
Dożynkowe tradycje wracają mimo pandemii

re
kl

am
a

Andrychowskie Wrzesień 2021, nr 9 (369) 
Cena gazety 3,50 zł

ZW z VAT

Żniwny wieniec  przekazany władzom gminy Andrychów



2 radioandrychow.pl

reklama

Nowiny Andrychowskie
ul. Krakowska 74 (budynek MBP)

34-120 Andrychów
tel. 33 875 23 13

nowiny@andrychow.eu
www.radioandrychow.pl

Redakcja czynna
od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00-15.00
Dodatkowy dyżur w środy

w godz. 17.00-18.30

Skład redakcji:
Marek Nycz (redaktor naczelny)

marek.nycz@andrychow.eu
Robert Fraś

robert.fras@andrychow.eu
Jacek Dyrlaga

jacek.dyrlaga@andrychow.eu
Anna Piotrowska

anna.piotrowska@andrychow.eu

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

Andrzej Fryś
Grzegorz Sroka (sport) 

srokagrzesiek@gmail.com

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

Daria Rusin
Jerzy Tomiak, Jan Zieliński (przyroda)

Skład i opracowanie graficzne: 
Robert Fraś

Materiały w dziale „Bliżej Kultury”:
Centrum Kultury 

i Wypoczynku w Andrychowie 

Nakład: 1100 egz.
Numer zamknięto: 06.09.2021

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

Jaroszowice 324, 34-100 Wadowice

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opraco-
wania edytorskiego nadesłanych tekstów. Materiałów 

nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne 
z jego opublikowaniem. Redakcja nie odpowiada za treść 

zamieszczanych reklam i ogłoszeń.



3Nowiny Andrychowskie, nr 9 (369) - wrzesień 2021

nowinki

25 sierpnia w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie władz 
z przedstawicielami inwestora, czyli PKP, wykonawcy – fir-
my SKANSKA, byli też urzędnicy kilku wydziałów urzędu. 
Udział wzięli również radni: Dorota Magiera (wiceprzewod-
nicząca Rady Miejskiej) i Tadeusz Biłko.
Wspomniany przejazd znajduje się przy ul. Krakowskiej, tuż 
za miastem i dworcem, w kierunku Inwałdu. Przedstawiciele 
PKP twierdzą, że to bardzo niebezpieczne miejsce, mimo, że 
z rogatkami. Jest bardzo wąskie i do tego na drodze gruntowej. 
Jego likwidacja odcięłaby jednak mieszkańców ulic Rodzinnej 
i Przyjaźni od dojazdu do posesji. Dlatego wcześniej kolej wy-
buduje w zamian za zlikwidowany przejazd łącznik – od ul. 
Wyzwolenia do wspomnianych już Rodzinnej i Przyjaźni.
W tej chwili trwają konsultacje z gminą, która chciałaby, aby 
łącznik wydłużyć jeszcze o jakieś sto metrów, bo również da-
lej są domy mieszkalne. Stanowisko to przedstawił Wojciech 
Polak, zastępca burmistrza, który poprowadził spotkanie. 
– Przedłużenie  tej drogi otworzy w tym miejscu nowe możliwości 
przed właścicielami gruntów i ewentualnymi inwestorami – mówił 
wiceburmistrz Polak. Z kolei Piotr Grawicz z PKP Polskie Li-
nie Kolejowe S.A. powiedział, że kwestię tę trzeba uzgodnić 

i policzyć jej koszty. Na razie za wcześnie na składanie dekla-
racji, a porozumienie będzie podpisane dopiero za jakiś czas. 
Inwestycja jest finansowana z funduszy unijnych. Będzie też 
miała 5-letni okres tzw. „trwałości projektu”, a po tym okre-
sie nowa ulica – powstanie na terenach kolejowych – zostanie 
w końcu przekazana gminie.
Obecnie wszystko jest w fazie projektowej, potem będą konsul-
tacje z mieszkańcami i załatwiane będą pozwolenia na budowę. 
Inwestycja ruszy zaraz po uzyskaniu zezwoleń, prawdopodob-
nie za pół roku. Ale powinna się zakończyć jeszcze w 2022 r.

mn Wizualizacja Marek Nycz

Nowa droga zamiast przejazdu
PKP zamierza zlikwidować jeden z niebezpiecznych przejazdów przy ulicy Krakowskiej w Andrychowie. Ale w zamian 
wybuduje kilkusetmetrowy, asfaltowy łącznik od ul. Wyzwolenia do ulic Rodzinnej i Przyjaźni. Władze gminy chciałyby 
dodać do tej inwestycji ok. stumetrowy odcinek do posesji położonych jeszcze dalej. 

NZOZ PRZY BASENIE w Andrychowie przy al. Adama Wietrznego 3 zaprasza na szczepienia przeciw Covid-19 -codziennie  od godz. 17.00 
do 18.00 szczepionką jednorazową Johnson& Johnson. W każdą środę od godziny 14.00 do 16.00 oraz w soboty 11 i 25 września w godzinach od 
09.00 do 10.00 szczepimy szczepionką firmy Pfizer bez wcześniejszej rejestracji. Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość zaszczepienia w 
miejscu zamieszkania dla osób powyżej 70 roku życia oraz osób, które mają problemy z samodzielnym przyjściem do punktu szczepień. Należy 
się w tej sprawie skontaktować z naszą przychodnią osobiście lub pod numerem 33 870 49 00 lub 333 990 130.              Źródło: NZOZ Przy Basenie

Szczepienia w NZOZ Przy Basenie

Stroiki Żniwne 2021
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich zorganizowało ko-
lejny konkurs na najpiękniejszy stroik dożynkowy. Spo-
tkanie i rozdanie nagród przygotowano w sali KGW, w 
ABS Banku Spółdzielczym.

Spotkanie poprowadziła Czesława Wojewodzic, prezes Sto-
warzyszenia Gospodyń Wiejskich w Andrychowie, a honoro-
wymi gośćmi byli: Małgorzata Matusiak – prezes ABS Banku 
Spółdzielczego,  Tomasz Żak – Burmistrz Andrychowa oraz Je-
rzy Chylewski – prezes Spółdzielni WIZAN. Pani prezes Cze-
sława Wojewodzic podczas powitania podkreśliła, jak ważne 
jest to spotkanie i konkurs, bo w ostatnim czasie takie zdarze-
nia blokowała pandemia, wiele z nich się po prostu nie odbyło. 
Również goście wyrażali nadzieję, że wreszcie powrócą tak 
znane i cenione imprezy KGW, jak np. Stół Bożonarodzenio-
wy i Stół Wielkanocny, a także dożynki. Konkurs na stroiki 
żniwne jest wstępem do powrotu do normalności, co podkre-
ślała pani prezes KGW Czesława Wojewodzic. Do konkursu 
zgłoszono 14 stroików. Jury w składzie Zofia Oboza, Stefania 

Matejko Zaremba i Jarosław Skupień przyznało trzy główne, 
równorzędne pierwsze nagrody. Otrzymały je: KGW Roczyny, 
KGW Sułkowice Bolęcina i pani Elżbieta Bojko. Również dru-
gie miejsce rozdysponowano pomiędzy kilka kół: KGW Rzyki, 
KGW Zagórnik, KGW Gierałtowiczki, KGW Brzezinka, KGW 
Głębowice i   Gospodynie z Frydrychowic. Trzeci miejsce też 
ex aequo zajęły: KGW Nidek, KGW Andrychów, KGW Sułko-
wice Łęg, KGW Targanice i KGW Targanice Dolne. Szefowa 
komisji konkursowej, pani Zofia Oboza przyznała, że wybór 
był trudny, bo wszystkie prace były na bardzo wysokim pozio-
mie.                 n
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Historia „Społem” Powszechnej Spół-
dzielni Spożywców związana jest z An-
drychowem i jego mieszkańcami. Jej po-
wstanie datuje się na dzień 25.III.1919r. 
Zaskakujący jest fakt, że Spółdzielnię 
założyła niewielka, bo 61 osobowa gru-
pa członków-robotników fabryki bra-
ci Czeczowiczka. Udział członkowski 
wynosił wtedy 40 koron, tj. 38 dniówek 
roboczych!
Ze zgromadzonych funduszy powstał 
pierwszy sklep, zwany „konsumem”.
Były to trudne czasy po I wojnie, ludzie 
żyli w ciężkich warunkach ekonomicz-
nych, brakowało pracy a zatrudnieni 
byli nisko wynagradzani. Tak zrodził 
się ruch społeczno-gospodarczy, który 
miał na celu poprawę sytuacji bytowej 
robotników.
Fakt, że Spółdzielnia działa do dziś 
świadczy o trwałości systemu wartości 
na jakim  była budowana i o tym, jak 
bardzo była i jest potrzebna ludziom 
w każdym czasie.
Dorobek kilku pokoleń pracowników, 
z którego korzystamy obecnie zasłu-
guje na pełny szacunek i uznanie. Za-
wsze będziemy wspominać ich ciepło 
i z wdzięcznością.
Spółdzielnia przetrwała czasy wojny, 
transformacji ustrojowej lat 90-tych 
i funkcjonuje do dzisiaj, dając zatrud-
nienie 150 pracownikom. Kształcimy 
również przyszłe pokolenia sprzedaw-
ców, piekarzy i ciastkarzy.
Na przestrzeni tych lat nastąpiły duże 
zmiany w wyglądzie naszych sklepów, 
powstały nowe, bardziej nowoczesne 
placówki.

Co się nie zmieniło?
„Społem” PSS nadal produkuje pie-
czywo i ciasta według tradycyjnych 
receptur. Niemal każdy mieszkaniec 
Andrychowa i okolic zna smak chleba 
wiejskiego i drożdżówek „Społem”. 
Wyroby piekarsko-ciastkarskie zostały 
docenione również  na ogólnopolskich 
konkursach.
Obecnie działamy w warunkach ogrom-
nej konkurencji kapitału zagranicznego, 
ale nie poddajemy się, bo nasza historia 
zobowiązuje.
W 10-ciu sklepach spożywczych zloka-
lizowanych na terenie Andrychowa ofe-
rujemy przede wszystkim bogaty asor-
tyment świeżego towaru: mięsa, wędlin, 
warzyw, owoców i nabiału – w większo-
ści od lokalnych dostawców.
Natomiast w 6-ciu sklepach przemysło-
wych każdy klient znajdzie bogatą ofertę 
drobnego AGD,  artykułów do dekoracji 
wnętrz, środków czystości, farb i lakie-
rów, tekstyliów, artykułów szkolnych, 
zabawek i wiele, wiele innych.
Dla naszych klientów stworzyliśmy pro-
gram lojalnościowy i bardzo zachęcamy 
do uczestnictwa w nim. Zakupy w na-
szych sklepach są premiowane punkta-
mi , które następnie można wymienić na 
bony towarowe.

Spółdzielnia prowadzi również działal-
ność społeczną na rzecz mieszkańców 
gminy poprzez sponsoring imprez i wy-
darzeń kulturalnych oraz różnego ro-
dzaju darowizny.
Nasze wyroby piekarsko-ciastkarskie do-
starczamy nie tylko do sklepów, ale także 
do szkół, przedszkoli z terenu Andrychowa 
i okolic. Cieszymy się, że smakują też młod-
szemu pokoleniu.

Polecamy Państwu promocje weekendo-
we (świetne  ceny wybranych  produk-
tów świeżych, od czwartku do soboty) 
oraz naszą  gazetkę, która ukazuje się raz 
w miesiącu – a w niej nowości i atrakcyj-
ne ceny towarów.
Zachęcamy do zaglądania na naszą stro-
nę internetową  pss-andrychow.pl   oraz 
na facebooka.

 „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców 
w Andrychowie wczoraj i dziś

100 lat minęło

„Aby drogę mierzyć przyszłą, trzeba pomnieć skąd się wyszło” 
C.K. Norwid

Dziękujemy wszystkim, którzy związali swoje losy ze Spółdzielnią i przyczynili się do jej 
rozwoju. Przede wszystkim zaś ogromne podziękowania kierujemy do naszych Klientów. 
Dzięki Wam przetrwaliśmy 100 lat i mamy nadzieję na kolejne, pomyślne lata.

„Społem” PSS Andrychów

Sklep Spożywczy, Andrychów, Plac Mickiewicza 2a
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Nadzwyczajna Sesja Sejmiku Małopol-
skiego trwała przez dwa dni z prze-
rwami. Debata była niezwykle gorąca, 
padały argumenty nie tylko ideolo-
giczne, ale też ekonomiczne, a nawet 
religijne. Radni kłócili się nawet o ko-
lejność zabierania głosu. A w przerwie 
między sesyjną wymianą poglądów 
ingerowali politycy PiS i kościelni hie-
rarchowie. Przekonywali radnych Pra-
wa i Sprawiedliwości, aby ci nie wyco-
fywali się z tej uchwały. 
Tymczasem opozycja miała tylko jed-
ną propozycję: Prosimy o uchylenie tej 
uchwały, bo jest haniebna dla nas wszyst-
kich. Radni PiS jednocześnie głośno 
deklarowali swoją tolerancję twier-
dząc, że nikt z nich nie występuje 
przeciwko osobom LGBT, ale równo-
cześnie podkreślali, że są przeciwni… 
ideologii LGBT. Twierdzili, że stają za 
nią środowiska lewackie, neomark-
sistowskie i jest skompromitowana, 
a oni będą przed nią bronić społeczeń-
stwo, bo jest zagrożeniem dla tradycyj-
nej rodziny. Natomiast o sygnale z KE 
o ewentualnym cofnięciu dotacji mó-
wiono tak:
- To jedynie szantaż – przekonywała 
Marta Malec-Lech, radna PiS.
W deklaracji radnych wojewódzkich 
można przeczytać takie jej uzasadnie-
nie:
Sejmik województwa małopolskiego wy-
raża zdecydowany sprzeciw wobec poja-
wiających się w sferze publicznej działań 
zorientowanych na promowanie ideologii 
ruchów LGBT, której cele naruszają pod-
stawowe prawa i wolności zagwarantowa-
ne w aktach prawa międzynarodowego, 
kwestionują wartości chronione w polskiej 
konstytucji, a także ingerują w porządek 
społeczny.
Za tą czysto teoretyczną deklaracją nie 
poszły żadne inne akty prawne, które 

można by uznać za praktyczną dys-
kryminację. Jednak sam jej wydźwięk 
dla wielu osób jest niepokojący. Przed-
stawiciele środowisk liberalnych rów-
nież zabierali głos w dyskusji, jaka to-
czyła się na czwartkowej sesji. Padały 
mocne słowa i oskarżenia, i to z obu 
stron. Porównywano deklarację do 
przedwojennych deklaracji w Niem-
czech: „strefa wolna od Żydów”. 
Podczas głosowania radni PiS od-
rzucili więc wniosek o wycofaniu się 
z „deklaracji sprzeciwu wobec ide-
ologii LGBT”. Decyzja zapadła więk-
szością 23 głosów. W sejmiku jest 39 
radnych. 14 było za wycofaniem de-
klaracji, a dwóch było nieobecnych. 
Przeciwko uchwale anty-LGBT byli 
radni Platformy Obywatelskiej, PSL, 
a także wicemarszałek Tomasz Ury-
nowicz, który we wtorek wystąpił 
z klubu PiS.
Radni PiS nie kryją, że szukają inne-
go wyjścia z tej trudnej sytuacji. Tak 
objaśnił to Jan Tadeusz Duda, prze-
wodniczący Sejmiku Województwa 
Małopolskiego w swoim wywiadzie 
dla Radia Maryja:
– Radni większością stwierdzili, że pro-

pagowanie ideologii LGBT jest szkodliwe 
dla rodziny, za którą czujemy się odpo-
wiedzialni. Uważam, że problem tkwi 
w nieporozumieniu językowym, ponieważ 
mówi się „przeciw LGBT”. Użyliśmy 
nietrafnego sformułowania „ideologia 
LGBT”, a powinno się mówić „ideologia 
gender”. Uważamy ją za neomarksistow-
ską i lewacką, w związku z tym promo-
wanie tej ideologii jest nie do przyjęcia 
–  powiedział przewodniczący Duda 
i dodał: – Moje stanowisko oraz większo-
ści radnych jest takie, byśmy znowelizo-
wali tamtą deklarację. Dzięki temu chce-
my uniknąć nieporozumień językowych 
i kontrowersji. Podstawą tej deklaracji jest 
wsparcie dla rodziny w kryzysie, dlatego 
nie możemy z niej zrezygnować.
Spodziewano się więc takiego projektu 
uchwały, w której określenie LGBT za-
stąpi słowo gender. Jeszcze w sierpniu, 
kilka dni po wspomnianej dwudnio-
wej sesji odbyła się kolejna. Nikt nie 
zgłosił na niej zapowiadanej zmiany.
Tymczasem coraz głośniej podnoszo-
ne są argumenty, że Komisja Europej-
ska rzeczywiście zablokuje 2,5 miliar-
da euro dotacji. 

mn Fot. archiwum

Radni Sejmiku nie wycofali się z uchwały 
dyskryminującej LGBT

Przed trudną decyzją stanęli w sierpniu radni Sejmiku Województwa Małopolskiego – musieli podjąć decyzję w spra-
wie uchwały z 2019 r., będącej deklaracją, że Małopolska jest wolna od ideologii LGBT. Niedawno Komisja Europejska 
poinformowała Urząd Marszałkowski, że taka uchwała ma charakter dyskryminujący, dlatego Małopolska może stra-
cić 2,5 mld euro dotacji unijnej. 



6 radioandrychow.pl

edukacja

Szkolnictwo w liczbach
Szczegóły dotyczące szkół podstawowych i przedszkoli 
podlegających gminnemu samorządowi znajdują się w ta-
beli (Źródło: Gminny Zarząd Oświaty). W uzupełnieniu do-
dajmy, że do szkoły w Brzezince Dolnej prowadzonej przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich uczęszcza 192 
uczniów oraz 90 przedszkolaków. I jeszcze dane z placówek 
ponadpodstawowych: Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego („Kotarbin”) – 738 uczniów, Liceum Ogólno-
kształcące – 672, Zespół Szkół nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej 
(„Bawełnianka”) - 105, Zespół Szkół ZDZ – 90. Informacje 
liczbowe spoza tabeli zebraliśmy od dyrektorów szkół.

Pracowite lato

Niemal we wszystkich placówkach podległych samorządowi 
gminnemu wakacje wcale nie były tylko czasem wypoczyn-
ku. Przeciwnie, wiele się tam działo.  

ZSS w Rzykach

W Rzykach można podziwiać efekty inwestycji w Zespole 
Szkół Samorządowych. Jest oryginalnie, ładnie i kolorowo. 
Budynek wyróżnia się na tle innych, okolicznych obiektów, 
choć centrum wioski wygląda całkiem nieźle. Szkoła i przed-

szkole zostały poddane termomodernizacji, ale nie tylko. Jak 
dowiedzieliśmy od inspektor Grażyny Kaczmarek z Urzędu 
Miejskiego w Andrychowie, wykonano też drenaż, nową 
nawierzchnię przed wejściem do części szkolnej, a także wy-
mieniono niektóre drzwi. Najbardziej jednak rzuca się w oczy 
nowa kolorystyka zewnętrzna całego gmachu. Opracował ją 
szkolny plastyk. Inwestycja kosztowała 956 731 zł i została 
dofinansowania w całości ze środków Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. 
Na tym nie koniec, gdyż ZSS w Rzykach za własne środki 
finansowe przeprowadzono sporo remontów. Wymienio-
no zbiornik wyrównawczy i rury kanalizacyjne w dwóch 
salach, zmodernizowano instalacje wodne na I i II piętrze. 
Pomalowano część korytarza, dokończono remont sali logo-
pedycznej, położono płytki na zapleczu pracowni chemicznej 
i technicznej, wymieniono sanitariaty w łazienkach przy sali 
gimnastycznej, zainstalowano nowe drzwi w toalecie, zmo-
dernizowano część sieci monitoringu i internetu, odnowiono 
ławki na korytarzu. To tylko najważniejsze z wykonanych, 
„wakacyjnych” zadań. 

SP nr 2 – Przedszkole nr 1 

Podczas wakacji prowadzona była adaptacja pomieszczeń 
w Szkole Podstawowej nr 2 na potrzeby przeprowadzane-
go tu Przedszkola nr 1. Na miejscu pracowała ekipa Zakła-
du Gospodarki Komunalnej. Jak poinformował nas dyrektor 
Gminnego Zarządu Oświaty Andrzej Szafrański, to druga 
pod względem wielkości tegoroczna inwestycja realizowana 
w placówkach podległych samorządowi Andrychowa. Więk-

Nowy rok szkolny: 
Statystki i wakacyjne remonty
Rok szkolny 2021/2022 rozpoczęło w szkołach gminy Andrychów 5394 uczniów oraz 1480 dzieci w przedszkolach 
publicznych. Do podstawówek chodzi 3789 młodych osób, a do szkół ponadpodstawowych 1605.
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sza była jedynie wspomniana termomodernizacja z robotami 
towarzyszącymi w Zespole Szkół Samorządowych w Rzy-
kach. „Przedszkolna” adaptacja kosztowała około 200 tysięcy 
złotych.  Przewidziano także drugie wejście, ale na podwór-
ko, z drugiej strony. Przedszkolaki nie mają wspólnych prze-
strzeni z uczniami “Dwójki”.  Główne wejście do przedszkola 
znajduje się od ulicy Jarosława Dąbrowskiego na styku z ulicą 
Ignacego Daszyńskiego.   Przypomnijmy, że decyzją władz 
miasta Przedszkole nr 1 zostało przeniesione z budynku nale-
żącego do parafii Św. Macieja przy ulicy Floriańskiej.

SP nr 4

W Szkole Podstawowej nr 4 własnymi środkami finansowy-
mi dokonano kilku ważnych remontów i zakupów. Jak do-
wiedzieliśmy się od dyrektor placówki Doroty Zawady, pod-
czas letniej kanikuły wyremontowano plac zabaw. To było 
największe przedsięwzięcie, ale nie jedyne. Zmodernizowano 
też jedną z sal dla dzieci z klas I – III. W pięciu klasach zainsta-
lowano projektory i tablice rozkładane. Zakupiono ponadto 
do jednej z sal komplet stolików i krzesełek. I jeszcze jedna 
ciekawostka: na schodach pojawiły się „paski” z tabliczką 
mnożenia. 

SP nr 5

W „Piątce” podczas wakacji przeprowadzono modernizację 
instalacji gazowej i elektrycznej w kuchni w ramach progra-
mu „Posiłek w szkole i domu”. Wyremontowano jedną z sal 
lekcyjnych oraz boksy w niektórych szatniach. Wymalowano 
sekretariat, gabinet dyrektora, trzy toalety personelu, klatkę 
schodową między parterem a drugim piętrem oraz część ko-
rytarza na parterze. Ponadto m.in. wykonano i zamontowano 
aluminiowe ścianki z drzwiami na parterze korytarza. Wy-
mieniono dwa hydranty i inastalację wodną między piwnicą 
a I piętrem.

ZSS w Inwałdzie

W inwałdzkim Zespole Szkół Samorządowych lato było bar-
dzo pracowite...
Korytarze i klatki schodowe pawilonów „B” i „C” w szko-
le przybrały nowe barwy. Pojawiły się tu także lamperie 
z tynku mozaikowego. Trzy sale lekcyjne w pawilonie „C” 
(edukacji wczesnoszkolnej) odnowiono i też zmieniły kolory. 
Dużo działo się także na zewnątrz placówki. Wymalowano 
ogrodzenie z trzech stron oraz bramę wjazdową. To wszyst-
ko własnym sumptem i za własne pieniądze inwałdzkiego 
Zespołu Szkół Samorządowych, dzięki zaangażowaniu per-
sonelu technicznego. Ale to nie koniec. Jak informuje dyrek-
tor Michał Kołodziejczyk, w części zajmowanej przez przed-
szkole, nakładem środków finansowych Urzędu Miejskiego 
w Andrychowie, powstała dodatkowa toaleta z łazienką. 

ZSS w Roczynach

Po wakacjach zmieniły się co nieco wnętrza roczyńskiego Ze-
społu Szkół Samorządowych. Odbyło się tutaj wielkie malo-
wanie. Nowych barw nabrały cztery sale lekcyjne, korytarz 
w przyziemiu, hol na parterze i dwie ubikacje uczniowskie. 
Na części korytarza pojawiły się nowe płytki. Ponadto zaku-
piono rolety do czterech sal lekcyjnych. Wymieniono też wi-
deorejestrator. W przedszkolu założono monitoring. Działo 
się także niemało na zewnątrz budynku, gdyż wyremonto-
wano plac zabaw. Obecnie trwa przygotowanie projektu na 
obiekty zewnętrzne, tj. dwóch boisk, bieżni, skoczni, placu 
rekreacyjnego, siłowni zewnętrznej i budynku socjalnego.
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ZSS w Sułkowicach – Bolęcinie

W ubiegłych latach bolęciński Zespół Szkół Samorządo-
wych przeszedł solidną modernizację oraz rozbudowę, cze-
go „sztandarowym” przykładem jest między innymi obser-
watorium astronomiczne. Tymczasem od całości odstawały 
wnętrza na pierwszym piętrze. I to się właśnie zmieniło... 
– My jesteśmy w permanentnym remoncie od kilku lat – mówi 
dyrektor placówki Zbigniew Grabowski. – Ostatnio remonto-
waliśmy, a właściwie dostosowaliśmy pierwsze piętro do tego, co 
jest na piętrze drugim. Wymieniliśmy drzwi, podłogi i oświetlenie 
na LED-owe, gipsowaliśmy ściany. Urządziliśmy studio radiowe na 
potrzeby radiowęzła szkolnego. Trzeba przyznać, że wspomnia-
ne studio radiowe wygląda profesjonalnie, jest wyposażone 
w odpowiednie urządzenia, powstała nawet reżyserka. Jak 
informuje dyrektor, w ramach prowadzonego remontu od-
nowiono też studio filmowe i fotograficzne. W klasach po-
wstały aneksy sanitarne z umywalkami. Większość drzwi na 
pierwszym piętrze, podobnie jak na drugim będzie otwiera-
na do wewnątrz sal tak, aby dzieci na korytarzu nie wpadały 
na nie. Zmiany widać też w unowocześnionym pokoju na-
uczycielskim. Co ciekawe, w obecnie prowadzony remont 
zaangażowany jest tylko i wyłącznie personel techniczny pla-
cówki. Nie ma firm zewnętrznych. Jedyny koszt wynika z za-
kupu materiałów. Bolęciński ZSS, na który składa się szkoła 
i przedszkole, to z pewnością wizytówka nie tylko wioski, ale 
całej gminy, i to na miarę XXI wieku.

ZSS w Sułkowicach - Łęgu

Lato w sułkowickim obiekcie, to przede wszystkim malowa-
nie. Stało się tak w przedszkolu na korytarzu, szatni, dwóch 
salach i pomieszczeniu, gdzie wydawane są posiłki. Ponadto 
odnowiono lamperie na korytarzu prowadzącym od wejścia 
w szkole do hali sportowej. W jednej z sal lekcyjnych wymie-
niono posadzkę z płyt PCV na płytki gresowe.

ZSS w Targanicach

Placówka targanicka na własny koszt przekształciła dwa 
oddziały przedszkolne pięciogodzinne na oddziały wielogo-
dzinne z pełnym wyżywieniem. Doposażono sale i kuchnię, 
przygotowano szatnie dla przedszkolaków. Wyremontowa-
no także plac zabaw i uzupełniono tam wyposażenie. Jak 
poinformowała dyrektor Barbara Borgosz, wymalowano 
również korytarze, trzy sale lekcyjne, sekretariat i gabinet 
dyrektora. Dwa pomieszczenia gospodarcze zaadaptowano 
na sale dydaktyczne. Wykonano jeszcze kilka drobniejszych 
remontów.

ZSS w Zagórniku

Jak poinformował dyrektor zagórnickiego Zespołu Szkół Sa-
morządowych Tomasz Osowski, w jego placówce podczas 
wakacji na parterze zdjęto starą podłogę drewnianą i położo-
no płytki, przeprowadzono także remont kuchni w ramach 
programu „Posiłek w szkole i domu”. Na tym nie koniec. 
Podłoga w świetlicy szkolnej została wycyklinowana.

Przedszkole nr 3 w Andrychowie

W wakacyjnych miesiącach sporo pracy włożono przy remon-
tach w przedszkolnej „Trójce”. Przede wszystkim wymienio-
no oświetlenie zewnętrzne wokół budynku. Postawiono też 
ogrodzenie pomiędzy placem zabaw a parkingiem. Powstał 
nowy podjazd dla niepełnosprawnych, wymalowano salę 
gimnastyczną. Ponadto w części budynku wymieniono frag-
menty sieci wodnokanalizacyjnej. Założono sieć komputero-
wą, naprawiono płytki w głównym wejściu oraz nieszczelną 
instalację odpływową z dachu. Dostosowano pomieszczenia 
do zajęć sensoplastyki i zajęć rewalidacyjnych. 

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga
Dziękuję Panu Andrzejowi Szafrańskiemu, dyrektorowi 
Gminnego Zarządu Oświaty za pomoc w realizacji tematu.
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Mieszkańcy od dawna oczekują regularnych połączeń ze sto-
licą powiatu. A w sierpniu w mieście pojawiła się pogłoska, 
że wreszcie od września połączenia takie będą. Zapytaliśmy 
o to burmistrza Tomasza Żaka, który wypowiedział się w tej 
sprawie na antenie Radia Andrychów:
– Od razu chciałbym zaznaczyć, że to nie jest komunikacja gminna. 
Otwiera ją prywatny przewoźnik, który obsługuje też linie gminne, 
ale ta będzie miała charakter komercyjny. Cieszy mnie to, bo ta ini-
cjatywa dobrze wpisuje się w oczekiwania mieszkańców.

Zapytaliśmy też dyrektora Zygmunta Bulkę z PKS Połu-
dnie – ten sam przewoźnik obsługuje linie andrychowskie 
wewnątrz gminy, robi to na zlecenie gminy. Dyrektor Bulka 
powiedział nam, że wszystko jest gotowe, a czeka tylko na 
zgodę na korzystanie z przystanków i pozwolenie na urucho-
mienie takiej usługi.
Nie wiemy, jakie będą ceny biletów, bo przewoźnik jeszcze 
ich nie skalkulował. O tym ile będzie kosztować bilet do Wa-
dowic dowiemy się w najbliższych dniach.                               n

Będą autobusy do Wadowic

Jeszcze we wrześniu mają ruszyć nowe autobusowe po-
łączenia na linii Andrychów-Wadowice. Przewoźnik obie-
cuje 20 kursów dziennie w dni powszednie i 8 w sobo-
ty. Linię tę uruchamia prywatny przedsiębiorca – będzie 
miała charakter komercyjny. 

Przypominamy, trwa gruntowna przebudowa najstarsze-
go osiedla w Andrychowie. To jedna z ważniejszych tego-
rocznych inwestycji w gminie Andrychów.

Osiedle Olszyny w remoncie

Do centrum osiedla mogą wjechać jedynie pojazdy dojeżdżające 
do posesji oraz na plac budowy. Samochody puszczane są jed-
nym pasem jezdni albo na krótkie chwile ruch zostaje wstrzyma-
ny. Byliśmy na terenie remontowanego osiedla. Jak przekazuje 
kierownik budowy Grzegorz Wyżycki, na Olszynach powstanie 
cała, nowa konstrukcja drogi, dużo miejsc parkingowych oraz 
nowe oświetlenie. Obecnie trwają roboty rozbiórkowe i kanali-
zacyjne. Mają one potrwać około miesiąca. Inwestycja, a właści-
wie pierwszy jej etap, będzie realizowana przez pół roku. W jej 
zakres wchodzą m.in.: budowa i przebudowa dróg gminnych, 
budowa 147 miejsc postojowych, chodników, ścieżki rowero-
wej, pobocza, sieci kanalizacji deszczowej, sieci elektroenerge-
tycznej, sieci telekomunikacyjnej i sieci gazowej. W planach jest 
także remont sieci kanalizacyjnej, budowa placów zabaw, si-
łowni terenowych i przebudowy boiska wielofunkcyjnego oraz 
urządzenie zieleni.                                              red Fot. Robert Fraś

W Inwałdzie obok „Złotej Rybki” powstaje „Biedronka”. Z ko-
lei przy ulicy Żwirki i Wigury pracuje ekipa budująca „Dino”. 
Jak dowiedzieliśmy się od burmistrza Tomasza Żaka, między 
wspomnianym „Dino” a cmentarzem żydowskim zaplanowana 
jest kolejna inwestycja. Prywatny przedsiębiorca zamierza wy-
budować placówkę handlową ze sprzętem elektrotechnicznym. 

jd  Fot. Jacek Dyrlaga

Rosną supermarkety

Wiele osób oczekuje na oddanie do użytku Galerii Andry-
chów. Tymczasem wyrastają w naszej gminie supermarkety. 
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Wymiana doświadczeń, analiza scenariuszy treningowych 
zaowocowały dobrym sprawnym treningiem u południo-
wych sąsiadów. Lokalizacja pozoranta niedostępnego i ozna-
czenie, współpraca, nowe realne środowisko, to tylko część 
elementów, które ćwiczono na rozległym poligonie gruzowi-
skowym. Trening pozwolił zweryfikować umiejętności oraz 
otworzył drzwi do dyskusji międzynarodowej na temat spo-
sobu funkcjonowania zespołów ratowniczych z psami za gra-
nicą i w Polsce. Trening w Brnie zakończył cykl treningów, 
który rozpoczął się w środę (4 sierpnia) cotygodniowym tre-
ningiem SAR na gruzach psieEgo. Trening SAR miał na celu 
ćwiczenie lokalizacji osób przysypanych materiałami sypki-
mi, przeciągnął się aż do godzin nocnych dnia następnego. 
W czwartek rano (5 sierpnia) w ramach współpracy z KW 
Policji przewodnicy wraz ze swoimi psami doskonalili kilka 
różnych scenariuszy poszukiwań osoby zaginionej na akwe-
nie wodnym. Kolejno – po pracy na lądzie oraz w wodzie 
został odegrany scenariusz „powietrze”. Zespoły z Czech, 
Polski oraz Niemiec hartowali konfrontację psa ze śmigłow-
cem, osoby które miały ten etap już za sobą trenowały przelot 
śmigłowcem Mi-2 oraz lądowanie na przygodnym lądowi-
sku. Etap 3 dla zaawansowanych to certyfikacja umiejętności 
zjazdu ze śmigłowca na linie z wysokości 15 m nad ziemią. 
Równolegle odbywały się poszukiwania na nowym gruzowi-
sku psieEgo. Całość ćwiczeń „powietrze” miała inscenizować 
transport zespołu ratowniczego na miejsce akcji ratunkowej. 
Cały trening skonstruowany był tak aby zweryfikować umie-
jętności, relacje oraz odporność na zmęczenie i stres oraz złe 
warunki atmosferyczne.

Źródło: OSP w Wieprzu
 Fot. FOTOGRAFIA RATOWNICZA Jacek Krawczyk

Trening poszukiwaczo-ratowniczy 
w Brnie z udziałem OSP Wieprz

7 i 8 sierpnia odbył się międzynarodowy trening poszu-
kiwaczo-ratowniczy w Brnie, w którym uczestniczyły dwa 
zespoły (przewodnik z psem) z jednostki OSP Wieprz.

Z naszym rozmówcą przypomnieliśmy, że niemal dobiegła 
końca modernizacja linii kolejowej nr 117 na odcinku między 
Andrychowem a Wadowicami, trwa też budowa tak zwanej 
mijanki w Barwałdzie. Ponadto PKP Polskie Linie Kolejowe 
ogłosiły wyniki przetargu na łącznicę o długości 446 metrów 
w okolicy Kalwarii. Będzie kosztować 25,4 mln zł.  - To właści-
wie nie jest budowa nowej łącznicy, a odtworzenie starej, istniejącej 
za czasów galicyjskich i międzywojennych – mówił naukowiec. - 
Niestety po II wojnie światowej uległa degradacji i przestała istnieć. 
W Kalwarii Zebrzydowskiej Lanckorońskiej nie trzeba będzie 
zmieniać lokomotywy czy czoła pociągu jak dotychczas, kie-
dy to pociąg po wjechaniu na stację musi jechać niejako tyłem. 
Wagony ostatnie stają się pierwszymi.  
Andrzej Nowakowski potwierdza, że ta inwestycja skróci 
czas dojazdu z Andrychowa do Krakowa o 15 minut, a wy-
konane już przedsięwzięcia na odcinku wadowicko – an-
drychowskim powinny dać kolejne oszczędności związane 
z podniesieniem prędkości jazdy kolei. Między Bielskiem – 
Białą a Krakowem jeździ siedem par pociągów, a w przyszło-
ści ma być ich dziesięć. Obecnie odbywa się to z przesiadkami 
do komunikacji zastępczej i nie należy się spodziewać popra-
wy w najbliższych miesiącach. Podobnie w zakresie pod-
niesienia prędkości jazdy składów. Okazuje się bowiem, że 
PKP stosuje zasadę, że zmiany szybkości uwzględnia dopiero 
wraz z wprowadzeniem nowego rozkładu jazdy. Stanie się 
to 11 grudnia br. Na razie będą więc jeździć nadal średnio 40 
km/h.  Inną barierą jest wspomniana budowa mijanki w Bar-
wałdzie Średnim. Zadanie to ma być ukończone w czerwcu 
2022 r. Zdaniem zatem naszego rozmówcy na wyraźną po-
prawę w dojazdach do Krakowa możemy liczyć dopiero pod 
koniec roku 2023, gdy będzie gotowa kalwaryjska łącznica 
i zostanie wprowadzony nowy rozkład jazdy. 

jd  Fot. Jacek Dyrlaga

Do Krakowa szybciej? 
Nie tak szybko!

W okolicy Kalwarii Zebrzydowskiej powstanie łącznica 
kolejowa, która powinna skrócić czas dojazdu pociągami 
z Andrychowa czy Wadowic do Krakowa o blisko kwa-
drans. Dr hab. Andrzej Nowakowski, który wypowiedział 
się dla Radia Andrychów w programie „Nowiny nie tylko 
gospodarcze” co nieco studzi jednak nastroje...

Zaproszenie na ekspozycję
Dyrekcja i Pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycz-
nego w Andrychowie mają zaszczyt zaprosić na ekspozycję 
o tematyce prozdrowotnej, zawierającej opracowania (artyku-
ły, felietony, informacje o punktach udzielania pomocy) doty-
czące problemów zdrowia psychicznego, połączoną z wysta-
wą prac pacjentów, organizowaną w dniach 20 – 27 września 
2021 r. w Urzędzie Miejskim w Andrychowie (parter – hol bu-
dynku), w ramach Małopolskich Dni Zdrowia i Profilaktyki. 

Dyrekcja WSP w Andrychowie
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Na trasie przejazdu – był to etap V – nie zabrakło oczywiście 
kibiców, choć frekwencja jakby mniejsza niż w latach ubie-
głych. Cieszy fakt, że z dorosłymi rowerowe, profesjonalne 
zmagania śledziły dzieci i młodzież. Pojawiły się flagi i wła-
snoręcznie wykonane plakaty. Znów dopisała pogoda. Można 
było obserwować ucieczkę grupy kolarzy, która o kilka minut 
wyprzedzała peleton. Nie obyło się bez polskich akcentów. Na 
Kocierzu tryumfował wprawdzie Łotysz Emils Liepins (TFS), 
ale Łukasz Owsian z reprezentacji Polski był drugi. Ten sam 
„nasz” zawodnik finiszował jako trzeci w Brzezince Górnej. 
Na pewno taka impreza przyczynia się do promocji gminy 
Andrychów i Beskidu Małego. Transmisje prowadzone były 
przez dwie telewizje, a obraz przekazywano do wielu krajów.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Tour de Pologne znów przemknął 
przez andrychowską gminę

W piątek, 13 sierpnia, po raz kolejny przemknął przez gmi-
nę Andrychów Tour de Pologne. Na Kocierzu usytuowana 
była premia górska, a w Brzezince Górnej lotna premia. 

Zamiatarka przyjechała do Andry-
chowa, a wcześniej testowano ją też 
w Oświęcimiu. Pojazd posiada pod-
wozie Man, a zabudowę i wyposa-
żenie czyszczące firmy Johnston. Jak 
powiedział nam Jerzy Wojewodzic 
dyrektor ds. technicznych w ZGK, to 
sprzęt godny XXI wieku. Wszystko 
jest tutaj zautomatyzowane i inteli-
gentnie sterowane. Szczotki i zasy-
sacze uwzględniają każde ukształ-
towanie nawierzchni, a do tego jest 
jeszcze dodatkowy system spryski-
waczy na przodzie auta, aby podczas 
pracy nie kurzyło się na przechod-

niów.  – Sprzęt użyczono nam za darmo, 
ponosimy tylko koszty eksploatacyjne, 
czyli np. paliwa – mówi Jerzy Woje-
wodzic. – Przez tydzień wysprzątali-
śmy nim wiele miejsc w Andrychowie. 
Pan Jerzy nie ukrywa jednak, że to 
bardzo drogie auto – kosztuje ponad 
1,3 mln zł. Tak naprawdę jedno takie 
auto wystarczyłoby na dwie, a może 
i trzy gminy. Obecna andrychow-
ska zamiatarka ma 21 lat… i trzeba 
ją wymienić. Czy gmina kupi sprzęt 
Johnstona? Zobaczymy.

mn Fot. Marek Nycz

Supernowoczesna zamiatarka na testach
25 sierpnia na ulice Andrychowa wyjechała supernowoczesna zamiatarka marki Johnston. Była testowana przez tydzień. 
Producent zbiera opinie o swoim nowym sprzęcie, ale też w ten sposób budzi apetyt u ewentualnych przyszłych klientów. 

W ceremonii wzięła udział delegacja lokalnego samorządu 
z burmistrzem Tomaszem Żakiem, jego zastępcą Wojcie-
chem Polakiem oraz wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej 
Dorotą Magierą. Przybyła też delegacja Prawa i Sprawie-
dliwości z posłem Markiem Polakiem, radnym powiato-
wym Franciszkiem Penkalą i radnym miejskim Krzyszto-
fem Kubieniem. Honorową wartę pełniły harcerki Hufca 
Andrychów ZHP.

jd Fot Jacek Dyrlaga

W rocznicę napaści...

Pod obeliskiem w Rynku złożono 1 września kwiaty. 
W ten sposób uczczono 82. rocznicę rozpoczęcia II woj-
ny światowej i napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę.
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- Mamy szanse na to, żeby pozyskać środki finansowe z funduszu 
ochrony środowiska lub z programów rządowych na badania i roz-
wój. Bylibyśmy jako samorząd jednymi z pierwszych, którzy chcą 
wybudować taką instalację - mówi poseł Polak. Według naszego 
gościa termiczne przekształcanie odpadów jest najbardziej 
ekologiczne, w tym kierunku na pewno pójdziemy wcześniej 
czy później. 
Przypomnijmy, Andrychów stara się o dofinansowanie do 
budowy instalacji mineralizującej odpady przez beztlenowe 
zagazowywanie w niskich temperaturach. Władze gminy 
Andrychów złożyły trzy wnioski do Polskiego Ładu na do-
finansowanie inwestycji w naszej gminie. Dwa dotyczą dróg, 
a jeden właśnie budowy nowej bezemisyjnej elektrowni. 
Mowa o wielkich pieniądzach. Chodzi o kwotę 260 mln zł. 
Poseł Marek Polak podczas rozmowy omówił też program 
Polski Ład. Poruszony został temat Beskidzkiej Drogi Inte-
gracyjnej. Cała rozmowa na naszej stronie radioandrychow.pl

red Fot. Jacek Dyrlaga

Wielka szansa dla Andrychowa

Jednym z tematów Rozmowy dnia na antenie Radia An-
drychów, przeprowadzonej 16 sierpnia, była instalacja 
mineralizacji, której budowa planowana jest w Andry-
chowie. - Myślę, że jest to wielka szansa dla Andrychowa 
– przekazał goszczący w studiu poseł Prawa i Sprawiedli-
wości Marek Polak. 

26 sierpnia został wprowadzony tutaj ruch wahadłowy, kie-
rowany przez osoby z firmy remontującej przeprawę. Wie-
czorami działa sygnalizacja świetlna. Jak dowiedzieliśmy się 
na miejscu od osób nadzorujących i wykonujących inwesty-
cję, najpierw ruch odbywać się ma naprzemiennie po istnie-
jącej jezdni. Powstaje jednak prowizoryczna przeprawa obok 
(po stronie północnej), ale po niej nadal przewidziano utrzy-
manie jazdy wahadłowej. 

jd Fot. Jacek Dyrlaga

W Inwałdzie, „wahadło” 
do połowy listopada

W Inwałdzie remontują przepust na drodze krajowej nr 
52 tj. na ulicy Wadowickiej w okolicach „Złotej Rybki” 
i skrzyżowania z Wiejską. Utrudnienia w ruchu potrwają 
do 15 listopada.

DZIĘKUJEMY!
BEZ WAS BY NAM SIĘ NIE UDAŁO!

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA NR 1 W ANDRYCHOWIE

Publikujemy podziękowania od dyrekcji Przedszkola nr 1 
w Andrychowie, dla osób, które pomogły w przenosinach 
do nowej lokalizacji.

Podziękowania

Dla: Pani Grażyny Kaczmarek UM Andrychów, ZGK Andry-
chów, Firmy Matlak Andrychów
oraz Panów: Wojciecha Stanka, Marcina Fujawy, Martina Fin-
negana, Józefa Ficka, Michała Sztuki, Jana Matejki, Krzysztofa 
Sztuki, Janusza Chmury, Dariusza Ligusa, Piotra Kwaka, Pio-
tra Trojaka, Tomasza Rupika, Pawła Burego, Damiana Kozi-
kowskiego, Henryka Skowrona, Pawła Gałuszki, Jana Kiznera.

Ulica Miła w Inwałdzie wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze 
parę miesięcy temu. Pod koniec sierpnia prowadzono tu-
taj finalne prace remontowe polegające na wykonaniu zjaz-
dów. W miejsce wysłużonych płytek pojawił się asfalt. Ulica 
ta, przypomnijmy, łączy główną ulicę wioski tj. Wadowicką 
z Wiejską. Prócz nawierzchni powstały nowe chodniki, całość 
odwodniono. Inwestycja kosztowała 464 tysiące złotych.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Miła gotowa
Tu były dziury, nierówności, koleiny i wyboje. Teraz jest 
gładka nawierzchnia.
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Teraz już robota wre na całego. Jak dowiedzieliśmy się od 
wicestarosty Beaty Smolec, trakt dla pieszych będzie dopro-
wadzony na pewno do mostu opodal skrzyżowania z ulicami 
Wspólną i Mostową. Ponieważ zostało co nieco oszczędności 
po przetargu na tę inwestycję, to najprawdopodobniej będzie 
jeszcze wybudowany dodatkowy odcinek o długości 100 
metrów. Tym sposobem powstanie ponad kilometr nowego 
chodnika zakończony u zbiegu ulic Racławickiej i Kilińskie-
go (zjazd na Zagórnik). Koszt inwestycji to 700 tysięcy zło-
tych i po połowie partycypują w niej samorząd powiatowy 
oraz gminny Andrychów. Inwestorem jest jednak starostwo 
wadowickie, gdyż Racławicka to droga powiatowa. Przed-
sięwzięcie zgodnie z harmonogramem ma być zakończone 
w październiku br.

jd Fot. Jacek Dyrlaga 

Rośnie chodnik przy Racławickiej

W pierwszym tygodniu sierpnia przy ulicy Racławickiej w Sułko-
wicach pojawiła się ekipa remontowo – drogowa, dając początek 
kolejnemu etapowi budowy chodnika w kierunku Andrychowa.

Remont przeprowadzała firma ze Spytkowic. Okoliczni miesz-
kańcy cieszą się z inwestycji. Bacznie robotom przyglądał się na 
co dzień Stefan Chowaniec, obok posesji którego powstała asfal-
tówka. - Nareszcie doczekaliśmy się dobrej roboty, robotnicy wspania-
li – powiedział nam ten mieszkaniec Sułkowic. - Chodziliśmy tu 
i jeździli po kamieniach, a teraz mamy jak po dywaniku. Super sprawa! 
Byliśmy tu praktycznie odcięci od świata. Gdy padał deszcz, a dzieci szły 
do szkoły, albo ludzie do kościoła, to była katastrofa. Pan Stefan chwa-
li inwestycję, ale ma jeszcze jedno związane z nią marzenie. To 
oświetlenie. Chciałby postawienia choćby jednej lampy na słupie 
energetycznym znajdującym się w połowie wyremontowanego 
odcinka. Choć termin ukończenia zadania wyznaczono na koniec 
września, to spytkowicka ekipa zakończyła roboty dużo wcze-
śniej. Ostatnim etapem było instalowanie przydrożnych korytek 
odpływowych. Jak dowiedzieliśmy się od kierownika Wydziału 
Inwestycji i Drogownictwa Szymona Wnęczaka, koszt inwestycji 
na Sadowej oszacowany jest na około 310 tysięcy złotych.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Sułkowice – Łęg: Sadowa na ukończeniu

Dobiegła końca modernizacja kilkusetmetrowego frag-
mentu ulicy Sadowej w Sułkowicach. Ta część drogi nie była 
pokryta asfaltem i znajdowała się w bardzo złym stanie. 

Jak już informowaliśmy, przetarg na 
tę inwestycję został unieważniony. Od 
wicestarosty Beaty Smolec dowiedzie-
liśmy się trochę na temat szczegółów 
tego zdarzenia. Okazuje się, że firma, 
która zaproponowała najkorzystniejszą 
ofertę, nie uzupełniła dokumentów, 
choć miała szansę na wydłużenie termi-

nu ich dostarczenia. Trzeba było prze-
targ unieważnić, bowiem oferta kolejnej 
firmy startującej w przetargu opiewała 
na sumę o 3 miliony złotych wyższą, co 
przekraczało kwotę zarezerwowaną na 
ten cel w budżecie powiatu wadowic-
kiego. Wicestarosta powiedziała nam, 
że obecnie samorząd powiatowy wy-

stąpił do władz rządowych o uwzględ-
nienie inwestycji w Polskim Ładzie. 
Niezależnie od rezultatu tych starań, do 
końca września władze powiatu chcą 
przeprowadzić kolejny przetarg. Jest 
zatem nadzieja, iż sala gimnastyczna 
powstanie w przyszłym roku.

jd

Zawirowania w związku z licealną inwestycją
Skomplikowała się sprawa budowy sali gimnastycznej przy andrychowskim Liceum Ogólnokształcącym. Władze po-
wiatu jednak nie składają broni... 
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Jest to nadzwyczaj starannie opra-
cowana biografia ks. Wojewodzica, 
który urodził się w Wieprzu. Kształ-
cił się on najpierw w Szkole Ludo-
wej w Wieprzu, potem w Andry-
chowie, a wreszcie w Gimnazjum 
w Wadowicach, gdzie zdał w roku 
1900 maturę z wyróżnieniem. Póź-
niej był guwernerem w dworze ba-
rona Czecza w Kozach i studiował 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
najpierw filozofię, potem teologię. 
Równolegle wstąpił do Seminarium 
Duchownego w Krakowie. Święcenia 
kapłańskie uzyskał 9 lipca 1905 r. 
Posługę kapłańską pełnił w różnych 
parafiach, najdłużej (od roku 1927 do 
śmierci w 1936 r.) był proboszczem 
w Rychwałdzie. Autorka biografii 
dr hab. Henryka Kramarz jest eme-

rytowanym Profesorem Uniwersy-
tetu Pedagogicznego w Krakowie. 
Pochodzi ze znanej andrychowskiej 
rodziny, przez 18 lat pracowała 
w andrychowskiej oświacie. Do roku 
2012 była przewodniczącą Rady Na-
ukowo – Programowej Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku w Andrychowie 
Pisząc książkę H. Kramarz wykona-
ła ogromną pracę, m.in. przeprowa-
dzając kwerendy w prawie 20 archi-
wach – od Bielska-Białej po Lwów.
Ze ściśle andrychowskiego punktu 
widzenia walorem książki jest cały 
szereg odniesień do andrychow-
skiej oświaty w galicyjskich czasach, 
a także do stosunków między pa-
rafiami w Wieprzu i Andrychowie. 
Ponadto w wielu aspektach bio-
grafia ks. Wojewodzica wiązała się 

Książka o urodzonym w Wieprzu 
księdzu Janie Kantym Wojewodzicu

Nakładem Wydawnictwa Naukowego jezuickiej Akademii Ignatianum 
w Krakowie ukazała się niedawno książka pióra prof. Henryki Kramarz, 
zatytułowana „Ksiądz Jan Kanty Wojewodzic (1878-1936)”. 

z andrychowskimi instytucjami, co jest zrozu-
miałe, bo Andrychów był dla Wieprza najbliż-
szym miastem.

A.F.

Czegoś takiego brakowało, gdyż trenujący tu piłkarze nie 
mieli godziwych warunków nawet by się przebrać. Na obiek-
ciku pojawił się baner z nazwą klubu, a po bokach znajdują 
się herby Andrychowa i Beskidu. Trenerzy odebrali klucze do 
pawiloniku. Boisko i budyneczek posłużą zawodnikom oraz 
ich szkoleniowcom jeszcze kilka lat, bo potem w tym miejscu 
zaplanowano budowę okazałej hali widowiskowo – sporto-
wej.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Jest obiekcik socjalny 
przy Dąbrowskiego  

Zgodnie z zapowiedzią prezesa Beskidu Fryderyka Wa-
laszka na boisku przy ulicy Dąbrowskiego stanął już jakiś 
czas temu niewielki budynek socjalny. 

Sporo osób kontaktowało się z redakcją „Nowin Andrychow-
skich” i Radia Andrychów w tej sprawie. Niemało sygnałów 
odebrało też Koło PTTK „Chałupa”. I to właśnie andrychowscy 
petetekowcy podjęli inicjatywę wykonania zainstalowania no-
wych tablic. Jak podkreśla prezes „Chałupy” Wiesław Ogórek, 
pomogło tu wsparcie finansowe burmistrza Tomasza Żaka. - 
Myślę, że nowe tablice będą cieszyć nie tylko nas, ale także turystów 
przyjezdnych – dodaje prezes. Zdjęcia na szkle wykonała firma 
z Inwałdu. Całą resztą zajęli się członkowie „Chałupy”. O ile 
stare tablice stały na drewnianych słupkach, to nowe będą 
mieć metalowe podpory. Instalacja nastąpi najprawdopodob-
niej w drugiej połowie września.                      jd Fot. Jacek Dyrlaga  

Problem z tablicami rozwiązany
Od wielu, wielu miesięcy słychać narzekania na znisz-
czone i wyblakłe tablice widokowe na Potrójnej. Trochę 
upływ czasu, trochę wandale zrobili swoje.

Prezes Wiesław Ogórek wraz z przodownikiem turystyki górskiej Krzysztofem 
Wojewodzicem prezentują nowe tablice w siedzibie koła PTTK „Chałupa”
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Straż Miejska

Strażnicy w swoich statystykach posługują 
się różnymi kategoriami wykroczeń naru-
szających porządek i bezpieczeństwo pu-
bliczne. I tak np. odnotowują ilość zdarzeń 
w komunikacji – w tym roku, do końca 
czerwca było ich w sumie 184. A to ozna-
cza, że odnotowano spadek o 5,2%. Jeszcze 
bardziej spadła ilość wykroczeń przeciwko 
mieniu, bo było ich 67, a to oznacza spadek 
o 11%. Strażnicy miejscy pilnują też reali-
zacji przepisów z zakresu „wychowania 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi”. A to po prostu oznacza, że inter-
weniują, gdy wbrew przepisom ktoś urzą-
dza sobie libację w miejscu publicznym. 
Takich zdarzeń było 66 czyli o 17,5% mniej, 
niż rok temu.
– Prawdziwy rekord padł jednak w ilości zda-
rzeń, które dotyczą „porządku i spokoju pu-
blicznego”, czyli zakłócania życia spokojnym 
ludziom – mówi komendant Krzysztof To-
karz. – Tu spadek jest aż o 60%, bo były tylko 
83 takie przypadki.
Komendant Straży Miejskiej uważa, że 
w dużym stopniu przyczyną tego spadku 
były obostrzenia związane z pandemią, 
m.in. zakaz organizowania imprez w ple-
nerze i gromadzenia się określonej liczby 
osób.
Jedyny wzrost – i to tylko o niecałe 2% – 
odnotowano w ilości zdarzeń z udziałem 
zwierząt. Było ich 106. To wszystkie wy-
padki, w których uczestniczą zwierzęta, ja-
kie wtargnęły na drogi i zostały potrącone 

Wyjątkowo dobre półrocze
Straż Miejska w Andrychowie podsumowała pierwsze półrocze tego roku – było zdecydowanie bezpieczniej, niż rok 
temu. Poinformował nas o tym Krzysztof Tokarz, komendant SM. 

– dotyczy to zarówno zwierząt domowych, bezpańskich jak i dzikich. Najwięcej 
wykroczeń związanych z naruszeniem porządku i bezpieczeństwa było w An-
drychowie (629), a tu królował Rynek – 157 zdarzeń. Drugie miejsce na liście 
mają dwie główne ulice na osiedlu: Lenartowicza (29) i Włókniarzy (27). Trzecie 
miejsce wśród ulic, a czwarte w ogóle zajmuje w tym rankingu ulica Krakowska 
(21).
A jak rozkłada się ogólna liczba zdarzeń w pierwszym półroczu (876) w skali 
całej gminy? Jak wspomnieliśmy już, najwięcej było ich w Andrychowie (629), 
a potem są Targanice (56), Roczyny (40), Inwałd (34), Sułkowice (34), Rzyki (27), 
Zagórnik (21), Sułkowice-Łęg (21), Brzezinka (6), Sułkowice-Bolęcina (6). Andry-
chowska Straż Miejska interweniuje także u sąsiadów, i tak w Wieprzu było to 
jedno zdarzenie i podobnie w Choczni.

mn Fot. archiwum
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Pamiątką po getcie jest tablica wmurowana na budynku Miejskiego 
Domu Kultury w 1993 roku, gdy obchodzono 50-lecie jego likwida-
cji. Przypomnijmy w skrócie, że getto powstało w rejonie dzisiejszych 
ulic Szewskiej, Brzegi i 27 Stycznia. Ilustruje to plan znajdujący się 
w zbiorach Muzeum Historyczno – Etnograficznego w Andrychowie. 
Powstała też bogata literatura na temat tej strasznej enklawy. To teksty 
Marii Biel – Pająkowej w Nowinach Andrychowskich oraz publikacja 
pod jej redakcją „Żydzi na ziemi andrychowskiej”, ponadto napisany 
przez Ewelinę Prus – Bizoń i współpracowników, bogato ilustrowa-
ny spacerownik „Miasto po przejściach. Żydzi na andrychowskiej 
ziemi”. To także teksty zamieszczone w przeglądzie historyczno – 
kulturalnym „Wadoviana” z okazji 60. rocznicy likwidacji getta au-
torstwa nieżyjącego już Edwarda Wincentego Szlagora oraz Henryki 
Kramarz. A my tym razem publikujemy coś zupełnie oryginalnego 
z okazji tej strasznej rocznicy. Dostarczony przez Iwonę Szlagor, wła-
ścicielkę Muzeum Historyczno – Etnograficznego w Andrychowie, 
zapis fragmentu rozmowy założyciela muzeum Edwarda Wincente-
go Szlagora z także nieżyjącym już Ludwikiem Zacnym, świadkiem 
tamtej tragicznej historii, który – ryzykując życie - miał odwagę prze-
dostawać się na tereny getta i dostarczać tam żywność głodującym 
Żydom. Dodajmy, że jest to czysty zapis z taśmy dźwiękowej. Pano-
wie rozmawiali w lutym 2003 roku.

jd
EDWARD WINCENTY SZLAGOR
A czy w  czasie, kiedy Niemcy spalili synagogę,  jeszcze niektórzy 
Żydzi mieszkali w swoich mieszkaniach?
LUDWIK ZACNY
Tak. Niektórzy mieszkali jeszcze w swoich mieszkaniach. To był 
1940 rok. Nawet Rabin jeszcze niedaleko mieszkał. Ja z synem Ra-
bina chodziłem nawet do szkoły. Siedział w ławce za mną. (…)
EDWARD WINCENTY SZLAGOR
Przejdźmy teraz do getta utworzonego w Andrychowie. Ty w tym 
czasie pracowałeś u swojego wujka w masarni. Słyszałem, że do-
starczałeś potajemnie mięso do getta.
LUDWIK ZACNY
Tak, ale to wszystko zaczęło się przez przypadek. Pracowałem wte-
dy u wujka na masarni. Akurat była straszna zima. Minus 30, 35 
stopni. To był 1942 rok, Andrychów był cały zasypany.  Było tak 
zimno, że na zakładzie pozamarzały rury z wodą. Wysłali wtedy nas 
- młodych chłopaków, żebyśmy poszli płukać jelita do rzeki. 
Wtedy też Żydzi pracowali przy regulacji Wieprzówki.
Jak płukałem te flaki, słyszę, że ktoś mnie woła. To był pan Tiras- 
Żyd. Ja go znałem, bo chodziłem do niego po skóry. On miał w Ryn-
ku sklep, w którym handlował skórami. I on do mnie mówi „Panie 
Zacny, widzę, że pan na masarni pracuje, może by pan podrzucił 
nam czasami jakieś mięso. Cokolwiek, flaki, mięso, podroby. My 
głodni jesteśmy, nie mamy co jeść”. Ja mu zacząłem tłumaczyć, 
że to przecież niemożliwe, bo pilnują, bo może być kara. On mnie 
uspokoił, żebym nic się nie martwił, że oni wszystko załatwią. Ja 
poszedłem wtedy do znajomego weterynarza, powiedziałem jak jest 
i zapytałem, czy można by im jakoś pomóc. On dał mi podroby, któ-
re miał z rzeźni (bo zawsze musiał mieć próbki jako zabezpieczenie 
u siebie). Dał mi dwie wątroby, ja wziąłem jeszcze trochę flaków- 
i zaniosłem to na kamieniec, gdzie ci Żydzi pracowali.

EDWARD WINCENTY SZLAGOR
A oni tą rzekę regulowali na wysokości pana Mikołajki?
LUDWIK ZACNY
Tak, tam nawet jeszcze dalej w stronę Wieprza. Ja wziąłem ten paku-
nek, ale był problem, bo tam ich kontrolowali. Pilnowała ich policja 
Żydowska, a nad tą policją zawsze był z nimi jeszcze jeden Niemiec. 
Jak ten Niemiec odszedł dalej, ja wziąłem kamienie, odgarnąłem 
dziurę i powiedziałem, że tu będę zostawiał to mięso. I tak wyglądał 
pierwszy kontakt. Na drugi dzień p. Tiras zapytał mnie, czy nie przy-
nosiłbym im coś do getta. Ja mu powiedziałem, że przecież tam straż 
jest, że tam się przecież nie da. Na to on mi odpowiedział, że mają 
bardzo dobry punkt. Powiedział mi jeszcze, że przed bramą stoją ich 
ludzie, więc mam się nie bać. W końcu doszedł do wniosku, że najle-
piej będzie, jak odbije trzy sztachety w płocie  od spodu, ja sobie odsu-
nę te sztachety i spokojnie przejdę do tego punktu. Tam miał być taki 
punkt kontaktowy. I tak nosiłem im to mięso. Uzgodniłem z wujkiem, 
że zamiast mi płacić, będzie mi dawał mięso. Mnie się to opłacało. Jak 
tam byłem za pierwszym razem, to powiedziałem im swoją cenę. Od 
tego czasu już im nie mówiłem ile, oni sami mi dawali zawsze więcej 
niż im wtedy powiedziałem. Tak więc to mi się opłacało. 
EDWARD WINCENTY SZLAGOR
A którędy ty szedłeś do tego getta?
LUDWIK ZACNY
Ja szedłem za pogotowiem, tam, gdzie jest teraz ten elegancki dom 
wystawiony. Obok pani  Bylicowej, szedłem na dół i tam od tyłu 
wchodziłem przez te sztachety. 
Ale jeszcze chciałem coś powiedzieć o getto. Getto nie miało sta-
łych granic. Oni z czasem je zmniejszyli - za pogotowiem na dole. 
Raz jak szedłem do getta, żeby zanieść im to mięso, to postanowi-
łem skrócić sobie drogę, bo lał nieprawdopodobny deszcz. I zamiast 
iść jak zwykle swoimi ciemnymi zakamarkami, poszedłem główną 
drogą. Lało strasznie, nikogo w około, a ja w rękach dwie torby do 
getta niosę. I nagle widzę, że ktoś idzie w moim kierunku. Lampa 
uliczna oświetlała tą postać. Po czapce poznałem, że to policjant nie-
miecki.  Już dochodząc krzyczał Hände hoch.
Ja miałem ręce zajęte siatkami- więc nie bardzo mogłem je podnieść. 
Widziałem też, że z za niego wychyla się drugi Niemiec- jakieś 10-15 

Co zdarzyło się 80 lat temu w Andrychowie...
26 września minie równo 80 lat od czasu, gdy hitlerowscy okupanci utworzyli w Andrychowie getto, w którym umiesz-
czono nie tylko Żydów z naszego miasta, ale także z Białej, Kęt, Czańca, Inwałdu, Żywca - Zabłocia i Nidku.
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metrów dalej. Jak ten pierwszy Niemiec podszedł bliżej- poznał mnie. 
On chodził do Tadka Zacnego po mięso. Oni przecież też mieli kartki 
na mięso. Jak on mnie poznał, zaczął się drzeć na mnie po niemiecku, 
tak głośno, żeby tamten drugi to słyszał. W końcu krzyknął raus. Ja 
odeszłem jakieś 40 metrów, i jak oni poszli, to wróciłem przekazać to 
mięso, bo przecież byłem umówiony. Powiedziałem Żydówce, która 
ode mnie  odbierała to mięso, że  już chyba nie będę chodził, bo pra-
wie mnie złapali i nie chcę już ryzykować. Ona mnie prosiła, żebym 
jeszcze coś przyniósł. Myślę, że oni już wiedzieli, czuli, że zaraz ich 
wywiozą do Oświęcimia. Ja jej odpowiedziałem, że może przyjdę, 
a może nie, bo nie wiem, jak będzie jutro. Jaka z tego będzie draka. Na 
drugi dzień poszedłem do Tadka i powiedziałem mu, że ten  Niemiec, 
co tu chodzi złapał mnie z towarem. Cała sytuację opowiedziałem. 
A Tadeusz nakrzyczał jeszcze na mnie, że trzeba było od tyłu chodzić, 
a nie z przodu. Jak ten Niemiec przyszedł do zakładu - powiedział do 
mnie „Ludwik passe auf (tł. uważaj) - Auschwitz - komin, komin”. Do 
dziś pamiętam te słowa. Na szczęście tu byli w większości  Niemicy 
z Sudetów, oni nie byli tak szkodliwi. 
Trafiali się też tacy wredni. Był taki jeden- Wybiórka na niego mówili, 
nie wiem jak się nazywał faktycznie. Do tego stopnia był wredny i tak 
nie szanował Polaków, że w „nagrodę”  przenieśli go do Oświęcimia.  
I w Oświęcimiu też dręczył ludzi. I jak się później okazało- on naj-
prawdopodobniej został otruty w tym  Oświęcimiu. Jak do Andrycho-
wa dotarła ta wiadomość - pamiętam, że wszyscy się cieszyli. 
Po tym całym zdarzeniu z Niemcem, jeszcze parę razy do-
starczałem mięso do getta, ale już rzadziej i byłem znacznie 
ostrożniejszy.  Raz nawet udało mi się załatwić cielęcinę, bo 
taka starsza Żydówka mnie bardzo prosiła. 
EDWARD WINCENTY SZLAGOR
A gdzie oni gotowali to mięso?
LUDWIK ZACNY
Oni mieli tam swoje kuchnie.
EDWARD WINCENTY SZLAGOR
A dzieci były w getcie i czy były na nie jakieś kartki?
LUDWIK ZACNY
Ten Żyd, który pracował- dostawał kartki. Minimalne racje, 
ale z tego co wiem, to coś tam dostawali. Ale tylko ci, którzy 
pracowali. 
EDWARD WINCENTY SZLAGOR
Ale to nie było takie stałe getto, można by powiedzieć, że to 
było getto przejściowe. Niemcy dokonywali selekcji. Część 
odsyłali do Wadowic, część od razu do Oświęcimia.
LUDWIK ZACNY
Tak, bo to getto cały czas było zmniejszane. 
EDWARD WINCENTY SZLAGOR
Czyli należy rozumieć to tak- najpierw spędzili do getta 
wszystkich Żydów?
LUDWIK ZACNY
Tak,  wszystkich.
EDWARD WINCENTY SZLAGOR
A później ich przenosili, pozbywali się starszych, nieprzydat-
nych, chorych? Zostawali tylko ci, którzy byli silni i zdolni do 
np. regulacji rzeki?
LUDWIK ZACNY
Tak.
EDWARD WINCENTY SZLAGOR
A powiedz mi taką rzecz- Żydzi się sami pilnowali, mieli taką 
swoją policję ?
LUDWIK ZACNY
Tak, oni mieli Żydowska policję. Ci policjanci stali przy bra-
mach i byli za nie odpowiedzialni. Pamiętam, mieli na ręce 

dodatkową opaskę, a poza tym szczególnie nie różnili się od 
innych. 
EDWARD WINCENTY SZLAGOR
A jak było z pogrzebami?
LUDWIK ZACNY
Jak był pogrzeb, to rodzina musiała się wystarać o przepustki. 
Jak mieli te przepustki, to mogli grupą iść za trumną na kirkut 
i tam pochować zmarłego. Pamiętam taki jeden pogrzeb, za 
trumną szło 20-25 ludzi. 
 (…..) 

EDWARD WINCENTY SZLAGOR
A powiedz mi, czy ty pamiętasz likwidację getta.
LUDWIK ZACNY
Tak, oczywiście, pamiętam. Oni wiedzieli, czuli, że pójdą do 
Oświęcimia. I żydówki płakały. Jak raz mnie tam do poko-
ju zaprosili widziałem to. Nie wiedzieli dokładnie kiedy, ale 
wiedzieli że już niedługo.
EDWARD WINCENTY SZLAGOR
Czyli można to ująć tak – jak wyjeżdżali z Andrychowa,  wie-
dzieli dokładnie gdzie i po co jadą. Że jadą na zagładę.
LUDWIK ZACNY
Tak, oni czuli to. Zresztą o Oświęcimiu było już głośno. (….)
EDWARD WINCENTY SZLAGOR
Czyli Ci Żydzi, którzy jechali do Oświęcimia już wiedzieli 
wszystko?
LUDWIK ZACNY
Tak. Wiedzieli. Ja im nawet powiedziałem, ze jest taki jeden 
tutaj, co pracował z Żydami, ale ze starszymi ani dziećmi się 
nie widział, bo podobno są   w oddzielnych obozach. 
Był taki starszy Żyd, który koło mnie mieszkał, on był nie-
widomy, a matka jego staruszka- to przecież oni poszli na 
pierwszy ogień. 
EDWARD WINCENTY SZLAGOR
A jak oni wyjeżdżali, co przygotowałeś coś dla nich?
LUDWIK ZACNY
Przecież oni sami mnie prosili żebym coś takiego dobrego im 
przygotował na drogę. Poleciłem im sznycle, kotlety- bo to 
można wszędzie włożyć. Oni na to przytaknęli. Zrobiłem im 
z 50 tych sznycli, 20 kotletów na drogę. 
EDWARD WINCENTY SZLAGOR
A jak  z koszernością?
LUDWIK ZACNY
Tego nie wiem. Ale jedna żydówka mówiła mi, że starsi Ży-
dzi tego nie jedzą. 
EDWARD WINCENTY SZLAGOR
Czyli jak była likwidacja getta, to ty im na drogę zrobiłeś te 
sznycle, kotlety.
LUDWIK ZACNY
Oni na pewno to wcześniej zjedli, bo wyjeżdżali dopiero za 
pięć dni. A później już przed ich samym wyjazdem były moc-
niejsze patrole. Już się nie dało nic zanieść. Ja się już bałem 
chodzić, zwłaszcza, ze same Żydówki mówiły mi, że jest wię-
cej patroli, że chodzą nawet po domach i sprawdzają. 
EDWARD WINCENTY SZLAGOR
Po ich domach ?
LUDWIK ZACNY
Tak. Przed wyjazdem. Oni ich bardziej pilnowali, bo bali się 
też, że pouciekają. Ja wtedy przestałem już tam chodzić. 
EDWARD WINCENTY SZLAGOR
To ciekawe, że oni tak wiedzieli, żeby sobie na drogę wziąć.
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Pomysł
Planowali mieć czwórkę dzieci. Doczekali trójki, ale 
przez ich dom przewinęło się aż dwadzieścia troje nie-
swoich pociech. Kochanych jednak tak samo jak ich 
własne, biologiczne. Jadwiga i Mirosław Balonowie 
z Targanic od jedenastu  lat tworzą zawodową rodzinę 
zastępczą, jedną z dwóch takich w gminie Andrychów.
Gdyby nie takie osoby jak oni, to wiele dzieci, w tym 
także niemowlaki, znalazłoby się w bardzo ciężkim po-
łożeniu. Rodzice alkoholicy albo niezaradni życiowo 
czy też po prostu osoby bez instynktu macierzyńskiego 
nie byli w stanie zapewnić należytej opieki potomstwu. 
Do rodziny państwa Balonów trafiają dzieciaki w róż-
nym wieku.

Początki
Jak to się zaczęło? - Ja trochę podupadłam na zdrowiu, nie mo-
głam mieć już czwartego dziecka – odpowiada Jadwiga Balon. 
- Początkowo zdecydowaliśmy się na adopcję. Obejrzeliśmy repor-
taż w telewizji o rodzinach zastępczych. Moje wtedy już nasto-
letnie dzieci same powiedziały nam: „mamo, tato możecie pomóc 
większej liczbie dzieci, tworząc taką rodzinę. Potem udałam się do 
sąsiednich Sułkowic, gdzie odwiedziłam państwa Jarzynów, któ-
rzy prowadzą rodzinny dom dziecka. Pani Jarzynowa tak mnie 
trochę nakręciła pozytywnie. Uspokoiła mnie, że nie ma się czego 
bać, wielu dzieciom pomogła.
Następnym krokiem była wizyta w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Wadowicach. Odbyła się sympatyczna 
rozmowa, ale od planów do realizacji musi upłynąć trochę 

Gdy biologiczni rodzice zawodzą, są oni...
W prywatnej klinice kobieta urodziła syna i od razu zrzekła się praw do dziecka. Los chłopca był nie do pozazdrosz-
czenia. Szczęśliwie niemowlę trafiło jednak w dobre ręce niespokrewnionej z nim w żaden sposób rodziny z Targanic. 
Nie było ono tutaj ani pierwsze, ani ostatnie...
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czasu. Potem przedstawiciele PCPR przyjechali do państwa 
Balonów. Obejrzeli, jakimi warunkami dysponują. Wstępną 
weryfikację przeszli pozytywnie, posiadając dom i piękne 
otoczenia z ogrodem. Zostali zakwalifikowani na szkolenia 
u innych rodzin zastępczych oraz na rozmowy z sędzią, 
kuratorem i psychologiem. Procedury te trwały niespełna 
pół roku. Ostatecznie zakończyły się podpisaniem umowy 
o pracę między starostą wadowickim i PCPR a Jadwigą 
Balon. W ten sposób wraz z mężem utworzyła zawodową 
rodzinę zastępczą. 

Mali „goście” w domu
I pewnego dnia stało się! Zawitała u nich od razu trójka 
dzieci, najmłodsze miało rok i trzy miesiące, najstarsze 
dwanaście lat. - To była sytuacja interwencyjna – wspominają 
Jadwiga i Mirosław Balonowie. - Rodzice tych dzieci, to osoby 
wtedy nieporadne życiowo, same wymagające wsparcia. Starsze 
dzieci zostały z nimi, a my zajęliśmy się młodszymi. Finał był 
bardzo szczęśliwy. Biologiczni rodzice zgodnie z decyzją 
sądu wzięli udział w szkoleniach, pozostawali pod opieką 
m.in. psychologa i po pół roku cieszyli się z powrotu młod-
szego potomstwa do domu. Niestety, w działalności na-
szych bohaterów dominują dzieciaki z domów patologicz-
nych, w których głównymi napojami są alkohole. A wtedy 
podopiecznych państwa Balonów czeka już nie powrót do 
rodziców, a proces adopcyjny. Jedna z par bliźniaków, któ-
ra gościła w Targanicach trafiła do rodziców adopcyjnych 
aż w Belgii. Z większością dziewcząt i chłopców, które 
przewinęły się przez ognisko domowe targanickiej rodziny, 
utrzymują państwo Balonowie stały kontakt. Pani Jadwiga 
na okazałej karcie ma wypisane imiona i daty urodzenia 
wszystkich swoich podopiecznych , by pamiętać o urodzi-
nach czy imieninach. Sami też otrzymują życzenia. 

Obecnie opiekują się oni trójką malutkich dzieci. Co ważne, 
wszystkie dzieci traktują jakby to były ich własne. Zabiera-
ne są na uroczystości rodzinne czy wizyty u znajomych albo 
ogniska, które organizują targaniczanie u siebie w ogrodzie. 
Mirosław Balon gra na dwóch instrumentach muzycznych. 
Odbywa się zatem wspólne śpiewanie, kolędowanie i na-
uka gry na instrumentach. Mało tego oboje małżonkowie są 
członkami Zespołu Pieśni i Tańca „Andrychów”. Na próby 
i występy zabierają dzieci, nad którymi sprawują pieczę. 
Niektóre z nich trafiły do zespołu. Co więcej, dzieciaki za-
bierane są na koncerty, także zagraniczne. Bywają też chwile 
wzruszające, gdy na przykład pojawiają się rodzice zakwa-
lifikowani do adopcji. Przyjeżdżają oni do Targanic, by naj-
pierw poznać dziecko czy dzieci. Po którymś razie dochodzi 
do pożegnań, gdy podopieczni odjeżdżają z nowymi rodzi-
cami. Nie brakuje łez, ale jak mówią państwo Balonowie, jest 
też świadomość, iż czeka dzieciaki lepsza przyszłość. 

Niełatwy kawałek chleba, ale przynoszący zadowole-
nie
Sprawowanie zawodowej pieczy zastępczej, to nieła-
twy kawałek chleba. Gospodarze wstają pierwsi i gaszą 
światła w nocy ostatni. To nie tylko codzienne obowiązki 
opiekuńcze, odwożenie do szkoły, sprawdzanie zadań, 
nakarmienie, organizowanie zajęć domowych, ale tak-
że wyjazdy do lekarzy, i to nie tylko na miejscu rodzin-
nych. Nierzadko trzeba korzystać z opieki specjalistów 
przyjmujących w Bielsku-Białej lub w Krakowie. Jadwiga 
i Mirosław Balonowie mówią, że gdyby czas się cofnął, 
to nie mieliby żadnych wątpliwości i zdecydowaliby się 
ponownie na utworzenie zawodowej rodziny zastępczej. 

Brakuje takich jak oni
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wadowicach Barbara Pindel-Polaszek podkreśla, że 
w powiecie wadowickim brakuje takich rodzin jak Ba-
lonowie. O targaniczanach wypowiada się w samych 
superlatywach. - Kiedyś dzwoniliśmy do nich bardzo późno 
w nocy, chyba po drugiej albo trzeciej – wspomina dyrektor-
ka PCPR. - Odebrali telefon i nie czekając do rana pojechali 
po dziecko, które trzeba było zabrać. Są do dyspozycji na okrą-
gło. Pytamy o to, kto może utworzyć zawodową rodzinę 
zastępczą. Barbara Pindel-Polaszek podkreśla, że mogą 
to być zarówno małżeństwa jak i osoby samotne. Trze-
ba wykazać się niekaralnością, polskim obywatelstwem, 
zdrowiem fizycznym i psychicznym oraz dawać rękoj-
mię dobrej opieki nad dziećmi. Poza tym obowiązkowo 
takie osoby muszą przejść szkolenia i kursy warsztatowe 
organizowane przez PCPR. - Jeśli się ktoś do nas zgłasza, to 
sprawdzamy te formalne wymogi, jedziemy też do takiej rodzi-
ny czy osoby, gdzie przebywamy przez kilka godzin – stwier-
dza szefowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. - 
Na miejscu rozmawiamy. Takie spotkanie ma na celu poznanie 
rodziny, także nastawienie współmałżonków, czy są zgodni 
w postanowieniu. To również wysłuchanie zdania dzieci bio-
logicznych jeśli takie są u kandydatów. Ważna jest też opinia 
psychologów, czy kandydaci mają odpowiednią motywację. 
Istotną rzeczą są bowiem predyspozycje osobowościowe. Trze-
ba mieć taki instynkt wychowawczy, być odpowiedzialnym, 
opiekuńczym, troskliwym i radzić sobie w różnych sytuacjach 
życiowych. Nie trzeba wcale kończyć szkół, ale posiadać wła-
śnie te cechy, ten instynkt.  Poza tym w przypadku mał-
żeństw jeden z małżonków musi  być zatrudniony lub 
posiadać inne źródła dochodu. Warunkiem utworzenia 
zawodowej rodziny zastępczej i zatrudnienia jest goto-
wość przyjęcia jednocześnie trójki dzieci. Zasada ta nie 
dotyczy rodzeństwa. Wtedy limity mogą być powięk-
szone, gdyż braci i sióstr co do zasady nie rozdziela się. 
Jak podkreśla dyrektorka PCPR, istnieją też możliwości 
utworzenia niezawodowej rodziny zastępczej (limity te 
same jak w zawodowych) albo rodzinnego domu dziec-
ka, gdzie może trafić w tym samym czasie nawet ośmioro 
podopiecznych. Brakuje takich placówek. Podobnie po-
gotowi opiekuńczych, ale o tym jeszcze napiszemy.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga 

Nie brakuje łez, ale jak mówią 
państwo Balonowie, jest też 

świadomość, iż czeka dzieciaki 
lepsza przyszłość. 
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To potwierdzenie, że kadra pedagogicz-
na nie tylko uczy i wychowuje dzieci 
oraz młodzież, ale sama dba o własne 
dokształcanie czy doskonalenie w tak 
ważnym zawodzie. Akty nadania wrę-
czył nauczycielom zastępca burmistrza 
Wojciech Polak w asyście dyrektora 
Gminnego Zarządu Oświaty Andrzeja 
Szafrańskiego.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Grono mianowanych nauczycieli powiększyło się

Trzynaścioro nauczycieli placówek 
prowadzonych przez samorząd gmi-
ny Andrychów odebrało w ostatni 
poniedziałek sierpnia akty nadania 
stopnia awansu zawodowego na-
uczyciela mianowanego. 

Nauczyciele, którzy odebrali stopnie awansu zawodowego to: Mariusz Mikunda, Klaudia Przebinda, Agnieszka Tomiczek, 
Anna Węglarz (wszyscy ze Szkoły Podstawowej nr 4), Paulina Miodońska, Ewa Rokowska (ZSS w Zagórniku), Ewa Blajda 
(ZSS w Rzykach), Piotr Zięba (ZSS w Inwałdzie), Patrycja Ficek (ZSS w Sułkowicach – Bolęcinie), Justyna Adamaszek (ZSS 
w Roczynach), Barbara Hawieńczyk (ZSS w Sułkowicach – Łęgu), Monika Kobielus (Przedszkole nr 3 w Andrychowie) oraz 
Maria Mieczakowska – Żydek (Przedszkole nr 4 w Andrychowie).

To nie tylko poczekalnia z krzesełkami i stolikami oraz toa-
letą, ale także część zarezerwowana na usługi. Jak poinfor-
mował nas dyrektor ZOMK Grzegorz Góra, przedsięwzięcie 
było rozłożone na kilka lat i kosztowało w sumie ponad 250 
tys. zł. Powstały nowe instalacje, w tym także ogrzewanie ca-
łego budynku. Prócz toalety dla pasażerów, urządzono drugą  
z osobnym wejściem dla kierowców autobusów komunikacji 
gminnej. Do tego celu wykorzystano dawne pomieszczenie 
gospodarcze. - To był generalny remont, łącznie z elewacją budyn-
ku, dachem i cały obiekt zyskał nowe oblicze – dodaje dyrektor. - Natomiast pod względem funkcjonalności niewiele się zmieniło. 

W jednym skrzydle funkcjonowała poczekalnia dworca autobuso-
wego, a druga część służyła jako lokal użytkowy, który wynajmo-
waliśmy zainteresowanym przedsiębiorcom. Było tu biuro podróży, 
był bar – kebab. Nadal tak pozostanie, ale trochę zmieniliśmy układ 
pomieszczeń, by przedsiębiorca mógł korzystać z niego 24 godziny 
na dobę. Jest wejście bezpośrednio do lokalu z ominięciem zaplecza.   
Z poczekalni widać dworzec i nadjeżdżające autobusy. Wizy-
tujący obiekt burmistrz Tomasz Żak zasugerował, by w po-
czekalni jednak powstała tablica elektroniczna z rozkładem 
jazdy. Istniejąca przy stanowiskach autobusowych jest co nie-
co oddalona i nie wszyscy pasażerowie w poczekalni mogą 
dokładnie odczytać z niej informacje. Burmistrzowi towarzy-
szył jego zastępca – Wojciech Polak.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Dworcowa poczekalnia jak nowa
1 września nastąpiło oficjalne otwarcie wyremontowanego 
obiektu przy dworcu autobusowym w Andrychowie. Inwe-
stycję przeprowadził Zespół Obsługi Mienia Komunalnego.
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samorząd

Kilka dni temu na stronie interneto-
wej Związku Miast Polskich pojawił 
się artykuł „Ile stracą samorządy na 
Polskim Ładzie”. Tekst ten rozpoczyna 
się takim stwierdzeniem: „Aż 145 mld zł 
w ciągu 10 lat stracą miasta na „Polskim 
Ładzie” – wynika z projektu ustawy o PIT 
i CIT, który realizuje założenia rządowego 
programu w zakresie podatków.”
PIT, jak wiemy, to podatek od osób fi-
zycznych, czyli od każdego z nas. Do tej 
pory z ogólnej kwoty płaconej przez nas 
do fiskusa wracało do gminy 39,34 pro-
cent. Teraz – właśnie w ramach Polskie-
go Ładu – rządząca partia planuje obni-
żyć te wpływy o 26,80 proc. (podobnie 
jest z mniej dochodowym CIT).
Policzmy zatem ile to jest i ile to będzie 
w przypadku Andrychowa. Zaokrą-
glając kwotę pozyskiwaną z PIT mamy 
w Andrychowie co roku ok. 43 milio-
nów złotych. Jeśli się dokładnie obliczy 
spadek o wspomniane 26,8 proc. (i doda 
spadek w ramach CIT – tu około milio-
na), to jest to kwota bliska 11,5 mln zł co 
roku. To lwia część kwoty wydawanej 
na inwestycje. Więc może czas zapo-
mnieć o nich?
Ale kłopot jest większy, bo pieniędzy 
może zabraknąć nie tylko na wydatki 
majątkowe (inwestycje), ale na wydatki 
bieżące. A to są płace w oświacie, służ-
bie publicznej, urzędach, w utrzyma-
niu szkół, instytucji kultury czy służby 
zdrowia w gminach, ale i w płaceniu 
rachunków np. za oświetlenie ulic.
Ekonomiści ZMP mówią, że po takim 
obcięciu wpływów z PIT wiele polskich 
gmin może stracić płynność finansową. 
Z kolei rządzący uspokajają, że ogrom-
na część „utraconych” kwot wróci do 
samorządów z funduszy centralnych. 
Czyli władza przyznaje się do tego, że 
odbiera gminom to, co im się należy 
„z automatu”, aby dawać według uzna-
nia. Lub nie dawać…
Tę zasadę uznaniowości poznaliśmy już 
w ostatnich dwóch latach i rozdzielaniu 
pieniędzy pomocowych w czasie pande-
mii. Jedne miasta dostawały, jak Wado-
wice blisko 30 mln, a inne 2 mln, jak An-

drychów, a jeszcze inne – nic. W zasadzie 
uznaniowości, jaką do tej pory posługuje 
się władza, niepokojące jest to, że nikt nie 
zna reguł, które rządzą takim podziałem 
naszych podatków. I reguł tych nikt nie 
ma zamiaru nam ujawniać, jakby zasadą 
naczelną było partyjne „widzimisię”, bo 
gołym okiem widać, że dostają przede 
wszystkim te gminy, gdzie rządzi tzw. 
„dobra zmiana”.
Zacytujmy jeszcze inny fragment 
z opracowania na stronie ZMP:
Skutki te nie mogą być zrekompensowa-
ne inaczej, jak równoważnym, trwałym 
przyrostem bieżących dochodów własnych. 
Żadna jednorazowa dotacja celowa z nawet 
okazałego funduszu inwestycyjnego NIE 
JEST w najmniejszym stopniu rekompen-
satą, ponieważ jest jednorazowa i nie sta-
nowi dochodu bieżącego, z którego można 
by sfinansować bieżące zadania samorządu. 
Ich zakres pozostaje niezmieniony, więc za-
braknie środków na bieżące wydatki. Nawet 
jeśli gmina dostanie jednorazowo dotację 
większą niż ubytek w PIT i zbuduje za te 
pieniądze nowy obiekt, nie będzie miała za 
co go utrzymać po zakończeniu inwestycji.
Powyższa analiza zawiera jeszcze link 
do wyliczeń dla każdej polskiej gminy. 
Wystarczy kliknąć na ten kalkulator 
i wpisać nazwę swej gminy… Potem 
pojawia się kwota szacowanych strat 
rocznych w dochodach miasta czy gmi-
ny wiejskiej lub powiatu.

Oto przykłady z najbliższej okolicy:

Andrychów – 11 485 585 zł

Wadowice – 9 653 961 zł

Kęty – 9 421 778 zł

Zator – 2 510 942 zł

Kalwaria Zebrzydowska – 5 152 908 zł

Wieprz – 2 542 856 zł

Sucha Beskidzka 2631 914 zł

Porąbka – 4 564 616 zł

Osiek – 4 732 754 zł

Kozy – 4 740 671 zł

Oświęcim – 11 098 243 zł

Żywiec – 9 379 288 zł

Wilamowice – 5 399 017 zł

Bielsko-Biała – 89 299 071 zł

Kraków – 500 127 586 zł

mn

Ile będzie nas kosztował Polski Ład
Jeśli Polski Ład wejdzie w życie, to Andrychów straci rocznie ponad 11 milionów złotych. Tak obliczyli ekonomiści 
Związku Miast Polskich. Andrychów nie jest osamotniony, bo podobnie uszczuplą się dochody innych polskich samo-
rządów. Wiele z nich może stracić płynność finansową – alarmują niezależni eksperci. 
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nowinki

Dziennik Gazeta Prawna napisała niedawno: Rządowe wspar-
cie w wysokości 300 zł dla każdego ucznia rozpoczynającego rok 
szkolny wystarcza na coraz mniej. W 2021 r. na artykuły szkolne 
rodzice będą musieli przeznaczyć ponad 90 zł - o ponad 10 proc. wię-
cej niż przed rokiem i aż o ponad 40 proc. więcej niż przed pandemią.
Postanowiliśmy zapytać o to właścicieli i sprzedawców 
w Andrychowie. Chętnie odpowiadali, ale zaznaczając, aby 
nie podawać nazwy sklepu. 
– Proszę nas zrozumieć, nie chcemy sobie robić antyreklamy – mówi je-
den z nich. – To nie my dyktujemy ceny, ale producenci i hurtownicy. 
Teraz, w ostatnich tygodniach każda dostawa jest droższa, ceny zmie-
niają się dwa razy w miesiącu. – Co roku bierzemy udział w targach 
szkolnych, a one są w kwietniu. I już wtedy było drożej, niż rok temu – 
dodaje inna kierowniczka sklepu. Niestety, inflacja dotarła także 
na rynek artykułów szkolnych, a w sieciach handlowych rozpę-
tała się prawdziwa walka o klienta – wystarczy wejść do pierw-
szego z brzegu dyskontu, gdzie całe sektory przebranżowiono 
na materiały szkolne.
Ceny, o których tu piszemy obejmują tylko koszyk podsta-
wowego asortymentu i nie obejmują podręczników, które są 
darmowe tylko dla uczniów szkoły podstawowej. Pozostali 
uczniowie za jeden muszą czasem zapłacić od 30 zł do 50 zł. 
a nawet więcej. 
A do pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej potrzeba ich kilka-
naście – piszą autorzy analizy w Dzienniku Gazecie Prawnej. 
A do tego dochodzi jeszcze odzież i obuwie i strój na WF.
Dostawcy niechętnie obniżają ceny, bo odrabiają straty po 
trudnym 2020 roku. 
- Nie ma się co dziwić – mówi jeden ze sprzedawców w Andry-
chowie – w czasie nauczania zdalnego sprzedaż materiałów szkol-
nych dramatycznie spadła. Teraz wielu producentów i handlowców 
chce to nadrobić. 
Mamy też wyjątkowo wysoką inflację, która w lipcu (rok do 
roku) wyniosła 5 proc. i była najwyższa od dekady i rekor-
dowa w Unii Europejskiej. Ostatni raz tak mocno ceny towarów 
i usług konsumpcyjnych rosły w maju 2011 roku - podsumowuje 
„DGP”. Może warto zastanowić się, czy nie zrobić zakupów 
jak najszybciej, skoro skoki cenowe bywają już dwa razy 
w miesiącu.

n

Szkolna wyprawka - 
coraz drożej
Ceny zeszytów, bloków, kredek, farb, plasteliny i innych przybo-
rów szkolnych rok do roku zdrożały co najmniej o 10 proc. Na-
tomiast w  porównaniu z czasem sprzed pandemii – o 40 proc. 
Andrychowscy sprzedawcy potwierdzają to, u nich też jest drożej. 

Gdy targaniccy piłkarze strzelali kolejne gole IV-ligowym prze-
ciwnikom, to przy boisku trwał piknik. Było dobre jadło oraz 
losy z fajnymi nagrodami. Co ważne, dopisała pogoda. Celem 
imprezy było wsparcie Przedszkola nr 3 w Andrychowie, które 
zamierza kupić „CYBEROKO” - C-Eye.  To sprzęt, ujmując naj-
krócej, wspomagający neurorehabilitację niepełnosprawnych 
dzieci, stymulujący m.in. zmysły i funkcje poznawcze. 
Wynik akcji zorganizowanej przez klub oraz Fundację Przed-
szkola nr 3 jest bardzo dobry. Zebrano, jak poinformował nas 
prezes Halniaka Andrzej Powroźnik, 7630 złotych, w tym 3672 
zł uzbierano z cegiełek – wejściówek wśród kibiców na trybu-
nach. A zjechali nie tylko kibice Kalwarianki i gospodarzy, ale 
także miłośnicy futbolu z różnych zakątków naszego regionu.

jd

Halniak zwycięża 
i działa charytatywnie
W niedzielę (8 sierpnia) sensacyjne zwycięstwo 3 : 0 od-
niósł Halniak Targanice nad wyżej notowaną Kalwarianką 
w rozgrywkach piłkarskiego Pucharu Polski. Podczas me-
czu zorganizowano charytatywne przedsięwzięcie.

Jak mówi komendant Straży Miejskiej w Andrychowie 
Krzysztof Tokarz, w tym roku bardzo wzrosła liczba bezpań-
skich zwierząt, głównie psów. Roczny budżet przeznaczony 
na opiekę nad tymi zwierzętami to w tym roku 150 tys. zł. 
- Rok temu na ten sam cel mieliśmy 130 tysięcy i wystarczyło – 
mówi Krzysztof Tokarz. – Teraz mieliśmy o 20 tysięcy więcej i 
obawiam się, że do końca roku zabraknie… W tej chwili z tych 150 
tys. zostało nam niespełna 14 tys.
A skąd tak wysokie koszty? Złapanie jednego psa to koszt 
– płacony wyspecjalizowanej firmie – 500 zł. Badanie wete-
rynaryjne zwierzęcia – od 50 do 200 zł. Ale najdroższe jest 
umieszczenie psa w schronisku – 1000 zł. Bezpańskie zwie-
rzęta z Andrychowa trafiają do Cieszyna, bo z tamtejszym 
schroniskiem jest podpisana umowa.
Oczywiście Straż Miejska, której zadaniem jest zajmowanie 
się tym problemem, stara się natychmiast odnaleźć właścicie-
li, często pośredniczą w tym media, jak np. Nowiny i Radio 
Andrychów. Każde stworzenie jest też sprawdzane, czy ma 
chipa – to wszczepiony pod skórę elektroniczny identyfika-
tor, a zakładają go wszelkie schroniska. Czasem robią to też 
sami właściciele.
Jeżeli nie ustali się, kto był ostatnim właścicielem czworono-
ga, to przez pierwszy tydzień Straż Miejska stara się zorgani-
zować adopcję. Dopiero gdy to zawodzi, zwierzak trafia do 
schroniska w Cieszynie. Tylko w lipcu, kosztowało to gminę 
9 tys. zł.                                 n

Drogie psy
Coraz więcej bezdomnych zwierząt pojawia się na ulicach 
w mieście i na wsiach. Ich wyłapywanie i późniejsza opie-
ka są niezwykle kosztowne. W tym roku niemal wyczerpał 
się już budżet na ten cel.
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wokół nas

W ramach obchodów odbyła się też inna uroczystość - cere-
monia przekazania wieńca dożynkowego. W Gminie Andry-
chów, decyzją samorządu w trosce o zdrowie uczestników 
zrezygnowano z obchodów święta plonów. Namiastką te-
gorocznego dziękczynienia było przekazanie pięknego, mi-
sternie wykonanego wieńca od Stowarzyszenia Gospodyń 
Wiejskich w Andrychowie dla władz samorządowych, repre-
zentowanych przez Burmistrza Andrychowa Tomasza Żaka. 
Cykl wydarzeń rozpoczęła Msza Św. w kościele pw Św. Sta-
nisława BiM na osiedlu. To właśnie tam dokonano uroczyste-
go poświęcenia wieńca. Msza dziękczynna nie była typową 
mszą dożynkową. Tym razem głównym jej elementem był 
plon i efekty pięknej pracy Służby Maltańskiej.
Po Mszy Św. wspólny korowód, dumnie prowadzony przez 
Miejską Orkiestrę Dętą Andropol przeszedł pod siedzibę an-
drychowskiej filii Maltańskiej Służby Medycznej przy ul. Sta-
rowiejskiej w Andrychowie, gdzie poświęcono piękne, jasne 
- odnowione pomieszczenia czerwono-białych ratowników. 
W korowodzie dożynkowym oprócz przedstawicielek SGW 
i Maltańskiej Służby Medycznej można było spotkać tancerzy 
i tancerki LZPiT Andrychów oraz przedstawicieli organizacji 
i instytucji samorządowych oraz radnych Rady Miejskiej. Za-
grała Miejska Orkiestra Dęta „ANDROPOL”.
Główna część Dnia Profilaktyki Zdrowia rozpoczęła się przy 
andrychowskim Basenie Krytym przekazaniem przez Gospo-
dynie Gospodarzowi Gminy przepięknego wieńca dożynko-
wego przez przedstawicielki SGW w Andrychowie. Przekaza-
nie poprzedziła prelekcja Prezes SGW - Czesławy Wojewodzic 
dotycząca historii obrzędów dożynkowych, szacunku dla chle-
ba, wartości tradycji w życiu współczesnego - nowoczesnego 
społeczeństwa oraz piękna jednego z najstarszych współcze-
snych obrzędów ludowych - dożynek - wspóistniejącego z sza-
cunkiem dla ciężkiej pracy rolnika oraz tych wszystkich, dzięki 
którym mamy dostęp do plonów, jakie daje nam Ziemia.

Mimo, że współczesny świat zdaje się lekceważyć bogate tra-
dycje dziękczynne i tradycje świąt ludowych, warto o nich 
pamiętać. Przez wiele lat czynności związane ze zdobywa-
niem pożywienia, były ściśle związane z szacunkiem i atencją 
dla pełnej trudu i wysiłku fizycznego pracy rolników. Obec-
ne czasy sprawiają, że zapomniano o czynniku ludzkim, nie-
zbędnym w produkcji jednego z podstawowych elementów 
pożywienia - chleba, warzyw i owoców.
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich od lat stoi na straży pa-
mięci o zwyczajach i obyczajach oraz tradycji regionalnych 
tych, którzy byli tu przed nami. Pokój, patriotyzm, ojczyzna, 
chleb, ojcowizna, szacunek dla ciężkiej pracy rolnika - owoce 
cywilizacji technologicznej łatwo mogą wymazać te pojęcia  
z naszych słowników. Czy współczesne - zdrowe społeczeń-
stwa stać na taki krok? Ubiegły rok pokazał nam jak bardzo 
zależni jesteśmy od natury i jej kaprysów. Mamy nadzieję, że 
kolejny rok sprawi, że dożynkowe uroczystości i dziękczynie-
nie za plony będzie mogło przebiegać bez zakłóceń.

js, rob Fot. Jarosław Skupień, Weronika Dutkiewicz

Maltański Dzień Profilaktyki Zdrowia 
z dożynkowym akcentem
Sporo działo się w sobotę, 4 września przy krytym basenie kąpielowym na ul. Włókniarzy w Andrychowie. Odbył się 
Maltański Dzień Profilaktyki Zdrowia. Wśród wielu atrakcji znalazły się m. in. pokazy pierwszej pomocy, porady diete-
tyka, konkursy, pokazy ćwiczeń siłowych. Było sporo atrakcji dla najmłodszych. Imprezę świetnie podsumowało hasło: 
Wstęp darmowy a wiedza i umiejętności bezcenne. Imprezę poprzedziła uroczysta Msza Święta oraz oficjalne otwarcie 
Maltańskiego Centrum Wolontariatu.
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Przypomnijmy, że dojazdy do galerii będą trzy – od strony 
Krakowskiej właśnie, od Białej Drogi i Przemysłowej. Ta 
ostatnia ma być połączona z czasem z główną arterią Andry-
chowa. Zaplanowano także budowę ronda u zbiegu Białej 
Drogi i Krakowskiej, co powinno usprawnić ruch. Sama gale-
ria ma być ukończona – jeśli nie będzie opóźnień – na przeło-
mie października i listopada.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Galeria Andrychów: 
Powstają nowe pasy drogowe

Od połowy sierpnia widać większy ruch na Górnicy przy 
ulicy Krakowskiej, która jest nieco zwężona. To rezultat roz-
poczęcia zasadniczej części budowy pasów wjazdowego 
oraz wyjazdowego do i z powstającej Galerii Andrychów.

Podczas wydarzenia wręczono odznaczenia dla zasłużonych 
strażaków oraz pamiątkowe statuetki dla władz gminy. Pre-
zes OSP Inwałd Marek Nowak ( z-ca Dowódcy JRG Andry-
chów) dziękował andrychowskim włodarzom, sponsorom i 
wszystkim, którzy przyczynili się do powstania imponujące-
go budynku nowej siedziby ochotników w Inwałdzie. Tutej-
sza remiza była remontowana w ramach zadania „Rewitali-
zacja centrum wsi Inwałd”. Przypomnijmy, że wykonawcą 
pierwszego etapu (fundamenty, kanalizacja) był Zakład Go-
spodarki Komunalnej, a jego koszt to bez mała 180 tys. zł. 
Drugi etap wykonany przez kęcką firmę Daniel Kaczmarz 
DPM wyniósł nieco ponad 1,8 mln zł. Zwieńczeniem całej 
uroczystości było symboliczne przecięcie wstęgi oraz poświę-
cenie nowego lokum. Kolejno zgromadzeni Goście udali się 
na strażacki poczęstunek przygotowany przez niezawodne 

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Po części oficjalnej, której 
oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta przy OSP w Ro-
czynach, rozpoczął się festyn strażacki dla wszystkich miesz-
kańców. 

ap, Fot. Anna Piotrowska

Uroczyste oddanie remizy OSP w Inwałdzie
4 września w Inwałdzie obchodzono gminne święto Dnia 
Strażaka, połączone z uroczystym przekazaniem do użytku 
wyremontowanej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej. 
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Choć popiwek kojarzony jest przeważnie z planem Balcero-
wicza, jego początków należy szukać już w 1984 r., kiedy to 
wprowadzono podatek na „Państwowy Fundusz Aktywi-
zacji Zawodowej”, uiszczany przez pracodawców karanych 
w ten sposób za podnoszenie płac. Dwa lata później nazwę 
obciążenia przemianowano na podatek od ponadnormatyw-
nych wypłat wynagrodzeń (PPWW), zwany potocznie „po-
piwkiem”. 
„Popiwek” przetrwał czasy PRL-u i mimo iż w 1988 r. Trybu-
nał Konstytucyjny uznał go za nielegalny, został utrzymany 
w czasie transformacji gospodarczej, nie udało się bowiem 
wypracować lepszego sposobu na walkę z szalejącą wówczas 
hiperinflacją. Zasada pozostała ta sama: by podnieść wyna-
grodzenia, należało ograniczyć zatrudnienie.
Podatek do końca 1990 r. obowiązywał wszystkie zakłady 
na terenie kraju, tak publiczne, jak i prywatne, które przekra-
czały ustalony dopuszczalny poziom wzrostu wynagrodzeń. 
Krytyka „popiwku” przybrała na sile gdy w styczniu 1991 
r. zniesiono obciążenia w sektorze prywatnym. Już miesiąc 
później przedstawiciele związków zawodowych – które or-
ganizowały strajki na terenie firm państwowych – rozpoczę-
ły negocjacje z rządem. Akcja protestacyjna odbyła się także 
w Andropolu, co upamiętnia prezentowane zdjęcie, wyko-
nane przez Jerzego Olajossego właśnie w tym okresie. Stano-

wisko Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ «Solidarność» 
w tej kwestii wyglądało następująco: «Projekt ustawy nie 
uzależnia wysokości płac od rentowności przedsiębiorstwa 
czyli nie odróżnia przedsiębiorstw dobrych od złych. Działa 
to destrukcyjnie i niemobilizująco na załogi, co jest ważnym 
czynnikiem pogłębiającym recesję gospodarczą i przyczyni 
się do dalszego wzrostu apatii społecznej (...). Projekt ustawy 
jeszcze bardziej komplikuje i tak już zagmatwany system fi-
nansowy, który funkcjonuje sam w sobie i nad którym nie pa-
nują już ani dyrektorzy przedsiębiorstw ani służby finansowe 
a już zupełnie teoretycy ekonomii. Projekt ten pogłębia także 
niepewność systemu finansowo-rozliczeniowego, tak ważną 
w planowaniu interesów, poprzez ustawowe odsyłanie do 
przyszłych rozporządzeń ministra finansów co w praktyce 
oznacza także dalszą próbę ręcznego sterowania gospodar-
ką»1. Ostatecznie premier Jan Krzysztof Bielecki podjął wów-
czas decyzję o podniesieniu progu dla podatku z 800 do 950 
tys. złotych.
„Popiwek” w sektorze publicznym został zniesiony rok póź-
niej. 23 kwietnia 1994 r. podatek został zamieniony na opłatę 
sankcyjną (tzw. ustawa neopopiwkowa). Ostatecznie obo-
wiązywał do 1 stycznia 1995 r.

Daria Rusin

1 „Serwis Informacyjny Podbeskidzia”, nr 92, 13. 12. 1990.

Z kolekcji Jerzego Olajossego (1)
Wielu naszych Czytelników pamięta z pewnością czasy, gdy zakłady przemysłowe obowiązywał „popiwek”. Przeciw 
budzącemu kontrowersje podatkowi na początku lat 90. XX w. strajkowało wiele przedsiębiorstw na terenie całego 
kraju. Akcja protestacyjna nie ominęła również Andrychowa.
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Tak więc, na początku była… radość. A potem pojawił 
się… problem. Trzeba było spakować plecak. Nie mo-
głam wrzucić do niego tego, co lubię, co się sprawdzało 
w każdej podróży. Musiałam dostosować asortyment 
do prawa szariatu. Z wybiórczego „studiowania” (przez 
Internet) dowiedziałam się, że kobieta w Iranie, w prze-
strzeni publicznej, może mieć odsłonięte trzy elementy 
ciała: stopy, dłonie i twarz. Ubiór musi być luźny. Nie 
może opinać ani piersi, ani pośladków. Mężczyzn doty-
czył tylko zakaz noszenia krótkich spodni.    
Przyznam się, że pierwszy raz pakowanie plecaka mnie 
stresowało, niemniej nie potrafiło  zagłuszyć radości 
z podróży do Iranu. 

Gdy redukując przygotowaną kupkę ciuchów, odkła-
dałam do szafy mój ulubiony t-shirt, zastanowiło mnie, 
dlaczego mogłam w nim paradować po tylu krajach 
Europy, Azji, Afryki, a w tym jednym, jego założenie 
byłoby uznane za przestępstwo zagrożone karą chło-
sty? Chciałam zrozumieć, kto to ustalił, dlaczego i jak 
zbudował system posłuszeństwa społecznego, bo trud-
no uwierzyć, że zasady np. związane z ubiorem, zostały 
zaakceptowane bez oporu. Zaczęłam czytać…
Długą historię, w której swoje role odegrali: ropa, Bry-
tyjczycy, CIA, szach, prezydent Iranu, przywódca du-
chowy… ograniczę do finału zdarzeń. Entuzjastyczne 
powitanie powracającego z emigracji ajatollaha Cho-
meiniego, akceptacja dla zmian ustrojowych, były od-
powiedzią Irańczyków na politykę szachinszacha Mo-
hammada Rezy Pahlaviego, a więc na brak edukacji, 
brak troski o poprawę warunków życia ludzi z terenów 
wiejskich (stanowiących większość populacji), przede 
wszystkim na terror i działalność Savaku – tajnej policji 
politycznej. 1 IV 1979 roku, jedna z najstarszych cywi-
lizacji świata – Persja ( przemianowana przez szacha  
na Iran) została Islamską Republiką Iranu. Na jej czele 
stanął ajatollah. Ajatollah – to znaczy „najwyższy przy-
wódca”. Najwyższy… to znaczy, że odpowiada tylko 
przed Bogiem. To znaczy, że tylko on posiadł wiedzę, 
jak trzeba żyć, aby przypodobać się Bogu i zasłużyć na 
zbawienie. Nie tylko wie, ale też interpretując świętą 
księgę – Koran, wprowadza wynikający z niej system 
wartości, tworzy zakazy, nakazy, zasady i wymaga od 
obywateli, by byli temu POSŁUSZNI! W celu kontrolo-
wania i egzekwowania tego posłuszeństwa, eliminowa-

nia w zarodku wszelkiego indywidualizmu powołany 
zostaje „Basidż”, specjalne oddziały policji obyczajowej, 
rekrutujące się przeważnie z młodych, zaślepionych 
misją, chłopaków. System kar: od kary chłosty po karę 
śmierci, został tak skonstruowany, aby szary człowiek 
się bał; nawet wyjść na ulicę w ulubionym podkoszulku 
(dotyczy kobiet).

Wielce prawdopodobne jest, że podobny scenariusz pi-
sany jest Afganistanowi. Mężczyźni, z karabinami wiel-
kimi jak ich ego, w imieniu Boga, będą 38-milionową 
populację Afgańczyków czynić sobie poddaną. Stworzą 
prawo i zasieją strach. Prawo do sprawiedliwych sądów? 
Do wolnych mediów? Do wolności słowa? Do manifesta-
cji poglądów? Sorry, żartuję…
Posiadanie powyższych praw, to Himalaje cywilizacji, 
które osiągnął tylko ułamek krajów świata. I my byliśmy 
na jej szczytach! Ktoś uznał te wolności za zagrożenie dla 
władzy, zarządził odwrót, a my pokornie, z bagażem faj-
nych wspomnień (choćby o radiowej „Trójce”, o swobod-
nej myśli hulającej po scenach teatralnych, czy w salach 
wykładowych wyższych uczelni), złazimy w dół, krok 
po kroku… 
Wprowadzony w 2001 r., za czasów pierwszych rządów 
talibów, obowiązek posiadania brody przez mężczyzn, 
by nawiązać do wizerunku proroka Mahometa, może nas 
śmieszyć. Tak jak zarządzenie Marszałka Polnego Okel-
lo, przywódcy rewolucji na Zanzibarze w latach 60-tych, 
regulujące odpowiednią szerokość nogawek w męskich 
spodniach, tudzież zakaz noszenia okularów przeciwsło-
necznych – symbolu zgniłego Zachodu. Ale nie śmiejmy 
się. Raczej strzeżmy się ludzi, którzy próbują równać się 
z Bogiem, albo którzy wykorzystując jego imię, odbierają 
połowie populacji swoich krajów - czyli kobietom - pra-
wo do decydowania o sobie, wyznaczają im role społecz-
ne, kształtują cechy (zwane czasem niewieścimi), włażą 
ludziom do łóżek… 
Zadziwia mnie, jak władcy manifestujący swoją wiarę 
w Boga, nie wierzą w człowieka; w potęgę jego umysłu, 
dobroci, w piękno jego duszy. Mając w ręku narzędzia 
(zarządzanie edukacją, kulturą, słowo boże…) mogliby 
stworzyć dobry i bezpieczny świat! Bez tych karabinów, 
bez chłosty za ubranie t-shirta, z szacunkiem do bliźnie-
go, do zwierząt, do drzew…

Pukając do raju bram…
Pamiętam, jak nie posiadałam się z radości, gdy trzej koledzy zgodzili się, bym mogła im towarzyszyć w wyprawie 
do Iranu. Do Iranu! Do kraju, który mi się zamarzył, gdy pierwszy raz, w andrychowskim „Salonie poezji”, usłyszałam 
wiersze Rumiego - perskiego poety. Przeczytałam gdzieś, że poezja jest na co dzień obecna w życiu Irańczyków, że 
do dzisiaj pielgrzymują do grobów poetów zmarłych w XIII, XIV wieku. Te fakty wzmogły moją ciekawość. Jeśli poezja 
rzeźbi dusze, to przebywanie wśród ludzi, dla których czytanie wierszy jest chlebem powszednim, wydawało mi się 
czymś ekscytującym. Chciałam tego doświadczyć. 
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Dokładnie pięć lat temu w „Tygodniku Powszechnym” 
ukazał się wywiad Magdaleny Kicińskiej z Mateuszem Bo-
żydarem Marzochem, prezesem jednego z kół Młodzieży 
Wszechpolskiej, asystentem posła Roberta Winnickiego. 
Opowiadał w nim o swojej wizji Polski opartej na prawie 
boskim. „Przed narodem tylko Bóg” – mówił. I mówił jesz-
cze: „Nie możemy pozwolić, by ktoś decydował o sobie 
wbrew boskiemu prawu i wbrew narodowi”. Z każdym 
zdaniem czułam, jak wszechpolak  wyklucza mnie z pol-
skiej społeczności, czyni ze mnie wroga ojczyzny, obwinia 
za jej moralne zepsucie, za liberalizm, źle pojętą tolerancję, 
odejście od wartości chrześcijańskich. 
Gdy padło zdanie: „Macie żyć tak, jak my żyjemy” – prze-
straszyłam się. Gdy w czerwcu, media obiegła wiadomość, 
że rząd wsparł dwie organizacje narodowe kwotą trzech 
milionów złotych, przestraszyłam się jeszcze bardziej. 
Podziwiałam panią Kicińską za sposób prowadzenia roz-
mowy. Logiczne argumenty trafiały jak grochem o ścia-
nę, a ona mimo to próbowała dociekać. Jestem pewna, że 
i ja, „wyznawca humanizmu”, „fanka wartości” i w ogóle 
osoba uzależniona od… życia, rozbiłabym się o mur zbu-
dowany z trzech cegieł: Boga, honoru i ojczyzny. Gdyby 
wymiana myśli w ogóle była możliwa, pewnie okazałoby 
się, jak różnie rozumiemy te pojęcia. 
Dlaczego młody człowiek, student UW, redukuje swój 
świat do tych trzech cegieł? Dlaczego nie korci go, by się 
wychylić z okopów ograniczeń, żeby spojrzeć szerzej i głę-
biej? Dlaczego nie chce przekonać się, że świat jest pięk-
ny, a ludzie niezwykli? Dlaczego tak mu trudno wytyczyć 
margines dla inaczej myślących i czujących niż on, dla ta-
kich jak ja?  
Chciałam poznać odpowiedź. Zaczęłam czytać…

W 2002 roku, w odpowiedzi na zamach na World Trade 
Center, Amos Oz wygłosił na Uniwersytecie w Tybindze 
wykład „Jak uleczyć fanatyka”. Wykład został opubliko-
wany w Polsce trzy lata temu, w zbiorze esejów zatytuło-
wanym „Do fanatyków”. Przeczytałam go i dopiero wte-
dy zrozumiałam wszechpolaka.  
Są tacy ludzie – tłumaczył Amos Oz, dla których racja, co-
kolwiek przez nią rozumieją, jest ważniejsza niż życie. I są 
tacy, dla których życie ma pierwszeństwo przed wieloma 
innymi wartościami. W imię tych racji czasem jeden odbie-
ra drugiemu człowiekowi godność, czasem go zabija (bo 
cel uświęca środki). 
Można by się spierać o te racje, usiąść przy herbacie i dys-
kutować. Ale fanatyk  nie dyskutuje. Jeżeli uzna coś za złe 
w oczach Boga albo niezgodne z głoszonymi przez siebie 
ideami, poczytuje sobie za obowiązek natychmiast wyplenić 
tę obrzydliwość, nawet jeśli trzeba w tym celu zabić… 
Fanatyk nie rozumie, że świat, życie, człowiek to mister-
na i skomplikowana konstrukcja, gdzie nawet szarość ma 
wiele odcieni. Fanatycy mają skłonność do życia w czarno – 
białym świecie. W sztampowym westernie, gdzie „dobrzy” stają 
przeciw „złym”. Fanatyk, to właściwie ktoś, kto umie liczyć tyl-
ko do jednego. Woli zawsze „czuć” niż „myśleć”. 
Fanatycy są bezkrytyczni wobec swoich guru. Są im bez-
granicznie oddani. Wyrzekając się swojego indywiduali-

zmu, powierzają im swoje marzenia, nadzieje, prawo do 
myślenia. Takie postawy nie biorą się znikąd, są konse-
kwencją prania mózgów (np. w szkołach koranicznych, 
różnych organizacjach, tudzież propagandy mediów). 
Uważam, że różnorodność wzbogaca. Czerpię z inności 
każdego spotkanego w podróży człowieka. Gdyby wszy-
scy wyglądali jak ja, myśleli jak ja, czuli jak ja, nie byłoby 
po co wyruszać w świat. Z fanatykiem jest inaczej. Fanatyk 
nie chce, by ludzie różnili się między sobą. Chce, byśmy wszyscy 
byli „jak jeden mąż”. 

Fanatyk nigdy nie szuka w sobie przyczyny swoich fru-
stracji. Zawsze winny jest szatan. Najpierw trzeba go na-
zwać (muzułmanin, Zachód, lewak, imigrant, komunista, 
jakaś ideologia – do wyboru do koloru), potem zabić. Do-
słownie lub pośrednio, czyli wyplenić słowem, wykluczyć 
poza nawias. Pozbycie się „tych złych” ma otworzyć bra-
my raju. To schemat myślowy fanatyka.
Ludobójstwo, dżihad, krucjaty i inkwizycja, gułagi, obozy za-
głady i komory gazowe, podziemne katownie, czy ślepe ataki 
terrorystyczne itp. – to stosowane od wieków formy walki 
z szatanem. Są też takie na miarę XXI wieku: hejtowanie 
w sieci, szczucie w TV lub na ambonie… Śmierć Dominika 
z Bieżunia, który powiesił się na sznurówkach, Milo, 
która wskoczyła do Wisły… dwa zaszczute życia, które 
w wodzie i sznurówkach znalazły ratunek – to tylko dwa 
przykłady, które wciąż siedzą w mojej głowie. Chyba 
nikt nie potrafi policzyć, ile ludzkich istnień kosztowała 
(i kosztuje) ta walka z szatanem. Może to wciąż za mało, 
żeby otworzyły się bramy raju? A może… nie tędy droga?  

Fanatyzm jest znacznie starszy od islamu. Starszy niż chrześci-
jaństwo czy judaizm. Niż wszystkie ideologie świata. Jest stałym 
elementem ludzkiej natury, „złym genem” – pisze Amos Oz. 
Myślę sobie, że skoro istnieje dzień i noc, śmiech i łzy, to 
oprócz złego, musi też istnieć „gen dobry”. Dwa tysiące 
lat temu próbował go wyzwolić w człowieku i nim zara-
żać cieśla i nauczyciel z Galilei – Jezus. Niestety mu nie 
wyszło. 

Jadwiga Janus 

PS. Tytułowego pytania wykładu „Jak uleczyć fanatyka?” 
Amos Oz nie pozostawia bez odpowiedzi. Tą szczepionką 
na pragnienie fanatyka, by zabić wszelką różnicę między 
drugim człowiekiem a nim samym albo, by zgładzić każde-
go, kto nie chce się zmienić i do niego upodobnić jest przede 
wszystkim ciekawość i wyobraźnia. Wyobrażać sobie we-
wnętrzny, umysłowy i emocjonalny świat innego. Wejść na 
chwilę w buty, a nawet w skórę drugiej osoby, by zrozumieć i od-
czuć… Empatia – powinna być zadaniem edukacji. Może 
kiedyś nim będzie. Póki co, trzeba zakasać rękawy i od 1 
września do roboty! Gruntować cnoty niewieście! 

*Fragmenty zapisane kursywą są cytatami eseju Amosa 
Oza „Do fanatyków”
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Była realność 33 to dziś Rynek 15, 
siedziba Magistratu. Zanim piętro-
wy budynek kryty gontem przybrał 
znaną każdemu andrychowianino-
wi formę i funkcję musiało w Wie-
przówce upłynąć sporo wody. 
Gdy tylko kamienica zmieniła właści-
ciela, rozpoczęły się porządki. Trzeba 
było oczyścić ściany z pluskiew, po-
tem je wybielić, wymienić piec chle-
bowy na inny, gdzieniegdzie wybić 
drzwi… Pomieszczeń było 22 i każde 
wymagało jakiejś reperacji. 
Postanowiono, że dom miejski – bo 
tak go wtedy nazywano – będzie do-
mem wielofunkcyjnym. Na parterze 
ulokowano urząd magistracki wraz 
z salą posiedzeń oraz posterunek po-
licji z aresztem. Piętro przeznaczono 
na szkołę i mieszkania dla dwóch na-
uczycieli. 
Po kilku przeprowadzkach Szkoła 
Ludowa wreszcie miała swoją stałą 
siedzibę.  1 września 1873 roku, po 
raz pierwszy w domu miejskim za-
brzmiał dzwonek szkolny.
Zaledwie po kilku latach okazało się, 
że szkoła pęka w szwach. Niektórzy 
radni panaceum na rozwiązanie 
problemu upatrywali w podniesieniu 
budynku o jedno piętro. Niestety, 
byli w mniejszości.

Zbliżał się koniec roku szkolnego, 
gdy 20 czerwca 1893 roku, w samym 
sercu miasta, wybuchł pożar. W jego 
wyniku ucierpiał także dom miej-
ski, szczególnie dach kryty gontem. 
Przez kilka kolejnych sesji w Radzie 
Miejskiej toczył się spór o to, czy po-
kryć go dachówką, czy blachą. Zwo-
lennikiem dachówki był burmistrz 
Pukalski, bo trwała, bo opłacalna, bo 
nowoczesna. Realność 33 miała  być 
pierwszym w Andrychowie budyn-
kiem z eksperymentalnym pokry-
ciem dachowym. A ponieważ to, co 
nieznane budzi nieufność, większość 
radnych optowała za dachem bla-

szanym. Spór wyglądał na rozwojo-
wy. Ale wtedy sprawy w swoje ręce 
wziął radny i późniejszy burmistrz - 
Antoni Józef Heradin.
Przygotował projekty nowych 
uchwał, zaproponował odwołanie 
starych, załatwił kasę od ciotki Ma-
rii Kośvitzkiej a radni zgodnie i jed-
nogłośnie przyklepywali, co chciał. 
Osobiście nadzorował wszelkie 
zmiany.
Znany nam budynek mieszczący się 
przy Rynku 15, jest wynikiem wizji 
i konsekwencji działań burmistrza 
Antoniego Józefa Heradina, syna 
burmistrza Antoniego Heradina. 
O ile Heradin starszy doprowadził 
do zakupu budynku w celu urządze-
nia w nim domu miejskiego, o tyle He-
radin młodszy doprowadził do jego 
rozbudowy: podniesienia o drugie 
piętro i pokrycie dachu blachą. 
Realizacja inwestycji trwała półtora 
roku. Po jej zakończeniu burmistrz 
zaprosił Świetną Radę na poświęcenie 
II piętra, które zaplanowano na 12 li-
stopada 1894 roku.

Na tymże piętrze znalazło się miejsce 
na nową salę radną (i tę funkcje peł-
ni do tej pory). Pierwsza sesja, która 
się w niej odbyła miała miejsce 22 
lutego 1896 roku. Burmistrz Heradin 
zwrócił się na niej do członków Rady 
Miejskiej o wspólną, zgodną i obiektyw-
ną pracę nad rozwojem miasta. 
Wtedy też wybrano delegację, która 
miała udać się do Marii Kośvitzkiej, 
wdowie po andrychowskim filantro-
pie – Józefie Kośvitzkim, aby podzię-
kować za dar pieniężny, który umożebnił 
wybudowanie II piętra.  
  
 Dom miejski na wskutek pożaru 
zmienił oblicze, a na wskutek rozwo-
ju miasta zaczął zmieniać też funkcje. 
Po ponad stu latach, do nowej siedzi-
by na ul. Krakowską przeniesiono 
posterunek policji. Później zlikwi-
dowano szkołę. Pozostał tylko Magi-
strat zwany kiedyś domem miejskim.  

Jadwiga Janus

150 lat Magistratu!
150 lat temu, dokładnie 15 września 1871 roku Paweł Solik – kupiec oraz Antoni Heradin – burmistrz Andrychowa 
złożyli podpisy pod „Kontraktem kupna i sprzedaży”. Ten pierwszy – sprzedawał realność 33, ten drugi ją nabywał 
w imieniu gminy miasta Andrychowa. Podczas transakcji burmistrzowi towarzyszyli: jego zastępca – Szymon Urbaś 
oraz asesor Maurycy Unger. Tak oto dom Solika został domem miejskim. 

Rozbudowa magistratu. Fot. A. Stuglik, Archiwum Państwowe w Bielsku-Białej
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-W niedzielny poranek, 16 sierp-
nia 1931 roku roku, na Gancarz od 
strony Rzyk, Kaczyny i Choczni, 
ciągnęły niezliczone tłumy miesz-
kańców – pisał w tekście „Szla-
kami Beskidu Małego” (Nowiny 
Andrychowskie, listopad 2011 
r.) Artur Oboza. - (…) Pośród 
kilku tysięcy wiernych, można też 
było odnaleźć pielgrzymów z Górne-
go Śląska i innych zakątków kraju. 
Niezwykle barwnie prezentowała 
się orkiestra z Andrychowa złożona 
z byłych żołnierzy czasów I wojny 
światowej. Jak relacjonuje autor 
na podstawie dokumentów, uro-
czystość została zapoczątkowa-
na wystrzałami z moździerzy. 
Przebywali tutaj bowiem przed-
stawiciele III korpusu oficerskie-
go 12 pułku piechoty  Krakowa, 
odbywający ćwiczenia w pobli-
skiej Ponikwi.
Okazały krucyfiks ma 6m i 36 cm 
wysokości, został wykonany ze 
stali. Jest dziełem Komitet Budo-
wy Krzyża na Gancarzu, utwo-
rzonego przez wikarego parafii 
w Choczni oraz obywateli An-
drychowa, Wadowic oraz oko-
licznych wiosek. Powstawał ze 
zbiórek pieniężnych, także pod-
czas uroczystości poświęcenia. 
Kosztował 230 złotych, co było, 
jak stwierdza Artur Oboza, pół-
rocznym zarobkiem robotnika. 
Warto przypomnieć, iż obecny 
krzyż miał swojego poprzedni-
ka, czyli drewniany krucyfik, 
ufundowany przez bogatego go-
spodarza z Choczni Jakuba Siko-
rę, ktoremu pomogli mieszkańcy 
Kaczyny.. Jak napisał Zbigniew 
Kubień w tekście „Gancarz – 
wygasły wulkan” (Kronika Be-
skidzka), religijny monument powstał w 1900 roku na powitanie nowego stulecia. Również wtedy odbyły się uroczystości na 
Gancarzu z udziałem duchowieństwa i mieszkańców okolicznych miejscowości. Jak piszą Zbigniew Kubień i Artur Oboza, 
stawianie krzyży na szczytach niektórych gór było odpowiedzią na apel ówczesnego papieża Leona XIII. Podobny powstał 
na Leskowcu. Niestety, ten gancarski nie przetrwał próby czasu i uległ zniszczeniu. Pierwszy z autorów wspomina, że w 1933 
roku liderzy andrychowskiego koła PTT, Franciszek i Kazimierz Frysiowie i Irena Storchówna (Frysiowa) wytyczyli i oznako-
wali zielony szlak z Andrychowa przez właśnie Gancarz (obok krzyża) na Leskowiec. Trakt ten istnieje do dziś.

Oprac. jd Fot. Jan Zieliński

90 lat krzyża na Gancarzu
16 sierpnia minęła dziewięćdziesiąta rocznica odsłonięcia i poświęcenia krzyża na Gancarzu. Zastąpił zniszczony, 
drewniany wystawiony w roku 1900.
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Będąc nauczycielką, pisałam takie arku-
sze niemal przez 30 lat, zupełnie nie mając 
świadomości, że z czasem nabierają one 
historycznej wartości.     
Odkryłam to niedawno, kiedy szukając 
andrychowskich śladów Loli Rauchberger 
– Bader, zbierałam materiały do książki, 
której jest bohaterką. 
Lola urodziła się w Andrychowie w 1913 
roku i tutaj chodziła do szkoły. Odnala-
złam jej arkusze ocen w tzw. „Katalogach 
klasyfikacyjnych” (wcześniej zwanych 
„Katalogami głównymi”). Myślę, że war-
to poświęcić uwagę tym „Katalogom”. 
Okazały się one fascynującą lekturą oraz 
nieocenionym źródłem wiedzy o miesz-
kańcach naszego miasta, jak również an-
drychowskiej oświacie.
Pokaźny zbiór takich „Katalogów” znaj-
duje się w SP nr 2 i jest „spadkiem” po 
Szkole Żeńskiej mieszczącej się – do 
1931 roku - przy Rynku 16*. Gdy Szkołę 
Żeńską przeniesiono do nowej siedziby 
przy ul. Dąbrowskiego 2, przeniesiono 
też dokumentację. Aktualnie pieczę nad 
nią sprawuje pani dyr. Elżbieta Górska 
– Zborowska. Ze względu na wartość hi-
storyczną dokumenty podlegają uregulo-
waniom prawnym, dlatego też wkrótce 
zostaną zdeponowane w Archiwum Pań-
stwowym w Bielsku – Białej. Skoro jest 
okazja, by zerknąć do nich na miejscu, to 
zerknijmy.

Zbiór liczy 34 „Katalogi klasyfikacyj-
ne”. Najstarszy dotyczy roku szkolnego 
1903/04, ostatni 1950/51. W ułożonych 
chronologicznie księgach, opatrzonych na 
grzbietach rocznikami, brakuje tych z lat 
1939 – 1942, kiedy to działalność szkoły 
została zawieszona. 
Niektóre daty mają wymiar symboliczny, 
wszak dotyczą przełomowych w historii 
Polski epok. I pod tym kątem będziemy 
przeglądać wybrane „Katalogi”.
Sięgam po ten pierwszy, najstarszy. Prze-
nosi nas on do czasów, kiedy Andrychów 
był galicyjskim miasteczkiem należącym 
do Cesarstwa Austro – Węgierskiego, 
podlegającym władzy oświatowej z sie-
dzibą we Lwowie.
Ze strony tytułowej „Katalogu” dowiadu-
jemy się, iż szkoła mieszcząca się kiedyś 
przy Rynku 16 to: Szkoła ludowa 5 klasowa 
żeńska. 

We wrześniu 1903 roku, naukę rozpoczęły 
tu dwie pierwsze klasy. Do IA zapisanych 
było 70 dziewcząt, do IB – tyle samo.  
W klasie II naukę rozpoczęły 63 uczenni-
ce, w III – 48, w IV A – 41, w IV B – 40, w V 
A – 20, w V B – 22. Łatwo zauważyć, że im 
wyższa klasa, tym jej liczebność malała. 
Przyczyn należy upatrywać w tym, że na-
uka nie była wtedy obowiązkowa, a bar-
dziej od wykształcenia liczyły się ręce do 
pracy. Im dziewczynki były starsze, tym 
ich przydatność w gospodarstwie wzra-
stała. Wysyłanie ich „na służbę” do bogat-
szych domów wcale nie było zjawiskiem 
marginalnym. 
W co którymś „Wykazie klasyfikacyj-
nym” (dziś zwanym „Arkuszem ocen”) 
natykamy się na adnotacje, które wiele 
wyjaśniają: „Z powodu nie uczęszczania nie-
klasyfikowana”, „Z powodu długiej choroby 
nieklasyfikowana”, „Wyjechała do Wadowic”, 
„Wyjechała do Frydrychowic”… Z tych zapi-
sów wynika, że jeśli przydarzała się cho-
roba, to trwała ona długo i automatycznie 
wykluczała dziecko z systemu szkolnego.

Co, w roku szkolnym 1903/04, podlegało 
ocenie i według jakiej skali? 
1.Obyczaje, za które można było otrzy-
mać ocenę chwalebną, dobrą, bardzo dobrą, 
naganną;
2.pilność: wytrwała, dobra, dość dobra, mała;
3.postęp w przedmiotach naukowych: bar-
dzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny;
4.porządek zewnętrzny: wzorowy, dobry, 
niejednostajny, naganny.
Rozwińmy temat „przedmiotów nauko-
wych”. Jakich przedmiotów uczyły się 
pierwszo i drugoklasistki? Wymieńmy ich 
oryginalne nazwy: religia, czytanie, pisanie, 
język polski, rachunki w połączeniu z nauką 
o formach geometrycznych, śpiew. W trzeciej 
klasie dochodziły nowe przedmioty: język 
niemiecki, rysunki, roboty ręczne,  zaś w pią-
tej pojawiały się dwa kolejne: wiadomości 
z geografii i historyi, wiadomości z historyi 
naturalnej* i fizyki.
Rok szkolny dzielił się na dwa półrocza, 
a każde z nich na dwa kwartały. Uczeń był 
oceniany co kwartał, czyli cztery razy do 
roku. 
Kartkując arkusze ocen prawie czterystu 
uczennic uczęszczających do pięcioklaso-
wej Szkoły Żeńskiej w Andrychowie za-
dziwia mnogość ocen niedostatecznych. 

Uczennica klasy trzeciej – Marya Dona-
siówna, córka sekretarza miejskiego Anto-
niego Donasia, była jedyną w całej szkole, 
której arkusz wypełniały najwyższe oce-
ny: chwalebne, wytrwałe, wzorowe i bar-
dzo dobre. Gdyby nie dwie czwórki (za 
pilność i rachunki) tym samym mogłaby 
pochwalić się uczennica IB - Bajla Rubin, 
córka rabina – Achera Rubina oraz Cecylia 
Feliksówna z klasy V, córka Wilhelma Fe-
liksa, kupca (jedna czwórka z robót ręcz-
nych).

Osobiście, najbardziej zaciekawiły mnie 
dwie rubryki „Arkusza ocen” zawierające 
podstawowe dane. Do pierwszej wpisy-
wano: imię nazwisko uczennicy, datę i miejsce 
urodzenia, religię, obrządek. Do drugiej: imię 
i nazwisko, stan i miejsce pobytu ojca, matki 
lub opiekuna. 
Dane tutaj zamieszczone przekładają się 
na obraz społeczeństwa andrychowskiego 
sprzed ponad wieku. Przejrzyjmy wspól-
nie „Arkusze ocen” i na przykładzie IA 
zobaczmy, jak wiele ciekawych informacji 
skrywają.

Pierwsza rzecz, która zwraca uwagę, to 
niestosowana już dzisiaj reguła w zapisy-
waniu nazwisk panien: Marya Zawilanka 
(Zawiła), Marya Zarembianka, Stefanja By-
liczanka (Bylica), Irma Enochówna, Karolina 
Płaczkówna, Franciszka Piwowarczykówna… 
Zasadą było, że do danej klasy uczęsz-
czały uczennice różnych roczników. Na 
przykład w IA spotkały się dzieci urodzo-
ne w 1895, 1896 oraz 1897 roku. Do klasy 
piątej chodziły dziewczęta: dziesięcio, je-
denasto, dwunasto, trzynastoletnie, a na-
wet jedna piętnastolatka.
Przypuszczać możemy, że taka sytuacja 
była skutkiem bardzo częstego niepromo-
wania uczennic do klasy wyższej, jak rów-
nież tego, że niektóre wracały do szkoły 
po dłuższej, czasem kilkuletniej, nieobec-
ności.
W szkolnej klasie, jak w soczewce, sku-
piała się wielokulturowość dawnego An-
drychowa. Do IA uczęszczały dziewczęta 
religii katolickiej, obrządku łacińskiego, i wy-
znanie to stanowiło zdecydowaną więk-
szość. W siedemdziesięcioosobowym ze-
spole znalazło się osiem uczennic religii 
mojżeszowej: Irena Betterówna, Róża Goldfin-
ger, Róża Goldberger, Karolina Hupertówna, 

Obyczaje - chwalebne, porządek zewnętrzny – niejednostajny

Kiedy siedmioletnie dziecko po raz pierwszy przekracza progi szkoły, wychowawca klasy zakłada mu tzw. „Arkusz 
ocen”. Od pierwszej do ostatniej klasy odnotowywane są w nim postępy w nauce, oceny z zachowania, frekwencja. 
„Arkusz ocen” jest  dokumentem, jak i zapisem edukacyjnej drogi ucznia.
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Matylda Herbstówna, Dora Kirschner, Anto-
nina Mozesówna, Regina Goldwasser. Tylko 
ta ostatnia urodziła się w Trzebini, pozo-
stałe – w Andrychowie. 

Najwięcej o andrychowianach sprzed po-
nad wieku: ich wykształceniu, potencjale 
zawodowym „opowiada” nam rubryka 
druga. Ona też pozwala odkryć na przy-
kład to, kto w Andrychowie, w 1903 roku 
był kapelmistrzem, kto organistą, a kto 
rabinem.
Biorąc za przykład kl. IA, najliczniejszą 
grupę ojców  - bo aż 30% - stanowili wy-
robnicy, a więc osoby niewykształcone, 
bez zawodu, najmujące się do różne-
go typu prac. Sporą grupę (ponad 10%) 
stanowili rolnicy i zagrodnicy*. Licznie 
reprezentowani byli tkacze, co w An-
drychowie -  mieście tkaczy nie powinno 
dziwić. Wypatrzyliśmy i rzemieślników, 
najwięcej - szewców (pięciu na klasę). 
Byli garncarze, był piekarz, kowal, koło-
dziej, stelmach, rzeźnik, kapelusznik… 
Służby miejskie reprezentował: policjant, 
posłaniec karny, dozorca propinacyjny, 
c.k. woźny, adiunkt, sekretarz miejski… 
Jeśli chodzi o głowy rodzin żydowskich, 
to w rubryce stan (chodzi o zajęcie) domi-
nowali kupcy i farbiarze. Ale między nimi 
znalazł się też: rabin, dzierżawca propina-
cyjny, restaurator, mytnik (współczesny 
celnik), golarz. 
Nie wiedzieć czemu, w rubryce drugiej po-
mijane są matki. Jeśli się pojawiają to spo-
radycznie i w wyjątkowych przypadkach. 
Przede wszystkim wtedy, gdy zabrakło 
męskiej głowy rodziny (albo z powodu 
śmierci, albo emigracji). Odnotowywano 
to w ten sposób: „Teresa Myjakowa – wdowa 
po nadstrażniku”, „Antonina Sordyl – wdowa 
po tkaczu”, „Ernestyna Spangletowa – wdowa 
po kupcu”… Matki zaistniały jedynie na 
kilkunastu stronach kilkusetstronicowego 
„Katalogu”. Wymieniane są ich imiona 
i stany: służąca (to najczęściej), handlarka, 
wyrobnica (to czasem), hafciarka (to raz).
Gdy ojciec uczennicy emigrował, a matka 
przejmowała opiekę nad rodziną, donosił 
o tym i „Arkusz ocen”: „Wojciech Panek – 
palacz Chicago. Teresa – zagrodnica”.
Zdarzało się, że za pracą emigrowali obo-
je rodzice, wtedy opiekę nad dzieckiem 
przejmował ktoś z rodziny: „Walenty Kier-
czak – wyrobnik w Prusach, (matka) – wyrob-
nica w Wiedniu, opiekun – dziadek”.

Na koniec wypada wymienić grono peda-
gogiczne Szkoły ludowej 5 klasowej żeńskiej, 
które złożyło swoje podpisy pod „Wyka-
zami klasyfikacyjnymi”. Są wśród nich: 
Leokadia Szałaśna – kierowniczka Szkoły 
oraz gospodynie klas (wychowawczynie): 
Zofia Przygrodzka, Izabela Krzanowicz, 
Julia Maternowska, Kazimiera Olszew-

ska, Adela Maerzówna. Jako że widoczny wielu w miejscach podpis księdza (nazwisko 
nieczytelne) poprzedza adnotacja „Widziałem”, wydaje się, że ksiądz pełnił w Szkole 
Żeńskiej podwójną rolę: nauczyciela religii oraz czynnika kontrolnego.
Następnym razem przeglądać będziemy „Katalog” z czasów, gdy Polska odzyskała nie-
podległość. Czy ten fakt znajdzie odzwierciedlenie w organizacji szkoły, w zestawie 
przedmiotów, w skali ocen? Zobaczymy…

Jadwiga Janus  
*Rynek 16; mowa o budynku znajdującym się na tyłach Magistratu i do niego przyna-
leżnym.
* Historia naturalna – termin określający wszelkie zmiany w przyrodzie.
*Zagrodnicy posiadali chałupę i kawałek ziemi. Ten kawałek (przypominający raczej 
ogródek) nie pozwalał na wyżywienie rodziny, toteż zagrodnicy stanowili podstawową 
siłę najemną.

Arkusz ocen Bajli Rubinównej, uczennicy IB
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- Tato, dlaczego fabryka Aero – Stahl zmieniła po raz ko-
lejny miejsce produkcji z Portz -Urbach na Königswinter?                                                                                          
- W październiku 1944, alianci zajęli Aachen oddalone o 90 ki-
lometrów od Kolonii. Fabryka Aero - Stahl miała strategiczne 
znaczenie dla III Rzeszy, obawiano się o park maszynowy, dla-
tego podjęto decyzję o kolejnej ewakuacji. Wybrano położone 
nad Renem - Königswinter. Miasto nie było bombardowane 
i Niemcom spodobało się ze względu na  wydrążone w górach 
pokopalniane sztolnie. Do zakładu wchodziło się u podnóża 
szczytu. Część korytarzy stanowiły naturalne groty, jaskinie 
ze stalaktytami. Wysokość dochodziła od kilku do kilkunastu 
metrów. Fabryka w zasadzie składała się z długiego korytarza,  
od którego odchodziły mniejsze i większe sale – groty, w któ-
rych zamontowano obrabiarki. Przypominała labirynt. Niemcy 
zrobili podłogę z betonu, w której  wydrążono kanały dopro-
wadzające prąd i ogrzewanie. W jasno oświetlonych salach, 
przy ogłuszającym hałasie, pracowaliśmy po 12 godzin dzien-
nie. Trzeba było być skoncentrowanym i uważać, by niczego 
nie uszkodzić, bo odebrano by to jako akt sabotażu. Maszyna 
z siedmioma wrzecionami, na której pracowałem, stała w 12 
metrowej sali, chyba było to najwyższe i największe pomiesz-
czenie z 30 maszynami. Praca była nieporównywalnie cięższa 
niż w Portz. Z sufitu spadały mniejsze i większe kamienie, 
woda kapała na głowę. Jeśli pracowało się na dzienną zmianę, 
nie mogliśmy się cieszyć słońcem. Wychodziliśmy ze szczytu 
góry o 5 rano przy gwiazdach, szliśmy w dół trawersami, by 
rozpocząć pracę o 6, wracaliśmy o 18 przy wieczornym niebie.
- Kiedy rozpoczęła się właściwa  produkcja w Königswinter?
- Produkcja ruszyła w styczniu 1945 roku, ale w listopadzie za-
częto powolne przygotowania do przenosin. Pojechałem tam 
nawet raz  z innymi robotnikami, by montować maszyny. Pa-
miętam, jakie wrażenie zrobiły na nas winnice rozpościerające 
się na wzgórzach i szeroka wstęga Renu.
- A czy was przewieziono wcześniej, przed styczniem?                                                   
- Ewakuacja z Portz - Urbach trwała kilka tygodni. Na cięża-
rówkach sukcesywnie przewożono obrabiarki z robotnikami. 
Ja byłem w ostatniej grupie ewakuowanej około dwóch tygodni 
przed Bożym Narodzeniem. Jechaliśmy nie tylko z maszyna-
mi, ale  na samochód załadowano też ziemniaki, kwaki, cebulę, 
marchew dla kuchni. Podczas tej podróży każdy z nas zaczął 
upychać te warzywa, gdzie się dało, pod koszulę, do spodni, 
myśląc o zabezpieczeniu się na później. Przecież stale byliśmy 
głodni. Nie upłynęło wiele czasu po przyjeździe, gdy kazano 
nam stawić się przed stołówką. Ktoś zauważył, że brakuje ja-

rzyn i wtedy przyszedł dyrektor Schierberg. Wygłosił bardzo 
ostrą mowę, że Niemcy ciężko pracują, że jest tuż przed świę-
tami i jedzenia powinno wystarczyć dla   wszystkich, a myśmy 
je ukradli! Po przemowie padł rozkaz  skierowany do policji 
zakładowej: Rozstrzelać ich! A w naszą stronę: W prawo zwrot. 
Zaprowadzono nas, trzęsących się ze strachu, w głąb lasu, tam 
postaliśmy jakiś czas i rozkaz odwołano. Może chciano nas po-
straszyć, a może naprawdę rozstrzelać, ale skąd wzięliby wte-
dy takich wykwalifikowanych robotników? W każdym razie 
myśleliśmy, że to nasze ostatnie chwile… 
- Jak wyglądały warunki zakwaterowania?
- Mieszkaliśmy na szczycie góry, stanowiąc żywą tarczę dla 
fabryki. Gdyby alianci chcieli unicestwić Aero – Stahl, musie-
liby zbombardować nasz obóz pracy. Robotnicy pracujący na 
zmianie pod ziemią byli bezpieczni, ale odpoczywający, by 
zginęli. Koszary, ogrodzone drutem kolczastym, znajdowa-
ły się w lesie, nad drzewami rozciągnięto siatkę maskującą, 
na nią narzucono gałęzie.  Murowane budynki pomalowano 
maskującą zielono - brązową farbą, by wtopiły się w teren. 
Strop pomieszczeń miał może 3 metry wysokości. W jednej 
sali na piętrowych łóżkach mieszkało około 80 osób. Spaliśmy 
na słomie. Dano nam dwa koce, jeden by położyć na słomie, 
drugi do przykrycia. Była zima, nocą temperatura spadała. 

Pytajcie! Rozmawiajcie!
Jest 1944 rok. Na wojennej scenie pojawiają się nowi rozgrywający – wojska aliantów. A fabryka Areo – Stahl nie-
zmiennie produkuje części do  samolotów niemieckiej armii. Niezmiennie jej pracownikiem jest Stanisław Szczepań-
ski. Po Andrychowie, Portz – Urbach szykuje się kolejna ewakuacja. Tym razem fabryka zostanie ukryta w grotach skal-
nych, a produkcja odbywać się będzie wśród stalaktytów i stalagmitów. Nie znaczy to, że robotnicy będą zachwyceni 
warunkami pracy… Zapraszając do lektury kolejnej części wspomnień Stanisława Szczepańskiego, przypominamy, że 
nasze łamy są zawsze otwarte dla Państwa opowieści.    

Jadwiga Janus

WSPOMNIENIA STANISŁAWA SZCZEPAŃSKIEGO
- w rozmowie z córką Renatą Szczepańską – Potempą, Cz. 5

Wejście do fabryki w Konigswinter z marca 1945 r. wykonane 
przez żołnierzy US Army
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Kiedy w sali oddychało kilkadziesiąt osób, na stropie two-
rzył się lód o grubości kilku milimetrów. W dzień, gdy słońce 
nagrzało dach, woda kapała na koce i słomę. Mieliśmy jeden 
mały piecyk do ogrzania, wszystko było wilgotne, nic dziw-
nego, że pojawiło się robactwo i wszy, czego nie zaznaliśmy 
w Portz-Urbach. Woda w strumieniu była u podnóża góry, 
przynosiliśmy  ją w niedzielę i staraliśmy się podgrzać na pie-
cyku w puszkach po marmoladzie. Licząc, że jeśli wygotuje-
my bieliznę, robactwo zniknie.
- O jedzenie aż boję się pytać…
- Wyżywienie było bardzo kiepskie. Krążyło wśród nas po-
wiedzenie: Za dużo, żeby umrzeć, za mało żeby żyć. Nawet 
po polsku śpiewaliśmy: „Jesteśmy głodni, jesteśmy godni, 
jesteśmy głodni cały dzień”. Kilka dni przed 16 marca, gdy 
zakład zakończył produkcję, prawie nic nie jedliśmy, oprócz 
znalezionych ziemniaków.
- Czy jeszcze miałeś jakiś kontakt z rodzicami?
- W grudniu 1944 przyszły listy  od rodziców z jakimiś mar-
kami w kopercie. 17 stycznia 1945 dostałem list, w który ojciec 
pisał, że lada moment do Andrychowa wkroczą Rosjanie, bo 
słychać strzały z karabinów maszynowych, że jest to pewnie 
ostatnia wiadomość i nie wiadomo, kiedy się zobaczymy.
- Otrzymane marki pewnie zostały na później, bo chyba nie 
dało się opuszczać obozu?
 - Co prawda baraki na szczycie otoczono drutem kolcza-
stym, lecz w miarę upływu czasu drut przecięto, wydeptano 
ścieżkę, gdzie chodziliśmy po wodę i do miasta. Nie wolno 
było, ale Niemcy, o dziwo, to tolerowali. Udawało się do cza-
su. Miałem ze sobą ubranie na powrót do kraju i czasem się 
w nie przebierałem, by nie rzucać się w oczy, gdy szedłem 
po chleb do  małego sklepu na obrzeżach Königswinter. Gdy 
listy z Polski przestały  przychodzić, zostaliśmy całkowicie 
odcięci od wiadomości ze świata. Byliśmy ciekawi, co się 
dzieje. Kupowałem  też gazety i czytaliśmy je w baraku. Do-
wiedzieliśmy się, że Rosjanie są w Katowicach, idą w stronę 
Opola i Wrocławia. Pisano też o ciężkich walkach w rejonie 
Żywca i Pszczyny, Bielska. Do głowy przychodziły najczar-
niejsze myśli, czy Andrychów jeszcze stoi, czy ktoś z bliskich 
przeżył, czy jest do czego wracać.
- Alianci wiedzieli o fabryce i nie bombardowali tych tere-
nów?
- Nieopodal Königswinter leżało uzdrowiskowe miasteczko 
Bad Godesberg, dzisiaj stanowiące dzielnicę Bonn. Widzieli-
śmy je z góry, przy dobrej widoczności, jak na dłoni.  Pewne-
go razu alianci przeprowadzili na nie nalot, naszym oczom 
ukazało się morze płomieni. Coś przerażającego! Za kilka dni 
w fabryce patrzymy, a niektóre Rosjanki i Rosjanie ubrani są 
jakoś odświętnie, inaczej niż zawsze, kapelusik, sukienka… 
Co się okazało. Kilku robotników po tym bombardowaniu 
wybrało się do Bad Godesberg na szaber. Nie jest to chlubne. 
Kiedy Niemcy się o tym dowiedzieli, przeprowadzili w ba-
rakach rewizję. Pojawiło się wojsko i policja, rozpoczęło się 
przeszukiwanie tego, co kto ma, bo choć strażnicy tolerowali 
nasze drobne zakupy, po tym szabrze miarka się przebrała. 
Na początku znaleziono u kogoś chleb, zaczęło się bicie, bo 
nie dochodzono skąd ten chleb, wiadomo, że nie przydzia-
łowy, więc pewnie z kradzieży. Krzyki, wyrzucanie siana 
z łóżek, zawartości walizek, tobołków. Miałem chleb, który 
kupiłem wcześniej, więc blady strach padł na mnie. Moje 
łóżko było ostatnie. Z kolegą, z którym  dzieliłem się tym, 
co miałem, zaczęliśmy się napychać chlebem. Rozrywaliśmy 
kawały, stojąc prawie na baczność, gdy oni zajęci byli rewi-
zją. Byle szybciej! W ciągu paru minut zjedliśmy prawie cały 
bochenek. Gdy doszli do mnie nie mogłem mówić, ale byłem 

uratowany. W rezultacie zabrano tych, u których znaleziono 
rzeczy zrabowane w Bad Godesberg i nigdy więcej ich nie zo-
baczyliśmy.
- Odchorowałeś to? 
- No jasne!  Żołądek odzwyczaił się od takich ilości jedzenia. 
Cieszyłem się, że mam zapas  na tydzień, dwa, po kromecz-
ce na jakiś czas, na wzmocnienie się. A tu nici z planów.
-  Mówiłeś, że niewolnicza praca w Königswinter trwała 
do marca 1945.
- Mimo że Amerykanie zbliżali się, rytm pracy nie został za-
burzony. 16 marca 1945 jestem pod ziemią na rannej zmia-
nie. W przedpołudniowych godzinach rozlegają się syreny 
oznaczające koniec pracy. Niemiecki nadzór każe wyłączać 
maszyny i opuszczać sztolnie. Dostajemy rozkaz udać się 
na górę do obozu. Po drodze słyszymy strzały, wybuchy. 
Okazuje się, że Amerykanie zajęli Bad Godesberg i toczą się 
walki uliczne. Doszliśmy na szczyt wzgórza i zobaczyliśmy 
ustawioną na placu apelowym nocną zmianę, gotową do 
wyjścia. Pada rozkaz: 5 minut na spakowanie i ewakuacja! 
Wtedy decyduję, by nie zabierać walizki z którą trudno się 
idzie. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, jak mądra to była de-
cyzja. Dobytek pakuję do koca, robię tobołek, biorę kij na 
ramię i wychodzę na plac. Pod eskortą schodzimy z góry, 
na przełaj. Wychodzimy na szosę i w kolumnie przemiesz-
czamy się w nieznanym kierunku. Nastroje niewesołe, bo  
liczyliśmy, że  ocalejmy, bo Amerykanie już blisko, że lada 
chwila koniec wojny; a tu na szosę i dalej z Niemcami w nie-
znanym kierunku. Doszliśmy w kolumnie do autostrady, 
którą przemieszczały się wojska niemieckie. My bokiem 
posuwamy  się w stronę Siegburga. Jesteśmy głodni, od 
wieczora poprzedniego dnia nic nie jedliśmy. Ściemnia się, 
gdy nagle ktoś zauważył na polu kopce do przechowywania 
ziemniaków, buraków, cebuli. Ruszyliśmy w ich kierunku, 
nie bacząc na niemieckie ostrzegawcze strzały. Kto wygrze-
bał spod ziemi zakopcowane warzywa, częściowo zmarz-
nięte, ze śniegiem, takie zjadał.  Dotarliśmy do Siegburga. 
Zaprowadzono nas do fabryki bawełny, kazano siadać. Za-
mykają się drzwi. Jeszcze z nami jest policja zakładowa Aero 
– Stahl. Noc. Po pewnym czasie przychodzą policjanci z mia-
sta, otwierają bramy i każą się wynosić. Mówią: My was 
tu nie chcemy. Wychodzimy, nie wiadomo kto prowadzi. 
Chaos. Idziemy uliczkami Siegburga, dochodzimy do sta-
rego kościoła. W środku pełno ludzi, kobiety, dzieci, łóżka. 
Rankiem zobaczyliśmy, bo ze mną był kuzyn Henryk Pikoń, 
że z naszej policji zakładowej nie ma nikogo. Prawdopodob-
nie uciekli. Jesteśmy pilnowani, ale przez nieznanych straż-
ników. Po krótkiej ocenie sytuacji, decydujemy, by zmienić 
odzież roboczą w prywatne ubrania. Wówczas łatwiej wto-
pimy się w tłum. Wchodzimy do kościoła w celu przebra-
nia. Ledwo skończyliśmy, czujemy, że wszystko się wali. 
Bombardowanie, kościół został trafiony.  Sufit spada, belki 
lecą. Kuzyna stojącego obok nie widziałem, tyle było kurzu 
i pyłu. Usłyszałem tylko: Staszek, żyjesz?  Jak żeśmy stamtąd 
uszli z życiem, do dzisiaj nie wiem.  Pył opadł, patrzymy,  
a  kościół w gruzach. Kto żyje ucieka przed bombardowaniem. 
Biegliśmy dość długo. Gdy się zatrzymaliśmy, zobaczyli-
śmy, że jest nas dziewięciu: Jan Dąbek, Jasiu Nowak, Sta-
szek Haczyk, Władek Lachendro, Władek Magiera, Stefan 
Talar, Roman Pabiś, Henryk i ja. Miałem mapę niemiecką 
i po naradzie powzięliśmy decyzję, że idziemy na wschód. 
Ruszyliśmy. Koło drogi stał drewniany krzyż. I tu  wszyscy, 
bez namawiania, jak jeden mąż, poklękaliśmy i zaczęliśmy 
się modlić. Dziękowaliśmy za to, że jesteśmy wolni i uszli-
śmy z życiem. 
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Od stycznia 2021 roku na terenie Powiatu Wadowickiego – 
na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłat-
nej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywa-
telskim oraz edukacji prawnej – działają bowiem 3 punkty 
nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego, obejmujących swoim zasięgiem wszystkie 
10 gmin powiatu. Są one finansowane z budżetu państwa.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą 
uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przy-
sługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej 
obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępo-
waniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym 
lub sądowoadministracyjnym lub wskazanie osobie upraw-
nionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub 
sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa 
w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym 
się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism 
w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, 
lub nieodpłatną mediację, sporządzenie projektu pisma 
o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie peł-
nomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustano-
wienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego 
lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadmi-
nistracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowa-
nia i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem spra-
wy na drogę sądową.
 
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie 
jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, 
w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową dzia-
łalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu 
ostatniego roku. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nie-
odpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest 
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba 
korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłat-
nego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie 
o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. 
Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: działa-
nia dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby upraw-
nionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby 
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na 
niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwią-

zywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządze-
nie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc 
w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 
obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych 
i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpie-
czenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 
obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
– poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach sko-
rzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, 
w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynika-
jących;
– przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku 
o przeprowadzenie mediacji;
przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postę-
powania mediacyjnego w sprawie karnej;
– przeprowadzenie mediacji;
– udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o za-
twierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
– sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu 
sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
– zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron wy-
stępuje przemoc.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się 
według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. 
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejno-
ści udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcze-
nia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem podanym 
do zapisów.
REJESTRACJA TELEFONICZNA: tel. 33 87 34 278
Więcej informacji nt. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieod-
płatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej 
mediacji w 2021 r. można znaleźć na stronie Ministerstwa 
Sprawiedliwości.

Szczegółowe informacje można uzyskać również pod nu-
merami telefonu :
– punkt w Andrychowie: 33/ 842-99-12,
– punkt w Wadowicach: 33/ 879-14-14,
– punkt w Kalwarii Zebrzydowskiej: 503-836-346.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Andrychów do korzysta-
nia z nieodpłatnego poradnictwa prawnego.

Źródło: UM w Andrychowie

Nieodpłatna pomoc prawna
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie ma przyjemność poinformować Państwa, że 
dla mieszkańców Gminy Andrychów istnieje możliwość skorzystania z darmowej pomocy prawnej adwokatów lub 
radców prawnych.
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Audycje historyczne 
 w każdą środę o 12.00

„Książkobranie”

KUPON IV
Wydanie wrześniowe

Hasło:

- Nazwa wydarzenia nawiązuje do tradycji Paryskiego Salonu Sztuki, który był wy-
znacznikiem kierunków i mód panujących w sztuce od XIX wieku. Sama wystawa to 
lokalna tradycja prezentowania najnowszych dokonań twórców związanych z Oświę-
cimiem, którą zapoczątkowała w latach dziewięćdziesiątych XX wieku Galeria Sztuki 
Pro Arte Haliny Kozioł. Od wielu lat wystawa prezentowana jest w galerii „Tyle świa-
tów” Oświęcimskiego Centrum Kultury, objęta jest patronatem Prezydenta Miasta 
Oświęcim i towarzyszy obchodom święta miasta – informuje organizator.
- Salon Sztuki jest okazją do zaznaczenia, jak istotna dla miasta jest sztuka i jej 
obecność w życiu społeczności. Artyści tworząc, poszerzają horyzonty odbiorców, 
a wystawa jest odbiciem czasów, w których żyjemy – Magdalena Prochowska, 
kurator wystawy. Ekspozycja czynna do 17 października 2021 roku.

p Fot. Zbyszek Bury

Rzeźby Zbyszka Burego 
na wystawie w Oświęcimiu

Od 4 września w galerii „Tyle światów” Oświęcimskiego Centrum Kultury otwarta 
jest wystawa „IV Oświęcimski Salon Sztuki”. Wśród prac 33 artystów swoje naj-
nowsze rzeźby w drewnie prezentuje również Zbyszek Bury z Roczyn. 
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Przed nami, jak co miesiąc, kolejny krótki przegląd artykułów, które przez ostatnie 30 lat ukazały się na łamach „No-
win Andrychowskich”. Tym razem przypomnimy m.in. o planach utworzenia w Andrychowie na początku lat 90. XX 
w. szpitala, pierwszych automatach komórkowych w naszej gminie, czy remoncie Placu Mickiewicza po przeniesieniu 
dworca autobusowego i związanej z tym zmianie ruchu w centrum miasta. Nie zabraknie wspominek dotyczących 
pierwszego organizowanego w Andrychowie ogólnopolskiego przeglądu piosenki turystycznej „Piostur Gorol Song”, 
a także typowo „wrześniowych” tematów w postaci relacji z obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej. Na za-
kończenie kilka rad w związku z rozpoczęciem jesiennego sezonu grzybobrania – dobrych wskazówek nigdy za wiele!

wybrała i opracowała Daria Rusin

Z lektury starych „Nowin”

2017

1993

1991
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Propozycje książkowe Miejskiej Biblioteki Publicznej

Propozycje płytowe sklepu muzycznego „Mikrus”

Kto lepiej od miejscowego kota zna 
wszystkie lokalne zakamarki i tajem-
nice? Japoński kot Kotaru zaprasza na 
wyprawę kocimi ścieżkami po Kraju 
Kwitnącej Wiśni. Na ponad 100 niezwy-
kle klimatycznych ilustracjach Kotaru 
poprowadzi czytelników przez japoń-
ską historię i współczesność, pokazując 
historię, zwyczaje, architekturę i co naj-
ważniejsze – mieszkańców. Nauczy nas 
też trochę mówić po japońsku! Matane! 
(Do zobaczenia!). [mamania.pl]

„Spotkanie w Positano”
Goliarda Sapienza

Goliarda przybywa do Positano, aby 
poznać okolicę pod kątem przyszłego 
filmu. Spotyka tam Ericę Beneventano, 
uroczą zamożną wdowę, posiadaczkę 
spektakularnej willi, nazywaną przez lo-
kalnych mieszkańców „księżną”. Wiele 
je dzieli, jednak z czasem coraz bardziej 
zbliżają się do siebie, ujawniając przed 
sobą nawzajem coraz głębsze uczucia, 
emocje i konflikty z przeszłości. Nawią-
zują fascynującą, niesamowicie porusza-
jącą przyjaźń, przepełnioną tajemnicami 
i tęsknotą. [wydawnictwokobiece.pl]

„Cień utraconego świata” 
James Islington

Oto świat, w którym magia jest oczywi-
sta, niczym istnienie dobra i zła. I po-
dobnie jak zło, do cna znienawidzona.
Oto świat, który za chwilę przestanie 
istnieć. Z północy nadciąga zagłada, 
a jedyne, co może stawić jej czoła to 
właśnie wzgardzona i osłabiona magia.
Młody Davian wyrusza w niebezpiecz-
ną podróż na północ. U boku ma przyja-
ciela a za plecami zostawia zniszczenie, 
śmierć i grozę. 
[fabrykaslow.com.pl]

„Kocie ścieżki. Japonia” 
Jolanta Jaworska

Pierwszy od 6 lat album Iron Maiden. 
To 17. płyta w dorobku metalowej 
legendy. Materiał zarejestrowany 
został w Paryżu, a nad brzmieniem 
czuwali producent Kevin Shirley 
oraz Steve Harris. Wydawnictwo 
promuje singiel „The Writing On 
The Wall”, który wraz animowanym 
klipem ukazał się 15 lipca. [empik.
com]

Odrzutowce i kowery” to dwupłyto-
we wydawnictwo Happysad zawie-
rające 14 utworów podsumowujących 
20 letnią działalność zespołu. Nie jest 
to jednak zwykły zbiór „greatest hits”. 
Odrzutowcami nazwano utwory ni-
gdy wcześniej nie publikowane, które 
z różnych względów nie miały szczę-
ścia znaleźć się na regularnych płytach, 
a kowery to najbardziej znane utwory 
Happysad po odważnym liftingu aran-
żacyjnym. [empik.com]

Happysad 
„Odrzutowce i kowery”

Kombii 
„5”

Po 5 latach przerwy zespół Kombii po-
wraca z nowym albumem. - To trwało 
dość długo, było sporo różnych pertur-
bacji i na koniec jeszcze pandemia… ale 
jest! – komentuje Grzegorz Skawiński. 
- Płytę podzieliliśmy między dwóch producen-
tów, co zaowocowało dwoma odsłonami nasze-
go brzmienia… Jedna część ewidentnie nawią-
zuje do lat 80-tych i jest mocno elektroniczna, 
a druga pop-rockowa, bardziej gitarowa, co 
jest przecież dla nas naturalne. Poruszamy się 
swobodnie w obu stylach…[empik.com]

Iron Maiden 
„Senjutsu”
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Konkurs na antenie Radia Andrychów!

różności

Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Andrychowie

ul. Metalowców 10, Gabinet 2-03

9.09.2021 r. (czwartek) 14:30-19:00
13.09.2021 r. (poniedziałek) 8:30-12:30 

15.09.2021 r. (środa) 8:00-12:30 
16.09.2021 r. (czwartek) 8:00-12:30

20.09.2021 r. (poniedziałek) 11:00-15:00 
22.09.2021 r. (środa) 14:30-19:00 

23.09.2021 r. (czwartek) 14:30-19:00
27.09.2021 r. (poniedziałek) 8:30-12:30 

29.09.2021 r. (środa) 8:00-12:30

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

Któraś z agend Polskich Kolei Państwowych (pewnie Polskie 
Linie Kolejowe, nie wyznaję się w obecnej, rozdrobnionej 
strukturze PKP) prowadzi gruntowne prace remontowe linii 
Kraków – Bielsko-Biała. Linia ta, zbudowana w drugiej poło-
wie XIX wieku (pierwszy pociąg z Bielska przyjechał do An-
drychowa w roku 1887) zawiera mnóstwo ostrych zakrętów, 
bo prowadzona jest, praktycznie rzecz biorąc, po poziomicy. 
Tak było bowiem najtaniej, wszelkie wiadukty, estakady, czy 
inne obiekty inżynierskie przecież kosztują. I to nie mało. Żad-
na z modernizacji, które dotychczas były prowadzone, nie do-
tyczyła przebiegu linii, a jedynie wymiany torów, elektryfikacji 
itp. W ramach bieżącego remontu kolej zdecydowała się co 
prawda na dwie ważne korekty, a mianowicie umożliwiono 
rezygnację z czasochłonnej zmiany kierunku jazdy na stacjach 
Kalwaria Zebrzydowska i Kraków-Płaszów, ale, tak czy ina-
czej, pociągi nie będą się jednak poruszały znacznie prędzej 
niż dotychczas. Wyremontowaną już trasę Andrychów – Biel-
sko-Biała o długości ok. 28 km pokonuje pociąg w ciągu 49 
minut, co po przeliczeniu daje średnią prędkość ok. 34 km/
godz. Adam Wiktor, w swej nie wydanej drukiem broszurze: 
„Kolej Bielsko-Kalwaria 1884 - 2003” pisał, że w XIX w. pociągi 
poruszały się niewiele wolniej, bo z prędkością 20 – 25 km/
godz. Tymczasem „Gazeta Wyborcza” doniosła, że po remon-
cie trasy Kraków-Katowice (ok. 80 km), pociągi, jeszcze w tym 
roku, będą ją pokonywać w 45 min, co daje średnią prędkość 
przeszło 105 km/godz.
Dla porównania: już w roku 1850 pociąg z lokomotywą parową 
osiągnął w Wielkiej Brytanii rekordową prędkość 125 km/godz., 
a sto lat później, w roku 1955, pociąg z lokomotywą elektryczną 
we Francji – 320 km/godz. Z moich przewidywań wynika, że 
spore wydatki, poniesione przez PKP na modernizację linii Kra-
ków – Bielsko-Biała nigdy się nie zwrócą, bo podróżni będą na-
dal wybierać, jako szybszy, transport drogowy: własnym samo-
chodem, lub busem, a pociągi będą – poza powietrzem – wozić 
po paru pasażerów w kilku wagonowym składzie. A szkoda, bo 
gdyby ktoś pomyślał, to zdecydowałby o wydaniu większych co 
prawda pieniędzy, ale w efekcie pociągi, jeżdżące z prędkościa-
mi godnymi XXI a nie XIX wieku, byłyby naprawdę konkurencją 
dla samochodów. Miałoby to także pozytywne skutki ekologicz-
ne. Zaś zupełnie bez komentarza pozostawiam wstydliwy fakt, 
że w ramach trwającego remontu nie doczekał się przebudowy 
zabytkowy, dziewiętnastowieczny wiadukt w Kleczy, będący 
udręką dla wysokich  TIR-ów.

Andrzej Fryś

Andrychowskim okiem

Nie wróżę kolejom sukcesu
Dziś nikt nie marzy o korzystaniu
z komunikacyjnego skansenu
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Chodziło o to, że Dyrektor Karatnicki (piszący swe andry-
chowskie wspomnienia najprawdopodobniej trzydzieści 
lat po opisywanych wydarzeniach, więc miał prawo się 
pomylić) podał że w 1946 roku otwarto przy ówczesnych 
Państwowych Zakładach Metalurgicznych technikum me-
chaniczne. Rację ma oczywiście J. Zaremba, Szkoła Przemy-
słowa Państwowych Zakładów Metalurgicznych w Andrychowie, 
powstała decyzją Ministerstwa Przemysłu i Handlu w lu-
tym 1947,  zaś techni-
kum dla pracujących 
dopiero we wrześniu 
1951, a technikum 
dzienne w roku szkol-
nym 1962/63. 
Teraz, po wielu prze-
kształceniach, ta szko-
ła nazywa się Centrum 
Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego. 
Pierwszym jej dy-
rektorem był Roman 
Błocki, który łączył 
obowiązki z funkcją 
dyrektora techniczne-

go P.Z.M., a po nim, przez niespełna 20 lat, Adam Wiktor. 
Od roku 1985 szkoła nosi imię Tadeusza Kotarbińskiego, 
skąd potoczna nazwa szkoły „Kotarbin”.
W rozmowie z Józefem Zarembą uznaliśmy, że warto 
poświęcić kilka słów początkom szkół zawodowych w An-
drychowie, co też postaram się uczynić:
Niewątpliwie najstarszą placówką tego typu była założo-
na w roku 1910, po trwających od roku 1887 staraniach  
radnych Rady Miejskiej, Uzupełniająca Szkoła Przemysło-
wa, nadzorowana 
przez galicyjską 
c.k. Radę Szkolną 
Krajową. W szko-
le tej był tzw. kurs 
przygotowawczy, 
przeznaczony dla 
osób, które nie 
ukończyły szkoły 
podstawowej, lub 
w ogóle do niej nie 
chodziły, a także 
dwuklasowy kurs 
przemysłowy. Do 
szkoły uczęszczały 
osoby, które pobie-
rały naukę zawo-
du u miejscowych 
rzemieś ln ików. 
Nauka była bez-
płatna, ponadto 
uczniowie otrzy-
mywali – także 
gratis – książki 
i pomoce szkolne. 
Zajęcia były or-
ganizowane pięć 
razy w tygodniu 
i trwały od go-
dziny 1800 do 2000. 

Z Józefem Zarembą o początkach 
andrychowskich szkół zawodowych

Józef Zaremba, osiemdziesięciosześcioletni 
dziś andrychowianin, podczas pracy 
w WSW Andoria zajmował się między innymi 
szkoleniem zawodowym, a w latach 1971-
1990 był kierownikiem warsztatów szkolnych 
w przyzakładowym Zespole Szkół Technicznych. 
W lipcu b.r., odwiedził on naszą redakcję i zwrócił 
uwagę na to, że w odcinek wspomnień Romana 
Karatnickiego, opublikowany w „Nowinach” z  
lipca b.r., wkradł się błąd. Józef Zaremba w Redakcji Radia Andrychów. Fot. Andrzej Fryś

Tablica przy bramie Państwowych Za-
kładów Metalurgicznych foto A. Stuglik, 
w zbiorach Archiwum w Bielsku Białej

Tablica na ścianie Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego, poświęcona patronowi szkoły foto A. Fryś

Strona tytułowa Sprawozdania kie-
rownictwa Uzupełniającej Szkoły 
Przemysłowej (sprawozdanie w zbio-
rach Miejskiej Biblioteki Publicznej)
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Wśród nauczycieli szkoły 
można natrafić na nazwiska 
Franciszka Zimnala (który 
szkołą kierował) i Ferdynan-
da Pachla (uczył rachunków 
i stylistyki, później także był 
kierownikiem). Warto dodać, 
że F. Pachel został – w uzna-
niu zasług – Honorowym 
Obywatelem Miasta Andry-
chowa. W roku 1930 placów-
ka przyjęła nazwę Publiczna 
Szkoła Dokształcająca Zawo-
dowa w Andrychowie i aż do 
wybuchu wojny kierowana 
była przez Józefa Nowakow-
skiego.
Kolejną spadkobierczynią 
była założona po wojnie „ku-
ratoryjna” szkoła zawodo-
wa, której uczniowie fachów 
metalowych mieli naukę 
praktyczną w warsztacie rze-
mieślniczym Stefana Klimali. 
Warsztat ten znajdował się 
w kamienicy przy Rynku, 
którą w roku 1978 kupił Za-
kład Doskonalenia Zawodo-
wego w Katowicach. Dziś 
w tym budynku działa Zespół 
Szkół im. Armii Krajowej.
Tkalnia Braci Czeczowiczka, 
mimo że była, jak na tam-
te czasy, dużą fabryką,  nie 
utworzyła instytucjonalnej 
przyfabrycznej szkoły zawo-
dowej. W zakładzie organizo-
wano natomiast „Kurs nauki 
teorii tkactwa dla wyrobów ba-
wełnianych” na którym uczył 
Wawrzyniec Gubała, a zaję-
cia praktyczne nadzorował 
Karol Opałko. Nauka trwała 
trzy lata, zajęcia odbywały 
się trzy razy w tygodniu od 
godziny 1800 do 2200. W roku 
1937 Tkalnia Czeczowiczków 
doprowadziła do utworzenia 
oddziału tkackiego we wspo-
mnianej wyżej Publicznej 
Szkole Dokształcającej Zawo-
dowej.
Dopiero po wojnie, 5 lipca 1949 
r., ówczesne Ministerstwo 
Przemysłu i Handlu powo-
łało „Szkołę Przemysłową Pań-
stwowych Zakładów Przemysłu 
Bawełnianego w Andrychowie”. 
Pierwszym jej dyrektorem był 
nauczyciel, patriota i działacz 

Świadectwo ukończenia kursu nauki tkactwa dla wyrobów bawełnianych, organizowa-
nego w Fabryce Braci Czeczowiczka

społeczny Tadeusz Wolf, patron jednej z an-
drychowskich ulic. Dziś szkoła ta, zwana 
potocznie „bawełnianką” nosi oficjalną na-
zwę Zespół Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej 
w Andrychowie.

Andrzej Fryś

Przy pisania tekstu korzystałem z infor-
macji zawartych na stronach interneto-
wych Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Andrychowie, Zespo-
łu Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej 
w Andrychowie, oraz ZDZ w Katowi-
cach, a także z artykułów Adama Wiktora 
w starych numerach  „Nowin”
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Andrychowianie latem solidnie wzmocnili drużynę, zwłasz-
cza w formacji ofensywnej, i na efekty nie trzeba było dłu-
go czekać. Nowi gracze, czyli Eryk Ceglarz, Kamil Koziołek 
czy Dawid Nagi już trafiają do siatki i zapewniają Beskido-
wi czwartoligowe punkty. A w odwodzie wciąż czeka Karol 
Lewandowski, który dochodzi do formy po kontuzji, a na 
papierze jest kolejnym bardzo wartościowym i doświadczo-
nym zawodnikiem ofensywnym. Co więcej, wzmocnienia w 
ataku idą w parze ze skuteczną grą defensywną Beskidu, bo 
w pierwszych pięciu meczach andrychowianie stracili tylko 
dwie bramki, w tym jedną z karnego, co jest najlepszym wy-
nikiem w całej stawce.
W rundzie jesiennej Beskid pozostawił już w pokonanym 
polu MKS Trzebinia 3:0, KS Chełmek 3:1, Clepardię Kraków 
4:0, Garbarnię II Kraków 2:0 i Sokoła Kocmyrzów 3:1. Takie 
rezultaty wywindowały andrychowian na pozycję lidera, 
choć jeden mecz mniej ma również niepokonana i faworyzo-
wana Wieczysta Kraków. Komplet zwycięstw ma też po pię-
ciu kolejkach Unia Oświęcim, więc wygląda na to, że walka o 
czołowe lokaty będzie w tym sezonie zacięta. Nie jest jednak 
tajemnicą, że niekwestionowanym faworytem do wygrania 
ligi i wywalczenia awansu jest Wieczysta Kraków, złożona z 
doświadczonych zawodowych piłkarzy, wśród których nie 
brakuje byłych reprezentantów Polski. Tak czy owak pod-
opieczni trenera Tomasza Moskały muszą bić się o czołowe 
lokaty, bo w związku z reorganizacją rozgrywek w Małopol-
sce (jedna grupa IV ligi od przyszłego sezonu, dodatkowy po-
ziom pomiędzy IV ligą a “okręgówką”), Beskid musi celować 
w miejsca powyżej ósmego, aby spokojnie utrzymać się w 
gronie czwartoligowców. Póki co andrychowianie wywiązu-
ją się z tego zadania znakomicie i są w gronie ekip nadających 
ton całym rozgrywkom. 
Najbliższe mecze Beskidu: Jutrzenka Giebułtów (11 września 
o 11, wyjazd), Wiślanie Jaśkowice (15 września o 17, dom), 
Orzeł Ryczów (18 września o 16, wyjazd), Pcimianka Pcim (25 
września o 16, dom), LKS Jawiszowice (3 października o 16, 
wyjazd).

gs Fot. Grzegorz Sroka

Znakomity początek sezonu
Drużyna Beskidu Andrychów rozpoczęła rozgrywki sezonu 
2021/2022 w Keeza IV lidze w piorunującym stylu. Pod-
opieczni trenera Tomasza Moskały w pięciu meczach za-
notowali komplet zwycięstw i objęli pozycję lidera tabeli. 

Juniorzy Beskidu rozpoczęli sezon od porażki z silną Puszczą 
Niepołomice 0:2, ale okazało się, że w drużynie rywali pojawił 
się nieuprawniony zawodnik, więc andrychowianie wygrali 
walkowerem. W drugiej serii Beskid pokonał Okocimskiego 
Brzesko 4:0, by następnie zremisować na trudnym terenie w No-
wym Targu z Podhalem 1:1. W czwartej serii andrychowianie 
zorganizowali sobie trening strzelecki kosztem Limanovii Lima-
nowa, gromiąc rywali aż 7:1. Siedmiobramkowym dorobkiem 
podzielili się: Karol Kozieł (dwie), Daniel Budka, Michał Misiek, 
Łukasz Wronka, Tomasz Balon oraz Artur Mizera. Takie wyniki 
zapewniły Beskidowi po czterech kolejkach pierwsze miejsce w 
tabeli (choć jeden zaległy mecz miał Bruk-Bet Termalica Niecie-
cza), więc andrychowianie wyprzedzili ekipy z Krakowa, Tar-
nowa czy Nowego Sącza. Najbliższe mecze juniorów Beskidu: 
Pcimianka Pcim (16 września o 17, wyjazd), Grybovia Grybów 
(18 września o 16, dom), Orzeł Myślenice (26 września o 11, wy-
jazd), MKS Trzebinia (2 października o 11, dom). 

gs Fot. Grzegorz Sroka

Juniorzy Beskidu w czołówce
Świetnie rozpoczął się sezon 2021/2022 dla Beskidu An-
drychów w Małopolskiej Lidze Juniorów Starszych. Pod-
opieczni trenera Filipa Kasińskiego po czterech meczach 
wskoczyli na pierwsze miejsce w tabeli, choć nie wszyscy 
rywale rozegrali swoje mecze.

Starcie w Targanicach obfitowało w bramki, bo Halniak po-
stawił trudne warunki złożonej głównie z młodzieży druży-
nie Beskidu. W wyjściowym składzie andrychowian w Targa-
nicach był tylko jeden piłkarz, który wybiega w wyjściowym 
składzie seniorskiej drużyny. Szalona strzelanina rozpoczęła 
się po pół godziny gry. Najpierw Halniak wyszedł na prowa-
dzenie, chwilę później po golu samobójczym zrobił się remis 
1:1, by za kilka minut znów Halniak wygrywał, a następnie 
po raz kolejny remisował (znów po trafieniu samobójczym). 
Przed przerwą targaniczanie zdążyli strzelić jeszcze trzeciego 
gola. Tak więc w przeciągu kilkunastu minut kibice obejrzeli 
aż pięć bramek! W drugiej połowie tyle emocji już nie było. 
Najpierw Halniak podwyższył na 4:2, a później andrycho-
wianie ustalili wynik na 4:3. Tym samym w półfinale lokal-
nego Pucharu Polski melduje się Halniak Targanice, a Beskid 
Andrychów odpada z rozgrywek i nie obroni zdobytego w 
zeszłym sezonie trofeum. Z kolei w innym ćwierćfinałowym 
meczu Huragan Inwałd miał zmierzyć się z Orłem Ryczów, 
ale drużyna z Inwałdu oddała mecz walkowerem.
W półfinale meldują się więc póki co: Skawa Wadowice, któ-
ra już jakiś czas temu pokonała Sokoła Przytkowice, Halniak 
Targanice oraz Orzeł Ryczów. W ostatnim meczu ćwierćfina-
łowym Babia Góra Sucha Beskidzka zmierzy się z Tempem 
Białka 8 września.

gs Fot. Grzegorz Sroka

Halniak wyeliminował Beskid

Trwają rozgrywki Pucharu Polski na szczeblu wadowickiego 
podokręgu, które weszły już w fazę finałową. W drodze do pół-
finałów Halniak Targanice wygrał z Beskidem Andrychów 4:3, 
a Huragan Inwałd walkowerem oddał mecz z Orłem Ryczów.
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W meczu inaugurującym zawody o Puchar Burmistrza Kę-
czanin Kęty pokonał VK Ostrava 3:2. MKS Andrychów uległ 
MCKiS-owi Jaworzno 1:3. W drugim dniu zawodów roze-
grane zostały mecze finałowe. W starciu o pierwsze miejsce 
MCKiS Jaworzno pokonał Kęczanina Kęty 3:0, a w meczu o 
trzecią lokatę MKS Andrychów wygrał z VK Ostrava 3:2. Tym 
samym Puchar Burmistrza wywalczyła drużyna z Jaworzna, 
Kęczanin był drugi, MKS Andrychów trzeci, a ostatnie miej-
sce zajęła drużyna z Czech.

Zawody były pierwszą okazją, by na parkiecie zobaczyć nową 
drużynę MKS-u Andrychów, której trenerem został Tomasz 
Rupik. W składzie seniorów MKS-u znaleźli się dobrze znani 
wychowankowie, a także kilku nowych graczy, którzy dołą-
czyli do andrychowian z innych klubów: Arkadiusz Sordyl 
(atakujący), Jakub Gaweł (przyjmujący), Jakub Krzystanek 
(przyjmujący z AKS Rzeszów), Przemysław Stąsiek (libero 
ze Skry Bełchatów), Wiktor Bylica (libero), Michał Błazenek 
(przyjmujący z Kęczanina), Kamil Bodzek (rozgrywający), 
Jakub Dyrcz (środkowy), Jakub Bochenek (środkowy), Karol 
Jurkowski (środkowy z Trójki Mikołów), Piotr Munik (środ-
kowy), Maciej Maryon (przyjmujący), Karol Gawina (ataku-
jący), Maciej Fijałek (rozgrywający). Ekipa MKS-u przystąpi 
do walki w nowej, zreorganizowanej II lidze, w której zwięk-
szył się zasięg terytorialny “andrychowskiej” grupy - zespoły 
małopolskie mierzą się ze śląskimi oraz podkarpackimi, co 
oznacza bardzo odległe wyjazdy, ale też ciekawych, mocnych 
rywali. MKS Andrychów zmierzy się z następującymi druży-
nami: MCKiS Jaworzno, Karpaty Krosno, Kęczanin Kęty, TKS 
Tychy, MKS Będzin, MKS MOSiR Jasło, Extrans Sędziszów, 
Hutnik Kraków, Volley Rybnik, AT Jastrzębski Węgiel, Błę-
kitni Ropczyce, AKS Rzeszów, MOSiR Dębica. 

Początek rozgrywek ligowych już 25 września. MKS An-
drychów zagra wtedy we własnej hali z AKS-em Rzeszów. 
Pierwszy wyjazd czeka podopiecznych trenera Tomasza Ru-
pika 2 października do Jaworzna. Faza zasadnicza potrwać 
ma do 9 kwietnia przyszłego roku, a po niej rozegrany zosta-
nie bezpośrednio turniej półfinałowy, w którym zagrają po 
dwie  najlepsze ekipy z każdej z grup (nie będzie więc już 
fazy play-off). Po turnieju półfinałowym przyjdzie pora na 
zawody finałowe, które wyłonią dwie drużyny, które wywal-
czą awans do Tauron 1. Ligi. Droga do awansu będzie więc 
nieco krótsza, ale trudniej będzie się do niej zakwalifikować, 
bo trzeba zakończyć ligowe zmagania jako mistrz lub wice-
mistrz swojej grupy.

gs Fot. Grzegorz Sroka

MKS Andrychów 
przed nowym sezonem

Końcem sierpnia zorganizowane zostały siatkarskie roz-
grywki o Puchar Burmistrza Andrychowa. Na parkiecie wal-
czyły męskie drużyny MKS-u Andrychów, Kęczanina Kęty, 
MCKiS-u Jaworzno oraz czeskiego VK Ostrava. Pod siatką 
zaprezentowali się nowi siatkarze andrychowskiej drużyny, 
którzy już wkrótce rozpoczną rozgrywki w nowej, zreorga-
nizowanej II lidze.

Spośród A-klasowiczów najlepszy start zanotował Halniak 
Targanice, który w trzech meczach odniósł dwa zwycięstwa 
(z Amatorem Babica 4:1 i z Olimpią Chocznia 2:1), a jeden raz 
zremisował (z Wikliniarzem Woźniki 1:1). Siedem punktów 
w trzech meczach daje Halniakowi czwartą lokatę. Huragan 
Inwałd wygrał na przestrzeni trzech kolejek tylko raz, 3:0 z 
Borowikiem Bachowice, a trzy punkty na koncie pozwalają 
na zajęcie jedenastej lokaty. Z kolei dwunasta w tabeli Burza 
Roczyny wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo, bo w przecią-
gu trzech kolejek punktowała tylko w formie dwóch remisów 
(1:1 ze Zniczem Sułkowice Bolęcina, 0:0 z Olimpią Chocznia). 
Z kolei Znicz miał po trzech kolejkach tylko jeden punkt za 
wspomniany remis z Burzą, co dawało mu trzynastą lokatę, 
ale piłkarze z Sułkowic Bolęciny raz pauzowali, więc rozegra-
li tylko dwa mecze. 

W B-klasowym towarzystwie na przestrzeni trzech serii spo-
tkań najlepiej spisywał się zespół z Zagórnika. Gronie zanto-
wały dwa zwycięstwa (2:1 z Sokołem Frydrychowice, 9:0 z 
Czarnymi Koziniec) i jedną porażkę, plasując się na miejscu 
czwartym. Ósmy Leskowiec Rzyki raz pauzował, a jeden z 
dwóch rozegranych meczów wygrał 3:1 z Halniakiem II Tar-
ganice. Z kolei wspomniany zespół z Targanic zwyciężył raz, 
pokonując Płomień Sosnowice 2:1 i zajmował miejsce dziesią-
te.

gs Fot. Grzegorz Sroka

Rozgrywki lokalne ruszyły 
w nowym kształcie

Rozpoczęła się runda jesienna sezonu 2021/2022 w Ke-
eza Klasie A i B. Ten sezon jest wyjątkowy, bo A-klasa zo-
stała podzielona na dwie grupy - jedna skupia zespoły 
z okolic Suchej Beskidzkiej i Kalwarii Zebrzydowskiej, a 
druga z okolic Wadowic i Andrychowa. Podobny podział 
zastosowano również na niższym szczeblu.
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AGA

materiał sponsorowany

W największym skrócie:
W 2021 r. 
- odbędą się warsztaty/szkolenia z zakresu archiwistyki, 
  historii mówionej i digitalizacji;
- zostanie wydana publikacja prezentująca historię Hufca Andrychów
  Związku Harcerstwa Polskiego oraz publikacja na temat historii 
  Grupy Twórców „My” wraz z sylwetkami artystów;
- nagramy i wydamy płytę CD Miejskiej Orkiestry Dętej „Andropol” 
   z Andrychowa.
Z kolei w 2022 r. 
- wydamy publikację prezentującą dorobek i 100-letnią historię wyżej 
  wymienionej orkiestry, oraz 
- książkę na temat osiągnięć i historii 9. OSP działających na terenie 
  gminy Andrychów. 
Największe wyzwanie czujemy w związku z publikacją na temat jed-
nostek Ochotniczej Straży Pożarnej dlatego już tego lata rozpoczęliśmy 
przygotowania do jej wydania. Za nami pierwsze spotkania z przed-
stawicielami OSP w Roczynach, Sułkowicach Bolęcinie, Zagórniku, 
Inwałdzie i Targanicach. 
Przeprowadziliśmy w ramach badań terenowych - połączonych z po-
zyskaniem i zabezpieczeniem co najmniej 700 archiwaliów – kilkana-
ście wywiadów nie tylko ze strażakami ale również z przedstawiciela-
mi grupy twórców „My” oraz Hufca ZHP Andrychów. Cieszymy się, 
że pozyskane materiały archiwalne i nagrania audio wzbogacą mate-
riał źródłowy w oparciu, o który powstaną wydawnictwa na temat hi-
storii i działalności wspomnianych organizacji pozarządowych. 
Uruchomiliśmy także „Mobilny Punkt Przyjmowania Archiwaliów”, 
dzięki któremu możemy do Państwa przyjechać ze sprzętem i pracę 
digitalizacji, czy nagrania wywiadu wykonać na miejscu.
Przypominamy: Archiwum Gminy Andrychów powstało z inicjatywy 
tej Fundacji w 2019 r. AGA jest multimedialną bazą materiałów archi-
walnych i źródłem historii mówionej osób związanych z gminą An-
drychów dostępną dla każdego pod adresem aga.edu.pl. Archiwum 
umożliwia dzielenie się wspomnieniami i archiwaliami w formie tek-
stu, obrazu, dźwięku i filmu. 
Szanowni Państwo, archiwum AGA z założenia tworzymy wspólnie. 
Bardzo cenne dla naszego Archiwum (i tym samym dla przyszłych po-

koleń, nie tylko mieszkańców gminy Andrychów) są Państwa wspo-
mnienia – zwłaszcza te z czasów wojny, powojnia, świetności działania 
andrychowskich przedsiębiorstw. Zapraszamy do kontaktu dawnych 
rzemieślników, działaczy społecznych, pracowników oświaty, kultury 
i służby zdrowia, osoby ze wspólnot parafialnych, osoby pracujące nie-
gdyś w handlu, zrzeszone w różnego rodzaju spółdzielniach. Jesteśmy 
bardzo ciekawi Państwa opowieści, historii i wspomnień o dawnym 
Andrychowie, życiu w tym mieście oraz zmianach, jakie w nim zaszły. 
Każdy kto chce ocalić pamiątki z przeszłości może podzielić się swoimi 
archiwaliami z szerszym gronem odbiorców. Jeśli mają Państwo sta-
re (co najmniej z lat 70-80. XX w.), ciekawe, oryginalne fotografie (nie 
kopie) dokumentujące dawne życie w gminie Andrychów prosimy 
o kontakt z nami: telefonicznie - 531 245 785 lub poprzez email - funda-
cjamemo@gmail.com. Osoby działające na rzecz Archiwum zeskanują 
archiwalia na profesjonalnym sprzęcie, opracują i następnie zwrócą 
właścicielowi. Do Archiwum, celem wykonania ich kopii cyfrowych, 
można przekazać oprócz fotografii również wszelkiego rodzaju doku-
menty (pamiętniki, świadectwa szkolne, dyplomy, legitymacje, stare 
listy, pocztówki, telegramy, itp.).  
Dziękujemy serdecznie kolejnym osobom, które odpowiedziały na 
nasze zaproszenie do współtworzenia Archiwum, w tym miesiącu 
szczególnie przedstawicielom grupy twórców „My” – Kazimierzo-
wi Jończemu, Jerzemu Pankowi, Natalii Paw; reprezentantom Hufca 
Andrychów ZHP: Marii Walkowiak oraz Mai Pawińskiej. Serdecznie 
dziękujemy przedstawicielom jednostek OSP w: Roczynach - Elżbiecie 
Osowskiej; Inwałdzie - Adamowi Kołaczykowi, Janowi Lechwarowi, 
Jackowi Lechwarowi, Romanowi Skupieniowi, Marianowi Pałoszo-
wi;  Sułkowicach Bolęcinie - Czesławowi Wojewodzicowi, Arturowi 
Budzie, Adamowi Pietyrze; Zagórniku - Stanisławowi Pękale, Stani-
sławowi Frasiowi, Janowi Polakowi i Mateuszowi Bizoniowi; Targani-
cach – Aleksandrowi Mrzygłódowi i Bronisławowi Wieczorkowi. 
Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej aga.edu.pl oraz 
mediów społecznościowych, gdzie na bieżąco informujemy o aktu-
alnych działaniach Archiwum. Na stronie znajdą Państwo również 
szczegóły dotyczące realizowanego projektu, a przede wszystkim 
wiele interesujących wywiadów, fotografii i dokumentów związanych 
z historią Ziemi Andrychowskiej. 

Archiwum Gminy Andrychów – 
działajmy razem na rzecz lokalnego dziedzictwa kulturowego!

Jak już informowaliśmy w sierpniowym wydaniu „Nowin Andrychowskich” Fundacja „Memo” otrzymała dofinansowanie z Na-
rodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatel-
skich NOWEFIO na lata 2021-2030 na kontynuację projektu: Archiwum Gminy Andrychów (AGA). Wiele będzie się działo!
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zza obiektywu

A przecież to takie proste! 
Wystarczy tylko odszu-
kać odpowiedniego owa-
da, przysiąść cichutko na 
krzesełku, rozłożyć przy 
nim specjalny statyw  
z wysuwanym na bok ra-
mieniem i bardzo powoli 
zbliżać bezlusterkowca  
– spłoszenie modelki, to 
koniec zabawy. Najlepiej 
jak przednia soczew-
ka wyjątkowo ostrego 
obiektywu jest 20 milime-
trów przed owadem. Te-
raz już z górki. Czekamy 
cierpliwie na całkowity 
brak ruchu powietrza 
i za pomocą smartfo-
na połączonego przez  
wi-fi z aparatem wyko-
nujemy około 50 zdjęć  
z krocząca głębią ostrości, 
które łączymy w jeden 
obraz w specjalnym pro-
gramie komputerowym. 
Fotka gotowa!

Jerzy Tomiak   

Prawie doskonałe makro w terenie
„Piękne, perfekcyjne, 
znakomite, mistrzow-
skie, a nawet genial-
ne…” - Takimi epiteta-
mi komentowane są 
w mediach społecz-
nościowych moje ma-
krofotografie tereno-
we. Słowa tym milsze, 
że najczęściej pisane 
przez kolegów po fa-
chu z całej Polski.
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