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dzień dobry

- Ta uroczystość to znak, że prace budowlane przybliżają nas do 
otwarcia najbardziej atrakcyjnego miejsca zakupów dla mieszkań-
ców Andrychowa i regionu. Nie możemy doczekać się powitania 
pierwszych klientów jesienią tego roku – mówiła podczas uro-
czystości Monika Woźniak-Zawioła, szefowa tego projektu 
handlowego z firmy Equilis Europ. W rozmowie z Radiem 
Andrychów prezes dodała, że projekt Galerii Andrychów już 
w marcu tego roku specjaliści od rynku nieruchomości uznali 
za najlepszy tego rodzaju obiekt powstający w Europie Środ-
kowej. Ta nagroda to EuropaProperty CEE Retail Awards 
w kategorii Future Project.
Galeria Andrychów będzie miała 24 tysiące metrów kwadra-
towych powierzchni i 30 sklepów, wiele z nich to wielkopo-
wierzchniowe placówki handlowe, jak choćby Leroy Merlin. 
Ale będą tam też CCC, SMYK, Rossmann, Media Expert, 
Martes Sport, Jysk, Sinsay, House, Cropp, Deichmann, Diver-
se, Pepco, Dealz, Hebe i Komfort. 
24 czerwca nad budową zawieszono wiechę, a pod jej fun-
damenty wmurowany został kamień węgielny. Była to tuba 
z aktem erekcyjnym podpisanym przez przedstawicieli inwe-
stora i wykonawcy: Monikę Woźniak-Zawiołę, Joannę Moko-
wiecką-Gatza, Pawła Szewczyka i Burmistrza Andrychowa 
Tomasza Żaka (zdjęcie obok). 
Burmistrz podziękował inwestorom za wybór Andrychowa 
na miejsce tej inwestycji, która ożywi nie tylko naszą gminę, 
ale cały region i da kilkaset miejsc pracy.  
Z kolei Tomasz Szewczyk z Acteeum Grup tak zwrócił się do 
burmistrza: - Dziękujemy władzom Andrychowa za profesjonalną 
współpracę przy tej inwestycji, a firmom zaangażowanym w jej reali-
zację, za sprawne działanie. To ważny projekt dla lokalnej społeczności, 
która zyska wygodny dostęp do popularnych sklepów bez konieczno-
ści dojeżdżania do innych miast. Galeria Andrychów na kilka miesięcy 
przed planowanym otwarciem jest praktycznie w całości wynajęta. 

Na koniec trzeba dodać, że Galeria Andrychów ubiega się 
o certyfikat BREEM, który potwierdza jej wysokie standar-
dy jakościowe i ekologiczne. W obiekcie zaprojektowanym 
przez pracownię NC Architekci zastosowane będą m.in. roz-
wiązania ograniczające zużycie prądu i wody oraz emisję za-
nieczyszczeń. Jak zapewniają nas szefowie tej inwestycji, już 
na etapie budowy wykonawca dba o dobór certyfikowanych 
materiałów oraz odpowiednie sortowanie, składowanie i wy-
wóz odpadów.
Galeria Andrychów dla klientów otwarta zostanie w paź-
dzierniku. Będzie miała nie tylko 30 sklepów i punktów usłu-
gowych, ale też 650 miejsc parkingowych a także strefy odpo-
czynku czy miejsca zabawy dla dzieci.

 mn Fot. Marek Nycz

Wiecha nad Galerią

Pierwsze powierzchnie handlowe w Galerii Andrychów zostały już przekazane najemcom. A całe centrum z 30 sklepa-
mi i setkami miejsc pracy gotowe będzie w październiku. 24 czerwca nad budową zawieszono wiechę i wmurowano 
kamień węgielny. 
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czytelnictwo

A jak przebiegała wizyta w Gostyniu? Najpierw spotkali 
się z nami miejscowy burmistrz Jerzy Kulak i dyrektor 
Biblioteki Miejskiej Przemysław Pawlak. Opowiedzieli, 
jak zrodził się pomysł, aby dawne, kiepsko funkcjonują-
ce filie zastąpić czymś nowym i jak dotrzeć do większej 
liczby potencjalnych czytelników. 
Pomysłodawcą był Przemysław Pawlak, a ideę bibliobu-
su opisał w swoim autorskim projekcie, gdy startował 
w konkursie na stanowisko dyrektora. Zaznacza, że jego 
koncepcja daleka jest od dawnych bibliobusów, krążą-
cych po Polsce w latach 60. i 70., raczej przyglądał się dzi-
siejszym europejskim rozwiązaniom, jak np. w Dreźnie, 
Hanowerze czy w miastach duńskich. Dziś mobilne bi-
blioteki funkcjonują też w Skandynawii – w Szwecji czy 
w Finlandii. 
W Gostyniu, który ma podobną liczbę mieszkańców co 
Andrychów Biblioteka Publiczna miała dwie wiejskie fi-
lie… ale miasto otacza 21 wiosek! Jak rozwiązać problem 
ze sprawiedliwym i sprawnie działającym dostępem do 
książki? – mówił nam o tym burmistrz Jerzy Kulak. 
- Trzy lata trwały przygotowania, wybór samochodu, projekt 
jego zabudowy, opracowanie programu dla obsługi bibliobusu 
– przyznaje dyrektor Pawlak. – Jego wdrożenie do pełnego 
użytku pokrzyżowała też pandemia – ruszyli w lipcu ubiegłego 
roku. Ale teraz wszystko wraca do normy i idzie jak najlepiej. 
A koszty? Burmistrz Kulak przyznaje, że zmniejszyły się 
o połowę. 
Obecnie bibliobus jest w terenie od poniedziałku do 
piątku, objeżdżając dwie dzielnice miasta i 21 wiosek. 
W każdym punkcie jest regularnie w tym samym dniu 
tygodnia, o określonej porze i równo po godzinie w każ-
dym punkcie. Przywozi nie tylko zamówione książki, ale 
ma też własny, wciąż zmieniany księgozbiór nowości 
i atrakcyjnych tytułów, jest wyposażony w mobilny in-
ternet, a nawet w Xboxa. Te ostatnie atrakcje szczególnie 
przyciągają dzieci. Jest gościem jarmarków i festynów, 
imprez szkolnych, przedszkolnych i akcji plenerowych.
- Musimy przyznać, że zdarzały się już sytuacje, że odwiedzały 
nas dzieci, które dopiero w bibliobusie, po raz pierwszy w ży-
ciu miały w rękach książkę – mówi Paulina Skrzypczak, bi-
bliotekarka jeżdżąca bibliobusem na zmianę z Adrianem 
Przewoźnym. 
Teraz decyzje są w rękach władz Andrychowa. Najpierw pomysł musi przedyskutować Rada Miejska, a potem burmistrz 
znaleźć pieniądze na bibliobus, jeśli pomysł zostanie zaakceptowany na jednej z najbliższych sesji Rady Miejskiej. 
W wyjeździe do Gostynia wzięli udział: Sylwia Błasiak – dyrektorka MBP i pomysłodawczyni bibliobusu dla Andrychowa, 
Agnieszka Gierszewska – dyrektorka Biura Burmistrza, Ewa Wątroba – radna, Jakub Guzdek – radny, Daria Rusin – pra-
cowniczka MBP, Bartłomiej Grela – pracownik MBP oraz niżej podpisany

Trket i foto: Marek Nycz

Wizyta studyjna w Gostyniu
W czerwcu delegacja z Andrychowa odwiedziła Gostyń pod Poznaniem, aby na miejscu obejrzeć tamtejszy bibliobus. 
Jest nie tylko wypożyczalnią na kółkach, ale też mobilnym punktem animacji kulturalnej, klubem dla dzieci, a nawet 
kinem objazdowym. Zastąpił dwie obumierające filie na wsiach i teraz jest w każdym tygodniu w 21 miejscach, czyli 
we wszystkich gostyńskich wsiach.
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Ten kataklizm wydarzył się kilka kilometrów od Breclavia, 
miasta partnerskiego Andrychowa. Aby pomóc czeskiej 
gminie, w piątek w Urzędzie Miejskim ogłoszono zbiórkę 
darów, na którą andrychowianie odpowiedzieli. W pierw-
szym transporcie, który 30 czerwca dotarł do Breclavia, 
znalazły się najpotrzebniejsze rzeczy o wartości około 15 
tysięcy złotych. To m.in.: 32 plandeki, 5 gaśnic, sporo pły-
nów do mycia naczyń i dezynfekcji rąk, mnóstwo maseczek 
ochronnych, rękawiczek roboczych, środków antybakteryj-
nych, mleczek nawilżających, farmaceutyków, materiałów 
opatrunkowych, plastrów, wód utlenionych, szamponów 
i wiele jeszcze innych przedmiotów.
W samym Breclaviu znajdują się trzy punkty pomocy hu-
manitarnej. Do jednego z nich dotarły dary z Andrychowa.

- Ogrom zniszczeń jest nieprawdopodobny. Pomoc moravianom bę-
dzie długo potrzebna. Wiele lat będzie trwała odbudowa tego mająt-
ku po tragedii – przekazuje burmistrz Tomasz Żak.

Starosta Breclavia Svatopluk Pecek podkreślił w rozmowie 
z nami, że niezwykle docenia pomoc i jest wdzięczny za dary, 
które dotarły z Andrychowa. Jak udało nam się dowiedzieć, 
Andrychów jako jedyne miasto partnerskie Breclavia ruszył 
z pomocą.
W przygotowaniu są kolejne transporty darów. A najbardziej 
potrzeba materiałów budowlanych. Stąd apel do mieszkań-
ców i firm, aby w miarę możliwości przekazywać dary dla na-
szych przyjaciół z Moraw. Aby pomóc, najlepiej kontaktować 
się z Urzędem Miejskim w Andrychowie – tel. 33 842 99 00. 
Zbiórka trwa do końca lipca.                     Tekst i foto: Robert Fraś

Morawy po przejściu tornada. 
Pierwszy transport z pomocą dotarł do Breclavia

Przypominamy, w czwartek, 24 czerwca nad Morawami Południowymi przeszły intensywne burze z trąbami powietrz-
nymi. Żywioł był bezlitosny. Niszczycielski wiatr dochodzący do 300 kilometrów na godzinę niszczył wszystko. Na pa-
sie o szerokości 500 metrów i długości ponad 20 kilometrów zostały doszczętnie zniszczone domy. Pięć miejscowości 
ucierpiało, 1200 domów jest zniszczonych a ponad 150 zniknęło z powierzchni ziemi.

Rozładunek andrychowskich darów

Punkt pomocy humanitarnej w Breclaviu

Skutki przejścia tornada
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Prolog
Radna opozycji Alicja Studniarz wyra-
żała niezadowolenie, że obrady nadal 
prowadzone są w systemie zdalnym. 
Przewodniczący RM Roman Babski 
zapowiedział, że jeśli sytuacja epide-
miczna się nie zmieni, to nie wyklucza 
najbliższej sesji jako stacjonarnej, ale 
na razie wygodne pomieszczenie czyli 
Miejski Dom Kultury zostało zajęte na 
punkt szczepień. Najważniejsze decy-
zje, które podejmowali radni dotyczyły 
emisji obligacji oraz przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
dla rejonu Białej Drogi i ulicy Strefowej. 
Kolejna istotna uchwała dotyczyła prze-
kształcenia Przedszkola nr 1.
Nim jednak doszło do głosowań po-
przedzonymi dyskusjami nad tymi 
tematami, ustalono porządek obrad, 
przyjęto protokół z poprzedniego po-
siedzenia, a także wysłuchano spra-
wozdania z bieżących prac burmistrza. 
Odczytał je wiceburmistrz Mirosław 
Wasztyl. Przypomniał on najważ-
niejsze wydarzenia i fakty dotyczące 
działalności samorządu. Opisujemy 
je także, ale w osobnych publikacjach 
naszego portalu i Nowin Andrychow-
skich. W tej części obrad Krzysztof 
Kubień zadał szczegółowe pytania 
(wcześniej sformułowane przez inną 
osobę) dotyczące zakładu termicz-
nej utylizacji odpadów. Chodziło 
m.in. o to, czy taki obiekt działa już 
gdzieś. Wiceburmistrz stwierdził, że 
Andrychów będzie prekursorem, ale 
działają mniejsze podobne urządze-
nia (np. w zakładach Volvo i nie tyl-
ko). Mirosław Wasztyl zadeklarował, 
że w sprawie planowanej inwestycji 
będzie opublikowany we wrześniu 
harmonogram spotkań ekspertów 
i mieszkańców gminy. Podkreślił, iż 
wcale nie jest przesądzone powstanie 
zakładu. Do tematu zatem będziemy 
wracać. Odnotujmy tylko, iż między 
radnym a wiceburmistrzem doszło do 
dłuższej, polemicznej wymiany zdań.

Po co obligacje?
Władze Andrychowa chcą wyemito-
wać tysiąc obligacji o łącznej warto-
ści 27 milionów złotych. Pozyskane 
w ten sposób pieniądze mają posłużyć 
do spłaty zaciągniętych przez gminę 
zobowiązań oraz do pokrycia deficy-
tu budżetowego w 2021 i 2022 roku.  
– Obligacje komunalne w swej istocie speł-
niają funkcję kredytu, jednak są dla Gmi-
ny bardziej korzystne niż tradycyjny, ko-
mercyjny kredyt bankowy – tłumaczono 
na sesji. – Wynika to przede wszystkim 
z uwagi na elastyczność. Instrument ten 
daje możliwość określenia takich terminów 
wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają 
bezpieczeństwo w zakresie płynności finan-
sowej budżetu. Emisja obligacji nastąpi 
poprzez propozycję nabycia skiero-
waną do jednego adresata w systemie 
na okaziciela. Te papiery wartościo-
we mogą potem zostać dopuszczone 
do obrotu na rynku. Będą emitowane 
w seriach, w obecnym i przyszłym 
roku. Na sesji gościł ekspert z grupy 
doradczej – Hubert Olbrycht. Mówił 

w szczegółach o zaletach papierów 
wartościowych. Wspomniał m.in. 
o tym, że pobliska gminy Kęty sko-
rzystała z możliwości emisji obligacji. 
Radni otrzymali też od gościa pisem-
ny materiał analityczny. Nie zabrakło 
pytań do eksperta. Wątpliwość Alicji 
Studniarz wzbudzał fakt, iż w wyniku 
emisji obligacji największe spłaty będą 
następować, gdy obecny burmistrz już 
nie będzie pełnił funkcji. Spadnie to 
zatem na barki kogoś innego. Ponad-
to w przyszłych latach zaplanowano 
spłaty za w pewnym sensie życie po-
nad stan obecnie. Problemy te wyja-
śniała skarbnik gminy Dorota Żywioł 
i ekspert. Przypomniano, iż gmina już 
wcześniej zaciągała kredyty wielolet-
nie i przejmowały je władze kolejnych 
kadencji. Powtarzano, iż obligacje są 
korzystne, choćby w zakresie spłat, 
w porównaniu do klasycznych kredy-
tów. Doszło też do incydentu: prze-
wodniczący odebrał głos Krzysztofowi 
Kubieniowi uznając, iż ten przekroczył 
wszelkie normy zachowań oraz złośli-

Sesja RM: Obligacje, zmiana planu i przedszkole…

Nie jak zazwyczaj w ostatni czwartek miesiąca, a we wtorek (29 czerwca) obradowali radni Rady Miejskiej w Andry-
chowie. Było to związane z kończącym się rokiem szkolnym. Tak więc sesja odbyła się już podczas wakacji, ponownie 
jednak w trybie zdalnym.

Droga przekazana przez Diecezję Bielsko-Żywiecką gminie Andrychów, bie-
gnąca obok inwałdzkiej szkoły, a popularnie nazywana „Do Księżego Lasu” 
otrzymała już oficjalną nazwę – Pańska
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wości i wypowiadał się o wrażeniach 
po wypowiedzi Huberta Olbrychta 
a nie zadawał mu merytorycznego py-
tania. W dalszej części sesji radny ten 
zabrał głos na ten temat i przestrzegał 
przed zbytnim jego zdaniem zadłuża-
niem gminy. Uchwałę o emisji obligacji 
podjęto większością głosów (11 za, 8 
przeciw, 2 wstrzymujących się).

Biała Droga i Strefowa 
– zmiany w planie
Radni na wniosek burmistrza Toma-
sza Żaka zajęli się przystąpieniem do 
zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Andry-
chowa dla rejonu Białej Drogi i Stre-
fowej. Uchwała otwiera możliwość 
rozpoczęcia procedury lokalizacji za-
kładu termicznej utylizacji odpadów 
komunalnych. Radny Krzysztof Ku-
bień wypowiedział się przeciwko eks-
perymentowaniu w mieście takimi in-
westycjami. Większość Rady Miejskiej 
była jednak innego zdania. Za uchwa-
łą głosowało bowiem 12 radnych,  
4 przeciw, a 2 wstrzymało się. Radny 
opozycji dopytywał ponadto o to, czy 
przy zakładzie termicznej utylizacji 
powstanie również sortowania odpa-
dów. Mirosław Wasztyl poinformował 
o różnych wariantach – tak z sortownią 
jak i bez niej. Nie ma jeszcze ostatecz-
nych rozstrzygnięć w tym zakresie. Co 
ważne, aby uzyskać decyzję środowi-
skową na taką inwestycję, trzeba cze-
kać około 2 lata. Zatem całe przedsię-
wzięcie będzie realizowane bynajmniej 
nie w szybkim tempie. Nie wiadomo, 
jaki będzie finał. – Podjęliśmy się zadania 
trudnego i liczymy na państwa wyrozu-
miałość – mówił wiceburmistrz.

Bez dochodzeń do 100 złotych
Rada Miejska podjęła zdecydowaną 
większością uchwałę, zgodnie z którą 
Urząd Miejski nie będzie dochodził 
zobowiązań cywilnoprawnych do 
kwoty 100 złotych z odsetkami. Są to 
bowiem procedury nieopłacalne eko-
nomicznie. Wydatki wynoszą bowiem 
więcej niż kwota do odzyskania. 
Jak poinformowała skarbnik, takich 
spraw w ciągu roku jest kilka.

Inwałd: Nowe ulice i osiedla 
z nazwami
Na wniosek Rady Sołeckiej w In-
wałdzie wprowadzono jednogłośnie 
nowe nazewnictwo ulic i osiedli w tej 

wiosce. I tak z os. Kuwik wyodrębnio-
no dwa osiedla tj. Nowe i Familijne. 
Wynika to m.in. z faktu, że Kuwik po-
dzielony jest na trzy części pod wzglę-
dem dojazdowym i nie ma jednego, 
wspólnego ciągu komunikacyjnego. 
Radni przegłosowali także nazwy 
nowych ulic. Doga boczna od ulicy 
Wadowickiej (pomiędzy numerami 
45 – 47) przyjmie nazwę Rozwojo-
wa, droga boczna obok szkoły – Pań-
ska, boczna od Zagórnickiej (obok nr 
4) – Skośna, a boczna od Kolejowej 
(pomiędzy nr 12 – 22) – Poprzeczna. 
W rezultacie tych zmian 48 posesji 
w Inwałdzie otrzyma nowe adresy. 
Jak twierdzi Rada Sołecka, wprowa-
dzenie takiego nazewnictwa ułatwi 
działania służb ratowniczych jak rów-
nież np. listonoszom.

Nieruchomość przy Żwirki i Wigury 
do sprzedaży
Przy ulicy Żwirki i Wigury gmina An-
drychów posiada działki stanowiące 
jedną nieruchomość o powierzchni 
razem ponad 0,19 ha. Znajdują się one 
w pobliżu skrzyżowania z ul. Tkacką. 
Władze lokalne nie mają planów in-
westycyjnych obejmujących ten teren. 
Zdecydowano zatem o sprzedaży tego 
nieogrodzonego, porośniętego trawą 
kompleksu gruntów. Zgodnie z miej-
scowym planem zagospodarowania 
przestrzennego na tej nieruchomości 
dopuszcza się zabudowę mieszka-
niową, jednorodzinną oraz usługi 
handlowe i gastronomiczne. Terenem 
tym zainteresowani są właściciele 
ościennych działek, ale też inne osoby 
oraz jedna z firm. Urząd Miejski zor-
ganizuje przetarg na sprzedaż nieru-
chomości.

Przedszkole nr 1 w nowych murach
Rada Miejska podjęła uchwałę (zdecy-
dowaną większością) o zamiarze prze-
kształcenia Przedszkola nr 1 poprzez 
zmianę jego siedziby. O sprawie tej in-
formowaliśmy na bieżąco. Dotychczas 
placówka znajdowała się w budynku 
parafialnym przy ulicy Floriańskiej. 
Umowa najmu wygasa 31 sierpnia br. 
Władze planują przeprowadzkę tego 
przedszkola do Szkoły Podstawowej 
nr 2, a konkretnie do pomieszczeń 
po zlikwidowanej i przyłączonej do 
„Dwójki” SP nr 3. Jak informował dy-
rektor Gminnego Zarządu Oświaty 
Andrzej Szafrański, dzieci w nowych 

pomieszczeniach będą korzystać z po-
siłków z kuchni, a nie jak dotychczas 
z cateringu. Radna Alicja Studniarz 
wyraziła zdziwienie, że w jednym 
budynku nie mogły działać dwie 
szkoły a mogą mieć siedzibę dwa 
przedszkola. Dyrektor przypomniał, 
że parafia chce podwyższyć stawkę za 
wynajem budynku, a poza tym gmin-
ny samorząd wydał sporo dodatko-
wych pieniędzy na obiekt parafialny 
i jego eksploatację. Polemizował z tym 
Krzysztof Kubień.

Ponadto…
Podjęto też uchwały modyfikujące 
„Regulamin dostarczania wody i od-
prowadzania ścieków na terenie gmi-
ny Andrychów” oraz statut Ośrod-
ka Pomocy Społecznej (tu korekty 
w adresie schroniska dla bezdomnych 
mężczyzn), a także dokonujące zmia-
ny w tegorocznym budżecie gminy. 
Kontrowersje Krzysztofa Kubienia 
wzbudzał fakt, że skreślono w wydat-
kach 4,7 mln zł na prace naprawcze 
w ramach rozbudowy strefy działal-
ności gospodarczej. Wiceburmistrz 
wyjaśnił, że tych pieniędzy w tym 
roku nie da się wydać, gdyż inwesty-
cja ta zostanie zrealizowana w 2022 r., 
co wynika z trzeciego już przetargu. 
Do porządku obrad włączono punkt 
dotyczący pomocy finansowej dla 
gminy Nowy Targ, chodzi o wsparcie 
dla miejscowości Nowa Biała po ol-
brzymim pożarze. Gmina Andrychów 
przekaże 20 tysięcy złotych na wypła-
tę zasiłków dla rodzin, które ucierpia-
ły w wyniku klęski żywiołowej.
Wraz z upływem czasu ubywało gło-
sujących radnych. Przewodniczący 
wyraził nawet obawy o quorum. To 
rezultat problemów technicznych, ale 
i faktu opuszczenia obrad przez nie-
których rajców. Głosowania dokoń-
czono po krótkiej przerwie. W wol-
nych wnioskach radny Stanisław Prus 
apelował, by przewodniczący skracał 
wypowiedzi radnych, którzy zajmują 
najwięcej czasu swoimi monologami”. 
Przewodniczący Roman Babski ży-
czył wszystkim udanych i bezpiecz-
nych wakacji. Posiedzenie trwało po-
nad cztery i pół godziny.

jd  Fot. Jacek Dyrlaga
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Autorzy cytują m.in. wiceministra klimatu, który osobiście był 
w Andrychowie: - Andrychów może być wzorcowy w skali kraju 
- powiedział podczas spotkania z władzami miasta wiceminister kli-
matu, Ireneusz Zyska.
Słowa te padły, gdy zapoznał się z planami budowy w Andrychowie 
zakładu mineralizacji odpadów do produkcji energii.
- Ta inwestycja jest bezpieczna dla środowiska – ocenił z kolei Do-
minik Bąk, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i zadeklarował finansowanie.
O co chodzi? O budowę nowej elektrociepłowni zasilanej gazami 
pozyskanymi z odpadów. Jak podkreślano podczas spotkania, które 
z udziałem wiceministra Zyski i przedstawicieli NFOŚiGW odbyło 
się w Andrychowie, nie będzie to jednak spalarnia.
To ważne, gdyż budowa spalarni na pewno nie może liczyć na do-
finansowanie unijne, a i krajowe - w świetle treści dyrektyw - jest 
dość wątpliwe...
W nowatorskim projekcie chodzi o tzw. pirolizę, czyli gazyfikację 
odpadów (niskotemperaturowa ich mineralizacja). Pozbywanie się 
śmieci w takiej instalacji opiera się na tzw. katalitycznym utlenia-
niu: to ciąg reakcji fizyko-chemicznych bez płomieni, w temperatu-
rze ok. 600 stopni.
Całość można przeczytać na Portalu Samorządowym wpisu-
jąc tam tytuł Szukają innej drogi. 
A my przypominamy, że temat ten jest przedmiotem gorą-
cych dyskusji w samym Andrychowie. Grupa radnych PiS 
jest przeciwna tej inwestycji, którą często nazywa się spalar-
nią. Taka dyskusja była też na, majowej sesji Rady Miejskiej. 
Również w Internecie atmosfera podgrzewana jest w takim 
samym duchu: spalarni i zatruwania mieszkańców. 
Może dlatego warto spojrzeć na pełną argumentację, również 
strony rządowej, która wyraziła zdecydowane poparcie (i go-
towość dofinansowania) tego projektu lub opinie ekologów. 

n 

Głośno o Andrychowie

Andrychów może być pierwszym polskim miastem, które 
wybuduje instalację do zgazowywania odpadów. NFO-
ŚiGW obiecał 50 milionów dotacji na tę inwestycję – tak 
rozpoczyna się obszerny artykuł opublikowany w czerw-
cu na ogólnopolskim Portalu Samorządowym.

O inicjatywie strażników, ale też i ekologów, powiedział nam 
komendant SM Krzysztof Tokarz:
- Razem z ekologami wybraliśmy 15 newralgicznych miejsc, 
takich, gdzie najczęściej zwożone są śmieci. I tam ustawili-
śmy tablice informacyjne: Teren monitorowany – fotopułapka 
z podpisem Administrator danych osobowych – Straż Miejska 
Andrychów – mówi Krzysztof Tokarz.    
Komendant przyznaje, że na te 15 miejsc strażnicy mają tylko 
dwie kamery, ale będą one wciąż, rotacyjnie zmieniać swo-
je położenie. Zatem żaden śmieciarz nie może być pewny ani 
dnia, ani godziny, kiedy któraś z fotopułapek zrobi mu fotki. 

mn 

Strzeżcie się „śmieciarze”!

Straż Miejska w Andrychowie postanowiła wziąć się za 
brudasów, którzy wywożą swoje śmieci do lasu czy nad 
rzekę. W piętnastu miejscach ustawiono tablice informu-
jące o fotopułapkach.

Inwentaryzacja lasów, apel 
do właścicieli
Powstaje Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu 
w kraju w latach 2020 – 2024. W związku z tym właściciele 
lasów nienależących do Skarbu Państwa proszeni są o udo-
stępnienie tych terenów do celów badawczo-analitycznych.

Prace związane z realizacją przedsięwzięcia są wykony-
wane przez przedsiębiorstwo państwowe jakim jest Biuro 
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. – Celem tego opracowania 
jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa 
i trendu zachodzących w nim zmian – czytamy w komunikacie 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska. – Wyniki inwentaryzacji 
będą wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych, które 
poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości 
krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, będą służyły 
formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.

Oprac. jd
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Otwarta droga do centrum z promenadą
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę o wyrażeniu zgody 
na zmianę celu darowizny nieruchomości, jaką jest Plac 
Mickiewicza. Władze powiatowe przekazały gminie 
Andrychów ten teren w marcu 2006 roku, by plac był… 
drogą łączącą ulicę Krakowską z Legionów. Władze an-
drychowskie chcą jednak, aby ta część centrum miasta 
została poddana rewitalizacji i stała się miejscem wypo-
czynku oraz rekreacji, pozbawionym ruchu pojazdu czy 
docelowo nawet miejscem bez możliwości parkowania. 
Ma tu powstać, o czym już sygnalizowaliśmy w Nowi-
nach Andrychowskich, promenada z małą architekturą 
i zielenią. Burmistrz Andrychowa zwrócił się zatem do 
władz powiatowych o wspomnianą zmianę celu daro-
wizny.

Ważna pomoc rodzinom
Na sesji zajmowano się, i to obszernie, działalnością 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Jak wynika 
z ciekawszych statystyk, gmina Andrychów może się 
pochwalić największą w powiecie liczbą (45) rodzin za-
stępczych, pod których pieczą pozostaje 74 dzieci. Prócz 
tego dziesięcioro młodych ludzi znajduje się w rodzin-
nym domu dziecka prowadzonym na terenie naszej 
gminy. Interesujące dane dotyczą również zaopatrzenia 
niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środ-
ki pomocnicze. Najwięcej ich trafia do gminy Andry-
chów (jesteśmy największą gminą w powiecie). PCPR 
wydatkowała na ich zakup w 2020 r. ponad 770 tysięcy 
złotych, z czego 242 tys. dla osób z gminy Andrychów. 
Więcej o działalności Centrum można się dowiedzieć na 
stronie internetowej pcpr-wadowice.pl

Stan szpitala
Wadowicki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, 
w tym szpital nadal boryka się z trudnościami finanso-
wymi. Był to jeden z tematów sesji. Mówiła o tym dy-
rektor placówki Barbara Bulanowska. W sprawozda-
niu za rok 2020 niezależnego rewidenta napisano m.in.: 
ZZOZ w Wadowicach od wielu lat boryka się trudnościami 
finansowymi, co powoduje pogorszenie płynności finansowej. 
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r., wynoszą 
4 875 438,49 zł, z czego do trzech miesięcy 4 835 357,14 zł, 
a powyżej trzech miesięcy 40 081,35 zł. Trudności finanso-
we w głównej mierze wynikają z niskich cen na świadczenie 
medyczne, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Niewątpliwie istotny wpływ na sytuację finansową mają 
również zmiany dotyczące wzrostu wynagrodzeń, wynikające 
z wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę ustanowione 
Rozporządzeniem Rady ministrów z dnia 10 września 2019 
r., w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pra-

Sesja powiatowa: Andrychowski Plac Mickiewicza po nowemu

Głównym punktem porządku obrad czerwcowej sesji Rady Powiatu w Wadowicach było udzielenie wotum zaufania i ab-
solutorium Zarządowi Powiatu. To jednak pozostawiono na koniec obrad. Wcześniej pojawił się akcent andrychowski...

cę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. Ważnym elementem jest 
również wzrost minimalnych wynagrodzeń w służbie zdrowia dla pra-
cowników wykonujących zawody medyczne. Ponad to wydatki zapewnio-
ne kadrze medycznej w związku ze zwalczaniem pandemii Sars–CoV-2 
spowodowały znaczący wzrost kosztów. I jedna ciekawostka, o której 
wspomniała dyrektorka: odbiór odpadów ze szpitala i przychodni 
kosztował ZZOZ w 2020 roku grubo ponad 400 tysięcy złotych!  
– Zarządzanie szpitalem jest teraz czymś jak jazda bez trzymanki – mó-
wiła szefowa placówki. Niektórzy radni podkreślali, iż służba 
zdrowia dla powiatu jest swoistą piętą Achillesa. Pojawiły się na-
wet głosy, i to wcale nie z ław Prawa i Sprawiedliwości, że nie-
złym pomysłem byłoby przejęcie szpitali przez państwo. Dalsza 
dyskusja na temat nie tylko finansów służby zdrowia była bardzo 
długa… Sprawozdanie finansowe ZZOZ za 2020 r. uchwalono jed-
nogłośnie.

Wotum zaufania i absolutorium
Zarząd Powiatu w Wadowicach otrzymał jednogłośnie wotum za-
ufania oraz absolutorium za 2020 rok. Blok głosowań poprzedził 
film prezentujący dokonania powiatowych władz. Dyskutowano 
też nad Raportem o stanie Powiatu Wadowickiego, sprawozdaniem 
dotyczącym ubiegłorocznych finansów i nad realizacją budżetu. 
Nawet opozycja przyznała, że ubiegły rok był pomyślny. Na inwe-
stycje udało się przekazać rekordową sumę 40 milionów złotych, 
na co miały wpływ środki finansowe pozyskane z zewnątrz (od 
rządu i Unii Europejskiej). Jedynie co nie podobało się niektórym 
radnym opozycji, to podział pieniędzy na drogi i mosty (60 proc. 
wydano w gminach Wadowice i Wieprz). Wyrażano nadzieję, iż 
proporcje te w latach następnych ulegną zmianie.
Sesja trwała nieco ponad 6 i pół godziny.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Plac Mickiewicza przestanie być... drogą
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We wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Andrychów zakończyły się walne zebrania spra-
wozdawczo-wyborcze, podsumowujące 5-letnią kadencję i powołujące nowe władze statutowe. W poprzednim wy-
daniu Nowin Andrychowskich relacjonowaliśmy obrady tych OSP, których zebrania wyznaczono na kwiecień i maj. 
Tym razem piszemy o spotkaniach czerwcowych.

Druhowie na zebraniach

Podczas spotkania wybrano nowy Zarząd jednostki: Zyg-
munt Kołodziejczyk (prezes); Przemysław Kowala (I wice-
prezes-naczelnik), Bartłomiej Dębicki (wiceprezes), Łukasz 
Kurzyniec (zastępca naczelnika), Helena Pająk (sekretarz), 
Henryka Kołodziejczyk (skarbnik), Tomasz Młocek (gospo-
darz), Bogusław Żydek, Krzysztof Daniel (członkowie za-
rządu). Wybrano także Komisję Rewizyjną w składzie: Zbi-
gniew Fraś (przewodniczący), Szymon Młocek (sekretarz), 
Marcin Iwaszkiewicz (członek Komisji Rewizyjnej).

Źródło: OSP w Rzykach

Druhowie OSP w Rzykach 
wybrali nowy Zarząd

5 czerwca w OSP w Rzykach odbyło się zebranie sprawoz-
dawczo-wyborcze, w czasie którego podsumowano rok 
2020 oraz został wybrany nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Podczas spotkania jednogłośnie wybrano nowy zarząd jednostki: 
Sławomir Jończy (prezes), Włodzimierz Fary (wiceprezes-naczel-
nik), Szczepan Rajda (z-ca naczelnika), Aleksandra Ćwiertka (se-
kretarz), Mateusz Fujawa (skarbnik), Paweł Łysoń (gospodarz), 
Zbigniew Rajda (członek zarządu). Wybrano także Komisję Rewi-
zyjną w składzie: Marek Fujawa, Zbigniew Moskwik, Piotr Zie-
liński. Ochotnicy z Targanic w 2020 roku uczestniczyli w 35 akcjach 
ratowniczych (10 razy w gaszeniu pożarów, 20 razy w likwidacji 
miejscowych zagrożeń oraz 5 razy w wyjazdach do fałszywych 
alarmów). Strażacy przepracowali łącznie 282 godziny przy różne-
go typu działaniach. Dodatkowo druhowie zabezpieczali wyścig 
Tour de Pologne oraz Wyścig Solidarności na terenie Targanic.

ap Fot. Anna Piotrowska

OSP Targanice Górne. 
Zmiany w zarządzie

5 czerwca 2021 druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Targanicach Górnych uczestniczyli w Walnym Zebraniu 
swojej jednostki. Podsumowali rok 2020 oraz wybrali wła-
dze na nową kadencję.

19 czerwca strażacy ochotnicy z Targanic Dolnych na 
spotkaniu sprawozdawczo-wyborczym wybrali nowy za-
rząd. Prezesem został Szymon Oboza.

Oto pełny skład zarządu:
Prezes – Szymon Oboza, Naczelnik – Jacek Curzydło, Za-
stępca naczelnika – Dawid Oboza, Skarbnik – Daria Babik, 
Sekretarz – Arkadiusz Rokowski, Członek Zarządu – Teresa 
Piątek, Członek Zarządu – Józef Sordyl, Członek Zarządu – 
Krzysztof Żydek, Członek Zarządu – Stanisław Walczak.
Nowy skład komisji rewizyjnej: Przewodniczący – Jan Na-
lborczyk, Sekretarz – Mirosław Dudek, Członek komisji – 
Zbigniew Rajda.
W jednostce OSP w Targanicach Dolnych działa 87 członków, 
w tym 59 czynnych. Strażacy w poprzednim roku wyjeżdżali 
23 razy do działań. Siedem razy do pożarów, odnotowano 16 

miejscowych zagrożeń. Jeden wyjazd okazał się fałszywym 
alarmem. Druhowie przepracowali łącznie 152 godziny przy 
działaniach ratowniczych, nie pobierając za to należnego 
ekwiwalentu. Obecnie jednostka posiada 27 uprawnionych 
strażaków do działań ratowniczych.             rf Fot. Robert Fraś

Nowy zarząd OSP w Targanicach Dolnych
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Jak poinformowała nas  dyrektor Biura Burmistrza Agnieszka 
Gierszewska, obiekt został zasypany przez dzieci i młodzież 
kamyczkami oraz piaskiem. Podjęto próby naprawy, ale za-
kończyły się niepowodzeniem.  W związku z tym nie będzie 
działać. Na miejscu spotkaliśmy mieszkańca pobliskiego blo-
ku. Mężczyzna z okna mieszkania ma widok na fontannę. 
Powiedział nam, że plac wokół wodotrysku bardzo często 
wieczorami czy w nocy okupowany jest przez młodych ludzi 
– wandali. To oni kopią po fontannie, rzucają w nią kamie-
niami i w ogóle rozrabiają. Nie reagują na upomnienia, nie-
kiedy pomaga zapowiedź wezwania policji. Mało tego, nie-
odpowiedzialnie potrafią zachowywać się niektórzy rodzice 
przebywający tutaj w ciągu dnia z małymi dziećmi. Nie robią 
sobie nic z tego, że ich pociechy rzucają kamyczki w kierunku 
fontannowej kuli. Zdaniem naszego rozmówcy najlepiej by 
było przebudować ten wodotrysk, likwidując wokół niego 
otoczkę z ozdobnymi kamyczkami. 

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Co z tą fontanną?

Mieszkańcy Andrychowa dzwonią do Urzędu Miejskie-
go i do redakcji Nowin Andrychowskich oraz Radia An-
drychów, dopytując o fontannę przy ulicy Metalowców. 
W przeciwieństwie do innych wodotrysków w naszym 
mieście, ten akurat nie działa.

Zgodnie z nimi od teraz wnioski można składać tylko w for-
mie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego 
procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nabór 
według nowych zasad rusza zgodnie ze stałym harmonogra-
mem - 1 lipca i zakończy się 30 listopada.

Źródło: OPS

Zmiany w programie „Dobry Start”

15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporzą-
dzenia zmieniającego zasady naboru wniosków do pro-
gramu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Nabożeństwo sprawowane było w intencji śp. Romana Pry-
stackiego, wieloletniego miejscowego sołtysa i radnego, które-
go staraniem obiekt gruntownie odrestaurowano. Odbywało 
się to, przypomnijmy, dwuetapowo. Najpierw przeprowa-
dzono odwodnienie i poddano renowacji część zewnętrzną 
a potem wnętrze. W kosztach wynoszących ponad 1,5 mln zł 
partycypowały władze Andrychowa. Udało się też pozyskać 
pieniądze z Unii Europejskiej poprzez Lokalną Grupę Działa-
nia Wadoviana.
W uroczystościach wzięli udział m.in. przedstawiciele andry-
chowskich władz samorządowych z burmistrzem Tomaszem 
Żakiem, jego zastępcą Wojciechem Polakiem oraz przewod-
niczącym Rady Miejskiej Romanem Babskim. Przyjechało też 
kilku radnych i pracowników Urzędu Miejskiego. Nie zabra-
kło księży z dekanatu andrychowskiego oraz grupy parafian. 
Całość odbywała się w reżimie sanitarnym. Oprawę wokalno 
– muzyczną zapewnił miejscowy chór Misericordias Domini.
O historii i renowacji zagórnickiej kaplicy pisaliśmy obszernie 
w Nowinach Andrychowskich (wyd. luty 2020 r.).

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Kaplica w Zagórniku 
rekonsekrowana
XIX-wieczna kaplica pod wezwaniem Św. Bartłomieja i Św. 
Łukasza Ewangelisty w Zagórniku została poświęcona. 
Aktu rekonsekracji dokonał 14 czerwca biskup Stanisław 
Dowlaszewicz, misjonarz, franciszkanin pełniący posługę 
kapłańską w Santa Cruz w Boliwii. 
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W tegorocznej edycji zawodów wzięło udział przeszło 250 
dzieci z całej Polski. Zawody zakończyły się dużym sukce-
sem mieszkajcej w Inwałdzie reprezentantki Skawy Wadowi-
ce Zuzanny Piekarczyk.
Zuzia najpierw wygrała fazę grupową, wygrywając 3 mecze 
po 3:0, następnie w 1/16 i 1/8 finału również zwyciężyła bez 
straty seta. W ćwierćfinale, po bardzo zaciętym meczu, wy-
grała 3:1 z Natalią Bartoszko (KU AZS Wrocław), półfinał 
z Leną Rucińską (WEL Lidzbark Welski) zakończył się rów-
nież wynikiem 3:1 dla mieszkanki Inwałdu.
W finale Zuzia spotkała się z Aleksandrą Makar (NURT Prze-
myśl). Zuzia prowadziła już 2:1 i 10:8 mając 2 piłki meczo-
we. Zawodniczka z Przemyśla zagrała jednak bardzo dobrze 
w końcówce, doprowadzając do 5 decydującego seta. Ostat-
ni set był bardzo emocjonujący Makar miała piłkę meczową 
przy stanie 10:9, jednak ostatecznie reprezentantka Skawy 
Wadowice rozstrzygnęła decydującą partię na swoją korzyść 
w stosunku 12:10. Zuzia po 13 godzinach rywalizacji na sali, 
została tryumfatorką VII edycji Pingla-Cup.
Był to ostatni ważny start w tym najlepszym jak do tej pory 
sezonie dla Zuzanny, która wcześniej została podwójną wice-
mistrzynią Polski, podwójną mistrzynią Małopolski, wygry-
wała turnieje ogólnopolskie w Jarosławiu, Kraśniku i Gdowie.
Gratulujemy! 

Źródło: M. Piekarczyk 

Zuzia Piekarczyk wygrywa 
PINGLA-CUP!

W dniach 12-13 czerwca jak co roku w Grodzisku Mazowieckim 
rozegrano Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego PINGLA CUP. 
W tym roku odbyła się VII edycja tych zawodów. Poza Mistrzo-
stwami Polski jest to najbardziej prestiżowa impreza w sezonie. 

Hustlerzy Andrychów 
z pucharem 
Drużyna jeszcze nigdy nie była w czwórce pierwszej ligi 
BLK. Wygrała trzy mecze, w tym dwa z ekipami z pierw-
szej ligi, a w finale pokazała kawałek dobrej i szybkiej ko-
szykówki!

– Wygrywamy trzy mecze z bardzo dobrymi przeciwnikami, 
awansując do finału, w którym nie daliśmy rady znakomite-
mu przeciwnikowi! Hawajskie Koszule to etatowy medalista 
pierwszej ligi BLK, wzmocniony w tym turnieju graczem, któ-
ry jeszcze niedawno grał regularnie na parkietach ekstraklasy 
PLK! Przez trzy kwarty trzymaliśmy się w meczu, przegrywa-
jąc zaledwie sześcioma oczkami, natomiast w czwartej kwarcie 
po prostu brakło nam sił i niestety kompletnie nie siedział rzut 
(tylko trzy punkty drużyny w całej kwarcie!) – czytamy na 
profilu FB Hustlerzy Andrychów. – Dziękujemy wszystkim 
za wsparcie! Dziękujemy przeciwnikom za bardzo sympatyczny 
mecz finałowy; przy okazji gratulujemy zasłużonej wygranej!

Cieszymy się, że po prawie rocznej przerwie spowodowa-
nej COVID udało się wrócić na parkiety w Bielsku i po 
prostu zagrać w Basket!

Skład drużyny: Janusz Cholewa, Kamil Koch, Łukasz 
Majewski, Patryk Maryon, Filip Rejowski, Karol Ro-
kowski, Łukasz Sajdak, Bartosz Sierp, Sebastian Skrok, 
Krzysztof Szumowski, Jakub Wróbel i Miłosz Wszołek.

Źródło: Hustlerzy Andrychów

Hustlerzy z sympatykami i pucharem
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Jak przekazuje Krzysztof Szpara, trener i koordynator 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Victoria Kozy, w zawo-
dach uczestniczyło 403 zawodników z 42 klubów. W klasy-
fikacji indywidualnej było 6 grup wiekowych odpowiednio 
w kategoriach dziewcząt i chłopców: 2011 i młodsi do 2006 
r., starsi oraz dodatkowa klasyfikacja w kategorii OPEN dla 
dystansów 50 metrowych.

rf. Fot Robert Fraś

Sportowe zmagania na basenie

19 czerwca, w wielkim upale, na odkrytym Basenie Kąpie-
lowym w Andrychowie (Al. Wietrznego 6) od godz. 9.00 do 
godzin wieczornych, odbyły się V Międzynarodowe Zawody 
Pływackie o Puchar Burmistrza Andrychowa 2021, których or-
ganizatorem był Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” Kozy.

W zawodach wzięło udział ponad stu uczniów andrychow-
skich podstawówek, którzy walczyli o laury w kilkunastu gru-
pach wiekowych i w kilku stylach. W sumie burmistrz Tomasz 
Żak, który osobiście dekorował zwycięzców rozdał 18 pucha-
rów. Niestety w połowie zawodów trzeba było zrobić 20-mi-
nutową przerwę, bo nadciągnęła krótka ulewa. Ale kiedy tylko 
deszcz przestał padać powrócono do konkurencji. 
Wyniki i więcej zdjęć na radioandrychow.pl    n Fot. Marek Nycz

Najlepsi pływacy w gminie

22 czerwca na andrychowskich odkrytych basenach od-
były się pływackie zawody uczniów szkół podstawowych. 
Młodzi pływacy rywalizowali o tytuł zdobywcy Pucharu 
Burmistrza Andrychowa.
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– Przy upalnej pogodzie siatkarki i siatkarze pokazali, że „pla-
żówka” to piękna i bardzo widowiskowa gra. Co warto za-
znaczyć bardzo różni się od piłki siatkowej rozgrywanej na 
parkiecie, zarówno jeżeli chodzi o przyjęcia, jak i odbicia piłki – 
podkreśla Jan Szewczyk, koordynator ds. sportu szkolnego 
w Powiecie Wadowickim. W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 
wśród dziewcząt zwyciężyły uczennice Szkoły Podstawowej 
Nr 4 w Andrychowie a na drugim miejscu uplasowały się 
podopieczne SP Nr 2 w Andrychowie. W gronie chłopców 
pierwsze miejsce zajęli uczniowie z andrychowskiej dwójki, 
a tuż za nimi znaleźli się siatkarze z tutejszej czwórki. W Li-
cealiadzie w kategorii dziewcząt i chłopców zwyciężyli wy-
chowankowie I Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie 
a na drugim miejscu sklasyfikowano uczniów Zespołu Szkół 
i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej. W fi-
nałach wojewódzkich nasz powiat reprezentować będą ze-
społy, które zajęły pierwsze miejsca w swoich kategoriach.
Zawody zorganizował Powiat Wadowicki w ramach Mało-
polskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci 
i Młodzieży. Najlepsze drużyny otrzymały puchary i dyplo-
my ufundowane przez Zarząd Powiatu w Wadowicach.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wadowicach

Siatkówka: Andrychowianie 
zdominowali powiatowe zawody
17 czerwca na stadionie KS „Beskid” Andrychów roze-
grano finał powiatowy w siatkówce plażowej w ramach 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady. Bezkonkuren-
cyjni okazali się andrychowianie.

Nagrody i pożegnania

21 czerwca w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Andrychowie odbyła się ceremonia wręczenia nagród 
uczniom – laureatom konkursów przedmiotowych oraz 
ich opiekunkom. Podczas uroczystości pożegnano grupę 
nauczycielek odchodzących na emeryturę. 

Uczniowie otrzymali laptopy, a ich opiekunki nagrody finan-
sowe, podobnie nauczycielki przechodzące na emerytury. 
Wręczał je burmistrz Tomasz Żak w asyście dyrektora Gmin-
nego Zarządu Oświaty Andrzeja Szafrańskiego. Gości pod-
jęto w magistracie słodkim poczęstunkiem i napojami.
Nagrodzeni uczniowie to: Daria Niedźwiedzka – język nie-
miecki, Jan Piesko – język angielski (oboje z ZSS w Targani-
cach), Jagoda Radke – język polski (SP nr 2 w Andrychowie). 
Ich opiekunki to odpowiednio: Klaudia Bizoń, Agata Borko-
wicz (ZSS w Targanicach) i Barbara Woźniak (SP nr 2).
Odchodzący na emeryturę: Maria Jolanta Bogacz (ZSS 
w Inwałdzie), Barbara Czepiec, Anna Jura, Dorota Wołkow-
ska (SP nr 2), Bogusława Dalecka (ZSS w Sułkowicach-Bo-
lęcinie).

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Laureaci konkursów wraz z opiekunami oraz burmistrzem 
i dyrektorem GZO

Odchodzące na emeryturę nauczycielki z Tomaszem  
Żakiem i Andrzejem Szafrańskim
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Kapliczka przy ulicy Wadowickiej

Czekają na renowację

Sołtys Inwałdu wraz z Radą Sołecką chcą odnowienia 
dwóch przydrożnych kaplic. Obydwa obiekty znajdują się 
przy uczęszczanych ulicach, są swoistą wizytówką wioski 
o ważnym znaczeniu historycznym i kulturowym. 

Sołtys Grażyna Stuglik-Nizio w imieniu Rady Sołeckiej 
wystosowała pismo do burmistrza Tomasza Żaka, z prośbą 
o uwzględnienie obu zabytków w planach finansowych oraz 
przy staraniach o pozyskiwanie zewnętrznych środków fi-
nansowych. Chodzi o kapliczki przy ulicy Wadowickiej (dro-
ga krajowa) oraz Wiejskiej. Są to obiekty z XIX wieku z figu-
rami Chrystusa.
Jak dowiedzieliśmy się od inspektora Adama Gałosza z Wy-
działu Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w An-
drychowie, niestety na razie nie ma co liczyć na szybkie zała-
twienie postulatów inwałdzkiej Rady Sołeckiej. W tym roku 
zaplanowano już bowiem renowację zabytku w Roczynach 
w ramach programu Małopolskie Kapliczki. Na swoją kolej-
kę od lat czeka też słupkowa kapliczka w Brzezince Dolnej. 
Prawdopodobnie będzie odnawiana w przyszłym roku. In-
wałdzkie obiekty muszą więc poczekać, choć jeżeli uda się 
pozyskać dodatkowe fundusze zewnętrzne, to niczego nie 
można wykluczyć.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Kapliczka przy ulicy Wiejskiej

Strefowa wygląda szcze-
gólnie źle od strony 
skrzyżowania z ul. Ba-
torego. Jest tu niemal 
dziura na dziurze. Szcze-
gólnie zgrzytają z tego 
powodu kierowcy uda-
jący się do pobliskiego 
ogrodu działkowego 
Relaks, ale też zapewne 
pracownicy jednej z tutejszych firm. Przypomnijmy, iż wy-
godnie między Batorego a Białą Drogą można przejechać uli-
cą Przemysłową. Jest jednak nadzieja na poprawę Strefowej. 
Jak dowiedzieliśmy się od kierownika Wydziału Inwestycji 
i Drogownictwa Szymona Wnęczaka, nawierzchnia ulicy bę-
dzie tutaj naprawiona w ramach bieżącego utrzymania dróg, 
stanie się to do końca lipca br. Natomiast kompleksowy re-
mont przewidziano wstępnie na rok 2022.

jd Fot. Jacek Dyrlaga 

Ulica Strefowa: 
Będą łatać dziury, 
kompleksowy remont za rok

Spory odcinek andrychowskiej ulicy Strefowej znajduje się 
w fatalnym stanie. Słuchacze i czytelnicy, zwłaszcza działkow-
cy z tutejszych ogródków, dopytują, kiedy nastąpi poprawa. 
Po wyjaśnienia zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego...

Pisaliśmy już o tym w maju, gdy ruszyły prace. Odwiedzi-
liśmy plac budowy pod koniec czerwca i zobaczcie, jak po-
stępują prace. Inwestycja będzie gotowa w 2023 roku. Firma 
będzie miała możliwość zwiększyć zatrudnienie nawet trzy-
krotnie do 150 pracowników.                       mn Fot. Marek Nycz

Pierwsza w strefie fabryka 
już powstaje
Techplast producent wysokociśnieniowych zbiorników 
kompozytowych jest pierwszym inwestorem, który budu-
je w strefie aktywności gospodarczej nowoczesny zakład 
produkcyjny wraz z biurowcem i ośrodkiem badawczym. 

To tylko fragment feralnej ulicy
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Naczelny Sąd Administracyjny już w grudniu 2019 roku 
uchylił decyzję starosty wadowickiego z marca 2017 roku, 
która stanowiła pozwolenie na budowę. Jednocześnie NSA 
uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ko-
rzystny dla operatora sieci komórkowej. To interesująca histo-
ria. Prezentujemy ją na podstawie uzyskanych dokumentów.

Starosta najpierw odmówił, wojewoda uchylił

W październiku 2016 roku starosta wadowicki odmówił spół-
ce Orange zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia 
pozwolenia na budowę, wskazując, że inwestor nie dopro-
wadził projektu do stanu zgodnego z zapisami miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego. Wojewoda 
małopolski uchylił jednak decyzję powiatowego włodarza 
i nakazał mu ponowne rozpatrzenie sprawy, gdyż uznał, że 
postępowanie starosty nie było wnikliwe i nie uwzględniało 
jednej z uchwał Rady Miejskiej w Andrychowie. W końcu, ale 
dopiero w marcu 2017 r. starosta wydał decyzję pozytywną 
dla operatora. Wśród argumentów podano fakt, iż wówczas 
nie było na tym terenie przekaźnika, nie licząc niewielkiego 
obiektu w Rzykach Praciakach. Ograniczało to zatem dostęp 
do usług publicznych, jakim jest łączność poprzez sieci ko-
mórkowe. Poza tym maszt zlokalizowany nad cmentarzem 
przewidziano wprawdzie na terenie rolniczym, ale Ustawa 
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych dopusz-
cza budowę przekaźników na takich terenach.

Głos sąsiadów

Na zgodę starosty zareagowali niektórzy mieszkańcy Rzyk, 
których nieruchomości znajdują się w pobliżu telekomuni-
kacyjnego obiektu. Jedni wskazywali na szkodliwy wpływ 
fal elektromagnetycznych na ludzkie zdrowie i otoczenie 
przyrodnicze, inni na duży spadek wartości pobliskich dzia-
łek. Starosta z kolei powołując się na jedno z rozporządzeń 
Rady Ministrów uznał, że tego typu urządzeń nie zalicza się 
do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środo-
wisko. Podkreślił, iż oddziaływanie pola magnetycznego jest 
daleko niższe od dopuszczalnego. Tak czy inaczej, za spra-
wą odwołania jednej z mieszkanek Rzyk, sprawa trafiła po-
nownie do wojewody. Odwołująca się kobieta wskazała na 
brak uwzględnienia interesu prywatnego przy wydawaniu 
przez starostę pozwolenia na budowę. Podkreślała, że moż-
liwa jest lokalizacja przekaźnika w nieco innym miejscu. Wo-
jewoda małopolski w maju 2017 roku zlecił powiatowemu 
włodarzowi przeprowadzenie dodatkowego postępowania 
w celu uzupełnienia materiału dowodowego. W ślad za tym 
starosta nakazał inwestorowi usunięcie pewnych nieprawi-
dłowości oraz uzupełnienie dokumentacji, w tym jak czyta-
my w piśmie starosty wyjaśnienie, w jaki sposób zabezpieczono 

poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu, 
uzasadnionych interesów osób trzecich; w szczególności chodzi 
o wskazanie, na jakiej wysokości wystąpi ponadnormatywne pro-
mieniowanie i czy są to wysokości dostępne dla ludzi. Po zreali-
zowaniu tych powinności przez Orange, wojewoda utrzymał 
w mocy pozwolenie na budowę przekaźnika, wskazując, że 
obiekt będzie bezpieczny dla otoczenia. Podparł się też pozy-
tywną opinią dyrekcji Zespołu Parków Krajobrazowych Wo-
jewództwa Małopolskiego (maszt powstał na terenie Parku 
Krajobrazowego Beskidu Małego).  Na tym jednak nie koniec.

Rzyki: Problemy z drugim przekaźnikiem!

W poprzednim wydaniu Nowin Andrychowskich informowaliśmy o decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Krakowie, który podważył legalność wydania pozwolenia na budowę przekaźnika w Rzykach Polakach. Tymczasem 
są też poważne problemy z drugim masztem, tym znajdującym się powyżej miejscowego cmentarza.

Przekaźnik nad cmentarzem w Rzykach stoi od dawna, 
ale sąd unieważnił pozwolenie na jego budowę
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W sądach 

Zainteresowana mieszkanka Rzyk nie dała jednak za 
wygraną i złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego w Krakowie. Ten podtrzymał decyzję 
starosty i wojewody. WSA argumentował tak: „organ 
(chodzi o starostę – dop. jd) nie może odmówić wydania de-
cyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli zostały spełnione następu-
jące wymagania: - projekt budowlany jest zgodny z ustalenia-
mi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
w przypadku braku miejscowego planu, (…) projekt budow-
lany jest kompletny i posiada wymagane opinie, uzgodnienia, 
pozwolenia i sprawdzenia, - inwestor złożył oświadczenie, pod 
rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
W związku z niekorzystnym wyrokiem, mieszkanka 
Rzyk złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego. NSA przyznał rację kobiecie. Stwier-
dził, iż wadliwa była ocena WSA w zakresie zgodności 
inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego oraz prawidłowości interpretacji Usta-
wy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyj-
nych. W konkluzji wyroku NSA napisano m.in.: Zgodzić 
się należało z przedstawioną w skardze kasacyjnej argumen-
tacją, że ocena Sądu Wojewódzkiego w zakresie dopuszczal-
ności budowy konkretnej stacji bazowej telefonii komórkowej 
nie uwzględnia wszystkich istotnych postanowień planu 
miejscowego, odnoszących się do lokalizacji inwestycji celu 
publicznego z zakresu łączności publicznej, zwłaszcza infra-
struktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu. 
NSA stwierdził także, że w decyzji lokalizacyjnej pomi-
nięto aspekty związane z pobliską działką inwestycyj-
ną. Naczelny Sąd Administracyjny przyznał wszakże, 
że twierdzenia osoby skarżącej o silnym oddziaływaniu 
przekaźnika na środowisko nie znajduje uzasadnienia.

Jakie zakończenie?

Nic nie wskazuje na to, by przekaźnik Orange znikł 
z Rzyk. Jak dowiedzieliśmy się od powiatowego inspek-
tora nadzoru budowlanego w Wadowicach Michała 
Kwarciaka, w takich przypadkach sprawa niejako wra-
ca do władz powiatowych. Ponieważ wcześniej zostało 
wydane pozwolenie na budowę, co prawda podważone 
przez NSA, to jednak nie było to absolutnie samowola 
budowlana.  Starosta dokona zatem umorzenia postępo-
wania.  To nie wszystko. - Potem sprawa trafi do nas jako 
organu nadzoru budowlanego – stwierdza Michał Kwar-
ciak. - Trzeba będzie przeprowadzić procedury naprawcze. 
Wiąże się to tak naprawdę z opracowaniem projektu budowla-
nego zamiennego. Taki nowy projekt ma odpowiadać przepi-
som i rozwiązywać kwestię zgodności czy raczej niezgodno-
ści z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 
która stała się przyczyną uchylenia pozwolenia na budowę. 
Te wszystkie procedury, o których wspomniał inspektor 
już zostały wszczęte.

Tekst i Foto: Jacek Dyrlaga

Inwestycja obejmie odcinek między granicą z Czańcem a cen-
trum wioski. Nie należy jednak spodziewać się, że prace ru-
szą w tym roku. Na razie władze powiatowe przygotowują 
się do opracowania dokumentacji. Ta ma być gotowa za kilka 
miesięcy. Wiadomo już, iż będzie modernizowana nie tylko 
nawierzchnia drogi, ale także pobocze i infrastruktura towa-
rzysząca. W szczególności, jak zadeklarowała wicestarosta 
Beata Smolec, powstaną chodniki, a tam gdzie już istnieją 
takowe, zostaną wymienione na nowe. Jak zaznaczył jednak 
wiceprzewodniczący Adam Kubik, priorytet inwestycyjny 
wśród dróg powiatowych na terenie gminy Andrychów ma 
ulica Lenartowicza. Władze miasta przekazały już Starostwu 
Powiatowemu w Wadowicach stosowną dokumentację wy-
konaną za środki finansowe gminy i z pewną dopłatą władz 
powiatowych. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie i uda się 
pozyskać pieniądze zewnętrzne (rząd, Unia Europejska), to 
pierwszy etap inwestycji na ul. Lenartowicza ruszy w przy-
szłym roku.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Roczyny: 
Bielska w planach 
remontowych starostwa

Ulica Bielska w Roczynach będzie kompleksowo remon-
towana. Potwierdzili to goszczący w naszej redakcji naj-
pierw wicestarosta Beata Smolec, a następnie wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu w Wadowicach Adam Kubik. 
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Joanna Płonka z Sułkowic-Łęgu stała się już dobrze rozpo-
znawalną twarzą YouTube. Nie tylko pisze teksty, ale też jak 
na razie sama nagrywa teledyski do swoich piosenek. Pod-
kłady muzyczne wykonuje jej Adam Górski, z którym do tej 
pory jeszcze się nie widziała w tak zwanym realu. - Pozna-
liśmy się kilka lat temu na portalu karaoke i nawiązaliśmy współ-
pracę – wspomina sułkowiczanka. - Mam nadzieję, że wkrótce 
się spotkamy. Utwory Joanny Płonki są nastrojowe. Tekst do-
minuje nad muzyką. Autorka opowiada o życiu, trochę tym 
swoim, trochę przyjaciół. Daje sporo do myślenia słuchaczom 
i widzom. Ma na koncie sześć utworów, wszystkie do odsłu-
chania i oglądania na YouTube lub na fanpage’u Facebooka. 
Ostatnie dzieło „Wyszło jak wyszło” jak sam tytuł wskazuje, 
opowiada o tym, że nie wszystko w życiu wychodzi, a ca-
łość ujęta w formie rozmowy niejako samej ze sobą w lustrze. 
Przedostatni utwór „Pamiętam”, inspirowany został przez 
koleżankę artystki, cierpiącą po zgonie bliskiej osoby. Od-
stępstwem od reguły refleksyjnej czy nawet melancholijnej 
jest natomiast „Odrobina pikanterii”, w którym Joanna Płon-
ka daje się poznać jako kobieta o zdecydowanym głosie, przy-
pominającym momentami nawet Korę.
Sułkowiczanka nie para się zawodowo muzyką. Jest normal-
ną żoną i matką pracującą w jednej z andrychowskich firm.  
Jednak dla muzyki, swojej pasji, przeznacza niemal wszyst-
kie wolne chwile. Zamyka się wtedy w swoim pokoju i pisze 
teksty (długopisem na kartce papieru, nie w komputerze) lub 
nagrywa single. W planach ma kolejne utwory. Dla najmłod-
szych przygotowała płytę „De beściarskie nutki – Asia dzie-
ciom”. O dorosłych też pomyślała...

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Muzyczne pasje Joanny Płonki

Muzyką interesowała się od dawna. Najpierw jednak 
„meldowała się” na stronie internetowej miłośników ka-
raoke. Potem śpiewała covery. Aż wreszcie nadszedł czas, 
gdy zaczęła tworzyć własne utwory.

Urodził się 5 marca 1976 
roku. To andrychowski 
wokalista i artysta pla-
styk. Karierę muzyczną 
rozpoczął w zespole Per-
sona, z którym w roku 
2001 wydał album „Stre-
fa Cienia”. Rok później 
został współzałożycielem 
formacji z gatunku reg-
gae Druga Strona Lustra. 
Z tą grupą ma na koncie 
albumy „Język Żywio-
łów” i „Maxim Jammin” 
oraz niezliczoną ilość koncertów w całej Polsce. Od początku 
cieszył się szczególną sympatią fanów. Promieniował wręcz 
pozytywną energią, która odzwierciedlała się w jego tekstach, 
ciepłej barwie głosu i charakterystycznym sposobie śpiewa-
nia. Premiery najnowszego albumu niestety nie doczekał.
Zawodowo zajmował się sztuką plastyczną. Tworzył cera-
mikę artystyczną, malował obrazy, był doskonałym rysow-
nikiem i grafikiem komputerowym. Projektował okładki 
albumów takich „gwiazd” sceny rockowej lat ‘90 jak Acid 
Drinkers czy Flapjack. Jego projekty, rysunki, logotypy i gra-
fiki znaleźć można na koszulkach, stronach internetowych, 
okładkach, żołnierskich chustach rezerwistów i w zbiorach 
prywatnych kolekcjonerów.
Zigi to „lokalny patriota”. W jego twórczości odnaleźć moż-
na liczne nawiązania do Andrychowa i kultury beskidzkiej. 
To właśnie w naszym mieście żył, tworzył, to miasto kochał 
i w tym mieście spoczął.
Pozostawił w żałobie rodzinę i przyjaciół.

Jarosław Szklarczyk

25 czerwca 2021 roku 
po ciężkiej chorobie 
zmarł Zygmunt Zigi Tomala

Kapłanowi sprawującemu Liturgię, służbie liturgicznej, 
przyjaciołom, koleżankom i kolegom, muzykom z zespołu 

Druga Strona Lustra, motocyklistom z klubu P/G MC 
Andrychów, Miejskiej Orkiestrze Dętej „Andropol”  
w Andrychowie i wszystkim licznie zgromadzonym 

składamy serdeczne „Bóg zapłać”
Pogrążona w żałobie rodzina

„Ludzie, których kochamy zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach”

Dziękujemy wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas 
chwilach dzielili z nami smutek i żal,

okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli we Mszy 
Świętej i ceremonii pogrzebowej naszego kochanego

Ś.p. Zygmunta „Zigiego” Tomali
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Do kawy zaserwowałam sobie wiado-
mości z facebooka. Ta była pierwszą: 
„Spróbuj choć raz wyolbrzymić szczę-
ście zamiast problemu”. 
Podróże po Azji i wynikające z nich 
studiowanie buddyzmu nauczyły 
mnie mierzenia się z problemami. Ni-
gdy ich nie wyolbrzymiam i nie stre-
suję się nimi. Akceptuję je. Czasem je 
ignoruję, czasem podejmuję się ich roz-
wiązania. Często pokonanie trudności 
przynosi mi satysfakcję. 
Dlatego uznałam, że umiejętność „wy-
olbrzymiania problemu” mnie nie 
dotyczy. Ale „wyolbrzymianie szczę-
ścia” zabrzmiało nie dość, że pięknie, 
to i kusząco. Bezbolesne wstawanie 
z łóżka było właśnie „wyolbrzymia-
niem szczęścia”. Tylko rankiem jeszcze 
nazwać tego nie potrafiłam. „Spróbuj 
choć raz”… Postanowiłam nie poprze-
stać na jednym razie, postanowiłam to 
„wyolbrzymianie” praktykować. Od 
zaraz!

W środę przyjechał Michał, 25-let-
ni Pers, w sieci znany jako „Irańczyk 
w Polsce”. W marcu, celem udzielenia 
wywiadu w Radiu Andrychów, wpadł 
do nas na parę godzin, w kwietniu, ce-
lem nakręcenia kilku filmów na swój 
kanał – na parę dni. W czerwcu wró-
cił… jak do domu, na parę tygodni. 
W kolejną środę, z Poznania przyjecha-
li Ola i Borys, autorzy i bohaterowie, 
dostępnego na YouTube, kanału po-
dróżniczego „Planeta Abstrakcja”.  
W sobotę wpadli na prażonki Ela 
i Heydar, irańskie małżeństwo miesz-
kające w Bielsku… Ledwo wysiedli 
z samochodu, ledwo podaliśmy sobie 
dłonie i wymieniliśmy uśmiechy, już 
poczułam, że grono osób bliskich sercu 
właśnie się powiększa.
- Jezu! Jakie to szczęście, że mojego 
domu nie oddzielają od świata kordo-
ny policyjnych suk. Że mogę otwierać 
drzwi, serce i ramiona komu chcę. Ja-

kie to szczęście, że dostępu do ludzi nie 
ogranicza mi mur z ciał ochroniarzy.   
Jakie to szczęście być kimś nieważnym, 
być wolnym człowiekiem!* Wyolbrzy-
miając swoje szczęście doszłam do 
wniosku, że więzienie to niekoniecznie 
mury, kolczaste druty i wieżyczki war-
townicze. To także te policyjne suki, 
całodobowe patrole przed domem, 
czyjeś plecy zawężające pole widzenia. 
Nieograniczony dostęp do ludzi, 
zwłaszcza wywodzących się z innej 
kultury, to nieograniczony, gratisowy 
dostęp do wielu światów. To nieogra-
niczone możliwości wzbogacania sie-
bie. 
Ola i Borys są „winni” temu, że w 2017 
roku Michał wybrał Polskę na swoją oj-
czyznę. Poznali się w Iranie, razem po 
nim podróżowali. Potem on przyjechał 
na ich wesele i tu został. Oni wrócili do 
Iranu po raz wtóry, szukać przygody 
i kręcić filmy, on urządzał swoje pol-
skie życie.
Teraz przyjechali do Andrychowa, 
żeby nagrać i wpleść w ostatni odci-
nek  wątek Irańczyka w Polsce. „Pla-
neta Abstrakcja” jest jednym z trzech 
moich ulubionych kanałów podróż-
niczych. Z wielu powodów. Godne 

podziwu jest to, że Borys i Ola zanim 
gdzieś wyruszą, uczą się języka dane-
go kraju, żeby nawiązać relacje z jego 
mieszkańcami. Te relacje stają się źró-
dłem wiedzy. Uwielbiam obserwować, 
jak wspólny język, jak umiejętność słu-
chania i dziwienia się otwierają ludzi 
w każdym zakątku świata. 

W Andrychowie do dyspozycji mieli-
śmy jedno popołudnie, jedną noc i jed-
no przedpołudnie. 
Tę noc przegadaliśmy i „prześmiali-
śmy”. Borys i Ola właśnie są w trakcie 
przygotowań podróży do Rosji. Chcą 
dotrzeć do Norylska. Ale na to muszą 
znaleźć sposób. Więc przy ognisku opo-
wiadali o swoich planach… Wspominali 
też najzabawniejsze momenty wspólne-
go podróżowania z Michałem po Iranie. 
Myślę, że móc słuchać ludzi, którzy 
mają coś do powiedzenia, to przywilej. 
Zaś wymaganie wyłącznie posłuchu, 
tak charakterystycznego dla promi-
nentnych osób, to ułomność. 
Dlatego, jest szczęściem siedzieć so-
bie pod rozgwieżdżonym niebem 
i słuchać, i rozmawiać do utraty tchu 
i śmiać się… też do utraty tchu.

Wyolbrzymiaj szczęście!

Odkąd nie muszę wstawać do pracy o wyznaczonej porze, rolę budzika przejęło słońce. Zamiast go przekląć, że w po-
łowie drogi między czwartą a piątą pogłaskało mnie po głowie, uśmiechnęłam się do niego. Ucieszyłam się, że ciała 
nie pali już gorączka, że ma ochotę wyskoczyć z łóżka, żeby coś przekąsić i że pierwszy raz od wielu dni zamarzyła mu 
się kawa! Pomyślałam sobie: – Jakie to szczęście móc wstać z łóżka, ot tak po prostu, bez jęczenia i stękania. Jakie to 
szczęście mieć zachciankę! Na kawę ze śmietanką, na grahamkę z masłem! Dopiero po przeżyciu 22 500 dni zauwa-
żyłam, że swobodne wstawanie z łóżka, czucie łaknienia i pragnienia – uszczęśliwiają!
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Jeden z wieczorów spędziliśmy z Michałem 
na proszonym grillu. Sałatki, grillowane 
sery, truskawkowa tarta… Jezu, jakie to było 
pyszne!
Wyrażałam uznanie autorom potraw, dzię-
kowałam, ale nie mogłam na tym poprzestać, 
przecież postanowiłam praktykować wyol-
brzymianie szczęścia. Zatem, za szczęście 
uznałam to, że mogłam tego wszystkiego 
skosztować i czuć rozpływające się w ustach 
smaki, że na przeszkodzie nie stanęły jakieś 
przeciwwskazania medyczne czy dietetycz-
ne, bądź bunt organizmu, który parę dni 
wcześniej czuł do jedzenia obrzydzenie. 

Do domu wracaliśmy późną nocą pogrążo-
ną we śnie ulicą Tkacką. W oknach nie paliło 
się ani jedno światełko. Nie szliśmy. Tańczy-
liśmy.
Postanowiliśmy wykorzystać pustą i w mia-
rę gładką nawierzchnię do przećwiczenia 
kroków krakowiaka. Michał przygotowy-
wał się właśnie do nakręcenia kolejnego od-
cinka „andrychowskiego serialu”, w któ-
rym tańczy z zespołem „Andrychów”. Na 
warsztatach uczył się kroków i synchroniza-
cji z tancerzami, za parę dni czekał go „pre-
mierowy występ”.  Wprawdzie wszelkie 
niedoskonałości można by było usprawie-
dliwić tym, że najprawdopodobniej będzie 
pierwszym Persem tańczącym krakowiaka 
z polskim zespołem ludowym, ale skoro 
nadarzała się okazja do przećwiczenia ukła-
du… to ujęliśmy się pod boki i w rytm „Pły-
nie Wisła, płynie” sunęliśmy przez Tkacką 
w stronę Beskidzkiej. Chyba nie naruszyli-
śmy ciszy nocnej, bo w oknach nie pojawiło 
się żadne światełko. 
- Nie wstydziłaś się? – zapytała Baśka, gdy 
następnego dnia, w emocjach opowiadałam 
jej o sałatce brokułowej i krakowiaku. 
- Nie. Nie wstydziłam się – odpowiedzia-
łam. Jeżeli posłanka nie wstydzi się wspie-
rać swojej kampanii wyborczej pieniędzmi 
pochodzącymi z okradania kontenerów 
PCK, hierarcha kościelny nie wstydzi się na-
zywać ludzi LGBT zarazą,   to czemu ja mam 
wstydzić się tańczyć? 
- No, ale w twoim wieku… Na ulicy… 
- Proszę cię, nie wyolbrzymiaj problemu! 
Wyolbrzymiaj szczęście! 
Baśka najwyraźniej nie rozumiała, o czym 
mówię, więc nie zrozumiałaby też tego, co 
czuję. A czuję, że jest wielkim szczęściem 
być zwykłym, szarym człowiekiem, kimś 
nieważnym i niepoważnym! 
   

Jadwiga Janus

*„wolny człowiek” – nie mylić z „wolny 
obywatel” 

Na tym polegał andrychowski fenomen. Najwybitniejsze – nie znaczy 
łatwe, lekkie i przyjemne. Znaczy – mądre, prowokujące do myślenia  
i dyskusji. Obejrzałam większość z tych spektakli. Mogłabym wymieniać  
i wymieniać, który z nich jaki ślad odcisnął w mieszkance małego, prowin-
cjonalnego miasteczka. Skoro na sesjach RM któryś z radnych przywołuje 
wyłącznie jeden spektakl, ściślej – jedną scenę i ja do niej chcę powrócić. 
Równo sześć lat temu, w namiocie, na pl. Mickiewicza Narodowy Teatr 
Stary wystawiał „Króla Ubu” w reżyserii Jana Klaty. Fakt, że Teatr Stary 
przyjechał do Andrychowa, wydał mi się czymś nobilitującym. To, że ze 
sztuką Klaty – czymś ekscytującym. Bo wyobraźnia Klaty ekscytuje! 
To był mój trzeci „Król Ubu”. W porównaniu z poprzednimi, ten 
był przejmująco prawdziwy. Bo Klata podstawił nam lustro pod nos  
i obnażył nasze „wady narodowe”. „Prawda w oczy kole”, więc jednych 
zabolało, inni się obrazili… W finałowej scenie pokazał Klata nasze „na-
rodowe naparzanki”. Wyposażył aktorów w dmuchane, różowe ma-
czugi, a ci hajda na wroga!, zaczęli się nimi okładać. Tak zainscenizowa-
no dyskusję pierwszego sortu z drugim sortem. Do dyskusji wciągnięta 
została publiczność. Aktorzy pociągnęli za ręce paru widzów, włożyli  
w dłonie dmuchane maczugi prowokując do wspólnej… „zabawy”. Nie, 
absolutnie nie była to zabawa. Ze sceny otrzymaliśmy przekaz; nie umiemy 
rozmawiać, odmawiamy sobie prawa do wypowiadania własnego zdania, 
jesteśmy głusi na argumenty. Jedyne, co nam wychodzi, to okładanie się 
słowami. Nadmuchujemy je „bogiem, honorem, ojczyzną” i walimy ad-
wersarza/wroga po łbie. 
W grupie widzów wciągniętych na scenę do narodowej dyskusji znalazł się 
Roman Babski – ówczesny i obecny przewodniczący Rady Miejskiej. I to 
właśnie ten moment zapadł najgłębiej w pamięci byłego przewodniczące-
go, dziś radnego. Gdy przy każdej nadarzającej się okazji przytacza go pu-
blicznie, zawsze się zastanawiam, jak on zachowałby się w tamtej sytuacji? 
Nawet to sobie wyobrażam, jak staje wyprostowany przed pociągającym 
go za rękę aktorem, oznajmiając: - Proszę wybaczyć. Jestem przewodniczą-
cym Rady Miejskiej w Andrychowie. Moja poważna funkcja nie pozwala 
mi na udział w tych niepoważnych, teatralnych igraszkach! 
Szanowny Panie Przewodniczący! Romanie – kolego z pokoju nauczyciel-
skiego! Dziękuję, że podjąłeś wyzwanie zainscenizowane przez aktorów 
Narodowego Teatru Starego, że nie okazałeś się nadętym urzędasem. Że 
potrafiłeś zdystansować się od funkcji, przyjmując aktorskie wyzwanie.
To że kiedyś machałeś maczugami na spektaklu* – niektórzy widzą w tym pro-
blem i go wyolbrzymiają. Szósty rok z rzędu! A ja się właśnie uczę wyol-
brzymiać szczęście, więc za szczęście uznaję to, że nie mnie wciągnięto na 
tę scenę. Bo z pewnością nie wywiązałabym się z tej roli tak znakomicie  
(i z uśmiechem) jak Ty. Jeszcze raz… ukłony! 

Jadwiga Janus

*cyt. K. Kubień

Nie wyolbrzymiaj problemu!

Jeśli miałabym wymienić jakiś powód do dumy z bycia andrychowianką, 
to na pewno jednym z nich byłby fakt, że moje miasto, choć małe i pro-
wincjonalne, okazało się tak gościnne dla najświetniejszych polskich te-
atrów. Były takie czasy, że nie tylko w MDK przy Szewskiej 7, ale także na 
placach, boiskach szkolnych, w parku, w zamku, na jego tarasie, nawet 
u św. Macieja teatry te prezentowały swoje najwybitniejsze spektakle, 
dzieła znakomitych reżyserów i aktorów. 
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Za odpady wielkogabarytowe uznaje się odpady komunal-
ne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą 
być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczo-
nych do zbierania odpadów komunalnych.

Odpady w dniu wywozu należy wystawić przed nierucho-
mość najpóźniej do godz. 9.00!

UWAGA!!!
W związku z wprowadzeniem limitów zużytych opon (do 
4 szt. na rok z danej  nieruchomości) wszystkie opony wy-
stawiane przez właścicieli nieruchomości podczas zbiórki 
odpadów wielkogabarytowych winny być oznakowane in-
dywidualnym numerem ewidencyjnym, nadanym dla nie-
ruchomości, w celu ich prawidłowego przypisania do po-
szczególnych nieruchomości przez firmę wywozową.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego 
rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drew-
niane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, 
umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, 
rolety jak również części samochodowe, motorowery, ko-
siarki spalinowe, odpady remontowe, odpady zielone, wor-
ki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.

W/w odpady NIE BĘDĄ ODBIERANE spod nieruchomo-
ści! Można je oddać do Punktów Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych, zlokalizowanych w Andrychowie 
przy ul. Batorego 24 lub ul. Biała Droga zgodnie z zapisami 
REGULAMINU KORZYSTANIA Z PUNKTÓW SELEK-
TYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
NA TERENIE GMINY ANDRYCHÓW. Regulamin można 
znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego w Andrychowie pod 
adresem: andrychow.eu (zakładka: gospodarka-odpadami)

Źródło: ZGK w Andrychowie

Latem pozbądź się 
odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzę-
tu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon 
z nieruchomości jednorodzinnych będzie przeprowadzo-
na w lipcu i sierpniu 2021 r.  na terenie naszej gminy. 
Harmonogram dostępny na radioandrychow.pl

W programie zatytułowanym Łączy nas ART znalazły się wy-
stępy wokalne uczniów oraz absolwentów, andrychowska 
premiera spektaklu Moralność pani Dulskiej, a także trzy mo-
nodramy: Pokochałam go siłą woli E. Stachury w interpretacji 
Iwony Smolec, Proces (frag.) F. Kafki w wykonaniu Natalii 
Kłaput, Cyganka J. Tuwima z Zuzanną Kapelą w roli głównej.   
Po pandemicznym poście kulturalnym wszystko, co pokazał 
Szkolny Teatr C’est la vie, było dla teatromanów prawdziwa 
ucztą. Warto nadmienić, że grupa  dowodzona przez panią 
Iwonę Kaczmarek przygotowała Moralność… w trzy tygo-
dnie. Teatralno-muzyczny koncert był symbolicznym poże-
gnaniem z Piwnicą Art – miejscem twórczej kreacji oraz spo-
tkań młodzieży. Piwnicę założył  w 1994 r. pan Władysław 
Klaja, ówczesny pedagog szkolny. W krótkim wystąpieniu 
wspominał tamten czas oraz utalentowanych uczniów, któ-
rych spotkał na swej drodze.  
Piwnica Art przechodzi do historii, gdyż wkrótce teren wokół 
LO zamieni się w plac budowy. Pani Beata Smolec – wice-
starosta wadowicki gratulując uczniom LO pasji i dziękując 
wszystkim tym, którzy przyczynili się do istnienia Piwnicy, 
wyraziła nadzieję, że już za dwa lata w miejscu starej hali 
sportowej stanie nowy obiekt: piękny i nowoczesny. Obiekt, 
który będzie służył młodzieży nie tylko utalentowanej spor-
towo. Koncert Łączy nas ART był pożegnaniem z pande-
micznym rokiem szkolnym oraz z jedyną w swoim rodzaju 
placówką kulturalną, jak również był powitaniem wakacji, 
a także perspektywy powstania nowego obiektu.  
  

Jadwiga Janus

W spektaklu Moralność pani Dulskiej w reżyserii Iwony Kacz-
marek wystąpili: Zuzanna Kapela, Jan Kawaler, Bartosz Ma-
tyszkowicz, Zofia Górny, Anna Kubasiak, Natalia Kłaput, 
Dominika Cinal, Aleksandra Hankus.

Pożegnania, powitania
- Tradycją jest, że od wielu lat pokazujemy Andrychowowi to, 
co mamy najcenniejszego – czyli naszą zdolną młodzież – po-
wiedziała dyrektor andrychowskiego LO Katarzyna Przebinda 
-Niemczyk witając w piątek – 25 czerwca publiczność licznie 
zgromadzoną na dziedzińcu szkoły. Wbrew wieloletniej tradycji 
impreza nie mogła się odbyć w MDK przy ul. Szewskiej, toteż 
CKiW zadbało o to, aby dziedziniec na ten jeden, czerwcowy 
wieczór zamienił się w salę teatralną.
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Mieczysław Karcz, przy-
pomnijmy, był bohaterem 
publikacji w tegorocznym, 
marcowym wydaniu Nowin 
Andrychowskich. Pisaliśmy 
o jego działalności pszczelar-
skiej i na rzecz ochrony środo-
wiska. Ma on dwa gospodar-
stwa pasieczne w Inwałdzie 
i Sułkowicach. Sam zasiewa 
obok uli pola o powierzchni 
ponad dwóch hektarów. Nie 
stosuje żadnych sztucznych 
nawozów. Wszystko jest eko.  
To czyni nie tylko z myślą 
o swoich pszczołach czy mio-
dach, ale także na przykład 
o motylach oraz trzmielach. 
W pobliżu są lasy i góry. Sło-
wem: czysta natura.
Gdy przygotowywałem mate-
riał do poprzedniej publikacji, 
zobaczyłem przy pasiece w In-
wałdzie właściwie tylko zaora-
ne pole. Tym razem przeniosłem się w zupełnie inny świat. To kraina wielokolorowych, rozmaitych roślin dostarczających 
pożywnego białka pszczołom i innym przedstawicielom drobnej fauny. Widać tu szmat wykonanej ciężkiej pracy związanej 
przede wszystkim z zasiewami, ale nie tylko. Odbierając certyfikat, Mieczysław Karcz otrzymał także nasiona komonicy zwy-
czajnej, kończyny białej, kończyny różowej – szwedzkiej. Wystarczą one na obsianie areałów o powierzchni dwóch hektarów. 
- Przez to zmieni mi się struktura zasiewów – mówi ten znany pszczelarz. - Obecnie mam na polach grykę ze słonecznikami, gorczy-

cę również ze słonecznikiem oraz facelią, a także facelię ze 
słonecznikiem. Andrychowianin powiększył liczbę 
uli do sześćdziesięciu. Sam też nie odmawia pomo-
cy innym bartnikom, także tym początkującym, do-
starczając im pszczele rodziny z własnego chowu. 
Nie oferuje jednak uli, choć wiele z nich to orygi-
nalne ciekawe własnoręcznie wykonane „obiekty”. 
Przebywający w Inwałdzie i Sułkowicach profesor 
Wojciech Szewczyk był pod wrażeniem pasiek i za-
siewów Mieczysława Karcza. Zapowiedział kolejne, 
bynajmniej niejedne, jeszcze odwiedziny.

Więcej zdjęć publikujemy na stronie internetowej 
Nowin Andrychowskich i Radia Andrychów.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Andrychowski bartnik i urząd 
z „pszczelimi” certyfikatami
Andrychowianin Mieczysław Karcz oraz Urząd Miejski w Andrychowie, jako jedyni w powiecie wadowickim otrzymali 
certyfikaty kampanii „Małopolska Przyjazna Pszczołom”. W gospodarstwach pasiecznych uhonorowanego pszczela-
rza gościli 25 czerwca profesor Wojciech Szewczyk z Katedry Agroekologii i Produkcji Roślinnej Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie oraz Edyta Czerwińska przedstawicielka Stowarzyszenia „MANKO” współorganizującego akcję wraz 
z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie.

Okazałe źródło roślinnego białka dla pszczół i innych wartościowych owadów

Mieczysław Karcz z certyfikatem i nasionami. W tle miododajne zasiewy
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Pierwszy lekarz zakładowy
Wspomniany (w poprzednim odcinku wspomnień) wypadek 
przy pracy spowodował, że zacząłem szukać kandydata na 
lekarza zakładowego. W samym Andrychowie było tylko 
trzech lekarzy starszych, którzy nie mieli zamiaru zmieniać 
posady. I znowu przypadek przyszedł mi z pomocą.
Wracałem raz pociągiem z Warszawy; w wagonie naprze-
ciwko mnie siedział jakiś człowiek. Po pewnym czasie za-
częliśmy rozmawiać jak to zwykle bywa w czasie dłuższej 
podróży. Okazało się, że mój współpasażer jest lekarzem 
w Tarnowie, ale z powodu zbyt silnej konkurencji chętnie 
zmieniłby posadę. Pół żartem, pół serio zaproponowałem 
mu, aby się przeniósł do Andrychowa, a ja go zaangażuję 
jako lekarza zakładowego. „A jak z mieszkaniem?” – zapytał. 
„Może być – odpowiedziałem – domek czteroizbowy”. O tym 
zdarzeniu szybko zapomniałem, ale po kilku tygodniach, 
gdy siedziałem w biurze w godzinach popołudniowych, 
portier zameldował mi, że przyjechała jakaś  rodzina i chce 
się ze mną widzieć. I rzeczywiście weszła do biura „rodzi-
na”: jakiś pan, pani i dwoje dzieci. Na moją zdziwioną minę 
ów pan, stojący na czele rodziny zawołał: „Panie dyrektorze, 

oglądałem z rodziną Andrychów i bardzo mi się tu podoba. Czy 
jest jeszcze wolne miejsce lekarza zakładowego, chętnie je obejmę” 
– był to ów pasażer z pociągu dr Józef Młyniec (z żoną He-
leną-Danutą, synem Markiem i córką Mariolą – przyp. A. F.).
Oczywiście zaangażowałem go na stanowisko lekarza za-
kładowego, przy czym otrzymał przydział mieszkania 
w poniemieckiej willi, wyremontowanej przez nasz Dział 
Budowlany. Z nekrologu w gazecie onegdaj dowiedziałem 
się o zgonie doktora Młyńca.
Nader ważnym osiągnięciem było zainstalowanie na tere-
nie naszego Zakładu własnego transformatora, zupełnie 
wystarczającego dla naszych potrzeb. – Nie przyszło łatwo, 
wziąwszy pod uwagę fakt, że zdobycie transformatora 
w owym czasie było zagadnieniem nie do rozwiązania. Ale 
jakoś się udało i w tym przypadku.

Batalia o szkołę przyzakładową
Perspektywy dalszego poważnego rozwoju naszego zakła-
du wymagały zajęcia się przygotowaniem nowych kadr. 
Do pracy zgłaszało się wielu młodych ludzi. Wymagało to 
zorganizowania oddzielnych warsztatów szkoleniowych, 
a przede wszystkim odpowiedniej przyzakładowej szkoły 
przemysłowej. Nasze poczynania w tym kierunku natrafia-
ły na duży sprzeciw ze strony andrychowskiego środowiska 
nauczycielskiego, a kuratorium krakowskie na naszą proś-
bę o zezwolenie na otwarcie takiej szkoły odpowiedziało 
odmownie, grożąc nawet konsekwencjami w razie organi-
zowania jakichkolwiek kursów szkoleniowych. Zwróciłem 
się wówczas do Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiając 
sprawę konieczności szkolenia kadr pod kątem potrzeb 
zakładu. W związku z powyższym ówczesny wojewoda 
krakowski dr Pasenkiewicz osobiście zlecił kuratorowi 
szkolnemu wydanie zakładom w Andrychowie zezwolenia 
na otwarcie przyzakładowego technikum mechanicznego. 
Kierownikiem szkoły został Adam Wiktor. Na początku 
1946 roku mieliśmy już 35 uczniów, co dawało możliwość 
otwarcia pełnej pierwszej klasy. Uczniowie ci stanowili do-
skonały materiał do szkolenia i wielu z nich w późniejszym 
okresie osiągnęło poważne stanowiska w społeczeństwie.

Smaczne dania pani Wąsikowej
Równolegle do spraw organizacyjno-produkcyjnych roz-
wijała się działalność socjalno-kulturalna, którą uważałem 
za bardzo ważną. Chodziło mi o to, aby pracownicy w cza-

Wspomnienia andrychowskie Romana Karatnickiego
Część V

W tym odcinku wspomnień na pierwszy plan wysuwają się sprawy socjalne: przychodnia lekarska, stołówka, świetlica. 
Podziwu godne są starania o założenie szkoły przyzakładowej. Dziś jest to duże Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego noszące imię Tadeusza Kotarbińskiego. Warto także pamiętać, że 15 lat po opisanych wydarzeniach 
ruszył przy Wytwórni Silników Wysokoprężnych punkt konsultacyjny Politechniki Krakowskiej, gdzie zdobyło dyplom 
prawie 300 inżynierów. Można więc stwierdzić, że dbałość o wykształcenie załogi była zawsze ważną cechą Andorii.
Pasjonujący jest opis uwieńczonych sukcesem wysiłków załogi, mających na celu uruchomienie produkcji pierwszego 
w Andrychowie silnika: dwusuwowego S-80.

A.F.

Tablica upamiętniająca zasługi dr Józefa Młyńca (1927-
2004), wmurowana w ścianę Przychodni Medican (dawnej 
Przychodni AZPB, której był wieloletnim kierownikiem)
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sie pobytu na terenie fabrycznym odczuwali też pewną 
przyjemność. Dookoła zakładu powstały zieleńce i kwiet-
niki, posadzono wiele drzew, odnowiono  poszczegól-
ne pomieszczenia pracy, a przede wszystkim została za-
instalowana i uruchomiona kotłownia dla centralnego 
ogrzewania. Ale najważniejszą sprawą było uruchomienie 
zakładowej stołówki - i to stołówki nie byle jakiej. Obia-
dy wydawane pracownikom przewyższały jakością na-
wet obiady w restauracjach andrychowskich. Wspomnę 
tylko, że składały się  z doskonałej zupy, dania mięsnego 
z jarzynami  oraz kompotu, lub nawet porcji truskawek 
z cukrem. Wszystkie te „smaczności” były dziełem Anto-
niny Wąsik, Stanisławy Balon i Marii Skowron. Jarzyny 
i truskawki pochodziły z własnych „plantacji” – tak nazy-
waliśmy ogrody przyfabryczne, na których gospodarzył B. 
Ryłko, mając pod swoją komendą ok. 18 dziewcząt zaan-
gażowanych sezonowo do prac ogrodowych. Kuchnia sto-
łówki została wyposażona w elektryczne kotły i patelnie. 
Ażeby było co na te patelnie położyć do smażenia, prze-
wodniczący Rady Zakładowej K. Kolber, zawsze bardzo 
operatywny, założył na terenie zakładu hodowlę świnek, 
bowiem w owym czasie były duże trudności z  zaopatrze-
niem, zwłaszcza jeśli szło o mięso.
Jeśli chodzi o sprawy kulturalne, to na razie otwarto czytel-
nię zaopatrzoną w prasę codzienną i techniczną, a Rada 
Zakładowa organizował wyjazdy do krakowskich teatrów 
na przedstawienia dramatyczne dla pracowników i ich ro-
dzin. Urządzano także wycieczki do Zakopanego, Porąbki 
i innych atrakcyjnych miejsc, a wyjazdy te odbywały się 
własnymi środkami lokomocji, bo w tym czasie posiada-
liśmy już dość pokaźny, jak na owe czasy, sprzęt samo-
chodowy: trzy samochody ciężarowe, w tym jeden nowy 
„Bedford”, jeden autobus marki „Vomag” i dwa samocho-
dy osobowe. 

Szumne otwarcie świetlicy
Późną jesienią 1946 r. nastąpiło otwarcie Świetlicy 
zakładowej. Na tę uroczystość przybyli liczni zaprosze-. Na tę uroczystość przybyli liczni zaprosze-
ni goście: przedstawiciele Partii i władz z Krakowa, oraz 
powiatu. Wymienię tu najważniejszych: wojewoda kra-
kowski dr Pasenkiewicz, wicewojewoda inż. Kulesza, 
naczelnik Wydz. Przem. Mgr St. Ochab, posłowie ziemi 
wadowickiej, przedstawiciele powiatu i Związków Zawo-
dowych. Wszyscy goście byli zaskoczeni i nie szczędzili 
słów uznania i podziwu, gdy znaleźli się w Sali bardzo 
estetycznie pomalowanej, ozdobionej kinkietami elek-
trycznymi, gdzie na scenie przybranej mnóstwem kwia-
tów królował koncertowy fortepian. Doskonale wypadł 
koncert orkiestry zakładowej, utworzonej i przygotowa-
nej przez znanego krakowskiego muzyka i kompozytora 
J. Koniora. Wystąpili też liczni soliści – ich nazwisk jed-
nak już nie pamiętam. Po części artystycznej rozpoczęły 
się tańce i zabawa, która trwała niemal do samego rana. 
Nie ukrywam, że i mnie osobiście to wszystko bardzo cie-
szyło, bo zawsze uważałem, że miejsce pracy poza samą 
pracą, powinno dawać każdemu człowiekowi również 
i pewną przyjemność, co w znacznej mierze podnosi jego 
dobre samopoczucie.

S-80 – to było wydarzenie
Pod koniec roku 1946 otrzymaliśmy z biura konstrukcyj-
nego w Bielsku dokumentację na wykonanie silnika spa-
linowego S-80. Po bliższym zapoznaniu się z dokumenta-
cją okazało się, że otrzymaliśmy nie byłe jaki problem do 
rozgryzienia. Biuro konstrukcyjne w Bielsku wybrało sobie 
typ silnika wzorowanego na typie DKW 3000 obr/min, wał 
składany na łożyskach kulkowych, skomplikowany iskrow-
nik – wszystko to w owym czasie budziło wielką obawę, że 
przy niedostatecznym wyposażeniu fabryki w odpowied-
nie urządzenia produkcyjne dla tego celu – zwłaszcza, że 
otrzymaliśmy dokumentację niepełną, tzn. bez części tech-
nologicznej – budowa prototypu silnika skończy się dla nas 
bardzo niepomyślnie.
Odnośnie przyjęcia silnika S-80 do produkcji miałem wiele 
zastrzeżeń. Sugerowałem C.Z.P.M. (Centralnemu Zarządowi 
Przemysłu Motoryzacyjnego - przyp. A.F.) żeby zacząć produk-
cję silników spalinowych o wiele łatwiejszych i bardziej eko-
nomicznych typów. Proponowałem typ ropniaka dwutakto-
wego podobnego do silnika produkowanego przed wojną 
przez warszawskie zakłady „Perkun”, które to zakłady 
w czasie działań wojennych zostały całkowicie zniszczone. 
Nadmieniam, że silniki „Perkun” były bardzo ekonomiczne, 
łatwe w obsłudze i były w szerokim zakresie użytkowane 
przez rolnictwo, przemysł oraz służyły do napędu licznych 
kutrów rybackich, a teraz można je było zastosować po mini-
malnych zmianach konstrukcyjnych do napędu motopomp 
strażackich. Stało się jednak inaczej. Biuro konstrukcyjne 
w Bielsku nie posiadało odpowiednich sił technicznych, któ-
re znałyby tego rodzaju silnik; poza tym czas naglił: zbliżały 
się pierwsze powojenne Targi Poznańskie, a ambicją andry-
chowiaków było, ażeby „coś” pokazać i dać w ten sposób 
znać, że tam, w małym miasteczku „za górami, za lasami” roz-
poczęto produkcję silników spalinowych przed wszystkimi 
innymi zakładami.
Inż. R. Błocki, który w tym czasie pełnił funkcję dyrektora 
technicznego, oraz szef produkcji Mieczysław Wiktor, przy 
pomocy ekipy zorganizowanej do wykonania prototypów 
w ilości trzech sztuk, rozpoczęli szaleńczą wprost walkę 
z czasem i trudnościami wykonawczymi. Ile czasu i trudu 
wymagało złożenie wału korbowego, o tym wiedzą tylko 

Roman Błocki 
(1917-1995)

Mieczysław Wiktor 
(1913-1968)
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ci, którzy z tym problemem borykali się do późnych go-
dzin nocnych, ba – czasem blady zimowy świt zastawał 
ich przy pracy. 
Nie było w tym czasie odpowiednich pras hydraulicz-
nych, nie było wielu pomocy warsztatowych, nie było 
odpowiednich narzędzi. Trzeba było improwizować, 
kombinować. Np. do składania wału użyto starej prasy 
poziomej, która służyła przy produkcji walców młyń-
skich. Szersze przedstawienie całego szeregu komplikacji 
wymagałoby oddzielnego opisu; sądzę, że dr inż. Błoc-
ki jest specjalnie predysponowany do napisania wspo-
mnień: „jak to się rodził pierwszy powojenny silnik w Polsce”.
I stąd rzeczywiście, gdy ktoś z boku przyglądał się temu 
wszystkiemu, pomyślałby z pewnością, że to grupa ja-
kichś zwariowanych maniaków szturmuje nieosiągalne 
cele.
Z początkiem 1947 roku na stanowisku próbnym stanął 
pierwszy z serii prototypowej silnik S-80.
Trudno opisać, ile było emocji, radości i dumy przy uru-
chamianiu silnika: „Stuka, czy nie stuka”, A czy się czasem 
nie rozleci w kawałki” – takie podobne glosy odzywały się 
wśród załogi. Tymczasem silnik wytrzymywał wszystkie 
próby. Tak samo dwa następne okazy prototypowe zdały 
egzamin próbny.

Nadmieniam, że biuro konstrukcyjne w Bielsku poza „gołą” 
dokumentacją (konstrukcyjną, brakowało technologicznej – 
przyp. A.F.) nie dostarczyło nam literalnie nic! Inż. Błocki 
musiał samodzielnie zaprojektować nieodzowne pomoce, 
stanowiska próbne itp.

Silnik S80 w Izbie Tradycji WSW Andoria

Zatem raz jeszcze: bardzo by się przydały ławki umieszczone 
wzdłuż ulubionych przez naszych mieszkańców miejsc spa-
cerowych, to znaczy ścieżki nad torem od dworca kolejowe-
go do stadionu, a także wzdłuż bulwaru nad Wieprzówką od 
mostu na Beskidzkiej do tego na Krakowskiej.
Zdaję sobie sprawę z faktu, że dziś, już po pandemii (oby!), 
w budżecie miejskim znajdują się dotkliwe dziury, ale może 
rozwiązaniem byłoby coś, co kiedyś już w „Nowinach” pro-
ponowałem, biorąc za wzór Monachium: nakłonienie do 
fundowania ławek firm, które robiłyby to w celach marketin-
gowych. Na każdej tak wybudowanej ławce byłaby umiesz-
czona stosowna tabliczka, która reklamowałaby fundatora .

Oczywiście możliwe byłoby także fundowanie ławek przez 
osoby prywatne.

Andrzej Fryś

Andrychowskim okiem

„Gdy się człowiek robi starszy
Wszystko w nim powoli parszywieje

Coraz bardziej traci siły
I czeka aż całkiem wyłysieje”

Tadeusz Boy Żeleński „Gdy się człowiek robi starszy”

Popieram mieszkańców Górnicy

Tabliczka na ławce w Monachium ze słabo czytelnym napi-
sem: Ufundowana przez sklep z bielizną pościelową Rosner 
& Seidl, byłego dostawcę bawarskiego dworu królewskiego 
(1873 – 1988) Dienerstrasse 21

Na jednym z lokalnych portali, 19 maja ukazał się apel 
mieszkańców Górnicy, aby w naszym mieście było więcej 
ławek. Ja na ten temat pisałem już kilka razy, ale dziś je-
stem starszy, nogi coraz bardziej bolą i ta sprawa staje się 
dla mnie coraz ważniejsza. 
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wokół nas

Tadeusz Mocie, współwłaściciel spółki ATS-BUD, do której 
należy kamieniołom w Targanicach poinformował nas, iż 
w najbliższych dniach, może jeszcze w lipcu, dobiegnie koń-
ca eksploatacja złoża, a najprawdopodobniej do końca roku 
wygaśnie tutaj wszelaka działalność.

Początki
Na Andrychowszczyźnie działało  niegdyś niemało takich 
kopalni odkrywkowych. Najbardziej wydajne znajdowały 
się w Roczynach, Rzykach i właśnie w Targanicach. Tylko 
ta ostatnia przetrwała do dziś. - Jak dowiadywałem się od tutej-
szych mieszkańców, przed wojną kamień wydobywano tutaj ręcznie 
– mówi Tadeusz Mocie. - Dawniej ludzi nie było stać na beton 
i cement. Stodoły, budynki gospodarcze a nawet domy stawiali na 
kamiennych fundamentach. Niedaleko od naszego kamieniołomu 
znajduje się jeszcze taka stodoła. Kamienie wywożono też furman-
kami na utwardzenie lokalnych dróg, by można było dojechać do pól. 
Podczas wojny Niemcy podobno pobierali tutaj sporo kamienia.  Po 
zakończeniu okupacji targanicki kamieniołom przejął Rejon 
Dróg Publicznych w Wadowicach. Materiał potrzebny był do 
naprawy dróg. Wtedy, jak przypomina nasz rozmówca, wy-
mogi obciążeniowe nawierzchni były inne. Posypywano całość 
kamieniem, potem „przyklepywano” to asfaltem. W 2003 r. 
firma ATS-BUD odkupiła kamieniołom od RDP w systemie 
przetargowym. Eksploatację rozpoczęła rok później. W ciągu 
szesnastu lat działalności spółka pozyskała kilkaset tysięcy 
ton materiału. Jak podkreśla Tadeusz Mocie, kamieniołom 
należy do małych.

Teraźniejszość i przyszłość
Warto wspomnieć, iż właściciele angażowali się w działania 
na rzecz lokalnych społeczności. Wybudowali chodnik przy 
drodze dojazdowej, o czym można by napisać osobny tekst, 
przyczyniali się do budowy niektórych jezdni, dostarczali też 
materiały na bieżące utrzymanie nawierzchni. Chwali ich soł-
tys wsi Adam Kowalczyk, podkreślając, że Tadeusz Mocie 
nigdy nie odmawiał wsparcia czy pomocy. W kamieniołomie 
jest zatrudnionych sześciu pracowników. Wcześniej było ich 
dziewięciu.

Przyszłość
Co dalej? Jak już wspomnieliśmy, czas tej mini-kopalni dobie-
ga końca. W lipcu, najpóźniej w sierpniu zaprzestana zostanie 
eksploatacja. - Przystąpimy do rekultywacji terenu – informuje 
Tadeusz Mocie. - Kamieniołom zamkniemy całkowicie najprawdo-
podobniej do końca roku. Rekultywacja będzie polegać między 
innymi na nasadzeniu drzew, choć nie będzie to łatwe, gdyż 
teren temu nie sprzyja (jałowa gleba, mnóstwo kamieni). Naj-
lepiej by było, gdyby przyroda sama sobie z tym poradziła 
w postaci samosiejek. Bardziej dalekosiężnych planów spół-
ka nie ma. Nie można wykluczyć, że teren ten będzie od-

sprzedany, ale zadecyduje o tym zarząd. Pojawiają się głosy 
o możliwości urządzenia tutaj terenu rekreacyjnego na wzór 
krakowskiego Zakrzówka. W wyrobisku jest sporo wody, i to 
czystej.  Natomiast firma, do której należy kamieniołom, sku-
pi się na  eksploatacji należących do niej żwirowisk w innych 
częściach województwa małopolskiego. 

Niełatwa branża
W Targanicach są wprawdzie jeszcze zasoby materiału po-
zwalającego na uruchomienie nowych złóż, ale ATS-BUD nie 
zamierza już tu inwestować. Dzieci właściciela firmy wybrały 
inną drogę, a poza tym proces uruchamiania kamieniołomu 
w Polsce trwa 8 – 10 lat. Tak długo trwają w naszym kraju 
procedury – od uzyskania zgód środowiskowych poprzez 
zmiany w miejscowych planach zagospodarowania prze-
strzennego, po decyzje wydawane przez starostwa, a to tylko 
niektóre elementy tej „układanki”. Poza tym na takie przed-
sięwzięcie trzeba mieć kilkadziesiąt milionów złotych. Tym-
czasem, jak zauważa Tadeusz Mocie, w Polsce zacznie brako-
wać surowca pozyskiwanego z kamieniołomów. Skąd zatem 
znajdzie się materiał na drogi, chodniki, dojazdy do posesji, 
parkingi, różne place oraz domy? 
Na pewno warto też wspomnieć o niełatwej pracy ludzi.  
- W wielu kamieniołomach zatrudniano kiedyś więźniów, teraz za-
trudnieni są pracownicy – mówi Tadeusz Mocie. - W naszym 
przypadku są to osoby z naszej okolicy, przeważnie z Targanic, inni 
dojeżdżają z Rzyk, Sułkowic i Czańca. Mam szacunek do ich ciężkiej 
pracy w niełatwych warunkach. Jeśli chodzi o sprzęt i pojazdy 
z targanickiego kamieniołomu, to znajdą nowe miejsce użyt-
kowania – żwirowiska firmy ATS-BUD.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Kamieniołom w Targanicach: I to już koniec...
To jest, a właściwie należy stwierdzić było, ważne miejsce na mapie gospodarczej gminy Andrychów: targanicki ka-
mieniołom. Następuje tu wygaszanie eksploatacji złoża. Rzec można, że kończy się pewna historia zapoczątkowana 
przed wielu, wielu laty...

Czy powstanie tu kiedyś targanicki „Zakrzówek”?



32 radioandrychow.pl

historia

Dawny Andrychów w obiektywie Władysława Mrzygłoda

Szanowni Czytelnicy,
kontynuuję prezentację zbiorową interesujących obiektów i miejsc w naszej gminie.

Krzyż na Górnicy. To bardzo odległa historia – XIX w. Był 
to czas chorób zakaźnych: ospy, tyfusa, cholery. Te zara-
zy dotknęły także andrychowian. Ludzie umierali na tzw. 
morowe powietrze, grzebano ich naprędce, poza grani-
cami miast i wsi. Często bez trumien, w prześcieradłach. 
Dziś to miejsce wygląda inaczej – krzyż nieco odnowiono, 
obok stoi kaplica.

To jeszcze jeden z wielu budynek z serii stare chałupy. 
Dziś ten domek (a raczej jego połowa) stoi przy ulicy 
Dąbrowskiego, w kierunku Zagórnika. Nikt tam już nie 
mieszka, ale kilka lat temu żyła tam starsza pani. Zapyta-
na, powiedziała, że ten dom ma ponad 120 lat.

Stary Młyn Anteckich (foto z 24.03.2006 r.). Widać, że bu-
dynek niszczeje i chyli się ku upadkowi. Jak to dziś wyglą-
da ? Każdy, kto chce zobaczyć, może to zrobić. Wystarczy 
tam pójść.

Herb Andrychowa 
pochodzący z czasów 
rozbiorów. 17 lute-
go 1823 roku cesarz 
austriacki Franciszek 
I podpisał dokument 
dotyczący herbu An-
drychowa. Tenże herb 
znajduje się na szczy-
cie budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2. 
Nasz herb ulegał wie-
lu zmianom.
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Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie wraz z Radiem An-
drychów i Nowinami Andrychowskimi zapraszają serdecznie do 
udziału w akcji „Książkobranie”. Na uczestników czekają atrak-
cyjne nagrody w postaci pakietów książek oraz audiobooków.
Co trzeba zrobić, aby je zdobyć?
1. W kolejnych numerach Nowin Andrychowskich od czerwca do 
października znajdować się będą specjalne kupony, które należy 
wyciąć i zachować.
2. Na kuponie z danego miesiąca należy wpisać hasło, które zosta-
nie podane podczas audycji poświęconej książkom, emitowanej 
na antenie Radia Andrychów w każdy trzeci poniedziałek miesią-
ca o godzinie 11:00.
3. Po uzbieraniu wszystkich pięciu kuponów z podanymi hasłami 
należy je dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej do 15 listo-
pada 2021 r. (w przypadku przesyłek doręczonych liczy się data 
na stemplu pocztowym). Zgłoszenie powinno być dostarczone 
w kopercie i zawierać oprócz kuponów również imię, nazwisko 
oraz numer telefonu osoby biorącej udział w akcji.
4. Spośród osób, które dostarczą do Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Andrychowie do 15 listopada uzupełnione kupony wraz 
ww. danymi zostaną rozlosowane zestawy książek oraz audiobo-
oków. Wyniki zostaną ogłoszone w listopadzie na antenie Radia 
Andrychów, na łamach Nowin Andrychowskich, a także na stro-
nach internetowych i profilach w mediach społecznościowych 
organizatorów. Zapraszamy do udziału w zabawie!

MBP

„Książkobranie”
Słuchaj Radia Andrychów, czytaj Nowiny Andrychowskie 
i odbieraj nagrody w bibliotece w Andrychowie!

KUPON II
Wydanie lipcowe

Hasło:Już teraz całkiem na koniec – zwiedzając zakątki nasze-
go miasta (oraz gminy) zauważam, że nasza przeszłość 
odchodzi w zapomnienie (może nie całkiem). Społeczno-
ści wielu miejsc i obiektów nie pamiętają albo pamiętają 
bardzo mało.

Tekst i foto: Władysław Mrzygłód

Myślę, że ten budynek wiele osób kojarzy. To przecież 
Willa Czeczowiczków, tyle że od strony południowo-za-
chodniej, która jest lepiej zachowana niż ta od strony pół-
nocno-wschodniej. Losy tego budynku i jego historia są 
zawiłe. Zapewne są to też kłopoty formalno-prawne, ale 
czy tylko? Szkoda, bo budynek niszczeje w zastraszają-
cym tempie. A przecież to nasza historia. 

Reprint obrazu Marii Magiery z Brzezinki Dolnej. Tego 
miejsca dawno już nie ma, pozostała tylko kapliczka 
(zresztą odnowiona). Była to stodoła wieloboczna, która 
w tym regionie była rzadkością.
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-  Wiem, że na przełomie marca  i kwiet-
nia 1944 roku funkcjonowała w Andry-
chowie fabryka Aero-Stahl, która po 
gospodarstwie rolnym w Goleszowie, 
po firmie „Smaza i syn” była twoim 
trzecim miejscem pracy.
 - Pracując w firmie „Smaza i syn” pod 
niemieckim nadzorem wielokrotnie za-
nosiłem korespondencję do pierwszego 
biura Aero-Stahl Werke. Nie było jesz-
cze  wtedy maszyn i obrabiarek. Kiedy 
w 1943 roku naloty lotnictwa alianc-
kiego na obiekty zbrojeniowe w Niem-
czech stały się intensywne, dowództwo 
Rzeszy zdecydowało pospiesznie ewa-
kuować wiele z tamtejszych zakładów 
i wybór padł na Andrychów. Adaptowa-
no obiekt M. Feliksa po farbiarni i pralni 
chemicznej oraz własność Goldfingera, 
skąd wysiedlono parę polskich rodzin. 
Przygotowując miejsce na niemiecką 
fabrykę Aero-Stahl, część zabudowań 
zaczęto  wyburzać. Postawiono halę 
o powierzchni 0,8 hektara, hamownię, 
kompresorownię i parę baraków. Ca-
łość ogrodzono. Od wiosny 1944 roku 
zakład zaczął funkcjonować. Przyjechał 
cały personel niemiecki: mistrzowie, 
kierownicy, fachowcy, a miejscowy  
„Arbaitsamt” rekrutował  pracowników 
z okolicznych terenów. Niezależnie od 
tego Niemcy sprowadzili jeszcze Cze-
chów, Holendrów, Francuzów, Ukra-
ińców i Włochów. Byli to przeciwnicy 
Mussoliniego i faszyzmu, zwolennicy 
króla Badoglio. Jako internowani nosili 
kombinezony robocze z naszytymi wiel-
kimi, dwudziestocentymetrowymi  bia-
łymi literami PW na spodniach. Wszyscy 
mieszkali w barakach obok zakładu. Po 
wojnie mieściła się tam biblioteka, świe-
tlica oraz klub taneczny Wytwórni Silni-
ków Wysokoprężnych. Obecnie w tym 
miejscu stoi budynek banku PKO. Włosi, 
jako więźniowie, nie mogli opuszczać 
terenu, inne nacje początkowo wycho-
dziły do miasta. Pamiętam, kiedy na po-
czątku przyjechały Ukrainki. Poszły na 
Pańską Górę, nazbierały kwiatów i szły 

przez Andrychów śpiewając ukraińskie 
dumki. Nawet po tylu latach ogarnia 
mnie wzruszenie, gdy o tym mówię, bo 
chociaż w moich opowieściach, chłopca 
z prowincji, nie czuje się hitlerowskiego 
terroru,  były to czasy beznadziei i ciągłe-
go niepokoju.
- Co produkowano w Aero-Stahl? 
- Była to fabryka wojskowa, do której 
przyjeżdżali generałowie, dowódcy, 
delegacje niemieckiego lotnictwa. Pro-
dukowano przede wszystkim komplet-
ne pompy wtryskowe do myśliwców 
Luftwaffe. Na końcu etapu wytwarza-
nia wypróbowywano je w hamowni na 
najwyższych obrotach, na maksymalnej 
mocy. Do transportu pakowane były 
w specjalne skrzynie z zawiasami, wy-
ścielone pluszem, by zapewnić steryl-
ność. 
- Kto sprawował funkcję dyrektora tego 
zakładu? 
- Dyrektorem został Niemiec, Franz Wal-
ter Schierberg pochodzący z Bonn. Do 
fabryki dojeżdżał z Bielska. Spotkałem 
się z nim po zakończeniu wojny w 1946 
roku, gdy władze polskie przywiozły go 
do Wadowic, jako przestępcę wojenne-
go. Dostałem wtedy wezwanie do sądu 
na rozprawę mającą na celu udowod-
nienie mu zbrodni wojennych. Nie do-
wiedziono mu represji na Polakach i po 
długim procesie, trwającym dwa i pół 
roku został uniewinniony. Nikt z załogi 
nie zgłosił żadnych zastrzeżeń do jego 
osoby. Wyjechał do Bonn w 1949 roku. 

Po latach, kiedy odwiedzałem Niemcy 
w ramach spotkań robotników przymu-
sowych, dowiedziałem się, że podejmo-
wał próby dochodzenia roszczeń mająt-
kowych oraz stwierdzenia uszczerbku 
na zdrowiu w wyniku nieuzasadnionej 
kary pozbawienia wolności. Próby te się 
nie powiodły.
- Opowiedz o  początkach pracy w Aero- 
Stahl. 
- Miałem dostać zatrudnienie w dzia-
le elektrycznym, ale z powodu braku 
miejsc zostałem pracownikiem maszy-
nowym. Park maszynowy starannie 
skompletowano i zestawiono. W budyn-
ku zwanym „Herbstówką” postawiono 
obrabiarkę, na płytach korkowych re-
dukujących wstrząsy wywołane przez 
przejeżdżające ulicą pojazdy. Po raz 
pierwszy zobaczyłem różnego rodza-
ju maszyny niemieckie i amerykańskie 
najnowszej generacji, superdokładne 
i supernowoczesne wyprodukowane tuż 
przed wybuchem wojny. Praca jednak 
nie stanowiła żadnej satysfakcji. Zdawa-
liśmy sobie sprawę komu służą jej efek-
ty. To była twarda i bezwzględna szkoła 
życia.  Pracowałem na obrabiarkach, 
wiertarce 14 wrzecionowej, tokarkach 
rewolwerowych, gwinciarkach. Przy-
uczenie nastąpiło stosunkowo szybko, 
maszyny bowiem były doskonale oprzy-
rządowane. Odlew  ze specjalnego stopu 
zwanego siluminem, wkładało się do 
formy i następował proces obrabiania. 
Praca była  dwuzmianowa, trwała 12 go-

Pytajcie! Rozmawiajcie!
Choć działalność fabryki Areo-Stahl produkującej w Andrychowie części do  samolotów niemieckiej armii, była krót-
kim epizodem, to szczegóły związane z jej funkcjonowaniem oraz ewakuacją do Niemiec są niezwykle interesujące. 
O tym, gdzie znajdowała się fabryka, jak wyglądała organizacja pracy oraz ewakuacja opowiedział swojej córce – Re-
nacie, pracownik Areo-Stahl , Stanisław Szczepański.  
I tym razem dziękujemy za kolejną, cenną opowieść. Udowadnia ona, że warto być ciekawym. Warto pytać! Warto 
rozmawiać!

Jadwiga Janus

WSPOMNIENIA STANISŁAWA SZCZEPAŃSKIEGO
- w rozmowie z córką Renatą Szczepańską-Potempą
Cz. 3

Mapka ekonomiczna Aero-Stahl
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dzin przez sześć dni i co drugą niedzielę.
- Andrychowski okres zakładu trwał 
dość krótko.
- Owszem, zakład funkcjonował do 
sierpnia 1944 roku. Ze względu na zbli-
żający się front wschodni zdecydowano 
o ewakuacji fabryki do Nadrenii. Odbyło 
się to błyskawicznie, w ciągu, chyba, ty-
godnia. Na wielkich lawetach ciągnięto 
maszyny, dzień i noc, w stronę dworca 
kolejowego. Ładowano na rampy i do 
wagonów. 16 sierpnia 1944 dostałem we-
zwanie, że się mam stawić na stację i je-
chać na przymusową pracę do Niemiec. 
- Nie było żadnej możliwości odwoła-
nia się od tej decyzji?
- To była bezdyskusyjna sprawa. 
Wprawdzie front się zbliżał, pojawiła się 
nadzieja na wcześniejsze oswobodzenie, 
ale ucieczka narażała na represje całą ro-
dzinę! Niektórzy zdobyli lewe zaświad-
czenia lekarskie, jakoś kombinowali, ale 
to była garstka. Nastąpiła ewakuacja 
zatrudnionych pracowników oraz ca-
łej załogi. I pojechaliśmy. Wraz ze mną 
kuzyn Henryk Pikoń, Marian Smaza, 
Roland Pabiś, Tomek Zacny i kilkana-
ście innych osób z Andrychowa. Droga 
wiodła przez Bielsko, Katowice, Wro-
cław w stronę Lipska. Po raz pierwszy 
zobaczyłem, ogromne dworce. Wro-
cław, Lipsk zrobiły na nas piorunujące 
wrażenie. Podróż przebiegła spokojnie, 
ale po przyjeździe do Lipska okazało się, 
że tory w kierunku Halle są zbombar-
dowane i przerzucono nas w kierunku 
Hanoweru, Dortmundu, Düsseldorfu, 
aż do Kolonii nad Renem. Po drodze wi-
dzieliśmy doszczętnie zbombardowane 
miasta. Wydawało się, że życie ludzkie 
tu nie istnieje. Jadąc zadawaliśmy sobie 
pytanie: Po co jedziemy w to piekło? 
- Jednym słowem mieliście szczęście, że 
bombardowania was ominęły.               
- Stacja w Kolonii położona jest na wznie-
sieniu, w pobliżu stoi dwuwieżowa słyn-
na kolońska katedra. Wtoczyliśmy się na 
Dworzec Główny późnym wieczorem 
i wtedy nastąpił alarm lotniczy. Dla nas 
był to szok tak straszny, że aż trudny do 
opowiedzenia. W ciągu kilku minut za-
częły wyć syreny, przez megafony nada-
wano ostrzeżenia. Zapaliły się reflekto-
ry niemieckiej obrony przeciwlotniczej 
i rozległ się warkot samolotów alianckich. 
Setki strumieni światła wycelowanych 
w niebo wywierało niezapomniane 
wrażenie. Z jednej strony urzekający 
widok, gdyby to był czas pokoju, można 
by patrzeć w górę z fascynacją. Słupy 
światła penetrowały niebo, rozległa się 
kanonada artylerii niemieckiej celująca 
w samoloty. Teraz odczuliśmy, co to jest 
wojna. Lecące myśliwce zrzucały flary, 
najpierw zielone, ostrzegające ludność 
cywilną przed atakiem, potem czerwo-
ne zaznaczające cele. Później fala bom-
bowców. Na szczęście na  dworzec nic 

nie spadło. Dostaliśmy natychmiastowy 
rozkaz wsiadania do wagonów i  po-
spiesznie ewakuowano nieoświetlone 
pociągi ze stacji. Naszym celem były pe-
ryferie Kolonii, zwane Portz – Urbach, 
bo stamtąd wywodziła się fabryka. Parę 
miesięcy później jeszcze raz przeniesio-
no nas do Königswinter.
- Co mógłbyś powiedzieć o warunkach 
w jakich mieszkaliście?                               
- Zakwaterowano  wszystkich w kilku-
nastu barakach na skraju lasu. Obok roz-
ciągały się największe koszary niemiec-
kich sił powietrznych Wahner. Okazało 
się, że bezpośrednio obok znajdowało 
się jedno lotnisko wojskowe, a w odle-
głości paru kilometrów następne. Miesz-
kaliśmy w drewnianych barakach, śpiąc 
na piętrowych łóżkach. W sali mieściło 
się od 20 do 30 osób. Rano pobudka. Wy-
chodziło się stamtąd o godzinie piątej 
w kolumnie marszowej, 3 km do Porz – 
Urbach. Praca  dwuzmianowa trwała 12 
godzin. Na początku zamontowaliśmy 
maszyny, podłączyliśmy, później nastą-
piło uruchomienie produkcji.
- Od 1942 alianci masowo dokonywali 
nalotów i bombardowań miast III Rze-
szy, jak dało się to odczuć? 
- Kolonia, Dortmund to był korytarz, 
przez który często przelatywały samolo-
ty alianckie. Nie było dnia, żeby nie prze-
leciało kilkaset samolotów nad nami. Nie 
bombardowano codziennie, bo samolo-
ty leciały dalej na Stuttgart, Frankfurt, 
Kassel. Niektórzy z moich kolegów od 
razu po powrocie z fabryki, brali waliz-
ki i ruszali do schronów, znajdujących 
się kilkadziesiąt metrów od baraków. 
Wielu z nas po pewnym czasie, tak się 
uodporniło, że jak nie uderzano w pobli-
żu, to się spało. Zdarzały się takie naloty, 
które uszkodziły zakłady energetyczne 
i brakowało prądu przez dłuższy czas. 
Jednak codziennie musieliśmy iść do 
fabryki. Czyściliśmy maszyny i sprzą-
taliśmy. Tylko jedna osoba mogła zostać 
celem utrzymania porządku w baraku. 
Kiedyś zorientowaliśmy się, że gdy bra-
kowało zasilania, nie jesteśmy tak rygo-
rystycznie sprawdzani bo, gdy maszyny 
były w ruchu, było nie do pomyślenia, 
żeby kogoś zabrakło przez 5 minut. W tej 
sytuacji wymyśliliśmy, że jedna, dwie 
osoby mogą się zamknąć  w szafkach 
na stojąco i nie iść do fabryki. Po wypro-
wadzeniu załogi  z baraku można było 
wyjść z ukrycia i przewegetować między 
śpiącą częścią zmiany.
- Sprzątaliście tylko hale produkcyjne?                                                                            
- Nie tylko. Niemcy wykorzystali nas do 
zbierania bomb zapalających. Szliśmy 
po polach tyralierą i je zbieraliśmy. Nie 
wszystkie wybuchały i choć było zagro-
żenie, nic nikomu się nie stało. Ameryka-
nie zrzucali  je w postaci takich aluminio-
wych pojemników o kształcie sześcianu, 
zawierających 400 sztuk w środku. Kie-

dy pojemnik spadł, rozsypywały się jak 
zapałki, wybuchając. Zbieraliśmy też 
alianckie ulotki jedne ze zdjęciami wojsk 
amerykańskich, inne w formie przepust-
ki. Napisano na nich, że jeśli niemiecki 
żołnierz dostanie się do niewoli, a wy-
legitymuje się taką ulotką, okaże ją woj-
skom alianckim, to zostanie zwolniony 
do domu. Ich celem było obniżanie nie-
mieckiego morale i sianie demoralizacji. 
Miałem tych ulotek cały pakiet grubości 
3 - 4 cm. Za ich posiadanie groziła nawet, 
jak pisano, kara śmierci. Podczas zbie-
rania szli za nami nadzorujący Niemcy, 
ale czasem udało się niektóre schować 
do buta. Po przyjściu na portiernię zda-
waliśmy je do koszy, a nas wyrywko-
wo rewidowano. Kiedy zobaczyłem, że 
przede mną kolega musi ściągnąć buty, 
zamarłem, stałem się sinoblady. Odda-
łem, co zebrałem.  Obyło się bez spraw-
dzania, upiekło mi się.
-Dlaczego zbierałeś te ulotki, 
nie bałeś się? Co z nimi robiłeś?                                    
- Nie bałem się, nic a nic. Cóż, taki przy-
wilej młodości. Kiedy wracałem do ba-
raku, czytałem je, przeglądałem zdjęcia 
i wkładałem do walizki, ciesząc się, że po 
powrocie do kraju pokażę rodzicom jako 
pamiątkę. Ale miałem jedno przeżycie, 
które wywróciło moje zamiary do góry 
nogami. Opowiem o nim później. W sto-
sownym momencie.
- Dobrze, ale  nie wspominasz o sa-
molotowych ostrzałach, których byłeś 
świadkiem.                          
- Pewnego razu, w czasie gdy  brako-
wało prądu, więc obrabiarki stały unie-
ruchomione, zdarzył się nalot. Wszyscy 
siedzieliśmy w betonowym schronie 
poza zakładem. Dalej rozciągały się pola 
uprawne, stały snopki. Kiedy zagroże-
nie minęło, postanowiliśmy z kolegą, 
że sami wrócimy do baraków. Przesko-
czyliśmy płot. Idziemy. Piękna pogoda, 
słońce świeci. Rolnik orze. Samoloty, jak 
zwykle, latają. Słyszymy alarm, za chwi-
lę odwołanie. Nic dziwnego, bo tam ni-
gdy nie było spokoju. Daleko widzimy 
jakąś walkę powietrzną. Nagle jeden 
samolot ucieka i pruje w naszą stronę! 
O mało by nam głów nie skosił skrzy-
dłami, tak nisko przeleciał. Dosłowne, 
przez ułamek sekundy, widzieliśmy 
w kokpicie faszystowskie swastyki. Za 
nim amerykański dwukadłubowiec 
siekł z działek i za chwilę nad lasem zo-
baczyliśmy słup ognia po zestrzelonym 
niemieckim samolocie. Bylibyśmy zginę-
li, ponieważ obok nas  zostały skoszone 
ostrzałem ostrewki z sianem. Niedaleko 
leżał przeszyty pociskami koń wcześniej 
pracujący na polu. Wtedy, w kalenda-
rzyku, w którym notowałem różne fak-
ty,  pod datą 21 października napisałem: 
„Po raz pierwszy, naprawdę, uniknąłem 
śmierci”.
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przetarg

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w Andry-
chowie w rejonie ul. Fabrycznej, składająca się z działki nr 1533/30 
o pow. 0,0900 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00102645/8.
Zbywana działka jest niezabudowana, położona w odległości  ok. 1 
km od centrum miasta, w pośredniej strefie miasta. Zlokalizowana 
jest w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rozproszonej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów zieleni. Teren działki 
ma kształt prostokąta o wymiarach ok. 40 m długości i 20 m szero-
kości, ogrodzony od strony zachodniej przez właściciela sąsiedniej 
nieruchomości. Porośnięty jest trawą. Grunt położony w terenie 
o nachyleniu w stronę wschodnią. Media tj. kanalizacja wodociągo-
wa oraz sieć gazowa znajdują się w odległości do 20 m od północnej 
granicy działki. Napowietrzna sieć energetyczna zlokalizowana jest 
w odległości ok 20 m od wschodniej granicy działki. W odległości 
ok. 100 m od działki przebiega czynna linia kolejowa. Dojazd do 
działki jest drogą publiczną asfaltową – ul. Fabryczną, wąską drogą 
dojazdową, asfaltową (gminną). 
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań i wolna jest od 
obciążeń. Dział I-Sp, III i IV księgi wieczystej KR1W/00102645/8 
wolne są od wpisów.
Przetarg (licytacja) odbędzie się w dniu 8 września 2021 r. o godz. 
11-tej  w budynku
Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15, II piętro, sala kon-
ferencyjna.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne-
go dla fragmentu Gminy Andrychów – osiedle Żwirki i Wigury, za-
twierdzonym Uchwałą Nr L-465-14 Rady Miejskiej w Andrychowie 
z dnia 25 września 2014 r. przedmiotowa działka znajduje się w jed-
nostce oznaczonej symbolem:
A11.1/12.MN2: – zabudowa mieszkaniowo-usługowa jednoro-
dzinna wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 65.000,00 zł netto (słownie 
złotych: sześćdziesiąt pięć tysięcy  00/100). Do wylicytowanej ceny 
zostanie doliczony należny 23% podatek VAT, zgodnie z art. 41 ust. 
1 ustawy o podatku od towarów i usług.
W przetargu mogą brać udział podmioty, które wpłacą wadium 
w wysokości 6.500,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy pięćset 
00/100) w formie pieniądza lub przelewem na rachunek bankowy 
Urzędu Miejskiego w Andrychowie nr 82 8110 0000 2001 0000 1225 
0002 prowadzony przez ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie 
w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 1 września 2021 r. wadium 
znajdowało się na rachunku. 
Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa potwierdza wnie-
sienie wadium przez jego uczestników, którzy winni przedłożyć 
komisji dowód tożsamości oraz oświadczenie, że zapoznali się ze 
wszystkimi warunkami przetargu. W przypadku, gdy uczestnikiem 
jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, osoba upo-
ważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do 
wglądu na papierze aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądo-
wego. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim 
posiadających ustawową wspólność majątkową do udziału w prze-
targu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku 
uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt 
pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przy-
stąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nierucho-
mości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących 
z majątku wspólnego za cenę ustalona w przetargu. Jeżeli uczestnik 
jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłoże-
nie oryginału pełnomocnictwa uprawniającego do udziału w postę-
powaniu przetargowym.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza 
się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepad-
kowi w razie uchylenia 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 zakończenia wy-
nikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie 
wnoszenia.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli 
przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpie-
nie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej 
niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości winna zostać wpła-
cona jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Przed pod-
pisaniem umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się 
na rachunku bankowym Gminy Andrychów. O terminie zawarcia 
umowy notarialnej Nabywca zostanie zawiadomiony w terminie 
do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia 
umowy notarialnej, w tym opłat sądowych ponosi Nabywca. 
W przypadku, gdy Nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cu-
dzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 
2278 z późn.zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieru-
chomości Nabywca winien przedłożyć zezwolenie jeżeli jego uzy-
skanie wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.  
Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie praw-
nym i faktycznym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia lub 
wznowienia granic działki pokrywa koszty prac geodezyjnych.
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości moż-
na uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15 (I piętro, pok. 112 lub 
113) w godzinach pracy Urzędu osobiście lub telefonicznie pod nr 
33-842-99-55 lub 33-842-99-56. 
Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej 
Urzędu www.andrychow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Urzędu Miejskiego 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 przetar-
gu z ważnych powodów. 

Burmistrz Andrychowa 
ogłasza I-szy publiczny przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości położonej w Andrychowie w rejonie ul. Fabrycznej
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wokół nas

Po trzech dniach tenisowych zmagań, podczas rozgrywek 
w grach pojedyńczych kobiet i mężczyzn, wywalczyli złoty, 
dwa srebrne oraz dwa brązowe medale.
Organizatorom turnieju udało się zbudować wspaniałą, życz-
liwą atmosferę, a dzięki zapewnieniu darmowej komunikacji 
miejskiej uczniowie mogli zwiedzić najciekawsze i urokliwe 
miejsca Zielonej Góry. Mieli też możliwość obserwowania 
niezwykle emocjonujących zawodów w jeździectwie kon-
nym, organizowanym w Drzonkowie – miejscu zakwatero-
wania. W ich pamięci na pewno pozostanie Ceremonia Deko-
racji, gdzie nie zabrakło dobrej muzyki i zabawy. 
Udział w takich zawodach to dla uczniów najlepsza motywa-
cja do dalszego wysiłku, przełamywania barier i stereotypów. 
Zwycięzcom daje możliwość uczestnictwa w reprezentacji na 
Światowych Letnich Igrzyskach w Berlinie w 2023 roku. Ży-
czymy uczniom owocnych treningów i dalszych sukcesów.

Źródło: OSW w Kaczynie

Wrócili z ogólnopolskich 
zawodów z medalami
Klaudia, Piotr, Mariusz, Dawid, Jakub, Daniel i Piotr – 
uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczy-
nie wzięli udział w VIII Ogólnopolskim Turnieju Tenisa 
Stołowego w Zielonej Górze. Pojechali do województwa 
lubuskiego, aby wraz ze 120 zawodnikami walczyć o jak 
najlepsze wyniki sportowe. 

Mistrzostwa odbyły się 21 czerwca w Myślenicach. Uczen-
nice andrychowskiej „Czwórki” zajęły I miejsce w Finale 
Wojewódzkim w Piłce Plażowej Dziewcząt w ramach Ma-
łopolskich Igrzysk Młodzieży. Rywalizowały z zespołami 
z powiatów: tarnowskiego, bocheńskiego, nowotarskiego, 
limanowskiego oraz  wadowickiego.

Tak przedstawia się ogólna klasyfikacja:
I  miejsce Szkoła Podstawowa Nr 4 w Andrychowie
II miejsce Szkoła Podstawowa Nr 9 w Tarnowie
III miejsce Szkoła Podstawowa w Szczawnicy
                   Szkoła Podstawowa w Olszówce
                   Szkoła Podstawowa w Rzezawie.

Skład mistrzowskiego zespołu: Milena Jaworska, Weronika 
Targosz, Kornelia Wołek.
Serdecznie gratulujemy, jesteśmy z Was dumni!

mp Fot. E. Bury

Złoto w piłce plażowej dla 
dziewcząt z Andrychowa

Ciężka praca na treningach oraz pełne zaangażowanie, spra-
wiły, że uczennice Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Ko-
pernika w Andrychowie, zostały Mistrzyniami Województwa 
w Piłce Plażowej. Do zwycięstwa poprowadziła ich trenerka 
i nauczycielka wychowania fizycznego w SP4 – Ewa Bury.
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historia

lipiec

Z lektury starych „Nowin”
Jak co miesiąc przyglądamy się artykułom z archiwalnych numerów Nowin. Andrychowskie bazary, wakacyjne wy-
jazdy dzieci na początku lat 90., powodzie nawiedzające naszą gminę 20 lat temu, czy ostatnie zakończenie roku 
szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 – to zaledwie kilka tematów artykułów z wydań lipcowych, które chcemy przy-
pomnieć Czytelnikom tym razem.

Wybrała i opracowała Daria Rusin
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kultura

Propozycje książkowe Miejskiej Biblioteki Publicznej

Propozycje płytowe sklepu muzycznego „Mikrus”

Poznajcie Tolę, dziewczynkę, która chce 
dostawać lajki. Mnóstwo lajków. W tej 
historii będzie też dużo wiewiórek i jed-
na piła mechaniczna. Pojawi się również 
król Hugon, piękne księżniczki i bardzo 
rozkojarzony krawiec. Wiewiórczy Z@
kątek to opowieść o mediach społeczno-
ściowych. O tym, jak dzięki nim można 
zmieniać świat na lepszy, ale i o tym, 
jak poprzez nieumiejętne korzystanie z 
nich można wpaść w poważne kłopoty.

[lubimyczytac.pl]

Liane Moriarty
„Sekret mojego męża”

Jak dobrze znasz swoich najbliższych? 
Jakie sekrety przed tobą skrywają?
„Dla mojej żony, Cecilii Fitzpatrick. 
Otworzyć wyłącznie w przypadku mo-
jej śmierci”. Ten dziwny list od męża 
Cecilia znalazła przypadkiem. Leżał 
gdzieś na strychu wetknięty w stertę 
dokumentów. Otwierać, nie otwierać? 
Po co John-Paul go napisał? Co w nim 
było? Cecilia, oddana żona i matka, za-
wsze starała się postępować słusznie.

[lubimyczytac.pl]

Éric-Emmanuel Schmitt
„Dziennik utraconej miłości”

Najbardziej osobista książka Érica-Em-
manuela Schmitta, autora Oskara i pani 
Róży
Moja matka nie chciała, żebym tylko 
żył, chciała, żebym był szczęśliwy.
Mam wobec niej obowiązek szczęścia.
Schmitt, mierząc się ze śmiercią najuko-
chańszej matki, po raz pierwszy wpusz-
cza nas tak głęboko do swojego świata 
i dzieli się najbardziej intymnymi uczu-
ciami oraz doświadczeniami.

[lubimyczytac.pl]

Adam Studziński
„Wiewiórczy z@kątek” 

[audiobook]

To fonograficzny debiut członków Eki-
py – jednych z najbardziej popularnych 
youtuberów i influencerów w Polsce. 
„Sezon 3” oferuje pop-trapowy roller-
coaster i idealny scenariusz beztroskie-
go życia. Ekipa przeprowadza nas po 
mapie swoich dokonań, snuje plany na 
przyszłość i łączy elementy spajające 
wizję ich doczesnego życia. Damskie 
partie na albumie to świadomość ope-
rowania wokalem i balladowy rytm 
współczesnego R&B, który został wzbo-
gacony o bezczelnie obezwładniający, 
miejscami egoistyczny rap chłopaków. 

Daria Zawiałow
„Wojny i Noce”

To trzeci długogrający album artystki, 
którego zapowiedź stanowią dreampo-
powe hity „Kaonashi” oraz „Za krótki 
sen” nagrany z Dawidem Podsiadło. 
Nowy album, tak jak jego poprzednik, 
„Helsinki”, będzie kolejnym rozdzia-
łem ich flirtu z francuską elektroni-
ką. Na krążku będzie można usłyszeć 
syntezatory inspirowane brzmieniem 
lat 80. oraz gitarowe brzmienia, ale jak 
zdradza artystka - ten album będzie 
miał w sobie odrobinę współczesności. 
Nie zabraknie także mocnych brzmień! 
Warstwa liryczna zapowiadana jest na 
najbardziej osobistą w karierze Darii.

Alvaro Soler 
„Magia”

Pierwszy singiel zapowiadający nową 
płytę, „Magia”, został zainspirowany 
licznymi prośbami fanów: – W ostatnie 
wakacje dostawałem mnóstwo wiado-
mości: „Alvaro, ten rok jest taki trud-
ny, może coś wydasz?”. Moi słuchacze 
przypomnieli mi, dlaczego w ogóle 
zabrałem się za tworzenie muzyki. To 
było wspaniałe doświadczenie, móc pi-
sać dla moich fanów i przy okazji tań-
czyć w całym procesie. Jeśli tak zacho-
wujesz się pod wpływem piosenki to 
wiesz, że jest w porządku.

Ekipa
„Sezon 3”
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Konkurs na antenie Radia Andrychów!

wokół nas

Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Andrychowie

ul. Metalowców 10, Gabinet 2-03
LIPIEC 2021

12.07.2021 r. (poniedziałek) 8:30-12:30
14.07.2021 r. (środa) 14:30-19:00

15.07.2021 r. (czwartek) 14:30-19:00
19.07.2021 r. (poniedziałek) 11:00-15:00

21.07.2021 r. (środa) 8:00-12:30
22.07.2021 r. (czwartek) 8:00-12:30

26.07.2021 r. (poniedziałek) 8:30-12:30
28.07.2021 r. (środa) 8:00-12:30

29.07.2021 (czwartek) 8:00-12:30
W godzinach pracy Sekretarza GKRPA możliwy kontakt 
telefoniczny: tel. 33 875 24 29 

Komponował tak-
że muzykę filmową, 
np. do „Konopielki”. 
W naszym mieście ni-
gdy nie koncertował 
publicznie, ale w lipcu 
1960 r. zagrał w domu 
rodziny Wysockich, 
o czym świadczy żar-
tobliwy wpis o prze-
wspaniałym wykonaniu 
w Książce gości rodziny 
Bobrowskich 1903-1972 
udostępniony poni-
żej dzięki życzliwości 
Wandy Olszewskiej. 

af

Wojciech Karolak
1939-2021

23 czerwca zmarł w Warszawie Wojciech Karolak. Był on 
znakomitym muzykiem, wirtuozem saksofonu, organów 
Hammonda i fortepianu. Zaliczał się do pionierów pol-
skiego jazzu, zaczynał w roku 1958 w zespole Jazz Belie-
vers u boku Krzysztofa Komedy.
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11 czerwca pojawiła się w placówce pierwsza większa grupa. 
To członkowie kółka historycznego ze Szkoły Podstawowej nr 4 
(zob. foto), które odnosi spore sukcesy w konkursach przed-
miotowych, o czym informujemy obok. Przypomnijmy, że 
muzeum znajduje się przy ulicy Podgórskiej i mieszczą się 
w nim unikatowe pamiątki z dawnych lat. Salony, kuchnię 
i biuro urządzono tak, jak wyglądały tego typu pomieszcze-
nia dawniej. Jest tu także m.in. ekspozycja poświęcona Żydom. 
Na wystawie tymczasowej natomiast można obejrzeć dzieła 
nieżyjącego już Romana Kurdziela. Jak informuje właścicielka 
i zarazem dyrektor placówki Iwona Szlagor, zwiedzanie od-
bywa się tylko i wyłącznie po zgłoszeniu poprzez pocztę elek-
troniczną pod adresem ziemianstwo@poczta.onet.pl

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Andrychowskie muzeum 
znów otwarte dla grup

Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Andrychowie po pan-
demicznych obostrzeniach wznowiło działalność, choć poje-
dynczych zwiedzających nigdy nie przestało przyjmować. 

Antoni Zajdel (kl. 8) został finalistą Małopolskiego Konkur-
su Historycznego. Czworo uczniów uzyskało tytuł laureata 
Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Losy żołnierza 
i dzieje oręża polskiego. Są to: Magdalena Gwiżdż (kl. 6), Anto-
ni Zajdel, Hubert Rupik i Iwo Babiński (kl. 8). Warto zazna-
czyć, że Szkoła Podstawowa Nr 4 jest jedyną szkołą w gminie, 
która co roku odnosi tak wspaniałe sukcesy w wymienio-
nym konkursie. Nasi ósmoklasiści – Antek, Hubert i Iwo, 
zajęli I miejsce w etapie wojewódzkim, zdobywając 100% 
punktów!
Andrychowska Czwórka jest także jedną z nielicznych szkół 
w Małopolsce, z których do etapu wojewódzkiego konkur-
su, awansuje tak liczna reprezentacja uczniów. Podobnie jest 
z etapem rejonowym, w którym wzięło udział aż 6 uczniów. 
Poza wymienionymi uczestnikami, szkołę w tym etapie re-
prezentowali jeszcze Szymon Gwiżdż (kl. 8) i Paulina Sor-
dyl (kl. 6).
Wspaniały sukces odnieśli także Milena Jaworska i Wiktor 
Majewski (kl. 8), którzy uzyskali tytuł finalisty w Historycz-
nym Konkursie Tematycznym Polscy żołnierze w obronie wolne-
go świata 1939 – 1940.
Wszystkie zwycięstwa i sukcesy są wynikiem aktywnej pracy 
koła historycznego, olbrzymiej pracowitości młodych ludzi, 
prawdziwej pasji i szacunku do historii Polski. - Jestem pełna 
podziwu wobec naszych uczniów, że w roku pandemii znaleźli siłę 
i chęci do zgłębiania tak trudnego i wymagającego materiału – mówi 
Monika Dudka, nauczycielka historii i opiekunka szkolnego 
koła historycznego. - Mam nadzieję, że będą kontynuować swoją 
przygodę z historią w kolejnych latach – dodaje.
Serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów. 
                 mp, m.d., zdj. m.d.

Historyczne sukcesy uczniów 
andrychowskiej „Czwórki”

Tradycyjnie uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Andry-
chowie kończą rok szkolny z licznymi sukcesami w kon-
kursach historycznych. Pomimo pandemii oraz trudów 
związanych ze zdalnym nauczaniem, silna grupa młodych 
ludzi wzięła udział w 3 konkursach, osiągając w nich re-
welacyjne wyniki. 

Na chwilę obecną nie ma możliwości obłożenia książek na 
miejscu czas oczekiwania wynosi 7 dni.
Lepiej nie czekać z oprawą książek do końca wakacji, pod ko-
niec sierpnia na pewno będą kolejki.                        MBP

Oprawa książek w bibliotece. 
Warto to zrobić już dziś!
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Andrychowie, jak co 
roku ruszyła usługa oprawiania folią książek, podręczni-
ków i zeszytów. 
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Rękę nowego - starego prezesa czuć od samego początku, 
a najbardziej widocznym przejawem stały się Mistrzostwa 
Europy w Piłce Nożnej, podczas których utworzono – niema-
łym zresztą nakładem – strefę kibica na stadionie pod Pańską 
Górą. Dochód z tego przedsięwzięcia zasila klubową kasę.  
– Wszystkie kluby borykają się z problemami finansowymi i KS Be-
skid nie jest w tym odosobniony – mówił Fryderyk Walaszek. 
– Zarząd musi temu zapobiegać no i pojawił się pomysł spontanicz-
ny „zróbmy strefę kibica”. 
Prezesa zapytaliśmy, co skłoniło go do powrotu do klubu? 
– To strasznie trudne pytanie – stwierdził z uśmiechem nasz 
rozmówca. - Zastanawiałem się nad tym, bo jak to mówią dwa 
razy do tej samej rzeki się nie wchodzi. I jednym z powodów była 
chęć sprawdzenia, czy to powiedzenie ma sens. Mnie jest bliski sercu 
Beskid, prezesem wcześniej już byłem, z każdym zarządem utrzy-
mywałem bardzo dobre stosunki, cały czas sponsorowaliśmy klub 
poprzez firmę i prywatnie. Zawsze trzymałem rękę na pulsie, co się 
w klubie dzieje. A kiedy zobaczyłem, że zarząd bardzo ambitny, sta-
rający się potrzebuje lekkiego wzmocnienia, to postanowiłem wrócić. 
Ze starego zarządu pozostały trzy osoby deklarujące chęć współpra-
cy ze mną i pracy dla klubu. Trzy kolejne wybrano i w ten sposób 
mamy skompletowane władze Beskidu.
Prezes podkreślił, że po objęciu stanowiska zastał w klubie 
dużo pozytywnych emocji. Co istotne, w Beskidzie trenuje 
sporo młodzieży. Szkolenie odbywa się na bardzo wysokim 
poziomie, a rezultaty są widoczne poprzez wysokie wyniki 
sportowe od najmłodszych grup po pierwszy zespół. W dru-
żynie IV-ligowej w 18-osobowej kadrze trenuje dwunastu 
andrychowian. Ten zespół, to klubowa lokomotywa. Zda-
niem Fryderyka Walaszka, drużyna ta reprezentuje dobry 
poziom. Gdy zostaną stworzone jeszcze lepsze podwaliny, to 
będzie można myśleć o grze w wyższych klasach rozgrywek. 
Klub będzie się jednak koncentrował zwłaszcza na szkoleniu 
młodzieży. Fryderyk Walaszek nie ukrywa, że są nie tylko 

pozytywy, ale także pewne mankamenty w klubie. Ten naj-
ważniejszy to posypanie się infrastruktury (zaplecze socjalne, 
zwłaszcza przy ulicy Dąbrowskiego jest w nie najlepszym 
stanie), brakowało też na przykład kosiarki, ale koszt takiego 
urządzenia to około 30 tysięcy złotych. Inne wydatki to nowe 
bramki czy choćby koszulki. - Dziurę budżetową w klubie, co za-
proponowałem, pokryjemy z prywatnych pieniędzy członków zarzą-
du – informował prezes. - Wykładamy je na start.
Fryderyk Walaszek podkreślił, że włodarze miasta rozumie-
ją potrzeby Beskidu, ale też mają ograniczone możliwości 
wsparcia. Tak czy inaczej nasz rozmówca  jest optymistą i za-
powiada, że od nowego sezonu wiele mankamentów zosta-
nie usuniętych poprzez budowę nowego obiektu przy ulicy 
Dąbrowskiego. Z kolei budynek przy ul. Kościuszki, pamięta-
jący jeszcze lata pięćdziesiąte ubiegłego stulecia, wygląda ład-
nie tylko z zewnątrz wymalowany przez kibiców na 100-lecie 
Beskidu. W obiekcie tym zimą temperatura utrzymywana jest 
do 5 st. C., bo na więcej ogrzewania na gaz klubu nie było stać. 
Na wiosnę z osuszacza pomieszczeń wylano kilkadziesiąt 
wiader wody. W przyszłości trzeba będzie wykonać remont. 
- Ale nie wszystko naraz – dodał nasz rozmówca - Trzeba zrobić 
projekty, pozyskać na to środki. Dla odmiany murawa stadionu 
jest fantastyczna, zdaniem prezesa, porównywalna z boiska-
mi ekstraklasowymi. 

jd Fot. Jacek Dyrlaga, Robert Fraś

KS Beskid: Co planuje nowy-stary prezes

Po ponad 13 latach na funkcję prezesa Klubu Sportowego Beskid Andrychów wrócił Fryderyk Walaszek. Gościliśmy go 
w naszej redakcji, by zapytać o najważniejsze plany czy zamierzenia.
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Miniony sezon rozpoczął się dla andrychowian znakomicie, 
bo drużyna złożona przez trenera Mrowca regularnie punk-
towała, pozostawiając w pokonanym polu kolejnych rywali. 
Beskid przez długi okres wymieniany był w gronie tych ze-
społów, które powalczą o mistrzostwo, a kibice przychodzący 
na stadion mogli liczyć na dobre, zakończone triumfami wi-
dowiska. Niestety spora część meczów rozgrywana była bez 
udziału publiczności ze względu na zagrożenie epidemiczne, 
a szkoda tym bardziej, bo w barwach andrychowskiego klubu 
pojawiło się w tym sezonie wielu doświadczonych piłkarzy, 
których poczynania boiskowe śledziło się z przyjemnością. 
Trzon drużyny stanowili andrychowianie, którzy pamiętają 
czasy występów Beskidu w III lidze, wystarczy wspomnieć 
Mariusza Sobalę, Tomasza Kaczmarczyka, Dariusza Kaperę, 
Tomasza Moskałę czy Kamila Karcza. Obok nich, oraz pozo-
stałych członków zespołu, nabierają doświadczenia młodzi 
piłkarze, wychowankowie, którzy coraz śmielej pukali w mi-
nionym sezonie do seniorskich drzwi, jak choćby Budka, Ru-
sinek, Mizera, Misiek czy Koczur.
Efektem mocnej kadry oraz wysokiej formy było miejsce 
Beskidu w ścisłej czołówce przez znakomitą część sezonu, 
choć w jego dalszej części zarysowała się wyraźna przewa-
ga dwóch zespołów - Wiślan Jaśkowice oraz Orła Ryczów. 
Andrychowianie długo utrzymywali się za nimi na miejscu 
trzecim. W drugiej części sezonu, gdy stawka została podzie-

lona na grupę mistrzowską oraz grupę spadkową, Beskidowi 
wiodło się już słabiej. Dość stwierdzić, że na osiem meczów 
w grupie mistrzowskiej andrychowianie wygrali tylko raz 
- w ostatnim meczu z MKS-em Trzebinia 1:0 po golu Filipa 
Kasińskiego. Ponadto podopieczni trenera Mrowca nie zdo-
łali urwać punktów faworytom, przegrywając po 0:2 z Wiśla-
nami Jaśkowice czy Orłem Ryczów, odnieśli także dotkliwą 
porażkę 2:6 z LKS-em Jawiszowice. Zanotowali też kilka re-
misów - 2:2 z Unią Oświęcim, 0:0 z Dalinem Myślenice czy 
0:0 z Sokołem Kocmyrzów. Na wynikach odbiły się kłopo-
ty kadrowe, bo z powodu urazu długo nie grał kluczowy 
w ofensywie Kamil Karcz, nie dało się uniknąć także pauz 
za żółte kartki, więc w grupie mistrzowskiej andrychowianie 
właściwie w żadnym meczu nie mieli optymalnego składu. 
Takie wyniki nie pozwoliły utrzymać miejsca na podium 
i ostatecznie andrychowianie finiszowali na miejscu szóstym 
z dorobkiem 39 punktów w 26 meczach, na co złożyło się 11 
zwycięstw, 6 remisów i 9 porażek.
Teraz przed drużyną chwila zasłużonego odpoczynku, by 
już niedługo rozpocząć przygotowania do sezonu 2021/2022. 
O szczegółach jak zawsze informować będziemy na łamach 
Nowin Andrychowskich. 

gs Fot. Grzegorz Sroka

Trudna przeprawa w grupie mistrzowskiej
Zakończyły się rozgrywki sezonu 2020/2021 w Keeza IV lidze. Beskid Andrychów osiągnął najlepszy rezultat w ostat-
nich latach, choć u kibiców można dostrzec pewien niedosyt, bo podopieczni trenera Macieja Mrowca długo utrzy-
mywali się w ścisłej czołówce, by pod koniec sezonu spaść na miejsce szóste.

Drużyna juniorów Beskidu była w MLJ specjalistą od zacię-
tych spotkań, w których bramek było sporo, a losy meczów 
rozstrzygały się nieraz w końcowych minutach. Andrycho-
wianie długo utrzymywali się w połowie osiemnastozespoło-
wej tabeli, ale wyniki zamykających sezon meczów sprawiły, 
że nie udało im się wskoczyć do górnej połówki i uplasowa-
li się na miejscu jedenastym. Nagromadzenie się meczów 
w maju i czerwcu sprawiło, że młodzi piłkarze musieli stawić 
czoła niemal zawodowym obciążeniom, a mimo trudnych 
okoliczności drużyna Beskidu była w stanie powalczyć z li-
derującym zespołem AP Profi Kraków, z którym zremisowa-
ła 2:2 po golach Artura Mizery i Jakuba Rusinka. Ponadto 
andrychowianie w końcówce sezonu notowali jednak wyniki 
w kratkę, bo co prawda wygrali 4:0 z BKS Bochnia, ale tylko 
zremisowali z ostatnią w tabeli Tarnovią Tarnów 2:2, prze-

grali z wiceliderującą Unią Tarnów 0:2, ulegli też Pcimiance 
Pcim 0:2 czy Podhalu Nowy Targ 1:2. 
Ostatecznie 38 punktów dało im miejsce jedenaste na osiem-
naście ekip, z niewielką trzypunktową stratą do dziewiątej 
Limanovii Limanowa. Juniorzy Beskidu zanotowali jedena-
ście zwycięstw, pięć remisów i szesnaście porażek. 

gs Fot. Grzegorz Sroka

Zatrzymali lidera
Rozgrywki sezonu 2020/2021 na szczeblu Małopolskiej 
Ligi Juniorów zakończyli piłkarze Beskidu Andrychów. 
Podopieczni trenera Mariusza Sobali finiszowali w środ-
kowej części tabeli, choć potrafili postawić się faworytom.
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Wspomniana Keeza Klasa A zo-
stała najdotkliwiej doświadczo-
na przez problemy epidemiczne 
oraz pogodowe, bo w sezonie 
2020/2021 była wyjątkowo licz-
na (składała się osiemnastu ekip), 
a kilka kolejek musiało zostać 
przełożonych. Efektem tego było 
wyjątkowe skumulowanie me-
czów w maju i czerwcu, gdy dru-
żyny grały prawie cały czas sys-
temem weekendowo-środowym. 
Biorąc pod uwagę amatorski 
charakter rozgrywek, takie ob-
ciążenie wydaje się nadzwyczaj 
wymagające, ale jak się okazało 
drużyny z terenu andrychowskiej 
gminy poradziły sobie w takich 
okolicznościach znakomicie. Na 
jedną kolejkę przed końcem sezo-
nu Halniak Targanice zajmował 
miejsce wicelidera, ustępując tyl-
ko niepokonanej Skawie Wado-
wice, która po 33 meczach miała 
niewiarygodne 21 punktów prze-
wagi nad drugim zespołem. Co 
więcej, w bezpośrednim starciu 
zespół z Targanic zdołał urwać 
punkty wadowiczanom, bo zre-
misował z nimi 1:1. Ponadto 
w końcówce sezonu Halniak zła-
pał lekką zadyszkę, bo zanotował 
też remis 0:0 z Orłem Wieprz czy 
porażkę 2:4 z Olimpią Chocznia, 
ale tak czy owak ich wynik jest 
jednym z najlepszych w ostatnich 
latach. Świetnie spisywali się też 
piłkarze Burzy Roczyny, którzy 
na jedną kolejkę przed końcem 
sezonu plasowali się na miejscu 
trzecim, ustępując Halniakowi 
tylko o trzy punkty. Imponująca 
była ich seria ośmiu meczów bez 
porażki, w której tylko raz zremi-
sowali (0:0 z Dębem Paszkówka), 
a pozostałe spotkania seryjnie wy-
grywali. Wystarczy wspomnieć, 
że tylko piłkarze Halniaka Tar-
ganice oraz Skawy Wadowice 
byli w stanie wiosną pokonać 
Burzę Roczyny. Nieco słabiej wio-
dło się zespołowi Huraganu In-

Piłkarski maraton na finiszu
Szalony sezon 2020/2021 w niższych klasach rozgrywkowych dobiega końca, a piłkarze którzy doświadczyli niemal 
zawodowych obciążeń (zwłaszcza w Keeza Klasie A), mogą wreszcie udać się na zasłużony odpoczynek. Jak poszło 
ekipom z terenu naszej gminy?

wałd, który po 33 kolejkach był siódmy, 
gromadząc 10 punktów mniej od Burzy. 
Drużyna z Inwałdu potrafiła w ostatnich 
tygodniach seryjnie punktować, a także 
strzelać wiele bramek, bo Huragan poko-
nał 5:3 Dąb Paszkówka i Koronę Skawinki, 
4:2 wygrał z Wisłą Łączany, ale zdarzały 
się im też porażki, jak 2:3 z Nadwiślanką 
Brzeźnica, czy 0:1 z Jałowcem Stryszawa. 
Z kolei Znicz Sułkowice-Bolęcina uplaso-
wał się w tym sezonie najniżej spośród 
ekip z terenu naszej gminy, bo na kolejkę 
przed końcem był czternasty z siedmioma 
punktami przewagi nad ostatnią Leńczan-
ką Leńcze. 
Na szczeblu Keeza Klasy B drugi zespół 
Halniaka Targanice finiszował na wyso-
kim czwartym miejscu, z czternastoma 
zwycięstwami, jednym remisem i dzie-
więcioma porażkami. Gronie Zagórnik 
były szóste, ale straciły do zespołu z Tar-
ganic tylko dwa punkty, a Leskowiec Rzy-
ki ósmy (dziewięć punktów straty do za-
górniczan). 
Swoje rozgrywki na szczeblu IV ligi ko-
biet zakończyły również zawodniczki Bu-
rzy Roczyny. Popularne Pandy zamknę-
ły sezon na przedostatnim, dziewiątym 

miejscu, z dorobkiem czterech punktów, 
na które złożyły się jedno zwycięstwo, je-
den remis i szesnaście porażek.
Wśród kibiców, piłkarzy oraz klubowych 
działaczy gorący jest obecnie wątek re-
organizacji, jakiej mają zostać poddane 
lokalne rozgrywki w sezonie 2021/2022. 
Nieoficjalnie póki co mówi się o podziale 
A-klasy z jednej grupy na dwie (prawdo-
podobnie w jednej występowałyby ze-
społy z okolic Andrychowa i Wadowic, 
a w drugiej ekipy z okolic Suchej Beskidz-
kiej i Kalwarii Zebrzydowskiej). Dwie 
grupy miałyby zostać utworzone także 
na szczeblu B-klasowym (obecnie są trzy). 
Takie decyzje pociągają za sobą cały sze-
reg konsekwencji regulaminowych (mię-
dzy innymi zasady awansów i spadków), 
a o ich szczegółach napiszemy więcej, gdy 
opublikowane zostaną pewne i oficjalne 
informacje. Tymczasem piłkarze mają kil-
ka tygodni na odpoczynek, by już wkrótce 
wrócić do treningów przygotowawczych 
przed nadchodzącym wielkimi krokami 
sezonem 2021/2022.

gs Fot. Grzegorz Sroka
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wokół nas

Jury konkursowe oceniało działki, biorąc pod uwagę:
– czy działka jest oznaczona numerem,
– czy na działce znajduje się kompostownik,
– stan wizualny działki,
– trawnik i jego utrzymanie,
– część ozdobno-wypoczynkowa,
– część sadowniczo-warzywna,
– ekologia na działce (budki lęgowe, karmniki dla ptaków), 
ciekawe ozdoby.

Po naradzie zostali wyłonieni laureaci:
I miejsce – Wanda i Kazimierz S.
II miejsce – Teresa N.
III miejsce – Bogumiła i Józef S.
Wyróżnienie – Anna i Dariusz W.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż większość laureatów są 
działkowcami od początku istnienia ROD Radość, czyli od 42 
lat. Natomiast Anna i Dariusz W. są działkowcami od 15 lat.

– Wszystkie nagrodzone działki są ładne, zadbane i uprawiane 
z wielkim sercem, co widać na zdjęciach. Nagrodzeni działkowcy 
nie ukrywali radości z otrzymanych nominacji. Pojawiły się uśmie-
chy jak i łzy wzruszenia. Laureaci otrzymali symboliczne dyplomy, 
książki o tematyce roślinnej oraz upominek w formie roślinki do do-
datkowej ozdoby działki – informuje Zarząd ROD Radość przy 
ul. Beskidzkiej w Andrychowie.

Nasi czytelnicy, mogą podziwiać nagrodzone działki. 

Wszystkim jeszcze raz gratulujemy. A w przyszłym roku Ci 
właśnie laureaci będą jurorami w konkursie na najładniejszą 
działkę 2022.

Oprac. p Fot. Rod Radość

Konkurs na najładniejszą działkę 
w ROD Radość rozstrzygnięty
19 czerwca 2021 r. Jury w składzie: p. Józefa, p. Małgorzata i p. Agnieszka – laureatki ubiegłorocznego konkursu or-
ganizowanego w ROD Radość wybrało laureatów tegorocznej edycji.

I miejsce – Wanda i Kazimierz S.

II miejsce – Teresa N.

III miejsce – Bogumiła i Józef S.

Wyróżnienie – Anna i Dariusz W.
Nagrody
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zza obiektywu

Niespodziewany gość przed 
obiektywem lub mistrz drugie-

go planu, którego obecność w kadrze 
odkrywam dopiero przy obrabianiu 
zdjęć na komputerze – to najczęstsze 
niespodzianki makrofotografii. War-
te udokumentowania są też spotka-
nia i przygody niezwiązane ściśle z 
fotografowaniem insektów. Skupie-
nie na zadaniu, cisza, spokój, opano-
wanie oraz brak wykonywania gwał-
townych ruchów sprawia, że stajemy 
się częścią lasu, rzeki czy łąki. Owo-
cuje to niecodziennymi obserwacjami  
i spotkaniami. Przy fotografowaniu 
nad Wielką Puszczą zaklińca z rodzi-
ny jelonkowatych zauważyłem małe 
ptaszki, które po jakimś czasie  uzna-
ły mnie za niegroźnego i raz po raz 
wlatywały do budki lęgowej. Parka 
karmiła pisklęta. Z daleka przypo-
minały raniuszki. Skoncentrowany 
na ślicznym chrząszczu dopiero po 
chwili przypomniałem sobie, że ra-
niuszki budują gniazda. Założyłem 
teleobiektyw. Leśną budkę zajmowa-
ły rzadkie muchołówki białoszyje! 
Wczesnym rankiem następnego 
dnia na łące w Kaczynie moją uwa-
gę przykuł zaciosek grzebykoczuł-
ki. Zajmowałem się nim tak długo  
i dokładnie, że nie zauważyłem i nie 
usłyszałem dzika, który żerował tuż 
obok mnie. Nie wymieniłem obiek-
tywu. Był wystarczająco blisko, aby 
wykonać mu zdjęcie obiektywem 
makro. Ale jak go wyostrzyć przez 
tak gęstą trawę? Nie udało się, a dzik 
zaraz stratuje mojego zacioska! Wy-
cofałem się powoli na skraj polany. 
Miałem trochę szczęścia. Po chwili 
na łąkę wkroczyła locha z młodymi. 
Wyczuła mnie od razu i zamarkowa-
ła atak. Nie drgnąłem, fotografowa-
łem cichą migawką – ją udało mi się 
wyostrzyć. Odsunąłem wizjer od oka 
i uśmiechnąłem się. Dzika locha chy-
ba też. Odeszła z potomstwem, a ja 
mogłem powrócić do fotografowania 
pięknego chrząszcza. 

Jerzy Tomiak

Makrofotografia pełna przygód
Wydaje się, że fotografowanie owadów jest nudne jak łapanie pcheł. Cóż ciekawego może się przydarzyć fotografowi, 
który wczesnym rankiem ustawia na łące statyw i dobiera optymalne parametry ekspozycji? Jeżeli tylko zachowuje się 
spokojnie i cichutko jak pająk snujący tuż obok sieć, to przygód mu nie zabraknie - zapewniam.  
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