
Rok 2021 od strony finansów. Jaki będzie?
reklama

Andrychowskie Styczeń 2021, nr 1 (361) 
Nakład 1100 egz.

Cena gazety 3,50 zł
ZW z VAT

W numerze dodatek: Wszystko o kompostowaniu!

Przegląd 
minionego roku



2 radioandrychow.pl

reklama

Nowiny Andrychowskie
ul. Krakowska 74 (budynek MBP)

34-120 Andrychów
tel. 33 875 23 13

nowiny@andrychow.eu
www.radioandrychow.pl

Redakcja czynna
od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00-15.00
Dodatkowy dyżur w środy

w godz. 17.00-18.30

Skład redakcji:
Marek Nycz (redaktor naczelny)

marek.nycz@andrychow.eu
Robert Fraś

robert.fras@andrychow.eu
Jacek Dyrlaga

jacek.dyrlaga@andrychow.eu
Anna Piotrowska

anna.piotrowska@andrychow.eu

Anna Płonka (dział reklamy)
reklama.nowiny@andrychow.eu

Andrzej Fryś
Grzegorz Sroka (sport) 

srokagrzesiek@gmail.com

Jadwiga Janus (felieton, historia) 
jadwiga.janus@gmail.com

Daria Rusin
Jerzy Tomiak, Jan Zieliński (przyroda)

Skład i opracowanie graficzne: 
Robert Fraś

Materiały w dziale „Bliżej Kultury”:
Centrum Kultury 

i Wypoczynku w Andrychowie 

Nakład: 1100 egz.
Numer zamknięto: 11.01.2021

Wydaje Rada Miejska w Andrychowie.
Druk: Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon 

Jaroszowice 324, 34-100 Wadowice

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opra-
cowania edytorskiego nadesłanych tekstów. Tekstów 
nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest 
równoznaczne z jego opublikowaniem. Redakcja nie 

odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń.



3Nowiny Andrychowskie, nr 1 (361) - styczeń 2021

dzień dobry!

Tak budowano most na Beskidzkiej
22 grudnia, wczesnym popołudniem, otwarto nowo wybudowany most na ulicy Beskidzkiej. Wcześniej, inwestor za-
powiadał uruchomienie przeprawy w styczniu. Jednak „koronawirusowe” przepisy, upraszczające procedury, niewy-
magające uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu a jedynie zgłoszenia do nadzoru budowlanego zakończenie 
robót, zrobiły swoje. 

Ponadto, władze miasta interweniowały w Zarządzie Dróg Woje-
wódzkich oraz Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowla-
nego. I jest most! Nie jest to może obiekt tak okazały, jak choćby 
ten na ulicy Krakowskiej, ale inwestor przekonuje, iż jest solidnie 
wykonany, wedle najnowszych technologii i trwały, o nośności 50 
ton. To obiekt jednoprzęsłowy, o konstrukcji płytowo-belkowej 
z czterema sprężonymi dźwigarami głównymi, opartymi na żel-
betowych podporach. Koszt jego powstania to około 4,5 miliona 
złotych. Poniżej prezentujemy fotoreportaż ilustrujący przedsię-
wzięcie, od jego początku do zakończenia.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Lipiec – demontaż starego mostu

Sierpień – rodzi się nowa przeprawa Grudzień – przed świętami można jeździć

Listopad – pracownicy nie schodzą z placu budowy, 
nawet wieczorami

Wrzesień/październik – robota wre, niezależnie od pogody
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podsumowanie 2020 roku

Był to rok wielu ważnych wydarzeń, nie-
koniecznie związanych z pandemią, choć 
mało co uniknęło jej wpływów. Zmieniło 
się funkcjonowanie wielu instytucji, za-
marła kultura i sport, opustoszały domy 
kultury, kina, teatry, stadiony, baseny, 
dworce i lotniska, kilkukrotnie zamyka-
no i otwierano sklepy i lokale gastrono-
miczne. Wiele firm zawiesiło działalność, 
wielu z nas straciło pracę. Szkoły zaczęły 
inaczej funkcjonować, a my wszyscy na-
uczyliśmy się nowych słów: zdalne naucza-
nie, kwarantanna, lockdown itp.
My, zwykli obywatele musieliśmy się na-
uczyć życia w strachu i w maseczkach. 
Wielu z nas przeszło zakażenie, ale nie-
którzy nie wygrali z nim walki i odeszli… 
Wielu nadal się boi, a wszyscy myślimy 
o jednym: aby to się już wreszcie skoń-
czyło. Nadzieją jest szczepionka, choć 
wielu ludzi boi się jej tak samo, jak wirusa. 
Ale zanim przyjdzie nasza kolej na szcze-
pienie spójrzmy raz jeszcze na miniony 
rok, miesiąc po miesiącu. Nie wszystko 
było złe, zdarzały się też dobre chwile. 
Ale po kolei i z naszej andrychowskiej 
perspektywy.

STYCZEŃ
W styczniu nie było jeszcze epidemii, 
a my cieszyliśmy się z otwarcia pierwsze-
go bloku socjalnego (będą w sumie czte-
ry) i z ciekawością spoglądaliśmy w stro-
nę Sułkowic-Bolęciny. Tam kończyła 
się przebudowa szkoły i utworzono ob-
serwatorium astronomiczne. Sprzedano 
też pierwsze działki w strefie aktywności 
gospodarczej i dosłownie w przedostat-
nim dniu roku poprzedniego przekazano 
je inwestorowi. W styczniu już kolejni 
przedsiębiorcy kupili działki w strefie. 
W nowy rok wkraczaliśmy ze stabilnym 
budżetem i bogatym planem inwestycyj-
nym. W Zagórniku oddano odnowioną 
kaplicę, a targanicki Halniak wreszcie 

doczekał się sportowego zaplecza. Jed-
nak najważniejszą decyzją rady było 
przełamanie wreszcie impasu w sprawie 
projektu połączenia dwóch szkół podsta-
wowych – Dwójki i Trójki. Temu projek-
towi, od kilkunastu miesięcy przeciwsta-
wiała się niewielka grupa rodziców dzieci 
z Trójki i radni z Prawa i Sprawiedliwości. 
Ale wreszcie Rada Miejska większością 
głosów zdecydowała: będzie jedna szko-
ła. To nie koniec, ale o tym dowiedzieli-
śmy się w lutym.

LUTY
W lutym decyzję Rady Miejskiej w An-
drychowie podważyła krakowska kurator 
oświaty Barbara Nowak. W swej opinii 
uznała, że złą decyzją jest łączenie du-
żej i przeludnionej szkoły, działającej 
w ciasnocie lokalowej z małą szkołą 
w tym samym kompleksie budynków… 
Od decyzji pani kurator władze Andry-
chowa odwołały się do samego Ministra 
Edukacji Narodowej. Co on postanowił, 
to już w kolejnym odcinku, w kolejnym 
miesiącu. 
W lutym radni zdecydowali, że trzeba 
wreszcie kupić pałac od spadkobierców 
Bobrowskich. W tym samym miesiącu 
pojawiły się pierwsze niepokojące wiado-
mości o epidemii wydostającej się z Chin 
i już obecnej we Włoszech. Zanim nastał 
czas pandemicznej izolacji, udało się zor-
ganizować niemal wszystkie coroczne ze-
brania sołeckie i strażackie.

MARZEC
No, i zaczęło się! Pierwsza fala koronawi-
rusa dotarła i tutaj. Wszystko zamknięte, 
łącznie z urzędem, szkołami, domami 
kultury itp., zakaz poruszania się bez uza-
sadnionego powodu, strach i pierwsze 
maseczki. Powoli zaczynamy się organi-
zować w nowych warunkach – restau-
racje zaczynają serwować posiłki z do-

wozem, urząd organizuje prace w stanie 
zagrożenia, a właściciele firm mogą skła-
dać wnioski o wsparcie lub zwolnienie 
z opłat. 
Trwa przebudowa Białej Drogi, a w Rzy-
kach nie cichnie dyskusja na temat masz-
tu telefonii komórkowej – wszyscy chcą 
mieć komórki, ale przekaźników, zwłasz-
cza obok swego domu – nikt.
Gmina stworzyła nowe centrum moni-
toringu, a system kamer powiększył się 
do 45. Co najważniejsze, wszystkie te ka-
mery są już nowoczesne i o bardzo dużej 
rozdzielczości. 
W szpitalu psychiatrycznym zaczął się 
wielki remont.

KWIECIEŃ
W kwietniu po praz pierwszy Sesja Rady 
Miejskiej odbyła się na zdalnych łączach. 
Wszyscy obawiali się, jak to pójdzie i czy 
sobie poradzą? Poszło dobrze i od tego 
momentu sesje zdalne stały się normą. 
Podliczono ile będzie nas kosztować pan-
demia. Mówiło się o spadku dochodów 
gminy o 5, a nawet 10 milionów w skali 
roku. Okazało się, że nie było aż tak źle. 
Dla wiernych, którym ograniczono do-
stęp do kościołów, rząd złagodził ob-
ostrzenia. Tymczasem kryta pływalnia 
wykorzystała czas zamknięcia na czysz-
czenie instalacji i basenów.
Szkoły działały już zdalnie, a gmina wy-
starała się o 100 tysięcy złotych na nowe 
tablety dla uczniów, którzy nie mieli ta-
kiego sprzętu. Podobnie władze powiatu 
– zakupiły 56 laptopów dla uczniów.
W kwietniu bardzo niepokoił nas brak 
opadów i to w całym kraju. Susza była 
niezwykłym zagrożeniem, ale pod koniec 
miesiąca pojawiły się pierwsze wyczeki-
wane opady.

MAJ
Nadeszła wreszcie odpowiedź ministra 

Dobrze, że minął
Mamy za sobą rok 2020 i chyba nikt nie żałuje, że odszedł. Takiego roku nie pamiętają najstarsi ludzie, bo nigdy wcze-
śniej nie wydarzyło się nic podobnego. Wkroczyliśmy w czasy pandemii i w dużym stopniu odmieniła ona nasze życie. 
Spojrzeliśmy też inaczej na wiele rzeczy i wiele się nauczyliśmy. Teraz trzeba ten czas podsumować, żeby wyrównać 
z nim bilans plusów i minusów.
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edukacji – popierająca projekt połączenia 
szkół Dwójki z Trójką. Minister nie tyl-
ko nie zgodził się z opinią kuratorki, ale 
ostro skrytykował jej stanowisko, a także 
sposób podjęcia decyzji – bez szczegóło-
wego zapoznania się z tematem. Minister 
Dariusz Piontkowski uznał połączenie 
obu szkół za wariant optymalny. Radnych 
PiS to nie przekonało i na nadzwyczajnej 
sesji w tej sprawie długo jeszcze artyku-
łowali swoje stanowisko, choć sprawa 
była przesądzona. Padły nawet insynu-
acje, że burmistrz jakimiś „znanymi sobie 
sposobami” przekonał ministra. Ministra 
Prawa i Sprawiedliwości! – dodajmy. 
W maju obchodziliśmy też 30-lecie sa-
morządu. Ważna data, ale z powodu pan-
demii nie było żadnych uroczystości. Po-
woli przygotowywaliśmy się do powrotu 
dzieci do szkół… Był nawet taki mo-
ment, w którym wydawało się, że wygry-
wamy z wirusem. Ale to było złudzenie.

CZERWIEC
Ruszyły prace przygotowawcze przed 
przebudową mostu na Wieprzówce, 
w centrum miasta. 
Dowiedzieliśmy się, że złe prognozy po 
spadkach w dochodach w kwietniu nie 
sprawdziły się i maj był dużo na plusie. 
Na nadzwyczajnej sesji radni podjęli 
m.in. decyzję o zakupie gazowych pieców 
dla elektrociepłowni. Andrychów dostał 
też dwa miliony złotych z Funduszu In-
westycji Samorządowych. Uroczyste wrę-
czenie rządząca partia zgrabnie urządziła 
na dwa dni przed wyborami…
Do treningów powrócili sportowcy, a po-
wrót do rozgrywek piłkarskich zapowie-
dziano na sierpień.

LIPIEC
Ruszyła przebudowa linii kolejowej po-
między Andrychowem i Wadowicami, 
a także rozbiórka starego i budowa no-
wego mostu na Wieprzówce. Pojawiły się 
uciążliwe objazdy, ale piesi i rowerzyści 
dostali wygodną kładkę.
14 lipca sfinalizowano kupno pałacu 
Bobrowskich i dowiedzieliśmy się, że na 
jego remont gmina dostała zewnętrzne 
dofinansowanie w postaci kilkunastu mi-
lionów. Dwa tygodnie później burmistrz 
i prezes AEC (elektrociepłowni) podpi-
sali umowę na kupno sieci energetycz-
nych i ciepłowniczych, które zasila AEC.
W tym dziwnym roku sesja absolutoryj-

na odbyła się 3 lipca, a nie jak zwykle 
w czerwcu. Rada przyjęła rozliczenie 
się burmistrza z budżetu w roku 2019 
i udzieliła mu absolutorium. 

SIERPIEŃ
Dowiedzieliśmy się, że uczniowie i na-
uczyciele wracają do szkół… Potem oka-
zało się, że na krótko. Zwycięstwo, jakie 
premier ogłosił nad pandemią okazało 
się jego kolejną iluzją. Ale świat wyda-
wał się wracać do życia – odbył się nawet 
wyścig Tour de Pologne, którego kolarze 
przemknęli przez Andrychów 7 sierpnia. 
Natomiast mieszkańcy Inwałdu zanie-
pokoili się wybuchami przy torach kole-
jowych. Dowiedzieliśmy się, że to przy 
pomocy mikro eksplozji usuwane są stare 
słupy trakcji. 
Sprzedana została kolejna działka w stre-
fie. Ruszyły też rozgrywki piłkarskie.

WRZESIEŃ
Pod koniec września rozpoczęły się prace 
przy budowie galerii handlowej na Gór-
nicy przy Białej Drodze, ale my naszym 
czytelnikom pokazaliśmy jej wizualizacje 
już na początku tego miesiąca. Sesje po 
wakacjach znowu wróciły do trybu zdal-
nego. To był czas półrocznych podsumo-
wań. Zaczęliśmy się dowiadywać, o kolej-
nych przypadkach koronawirusa w naszej 
gminie. 
Ruszyły remonty dróg lokalnych, gmin-
nych i powiatowych – np. Garncarskiej, 
a także w wielu sołectwach – w Zagórni-
ku, Rzykach, Bolęcinie, Roczynach... Na 
terenie bazy ZGK otwarto nową stację 
paliw – najtańszą w mieście. 
Dzieci poszły do szkół, a my informo-
waliśmy, jakie w nich obowiązują zasady 
i w których mają nosić maseczki. Nieste-
ty, bardzo szybko okazało się, że szkoły 
stają się ogniskami zakażenia. 

PAŹDZIERNIK
Covid powrócił i… dopadł nawet bur-
mistrza. Tomasz Żak przez kilka tygodni 
walczył z chorobą. Tymczasem na Placu 
Mickiewicza kilkadziesiąt osób demon-
strowało przeciwko wciskaniu ludziom 
kitu, że jest jakaś pandemia.
Swój sprzeciw wyraziło też kilkadziesiąt 
kobiet, ale to w innej sprawie – po ku-
riozalnym orzeczeniu Trybunału Kon-
stytucyjnego Julii Przyłębskiej w sprawie 
aborcji.

Ponieważ szkoły znowu były przed za-
mknięciem i zdalnym nauczaniem, gmina 
kupiła kolejne 57 laptopów dla uczniów.
Jesienią znowu, ostrożnie zaczęły dzia-
łać niektóre placówki: biblioteka, basen, 
domy kultury… Na krótko.

LISTOPAD
Bardzo skromnie i wręcz przy zamknię-
tych cmentarzach obchodziliśmy Święto 
Zmarłych. Najboleśniej odczuli to ho-
dowcy chryzantem, bo stracili okazję do 
sprzedaży. Na szczęście rząd ogłosił skup 
tych kwiatów, aby wspomóc ogrodników. 
Organizacją skupu zajęły się samorzą-
dy. Tylko w Gminie Andrychów tysiące 
chryzantem trafiło do mieszkańców (za 
darmo), a nadwyżki ozdobiły skwery.
Przy basenach na al. Wietrznego pojawił 
się mobilny punkt pobierania próbek od 
osób podejrzanych o zakażenie korona-
wirusem.
Na Górnicy otwarty został bar McDo-
nalds’a. Stał się hitem jesieni. 
Podczas listopadowej sesji Rada pojęła 
uchwałę w sprawie stawek za śmieci – 
dyskusja była przy tym bardzo gorąca. 
Natomiast na Pańskiej Górze doszło do 
dramatycznego starcia piechura z mo-
tocyklistami. Jeden z nich został ranio-
ny nożem… Policja ustala, jak do tego 
doszło, ale w gminie znowu rozgorzały 
dyskusje na temat rozjeżdżania gór przez 
zmotoryzowane watahy. 

GRUDZIEŃ
W tym miesiącu obchodziliśmy, my „No-
winy Andrychowskie” – 30-lecie. Przypo-
mnieliśmy, jak wyglądała nasza okładka, 
kim byli pierwsi redaktorzy andrychow-
skiego miesięcznika i jakimi sprawami 
w tamtych czasach się zajmowali. A my 
podarowaliśmy naszym Czytelnikom – 
bo to też Wasze święto, wszak jesteście 
z nami od 30 lat! – kalendarz na rok 2021. 
Stał się hitem, bo zamieściliśmy w nim 
fotografie Władysława Mrzygłoda z lat 
70. i 80.
W tym miesiącu otwarto też nowy most 
na ul. Beskidzkiej, a na linię kolejową po-
wróciły pociągi. 
Uchwalono także budżet na rok 2021 
– pula inwestycyjna sięgnie w tym roku 
36,5 mln zł. 

mn
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Sesję, która znowu miała charakter 
zdalny, otwarł i poprowadził prze-
wodniczący Rady Roman Babski. 
Potem Skarbnik Gminy Dorota Ży-
wioł zgłosiła poprawki do porządku 
obrad, dotyczące projektu budżetu. 
Radni głosując przyjęli uzupełniony 
porządek i zaraz po nim protokół 
z poprzedniej – XXIX – Sesji Rady 
Miejskiej.

Sprawozdanie burmistrza i Komi-
sji Rady
W tej części burmistrz Tomasz Żak 
zdał przed Radą sprawozdanie ze swej 
pracy i działań w okresie od końca li-
stopada do 17 grudnia. 30 listopada 
Andrychów wszedł do projektu „Roz-
wijajmy się dzięki e-usługom” z Gmi-
nami: Chrzanów, Limanowa, Nowy 
Sącz i Wadowice. Chodzi o podniesie-
nie jakości usług administracyjnych.
W grudniu burmistrz spotkał się z po-
słem Markiem Polakiem. W tym mie-
siącu podpisano również kilka umów 
na inwestycje. W tym umowę na „Od-
biór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli nierucho-
mości zamieszkałych z terenu Gmi-
ny Andrychów” oraz „Organizację 
i prowadzenie Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych 
na terenie Gminy Andrychów” – obie 
z Zakładem Gospodarki Komunalnej 
Spółka z o.o. Poza tym, podpisano 
umowę na „Zimowe utrzymanie dróg, 
parkingów i chodników na terenie 
Gminy Andrychów w roku 2021” oraz 
na „Przebudowę ul. Za Grapą w Suł-
kowicach-Bolęcinie” z Przedsiębiorcą 

Andrzejem Domagałą z firmy „DRO-
TECH”. Tomasz Żak poinformował 
także, że Gmina Andrychów otrzy-
mała Certyfikat i Wyróżnienie „Sa-
morządowy Lider Edukacji” w edycji 
2020/2021.Andrychów został rów-
nież zaproszony do prac w Komisji 
nad projektami, w ramach Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji przy 
urzędzie marszałkowskim. 
Po wystąpieniu burmistrza przyszedł 
czas na sprawozdanie z działalności 
Komisji Rady Miejskiej za 2020 r.

Podjęcie uchwał
Najpierw radni przyjęli plan pracy 
Rady Miejskiej w Andrychowie na 
2021 rok. Określa on m.in. tematy 
wiodące dla wszystkich przyszłorocz-
nych sesji.
Druga uchwała dotyczyła projektu 
Gminnego Programu Wspierania Ro-
dziny w Gminie Andrychów na lata 
2021-2023. Projekt przedstawiła Elż-
bieta Prus, dyrektor Ośrodka Pomo-

cy Społecznej. Za głosowali wszyscy 
radni.
Następnie Marta Kajzer, również 
z OPS, przedstawiła projekt Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
w Gminie Andrychów na 2021 rok. 
Potem Elżbieta Prus zapoznała Radę 
z projektem Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-
nie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Gminie Andrychów na 
lata 2021-2026. Pakiet uchwał spo-
łecznych zamknęła Strategia Roz-
wiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Andrychów na lata 2021-2027.
Po tym, radni wyrazili dwie zgody na 
zawarcie kolejnych umów, na dzierża-
wy dwóch nieruchomości, na okres 
do 3 lat.

Budżet na przyszły rok
Zanim radni zajęli się przyszłorocz-
nym budżetem, zapoznali się ze 
zmianami w tegorocznych finansach. 

Sesja Rady Miejskiej: 

Budżet na 2021 rok uchwalony
Zwołana na 17 grudnia sesja Rady Miejskiej w Andrychowie, poświęcona była budżetowi gminy na rok 2021. Dochody 
Gminy Andrychów mają wynieść 225 mln 328 tys. zł, a wydatki sięgną 240 mln 344 tys. zł. Pula inwestycji zamknie się 
kwotą niemal 36,5 mln zł. O szczegółach piszemy w osobnej publikacji. 
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Związane to było m.in. z dodatkowy-
mi dofinansowaniami i przesunięciami 
w działach. Zmieniono przy tym, jak 
zwykle, wieloletnią prognozę finanso-
wą.
Praca i debata nad przyszłorocznym 
budżetem Gminy Andrychów zaczęła 
się od przyjęcia Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Andrychów na 
lata 2021-2031, wraz z autopoprawką, 
którą wprowadziła Skarbnik Gminy. 
Chodziło o uwzględnienie deficytu 
większego o 5 mln, do 15 mln.
Swoje obiekcje do projektu uchwały 
WPF, z taką autopoprawką, zgłosił 
radny Krzysztof  Kubień. Chciał wie-
dzieć, czy głosowanie zmian, już po 
opinii Regionalnej Izby Obrachunko-
wej, będzie zgodne z prawem. Skarb-
niczka wyjaśniła radnemu, na czym 
polegają zmiany i to, że RIO i tak 
zobaczy uchwalony budżet, do któ-
rego się odniesie. Autopoprawka jest 
zgodna z prawem. Za uchwałą było 
13, przeciw – 2, od głosu wstrzymało 
się 6 radnych.
Po WPF zaczęła się dyskusja nad pro-
jektem budżetu Gminy Andrychów 
na 2021 rok. Wraz z autopoprawką 
przedstawiła go skarbnik Dorota Ży-
wioł. Pełny projekt budżetu i jego do-
chody oraz plan wydatków, zwłaszcza 
inwestycyjnych, opisujemy na stronie 
obok.
 
Gorąca dyskusja
Jako pierwszy, w dyskusji o budże-
cie, głos zabrał Andrzej Powroźnik, 
który poruszył sprawę remontu jed-
nej z ulic w Targanicach. Wyjaśniono 
mu, że jest ona w planie inwestycyj-
nym, dlatego zagwarantowana zosta-
ła kwota na projekt.
Potem radny Krzysztof  Kubień od-
czytał swoją opinię na temat projektu 
budżetu. Radny pytał też, na co bę-
dzie dotacja 4,5 mln dla Andrychow-
skiej Elektrociepłowni? Ile wniosków 
mieszkańców burmistrz uwzględnił 
w budżecie? Dlaczego obcięto fun-
dusze dla klubów sportowych? Na 
co konkretnie będzie wydany milion 

złotych przy remoncie SP Nr 5? Zda-
niem radnego jest to za mało. I na co 
pójdzie pięć milionów zaplanowane 
na strefę aktywności gospodarczej? 
Radny wyraził swoją negatywną opi-
nię na temat rewitalizacji Pańskiej 
Góry.
Burmistrz Tomasz Żak odpowiedział 
na te pytania. Pieniądze dla AEC 
pójdą na piece gazowe, które zastą-
pią przestarzałe węglowe. Fundusz 
dla klubów został zmniejszony przez 
przesunięcie środków na stypendia 
dla sportowców (150 tys. zł). Co do 
termomodernizacji SP 5, to jest jesz-
cze przed przetargiem, po nim okaże 
się, jakie będą realne koszty. Pięć mi-
lionów na strefę, są to kwoty, które 
będą rezerwą dla tej inwestycji. A po-
czątkiem roku rozpoczną się budowy 
inwestorów, którzy już kupili działki.
Radny żądał coraz więcej szczegółów, 
ale dyskusja szybko zeszła z meritum 
do poziomu osobistych wycieczek.
Potem głos zabrała radna Alicja Stud-
niarz. Ponowiła ona pytanie o to, ile 
wniosków uwzględniono w projekcie 
budżetu? Radna pytała też o remont 
osiedla Olszyny i koszty basenu, dla-
czego rosną?
Burmistrz przypomniał, że projekt 
Olszyn, w całości, to kilkanaście mi-
lionów (już rozpoczęty), a w przy-
szłości 9 mln. Tam wydatki związane 
są nie tylko z remontem dróg, chod-
ników i parkingów, ale też wszelkich 
instalacji podziemnych. Radna do-
magała się odpowiedzi, skąd te pie-
niądze? Burmistrz przypomniał, że 
środki te są zabezpieczane od dawna, 
bo inwestycja trwa, a 9 mln to kwestia 
nie jednego roku, bo nie uda się zro-
bić wszystkiego na Olszynach w 2021 
roku.
Kwestia basenu – przypomniał bur-
mistrz – to wynik pandemii, zamknię-
cia pływalni i braku przychodów za 
bilety. Na koniec radna Studniarz wy-
raziła swoją opinię na temat budżetu 
i oświadczyła, że jest on „arogancki” 
i „bezczelny”.
Potem głos zabrał Wiesław Mikoła-

jek i odczytał całą listę oczekiwanych 
przez siebie inwestycji, konfrontując 
je z planami, a przy tym uznając, że 
nie remontuje się dróg w sołectwach. 
Radny przypomniał też swoje wnio-
ski. Z kolei rewitalizację Pańskiej 
Góry radny Mikołajek nazwał „re-
alizacją zachcianek burmistrza”. We-
dług radnego, z tego parku nie będzie 
korzystać nikt z sołectw, co obliczył 
na 90 proc. mieszkańców.
Po jego wystąpieniu, burmistrz przy-
pomniał radnemu, że zdecydowana 
większość kosztów rewitalizacji Pań-
skiej Góry pochodzi z dotacji (ponad 
13 mln zł). Tomasz Żak odczytał tak-
że całą listę ostatnio wyremontowa-
nych dróg, głównie w sołectwach.
Głos zabrał także radny Adam Ko-
walczyk, ale jakość połączenia była 
tak słaba, że trudno precyzyjnie od-
tworzyć jego wypowiedź.
Potem głosowano nad projektem 
budżetu na 2021 r. 15 radnych było 
za jego przyjęciem, dwoje przeciw, 
a czworo wstrzymało się od głosu. 
Tym samym budżet został przyjęty.

Wolne wnioski, oświadczenia
Radny Zbigniew Rzadek podzię-
kował radnym i burmistrzowi wraz 
z pracownikami urzędu za współpra-
cę w całym mijającym roku. Złożył 
przy tej okazji życzenia na Boże Na-
rodzenie.
Natomiast Krzysztof  Kubień oświad-
czył, że nie otrzymał odpowiedzi na 
wszystkie swoje pytania i oczekuje 
takich na piśmie. Złożył świątecz-
ne życzenia mieszkańcom. To samo 
uczynił radny Wiesław Mikołajek.
Na koniec przewodniczący odczy-
tał petycje, jakie wpłynęły do biura 
Rady. Potem burmistrz Tomasz Żak 
w kilku słowach podsumował mi-
jający, trudny rok i złożył życzenia 
wszystkim radnym, pracownikom 
oraz mieszkańcom gminy Andry-
chów. Do tych życzeń dołączył także 
przewodniczący Roman Babski.

mn
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Mijający rok, to bardzo trudny okres, nie tylko dla samorządów, 
ale w ogóle dla całej gospodarki i finansów publicznych – mamy 
wszak pandemię i gospodarka mocno spowolniła. Do tego rząd 
obniżył stopy podatkowe dla osób fizycznych z 18% do 17% 
i zwolnił z tego podatku osoby młodsze niż 26 lat. Było też kilka 
innych decyzji na szczeblu centralnym, które wpłynęły na fun-
dusze samorządów, jak choćby podwyżki w oświacie czy dodatki 
wychowawcze. To wszystko miało wpływ na finanse w polskich 
gminach już w tym roku i będzie tak też w roku przyszłym. Oko-
liczności te były więc brane pod uwagę przy projektowaniu bu-
dżetów w każdej polskiej gminie i w każdym powiecie.
Dochody
Dochody, podobnie jak wydatki dzielą się na bieżące i majątkowe. 
Jak łatwo się domyślić, bieżące dochody, to na przykład udział 
w podatkach od osób fizycznych i prawnych. Pierwszy to PIT, 
który wszyscy płacimy, a z niego w gminie pozostanie w 2021 
roku (albo raczej wróci z Ministerstwa Finansów) 38,23%. Z tego 
podatku, ale też od nieruchomości, rolnego, leśnego itp. andry-
chowianie dadzą swej gminie 67,5 mln zł. (w kwocie 67,5 mln są 
ujęte wpływy z CIT). CIT to podatek od firm i przedsiębiorstw 
– podmiotów gospodarczych. W 2021 r. gminy otrzymają z niego 
22,86%. Będzie to kwota 850 tys. zł.
Oprócz tego, po stronie dochodów, są też różnego rodzaju do-
tacje i subwencje – np. oświatowa, czy świadczenia społeczne, 
jak choćby 500 + (w Andrychowie pula tego zasiłku sięgnie po-
nad 45,5 mln zł). W sumie dochodów bieżących będzie 208 mln 
061 tys. zł.
Z kolei dochody majątkowe – w przyszłym roku szacowane na 
17 mln 216 tys. zł – to środki pozyskane ze sprzedaży nierucho-
mości oraz dotacje na zadania realizowane z udziałem środków 
z budżetu UE.
Wydatki
Ogólne wydatki Gminy Andrychów w 2021 roku wyniosą 240 
mln 344 tys. zł i podobnie jak dochody, dzielą się na bieżące 
i majątkowe. Te pierwsze, wyniosą ponad 203 mln zł i są prze-
znaczone m.in.: na utrzymanie oświaty, dróg, koszty administra-
cyjne, utrzymanie czystości i oświetlenia oraz tym podobne.
Z kolei wydatki majątkowe to inaczej inwestycje. W nadchodzą-
cym roku pula inwestycyjna sięgnie niemal 36,5 mln zł. Do naj-
większych należeć będą: rewitalizacja Pańskiej Góry (ponad 15 
mln zł.) i pierwszy etap odnowy pałacu Bobrowskich (w sumie, 
w cztery lata wydane zostanie 26,9 mln zł.). Rozpocznie się też 
kolejny etap remontu osiedla Olszyny. Tam trzeba naprawić nie 
tylko drogi i chodniki wraz parkingami, czy tereny zielone, ale 
przede wszystkim wymienić wszystkie podziemne instalacje – od 
elektrycznych, po wodno-kanalizacyjne, ciepłownicze i łączno-
ściowe.

Trzeba będzie też domknąć trwające już inwestycje, jak choć-
by budowa systemu komunikacji gminnej – na to pójdzie ok. 2 
mln zł. Zaczną się też inwestycje w strefie gospodarczej i tam 
na wydatki pójdzie ok. 5 mln zł. Ostatnie trzy obiekty publicz-
ne czeka termomodernizacja: obie przychodnie zdrowia i Szkołę 
Podstawową Nr 5. Rozpoczną się też rozbudowy dwóch remiz 
OSP: w Targanicach Dolnych i w Sułkowicach-Bolęcinie. Do-
kończona zostanie modernizacja elektrociepłowni przez zakup 
pieców gazowych (3-4,5 mln zł.).
Jak już wcześniej wspomnieliśmy, różnica pomiędzy dochodami 
i wydatkami wyniesie ponad 15 mln zł. Ten deficyt pokryją zacią-
gnięty kredyt i pożyczka.
Wydatki społeczne i oświatowe
Oświata, jak wiadomo, otrzymuje subwencję z budżetu central-
nego. W tym roku wyniesie ona w sumie blisko 42,4 mln zł. do 
czego gmina będzie musiała dołożyć ok. wiele milionów, aby po-
kryć wszelkie koszty oświaty i wychowania. W przyszłym roku 
pochłoną one 74,8 mln zł. Subwencja od lat nie pokrywa kosz-
tów edukacji, choć na początku, gdy przekazywano samorządom 
to zadanie, takie było założenie.
Podobnie wielką sumą jest pomoc społeczna, którą realizuje OPS 
– jego budżet przekroczy w 2021 roku 74 mln zł. Sam program 
„rodzina” (w tym 500+) to 62,8 mln zł.
Tak jak oświata, tak i pomoc społeczna wraz zasiłkami rodzinny-
mi, to przykład tzw. „pieniędzy znaczonych”. Oznacza to, że nie 
mogą być wydane na nic innego. Niestety, pula takich środków 
w budżetach samorządowych rośnie i coraz mniej jest pieniędzy 
do wolnego rozdysponowania, na co często zwracają uwagę wło-
darze gmin.
Podkreśla się też często – właśnie w tym okresie pandemii – że 
przyjęte budżety na nadchodzący rok, choć uwzględniają spowol-
nienie gospodarcze, to nikt nie wie, jak wielkie ono będzie i jak 
naprawdę ucierpią na tym fundusze gmin. 

mn

Rok 2021 od strony finansów 
Na ostatniej w tym roku sesji, 17 grudnia Rada Miejska przyjęła budżet gminy na przyszły rok. Dochody oszacowano 
w nim na 225 mln 278 tys. zł, a wydatki mają sięgnąć 240 mln 344 tys. zł. Planowany deficyt sięgnie więc 15 mln zł. Na 
inwestycje przeznaczono kwotę 36,5 mln zł. 
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Rodzina przez swoje oddziaływania opiekuńcze i wychowawcze a także 
wpływ wynikający ze wzajemnych stosunków uczuciowych, zachodzące 
interakcje, wzorce osobowości w znaczący sposób przyczynia się do psy-
chicznego, fizycznego i społecznego rozwoju dziecka. Zdarza się tak, że 
rodziny pomimo tego, że kochają się z całych sił, nie radzą sobie zupeł-
nie z normalnym funkcjonowaniem. Tym rodzinom trzeba pokazać jak 
wprowadzić zmiany w myśleniu, zachowaniu i otoczeniu w taki sposób, 
aby ich środowisko dawało podstawy do prawidłowego rozwoju dziec-
ka i gwarantowało mu bezpieczeństwo. Każda rodzina ma prawo do 
pomocy w przypadku trudności. Na pomoc ze strony państwa mogą 
liczyć w szczególności rodziny przeżywające problemy opiekuńczo-wy-
chowawcze, a także rodziny o niskich dochodach, zagrożone przemocą, 
alkoholizmem i narkomanią, dotknięte zdarzeniami losowymi, zmagają-
ce się z chorobą lub niepełnosprawnością jej członków, bezrobociem, 
wychowujące dzieci, a także rodziny uchodźców i cudzoziemców objęte 
ochroną. Aby pomóc rodzinom odnaleźć właściwą drogę, od 2012 roku 
wspierają ich asystenci rodzinni .
Aby wiedzieć w jaki sposób z daną rodziną pracować, poznać jej pro-
blemy i oczekiwania, także znaleźć sposób na przezwyciężenie trudnej 
sytuacji w jakiej się znaleźli, asystent rodziny wraz z samą rodziną spo-
rządza plan pracy z rodziną. Plan podlega konsultacji z pracownikiem 
socjalnym, który przeprowadzał w danej rodzinie wywiad środowiskowy. 
Jeżeli którekolwiek z dzieci z rodziny, która otrzymała wsparcie asystenta 
rodziny, zostało umieszczone w pieczy zastępczej, plan tworzony jest nie 
tylko z rodziną, ale także z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej. 
Zarówno plan, jak i dalsze działania asystenta rodziny mają pomóc ro-
dzinie w poprawie jej sytuacji życiowej, w znalezieniu pracy, podnoszeniu 
kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego 
prowadzenia gospodarstwa domowego a także w rozwiązywaniu proble-
mów wychowawczych z dziećmi.
Asystent rodziny pełni też trochę rolę doradcy. Koncentruje się na tym, 
by edukować rodzinę, która jest pod jego opieką w różnych tematach 
związanych z dziećmi i relacjami międzyludzkimi. To na nim ciąży także 
obowiązek udzielania informacji na temat pomocy świadczonej przez 
różne instytucje (rządowe, samorządowe i pozarządowe). To on również 
wspiera rodzinę poprzez pisanie dla niej pism procesowych czy wnio-
sków do urzędu. Asystent rodziny motywuje swoich podopiecznych do 
udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształ-
towanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psycho-
społecznych, udzielanie wsparcia dzieciom (w szczególności poprzez 
udział w zajęciach psychoedukacyjnych), prowadzenie indywidualnych 
konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci oraz podejmowanie 
działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeń-
stwa dzieci i ich rodziny. 
Oczywiście na asystencie rodziny ciążą nie tylko obowiązki związa-
ne z samą pracą z rodziną, ale i te typowo „biurowe”. Tak więc musi 
prowadzić dokumentację dotyczącą pracy z rodziną, na wniosek sądu 
sporządzać opinie o rodzinie i jej członkach, a także współpracować ze 
wszystkimi służbami działającymi na rzecz rodziny: jednostkami admi-
nistracji rządowej i samorządowej,organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na 
rzecz dziecka i rodziny, jak również z zespołem interdyscyplinarnym lub 
grupą roboczą działającymi na terenie gminy na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc uzna za 

niezbędną do wykonywania swoich zadań. Asystent rodziny monitoruje 
funkcjonowanie rodziny nie tylko w czasie, na jaki został danej rodzinie 
„przydzielony”, ale także po zakończeniu pracy z rodziną.
Dużym wsparciem dla asystentów rodziny są, tzw. rodziny wspierają-
ce, które współpracują z asystentem i wspierają rodziny przeżywające 
trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i towarzyszenie 
tych rodzinom wiąże się z przyjęciem na siebie roli rodziny wspierającej. 
Rodzina wspierająca jest ważnym elementem wywierania pozytywnego 
wpływu na funkcjonowanie rodzin z dziećmi przeżywającymi rozma-
ite problemy, w tym opiekuńczo-wychowawcze oraz aktywną pomoc 
w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. 
Formy pomocy mogą być bardzo różne, są one uzależnione od potrzeb 
oraz współpracy między zainteresowanymi. Zadania rodzin wspierają-
cych mogą dotyczyć, m.in. udzielania wskazówek dotyczących sprawo-
wania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podsta-
wowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, 
racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia go-
spodarstwa domowego. 
Rodzinę wspierającą ustanawiana jest przez Burmistrza właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozy-
tywnej opinii Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie prze-
prowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. 
Następnie zostaje podpisana umowa, na podstawie której rodziny wspie-
rające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wspar-
cia. Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie zachęca do zgła-
szania się osób chętnych do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Źródło: OPS w Andrychowie

„Ze wszystkiego, co robimy, pomaganie innym jest najbardziej szlachetnym zajęciem, zarówno w życiu osobistym, kiedy 
pomagamy jako zwykli ludzie, jak i w życiu zawodowym, kiedy pomaganie jest częścią naszej profesjonalnej usługi.”

Jacek Walkiewicz

Zostań rodziną wspierającą!
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Końcówka roku obfitowała w inwestycje drogowe. Wyremontowano lub zmodernizowano na terenie naszej gminy 
kilkanaście takich traktów. Byliśmy na miejscu, aby obejrzeć rezultaty - finalne „produkty”. A co zobaczyliśmy, przed-
stawiamy w relacjach poniżej...

Red.

Drogowe postscriptum

Jak podkreśla sołtys Tomasz Fijołek, jezdnia przeszła solidną mo-
dernizację. W głównej, najdłuższej części nałożono dwie warstwy 
asfaltu, są korytka odprowadzające wodę, a także osłony na skar-
pach i zboczach. Na krótszym, 200-metrowym odcinku droga ma 
jednowarstwowy asfalt. Jak informuje sołtys, inwestycja koszto-
wała 560 – 570 tysięcy złotych. - Przedsięwzięcie było bardzo wycze-
kiwane przez mieszkańców tego sołectwa – stwierdza Tomasz Fijołek. 
Wykonanie dodatkowych nieco ponad 200 metrów jezdni było 
możliwe w rezultacie starań sołtysa oraz radnego Pawła Łysonia. 
Obaj dziękują burmistrzowi, jego zastępcom, a także Wydziałowi 
Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego za bardzo dobre 
przeprowadzenie tego zagórnickiego przedsięwzięcia. 

jd Fot. Jadwiga Janus

Zagórnik: Do osiedla Świątkówka 
po gładkim asfalcie

Na zagórnickie osiedle Świątkówka można dojechać ma-
lowniczą trasą, pnącą się na sporym odcinku pod górkę. 
Teraz droga ta zyskała nowy asfalt i została gruntownie 
wyremontowana.

Bardzo przyjemnie zaskoczeni byli kierowcy korzystający z ulicy 
Spacerowej (zob. foto). Jezdnia między przejazdem kolejowym 
a Krakowską ma nową nawierzchnię. Jak dowiedzieliśmy się od 
sołtys Inwałdu Grażyny Stuglik-Nizio, to rezultat tego, że znala-
zły się oszczędności w budżecie gminy i dzięki temu przeprowa-
dzono remont. Nasza rozmówczyni podkreśla, iż ze Spacerowej 
korzystają nie tylko inwałdzianie, ale również zagórniczanie oraz 
andrychowianie.
Po remoncie jest także ulica Gościnna. To zadanie PKP, które 
zrekonstruowały drogę po modernizacji linii kolejowej. Jak za-
uważa sołtys, trwają także roboty na innych drogach, które były 
wykorzystywane przez ciężkie pojazdy do dowożenia materiałów.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Inwałd: Spacerowa 
i Gościnna gotowe

Dwie ulice w Inwałdzie, znajdujące się w sąsiedztwie mo-
dernizowanej linii kolejowej 117, doczekały remontów. 
Inwestycjami podzieliły się Urząd Miejski w Andrychowie 
oraz PKP. 
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Były jednak pewne zastrzeżenia. Wielu kierowców sygnalizowało 
nie najlepiej wykonane „obudowy” studzienek kanalizacyjnych. 
Znajdują się poniżej poziomu asfaltu. Samochodowe wahacze 
i resory były więc tam testowane, zwłaszcza po zmroku, gdy ich 
nie widać. Chodziło zwłaszcza o studzienki znajdujące się bliżej 
chodników i kostek oddzielających jezdnię od trotuaru. Wykona-
no zatem jeszcze pewne poprawki. Z jakim rezultatem? Odpo-
wiedź pozostawiamy czytelnikom. Przypomnijmy, iż Garncarska, 
to droga powiatowa zarządzana przez wadowickie starostwo.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Jak dowiedzieliśmy się od kierownika Wydziału Inwestycji i Dro-
gownictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie, inwestycja na 
Wspólnej kosztowała 276 tysięcy złotych i obejmowała wzmoc-
nienie podłoża, wykonanie nakładki asfaltowej oraz odwodnienia 
na długości bez mała ćwierć kilometra. Podobny zakres prac, ale 
na krótszym odcinku obejmuje przedsięwzięcie na ulicy Za Gra-
pą-bocznej. Urząd Miejski zapłaci za to około 135 tysięcy zło-
tych.
Sołtys Bolęciny Aleksander Oboza powiedział nam dodatkowo, 
że na Wspólnej-bocznej droga ma szerokość trzech metrów. Wy-
konano tam prócz nakładki asfaltowej, także zjazdy do posesji 
i pobocza. Podobne parametry posiada Za Grapą-boczna. Miesz-
kańcy sołectwa, jak zaznacza nasz rozmówca, oczekują kolejnych 
inwestycji tak tych na drogach gminnych jak i powiatowych.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Szybkie prace na Garncarskiej

Bardzo szybko uwinęła się ekipa remontująca ulicę Garn-
carską. Roboty trwały ledwie tydzień i nie trzeba było 
przedłużać terminu ich wykonania, a taka groźba była, 
gdyż start nastąpił z kilkudniowym opóźnieniem. 

Powstający etapami od 2019 roku trakt przy Szkolnej służy tak 
pieszym jak i daje możliwość mijania się samochodom. Jezdnia 
nie jest bowiem zbyt szeroka. Koszty inwestycji pokryto z Fun-
duszu Sołeckiego oraz z budżetu gminy Andrychów. Nowy wy-
gląd uzyskała ulica Bielska-boczna w okolicy, gdzie znajduje się 
pierwszy przystanek przy wjeździe do Roczyn z Andrychowa. Na 
miejscu wyboistej drogi gruntowej powstała asfaltówka. 

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Sułkowice-Bolęcina: 
Wspólna gotowa, Za Grapą zmienia się

Zakończono prace przy remoncie ulicy Wspólnej-bocznej 
(do numeru 158) w Sułkowicach-Bolęcinie. W tym samym 
sołectwie dobiegły końca roboty na ul. Za Grapą-bocznej 
w tym samym sołectwie.

Roczyny: Pobocze na Szkolnej 
i Bielska-boczna

Zakończył się drugi etap budowy pobocza przy ul. Szkolnej 
w Roczynach. Natomiast jedna z miejscowych ulic bocz-
nych od Bielskiej z drogi gruntowej stała się asfaltówką.
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Jak dowiedzieliśmy się od radnego Pawła Łysonia oraz sołtysa 
Tomasza Fijołka, inwestycja kosztowała nieco ponad 33 800 
złotych. Powstała na zasadzie współfinansowania przez Urząd 
Miejski w Andrychowie, który przekazał jedną trzecią tej kwo-
ty. Miejscowa Rada Sołecka dołożyła resztę, czyli większą część 
potrzebnych środków finansowych. Radny Paweł Łysoń pod-
kreśla bardzo dobrą współpracę między władzami gminy a soł-
tysem i całą Radą Sołecką, czego jednym z wielu efektów jest 
wspomniany plac zabaw. Będzie to obiekt niezwykle przydatny, 
zwłaszcza na wiosnę i w cieplejsze dni. 

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Zagórnik: Powstał plac 
zabaw przy przedszkolu
Wprawdzie w zimowych warunkach, ale został odnowio-
ny plac zabaw przy zagórnickim przedszkolu. Wysłużone, 
nietrwałe urządzenia drewniane zastąpiono metalowymi.

- To już była najwyższa pora, bo niejednokrotnie trudno nam dojechać do wy-
padków czy innych zdarzeń wymagających naszej pilnej interwencji – mówi 
komendant SM Krzysztof  Tokarz. - Trzeba się przedzierać. Teraz z po-
jazdem uprzywilejowanym będzie nam łatwiej, obowiązuje pierwszeństwo. Szef  
strażników miejskich podkreśla, że nim doszło do „uzbrojenia” ra-
diowozu, funkcjonariusze przeszli niełatwe kursy zakończone egza-
minem. Trzeba było wykazać się m.in. jazdą po macie poślizgowej, 
co nie jest łatwą sztuką. Uprawnienia do jazdy pojazdem uprzywi-
lejowanym uzyskała większość andrychowskich strażników. Jeszcze 
tylko dwóch czeka na swoją kolej i kursy w styczniu.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Straż Miejska z kogutem
Radiowóz andrychowskiej Straży Miejskiej został wypo-
sażony w atrybuty pojazdu uprzywilejowanego. Nad da-
chem pojawił się podłużny, charakterystyczny kogut. 

Obiekt powstanie najprawdopodobniej na początku przyszłego 
(tj. 2022) roku, gdyż wykonawca ma czas 12 miesięcy na realiza-
cję inwestycji. Do zakresu przedsięwzięcia należą nie tylko prace 
budowlane, ale także doprowadzenie przyłączy wodnych, kana-
lizacyjnych jak również instalacji elektrycznych. Do firmy, która 
wygra przetarg należeć będzie również wykonanie elementów za-
gospodarowania terenu przy powstającym bloku. Szczegóły do-
tyczące inwestycji można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Andrychowie.

jd Fot. Archiwum Nowin Andrychowskich

Kolejny budynek socjalny
Władze Andrychowa zdecydowały o kontynuowaniu budow-
nictwa socjalnego przy ulicy Batorego. Ma powstać drugi blok, 
na którego wybudowanie i urządzenie ogłoszono przetarg.
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Jak dowiedzieliśmy się od radnego Pawła Łysonia, na boisku 
sportowym LKS Gronie Zagórnik zostało zamontowane długo 
oczekiwane przez sportowców oświetlenie. - Inwestycja ta została 
zrealizowana dzięki Urzędowi Miejskiemu w Andrychowie (dofinansowa-
nie w kwocie 17 tys. zł) oraz dzięki sponsorowi Mieczysławowi Cichoniowi, 
który przekazał na ten cel 25 tys. zł – informuje radny. - Firma Pana 
Cichonia zajęła się budową całego oświetlenia, poprzez postawienie słupów 
aż do zawieszenia lamp. Dzięki tej pracy, członkowie klubu LKS Gronie 
mogą cieszyć się nowym wyposażeniem ich obiektu i trenować bez względu 
na porę dnia. Jako Radny Gminy Andrychów chciałbym bardzo serdecznie 
podziękować Burmistrzowi Tomaszowi Żakowi, jego zastępcom oraz firmie 
Pana Mieczysława Cichonia za wsparcie, współpracę i przekazanie środ-
ków finansowych na tą inwestycję.

jd Fot. Paweł Łysoń

LKS Gronie Zagórnik: 
Można grać po zmroku

Z górskiego, atrakcyjnie położonego boiska LKS Gronie 
Zagórnik do tej pory nie można było korzystać po zmro-
ku. To się jednak zmieniło...

Z najważniejszych zadań przewidziano kontynuację przebudowy 
drogi Andrychów – Nidek, rezerwując na ten cel 2,9 mln zł. Re-
montowana będzie ulica Długa w Targanicach w kierunku Brzezin-
ki Dolnej. Ma to kosztować 1,2 mln zł. W planach ujęta jest także 
przebudowa, a właściwie kontynuacja przebudowy drogi powiatowej 
w Rzykach, gdzie przewidziano wykonanie chodnika i rozbudowę 
trasy rowerowej w kierunku Praciaków. Pochłonie to 622 tysiące 
złotych. Władze powiatowe będą na ten cel aplikować o pozyska-
nie środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej. Na tym 
nie koniec, jak dowiedzieliśmy się od radnego Mirosława Nowaka, 
udało się, między innymi z jego inicjatywy, wprowadzić do budże-
tu powiatowego 2 miliony złotych na bezpieczeństwo na drogach. 
Z tej puli będą budowane chodniki i pobocza, wedle pewnego algo-
rytmu, w podziale na poszczególne jednostki samorządu terytorial-
nego. Andrychowska gmina otrzyma około 380 tysięcy złotych, co 
pozwoli – jeśli znajdą się pieniądze w budżecie Urzędu Miejskiego 
– na ostateczne dokończenie budowy chodnika przy ulicy Racławic-
kiej w Sułkowicach-Bolęcinie aż do mostu na granicy z Rzykami. Są 
też dobre wiadomości dla „Bawełnianki” czyli Zespołu Szkół Nr 2 
w Andrychowie. Władze powiatu chcą przy placówce wybudować 
za ponad 127 tys. zł boisko sportowe. Budżet powiatu wadowickiego 
po stronie dochodów zamyka się sumą ponad 177 milionów złotych, 
a wydatków około 197 mln zł. Deficyt będzie pokryty rezerwami na 
koncie bankowym oraz kredytami. Nakłady inwestycyjne w całym 
powiecie wyniosą 25,5 mln zł.              jd

Budżet powiatowy 
uchwalony jednogłośnie

Bardzo spokojny przebieg miała ostatnia (18 grudnia) se-
sja Rady Powiatu w Wadowicach. Uchwalono, i to jedno-
głośnie, budżet powiatu na 2021 rok. Gmina Andrychów 
może liczyć na kilka znaczących inwestycji. 

- Wszyscy jesteśmy Sami Swoi – podkreślają właściciele restauracji. 
- Choć jesteśmy w trudnej sytuacji, postanowiliśmy, jak co roku wspomóc 
potrzebujących. Dlatego zorganizowaliśmy tę akcje! Polega ona na tym, że 
w okresie zimowym, w każdą niedzielę (od 20.12.2020 do 21.03.2021) 
będziemy dostarczać gorące obiady dla Schroniska dla Bezdomnych Męż-
czyzn w Andrychowie. W końcu wszyscy jesteśmy Sami Swoi.

Właściciele restauracji dziękują za wsparcie firmom: Hurtownia 
OWOC, WoPak, Ambi, Sklepy firmowe Kabanos.

p

Piękny gest Restauracji 
SAMI SWOI
Inicjatywa „Swoi Samym” polega wsparciu Schroniska dla 
Bezdomnych Mężczyzn w Andrychowie w okresie zimowym. 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRZY BASENIE 
(Andrychów, al. Adama Wietrznego 3) zaprasza osoby 
powyżej 75 roku życia na bezpłatne szczepienie p/gry-
pie sezonowej. Rejestracja pod numerami: Przychod-
nia Andrychów: 334446763 | 334446766 | 338704990 | 
338724980. Przychodnia Targanice: 338751227

Bezpłatne szczepienia przeciw 
grypie sezonowej dla seniorów 75+
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Oficjalne wręczenie tytułów nastąpi na jednej z tegorocznych, uroczy-
stych sesji powiatowych. Dodajmy, że uchwały przeszły niejednomyśl-
nie, gdyż jeden z radnych wstrzymywał się od głosu. Kto zatem został 
zasłużonym? Rozpocznijmy od osób związanych z ziemią andrychow-
ską. Na wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości tytuł przyzna-
no księdzu prałatowi Stanisławowi Czernikowi, proboszczowi parafii 
Św. Macieja, dziekanowi dekanatu Andrychów. - Obok spraw duchowych, 
ks. prałatowi Stanisławowi Czernikowi bliskie jest krzewienie idei patriotyzmu oraz 
wrażliwość społeczna – czytamy w uzasadnieniu. - Po przybyciu do Andrychowa 
objął szeroką pomocą Kuchnię Św. Brata Alberta. Pomagał w wyposażeniu domu 
dla bezdomnych. Po tragicznej w skutkach powodzi w 2005 roku ks. S. Czernik 
nawiedził poszkodowane rodziny i zorganizował dla nich pomoc materialną. Wnio-
skodawcy wskazują na wiele innych działań proboszcza, w tym m.in. na 
organizację Mszy za Ojczyznę we współpracy ze środowiskami patrio-
tycznymi czy powstanie obok kościoła Ołtarza Ojczyzny z wmurowaną 
ziemią z Katynia i Smoleńska. 
Tytułem „Zasłużony dla Powiatu Wadowickiego” uhonorowano także 
andrychowianina Jana Nowaka. To również inicjatywa Klubu Radnych 
PiS. Był wieloletnim (1970 – 2000) pracownikiem Wytwórni Silników 
Wysokoprężnych. Wraz z Lechem Kasperkiem i Józefem Ramendą 
tworzył struktury „Solidarności” w tym zakładzie. Aktywnie działał 
w tym związku. Przedostał się na teren strajkującej Stoczni Gdańskiej 
w sierpniu 1980 roku. W stanie wojennym prowadził podziemną działal-
ność związkową, drukował i rozpowszechniał ulotki oraz wydawnictwa 
drugiego obiegu. Aresztowany w marcu 1982 roku, trafił do Aresztu 
Śledczego w Krakowie. Wyrokiem sądu wojskowego został skazany na 
półtora roku pozbawienia wolności. Po powrocie do WSW obniżono 
mu pensję, był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa i Milicję 
Obywatelską. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin. W 1988 roku 
na nowo zaczął tworzyć struktury NSZZ „Solidarność”. - Od wielu lat 
Pan Jan Nowak mocno angażuje się w życie społeczne Powiatu Wadowickiego – 
napisano w uzasadnieniu. - Od 1983 roku jest inicjatorem Mszy za Ojczyznę, 
sprawowanych z okazji świąt narodowych. W latach 1984 – 1989 organizował 
(wspólnie z ks. Stanisławem Sikorą z parafii Św. Macieja) kolonie letnie dla dzieci 
członków „Solidarności”. Po upadku komunizmu, organizował w Andrychowie, po-
święcone tematyce społecznej, spotkania ze znanymi gośćmi. m.in. obecnym Prezyden-
tem Andrzejem Dudą czy aktualnym szefem Gabinetu Prezydenta RP Krzysztofem 
Szczerskim. Współorganizował też wystawy poświęcone bł. ks. Jerzemu 
Popiełuszce oraz 40-lecia powstania „Solidarności”. Wraz z ks. prała-
tem należy do grona pomysłodawców powstania Ołtarza Ojczyzny. Jan 
Nowak zasiada we władzach Związku Więźniów Politycznych Okresu 
Stanu Wojennego. Kolejnym zasłużonym na wniosek ponadpartyjnej 
grupy radnych został nieżyjący już Gustaw Studnicki. To doktor mate-
matyki, autor 38 książek i wielu publikacji (w tym także na łamach No-
win Andrychowskich) na temat historii regionu. Ponadto tytułami tymi 
uhonorowano działaczy NSZZ „Solidarność z Wadowic – Zdzisława 
Szczura i nieżyjącego Józefa Zemana.
Na tej samej sesji uchwalono „Strategię Rozwoju Powiatu Wadowickie-
go na lata 2021 – 2027”. Dokument wyznacza kierunek rozwoju na-
szego powiatu na najbliższe siedem lat i jest podstawą do ubiegania się 
o środki z Unii Europejskiej.

jd 

Powiat z zasłużonymi
29 grudnia zorganizowano drugą w tym miesiącu i za-
razem ostatnią w roku 2020 sesję Rady Powiatu w Wa-
dowicach. Pięciu osobom nadano tytułu „Zasłużony dla 
Powiatu Wadowickiego”. Nie brakuje w tym gronie osób 
związanych z Andrychowem.

Autobusy kursujące m.in. na trasie Kęty – Andrychów – Kęty 
mają nową numerację.
Autobus kursujący na trasie Kęty (przez Roczyny, Czaniec) – An-
drychów dotychczasowy numer 2 zmieniony został na 142
Autobus kursujący na trasie Kęty (przez Bulowice) – Andrychów 
dotychczasowy numer 10 zmieniony został na 140.
Autobus kursujący na trasie Bielsko-Biała (prze Kozy, Kęty Pod-
lesie, Kęty, Bulowice) – Andrychów ma numer 110.

Źródło: Kęty.pl

Zmiana numeracji 
W związku z przystąpieniem Gminy Kęty do Beskidzkie-
go Związku Powiatowo-Gminnego, od 1 stycznia 2021 
r. nastąpiła zmiana numeracji linii komunikacyjnych. Od 
nowego roku obsługę w zakresie transportu publicznego 
świadczy nowy przewoźnik, czyli Komunikacja Beskidzka 
(dawny PKS Bielsko-Biała).

Punkty szczepień będą otwarte w przychodniach: „Puls” – 
Adam i Beata Rauk, Roczyny ul. Bielska NZOZ – punkt szcze-
pień Andrychów ul. Krakowska 140a, „Przy Basenie”, al. Ada-
ma Wietrznego, NZOZ „Vena” ul. Starowiejska.

jd

Gdzie będzie można się zaszczepić?

Rządowy portal gov.pl opublikował wykaz placówek 
służby zdrowia, w których można się zaszczepić przeciw-
ko koronawirusowi. Na liście znalazły się trzy placówki 
z gminy Andrychów.
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Odpowiedź ministra w sprawie 

quadów i motocykli
Jakiś czas temu informowaliśmy naszych Czytelników, że na apel Burmistrza Andrychowa posłowie Dorota Niedziela 
i Marek Sowa złożyli interpelację w sprawie rejestracji wszelkich quadów i motocykli crossowych, z którymi są coraz 
większe kłopoty na terenach leśnych i górskich. 5 stycznia z biura poseł Niedzieli dostaliśmy odpowiedź ministerstwa 
– wszelkie pojazdy mechaniczne mają być rejestrowane.

Wszystko zaczęło się od dramatycznego zajściach na Pańskiej 
Górze z udziałem dwóch motocyklistów i pieszego. Doszło 
wówczas do starcia, w którym pieszy użył wobec jednego z mo-
tocyklistów noża i dotkliwie ranił go w rękę. Wybuchła medialna 
wrzawa, ale sprawa nie jest do końca jasna, kto zaczął i dlaczego 
spacerowicz z psem użył w tym starciu noża? Tę kwestię w osob-
nym śledztwie bada policja.

Tymczasem całe to zajście sprowokowało też dyskusję na temat 
samych rajdów po górach, które urządzają motocykliści i kierow-
cy quadów. Turyści, spacerowicze oraz sami mieszkańcy zaczę-
li sypać przykładami swoich „przygód” z watahami rajdowców. 
Swoją opinię od dawna mają też sprecyzowaną leśnicy, którzy są 
odpowiedzialni nie tylko za gospodarkę leśną, ale też za porządek 
w lasach. Niebagatelna w tej sprawie jest nie tylko ekologia, ale 
przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych.

Dlatego Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak zaapelował do po-
słów z naszego regionu, aby postarali się zmienić prawo w tej 
kwestii i wymusili rejestrację wszelkich pojazdów. Najtrudniejszą 
bowiem sprawą jest jakakolwiek identyfikacja rajdowców – ich 
pojazdy są nieoznakowane, a oni sami w kaskach z ciemnymi szy-
bami.

Na apel burmistrza zareagowali tylko Dorota Niedziela i Marek 
Sowa. Skierowali interpelację do Marszałek Sejmu i do ministra 
infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie rejestracji wszyst-
kich pojazdów typu quad i motocykli typu cross. 5 stycznia, z biu-
ra poseł Doroty Niedzieli dostaliśmy odpowiedź, jaką przesłało 
do nich i do Marszałek Sejmu ministerstwo. Pod odpowiedzią 
podpisał się z upoważnienia ministra Adamczyka Rafał Weber, 
sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Ministerstwo odpowiada jednoznacznie, że: 

„Obowiązkowi rejestracji i sprawdzenia spełnienia warunków dopuszczenia 
pojazdu do ruchu drogowego podlega pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, 
pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej, motorower 
i przyczepa. Przepis ten dotyczy również motocykli i pojazdów czterokoło-
wych (tzw. „quadów”), które są pojazdami samochodowymi w rozumieniu 
ww. ustawy.”

I dalej:

„W kwestii poruszania się pojazdami poza drogami publicznymi na ob-
szarach leśnych oraz na terenach objętych formami ochrony przyrody należy 
wskazać, że (…) drogi (również w obszarach leśnych), parkingi oraz place 
przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg 
publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami we-
wnętrznymi. Przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym stosuje się również 
na drogach wewnętrznych, zgodnie z art. 1 ust. 2 tej ustawy, jeżeli jest to 
konieczne dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz w zakresie 
wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych.”

Na koniec sekretarz stanu Weber pisze: „W mojej ocenie istotą proble-
mu nie jest kwestia rejestracji pojazdów, która rozwiązana jest w przepisach 
o ruchu drogowym w sposób zgodny z europejskimi procedurami systemu do-
puszczania pojazdów do ruchu drogowego i nie wymaga zmiany. Poruszony 
problem dotyczy nagminnego i świadomego łamania istniejących przepisów 
oraz zakazów wjazdów na tereny leśne przez kierujących pojazdami. Klu-
czowe dla jego rozwiązania powinno być skuteczne wykorzystanie dotychcza-
sowych uprawnień właściwych służb i wynikające z tego dla popełniających 
wykroczenia poczucie nieuchronności kary, sprawy te jednak pozostają poza 
kompetencją MI. Niezależnie uważam, że pomocne mogłyby być także dzia-
łania edukujące społeczeństwo w zakresie korzystania z terenów leśnych lub 
parków narodowych, jak również konsekwencji nieprzestrzegania przepisów 
dotyczących tego korzystania, prowadzone przez właścicieli lub zarządców 
tych terenów. Kwestie te jednak nie znajdują się we właściwości Ministerstwa 
Infrastruktury.”

Cały list z ministerstwa zamieszczamy na radioandrychow.pl
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Pewnego dnia nasza pani nie pojawiła się na lekcji. Za to pojawiła 
się inna pani. Dużo ładniejsza i młodsza, ale jesz-
cze groźniejsza. Coś zadała, pogroziła, że 
jak ktoś się ruszy lub słowem odezwie, to... 
I poszła. Wróciła, gdy właśnie obracałam się 
do sąsiada zza pleców, by pożyczyć gumkę do 
mazania. Młoda i ładna pani postawiła mnie 
w kącie. Szarpiąc mnie za włosy, wyrywa-
ła mi ich garść. Do tego darła się niemi-
łosiernie …
Wiele lat później ona wciąż była nauczyciel-
ką, a ja studentką pedagogiki. W szkole, w której 
odbywałam praktykę, los posadził nas przy jed-
nym stole, obok siebie. Zagadywała o tym, o tam-
tym. Wydawało mi się, że powinna być zawsty-
dzona albo przynajmniej mnie przeprosić. A ona 
nic. Najwyraźniej tamta mała dziewczynka, tamto 
zdarzenie nie miało dla niej żadnego znaczenia. 
Zastanawiałam się, czy jej przypomnieć, jak upo-
korzyła mnie, sponiewierała i poniżyła. Jakie mia-
łam poczucie niesprawiedliwości, że wymierzyła mi 
karę, nie dając żadnej szansy na usprawiedliwienie się… 
naprawdę chciałam tylko pożyczyć gumkę „myszkę”. 
Pierwszy raz w życiu stałam w kącie… Ona podeszła do sprawy 
rutynowo. Dla mnie był to niewyobrażalny wstyd. Choć minęło 
ponad pół wieku od tamtego zdarzenia, nikt nigdy, ani wcześniej, 
ani później nie poniżył mnie jak ona. 
Jednakże to ona, a nie moi wykładowcy z Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, udzieliła mi jednej z ważniejszych lekcji. Siedząc obok 
tej doświadczonej nauczycielki, ja – studentka, dostrzegłam jej 
krótkowzroczność. Bo przecież nikt z nas nie pozostaje wiecz-
nie pierwszoklasistą, dojrzewamy do różnych ról. Nauczycielska 
władza to władza krótkiego zasięgu. Nawet się nie spostrzeżemy, 
a role się odwracają. Nasi uczniowie zostają lekarzami, pielęgniar-
kami, urzędnikami… Przychodzi moment, że zaczynamy od nich 
zależeć. Jeśli uda się zawczasu zadbać o relacje oparte na szacun-
ku nauczyciela do ucznia, jest szansa, że tym samym szacunkiem 
zostaniemy obdarowani w przyszłości, gdy zostaniemy petentami 
swoich uczniów. Przecież tego nigdy nie wiemy, kiedy nasze drogi 
znów się przetną. Więc… opłaca się szanować ludzi. Nawet tych 
małych. Przy tamtym stole zrozumiałam, jaką nauczycielką być 
nie chcę.

***
Rozmowa 
z Dariuszem Wój-
cikiem – profesorem 
geografii politycznej 
Uniwersytetu Oxfordzkiego zainspirowała mnie do szuka-
nia wśród pracowników naukowych oraz studentów uczelni euro-
pejskich innych andrychowian. Szczególną moją ciekawość budziły 
i budzą drogi wiodące z małego beskidzkiego miasteczka do celów 
stawianych sobie przez młodych ludzi. Okazało się, że znajdywanie 
takich interesujących osób nie jest wcale szukaniem igły w stogu 
siana, ale nie wszyscy chcą opowiadać o swojej karierze. Niemniej, 
zdarzyła się rzecz intrygująca. Z początku te rozmowy o osiągnię-
ciach młodych andrychowian wydały mi się powodem do dumy. 
Z dumy zrodziła się… zaduma. 
Pomiędzy pogawędką z 20-letnim Piotrem – studentem Uniwersy-
tetu w Cambridge a 27-letnią Karoliną doktorantką z Uniwersytetu 
w Tromsø ukazały się wyniki sondażu przeprowadzonego przez 
Ipsos dla OKO.press. Pytanie, które zadali ankieterzy brzmiało: 
„Czy gdybyś miał/a możliwość, wolałbyś żyć i pracować w innym 

Od dumy do zadumy
W drodze do grobu moich rodziców mijam grób mojej nauczycielki. Zawsze odwracam wtedy głowę. Tak jakbym 
chciała odwrócić głowę od złych wspomnień. Bo „moja pani”, która była nią od pierwszej do czwartej klasy stosowała 
specyficzne metody wychowawcze. Biła nas wieszakiem; najczęściej po łapach. Rzadko mówiła, raczej krzyczała. Nie 
pamiętam, czy nasza pani się uśmiechała. Nigdy z nami nie rozmawiała. Nigdy nie zwracała się do nas po imieniu. 
Mieliśmy po siedem lat i byliśmy dla niej tylko nazwiskami. Mimo że moja pani nigdy mnie nie uderzyła, bardzo się jej 
bałam. I zapewne o ten strach jej chodziło. To dawało władzę nad czterdziestką dzieciaków. Jakimś jej usprawiedliwie-
niem może być fakt, że pedagogika tamtych czasów nie stosowała w praktyce innych metod. 
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kraju niż Polska?”. 64% Polaków w wieku 18 – 29 lat odpowiedzia-
ło, że woleliby żyć i pracować poza Polską. 64%! 
Gdy Joe Biden – prezydent elekt ogłosił nominację Kamali Harris 
na pierwszą w historii USA kobietę – wiceprezydentkę, ta w swoim 
wystąpieniu powiedziała znamienne dwa zdania: „Mogę być pierw-
szą kobietą na tym stanowisku, ale nie będę ostatnia. Każda mała 
dziewczynka oglądająca dzisiejszy wieczór widzi, że to kraj możli-
wości”. 
MOŻLIWOŚCI – to słowo klucz. Słowo, z powodu którego 
z większości rodzin moich znajomych, ich synowie czy córki już 
wyjechali, a sondaż Ipsos zdradza nam, jak wielu młodych ma to 
na uwadze. Trudno się im dziwić. I trudno nie zgodzić się z Lesz-
kiem Moczulskim, historykiem i politykiem, który w bardzo cieka-
wym wywiadzie udzielonym „Wyborczej”, stwierdził, że skupiony 
na utrzymaniu w ryzach rządzącej koalicji, szef  partii będący głową 
państwa nie ma ani wizji tego państwa, ani Europy, ani przyszłości. 
Zapewne młodzi też mają tego poczucie. Jeśli nie są „dziećmi par-
tii” – TEJ partii – ich możliwości rozwoju, działalności wymagającej 
otwartości i wolności, wreszcie awansu są mocno ograniczone. Być 
„Misiewiczem dobrej zmiany” to co najwyżej finansowa satysfakcja. 
Są ludzie, którzy hołdują wartościom innym niż pieniądze. Dlatego, 
biorąc przyszłość w swoje ręce, w innych miejscach chcą szukać 
szansy na rozwój i powodu do dumy ze swojego życia.
 

***
Każde dziecko, każdy młody człowiek ma w sobie potencjał twór-
czy. Zadaniem szkoły powinno być jego odkrycie i skierowanie na 
właściwe tory. Zadaniem państwa – stworzenie MOŻLIWOŚCI 
rozwoju, a w dalszej kolejności czerpanie korzyści od intelektualnych 
po materialne. W moim przekonaniu, rozwój państwa jest pochod-
ną rozwoju jednostek. Bo przecież to młodzi, zdolni ludzie będą 
kiedyś zakładać i rozwijać swoje firmy, tworzyć wynalazki, dzieła 
sztuki, odkrywać, co nieodkryte… Wreszcie, to oni będą płatnikami 
podatków, a więc głównym źródłem zasilającym skarb państwa.
Mam wrażenie, jakby władze mojego kraju zatrzymały się na prze-
konaniu, że bogactwo to to, co tkwi pod ziemią; wystarczy się do 
niego dokopać… To połowiczna prawda. Bogactwo tkwi w czło-
wieku, w jego potencjale twórczym; wystarczy pozwolić mu dojść 
do głosu i dać wolność wyboru i działania. 
Młodzi, którzy wyszli na ulice, by protestować, domagają się pod-
miotowości we własnym kraju. Chcą móc decydować o swoich 
wyborach. Ale władza z młodymi nie chce rozmawiać. Tylko, jak 
moja pani z pierwszej klasy, wyciąga wieszak z potężnego biurka 
– zwanego wtedy katedrą i wali po łapach ile wlezie. Na dodatek 
za cokolwiek. Tak teraz, jak kiedyś sięgnięcie po gumkę „myszkę”, 
wszystko nosi znamiona przestępstwa. Jak dziewczynkę z kucykami 
stawiało się w kącie, tak kilkunastolatków wsadza się do suk i roz-
wozi po komisariatach. Młodzi mają się bać swojego państwa, jak ja 
się bałam swojej pani.

***
- Myślenie perspektywiczne jest obce partii rządzącej – mówił we wspo-
mnianym wywiadzie Leszek Moczulski. Też mam takie odczu-
cie. Zawężenie uwagi władzy, a właściwie dwóch władz, bo 
i państwowej, i kościelnej do macic młodych obywatelek jest 
czymś tak krótkowzrocznym, jak oparta na przemocy taktyka
mojej nauczycielki. 

Oprócz tych, którzy już wyjechali, 64% młodych, zdrowych, 
zdolnych potencjalnych płatników podatków, chce wyjechać, co 
oznacza, że walutami innymi niż złotówki będą zasilać budżety 
różnych państw. Jaki z tego wynika wniosek dla rządu? Finanso-
wanie „darów +” mocno się skomplikuje. Nie mówiąc o wypła-
cie świadczeń emerytalno – rentowych będących podstawowym 
źródłem utrzymania obecnych i przyszłych emerytów.

***
Jest w liczbie 64% i wstyd, i strach. Wstyd, że w niedalekiej per-
spektywie, Polska zamiast krajem MOŻLIWOŚCI może stać się 
krajem opuszczonym przez młodych. W konsekwencji czego, 
wdrażany aktualnie program „Służba Zdrowia minus”, może 
zostać wzbogacony o program „Emerytura minus”. 
Ani Mateusz Morawiecki ogłoszony ewangelistą, ani Matka Bo-
ska, której zawierzono służbę zdrowia, nie są w stanie uczynić 
tyle dla dobrostanu „młodych inaczej”, co „młodzi naprawdę”: 
ich energia, zdolności, potencjał od intelektualnego po seksu-
alny! Dlatego, trzymam kciuki za młodych! Za ich rewolucję! 
Czy słyszeli Państwo jak Karolina Fryt śpiewa „Przeciągam 
się jak co rano, między promieniem słońca a smugą kurzu…”. 
Muzyka, słowa, głos – wszystko należy do niej! Wszystkim tym 
wyraża siebie. Daje wyraz swojej wrażliwości i uważności! Ma 
dopiero 16 lat.
Czy widzieli Państwo spektakl „Orfeusz” zagrany przez liceali-
stów ze szkolnego teatru C’est la vie? Są rówieśnikami Karoliny, 
a grają tak, jakby byli profesjonalistami. Grają tak, że ja wierzę 
ich słowom. Żeby dokonać takiego cudu, trzeba mieć świado-
mość wagi słów. 
Gdy ochłonęłam z zachwytu, zrodziło się pytanie o MOŻLI-
WOŚCI rozwoju tych talentów. W kontekście tego, że polityka 
ministra kultury doprowadziła do marginalizacji najważniej-
szych polskich scen teatralnych, festiwali literackich, programu 
radiowego z wyższej półki intelektualnej i estetycznej, a powód 
do dumy z powodu zdobycia literackiej nagrody Nobla przez 
Polkę zredukowano w TVP do pogardliwych komentarzy, nie-
stety… nie udało mi się tych MOŻLIWOŚCI dostrzec.
Karolina, aktorzy ze szkolnego teatru C’est la vie, moi rozmów-
cy: studenci i naukowcy z Nowinowych wywiadów – to młodzi 
andrychowianie. Są wyjątkowi, ale nie są wyjątkiem. Pewnie każ-
de małe miasteczko i wielkie miasto może się poszczycić kimś 
takim jak oni.
Życzmy sobie wszyscy, żeby 64% młodych, zdolnych, godnych 
naszego podziwu Polaków, na zadane im pytanie:„Czy gdybyś 
miał/a możliwość, wolałbyś żyć i pracować w innym kraju niż 
Polska?”, odpowiedziało zdecydowanie i z przekonaniem: „Nie. 
Nie wolałbym żyć i pracować w innym kraju niż Polska. Bo Pol-
ska to kraj niewyczerpanych i realnych MOŻLIWOŚCI!”
Życzmy sobie i tego, aby ci, którzy nie znajdują powodu, by 
wrócić do kraju, wreszcie ten powód znaleźli. Wszak od obec-
ności i aktywności młodych zależy jakość zwykłego, codzienne-
go życia pokoleń znajdujących się już po drugiej stronie krzywej 
Gaussa. 

Jadwiga Janus
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Zacznę od gratulacji tytułu magistra, bo wiem, że obroniłaś 
go dopiero co.
A dziękuję. Obroniłam się we wrześniu, więc można powiedzieć, 
że dopiero co…

To teraz poproszę o szczegóły. Co studiowałaś? Czego do-
tyczyła twoja praca magisterska?
Studiowałam szeroko rozumiane media na Uniwersytecie Am-
sterdamskim. W skrócie, moja praca końcowa dotyczyła cyfro-
wych miast i inteligentnych technologii jakich się używa w takich 
miastach. Te technologie zbierają dane i na ich podstawie uspraw-
niają różne procesy, a także automatyzują wiele z nich.
Takie systemy, bez ingerencji człowieka, mają wpływać na popra-
wę życia mieszkańców. 

Proszę, podaj jakiś konkretny przykład. Bo przyznam, że 
gdy padło hasło „media” pomyślałam o telewizji, prasie, 
portalach internetowych; czyli wąsko i stereotypowo. Teraz 
rozumiem twoją uwagę… szeroko rozumiane media. 
Każde miasto ma swoją specyfikę i skupia się na jakimś aspekcie; 
na ekologii, na bezpieczeństwie, usprawnieniu ruchu drogowego 
itp. Ostatecznie, wszystkie dążą do polepszenia życia mieszkań-
ców. Na przykład w Amsterdamie zwraca się dużą uwagę na eko-
logię. Za pomocą kamer dokonuje się rozeznania, jak dużo śmieci 
pojawia się w szczególnie popularnych miejscach i się przelicza, 
jak często powinna tam jeździć śmieciarka. Oczywiście, nikt nie 
siedzi przed monitorem, nie obserwuje i nie liczy tych śmieci, 
tylko jest coś takiego jak „mashine learning”, który uczy system 
jak rozpoznawać pewne obiekty. System rozpoznaje obiekt (tu 
śmieci), zbiera dane (ile jest tych śmieci) i wydaje dyspozycje (czę-
stotliwość wyjazdu śmieciarki). Inny przykład… System, dzięki 
sensorom, gromadzi dane, przetwarza je i w ten sposób policja 
jest w stanie przewidzieć, gdzie mogą odbywać się jakieś zamiesz-
ki, w które miejsce należy wysłać prewencyjnie więcej patroli. 
To są tylko dwa przykłady, jak zaczynają działać cyfrowe miasta. 
System, wcześniej niż człowiek, potrafi już: zobaczyć, rozpoznać, 
przewidzieć. I na tych etapach obecność człowieka jest zbędna. 
Te technologie są nam też w stanie pomóc w walce z koronawi-
rusem. Stosują to już Chiny. Wykorzystując wizerunek człowieka 
mogą śledzić przez całe miasto kogoś, kto ma gorączkę. Ustalić 
trasę, którą się porusza, z iloma osobami miał po drodze kontakt. 

Można taką osobę od razu zlokalizować i ją odizolować, żeby nie 
zarażała… 

Czy ludzie akceptują te technologie?
Generalnie wiedza o nich nie jest spopularyzowana. W ramach 
pracy magisterskiej przeprowadziłam badania, żeby dowiedzieć 
się, jak mieszkańcy Amsterdamu odbierają inteligentne technolo-
gie. W jakich obszarach, według nich, powinny być zastosowane? 
Wniosek z tych badań: ludzie bardzo się obawiają tych technolo-
gii. To, że dla bezpieczeństwa muszą poświęcić część prywatno-
ści, jest dla nich etycznie problematyczne. 

To bardzo interesujące, co opowiadasz. Wnioskuję, że ten 
kierunek, ta uczelnia były strzałem w dziesiątkę? 
Mam tę wadę, że interesuje mnie za dużo rzeczy naraz. Zależa-
ło mi, żeby mnie nie kierunkować się na jedną, ale otwierać na 
różne aspekty. I tu uczelnia oraz kierunek studiów sprawdziły się 
w 100%. 

O inteligentnych miastach i otwartych ludziach
Z Olą Bonati – absolwentką Uniwersytetu Amsterdamskiego rozmawia Jadwiga Janus

Uniwersytet Amsterdamski (UA) jest jednym z największych i najważniejszych w Europie. Niemal od początku istnienia 
był znany z postępowych poglądów i swobody intelektualnej badaczy. W konsekwencji tego uczelnia może pochwa-
lić się wieloma laureatami Nagrody Nobla. Priorytety zdefiniowane przed wiekami są obowiązującymi do dzisiaj. 
Wyróżnikiem UA jest jego międzynarodowy charakter. Studenci i wykładowcy pochodzą z całego świata. Blisko 90 
kierunków magisterskich prowadzi się w języku angielskim. Od niedawna, magistrem Uniwersytetu Amsterdamskiego 
jest andrychowianka, Ola Bonati. Spotykamy się w Andrychowie tuż po świętach, żeby porozmawiać o inteligentnych 
miastach i otwartych ludziach. 
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Najciekawsze jest to, że dopiero w trakcie studiów dowiedziałam 
się, że mój wydział, czyli Wydział Mediów Uniwersytetu Amster-
damskiego , należy do najlepszych na świecie. Zszokował mnie 
ten fakt. Bo nie odczułam, żeby był on jakiś specjalnie elitarny. 
Uczelnia jest bardzo międzynarodowa. Miałam szczęście, że kie-
dy zdecydowałam o studiach w Amsterdamie, ten kierunek otwo-
rzył się po raz pierwszy po angielsku. 

Policzę: polski, francuski, angielski. Holenderski?
Holenderski już mi idzie, ale jeszcze brakuje mi swobody w mó-
wieniu. Najgorsze jest to, że wszyscy w Holandii mówią po an-
gielsku. Często przechodzą na angielski, żeby mi zrobić przyjem-
ność, ale w ten sposób pozbawiają mnie możliwości poćwiczenia. 
We Francji byłam zmuszona nauczyć się francuskiego w pół roku, 
bo używanie angielskiego było źle widziane, a często niemożliwe.

Studia w Holandii są darmowe, jak w Polsce?
Nie. Państwo oferuje kredyt studencki, który jest dostępny jeśli 
pracuje się dwa dni w tygodniu. Spłacanie kredytu przewiduje się 
po dwóch latach od ukończenia szkoły i wtedy, w zależności od 
wysokości zarobków, ustalana jest miesięczna opłata. Poza tym są 
stypendia, które należą się każdemu, kto osiągnie pewną średnią 
i dofinansowania przyznawane, jeśli rodziców nie stać na finanso-
we wspieranie swego dziecka. 

I co teraz pani magister?
Moja pani promotor zachęcała mnie do poszukania doktoratu. 
Na początku się opierałam, ale dwa tygodnie temu ogłoszono 
taki doktorat na moim Uniwersytecie, który mi idealnie spasował. 
Rywalizacja o takie miejsce jest dość duża, bo jest to czteroletni 
kontrakt plus godna pensja. Przede wszystkim, to są studia, które 
bardzo rozwijają, więc zamierzam aplikować o ten doktorat. 

A jak ty się w ogóle znalazłaś w tym Amsterdamie?
To jest dość zabawna historia. Zaczęłam studiować filologię 
francuską z angielską (tzw. translację) na Uniwersytecie Śląskim, 
bo gdzieś trzeba było iść po liceum, a ja nie bardzo wiedziałam 
jeszcze, co chcę robić w życiu. Coś mi te studia nie spasowały. 
W 2012 r. postanowiłam, że pojadę do Francji, wezmę udział 
w programie edukacyjnym Au Pair i nauczę się francuskiego na 
własną rękę i na miejscu, bo wg mnie to jest najlepsza metoda. 
Pewnego razu wybrałyśmy się z koleżanką na dłuższy weekend 
do Amsterdamu. Bardzo spodobało mi się to miasto, jego klimat 
i otwartość ludzi. Pomyślałam, że fajnie byłoby tu studiować. Za-
aplikowałam na uczelnię w Amsterdamie i równocześnie w Pary-
żu. Dostałam się tu i tu, ale wybrałam Amsterdam, bo tam się po 
prostu czułam lepiej. Paryż też jest pięknym miastem, ale osobie, 
która nie ma tam rodziny, znajomych, ciężko się żyje, bo ludzie 
tam są bardziej hermetyczni. Amsterdam mnie kupił otwartością 
ludzi i to oni mieli wpływ na mój wybór. 

Z tego, co opowiadasz, wnioskuję, że w momencie, gdy 
kończyłaś andrychowskie LO, nie miałaś jeszcze pomysłu 
na siebie. 
Dokładnie tak było. Nie dość, że nie wiedziałam, co chcę robić 
w życiu, to jeszcze na koniec pojawiła się presja… trzeba iść na 

studia. Poszłam na tą translację, bo dobrze radziłam sobie z an-
gielskim… Dziś wiem, że to nie była dobra decyzja. W rezultacie, 
wszystko się dobrze ułożyło, ale musiałam wyemigrować, żeby 
się czegoś najpierw nauczyć o sobie. Myślę, że czasem warto 
zrobić przerwę, żeby dać sobie więcej czasu na poznanie siebie. 
Następstwem tego powinien być wybór drogi; nie odwrotnie. 
Według mnie, warto pojeździć trochę po świecie, popracować, 
podejmować różne wyzwania, sprawdzać się i mierzyć z różnymi 
sytuacjami. 

Powiedziałaś, że z powodu ludzi wybrałaś Amsterdam na 
miejsce nauki. Mieszkasz tam już sześć lat, więc wiesz już 
o nich wiele więcej. Podziel się spostrzeżeniami.
Holendrzy są bardzo liberalni. To jest w ich kulturze. Hołdują za-
sadzie: - Dopóki nikogo nie krzywdzisz, rób, co uważasz. Ludzie 
tam kierują się bardziej logiką niż emocjami. 

To trudno byłoby ci teraz w Polsce…
Nawet na odległość szlag mnie trafia. Nie ogarniam tego. Mam 
dużo znajomych wśród Holendrów, wielu przywiozłam do Polski 
(np. na Woodstock) . Dzięki mnie poznali wielu moich polskich 
znajomych. Nie ma dużych różnic kulturowych, żeby jedni i dru-
dzy nie mogli się dogadać. Więc Polska nie jest Holendrom obca. 
I oni nie pojmują tego, co się tu dzieje. Pytają mnie: - Ola, o co to 
chodzi? A ja mówię, że też nie rozumiem. Mieszkałam w Polsce, 
więc wiem, jak krok po kroku dokonywały się zmiany, ale nie je-
stem sobie w stanie racjonalnie wytłumaczyć ludzkich wyborów. 
Brakuje mi tej logiki. 
Holendrzy na pewno są mniej emocjonalni, jeśli chodzi o politycz-
ne sprawy. Wiedzą, że są pewne wolności, których żaden polityk 
nie śmie nawet próbować ruszać. Prawa człowieka, wolność czło-
wieka… Każdy obywatel jest w pełni świadomy swoich praw. Poli-
tyk może się co najwyżej wypowiadać na jakiś temat, ale nawet nie 
będzie próbował zachwiać status quo. W Holandii to nie przejdzie. 
Nie do pomyślenia byłoby, aby premier zakazał Holendrom prze-
mieszczania się. - Jakże to? – dziwiliby się. Przecież każdy ma swój 
rozum i sam powinien ocenić, czy wstęp do lasu będzie dla niego 
ryzykowny czy też nie. Ponadto, każdy ma poczucie odpowiedzial-
ności nie tylko za siebie, ale także za innych. Zachowania prospo-
łeczne są wśród Holendrów bardzo zakorzenione. 

Wracasz do Andrychowa na każde święta?
Właściwie, to jestem co pół roku w domu. Przyjeżdżam nie tylko 
ze względów rodzinnych, ale tu mam przyjaciół. Z Olą i z Natalią 
poznałyśmy się, gdy miałyśmy po siedem lat, w pierwszej klasie 
podstawówki (SP 4) i tą przyjaźń pielęgnujemy. Trzecia rzecz, dla 
której tu wracam, to góry. Bo jak się człowiek urodzi w górach, to 
ciągnie do gór bardziej niż do morza. W Holandii czegoś brakuje 
na horyzoncie…

A jak w czasach ograniczeń wygląda podróż do Polski?
W Amsterdamie jest kilka punktów poboru próbek. Dla pew-
ności i własnego bezpieczeństwa, przed przyjazdem do Polski, 
wykonałam test (jest on darmowy). Na następny dzień dostałam 
wynik, wsiadłam w samochód… i wio do Andrychowa! 
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Stracili prawa jazdy za zbyt szybką jazdę
9 grudnia br., mundurowi zatrzymali do kontroli drogowej kieru-
jącego volkswagenem, który w Choczni jechał z prędkością 113 
km/h przy obowiązującym ograniczeniu prędkości do 50 km/h. 
Z kolei w Inwałdzie swoje uprawnienia do kierowania straciło 
dwóch kierujących. Pierwszy, kierowca samochodu marki Alfa 
jechał z prędkością 111 km/h przy dozwolonej „pięćdziesiątce”, 
natomiast u kierującego volkswagenem policyjny miernik pręd-
kości wskazał 158 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ogranicze-
nie prędkości do 50 km/h. Kierowcy oprócz zatrzymanych na 
trzy miesiące uprawnień do kierowania, zostali ukarani mandata-
mi i punktami karnym.

Apelujemy do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych 
limitów prędkości, a także jechali wolniej w miejscach gdzie 
przepisy i zdrowy rozsądek wymagają zachowania szcze-
gólnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna 
jest m.in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla 
rowerzystów oraz w rejonie skrzyżowań.

Pijany kierowca volkswagena jazdę zakończył… w rowie
19 grudnia br., dyżurny kalwaryjskiego komisariatu otrzymał tele-
foniczne zgłoszenie, że na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska 
nietrzeźwy kierujący volkswagenem wjechał do przydrożnego 
rowu. Skierowani na miejsce policjanci potwierdzili zgłoszenie. 
Jak się okazało, kierowca miał ponad 3 promile alkoholu w or-
ganizmie. Mężczyźnie za kierowanie „na podwójnym gazie” gro-
żą teraz poważne konsekwencje. Za kierowanie pojazdem me-
chanicznym w stanie nietrzeźwości sąd może orzec karę do 2 
lat pozbawienia wolności. Mężczyzna ponadto musi się liczyć 
z zakazem prowadzenia pojazdów na okres minimum 3 lat. Pa-
miętajmy, że nietrzeźwi kierowcy stwarzają zagrożenie nie 
tylko dla siebie, ale również dla innych użytkowników dróg. 
Alkohol zmniejsza szybkość reakcji, ogranicza pole widze-
nia, obniża koncentrację, powoduje błędną ocenę odległo-
ści i szybkości, znacznie obniża samokontrolę, powoduje 
senność i błędną ocenę własnych możliwości.

Gmina Zator. Dachowanie seicento
28 grudnia, tuż po godzinie 8.00, służby ratunkowe interwenio-
wały w związku z kolizją drogową, do której doszło w Palczowi-
cach na ulicy Zaskawie. Jak wstępnie ustalili policjanci 55-letnia 
mieszkanka gminy Zator, kierując samochodem marki Fiat Se-
icento, na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem w wyniku 
czego wypadła z jezdni, a następnie dachowała na polu po kuku-
rydzy. Kierująca została przewieziona przez Pogotowie Ratun-
kowe do szpitala, gdzie aktualnie przechodzi badania. Policjanci 

apelują do kierowców o zmniejszenie prędkości i dostosowanie 
jej do warunków drogowych.

Pijany 45-latek bez uprawnień do kierowania spowodował 
kolizję
29 grudnia, dyżurny wadowickiej komendy został poinformowa-
ny o kolizji drogowej, do której doszło na terenie gminy Wado-
wice. Skierowani na miejsce policjanci ruchu drogowego ustalili, 
że kierujący renault wykonując manewr cofania uderzył w płot, 
który następnie przewrócił się na prawidło zaparkowany samo-
chód. Od kierującego wyczuwalna była woń alkoholu, a prze-
prowadzone badanie potwierdziło tylko przypuszczenia mun-
durowych. Badanie trzeźwości wykazało u mężczyzny ponad 3 
promile alkoholu w organizmie. Ponadto kierujący nie posiadał 
uprawnień do kierowania pojazdami. 45-latek odpowie za jazdę 
w stanie nietrzeźwości, za co grozi mu kara pozbawienia wolności 
do lat 2 oraz za spowodowanie kolizji drogowej.
Zwracamy się z apelem o nie wsiadanie za kierownicę po wypi-
ciu alkoholu i reagowanie na innych kierowców, którzy to zrobili. 
Skutki takiego nieodpowiedzialnego zachowania mogą być tra-
giczne.

Tragiczny wypadek drogowy w Kozach
Policjanci bielskiej drogówki ustalają szczegółowe okoliczności 
wypadku, do którego doszło 7 stycznia około 14.00 w Kozach na 
ulicy Jana III Sobieskiego. W wypadku, w którym uczestniczyły 
dwa pojazdy, śmierć poniósł 27-letni kierujący audi. Droga przez 
kilka godzin była zablokowana.

Z wstępnych ustaleń wynika, że kierujący audi, na prostym odcin-
ku drogi podczas manewru wyprzedzania utracił panowanie nad 
samochodem, po czym zjechał na pobocze i uderzył w przydroż-
ne drzewo. Podczas zdarzenia doszło do kontaktu audi z jadącym 
w tym samym kierunku oplem. Na miejscu pomocy poszkodo-
wanemu udzielali strażacy, którzy przy pomocy specjalistycznego 
sprzętu wydobyli mężczyznę z samochodu. Niestety w wyniku 
poniesionych obrażeń 27-letni kierowca poniósł śmierć na miej-
scu. Przez kilka godzin policjanci pracowali na miejscu zdarzenia 
pod nadzorem kierownictwa bielskiej drogówki i prokuratora. 
Utrudnienia w ruchu trwały około 4 godzin. Ustalane są teraz 
dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
Świadków tego wypadku prosimy o kontakt z Komendą Miejską 
Policji w Bielsku-Białej przy ul. Wapiennej 45, tel. 33 812-12-55, 
nr alarmowe 997 lub 112.

KMP w Bielsku-Białej
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Od dawna wiemy, że w naszej gminie mamy utalentowaną mło-
dzież, która chętnie uczestniczy w ogólnopolskich festiwalach 
i przeglądach. Sukcesy Karoliny Fryt śledzimy już od kilku lat. 
Młoda, zdolna mieszkanka naszej gminy zdobyła I nagrodę w ka-
tegorii Muzyka na festiwalu. - Za całokształt, za własny utwór, piękne 
pokazanie emocji, świetną interpretację, bardzo dobre wykonanie i wykorzy-
stanie pełni potencjału głosu.
Również uczniowie I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie wzięli 
udział w większości kategorii konkursowych i zgarnęli imponu-
jącą liczbę nagród.
W kategorii plastyka:
Malarstwo Graficzne: nagroda dla Julii Płaszczycy z kl. 1f;
Rysunek Ilustracyjny: I nagroda: Julia Płaszczyca z kl. 1f; wyróż-
nienie: Nikola Miodońska z kl. 2fp
W kategorii taniec:
I nagroda: Zuzanna Szostok z kl. 3f;
nagroda internautów: Donata Prażuch z kl. 2fp i Daria Białek 
z kl. 2bp
W kategorii film:
I nagroda: „Ziemski Anioł” reż. Katarzyna Błachut (2hp) i Anna 
Błachut (2f); wyróżnienie: „Pomarańcza” reż. Filip Kocemba 
(2c); nagroda internautów: „Ziemski Anioł”
W kategorii muzyka:
III nagroda: Wiktoria Urbańska z kl. 3h
W kategorii literatura:
Poezja: I nagroda: Dominika Balonek z kl. 2h; wyróżnienie: Kin-
ga Suchanek z kl. 2h
W kategorii teatr:
II nagroda Szkolna Grupa Teatralna „C’est la vie” za spektakl 
„Orfeusz”;
indywidualna nagroda aktorska: Dominik Saferna i Philip Madeja 
(tegoroczni absolwenci Liceum)
- Talenty naszych uczniów odkryły Panie Profesorki: Iwona Kaczmarek, 
Agnieszka Bok, Iwona Boba, Magdalena Biel i Joanna Czarnecka. To one 
co roku zachęcają licealistów do przystąpienia do konkursu oraz pomagają 
w przygotowaniach zwłaszcza w kategoriach literatura, teatr i film – czy-
tamy na stronie LO.

Fotograficzne jury doceniło także cykl zdjęć pt. „Tempus fugit” 
autorstwa uczennicy CKZiU w Andrychowie – Zofii Hrapko-
wicz, która swój projekt realizowała pod opieką polonisty Ro-
berta Tracza.

Gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy kolejnych sukcesów!

red

Nagrody i wyróżnienia w 40. FAM-ie 
dla andrychowskiej młodzieży!

Jubileuszowa 40. edycja Małopolskiego Festiwalu Artystycz-
nego Młodzieży pokazała, że nasza młodzież ma wiele ta-
lentów. W tym roku Festiwal z powodu pandemii odbywał 
się w sieci. Uczestnicy przesyłali nagrania swoich występów 
lub zdjęcia prac, które oceniało nie tylko profesjonalne jury 
(inne w każdej kategorii), ale również internauci.

Wydawany przez Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Pod-
beskidzia, na 250 stronach opisuje beskidzki region. Tegoroczne 
wydanie wzbogacone zostało o kalendarz z wierszami miłosny-
mi bielskich poetów, ilustrowany pracami Zbigniewa Burego vel 
Alexa Johansona pochodzącego z Roczyn, instruktora plastyki 
w Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.

ap Fot. Anna Płonka

Kalendarz Beskidzki 2021

W tym roku, po raz 54, został wydany rocznik „Kalendarz 
Beskidzki”, zawierający teksty poświęcone m.in. postaciom 
związanym z regionem Bielska-Białej i okolic. „Kalendarz 
Beskidzki”, o którym piszemy, to przede wszystkim cieka-
we artykuły dziennikarzy, literatów oraz działaczy kultury 
poświęcone wybitnym twórcom, którzy odeszli w ubie-
głych latach, miejscom, historii regionu i sportu. 

Goście złożyli nam życzenia i przekazali Betlejemskie Świateł-
ko Pokoju. My także odwzajemniliśmy się życzeniami. Była to 
również okazja do krótkiej rozmowy... W magistracie członkowie 
ZHP zostali przyjęci przez burmistrza Tomasza Żaka i jego za-
stępcę Wojciecha Polaka. 

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Przedświąteczna wizyta harcerzy
23 grudnia harcerze reprezentujący Hufiec Andrychów 
ZHP odwiedzili redakcję Radia Andrychów i Nowin Andry-
chowskich, a następnie pojawili się w Urzędzie Miejskim. 
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Szkoła już od kilku lat or-
ganizowała działania w ra-
mach edukacyjnego progra-
mu Żyj smacznie i zdrowo, 
a w tym roku przystąpiła 
do ogólnopolskiego pro-
jektu Fundacji Szkoła na 
Widelcu pod hasłem Dobrze 
Jemy. Wsparci atrakcyjnymi 
materiałami szkoleniowy-
mi, od listopada w klasach 
przystąpiono do realizacji 
cyklicznych warsztatów 
kulinarnych Moje warzywne II śniadanie. Uczniowie łączą wiedzę 
teoretyczną, dotyczącą zasad zdrowego odżywiania z zajęciami 
praktycznymi, podczas których sami przygotowują i komponują 
smaczne i pożywne posiłki. Próbują nowych smaków i wykorzy-
stują różnorodne produkty spożywcze. Aktualne stają się tutaj 
słowa Konfucjusza: Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamię-
tam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.
Wierzymy, że podejmowane w szkole działania będą miały realny 
wpływ na kondycję zdrowotną i wzmocnienie odporności orga-
nizmu naszych uczniów w tych niespokojnych czasach. Patrzmy 
więc, co mamy na talerzu i szanujmy nasze szanowne zdrowie od 
najmłodszych lat. 

Źródło: OSW w Kaczynie

Szkoła na widelcu
Od dawna wiadomo, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Z tego za-
łożenia wychodząc w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kaczy-
nie kładziemy duży nacisk na działania prozdrowotne i wyrabianie 
prawidłowych nawyków kulinarno-żywieniowych u swoich uczniów, 
jesteśmy w ogólnopolskiej sieci szkół promujących zdrowie.

Czterolatek, jeden z bliźniaków, ma niesprawne nogi. Zaraz po uro-
dzeniu założono mu gips. Jego brat jest zdrowy. Karolek to pogod-
ne dziecko, jak mówiła w Radiu Andrychów Agata Wojtal, solistka 
Redy. Mały pszczynianin ma za sobą cztery operacje. Niestety, te nie 
pomogły a zaszkodziły. W tej sytuacji, jedyną szansą jest operacja 
w Wiedniu, zaplanowana na luty 2021 r. Zespół włączył się zatem 
do akcji zbiórki 25 tysięcy złotych na koszty leczenia, rehabilitację 
i sprzęt do ćwiczeń. Prowadzi ją Fundacja „Warto żyć dla kogoś” 
oraz wolontariusze „9 Gwiazd Południa” z Tychów. Zespół zain-
teresowała chłopcem fotografka Anna Przytuła, która także mu-
zyków skontaktowała z fundacją. Teledysk nagrał i bardzo szybko 
zmontował Tomasz Adamczyk. Dzieło to można posłuchać na stro-
nie internetowej Radia Andrychów /radioandrychow.pl/ w dziale 
„Informacje” oraz m.in. na profilu facebookowym zespołu. A kto 
chciałby przekazać dla Karolka pieniądze – a liczy się naprawdę każ-
dy grosz! – może to uczynić poprzez stronę internetaową: dlakogos.
pl/zbiorki/zbiorka-na-leczenie-dla-karolka/

Zespół REDA tworzą: Agata Wojtal (wokal), Mariusz Świetlik (wo-
kal, klawisze), Daniel Nicieja (kontrabas), Andrzej Wojtal (gitara) 
i Bogusław Tomczyk (perkusja).
Na koniec kilka słów od matki Karolka:
Karolkowi, zaraz po narodzinach, założono gips na obie nóżki, ponieważ roz-
poznano u niego stopy końsko-szpotawe nawrotowe obustronne typu stiff-stiff. 
Wykryto także mocno obniżone napięcie mięśniowe oraz nieprawidłową rotację 
wewnętrzną biodra. Zanim skończył rok, przeszedł dwie operacje, do pierwszych 
urodzin nosił gips. Po jego zdjęciu nóżki okazały się zupełnie bezwładne, bez 
czucia i mięśni. W maju 2018 r. przeprowadzono poważną, bardzo inwazyjną 
operację, po której Karolek stracił całą radość życia. Nie chciał jeść ani się bawić. 
Od tej operacji, nogi Karolka zupełnie przestały rosnąć. Na początku 2019 r. 
zrezygnowałam z pracy zawodowej, żeby pomóc synowi. Rozpoczęliśmy leczenie 
w prywatnej klinice w Łodzi, gdzie źle skorygowane nóżki nastawiono w drugą 
stronę. Jednak operacja zamiast pomóc – zaszkodziła. Karol krzyczał z bólu 
całe dnie i noce. Kości nadal źle rosną i nogi są niedokrwione. Musimy operować 
jak najszybciej, żeby uratować, co się da. Lekarze w Polsce nie potrafią nam 
pomóc, konieczna jest operacja u światowej sławy specjalisty w Wiedniu. 

Oprac. jd Fot. Fundacja „Warto żyć dla kogoś”

REDA dla Karolka
Obchodzący 15-lecie powstania zespół muzyczny REDA, nie 
przyjmuje urodzinowych prezentów, a stara się obdarować 
czymś o wiele cenniejszym 4-letniego Karolka Brombosza 
z Pszczyny. Nagrał dla niego i o nim, teledysk z kolędą do słów 
Teofila Lenartowicza i kompozycji Jana Karola Galla „Mizerna 
cicha – Kolędowe KaroLove”. A wszystko po to, aby przywrócić 
chłopcu nadzieję na zdrowie i lepsze życie.
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biblioteka

Przeznaczone są one dla osób z dysfunkcją wzroku, posiadających orzeczenie z tego ty-
tułu. W grudniu 2020 roku biblioteka zakupiła dodatkowe 4 Czytaki, z których mogą 
korzystać nie tylko osoby z w.w. orzeczeniem. Urządzenia można wypożyczać, na okres 2 
miesięcy. 
Czytak to w pełni przystosowany do potrzeb osób niewidomych lub niedowidzących od-
twarzacz, który rozmiarami przypomina średniej wielkości telefon bezprzewodowy. Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Andrychowie posiada w swoich zbiorach 2354 cyfrowe książki 
mówione. Jednorazowo, na kartę SD urządzenia, można wgrać do ok. 40 tytułów książek 
o różnorodnej tematyce. Zapraszamy do korzystania z Czytaków, które można wypoży-
czyć w Czytelni MBP w Andrychowie.               oprac p

Nowe Czytaki w andrychowskiej bibliotece
Od kilku lat Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie współpracuje ze Stowa-
rzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyka. 
Do końca listopada 2020 roku MBP dysponowała 3 urządzeniami typu Czytak – 
odtwarzaczami książek mówionych, zapisanych cyfrowo. 

Andrychowski Sztab WOŚP już od godz. 7.00 działać będzie  
w budynku Miejskiego Domu Kultury przy ul. Szewskiej 7. Tam 
wolontariusze otrzymają identyfikatory, puszki, serduszka i in-
strukcje, gdzie mają udać się kwestować. - Drużyna naszego sztabu 
będzie się składać ze 113 zarejestrowanych wolontariuszy – czytamy na 
profilu sztabu. Tegorocznej kweście WOŚP w Andrychowie to-
warzyszyć będą m.in.: 
- Akcja krwiodawstwa organizowana w NZOZ przy ul. Staro-
wiejskiej 17 | godz. 9.00 – 13.00
- Koncert Zespołu POGWIZDANI | godz. 20.00

- Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy była gotowa, by 10 stycz-
nia po raz 29. grać nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. 1362 Sztaby, 
mimo pandemii, bardzo, bardzo wiele osób chciało z nami grać. Pokonaliśmy 
mnóstwo różnych przeciwności, aby zorganizować Sztaby, i nadal jesteśmy 
gotowi, jesteśmy w blokach startowych, aby zagrać i zbierać pieniądze, aby 
ratować zdrowie i życie Polaków – czytamy na stronie WOŚP. (…) 
- Transmisja internetowa 29. Finału WOŚP rozpocznie się już  
w sobotę (30 stycznia) o godz. 21:00 i potrwa nieprzerwanie do 
północy z niedzieli na poniedziałek – będzie to najdłuższa trans-
misja internetowa w historii Finałów WOŚP.                oprac p

29. Finał WOŚP również w Andrychowie
W związku z ogłoszoną 17 grudnia kwarantanną narodową, tegoroczny finał WOŚP został przeniesiony na 31 stycznia 
2021 r. Finał z głową – takie jest hasło przewodnie kolejnej edycji zbiórki organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy. Tegoroczna zbiórka przeznaczona będzie na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. 
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Wtorek 31 grudnia 1940
Dzisiaj kończy się stary rok, wprawdzie on nie nasz, ale 
odczuwam go lepiej niż Nasz. Teraz będzie 1941 r. Trud-
no mi będzie przyzwyczaić się do tej nowej daty. Bo ileż 
się przeżyło przez cały rok. Chociaż wojna, spędziłam go 
nad wyraz mile. Upłynął rok. Jestem o rok starsza. Już mi 
się on nie wróci. Zginie na wieki w powodzi lat. 
Boże! Cóż ja przeżyłam!
Kochałam Manka, teraz to już przechodzi. Flirtowałam 
na całego. 
Szukałam przyjaciółki. Zawiodłam się na Rózi Rauchman 
i Rózi Hankam /może za ostre to słowo „zawiodłam się”, 
po prostu nie pasujemy do siebie/. Współzawodniczyłam 
z Bianką Markowicz, dogoniłam ją i z nieprzyjaciółek sta-
łyśmy się dobrymi koleżankami, a ostatnio nawet bardzo 
dobrymi. Co wieczór chodzimy do siebie, rozmawiamy.
W tym roku, również nauczyłam się myśleć, rozumieć. 
Zostałam dobrze uświadomiona /książka Manka/. 
Ćwiczyłam i po części wyrobiłam silną wolę. Mam już 
dość ukształtowany charakter.
Nauczyłam się ładnie pisać /styl/. Jestem andrychowską 
nowelistką.
Oduczyłam się gniewać. W niektórych rzeczach stałam 
się lepsza. 
Ten rok 1940, przeżyty na wojnie, nauczył mnie wiele. 
Jestem o wiele doroślejsza, rozumniejsza, poważniejsza, 
choć jeszcze roztrzepana. 
Jeszcze chcę być lepsza, więcej opanowana, mądrzejsza i 
ładniejsza. 
Może sprawi to nadchodzący rok.

Dwa Sylwestry Ruth
Osiemdziesiąt lat temu sylwestrowy wieczór przypadł na wtorek, a nie na czwartek, jak ten miniony. I to w zasadzie 
podstawowa różnica między nimi. Bo we wtorek, 31 grudnia 1940 roku, tak jak we czwartek, 31 grudnia 2020 roku 
ludziom towarzyszyła ta sama nadzieja na zażegnanie światowego formatu katastrof: II wojny światowej oraz pande-
mii koronawirusa. 

Wgląd w tamte nastroje zyskujemy dzięki 
pamiętnikowi Ruth Lieblich, którego ory-
ginał przechowywany jest w Instytucie Yad 
Vashem w Jerozolimie. 
Przypomnijmy, że Ruth urodziła się w An-
drychowie 6 grudnia 1926 roku w żydow-
skiej rodzinie Lieblichów. Jej rodzice pro-
wadzili gospodę i hotel przy dzisiejszej ul. 
Krakowskiej 94. Jako że przejawiała talent li-
teracki, za namową nauczycielki, w wieku 13 
lat, zaczęła pisać pamiętnik. I czyniła to dość 
regularnie, począwszy od sierpnia 1940, do 
czasu wywózki i śmierci w obozie koncen-
tracyjnym . 
Szczególnie cenne wydają się być zapiski re-

lacjonujące życie w andrychowskim getcie, 
które założone zostało we wrześniu 1941 r.
Przytaczamy dwa sylwestrowe wpisy Ruth. 
Czternastolatka rozlicza się w nich z osią-
gnięć w pracy nad sobą. Tak, jak wielu z nas, 
składa sobie noworoczne postanowienia… 
Pyta też: „Czy nastąpi czas, kiedy ludzkość się 
opamięta, widząc w jak szybkim tempie zbliża się 
ku przepaści?”. Mimo upływu ośmiu dekad, 
wciąż nie znajdujemy odpowiedzi na pytanie 
kilkunastoletniej Żydówki z Andrychowa. 
„Dzisiaj kończy się stary rok, wprawdzie on nie 
nasz, ale odczuwam go lepiej niż Nasz” – pisze 
Ruth. Wyjaśnijmy, dlaczego „on nie nasz” 
i dlaczego „odczuwa go lepiej”?

Społeczność żydowską obowiązywał i obo-
wiązuje kalendarz żydowski (nas – grego-
riański). Kalendarz żydowski rozpoczyna się 
od dnia stworzenia świata, które ustalone jest 
na 7 X 3761 r. p.n.e. Żydowski Nowy Rok 
zwany Rosz ha Szana ma charakter święta 
religijnego (żadne tam fajerwerki, szampany, 
tańce, swawole). Przypomina o stworzeniu 
świata oraz o sądzie bożym. Jest też świętem 
ruchomym i przypada zwykle we wrześniu. 
My, dopiero co, powitaliśmy rok 2021; Ży-
dzi, 18 września – rok 5781.
Jednakże, za sprawą Ruth Lieblich, cofamy 
się do roku 1940 i 1941…

Jadwiga Janus

Sylwestra środa 31 XII 1941
Żegnaj 1941 roku! Żegnaj już na zawsze. Dzień po dniu, tydzień po tygo-
dniu, miesiąc po miesiącu… minął rok. Rok wojny!
Ile przez ten rok się przeszło! Niezliczone pochody myśli przebiegły 
przez mózg. Jedno wydarzenie przyćmiewało drugie. Ileż się zmieniło 
w naszym życiu! 
O ile się dojrzało przez ten rok! (…) O ile więcej zdobyło wiadomości i 
doświadczenia!
To rok, który minął jak chwila, ale rok brzemienny w masę wspomnień, 
przeważnie smutnych i bolesnych. Ileż w tym roku przelano krwi, ile 
ludzi straciło swe młode życie…
Rok mojej „twórczości pisarskiej”. Z początku zaczęłam romantyczne 
nowelki. A dziś piszę dość wyrobionym stylem, dobre zdania polskie i 
hebrajskie. Ile ten rok zawiera w sobie zwątpień, trosk i nadziei! Próżne 
nadzieje, którymi żyją Żydzi z dnia na dzień, mając nadzieję na lepszą 
przyszłość. (…) Kiedy koniec? Czy nastąpi czas, kiedy ludzkość się opa-
mięta, widząc w jak szybkim tempie zbliża się ku przepaści? Czy na czas 
cofnie się ten, kto prowadzi tę wojnę? Skończył się rok. Rok za rokiem 
mija. Zostaje wspomnieniem. Minęło mi dzieciństwo, minie młodość, 
której najpiękniejsze lata odbiera to zło – wojna! A to tak dobrze być 
młodym. Czuć przypływ sił. Rozkoszować się swą młodością, iść na-
przeciw życiu z ciekawością i zaufaniem. Głód i przemożna chęć wiedzy, 
pragnienie szczęścia, szczytne ideały, marzenia, miłość i nauka – ta wspa-
niała nauka, przed którą kornie chylimy głowy, z prośbą o przyjęcie w 
poczet swych wielbicieli. A trzeba wkupić się w jej łaski pilnością, ochotą 
i wolą. (…) Miłość – nieodłączna część młodości! Miłość i zaufanie do 
wszystkiego. 
Erec, Ojczyzna, wiedza – nauka, sława, miłość, prawda i piękno – to me 
ideały.
(…) Minął rok. Pozostanie w pamięci wspomnienie roku 1941, jako jed-
nego z wielu. A zbliża się nowy rok, wprost nie mogę sobie wyobrazić, 
że to już 1942 rok. (…)
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Mimo to, w Andrychowie zostało jeszcze kilka ciekawych zakątków 
i obiektów. Jedno z takich miejsc istnieje niezbyt daleko, bo pod Pań-
ską Górą /428 m.n.p.m/. To miejsce znane jest jako staw i młyn 
Anteckich. W chwili obecnej obydwa te miejsca niszczeją. STAW – 
pamiętam, że niegdyś można było przyjść pospacerować i odpocząć. 
Zimą zaś, przychodziło się żeby pojeździ na łyżwach. Dziś to tylko 
wspomnienia, ale jakże żywe.
MŁYN ANTECKICH – aby ten „temat” ogarnąć, należy cofnąć 
się w czasie i przywołać z pamięci „dobre czasy”. Dlaczego? Ano 
dlatego, że historia tego miejsca sięga „dawnych czasów”. Zapewne 
wielu czytelników starszego pokolenia ma w pamięci to miejsce. Dziś 
zarówno staw jak i młyn uległy zniszczeniu i sukcesji przyrody, bo 
przyroda nie lubi „pustych miejsc”. Sam młyn – to długa historia, 
jako że sięga XVIII w. To najstarszy młyn w mieście. Dziś ma na 
pewno ponad 200 lat. Pierwszym młynarzem był Ludwik Antec-
ki. W roku 1904 zmodernizował go całkowicie. Wprowadził napęd 
spalinowy. Potem, w okresie międzywojennym jego syn i następca 
Michał Antecki dołączył do młyna prądnicę. Tak powstała mała 
elektrownia. Młyn Anteckich był napędzany przez wodę z potoku 
Młynówka – potem był to silnik spalinowy. W czasie okupacji Niem-
cy zaplombowali młyn, działała tylko owa elektrownia. Po wojnie 
młyn pracował do lat 50-tych XX w. Jednak podatki zmusiły właści-
ciela do zaprzestania działalności. Dzisiejszy budynek i urządzenia 
napędzające nie nadają się do użytku. Są zbyt zniszczone. 
Jeszcze tylko kilka słów bardziej współczesnych Otóż – w swoim 
czasie /lata 80-te XX w./ miałem możliwość pracować /w WSW/ 
z Franciszkiem Anteckim.
Jak dziś słyszę jego plany i marzenia. Chciał stworzyć tam coś w ro-
dzaju kawiarenki i miejsca na odpoczynek. No, ale wyszło jak wy-
szło. Czy planowana rewitalizacja dojdzie do skutku? Któż to wie! Bo 
przecież zawsze chodzi o pieniądze.

Władysław Mrzygłód
Niektóre wiadomości zaczerpnąłem z książki pt. „Ścieżkami Pań-
skiej Góry”. Wyd. II / 2011- Jan Zieliński.

Dawny Andrychów w obiektywie 
Władysława Mrzygłoda
Staw i młyn Anteckich – lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte XX wieku ANDRYCHÓW – jak wszyscy wiemy, nasze 
miasto nie należy do wielkich metropolii. To raczej małe miasto. Nie jest też „najeżone” zabytkami. Zaś te, które po-
zostały, ulegają dewastacji, popadają w ruinę. Te, które niegdyś były ciekawe i związane z historią miasta – zniknęły 
bezpowrotnie /niejednokrotnie przez ludzką głupotę/.

Widok ogólny młyna, na pierwszym planie staw

Urządzenia w młynie służące do mielenia zboża

Pani Antecka, 
żona właściciela 

młyna
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Z domu do getta
Irena Weinsaft była córką Arnolda, społecznika, przewodniczące-
go andrychowskiej Gminy Żydowskiej (Kahału), a po wkroczeniu 
Niemców do miasta – Judenratu. Jej matka, Regina, też udzielała 
się społecznie, prowadziła teatr oraz działała w organizacjach ko-
biecych i młodzieżowych. Dom Weinsaftów mieścił się przy Rynku 
pod numerem 58. Obecnie to kamienica nr 3. Irena miała niespeł-
na czternaście lat, gdy trafiła do getta utworzonego przy dzisiejszej 
ulicy Szewskiej. Dla dziewczyny był to koniec sielanki dzieciństwa 
i wczesnej młodości. W dojrzałe życie przyszło jej wchodzić w nie-
woli, zmagając się z wieloma niedostatkami, w tym z widmem gło-
du. W getcie, Niemcy przewidzieli racje żywnościowe dla osoby, 
w postaci 10 dekagramów mięsa na tydzień! Szczęśliwie byli Pola-
cy, którzy ryzykując swoje życie, przedostawali się po kryjomu na 
obszar wyznaczony dla Żydów i dostarczali im żywność. Dorośli 
zamknięci w getcie chodzili do ciężkiej pracy, między innymi przy 
regulacji Wieprzówki. Irena Weinsaft zajmowała się młodszymi 
dziećmi, ucząc je śpiewu.

Pejczem po głowie
Kolejna odsłona dramatu rozpoczęła się w lipcu 1942 roku. Wtedy 
okupanci hitlerowscy zdecydowali o likwidacji osób najsłabszych, 
czyli głównie starszych i najmłodszych. - Esesmani zapukali do drzwi 
o piątej rano i kazali nam się ubrać – wspominała Irena Weinsaft.  
- Zaprowadzili nas na łąkę koło zakładów Czeczowiczka. Członkowie SS 
decydowali o losach ludzi, ustawiając jednych po prawej, drugich po lewej. Nie 
wiedzieliśmy, dlaczego tak się dzieje. Mnie przydzielono do innej grupy niż 
tatusia i koleżanki. Chciałam tam przejść, ale dostałam od Niemca pejczem 
po głowie i zemdlałam. Po raz ostatni widziałam wtedy ojca. Obudziłam się 
dopiero w obozie przejściowym w Sosnowcu. Edward Szlagor, nieżyjący już 
założyciel Muzeum Historyczno-Etnograficznego i badacz dzie-
jów Żydów w naszym regionie, wyjaśnił, iż wtedy wywieziono na 
śmierć dwieście osób z getta, czyli niemal połowę członków całej 
żyjącej tam wspólnoty. Jego zdaniem, najprawdopodobniej uderze-
nie pejczem ocaliło życie Irenie Weinsaft.

W obozach
Koszmar andrychowianki tymczasem trwał nadal. Po krótkim 
pobycie w sosnowieckim obozie, trafiła do kolejnego lageru na 
terenie III Rzeszy. Był to w Bolkenhain (Bolków). Tam szyła ze 
starszymi kobietami spadochrony. - Niemki uczyły nas szycia przez 
kilka dni – mówiła Irena Weinsaft. - Jednej z nich opowiedziałam moją 
historię. I ta Niemka powiedziała, żebym się niczego już nie bała, bo od dziś 
będę jej córką. Były wtedy święta. Popłakałam się. Codziennie po kryjomu 

dostawałam od niej podwójną kanapkę, niekiedy owoce. Normalnie, w obozie 
dostawaliśmy chleb z marmoladą, a na obiad wodę z czymś co tam pływało. 
Andrychowianka przebywała w tamtym obozie przez rok. Dzięki 
dożywianiu, zachowała dobrą kondygnację i zdrowie. Potem trafiła 
do kolejnych łagrów. To co najgorsze było jednak przed nią.

Marsz śmierci
Na początku 1945 roku znalazła się w Zielonej Górze i stąd, wraz 
z innymi więźniami, wyruszyła na marsz śmierci. To miała być 
jej ostatnia droga w życiu. Pod eskortą Niemców, grupa ruszyła 
w kierunku Czech. Codziennie do pokonania było średnio 25 kilo-
metrów. Była trzaskająca zima, a andrychowianka, wtedy niespełna 
siedemnastoletnia, miała na sobie tylko balową sukienkę i zarzu-
cony koc, który przymarzał do sukienki. Każdy, kto nie podołał 

Ireny Weinsaft droga przez getto, 
obóz i marsz śmierci
27 stycznia to Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. To czas kiedy wspominamy Żydów pomor-
dowanych przez Niemcy hitlerowskie podczas II wojny światowej. Chciałbym przypomnieć losy młodej dziewczyny 
– andrychowianki, która cudem umykała śmierci. Z bohaterką rozmawiałem przed laty w Muzeum Historyczno-Etno-
graficznym w Andrychowie.

Fot. Archiwum Muzeum Historyczno-Etnograficznego 
w Andrychowie. Na zdjęciu Irena Weinsaft-Wischnitzer 
oraz już nieżyjący Ludwik Zacny, który sporo ryzykując, 
dostarczał żywność na teren getta. 



35Nowiny Andrychowskie, nr 1 (361) - styczeń 2021

historia

i upadł na ziemię, był dobijany przez hitlerowca kulą z karabinu. 
Strzelano także do tych, którzy usiłowali podnieść z ziemi jedzenie 
(chleb, bułki) rzucane przez Czechów – mieszkańców miejscowo-
ści, przez które przechodzili. Największa rzeź nastąpiła w Karlo-
wych Warach. Irena Weinsaft, niestety podczas marszu zachorowa-
ła na tyfus, pierwsze objawy pojawiły się jeszcze w Zielonej Górze. 
Sądziła, że to już koniec. Ponieważ hitlerowcy zabijali też chorych, 
zdecydowała się na ucieczkę. Ale nie od razu. Czekała na okazję. 
W marcu, a więc w trzecim miesiącu marszu, trafiła na nocleg do 
stodoły, gdzieś w czeskiej wsi w Sudetach. - Była wtedy ze mną Tusia 
Pielas, dużo starsza ode mnie sąsiadka z Andrychowa – wspominała Irena 
Weinsaft. - Jeszcze bardziej chora niż ja. Jej marzeniem było, żeby ogrzały ją 
promienie wiosennego słońca. Zasnęła wtedy, w tej stodole, na zawsze i tego ran-
ka słońce zaświeciło. Maszerowali cały czas bez celu, na wycieńczenie.

Ucieczka w Sudetach
Pod koniec kwietnia andrychowianka podjęła próbę ucieczki. Co-
raz mniej liczna grupa więźniów przechodziła przez Sudety. Trzeba 
było pokonać coś w rodzaju górskiej bramy. Irena Weinsaft po-
ciągnęła w pewnym momencie za ramię swoją przyjaciółkę Her-
tę Munk z Czechowic-Dziedzic. Oddaliły się od marszu śmierci 
i niezauważone dotarły do pobliskiego budynku, gdzie schowały 
się pod stołem. Był to dom grabarza. Tam przeczekały do za-
padnięcia zmroku. Potem błądziły po lesie. W końcu zauważyły 
w oddali światełko. Kierując się w tę stronę trafiły do wioski. - To 
światełko, to była lampka oświetlająca kapliczkę z obrazem Jezusa – infor-
mowała w rozmowie ze mną w muzeum Irena Weinsaft. Andry-
chowianka wraz z przyjaciółką weszły do chlewni. Nie były same. 
Na sianie leżało już sporo osób, w tym rodzina z Łodzi, zesłana do 
pracy u bauera. Nasza bohaterka, wycieńczona, ważyła jedynie 29 
kilogramów. W końcu z koleżanką mogły się ogrzać, a łodzianie 
przygotowali rosół z królika. Przeżyły jeszcze mrożące krew chwi-
le. Do środka przyszedł Ukrainiec. - On na razie nas nie zauważył – 
wspominała Irena Weinsaft. - A później się tak rozgląda i mówi: „To one 
są. To te, które uciekły”. O może Pan sobie wyobrazić, jak myśmy płakały. 
Wiedziałyśmy, że to jest nasz koniec. Że całe nasze wysiłki były na nic. On 
tak pomyślał przez sekundę, która była dla nas wiecznością. I mówi tak „ 
Jak Pan Bóg was uratował, to niech was dalej ratuje, ale tu nie możecie zostać”. 
Potem ukryto je wśród świń, a następnego wieczoru Irena i Herta 
przeszły przez rzekę, pokonały druty kolczaste. Tam spotkały Cze-
cha, który zabrał ich do swojego domu, gdzie w ukryciu spędziły 
osiem dni. Udręka zakończyła się 8 maja 1945 roku, gdy rozległy 
się dzwony w pobliskim kościele.

W Izraelu
Tu doczekały wyzwolenia. Niebawem, dotarli w to miejsce Amery-
kanie. Przez cały czas, jak podkreślała nasza bohaterka, przy życiu 
utrzymywała ją i Hertę modlitwa, którą same ułożyły i przez cały 
marsz śmierci odmawiały. Irena Weinsaft, po mężu Wischnitzer, 
nie bez przygód dotarła do Izraela. Tam po latach rozstania spo-
tkała starszą siostrę – Stellę, która jeszcze przed II wojną światową 
(w 1935 r.) wyjechała z Polski. Pani Irena zaangażowała się w dzia-
łalność społeczną, odwiedziła parokrotnie rodzinny Andrychów. 
Zmarła kilka lat temu.

Jacek Dyrlaga 

Potrafię zrozumieć kogoś, kto wierzy, że nie ma pandemii, że nie 
trzeba się szczepić, a nawet w to, że ziemia jest płaska. Nie rozu-
miem natomiast, dlaczego autorka poniższego tekstu podpisana 
jako Maria, na obronę wierutnych głupot, które wypisuje, przy-
wołuje autorytet Pana Boga i św. Jana Pawła II. Tekst, o którym 
mowa, wisiał 12 grudnia ub. r. na tablicy ogłoszeń na andrychow-
skim rynku.
Muszę napisać, że perspektywa niechybnego wszczepienia nam 
wraz ze szczepionką chipu nr 666 brzmi dosyć przerażająco. Tym 
niemniej ja się zaszczepię, jak tylko Rząd PiS sprowadzi szcze-
pionkę (a teraz, pod sam koniec roku, staje się to bardzo prawdo-
podobne) i gorąco namawiam do tego wszystkich Czytelników. 
Bowiem zgodnie z zacytowanym wyżej mottem Normana Collie, 
na szczęście nie musimy słuchać pani Marii.

Andrzej Fryś

Andrychowskim okiem

Jeszcze raz o pandemii, 
której nie ma

W wolnym kraju, każdy może wyrażać własne zdanie. 
I nikt nie musi tego słuchać 

Norman Collie
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Ukazała się mianowicie w grudniu 2020 r. książka Grzegorza Chmie-
lewskiego, zatytułowana „Serpentyną na szczyt. Szkice na stulecie 
polskich wyścigów górskich”. Na tylnej stronie okładki tej książki 
możemy przeczytać: „III Międzynarodowy Rajd Samochodowy 
w czerwcu 1923 miał w programie próbę chyżości na Przełęcz Kocier-
ską w Beskidzie Andrychowskim. To prototyp współczesnych wy-
ścigów górskich. Skoro tak, to zbliżamy się do stulecia tej dyscypliny 
w naszym kraju”. Opisy wyścigów górskich na Kocierzu są ważną, 
ale oczywiście nie jedyną częścią tej książki. Jest ona kompletną 
monografią tematu, obejmując różne trasy wyścigów w Karpatach 
i Sudetach, a także w miejscach tak odległych od gór, jak wzgórze 
zamkowe w Golubiu-Dobrzyniu w woj. kujawsko-pomorskim, oko-
lice Biłgoraja na Lubelszczyźnie, czy Kolbudy w pobliżu Gdańska. 
Są w tej książce nazwiska tryumfatorów wyścigów, wzmianki bio-
graficzne, a nawet, w wielu przypadkach, uzyskane czasy przejazdów 
i osiągnięte prędkości. No i oczywiście mnóstwo zdjęć.
Autor tej książki, Grzegorz Chmielewski jest, jak sam pisze, 
z zawodu geofizykiem, ale bardziej znany jest jako dziennikarz 
motoryzacyjny, w przeszłości pracownik Krakowskiej Rozgłośni 
Polskiego Radia i „Motoru”. 

Serpentyną na szczyt
O górskich wyścigach samochodowych, które odbywały się kiedyś na odcinku drogi prowadzącej z Andrychowa do 
Żywca przez Przełęcz Kocierską, sporo było w zeszłorocznych Nowinach. Daria Rusin opisała temat gruntownie w nu-
merze majowym, w artykule „Kocierskie wyścigi chyżości w okresie międzywojennym”. Wzmianka o tych wyścigach 
była też w moim artykule w Nowinach grudniowych. A okazało się, że to nie wszystko.

Reprodukcja ilustracji z książki: legendarny samochód 
Bugatti na Kocierzu

Redaktor Grzegorz Chmielewski przeprowadza w roku 
1988 wywiad z laureatem konkursu na najlepszego użyt-
kownika silnika Andoria fot: Krystyna Witoszyńska

Właśnie jako reporter krakowskiego radia bywał on w latach 
osiemdziesiątych XX wieku w Wytwórni Silników Wysokopręż-
nych na uroczystościach wręczenia nagród laureatom konkursów 
na najlepszego użytkownika silnika Andoria. Wspólnie z redak-
torem Wojciechem Machnickim z „Gazety Krakowskiej” przy-
czyniali się oni do rozsławienia tego konkursu w Polsce. Według 
dzisiejszych kryteriów, osiągnięcia zwycięzców konkursów (np. 
przejechanie bez naprawy głównej 500 000 km autobusem Auto-
san z silnikiem Andoria 6CT107) nie wydają się rewelacyjne, ale 
40 lat temu, to było coś. 
Grzegorz Chmielewski, ponadto chętnie opisywał później w pra-
sie motoryzacyjnej i radiu także inne, ważne dla WSW Andoria 
wydarzenia, na przykład uruchomienie w Andrychowie montażu 
angielskich samochodów dostawczych LDV napędzanych silni-
kami Andoria 4CT90.

Andrzej Fryś 
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Mały Kasper Bąk i jego rodzina potrzebują naszego wsparcia. Do połowy kwietnia 2021 na portalu zrzutka.pl trwa 
akcja zbierania pieniędzy na koszty leczenia, konsultacje medyczne, dojazdy, i pozostałe koszty związane z walką 
o życie i zdrowie chłopca.

Poszukiwany bliźniak genetyczny 
dla małego Kasperka

Poniżej list rodziców:

Kasperek walczy o życie z białaczką limfobla-
styczną! Na koszty leczenia, konsultacje me-
dyczne, dojazdy, i pozostałe koszty związane 
z walką o życie i zdrowie.
Nie tak miało to wszystko wyglądać. Przed Ka-
sperkiem całe życie, wszystkie plany, marzenia, 
szkoła, praca, a w przyszłości rodzina… W to 
wszystko wdała się diagnoza wyrok – białaczka 
limfoblastyczna – był szok, łzy, złość i niedowie-
rzanie, ale kiedy wszystko mija, trzeba stanąć do 
walki i odpowiedzieć sobie co dalej…W głowie 
setki pytań, dlaczego Nasz Kasperek? Dlaczego 
My? Jak długo to wszystko jeszcze potrwa?
Wiele bitew, na toczonej od półtorej roku woj-
nie z białaczką naszego Kasperka wygraliśmy. 
Wydawało się, że i całą wojnę już zwyciężymy. 
Niestety…
Od marca przebywaliśmy w domu. Po 9 mie-
siącach szpitalnego leczenia onkologicznego ostrej 
białaczki limfoblastycznej, wierzyliśmy, że uda 
się utrzymać remisję, czyli cofnięcie choroby, że 
życie naszego syna i całej naszej rodziny wróci 
do normy. Choć wiedzieliśmy, że tak naprawdę 
normalnie już nie będzie, bo towarzyszący nam 
codziennie strach nie pozwalał zapominać o tym 
co przeżyliśmy i że ta walka o życie naszego Ka-
sperka trwa i trzeba być czujnym.
Codziennie przyjmowaliśmy chemię. To podsta-
wowa broń w tej walce. Co tydzień robiliśmy ba-
danie krwi. Wyniki zawsze konsultowaliśmy ze 
szpitalem w Prokocimiu, który nie tak dawno, 
był dla nas drugim domem… Wszystko było 
w porządku. Morfologia zawsze w normie. Ka-
sper był pełen życia – no może poza momentami 
brania tej doustnej chemii, bo to były dla nas 
ciężkie momenty dnia. Wracaliśmy do „naszej 
normalności” pełni nadziei, że najgorsze za 
nami.

Przyszedł grudzień. Czas wyjątkowy dla każ-
dego z nas. Listy do Mikołaja, prezenty, przygo-
towanie do Świąt, powitanie Nowego Roku i… 

czar prysnął.
Tuż po Mikołaju, Kasper zaczął wymioto-
wać. Byliśmy czujni. Trafiliśmy do Szpitala 
w Wadowicach, tam okazało się, że Kasper 
prawie nie widzi na lewe oczko. Wykonano 
tomografię głowy. Wszystkie wyniki konsul-
towano z Prokocimiem, do którego po kilku 
dniach trafiliśmy. Tam wykonano rezonans. 
Wykazał świeży mikrowylew w dnie oka. 
Diagnoza po raz kolejny przewróciła nasze 
życie do góry nogami. Nawrót choroby. Tym 
razem rak zaatakował w główce i zajął 
siatkówkę oczka.
Od razu przystąpiono do chemioterapii. Tym 
razem dużo mocniejsza, bardzo agresywna. 
Leczenie może trwać nawet 12 tygodni. Le-
karze nie pozostawiają złudzeń. Będzie po-
trzebny przeszczep szpiku. Wykonano nam 
badania na zgodność. Niestety w najbliższej 
rodzinie jej nie posiadamy. Musimy szukać 
genetycznego bliźniaka naszego Kasperka. 
On może uratować mu życie.

Jeśli chciałbyś dołączyć do wojska Ka-
sperka, toczącego kolejną bitwę z tą 
wredną chorobą, proszę zgłoś się do 
Fundacji DKMS.

– Zarejestruj się jako dawca szpiku, być 
może to właśnie Ty będziesz w stanie urato-
wać nasze dziecko – apelują rodzice Ka-
sperka. – Z całego serca prosimy o pomoc. 
Kasperek się nie podda, my też nie możemy! 
Wierzymy, że z Waszą pomocą raz na za-
wsze pokonamy potwora a Kasperek będzie 
mógł wrócić do domu, gdzie czeka na niego 
Braciszek i cała rodzina… Wasza stała 
pomoc ma olbrzymie znaczenie. Pozwala 
Nam trwać przy nadziei, że uda się w koń-
cu wygrać z tym okrutnym przeciwnikiem! 
Dziękujemy za okazane wsparcie, i prosimy 
bądźcie z Nami w tej walce o to co najważ-
niejsze o ŻYCIE!

Wiele firm i osób prywatnych włączy-
ło się do akcji. Również Ty możesz 
dołączyć do grupy! Licytacje dla Ka-
sperka Bąk! Walka o życie Kasperka!

Źrodło: 
Administracja Grupy 

Licytacje dla Kasperka Bąk
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Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w Andrychowie przy 
skrzyżowaniu ulic: Starowiejskiej i Metalowców, składającą się z działek:
- nr 756/10 o pow. 0,2767 ha, objęta księgą wieczystą KR1W/00043040/5,
- nr 723/1 o pow. 0,0080 ha i nr 723/4 o pow. 0,0034 ha, objętych księgą 
wieczystą KR1W/00102778/9.
Zbywane działki tworzą jeden zwarty kompleks o łącznej pow. 0,2881 ha 
o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta, znajdującym się w strefie po-
średniej miasta w odległości niespełna 1 km od ścisłego centrum. W ewidencji 
gruntów i budynków działki sklasyfikowane jako Bp i B. Teren płaski, częścio-
wo zadrzewiony i zakrzaczony, a częściowo utwardzony starą zniszczoną try-
linką. Nieruchomość posiada dostęp do wszystkich sieci. Najbliższe otoczenie 
stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna oraz zabudo-
wa usługowa. Na gruncie znajduje się niekompletne zniszczone ogrodzenie 
oraz blaszany obiekt garażowo-magazynowy o pow. około 50 m2 przekazany 
w administrację Zespołowi Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie. 
Obiekt ten w części o pow. 17,10 m2 oddany jest w najem, a w części o pow. 
11 m2 w użyczenie. Nieruchomość oprócz w/wymienionych umów nie jest 
przedmiotem innych zobowiązań oraz wolna jest od obciążeń i wydana zosta-
nie Nabywcy w stanie wolnym. Dojazd do zbywanej nieruchomości możliwy 
z drogi powiatowej ul. Starowiejskiej oraz drogi gminnej ul. Metalowców po-
przez części działki nr 692/76, objętej KR1W/00045848/3, tj.:
- od strony ul. Starowiejskiej pasem szerokości od 6 m do 4 m na długości ok. 
3m (pow. 0,0015 ha);
- od strony ul. Metalowców pasem szerokości od 11 m do 5 m na długości ok. 
7m (pow. 0,0058 ha).
Służebność po części działki nr 692/76 ustalona zostanie na rzecz każdocze-
snego właściciela działek nr 756/10, 723/1 i 723/4. Natomiast Nabywca wy-
łoniony w drodze przetargu zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Gminy 
Andrychów – z tytułu ustanowienia służebności gruntowych - jednorazowej 
opłaty w wysokości 6.150,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt 
złotych 00/100) w tym 23% podatek Vat. Obowiązek urządzenia i utrzymania 
wjazdów będzie obciążał Nabywcę nieruchomości.

Przetarg (licytacja) odbędzie się w dniu 10 lutego 2021r.o godz.10-tej 
w budynku Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15, II piętro, 
sala konferencyjna
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części 
Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andrychowie, zatwier-
dzonym Uchwałą Nr XLIX-463-06 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 
września 2006r. (z późn.zm.) działki nr 756/10, 723/1 oraz 75% działki nr 
723/4 znajdują się w jednostce oznaczonej symbolem: A6.11/1.MW2 – tere-
ny zabudowy mieszkaniowo - usługowej wielorodzinnej, natomiast pozostałe 
25% działki nr 723/4 znajduje się w jednostce A6/5.1 KDl – teren drogi lo-
kalnej. 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 550.000,00 zł netto (słownie: pięć-
set pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) + należny 23% podatek Vat - zgod-
nie z art. 41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług.
W przetargu mogą brać udział podmioty, które wpłacą wadium w wyso-
kości 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w formie 
pieniądza: przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Andry-
chowie nr 82 8110 0000 2001 0000 1225 0002 prowadzony przez ABS Bank 
Spółdzielczy w Andrychowie w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 3 lutego 
2021r. wadium znajdowało się na rachunku. 
Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa potwierdza wniesienie 
wadium przez jego uczestników, którzy winni przedłożyć komisji dowód toż-
samości oraz oświadczenie, że zapoznali się ze wszystkimi warunkami prze-
targu. W przypadku, gdy uczestnikiem jest podmiot wpisany do Krajowego 
Rejestru Sądowego, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika po-
winna przedłożyć do wglądu na papierze aktualny odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego. Osoba przystępująca do przetargu będąca w związku małżeńskim 
zobowiązana jest do przedłożenia na piśmie zgody współmałżonka lub zło-
żenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z majątku odrębnego. Jeżeli 

uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedło-
żenie oryginału pełnomocnictwa uprawniającego do udziału w postępowaniu 
przetargowym.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na po-
czet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchy-
lenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie 
(bez odsetek), w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub za-
kończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie 
wnoszenia.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynaj-
mniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny 
wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym 
że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrą-
gleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży nieruchomości wraz z jednorazową opłatą za ustanowienie 
służebności gruntowych winna zostać wpłacona jednorazowo przed zawar-
ciem umowy notarialnej. Przed podpisaniem umowy środki finansowe winny 
znajdować się na rachunku bankowym Gminy Andrychów. O terminie zawar-
cia umowy Nabywca zostanie zawiadomiony w terminie do 21 dni od dnia roz-
strzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umowy notarialnej, w tym opłat 
sądowych ponosi Nabywca. 
W przypadku, gdy Nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzo-
ziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nierucho-
mości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r., poz. 2278) do zawarcia notarial-
nej umowy sprzedaży nieruchomości Nabywca winien przedłożyć zezwolenie 
jeżeli jego uzyskanie wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. 
Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie prawnym i faktycz-
nym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia, wznowienia granic działek 
lub aktualizacji mapy zasadniczej pokryje koszty prac geodezyjnych. Ewentu-
alna przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z potrzebami 
przyszłej inwestycji odbywać się będzie na koszt Nabywcy. 
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać 
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Andrychowie, Rynek 15 (I piętro, pok. 112 lub 113) w godzinach pracy Urzę-
du osobiście lub telefonicznie pod nr 33-842-99-55 lub 33-842-99-57. 
Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu 
www.andrychow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miej-
skiego w Andrychowie www.bip.malopolska.pl /umandrychow/ jak również 
w siedzibie i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andrychowie.
Burmistrz Andrychowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych 
powodów. 

Źródło UM Andrychów

Burmistrz Andrychowa ogłasza I-szy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej 
przy skrzyżowaniu ulic: Starowiejskiej i Metalowców w Andrychowie 
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policja

L.p Numer rejonu służbowego
Dzielnicowy odpowiedzialny  
za realizację

Miejsce, rejon zagrożony, plan działania

1 REJON SŁUŻBOWY Nr 1
Dzielnicowy:
Sierż. sztab. Bogusław Sabuda

Rejon zaplecza sklepu „Almar” i nadbrzeża rzeki Wieprzówki przy ulicy 
Olszyny w Andrychowie
Plan działania: przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń 
o charakterze porządkowym, głównie zaśmiecania i spożywania alkoholu. 

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

Rejon placu zabaw w Andrychowie ul. Leśnej i Przyjaźni
Plan działania: przeciwdziałanie gromadzeniu się osób spożywających 
alkohol oraz zakłócających ład i porządek publiczny dopuszczających się 
dewastacji mienia.

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

Rejon garaży przy ul. Starowiejskiej 12 w Andrychowie
Plan działania: przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń o charakterze 
porządkowym, głównie zakłóceń ładu i porządku publicznego, zaśmiecania, 
spożywania alkoholu.

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

Rejon garaży przy bloku 70 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 sklepu „Żabka” mieszczącego się w Andrychowie przy  
ul. Włókniarzy 18/1
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 pętli autobusowej mieszczącej się w Targanicach przy ul. Nowa Wieś 
86
Plan działania: przeciwdziałanie  gromadzeniu się osób, dopuszczających 
się czynów zabronionych polegających na grupowaniu się osób oraz 
zaśmiecaniu.

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

Rejon skrzyżowania ul. Racławickiej z Grzybową w Sułkowicach
Plan działania: przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń o charakterze 
porządkowym, głównie dewastacji mienia przez osoby gromadzące się  
w w/w miejscu.

8 REJON SŁUŻBOWY Nr 8
Dzielnicowy:
Asp. Mateusz Cłapa

Rejon sklepu w Inwałdzie przy ul. Romerów 5
Plan działania: przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń o charakterze 
porządkowym, głównie zakłóceń ładu i porządku publicznego, spożywania 
alkoholu w miejscu zabronionym.

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

Rejon sklepu spożywczego Market Góral  w Roczynach ul. Krótkiej 2a 
Plan działania: przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń o charakterze 
porządkowym przez osoby gromadzące się w w/w rejonie dopuszczające się 
zakłóceń ładu i porządku publicznego, spożywania alkoholu w miejscach 
zabronionych oraz zaśmiecania.

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

Rejon przystanku autobusowego na ul. Jana Pawła II w Nidku naprzeciw 
sklepu Wizan
Plan działania: przeciwdziałanie zakłóceniom ładu i porządku publicznego 
oraz spożywania alkoholu, zaśmiecania.

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

Rejon Wiejskiego Domu Kultury w Gierałtowicach
Plan działania: przeciwdziałanie gromadzenia się osób dopuszczających 
zakłóceń ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu  
w miejscu zabronionym.

Działania priorytetowe dzielnicowych KP w Andrychowie 
w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku
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wokół nas

Są w naszym mieście osoby, które pomyślały o mruczkach i za-
pewniły im namiastkę domowego schronienia. Niewątpliwymi 
liderkami są tutaj Joanna Spisak-Najbor oraz Natalia Paleczny. 
Budki wykonane przez panie są w kolorze czarnym. Niezależnie 
od nich, dobrą robotę niejako na swoim podwórku wykonuje Ka-
zimierz Pająk. Cała trójka wybudowała specjalne, styropianowe 
budki dla wolno żyjących kotków. Powstają następne. Obiekty te 
są ukryte najczęściej w zaroślach, pod drzewami, gdzie te zwie-
rzęta mogą poczuć się bezpiecznie. - Nasza akcja polega na tym, by 
te budki stały spokojnie, by nie były wyrzucane przez ludzi, były skromne 
i nie rzucały się w oczy – mówi Joanna Spisak-Najbor. - Robimy je 
za własne pieniądze. Obie panie apelują o to, by nie niszczyć tych 
mini-obiektów i pozwolić spokojnie przeżyć zimowy czas kotom. 
Można także wspomóc inicjatywę karmą. Deklarują też, że jeśli 
gdzieś jest potrzeba postawienia budki, to są w stanie taki „do-
mek” we wskazane miejsce dostarczyć. Zachęcają jednak każde-
go do budowania obiektów we własnym zakresie. I jeszcze ważna 
uwaga: nie należy wyrzucać z misek jedzenia wcześniej dostarczo-
nego przez kogoś innego. - Niestety, są osoby, które celowo to robią, aby 
sprawić wrażenie, że tam, gdzie są koty jest bałagan – stwierdza Joanna 
Spisak-Najbor. - Jeśli dokarmiamy zwierzaki, to raczej nie resztkami 
z obiadu, a specjalnymi karmami. Warto wspomnieć, iż nasza roz-
mówczyni jest wolontariuszką w schronisku dla zwierząt w Biel-
sku-Białej. Należy do Stowarzyszenia Kotełkowa Rodzina opie-
kującego się właśnie kotami. Działając tam, doszła do wniosku, 
że musi też zrobić coś dla wolno żyjących mruczków w Andry-
chowie. Z Natalią Paleczny poznała się na wiosnę 2020 r. Wtedy 
wyłapywały razem koty, oddawały do sterylizacji, kastracji oraz 

do ewentualnego leczenia, a potem wypuszczały w tym samym 
miejscu. Jako zarejestrowane karmicielki na wspomniane stery-
lizacje, otrzymały wsparcie finansowe Urzędu Miejskiego. Na 
bardzo chore koty uzyskują pomoc od Fundacji Kotełkowa Ro-
dzina, która przejmuje takie zwierzaki do opieki weterynaryjnej. 
Wiele kosztów pokrywają jednak same. Z obu paniami można się 
kontaktować poprzez ich profile społecznościowe. I jeszcze zdań 
kilka o innym kocim opiekunie. To Kazimierz Pająk, pracownik 
techniczny Urzędu Miejskiego. Zauważył kilkanaście kotów krę-
cących się za magistratem. Też wybudował budkę i wraz z córką 
dokarmia czworonożnych podopiecznych. Jest spokojny o ich los 
podczas nadchodzącej zimy.

jd Fot. Jacek Dyrlaga 

Wyrosły kocie domki
W Andrychowie nie brakuje wolno żyjących kotów. Kiedyś porzucone albo od urodzenia bezpańskie. Teraz nieko-
niecznie należą do całkowicie bezdomnych.

„Domek” autorstwa Kazimierza Pająka.

W nocy z 9 na 10 grudnia zmarł Adam 
Walusiak. Był znany w siatkarskim 
światku nie tylko Andrychowa. Na-
leżał do czołowych zawodników Be-
skidu Andrychów swojego pokolenia, 
grał też w barwach Znicza Sułkowice-
-Bolęcina. Po zakończeniu kariery za-
mienił strój sportowy na sędziowski. 
Był wielkim pasjonatem sportu. Gdy 
nie sędziował, zasiadał na widowni 
hali sportowej przy ulicy 1 Maja. Miał 
80 lat. Został pochowany na cmenta-
rzu komunalnym przy ulicy Beskidzkiej w Andrychowie. 

jd 

Odszedł Adam Walusiak
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wspomnienie

19 grudnia 2020 r. zmarł
Jacek Matlak

Lekarz, człowiek dobry i przyjazny ludziom
Andrychowianin, Prezes TMA w latach 1985-1990

Rodzinie Zmarłego 
serdeczne wyrazy współczucia

przekazują członkowie
Towarzystwa Miłośników Andrychowa

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesią-
tych był kierownikiem Powiatowego Wy-
działu Zdrowia w Wadowicach, kierowni-
kiem Stacji Pogotowia Ratunkowego, p.o. 
kierownika Poradni Chirurgicznej w An-
drychowie, Jako Dyrektor ZOZ w Wado-
wicach przygotowywał rozbudowę Szpita-
la Powiatowego w Wadowicach. Po roku 
1972 wyjechał z Andrychowa i był kolejno 
zastępcą kierownika Miejskiego Wydziału 
Zdrowia w Bydgoszczy i lekarzem woje-
wódzkim we Włocławku. 
W roku 1985 został wybrany Prezesem 
Towarzystwa Miłośników Andrychowa 
i funkcję tę pełnił przez 5 lat. 
W latach 1988-1993 był dyrektorem ZOZ 

w Andrychowie a następnie, w latach1994 
- 1996 p.o. dyrektora ZOZ w Żywcu, 
a w latach 1997 - 2000, dyrektorem Be-
skidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilita-
cyjnego w Jaworzu.
W latach osiemdziesiątych i dziewięćdzie-
siątych współpracował z Instytutem Me-
dycyny Wsi w Lublinie jako adiunkt, a od 
1976 do 2000 z Uniwersytetem Wiedeń-
skim w zakresie podstawowej opieki zdro-
wotnej, gdzie realizował programy nauko-
wo-badawcze. Ponadto współpracował 
z niemieckim czasopismem medycznym 
Der Allgemeinartz oraz z Instytutem Szpi-
talnictwa w Szwajcarii. 
W roku 2007 został dyrektorem ds. lecz-
nictwa w Psychiatrycznym Zakładzie 
Opiekuńczo-Leczniczym w Międzybro-
dziu Bialskim (przekształconym później 
w Beskidzkie Centrum Zdrowia Psychicz-
nego, w kilku ostatnich latach pełnił tam 
funkcję konsultanta zarządu ds. medycz-
nych.
Był redaktorem naczelnym Poradnika Le-
karza Praktyka i miesięcznika Stetoskop 
i Skalpel, autorem książki „Życie i Śmierć”, 
wieloletnim współpracownikiem czaso-
pisma „Nieznany Świat” i autorem kilku-
dziesięciu publikacji naukowych w języku 
polskim i niemieckim 

Jacek Matlak posiadał liczne odznaczenia:
1. Srebrny Krzyż Zasługi,
2. Srebrna odznaka: Zasłużony Opiekun 
Społeczny
3. Srebrna Odznaka PCK,
4. Odznaka Za Wzorową Pracę w Służbie 
Zdrowia (dwukrotnie),
5. Złota Odznaka Zasłużony dla ZOZ 
Radziejów Kujawski,
6. Złota Odznaka Honorowego Członka 
Austriackiego Towarzystwa Medycyny 
Ogólnej,
7. Odznaka Zasłużony dla Polskiego 
Towarzystwa Lekarskiego (2006). 
Choć wyprowadził się z Andrychowa, to 
jednak często tu przyjeżdżał, interesował 
się historią i życiem codziennym naszego 
miasta.
Był niezwykle uzdolniony manualnie, ro-
bił piękne szopki i modele różnych środ-
ków transportu. Wielką jego pasją była 
muzyka. Znakomicie grał na fortepianie, 
w czasach andrychowskich grał na forte-
pianie i keyboardzie w zespole Ryszarda 
„Titka” Kartona. Był członkiem Kra-
kowskiego Jazz Klubu i założycielem Ży-
wieckiego Klubu Jazzowego, działającego 
w Zajeździe Beskidy w Żywcu.

jd, af, zdjęcie ze zbiorów rodzinnych 

Odszedł Jacek Matlak
19 grudnia 2020 w wieku 80 lat zmarł Jacek Matlak. Urodził się w Andrychowie w rodzinie lekarskiej: był synem le-
karza Ferdynanda Matlaka i wnukiem znanego andrychowskiego lekarza i społecznika Stanisława Matlaka. Budynek, 
w którym mieści się Miejska Biblioteka Publiczna oraz siedziba redakcji Nowin Andrychowskich i Radia Andrychów, 
należał niegdyś do rodziny Matlaków. Jacek do szkoły podstawowej i liceum uczęszczał w Andrychowie, zaś Akade-
mię Medyczną ukończył w Krakowie. Był chirurgiem i specjalistą organizacji ochrony zdrowia. 
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historia

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zapraszamy do lektury subiektywnego, krótkiego przeglądu tekstów 
pojawiających się na łamach Nowin Andrychowskich na przestrzeni trzech dekad. Tradycyjne imprezy odbywające 
się w Andrychowie na przełomie starego i nowego roku, akcje charytatywne, sukcesy siatkarek z Dick Black, 
kwestie komunikacji miejskiej, a także śnieżne zimy, które dziś należą już raczej do rzadkości – to zaledwie kilka 
tematów poruszanych w starych styczniowych numerach „Nowin”.

Opracowała Daria Rusin

Styczeń

Z lektury starych „Nowin”
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historia
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kultura

Propozycje książkowe Miejskiej Biblioteki Publicznej

Propozycje płytowe sklepu muzycznego „Mikrus”

SIAD! ZOSTAŃ! LEŻEĆ! A jeśli leżeć, 
to najlepiej z książką „Historia świata na 
czterech łapach” – to książka historyczna, 
o jakiej wam się nie śniło. Można w niej 
znaleźć opowieści o psach – prawdziwych, 
mitycznych i takich, które łączą w sobie 
oba te elementy – oraz oczywiście o lu-
dziach. Psysięgamy, to prawdziwa kopalnia 
wiedzy! [www.mediarodzina.pl]

Beata Biały 
„Osiecka. Tego o mnie nie wiecie”

To po raz pierwszy publikowane rozmowy 
bliskich przyjaciół i znajomych Agnieszki 
Osieckiej, z których wyłania się niezwy-
kły obraz jej nietuzinkowej osobowości. 
O jednej z najwybitniejszych polskich ar-
tystek opowiadają m.in.: Olga Lipińska, 
Hanna Bakuła, Maryla Rodowicz, Magda 
Umer, Krystyna Janda, Daniel Passent i Je-
rzy Satanowski. [www.gwfoksal.pl]

Brandon Sanderson 
„Do gwiazd”. Skyward Tom 1

Bestsellerowy autor, Brandon Sanderson 
powraca z opowieścią o nieustraszonej 
dziewczynie, która chce zostać pilotem my-
śliwca w czasach najazdu ludzkości przez 
okrutną rasę obcych. Świat Spensy jest ata-
kowany od setek lat. Obcy zwani Krellami 
przypuszczają jeden powietrzny atak za 
drugim, prowadząc niekończącą się kampa-
nię, której celem jest zagłada ludzkości.  
 [sklep.zysk.com.pl]

Mackenzi Lee 
„Historia świata na czterech łapach”

Natalia Kukulska powraca w wielkim sty-
lu, w towarzystwie wybitnych muzyków i... 
Fryderyka Chopina! „Czułe struny” to naj-
większa artystyczna produkcja na naszym 
rynku fonograficznym, jak również wyda-
rzenie bez precedensu na świecie. Wybrane 
dzieła Fryderyka Chopina po raz pierwszy 
zostały opracowane w formie utworów 
symfonicznych, do których powstały teksty. 

Słoń 
„Redrum”

Materiał poznańskiego rapera, który po-
wstawał pod roboczym tytułem „Czer-
wony Rum” został zrealizowany we 
współpracy z jednym producentem. Za 
wszystkie bity odpowiada Chris Carson, 
a zgodnie z wcześniejszymi zapowiedzia-
mi – na płycie nie pojawiają się żadni do-
datkowi goście (wyjątkiem są scratche DJ 
Flipa w dwóch numerach).[empik.com]

Guzior 
„Pleśń”

Długo wyczekiwana przez fanów płyta, 
to zbiór 10 spójnych numerów, które od-
słaniają przed słuchaczem to, co działo 
się z raperem podczas ponad dwuletniej 
przerwy na scenie. Guzior zabiera odbior-
ców w podróż po swoim hermetycznym 
świecie, do którego rzadko dopuszcza ko-
goś z zewnątrz.

Natalia Kukulska 
„Czułe struny”
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Konkurs na antenie Radia Andrychów!

Zapraszamy do wspólnej zabawy w konkursach 
organizaowanych wspólnie z Kocierz Hotel&SPA! 

Radio Andrychów nadaje na falach średnich (AM/MW) 1584 kHz, na 
falach cyfrowych DAB+ na kanale 8D i online na radioandrychow.pl

różności

Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Andrychowie

Ul. Metalowców 10, Gabinet 2-03

STYCZEŃ 2021:
11.01.2021 (poniedziałek) 14:30 – 18:30
13.01.2021 (środa) 14:30 – 19:00
14.01.2021 (czwartek) 14:30 – 9:00

18.01.2021 (poniedziałek) 11:00 – 15:00
20.01.2021 (środa) 8:00 – 12:30
21.01.2021 (czwartek) 8:00 – 12:30

25.01.2021 (poniedziałek) 14: 30 – 18:30
27.01.2021 (środa) 14:30 – 19:00
28.01.2021 (czwartek) 14:30 – 19:00

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

Audycje historyczne 
 w każdą środę o 12.00

Z raportu opublikowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
(NFZ) wynika, że 1/3 Polaków po 65 roku życia spożywa 
przynajmniej 5 lekarstw każdego dnia. Przyjmowanie takiej 
ilości medykamentów, nazywane polipragmazją, prowadzi do po-
ważnych powikłań oraz niepożądanych interakcji. - Seniorzy często 
stosują lekarstwa w nadmiernych ilościach oraz bez konsultacji z lekarzem 
lub farmaceutą. Takie zachowanie naraża ich zdrowie, a nawet życie– czy-
tamy na stronie internetowej NFZ.

Oprac. jd

Dużo leków szkodzi
Trwa kampania „Świadomy pacjent – skuteczna terapia”. 
Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem przyjmowa-
nia zbyt dużej ilości leków. Akcja jest wspólnym przed-
sięwzięciem Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej 
Izby Aptekarskiej i Naczelnej Izby Lekarskiej.
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Przed miesiącem pisaliśmy o andrychowsko-
-kęckich potyczkach w I lidze małopolskiej 
kobiet oraz II lidze mężczyzn. Wówczas to 
zespoły z Kęt były w tabeli górą, ale sytuację 
udało się odmienić. W swoich grudniowych 
meczach seniorki MKS-u regularnie zgarniały 
z parkietu punkty, pokonując Sandecję Nowy 
Sącz 3:1, MKS MOS Wieliczka 3:0 i przede 
wszystkim silną Bronowiankę Kraków 3:0. 
Dzięki temu uzbierały łącznie w pierwszym 
etapie sezonu 24 punkty, które, dały im pierw-
sze miejsce. Wiosenna część rozgrywek wy-
startowała 9 stycznia, a MKS pokonał 3:0 
WTS Solna Wieliczka II. Kolejne styczniowe 
mecze: Bronowianka Kraków (16 stycznia, 
dom), Kęczanin Kęty (23 stycznia, wyjazd), 
Sandecja Nowy Sącz (30 stycznia, dom).

Seniorzy z kolei w grudniowych starciach wy-
grali ze Startem Namysłów 3:0, z TKS-em 
Tychy 3:1 i z Volleyem Miasteczko Śląskie 3:0. 
Wobec równoczesnej porażki Kęczanina Kęty 
z drużyną z Tychów, MKS strącił swoich lo-
kalnych rywali z pozycji lidera II ligi (MKS 33 
punkty, Kęczanin 31). 9 stycznia w meczu na 
szczycie - w Kętach MKS przegrał z rywalami 
znad Soły do zera (w setach do 23, 20 i 18). 
Kolejni rywale: Volley Rybnik (16 stycznia, 
dom), AT Jastrzębski Węgiel (23 stycznia, wy-
jazd), AZS Częstochowa (30 stycznia, dom).

MKS na podwójnym szczycie
Dla seniorskich ekip MKS-u Andrychów rok 2020 nie mógł zakończyć się lepiej. Drużyny Beaty Książek i Dariusza Sy-
guły zgodnie punktowały, wyprzedzając pozostałe zespoły i obejmując pierwsze pozycje w swoich ligach. 

- Super kończy się trudny 2020 rok. W języku himalaistów to był dzień „ataku szczytowego” - 
cieszą się działacze MKS-u. 
Skład seniorek MKS Andrychów (za facebook.com/mksandrychow1): Polak 
Agnieszka, Zięba Julia, Paulina Tomczyk, Karolina Kuligowska, Marta Magiera, Zu-
zanna Bizoń, Paulina Mider, Weronika Pałosz, Martyna Matlak, Aleksandra Nowak, 
Magdalena Gibas, Barbara Niedziela, Dominika Cinal. Trener Beata Książek.
Skład seniorów MKS Andrychów (za facebook.com/mksandrychow1): M. Fijałek - 
kapitan, P. Munik, M. Janikowski, P. Stysiał, K. Gawina, Sz. Czerwiński, P. Jedliński, 
M. Maryon, K. Przystał, R. Pochłopień, J. Bochenek, M.Mizera, M. Wołowicz, K. 
Bodzek. Trenerem zespołu jest Dariusz Syguła.

gs Fot. Grzegorz Sroka
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Początek rundy wiosennej w wadowickiej klasie A zaplanowa-
no na weekend 6-7 marca, a zakończenie sezonu na 27 czerwca. 
W klasie B (we wszystkich trzech grupach) pierwszy gwizdek ma 
rozbrzmieć w weekend 27-28 marca, a ostatni 20 czerwca. Zma-
gania w ligach młodzieżowych, od juniorów, przez trampkarzy, 
młodzików, orlików i żaków, rozpoczynać się będą na przestrzeni 

kwietnia i początku maja. Z kolei start V ligi kobiet zaplanowano 
na weekend 17-18 kwietnia.
Pamiętajmy jednak, że podane terminy mogą jeszcze ulec zmia-
nie, ze względu na pogodę czy sytuację epidemiczną w kraju. 

gs Fot. Grzegorz Sroka

Terminy rozpoczęcia piłkarskiej wiosny
Komisja Gier Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice poinformowała o planowanych datach startu rozgrywek rundy wiosen-
nej sezonu 2020/2021 w prowadzonych przez siebie zmaganiach. Najwcześniej wybiegną na boiska ekipy w klasie A. 

Podsumowując – Akademia średnio w każ-
dym tygodniu organizowała około 20-22 jed-
nostek treningowych. Drużyny trampkarzy 
i młodzików reprezentowały Andrychów 
w ligach wojewódzkich. Młodsze drużyny 
brały udział w renomowanych turniejach, 
w których niejednokrotnie zajmowali czoło-
we lokaty. Akademia zorganizowała również 
2 obozy – zimowy oraz letni (nad morzem). 
W struktury organizacyjne wprowadzono tre-
ningi indywidualne oraz treningi bramkarskie. 
Systematyczność i zaangażowanie zarówno 
trenerów jak i rodziców przynoszą wymierne 
efekty. Chłopcy dostali zaproszenia na testy 
piłkarskie do m.in. Lecha Poznań, Wisły Kra-
ków, Cracovii, Górnika Zabrze czy Zagłębia 
Sosnowiec.

Najistotniejsze osiągnięcia indywidualne to 
niewątpliwie przygoda andrychowianina 
w zespole Cracovii. Mowa o 14-letnim Jakubie 
Wnęczaku, który zasilił „pasy” przed startem 
sezonu. Kuba jest wiodącym zawodnikiem 
krakowskiego klubu. Oprócz dojrzałej gry 
w środku pola „Kubson” ma bardzo dobre 
liczby – 19 bramek + 26 asyst! Bardzo dobry 
rok miał również Bartłomiej Koryga.14-let-
ni napastnik w 12 meczach strzelił 24 bram-
ki w rozgrywkach ligi wojewódzkiej. „Baro” 
strzelał również w barwach kadry Małopol-
ski oraz Wisły Kraków. Bardzo dobre wystę-
py notował też Maksymilian Rajda. 13-letni 

Bardzo intensywny rok w AP Progress
Pomimo przerwy w rozgrywkach i treningach Akademia może zaliczyć rok 2020 do bardzo udanych. Na przestrzeni 
10 „aktywnych” miesięcy zawodnicy rozegrali 44 mecze ligowe (tylko w rundzie jesiennej), 31 turniejów i aż 87 sparin-
gów. Wrażenie robi też liczba treningów, których było ponad 700. 

skrzydłowy jest pewnym punktem w kadrze, czego wynikiem było zaproszenie na 
testy do akademii Lecha Poznań, podczas których Maks rywalizował z wyselekcjo-
nowanymi zawodnikami z całej Polski. W 2020 roku AP Progress zadbała również 
o rozwój trenerów. Artur Kuczaj oraz Tomasz Lechowicz po 10-miesięcznym kursie 
otrzymali licencję „UEFA A”, a trener Rafał Rusek ukończył kurs „UEFA B”. Tre-
nerzy odbyli również staże w ekstraklasowym Rakowie Częstochowa oraz pierwszo-
ligowym GKS Tychy. 
- Jesteśmy przekonani, że kolejny rok będzie równie udany, a zawodnicy z najprężniej działającej 
akademii w okolicy ponownie z sukcesami będą reprezentować naszą gminę - podkreśla Artur 
Kuczaj, prezes AP Progress. 

oprac. gs, źródło: AP Progress Andrychów
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Juniorzy (rocznik 2003 i młodsi) po raz 
pierwszy od 10 lat mieli okazję rywali-
zować na szczeblu wojewódzkim. Pod-
opieczni Mariusza Sobali w początko-
wej fazie rozgrywek zebrali frycowe za 
brak doświadczenia, przegrywając pięć 
meczów z rzędu, ale zrekompensowa-
li to sobie serią sześciu meczów bez 
porażki (pięć zwycięstw, jeden remis), 
co pozwoliło awansować z ostatniego 
miejsca w tabeli do jej środka. Beski-
dowcy rywalizowali m.in. z Sandecją 
Nowy Sącz, Garbarnią Kraków, Unią 
Tarnów, Puszczą Niepołomice czy 
Bruk-Betem Termalicą Nieciecza.
Wicemistrzem jesieni zachodniej Ma-
łopolski okazali się juniorzy młodsi 
Beskidu (rocznik 2005) prowadzeni 
przez Jakuba Adamusa. Biało-czerwo-
nych o cztery punkty wyprzedził MKS 
SMS Oświęcim. Na podium znaleźli 
się również trampkarze (rocznik 2007) 
dowodzeni przez Sebastiana Marczaka. 
W I lidze okręgowej zajęli trzecie miejsce za UKS-em KS-em Chełmek i Kalwarianką Kalwaria Zebrzydowska.
Ten sam szczebel rozgrywek reprezentowali również młodzicy (rocznik 2009). Ostatecznie udało się wywalczyć drugie miejsce w ta-
beli za Burzą Roczyny. Podopieczni Szymona Wandzla mieli okazję rywalizować m.in. w meczach derbowych z Progressem i Czwórką 
Andrychów.
Trzecie lokaty po rundzie zajęły ekipy orlików (rocznik 2011, trener Wandzel) i żaków (2013, Alan Matusiak). W kilku turniejach ry-
walizowali również najmłodsi beskidowcy - skrzaty (rocznik 2015) prowadzeni przez Alana Obozę.
Po zakończeniu rundy wszystkie zespoły Beskidu otrzymały mikołajkowe upominki ufundowane przez klub, sponsorów i rodziców.

oprac. gs, źródło: Beskid Andrychów, 
Fot. facebook.com/BeskidAndrychow

Udane rozgrywki młodzieży Beskidu
Bardzo udanie w minionej rundzie zaprezentowały się w swoich rozgrywkach młodzieżowe zespoły Beskidu.
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Oddajmy głos działaczom Akademii Mi-
strzów Cracovia Andrychów: „Zawodnicy 
i trenerzy przez pewien okres musieli od-
naleźć się w nowej rzeczywistości i prowa-
dzić treningi w formie zajęć online. Taka 
forma treningów, jaką akademia zaofero-
wała swoim podopiecznym, była wyjąt-
kiem w naszej okolicy.

Po powrocie na murawę zawodnicy Cra-
covii wystartowali w rozgrywkach ligo-
wych w dwóch kategoriach wiekowych. 
W kategorii Orlika, podopieczni trenera 
Marcina Stefanowicza poradzili sobie bar-
dzo dobrze, kończąc rundę jesienną na 
drugim miejscu w tabeli, doznając tylko 
jednej porażki, resztę spotkań zwycięża-
jąc. Jeszcze lepiej w zmaganiach ligowych 
wypadł zespół żaków. Drużyna trenera 
Konrada Sobity nie miała sobie równych 
w zmaganiach ligowych, zwyciężając we 
wszystkich spotkaniach ligowych, strzela-
jąc w ośmiu spotkaniach łącznie ponad sto 
bramek. Trzecią grupą, która funkcjonuje 
w Akademii, są najmłodsi adepci futbolu 
trenowani przez trenera Dominika Bure-
go. Drużyna rozgrywa wartościowe spa-
ringi oraz uczęszcza na turnieje organizo-
wane w okolicy.

Zawodnicy trenujący w Akademii, którzy 
są wyróżniającymi się postaciami w swo-
ich drużynach, są również powoływani na 
turnieje przez trenerów Cracovii z Kra-
kowa. Z rocznika 2010 swoje okazje na 

pokazanie się w sparingach otrzymali dwaj 
zawodnicy, Adrian Rajda i Dawid Handz-
lik. Stałym bywalcem i pewnym punktem 
zespołu na turniejach rocznika 2011 jest 
bramkarz Wojciech Rajda. Swój wkład 
w sukcesy rocznika 2012 ma również Alan 
Borgosz, który kilkakrotnie swoimi trafie-
niami zaznaczał swoją obecność w turnie-
jach.

Rok 2020 był szczególnie udany dla pod-
opiecznych trenera Konrada Sobity. Mło-
dzi zawodnicy nie tylko błyszczeli w roz-
grywkach ligowych. Swoją siłę pokazywali 

również w zmaganiach turniejowych. 
Drużyna zwyciężyła na silnie obsadzo-
nym turnieju w Sosnowcu, pokonując ta-
kie zespoły jak Zagłębie Sosnowiec czy 
też MUKP Dąbrowa Górnicza. Pierwsze 
miejsce zajęli również na turnieju w Bieru-
niu. Na podium znajdowali się między in-
nymi również na turnieju organizowanym 
przez GKS Tychy, zostawiając na pokona-
nym polu takie drużyny, jak Piast Gliwice, 
GKS Tychy czy też Rekord Bielsko Biała.”

oprac. gs, źródło: Akademia Mistrzów 
Cracovia Andrychów

Udany, choć specyficzny rok
Rok 2020 dla Akademii Cracovii Andrychów był udanym, choć specyficznym rokiem ze względu na panującą pandemię. 
Mimo trudności w organizacji treningów, po wznowieniu rozgrywek podopieczni Akademii zanotowali sporo sukcesów. 
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Mazurki mylone są z popularnymi wróblami domowymi. Ce-
chą charakterystyczną mazurka jest czarna plamka na policzku 
oraz brązowa czapeczka. Wierzch głowy wróbla domowego ma 
natomiast kolor szary. Według danych zbieranych na początku 
XXI wieku w Polsce gnieździ się 0,5-1 mln par mazurków. Uni-
kają zwartych zabudowań, gdzie gniazdują ich kuzyni z miasta 
-  wróble domowe. Wolą zielone tereny otwarte. Poza okresem lę-
gowym żyją w grupach. Są bardzo towarzyskie. Wspólnie żerują  
w zakrzewieniach, cały czas świergotając radośnie. Ich porozu-
miewawcze głosy w czasie posiłku są nie tylko głośnym wyrazem 
radości. Przekonałem się o tym kilka lat temu, kiedy zbliżałem się 
do ćwierkających krzewów tarniny. Ptaki milkły równocześnie jak-
by miały dyrygenta, kiedy tylko znalazłem się zbyt blisko. Ponow-
nie zaczynały śpiewać, kiedy zrobiłem dwa kroki w tył. W ptasiej 
orkiestrze dyrygentem zostaje osobnik, który pierwszy zauwa-
ży zagrożenie. Zdyscyplinowanie żerujących mazurków wprawia  
w niemałe zdumienie. Stadka polnych wróbli spotykam regularnie, ale 
z roku na rok są to coraz mniejsze grupy.  Liczebność tych uroczych 
ptaszków spada w zastraszającym tempie. Zdjęcia kilku mazurków 
w styczniowych baziach wykonałem na Ulicy Akacjowej w Wieprzu. 

Charakterystyczna plamka Mazurka

Każdy „ptasiarz” ma swoje niezapomniane i często wspominane spotkania ze skrzydlatymi przyjaciółmi. Niekoniecz-
nie są to obserwacje wyszukanych i rzadkich gatunków. Do moich ulubionych należy pierwsze spotkanie z kilkudzie-
sięcioma mazurkami, które głośno świergotały w tarninie pod dębem na Kuwiku w Inwałdzie. 

Nie dziwmy się zatem i nie denerwujmy, kiedy na drodze wśród pól 
auto przed nami zaczyna niespodziewanie hamować i zatrzymuje się 
na poboczu. Bądźmy dla siebie wyrozumiali w tym trudnym czasie. 
Może w samochodzie siedzi miłośnik ptaków, który w przydrożnym 
krzewie zauważył cudowną plamkę – plamkę mazurka?

Jerzy Tomiak
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