcji do 21 lipca 2020 r. Wśród 
osób, które nadeślą prawidłową odpowiedź, wybierzemy 
zwycięzcę, który otrzyma 5 wejściówek do małego par-
ku linowego i 2 wejściówki do aquaparku. W konkursie 
organizownym w poprzednim miesiącu nagrodę wygrała 
Ewelina Jończy z Andrychowa. Gratulujemy!

materiał sponsorowany

Uwaga! Konkurs!

reklama

Oficjalne wyniki wyborów w Polsce wskazują przewagę urzędują-
cego prezydenta o przeszło 13 punktów procentowych. W Andry-
chowie ta przewaga jest jeszcze wyższa bo przy 50,64% głosów na 
Andrzeja Dudę (u nas niepotrzebna byłaby druga tura!) i tylko 23% 
oddanych na R. Trzaskowskiego wynosi przeszło 27%. 
W sumie nie jest to dobra dla Rafała Trzaskowskiego prognoza 
przed II turą. Gdyby jednak frekwencja w drugiej turze była rów-
nie wysoka, co w pierwszej, a ponadto gdyby wyborcy innych, 
poza Andrzejem Dudą kandydatów, zechcieli zagłosować za Pol-
ską silnie osadzoną w Unii Europejskiej, w której doceniony bę-
dzie samorząd terytorialny i w której dbać się będzie o ochronę 
środowiska – to wszystko jest możliwe.
Ja na pewno będę w drugiej turze głosował na Rafała Trzaskow-
skiego, bo bliska mi jest Polska samorządowa, Polska w Europie, 
a także Andrychów bez niemiłosiernie kopcących palenisk wę-
glowych. Do takiego głosowania zachęcam także moich współ-
mieszkańców. 

Andrzej Fryś

Andrychowskim okiem

Jeszcze nie wszystko stracone

Wniosek należy 
złożyć do 30 listo-
pada.
Świadczenie dobry 
start przysługuje 
raz w roku na 
dziecko uczące 
się w szkole, aż 
do ukończenia 
przez nie 20. roku 
życia. Dzieci nie-
pełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do 
ukończenia przez nie 24. roku życia.
Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę 
świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie zło-
żony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub 
listopadzie), wówczas wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 mie-
sięcy od złożenia wniosku.
Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszcza-
jące do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowa-
nia przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Nie 
obejmuje także studentów, ale przysługuje uczniom szkół police-
alnych i uczniom szkół dla dorosłych.

OPS w Andrychowie

Od kiedy będzie można składać 
wnioski o świadczenie Dobry Start?

Wydział Świadczeń Urzędu Gminy w Kętach przypomina, 
że wnioski o świadczenie Dobry Start można składać od 
1 lipca 2020 r. w formie elektronicznej oraz od 1 sierpnia 
2020 r. drogą tradycyjną (w formie papierowej).
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Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) to miejsce pierwszego 
i nieograniczonego kontaktu pacjenta z systemem opieki zdro-
wotnej. W Gminie Andrychów opiekę tę sprawują:

Lekarze POZ pracujący w ośrodkach:

NZOZ Vena – Andrychów Sp. z o. o. 
ul. Starowiejska 17A, 34-120 Andrychów | tel. 33 870 4330
filia Inwałd, ul. Miła 9 | tel. 33 875 1328

NZOZ Przy Basenie Sp. z o. o.,  
al. Adama Wietrznego 3, 34-120 Andrychów | tel. 33 870 4990
filia Targanice, ul. Beskidzka 42 | tel. 33 875 1227

Przedsiębiorstwo lecznicze Puls-Andrychów 
Adam i Beata Rauk 
ul. Krakowska 140a, 34-120 Andrychów | tel. 33 875 7601 
ul. Szkolna 42, Roczyny | tel. 33 870 2749

Położne POZ
Położnictwo Środowiskowo Rodzinne Nowe Życie Sp. J.  
ul. Słowackiego 4B, 34-120 Andrychów | tel. 33 870 2748

Pielęgniarki POZ
Pielęgniarstwo Środowiskowo-Rodzinne Zdrowie Taraska 
i Lupa Sp. J.
ul. Krakowska 140a, 34-120 Andrychów | tel. 33 870 7616; 609 
761 546

Do pielęgniarskiej opieki środowiskowo-rodzinnej pacjent może 
zgłosić się osobiście lub być zgłoszony np. przez lekarza, inną 
pielęgniarkę, rodzinę lub instytucję.
Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna zapewnia dostęp do świad-
czeń osobom:
- chorym (także terminalnie) i zdrowym członkom populacji, 
niezależnie od wieku, płci i rodzaju problemu;
- na zlecenie lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, ale także bez 
zlecenia, w ramach kompetencji pielęgniarki.

Świadczenia wykonywane są  
- w domu pacjenta od poniedziałku do piątku, w godzinach 
pomiędzy 8.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy;
- w warunkach ambulatoryjnych w gabinecie pielęgniarki,  
ul. Krakowska140a (gabinet nr 2) w Andrychowie, w godzinach 
8.30-17.30.
Realizowane świadczenia: diagnostyczne, pielęgnacyjne, lecz-
nicze, profilaktyczne i rehabilitacyjne (np. iniekcje, opatrunki, 
pobrania krwi, pomiary glukozy i ciśnienia, edukacja pacjentów 
i ich rodziny w zakresie pielęgnacji, samoopieki i profilaktyki).
Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna udziela świadczeń oso-

bom, które ją wybrały poprzez złożenie deklaracji wyboru.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna (NiŚOZ)
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice | tel. 33 872 1212
Świadczenia są udzielane w dni powszednie w godzinach 18.00-
8.00 dnia następnego i całodobowo w soboty i niedziele oraz 
inne dni ustawowo wolne od pracy wszystkim.
Ze świadczeń skorzystać mogą zgłaszający się również spoza 
obszaru zabezpieczenia, natomiast świadczenia wyjazdowe 
udzielane są osobom zamieszkałym na właściwym dla danego 
świadczeniodawcy obszarze zabezpieczenia.
NiŚOZ jest uzupełnieniem Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
(POZ) tzw. dziennej i obejmuje:
- porady lekarskie udzielane doraźnie w warunkach ambula-
toryjnych lub w domu chorego z wyłączeniem stanów nagłego 
zagrożenia zdrowia lub życia, które realizuje Szpitalny Oddział 
Ratunkowy (SOR) w Wadowicach, ul Karmelicka 5 | tel. 
338721200;
- świadczenia pielęgniarskie zlecone przez lekarza, wyni-
kające z udzielonej porady;
- świadczenia pielęgniarskie realizowane w warunkach 
ambulatoryjnych lub w domu chorego zlecone przez 
lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby 
zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnowania.

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa to opieka 
nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie 
wymagają hospitalizacji, ale ze względu na istniejące problemy 
zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielę-
gniarskiej udzielanej 
w warunkach domowych. 
Podstawą do objęcia opieką jest otrzymanie skierowania od 

Pomoc medyczna w ramach NFOZ
Miejska Rada Seniorów w Andrychowie informuje
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Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

w Andrychowie ul. Metalowców 10, Gabinet 2-03

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

LIPIEC 2020:

13.07.2020 r. (poniedziałek) 14:30-18:30
15.07.2020 r. (środa) 14:30-19:00
16.07.2020 r. (czwartek) 14:30-19:00
20.07.2020 r. (poniedziałek) 11:00-15:00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
chcąc zwiększyć dostępność wsparcia dla osób z niepełnospraw-
nościami, uruchomił SOW – System Obsługi Wsparcia finanso-
wanego ze środków PFRON, w ramach którego Ośrodek Pomo-
cy Społecznej otrzymał tablety, by umożliwić na miejscu osobom 
niepełnosprawnym elektroniczne składanie wniosków dotyczą-
cych wsparcia finansowego ze środków PFRON. System daje 
możliwość osobom z niepełnosprawnością, by drogą interneto-
wą uzyskać informacje, złożyć wniosek, zapoznać się ze wzorem 
umowy. Jednocześnie pozwala na sprawną weryfikację wniosków 
osób indywidualnych i instytucji. Od 1 stycznia 2020 roku za po-
średnictwem systemu SOW można złożyć wniosek dotyczący 
dofinasowania turnusu rehabilitacyjnego, a także przedmiotów 
ortopedycznych ze środków PFRON.
Tablety dostępne dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Andrychowie, od poniedziałku do piątku, 
w godz. od 7.00 do 15.00.

Źródło: OPS w Andrychowie

Chcesz złożyć wniosek o wsparcie z PFRON? 
Przyjdź do OPS i skorzystaj z tabletu

Osoby z niepełnosprawnością, które chcą drogą elektro-
niczną złożyć wniosek o udzielenie wsparcia finansowego 
ze środków PFRON, a nie posiadają odpowiedniego sprzę-
tu, mogą zrobić to w Ośrodku Pomocy Społecznej w An-
drychowie, korzystając z przygotowanych dla nich tabletów.

lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz wypełnionej przez 
lekarza/pielęgniarkę skali Bartel (ocena samodzielności chore-
go), w której ocena punktowa musi się mieścić w przedziale od 
0 -40 punktów.
Świadczenia są limitowane i finansowane przez NFOZ. 
W przypadku braku miejsc, pacjent zostaje wpisany do kolejki 
osób oczekujących i czeka na wolne miejsce.
Świadczenia są wykonywane w dni powszednie, od poniedział-
ku do piątku w godzinach 8.00-20.00, a wizyty odbywają się 
we wskazanych terminach nie mniej niż 4 razy w tygodniu, 
w soboty i w dni ustawowo wolne od pracy, w medycznie uza-
sadnionych przypadkach.

Pielęgniarską opiekę długoterminową domową w Gminie 
Andrychów zapewniają:
- NZOZ VITAMED | ul. Barska17, 34-100 Wadowice,  
  tel. 502 506 079; 513 077 599
- MEDI KOMPLEX Sp. z o. o. | 32-412 Wiśniowa 317,  
  32-412 Wiśniowa | tel. 509 713 269
- BetaMed S.A. Centrum Medyczne w Chorzowie | oddział   
w Libiążu, ul. Górnicza 5/110 | tel. 503 081 808 | oddział 
w Wadowicach, ul. Sienkiewicza 27 | tel. 797 012 734
- NZOZ GEOMED | ul. Borkowska 25 B, 30-438 Kraków  
tel. 508 796 561; oddział w Wadowicach, os. Kopernika 10B  
tel. 33 487 6786

Opieka paliatywna i hospicyjna jest realizowana przez 
hospicjum domowe dla dorosłych i dzieci. Obejmuje opieką 
chorych w terminalnej fazie choroby przebywających w swoich 
domach, w środowisku, które znają i gdzie czują się najlepiej. 
Do hospicjum domowego kwalifikują się pacjenci chorujący na 
nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka 
ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, zapobieganie 
bólowi, łagodzeniu cierpień psychicznych, duchowych i socjal-
nych.
Warunkiem przyjęcia do hospicjum domowego jest skierowa-
nie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz 
wyrażenie świadomej zgody przez chorego.
Opieka jest realizowana przy zachowaniu poniższych zasad:
- całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń 
opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza i pielęgniarkę;
- porady lekarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 
razy w miesiącu;
- wizyty pielęgniarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 
2 razy w tygodniu;
- pozostały personel (psycholog, rehabilitant) – porady lub 
wizyty ustalane indywidualnie przez lekarza.

Instytucje prowadzące hospicjum domowe dla dorosłych 
i dzieci:
MEDI KOMPLEKS Sp. z o. o.(32-412 Wiśniowa 317) prezes 
Danuta Kowal, tel. 509 713 269
Filia Andrychów, ul. Krakowska 140 a, tel. biuro 33 875 7603, 
kierownik filii: Krystyna Piątek, tel. 885 053 152, 602 758 204
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ludzie i pasje

Wszystko to dlatego, że gospodarz 
wraz z żoną Janiną mają szczególną 

pasję, rzec można youngtimerową (okre-
ślenie dotyczące pojazdów zabytkowych 
produkowanych w latach sześćdziesiątych, 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubie-
głego wieku). A w szczególności upodobali 
sobie wspomnianego X1/9. Auto wpadło 
w oko Andrzejowi Szafrańskiemu dawno 
temu. - W latach siedemdziesiątych, gdy studio-
wałem w Czechach i tam mieszkałem zobaczyłem 
tego fiacika – wspomina dyrektor GZO. - By-
łem wtedy na czwartym albo piątym roku. Bardzo 
mi się auto spodobało i zastanawiałem się, czy kie-

dyś w życiu stać mnie będzie na takiego „sporcia-
ka”. Upłynęło sporo czasu nim marzenie 
się spełniło. - Pewnego razu pojechaliśmy na gieł-
dę samochodową do Krakowa i tam zobaczyłam 
tego fiacika – wspomina Janina Szafrańska. 
- Od razu zakochałam się w tym aucie. Mąż mi 
wtedy powiedział, że kiedyś oglądał taki samochód 
i też mu się podobał. To powiedziałam: „Kup mi 
taki!”, a on: „Kupię na 20-lecie małżeństwa”. By-
liśmy wtedy rok po ślubie. Byłam trochę podłama-
na, że tak późno. Lata biegły i auto kupiliśmy na 
osiemnastą rocznicę.
Czerwony fiat X1/9 został zakupiony od 
mechanika samochodowego w Krakowie. 

Były właściciel sporo się przy nim napra-
cował, doprowadził do stanu używalności, 
ale sporo należało jeszcze wylać potu, by 
samochód wyglądał i działał jak należy. 
Krakowianin nie miał już do niego serca. 
Janina i Andrzej Szafrańscy kupili też dru-
giego „iksa”, który służył i służy na części 
zamienne. Czerwone auto na prawdziwy 
wyjazd na drogę czekał trzy lata, bo tyle 
trwała rewitalizacja. Pojazd, to nie byle jaki 
okaz. Został kiedyś zmontowany z dwóch 
aut. W dowodzie rejestracyjnym jako rok 
produkcji widnieje 1978, ale tak naprawdę 
to model z 1973 r. - Nazywają go „ferrari dla 

Youngtimerowa pasja dyrektora: czerwony X1/9

Wnętrze garażu dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty Andrzej Szafrańskiego szczególnie przykuwa wzrok. Wygląda 
inaczej niż każdy inny obiekt tego typu. Na ścianach liczne „samochodowe” dyplomy oraz motoryzacyjne gadżety 
z dawniejszych lat. A na środku, rzecz najważniejsza czyli oryginalne auto – czerwony Fiat X1/9. Podobnie wygląda je-
den z pokojów prywatnego mieszkania; bogata ekspozycja pucharów oraz między innymi kolekcja miniaturek starych 
pojazdów osobowych. Również na ścianie korytarza nie brakuje stosownych akcentów.
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wokół nas

Jak wspominają Andrzej Fryś i Michał Sumera, inżynierowie i byli wielo-
letni pracownicy WSW Andoria, andrychowski zakład wysyłał produkty 
do obu zwaśnionych stron. Były to zespoły napędowe z silnikiem SW 400 
oraz zespoły prądotwórcze również oparte o SW 400. Na drodze statku 
płynącego w tamten rejon świata, stanęły okręty Stanów Zjednoczonych, 
zaangażowanych przeciw Iranowi. Marynarze USA dokonali inspekcji 
statku i uznali, że produkty z Andorii przeznaczone są do celów militar-
nych. Rezultat był taki, że cały transportowany sprzęt wyrzucono za burtę 
i trafił na dno Zatoki Perskiej.

***
Jeden z naszych czytelników poinformował nas, że prawdopodobnie – 
ale bez stuprocentowej pewności – także podczas wojny w Wietnamie 
ucierpiały andrychowskie produkty. 20 grudnia 1972 roku polski statek 
handlowy „MS Józef  Conrad” został uszkodzony podczas amerykańskie-
go nalotu na port w Hajfongu. Czterech marynarzy zginęło, a czterech 
zostało rannych. Polska (PRL) wspierała wtedy komunistyczną Północ. 
Nasz czytelnik przypuszcza, iż na statku mogły znajdować się silniki 
z WSW i obrabiarki z Andrychowskiej Fabryki Maszyn. Andrzej Fryś nie 
potwierdza jednak tej hipotezy. Jeżeli jednak wśród naszych czytelników 
znajdują się osoby, które słyszały o tym zdarzeniu i są w stanie potwier-
dzić, że na „MS Józef  Conrad” znajdowały się maszyny z andrychow-
skich firm, to prosimy o kontakt z redakcją.

jd Fot. Archiwum Taki zespół prądotwórczy z silnikiem 
SW 400 wyrzucili Amerykanie za burtę.

Jak urządzenia WSW na dno poszły
Podczas wojny iracko-irańskiej doszło do ciekawego zdarzenia 
z andrychowskim epizodem. Przypomnijmy, iż walki toczyły się 
od września 1980 roku do sierpnia 1988 r. Podłożem był spór 
terytorialny oraz konflikt etniczny persko-arabski.

ubogich” – mówi z uśmiechem Andrzej Szafrański. Wy-
posażony jest w silnik dwulitrowy o mocy 125 koni, 
a więc mógłby się ścigać z wieloma współcześnie pro-
dukowanymi samochodami, tym bardziej że waży je-
dynie 850 kilogramów. Do setki rozpędza się w osiem 
sekund. X1/9 świetnie zachowuje się na wirażach, gdyż 
jednostkę napędową umieszczono centralnie, tuż za fo-
telikami kierowcy i pasażera. Za silnikiem znajduje się 
drugi bagażnik (pierwszy jest z przodu). Auto ma 117 
cm wysokości, jest kabrioletem z doczepianym, sztyw-
nym dachem, przewożonym zwykle przez właścicieli 
w bagażniku. Takich samochodów jest w Polsce tylko 
kilkanaście.
Janina i Andrzej Szafrańscy nawiązali kontakt z innymi 
właścicielami fiatów X1/9. Potem zorganizowali nie-
formalne spotkanie na stacji benzynowej w Stobiecku, 
między Warszawą a Katowicami. Pojawiło się osiem „ik-
sów”. Kolejnym krokiem było zarejestrowanie po roku 
Klub Fiat X1/9. Zrodziły się wtedy przyjaźnie i wspól-
ne zloty, polegające na zwiedzaniu różnych zakątków 
Polski, urządzaniu zawodów i zabaw rekreacyjnych. 
Andrychowianie wracali wielokrotnie stamtąd nagra-
dzani pucharami czy medalami. Nawiązano też kontak-
ty międzynarodowe, z właścicielami identycznych aut 
z Niemiec, Holandii, Czech i Wielkiej Brytanii. Janina 
i Andrzej Szafrańscy kilkakrotnie organizowali zloty na 
ziemi andrychowskiej. Uczestnicy byli też gośćmi spe-
cjalnymi Święta Gminy Wieprz. Podczas zlotów nie 
obyło się bez przygód. Na przykład w Ćmielowie pito 
(każdy swoją łyżeczką) kawę z jednej filiżanki wartej 600 
zł, a porcja napoju kosztowała 100 zł. Nikt nie odwa-
żył się dotknąć naczynka, by go przypadkiem nie stłuc. 
Podobnych historii było wiele. Andrzej Szafrański jest 
także współzałożycielem Europejskiej Asocjacji Auto-
mobilerów z siedzibą w Krakowie, której przez pięć lat 
był wiceprezesem. To organizacja zrzeszająca właścicieli 
starych samochodów (nie tylko fiatów X1/9). Korona-
wirus pokrzyżował tegoroczne plany zlotowe, ale być 
może w sierpniu uda się przeprowadzić… „urodziny”. 
W 2013 roku w czterdziestą rocznicę pojawienia się na 
rynku fiata X1/9 obchodzono zlotem właśnie urodziny 
tego pojazdu. I tak to odbywa się co roku. A Janina Sza-
frańska jest kronikarzem Klubu Fiat X1/9. Jej dzieło to 
dwa opasłe tomy zdjęć z opisami.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

W majowym wydaniu Nowin Andrychowskich zorganizowany 
został konkurs „W setną rocznicę urodzin Jana Pawła II”. Zwy-
cięzcą konkursu została Pani Monika z ul. Grunwaldzkiej w An-
drychowie. Zapraszamy po odbiór nagrody do naszej redakcji.

Nagroda do odebrania
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Propozycje książkowe Miejskiej Biblioteki Publicznej

Propozycje płytowe sklepu muzycznego „Mikrus”

Harlan Coben 
„Nieznajomy”

Bogato ilustrowane, niezbędne kompen-
dium wiedzy miłośnika Tolkiena. W książ-
ce znajdziemy tablice chronologiczne, 
zestawiające najważniejsze wydarzenia 
z historii Śródziemia i Nieśmiertelnych 
Krajów czy rozmaitych królestw oraz wo-
jen, barwne mapy ukazujące poszczególne 
etapy tworzenia Ardy, tablice genealogicz-
ne ras, a także wizualizacje flory Tolkie-
nowskiego świata...

Podczas spotkania rodziców dzieci gra-
jących w lidze lacrosse, ojciec dwóch na-
stoletnich synów, prawnik Adam Price, 
zostaje zaczepiony przez nieznajomego 
mężczyznę. Twierdzi on, że przed laty 
żona Adama, chcąc powstrzymać rozwój 
jego romansu, oszukała go udając, że jest 
w ciąży. Nieznajomy przekazuje Adamowi 
dowody świadczące o prawdziwości swo-
ich słów. 

Przyszła królowa. Przystojny młody król. 
Para idealna… Ale czy na pewno? Kiedy 
król Jameson wybiera jako obiekt swoich 
uczuć lady Hollis Brite, Hollis jest zasko-
czona – i zachwycona. Dorastała na zam-
ku Keresken i podobnie jak wszystkie szla-
chetnie urodzone panny marzyła o tym, że 
pewnego dnia król spojrzy właśnie na nią. 
Zdobycie jego serca to spełnienie wszyst-
kich jej pragnień...

Kierra Cass 
„Narzeczona”

David Day 
„Atlas Tolkienowski”

To odbiegający nieco od głównego nurtu działalności ze-
społu projekt, to płyta pod każdym względem wyjątko-
wa, inspirująca i prawdziwa, a wynika to zarówno z nie-
zwykłego procesu twórczego, jak i materiału muzycznego 
będącego uniwersalnym nośnikiem ludzkich emocji od 
wieków. „A skiela Wy?” to 12 pieśni i piosenek ludo-
wych zebranych i zaaranżowanych na nowo przez zespół 
Enej oraz dwie znane wszystkim autorskie kompozycje 
w kompletnie nowej odsłonie, to pełen szacunku ukłon 
w stronę tradycji, a zarazem nadanie jej młodzieńczych 
barw. [empik.com]

Kortez 
„Sold Out 2019/2020”

Drugi dwupłytowy koncertowy album Korte-
za ukazał się 24 czerwca 2020 roku nakładem 
Jazzboy Records. Nie planowaliśmy tej płyty, ale po 
rozpoczęciu trasy okazało się, że większość piosenek 
granych w nowym sześcioosobowym składzie dostało 
nowego życia. Byliśmy podpaleni i napędzaliśmy się 
wzajemnie. Zespół zaczął brzmieć jak nigdy dotąd, 
a ja dawno się już tak nie czułem. Zrezygnowaliśmy 
nawet z pomysłu nagrywania nowych piosenek i po-
stanowiliśmy zarejestrować to, co wychodziło nam spod 
palców – mówi Kortez. [empik.com]

Norah Jones 
„Pick Me Up Off  The Floor”

12 czerwca nakładem wytwórni Blue Note 
Records ukazał się album artystki. Norah Jones 
w ostatnich tygodniach na swoich kanałach społeczno-
ściowych publikowała różne video pod hasłem #Stay-
AtHome, w tym live cover utworu Guns N’ Roses 
„Patience” oraz nową wersję nagrania „That’s The 
Way The World Goes Round” jako tribute dla Johna 
Prine’a. Jones zaczęła także tworzyć własną poezję… 
po raz pierwszy w życiu. Część z tych tekstów znala-
zło się także na najnowszym krążku w tym „How 
I Weep”. [jazzarium.pl]

Enej 
„A skiela Wy?”
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Na szczeblu wadowickiej klasy A znalazło się około dwudzie-
stu zespołów, więc tradycyjny sezon grany po dwa mecze „każdy 
z każdym” niósłby za sobą konieczność grania sobota-środa-so-
bota lub przeciągnięcia kampanii w okresie, w którym pogoda 
może uniemożliwiać zmagania. Aby ten kłopot rozwiązać, mówi 
się (póki co nieoficjalnie) o dwóch scenariuszach, które idą mniej 
więcej w parze z tym, o czym myślą działacze na szczeblu IV ligi 
(piszemy o tym szerzej obok). Jeden z pomysłów zakłada roze-
granie dwóch rund, z których tylko pierwsza odbywa się w peł-
nym składzie (każdy gra z każdym), a w drugiej następuje po-
dział na grupę mistrzowską oraz spadkową. Druga koncepcja jest 
bardziej skomplikowana, bo zakłada głębszą reformę rozgrywek: 
w tym scenariuszu wadowicka klasa A zostałaby podzielona na 
dwie grupy, zlikwidowana zostałaby klasa C, a na szczeblu klasy 
B zamiast dwóch grup, byłyby trzy. Każdy z wariantów ma oczy-
wiście swoje wady i zalety, ponadto dochodzi kwestia awansów 
z potencjalnych dwóch grup klasy A do klasy okręgowej (awans 
uzyskaliby obaj mistrzowie czy może trzeba by grać baraż?). Póki 
co są to jednak nieoficjalne rozważania, a o kształcie rozgrywek 
dowiemy się najpewniej już niedługo. Wszak sezon powinien wy-
startować w sierpniu.                                  gs Fot. Grzegorz Sroka

Pomysły na A-klasę
Brak spadków w zakończonym przedwcześnie sezonie 2019/2020 
spowodował nie lada zamieszanie na niższych szczeblach, gdzie 
liczba drużyn osiągnęła wartości uniemożliwiające spokojne ro-
zegranie sezonu w rozsądnych terminach. W związku z tym roz-
ważane są różne warianty rozwiązania tego problemu.

W I rundzie Pucharu Polski nie zabraknie oczywiście ekip z te-
renu naszej gminy. Dojdzie już nawet do lokalnych derbów, i to 
podwójnych. Gronie Zagórnik u siebie zmierzą się z Huraganem 
Inwałd (niedziela, 19 lipca o godzinie 17:00), a Halniak Targanice 
w Rzykach zmierzy się z Leskowcem (niedziela, 19 lipca, o godzi-
nie 11:00). Targaniczanie zgłosili do rozgrywek dwie ekipy. Hal-
niak II zagra z Orłem Wieprz w Targanicach w niedzielę 19 lipca 
o godzinie 17:00.
Drugą rundę rozgrywek Pucharu Polski zaplanowano na week-
end 25-26 lipca, wtedy też dołączą do zmagań kolejne ekipy 
z klasy A. Najwyżej notowane ekipy wadowickiego podokręgu, 
czyli czwartoligowcy oraz zespoły z klasy okręgowej, rozpocz-
ną zmagania od trzeciej rundy, którą zaplanowano na 5 sierpnia. 
Po bardzo długiej przerwie w rozgrywkach ligowych, zmagania 
pucharowe na pewno pomogą wszystkim drużynom wrócić do 
właściwego rytmu i przypomnieć sobie emocje związane z walką 
o stawkę.         gs Fot. Grzegorz Sroka

Powalczą o Puchar Polski
Komisja Gier wadowickiego Podokręgu Piłki Nożnej po-
informowała o rozlosowaniu par I rundy Pucharu Polski, 
w której zmierzą się zespoły z klas A i B. Mecze zaplano-
wano na weekend 18-19 lipca.
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Zespół Beskidu po zajęciu 
dziewiątego miejsca w zakoń-
czonym przedwcześnie sezo-
nie jest głodny walki o punkty. 
Andrychowianie byli jednymi 
z nielicznych, którzy chcie-
li dokończyć sezon na bo-
isku. Stało się jednak inaczej 
i po przymusowej przerwie 
podopieczni trenera Macieja 
Mrowca w połowie czerwca 
wrócili do treningów. 

Beskidowcy tradycyjnie 
przeplatają żmudne treningi 
meczami sparingowymi, któ-
rych zaplanowanych zostało 
pięć. Pierwszy z nich został 
rozegrany końcem czerw-
ca, a andrychowscy piłkarze 
stanęli w nim naprzeciwko 
ekipy rezerw Podbeskidzia 
Bielsko-Biała. Beskid wygrał 
ten mecz 3:1 po golach Ma-
riusza Sobali oraz dwóch 
trafieniach Artura Różyc-
kiego, co stanowi dobry 
prognostyk przed dalszymi 
przygotowaniami. W planach 
podopieczni Macieja Mrowca 
mają jeszcze następujące me-
cze sparingowe: Orzeł Łęka-
wica (11 lipca), GKS II Tychy 
(18 lipca), Iskra Pszczyna lub 
MKS Trzebinia (25 lipca). 
Szykują się solidne wzmoc-
nienia zespołu, między inny-
mi w postaci graczy, którzy 
przed laty stanowili o jego 
sile. Póki co jednak klub ofi-
cjalnie nie publikuje nazwisk 
tych piłkarzy.

Piłka znowu w grze
Futbolowy świat powoli wraca do normalności. Piłkarze na większości szczebli wznowili treningi, a wśród nich oczywiście 
gracze czwartoligowego Beskidu Andrychów. Sezon 2020/2021 ma ruszyć już w sierpniu, w zmodyfikowanym kształcie.
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Jaki kształt przybiorą czwartoligo-
we rozgrywki w sezonie 2020/2021? 
Przede wszystkim trzeba pamiętać, że 
ze względu na brak spadków w zakoń-
czonym przedwcześnie sezonie 19/20, 
w nadchodzącej kampanii zachodnia 
grupa IV ligi małopolskiej będzie skła-
dać się z około 20 drużyn. Tak ogromna 
liczba spotkań do rozegrania (zakłada-
jąc standardowy sezon, w którym każdy 
z każdym gra mecz i rewanż) mogłaby 
być na amatorskim szczeblu IV ligi nie 
do zaakceptowania przez zawodników, 
którzy zwykle zarabiają na życie poza 
piłką. Stąd pomysł o rozegraniu dwóch 
rund, z których tylko pierwsza odbywa 
się „każdy z każdym”, a druga w podzia-
le na grupę „mistrzowską” oraz „spad-
kową”, czyli z liczbą ekip ograniczoną 
o połowę. Końcem czerwca Małopol-
ski Związek Piłki Nożnej potwierdził, 
że wejdzie w życie ten scenariusz, ale 
póki co nie jest znany finalny zestaw 
drużyn, z którymi Beskid się zmierzy. 
W międzyczasie z klubów docierały 
informacje o wycofywaniu się drużyn 
z rozgrywek. Najprawdopodobniej nie 
zobaczymy już w IV lidze rezerw Wisły 
Kraków, a także Czarnych Staniątki czy 
Skawinki Skawina. 

Tymczasem działacze Beskidu ogłosili 
nabory do swoich zespołów młodzie-
żowych. W swe szeregi zapraszają eki-
py młodzików (roczniki 2008-2009), 
trampkarzy (2006-2007), juniorów 
młodszych (2004-2005) oraz juniorów 
starszych (2002-2003). Drużyny wy-
stępować będą w ligach wojewódzkich 
oraz pierwszych ligach okręgowych. 
- Jest to idealny czas na spróbowanie swoich 
sił lub zmiany otoczenia piłkarskiego przed 
zbliżającym się sezonem, o czym rok temu 
przekonało się wielu adeptów młodzieżowej 
piłki nożnej, którzy dołączyli do #BeskidRo-
dzina i dziś z zadowoleniem realizują swoją 
piłkarską karierę - czytamy na stronie Be-
skidu Andrychów na Facebooku, gdzie 
można również znaleźć kontakt do tre-
nerów. 

gs Fot. Grzegorz Sroka
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sport

Z tenisem stołowym miał styczność 
chyba każdy. Ten popularny sport jest 
stosunkowo łatwo dostępny dla każ-
dego, bo wystarczą chęci, rakietka oraz 
stół, aby cieszyć się grą. Komu jednak 
zwykła rekreacyjna gra nie wystarcza 
i chciałby szlifować swoje umiejętności 
wraz z doświadczonymi graczami, po-
winien rozważyć dołączenie do nowo 
powstałego klubu. KS Backhand po-
wołany do życia został 6 kwietnia tego 
roku, a swoją ofertę kieruje do wszyst-
kich. - Jeżeli chodzi o wiek, to nie ma żadnej 
bariery. Obecnie jest nas około dziesięciu, nasz 
najmłodszy zawodnik ma 12 lat, a najstarszy 
80 - mówi prezes Dawid Skrzypiec. 
- Trenujemy na sali w Szkole Podstawowej nr 

2 w Andrychowie, trzy razy w tygodniu, dwie 
godziny od 18 do 20 – dodaje. Członkowie 
KS Backhand planują udział w rozgryw-
kach ligowych, które wystartują już we 
wrześniu. - Jak to w każdym sporcie, roz-
poczniemy od najniższej ligi, czyli piątej. Po-
zyskałem takich zawodników, że już w pierw-
szym sezonie powalczymy o awans do czwartej 
ligi, a przynajmniej taki jest plan. Będziemy 
grać w grupie nowotarskiej, więc czekają nas 
dalekie wyjazdy do takich miejscowości jak 
Czarny Dunajec czy Waksmund - mówi 
Dawid Skrzypiec. Prowadzenie klubu to 
duże wyzwanie, nie tylko sportowe, ale 
i logistyczne czy organizacyjne. - Cieszę 
się, że pojawił się już pierwszy darczyńca na-
szego klubu - dodaje prezes Skrzypiec.

Wśród zawodników KS Backhand zna-
leźli się między innymi najlepiej punktu-
jący gracz LKS Victoria Nidek Łukasz 
Nowak, który został kapitanem druży-
ny, Michał Ochman, Rafał Merta czy 
Krzysztof  Miczołek. Dołączyć w sze-
regi klubu może każdy, kto czuje pasję 
do tenisa stołowego i chce poświęcić 
czas na treningi. Kontakt można znaleźć 
na stronie KS Backhand Andrychów na 
Facebooku. - V liga czeka, we wrześniu 
odpalamy rakiety - czytamy na klubowej 
stronie.

gs Fot. ze zbiorów klubu

Odpalają rakiety
Na sportowej mapie Andrychowa pojawił się nowy klub, który gromadzi entuzjastów tenisa stołowego - KS Backhand. 
Jak podkreśla prezes Dawid Skrzypiec, klub jest dla wszystkich, którzy chcieliby regularnie trenować, a ograniczeń 
wiekowych nie ma.
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AGA

Dodatkowo trwają badania terenowe we 
wszystkich miejscowościach Gminy 

Andrychów. Spotkania - jeśli się odbywają 
w pomieszczeniach - mają miejsce z zacho-
waniem rygorów sanitarnych. Staramy się 
też tak organizować nagrania by można było 
rozmawiać na wolnym powietrzu. Badania 
trwają już od stycznia 2020 r. - kto by mógł 
przypuszczać wówczas, że w wiosenny czas 
będziemy mieli takie trudności by spotkać się 
„twarzą w twarz”.
Zachęcamy do zapoznania się z naszymi ar-
chiwaliami w AGA – aga.edu.pl. Wciąż przy-
bywa wiele nowych materiałów - na dzień 
dzisiejszy jest ich w systemie blisko 600. 
Bardzo dużo materiałów archiwalnych jest 
w fazie opracowania. Przeprowadzenie wy-
wiadu to jedynie mała część pracy w terenie. 
Nagrany materiał należy później posegrego-
wać, opisać, zindeksować, transkrybować, 
zmontować, zarchiwizować. Dodatkowo, 
jeśli podczas spotkania respondent zechce 
się podzielić materiałami archiwalnymi, 
musimy je zeskanować, znów - opracować 
i zarchiwizować w OSA. Cały proces jest 
pracochłonny i zabiera dużo czasu. Dzisiaj 
szczególnie polecamy Pamiętnik Tadeusza 
Smazy, który rozpoczął pisanie swoich 
wspomnień w 1992 r. Należał on do znane-
go w regionie rodu Smazów. W Pamiętniku 
opisuje historię rodu począwszy od swojego 
pradziadka Jana (zm. w 1861 r.). Dużo miej-
sca poświęca opisowi losów dziadka Pawła 
(ur. 1850 r.) a także, a może przede wszyst-
kim historii jego potomstwa. Paweł Smaza 

miał bowiem pięciu synów i dwie córki. Je-
den z nich, Franciszek (ur. 1893 r.), to ojciec 
Tadeusza. Najstarszy syn Pawła to znany 
w gminie Andrychów Józef  Smaza (ur. 1877 
r.), który miał świetnie prosperującą firmę 
budowalną i tartak parowy. W latach 30. XX 
w. zatrudniał co najmniej 200 osób. Tadeusz 
Smaza pisze również o swoich stryjach m.in.: 
Janie (ur. 1885 r.) komendancie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Roczynach. W naszym 
Archiwum znajdują się już materiały archi-
walne dotyczące rodziny Smazów w linii Jana 
Smazy młodszego pozyskane od Heleny 
z Chmurów Karbowiak z Roczyn. Pamiętnik 
Tadeusza Smazy stanowi doskonałe źródło 
i uzupełnienie historii tego rodu w linii nie 
tylko Franciszka Smazy, ale również pozo-
stałego rodzeństwa Jana. Ilustrowany jest 
on licznymi oryginalnymi fotografiami ro-
dzinnymi i pocztówkami. Stanowi wyjątko-
wy przykład dbałości o przeszłość godny ze 
wszech miar naśladowania. Za przekazanie 
Pamiętnika do AGA dziękujemy serdecznie 
spadkobiercy pana Tadeusza - Wojciechowi 
Buremu z Roczyn.
Życzymy Wam Drodzy Państwo oglądający 
nasze zasoby dużo zdrowia i cierpliwości 
na co dzień! Historie, które słyszymy 
od mieszkańców gminy Andrychów 
utwierdzają nas w przekonaniu, że potrafimy 
nie tylko w obliczu zagrożenia i trudów, 
pomagać sobie nawzajem. Wiele budujących 
rozmów zanotowaliśmy, poruszające są 
zwłaszcza te relacjonujące czasy wojny 
i powojnia, stosunków panujących między 

ludźmi w czasach PRLu, czy trudów życia 
codziennego na wsi. 
Zapraszamy serdecznie do kontaktu tych 
z Państwa, którzy mieszkają z seniorami, lub 
sami będąc seniorami mają potrzebę wywiad 
przeprowadzić i nagrać. Służymy odpowied-
nim sprzętem i formularzami wywiadów, 
wskazówkami i radami. Takie włączenie się 
w nasze działania to realne współtworzenie 
Archiwum Gminy Andrychów - każdy kto 
chce może podzielić się swoimi archiwaliami 
i pokazać je innym. Jeśli mają Państwo stare 
(co najmniej z lat 70-80. XX wieku), cieka-
we, oryginalne fotografie dokumentujące 
dawne życie w gminie Andrychów, prosimy 
o kontakt z nami. Osoby działające na rzecz 
Archiwum zeskanują archiwalia na profesjo-
nalnym sprzęcie opracują i następnie zwrócą. 
Do Archiwum, celem wykonania ich kopii 
cyfrowych, można przekazać oprócz foto-
grafii również wszelkiego rodzaju dokumen-
ty (pamiętniki, świadectwa szkolne, dyplomy, 
legitymacje, stare listy, pocztówki, telegramy, 
itp.), można także umówić się na nagranie 
wspomnień z koordynatorka projektu Re-
giną Pazdur (tel.: 531 245 785, fundacjame-
mo@gmail.com)
Przypominamy, że dwuletni projekt pod na-
zwą „Archiwum Gminy Andrychów” (poda-
jemy skróconą nazwę projektu) realizowany 
jest dzięki dotacji z Narodowego Instytutu 
Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeń-
stwa Obywatelskiego ze środków Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich, pozyskanej przez 
Fundację „Memo”.            Tekst i foto: AGA

Archiwum Gminy Andrychów – działamy!
Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią Covid-19 udaje się nam pracować. Do naszego Archiwum wciąż trafiają 
interesujące dokumenty, fotografie, nagrania audio i video. Pracujemy nad ich przygotowaniem do przechowywania 
(np. opracowaniem, skanowaniem, transkrypcją, nadaniem znaku wodnego) i archiwizacją w Otwartym Systemie Ar-
chiwizacyjnym OSA.
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