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Michał Sikorski z nagrodą za profesjonalny debiut aktorski 
Wychowanek inwałdzkiego Teatru Ruchu  „FORMA”  zagrał w filmie „Sonata”

Fot. Mateusz Ochocki, materiały prasowe  Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
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wokół nas

„Szpetna, grzeszna, błogosławiona” 
to zbiór felietonów publikowanych 
w Nowinach Andrychowskim w latach 
2006-2020. Z ponad 150 tekstów autorka 
wybrała blisko 80. Zilustrowała je foto-
grafiami z podróży. Wybrane utwory 
zostały ułożone w sposób pokazują-
cy drogę, jaką przebyła pisarka przez 
te wszystkie lata: jak poznawała samą 
siebie, niezwykłych ludzi, inne kultury 
i miejsca. Podczas tej niezwykłej podró-
ży Jadwiga Janus zawsze miała towarzy-
szy. Byli nimi czytelnicy Nowin Andry-
chowskich. – Ten lokalny miesięcznik od 
dwudziestu lat jest moją agorą przez ten cały 

czas pozwala mi na swobodę myśli i odczuć – 
mówiła pisarka.
„Szpetna, grzeszna, błogosławiona” to ty-
tuł jednego z felietonów sprzed dziesięciu 
lat. „Szpetni i grzeszni się rodzimy, żyje-
my i tacy umieramy. Błogosławionymi się 
stajemy. Niestety, nie obligatoryjnie, ale za 
sprawą zasług. Szczególnie wobec drugiego 
człowieka” – czytamy we wstępie książ-
ki. Czytelnicy powinni mieć świado-
mość właśnie tych zasług. 
Premiera książki pierwotnie miała mieć 
miejsce w grudniu 2020. Z uwagi na 
pandemię została przełożona. Wyda-
nie samej publikacji mijało się z celem.  

– Bo celem było SPOTKANIE! Człowieka 
z człowiekiem, z wymianą myśli, z uśmie-
chem, z refleksją… – pisze autorka. Cel 
został osiągnięty i zrealizowany w pięk-
nym wydaniu! Wieczór uprzyjemnił 
występ utalentowanej Karoliny Fryt, 
która wykonała m.in. „Balladę o próż-
ności” Piotra Roguckiego oraz swój au-
torski utwór „Skłaniam”. W spotkaniu 
wzięło udział blisko 150 osób: przyja-
ciele, znajomi i nieznajomi. Wszystkich 
łączy jedno – są miłośnikami twórczości 
Jadwigi Janus.

ap Fot. Anna Piotrowska

Spotkanie autorskie z Jadwigą Janus
24 września w sali bankietowej Restauracji „Na Starym Tartaku” odbyło się spotkanie połączone z promocją książki 
Jadwigi Janus zatytułowanej „Szpetna, grzeszna, błogosławiona”. 

Książka „Szpetna, grzeszna, błogosławiona” dostępna jest w sprzedaży w księgarni B.Marczyński w Andrychowie przy ul. Rynek 4.

Galeria Andrychów wkrótce otwarta

Wkrótce poznamy oficjalną datę otwarcia Galerii Andrychów. Jej budowa jest na zaawansowanym poziomie. Jak 
przekazuje nam Monika Woźniak-Zawioła, dyrektor generalny Equilis w Polsce, obiekt będzie dostępny dla klientów 
w czwartym kwartale tego roku.
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temat miesiąca

Rozmowa z Pauliną Mrzygłód – ekodoradcą Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego

Jak dostać dofinansowanie do wymiany pieca

NOWINY: Rozpoczyna się sezon 
grzewczy, czy w związku z tym wzrasta 
zainteresowanie mieszkańców progra-
mami wspierającymi finansowo wy-
mianę pieców?
Paulina Mrzygłód: - Zdecydowanie tak. 
Mamy mnóstwo zainteresowanych tym 
mieszkańców, którzy przychodzą do nas 
codziennie. I to zainteresowanie wzrasta 
z każdym tygodniem. Wiele osób telefo-
nuje też do nas z pytaniami o możliwość 
uzyskania dofinansowania wymiany 
pieca.
Jak wiele osób odwiedza codziennie 
wasze biuro?
- Średnio bywa to dziesięć osób. Nieste-
ty, wielu zainteresowanych nie jesteśmy 
w stanie przyjąć od razu, dlatego że każ-
dej osobie musimy poświęcić od pół go-
dziny do godziny. Pierwszeństwo mają 
ci, którzy wcześniej telefonicznie umówią 
się z nami na wizytę. Jeśli ktoś chce zała-
twić swoją sprawę, to proszę najpierw za-
dzwonić pod numer: 33 842 99 68. 
Co powinna wiedzieć osoba, która wy-
biera się do was? Mam na myśli takie 
informacje, które można zdobyć zanim 
przyjdzie się wypełnić wniosek.
- Każdą rozmowę z mieszkańcem – czy 
dzwoni do nas, czy osobiście się zjawi 
– zaczynamy od pytania: jakiego typu 
stary piec chce wymienić i na jaki nowy. 
Zdarzają się mieszkańcy, którzy mówią, 

że chcą wymienić piec węglowy na piec 
również węglowy, ale piątej generacji. I tu 
już rozmowa się kończy, bo w Małopolsce 
od 1 stycznia tego roku nie ma dofinan-
sowania dla pieców węglowych. Mówi 
o tym uchwała Sejmiku Wojewódzkiego 
w sprawie przyjęcia Programu ochrony 
powietrza dla województwa małopol-
skiego. Niestety. Warto o tym wiedzieć, 
zanim zaczniemy starania.  
Jakie fundusze wspierają wymianę pie-
ców i termomodernizację budynków?
- Mamy dwa źródła dofinansowania. 
Pierwsze z nich to budżet gminy. W tym 
roku Rada Miejska uchwaliła 500 tys. zł 
na dofinansowanie tych zadań. Dopłata 
do jednej wymiany to średnio 5 000,00 zł. 
Łatwo policzyć, że umów mamy w tym 
roku podpisanych sto. Drugim źródłem 
jest program „Czyste Powietrze”. I na 
ten moment mieszkańcy mogą się starać 
tylko o pieniądze z tego programu ponie-
waż na ten rok mamy już rozdysponowa-
ne fundusze gminne. 
To zanim powiemy o „Czystym Powie-
trzy”, proszę przypomnieć, jak i kie-
dy można się wpisywać do programu 
gminnego, np. na przyszły rok?
- Rozpoczynamy nabór wniosków co 
roku 2 stycznia i trwa on do końca paź-
dziernika. Trzeba jednak pamiętać, że 
obowiązuje tu zasada „kto pierwszy ten 
lepszy”, a na złożonym wniosku liczy się 

data, a nawet godzina złożenia wniosku 
na Dzienniku Podawczym. Ważna jest 
również informacja, że wnioski niezreali-
zowane w danym roku kalendarzowym 
z uwagi na brak środków, nie „przecho-
dzą” do realizacji na rok następny.
Na jak wysoką dopłatę możemy liczyć 
w tych obu programach?
- Jak już wspomniałam, w przypadku 
funduszy gminnych to jest średnio pięć 
tysięcy złotych. Natomiast w ramach 
programu „Czyste Powietrze” są różne 
kwoty w zależności od zadania, a także 
naszych dochodów. Generalnie są dwa 
progi dofinansowania: średnio do 30 proc. 
i do 60 proc. I tu podobnie jak w przypad-
ku funduszy gminnych, najwyższy pro-
centowo poziom dofinansowania jest do 
pomp ciepła i do kotłów na biomasę. Ale 
to się wiąże też z tym, że te inwestycje są 
kosztowniejsze. Wyższe dofinansowanie 
otrzymają też osoby o niskich dochodach, 
poniżej 1563,40 zł na osobę w gospodar-
stwie wieloosobowym i poniżej 2189,04 zł 
na osobę w gospodarstwie jednoosobo-
wym. 
A jakiego typu piece i ich wymiana jest 
dofinansowana?
- Najwięcej umów, mówię teraz o środ-
kach gminnych, mamy na dopłaty do 
wymiany kotłów węglowych na kotły 
gazowe. To jest ok. 95 proc. Natomiast 

Paulina Mrzygłód
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temat miesiąca

NOWINY: - Panie komendancie, coraz mniej czasu jest na to, 
aby wymienić „Kopciucha” ten stary piec pozaklasowy. Ile cza-
su nam pozostało? Czy powinniśmy się spieszyć?
Krzysztof Tokarz: Absolutnie jest to czas na działanie, bo pozostało 
nam troszeczkę ponad rok. Od stycznia 2023, niestety takie piece, jak 
tzw. kopciuchy w Małopolsce nie będą mogły być eksploatowane. 
Zatem to nie jest wymysł władz Andrychowa, cała Małopolska 
będzie musiała się do tego dostosować, bo Sejmik Wojewódz-
twa Małopolskiego przyjął uchwałę antysmogową. 
- Ta uchwała jest już parę lat w naszym obiegu prawnym. Także 
nasi mieszkańcy od paru lat wiedzą kiedy te graniczne okresy na-
stąpią. Teraz tylko o tym przypominamy.
Niby wiemy jak to jest, że trzeba wymienić, ale przecież jest 
jeszcze ponad rok… Zdążymy… Jednak ten czas szybko minie.
- Jeżeli zostawimy to na ostatnią chwilę, to staniemy w kolejce. 
Firmy instalujące takie kotły czasowo się nie wyrobią, bo będzie 
dużo klientów… i może być drożej. 
Jakie są szacunki, co do ilości pieców poza klasowych, tak zwa-
nych kopciuchów w naszej gminie?
- Szacujemy, że jest to około dwóch tysięcy domów jednorodzin-
nych. Nasze kontrole wykazują, że te piece są sukcesywnie wy-
mieniane. Mieszkańcy podchodzą do tego odpowiedzialnie, ale 
czasu jest coraz mniej, a do wymiany pozostała ogromna ilość. 
Zatem co robić, aby zdążyć?
- Warto skorzystać z programu „Czyste powietrze”, na który rząd 
obiecuje przeznaczyć parę miliardów. Ale żeby zrealizować taką 
inwestycję, trzeba zacząć chociażby od przyłącza gazowego i wy-
stąpić o takie warunki do sieci gazowniczej.
Czyli od początku 2023 roku będą kontrole? Czy będą też kary?
- Tak, mówi się też o karach, ale nie one są najważniejsze. Chodzi 
o to aby te osoby wymieniły piece, lepiej płacić ratę za wymianę 
pieca, niż zapłacić kolejny mandat karny. Przewidziane są dwa 
rodzaje takich kontroli. Pierwsze to kontrole planowe, które musi-
my wykonać w ramach programu ochrony powietrza – minimum 
dwieście takich kontroli musi być przeprowadzonych w 2022 
roku. Drugie to kontrole interwencyjne w ramach zgłoszeń po-
przez portal „Ekointerwencja”. 
Część mieszkańców mówi, że taki telefon to donos i to na sąsia-
da… Czy tak to powinniśmy traktować?
- Absolutnie nie. Chodzi przecież o zdrowie, nasze zdrowie i na-
szych bliskich. Popatrzmy na to tak: sąsiad nas podtruwa, a my 
mamy siedzieć cicho?
Sprawa jest oczywista… Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał Marek Nycz

Rozmowa z komendantem Straży Miejskiej w Andrychowie - Krzysztofem Tokarzem

Coraz mniej czasu
w „Czystym Powietrzu” coraz więcej jest wniosków na 
dofinansowanie kotłów na pelet i pompy ciepła. Montaż 
kotłów na pelet jest obwarowany tym, że w budynku nie 
może znajdować się przyłącze gazowe. Jeśli jest, to pre-
ferowany jest kocioł gazowy, i to na niego dostaniemy 
dofinansowanie.
A jeśli nie mamy gazu, a chcemy mieć taki kocioł…
- To dostaniemy dodatkowe dofinansowanie na koszty 
przyłączenia, projektu i zrobienia instalacji. Tu granicą 
jest 45 proc. lecz nie więcej niż 6 750,00 zł.
Jak daleko idzie wasza pomoc w wypełnianiu wnio-
sków do programu „Czyste Powietrze”? 
- Wioski wypełniamy na komputerze, więc to my pra-
cownicy je piszemy, kompletujemy i ewentualnie razem 
z wnioskodawcą uzupełniamy. Ponieważ przygotowanie 
takiego wniosku zajmuje od pół godziny do godziny, jak 
już wcześniej wspomniałam, aby wypełnienie wniosku 
szło sprawnie informujemy mieszkańca o wszystkich po-
trzebnych dokumentach, jakie są niezbędne do przygoto-
wania przez przyjściem do Urzędu.
A jakie dokumenty powinniśmy skompletować, zanim 
zjawimy się właśnie w celu złożenia wniosku?
- Mamy taki spis przygotowany i udostępniamy go 
mieszkańcom, np. mailowo albo w formie wydruku. Pod-
stawowym dokumentem jest akt własności. I tu ważne 
jest, aby mieć tę kwestię uregulowaną. Jeśli np. nie prze-
prowadzono sprawy spadkowej i właścicielem budynku 
nadal jest osoba nieżyjąca, to nie dostaniemy dofinanso-
wania. Musimy też znać numer działki, na której stoi nasz 
dom i podać jego powierzchnię całkowitą. Kolejna ważna 
rzecz to rok oddania budynku do użytku. Więcej szcze-
gółów znajdą czytelnicy na naszej stronie internetowej 
w zakładce Program „Czyste Powietrze”.
Ile czasu trwa realizacja takiego zadania – od złożenia 
wniosku do uzyskania dopłaty, czyli pieniędzy na na-
szym koncie?
- Różnie, w przypadku funduszy gminnych wszystko 
mieści się w roku kalendarzowym. Ważne jest, abyśmy 
wiedzieli, że wszelkie rachunki, jakie przedstawimy, 
muszą być datowane po podpisaniu umowy z Gminą. 
W przypadku „Czystego Powietrza” to trwa nawet po-
nad rok. Program „Czyste Powietrze” daje mieszkańcom 
możliwość złożenia wniosku do pół roku od poniesienia 
pierwszego wydatku – czyli trochę inaczej iż w programie 
gminnym. I sprawa oczywista: najpierw wykonujemy in-
westycję na własny koszt, a potem dostajemy zwrot. 
Czy tylko piece, to znaczy ich wymiana, są dofinanso-
wane w ramach programu „Czyste Powietrze”? 
- Dofinansowanie obejmuje też wszelkie prace termomo-
dernizacyjne, a więc ocieplenie budynku czy wymianą 
stolarki okiennej i drzwiowej. Tu także ważne jest, aby 
wykonać wszystko zgodnie z przepisami i zaleceniami. 
W różnych domach może to być różna np. grubość sty-
ropianu czy typ okien. Ale to już szczegóły, o których 
informujemy mieszkańców podczas indywidualnych 
rozmów. I jeszcze jedno, pamiętajmy, że z „Czystego Po-
wietrza” możemy dostać dofinansowanie tylko raz na ten 
sam adres, dlatego inwestycję należy przemyśleć już na 
etapie składania wniosku o dofinansowanie. 
Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał Marek Nycz
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samorząd

Rozpoczęło się od drobnych problemów technicznych, 
ale po kilku minutach rozwiązanych. Alicja Studniarz do-
pytywała, dlaczego nadal są prowadzone sesje w trybie 
zdalnym i dlaczego komisje także nie mogą się spotykać. 
Przewodniczący Roman Babski wyjaśnił, iż posiedzenia 
Rady Miejskiej odbywają w taki sposób ze względów 
sanitarnych oraz dlatego, że w Miejskim Domu Kultury 
rozpoczął się remont. Natomiast jeśli chodzi o komisje, 
to o organizacji pracy decydują ich przewodniczący. 
Niektóre odbywały się w trybie zdalnym a inne trady-
cyjnie. Doszło do dalszej polemiki na temat organiza-
cji pracy Rady, do której włączył się Krzysztof Kubień 
domagający się m.in. posiedzeń – tak jak do tej pory – 
w ostatni czwartek miesiąca oraz komisji w systemie sta-
cjonarnym. Przewodniczący zadeklarował, iż jeżeli bę-
dzie możliwe, to powrócą sesje stacjonarne, może nawet 
już w październiku. Z kolei Stanisław Prus stwierdził, że 
nie przeszkadzają mu posiedzenia zdalne, gdyż każdy 
ma prawo do zadawania pytań i pełnego uczestnictwa.

***

Potem Burmistrz Andrychowa złożył sprawozdanie ze 
swych bieżących prac. Mówił o wszystkich swoich de-
cyzjach i wydarzeniach, które miały miejsce w całym 
okresie letnim, od ostatniej sesji w czerwcu. Był to okres 
dwuipółmiesięczny. My pisaliśmy o tych sprawach na 
bieżąco. Burmistrz przedstawił też listę inwestycji.

Do jego wystąpienia odniósł się radny Krzysztof Kubień, 
pytając o to, dlaczego na wyjazd studyjny do Tarnowic 
Starych – oglądano tam wyremontowany zespół pałaco-
wy – nie został zaproszony żaden radny z opozycji, bo 
on sam chętnie by pojechał. Burmistrz wyjaśnił, że był to 
okres wakacyjny i urlopowy, wielu radnych było poza 
Andrychowem. Potem radny Kubień pytał o koszt ada-
ptacji pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 na po-
trzeby przeniesionego tam Przedszkola Nr 1? Burmistrz 
poinformował radnego, że było to 200 tys. zł. Radny 
Kubień i radna Alicja Studniarz skrytykowali tę decyzję 
uznając, że lepiej było pozostawić przedszkole w budyn-
ku parafialnym.

Podczas tej dyskusji wrócono do powodów, dla któ-
rych burmistrz zdecydował o przenosinach Przedszkola  
Nr 1. Chodziło o koszty czynszu, który parafia podnio-

sła i to znacząco, do 4 tys. miesięcznie, choć gmina po-
krywała np. koszty ogrzewania całego obiektu, łącznie 
z pomieszczeniami dla księży. Radni Studniarz i Kubień 
utrzymywali, że lepiej byłoby płacić parafii, niż przeno-
sić placówkę do pomieszczeń gminnych.

Pytano też o kilka innych drobniejszych spraw.

***

W kolejnym punkcie radni przyjęli sprawozdanie z wy-
konania budżetu Gminy Andrychów za pierwsze półro-
cze 2021 r. Radny Kubień zapytał przy tej okazji o poziom 
zadłużenia gminy, jakie będzie na koniec roku. Skarbnik 
Gminy Dorota Żywioł powiedziała, że w sprawozdaniu 
na półrocze, kwota ta wynosi 85 mln 999 tys. zł. Ale na 
koniec roku będzie niższa o 4,5 mln zł, bo gmina zrezy-
gnowała z pożyczki w takiej wysokości. Ta pożyczka 
miała posłużyć na zakup pieców do elektrociepłowni, 
ale ponieważ udało się kupić tańsze, używane, to nie bę-
dzie zaciągania planowanego zobowiązania.

Potem pani skarbnik przedstawiła propozycję zmian 
w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2021 r. oraz 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy An-
drychów na lata 2021-2031.

Radny Kubień zapytał o kilka punktów, które zawierał 
projekt zmian i uchwała. Pytał o szczegóły planowanych 
wydatków na poprawę układu komunikacyjnego. Szy-
mon Wnęczak, kierownik Wydziału Inwestycji i Drogo-
wnictwa wyjaśnił przesunięcie z roku na rok 1 mln zł, ze 
względu na oszczędności. A część tego zadania jest już 
realizowana – to łącznik pomiędzy Tkacką a Krakowską.

Radny pytał też o wydatki na rozbudowę Urzędu Miej-
skiego. Kierownik Wnęczak mówił o potrzebie remontu 
i rozbudowy ratusza. Chodzi o plombę, która ma być 
wzniesiona ponad łącznikiem. Ale na razie to koszty 
projektu. Natomiast rozbudowa ma się odbyć w ramach 
programu rewitalizacji centrum miasta i chodzi o 4 mln.

Radny pytał o kolejne dofinansowanie elektrociepłowni. 
Burmistrz Tomasz Żak wyjaśnił, że chodzi o zakup sieci 
i modernizację zakładu, np. zakup w Niemczech pieca.  
– Trwa jego uruchamianie i zapewniam mieszkańców, że tej 

Pierwsza sesja po przerwie
16 września odbyła się sesja Rady Miejskiej w Andrychowie. Było to już 36. posiedzenie, kolejne w trybie zdalnym. 
Zdominowały ja sprawy bieżące i dyskusje na temat finansów i inwestycji. Sesję poprowadził Przewodniczący Rady 
Miejskiej Roman Babski.
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zimy będzie ogrzewanie. Radny drążył temat i pytał, czy 
piec jest używany? Gdy usłyszał, że tak był jeszcze cie-
kaw, „czy Niemiec płakał, jak sprzedawał?”.

Radny Kubień pytał też o punkt dotyczący finansowania 
MOSKiT-u (kwestia 22 tys. zł). Jak wyjaśniła pani skarb-
nik chodzi o przesunięcie pieniędzy zaoszczędzonych 
w czasie pandemii, gdy nie odbywały się zajęcia na base-
nie. Pieniądze te znajdą się w puli środków na promocję. 
Radny nie omieszkał zapytać drwiąco, ile pucharów za 
to kupi MOSKiT?

Radni przyjęli zmiany stosunkiem głosów: 15 – za, 3 – 
przeciw, 2 – radnych się wstrzymało.  

***

Następna uchwała dotyczyła przyjęcia Regulaminu ko-
rzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy 
Andrychów. Projekt ten i następny przedstawiła Ewa 
Rohde-Trojan, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska 
Rolnictwa i Leśnictwa UM.

Potem radni zapoznali się z projektem zmian dotyczą-
cych ustalenia wysokości nowych opłat cmentarnych za 
udostępnienie miejsca pod grób na pochowanie zmarłe-
go na cmentarzach komunalnych w Andrychowie i Ro-
czynach. Oba projekty zostały przyjęte. O podwyżce 
piszemy w osobnym artykule na naszej stronie, podając 
nowe stawki.

***

Następnie zmiany Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Andrychów 
przedstawił prezes ZWiK Jan Mrzygłód. Zmianie uległ 
rozdział siódmy, chodzi o reguły odbioru przyłączy. 
Ważny jest tu termin zgłoszenia do odbioru – co naj-
mniej na trzy dni wcześniej. Rada przyjęła te zmiany.

Potem radni dokonali zmiany uchwały Rady Miejskiej 
w Andrychowie z 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację 
zadania: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla 
pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa 
Małopolskiego”. A konkretnie chodzi o doświetlenie 
przejścia dla pieszych przy rondzie w centrum miasta 
(Rynek, Olszyny, 1 Maja). Ten projekt przedstawił Szy-
mon Wnęczak.

Następna uchwała dotyczyła odpłatnego nabycia na 
rzecz Gminy Andrychów nieruchomości położonej 
w Andrychowie przy ul. Stefana Batorego 66. W tym 
przypadku chodzi o działki, które powiększą teren, gdzie 
gmina buduje bloki socjalne. Natomiast w zakupionych 
za 270 tys. zł posesji i domu ulokowana zostanie nocle-

gownia dla mężczyzn. Projekt ten przedstawiła Barbara 
Krzyżak, kierowniczka Wydziału Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami UM. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

W kolejnej części sesji radni zajęli się wyrażeniem zgo-
dy na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Andry-
chów a Powiatem Oświęcimskim dotyczącego zasad 
prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego 
nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. 
Ten projekt przedstawił Andrzej Szafrański, dyrektor 
Gminnego Zarządu Oświaty.

Potem radni dokonali zmiany Uchwały Miejskiej w An-
drychowie z obecnego roku w sprawie sposobu spra-
wienia pogrzebu przez Gminę Andrychów. Ten projekt 
przedstawiła Elżbieta Prus, dyrektor OPS.

Następnie Rada dokonała zmiany Uchwały Rady Miej-
skiej z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie niedo-
chodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym 
przypadających Gminie Andrychów lub jej jednostkom 
organizacyjnym.

Na koniec części poświęconej uchwałom RM przyjęła 
obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie.

***

Gdy nadeszła pora na wolne wnioski, oświadczenia, do 
głosu zapisali się radni: Stanisław Prus, Krzysztof Ku-
bień i Zbigniew Rzadek.

Stanisław Prus podziękował władzom powiatu i gminy 
za remont ul. Długiej w Brzezince, aż do Targanic Dol-
nych.

Podobne podziękowania, ale za remont ul. Miłej w In-
wałdzie razem z rozbudową remizy, termomodernizacją 
WDK i przychodni podziękował Zbigniew Rzadek.

Natomiast radny Krzysztof Kubień raz jeszcze odniósł 
się do zakupu pieca do elektrociepłowni. I zażądał pi-
semnych wyjaśnień, głównie w kwestii, czy burmistrz 
wykonuje decyzje Rady. Zdaniem radnego, gdy głoso-
wano o funduszach na ten cel, mowa była o trzech no-
wych piecach.

Sesję Rady Miejskiej zamknęły komunikaty, które od-
czytał przewodniczący RM Roman Babski, po czym za-
mknął obrady.

mn/jd
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Jak dowiedzieliśmy się od dyrektora ds. technicznych ZGK 
Jerzego Wojewodzica jeden, najdłuższy odcinek, będzie asfal-
towy, a na dwóch zaplanowano ułożenie kostek. Do tej pory 
były to niby-jezdnie o nawierzchni nieulepszonej – grunto-
we, kamieniste czy nawet trawiaste. Inwestycja spowodowa-
ła utrudnienia i wyłączenia ruchu pojazdów. Z informacji, 
jaką uzyskaliśmy z kolei od kierownika Wydziału Inwestycji 
i Drogownictwa Urzędu Miejskiego Szymona Wnęczaka, wy-
nika, iż zadanie, którego inwestorem jest samorząd gminny, 
kosztuje około 620 tysięcy złotych. Termin wykonania to paź-
dziernik br.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga  

Boczne Tkackiej w remoncie

Ekipa Zakładu Gospodarki Komunalnej przeprowadza grun-
towny remont trzech odnóg ulicy Tkackiej. Prace trwają 
w okolicy punktu sprzedaży używanych samochodów.

To już niemal historyczne zdjęcie, ilustrujące pierwszą 
fazę inwestycji na początku września.

Jak przypomina wicepre-
zes Oddziału Zakłado-
wego PTTK przy AZPB 
Andropol S.A. Krzysztof 
Kurzyniec, w ciągu bez 
mała dwóch lat na terenie 
naszej gminy nie odbył 
się żaden rajd. A przy-
pomnijmy, petetekowcy 
z tego oddziału organi-
zują co roku kilka zlo-
tów (zimowy, wiosenny 
i z okazji Dni Papieskich). 
- Jesteśmy organizacją po-
zarządową, której celem nie 
jest zarabianie – mówi wi-
ceprezes. - Wykonujemy 
zadania publiczne Gminy 
Andrychów i Powiatu Wa-
dowice. W tych ramach organizujemy rajdy oraz konkursy dla dzieci 
i młodzieży. W okresie pandemii nie było możliwości przeprowadze-
nia tych imprez.  Działania Oddziału nie ograniczają się tylko 
do naszej gminy. Na rajdy przyjeżdża młodzież z powiatu wa-
dowickiego, a bywało że i oświęcimskiego. Podobnie jest, jeśli 
chodzi o konkursy wiedzy na temat naszego regionu. Ich or-
ganizację wykluczyło zamknięcie szkół i nauka zdalna, a także 
liczne zakazy organizacji przedsięwzięć zbiorowych. Podjęto 
też decyzję o zredukowaniu liczby dyżurów w siedzibie PTTK 
przy Andropolu. Pełnione są tylko  w poniedziałki rano (9.00 
– 10.30). Od października najprawdopodobniej przywrócony 
będzie dyżur w poniedziałkowe popołudnia (17.00 – 18.00). 
Wcześniej odbywało się to trzy razy w tygodniu. Szczęśliwie, 
mimo tego smutnego czasu, petetekowcy trzymają się mocno. 
Liczba członków nie spadła. Dobra jest  także wiadomość na te-
mat chatki na Trzonce prowadzonej przez Oddział i działający 
w nim Klub Turystyki Górskiej „Limba”. O ile w poprzednim 
sezonie była zamknięta, to w tym jest otwarta.  Można skorzy-
stać z niej w weekendy z ciepłej herbaty lub po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym (nr 609 663 975 oraz w poniedziałki 
w godzinach dyżurów 33 875 64 51) z noclegów. Obiekt może 
przyjąć jednorazowo do dwudziestu turystów. Do dyspozycji 
jest też otoczenie chatki.
A jakie plany na bliższy i dalszy czas ma kierownictwo Od-
działu Zakładowego PTTK przy AZPB Andropol S.A.? 
-Chcemy powrócić do dotychczasowej działalności – odpowiada 
Krzysztof Kurzyniec. - Mam tu na myśli nasze rajdy i konkursy, 
aby przybliżać młodzieży nasz region i zachęcać ją do wędrowania, 
zwłaszcza po Beskidzie Małym. Najbliższy rajd, jeśli nic nie stanie 
na przeszkodzie, odbędzie się tradycyjnie w piątek poprzedza-
jący ferie zimowe.

jd  Fot. Jacek Dyrlaga 

Oddział PTTK przy Andropolu: 
Trudne chwile z nutką optymizmu

Nie wszystkie organizacje w dobie koronawirusa, nawet 
jeśli pandemia lekko „przycichła”, mogą w pełni rozwijać 
skrzydła. O ile kultura fizyczna jeszcze sobie jakoś radzi, 
sportowcy wrócili na boiska, to w znacznie gorszej sytu-
acji jest zbiorowa turystyka kwalifikowana. 

Przed każdą imprezą solidnie się przygotowywał. Mógł się 
pochwalić ogromną kolekcją nagrań, gromadzonych od lat. 
Były to zarówno kasety magnetofonowe, płyty jak i nowsze 
nośniki. Wiesława Kucharczyka pochowano 14 września na 
cmentarzu komunalnym w Andrychowie. 

jd

Odszedł DJ „Emeryt”
Doskonale znali go bywalcy lokali oraz uczestnicy imprez 
zamkniętych czy większych prywatnych (domówkach). 
W wieku 59 lat zmarł nagle, we własnym mieszkaniu DJ 
„Emeryt” czyli Wiesław Kucharczyk.

Makieta chatki na Trzonce, znajdu-
jąca się w redakcji Nowin Andry-
chowskich, wykonana przez Fran-
ciszka Zaborowskiego z Oddziału 
Zakładowego PTTK przy AZPB An-
dropol S.A.



9Nowiny Andrychowskie, nr 10 (370) - październik 2021

nowinki

Jak dowiedzieliśmy się od Krzysztofa Wojewodzica, znaka-
rza a zarazem przodownika turystyki górskiej, skromna pula 
finansowa w budżecie centralnym zarezerwowana na reno-
wację szlaków nie pozwoliłaby na przeprowadzenie „malo-
wania tras” na naszym terenie. Udało się wszakże znaleźć 
sojusznika czyli burmistrza Andrychowa, by jednak co nie-
co poznakować. PTTK otrzymało z gminnej kasy wsparcie 
finansowe. - Mamy w tym sezonie do wyznakowania trzy szlaki 
w gminie Andrychów – mówi Krzysztof Wojewodzic. - Dosta-
liśmy pieniążki od pana burmistrza. Zakończyliśmy znakowanie 
szlaku czarnego z Targanic na Przełęcz Kocierską. Przymierzamy 
się do szlaku także czarnego prowadzącego z Rzyk Praciaków na 
Potrójną. I mamy jeszcze w planach znakowanie kolejnego szlaku 
czarnego tego z Rzyk Jagódek na Leskowiec. Ten szlak szczególnie 
musi być oznakowany, gdyż wiele drzew tam ścięto i potrzebne są 
nowe znaki. Myślę, że uda nam się to zrobić w tym roku. Dodajmy, 
że znakowanie szlaków należy do ich administratora, w tym 
przypadku Oddziału PTTK Ziemia Wadowicka, do którego 
należy Koło PTTK „Chałupa” w Andrychowie, gdzie działa 
Krzysztof Wojewodzic.
A my przyglądnęliśmy się (zob. foto) szlakowi czarnemu 
wiodącemu z Rzyk Praciaków na Potrójną. Oznakowanie nie 
wygląda źle. Nie można się pogubić. Najgorzej prezentuje się 
„strzałka”  przy szczycie. Jest mocno zniszczona, ale jeszcze 
czytelna. Na pewno petetekowcy będą musieli coś wymyślić, 
by znaleźć miejsce do malowania trasy w miejscach, gdzie 
nie ma drzew albo słupów. Może trzeba wykorzystać więk-
sze kamienie, przytwierdzone solidnie do ziemi? Na pewno 
znakarzy trochę pracy czekać będzie na ostrym, źlebowym 
podejściu przed płajem wiodącym do kapliczki. Tam braku-

je trochę znaków, co może być utrudnieniem dla mniej do-
świadczonych turystów. W sumie dobry pomysł, by ten szlak 
odnowić.
I tak jeszcze dla przypomnienia: wyróżnia się dwie grupy zna-
ków stosowanych do oznakowania szlaków. Są to te określa-
jące przebieg szlaku oraz informacyjne i ostrzegawcze. Piesze 
trakty są oznakowane znakami na białym tle wyłącznie w ko-
lorach czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym i czarnym. 
Przypomina to trzy paski – biały na górze i dole, a pośrodku 
o wspomnianych barwach. Wyjątek stanowią oznakowania 
początku i końca szlaków, które są w kształcie koła oraz skrę-
tu – w postaci załamania lub strzałki. Na terenach trudnych 
możemy spotkać jeszcze biały wykrzyknik nad znakiem.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

PTTK znakuje szlaki
Zespoły znakarskie Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego co roku ruszają na część szlaków, by odnowić ich ozna-
kowania. Postanowiliśmy sprawdzić, co w tym zakresie wykonano lub planuje się wykonać w naszym terenie.

To swoisty krzyk osób myślących ekologicznie. Na niej apel, 
a może przestroga? Napisano „NISZCZYMY LAS NIE BĘ-
DZIE NAS”. Jakże prawdziwe zdanie. Nie znamy autora czy 
autorów. Może zechcą się z nami skontaktować? Byłaby oka-
zja do rozmowy...            jd Fot. Jacek Dyrlaga

Eko-tablica w Rzykach Praciakach

Idąc nieoznakowaną drogą z parkingu w Rzykach Praciakach 
w kierunku osiedla Potrójna widać na drzewie tablicę (zob. foto). 

Wydarzenie to przyciąga jednostki z całej Polski, które 
w duchu sportowej rywalizacji prezentują swoje drużyny. 
Na górskim terenie od startu strażacy mają do pokonania 
w najkrótszym czasie kolejno następujące po sobie przeszko-
dy i zadania. Dwudniowe zmagania przyniosły dla drużyny 
OSP z Targanic Dolnych zaszczytne III miejsce. Druhom re-
prezentującym jednostkę gratulujemy!

Źródło: OSP Targanice Dolne

Druhowie z OSP Targanice Dolne 
ponownie na podium

11-12 września w Kluszkowcach na terenie Ośrodka 
Czorsztyn-Ski odbyła się VIII Ogólnopolska Olimpiada 
Sportowo-Pożarnicza Strażaków OSP. W zawodach wzię-
ło udział ponad 20 drużyn z całej Polski (18 drużyn mę-
skich, 3 kobiece oraz kilka mieszanych).

Szlak czarny wiodący z Rzyk Praciaków na Potrójną
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LO, jak przypomina dyrektor Katarzyna Przebinda-Niem-
czyk, od początku tj. roku 2014, uczestniczy w „Chmurze”. 
Do tej pory realizowane były z udziałem wykładowców z kra-
kowskich uczelni przedsięwzięcia z przedmiotów ścisłych. 
Obecnie w liceum zmieniono preferencje. - Chcemy tym razem 
rozwijać u uczniów kompetencje uczenia się i społeczne – stwier-
dza dyrektor. - Nawiązaliśmy w tym celu współpracę z Fundacją 
Centrum Kopernika w Krakowie. Zajęcia będą prowadzone on-line, 
ale przewidziano także warsztaty wyjazdowe, oczywiście nadal pro-
wadzone przez kadrę naukową wyższych uczelni. Do „Ogólniaka” 
trafi kwota 14 256 złotych. Cały, wspomniany projekt będzie 
kosztował ponad 15 100 złotych. 

jd  Fot. Archiwum Nowin Andrychowskich

Pieniądze z „Chmury” 
dla andrychowskiego LO

Wojewódzkie władze samorządowe ogłosiły wyniki na-
boru na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach kolejnej 
edycji „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej”. Pieniądze trafią 
m.in. do Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodow-
skiej-Curie, jedynej placówki z powiatu wadowickiego.

Co ważne, Kazimierz Rajda został wyróżniony tytułem Ho-
norowego Prezesa Miejsko-Gminnego oraz pozostał w skła-
dzie Zarządu. Z kolei Anna Janeczko, choć to jeszcze osoba 
młoda, wcale nie jest debiutantką. W minionej kadencji była 
sekretarzem miejsko-gminnym ZOSP i jest zarazem wicepre-
zesem OSP w Roczynach. 
Nowy zarząd tworzą jeszcze Henryk Maciejczyk, Jacek Cu-
rzydło (wiceprezesi), Marek Nowak (komendant gminny 
OSP), Kamil Góra (sekretarz), Zbigniew Pietera (skarbnik), 
Włodzimierz Fary, Zygmunt Kołodziejczyk, Jakub Targosz 
(członkowi Prezydium), Mateusz Bizoń, Andrzej Góra, Anto-
ni Hutniczak, Szczepan Rajda, Dawid Schabowicz, Grzegorz 
Strzeżoń (członkowie Zarządu).
Do Ochotniczych Straży Pożarnych w naszej gminie należy 
bez mała 800 druhów, w tym 137 to członkowie młodzie-
żowych drużyn pożarniczych. Działa tu 9 jednostek OSP – 
w Inwałdzie , Roczynach, Sułkowicach-Łęgu, Targanicach 
Górnych (należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego) oraz w Andrychowie, Rzykach, Sułkowicach-Bolę-
cinie, Targnicach Dolnych i Zagórniku. We wszystkich tych 
jednostkach odbyły się wcześniej zebrania sprawozdawczo-
-wyborcze. Relacje zamieściliśmy na bieżąco w Nowinach 
Andrychowskich. Do kolejnych tematów związanych z OSP 
będziemy jeszcze wracać.

jd  Fot. Jacek Dyrlaga 

Zjazd ZOSP: 
Nowe władze wybrane
11 września odbył się w Rzykach Zjazd Miejsko – Gminny 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Podsumowano 
minioną kadencję. Doszło na nim do symbolicznej zmia-
ny warty. Dotychczasowy, wieloletni prezes Kazimierz 
Rajda ustąpił miejsca Annie Janeczko.

Nowa prezes Anna Janeczko i „stary” prezes (teraz hono-
rowy) – Kazimierz Rajda.

Liczba zaszczepionych minimum jedną dawką wynosi 20 
854. (dane na 04.10.2021 r.)  W gminie Andrychów najwięcej 
osób jest zaszczepionych w przedziale wiekowym od 40 do 
59 lat – 6920 osób.
Największą ilością zaszczepionych osób może pochwalić 
się miasto Podkowa Leśna z województwa Mazowieckiego. 
W pełni zaszczepionych jest tam 68,8% mieszkańców. W całej 
Polsce co najmniej jedną dawkę szczepionki na koronawirusa 
przyjęła połowa rodaków – 51,2%. W pełni zaszczepionych 
jest 45% całego społeczeństwa.

rf Źródło: gov.pl

Szczepienia w Gminie Andrychów

W gminie Andrychów w pełni zaszczepionych jest ponad 
20 tysięcy osób. To 46,3% mieszkańców. Nasza gmina 
zajmuje 6 miejsce na 10 w powiecie wadowickim pod 
względem ilości przyjętych szczepionek.
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Oficjalna nazwa realizowanego projektu to: „Rewitalizacja 
Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie”. Dofinansowa-
nie na ten cel – a jest to kwota 191 tysięcy złotych-pozyskano 
z puli Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
w ramach Funduszu Promocji Kultury – państwowego fun-
duszu celowego. Całkowita suma na wykonanie przedsię-
wzięcia wynosi 238 750 zł. A co będzie zrobione? - Na tzw. 
pierwszy ogień pójdzie scena MDK i jej otoczenie – poza samą 
sceną wyremontowane zostaną: podest, proscenium oraz scho-
dy z obu stron – czytamy w oficjalnym komunikacie CKiW. 

Lifting zyska też m.in. pomieszczenie techniczne za sceną 
oraz przedsionek od strony zaplecza a także wymienione 
zostaną stare drzwi wewnętrzne… Na zewnątrz – od strony 
podwórza i ul. Szewskiej – remontu doczekają nadszarpnię-
te „zębem czasu” schody oraz powstanie podjazd dla osób 
z niepełnosprawnością (na wózkach) i dla matek z dziećmi 
w wózku. Wraz z remontem – w ramach funduszy ministe-
rialnych – andrychowska instytucja kultury wzbogaci się 
również o nowy sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, tak nie-
zbędny w dobie nowoczesności, co znacznie poprawi jakość 
odbioru koncertów i wydarzeń kulturalnych oraz pozwoli na 
organizowanie imprez plenerowych na wysokim poziomie. 
Długo oczekiwany remont wiąże się niestety z koniecznością 
zamknięcia Miejskiego Domu Kultury dla publiczności do 
końca 2021 roku. I na koniec ciekawostka. Podczas prac przy-
gotowawczych w tak zwanej „dziupli” - reżyserce, nieużywa-
nej od kilkunastu lat, do której wychodzi się po specjalnych 
schodach,  znaleziono ciekawe przedmioty – różne urządze-
nia, w tym pulpit reżyserski oraz stare plakaty.
Na zdjęciach prezentujemy część znalezisk.

jd  Fot. CKiW

MDK: rewitalizacja i... 
interesujące znaleziska
We wrześniu rozpoczął się remont Miejskiego Domu Kul-
tury przy ulicy Szewskiej. To kolejna placówka Centrum 
Kultury i Wypoczynku przechodząca modernizację.

Zadanie pn. „Rewitalizacja Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie” dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.
Wysokość dofinansowania ze środków MKDNiS to 191000,00 zł, całkowity koszt to 238750,00 złotych.
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Ma być uruchomiony na przełomie października i listopada.  
- Jest on niezbędny dla zabezpieczenia mocy grzewczej dla mieszkań-
ców Andrychowa i zakładów podłączonych do naszej sieci – mówi 
Mirosław Nowak, prezes AEC w Andrychowie.
- Analizując rynek cen gazu i prądu podjęliśmy decyzję o poszuki-
waniu własnego kotła, który zasili odbiorców – przekazuje bur-
mistrz Andrychowa Tomasz Żak. Do tej pory miasto było 
zasilane z dwóch kotłowni kontenerowych. Rosnące wartości 
czynszu sprawiły, że trzeba było szukać innego rozwiązania. 
- Chcieliśmy zminimalizować koszty działalności. Koszty czynszu 
kotłowni są na tyle wysokie, że po kilku miesiącach pokryją koszt 
zakupu całego pieca – mówi burmistrz.            rf Fot. Robert Fraś

Nowy kocioł parowy w ECA

W sierpniu Elektrociepłownia Andrychów kupiła szesna-
stotonowy kocioł parowy. Dotarł on z Niemiec. Koszto-
wał niecałe 900 tysięcy złotych. To sprzęt używany ale 
wysokiej klasy z najnowocześniejszymi rozwiązaniami.

20 września do Urzędu Miejskiego przyjechały Aneta Pąpo-
wicz i Katarzyna Tomżyńska, reprezentujące WUOZ czyli 
małopolskiego konserwatora zabytków. Sprawa jest pilna, 
bowiem trwają prace projektowe nad remontem pałacu, 
a w grę wchodzi kilkunastomilionowa dotacja ze środków 
unijnych.

Tymczasem Monika Bogdanowska – była już konserwatorka 
wojewódzka – mimo umowy władz miasta z jej poprzedni-
kiem zmieniła wcześniejsze zasady renowacji „Zamku”. Po-
szerzyła bardzo zakres prac archeologicznych, co nie tylko 
opóźniało realizację projektu, ale podnosiło wydatki. Pojawi-
ło się też zagrożenie, że terminy przesuną się o kilka miesięcy 
i gmina może stracić nawet 16 mln zł dotacji.

Władze Andrychowa nie kryły, że był kłopot z wypracowa-
niem jakiegokolwiek kompromisu z panią konserwator. Skar-
gi na nią płynęły nie tylko stąd. O jej odwołanie wnioskował 
nawet wojewoda małopolski Łukasz Kmita, a przychylił się 
do tego Główny Konserwator Zabytków. Bogdanowska zo-
stała odwołana 9 września. Pełniącą obowiązki WKZ została 
na razie Dominika Długosz, dotychczasowa zastępca woje-
wódzkiej konserwatorki.

Narada z przedstawicielkami konserwatora wojewódzkiego 
daje nadzieję, że uda się dochować terminów. Aneta Pąpo-
wicz powiedziała dla Radia Andrychów: Termin w żaden spo-
sób nie jest zagrożony. Na razie jesteśmy na etapie wskazywania, 
w jaki sposób najlepiej zachować wszystkie elementy zabytkowe. 
Myślę, że zmierzamy w dobrym kierunku i widzimy, że jest otwar-
cie ze strony gminy na nasze warunki konserwatorskie. Jest dobra 
wola z obu stron.

mn Fot. Robert Fraś

Krok do przodu 
w sprawie pałacu

- Jest dobra wola z obu stron, więc sądzimy, że uda nam się 
dogadać i zachować terminy – powiedziały 20 września 
przedstawicielki Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Za-
bytków w Krakowie. Odwiedziły Andrychów i rozmawiały 
z władzami gminy o remoncie pałacu Bobrowskich.

ogłoszenie płatne
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Jedynym merytorycznym punktem obrad było wręczenie tytu-
łów „Zasłużony dla Powiatu Wadowickiego”. Stosowną uchwa-
łę Rada Powiatu podjęła jeszcze w grudniu ubiegłego roku, ale 
nie było okazji – ze względu na pandemię – do przekazania 
aktów nadania. Wśród wyróżnionych znalazły się dwie osoby 
związane z Andrychowem. To proboszcz parafii Św. Macieja  
ks. Stanisław Czernik oraz dawny działacz i współtwórca zakła-
dowych struktur „Solidarności” w Andorii - Jan Nowak. O za-
służonych obszernie pisaliśmy już w Nowinach Andrychowskich 
(wyd. styczniowe br.). Podczas sesji wyświetlono film poświęco-
ny wszystkim tym wyróżnionym osobom.                                        jd

Sesja powiatowa: 
Wręczono zaległe tytuły
16 września po południu odbyła się sesja Rady Powiatu 
w Wadowicach. Posiedzenie miało charakter uroczysty.

Taka forma aktywności jest wyzwaniem dla uczestników. Za-
wodnicy muszą sprawdzić swoje umiejętności strategicznego 
myślenia w trudnych warunkach pod wodą. Rozgrywają par-
tie szachowe na zanurzonych na głębokości 1,20 m specjalnie 
przygotowanych szachownicach. To nie lada wyzwanie, gdyż 
oprócz tradycyjnego myślenia w grze pokonują również opór 
wody i walczą z czasem, jaki udaje im się zdobyć wstrzymując 
oddech. Na innowacyjny pomysł grania w szachy… pod wodą 
wpadła Magdalena Kubalka-Pluta – nauczycielka z I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andry-
chowie. Jak widać ta forma rywalizacji spotkała się z uznaniem, 
o czym świadczą cyklicznie organizowane zawody i zaintereso-
wanie ogólnopolskich mediów. Relację z wydarzenia widzowie 
TVN mogli obejrzeć w wydaniu programu „Dzień Dobry TVN”.

ap Fot. MOSKiT w Andrychowie 

„Dzień Dobry TVN” w Andrychowie

15 września na Basenie Krytym w Andrychowie gościła 
ekipa telewizji TVN. Jej wizyta związana była odbywają-
cym się na pływalni treningiem „Szachów po wodą”.

Na Wieczór Magii Dobroci, 25 września 2021 r., zaproszeni 
byli darczyńcy i ludzie dobrej woli, którzy przyczynili się do 
odnowienia placówki oraz mieszkańcy wsi. Od 28 paździer-
nika 2020 do 6 maja 2021 roku Świetlica w Sułkowicach-Bo-
lęcinie została poddana generalnemu remontowi. Przybyli 
goście podziwiali nowe wnętrza, a także prezentowaną wy-
stawę rękodzieła mieszkanek Sułkowic-Bolęciny i okolic pt. 
„Hafty i sploty”, prezentującą prace wykonane w technice 
haftu i makramy. Punktem kulminacyjnym wieczoru był wy-
stęp Leny Czechowicz z zespołem. Artystka wykonała naj-
większe przeboje Anny Jantar.
Dyrektor oraz pracownicy Centrum Kultury i Wypoczynku 
w Andrychowie złożyli podziękowania wszystkim ludziom 
dobrej woli, którzy przyczynili się do realizacji remontu 
w Świetlicy w Sułkowicach-Bolęcinie. Byli to:
- Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz i Barbara Łysoń
- Burmistrz Andrychowa wraz z Radą Miejską
- Wit Ziółkowski
- PM LOGISTYKA Łuczak-Kudzia SP.J.
- Aleksander Oboza Sołtys Sołectwa Sułkowice-Bolęcina
To był magiczny wieczór…

ap Fot. Anna Piotrowska

Wieczór Magii Dobroci
To był wyjątkowy wieczór w wyremontowanych wnę-
trzach Świetlicy w Sułkowicach-Bolęcinie. 

Druga edycja akcji 
“Andrychów dla schronisk” ruszyła!

Z związku z powyższym, KS Beskid Andrychów wraz z eki-
pą Zoodoptuj postanowili zorganizować drugą edycję zbiór-
ki na rzecz najbardziej potrzebujących schronisk. Zeszłorocz-
na zbiórka karmy dla psów i kotów, a także koców i innych 
akcesoriów dla zwierząt okazała się gigantycznym sukcesem 
– udało się nam zebrać aż 8 pełnych palet! – czytamy na profi-
lu FB organizatorów akcji KS Beskid Andrychów.
Listę punktów, do których można dostarczać produkty znaj-
dziecie pod adresem: zoodoptuj.pl/andrychow-dla-schronisk 
Akcja trwa do 30 października. Dary można przynosić także 
na mecze domowe Beskidu.             red

Nadchodzi zima - najgorszy okres w schroniskach dla 
zwierząt! Obecnie, ze względu na sytuację związaną  
z koronawirusem, sytuacja w schroniskach stała się jeszcze 
gorsza, niż zazwyczaj. W zauważalny sposób spadła nie 
tylko ilość wolontariuszy, ale także samych darczyńców.
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Jasna przed remontem
Głównym punktem obrad było podjęcie decyzji w sprawie 
przeznaczenia pieniędzy z funduszu sołeckiego. To kwota 47 
800 złotych. Jednogłośnie postanowiono przeznaczyć ją (zgod-
nie z propozycją Rady Sołeckiej) na projekt remontu ulicy Jasnej. 
– To ważna ulica łącząca Wiejską z drogą krajową – wyjaśniała 
sołtys Grażyna Stuglik-Nizio. – Niestety jest bardzo zaniedbana, 
ciemna, wymagająca poboczy dla pieszych. Nim jednak uchwa-
łę przegłosowano sołtys przedstawiła sprawozdanie ze swojej 
działalności. Już z tego wystąpienia wynika, ile potrzeb, zwłasz-
cza drogowych jest w Inwałdzie. Przemówienie było listą postu-
latów zawartych w pismach do władz gminy albo Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz innych instytucji 
w zakresie zwłaszcza remontów czy nawet drobnych napraw 
nawierzchni dróg. Potem doszło do parogodzinnej dyskusji 
oraz pytań do wiceburmistrza Wojciecha Polaka oraz kierow-
nika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego 
Szymona Wnęczaka. – W Inwałdzie jest najwięcej w gminie dróg 
żwirowych – dało się słyszeć na sali Wiejskiego Domu Kutury. 

Wołania o Wiejską
Najwięcej głosów dotyczyło konieczności modernizacji uli-
cy równoległej do „krajówki” i łączącej się z nią tj. Wiejskiej. 
Spełnia ona nierzadko rolę objazdu, gdy główna ulica wioski 
jest wyłączana z ruchu. Mówiono także o Cichej i Zagórnic-
kiej, gdzie wielu mieszkańców przekazało grunty, by było 
tylko można poszerzyć jezdnię i ją wyremontować. Postulaty 
remontowe dotyczyły także wspomnianej ulicy Jasnej, a tak-
że m.in. Radosnej. W tym ostatnim przypadku uregulowano 
już stosunki własnościowe (grunty przekaże parafia i kuria 
w Bielsku-Białej). Krytycznie wypowiadano się o remoncie ul. 
Romerów, choć jest to akurat przeprowadzane zgodnie z pla-
nem Rady Sołeckiej. Wspominano o postulatach dotyczących 
braku chodników przy dużych odcinkach drogi krajowej.

Głos wiceburmistrza i szefa inwestycji
Wiceburmistrz Wojciech Polak kilkakrotnie podkreślał, że ko-

ronawirus miał i ma spory wpływ na gminne inwestycje. To 
wydłużone terminy realizacji, zawrotny wzrost kosztów oraz 
mniejsze wpływy do budżetu lokalnego. Także przyszły rok 
stoi pod znakiem zapytania. Zastępca burmistrza powstrzy-
mywał się zatem od składania jakichkolwiek deklaracji w za-
kresie realizacji zadań. Miał jednak też i dobre wiadomości. 
Przede wszystkim będzie podpisana umowa z GDDKiA na 
budowę chodników przy drodze krajowej. Z kolei Szymon 
Wnęczak poinformował, że nakłady na drogi w gminie dzie-
lone są według algorytmu opartego na liczbie mieszkańców 
oraz długości dróg w poszczególnych sołectwach, aby było 
sprawiedliwie. Przypomniał, iż w Inwałdzie sporo się działo 
w ostatnim czasie – wyremontowana ul. Miła, Wiejski Dom 
Kultury, w którym odbyło się zebranie i remiza. A wcze-
śniej też niemało inwestowano. Poinformował także, że jest 
już projekt na ulicę Cichą, powstaje – nie bez przeszkód – na 
Wiejską. Zadanie to wycenione jest na 20 milionów złotych 
i na pewno nie zostanie wykonane od razu, a w etapach. 
Wojciech Polak stwierdził z kolei, że Radosna ruszy dopiero 
wtedy, gdy będzie uregulowany potok Stawki. Narzekano na 
popsute drogi po remoncie linii kolejowej.

Nie tylko drogi
Pojawiły się też postulaty pozadrogowe. Mocno wybrzmiał 
głos kobiety informującej, że dzieci w Inwałdzie nie mają 
placu zabaw, choćby skromnego, gdy takich miejsc w Andry-
chowie jest sporo. Ktoś z sali domagał się budowy „Orlika” 
w sąsiedztwie boiska „Huraganu”. Wiceburmistrz zadekla-
rował, że ewentualnie w przyszłym roku można by było wy-
konać projekt placu zabaw. Mieszkańcy Inwałdu nie czują się 
bezpiecznie, gdyż, jak twierdzą w niektórych rejonach wioski 
„rządzi” półświatek nadużywający alkoholu i nie stroniący 
od burd. Obecny na sali dzielnicowy prosił, by to zgłaszać po-
licji, bo na razie nie ma nawet anonimowych powiadomień. 
W odpowiedzi usłyszał, że ludzie boją się zgłaszać, gdyż chu-
ligani mogą się zemścić. 
Zebranie w Inwałdzie trwało ponad dwie i pół godziny. Do 
innych problemów zgłaszanych przez mieszkańców będzie-
my wracać w odrębnych publikacjach. Jak dowiedzieliśmy 
się od wiceburmistrza Wojciecha Polaka w innych wioskach 
podobnych zebrań nie zaplanowano. Tam o podziale fundu-
szu decydowały rady sołeckiej. 

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Zebranie w Inwałdzie: Sporo żądań i postulatów
14 września w godzinach popołudniowo – wieczornych 
odbyło się zebranie wiejskie w Inwałdzie. Pierwsze takie 
od roku, bo przeszkadzał koronawirus. 
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Głównym punktem spotkania było podjęcie decyzji w spra-
wie przeznaczenia pieniędzy z funduszu sołeckiego. To kwo-
ta 47 851,20 złotych. Rozpatrywano dwie propozycje:
- skosowanie i utwardzanie poboczy,
- czyszczenie korytek i udrażnianie rowów.
Jednogłośną decyzją zgromadzonych całość środków zo-
stanie przeznaczona na skosowanie i utwardzanie poboczy 
w sołectwie.
Kolejno padły propozycje wniosków do budżetu gminy na 
przyszły rok takie jak: budowa chodnika na ul. Brzezińskiej, 
rozbudowa wodociągu Brzezinka Górna – Nowa Wieś oraz 
remont ul. Nowa Wieś.
W trakcie żywej dyskusji mieszkańcy Targanic przedstawia-
li trapiące ich sprawy. Poruszony został problem pędzących 
rowerzystów ul. Brzezińską, braku patroli policji i kontroli 
prędkości czy konieczność kanalizacji na ostatnim odcinku 
Targanic.
Po godzinnym zebraniu sołtys podziękował uczestnikom za 
obecność i zaangażowanie w życie wsi.

ap Fot. Anna Piotrowska

Zebranie wiejskie w Targanicach

18 września w godzinach popołudniowych odbyło się ze-
branie wiejskie w Targanicach, którego gospodarzem był 
sołtys Adam Kowalczyk. Wzięło w nim udział kilkunastu 
mieszkańców wioski, którzy podjęli uchwałę w/s wnio-
sków do funduszu sołeckiego na rok 2022.

Zebranie, które odbyło się w wyremontowanej świetlicy CKiW 
poprowadził sołtys Aleksander Oboza. Ponieważ przyszło tyl-
ko 16 osób, a quorum to stu mieszkańców, więc ustalono drugi 
termin – na godzinę 9.15. Potem sołtys zaproponował, aby od 
razu zająć się funduszem sołeckim, bo to najważniejsza spra-
wa. W roku 2022 sołectwo ma do swej dyspozycji 47 tysięcy 851 
zł. Zebrani przyjęli plan, że większość tych środków przezna-
czona zostanie na drogi i zadania około drogowe, czyli rowy, 
przepusty i bieżące utrzymanie. 
Potem Aleksander Oboza przedstawił zebranym sprawozdanie 
z tego, co zostało zrobione w mijającym roku, jakie prace są jesz-
cze kontynuowane i co będzie robione w przyszłym roku. Do naj-
ważniejszych tematów należała sprawa rozbudowy remizy OSP, 
bo na tę inwestycję wioska czeka już od kilku lat. W tym roku 
miały się już rozpocząć prace ziemne, ale władze gminy przesu-
nęły całą inwestycję na rok przyszły. Teraz bowiem trwają prace 
w Targanicach Dolnych i wszystkie fundusze poszły na zakoń-
czenie rozbudowy remizy w tej wiosce. Następna w kolejności jest 
Bolęcina, ale – jak zaznaczył sołtys – to będzie droga inwestycja, 
bo pochłonie grubo ponad dwa miliony złotych. W dalszej części 
mówiono o konieczności budowy kolejnych odcinków chodni-
ków i budowy kładki na ul. Młyńskiej. Mieszkańcy poruszali też 
inne kwestie, jak np. odwodnienia w kilku miejscach, gdzie woda 
zalewa prywatne posesje.                                  mn Fot. Marek Nycz

Fundusz sołecki uchwalony

W niedzielę – 26 września – odbyło się zebranie wiejskie 
w Sułkowicach-Bolęcinie. Mieszkańcy zdecydowali, jak wy-
dać fundusz sołecki w 2022 roku. Mówiono też o rozbu-
dowie strażnicy i budowie chodnika w górnej Bolęcinie. Na 
koniec mieszkańcy poruszyli kilka spraw bieżących. 

reklama
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Gości przywitał działacz Nowej Lewicy, andrychowski rad-
ny Czesław Rajda, a potem krótkie przemówienie wygłosił 
przewodniczący władz powiatowych – Zbigniew Piela, który 
podkreślił, jakie znaczenie dla członków partii ma posiadanie 
własnego lokalu oraz wyjaśnił, że umiejscowienie powiato-
wej siedziby partii w Andrychowie wynika wprost z wielkiej 
aktywności tutejszych działaczy i członków Nowej Lewicy.

Potem Przewodniczący Śmiałek i Piela wspólnie przecięli 
symboliczną wstęgę w drzwiach nowego lokalu. W wygło-
szonym następnie przemówieniu Przewodniczącego Śmiał-
ka, a także w dyskusji po nim, nie zabrakło tematów, które 
obecnie nurtują członków Nowej Lewicy, zaś szczególnie 
ważnego problemu demokracji wewnątrzpartyjnej.
Następnie zabrał głos Burmistrz Tomasz Żak, który odniósł 
się do najważniejszych spraw dotyczących naszej gminy. 
Zaliczył do nich przede wszystkim rosnącą lawinowo cenę 

gazu, która nastręcza pro-
blemy w zakresie funk-
cjonowania miejskiej 
elektrociepłowni, a także 
zagrażający spadek do-
chodów samorządów, wy-
nikający z przewidzianych 
zmian podatkowych. 
W przemówieniu Bur-
mistrza nie zabrakło 
także akcentów optymi-
stycznych, zawartych 
w informacji o dobrze 
przebiegającym, długo 
oczekiwanym remoncie 
Olszyn, planowanym re-
moncie ul. St. Lenartowicza oraz mającej nastąpić budowie 
zakładu mineralizacji odpadów.

Andrzej Fryś

Nowa siedziba Nowej Lewicy
W piątek 24 września uroczyście otwarto lokal przy ul. Starowiejskiej 22 b, który będzie służył andrychowskiemu Kołu 
Miejskiemu i wadowickiej Radzie Powiatowej Nowej Lewicy. W otwarciu uczestniczyli Przewodniczący Małopolskiej 
Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy Ryszard Śmiałek wraz z członkiem krajowego sądu partyjnego partii Kazimierzem 
Lichnowskim oraz Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak.

Stawki brutto w Andrychowie 
a) za udostępnienie miejsca na okres 20 lat pod grób ziemny po-
jedynczy dziecięcy (dzieci do 6 lat) w wysokości 155 złotych (do 
tej pory 129,60 zł), b) za udostępnienie miejsca na okres 20 lat 
pod grób ziemny pojedynczy w wysokości 388 złotych (324 zł), 
c) z a udostępnieni e miejsca na okres 99 lat pod grób murowany 
(w pionie) dwumiejscowy w wysokości 1347 złotych (1123,20 
zł), d) za udostępnienie miejsca na okres 99 lat pod grób mu-
rowany (2 x po dwie komory w pionie obok siebie) czteromiej-
scowy w wysokości 2 695 złotych (2246,40), e) z a udostępnienie 
jednej niszy kolumbarium (na dwie urny) na okres 40 lat wraz 

z płytą z czarnego granitu zamykając ą niszę w wysokości i 2 592 
złotych (2160 zł). 
Stawki brutto w Roczynach
a) za udostępnienie miejsca na okres 20 lat pod grób ziemny po-
jedynczy dziecięcy (dzieci do 6 lat) w wysokości 116 złotych (do 
tej pory 97,20 zł), 
b) za udostępnienie miejsca na okres 20 lat pod grób 
ziemny pojedynczy w wysokości 311 złotych (259,20 zł)   
c) za udostępnieni e miejsca na okres 99 lat pod grób murowany 
(w pionie) dwumiejscowy w wysokości 959 złotych (799,20 zł). 

jd

Nowe stawki na cmentarzach komunalnych
Rada Miejska w Andrychowie podwyższyła stawki opłat cmentarnych za udostępnienie miejsc pod groby. Nowe ceny do-
tyczą nekropolii komunalnych w Andrychowie oraz Roczynach. Podczas sesji wyjaśniano, że dochody roczne były niższe od 
wydatków i sięgały od kilkunastu do nawet stu tysięcy złotych. I stąd konieczność wprowadzenia nowych regulacji.
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gospodarka

INWAŁD
12.10.2021 r. | ul. Romerów, ul. Dworska, ul. Rzeczna,  
ul. Miła, ul. Radosna, ul. Jasna, os. Kuwik, ul. Wiejska,
13.10.2021 r. | ul. Gościnna, os. Górki, ul. Siewna, ul. Kole-
jowa, ul. Zagórnicka, ul. Spacerowa, os. Wapiennik,
14.10.2021 r. | os. Korcza, ul. Zielna, ul. Spokojna, ul. Ci-
cha, ul. Rolna, ul. Wadowicka, ul. Graniczna, os. Parkowe,
ul. Bukowińskiego, ul. Zamkowa, ul. Cegielnia, os. Zaręb-
ki, os. Zielone

SUŁKOWICE
26.10.2021 r. | ul. Wspólna, ul. Okrężna, ul. Nawieśnicka
27.10.2021 r. | ul. Beskidzka, ul. Centralna, ul. Kościelna, 
ul. Zarzeczna
19.11.2021 r. | ul. Kosynierów, ul. Młyńska od ul. Solakiewicza
23.11.2021 r. | ul. Faustyny, ul. Mostowa. ul. Sadowa
24.11.2021 r. | ul. Górska, ul. Turystyczna, ul. Wiosenna

SUŁKOWICE-BOLĘCINA
28.10.2021 r. | ul. Racławicka, ul. Stolarska, ul. Środkowa, 
ul. Za Grapa, ul. Młyńska, ul. Kamieńcowa, ul. Grzybowa,
ul. Stroma, ul. Farmerska, ul. Wiśniowa, ul. Zbożowa, ul. 
Sikory, ul. Spokojna

RZYKI
10.11.2021 r. | os. Za Kościołem, os. Młocki Górne,  
os. Haczki, os. Urbanki, os. Sordyle, os. Moskwiki, os. Ja-
gódki, os. Mydlarze
18.11.2021 r. | os. Polaki, os. Praciaki, os. Potok Kubikow-
ski, os. Hatale, os. Potrójna, os. Kierczaki, os. Kluka,
os. Leśniczówka, os. Szafarze, os. Hajosty, os. Młocki Dol-
ne, os. Szczęśniaki

ZAGÓRNIK
19.11.2021 r. | ul. Solakiewicza, ul. Miodowa, ul. Oazowa, 
os. Maturówka, os. Hulakówka, os. Górka, ul. Strażacka, 
ul. Pod Groniem, ul. Łąkowa, ul. Szkolna, ul. Rekreacyjna, 
ul. Myśliwska, ul. Skornicka, os. Biadasów, ul. Biadasowska,
ul. Inwałdzka, ul. Źródlana, os. Świątkówka

ROCZYNY
2.11.2021 r. | ul. Krótka, ul. Dolna, ul. Sadowa, ul. Ogrod-
nicza, ul. Stawowa, ul. Słoneczna, ul. Środkowa, ul. Sołecka
3.11.2021 r. | ul. Zarzeczna, ul. Graniczna, ul. Graniczna 
Górna, ul. Krajobrazowa, ul. Malownicza
4.11.2021 r. | ul. Bielska, ul. Kwiatowa, ul. Cyprysowa, ul. 
Ks. Nowaka, ul. Sportowa, ul. Szkolna (od strony szkoły)
9.11.2021 r. | ul. Wiedeńska, ul. Modrzewiowa, ul. Spo-
kojna, ul. Szkolna (od strony cmentarza), ul. Rumiankowa,
ul. Makowa, ul. Lawendowa, ul. Konwaliowa, ul. Bła-
watkowa, ul. Perłowa, ul. Szmaragdowa, ul. Turkusowa,  
ul. Rubinowa, ul. Szafirowa, ul. Kryształowa, ul. Diamen-
towa, ul. Bursztynowa, ul. Działy

10.11.2021 r. | ul. Podgórska, ul. Topolowa, ul. Plenerowa, 
ul. Polana, ul. Leśna, ul. Gronie, ul. Akacjowa, ul. Bukowa,
ul. Jarzębinowa, ul. Jesionowa, ul. Leszczynowa

TARGANICE
9.11.2021 r. | ul. Żwirki i Wigury
15.11.2021 r. | ul. Beskidzka, os, Świerkowe, ul. Górska,  
ul. Kasztanowa, ul. Sosnowa, ul. Jawornicka, ul. Nowa 
Wieś, os. Modrzewiowe, ul. Różana, ul. Brzozowa, ul. Ci-
sowa, ul. Kolorowa, ul. Jodłowa
29.11.2021 r. | ul. Floriańska, ul. Wawrzynówka, ul. Wrzoso-
wa, ul. Nad Potokiem, ul. Wesoła. ul. Olchowa, ul. Kalinowa,
ul. Brzezińska, ul. Orzechowa, ul. Wierzbowa, ul. Jałowco-
wa, ul. Łagodna, ul. Pogodna, ul. Jagodowa, ul. Polanka,
ul. Widokowa, ul. Jaworowa
30.11.2021 r. | ul. Graniczna, ul. Dobra, ul. Długa, os. Pod-
miejskie, os. Gierkówka, os Francja

BRZEZINKA GÓRNA
29.11.2021 r. | wszystkie ulice

BRZEZINKA DOLNA
30.11.2021 r. | wszystkie ulice

ANDRYCHÓW
23.11.2021 r. | ul. Baczyńskiego
25.11.2021 r. | ul. Mickiewicza, ul. Rynek, ul. Garncarska, 
ul. Floriańska, ul. Pachla, ul. Daszyńskiego, ul. Olszyny,
ul. Legionów, ul. 1 Maja, ul. Dąbrowskiego, ul. Szew-
ska, ul. Brzegi, ul. 27 Stycznia, ul. Beskidzka, ul. Polna,  
ul. Tkacka,
ul. Tkacka Boczna, ul. Wyszyńskiego, ul. Fabryczna,  
ul. Głowackiego, ul. Sarnia
26.11.2021 r. | ul. Prusa, ul. Grunwaldzka, ul. Biłki, ul. Klo-
nowa, ul. Lipowa, ul. Topolowa, ul. Tęczowa, ul. Cicha,
ul. Kołłątaja, ul. Kochanowskiego, ul. Konstytucji 3 Maja, 
ul. Powstańców Warszawy, ul. Szarych Szeregów, ul. Witosa,
ul. Solidarności, ul. Konopnickiej, ul. Zegadłowicza, ul. 
Broniewskiego, ul. Orzeszkowej, ul. Norwida, ul. Skło-
dowskiej,
ul. Sikorskiego, ul. Wandy Malickiej, ul. Żwirki i Wigury, 
ul. Wolfa
29.11.2021 r. | ul. Krakowska, ul. Niecała, ul. Lenartowi-
cza, ul. Metalowców, ul. Włókniarzy, ul. Starowiejska,  
ul. Batorego, ul. Biała Droga, ul. Przemysłowa, ul. Tabo-
ry Romskie, ul. Słoneczna, ul. Graniczna, ul. Podgórska,  
ul. Kilińskiego,
ul. Wietrznego ul. Piękna, ul. Kościuszki, ul. Słowackiego, 
ul. Traugutta, ul. Leśna, ul. Ogrodowa, ul. Pod Skarpą,
ul. Parkowa, ul. Na Wzgórzach, ul. Wyzwolenia, ul. Ro-
dzinna, ul. Przyjaźni

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon 
z nieruchomości jednorodzinnych będzie przeprowadzona w październiku i listopadzie.

Zbiórka wielkogabarytów - harmonogram
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polityka

O sprawie pisaliśmy już kilkukrot-
nie, a wszystko zaczęło się od sesji, 
na której były wicemarszałek To-
masz Urynowicz (Porozumienie – 
Gowina) wniósł projekt uchylenia 
wspomnianej uchwały. Była ona 
deklaracją, ze Małopolska jest wol-
na od „ideologii LGBT”. Urynowicz 
swój wniosek argumentował sygna-
łami z KE, które wyraźnie mówiły, 
że dotacje unijne będą wstrzymane 
dla regionów – w Polsce kilka wo-
jewództw zrobiło podobnie – które 
wprowadzają przepisy dyskrymi-
nujące jakąkolwiek mniejszość, rów-
nież tę o odmiennej orientacji seksu-
alnej. 
Na pierwszej sesji w tej sprawie 
(odbyła się w dwóch częściach – 
w dwóch dniach) wniosek ówcze-
snego wicemarszałka nie przeszedł, 
a na następnej sam Urynowicz został 
odwołany. Radnym opozycji nie po-
zwolono nawet podjąć dyskusji na 
sesji. 
Pod koniec września sprawa stanęła 
na sesji po raz kolejny i Sejmik Ma-
łopolski uchylił deklarację z 2019 r. 
Obradom towarzyszyły ogromne 
emocje. 
- Niewiele brakowało do katastrofy 
i pozostawienia uchwały anty-LGBT. 
W PiS mieliśmy do czynienia z total-
ną awanturą – mówił dla Wirtualnej 
Polski Tomasz Urynowicz, obecnie 
radny Porozumienia, a do niedawna 
wicemarszałek Małopolski.
Radni opozycji złożyli wczoraj pro-
jekt uchylający deklarację z 2019 r. 
Nie zgodzili się na pomysł marszał-
ka na kosmetyczne zmiany w starej 
uchwale – chcieli ją po prostu anu-
lować i tak się stało. Za uchyleniem 

głosowało 16 radnych, siedmiu sa-
morządowców PiS było przeciw, 
a kolejnych 15 z PiS wstrzymało się 
od głosu. 
Obrady poprowadził przewodniczą-
cy Sejmiku Małopolski Jan Duda, oj-
ciec prezydenta Andrzeja Dudy. Gdy 
na początku sesji okazało się, że mar-
szałkowi Witoldowi Kozłowskiemu 
nie udało się przekonać większości 
do pomysłu korekt w starej uchwale 
i nie ma większości głosów, Jan Duda 
ogłosił przerwę. I znowu zaczęło się 
przekonywanie radnych. 
W sprawę i naciski na radnych PiS 
włączyli się też ludzie spoza sejmi-
ku: wicemarszałek Sejmu Ryszard 
Terlecki, europosłanka Beata Szy-
dło, minister infrastruktury Andrzej 
Adamczyk, a także z arcybiskup Ma-
rek Jędraszewski. Bezskutecznie.
Dyskusja poprzedzająca głosowanie 
tez była gorąca i przepojona emo-
cjami, ideologiami i wzajemnymi 
oskarżeniami, nawet o zdradę Pol-
ski. I to nie pomogło, bo głosowanie 
uwolniło Małopolskę od kłopotliwej 
uchwały i rezolucji.

Tomasz Urynowicz napisał zaraz 
potem na Twitterze: - Czuję satysfak-
cję. Cała ta historia pozwala mi chodzić 
z podniesioną głową. 
Potem w rozmowie z Wirtualną Pol-
ską dodał: - Mówiłem, że tak się stanie 
i nie ma odwrotu od unieważnienia de-
klaracji anty-LGBT. Kiedy zacząłem mó-
wić o ryzykach, radni PiS twierdzili, że 
wszystko jest pod kontrolą. Poniedział-
kowa sesja pokazała, że nikt w klubie PiS 
nie ma niczego pod kontrolą i nie byli 
w stanie ustalić między sobą wspólnej 
wersji. Dobrze, że była przygotowana 
uchwała przygotowana przez opozycję 
uchylająca wcześniejszy dokument, bo 
to pozwoliło wyjść nam z twarzą. Mam 
nadzieję, że dzięki temu uratowaliśmy 
środki unijne.
Wcześniej uchwały anty-LGBT 
uchyliły sejmiki województw: świę-
tokrzyskiego, podkarpackiego i lu-
belskiego. Im również groziła bloka-
da dotacji unijnych.

mn
Źródło: www.malopolska.pl

Małopolska uwolniła się od 
„uchwały anty-LGBT”
Dzięki temu nasz region znowu ma dostęp do gigantycznych dotacji z Unii Europejskiej. Idzie o dwa i pół miliarda 
euro, a to 11 mld zł. 27 września Sejmik Samorządowy Województwa Małopolskiego uchylił uchwałę z 2019 r., którą 
Komisja Europejska uznała za dyskryminującą mniejszości i groziła wstrzymaniem dotacji.
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samorząd

Dłużnicy mali i duzi
Jak informuje dyrektor ZOMK Grzegorz Góra, obecnie na 
liście dłużników jest 230 nazwisk. Dotyczy to osób, które 
zalegają w mieszkaniach socjalnych z kwotą co najmniej 20 
złotych, a komunalnych 50 zł. Najwięksi dłużnicy mają do 
zapłacenia kwoty po kilkadziesiąt tysięcy złotych. Przyczy-
ny tego zjawiska są zróżnicowane. - Niektórzy tłumaczą się 
chorobą dzieci, inni utratą wynagrodzenia, a kolejni drożyzną – 
mówi dyrektor ZOMK. - Są też jednak tacy, którzy spożywają 
w nadmiarze alkohol i na to są im potrzebne w pierwszej kolejności 
pieniądze. Grzegorz Góra zaznacza, że lokatorzy w pierwszej 
kolejności płacą rachunki za prąd, gaz, telefony i telewizo-
ry (z kablówki lub satelitarne), bo jeśli ich nie uregulują, to 
media takie są od razu wyłączane. Jeśli chodzi natomiast 
o czynsze to takich możliwości nie ma. Trwa długa proce-
dura kończąca się w skrajnych przypadkach eksmisją. 

Odroczenia, raty i umorzenia
W przypadku osób, które popadły w kłopoty finansowe, 
metod wyjścia z długów jest kilka. - Rada Miejska w Andrycho-
wie podjęła przed laty uchwałę, która umożliwia spłatę zadłużenia 
poprzez odroczenie płatności, rozłożenie na raty, a nawet umorze-
nie w pewnych sprawach – wyjaśnia dyrektor Grzegorz Góra. 
- W uchwale jest wykazane w jakich przypadkach, jaki rodzaj ulgi 
można zastosować. Dotyczy to zarówno mieszkań komunalnych 
jak i użytkowych pozostających w zasobach gminy Andrychów. Te 
same normy obowiązują zresztą wobec wszystkich należności czy 
zaległości na rzecz gminy. Szczegóły dotyczące konkretnych 
zasad znajdują się w tekście uchwały opublikowanej w in-
ternetowym Biurze Informacji Publicznej.

Oświadczenia o spłacie
Dużo prostszą metodą przystąpienia do uregulowania za-
dłużenia czynszowego jest złożenie oświadczenia o do-
browolnym podaniu się obowiązkowi spłaty. To sposób 
dla osób, które nie chcą skorzystać z ulg wymienionych 
powyżej i zarazem zamierzają przejść skróconą procedurę. 
O ile bowiem, jak zaznacza dyrektor ZOMK, w przypadku 
odroczenia płatności czy wnioskowania o raty trzeba sporo 
zachodu, pism i pisemek, to decydując się na oświadczenie 
o spłacie, składamy w Zakładzie Obsługi Mienia Komunal-
nego tylko jeden dokument. - Taka zainteresowana osoba może 
zadeklarować, że prócz bieżącego czynszu będzie na przykład co 
miesiąc jeszcze spłacała po 100 złotych, bo go na więcej nie stać 
– informuje Grzegorz Góra. - Dobre i to, skoro jest to jedyny 
możliwy do zrealizowania sposób na likwidację zadłużenia. Część 
dłużników w ogóle jednak nie przejawia aktywności w sprawie re-
gulowania zaległości. Siedzą cicho jak mysz pod miotłą. Dopiero 
jak takich wypatrzymy, to coś się zaczyna dziać. 

Spłata bez pieniędzy
Jest też trzeci, sposób na spłatę czynszowych długów i to bez 
angażowania pieniędzy. Umożliwia to specjalny program 
wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza Andrychowa nr 
2389/13. To tak zwane świadczenie rzeczowe czyli innymi 
słowy odpracowanie czynszu czy długu. - Od 2014 r., kiedy 
zaczął obowiązywać program do połowy bieżącego roku dłużni-
cy odpracowali 77 tysięcy złotych – relacjonuje dyr. Grzegorz 
Góra. - Do tej port dwanaście osób zdecydowało się na tę formę 
oddłużenia. A gdzie pracowali i pracują? Na przykład w sza-
letach miejskich, przy obsłudze poczekalni na dworcu auto-
busowym, ale także angażowani są do prac remontowych 
bądź ogólnobudowlanych. Jedna z osób brała udział przy 
modernizacji remizy OSP w Inwałdzie. Nie ma jej już dziś na 
liście dłużników. Każdy, kto zadeklaruje pracę za dług, ten 
trafia na listę do ZOMK i wyznaczane są mu zadania wedle 
umiejętności zawody albo tego co chce robić.
Procedury są następujące (cytat z Zarządzenia Burmistrza 
Andrychowa):
Dłużnicy zainteresowani odpracowaniem należności na rzecz 
Gminy powinni złożyć w Zespole Obsługi Mienia Komunalne-
go w Andrychowie stosowny wniosek w sprawie odpracowania 
zadłużenia za najem lokalu, zwany w dalszej treści Zarządzenia 
wnioskiem.
We wniosku należy podać przyczyny powstania zadłużenia oraz 
przedstawić propozycje co do sposobu i terminu jego odpracowania. 
Wzór wniosku wraz z uwagami dotyczącymi jego wypełnienia sta-
nowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia*. 
Do wniosku należy dołączyć: – deklarację o dochodach dłużnika 
i wszystkich osób prowadzących wspólnie z nim gospodarstwo 
domowe; Wzór deklaracji o dochodach wraz z objaśnieniami do-
tyczącymi jej wypełnienia stanowi Załącznik nr 3* do niniejszego 
Zarządzenia; – zaświadczenie o dochodach (dotyczy osób zatrud-
nionych); Wzór Zaświadczenia o dochodach wraz z objaśnieniami 
dotyczącymi jego wypełnienia stanowi Załącznik nr 4* do niniej-
szego Zarządzenia. 
W momencie składania wniosku będzie on zweryfikowany pod ką-
tem jego kompletności i poprawności wypełnienia. 
Wniosek będzie rozpatrzony przez Zespół Obsługi Mienia Komu-
nalnego w Andrychowie w terminie 30 dni od daty złożenia kom-
pletnego i poprawnie wypełnionego wniosku. 

*Wzory załączników znajdują się w internetowym Biulety-
nie Informacji Publicznej.

Jakie prace można podjąć by odpracować czynsz? Katalog 
zawiera sporo pozycji – od prac malarskich, technologii gip-
sowych i układania glazury po prace stolarsko – okładzino-
we.

Jacek Dyrlaga

Pracą redukują czynszowe zadłużenie
Zadłużenie najemców komunalnych lokali użytkowych i mieszkalnych sięga w gminie Andrychów łącznie 2 miliony 
900 tysięcy złotych. Tyle pieniędzy nie wpłynęło do kasy Zakłady Obsługi Mienia Komunalnego. A można by było za 
nie sporo zrobić (inwestycje, remonty). Są jednak metody wychodzenia z długów...

Małopolska uwolniła się od 
„uchwały anty-LGBT”
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Uwaga na fałszywe sms-y o kwarantannie!

Uwaga na nowy sposób działania oszustów!!! Użytkownicy 
telefonów komórkowych otrzymują fałszywe SMS-y o nało-
żeniu kwarantanny. Wiadomości zawierają linki odsyłające 
do rzekomo szczegółowych informacji na ten temat. Może to 
być próba wyłudzenia danych lub zainstalowania złośliwego 
oprogramowania. Apelujemy o zachowanie czujności i nie 
klikanie w przesłany link!
Użytkownicy telefonów komórkowych otrzymują ostatnio 
wiadomości sms o nałożeniu kwarantanny.  W treści podany 
jest link/adres do strony. Wiadomości są tak skonstruowane, 
że mają zmusić odbiorcę do kliknięcia w odsyłacz.  Uważaj-
my na tego typu linki, ponieważ to jest próba oszustwa i wy-
łudzenia danych!

Przypominamy, że kwarantanna nakładana jest automatycz-
nie przy przekroczeniu granicy lub na podstawie przeprowa-
dzonego wcześniej wywiadu epidemiologicznego przez pra-
cowników państwowej inspekcji sanitarnej.  Po skierowaniu 
na kwarantannę, osoba dostaje prawidłowy sms o następują-
cej treści: „Jesteś na kwarantannie. Masz ustawowy obowią-
zek używania aplikacji Kwarantanna domowa. Jest dostępna 
w Appstore i Google Play.”

Powiat wadowicki. Siedmiu kierowców straciło prawa jaz-
dy za zbyt szybką jazdę
Podczas ostatniego wakacyjnego weekendu policjanci z Wy-
działu Ruchu Drogowego wadowickiej komendy Policji, pil-
nując bezpieczeństwa na drogach powiatu podczas powro-
tów z wakacji zatrzymali prawa jazdy siedmiu piratom 
drogowym za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h. 
Weekendowym rekordzistą okazał się 19-letni mieszkaniec 
gm. Andrychów, który przekroczył dozwoloną prędkość o 89 
km/h.
Kilka przykładów nieodpowiedzialnej jazdy:
W piątek (27.08.br.) w m. Stanisław Górny policjanci zmie-
rzyli prędkość kierującemu samochodem marki Seat, którego 
kierowca na odcinku gdzie obowiązywało ograniczenie pręd-
kości do 50 km/h jechał 109 km/h. Kolejny kierowca w tym 
samym miejscu stracił uprawnienia do kierowania po prze-
kroczeniu dozwolonej prędkości o 55km/h. W sobotę (28.08.
br.) m. Inwałd ul. Wadowicka kierujący samochodem marki 
VW przekroczył prędkość o 89 km/h.
Apelujemy o przestrzeganie przepisów i nie przekraczanie 
dozwolonej prędkości. Policjanci przypominają, że jedną 
z przyczyn zdarzeń drogowych jest nadmierna prędkość, 
która niejednokrotnie uniemożliwia bezpieczne wykonanie 
manewru na drodze.

Sprawcy napadu w Wadowicach zatrzymani
Tylko 48 godzin wystarczyło wadowickim policjantom, aby 
ustalić i zatrzymać dwójkę mieszkańców powiatu wadowic-
kiego, którzy w dniu 14 września br. dokonali napadu na 
sklep przy ulicy Karmelickiej w Wadowicach. 
14 września w Wadowicach przed godziną 17:00 do jednego 
z osiedlowych sklepów wszedł zamaskowany napastnik, po 
czym sterroryzował przedmiotem przypominającym broń 
palną ekspedientkę sklepu żądając wydania pieniędzy, wy-
korzystał jej stan bezbronności, a następnie wyrwał stojącą 
na ladzie sklepowej kasę fiskalną i zbiegł w kierunku parku 
miejskiego.
Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci, użyto 
psa tropiącego, przeprowadzono oględziny na miejscu zda-
rzenia, technicy kryminalistyki zabezpieczyli ślady w tym 
porzuconą kasę fiskalną.
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16 września w wyniku intensywnych działań funkcjonariu-
sze Referatu Operacyjno-Rozpoznawczego Wydziału Krymi-
nalnego KPP Wadowice działając na podstawie materiałów 
operacyjnych dokonali dynamicznego zatrzymania radiowo-
zem samochodu, którym poruszali się sprawcy w dniu rozbo-
ju. W pojeździe były trzy osoby, w tym główny podejrzany, 
natomiast w miejscu zamieszkania zatrzymano typowaną 
kobiete, która uczestniczyła w napadzie. W toku czynności 
przeszukania ujawniono w ga-
rażu torbę podróżną z zawar-
tością odzieży użytej w cza-
sie zdarzenia, plecak, a także  
przedmiot przypominający 
broń palną prawdopodob-
nie broń gazowa na metalo-
we kulki. W toku dalszych 
czynności zatrzymani zostali 
24-letni mężczyzna i 23-letnia 
kobieta, mieszkańcy powiatu 
wadowickiego, którzy wspól-
nie i w porozumieniu dokonali 
zaplanowania i zrealizowania 
swojego planu dotyczącego 
napadu na sklep.
17 września obojgu przedstawiono zarzuty  z art. 280 par. 2 
kk, kobiecie dodatkowo z art. 62 ust. 1 Ustawy o Przeciwdzia-
łaniu Narkomani za posiadanie marihuany. Sąd Rejonowy 
w Wadowicach na wniosek Policji i Prokuratury  zastosował 
środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowa-
nia na okres 3 miesięcy wobec sprawców. Grozi im kara po-
zbawienia wolności od lat 3 do 12.

Policjanci pomogli seniorce, która straciła orientację w tere-
nie i wpadła do kilkumetrowego rowu
Andrychowscy policjanci pomogli starszej pani, która wra-
cając po zmroku do domu, zgubiła się i wpadła do rowu, 
z którego nie była w stanie się wydostać. 73-latka trafiła pod 
opiekę rodziny.
27 września br., do Komisariatu Policji w Andrychowie zgło-
siła się kobieta, która poinformowała, że jej mama wracając 
busem od znajomej, prawdopodobnie omyłkowo wysiadła 
na innym przystanku niż powinna i szukając drogi powrot-
nej do Andrychowa wpadła do jakiegoś rowu, z którego nie 
może się wydostać. Starsza pani miała przy sobie telefon, 
dzięki któremu skontaktowała się z córką. Dyżurny od razu 
nawiązał z nią kontakt. Niestety kobieta nie miała zielonego 
pojęcia, gdzie jest. Jedyną informacją było to, że w pobliżu 
słyszy szum wody i przejeżdżające samochody. Policjanci za-
dysponowani do poszukiwań andrychowianki, podczas pe-
netracji drogi krajowej nr 52 użyli świetlnych i dźwiękowych 
sygnałów, dzięki którym kobieta, która cały czas była w kon-
takcie z dyżurnym, informowała, że słyszy coraz głośniejsze 
sygnały dźwiękowe radiowozu. W ten sposób mundurowi 
dotarli do Inwałdu, gdzie w rejonie remontowanego mostu, 
w kilkumetrowym rowie, odnaleźli kobietę. Na szczęście nie 
doznała ona żadnych urazów. Policjanci wyciągnęli 73-latkę 
z rowu, a następnie w wyniku penetracji przyległego terenu 
odnaleźli jej torebkę z dokumentami, którą zgubiła w trakcie 
upadku. Mieszkanka Andrychowa cała i zdrowa trafiła pod 
opiekę córki. 

Bulowice. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym
29 września służby ratunkowe interweniowały w związku 
z wypadkiem na niestrzeżonym przejeździe kolejowym (bez 
sygnalizacji świetlnej), do którego doszło w Bulowicach na 
ulicy Stara Droga. 

Jak wstępnie ustalili policjanci autobus linii międzymiastowej 
Andrychów – Kęty, przewożący kilkunastu pasażerów, zde-
rzył się z pociągiem osobowym relacji Bielsko-Biała – Kraków 
Płaszów, którym podróżowało 15 pasażerów. Do szpitala 
Pogotowie Ratunkowe przewiozło czterech rannych: 59-let-
niego kierowcę autobusu oraz troje pasażerów, w tym dwóch 
mężczyzn i kobietę. Najpoważniejszych obrażeń ciała w po-
staci urazu czaszki doznał 51-letni pasażer autobusu. Zarów-
no kierowca autobusu jak i maszynista w chwili zdarzenia 
byli trzeźwi.
W trakcie dalszego postępowania policjanci z Komisariatu 
Policji w Kętach ustalą dokładne okoliczności w jakich doszło 
do tego wypadku. Policjanci apelują do kierowców o zacho-
wanie szczególnej ostrożności tuż przed wjazdem na prze-
jazd kolejowy.

Stracili prawo jazdy za nadmierną prędkość
W ciągu ostatnich dwóch dni policjanci z wadowickiej dro-
gówki zatrzymali prawo jazdy czterem kierowcom. W każ-
dym przypadku powód był ten sam – nadmierna prędkość. 
Kierowcy w terenie zabudowanym jechali z prędkością po-
wyżej 100 km/h.
We wtorek (28 września br.) mundurowi zatrzymali do kon-
troli drogowej kierującego bmw,  który w Andrychowie na 
ul. Przemysłowej jechał z prędkością 109 km/h.  Następnie 
w Inwałdzie na ul. Wadowickiej zatrzymany został kierow-
ca audi, który miał na liczniku 112 km/h. Natomiast wczoraj 
(29 września br.),  również w Andrychowie,  „wpadł”  kie-
rowca  volkswagena, u którego policyjny miernik prędkości 
wskazał 106 km/h. Za dużo na liczniku miał także kierujący 
bmw,  który w Choczni na ul. Kościuszki jechał z prędkością 
102 km/h. Z uwagi na popełnione wykroczenia i obowiązu-
jące przepisy ruchu drogowego policjanci ukarali kierujących 
mandatami i punktami karnymi. Ponadto stracą oni swoje 
uprawnienia na najbliższe trzy miesiące.
Policja po raz kolejny apeluje do kierowców  o rozsądną  jazdę 
i stosowanie się do obowiązujących przepisów. Pamiętajmy, 
że na drodze jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale 
również za innych uczestników ruchu drogowego. Przypo-
minamy, że nadmierna prędkość w dalszym ciągu jest jedną 
z podstawowych przyczyn wypadków drogowych.



22 radioandrychow.pl

wokół nas

Urodzona w 1919 roku w Roczynach Maria Magiera pro-
wadziła aktywne życie społeczne, należała do Kółka Rolni-
czego, Ligii Kobiet, zasiadała w Zarządzie Koła Gospodyń 
Wiejskich. Od najmłodszych lat wykazywała zainteresowa-
nie sztukami plastycznymi, jednak dopiero we wczesnych 
latach 70. XX w. zaczęła zrzeszać się w różnego rodzaju sto-
warzyszeniach zajmujących się sztuką; należała do Grupy 
Twórców Nieprofesjonalnych „My” z Andrychowa, Grupy 
Artystów Rodzimej Twórczości (GART) z Krakowa, Robot-
niczego Stowarzyszenia Twórców Kultury (RSTK). Przez 
całe życie prowadziła ożywioną działalność artystyczną. 
Swoje dzieła prezentowała na wystawach zbiorowych i in-
dywidualnych w Polsce (Krakowie, Żywcu, Andrychowie, 
Bielsku-Białej, Kalwarii Zebrzydowskiej, Sułkowicach-Łęgu, 
Bolęcinie, Targanicach, Myślenicach) i w Europie (Czechach, 
Ukrainie, Austrii). Wielokrotnie nagradzana w licznych 
konkursach. W 2001 r. została uhonorowana odznaczeniem 
„Zasłużony dla Miasta i Gminy Andrychów” za krzewienie 
kultury i tradycji w środowisku oraz pracę społeczną na 
rzecz wsi. Artystka  uprawiała malarstwo olejne na płótnie 
i desce, malarstwo na szkle, akwarelę, rzeźbiła w gipsie oraz 
zajmowała się hafciarstwem i zdobnictwem sprzętów użyt-
kowych. Najbogatszą część dorobku  twórczyni  stanowią 
obrazy o tematyce związanej z tradycją i kulturą wsi Pod-
beskidzia.
Zmarła w 2005 roku pozostawiając po sobie ponad 1000 
dzieł,  które zostały zebrane przez jej potomnych i umiesz-
czone w domu rodzinnym z lat 40. XX w. Zabytkowy budy-
nek  pełni do dziś funkcję galerii i swoistego muzeum twór-
czości pani Marii. To właśnie w nim kręcone były główne 
ujęcia filmu, który już można oglądać. 
Jeszcze przed montażem o powstającym filmie tak mówiła 
jego autorka:
„Cieszę się, że powstaje film o Marii Magierze. Ta wyjątkowa 
artystka: malarka, rzeźbiarka, poetka z zamiłowaniem do śpiewu 
i muzyki, pozostawiła po sobie ogromny dorobek. Warto wspo-
mnieć, że oprócz ponad 1000 obrazów, są rzeźby, pamiętniki, 

śpiewniki i nagrania audio zawierające m.in pieśni ludowe w wy-
konaniu Marii Magiery. Nad tymi taśmami szpulowymi pracował 
Maciej Kudłacik, któremu udało się zdigitalizować zapisane na-
grania.  Przy realizacji  filmu pojawił się problem nadmiaru. Nad-
miaru historii, nadmiaru emocji, które chciałoby się opowiedzieć 
i utrwalić. Wszystko czego dowiedziałam się od osób pamiętających 
Marię Magierę, a przede wszystkim od niezastąpionej córki artyst-
ki Barbary Badowskiej wydaje się być szalenie interesujące, warte 
opowiedzenia i pochylenia się na tym. A jej sztuka? A obrazy? Im 
dłużej przebywałam w ich otoczeniu, czy może lepiej powiedzieć 
towarzystwie, stawały mi się bliższe, piękniejsze, a opowieści jakie 
ze sobą niosły – prawdziwsze. Świat widziany oczyma Marii Ma-
giery stał się moim światem. Teraz, po skończeniu kręcenia ujęć, 
przyszedł czas na montaż i decyzje wpływające na finalny kształt 
filmu. Nie będzie to prosta sprawa.” 

Zapraszamy do oglądania!

Fundacja „Memo” wyprodukowała nowy film przybliżający postać  artystki lokalnej: Marii Magiery. Za kamerą stanęła 
Regina Pazdur – etnolożka i archiwistka społeczna, autorka 7 filmów dokumentalnych poświęconych m.in twórczości 
ludowej. W filmie udział wzięła córka artystki Barbara Badowska, która z dużym zaangażowaniem i pasją opowiadała 
o matce. W Archiwum Gminy Andrychów, które prowadzi Fundacja, zostało zamieszczone wiele archiwalnych fotografii 
z kolekcji pani Barbary dotyczących nie tylko życia Marii z Walusiaków Magiery, ale również mieszkańców wsi Brzezinka.

Film o lokalnej artystce
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W roku 1440 Jan Długosz napisał, że wieś Andrychów na-
leży do parafii w Wieprzu. Najprawdopodobniej w tym 
czasie kościoła w Andrychowie nie było w ogóle, bo Dłu- w ogóle, bo Dłu-, bo Dłu-
gosz o nim nie wspomina. Z roku 1529 pochodzi wzmian-
ka o parafii w Andrychowie, wiadomo jednak, że już w 
II połowie XVI wieku część mieszkańców Andrychowa 
i okolic, w tym właściciele majątku, wyznawali kalwi-
nizm. Nie ma natomiast żadnych informacji w źródłach 
historycznych na temat prześladowania katolików, czy 
zniszczenia tutejszego kościoła. W roku 1646 ukończono 
budowę murowanego kościoła w Andrychowie, który był 
nadal kościołem filialnym parafii w Wieprzu. Świątynię  

posadowiono w tym miejscu, gdzie stoi dzisiaj. Kościół ten 
został konsekrowany 21 września 1721 r. i ta data jest podsta-
wą do obchodzenia w bieżącym roku jubileuszu. Natomiast 
parafia została erygowana prawie 100 lat później, to znaczy 
w roku 1819.
W roku 1836 wskutek przypadkowego zaprószenia ognia 
spłonął w kościele pod wezwaniem św. Macieja ołtarz głów-
ny, co skłoniło ówczesnego proboszcza, ks. Macieja Grusz-
czyńskiego, nie tylko do remontu, ale i rozbudowy świątyni. 
Boczne kaplice zamieniono wówczas na północną i południo-
wą nawę, co znacznie zwiększyło liczbę wiernych, którzy 
mogli uczestniczyć w Mszy Św.
Kolejną dużą przebudowę przeprowadził w latach 1925-1926 
ksiądz Klemens Tatara. Najbardziej rzucającą się w oczy 
zmianą było podwyższenie wieży o 6 m, oraz nowy kształt 
hełmu. 

O tym remoncie pisały „Nowiny” we wrześniu 2012 r., zaś 
okazją był kolejny remont wieży, jaki był wykonywany z ini-
cjatywy księdza prałata Stanisława Czernika, który prowa-
dził także wiele innych ważnych inwestycji w kościele i jego 
otoczeniu.
Pisząc korzystałem z informacji zamieszczonych na stronie in-
ternetowej Parafii św. Macieja w Andrychowie, a także z książki  
ks. A. Zwolińskiego „Miasto Ankwiczów”.

Andrzej Fryś

Trzysta lat od konsekracji kościoła w Andrychowie

Wszystkie znane mi źródła podają, że w sporządzonym w roku 1344 wykazie „Świętopietrza” (był to podatek kościelny 
na rzecz budowy w Rzymie kościoła św. Piotra i na światło u grobu tego świętego, w przypadku kościoła andrychow-
skiego wyniósł on 3 grosze) widnieje zapis „ecclesia de Henrichov”, co większość autorów tłumaczy jako kościół w An-
drychowie. Świadczyłoby to o istnieniu kościoła, a więc zapewne i parafii we wsi Andrychów już w połowie XIV wieku. 

Fragment strychu kościoła z wyrytą datą ukończenia bu-
dowy: A.D. 1646. Fotografia ze zbiorów ks. St. Czernika

Stara pocztówka, na której widnieje wieża kościelna z heł-
mem przebudowanym w roku 1926. Pocztówka ze zbio-
rów Józefa Burzeja
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Z kolekcji Jerzego Olajossego (2)

Kierowcy z prawdziwym entuzjazmem przyjęli wiadomość 
o remoncie ulicy, która znana była z wybojów – niektórzy 
z nich mieli ponoć w zwyczaju dodawać na tym odcinku 
gazu, by nie zapaść się w dziurach w nawierzchni. Wyja-
śnienie całej sytuacji przyniosło rozkopanie drogi: pracow-
nicy budowy odkryli bowiem, że w niektórych miejscach 
pięciocentymetrowa warstwa żwiru pokryta była zaled-
wie pięciocentymetrową warstwą asfaltu. Autor artykułu 
skwitował to komentarzem: „Być może była w tych oko-
licach tabliczka ostrzegająca: „Droga wyłącznie dla wóz-
ków dziecięcych popychanych przez rodziców cierpiących 
na niedowagę”. W trakcie prac okazało się ponadto, że 2 
kratki ściekowe nie były połączone z kanalizacją, skutecz-
nie nawadniając ulicę „jakby pod uprawę pola ryżowego”. 

Zdecydowanie najbardziej zaskakującym znaleziskiem były 
jednak worki z cementem, które zostały ułożone pod krawęż-
nikiem na długości ok. 20 m. Nie udało się  niestety ustalić 
przyczyn takiego marnotrawstwa materiału budowlanego, 
który w czasach budowy ulicy Lenartowicza pozyskiwano 
przecież z ogromną trudnością i nie zawsze legalnymi sposo-
bami. Opisane odkrycia, choć z pewnością wielce zaskoczy-
ły ekipę modernizującą ulicę, nie przeszkodziły w dalszych 
pracach i została ona oddana do użytku w październiku 1995 
r. Koszt przebudowy drogi wraz z jej poszerzeniem, budo-
wą dwóch parkingów i dwóch zatok autobusowych wyniósł 
ostatecznie 320 tys. zł (stare 3,2 mld zł).

Daria Rusin

Bohaterką niniejszego artykułu będzie ulica Lenartowicza, a właściwie jej fragment od Ronda Ofiar Katynia w pobliżu 
Szkoły Podstawowej Nr 5 do starej kotłowni. W połowie lat 90. odcinek drogi, powstały jeszcze w czasach rządów Edwar-
da Gierka,  doczekał się remontu. Gdy w 1995 r. ZGKiM rozpoczęło prace mające na celu przebudowę tego odcinka ulicy 
i pokrycie go nową nawierzchnią, dokonano zaskakującego odkrycia, które na łamach „Nowin” opisał Tadeusz Starzyk.

Ulica Lenartowicza w Andrychowie, lata 90. Fot. J. Olajossy
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- Idąc na wschód, jak to określiłeś, musieliście na pewno 
unikać głównych traktów, by nie rzucać się w oczy. 
- Tak, dlatego początkowo skierowaliśmy się do pobliskie-
go lasu, ale ledwie weszliśmy, okazało się, że stacjonują 
w nim niemieckie jednostki, stoją armaty, działa, czołgi 
w celu obrony przed aliantami. O dziwo, nie zostaliśmy 
zatrzymani. Doszliśmy do szosy i naraz wyrósł przed 
nami żołnierz nakazujący schodzić z drogi i kierować się 
na podwórze, gdzie już siedzieli liczni uciekinierzy, na-
wet z fabryki Aero-Stahl, choć nie Polacy. Nasza grupka 
od razu przesunęła się na sam koniec jak najdalej od bra-
my  wejściowej. Obserwujemy, co się dzieje. Widząc lu-
dzi przygotowujących łopaty i kilofy, orientujemy się, że 
będziemy kopać okopy. Następuje między nami szybkie 
porozumienie, bez refleksji nad konsekwencjami, ucieka-
my!  Ustalamy, gdzie za wioską będzie punkt zborny. Płot 
nie jest wysoki, więc jeden obserwuje, a inny przeskakuje.
- Wszystkim udało się zbiec? 
- W ciągu kilkudziesięciu minut uciekło nas sześciu. Kil-
kaset metrów za wzgórzem, czekaliśmy parę godzin na 
pozostałych, aż wreszcie dalsze oczekiwanie stało się 
ryzykowne. Nie zjawili się ci, którzy mieli utrudniające 
ucieczkę walizki. Ruszamy dalej, co jakiś czas natrafiając 
na niemieckie patrole.
- To zastanawiające, że was nie zatrzymali. 
- Wiesz, żandarmeria wojskowa, a raczej taka frontowa 
policja polowa, szukała przede wszystkim dezerterów. 
Niemcy uciekali z wojska, bo albo zostali rozgromieni, 
albo wiedząc, że zbliża się przegrana, ratowali skórę. Nas 
pytali gdzie idziemyi, po wyjaśnieniach, puszczali.
- Wyznaczyliście sobie jakiś konkretny kierunek na ma-
pie?
- Później tak, ruszyliśmy w stronę Gummersbach, Olpe, 
Biedenkopf, Marburga. Wyszukiwaliśmy mniejsze miej-
scowości, wioski, pod wieczór prosząc o przenocowanie 
w stodole i kawałek chleba. Zastanawialiśmy się, czy 
gdzieś się nie zaczepić do pracy, by mieć dach nad głową 
i jedzenie. Wędrówka narażała nas przecież na niebezpie-
czeństwo lub zamknięcie. Pewnego dnia trafiliśmy do go-
spodarstwa, którego właścicielem był parteigenosse czyli 
członek niemieckiej partii, bo w klapie nosił partyjną od-
znakę. Niemiec spytał nas, kto zna się na rolnictwie, gdyż 
potrzebuje pracownika. Kuzyn Henryk Pikoń, na począt-

ku wojny, był wywieziony na dzisiejszą Opolszczyznę,  
a wtedy do Rzeszy, by pracować u bauera w olbrzymim, 
liczącym kilkadziesiąt krów, gospodarstwie rolniczym. 
Powiedział o tych doświadczeniach. Rano mężczyzna za-
proponował mu pracę. Heniek zgodził się. Pożegnaliśmy 
się z żalem i teraz już pięciu tułaczy ruszyło dalej.
- Jak długi odcinek przemierzaliście dziennie? Jak trak-
towali was Niemcy? Czy na  drodze nie było już żadnych 
niespodzianek?
- Szliśmy dziennie po 20 – 30 kilometrów i  chyba opatrz-
ność czuwała nad nami, bo ludzie traktowali nas przy-
chylnie. W kolejnym dniu natrafiliśmy na blokadę i poste-
runek niemieckich żołnierzy SA. Wyjaśniam im, że naszą  
fabrykę rozbito, robotnicy się rozproszyli, a my zmierza-
my do Oberschlesien. Odpowiadają, że musimy zawrócić, 
bo powiat Marburg jest zamknięty dla obcokrajowców. 
Podziękowaliśmy, wycofując się na tyle, by nas stracili 
z oczu i zaczęliśmy  ustalać co dalej. Na mapie wyszukali-
śmy miejscowość M�hlhausen i stworzyliśmy historię mó-�hlhausen i stworzyliśmy historię mó-hlhausen i stworzyliśmy historię mó-
wiącą, że kazano nam tam dotrzeć, bo tam przeniesiono 
część zakładu Aero – Stahl. Chyłkiem obeszliśmy blokadę, 
by wieczorem dotrzeć do wsi. W pierwszej z brzegu chału-
pie spytaliśmy o nocleg. Usłyszeliśmy, że wszystkie miej-
sca są zarezerwowane dla wojska i tylko sołtys może zde-
cydować, co z nami zrobić. Nie namyślając się wiele, tak 
zrobiliśmy. Dwóch z nas weszło do urzędu i przedstawi-

Zdjęcie Stanisława Szczepańskiego na w basenie kąpie-
lowym w Andrychowie przed wywiezieniem do Niemiec

Pytajcie! Rozmawiajcie!
Na skutek alianckich ataków robotnicy przymusowi z fabryki Aero-Stahl zostają pospiesznie ewakuowani 16 marca 
1945 roku. Panujący wojenny chaos ostatnich dni II Wojny Światowej pozwala uciec kilku andrychowianom. Uchodzą 
z życiem po dramatycznym bombardowaniu kościoła, w którym się zatrzymali. Teraz ich celem jest kraj, ale droga 
powrotna nie będzie wcale łatwa i prosta.  Zapraszamy na kolejną część wspomnień Stanisława Szczepańskiego. Przy-
pominamy, że nasze łamy są zawsze otwarte dla Państwa opowieści. 

Jadwiga Janus

WSPOMNIENIA STANISŁAWA SZCZEPAŃSKIEGO
- w rozmowie z córką Renatą Szczepańską-Potempą,  część 6
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liśmy przygotowaną historię.  Na pytanie, skąd jesteśmy, 
odpowiedzieliśmy: Oberschlesien. Sołtys dał  posłańca, 
by zaprowadził nas  na nocleg do pobliskiej wioski. Tak 
znaleźliśmy się przed sołectwem, w którym trwała  nara-
da. Na ganek wyszło czterech mężczyzn i mówią, że chcą 
bezpośrednio od nas usłyszeć relację przekazaną przez 
posłańca.
- Pewnie opowiedzieliście przygotowaną historię.
- Tak, mówimy na przemian Władek Lachendro i ja. Naraz 
pada pytanie: - Kto wy jesteście? Niemcy, Polacy, Ślązacy? 
Odpowiadamy: - Ślązacy, czując, że to ich zadowoli. Za-
częli dyskutować między sobą, że bardzo dobrze rozma-
wiamy po niemiecku, ale któryś z nich wtrącił, że Ślązacy 
to też Polacy. I ponownie pada pytanie: - Kim wy jesteście? 
A my nadal, że Ślązacy. Parę razy to się powtarza. Wresz-
cie jeden rozstrzyga: Oni biegle mówią po niemiecku, to są 
nasi ludzie. Zapada decyzja, że dostaniemy noclegi, każdy 
osobno. I wtedy następuje chwila grozy, bo dwóch z nas 
dobrze  mówi po niemiecku, a trzech słabo, ale nie ma 
odwrotu. Rozprowadzają nas po gospodarstwach. Mnie 
do ładnego majątku  zamieszkanego przez trzy kobiety. 
Człowiek sołtysa  przedstawia mnie, zaznaczając, że rano 
po mnie przyjdzie. Na stole pojawia niewidziane od nie-
pamiętnych czasów masło, smalec, kiełbasa. Opowiadam 
historię pracy w fabryce, co przyjmowane jest  przez ze 
współczuciem. Starsza pani pokazuje mi miejsce na noc-
leg, poduszki, pierzyny, czyściutko. O Boże!, a ja taki za-
niedbany! Nie zważając wiele, buch do łóżka! Pierwszy 
raz od miesięcy spałem jak król. Rano kobiety podały 
wspaniale śniadanie i jeszcze dostałem paczkę z jedze-
niem na drogę.
- A koledzy jak sobie poradzili?
- Na szczęście całkiem dobrze. Lata okupacji sprawiły, że 
każdy coś umiał po niemiecku i to wystarczyło. Ponadto 
polecenie od sołtysa nie było bez znaczenia. To obniżyło 
naszą czujność. Tego samego dnia wieczorem, w innej 
wiosce, skierowaliśmy swe kroki wprost do sołectwa. 
- Niebywały tupet młodości.
- Sytuacja się powtarza. Dostajemy nocleg, ale tym razem 
gospodarz słysząc moją opowieść, odpowiada, że w M�hl-�hl-hl-
hausen nie ma takiego zakładu i coś tu się nie zgadza. Za-
czynam tracić grunt pod nogami. Mącę, że może w okolicy 
tego miasta, ale upieram się przy swoim i on odpuszcza 
dochodzenie, choć nie wiem czy uwierzył. Rankiem pręd-
ko się pozbierałem i uciekłem, by się nie dopytywali.
- Zachwiała się wasza pewność siebie. Przecież mogli 
sprawdzić i was aresztować.
- Szybko zmądrzeliśmy i na następny wieczór, tak jak na 
początku, prosiliśmy o miejsce w stodole i chleb. Taka 
wędrówka trwała kila dni, aż trafiliśmy w sobotę do miej-
scowości Kirtorf. Następny dzień niedziela, dzwony biją, 
dzieci  z rodzicami idą do kościoła. Podziękowaliśmy 
za nocleg, uszliśmy kawałek. Wiosna, ciepło, zrobiło się 
melancholijnie, bo przypomniał nam się dom rodzinny. 
Nasza sytuacja niewesoła, buty spadają z nóg, bezna-
dziejność. Gdzie idziemy? Kiedy dojdziemy? Zaczyna się 
biadolenie i popłakiwanie. Decydujemy, że dziś nie pój-
dziemy daleko. Przed nami, jak wynika z mapy, miasto 
Alsfeld, a za nim wioska Ohmes  i tam będziemy szukać 
noclegu. Idąc do Alsfeld, zauważamy  odświętnie ubra-

nego mężczyznę w zielonym kapelusiku, oficerkach pcha-
jącego wózek dziecięcy, a obok kobietę. Patrzę, a on ma 
naszytą na marynarce literę „P” na fioletowym kwadracie.
- Czy to był Polak?
- Tak, pewne regiony w Niemczech wprowadzały  obowią-
zek noszenia takich oznaczeń przez daną nację, będącą siła 
roboczą. Kiedy to zobaczyłem mówię: - Dzień dobry! A on 
odpowiedział po polsku i zdziwiony zapytał: - Chłopaki, 
wyście Polacy? A gdzie wy idziecie?  My odpowiadamy, 
że w kierunku Polski. A on na to: - We Wrocławiu już są 
Rosjanie, nigdzie nie dojdziecie! Słuchajcie, ja tu jestem 
cztery lata w wiosce Ohmes, teraz tam brakuje mężczyzn, 
bo wszyscy są w wojsku. Nazywam się Henryk Schmitt, 
idźcie do sołtysa i powołajcie się na mnie, powiedzcie, że 
was posyłam. Jak wrócę z chrztu dziecka, to tam przyjdę. 
Trafiliśmy do sołtysa i powiedzieliśmy, kto nas polecił. 
Wyjaśniliśmy, gdzie przebywaliśmy i że chcemy dostać 
pracę, bo nie mamy po co wracać, gdyż na  Śląsku są Ro-
sjanie. Zapytał o dokumenty. A my przecież  nigdy nie 
dostaliśmy żadnych papierów oprócz przepustki fabrycz-
nej z Andrychowa. Na to sołtys mówi, że owszem bardzo 
potrzeba rąk do pracy, ale on jako przedstawiciel władzy 
musi pojechać do Alsfeld i tam uzyskać zgodę na zatrud-
nienie ludzi nie mających żadnych dokumentów. A tym-
czasem nas przydzieli do różnych domów. Woła młodego 
chłopaka z bębenkiem i werblami. Daje  tekst na kartce, 
a dzieciak idzie przez wieś bębniąc i co kawałek odczytuje 
komunikat, głoszący, że u sołtysa jest siła najemna do pra-
cy,  kto jest zainteresowany niech się zgłosi. Po upływie 
godziny zaludniło się jak na targu niewolników. Zeszła się 
cala wieś, a my taka grupka pięciu chłopców. Gdyby nas 
było dwudziestu, trzydziestu też by wszystkich zatrud-
niono. Do mnie zaraz zbliżył się pewien dziadek, chwycił 
mnie za rękę i rzekł: -Du zu mir, ty do mnie! Przedstawił 
mi się jako Karl Selzer i poszliśmy na Schulstrasse 13, bo 
taki jest do dzisiaj adres.
- Obawiałeś się co cię spotka?
- Nie, bo w międzyczasie wrócił Schmitt i słowami: -Trafi-
łeś dobrze - uspokoił mnie. 
- Z kim mieszkał  Karol Selzer?
- Było już po obiedzie, kiedy weszliśmy do domu. Przed-
stawiłem się. Koło pieca w kuchni stała kobieta, okazało 
się, że to synowa Elizabeth Selzer mająca dwoje dzieci 
czteroletnią Gizelę i pięcioletniego Wernera. Ponadto 
mieszkała z nimi Polka, pani Kalinowska z małym syn-
kiem. Szybciutko podano mi, do dziś pamiętam, zupę, 
sznycle, ziemniaki. Mój pierwszy obiad.
- Skąd tam wzięła się Polka?
- Pani Kalinowska należała do tak zwanych „Bombenbe-
sch�digte”, ludzi, których domy  w dużych miastach ule-�digte”, ludzi, których domy  w dużych miastach ule-digte”, ludzi, których domy  w dużych miastach ule-
gły zniszczeniu w skutek bombardowań. Osiedlano ich 
w wioskach, zapewniając dach nad głową. Była nauczy-
cielką, a w kościele w Ohmes  grała na organach, bo brakło 
organisty. Zainteresowała się skąd jestem. Pokazałem jej 
parę zdjęć z przedwojennego  Andrychowa, które miałem 
ze sobą, między innymi basen kąpielowy.
- Kiedy biorę do ręki zdjęcia i widokówki towarzyszące 
ci przez te wszystkie  lata i wojny, i przeprowadzek, nie 
sposób się nie wzruszyć.
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Zachowanie się – chwalebne, porządek zewnętrzny – niedbały… 
czyli ciag dalszy szperania w arkuszach ocen
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Są dwa powody wyjaśniające, dlaczego akurat wybór 
padł na „Katalog klasyfikacyjny” obejmujący rok szkol-
ny 1919/1920. Po pierwsze dlatego, że skoro mamy rok 
1919, to jest okazja przyjrzeć się kwestiom organizacji 
andrychowskiej edukacji tuż po odzyskaniu niepodle-
głosci w 1918 roku. Po 123 latach zaborów dopiero co 
zaczyna funkcjonować państwo polskie. 
Drugi powód jest absolutnie wyjątkowy. 1 września 
1919 roku, pierwszoklasistką została Lola Rauchber-
ger. W swoich wspomnieniach zapisanych na taśmie 
magnetofonowej opowiada o pierwszym dniu w szko-
le. To chyba pierwszy, dostępny zapis andrychowskiej 
rzeczywistości sprzed wieku widzianej z perspektywy 
siedmioletniego dziecka, na dodatek ukazujący relacje 
polsko-żydowskie między dziećmi.
Trzeba stwierdzić, że dokumentacja z czasów austro-
-węgierskich prawie wcale nie różniła się od tej, która 
zaczęła obowiązywać w pierwszym roku niepodległo-
ści. Organizacja roku szkolnego była podobna (podział 
na cztery kwartały), jak również przedmioty i skala ocen  
(tu zmiany są zaledwie kosmetyczne).
Równie wysoka była liczebność klas. Ia liczyła 44 osoby, 
Ib – 38, Ic – 31, IIa – 43, IIb – 42, kl. III – 60, kl. IV – 84(!), 
kl. V – 52, kl. VI – 14.  
Znamienne jest to, że w rubryce, gdzie wpisywano dane 
rodzica (i był to przeważnie ojciec), częściej pojawiały się 
matki. Przy wielu nazwiskach wpisano – „wdowa”, co 
należy tłumaczyć tym, że dopiero co skończyła się I woj-
na światowa i wielu ojców z niej nie powróciło. 
Charakterystyczne jest pojawienie się w gronie uczennic 
podopiecznych Ochronki. Ochronka, którą współcze-
śnie nazwalibyśmy sierocińcem, zaczęła funkcjonować 
w 1906 roku, toteż nie mogła zaistnieć we wcześniej-
szych „Katalogach klasyfikacyjnych”. W rubryce prze-
znaczonej na dane rodzica wpisano: Siostry Służebniczki 
Ochronka.
Jeśli weźmiemy pod uwagę przekrój zawodowy rodzi-
ców, to dominowali wyrobnicy, gospodarze i szewcy. 
Ponieważ od roku 1908 rozpoczęła działalność pierw-
sza w Galicji Tkalnia Mechaniczna braci Czeczowiczka, 
w rubrykach pojawiły się nowe profesje: robotnik, majster 
fabryczny, maszynista fabryczny, portier fabryczny…
Podobnie, jak w omawianym wcześniej roku szkolnym 
1903/04, do klas Ludowej Szkoły Żeńskiej uczęszczały 
uczennice różnych wyznań.     
Przypomnijmy, że Szkoła ta znajdowała się przy Rynku 
16 (dziś jest to budynek na tyłach Magistratu). 
Gdy panna Rauchbergerówna rozpoczynała naukę we 
wrześniu 1919 roku, Ludowa Szkoła Żeńska była szkołą 
sześcioklasową, gdy ją kończyła - siedmioklasową. Na 

pierwszej stronie arkusza czytamy, że gospodynią klasy 
I A była Zofja Usienkiewiczówna. Początkiem roku szkol-
nego zapisały się 44 dziewczęta. Nie klasyfikowano z po-
wodu dłuższej choroby lub nieregularnego uczęszczania 10 
dziewcząt. 
W 44-osobowej klasie były dwie uczennice wyznania 
mojżeszowego: Estera Korn oraz Lola Rauchberger, któ-
rej gospodyni klasy omyłkowo wpisała wyznanie rzym-
sko – katolickie. Z jakimi ocenami Lola zakończyła rok 
szkolny 1919/ 20 – pokazuje „Arkusz ocen”. Jakie wspo-
mnienia zachowała z tamtego czasu – zapisała taśma 
magnetofonowa…
Posłuchajmy… 
Pamiętam mój pierwszy dzień w szkole. Poszłam ubrana 
w białą sukienkę i z dużą kokardą na głowie. 
Wszystkie moje koleżanki były Polkami (bo tam, gdzie ja 
mieszkałam, Żydzi nie mieszkali). Bardzo się lubiłyśmy i ra-
zem się bawiłyśmy. Ja nie miałam pojęcia, że jest między nami 
jakaś różnica. Jedyną różnicą jaką wtedy dostrzegałam było to, 
że u mnie dniem świętym była sobota, u nich niedziela. 
Aż poszłam do pierwszej klasy…
W naszej klasie była taka Marysia. Marysia powiedziała mi: - 
Ja nie chcę z tobą siedzieć, bo ty jesteś Żydówka! Rozpłakałam 
się. Zauważyła to nasza nauczycielka. Objęła mnie i zapytała, 
dlaczego płaczę? Wszystko jej opowiedziałam i dodałam:
-  Czy to ja jestem winna, że bocian przyniósł mnie do dom-
ku mojej mamy? Przecież, gdyby bocian przyniósł Marysię do 
mojej mamy, to ona byłaby Żydówką… Wtedy dzieci wierzyły, 
że dzieci przynoszą bociany.
Nauczycielka miała wielkie i dobre serce. Była bardzo szlachet-
ną osobą. Przyszła do mojej mamy i opowiedziała, co przeży-
łam w szkole. Ogromnie przepraszała za ten incydent, choć nie 
była to przecież jej wina. 
Bardzo kochałam tę nauczycielkę. Nazywała się Zofia Usien-
kiewiczówna. Nie mogę jej zapomnieć. Była moją nauczycielką 
do IV klasy. 
Potem zaczął przychodzić do naszej klasy ksiądz na lekcje reli-
gii. Żydówki wychodziły wtedy z klasy, bo ksiądz kazał wyjść. 
Ten podział zrobił wiele niedobrego. Dzisiaj sobie myślę, że nie 
my byliśmy winni podziałom. Tak nas nauczono. 
Któregoś roku przyszedł do szkoły nauczyciel, który uczył reli-
gii żydowskiej. To też zrodziło niepotrzebne różnice.
 W tym samym „Katalogu klasyfikacyjnym” wy-
patrzyliśmy „Arkusz ocen” starszej siostry Loli – Sydo-
nii Rauchberger, która w roku szkolnym 1919/20 była 
uczennicą klasy trzeciej. Jak zapisano w rubryce nr 2, jej 
ojcem był Samuel Rauchberger – kupiec.

Jadwiga Janus

We wrześniowym numerze “NA” przeglądaliśmy wspólnie “Arkusze ocen” zebrane w “Katalogu klasyfikacyjnym”, ze 
szczególnym uwzględnieniem klas pierwszych, które w 1903 roku rozpoczęły naukę w Szkole ludowej 5 klasowej 
żeńskiej. Przypomnijmy, że w zbiorze “Katalogów” liczącym 34 tomy, ten obejmujący rok szkolny 1903/04 jest najstar-
szym. Dziś sięgamy po kolejny tom.   
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Dopiero w dalszej kolejności spostrze-
głam, że wielka dziura porosła wysoką 
trawą, która kiedyś była stawem wypeł-
niła się kłębiastymi obłokami. 
W minionym wieku, staw służył są-
siadowi, wielkiemu gospodarzowi, do 
napędzania młyńskiego koła. Dla nas 
– dzieci z okolicznych domów, zimową 
porą, był on przede wszystkim lodo-
wiskiem. Tu nauczyłam się jeździć na 
łyżwach. Tu ścigaliśmy się i graliśmy 
w hokeja, używając do tego patyków 
i jakiejś puszki.
Jak dziś pamiętam swoje pierwsze łyż-
wy. To była dość prymitywna, metalo-
wa konstrukcja przywiązywana do bu-
tów jakimś paskiem od spodni.
Przez lata całe, dla jednych staw był 
miejscem rozrywki, dla innych pod-
stawą biznesu. Gdy woda z Młynówki 
przestała go zasilać, stał się „zieloną 
depresją”. I był nią na tyle długo, że pa-
mięć o zbiorniku wodnym, w którym 
pływały ryby i kumkały żaby, zatarła 
się zupełnie.  
Aż tu… po wielu zabiegach młodego 
gospodarza i po wielu dniach obfitych 
opadów, staw znów stał się stawem, tyl-
ko po to, aby cieszyć oczy.

I cieszy. Nawet bardzo. W tej niewielkiej 
połaci wody, jak w lustrze przegląda 
się niebo. Raz bywa błękitną, raz siwą 
kartką papieru, pomiętą przez wiatr 
albo gładziutko uprasowaną. Siedząc 
w kuchni, nie muszę zadzierać głowy 
do góry, żeby zobaczyć, jaką dzisiaj fry-
zurę uczesały sobie obłoki. 
Mam dwa nieba i mam dwa słońca. Bo 
kiedy wieczorem ono zachodzi, czego 
gęste korony drzew nie pozwalają mi 
obserwować bezpośrednio i tak widzę 
na tafli wody, jak się najpierw złoci, 
a zaraz potem tonie w tej wielkiej kału-
ży.

W ostatnią sobotę września jak zwykle 
zaparzyłam poranną kawę, usiadłam na 
tym co zwykle krześle, popatrzyłam na 

dopominające się śniadania ptaki, po-
złacane drzewa, rudą wiewiórkę hasa-
jącą wśród liści i… i spojrzałam na moje 
niebo. 
Jeszcze wczoraj zastanawiałam się, ile 
schodów by trzeba, żeby połączyć je 
oba; to, które mam pod oknem z tym, 
które mam nad głową?    
A dziś już wiem, że istnieje droga na 
skróty. Uśmiechy, serdeczne uściski, 
szczere, po wielokroć szeptane „dzię-

kuję” unoszą wprost… do nieba.  

„Jak się pisze miłość, Kubusiu? Miłość się 
nie pisze Prosiaczku, miłość się czuje”.
Gdyby prosiaczek zapytał mnie o to 
samo, odpowiedziałabym jak Kubuś: 
„Miłość się czuje”. Serdeczność, jakiej 
doświadczyłam od Gości mojego piąt-
kowego wieczoru autorskiego, pro-
mującego książkę „Szpetna, grzesz-
na, błogosławiona” oszołomiła mnie. 

Dwa nieba i dwa słońca
Było tuż po obfitych, kilkudniowych opadach deszczu. Wczesnym rankiem, jak zwykle zaparzyłam kawę, usiadłam 
w kuchni na tym co zwykle krześle i jak zwykle spojrzałam za okno. Najpierw zerknęłam, czy do karmnika ustawiła się 
ptasia kolejka. Potem, rozglądając się po koronach drzew, przerzucając wzrokiem liściane kartki przyrodniczej księgi, 
sprawdzałam, czy lato staje się już czasem przeszłym, czy jeszcze nie. 

Z „Księgi Gości”
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Wzruszyły dedykacje wpisane do mojej 
osobistej „Księgi Gości”. Taką właśnie 
Księgę w 1903 roku założyła hrabina Róża 
Bobrowska, gdy wkrótce po zamążpójściu 
przybyła z Partynia do Andrychowa. Po 
premierze książki „Bobrowscy z Andry-
chowa” (w 2014 roku) bliskie mi koleżan-
ki, naśladując hrabinę, zrobiły mi podobny 
prezent. W piątkowy wieczór, poprosiłam 
moich Gości, by i oni, na pamiątkę, pozo-ści, by i oni, na pamiątkę, pozo-pozo-
stawili na białych kartkach swój ślad. Liczy-
łam na autograf, otrzymałam zapis emocji. 
„Codziennie dziękuję za ludzi i rzeczy, które 
mi się przydarzają. Dziś podziękuję za Panią 
Jadzię” – ktoś napisał. Ktoś dodał: „To było 
fascynujące spotkanie z Urokiem i Mądrością 
Życia, na które ściągnęła mnie z Krakowa 
Wielbicielka Pani twórczości.”
Dedykacje w podobnym tonie zajęły parę 
stron. Przy tej jednej: „Jest pięknie”, przy 
której wola wyrażenia swojego odczucia 
musiała pokonać opór niesprawnej dłoni, 
nie potrafiłam opanować łez. 
W „Księdze Gości” hrabiny Róży Bobrow-
skiej pełno jest znakomitych nazwisk: lu-
dzi szlachetnie urodzonych, ludzi kultury, 
nauki, generałów... W „Księdze Gości” 
Jadwigi są wyrażone najszczersze uczucia 
anonimowych osób. I tego mogłaby jej po-
zazdrościć hrabina!

Wymyśliłam sobie, aby motywem prze-
wodnim wieczoru uczynić słowa Dosto-
jewskiego. „Piękno zbawi świat” – mówił 
Myszkin w „Idiocie”. Być może zbawi, być 
może… nie. Nie czekam na rezultat, szkoda 
czasu. Sama dbam o udział piękna w moim 
życiu osobistym. Jak z klocków próbo-Jak z klocków próbo-
wałam poskładać ten mój świat i pokazać 
obecnym w sali bankietowej Restauracji na 
Starym Tartaku jego elementy: piękne kra-
jobrazy, pięknych ludzi, piękne dźwięki, 
słowa i obrazy, a oni uzupełnili go o miłość 
– najpiękniejsze z ludzkich uczuć. 
Potem ktoś napisał w „Księdze Gości”: 
„Jakbym się przeniosła z jakiegoś bagna do ta-
jemniczego ogrodu”.
Przeczytałam te słowa przy porannej ka-
wie. Spojrzałam przez okno i pomyślałam 
sobie, jak bardzo, w czasach triumfu zła 
i jego składowych: kłamstwa, nienawiści, 
niekompetencji, jesteśmy spragnieni tego, 
co piękne i dobre. Jak bardzo potrzebne 
nam spotkanie człowieka z człowiekiem. 
Gdy to się zdarza, gdy jedna para oczu 
spotka się z inną, gdy jeden uśmiech roz- uśmiech roz- roz-
mnaża się w kolejne, wtedy obserwuję to 
samo, co za moim oknem. Jak z jednego 
nieba przyglądającego się sobie w lustrze 
wody, rodzi się drugie niebo…

Jadwiga Janus

Zdarzało się już, a ostatnio coraz częściej tak jest, że petent usłyszał od urzędni-
ka, że nie będzie obsłużony, bo nie ma zakrytych ust i nosa. 
- Zawsze jednak urzędnik ma do dyspozycji darmowe maseczki i proponuje taką osobie 
załatwiającej sprawę w urzędzie – mówi pani Grażyna Łoboda, Sekretarz Gminy 
Andrychów. – Najczęściej na tym sprawa się kończy, bo petent zakłada maseczkę.
Bywa jednak, że osoba jest uparta i za nic nie chce włożyć na twarz środka za-
bezpieczającego. Wtedy – niestety! – nie jest obsługiwana. Zdarzało się nawet, 
że osobę taką z Urzędu Miejskiego musiał wyprosić strażnik miejski. 
Należy pamiętać, że pandemia, choć na razie przygasła, to nie została odwo-
łana i nadal obowiązują przepisy i rozporządzenia szefa rządu. Urzędnicy nie 
mają wyboru, mają się stosować do obowiązującego prawa.                                n 

Do Urzędu Miejskiego 
tylko w maseczce
Nie zdziwcie się, gdy w ratuszu nie będziecie obsłużeni, bo jesteście bez 
maseczki. Ale nawet jeśli zapomnicie, na miejscu są darmowe maseczki 
i warto z nich skorzystać. Władze UM przypominają, że nadal obwiązują 
nas ogólnopolskie przepisy.

– Podczas tegorocznej, dziesiątej 
odsłony Narodowego Czytania spo-
tkamy się, aby wspólnie czytać Mo-
ralność pani Dulskiej Gabrieli Za-
polskiej. To wyjątkowy utwór, który 
piętnuje obłudę i zakłamanie. Od-
najdujemy w nim komizm i gorzką 
ironię, mistrzowskie odmalowanie 
postaci i wyczucie języka, ale przede 
wszystkim uniwersalne przesłanie 
moralne, które w imię uczciwości 
i sprawiedliwości każe potępiać 
zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła 
literaturę polską o ważną refleksję 
społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrze-
ni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji – napisał 
w liście Prezydent RP Andrzej Duda.
„Moralność…” ukazała się w 1906 roku, i choć jest zabawną komedią, to przede 
wszystkim jest niezrównaną krytyką polskiego kołtuństwa i filisterstwa, oby-
czajowego i moralnego pozoru oraz hipokryzji. Świetnie pasuje do naszych cza-
sów i naszych przywar, choć minęło ponad sto lat.
Andrychowskie czytanie zainaugurowali burmistrz Tomasz Żak wraz z gospo-
darzem – dyrektorem „Kotarbińskiego” Tomaszem Bizoniem. Potem kolejni 
goście czytali fragmenty sztuki, dzieląc się rolami. 
W przerwach pomiędzy zmianami obsady czytających fragmenty swojej adapta-
cji „Pani Dulskiej” zaprezentowali młodzi aktorzy z zespołu teatralnego „C’est la 
vie”, jaki działa w LO im. Marii Skłodowskiej-Curie.              mn Fot. Marek Nycz

Dulska u Kotarbińskiego
W pierwszym tygodniu września w Zespole Szkół nr 1 im. prof. Tadeusza 
Kotarbińskiego w Andrychowie odbyło się Narodowe Czytanie. W tym roku 
Prezydent RP wybrał na tę okazję „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapol-
skiej. Czytali seniorzy, uczniowie, nauczyciele, radni, a nawet burmistrz.
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Józef Zemła urodził się w 1887 roku w Polance Wielkiej. W tej 
samej, w której urodził się Jan Malec, andrychowski adwokat; 
do tego - społecznik tak mocno zaangażowany w sprawy mia-
sta, że trudno nawet dziś uwierzyć, że był przybyszem. Malec 
przez 21 lat działał w Radzie Miejskiej, należał do najaktywniej-
szych radnych, wspierał wiedzą prawniczą „Ochronkę”, był 
założycielem i wieloletnim prezesem „Sokoła”. W Polance się 
urodził, żył i zmarł w Andrychowie i tu został pochowany. Jó-
zef Zemła był synem siostry Jana Malca – Franciszki. W rodzinie 
twierdzą zgodnie, że to wuj Jan łożył na wykształcenie Józefa, 
który ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim i tu się 
doktoryzował. Zawodowo Józef Zemła związał się z Katowica-
mi. Był prezesem tamtejszego Sądu Okręgowego i to uzasad-
nia, dlaczego pamiątkowa tablica zawisła akurat na budynku 
tegoż Sądu. 
Natomiast jej treść wylicza zasługi, dla których katowicki IPN, 
Związek Sybiraków, Sąd Okręgowy w Katowicach oraz mar-
szałek woj. śląskiego postanowili uczcić pamięć Józefa Zemły.  
Spośród wielu wymieńmy niektóre z nich. Józef Zemła był wy-
chowawcą kadr Legionów Polskich oraz instruktorem Związ-
ku Strzeleckiego. Podczas I wojny światowej, w  1914 roku, 
jako oficer armii austro-węgierskiej, został pojmany i zesłany 
na Syberię. Przebywał tam siedem lat. Swoje przeżycia opisał 
w dwóch książkach. 
Z inicjatywy Józefa Zemły, w 1926 roku, powstało pierwsze w 
Polsce Zrzeszenie Sybiraków. Zemła był też jego pierwszym 
prezesem. Choć aktywne, międzywojenne życie zawodowe 
i społeczne siostrzeńca Jana Malca toczyło się w Katowicach, 
na stare lata planował osiąść w Andrychowie. Tu, przy ulicy 
Dąbrowskiego (vis a vis Szpitala Psychiatrycznego) w latach 
30- tych wybudował dom, w którym pomieszkiwał letnią 
porą. Na stałe nigdy tu nie osiadł, bo w marcu 1941 roku zginął  

w obozie koncentracyjnym w Mauthausen - Gusen, nazywa-
nym mogiłą polskiej inteligencji. 

Jadwiga Janus

Pamięci Józefa Zemły
20 września b.r., w Katowicach, w obecności licznych notabli oraz rodziny, odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upa-
miętniającej Józefa Zemłę. Kim był Józef Zemła? Dlaczego uhonorowały go Katowice? I dlaczego w Andrychowie wybudo-
wał dom, w którym nigdy nie zamieszkał? O tym będzie ta opowieść.

Jako że Józef Zemła zmarł bezpotomnie, na uroczystości w Katowicach, z całej Polski zjechali potomkowie Jana Malca (oraz wójt 
Polanki Wielkiej). Andrychowianka Krystyna Sitarz pierwsza z lewej. Fot. K. Sitarz



37Nowiny Andrychowskie, nr 10 (370) - październik 2021

wokół nas

„Książkobranie”

KUPON V
Wydanie październikowe

Hasło:

Otóż nie powiedział tego Mateusz Morawiecki, niezadowolo-
ny z tego, że niektóre gazety krytykują „Polski Ład”.
Nie powiedział tego Zbigniew Ziobro, zasmucony złym przy-
jęciem pseudo reform wymiaru sprawiedliwości. 
Nie powiedział tego Jacek Kurski, zmartwiony niedobrą oce-
ną kierowanej przez niego telewizji.
Wreszcie nie powiedział tego także Marek Suski, rozżalony 
prasową krytyką jego słów o „brukselskiej okupacji”.
Słowa te natomiast wypowiedział w roku 1934 minister pro-
pagandy III Rzeszy Joseph Goebels (cytat za: M. Kaczmarczyk 
Hitler niszczy wolne media Gazeta Wyborcza, „Ale historia” 11 
IX 2021).

Andrzej Fryś

Andrychowskim okiem

Dziś będzie test
(niestety bez nagród)
Dziś proszę Czytelników o rozwiązanie testu, polegają-
cego na odgadnięciu kto i kiedy wypowiedział następu-
jące słowa: Dlaczego ta rzekomo demokratyczna prasa, 
powiązana z ośrodkami zagranicznymi, nie dostrzega, jak 
wspaniale zmieniamy kraj?

Obecnie jest on Prezesem Polskiego Komitetu Paraolimpij-
skiego i członkiem zarządu Europejskiego Komitetu Para-
olimpijskiego. W dniu 29 września Prezydent R.P. odznaczył 
go za wybitne zasługi na rzecz krzewienia i propagowania 
idei paraolimpijskich Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodze-
nia Polski. Łukasz Szeliga znalazł się w gronie polskich para-
olimpijczyków uhonorowanych przez Prezydenta za zdoby-
cie medali na Paraolimpiadzie Tokio 2020.

Andrzej Fryś

Łukasz Szeliga odznaczony 
Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski

Urodzony w Rzykach niepełnosprawny narciarz Łukasz 
Szeliga po zakończeniu sportowej kariery wyczynowej 
i ukończeniu studiów na krakowskiej AWF poświęcił się 
działaniom w ruchu paraolimpijskim.
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Z lektury starych „Nowin”

Jak co miesiąc prezentujemy kolejną porcję artykułów, któ-
re publikowano na łamach „Nowin Andrychowskich” w cią-
gu 30 lat ich istnienia. Tym razem zaprosimy Czytelników 
na Okręgową Wystawę Filatelistyczną, przyjrzymy się też 
działalności kulturalnej w mieście trzy dekady temu. Przy-
pomnimy ponadto o sprawie niejakiego „Thundera”, który 
usiłował sterroryzować Urząd Miejski, remoncie Izby Regio-
nalnej Ziemi Andrychowskiej i działalności Galerii „Pasja” 
oraz pierwszych fotoradarach w gminie.

wybrała i opracowała Daria Rusin

2005 2004
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Propozycje książkowe Miejskiej Biblioteki Publicznej

Propozycje płytowe sklepu muzycznego „Mikrus”

Żyrafa czuje się samotny na swojej 
sawannie. Chciałby mieć przyjaciela, 
z którym rozumiałby się bez słów. A że 
Pelikan właśnie zaczął świadczyć usłu-
gi pocztowe, Żyrafa postanawia napi-
sać list. Do kogo? No… za horyzont! 
Tak list trafia do Pingwina – i zaczyna 
się zupełnie wyjątkowa koresponden-
cyjna znajomość.
Błyskotliwa opowieść o tym, że ze słów 
mogą wyniknąć śmieszne nieporo-
zumienia. Ale przecież liczy się przy-
jaźń! [wydawnictwodwiesiostry.pl]

Trzytomowy cykl popularnonaukowy 
Był sobie król... to dopiero drugie po 
słynnej trylogii Pawła Jasienicy lite-
rackie opowiadanie o dziejach Polski. 
Wzorowane na dziele Mistrza, ale skie-
rowane do początkujących miłośników 
historii ojczystej, młodych i starszych, 
i dlatego jeszcze więcej w nim ciekawo-
stek, są tu też legendy i szczypta humo-
ry, a przede wszystkim - kapitalne ilu-
stracje. To lektura dla każdego i na całe 
życie, do czytania i oglądania przez całą 
rodzinę. [sklep.kacperryx.pl]

Kronika niezwykłej potęgi dynastii 
Guccich i jej równie niezwykłego upad-
ku. W 1993 roku ta luksusowa marka 
znalazła się na skraju bankructwa, do 
czego przyczyniły się złe decyzje Mau-
rizia Gucciego i jego zamiłowanie do 
ekstrawagancji. Dwa lata później Mau-
rizio został zastrzelony w drodze do 
biura. Za zorganizowanie morderstwa 
skazano jego byłą żonę Patrizię Reggia-
ni Martinelli. Dostała 29 lat więzienia. 
[marginesy.com.pl]

Z pozdrowieniami, żyrafa 
Megumi Iwasa, Jörg Mühle

Był sobie król.. Poczet Piastów
Mariusz Wollny

Dom Gucci. Potęga mody, szaleństwo 
pieniędzy, gorycz upadku

Sara Gay-Forden

To piąty studyjny album Imagine Dra-
gons. Grupa pracowała nad albumem 
ze słynnym producentem Rickiem Ru-
binem. Na „Mercury – Act 1” Imagine 
Dragons porzuca naładowane meta-
forami teksty na rzecz emocjonalnych 
skrajności, nie powstrzymując się przed 
niczym. Tytuł został zainspirowany sło-
wem „mercurial” w znaczeniu czegoś 
zmiennego, żywego, nieprzewidywal-
nego. [empik.com]

Dzięki „Patointeligencji” stał się kultu-
rowym zjawiskiem. Sprzedał ponad sto 
tysięcy płyt, dostał Fryderyka i pobił kilka 
rekordów. Chodzi oczywiście o Michała 
Matczaka, czyli Matę, który wydaje wła-
śnie swój drugi album. (Autor: Daniel 
Zielaskiewicz) Teledysk oraz piosenka, 
które powstały w grudniu 2019, wywo-
łały poruszenie wszędzie, gdzie tylko 
dotarły. Podobny efekt wywołał kawałek 
„Patoreakcja”, o którym ponownie było 
głośno w mediach.  [empik.com]

Mata 
„Młody Matczak”

Coldplay 
„Music Of The Spheres”

Zespół Coldplay powraca z długo wy-
czekiwanym przez fanów albumem 
„Music of the Spheres”. Dziewiąta dłu-
gogrająca płyta formacji ukaże się 15 
października 2021 roku. Muzycy o pre-
mierze poinformowali w ręcznie napi-
sanej notce umieszczonej na Instagra-
mie oraz za pośrednictwem zwiastuna 
na YouTube. [empik.com]

Imagine Dragons 
„Mercury – Act 1”
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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

PAŹDZIERNIK 2021
7.10.2021 r. (czwartek) 14:30-19:00

11.10.2021 r. (poniedziałek) 8:30-12:30 
13.10.2021 r. (środa) 8:00-12:30 

14.10.2021 r. (czwartek) 8:00-12:30
18.10.2021 r. (poniedziałek) 11:00-15:00 

20.10.2021 r. (środa) 14:30-19:00 
21.10.2021 r. (czwartek) 14:30-19:00

25.10.2021 r. (poniedziałek) 8:30-12:30 
27.10.2021 r. (środa) 8:00-12:30 

28.10.2021 r. (czwartek) 8:00-12:30
W godzinach pracy Sekretarza GKRPA możliwy kontakt 
telefoniczny: tel. 33 875 24 29 

Uczniowie Ci zostali wytypowani po udziale we wcześniej-
szych zawodach ogólnopolskich, które miały miejsce w Za-
kopanem. Profesjonalne treningi w obiektach sportowych 
w Bydgoszczy miały na celu podniesienie umiejętności 
i sprawności w różnych dyscyplinach sportowych. 
W przypadku naszych uczniów były to: biegi na rakietach 
śnieżnych oraz narciarstwo biegowe i zjazdowe. Mimo, iż to 
dyscypliny zimowe, treningi trwają cały rok, bo współzawod-
nictwo  odbywa się w systemie olimpijskim. Ponadto ucznio-
wie próbowali sił w grze w golfa i rozgrywkach zespołowych. 
Popołudniami mieli czas na rozrywkę i zabawę. 
Nasi uczniowie wrócili mocno podbudowani i pełni nadziei 
na osiągnięcia sportowe 
w Kazaniu. My już od dziś mocno trzymamy za nich kciuki.

Źródło: OSW w Kaczynie

Obóz sportowy w Bydgoszczy 
przed Igrzyskami w Rosji

Wiktora, Kamil i Kuba – uczniowie Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Kaczynie wzięli udział w tygodniowym 
obozie sportowym, objętym patronatem Ministra Sportu 
i Turystyki, przygotowującym kadrę na XII Światowe Zi-
mowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych, które odbędą się 
w styczniu 2023 roku w Rosji w Kazaniu. 
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wokół nas

W trzydniowej rywalizacji bardzo dobrze zaprezentowała się 
zawodniczka Skawy Wadowice Zuzanna Piekarczyk. Zuzia 
przed turniejem rozstawiona była z numerem 14, nie prze-
szkodziło to stanąć jej na podium.

Zuzia najpierw wygrała fazę grupową zwyciężając w niej 3 
mecze i awansując do najlepszej 32 turnieju. W 1/16 zwy-
ciężyła Julię Rogulską (LUKS Chełmno) 3:0, w 1/8 pokona-
ła Maję Łakomą (ATS Lublin) 3:1, ćwierćfinał to zwycięstwo 
z Mają Lech (MKS Czechowice Dziedzice) 3:0. W półfinale 
zawodniczka Skawy musiała uznać wyższość późniejszej 
tryumfatorki Grand-Prix Wanessy Kulczyckiej (Gorzowia 
Gorzów Wielkopolski), ulegając 0:3. Tym samym zakończyła 
zwody na III miejscu.

Sukces jest tym większy, że Zuzia, aktualna wicemistrzyni 
Polski żaczek w tym roku zmieniła kategorię wiekową i ry-
walizuje z dziećmi starszymi o rok.

Tekst i foto: M. Piekarczyk

Zuzanna Piekarczyk na podium 
I GRAND-PRIX Polski młodzików w tenisie stołowym!

W dniach 17-19.09.2021 r. w Gliwicach rozegrano I GRAND-PRIX młodzików w tenisie stołowym. Na starcie stanęło 
ponad 200 tenisistów z całej Polski, którzy wcześniej przeszli eliminacje wojewódzkie.

W zabytkowych wnętrzach artysta za-
prezentował prace, w których oddał kli-
mat dawnego Andrychowa. W pejzażu 
naszego miasta i okolic trudno szukać: 
młyna Kusiów, pawilonu ogrodowego 
hrabiów Bobrowskich, kamiennych mu-
rów… Dziś obecne są tylko na płótnach.

- Cieszę się, że mogę pokazać swoje obra-
zy w tak bliskim mi miejscu – przyznał 
Kazimierz Jończy. - Przede wszystkim 
przypomina mi ono czasy dzieciństwa, 
bo tu nieopodal, w Zagórniku, chodziłem 
w czasie wojny do szkoły. Wszystko, co 
spotkało mnie, co widziałem idąc codzien-
nie piechotą z Andrychowa do Zagórnika, 
trwale wpisało się w moją pamięć, bo były 
to wyjątkowo tragiczne, wojenne obrazy. 
Drugim powodem, że miejsce to jest mi bli-
skie była przyjaźń z Edwardem. Gospody-
ni podkreśliła współudział pana Kazi-
mierza w tworzeniu Muzeum, którego 
początki sięgają 2000 roku. - Dlatego, tak 
bardzo cieszy Jego obecność tutaj – powie-
działa.  

Dawny Andrychów na płótnach Kazimierza Jończego

17 września br. w Muzeum Historyczno-Etnograficznym mieszczącym się przy ul. Podgórskiej w Andrychowie pani 
Iwona Jaros, córka zmarłego przed trzema laty Edwarda Wincentego Szlagora, założyciela placówki, otworzyła Wysta-
wę twórczości artystycznej Kazimierza Jończego.

Zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z historią Muzeum, zwiedzić odnowio-
ne pomieszczenia, obejrzeć zbiory. Warto dodać, że Muzeum tworzą cztery sekcje:

1. Życie i praca mieszkańców Podbeskidzia na przełomie wieków XIX i XX.
2. Maszyny i urządzenia rolnicze.
3. Martyrologia Żydów andrychowskich.
4. Archiwum.
Muzeum oraz wystawę prac Kazimierza Jończego można zwiedzać po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu (e-mail: ziemiaństwo@poczta.onet.pl)

JJ
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Tak dobrego wejścia w rozgrywki an-
drychowianie nie mieli od lat. Drużyna 
Beskidu była skuteczna i efektowna, 
odprawiając z kwitkiem kolejnych ry-
wali: MKS Trzebinia, KS Chełmek, Cle-
pardię Kraków, Garbarnię II Kraków, 
Sokół Kocmyrzów, TS Węgrzce. Oka-
zało się, że dopiero problemy kadrowe 
były w stanie zatrzymać andrychow-
skich piłkarzy. Kontuzje kluczowych 
piłkarzy formacji defensywnej - Łu-
kasza Zakrzewskiego i Michała Tylka, 
połączone z pauzami za żółte kartki 
między innymi takich piłkarzy jak 
Dariusz Kapera czy Kamil Karcz spra-
wiły, że trener Moskała musiał szukać 
nowych rozwiązań. Zdziesiątkowana 
drużyna nie radziła już sobie tak do-
brze, ulegając Jutrzence Giebułtów 0:1, 
Orłowi Ryczów 1:3 czy LKS-owi Jawi-
szowice 0:2. Osobny akapit należy się 
starciu z faworyzowanymi Wiślanami 
Jaśkowice, bo przebieg tego meczu był 
wyjątkowy - Beskid przegrywał już 0:2, 
w dodatku w wyniku kartek andrycho-
wianie grali w dziewiątkę przeciwko 
jedenastce rywali. Mimo to Beskid zdo-
łał doprowadzić do wyrównania 2:2 po 
golach Dawida Nagiego i do urwania 
punktu zabrakło kilku minut, bo goście 
w samej końcówce trafili na 2:3. Walka 
i serce włożone w ten mecz były impo-
nujące. 

Po dwunastu seriach spotkań Beskid 
miał na koncie 22 punkty, co dawało 
piąte miejsce i tylko dwa oczka prze-
wagi nad w pełni spokojnym siódmym 
miejscem. W obecnym sezonie górna 
część tabeli jest wyjątkowo płaska, bo 
prócz oczywistego lidera - Wieczystej 
Kraków - o utrzymanie w IV lidze (po-
trzebne do tego jest miejsce w pierw-
szej ósemce lub w najgorszym razie 
siódemce) walczy wielu kandydatów, 
bo prócz Beskidu to między innymi 
Unia Oświęcim, Orzeł Ryczów, Wi-
ślanie Jaśkowice, Sokół Kocmyrzów, 

Tempo Białka, LKS Jawiszowice, Słom-
niczanka i inni. Walka w tym sezonie 
jest więc wyjątkowo zacięta i wyrów-
nana.  

Najbliższe mecze Beskidu: Dalin My-
ślenice (16 października, wyjazd), Wi-
ślanka Grabie (23 października, dom), 
Unia Oświęcim (30 października, 
dom), Słomniczanka Słomniki (6 listo-
pada, wyjazd). 

gs Fot. Grzegorz Sroka

Zadyszka Beskidu
Trwa runda jesienna w Keeza IV lidze. Po fantastycznym początku sezonu, w którym Beskid Andrychów długo utrzy-
mywał się w ścisłej czołówce, wygrywając sześć meczów z rzędu, kumulacja kontuzji i kartek sprawiła, że zespół tre-
nera Tomasza Moskały przestał regularnie punktować.

Jacek Felsch był jednym z filarów drużyny Beskidu, która 
w 2009 roku wywalczyła awans do III ligi. Imponował 
refleksem i pewnością w bramkarskim fachu. Po zakoń-
czeniu bramkarskiej kariery poświęcił się szkoleniu mło-
dzieży. Pochodził i mieszkał w Kobiernicach, a oprócz 
Beskidu Andrychów reprezentował barwy takich klu-
bów jak Cracovia, Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska 
czy Górnik Wieliczka.

gs Fot. Grzegorz Sroka

Jacek Felsch nie żyje
Bronił barw Beskidu Andrychów, z przerwami, na prze-
strzeni lat 2005 - 2013. Jacek Felsch - znakomity bram-
karz i trener. Odszedł 2 października w wieku 47 lat.
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Młodzi andrychowianie w dziewięciu meczach zanotowali 
sześć zwycięstw, dwa remisy i tylko jedną porażkę. Warto 
odnotować, że jako jedyni byli w stanie urwać punkty lide-
rującemu z dużą przewagą Podhalu Nowy Targ, remisując 
z nimi 1:1. Andrychowianie zanotowali też parę efektow-
nych wyników, rozbijając Limanovię Limanowa 7:1 czy MKS 
Trzebinia 6:0. Wysoko wygrali też z Górnikiem Wieliczka czy 
Wolanią Wola Rzędzińska (po 4:1). Podopieczni trenera Fili-
pa Kasińskiego nie ustrzegli się jednak potknięć, bo stracili 
punkty remisując z niżej notowaną Pcimianką Pcim i prze-
grywając z Orłem Myślenice z ogona tabeli. 

Najbliższe mecze juniorów starszych Beskidu: Garbarnia Kra-
ków (17 października, dom), Sandecja Nowy Sącz (23 paź-
dziernika, wyjazd), AP Profi Kraków (31 października, dom), 
Unia Tarnów (7 listopada, wyjazd).

gs Fot. Grzegorz Sroka

Beskid w czołówce Małopolskiej 
Ligi Juniorów Starszych

Juniorska drużyna Beskidu Andrychów jest w tym sezonie 
MLJS jedną z najmocniejszych ekip, regularnie punktując 
plasuje się po dziewięciu meczach na trzecim miejscu, za 
Podhalem Nowy Targ i Garbarnią Kraków.

Po ośmiu seriach spotkań A-klasy jedyną niepokonaną dru-
żyną pozostawał właśnie Halniak Targanice. Choć targani-
czanie legitymowali się zerem po stronie porażek, to jednak 
stosunkowo często dzielili się punktami ze swoimi rywalami, 
przez co nie przewodzili stawce, ale plasowali się na miejscu 
drugim. W ostatnich tygodniach Halniak pokonał Borowika 
Bachowice 5:1, zremisował z Nadwiślanką Brzeźnica 1:1, roz-
bił Gród Grodzisko 7:0, a także zremisował z Astrą Spytko-
wice 2:2.  Na szóstym miejscu po ośmiu seriach plasuje się 
Znicz Sułkowice Bolęcina, Burza Roczyny jest dziesiąta, a Hu-
ragan Inwałd dwunasty. Na prowadzeniu z dwoma punkta-

mi przewagi nad Halniakiem jest Wikliniarz Woźniki, ale ma 
jeden mecz rozegrany więcej. 
W Keeza Klasie B drużyny z naszej gminy nie mają repre-
zentanta w ścisłej czołówce, ale Gronie Zagórnik i Halniak II 
Targanice radzą sobie nieźle, zajmując odpowiednio miejsce 
szóste i siódme (13 i 12 punktów). Słabiej wiedzie się ekipie 
Leskowca Rzyki, która zgromadziła tylko 5 punktów i plasuje 
się na przedostatniej, trzynastej lokacie. 
Rozgrywki rundy jesiennej potrwają do połowy listopada.

gs

Piłkarska jesień w pełni
Trwa runda jesienna w rozgrywkach Keeza Klasy A i B. Drużyny z terenu naszej gminy radzą sobie ze zmiennym szczę-
ściem, a najwięcej radości mają póki co kibice Halniaka Targanice.
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Przypomnijmy, że zmianie uległ re-
gionalny podział II ligi siatkarzy, bo  
z sześciu grup zrobiły się już tylko 
cztery, a w “andrychowskiej” gru-
pie do Małopolski i Śląska przybyło 
jeszcze Podkarpacie. Zmieniły się 
też nieco zasady awansów, bo udział  
w turnieju półfinałowym  wywalczą 
dwa najlepsze zespoły po fazie za-
sadniczej, bez fazy play-off, w której 
w przeszłości walczyły ekipy z miejsc 
1-4. To oznacza, że aby liczyć się  
w walce o awans, trzeba prezentować 
bardzo wysoką i równą formę w gro-
nie mocnych rywali, a miejsca na po-
tknięcia nie będzie.

Jak MKS radzi sobie na początku se-
zonu? Zespół pod okiem trenera To-
masza Rupika rozpoczął rozgrywki 
znakomicie, bo w starciu przeciwko 
AKS-owi Rzeszów wygrał 3:0. Andry-
chowianie dominowali na parkiecie 
niemal bez przerwy, a młodzi rywa-
le nie zagrozili rezultatowi żadnego 
z setów. Stąd szybkie zwycięstwo,  
w setach do 16, 14 i 15. Sprawdzian 
formy przypadł jednak na drugą ko-
lejkę, w której po drugiej stronie siat-
ki stanęła mocniejsza od rzeszowian 
ekipa MCKiS-u Jaworzno. Tym razem 
zespół MKS-u nie znalazł recepty na 

W drugiej kolejce andrychowianki pojadą do Tarnowa na 
mecz z Jedynką (23 października), by w trzeciej serii rozegrać 
rewanż z Jedynką w Andrychowie (30 października). Póź-
niej przed MKS-em lokalne derby z Kęczaninem Kęty w An-
drychowie (6 listopada), a następnie wyjazd do Krakowa na 
mecz z Bronowianką (13 listopada). W grupie znajduje się tyl-
ko sześć zespołów, więc jesienne zmagania w formule mecz 
i rewanż potrwają do połowy grudnia. Przypomnijmy, że  
w poprzednim sezonie andrychowianki były o krok od awan-
su do II ligi centralnej, dochodząc aż do turnieju finałowego.

Klub poinformował o składzie żeńskiej drużyny MKS-u na 
nowym sezon. Zespół trener Beaty Książek składa się z na-
stępujących zawodniczek: Aleksandra Nowak (przyjmująca), 
Weronika Targosz (atakująca), Weronika Pałosz (środkowa), 
Marta Magiera (libero), Paulina Tomczyk (przyjmująca), Do-
minika Cinal (środkowa), Julia Zięba (rozgrywająca), Karoli-
na Kuligowska (libero), Barbara Niedziela (środkowa), Mag-
dalena Gibas (środkowa), Martyna Matlak (przyjmująca), 
Zuzanna Bizoń (atakująca), Agnieszka Polak (rozgrywająca). 

gs

II liga po nowemu wystartowała
Za nami inauguracja sezonu 2021/2022 II ligi siatkarzy. Drużyna MKS-u Andrychów w nowym składzie i z nowym-starym 
trenerem rozpoczęła w kratkę, bo ma już na koncie zwycięstwo i porażkę. Rozgrywki mają w tym sezonie nową formę. 

Siatkarki MKS-u rozpoczynają sezon
Przed nami inauguracja rundy jesiennej sezonu 2021/2022 w I lidze małopolskiej siatkarek. Podopieczne trener Beaty 
Książek rozpoczną zmagania od domowego meczu z Solną Wieliczka.

rywali i uległ do zera, w setach do 22, 17 
i 21. Dla zespołu z Jaworzna było to dru-
gie zwycięstwo w tym sezonie, a MKS 
z trzema punktami po dwóch meczach 
ulokował się w środkowej strefie tabeli. 

O rzeczywistym potencjale andrychow-
skiego zespołu w tym sezonie przekona-
my się jednak dopiero w nadchodzących 
miesiącach, bo przed MKS-em mnóstwo 

interesujących meczów. Najbliższe star-
cia prezentują się następująco: MOSiR 
Dębica (9 października w Andrycho-
wie), Kęczanin Kęty (16 października  
w Andrychowie), Karpaty Krosno (23 
października na wyjeździe), TKS Tychy 
(30 października w Andrychowie), MKS 
II Będzin (6 listopada na wyjeździe). 

gs Fot. Grzegorz Sroka
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materiał sponsorowany

Często rozmowy dotyczą spraw radosnych takich jak zabawy, wesela ale 
równie często spraw trudnych: czasów wojny i powojnia, pogrzebów, 
biedy, trudów życia w dawnych czasach. Historii jest wiele, każda jest 
inna bo przecież każdy z nas jest Inny. Nie oceniam i nie dyskutuję 
z rozmówcami na temat ich wspomnień. Każdy ma swój punkt widze-
nia, własną wrażliwość, sam decyduje jakimi historiami zechce się po-łasną wrażliwość, sam decyduje jakimi historiami zechce się po-jakimi historiami zechce się po-
dzielić (tym samym zachowując je dla przyszłych pokoleń). Bardzo dzię-
kuję w swoimi imieniu i Macieja Kudłacika prezesa Fundacji „Memo” 
za każde ze spotkań”. 
Jak już informowaliśmy w sierpniowym i wrześniowym wy-
daniu Nowin Andrychowskich, Fundacja „Memo” otrzymała 
dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 na kon-
tynuację projektu: Archiwum Gminy Andrychów (AGA). Wiele 
będzie się działo!
W największym skrócie:
W 2021 r. 
- odbędą się warsztaty/szkolenia z zakresu archiwistyki, historii 
mówionej i digitalizacji;
- zostanie wydana publikacja prezentująca historię Hufca Andry-
chów Związku Harcerstwa Polskiego oraz publikacja na temat 
historii Grupy Twórców „My” wraz z sylwetkami artystów;
- nagramy i wydamy płytę CD Miejskiej Orkiestry Dętej „Andro-
pol” z Andrychowa.
Z kolei w 2022 r. wydamy: 
- publikację prezentującą dorobek i 100-letnią historię wyżej wy-
mienionej orkiestry, 
- książkę na temat osiągnięć i historii 9. OSP działających na tere-
nie gminy Andrychów. 
W ramach realizowanych etnograficznych badań terenowych 
spotykamy się z mieszkańcami/kami gminy i prowadzimy dłu-
gie rozmowy.  Do tej pory rozmawialiśmy z ponad 20. osoba-
mi. Są wśród nich również te, które angażują się w prace orga-
nizacji pozarządowych działających na Ziemi Andrychowskiej: 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Kół Gospodyń Wiejskich, Hufca 
Andrychów, Grupy Twórców „My”, jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Cieszymy się, że pozyskane materiały archi-
walne i nagrania audio wzbogacą materiał źródłowy w oparciu, 
o który powstaną wydawnictwa na temat historii i działalności 
wspomnianych na początku ngo’sów. Przed nami rozmowy 

z przedstawicielami Towarzystwa Miłośników Andrychowa. Już 
nie możemy się doczekać. 
Uruchomiliśmy także „Mobilny Punkt Przyjmowania Archi-
waliów”, dzięki któremu możemy do Państwa przyjechać ze 
sprzętem i pracę digitalizacji, czy nagrania wywiadu wykonać 
na miejscu.
Przypominamy: Powstałe w 2019 r. Archiwum Gminy Andry-
chów jest multimedialną bazą materiałów archiwalnych i źró-
dłem historii mówionej osób związanych z gminą Andrychów 
dostępną dla każdego pod adresem aga.edu.pl. Archiwum 
umożliwia dzielenie się wspomnieniami i archiwaliami w formie 
tekstu, obrazu, dźwięku i filmu. Tworzymy je wspólnie! Bardzo 
cenne dla nas są wspomnienia – zwłaszcza te z lat 30. – 80. XX w. 
i okresu świetności działania andrychowskich przedsiębiorstw. 
Zapraszamy do kontaktu byłych pracowników AFM, WSW, 
AZPB; rzemieślników, działaczy społecznych, pracowników 
oświaty, kultury i służby zdrowia, osoby ze wspólnot parafial-
nych, osoby pracujące niegdyś w handlu, zrzeszone w różnego 
rodzaju spółdzielniach, działaczy sportowych. Jesteśmy bardzo 
ciekawi Państwa opowieści i historii o dawnym Andrychowie, 
życiu w tym mieście oraz zmianach, jakie w nim zaszły. Każdy 
kto chce ocalić swoje pamiątki z przeszłości może podzielić się 
archiwaliami z szerszym gronem odbiorców. Jeśli mają Państwo 
stare (co najmniej z lat 70-80. XX w.), interesujące, oryginalne fo-
tografie (nie kopie) dokumentujące dawne życie w gminie An-
drychów prosimy o kontakt z nami: telefonicznie - 531 245 785 
lub poprzez email: fundacjamemo@gmail.com. Osoby działają-
ce na rzecz Archiwum zeskanują je na profesjonalnym sprzęcie, 
opracują a następnie zwrócą właścicielowi. W celu wykonania 
kopii cyfrowych, można przekazać nam oprócz fotografii rów-
nież wszelkiego rodzaju dokumenty (pamiętniki, świadectwa 
szkolne, dyplomy, legitymacje, stare listy). 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli z nami współ-
pracować i współtworzyć Archiwum, w tym miesiącu szczególnie: 
Barbarze Potempie, Januszowi Ślesakowi, Grażynie Szefer-Fur-
czyk, Ewie Partyce, Natalii Paw, Stefanowi Albińskiemu, Annie 
Malacie, Annie Migdałek, Wandzie Hyzińskiej, Ewie i Lesławowi 
Najborom, Jackowi Kozikowi, Halinie Prus, Wandzie z Matlaków 
Wieczorek. 

Fundacja „Memo”

Archiwum Gminy Andrychów – aga.edu.pl
To niesamowite – mówi Regina Pazdur, inicjatorka Archiwum, jedna z koordynatorek jego działań i  etnolożka przeprowadzająca 
badania terenowe w gminie – że tyle wspaniałych historii możemy wysłuchać, nagrać, zewidencjonować i umieścić na stronach 
naszego archiwum. Warto wspomnieć, że na stronie aga.edu.pl zamieszczamy nie tylko wywiady w formie audio lecz także setki 
archiwalnych fotografii i dokumentów. Prawie codziennie dowiadujemy się bardzo ciekawych rzeczy na temat życia w dawnym 
Andrychowie czy w pobliskich miejscowościach. 
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Wycięto prawie wszystkie drze-
wa oraz krzewy, zniwelowano 
stare groble i podmokłą łąkę.  
Z łąki została usunięta cała ro-
ślinność wraz wodochłonnym 
podłożem (z wyjątkiem tej war-
stwy ziemi, która posłuży do 
wyłożenia stawu i brzegów). 
Można już zobaczyć zarysy niec-
ki zbiornika oraz otaczających 
ją nowych, utwardzonych gro-
bli, po których pobiegną ścieżki 
spacerowe i rowerowe.  Zostały 
wbite betonowe pale, na których 
będą montowane podesty, jest 
przygotowany dopływ i odpływ 
wody, jest budowany pierwszy 
zjazd i zejście nad staw od stro-
ny ul. Kościuszki. Rozmach prac 
jest duży, a pogoda raczej sprzyja 
wykonawcy i umożliwia prawie 
nieprzerwaną pracę.

Dwa światy, czyli tak było, tak już jest, a będzie?! 

Dobiega końca pierwszy rok zmian na Pańskiej Górze. Od końca marca trwa budowa nowego terenu rekreacyjnego ze 
zbiornikiem wody (stawu) w miejscu dawnego „Stawu Anteckiego” i przylegającej do niego podmokłej łąki. 

Jak można już zauważyć, efektem 
ubocznym wykonanych prac jest 
całkowite wylesienie zadrzewień 
łęgowych, nieodwracalnie prze-
kształcenie zielonych terenów 
podmokłych, zniszczenie miejsc 
rozrodu, gniazdowania, żerowa-
nia dziesiątków gatunków zwie-
rząt, w tym prawnie chronionych, 
bezkręgowców i kręgowców. 
Nastąpiła zmiana w krajobrazie, 
zmienił się mikroklimat, przyspie-
szono spływ wody i powiększył 
się hałas dobiegający od ul. J. Dą-
browskiego! 
Zamontowano nowe budki lęgo-
we dla ptaków, odłożono na skra-
ju lasu kłody 2 ściętych drzew, 
w celu ochrony larw chronionych 
chrząszczy. 

W październiku rozpocznie się 
budowa ścieżek w sadzie i lesie na 
Pańskiej Górze.

Jan Zieliński
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