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wokół nas

Prace trwają tam już od zeszłego 
roku, a pierwsze planowane terminy 
otwarcia centrum były wyznaczone 
na październik tego roku. Miesięczny 
poślizg był wkalkulowany w plany, 
zważywszy deszczowe lato. Teraz 
wiemy już, że oficjalne otwarcie ma 
nastąpić 25 listopada, choć częścio-
we. Niektóre sklepy, jak Leroy Merlin 
uruchomione będą kilka dni później. 
Przypomnijmy, że Galeria Andry-
chów będzie miała 24 tysiące metrów 
kwadratowych powierzchni i 30 skle-
pów. Wiele z nich to wielkopowierzch-
niowe placówki handlowe, jak choćby 
– największy – Leroy Merlin. Ale będą 
tam też CCC, SMYK, Rossmann, Me-
dia Expert, Martes Sport, Jysk, Sinsay, 
House, Cropp, Deichmann, Diverse, 
Pepco, Dealz, Hebe i Komfort. Znajdą 
się tam także punkty usługowe, a dla 
klientów przygotowywany jest par-
king na 650 aut.                        n Fot.  AO

Otwarcie centrum handlowego – na dwa razy
Galeria Andrychów zostanie otwarta 25 listopada, wtedy czynne będą już sklepy. Natomiast uroczyste otwarcie  
z promocjami i koncertem zaplanowano na 17 grudnia. 

reklama
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Po wielu miesiącach pandemii, która uniemożliwiała oficjalne oddanie Szkolnego Obserwatorium Astronomicznego 
w ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie, 8 października zostało ono uroczyście otwarte. To naukowe święto ściągnęło do Bo-
lęciny wielu gości, którzy na własne oczy zobaczyli edukacyjny skarb... i kosmos.

To obserwatorium 
to kosmos!

Rzadko która szkoła może się poszczycić takim ko-
smicznym laboratorium. To wszystko dzięki pomy-
słom, determinacji i umiejętności przekonywania in-
nych dyrektora szkoły Zbigniewa Grabowskiego. 
Podczas otwarcia dyrektor dziękował wszystkim za 
pomoc w urzeczywistnieniu tych planów – przede 
wszystkim władzom gminy, tak burmistrzowi, jak 
i radnym, ale też rodzicom i całej społeczności Sułko-
wic-Bolęciny za ich pomoc. Chodzi nie tylko o spekta-
kularne astronomiczne obserwatorium, ale też o prze-
budowę szkoły, zwłaszcza drugiego piętra, które teraz 
ma pełnowymiarowe sale lekcyjne. Zresztą dyrektor 
Grabowski wspominał przy okazji, jak szkoła wyglą-
dała 30, 40 lat temu i jaki wykonała jakościowy skok 
w stronę cywilizacji XXI wieku. 
Podczas uroczystej akademii były wystąpienia wielu 
gości i podziękowania. Burmistrz Andrychowa To-
masz Żak nie tylko pogratulował dyrektorowi, ale też 
wręczył mu nowy prezent – tym razem teleskop do ob-
serwacji Słońca. Z kolei Zbigniew Grabowski wręczył 
astronomiczną lornetkę Elizie Chmiel, uczennicy IV 
klasy, której pomysł wygrał w konkursie i posłużył do 
utworzenia logo obserwatorium. 

Potem było zwiedzanie szkoły i obserwatorium, a na ko-
niec zaproszenie na popołudniowy piknik naukowy. Jedną 
z atrakcji podczas uroczystości było przenośne planetarium, 
które do Bolęciny przyjechało z Niepołomic, razem z grupą 
astronomów. To oni byli gospodarzami pikniku. We wspo-
mnianym planetarium możecie zobaczyć naszą galaktykę 
Drogę Mleczną i cały Układ Słoneczny odwiedzając wszystkie 
planety. Na tarasie Słońce, a wieczorem wszystkie gwiazdy. 
W obserwatorium oddajcie się pod opiekę Janusza Nicewicza, 
to on jest tutaj opiekunem szkolnych astronomów (z całej gmi-
ny!), z którymi pracuje w każdy piątkowy wieczór. 

mn Fot. Marek Nycz 
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Sesję, którą poprowadził przewodniczący Roman Babski 
zorganizowano w trybie zdalnym. Obrady rozpoczęły się  
o godz. 10.00 i już na początku zgłoszono kilka wniosków do 
porządku. Najpierw Skarbnik Gminy Dorota Żywioł popro-
siła o wprowadzenie autopoprawki do uchwały budżetowej,  
a potem Sekretarz Gminy Grażyna Łoboda złożyła wniosek  
o wprowadzenie do porządku obrad projektu dotyczącego 
podniesienia diet radnym. Zaraz potem przeciwny wniosek 
złożył radny Wiesław Mikołajek – aby punkty o podwyżce 
dla burmistrza i dla radnych usunąć z planu sesji. Następnie 
radna Alicja Studniarz zawnioskowała, aby – na wypadek, 
gdyby wnioski radnego Mikołajka nie przeszły – zmienić ko-
lejność porządku i najpierw głosować ws. podwyżek, a potem 
zmian w budżecie. Wnioski pani skarbnik, pani sekretarz i pani 
radnej Studniarz przeszły w głosowaniu i znalazły się w po-
rządku obrad. Upadły wnioski radnego Wiesława Mikołajka.

Sprawy i uchwały bieżące
W następnej części Rada przyjęła protokoły z sesji z września 
i października i wysłuchano sprawozdania z bieżących prac 
Burmistrza. Nie streszczamy go tutaj, bo o wszystkim pisali-
śmy na naszych stronach w Internecie i w Nowinach. Sprawoz-
danie przedstawił zastępca burmistrza Wojciech Polak. Potem 
zapytanie o sytuację w Andrychowskiej Elektrociepłowni zło-
żył radny Stanisław Prus. Głos zabrał wtedy prezes AEC Miro-
sław Nowak. Wyjaśnił, że sytuacja finansowa spółki jest trudna 
ze względu na ceny gazu i stawki ustalone przez URE. Dlatego 
obecnie paliwem w elektrociepłowni jest węgiel. Ciepło dla do-
mów będzie dostarczane przez cały sezon.
Potem przyszedł czas na podjęcie uchwał. 

Podwyżki diet 
Były to punkty w porządku obrad, które wzbudziły gorącą 
dyskusję. Najpierw zajęto się nowymi dietami radnych. Pro-
jekt przestawiła Sekretarz Gminy Grażyna Łoboda, przyta-
czając nowe prawo w tym zakresie.
Według nowych przepisów w gminach takich, jak Andry-
chów od 15 do 100 tysięcy mieszkańców podwyżka oblicza-
na jest według określonego algorytmu i opierać ma się na tzw. 
„krotności kwoty bazowej”. Krotność tą nowelizacja podnosi 
ze współczynnika 1,5 do 2,4, a kwota bazowa to 1.789 zł 42 gr. 
Określono też maksymalną granicę owej krotności, która nie 
może przekraczać 75 proc. z kwoty 4.294 zł, a to jest 3.220 zł  
i 96 gr. Oznacza to, że żadna z wprowadzanych podwyżek 
dla Rady nie może być wyższa od 3.220 zł. 
Zatem w Andrychowie zwykły radny (bez funkcji) ma otrzy-
mywać co miesiąc kwotę, która jest równowartością 35 proc. 
„krotności kwoty bazowej” (4,294 zł) – i to jest 1.503 zł. Do 
tej pory było to o połowę mniej. Dieta przewodniczącego to  
z kolei 65 proc. krotności kwoty bazowej – więc 2.792 zł (do tej 
pory nieco mniej niż 2000 zł). Jego zastępcy (42 proc.) dostaną 
po 1804 zł., a także szefowie komisji – 1.804 zł, natomiast se-
kretarze komisji (38 proc.) – 1.632 zł.

Projekt takiej podwyżki skrytykowali radni opozycji Ali-
cja Studniarz i Wiesław Mikołajek. Radna Studniarz chciała 
wiedzieć z czyjej inicjatywy ta uchwała? I dlaczego wysokość 
podwyżki z najwyższej półki. Pani sekretarz odparła, że nie 
trzeba było niczyjej inicjatywy, to Sejm zdecydował o podwyżkach,  
a prezydent podpisał ustawę. A podwyżki nie są z najwyższej pół-
ki, mogły być znacznie wyższe, a nie są.   
Z kolei radny Mikołajek nazwał nawet podwyżkę skokiem na 
kasę. Argumentowano, że w obecnej sytuacji pandemicznej 
radni niewiele pracują i są ważniejsze sprawy, dlatego nie 
czas, nie pora na podwyżki.   
Uchwała przeszła większością głosów, 14 radnych było za, 
1 wstrzymał się i jeden nie wziął udziału w głosowaniu,  
a 5 było przeciwko.

…i pensji burmistrza
Również uchwałę o zmianie wynagrodzenia burmistrza 
przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Łoboda, przypomi-
nając, że w 2018 roku uposażenie burmistrza zostało zmniej-
szone o 20 proc. Była to decyzja rządu. 
Według projektu, składniki zarobków zapisane w projekcie 
uchwały wyglądają następująco:
a) wynagrodzenie zasadnicze – w kwocie 10.430,00 zł.
b) dodatek funkcyjny – w kwocie 3.450,00 zł.
c) dodatek specjalny – w kwocie 4.164,00 zł.
Będzie to 18.044 zł brutto, plus dodatek stażowy. W sumie 
20.130 zł brutto. Teraz warto zobaczyć kwoty netto, czyli „do 
ręki”. Są tu dwie stawki 17 proc. i 32 proc. Wyższy podatek 
płacimy dopiero po przekroczeniu 120 tys. zł rocznych do-
chodów. Zatem przy 17 proc. będzie to pensja w wysokości 
14.242 zł. Po przekroczeniu wspomnianych 120 tys. dostanie 
11.674 zł, bo będzie to 32 proc. podatku. 
Radni opozycji skrytykowali ten projekt, a potem w czasie 
głosowania byli przeciwko niemu.
14 radnych głosowało za, 3 było przeciw, 1 wstrzymał się  
i 3 nie oddało głosu.
Potem rada przyjęła zmiany w budżecie gminy i uchwale bu-
dżetowej na 2021 r. oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Andrychów na lata 2021 – 2031. Radni zgodzili 
się też na nieodpłatne przejęcie ograniczonego zarządzania 
drogą krajową nr 52 – chodzi o budowę chodnika na drodze 
do Bulowic oraz Inwałdu, aż po granicę z Chocznią. Póź-
niej Rada przyjęła program współpracy Gminy Andrychów  
z organizacjami pozarządowymi. Radni zajęli się też pewną 
skargą, uznając Radę za organ niewłaściwy do rozpatrzenia 
skargi i przekazania skargi do wojewody. Radni wyrazili też 
zgodę na udzielenie dotacji dla Ochotniczych Straży Pożar-
nych w Gminie Andrychów.
Sesję zakończyły wolne wnioski i oświadczenia.
Na koniec były komunikaty i tak zakończyła się listopadowa 
Sesja Rady Miejskiej. 

n

Burzliwa sesja i podwyżki
4 listopada odbyła się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Andrychowie. Radni podnieśli pensję burmistrza  
i swoje diety. Przy tych uchwałach nie obyło się bez gorących dyskusji.  
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Jak dowiedzieliśmy się od Szymona Wnęczaka, kierownika 
Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego, pie-
niądze z „Polskiego Ładu” w wysokości 4 674 603 zł będą prze-
znaczone na modernizację ulicy Strefowej między potokiem 
Bobrek a ulicą Batorego. Całość zadania szacowana jest na około 
5 mln zł. Różnica zostanie pokryta ze środków własnych władz 
samorządowych Andrychowa. Ulica była już remontowana, ale 
tym razem powstanie jeszcze chodnik i ścieżka rowerowa.
Do Andrychowa trafią jeszcze, ale poprzez starostwo wado-
wickie, pieniądze z puli 5 milionów złotych przeznaczonych 
na budowę hal sportowych w powiecie. Część tych środków 
będzie wykorzystana na budowę obiektu przy Liceum Ogól-
nokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie. 

jd

 „Polski Ład”: Miliony na ulicę Strefową
Ogłoszono wyniki pilotażowego naboru z funduszu „Polski Ład”. Do Małopolski trafi prawie 2 miliardy złotych, do 
powiatu wadowickiego – 58,5 mln zł, w tym do Andrychowa – bez mała 4,7 mln zł.

W sierpniowym wydaniu Nowin Andrychow-
skich pisaliśmy o andrychowskich aplikacjach 
– czyli o tym, o jakie kwoty wnioskowały wła-
dze i na co.  Pominiemy w tym miejscu kwotę 
260 mln na bezemisyjną elektrownię, która ma 
przetwarzać termicznie odpady, bo to temat 
osobny i – miejmy nadzieję – otwarty.
Ale oprócz tego była jeszcze pula 35 mln,  
w której zawarto plany koncepcji przebudowy 
ulicy Fabrycznej z łącznikami z Krakowską  
i Żwirki i Wigury, ale też ronda na Beskidzkiej 
przy wyjeździe z Tkackiej. W sumie koszt – 31 
mln. – W trzecim paragrafie złożymy wniosek na 
ul. Strefową, a właściwie jej odcinek od potoku do 
ul. Batorego – mówił wtedy burmistrz Tomasz 
Żak. 
I właśnie na to, i tylko na to, Andrychów do-
stał pieniądze. Ale jak dowiedzieliśmy się  
w Urzędzie Miejskim, to było pierwsze rozda-
nie – teraz podzielono 23 mld pomiędzy 2791 
gmin i powiatów w całej Polsce. Do powia-
tu wadowickiego trafiło w sumie 58 mln zł.  
W przyszłym roku będą następne podziały 
środków pomocowych – średnio przez kilka 
lat ma być dzielona kwota od 72 do 74 mld zł 
dla całego kraju. Władze Gminy Andrychów 
liczą, że wtedy będzie lepiej i dostaniemy wię-
cej.

mn

Pierwsze rozdanie
Powyżej piszemy o funduszach, jakie z Polskiego Ładu dostał Andrychów – to  4 674 603 zł, które przeznaczone zo-
staną na budowę ul. Strefowej. Należy jednak przyjrzeć się kwotom, o jakie nasza gmina aplikowała i jak to wygląda 
w porównaniu z innymi. To też wiele mówi. 

• Powiat Wadowicki – 5 000 000 zł 
na budowę hal sportowych  
w Andrychowie i Wadowicach 
• Andrychów  – 4 674 603,04 zł na 
rozbudowę ul. Strefowej 
w Andrychowie 
• Brzeźnica  – 7 125 000 zł na 
budowę stacji uzdatniania wody 
w Brzeźnicy 
• Kalwaria Zebrzydowska  –  
2 250 000 zł na przebudowę bu-
dynku „Starej Szkoły” w Brodach 
• Lanckorona  – 2 850 000 zł na 
modernizację dróg 
• Mucharz  – 7 495 500 zł na 
rozbudowę i modernizację infra-
struktury drogowej wokół Jeziora 
Mucharskiego 
• Stryszów  – 8 040 000 zł na 
modernizację obiektu sportowo-

-rekreacyjnego LKS Chełm –  
2 340 000 zł, modernizację budyn-
ku Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Stryszowie – 2 700 000 zł 
i  modernizację stacji uzdatniania 
wody wraz z budową wodociągu 
– 3 000 000 zł 
• Tomice – 1 851 794 zł na budo-
wę zbiorników wody pitnej 
w Witanowicach 
• Wadowice – 14 650 000 zł  na 
modernizację infrastruktury wo-
dociągowej – 6 650 000 zł 
i kompleksową modernizację dróg 
na terenie gminy – 8 000 000 zł 
• Wieprz – 4 493 500 zł na roz-
budowę kanalizacji sanitarnej na 
terenie Wieprza
(Lista według danych Starostwa 
Powiatowego w Wadowicach)

A oto lista gmin z powiatu wadowickiego 
i przyznane kwoty z funduszu Polski Ład:
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Decyzję podjęto na nadzwyczajnej sesji 7 października. Jej 
głównym punktem były zmiany w uchwale budżetowej na ten 
rok i w wieloletniej prognozie finansowej. Tu chodziło o kilka 
zmian w zakresie dochodów i wydatków. Na przykład zwięk-
szyła się o 114 tys. zł subwencja oświatowa (środki z rezerw), 
które to pieniądze będą przeznaczone na organizację dodatko-
wych zajęć dla uczniów. Zmieniono też klasyfikację środków 
pomocowych, jakie gmina dostała już w maju. Chodzi o 8 mln 
dotacji na zagospodarowanie Pańskiej Góry. Środki pochodzą 
z Funduszu Inwestycji Lokalnych i z funduszu przeciwdziała-
nia skutkom COVID-19. Rada Miejska przyjęła te 8 mln w maju 
i już wtedy wpisane zostały do budżetu, a teraz po zmianach 
w przepisach zmieniono tylko ich klasyfikację. Ale do tego tak-
że potrzebna jest uchwała Rady. 
Najważniejszym punktem sesji była jednak decyzja radnych, 
aby udzielić AEC pożyczki (1,2 mln zł) na działalność bieżącą. 
Wszystko z powodu szalejących cen gazu, i to nie tylko w Pol-
sce, ale w całej Europie. Na Towarowej Giełdzie Energetycznej 
cena gazu sięgnęła już wysoko ponad 500 zł za tonę, a momen-
tami w ostatnich dniach była nawet powyżej 600 zł. Dla porów-
nania, kiedy dwa lata temu Andrychów tworzył swoją gminną 
spółkę Andrychowska Elektrociepłownia AEC cena ta wahała 
się w okolicy 60 zł. 
Dziś AEC musi dopłacać do produkowanego ciepła i elek-
tryczności, ale nie może przestać działać i nie dostarczać ciepła 
do mieszkań. Dlatego, aby AEC utrzymała płynność finan-
sową i mogła dalej działać, trzeba jej pożyczyć wspomniane 

wyżej pieniądze na okres szalejących cen. Kiedy prezes AEC 
Mirosław Nowak dziękował radnym, powiedział, że liczy na 
uspokojenie na giełdzie. 
Do sprawy na pewno będziemy jeszcze wracać, w zależności, 
jak będzie się kształtować sytuacja. To ważne nie tylko dla AEC 
i gminy, ale też dla mieszkańców osiedli oraz indywidualnych 
odbiorców gazu – ich też czekają znaczące podwyżki, które 
zresztą trwają już od początku roku. W kwietniu gaz zdrożał 
o 6 proc. od 1 sierpnia o kolejne 12,4 proc. Na następny rok dla 
indywidulanych odbiorców, czyli gospodarstw domowych za-
powiadane są podwyżki rzędu 40 proc. Podobne prognozy są 
dla energii elektrycznej. 
Na razie w Andrychowie sytuacja jest uspokojona. Podczas 
głosowania nad zmianami prawie wszyscy radni byli za, tylko 
jeden radny był przeciwny zmianom w budżecie i jeden przy 
zmianach w WPF.

mn Fot. Archiwum   NA

Pożyczka dla elektrociepłowni
Rada Miejska przyznała Andrychowskiej Elektrociepłowni AEC pożyczkę w wysokości 1 mln 200 tys. zł. Będzie to dopłata do 
szalejących cen gazu i gwarancja, że w najbliższych miesiącach do mieszkań i firm popłynie ciepło i elektryczność.

Gmina Andrychów jest w tzw. Grupie Zakupowej Małopol-
ski Zachodniej, do której należy blisko sto podmiotów. Są 
wśród nich gminy, firmy i instytucje z obszarów powiatów: 
wadowickiego, chrzanowskiego i oświęcimskiego. Grupa 
funkcjonuje od kilku lat i powstała po to, aby – według za-
sady „w jedności siła” – mieć większe atuty w przetargach 
i solidarnie negocjować ceny.
W minionym roku grupa ta, a więc i Andrychów, płaciła po 
272 zł i 80 gr za MWh (megawatogodzinę). W lepszych cza-
sach umowy opiewały na dwa lata, teraz żaden dostarczyciel 
prądu nie chce sobie wiązać rąk i negocjuje się umowy roczne. 
Przetarg ogłoszono już kilka miesięcy temu, 19 października 
nastąpiło otwarcie ofert – były trzy. Najtańsza opiewała na 
kwotę 519 zł i 30 gr za MWH. Zatem, jak mówi Jerzy Dwojak 
z Urzędu Miejskiego, który się tym zajmuje, to wzrost o blisko 
90 proc. Energia którą kupuje Gmina Andrychów to ta, która 
oświetla szkoły, ulice, urzędy, instytucje – np. CKiW, base-

ny, Miejski Dom Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną, ale 
też spośród spółek gminnych jest w niej Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji w Andrychowie.
Nie tylko w Andrychowie, ale też w wielu innych gminach 
skarbnicy łamią sobie teraz głowy nad projektami budżetów 
– z prognoz Ministerstwa Finansów budżety na 2022 rok będą 
albo niższe i to o kilka milionów, albo – w najlepszym wa-
riancie – takie same jak w tym roku. To efekt Polskiego Ładu. 
Jak zatem w takiej sytuacji związać koniec z końcem w tzw. 
wydatkach bieżących? – pytają skarbnicy samorządowi. Na 
takie wydatki nie można zaciągać kredytów, a rachunki trze-
ba będzie płacić. 
Cena energii dla gospodarstw domowych – to nasze prywat-
ne rachunki za prąd – też wzrośnie, ale znacznie mniej. Ile? 
Jeszcze we wrześniu prognozowano 7-10 proc. w górę, ale już 
dziś mowa jest o 15-19, a może nawet do 20 proc. w górę.

n    

90 procent w górę
O tyle wzrośnie cena energii elektrycznej, jaką gminy – również Andrychów – zapłacą w przyszłym 2022 roku. 19 
października otwarto oferty na dostawę prądu. Były trzy – najtańsza to skok z 272,8 zł za MWh do 519,3 zł za MWh. 
Przetargu jeszcze nie rozstrzygnięto.
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- Ale to nie jest cała kwota na tegoroczne zakupy – jak zaznacza 
Sylwia Błasiak, dyrektorka MBP w Andrychowie. - Gmina 
na ten cel wyłożyła w tym roku niemal dwa razy więcej, ponad 53 
tysiące. Za te zsumowane kwoty poczynione zostaną zaku-
py i w większości będą to nowości – tak książki tradycyjne, 
czyli papierowe, jak i w wersji mówionej, czyli audiobooki. 
Cztery tysiące książek wzbogaci księgozbiór, który obecnie 
liczy sobie ponad 88,5 tys. wolumenów. Należy jednak pa-
miętać, że część starego zbioru, jak co roku, ulega kasacji, bo 
książki zużywają się i trzeba je wycofać. Zastąpią  je nowe 
egzemplarze. Do rąk czytelników – a jest ich ponad pięć tysię-
cy – trafiać będą sukcesywnie. Po zakupie trzeba je wciągnąć 
do ewidencji i oprawić. Będą nie tylko w głównej siedzibie 
w Andrychowie, ale wzbogacą też kolekcje w sześciu filiach 
w sołectwach.                n

Cztery tysiące nowych książek
O taką ilość woluminów wzbogaci się w tym roku Miejska 
Biblioteka Publiczna w Andrychowie. Trwa wybór nowo-
ści i niebawem zaczną się pierwsze zakupy. MBP dostała 
w tym roku 28,5 tys. zł z Biblioteki Narodowej w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Kwesta została zorganizowana po raz 21. W ubiegłym roku 
ze względu na obostrzenia pandemiczne była prowadzona  
w internecie i poprzez przelewy bankowe. Cały dochód tra-
dycyjnie już przeznaczony jest na renowacje zabytków w ne-
kropolii przy ulicy Beskidzkiej. – W tym roku serdecznie dzięku-
jemy za okazane wsparcie Panu Edwardowi Smazie właścicielowi 
sklepu ogrodniczego „Na Olszynach”, Panu Michałowi Rajdzie wła-
ścicielowi firmy Raj-Dach oraz Panu Dawidowi Markowskiemu 
właścicielowi firmy Efekt DDD, która nieodpłatnie dostarczyła nam 
środki dezynfekujące i materiały ochronne dla wolontariuszy – prze-
kazuje główna organizatorka zbiórki Ewelina Prus-Bizoń.

jd Fot. TMA

Udana 21. kwesta
19 651 zł i 03 groszy – to wstępnie policzona suma pie-
niędzy uzbieranych podczas kwesty (1 XI) na cmentarzu 
komunalnym w Andrychowie. Przedsięwzięcie, przypo-
mnijmy, jest organizowane przez Towarzystwo Miłośników 
Andrychowa we współpracy z harcerzami z Hufca Andry-
chów ZHP, Liceum Ogólnokształcącym, wolontariuszami  
i zaproszonymi gośćmi. 

Gmina Andrychów z ważnym certyfikatem
Władze naszej gminy otrzymały Europejski Znak Zarządzania w Samorządzie Teryto-
rialnym EloGE. Całość poprzedziły badania mieszkańców, radnych i urzędników oraz 
wypełnienie tak zwanej matrycy samooceny. Do tej pory Europejskim Znakiem Za-
rządzania w Samorządzie Terytorialnym mogło się pochwalić tylko 9 gmin w Polsce.

Analizie poddano dwanaście kryteriów, które samorząd musiał speł-
nić, aby otrzymać Europejski Znak. To m.in. udział obywateli – uczci-
wy przebieg wyborów, responsywność, szybkość reagowania, efek-
tywność i skuteczność, otwartość i jawność a także przestrzeganie 
prawa, etyczne postępowanie, kompetencje i potencjał, innowacyjność 
i otwartość na zmiany, orientacja na trwałość i długofalowość dzia-
łań, należyte zarządzanie finansami, prawa człowieka, różnorodność 
kulturowa i spójność społeczna, rozliczalność, odpowiedzialność.  
W anonimowych badaniach ankietowych brało udział w gminie An-
drychów 431 osób. Publikujemy zdjęcie z uroczystości wręczenia cer-
tyfikatów, która odbyła się w Warszawie. Naszą gminę reprezentowali 
zastępca burmistrza Wojciech Polak oraz dyrektor Biura Burmistrza 
Agnieszka Gierszewska.              Oprac. jd Fot. Organizatorzy ceremonii
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Mogiła znajdowała się w bardzo złym stanie technicznym. Poproszo-
ny o ocenę kondycji grobu kamieniarz stwierdził bowiem, iż istniejący 
obecnie pomnik należałoby całkowicie rozebrać i wykonać zupełnie 
nowy. Niestety, koszt takiego przedsięwzięcia przekracza nasze obec-
ne możliwości finansowe, a czas oczekiwania na wykonanie prac przez 
firmę kamieniarską to ponad 6 miesięcy.
Aby zatem ochronić ów obiekt przed całkowitym zniszczeniem, w ostat-
nim czasie, zatrudnieni w Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie 
pracownicy techniczni wykonali szereg prac porządkowych, remonto-
wych i konserwatorskich w obrębie obecnego pomnika. Dzięki temu, 
zarówno stan techniczny mogiły, jak i wizualna prezentacja grobu, ule-
gły znacznej poprawie. Nie byłoby to wszystko możliwe bez wsparcia 
lokalnej społeczności. Dziękujemy zatem serdecznie wszystkim dar-
czyńcom za udział w zbiórce. Jednocześnie zachęcamy mieszkańców 
Inwałdu do odwiedzenia tego miejsca podczas wizyty na cmentarzu  
w trakcie nadchodzącego Święta Wszystkich Świętych.

Tekst i foto: ZSS w Inwałdzie

Renowacja Grobu Nieznanego Żołnierza w Inwałdzie

Z inicjatywy Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Inwałdzie Pana Michała Kołodziejczyka, harcerze wraz  
z nauczycielami z inwałdzkiej szkoły, przeprowadzili zbiórkę pieniężną, z której dochód przeznaczono na renowację 
Grobu Nieznanego Żołnierza, umiejscowionego na lokalnym Cmentarzu Parafialnym.

Budowa 6,2 km wodociągu, a do tego dwóch pompowni  
i jednego zbiornika kosztować będzie blisko 4 mln zł. Ale Za-
kładowi Wodociągów i Kanalizacji udało się pozyskać pięć-
dziesięcioprocentowe dofinansowanie z Urzędu Marszał-
kowskiego.
Wszyscy pamiętają minione, suche lata, kiedy w Brzezince 
Górnej, Targanicach i w Nowej Wsi studnie wyschły. Wów-
czas wodę dla tamtejszych gospodarstw trzeba było dostar-
czać beczkowozami. Podobny problem był w Wielkiej Pusz-
czy – dlatego obie gminy postanowiły rozwiązać go wspólnie. 
Prace przygotowawcze i projektowe trwały od ponad pięciu 
lat, ale najwięcej czasu pochłonęło uzgadnianie przebiegu 
wodociągu przez prywatne posesje. Wreszcie można zacząć 
inwestycję.

Po stronie Wielkiej Puszczy wydrążono 70-metrową studnię  
i okazało się, że jej wydajność jest bardzo obiecująca – od 24 do 
31 metrów sześciennych wody na dobę. Taka ilość w zupeł-
ności wystarczy na zaopatrzenie wspomnianych 75 domów. 
Jednak zaopatrzenie musi być zdywersyfikowane, czyli za-
bezpieczone na dwie strony – dlatego powstaje ponad 6-kilo-
metrowy odcinek łączący Brzezinkę Górną i Targanice Górne 
z gminnym wodociągiem, który dostarcza Andrychowowi 
część wody ze zbiornika w Czańcu. Jednak woda z własnej 
studni będzie znacznie tańsza. Na razie deklarację przyłącze-
nia do powstającego wodociągu podpisało 25 właścicieli do-
mów, z ogólnej liczby 75. Prace końcowe na tym etapie mają 
wyznaczony termin na przełom marca i kwietnia, a woda do 
wspomnianych 75 domów dotrze najpóźniej w maju 2022 r. 

n  Fot. Marek Nycz

Brzezinka Górna będzie mieć wodę
Rozpoczęła się budowa wodociągu dla Brzezinki Górnej. Niebawem skorzysta na tym 75 domów. To pierwszy etap 
długo oczekiwanej inwestycji, w kolejnych etapach wodociąg dotrze do Nowej Wsi i pod Złotą Górkę. Również Gmina 
Porąbka bierze udział w tej inwestycji i zbuduje swoją sieć dla Wielkiej Puszczy. 
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Kilkanaście miesięcy temu oddano do użytku pierwszy taki 
obiekt. W planach są trzy kolejne, a obecnie stawiane są dwa. 
- W każdym takim budynku jest trzynaście mieszkań – mówi bur-
mistrz Tomasz Żak. - Powstanie zatem prawie czterdzieści no-
wych lokali. Rozmawiałem z mieszkańcami zamieszkanego budynku 
i powiedzieli, że są zadowoleni. Ponieważ są to lokale socjalno- 
komunalne, to nie są one zbyt duże. Każdy ma osobne wej-
ście. Przedstawiciele kilku samorządów gminnych goszczący 
w Andrychowie wizytowali inwestycję przy Batorego i chcą 
skorzystać z podobnych rozwiązań czy nawet projektu. Koszt 
budowy jednego obiektu to 1,2 mln złotych. Władzom mia-
sta udało się pozyskać dotację z Banku Gospodarki Krajowej 
w wysokości 80 proc. wartości przedsięwzięcia. Bloki powin-
ny być gotowe na wiosnę przyszłego roku.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Rosną bloki socjalne

Przy ulicy Batorego krzątają się ekipy budowlane. Po-
wstają tutaj kolejne bloki socjalne.

W ramach projektu, zużyte w gospodarstwach domowych 
oleje jadalne i tłuszcze należy zbierać w plastikowych butel-
kach PET (np. po wodzie mineralnej, słodzonych napojach, 
sokach), a następnie wypełnione odpadem butelki umieścić 
w specjalnie do tego przystosowanych i oznakowanych po-
jemnikach. 
Na terenie Gminy Andrychów pojemniki zostały rozmiesz-
czone w czternastu ogólnodostępnych lokalizacjach.
1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie 
    – ul. J. Dąbrowskiego 2,
2. Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie 
    – ul. S. Lenartowicza 26,
3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie 
    – ul. Włókniarzy 10a,
4. Zespół Szkół Samor,ządowych w Sułkowicach-Łęgu 
    – Sułkowice ul. Centralna 2,
5. Zespół Szkół Samorządowych w Targanicach 
    - Targanice ul. Beskidzka 46,
6. Zespół Szkół Samorządowych w Zagórniku 
    – Zagórnik ul. Szkolna 12,
7. Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach 
    – os. Szczęśniaki 1,
8. Zespół Szkół Samorządowych w Inwałdzie 
   – Inwałd ul. Wadowicka 79,
9. Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie 
    – Sułkowice ul. Racławicka 188,
10. Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. Św. Antoniego  
       z Padwy w Brzezince – Brzezinka ul. Słoneczna 5,
11. Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach 
     – Roczyny ul. Szkolna 10,
12. Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki 
      w Andrychowie (teren przy krytym basenie),
13. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
       (przy ul. Biała Droga w Andrychowie),
14. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
       – ul. Batorego 24.

rf Źródło: andrychow.eu

Segreguj olej jadalny
Gmina Andrychów przystąpiła do ekologicznego projektu se-
gregacji zużytych olejów i tłuszczy jadalnych. Zużyte oleje uży-
wane w gospodarstwach domowych stanowią uciążliwy od-
pad, który zazwyczaj wylewany jest do zlewu bądź kanalizacji.
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Część pierwsza, poza omówieniem stanu szkolnictwa i edu-
kacji w placówkach ponadpodstawowych oraz specjalnych 
ośrodkach szkolno-wychowawczych była okazją do wręcze-
nia nagród starosty dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów 
z placówek podległych samorządowi powiatowemu. Nagro-
dzeni dyrektorzy z Andrychowa to: Katarzyna Przebinda – 
Niemczyk (LO), Tomasz Bizoń (CKZiU tzw. „Kotarbin)”), 
Grażyna Gwoździewicz (ZS nr 2 - „Bawełnianka”) i Krysty-
na Rajs (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna). Nagro-
dzeni nauczyciele i pedagodzy z placówek andrychowskich 
to z kolei: Iwona Boba, Katarzyna Kasperek, Magdalena 
Kubalka-Pluta (LO), Małgorzata Huczek, Krystyna Pyzio, 
Krzysztof Szczygieł („Kotarbin”), Anna Macierzyńska-Cep-
cer, Monika Niedziela („Bawełnianka”) oraz Grażyna Dyr-
laga (Poradnia P-P). 
Podczas sesji wręczono także tytuły nauczyciela mianowane-
go. Ze szkół andrychowskich odebrali je: Artur Dubis („Ko-
tarbin”), Tomasz Kłapyta (LO) oraz ks. Wojciech Olesiński 
(„Bawełnianka”).
Część popołudniową obrad zaplanowano głównie na omó-
wienie spraw nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej 
dla mieszkańców naszego powiatu, poświęcono też tematy-
ce bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego oraz sytuacji 
w zakresie przestrzegania prawa budowlanego. Odnotujmy, 
że Inspekcja Weterynaryjna przeprowadziła w 2020 roku 67 
kontroli dobrostanu zwierząt w gospodarstwach. Nałożono 
29 mandatów karnych na łączną sumę 1800 zł. Dobra in-
formacja jest taka, że na terenie powiatu wadowickiego nie 
ujawniono wśród zwierzyny występowania żadnych chorób, 
które podlegają zwalczaniu np. wścieklizny, brucelozy bydła, 
kóz i owiec, afrykańskiego pomoru świń czy pryszczycy.  
Natomiast jeśli chodzi o bezpłatne porady prawne, zorgani-
zowane przez starostwo, to w całym powiecie skorzystały 
z nich w 2020 roku 1784 osoby. W punkcie andrychowskim 
(ulica Starowiejska 22 b) było takich zainteresowanych 632. 
Porady udzielane są także w Wadowicach i Kalwarii Zebrzy-
dowskiej.

jd Fot. YouTube – z transmisji sesji

Powiatowa sesja 
z nagrodami starosty
21 października odbywa się sesja Rady Powiatu w Wado-
wicach. Posiedzenie podzielono na dwie części. Najpierw 
w wadowickim Liceum Ogólnokształcącym omawiane 
były sprawy oświaty. Potem radni przenieśli się do sali 
posiedzeń w starostwie.

Autorzy fotek przy-
puszczają, że leżące na 
ziemi znaki, to rezultat 
wichur oraz już staro-
ści materiału. Tymcza-
sem jak dowiedzieli-
śmy się od prezesa 
koła PTTK „Chałupa” 
Wiesława Ogórka, 
mamy do czynienia 
z wandalami. Obecnie 
w paśmie Leskowca 
i Łamanej Skały jest 
powalonych aż sześć 
drogowskazów. - Nie-
dawno naprawiliśmy 
i postawiliśmy drogo-
wskaz koło schroniska „Leskowiec” – mówi prezes. - No to wandal 
powalił teraz znaki na samym szczycie Leskowca. Odbywa się za-
tem coś w rodzaju zabawy w kotka i myszkę. A PTTK nie ma 
dużych funduszy na naprawę i stawianie znaków.

jd Fot. Czytelniczka 

Wandalizm w górach
Czytelnicy przysłali nam zdjęcie ze szczytu Leskowca, ilu-
strujące powalone drogowskazy turystyczne. Okazuje się, 
że to przysłowiowy wierzchołek góry lodowej. 

Odznaczony jest miesz-
kańcem Roczyn. Swoją 
funkcję piastuje od 23 lat. 
Należy także do Zarządu 
Okręgu Małopolskiego 
PZW. Przyznaje, że sytu-
acja niewidomych w prze-
strzeni publicznej popra-
wia się. Od lat w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej ist-
nieje dział książki mówio-
nej. Podczas remontów 
przystanków autobuso-
wych powstały ścieżki 

naprowadzające dla niewidomych. To cieszy, ale są też bo-
lączki. Jako obecnie największą pan Albert wymienia sytu-
ację w autobusach gminnej komunikacji. Niektórzy kierowcy 
puszczają głośniej radio niż automat informujący o kolejnym 
przystanku. - To dla nas duże utrudnienie – mówi prezes.
Siedziba Koła Terenowego PZN znajduje się w przyziemiu 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, a dyżury pełnione są tutaj 
w poniedziałki w godz. 12.00 – 15.00.

jd Fot. Jacek Dyrlaga  

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi

Albert Sordyl, prezes Koła Terenowego Polskiego Związku 
Niewidomych w Andrychowie został uhonorowany Srebrnym 
Krzyżem Zasługi. Odznaczenie odebrał na gali w Krakowie.
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Jak poinformowała nas wiceprezes NZOZ „Medican” Mał-
gorzata Winogrodzka, plac parkingowy w dużej części jest 
wykorzystany na składowisko materiałów, a musi też być 
miejsce dla podjeżdżających tutaj karetek. Nie ma możliwości 
jazdy wokół przychodni. Małgorzata Winogrodzka proponu-
je więc pacjentom korzystanie z komunikacji miejskiej lub by 
samochody pozostawiać na innych miejscach postojowych. 
Taki stan potrwa do 21 maja 2022 r., kiedy to przewidziano 
zakończenie inwestycji.
Z kolei, jak dowiedzieliśmy się od kierownika Wydziału In-
westycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Andrycho-
wie Szymona Wnęczaka, termomodernizacja przychodni 
kosztować będzie 814 tysięcy złotych. Rozpoczęła się od prac 
w południowym skrzydle obiektu (tj. od strony jednostki 
Państwowej Straży Pożarnej).

jd Fot. Zuzanna Mejza

„Medican” 
termomodernizowany
W poniedziałek, 18 października ruszyła termomoderni-
zacja budynku przychodni Medican przy ulicy Krakow-
skiej 91. Kierownictwo placówki apeluje o niekorzystanie 
z parkingu przy obiekcie.

Pogoda tego dnia dopisała, widoczność w górach była do-
bra. Przy tablicach widokowych zainstalowano też niewielką 
mapę Parku Krajobrazowego Beskidu Małego. Przypomnij-
my, iż powstanie tych pożytecznych, nowych obiektów, to 
inicjatywa andrychowskiego PTTK „Chałupa”. Petetekowcy 
otrzymali wsparcie finansowe od burmistrza Andrychowa. 
Obecne tablice mają trwalsze, bo metalowe podpory (po-
przednie stały na drewnianych belkach), mocowane metr 
pod ziemią. Do panoram wykorzystano zdjęcia wykonane 
przez Marcina Synowca, Dominika Tomę i Jana Zielińskie-
go, które posłużyły także do powstania poprzednich tablic 
na Potrójnej. Odnotujmy jeszcze, iż przy instalacji obecnych 
obiektów wzięli udział Wiesław Ogórek (prezes koła „Cha-
łupa”), Krzysztof Wojewodzic, Marek Ogiegło, Czesław 
Kolber, Marek Kaczmarczyk (właściciel firmy „Emalkent”) 
oraz Dyonizy Szczygielski (prezes Oddziału PTTK „Ziemia 
Wadowicka”, do którego należy „Chałupa”).  

jd  Fot. Jacek Dyrlaga 

Tablice widokowe 
już na Potrójnej

Na szczycie Potrójnej znów pojawiły się tablice widoko-
we, które zastąpiły podobne, tyle że stare, wysłużone 
i zniszczone. W niedzielę, 17 października, w tej części 
Beskidu Małego pojawiło się sporo turystów, którzy chęt-
nie korzystali z nowych obiektów.

reklama
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Jak dowiedzieliśmy się od stojącego na czele delegacji gości 
z Warszawy podpułkownika Bogusława Piórkowskiego, 
andrychowska placówka jest pierwszą w Polsce, z którą SOP 
podjął takie bliskie relacje. - Chcemy prezentować naszą for-
mację i zachęcać uczniów, by do niej wstępowali – powiedział 
nam rozmówca. - Myślę, że będziemy przyjeżdżać tutaj do 
Andrychowa. Będziemy także zapraszać uczniów, by odwie-
dzali nas i zapoznawali się, jak wygląda nasza praca oczywi-
ście wszystko w granicach, w jakich to jest możliwe.
A wszystko zaczęło się od wizyty w Warszawie dyrektor ZS 
ZDZ Zofii Wanat, gdzie zainicjowano współpracę. Szefowa 
szkoły przypuszcza, że SOP wyszukał andrychowską pla-
cówkę nieprzypadkowo, gdyż posiada liczne klasy mundu-
rowe, realizowała także program edukacyjny przygotowany 
przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
Ppłk. Bogusław Piórkowski przekazał andrychowskiemu 
ZDZ oraz reprezentującemu na ceremonii władze gminy 
wiceburmistrzowi Wojciechowi Polakowi specjalne tablicz-
ki – dyplomy „W dowód uznania i szacunku”. Odbył się też 
krótki apel z elementami rytuału wojskowego klas mundu-
rowych. Na koniec reprezentanci SOP, ppłk. Bogusław Piór-
kowski, kpt. Piotr Niemiec, st. chor. Beata Łubińska i mł. chor. 
Adrian Bogdan przedstawili prezentację poświęconą Służbie 
Ochrony Państwa.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

ZDZ i Służba Ochrony Państwa 
rozpoczęli współpracę

Przedstawiciele Służby Ochrony Państwa gościli 12 paź-
dziernika w andrychowskim Zespole Szkół Zakładu Do-
skonalenia Zawodowego. Była to specjalna, uroczysta wi-
zyta. SOP nawiązał bowiem współpracę z „naszym” ZDZ. 

Na mecie było co nieco atrakcji – napoje, jedzenie i nagrody 
książkowe ufundowane przez dra hab. Andrzeja Nowakow-
skiego, inicjatora powstania wielu gniazd sokolich w połu-
dniowej Polsce, także andrychowskiego. Naukowiec pojawił 
się na mecie rajdu i wygłosił prelekcję na temat TG „Sokół”. 
Ważnym elementem rajdu była krótka msza święta, gdyż im-
preza nawiązywała do rocznicy wyboru Karola Wojtyły na 
papieża. Wszyscy wędrowcy otrzymali rajdowe odznaki.
Organizatorem rajdu było gniazdo (koło) Towarzystwa Gim-
nastycznego „Sokół” w Andrychowie, które ma swoją siedzi-
bę w Zespole Szkół nr 2 czyli w popularnej „Bawełniance”, 
a jego prezesem jest dyrektor tej placówki, Grażyna Gwoź-
dziewicz.

jd Fot. Monika Niedziela/TG „Sokół” Andrychów

Sokoły wędrowały 
na Groń JP II

15 października w Beskidach była ładna pogoda. A to 
sprzyjało uczestnikom zorganizowanego po raz pierwszy 
Rodzinnego Rajdu „Sokoła” na Groń Jana Pawła II. 
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Poniżej pełna treść komunikatu władz powiatu wadowickiego.

W związku z pojawiającymi się pogłoskami o próbach wyłudzenia 
pieniędzy w ramach programu „Czysty powiat” informujemy, że 
taki program nie istnieje. Wszelkie telefony od rzekomych „urzędni-
ków”, którzy obiecują 15 tysięcy złotych dotacji na fotowoltaikę, jak 
tylko wpłacimy zaliczkę, to nic innego jak próba wyłudzenia pienię-
dzy. Nie dajmy się oszukać!
Oszuści informują, że warunkiem otrzymania dofinansowania jest 
wpłata wkładu własnego oraz podają numer konta. Wnioski o fał-
szywą dotację są również dostępne na stronie „Czysty powiat” i słu-
żą do wyłudzania danych osobowych. Fałszywy program ma swoją 
stronę internetową, która na pierwszy rzut oka nie budzi podejrzeń 
– można tu znaleźć wiele artykułów poświęconych tematyce OZE 
i elektromobilności. Oszuści w informacjach o programie powołują 
się na najpopularniejsze w Polsce dofinansowanie „Czyste powie-
trze” oraz obiecują 15 tysięcy złotych dofinansowania do instalacji 
fotowoltaicznych.
Pragniemy podkreślić, że pracownicy Starostwa Powiatowego 
w Wadowicach nie prowadzą żadnej tego typu akcji. Nie proszą 
o wpłaty zaliczki podając numer konta. Prosimy mieszkańców 
o ostrożność, niepodawanie swoich danych telefonicznym „urzędni-
kom”, a w przypadku jakichkolwiek podejrzeń – o poinformowanie 
o tym procederze odpowiednich służb.

Oprac. jd

„Czysty powiat” nie istnieje!

Starostwo Powiatowe w Wadowicach ostrzega przed 
oszustami. Przestępcy usiłują wyłudzić pieniądze powo-
łując się na program „Czysty powiat”. Tyle tylko, że taki 
program w ogóle nie istnieje.

Społeczność „Czwórki” uczestniczyła w specjalnej mszy 
świętej. Podczas tego nabożeństwa proboszcz ks. Jan Figura 
poświęcił sztandar. Jak dowiedzieliśmy się od dyrektor szko-
ły Doroty Zawady, nowe godło ufundowała Rada Rodziców. 
Stare nie odejdzie całkowicie do lamusa. Pochodzący z 1973 
roku stary sztandar pozostanie bowiem w placówce i nadal 
będzie stanowił ważny element tradycji SP nr 4.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

„Czwórka” 
z nowym sztandarem
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w sposób 
szczególnie uroczysty obchodziła Dzień Edukacji Naro-
dowej (14 października). Placówka wzbogaciła się o nowy 
sztandar, który został poświęcony w kościele św. Stanisława.

Targi odbywały się od 11 do 13 października. W skład de-
legacji Andrychowa wchodzili burmistrz Tomasz Żak i kie-
rownicy w Urzędzie Miejskim – Wydziału Geodezji i Gospo-
darki Nieruchomościami Barbara Krzyżak oraz Wydziału 
Architektury i Urbanistyki Konrad Zadora. Z naszego re-
gionu, czyli Małopolski Zachodniej w Monachium pojawiły 
się także delegacje Babic, Chrzanowa, Trzebini i Myślenic. Są 
to samorządy zrzeszone w Agencji Rozwoju Małopolski Za-
chodniej S.A.

jd Fot. UM Andrychów

Delegacja Andrychowa na targach w Monachium
Przedstawiciele andrychowskiego samorządu wzięli udział 
w stolicy Bawarii w Targach EXPO REAL. To impreza wysta-
wiennicza, na której spotykają się decydenci i uczestnicy 
międzynarodowego rynku inwestycji oraz nieruchomości.
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Z inicjatywy i pod opieką pedagoga szkolnego 
w ZDZ Władysława Klai jeden z obiektów od-
nowiono, a drugi umyto i „wydobyto” z zarośli. 
Pierwsza kaplica, która nie wiadomo dokładnie 
kiedy powstała, jest bardzo stara, gdyż w 1861 
roku była już poddana renowacji. Obecnie też 
odnowiono ją w całości. - Nawet postać Chrystusa 
musieliśmy przyklejać, gdyż był on oderwany od po-
stumentu – mówi Władysław Klaja. - Jest to Jezus 
z Nazaretu skrępowany sznurem. Ustalamy jeszcze 
pełną treść napisu na kapliczce, bo część jest zatarta. 
Jeśli nam się to uda, to w późniejszym czasie ten napis 
będzie widoczny w całości. Po renowacji utrzymano 
dotychczasową kolorystykę obiektu. Wszystko 
odbyło się za zgodą właścicieli, gdyż kapliczka jest 
własnością prywatną.  
Bardziej skomplikowana jest sytuacja drugiej ka-
pliczki, pochodzącej z pierwszej połowy XIX wieku, 
opodal końca wyciągu narciarskiego pod Kocierzem. 
Znajduje się tam Matka Boska Niepokalanego Poczę-
cia z Jezusem u jej stóp. Obiekt jest wpisany do reje-
stru zabytków, a więc może być konserwowany tylko 
i wyłącznie pod nadzorem i z pozwoleniem wyspe-
cjalizowanych służb. Zezwolenie właścicieli nie wy-
starcza. Dlatego w tym przypadku Władysław Klaja 
oraz jego podopieczni mogli jedynie kapliczkę umyć, 
dokleić twarz Chrystusa, która odpadła i wyciąć krze-
wy, aby całość była widoczna od strony drogi. Wo-
lontariusze biorący udział w pracach, to uczniowie 
klasy III ZS ZDZ: Damian Kiszczak, Gabriel Dudek, 
Szymon Fraś. Koszty renowacji (materiały) pokrył 
Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego 
z własnych oszczędności, w czym spora zasługa dy-
rektor placówki Zofii Wanat. 

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Kapliczki pod opieką ZDZ

Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodo-
wego w Andrychowie zaopiekował się dwie-
ma przydrożnymi kapliczkami znajdującymi się 
obok serpentyn wiodących na Kocierz. Obydwa 
zabytki pozostawały w bardzo złym stanie.

- Ta inicjatywa pojawiła się jeszcze 
w okresie przedpandemicznym, ale 
covid zrobił swoje – mówi rzecznik. 
- Zadaniem starostwa jest edukacja 
konsumencka, a któż to ma robić jak 
nie ja? Mam wsparcie ze strony pani 
wicestarosty Beaty Smolec. Takie 
lekcje czy pogadanki skierowane są 
głównie do szesnasto- i siedemnasto-
latków, którzy wchodzą w dorosłe 
życie i stają się konsumentami. Przy 
okazji, jak liczy Marcin Górecki, to co 
usłyszą na takich zajęciach, przekażą 
potem też rodzicom, braciom i siostrom. - Wiele osób, które do mnie przy-
chodzą popełniły błędy wynikające z niewiedzy lub niewłaściwej interpretacji 
– stwierdza rzecznik. - Takie spotkania spełniają zatem też funkcje zapobie-
gawcze. Podczas lekcji młodzież dowiaduje się m.in. o działalności powiato-
wych rzeczników konsumentów, Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów, o przysługujących prawach konsumentom, ale także ewentualnie 
przyszłym pracodawcom i prowadzącym działalność gospodarczą. Rzecz-
nik prostuje także wiele informacji nieścisłych lub wręcz nieprawdziwych, 
które pojawiają się w internecie. Marcin Górecki przeprowadził w sumie 
w „Bawełniance” sześć lekcji w różnych grupach. W listopadzie najpraw-
dopodobniej pojawi się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego czyli „Kotarbinie”. Rzecznik ma także na celowniku LO.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Rzecznik w „Bawełniance”

Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 czyli popularnej „Bawełnianki” 
uczestniczyli w nietypowych lekcjach, które poprowadził powiato-
wy rzecznik konsumentów Marcin Górecki. Podobne zajęcia odbę-
dą się także w innych szkołach ponadpodstawowych. 

Zrealizowano je w ramach Igrzysk Dzieci. Uczestnikami byli uczniowie 
z pięciu szkół naszej gminy: SP 2 Andrychów, SP Zagórnik, SP Sułkowi-
ce-Łęg, SP Roczyny, SP 4 Andrychów.
Najlepszy występ zanotowały drużyny dziewcząt i chłopców ze Szkoły 
Podstawowej Nr 4 w Andrychowie, wygrywając wszystkie swoje me-
cze. Zdobyli oni złote medale i tytuł Mistrzów Gminy. Poniżej składy 
mistrzowskich zespołów.
Dziewczęta: Wiktoria Zamysłowska, Natalia Prus, Hanna Stawowy, 
Daria Orzechowska – opiekun Ewa Bury. Chłopcy: Szymon Bryzek,  
Patryk Klimowski, Michał Trzeciak, Fabian Łukasik – opiekun Mar-
cin Cieluch. Już na początku listopada uczniowie andrychowskiej 
„Czwórki” będą reprezentować gminę Andrychów w finale powiato-
wym. Trzymamy kciuki i życzymy kolejnego sportowego sukcesu!

(opr. mp) 

Mistrzowie koszykówki

20 października w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach od-
były się Finały Gminne w koszykówce „3x3” dziewcząt i chłopców. 
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Dobrze udokumentowana jest historia dwóch tablic upamięt-
niających żołnierzy z gminy Andrychów oraz Nidku, Wie-
prza i Głębowic, poległych w walkach w latach 1914-1921. 
Tablice ufundowane zostały przez Związek Inwalidów Wo-
jennych Rzeczypospolitej Polskiej, a miejscem ich pierwotnej 
lokalizacji nie był wcale andrychowski cmentarz, lecz ściany 
po obu stronach drzwi wejściowych kapliczki św. Floriana, 
która niegdyś stała na Rynku w pobliżu magistratu. Co cie-
kawe, nieco wcześniej, w 1930 r., w podstawę ołtarzyka znaj-
dującego się wewnątrz tejże kapliczki wmurowano tablicę 
z napisem „Nieznanemu żołnierzowi – Rodacy”. 
Wróćmy jednak do historii tablic poległych mieszkańców 
ziemi andrychowskiej. Listę nazwisk na każdej z nich roz-
poczyna napis „Ku wiecznej pamięci poległym w walkach 
o wolność Ojczyzny w latach 1914-1921”, a kończy: „Ufun-
dowało społeczeństwo Andrychowa i okolicy za staraniem 
Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej 
poświęcono i wmurowano w dniu obchodu dwudziestolecie 
istnienia Związku piętnastego sierpnia R. P. 1939”. Na dwóch 
tablicach znalazło się łącznie 89 nazwisk osób pochodzących 
z Andrychowa i okolic, które zginęły podczas I wojny świa-
towej i w wyniku działań wojennych prowadzonych do 1921 
roku. Dlaczego 89, choć zapewne w momencie wykonywania 
tablic istniała dokumentacja potwierdzająca, że w tym okresie 
zginęło więcej żołnierzy pochodzących z naszego regionu? 
Pewnie nigdy się nie dowiemy.

Uroczystość odsłonięcia tablic i ich poświęcenia odbyła się 
15 sierpnia 1939 r. i była połączona z obchodami 20-lecia 
Związku Inwalidów Wojennych. Była to prawdopodobnie 
ostatnia większa przedwojenna uroczystość w mieście – dwa 

tygodnie później wybuchła II wojna światowa1. Choć przy-
toczony wyżej napis na tablicach głosi, że zostały one wmu-
rowane w ściany kapliczki 15 sierpnia 1939 r., nigdy do tego 
nie doszło – tablice zawisły na hakach. Dobrze się stało, po-
nieważ dzięki temu uniknęły one losu kapliczki św. Floriana, 
którą w kwietniu 1940 r. andrychowscy Żydzi zostali zmu-
szeni zburzyć na rozkaz hitlerowskich okupantów. Nieznany 
z imienia i nazwiska człowiek zdołał zabrać tablice i przeka-
zać je Michałowi Grządzielowi, który pracował jako grabarz 
na andrychowskim cmentarzu. Tu tablice przetrwały czas 

1 Więcej na temat tego wydarzenia można przeczytać w artykule 
Andrzeja Frysia, Teresy Putek i Marii Pytel-Skrzypiec, który ukazał 
się w 2010 r. na łamach „Wadovian”.

Miejsca pamięci żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej 
zlokalizowane na Cmentarzu Komunalnym w Andrychowie

1 i 2 listopada jak co roku udamy się odwiedzić groby naszych zmarłych bliskich. Wybierając się na andrychowski 
cmentarz wielu z nas minie podczas spaceru symboliczny grób żołnierzy pochodzących z Andrychowa i okolic, pole-
głych w czasie I wojny światowej i w walkach mających miejsce już po odzyskaniu niepodległości, przy którym wartę 
będą pełnić harcerze. Niedługo później, 11 listopada, będziemy obchodzić 103. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Warto z tej okazji poświęcić chwilę uwagi andrychowianom poległym podczas Wielkiej Wojny oraz 
tym żołnierzom którzy – choć niezwiązani z naszym regionem – spoczęli na tutejszym cmentarzu.

Żołnierze – pacjenci szpitala wojskowego w Andrycho-
wie, 1914 r. Zbiory prywatne. Tablice z nazwiskami żołnierzy z Andrychowa i okolic 

poległych w walkach 1914-1921, Cmentarz Komunalny 
w Andrychowie, Fot. D. Rusin.
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wojny, zakopane w pobliżu domu Pana Grządziela (w miej-
scu tym znajduje się obecnie Dom Pogrzebowy). W latach 
50-tych na terenie kwatery XI wzniesiono kamienny pomnik, 
w który wmurowane zostały ocalone tablice.
Nieco mniej niestety wiadomo na temat 21 krzyży, które 
otaczają wspomniany pomnik. Mimo prób ustalenia ich po-
chodzenia, nikt nie potrafił udzielić odpowiedzi na pytanie, 
w jakich okolicznościach pojawiły się one na cmentarzu. Star-
si mieszkańcy twierdzą, że były tu „od zawsze”,  podobnie 
uważają osoby opiekujące się  andrychowską nekropolią. 
Miejmy nadzieję, że znajdzie się ktoś, kto będzie potrafił rzu-
cić nieco światła na ich historię.
Co ciekawe, ten symboliczny grób to nie jedyne miejsce na 
andrychowskim cmentarzu poświęcone żołnierzom pole-
głym w czasie I wojny światowej. We wrześniu 1914 r. w tu-
tejszej szkole utworzony został szpital zakaźny dla żołnierzy 
c.k. armii, który funkcjonował do sierpnia 1915 r. Leczyli się 
tu pacjenci chorujący m.in. na zapalenie płuc, gruźlicę i ty-
fus. Części z nich nie udało się uratować i pochowano ich na 
andrychowskim cmentarzu. Spoczęli tu także żołnierze prze-
wiezieni ze Szpitali Rezerwowych w Jarosławiu i Cieszynie. 
Pierwszy pochówek odbył się 25 listopada 1914 r., ostatni 
natomiast 12 grudnia 1916 r.2 Jeśli chodzi o narodowość żoł-
nierzy pochowanych na Cmentarzu Wojennym nr 484 w An-
drychowie, część z nich stanowili Polacy, resztę natomiast 
Czesi, Austriacy, Ukraińcy (?) i Bośniacy. Spośród 22 nazwisk 
jedno szczególnie przykuwa uwagę – zmarły 8 kwietnia 
1916 r. w Szpitalu Rezerwowym w Cieszynie Tomasz Jura 
pochodził z Sułkowic i przed wyruszeniem na front pełnił 
funkcję radnego andrychowskiej Rady Miejskiej. Na cmenta- Na cmenta-
rzu w Andrychowie spoczęli:

1. szereg. Józef Kratina (zm. 23. 11. 1914), 11 komp. 28 
pp.; ur. Řisuty (Czechy)
2. szereg. Jan Nowak (zm. 25. 11. 1914), 5 kolumna za-
prowiantowania 14 pp.
3. cywil woźnica Wojciech Golec (zm. 26. 11. 1914), arty-
leria forteczna, 3 komp. polowa
4. szereg. Jan Benker (zm. 7. 12. 1914), 7 komp. marszo-
wa 2 p. Strzelców Obrony Krajowej; przynależność gm. 
Starý Hrozňatov (Czechy), zm. w Szpitalu Rezerwowym 
nr 2 w Jarosławiu
5. szereg. Ignacy Wilhelm Aschl (zm. 8. 12. 1914), 7 (9) 
komp. marszowa 3 p. Strzelców Obrony Krajowej
6. szereg. Piotr Svacina (zm. 12. 12. 1914), 13 komp. 35 
pp.; ur. Hříchovice (Czechy)
7. ułan Jofta Persić (zm. 13. 12. 1914), 12 p. Ułanów
8. szereg. rezerwy Joseph Gregor (zm. 16. 12. 1914), 2 
komp. zapasowa 21 pp.
9. szereg. Piotr Palhuber (zm. 17. 12. 1914), 3 p. Strzel-
ców Obrony Krajowej
10. służący oficera (ordynans) Venzel Pèrenski (zm. 18. 
12. 1914), 1 komp. 29 pp. Obrony Krajowej; ur. Stará Po-
hůrka (Czechy)
11. cywilny woźnica Henryk Praktyka (zm. 19. 12. 1914), 
ur. Derewnia (Ukraina)
2 Michał Siwiec-Cielebon na podstawie Listy strat Wojska Polskie-
go. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1921, wykazuje, że być może 
na Cmentarzu Wojennym w Andrychowie w czerwcu 1919 r. została 
pochowana 23. osoba – szeregowy Szczepan Mrzygłód.

12. kan. Martin Schulz (zm. 23. 12. 1914), 17 (20) p. Ar-
mat Polowych
13. pospolitak Emilian Berezowski (zm. 2. 01. 1915), 3 
komp. 215 baon Pospolitego ruszenia
14. kan. Emil Lienert (zm. 17. 01. 1915), 2 bateria 13 p. 
Haubic Polowych; ur. Lužice (Czechy)
15. szereg. Lukas Kościuk (zm. 20. 01. 1915), 80 pp.
16. szereg. Karl Gruber (zm. 22.01.1915), 16 komp. 49 
pp.; ur. St. Peter in der Au (Austria)
17. pospolitak Jan Allex (Alex) (zm. 5. 02. 1915), 1 komp. 
zapasowa 24 pp. Obrony Krajowej; ur. Pavlice (Czechy)
18. szereg. Timotiev Obrem (zm. 7. 02. 1915), 1 komp. 1 
pp.; ur. Boranovići (Bośnia)
19. sierżant Stanisław Walczak (zm. 8. 03. 1915); 56 pp.; 
ur. Biała
20. pospolitak Alois Navratil (10. 03. 1915), 2 komp. 13 
baon Obrony Krajowej; przynależność gm. Ragnitz (Au-
stria)
21. plut. Tomasz Jura (zm. 8. 04. 1916); Komenda Uzu-
pełnień 31 pp. Obrony Krajowej; ur. Sułkowice; zm. 
w Szpitalu Rezerwowym w Cieszynie
22. pospolitak Teodor Kaplicz (zm. 10. 12. 1916), 20 pp. 
Obrony Krajowej; ur. Dytkowce (Ukraina)

Karta ewidencyjna zmarłego andrychowskiego radnego 
Tomasza Jury, ANK 29/275/67, Karty ewidencyjne zmar-
łych żołnierzy w układzie alfabetycznym: od Andrychów 
do Bielitz (Bielsko), s. 10.
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Nie ma żadnych dowodów na to, że krzyże otaczające pomnik 
z tablicami upamiętniającymi poległych żołnierzy pochodzą-
cych z ziemi andrychowskiej mają cokolwiek wspólnego 
z cmentarzem wojennym założonym tu jeszcze przez władze 
Austro-Węgier. Nie zachowała się dokumentacja wskazująca 
lokalizację ich miejsca pochówku, żadne plany oraz mapy. 
Warto jednak przy okazji odwiedzin na tutejszym cmentarzu 
poświęcić choć jedną myśl również tym ludziom których, być 
może przypadkowo, los związał z Andrychowem na zawsze.

            Daria Rusin

* W artykule nie zostały uwzględnione miejsca pochówku 
tych weteranów I wojny światowej, którzy po zakończeniu 
działań zbrojnych do Andrychowa powrócili, bądź przybyli 
po raz pierwszy i tu spędzili resztę życia. Lista takich osób 
zajęłaby z pewnością znaczną część numeru Nowin Andry-
chowskich.

** Autorka pragnie podziękować Pani Marii Bury i Panu An-
drzejowi Frysiowi za pomoc przy pisaniu niniejszego artykułu.

Grób żołnierzy z Andrychowa i okolic poległych w walkach 1914-1921, Cmentarz Komunalny w Andrychowie, 
Fot. D. Rusin.
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Prowadzący spotkanie wiceburmistrz Wojciech Polak za-
uważył, że problem nasila się. Zmiana polega jedynie na tym, 
iż nieco ubywa quadowców a przybywa motocyklistów cros-
sowych. Hałas i niszczenie środowiska są rezultatem takiej 
leśnej jazdy. W reakcji na to zjawisko słyszy się o ekstremal-
nych pomysłach w postaci choćby zakupu łuków, kusz czy 
linek, przy pomocy których niektóre osoby chcą ograniczyć 
proceder. - Są osoby próbujące wziąć sprawy w swoje ręce – 
mówił wiceburmistrz. Nie tędy jednak droga.
Obserwuje się też pewnego rodzaju zobojętnienie. Komen-
dant komisariatu w Andrychowie podinsp. Sławomir Urba-
nowski podał statystyki. Wynika z nich, że w okresie waka-
cyjnym i do dziś policja odebrała jedynie dziewięć zgłoszeń 
o pojazdach w lasach. Pewnym kłopotem dla funkcjonariuszy 
jest brak sprzętu, dzięki któremu mogliby ścigać i namierzać 
sprawców. Niemniej jednak prowadzone są kontrole. Okazu-
je się, iż wiele traktów w lasach to drogi publiczne i kierowcy 
mają stosowne uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Nie 
łamią zatem przepisów. Podobnie w przypadku, gdy pojazd 
nie jest dopuszczony do ruchu, ale nie znajduje się na drodze 
publicznej lub w miejscu niedozwolonym.
Burmistrz Tomasz Żak zastanawiał się, czy aby nie wyko-
rzystać strażaków do działań prewencyjnych. Wojciech 
Bloch, leśnik i przyrodnik, proponował, by władze miasta 
we współpracy z innymi samorządami wystąpiły do władz 

centralnych o zaostrzenie kar, gdyż są zbyt niskie i stanowią 
ułamek procenta wartości motocykla czy quada, nie robią 
wrażenia na „leśnych” kierowcach.
Dyskusja trwała ponad godzinę i przyniosła praktyczne re-
zultaty. Streścił je w podsumowaniu burmistrz Tomasz Żak. 
Na wiosnę zostaną zorganizowane akcje kontrolne na dużą 
skalę. Andrychowscy policjanci zwrócą się z prośbą o wypo-
życzenie sprzętu (quady, motocykle crossowe) do kolegów 
z Suchej Beskidzkiej i Nowego Targu. Może pojawić się tak-
że dron. Do przedsięwzięcia zostaną zaproszeni ekolodzy, 
turyści i petetekowcy. Nim to nastąpi odbędzie się kolejne 
spotkanie, na które burmistrz wraz z zastępcą zaprosili zebra-
nych, wyznaczając termin na marzec. Ponadto ma się pojawić 
więcej znaków „zakazu wjazdu” i tablic „Park Krajobrazowy 
Beskidu Małego”, co umożliwi policji i straży leśnej podjęcie 
interwencji i ewentualne karanie niesfornych quadowców 
i crossowców. W związku z tą inicjatywą na następne zebra-
nie będą zaproszeni przedstawiciele dyrekcji Zespołu Parków 
Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Ma być też 
prowadzona akcja edukacyjna zwłaszcza wśród młodzieży 
szkół ponadpodstawowych. Prawdopodobnie władze miasta 
z innymi samorządami z Małopolski Zachodniej wystąpią do 
władz centralnych z wnioskiem o podwyższenia kar dla le-
śnych i górskich harcowników.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Będą akcje wymierzone w łamiących prawo 
quadowców i motocrossowców

W Urzędzie Miejskim 22 października odbyło się spotkanie poświęcone stanowi zagrożenia w lasach i górach, jakie 
powodują quady, motocykle i inne tego typu pojazdy. To już drugie takie zebranie z udziałem władz gminy, policji, 
straży miejskiej, służby leśnej, straży leśnej i przedstawicieli ekologów.

bezpieczeństwo
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Wybrała sport wcale niełatwy. To bie-
gi OCR. Co to za dyscyplina? - Polega 
to na połączeniu biegów z pokonywaniem 
przeszkód – wyjaśnia Martyna Charu-
sta. - Są to zarówno przeszkody natural-
ne, takie jak rzeki, góry pagórki czy błoto 
jak i sztuczne na przykład ścianki i za-
wiesia. Dystanse do pokonania mogą 
być różne. Bywają więc biegi na 300 
metrów, ale naszpikowane licznymi 
przeszkodami oraz dłuższe nawet 
do 10 kilometrów. Wszystko zależy 
od organizatorów konkretnych za-
wodów. To oni decydują o dystansie. 
Mieszkająca w Targanicach nauczy-

cielka i logopeda z „Piątki” lubi naj-
bardziej te do 5 kilometrów.
A wszystko zaczęło się od chęci 
odchudzenia się kilka lat temu po 
urodzeniu drugiego dziecka. - Z cie-
kawości z mężem Andrzejem zapisali-
śmy się na słynny RUNMAGEDDON 
– wspomina pani Martyna. - Chcia-
łam spróbować na czym polegają biegi 
przeszkodowe. Odbyło się to na tere-
nach zamkniętej już kopalni „Knurów 
– Szczygłowice”.  Spodobało mi się, choć 
nie był to jeszcze impuls do aż takiego 
działania, które nastąpiło nieco później. 
Małżonkowie jeździli na siłownię 

do Bielska-Białej, gdzie powsta-
ła nieformalna grupa trenujących. 
Odbywało się to wszystko nie bez 
przeszkód, bo plany krzyżowała 
pandemia. Już wtedy pojawiły się 
jednak pierwsze sukcesy. Choć, jak 
podkreśla Andrzej Charusta, była to 
bardziej „zabawa”. Dopiero jednak 
związanie się z krakowskim klubem 
BeFit25Team rozpoczęło przygodę 
ze sportem na stałe i przyniosło do-
skonałe wyniki. A stało się to wca-
le niedawno, bo w tym (2021) roku. 
Pani Martyna trenuje praktycznie 
sześć razy w tygodniu, w tym jeden 

Sportsmenka z Targanic: 
Biegiem po medale i satysfakcję
Martyna Charusta, logopeda i nauczycielka współorganizująca kształcenie w Szkole Podstawowej nr 5, po urodzeniu 
drugiego dziecka chciała zrzucić wagę. Ruch, bieganie oraz ćwiczenia doprowadziły ją do medali mistrzostw Polski 
i innych zawodów ogólnokrajowych. 

Znaczną część treningów Martyna Charusta odbywa na własnych urządzeniach zainstalowanych w ogrodzie
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raz w Krakowie, a w pozostałe dni 
na miejscu w Targanicach. Państwo 
Charustowie zainstalowali do tego 
celu urządzenia w ogrodzie, a także 
w jednym z pokojów w domu. A bie-
gać też mają gdzie, gdyż mieszkają 
w malowniczej okolicy na pograni-
czu z Brzezinką Dolną. Trener wy-
znacza tryb i rodzaj ćwiczeń. Dwa 
razy w tygodniu to, jak to się określa 
w języku sportowym, jednostki siło-
wo-przeszkodowe: podciąganie się, 
praca ze sztangą itp. oraz pokony-
wanie przeszkód (m.in. przechodze-
nie z wykorzystaniem zawiesi, praca 
nad chwytem). Trzy dni przeznaczo-
ne są z kolei na  bieganie, a jeden dzień 
na aktywną regenerację polegającą na 
jeździe na rowerach, wyjściach w góry, 
pływaniu bądź dłuższych spacerach. 
Treningi w Krakowie odbywają się 
w okazałej, starej  i nieczynnej już... 
galerii handlowej. Miejsca jest sporo, 
bo zajęcia zaplanowano tak w środku 
jak i na dawnym parkingu. Małżonko-
wie uczestniczyli w różnych biegach, 
w tym tak zwanych „asfaltowych”. 

Martyna Charusta ma na koncie 
sporo sukcesów, ale... - Największym 
sukcesem jest tak naprawdę dobre połą-
czenie pasji, rodziny, pracy zawodowej 
i treningu – stwierdza sportsmenka. 
- To wymaga sporej ilości czasu oraz po-
święcenia. I udaje się ten czas znaleźć. 
Puchary i medale, owszem są miłym do-
datkiem, ale jest tak, że mocny trening 
i udział w zawodach, pokonanie czegoś co 
było nieosiągalne do tej pory, dają mocną 
satysfakcję. Są niekiedy lepszym ukoro-
nowaniem wszystkiego niż nagrody. 
Nagrody jednak też są. Największym 
tegorocznym osiągnięciem jest za-
jęcie II miejsca wśród kobiet w Mi-
strzostwach Polski w kategorii 25 – 
29 lat. Niewiele mniejszym sukcesem 
było zajęcia II miejsca w otwartych 
mistrzostwach swojego macierzyste-
go klubu, na które zjechali zawod-
nicy z całej Polski. Ze srebrnym me-
dalem i pucharem wróciła Martyna 
Charusta z prestiżowych zawodów 
„Szturm Śląska” przeprowadzonych 
na Stadionie Śląskim oraz z RUN-
MAGEDDON-u w Kryspinowie. 
Targaniczanka zajęła także II miejsce 
w biegach przełajowych w VI Bie-
gu Lucka Chorążego w Skawinkach 
koło Lanckorony. A w ubiegłym 
roku nie będąc jeszcze członkiem 
żadnego klubu uplasowała się na 
III miejscu w kat. open, w imprezie 
o nazwie „Masakrator”, druga była 
w „Armagedonie” w Opolu, wygrała 

natomiast drugą edycję w kat. open 
kobiet „Harpagana” w Makowie 
Podhalańskim. Warto też odnotować, 
iż trenujący hobbystycznie, amator-
sko u boku żony Andrzej Charusta 
zajął II miejsce w kat. open w biegach 
przeszkodowych Bullet Run w Kra-
kowie. O ile w ubiegłym roku starto-
wała głównie w kategorii „OPEN”, to 
od tego sezonu już w bardziej wyma-
gającej „ELITE”.
„Nasza” zawodniczka została zakwa-
lifikowana do kadry Polski na przy-
szłoroczne Mistrzostwa Europy we 
Włoszech. Nie wiadomo jednak czy 
uda się jej tam wyjechać, ponieważ 
to spory wydatek finansowy. Pani 
Martyna pokrywa wszelkie koszty 
treningu – od opłat w klubie poprzez 
zakup urządzeń i sprzętu, odżywek, 
a także suplementów diety. Również 
dojazdy na treningi i zawody wcho-
dzą w koszt własny. Dzięki przyna-
leżności klubowej korzysta jedynie 
ze zniżek za wpisowe startowe. Na 
razie jedynym sponsorem, którego 
udało się pozyskać jest REHABU 
czyli centrum fizjoterapii w Wado-
wicach, gdzie korzysta z bezpłatnej 
opieki. Nie korzysta zatem z przywi-
lejów równych zawodnikom innych 
dyscyplin. To swoiste dopłacanie do 
pasji.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Choć biegaczka z Targanic uprawia wyczynowo sport od niedawna, to zgro-
madziła już niemałą kolekcję medali i pucharów

Andrzej Charusta towarzysząc żonie 
w treningach (na zdjęciu przy urzą-
dzeniach w mieszkaniu) ma nie tyl-
ko satysfakcję i dobrą kondycję, ale 
może  pochwalić się medalem
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Atrakcyjne weekendy

Anna i Krzysztof Jarzynowie mieszka-
ją w jednym z zacisznych osiedli Suł-
kowic. Mają wyjątkowe serce do dzie-
ci. Zaczynali od współpracy z domem 
dziecka w Oświęcimiu. - Przez kilka lat 
przywoziliśmy stamtąd dzieci na weeken-
dy – wspomina pani Anna. - Pewnego 
razu mieliśmy u siebie dziesięcioro dzie-
ciaków. Były frytki, lody, rozpaliliśmy 
ognisko, przygotowaliśmy zabawy w ogro-
dzie. Z czasem małżonkowie z Sułko-
wic postanowili zabrać jakieś dziecko 
do siebie na stałe i stać się rodziną 
zastępczą. Skończyło się wtedy nie na 
jednym, a na dwójce. Było to rodzeń-
stwo: 13-letnia dziewczyna i 11-letni 
chłopiec. Oboje przebywali wcześniej 
w domu dziecka w Sosnowcu. Obec-
nie to już dorosłe osoby. Dziewczyna 
wyszła za mąż, otrzymała mieszkanie 
w stolicy Zagłębia i wiedzie się jej do-
brze. Podobnie bratu. Okazało się, że 
utworzenie rodziny zastępczej otwie-
rał kolejny etap w życiu państwa Ja-
rzynów. 

Więcej dzieci

Ich nazwisko trafiło do odpowiednich 
sądowych dokumentów rejestrowych 
w Sosnowcu i Wadowicach. Wado-
wicka Temida poinformowała z kolei 
o tym Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie. Kiedy dyrekcja i pracow-
nicy PCPR zorientowali się, że pani 
Anna oraz pan Krzysztof mieszkają 
na wsi i dysponują bardzo dobrymi 
warunkami lokalowymi, to zapropo-
nowali przyjęcie większej liczby dzie-
ci. Potem odbyło się szkolenie. Na-
stępnie, a było to 20 lat temu (można 
zatem mówić o okrągłym jubileuszu!) 
podpisali umowę z PCPR, w wyniku 
której utworzyli rodzinny dom dziec-
ka. Byli jednymi z prekursorów w na-
szym regionie. Nadal takich placówek 
jest niewiele i zdecydowanie za mało.
To bardzo trudny „chleb”. O spra-
wach finansowych nasi bohaterowie 
nie wypowiadają się. Z innych źródeł 
wiadomo, że wiele osób chcących iść 
w ślady państwa Jarzynów po prostu 
rezygnowało, gdy tylko dowiedziało 
się o tak zwanych zarobkach w tego 
typu rodzinnych placówkach.  Bo to 
wprawdzie jest działalność zawodo-
wa, obecnie oparta na umowach – zle-
ceniach, to jednak przede wszystkim 
trzeba ją uznać za misję. Prowadzą-
cy rodzinny dom dziecka pracują na 
okrągło, praktycznie przez całą dobę. 
- Po pół roku od utworzenia rodzinnego 

Jest taki dom w Sułkowicach...
Mają własne, dorosłe już potomstwo, ale zawsze chcieli też pomagać dzieciom, które los w jakiś sposób nie oszczę-
dzał. Już w kilka lat po ślubie zdecydowali o zabieraniu do siebie na weekendy podopiecznych z domu dziecka. Na 
tym jednak nie poprzestali.

Państwo Jarzynowie ani razu nie skorzystali z prawa do urlopu

Ogród za domem to właściwie plac zabaw
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W powiecie wadowickim działają tylko dwa 
rodzinne domy dziecka (RDD). Jeden w Bro-
dach koło Kalwarii Zebrzydowskiej i drugi, 
a chronologicznie pierwszy, w Sułkowicach. 
To niewiele. Potrzeby w tym zakresie są ol-
brzymie.
Kto może utworzyć RDD? - Ponieważ są to duże 
placówki, przyjmujące 8 – 10 dzieci, to najlepiej, 
aby to było małżeństwo – odpowiada dyrek-
tor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wadowicach Barbara Pindel-Polaszek. - Po-
winno ono nie tylko wyrazić gotowość przyjęcia 
podopiecznych, ale także posiadać odpowiednie wa-
runki mieszkaniowe. Potem takie osoby zgłaszają 
się do nas. Dalsza procedura jest czasochłonna, 
ale wymaga to dobro dzieci. Potrzebne są róż-
nego rodzaju zaświadczenia: o obywatelstwie 
polskim, o niekaralności za przestępstwo 
umyślne, o stanie zdrowia,  o predyspozycjach 
społecznych i osobowościowych do opieki nad 
dziećmi.
Trzeba też złożyć oświadczenia o zdrowiu 
psychicznym (brak zaburzeń umysłowych) 
i braku innych przeciwwskazań zdrowotnych 
uniemożliwiających zajmowanie się dzieć-
mi oraz o posiadaniu zdolności do czynności 
prawnych.
Kandydaci biorą udział w praktycznych 
warsztatach. Podczas nich także analizowane 
są ich zachowania i predyspozycje. - Gdy ci 
kandydaci do nas się zgłaszają, to my do nich je-
dziemy – stwierdza dyrektor PCPR. - Spędzamy 
z nimi kilka godzin, żeby ich poznać. Jeżeli posiadają 
dzieci, to również z nimi rozmawiamy. Bo to ważny 
„element” całości. Przyjęcie dziecka do rodziny, to 
nie tylko chęć rodziców. Musi być akceptacja dzie-
ci (biologicznych – dop. jd). Następuje bowiem 
zmiana sytuacji rodziny. Wchodzi do rodziny nowe 
dziecko, często z problemami i deficytami, wymaga-
jące dużej aktywności i biologiczne dziecko powinno 
się podzielić rodzicami, a więc musi też dać na to 
swoją zgodę. Pracownicy PCPR poddają analizie 
zachowań kandydatów; jak rozwiązują kon-
flikty, jakie stosują nagrody czy kary dla wła-
snych dzieci, jak radzą sobie w trudnych sytu-
acjach. Jeżeli diagnoza jest pozytywna, to takie 
małżeństwo kierowane jest na badania psycho-
logiczne. Poddane jest testom pod kątem pre-
dyspozycji osobowościowych i motywacji do 
pełnienia ról w RDD. Potem dopiero odbywa 
się szkolenie. Po dalszych skrupulatnych anali-
zach dochodzi do podpisania umowy między 
zainteresowanym jednym z małżonków (drugi 
musi pracować albo mieć inne źródło utrzyma-
nia) a starostą reprezentowanym przez dyrek-
tora PCPR. Jest to umowa – zlecenie na pięć lat, 
odnawiana w kolejnych cyklach.

jd

domu dziecka mieliśmy już szóst-
kę dzieci – wspomina Anna 
Jarzyna. - Potem jeszcze do-
szło dwoje. W sumie w ciągu 
dwudziestu lat u państwa Ja-
rzynów przebywało (łącznie 
z tymi obecnymi) 29 młodych 
osób w różnym wieku. Ak-
tualnie najmłodsze to 2-letni 
chłopczyk. Każde było i jest 
inne pod względem charakte-
ru, potrzeb czy zainteresowań. 
To co ich łączy to wcześniejsze 
pokrzywdzenie przez los. Naj-
częściej wywodzą się z rodzin 
patologicznych, co wynika 
z nadużywania alkoholu. 

Miłość i obowiązki

W Sułkowicach znalazły w koń-
cu prawdziwą matczyną i oj-
cowska miłość, a także ciepło 
ze strony biologicznych dzieci 
państwa Jarzynów, które także 
sporo pomagają. Dzień zaczy-
na się tutaj już o czwartej rano, 
kończy późno w nocy. Pralka 
pracuje niemal non stop. Są go-
dziny szczytu – dzieci szykują 
się do szkoły, inne trzeba za-
wieźć do przedszkola. Nie ma 
jednak tłoku. Są trzy łazienki 
i dziewięć pokojów. Rytm dnia 
wyznaczają między innymi 
wspólne śniadania i obiady, 
choć nie zawsze jest możliwe, 
aby wszyscy mogli zasiąść do 
stołu. Ustalony porządek za-
kłócają choroby, co wiąże się 
niejednokrotnie z dalekimi do-
jazdami do specjalistów. Pani 
Anna i pan Krzysztof podkre-
ślają, iż wszystkich podopiecz-
nych kochają jak swoje własne 
dzieci. Nie ma jednak żadnego 
folgowania, taryfy ulgowej czy 
podsuwania wszystkiego pod 
nos. Jest jak w każdej rodzinie. 
Są przyjemności, ale również 
powinności (np. sprzątanie, 
utrzymanie czystości i porząd-
ku). Obowiązuje także system 
nagród i kar. Gdy dawniej jed-
no z podopiecznych wróciło 
późnym wieczorem dwie go-
dziny po uzgodnionym termi-
nie, to potem miało „szlaban” 
na tydzień. Odbywa się tutaj 
nauka zasad dobrego wycho-

wania, także zachowań w miej-
scach publicznych. To coś, cze-
go najczęściej podopieczni nie 
wynieśli z własnych domów, 
bo nie mieli właściwych wzor-
ców.

„Prywatna kolonia”

Sułkowicki rodzinny dom 
dziecka nie jest bynajmniej 
wyłącznie placówką stacjo-
narną. Przeciwnie, są wspól-
ne wyjazdy na ferie i wakacje. 
Dawniej jeżdżono dużym, 
wieloosobowym samochodem. 
Teraz, od kiedy tamten pojazd 
już się wysłużył, nieletnie po-
ciechy jeżdżą z panią Anną 
i panem Krzysztofem zwykłą 
osobówką, a reszta dojeżdża 
na przykład nad Bałtyk ko-
munikacją zbiorową. - Ktoś 
kiedyś nad morzem na nasz wi-
dok powiedział: „o idzie prywatna 
kolonia”-wspomina z uśmie-
chem Krzysztof Jarzyna. Wiele 
atrakcji dzieci mają również 
na miejscu. W ogrodzie jest 
basen, piaskownica, huśtaw-
ki i inne urządzenia. Państwu 
Jarzynom przysługuje urlop, 
wtedy ich podopieczni mo-
gliby trafić do innej placówki. 
Sułkowiczanie nie skorzystali 
ani razu z takiej formy wypo-
czynku i nie zamierzają tego 
czynić w przyszłości. Z daw-
nymi wychowankami utrzy-
mują kontakt. Los dzieci bywa 
różny. Niektóre w czasie poby-
tu w Sułkowicach wracają do 
rodziców biologicznych, inne 
trafiają do rodzin adopcyjnych, 
ale największa grupa pozosta-
je tu do usamodzielnienia się. 
Na szczęście, ich rozbrat z ro-
dzinnym domem dziecka nie 
kończy się wraz z uzyskaniem 
pełnoletności. Pozwalają na to 
przepisy. Państwo Jarzynowie 
myślą o przyszłości każdego 
podopiecznego. Oszczędzają 
pieniądze choćby z 500+. Nikt 
zatem nie odchodzi z pustymi 
rękami. W końcu wszyscy są 
jak członkowie rodziny!

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Rodzinne domy dziecka 
- zasady tworzenia -
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na sygnale

Jechał samochodem i spożywał alkohol 
9 października br., dyżurny kalwaryjskiego komisariatu, 
otrzymał telefoniczne zgłoszenie, że na jednej z aplikacji 
internetowych pewien mężczyzna relacjonuje na żywo 
swoją jazdę samochodem, w trakcie której pije alkohol. 
Z informacji przekazywanych podczas nagrania wynikało, 
że człowiek ten porusza się bmw i jeździ po terenie Przy-
tkowic, w gminie Kalwaria Zebrzydowska. Skierowani na 
miejsce policjanci podjęli penetrację terenu. Jednocześnie 
zainstalowali na swoich telefonach wskazaną aplikację, 
i mając od osoby zgłaszającej nick autora tej relacji, rów-
nież rozpoczęli jego obserwację. W pewnym momencie 
funkcjonariusze rozpoznali zabudowania, które ukazały 
się za szybą pojazdu. Udali się w to miejsce, gdzie ujawni-
li samochód marki BMW. Za kierownicą siedział 24-letni 
mieszkaniec powiatu wadowickiego. Badanie stanu trzeź-
wości mężczyzny wykazało ponad 1,6 promila alkoholu 
w organizmie. Kierowca za swoje nieodpowiedzialne za-
chowanie odpowie teraz przed sądem. Grozi mu kara po-
zbawienia wolności do 2 lat.
Policjanci stale apelują do kierowców o rozwagę. Wszyscy 
wiedzą, jakim zagrożeniem są nietrzeźwi kierujący. Szko-
da, że nie wszyscy z tej wiedzy korzystają w praktyce.

Patrolując miasto wypatrzyli nietrzeźwego kierowcę
14 października po południu policjanci podczas patrolu 
na ulicy Wyspiańskiego w Kętach zauważyli samochód 
marki Chevrolet, którego kierowca nie trzymał proste-
go toru jazdy. W związku z powyższym policjanci dali 
kierowcy sygnał do zatrzymania się. Pojazd zjechał na 
pobocze, więc mundurowi przystąpili do kontroli dro-
gowej. Kiedy tylko kierowca uchylił szybę funkcjona-
riusze od razu wyczuli wydobywającą się z wnętrza 
woń alkoholu. Badanie stanu trzeźwości 58-letniego 
mieszkańca Kęt wykazało 1,4 promila alkoholu. Za kie-
rowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara 
pozbawienia wolności do 2 lat, zakaz kierowania pojaz-
dami oraz grzywna.

Złamał sądowny zakaz kierowania
18 października przed południem policjanci pilnujący 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy 
Kęty w Bulowicach na ulicy Bielskiej zatrzymali do kon-
troli drogowej kierowcę samochodu marki Volkswagen 
Polo. W trakcie czynności okazało się, że kierujący po-
jazdem 59-letni mieszkaniec Andrychowa dopuścił się 
przestępstwa drogowego. Z bazy danych wynikało, że 
kierujący ma sądownie orzeczony w 2020 roku trzyletni 
zakaz kierowania pojazdami. Za popełnione przestęp-
stwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Nietrzeźwy kierowca z zakazem prowadzenia 
pojazdów zatrzymany
16 października dyżurny wadowickiej komendy otrzymał 
telefoniczne zgłoszenie o kolizji drogowej, do której miało 
dojść w Ryczowie. Skierowani na miejsce policjanci ruchu 
drogowego potwierdzili zgłoszenie. Na jezdni ujawnili 
wywrócony na dach volkswagen. Jak ustalili policjanci, 
zdarzenie drogowe spowodował 30-letni mieszkaniec po-
wiatu wadowickiego, który był nietrzeźwy. Badanie stanu 
trzeźwości wykazało, że miał on w organizmie ponad 2,3 
promila alkoholu. Pasażer tego pojazdu również był nie-
trzeźwy. Został przewieziony do szpitala w Wadowicach. 
Kierujący volkswagenem odpowie za kierowanie pojaz-
dem w stanie nietrzeźwości i złamanie sądowego zakazu, 
a także za spowodowanie zdarzenia drogowego. Grozi 
mu kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Bulowice. Zdarzenie drogowe
22 października o godzinie 8.40 służby ratunkowe inter-
weniowały w związku ze zdarzeniem drogowym do któ-
rego doszło w Bulowicach na skrzyżowaniu ulic Bielskiej 
z Różaną (DK 52). Jak wstępnie ustalili policjanci obywa-
tel Rumunii kierujący lawetą marki VW najechał na tył 
samochodu marki VW Passat którym kierowała 32-letnia 
mieszkanka powiatu wadowickiego. Kierująca zatrzyma-
ła się przed skrzyżowaniem, aby wykonać skręt w lewo. 
Do szpitala na badania Pogotowie Ratunkowe przewiozło 
kierującą VW, będącą w ciąży. Razem z kobietą podróżo-
wał jej mąż oraz roczna córeczka, jednakże nie doznali oni 
żadnych obrażeń ciała. W związku z prowadzonymi czyn-
nościami na miejscu zdarzenia służby wprowadziły ruch 
wahadłowy.

Reakcja świadka i działanie policjantów z Komisariatu 
Policji w Andrychowie pozwoliły na uratowanie ludz-
kiego życia. 
21 października dyżurny andrychowskiego komisaria-
tu otrzymał telefoniczne zgłoszenie o mężczyźnie, który 
chciał odebrać sobie życie. Według informacji przekaza-
nych przez osobę zgłaszającą, młody mężczyzna siedział 
na gałęzi drzewa i miał założoną pętlę na szyi. Zgłaszający 
usiłował nawiązać z nim rozmowę, powiadamiając jed-
nocześnie policję, jednak mężczyzna zsunął się z drzewa 
i szybko oddalił. W rejon Pańskiej Góry natychmiast zo-
stały skierowane policyjne załogi. Funkcjonariusze wy-
konali szereg sprawdzeń i ustaleń, aby ustalić dane męż-
czyzny, przeszukując równocześnie teren miasta i gminy 
Andrychów, w działaniach poszukiwawczych brał rów-
nież udział przewodnik z psem tropiącym. Obserwując 
na bieżąco monitoring miejski, policjanci  zauważyli na 
ul. Włókniarzy mężczyznę odpowiadające ubiorem temu, 
który chciał odebrać sobie życie. Jak się okazało, typowa-
nia mundurowych okazały się słuszne. Na miejsce wezwa-
no zespół ratownictwa medycznego i 34-letni mieszkaniec 
powiatu wadowickiego trafił pod opiekę specjalistów.
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W kościele w Roczynach, 16 października, wieczorem odbył się koncert, który z pewnością był największym tegorocz-
nym wydarzeniem artystycznym i duchowym w naszej gminie. Został zorganizowany z okazji 43. rocznicy wyboru 
papieża Polaka - Jana Pawła II i pierwszej rocznicy ustanowienia tego świętego patronem Małopolski.

Koncert składał się z dwóch części. Najpierw na organach 
zagrał Marek Pawełek. Instrument, przypomnijmy, trafił 
do roczyńskiej parafii z zaprzyjaźnionego miasta Landgraaf. 
Kilkuosobowa delegacja z tej miejscowości w Niderlandach  
(d. Holandia) na czele z burmistrzem przybyła na koncert.  
W jej skład wchodził Rob Silvertand, były wiceburmistrz, któ-
ry zaproponował przejęcie organów przez kościół w Roczy-
nach, także inicjator w 2007 roku partnerstwa Andrychowa  
i Landgraafu.
Część drugą imprezy stanowiła prezentacja monumentalne-
go dzieła pt. „Radość Miłosierdzia” skomponowanego przez 
Jana Kantego Pawluśkiewicza do słów Leszka Aleksandra 
Moczulskiego. Kompozytor był obecny na koncercie. Wy-
jątkowe widowisko stworzyli: Ingrida Gápová – sopran, 
Andrzej Lampert – tenor, Michał Sławecki – kontratenor,  
Orkiestra Symfoniczna PASSIONART, Chór GÓRECKI 
CHAMBER CHOIR (przygotowanie chóru – Janusz Wierz-
gacz). Całość pod dyrekcją Moniki Wolińskiej.
Koncertu wysłuchali m.in. poseł Marek Polak, członek Za-
rządu Województwa Małopolskiego Iwona Gibas, wice-
starosta Beata Smolec, burmistrz Tomasz Żak, który wraz  
z proboszczem roczyńskiej parafii ks. Ryszardem Matusz-
kiem objęli patronat nad muzycznym przedsięwzięciem. 

Był też wiceburmistrz Wojciech Polak oraz radni powiato-
wi i gminni. Ponieważ miejsca w kościele nie było zbyt dużo 
(muzycy zajęli znaczną część wnętrza), to przygotowano też 
na zewnątrz ławki i telebim, na którym można było obejrzeć 
koncert. Na przedsięwzięcie pozyskano środki finansowe  
z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 
Dołożyło się też Starostwo Powiatowe w Wadowicach.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Duchowa uczta w roczyńskim kościele
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Październik 2020
Adam Gieruszczak – siatkarz Beskidu, członek wunderte-
amu, który zdobył wicemistrzostwo Polski juniorów, a potem 
zespołu należącego do czołówki krajowej w tej dyscyplinie 
sportu. Miał 73 lata.

Grudzień 2020 
Adam Walusiak – czołowy siatkarz Beskidu Andrychów, 
a także Znicza Sułkowice-Bolęcina. Był także sędzią. Miał 80 
lat.
Jacek Matlak – lekarz, kierownik wielu placówek służby 
zdrowia, dał się poznać też jako utalentowany muzyk, redak-
tor naczelny medycznych pism specjalistycznych oraz autor 
książek. Był też prezesem Towarzystwa Miłośników Andry-
chowa. Miał 80 lat.

Styczeń 2021
Ludwika Olajossy – osoba niezwykle zasłużona dla naszego 
miasta i całej gminy. Zaangażowana w działalność publiczną, 
pomagająca zwykłym mieszkańcom. Jej samej los nie oszczę-
dzał, zwłaszcza w młodości, gdy po decyzjach niemieckich 
okupantów musiała opuścić dom rodzinny. Miała 89 lat.

Luty 2021
Mieczysław Jurczak – wieloletni pracownik restauracji Adria 
w Andrychowie. Miał 69 lat.
Leszek Jerzębiński – zapalony turysta i narciarz, należał do 
Ogniska TKKF „Motor”.
mgr inż. Stanisław Wcisło – nadzwyczajnie zdolny kon-
struktor, twórca silnika 4C90.
Wiesław Adamik – andrychowski fotografik, dziennikarz, 
reżyser. 

Marzec 2021
Maria Rączka – doświadczony pedagog, była nauczycielka 
Szkoły Podstawowej w Targanicach oraz Szkoły Podstawo-
wej nr 2. Miała 85 lat.
Bronisław Kobiałko – artysta-amator o profesjonalnych 
umiejętnościach, niezwykle utalentowany aktorsko i tanecz-
nie. Miał 67 lat.
Józef Ogorzały – były wieloletni dyrektor szkoły w Inwał-
dzie, artysta rzeźbiarz.

Kwiecień 2021
Kazimierz Bizoń – wychowanek i wieloletni piłkarz Beskidu 
Andrychów, a po zakończeniu kariery także trener kilku dru-
żyn. Miał 72 lata.
Leszek Miłoszewski – współzałożyciel Nowin Andrychow-
skich, na swoim koncie miał wiele dokonań dziennikarskich 
i kulturalnych.  
Kazimierz Osowski –  wieloletni gospodarz obiektów Beskidu. 

Stanisław Mikołajek – znany rzeźbiarz z Rzyk. Miał 84 lata.

Maj 2021
Antoni Kolloch – były samorządowiec. Radny i Wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie latach 1990 
– 1994, pracownik Urzędu Miejskiego w Andrychowie, 
wieloletni członek Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca “Andry-
chów”; autor  „Ptasiego abecadła”. Miał 75 lat.
Mieczysław Gwoździewicz – wieloletni sołtys Zagórnika, 
dał się poznać jako człowiek niezwykle zaangażowany w bu-
dowę sieci wodociągowej i inne lokalne inicjatywy; przez 
wiele lat był prezesem Ludowego Klubu Sportowego Gronie 
Zagórnik. Miał 86 lat.
Jerzy Gajczak – ekolog, leśnik, miłośnik gór. Miał 61 lat.
Jan Ochmanek – były arbiter piłkarski. Miał 77 lat.
Jacek Babik – Starszy Inspektor Straży Miejskiej w Andry-
chowie.
Maria Surzyn – ludowa artystka z Zagórnika, zmarła 11 maja.
mgr Maria Seyrlhuber – córka andrychowskiego adwokata, 
nauczycielka, wychowawca młodzieży.
Damiano Bozzato – urodzony w 1930 r. we Włoszech malarz 
postimpresjonista, który w 2005 r. ożenił się z andrychowian-
ką i zamieszkał w Roczynach. Swoje prace prezentował m.in. 
na wystawie w Galerii Pasja TMA w 2003 r. oraz w andry-
chowskim MDK w 2010 r. Angażował się również w dzia-
łania lokalnej społeczności, prowadząc „plenerowe malowa-
nie” z mieszkańcami Roczyn, na pikniku organizowanym 
przez w ZSS w Roczynach.

Czerwiec 2021
Zygmunt Zigi Tomala – andrychowski wokalista i artysta 
plastyk.

Sierpień 2021
Katarzyna Czajkowska-Kirchner – Długoletnia pracownica 
Zespołu Szkół nr 1 i CKZiU w Andrychowie. Nauczycielka 
języka angielskiego i niemieckiego. Zmarła w wieku 52 lat.

Wrzesień 2021
Ewa Białczyk – długoletnia pracownica wydziału Finanso-
wo-Księgowego UM w Andrychowie.

Październik 2021
Wiesław Kucharczyk – DJ ,,Emeryt”, zmarł w wieku 59 lat.

red

Odeszli od nas w minionym roku
Przypominamy osoby, które odeszły od nas w minionych 
nieco ponad 12 miesiącach. O większości z pisaliśmy wię-
cej w bieżących wydaniach Nowin Andrychowskich. 
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O ile, tuż po odzyskaniu niepodległości, w 1918 roku doku-
mentacja szkolna, organizacja edukacji (skala ocen, przed-
mioty, ilość semestrów) były zbieżne z tymi z czasów zaboru 
austriackiego, o tyle dwanaście lat później wszystko jest już 
inne. Nagłówek „RZECZPOSPOLITA POLSKA”, także wiel-
ka pieczęć z orłem w koronie i krzyżem ją zwieńczającym 
oraz napisem „KIEROWNICTWO PUBLICZNEJ SZKOŁY 
POWSZECHNEJ 7. kl ŻEŃSKIEJ w ANDRYCHOWIE” pod-
kreślają polskość i powszechność oświaty. Wspomnieć nale-
ży, że dopiero w 1919 roku wprowadzono obowiązek szkol-
ny dla dzieci w wieku 7 – 14 lat, stąd w oczy rzucają się także 
inne różnice. Rok szkolny podzielono na dwa semestry. Oce-
ny (bdb, db, dst, ndst) wystawiało się za sprawowanie oraz 
poszczególne przedmioty. A tych było zdecydowanie więcej 
niż „za Franciszka Józefa”. W klasie pierwszej i drugiej były 
to: nauka religii, język polski, rachunki z geometrią, rysunki, roboty 
ręczne, śpiew, ćwiczenia cielesne.
W klasie III pojawiły się cztery nowe przedmioty: przyroda 
żywa, nauka geografii i nauki o Polsce współczesnej, historja, roboty 
kobiece. 
Na czym polegała różnica między robotami ręcznymi a robotami 
kobiecymi, trudno nam określić, niemniej sprawia to wrażenie, 
jakby wizja kształcenia dziewczynek sprzed prawie wieku 
wracała obecnie do łask. 
Od klasy piątej dziewczęta uczyły się języka obcego i był to 
język niemiecki, a od szóstej – fizyki i chemii. 

We wrześniu 1930 roku nowy rok szkolny w Szkole Żeńskiej 
zainaugurowało ponad 420 uczennic. Klasy liczyły od 34 do 
48 osób. I tak jak w każdym poprzednim roczniku były to kla-
sy zróżnicowane pod względem wyznań, co odnotowywano 
w odpowiednich rubrykach. 
Poddajmy szczegółowej analizie Arkusze Ocen wybranej 
klasy. Niech będzie to  klasa IA. Jest najliczniejszą w całej 
szkole. Liczy 48 osób. Zdecydowana większość wykazuje re-
ligię rzymsko – katolicką, jedna wyznanie ewangelickie, pięć 
mojżeszowe; wśród nich Irena (urodzona w Krakowie), córka 
lekarza Szymona Messingera. 
Jeśli chodzi o strukturę zatrudnienia andrychowian zaobser-
wować można ogromne zmiany. Z rubryk wykazujących za-
wody ojców prawie zupełnie zniknęli dominujący kilkanaście 
lat wstecz wyrobnicy i zagrodnicy. Ich miejsce zajęli robotnicy 
i robotnice. Zapis ten dotyczył ponad 40% rodziców IA. Co po-
kazuje wyraźnie, że w Andrychowie klasa robotnicza, która 
pojawiła się wraz z fabryką braci Czeczowiczka, rosła w siłę 
oraz to, że nastąpiła aktywizacja zawodowa kobiet.  

W tymże „Katalogu klasyfikacyjnym” przykuły naszą uwagę 
dane związane z miejscem urodzenia uczennic. Nie był to wy-
łącznie Andrychów bądź okoliczne wioski, jak w Katalogach 
z początków XX w., ale miejscowości rozsiane po całej Polsce 
i świecie. 
Na przykład: Kęty, Wieliczka, Oświęcim, Łódź, Jaworzno, 
Ustroń, Tomaszów Mazowiecki, Sucha, Sanok, Komańcza 
(woj. lwowskie), Lwów (woj. lwowskie), Halicz (woj. stani-
sławowskie), Wiedeń, Przywóz (Czechosłowacja), Repshagen 
(Niemcy), Nowy Oderberg (czyli Nowy Bohumin), Detroit…
Te dane potwierdzają tezę, że wiele rodzin osiedlało się 
w Andrychowie z powodu pracy. Organizowano konkursy 
na stanowiska w służbach miejskich, poszukiwano wykwa-
lifikowanej kadry do zakładów przemysłowych, więc ludzie 
przyjeżdżali z różnych stron świata. Nadzorca telegraficzny 
z Nowego Targu, nastawnik stacji z Suchej, sierżant policji 
z Sanoka, kierownik tartaku z Krakowa, majster tkacki z Ło-
dzi, zarządca lasów z Halileja, dyrektor fabryki ze Zgierza…

Jak w każdej i w tej Księdze można wypatrzyć lokalne cieka-
wostki. Choćby i taką, że według dokumentu uczennicą He-ą He- He-
leną Löwin urodzoną w Komańczy opiekował się rabin 
Dawid Avigdor. 
Inna ciekawostka dotyczy „Czytelni”. O kulturalnej 
działalności tej instytucji pisaliśmy niejednokrotnie na 
łamach „Nowin”. Z arkusza ocen Leokadii Niemczyk, 
uczennicy kl. VII-ej, wynika, że jej matka Maria Niem-
czyk, w 1930 r. pełniła funkcję tzw. gospodyni „Czytel-
ni”. 
Niezmiennie uśmiech budzi stosowana w tamtym cza-
sie reguła odmiany nazwisk niezamężnych panien, 
de facto bardzo te nazwiska komplikująca. Przykła-
dy: Waciężanka (Wacięga), Soszanka (Socha),  Wyczanka 
(Wyka), Kapuścianka (Kapustka), Mizerzanka (Mizera), 
Ćwiertnianka, Potempianka, Karkoszczanaka… Gdy w ru-
bryce dotyczącej danych rodzica wpisana jest matka, 
sprawy się bardziej komplikują. Dziś Płonczanka (cór-
ka) i Płonczyna (matka) brzmiałyby po prostu… Płonka.  

Na koniec przedstawmy kadrę nowo otwartej Powszechnej 
Szkoły Żeńskiej w Andrychowie. Kierowniczka szkoły – Wikto-
ria Dalewska, opiekunki oddziałów – Helena Niemcowa, M. Le-
nartowiczowa, Maria Dalewska, Leokadia Pachlówna, Maria 
Like, Jadwiga Zamojska, Maria Kramarzówna oraz Wiktoria 
Dalewska.

Jadwiga Janus 

Roboty kobiece: dostateczny
- czyli szperania w arkuszach ocen ciąg dalszy
część 3

Spośród 34 tomów „Katalogów klasyfikacyjnych” zgromadzonych w archiwum SP nr 2, wybór padł na ten opatrzony 
datą 1930/31. To w historii andrychowskiej oświaty ważna data. W 1930 roku oddano do użytku nowy budynek szkol-
ny przy ul. Dąbrowskiego, który stał się siedzibą „Siedmioklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej Żeńskiej” (dziś SP 2).  
Tym samym Szkoła Żeńska przy Rynku 16 (na tyłach Magistratu) przestała istnieć. 
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„Umysły przyszłości” 
– to umysły otwarte na świat i na ludzi
Sześć lat temu Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach, jako pierwszy w naszej gminie, zgłosił swój akces do udziału 
w sygnowanym i finansowanym przez Unię Europejską Programie Operacyjnym Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 
WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ – ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ. Nadmienić warto, że pro-
jekt z Rzyk był jednym ze stu dofinansowanych przedsięwzięć tego typu w Polsce.
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Program stawiał przed nauczycielami wiele celów. A ten: „zapo-
znanie nauczycieli z celami, wartościami i zadaniami wynikający-
mi z europejskich trendów edukacyjnych” wydawał się być nad-
rzędnym.
- Przez te sześć lat byliśmy w pięciu krajach położonych w różnych 
częściach Europy – mówi nauczycielka Szkoły w Rzykach, inicja-
torka projektu, Ewa Demczuk. Pojawiały się opinie, że „to takie 
wycieczki dla nauczycieli”. Ale tak nie jest. Chodziło i chodzi o to, 
aby się otworzyć, doświadczyć, poszerzyć horyzonty, zyskać nową 
perspektywę, wpłynąć na rozwój osobisty. I jak najbardziej te wy-
jazdy do tego się przysłużyły. Dały nam niesamowitą energię do 
działania. 
Skoro byliśmy, zobaczyliśmy, doświadczyliśmy, stwierdziliśmy, że 
warto pokazać ten świat naszym uczniom. 

***
Gdyby nie pandemia i wynikające z niej zamknięcie granic oraz 
lockdown zdarzyłoby się to dwa lata temu, ale zdarzyło się teraz. 
Z grupą uczniów, która wzięła udział w projekcie „Umysły przy-
szłości” spotykam się zaledwie parę dni po powrocie z Portugalii. 
Jestem ciekawa ich wrażeń z pobytu oraz tego, jak założenia pro-
gramu sprawdzają się w praktyce.
Grupa wyjazdowa liczyła 15 uczniów (plus 3 dorosłych opieku-
nów), głównie ósmo i siódmoklasistów. Aby się do niej zakwali-
fikować trzeba było spełnić parę wymogów formalnych (m.in. po-
siadać dowód osobisty, być zaszczepionym przeciw covid, bo tego 
wymagali portugalscy partnerzy) i parę nieformalnych (m.in. mieć 
w sobie ciekawość, posiadać kulturę osobistą).
Proszę chłopców i dziewczęta, aby opowiedzieli mi o tym, co ich 
zachwyciło, co zdziwiło i co w ich kilkunastoletnim życiu zdarzyło 
się po raz pierwszy. 
Zabierają mnie więc w podróż po kolejnych dzielnicach Lizbony, 
po Sintrze, wybrzeżu atlantyckim… Nadziwić się nie mogę, jak 
doskonale zapamiętali nazwy odwiedzanych miejsc. Co znaczy, że 
nie tylko byli ciekawi, ale i uważni.
Wyliczają nowe doświadczenia. Wielu z nich po raz pierwszy lecia-
ło samolotem, nocowało w hotelu, po raz pierwszy jedli rybę z ja-
jecznicą (bacalhau), po raz pierwszy rozmawiali po angielsku z ró-
wieśnikami z innego kraju, pierwszy raz byli w prywatnej szkole…
Zdało mi się, jakby spośród wszystkich punktów bogatego, tygo-
dniowego programu wizyta w tej szkole zrobiła na uczniach z Rzyk 
największe wrażenie. Nie ma się co dziwić, bo Colegio Valsassina 
to prestiżowa szkoła ze 120-letnią tradycją, uznawana za kuźnię 
portugalskich elit. Nauka w niej jest dość kosztowna. Skoro nada-
rzyła się okazja porozmawiania o Valsassinie z tymi, którzy mieli 
możliwość ją zwiedzić oraz uczestniczyć w lekcjach, poprosiłam:                   
- Opowiedzcie mi o tej szkole.
- O! to będzie dużo gadania! 
- To gadajmy!
Od młodych ludzi dowiedziałam się, że na szkołę składa się kilka 
budynków. A to dlatego, że uczęszczają tu dzieci od 3 do 18 r.ż. 
(łącznie 1400 uczniów). Nauka jest obowiązkowa od 6 r. ż. Do klasy 
trzeciej obowiązują jednolite stroje, a potem - zupełna dowolność. 
I jest to celowe, bo w ten sposób młodzież jest zachęcana do tworze-
nia własnego stylu. 
W klasach nie ma dekoracji, bo rozpraszałyby uwagę, za to kory-
tarze są ich pełne. Lekcja trwa 1,5 godz. Uczniowie nie korzystają 
z podręczników, ale z kart pracy. Pracują głównie metodą projek-
tów. Ciekawostką jest, że w szkole portugalskiej występują takie 
przedmioty jak: mediacje czy kreatywne myślenie, które wyraźnie 
ukierunkowują na radzenie sobie w dorosłym życiu.  

***
Dla uczniów z Rzyk wszystko było w tej szkole oszałamiające. 
A najbardziej… przerwy. Opowiada Kalina: - Uczniowie wycho-
dzą na przerwy na dwór. Jest tam dużo drzew, pięknej roślinno-
ści, są alejki, ławeczki. Uczniowie sobie siedzą w tej naturze, są 
swobodni, nikt ich nie pilnuje. Nie ma czegoś takiego jak dyżury 
nauczycieli. Każdy za siebie odpowiada. Długa przerwa trwa 1,5 
godz. I to jest m.in. czas na koleżeńskie kontakty. 

Ola zwróciła uwagę na wyposażenie: - Sale są znakomicie wypo-
sażone, nie ma porównania z naszymi. Są tam laboratoria, gdzie 
uczniowie przeprowadzają różne eksperymenty. No i jeszcze jest 
inny system oceniania. Rozmawialiśmy o tym i dowiedziałam się, 
że do szóstej klasy oceniani są w procentach, a w klasach wyższych 
skala ocen jest od 0 do 20.   
Uczestniczyliśmy też w lekcji języka angielskiego, wf-u i kreatyw-
nego myślenia. 
W ogóle, to jako Polacy byliśmy kojarzeni z Robertem Lewandow-
skim. Gdy szliśmy korytarzem albo alejką wołano za nami: Robert 
Lewandowski! Robert Lewandowski!

***
A o czym poza lekcjami rozmawiali polscy i portugalscy rówieśni-
cy?
Kalina: - Ja zapytałam, czy lubią chodzić do szkoły. Odpowiedzie-
li, że „tak”. Że cieszą się, gdy idą do szkoły, bo jest to też dla nich 
miejsce spotkań towarzyskich. Między innymi po to są te długie 
przerwy. Przed przyjazdem ta szkoła kojarzyła mi się z dyscypliną, 
mundurkami itp., a było zupełnie odwrotnie. Zapytałam dziew-
czynę, która miała pomalowane paznokcie, czy to jest dozwolone? 
Powiedziała mi, że oni mogą wszystko, nawet przyjść w staniku do 
szkoły jak będzie gorąco. Choć mogą, niekoniecznie to robią. Na 
przykład nie farbują włosów, bo cenią sobie naturalność. 
- A jak radziliście sobie z językiem? – zapytałam.
Ola: - Ich poziom angielskiego na pewno jest wyższy od naszego, 
ale dogadywaliśmy się. 
Adam: - Ja się najpierw wahałem, a po pierwszym dniu już było 
dobrze. Język jakby się rozwiązał.
- Skoro znaleźliście wspólny język, to zapewne stworzył on szansę 
na nawiązanie bliższych kontaktów. Kontynuujecie te znajomości?
Zuza: - Ja się zaprzyjaźniłam z taką Sfiją. Mamy ze sobą kontakt 
przez Instagrama i piszemy ze sobą po angielsku. 
Kalina: - Najbardziej się zaprzyjaźniłam z Carol. Na zajęciach pra-
cowałyśmy w jednej grupie. Też piszemy ze sobą na Insta.
Ola: - Ja jestem w kontakcie z Leonorą, z którą też piszę na Insta-
gramie.
To było moje ostatnie pytanie: - Czy wyprawa do Portugalii rozbu-
dziła w was apetyt na więcej?
- Taaak! – odpowiedział mi piętnastoosobowy chór. 

***
Ewa Demczuk, jako jedna z opiekunek tej grupy nie ma wątpliwo-
ści, że warto pisać kolejne projekty, by otwierać młodego człowieka 
na świat, na inne kultury, na innych ludzi, by motywować go do 
rozwoju osobistego czy też językowego. W powyższym wniosku 
utwierdziła ją postawa młodzieży. – Jeśli chodzi o uczniów naszej 
szkoły, to spisali się na medal. W każdym momencie tej podróży 
pokazali klasę - powiedziała.  
Warto uświadomić sobie, że fundusze unijne wspierają nie tylko 
rozwój infrastruktury krajów członkowskich (drogi, mosty, stadio-
ny…). Unia Europejska inwestuje też w ludzi. Chociażby poprzez 
takie projekty jak „Umysły przyszłości”. Dyrekcja szkoły w Rzy-
kach, nauczyciele, obsługa księgowa Gminnego Zarządu Oświaty 
musieli włożyć sporo dodatkowej pracy, by uczniowie mogli wziąć 
udział w przedsięwzięciu. Wizyta młodzieży w Portugalii została 
w całości pokryta z funduszy unijnych kwotą blisko 190 tyś. zł. Póki 
co, w gminie Andrychów, ZSS w Rzykach jest pionierem i liderem 
w skutecznym pozyskiwaniu środków na realizację programów 
unijnych.
Istnieje niebezpieczeństwo, że niewątpliwie szlachetne i wartościo-
we idee integrowania młodych Europejczyków, także wzajemnego 
wzbogacania siebie poprzez poznawanie kultury poszczególnych 
narodów mogą zostać zaprzepaszczone przez covid (to na jakiś 
czas) lub politykę (to na zawsze). 
W kolejce do realizacji czeka wyjazd młodzieży na Maltę. Miejmy 
nadzieję, że żaden z wymienionych czynników nie pokrzyżuje tych 
planów.

Jadwiga Janus, Fot: ZSS w Rzykach
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Wspomnienia St., Szczepańskiego w rozmowie z córką 
Renatą Szczepańską-Potempą;  część 7

- Wreszcie miałeś stały dach nad głową.
- I to nie byle jaki. Karol Selzer zaprowadził mnie na piętro 
i powiedział, że tu będziemy spali. Oniemiałem, to było coś 
niesamowitego! Niemiec z nieznajomym Polakiem w jed-
nym pokoju. Od pierwszej chwili mnie polubił, zrodziła się 
między nami nić sympatii.
- Co należało do twoich gospodarskich zajęć? 
- Zacząłem jeździć na wozie ciągnionym przez krowę. Pasa-
łem krowy, bo mieli dwie, pompowałem wodę ze studni do 
zbiornika w domu. Jeździliśmy do lasu przycinać drzewa, 
pracowałem w ogrodzie, przekopywałem grządki. Praca na 
świeżym powietrzu po miesiącach pobytu w sztolniach pod 
ziemią sprawiała mi przyjemność. A ponadto przyjazna  at-
mosfera tego domu powodowała, że czułem się bezpiecznie. 
Tęskniłem za rodzicami, od stycznia 1945 straciłem  z nimi 
kontakt. Nie wiedziałem, co dzieje się w Andrychowie.
- A gdzie trafili koledzy?
- Pierwszy tydzień minął jak z bicza strzelił, a ja nie widzia-
łem się z nikim. Wiedziałem, że wszyscy są w wiosce i do-
piero w niedzielę się spotkaliśmy. Okazało się, że wszyscy 
mają znośne warunki, jeden trafił do sklepikarza, a Władek 
Lachendro nawet do krewnych Selzerów.
- Jacy byli mieszkańcy Ohmes?
- W tej wsi niewiele rodzin należało do partii. Proboszcz 
parafii trafił do obozu koncentracyjnego w Dachau. Niesa-
mowicie zaskoczył mnie  katolicyzm tam panujący. Byłem 
zdumiony, bo rodzina Selzerów dzień zaczynała od wspól-
nego pacierza. Ponadto przed każdym posiłkiem odma-
wiano fragment modlitwy. Oprócz tego, w niedzielę cała 
społeczność wioski szła do komunii jak jeden mąż. W ko-
ściele każdy miał tabliczkę z nazwiskiem na ławce, nikt nie 
stał, wszyscy siedzieli. Pewnego dnia opa czyli dziadek za-
pytał mnie:  - Stanisław, jesteś katolikiem, kiedy ostatni raz 
byłeś do spowiedzi? Przyznałem, że jeszcze w kraju. Na to 
on rzekł: - To niemożliwe, musisz wyspowiadać się w na-
szym kościele. Opowiedziałem, że nie mam takiego zasobu 
słownictwa. Wtedy przyniósł mi książeczkę  z przykaza-
niami, modlitwą przed spowiedzią, rodzajami grzechów, 
rachunkiem sumienia, zachęcając, bym się przygotował. 
Ale to jeszcze nic! Po krótkiej nieobecności, wrócił z księ-
dzem, mieszkającym w pobliżu. Coś chyba między sobą 
po drodze uzgodnili, bo ksiądz na wejściu oświadczył: - 
Czekam na ciebie o wpół do ósmej w niedzielę. Nie oba-
wiaj się, na pewno się zrozumiemy. Nie było alternatywy. 
Rano w niedzielę patrzę, a na mnie czeka wyprasowana 
koszula, wyczyszczone buty. Nie moje, wszystko dziadka. 

I tak odświętnie ubrany, jak u mamy w domu, poszedłem. 
Ksiądz czekał. Wyspowiadałem się i wtedy kościół zaczął 
się zapełniać przed mszą. Selzer kazał mi siąść w ławce ro-
dziny i razem poszliśmy do komunii. Wszyscy wkoło dzi-
wili się, że po tak krótkim pobycie, rodzina ,,przywróciła 
młodzieńca na łono kościoła’’.
- Wojna  nadal trwała, jak odczuwaliście działania wojsk? 
- Z domu widać było główną szosę od Alsfeld  do Kirtorf 
i  przemieszczające się nią wojska. Któregoś dnia usłysze-
liśmy głośne wystrzały, wtedy na wszystkich budynkach 
zawisły białe prześcieradła na znak, że mieszkańcy się 
poddają. Rodzina ukryła się w piwnicy, a ja pobiegłem na 
strych, by zobaczyć, kiedy nadejdą alianci. Przed sobą mia-
łem teren umożliwiający obserwację. Na drodze wiodącej 
w stronę Ohmes zobaczyłem stojącego jeepa, do niego do-
łączyły inne zmotoryzowane jednostki, tworząc kolumnę. 

Pytajcie! Rozmawiajcie!  
Jest marzec 1945 roku. Pięciu robotników przymusowych z Andrychowa i okolic pracujących w niemieckiej fabryce 
Aero – Stahl  w Königswienter zmierza do kraju.  Nocują  raz w stodołach, raz w niemieckich domach, przedstawiając 
się jako Ślązacy z Oberschlesien. Dowiadują się, że powrót może być utrudniony, bo w Polsce „rozgościli się” Rosjanie. 
Napotkany człowiek radzi im  zatrzymać się we wsi Ohmes, gdzie potrzebni są mężczyźni do pracy. W ten sposób  26 
marca 1945 r., Stanisław Szczepański trafia do gospodarstwa Karola Selzera. Zapraszamy  na kolejną część wspomnień 
Stanisława Szczepańskiego.  Przypominamy, że nasze łamy są zawsze otwarte dla Państwa opowieści.

jj

St. Szczepański w mundurze Polskiej Kompanii 
Wartowniczej przy wojskach amerykańskich.
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Postali tak  chwilę i wycofali się. Nie rozumiałem, co się 
dzieje. Upłynęło trochę czasu, najpierw usłyszałem chrzęst 
gąsienic, a potem ujrzałem kilka alianckich czołgów nad-
jeżdżających z różnych stron. Zatrzymały się, kierując lufy 
w stronę wsi. Wtedy ponownie nadjechał jeep. Widząc, że 
skręca do Ohmes, pognałem na skrzyżowanie ile sił w no-
gach. W środku wioski nie było żywej duszy tylko moi ko-
ledzy. Na jeepie z napisem USArmy, który wjechał, stali 
żołnierze z karabinami gotowymi do strzału. My macha-
my, krzyczymy coś po polsku, ale bez żadnego odzewu 
z ich strony, oprócz lekkiego skinienia głową. Przejechali 
uliczkami, patrolując teren, sprawdzając, czy nie ma woj-
ska, czy nie padnie jakiś strzał. Myśmy sobie nie zdawali 
sprawy z powagi sytuacji, przecież oni wjeżdżali na teren 
wroga. Wyjechali równie szybko, jak wjechali. Za jakiś czas 
kolumna samochodów wtoczyła się do Ohmes. Okazało 
się, że wśród żołnierzy amerykańskich są Polacy, z którymi 
zamieniliśmy kilka zdań. Wioska poddała się bez żadnych 
prowokacji.
- Snuliście jakieś plany powrotu?
- Cieszyliśmy się, że zahaczyliśmy się tutaj, inaczej  nie 
wiadomo, czy byśmy przeżyli. Fronty zbliżały się do sie-
bie. Nacierali Amerykanie, szli Rosjanie, a  III Rzesza się 
kurczyła. Planów nie robiliśmy żadnych, bo nie mieliśmy 
rozeznania w sytuacji politycznej i nie wiedzieliśmy, jakie 
będą możliwości powrotu. Wojna skończyła się w maju, 
a my nadal pracowaliśmy w Ohmes. Wtedy też zaczęły się 
rabunki i napady na domy w okolicznych miejscowościach.
- Kto ich dokonywał? 
- W Niemczech przebywało kilka milionów ludzi z podbi-
tych krajów, różne nacje, teraz zostali uwolnieni i niektó-
rzy rekompensowali sobie w ten sposób lata niewoli. Jedni 
robili to z zemsty, inni z chęci wzbogacenia. Początkowo, 
po zakończeniu wojny panowało bezprawie. Niemcy byli 
bezradni, a alianci nad tym nie panowali. Kto chciał wy-
mierzać sprawiedliwość na własną rękę, mógł to robić. 
Mieszkańcy wioski zaczęli po tych rozbojach  traktować 
nas z lekkim dystansem, ale widząc, że nic nie zmienia się 
w naszym zachowaniu, wszystko szybko wróciło do nor-
my. Nie mogło być inaczej, przecież dobrze nas przyjęli 
i traktowali życzliwie.
- Jak trafiłeś do  obozu organizowanego przez Unrę?* 
- Na początku czerwca 1945 r. do sołtysa Ohmes przyjecha-
li przedstawiciele z Naczelnego Dowództwa Amerykań-
skich Sił Zbrojnych w Europie, by rozeznać,  czy we wsi  
przebywają obcokrajowcy. Zostaliśmy wezwani i zapytali, 
jak się tu znaleźliśmy i co robimy. Opowiedzieliśmy swoją 
historię, na co Amerykanie zdecydowali, że koniec z pracą. 
Kazali zgłosić się za kilka dni do obozu tworzonego przez 
międzynarodową organizację UNRRA w oddalonym o kil-
ka kilometrów mieście Alsfeld. Zapewnili, że zostaniemy 
zakwaterowani z wyżywieniem, a jeśli nastąpi możliwość 
repatriacji, wrócimy do Polski. Gospodarzom przedsta-
wiłem sytuację i 10 czerwca 1945 roku pożegnałem się 
serdecznie z rodziną Selzerów. Rozstaliśmy się ze łzami 
w oczach, bo byłem już traktowany jak członek rodziny. 
Nie deklarowaliśmy, że się kiedyś spotkamy, że będziemy 
pisać. 
- Poszliście do Alsfeld i… 
- Zgłosiliśmy się do komendantury obozu na terenie byłej 
szkoły. Zgodnie z obietnicą dostaliśmy zakwaterowanie. 
Przebywaliśmy tam kilka dni, aż zgromadzono około 200 

osób. Wówczas Amerykanie przetransportowali nas do 
olbrzymich koszar w Gie�en, w których przebywało ty-�en,wktórychprzebywałoty-en, w których przebywało ty-
siące ludzi. W tej wieży Babel spotkały się wszystkie pod-
bite narody, kobiety, dzieci, starzy, młodzi, znajdujący się 
w Niemczech z różnych powodów. Życie się zmieniło. Nie 
było żadnych obowiązków. Codziennie rozgrywano mecze 
piłki nożnej pomiędzy różnymi narodowościami Grecja 
– Holandia, Polska- Francja itp. Po południu grała orkie-
stra, odbywały się potańcówki, ludzie bawili się, ciesząc 
się z zakończenia wojny. W  lipcu, jeśli dobrze pamiętam, 
przybyli oficerowie  Głównej Sekcji Łącznikowej podległej 
Naczelnemu Dowództwu Amerykańskich Sił Zbrojnych 
w Europie. Na zwołanym zebraniu zarysowali sytuację 
polityczną i apelowali, by na ochotnika wstępować do 
polskich jednostek wojskowych niezbędnych do ochrony 
granic i administracji. Zachęcali wcześniejszym powrotem 
do Polski. Obiecywali umundurowanie, żołd, wyżywienie. 
„Wyjechaliście jako niewolnicy, a wrócicie jako żołnierze” 
– zapewniali. Jeszcze tego samego dnia zaczęła urzędować 
komisja rekrutacyjna. 
- Zdecydowaliście się wszyscy? 
- Los złączył nas pięciu, więc solidarnie postanowiliśmy się 
nie rozłączać. Kolega Jan Dąbek nie należał do zbyt rosłych 
chłopaków. Uzgodniliśmy, że on pierwszy stanie przed 
komisją. Jak go przyjmą, to nas też. Poszedł na pierwszy 
ogień. Dość długo go maglowali. Podobno oświadczył: - 
Jak mnie małego przyjmiecie, to moi koledzy też się zgło-
szą. Wobec takiego „szantażu” zwerbowano całą piątkę. 
W rezultacie zebrano około150 mężczyzn. Z Gie�en prze-�enprze-en prze-
prowadziliśmy się do znanej nam wioski Kirtorf trzy ki-
lometry od Ohmes. Mieszkaliśmy w solidnych barakach, 
była jadalnia, plac ćwiczeń. Koszarami administrowali 
Amerykanie wraz z polskimi oficerami sprzed 1939 r.  wię-
zionymi w stalagach i przedstawicielami Rządu Polskiego 
w Londynie. Zostaliśmy w pełni umundurowani. Na rę-
kawie munduru widniała czerwona naszywka z napisem 
„Poland”, furażerkę zdobił biały orzeł. Przez miesiąc od-
bywały się  ćwiczenia, musztra, strzelanie. Podczas pobytu 
wymyśliłem sobie wycieczkę do Ohmes. Codziennie  do-
stawaliśmy amerykańskie papierosy, tabliczkę czekolady, 
trochę tego nagromadziłem i pewnej niedzieli, po zgłosze-
niu dowódcy, poszliśmy z kolegą do wsi. Zapukałem do 
drzwi Selzerów. Otworzył dziadek i zamarł ze zdumienia. 
Stał przed nim „Stanislaw” w amerykańskim mundurze 
z polską naszywką. Nie chłopak, lecz młody mężczyzna. 
Wyciągnąłem prezenty, podzieliłem między domowni-
ków. Po miłych odwiedzinach, pożegnałem się z nimi już 
na długie lata, a z dziadkiem na zawsze. W pamięci rodzi-
ny zdarzenie to zapadło tak głęboko i było często przywo-
ływane w opowieściach. Werner, wtedy dziecko, później 
dorosły mężczyzna, pamiętał, że „ Stanislaw” przyniósł im 
słodycze. Kiedy po 48 latach pojechałem do Ohmes w od-
wiedziny, jeden dzień wizyty przedłużył się do 3 tygodni. 
Do dziś utrzymujemy stały kontakt. Na dodatek kij z mo-
imi inicjałami, który wyrzeźbiłem pasąc krowy, przetrwał 
u nich – jak się dowiedziałem - przez ponad 20 lat.

*UNRRA – Administracja Narodów Zjednoczonych do 
spraw Pomocy i Odbudowy, utworzona w 1943 r. w Wa-
szyngtonie w celu udzielenia pomocy obszarom wyzwolo-
nym w Europie i Azji po zakończeniu II wojny światowej.
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Ja wchodziłam do pokoju, gdy chłopak w białej koszuli z roz-
wichrzoną czupryną wchodził na scenę. I tak się spotkaliśmy. 
Ta czupryna i ta koszula należące do jugosłowiańskiego pia-
nisty zatrzymały mnie przed telewizorem. A dźwięki, które 
zaraz potem rozbrzmiały, nie pozwoliły mi od niego odejść.
Zostałam zniewolona! Nie udało się to innym pianistom. Uda-
ło się to chłopakowi w białej koszuli. Pierwszy raz usłyszałam 
Chopina! Do tej pory jego muzyka obijała mi się o uszy, ale za 
sprawą Ivo Pogorelića trafiła do mojej duszy. Niecierpliwie 
czekałam na jego kolejny występ. Nie potrafiłam tego zrozu-
mieć, że ktoś, kto ma taką charyzmę, taką muzyczną moc, kto 
zaczarował Jadwigę z prowincjonalnego, małego miasteczka, 
zdaniem sędziów X Konkursu Chopinowskiego nie zasługi-
wał na zakwalifikowanie się do finałowego etapu.  
Na znak protestu, jedna z jurorek – Martha Argerich, w at-
mosferze skandalu, opuściła wtedy Warszawę. A ja? Ja kupi-
łam sobie płytę z zarejestrowanym na czarnym krążku wystę-
pem Pogorelića z 7 i 14 października 1980 roku.
Potem, gdy zostałam nauczycielką, czytankę o Frycku, który uro-
dził się w Żelazowej Woli, ilustrowałam swoim uczniom Mazur-
kami z tej właśnie płyty. I taką rolę pełniła ona przez całe lata.

Październik 2010. Trzydzieści lat później, również 7 paź-
dziernika, Ivo Pogorelić wystąpił w Bielsku – Białej. Kon-
certem fortepianowym e-mol opus 11 Fryderyka Chopina 
zainaugurował XV Festiwal Kompozytorów Polskich. To 
był dzień moich urodzin. Bilet na koncert był prezentem ode 
mnie – dla mnie. 
Siedziałam w XI rzędzie i czekałam na chłopaka w białej ko-
szuli z rozwichrzoną czupryną. Przy fortepianie zasiadł po-
stawny mężczyzna w czarnym garniturze. Domyśliłam się, 
że króciutko przystrzyżone włosy muszą już być szpakowa-
te.  - Kurcze, przecież nie tylko mnie przybyły trzy dychy – 
odkryłam nagle. Wystarczyło, że Pogorelić położył palce na 
klawiaturze, pozwolił im się „rozszopenić” i znów stał się 
tamtym 22 - letnim chłopakiem, a ja tamtą 21 – letnią dziew-ą dziew-dziew-
czyną. Znów robił ze mną, co chciał.
Pierwszy raz słuchałam koncertu e-mol op.11 na żywo. Pia-
niście towarzyszyła orkiestra Sinfonia Varsovia dyrygowana 
przez Jacka Kaspszyka.
Pierwszy raz słyszałam, by część drugą – Romance: larghetto 
ktoś zagrał tak zmysłowo. Czułam delikatny dotyk dźwię-
ków. Gładziły moje dłonie, muskały usta, wplątały się 
w kosmyk włosów… Oddech pogubił rytm.
- Jezus Maria! – ocknęłam się. Przecież ja okłamywałam mo-łam mo- mo-
ich uczniów. Nagadałam im o tych wierzbach płaczących, 
o tej dojmującej tęsknocie i ukochaniu ojczystej ziemi… Nie 
dość, że okłamałam, to jeszcze popełniłam grzech utrwalania 
stereotypu. Tamtego październikowego wieczoru Ivo Pogo-
relić opowiedział mi o Fryderyku Chopinie – mężczyźnie. 
Czułym, delikatnym, zmysłowym.

Październik 2021. XVIII edycję Konkursu Chopinowskiego 
śledziłam w prywatnej loży. To znaczy… w łóżku, w  pi-
żamie, z telefonem w ręku. Gdybym miała wybór między 
łóżkiem a filharmonią i tak wybrałabym to pierwsze roz-
wiązanie. Dzięki doskonałej realizacji transmisji on-line mo-
głam zobaczyć to, czego nie zobaczyłabym na żywo. Choćby 
całą paletę ludzkich emocji malowanych na twarzach przez 
dźwięki. Miałam wrażenie, jakby ten gniew, cierpienie, roz-
kosz, zachwyt, zadziwienie… też były zapisane w nutach. 
Z perspektywy sali filharmonii nie dostrzegłabym kropelek 
potu padającego niczym deszcz z twarzy Martina Garcii, gdy 
grał koncert f-mol. No i najważniejsze, nie mogłabym przy-
glądać się dłoniom pianistów. Muzyka to nie tylko dźwięki, 
to teatr, w którym dłonie grają zawsze główne role. Zbliżenia 
kamery dawały mi możliwość ich obserwacji. Wydało mi się 
to niezwykłe, jakie możliwości tkwią w długich delikatnych 
palcach o właściwościach plasteliny. Palcach, które potrafią to 
biegać jak oszalałe, to skakać, to snuć się po klawiaturze, albo 
walić w nią jak młotem. 
Pomyślałam wtedy, że kiedyś te palce służyły człowiekowi-
zaledwie do wspinania się po drzewach, a teraz potrafią grać 
na fortepianie. Każdy kolejny występ budził mój zachwyt 
nad rozwojem i możliwościami człowieka, choć nie każdy 
wyzwalał we mnie te emocje, co kiedyś Ivo Pogorelić, a teraz 
Bruce Liu.

O czym szumią wierzby, o czym szumię ja

Październik 1980. W telewizji leciał Konkurs Chopinowski. To była X jego edycja. Ani muzyka, ani pianiści nie byli w sta-
nie oderwać domowników od ich banalnych zajęć. Sonaty i etiudy stanowiły mimowolne, nie budzące żadnego zainte-
resowania tło do cotygodniowego szorowania drewnianej podłogi, czy skubania kury ubitej na rosół. Nikt nie próbował 
nawet szukać czegoś ciekawszego na innym kanale, bo ich ilość ograniczała się do dwóch. Więc sobie leciało…

Okładka płyty z 1980 roku
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Prezydent Polski, wręczając główną nagrodę XVIII Konkursu 
Chopinowskiego Bruceowi Liu, przyznał szczerze, że zwy-
cięzcy nie słyszał, co mogło dziwić, bo Internet daje w tym 
zakresie nieograniczone możliwości. Potem wygłosił prze-
mówienie. Paweł Lęcki – nauczyciel polonista, którego profil 
na facebooku cieszy się dużą popularnością, podzielił frag-
ment tej wypowiedzi na wersy, nadając jej tym samym formę 
wiersza. I wybrzmiał on tak: 

Andrzej Duda 
 

„O czym szumią wierzby” 
 

Jesteśmy dumni z tego,  
że Chopin był Polakiem, 

pochodził z naszego kraju  
i stąpał po polskiej ziemi. 

 
Słyszymy w tej muzyce Polskę. 

 
Kiedy ją słyszymy,  

widzimy płynącą Wisłę,  
pochylone wierzby, 

widzimy pola,  
tak charakterystyczne  

dla naszego kraju krajobrazy. 
 

Tak naprawdę 
Chopin jest Polakiem,  

ale jego muzyka nie jest 
muzyką polską dzisiaj. 

 
Dzisiaj pobrzmiewa w niej, 

być może, 
rozszalały ocean,  

na którym żeglarze  
walczą o przetrwanie swojej łodzi. 

 
Być może gdzieś wysokie szczyty, 

gdzieś w wysokich górach  
szumi wiatr w drzewach, 
których w Polsce nie ma. 

Wysłuchałam słów padających ze sceny filharmonii war-
szawskiej transmitowanych na cały świat. Pomyślałam sobie 
wtedy, że dźwięki muzyki są czymś o wiele doskonalszym 
niż słowo. Prezydent udzielił mi też ważnej lekcji. Gdy braku-
je słów (albo wiedzy), warto przemówić milczeniem.
Jak zachowałabym się, gdyby to mnie przyszło wręczyć na-
grodę Ivo Pogorelićowi lub Bruceowi Liu? 
Podeszłabym i  pokłoniłabym się… w ciszy! Moje milczenie, 
mój ukłon byłyby wyrazem podziwu i szacunku dla talentu 
pianisty, hołdem dla pamięci Chopina.

Jadwiga Janus

Ponadto w Igrzyskach uczestniczyło 18. szkolnych kolegów 
i koleżanek rozpoczynających wspinanie na ściankach. Byli to 
uczniowie młodszych klas, którzy mieli możliwość wspinania 
się na ściance pod okiem profesjonalnych instruktorów oraz 
próby sił na specjalnie dla nich przygotowanym gimnastycz-
nym torze przeszkód. Wszyscy powrócili z bagażem niesa-
mowitych wrażeń i emocjonujących przeżyć. Cieszymy się, że 
udział w zawodach podniósł umiejetności sportowe, zapalił 
ducha walki w naszych uczniach i wzmocnił wiarę we własne 
możliwości. Gorąco zachęcamy rodziców do korzystania ze 
wspinania jako ciekawej formy rehabilitacji dla swoich dzieci.

Źródło: OSW w Kaczynie

Wspinanie po medale

Wszyscy słyszymy, że powinniśmy ciągle piąć się w górę. 
Kamila, Kasia, Tomek, Piotrek i Dawid – uczniowie 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie wzięli so-
bie to do serca! Stanęli w szranki wraz ze 177. zawodnikami 
z całej Polski w II Igrzyskach Wspinaczkowych. Wydarzenie 
odbyło się 12 października w obiekcie sportowym Avatar 
Centrala Ruchu w Krakowie.  Nasi zawodnicy w zaciętych 
zmaganiach wywalczyli złoty i dwa brązowe medale.

Oliwia Włodarczyk
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Na Uniwersytecie Trzeciego Wieku 
o bezpieczeństwie seniorów

Na pierwszym po inauguracji wykładzie 20 października 
aspirant sztabowy Rafał Tlałka z Komisariatu Policji w An-
drychowie poruszył temat bezpieczeństwa osób star-
szych. 

Temat ten jest ważny, bo jak wynika z powyższego wykresu, 
80% osób oszukanych metodą „na wnuczka” i „na policjanta” 
skończyło 80 lat. Niestety obie podane wyżej, ogólnie znane 
metody oszukiwania osób starszych, nie wyczerpują katalo-
gu przestępczego procederu. Wykładowca omówił także spo-
soby „na prokuratora”, „na przedstawiciela opieki społecznej 
lub fundacji”, „na uzdrowiciela” i inne.
Do terenu działania andrychowskiego Komisariatu Policji na-
leżą gminy Andrychów i Wieprz. W całym roku 2020 doszło 
na tym terenie do 25 usiłowań oszustwa, a wśród nich 22 
„na policjanta”, 1 – „na wnuczka” i 1 – „na innego członka 
rodziny”. Niestety raz oszuści odnieśli sukces, kradnąc 
metodą  „na wnuczka” 30.000 zł.
Przedstawiciel Policji przestrzegł też przed innymi metoda-
mi manipulacji, np. przed nakłanianiem do podpisywania 
niekorzystnych lub wręcz oszukańczych umów, szczególnie 
podczas specjalnie urządzanych prezentacji w restauracjach, 
lub wycieczek. Wykładowca przypomniał, że istnieje prawo 
pisemnego odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej 
zawarcia.
Następnie przedmiotem wykładu były oszustwa interne-
towe, a ponadto wykładowca zwrócił uwagę na konieczną 
ostrożność przy posiłkowaniu się bankomatem, bo i tu zda-
rzają się wyrafinowane przestępstwa.

Przedstawiciel Policji zwrócił też słuchaczom uwagę na nie-
bezpieczeństwa związane z nasilonym ruchem drogowym.

Andrzej Fryś
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wokół nas

Bo też tematyka przynależności Polski do Unii Europejskiej 
dotyczy w jakimś stopniu każdego Andrychowianina. Prze-
cież właśnie tu, w naszej gminie wykonano cały szereg inwe-
stycji przy wsparciu funduszy europejskich sięgającym dzie-
siątek milionów złotych, zaś rolnicy z poszczególnych sołectw 
korzystają z dopłat, które właśnie z tych funduszy pochodzą. 
Bardzo ważną sprawą jest także to, że możemy po znacznej 
części kontynentu europejskiego podróżować posługując się 
wyłącznie dowodem osobistym. Młodzież korzysta z progra-
mu Erasmus i studiuje bez większych ograniczeń za granicą. 
Nie wolno też zapominać o stronie politycznej – w znacznej 
mierze dzięki istnieniu struktur zjednoczonej Europy prze-
żywamy obecnie najdłuższy od wieków okres, gdy państwa 
naszego kontynentu nie prowadzą między sobą wojen, zaś 
ustawodawstwo Unii Europejskiej gwarantuje poszanowanie 
naszych praw obywatelskich, niezależnie od narodowości, 
czy religii jaką wyznajemy.
Dlatego apeluję do naszych Czytelników: nie dajmy się z Unii 
Europejskiej wyprowadzić. Nie wierzmy politykom, którzy 
mówią „o okupacji brukselskiej”, nie pozwólmy im na szukanie 
„rozwiązań drastycznych”. Polska musi być w Unii Europej-
skiej, bo tu jest jej miejsce.

Andrzej Fryś 

Andrychów w Polsce, 
Polska – w Europie!

Andrychowskim okiem

Zarówno zgodnie z nadtytułem „Andrychowskim okiem”, 
jak i z zasadą „pilnuj szewcze kopyta” powinienem zaj-
mować się w tym felietonie tematyką dotyczącą naszego 
miasta i gminy. Czytelnicy zechcą wybaczyć, że kolejny 
raz zrobię to tylko częściowo.

Wystawę otworzyli Alfred Karelus (prezes TMZW) oraz 
Grzegorz Giermek (komisarz pleneru).
– Specyfika malarstwa plenerowego wymaga od artysty 
czynnego kontaktu ze środowiskiem, które ma podstawo-
wy wpływ na kształt procesu twórczego. Wielobarwność 
pejzażu, regionalnej kultury i obyczajowości zadecydowała 
o atrakcyjności i podstawowych walorach Nadskawia (…) 
TMZW było organizatorem kilkudziesięciu plenerów, od kil-
ku lat tradycję tą kontynuuje Grupa Plastyków „Nadskawie”, 
pod jej egidą towarzystwo zorganizowało już trzeci plener 
Nadskawia – czytamy w folderze towarzyszącemu wystawie.
Uczestnikami pleneru, który odbywał się od 20 do 26 wrze-
śnia 2021 r. w Rzykach byli: Ilona Primus, Małgorzata Wój-
towicz-Cichoń, Elżbieta Siwek, Urszula Dąbrowa (Nad-
skawie), Kazimierz Jończy, Zbigniew Jurczak, Stanisław 
Śledziński, Antoni Korycik, Rafał Lenart (Nadskawie), 
Zbigniew Bury (Nadskawie) oraz Grzegorz Giermek (Nad-
skawie). Plener zorganizowano przy wsparciu finansowym 
Starostwa Powiatowego w Wadowicach.
Wystawa prezentowana będzie do końca listopada 2021 r. 
Zapraszamy!                                                      p Fot. Anna Płonka

Wystawa poplenerowa TMZW

22 października w Czytelni Mieszczańskiej Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Wadowckiej (ul. Krakowska 8) odbyło się 
otwarcie poplenerowej wystawy malarstwa. W powiatowym 
plenerze organizowanym przez TMZW brali również udział 
artyści z naszej gminy: Kazimierz Jończy i Zbigniew Bury.
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Z lektury starych „Nowin”

Zapraszamy do krótkiego przeglądu artykułów, które można znaleźć w archiwalnych listopadowych numerach Nowin 
Andrychowskich. Przypomnimy, jak otwierano w Andrychowie Bank PKO BP, przyjrzymy się również sytuacji „paszporto-
wej” w mieście na początku lat 90. i zmianom, jakim ulegał Park Miejski. Wybierzemy się ponadto na Ogólnopolski Prze-
gląd Piosenki Turystycznej „PIOSTUR”, który po raz pierwszy odbył się w Andrychowie w 1993 r. Przypomnimy o kweście 
na renowację zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Komunalnym, która w tym roku obchodzi jubileusz 20-lecia.

Wybrała i opracowała Daria Rusin
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Propozycje książkowe Miejskiej Biblioteki Publicznej

Propozycje płytowe sklepu muzycznego „Mikrus”

Kraków, rok 1900. Upłynąwszy pod  
znakiem wielkich przemian społecz-
nych i gospodarczych, wiek XIX zbliża 
się ku końcowi. W stolicy Małopolski 
rodzą się nowe trendy – Młoda Polska, 
dekadencja, secesja. W kawiarniach i re-
stauracjach o sprawach metafizycznych 
rozprawiają artyści, literaci i filozofo-
wie. Na salonach, nieco nadgryziona już 
zębem czasu arystokracja niestrudzenie 
podejmuje kolejne gorące tematy towa-
rzyskie.  [sklep.kacperryx.pl]

Bestsellerowa seria na rynku skandy-
nawskim. Pewnej nocy do domu uwiel-
biającej tajemnice i opowieści o dalekich 
stronach dziewczynki trafia dziwny 
gość. Zabiera Sonję do niebezpiecznej 
i niezwykłej krainy... Za sprawą ma-
gii bohaterka trafia do miejsca, które 
w niczym nie przypomina współcze-
snej Norwegii, ale nosi je w swoim sercu 
każdy, kto kiedykolwiek doświadczył 
wpływu świateł Północy. Tak rozpo-
czyna się przygoda pełna potworów, 
wikingów i walki o dobro. [egmont.pl]

Malin Falch
Światła północy. W dolinie trolli

Emma Mills
 Niemożliwa para

Rozbrajająca historia o przyjaźni i miłości. 
Prawdziwa, szczera i śmieszna aż do bólu. 
Gideon to gwiazda amatorskiego teatru, 
najpopularniejszy chłopak w szkole i autor 
najlepszych tekstów, jakie można usłyszeć 
z ust faceta. Charyzma aż od niego bije. Iris 
jest bogata, złośliwa i nieznośna. I niczym 
się nie przejmuje. Tymczasem Claudia po-
ważnie podchodzi do nauki i przyjaźni, 
jest bardzo oddana rodzinie, uwielbia gry 
komputerowe i ciężko pracuje na swoje 
kieszonkowe. Wie, że na wszystko trzeba 
zarobić. [mediarodzina.pl]

Biały towar
Mariusz Wollny 

(Sprawy Komisarza Mohra t. 1)

Z pewnością nie byłam nawet blisko miej-
sca, w którym chciałam się znaleźć gdy za-
czynałam trzy lata temu. Właściwie byłam 
zupełnie gdzie indziej. Polegałam na ruty-
nie i konsekwencji w swoich działaniach, 
by czuć się bezpiecznie, zawsze tak robiłam. 
A jednak świadomie, a nawet z pełną preme-
dytacją rzucam się w labirynt absolutnego 
bałaganu i wewnętrznego zamętu. W trak-
cie tej drogi poznałam wiele trudnych prawd 
o sobie. [empik.com]

Powrót stulecia! Legendarna szwedzka 
grupa ABBA wydaje pierwszy od 40 lat 
całkowicie nowy album studyjny. Na 
„VOYAGE” znajduje się 10 premiero-
wych nagrań ikonicznego skandynaw-
skiego zespołu. ABBA to szwedzki ze-
spół muzyczny, który powstał w 1972 r. 
Nazwę tworzą pierwsze litery z imion 
wokalistów. Działalność grupy przypa-
dała na lata siedemdziesiąte i trwała aż 
do roku 1982, kiedy to zespół rozwiązano. 
[empik.com]

To trzeci album studyjny zespołu Or-
ganek. Postnowoczesna mieszanka 
rock’n’rolla, post punka, electro oraz 
dosadnych tekstów Tomasza Organka 
dają wybuchowe połączenie. Tomasz 
Organek jest polskim wokalistą, gita-
rzystą i autorem tekstów oraz jednym 
z założycieli zespołu SOFA.
[empik.com]

Adele 
„30”

ABBA 
„Voyage”

Organek 
„Na razie stoję, na razie patrzę” 
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Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Andrychowie

ul. Metalowców 10, Gabinet 2-03

LISTOPAD 2021

8.11.2021 r. (poniedziałek) 8:30-12:30 
10.11.2021 r. (środa) 8:00-12:30

15.11.2021 r. (poniedziałek) 11:00-15:00 
17.11.2021 r. (środa) 14:30-19:00 

18.11.2021 r. (czwartek) 14:30-19:00
29.11.2021 r. (poniedziałek) 14:30-18:30

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

Sami zobaczcie, jaki świat zbudował Paweł Gąsiorek na rap-
tem czterech metrach kwadratowych. Jest tam kilkadziesiąt 
metrów torów, dziesiątki lokomotyw i wagonów, wiadukty 
mosty, sieci trakcyjne, semafory, budynki stacyjne, przejazdy 
i rogatki na nich. Ale całość uzupełnia kilkadziesiąt domów, 
a obok nich niezliczona ilość maleńkich postaci. Ktoś kosi tra-
wę (i porusza się), ktoś łowi ryby, rąbie drwa, spaceruje, kłóci 
się z żoną… Jednym słowem cały mikro świat w skali TT, bo 
tak w modelarstwie określa się modele w skali 1 do 120. 
Szczególne wrażenie robi to wszystko, gdy gaśnie światło 
i całe miasteczko lśni własnymi światłami domów, ulic, mo-
stów i pojazdów. 
O Pawle Gąsiorku pisał niedawno, i to w dużym artykule, 
portal Onet. Makieta, którą możecie zobaczyć na You Tube 
(https://www.youtube.com/watch?v=rqcUv3VkHtU) po-
wstawała przez kilkanaście lat i pochłonęła tysiące godzin 
pracy i dziesiątki tysięcy złotych.              n

Świat w skali TT

Gościem Radia Andrychów był kęczanin Paweł Gąsiorek 
– rozmawialiśmy o jego czterometrowej makiecie kole-
jowej. Kilku słuchaczy upomniało się o film, do którego 
dostęp na You Tube obiecaliśmy podczas audycji. Zatem 
na dole, pod artykułem zamieszczamy go.
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ogłoszenie

* do wylicytowanych cen doliczony zostanie należ-
ny 23% podatek VAT - zgodnie z art. 41 ust. 1 usta-
wy o podatku od towarów i usług.
Uzasadnienie wyboru rodzaju przetargów:W związ-
ku z uzyskanym przez Gminę dofinansowaniem 
projektu pn. „Rozbudowa strefy aktywności gospo-
darczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych 
terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebu-
dowę infrastruktury drogowej w strefie” w prze-
targach mogą brać udział wyłącznie podmioty 
spełniające kryteria dla mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw w rozumieniu Załącznika nr 1 do 
Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomo-
cy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowa-
niu art. 107 i 108 Traktatu.
Opis nieruchomości:
W/w nieruchomości zlokalizowane są w strefie ak-
tywności gospodarczej miasta Andrychowa oraz 
w obszarze Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej, podstrefa Andrychów, zarządzanej przez 
Krakowski Park Technologiczny Spółka z o.o., które-
mu przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości. 
Działki o kształtach zbliżonych do prostokątów poło-
żone w rejonie skrzyżowania ulic: Biała Droga i Stre-
fowa. W ewidencji gruntów i budynków sklasyfiko-
wane jako RIVa. Obecnie na zbywanym terenie 
realizowana jest inwestycja pn. „Rozbudowa strefy 
aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez 
uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz 
rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej 
w strefie – projekt naprawczy”, która wykonana zo-
stanie w planowanym terminie do 31 maja 2022 r. 
Zbywane działki mają bezpośredni dostęp do sieci 
uzbrojenia (woda, gaz, energetyka, kanalizacja sani-
tarna oraz deszczowa), a dojazd do nich odbywał się 
będzie wewnętrznymi drogami dojazdowymi. Zain-
teresowane podmioty mogą zapoznać się z doku-
mentacją projektową zgodnie z którą realizowana 
jest w/w inwestycja oraz dokonać oględzin przed-
miotowych nieruchomości (po wcześniejszym tele-
fonicznym ustaleniu terminu).
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego dla części Gminy Andrychów w za-
kresie parcel położonych w Andrychowie, zatwier-
dzonym Uchwałą Nr XLIX-463-06 Rady Miejskiej 
w Andrychowie z dnia 28 września 2006 r. (z późn.
zm.) w/w działki znajdują się w terenie ozn. symbo-
lem:
A5.2/3.P2/TIG,P3,P4,P5,ZP1 - „tereny zabudowy 
techniczno-produkcyjnej przemysłu ciężkiego”. 
Przeznaczenie dopuszczone w granicach terenu: 
“tereny infrastruktury technicznej gazownictwa”, 
“tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej i usług 
przemysłowych”, “tereny zabudowy techniczno-
-produkcyjnej usług materialnych”, “tereny zabu-
dowy techniczno-produkcyjnej usług magazynowo-
-składowych”, “tereny zieleni urządzonej”. Dokładne 
informacje dotyczące przeznaczenia dla tego terenu 
można uzyskać bezpośrednio w tut. Urzędzie, Rynek 
15, pok. 115 – Wydział Architektury i Urbanistyki. 
Zbywane działki nie są przedmiotem zobowiązań 
i wolne są od obciążeń.
Na Nabywcach nieruchomości ciążyć będzie obo-
wiązek prawidłowego posadowienia wszystkich 
projektowanych obiektów kubaturowych i dro-
gowych, objętych w zakresie zagospodarowania 
działki inwestycyjnej, w taki sposób, aby spełnione 
były warunki stateczności dla przyjętych rozwiązań 
projektowych. Dodatkowo Nabywca nieruchomo-
ści (przyszły inwestor) zobowiązany jest do przed-
stawienia w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa 
stosownych obliczeń stateczności we wszystkich 
punktach charakterystycznych planowanego za-
gospodarowania działki inwestycyjnej, jak rów-
nież potwierdzających stateczność przyległej 

infrastruktury strefy (murów oporowych, układu 
drogowego, sieci itd.) Przedmiotowe obliczenia 
stateczności wraz z projektem zagospodarowania 
podlegać będą zaopiniowaniu i uzgodnieniu w tut. 
Urzędzie, Rynek 16, I piętro, pok. 121 – Wydział In-
westycji i Drogownictwa. Szczegółowe informacje 
w tym zakresie można uzyskać również pod nume-
rem tel. 603-308-273.
Warunki sprzedaży:
1. W strefie mogą zostać ulokowane mikro, małe 
i średnie przedsiębiorstwa, które wybudują budynki 
i/lub obiekty budowlane przeznaczone na działal-
ność produkcyjną i usługową, bez możliwości lo-
kowania obiektów mieszkaniowych, turystycznych 
oraz handlowych. Jako obiekt handlowy rozumiany 
będzie obiekt stanowiący całość techniczno-użytko-
wą przeznaczony do sprzedaży detalicznej towarów. 
Specjalna Strefa Ekonomiczna przeznaczona jest dla 
wszystkich firm z sektora tradycyjnego przemysłu 
(z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in. 
alkohol, wyroby tytoniowe, stal, energię elektrycz-
ną i gaz) oraz niektórych firm z sektora usług, do 
których należą: usługi informatyczne, badawczo-
-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych 
i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usłu-
gi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji 
podatkowych), usługi w zakresie badań i analiz tech-
nicznych, usługi centrów telefonicznych.
2. Na podstawie art. 57 § 2 k.c. w umowie sprze-
daży każdy z Nabywców nieruchomości zobowiąże 
się wobec Gminy Andrychów, że nie dokona zbycia 
prawa własności nabytej nieruchomości do końca 
marca 2028 r. na rzecz podmiotu niespełniającego 
kryteriów, o których mowa w pkt 1. W razie niewy-
konania tego zobowiązania, Nabywcy ponosić będą 
odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Gminy 
Andrychów w wysokości nie mniejszej niż kwota, 
którą Gmina Andrychów będzie zobowiązana zwró-
cić - Instytucji Zarządzającej Regionalnym Progra-
mem Operacyjnym Województwa Małopolskiego 
- w związku z niedotrzymaniem warunków umowy 
o dofinansowanie projektu, o którym mowa wyżej.
3. Nabywcy nieruchomości zobowiązani będą do 
zagospodarowania działek w terminie 3-ch lat od 
dnia wydania nieruchomości poprzez wybudowa-
nie budynku i/lub obiektu budowlanego, o których 
mowa w pkt 1, jednocześnie zgodnego z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Zakończenie budowy winno być udokumentowane 
przedłożeniem pozwolenia na użytkowanie obiektu 
będącego przedmiotem inwestycji. W przypadku 

niedotrzymania przez Nabywcę tego terminu zo-
stanie naliczona kara umowna w wysokości 30 % 
ceny sprzedaży brutto. Możliwość naliczenia przez 
sprzedającego wyżej określonej kary umownej za-
pisana zostanie w notarialnej umowie sprzedaży 
i zabezpieczona ustanowieniem hipoteki wpisanej 
w księdze wieczystej na 1-szym miejscu. Naliczenie 
kar nie wyklucza możliwości dochodzenia odszko-
dowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary 
umownej, na zasadach ogólnych, w szczególności 
gdy Gmina Andrychów będzie zobowiązana zwrócić 
dofinansowanie z projektu pn. „Rozbudowa strefy 
aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez 
uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz 
rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej 
w strefie” z powodu niedotrzymania warunków 
umowy o dofinansowanie.
4. W razie przeniesienia prawa własności na mikro, 
małego lub średniego przedsiębiorcę i niedotrzy-
mania przez kolejnego (kolejnych) Nabywców nie-
ruchomości terminów zagospodarowania działek, 
kary umowne ciążą nadal na pierwotnym Nabywcy.
5. Nabywca przy umowie sprzedaży ustanowi nie-
odpłatną i nieograniczoną w czasie służebność 
korzystania i dysponowania z sieci uzbrojenia pod-
ziemnego (energetycznej, gazowej, teletechnicznej, 
wodociągowej i kanalizacyjnej) przebiegającej przez 
sprzedawane działki i zapewni służbom specjali-
stycznym swobodny dostęp do tych sieci w celu ich 
konserwacji, modernizacji, remontu czy wymiany, 
a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją prze-
łoży sieci uzbrojenia podziemnego na własny koszt 
w uzgodnieniu z właścicielami sieci.
6. W umowie sprzedaży nieruchomości, Gmina An-
drychów zastrzeże na swoją rzecz prawo pierwoku-
pu nieruchomości.
7. Warunkiem wpięcia do kanalizacji deszczowej bę-
dzie wybudowanie w obrębie każdej z działek urzą-
dzeń do retencji wód opadowych na czas deszczu 
nawalnego, pozwalających na zatrzymanie przez 
okres 1 doby 50% ilości wody opadowej 15 minu-
towej.
Warunki przystąpienia do przetargu:
W przetargach mogą brać udział podmioty spełnia-
jące w/w kryteria, które wpłacą wadium w formie 
pieniądza w wysokości podanej w powyższej tabeli 
przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miej-
skiego w Andrychowie nr 82 8110 0000 2001 0000 
1225 0002 prowadzony przez ABS Bank Spółdziel-
czy w Andrychowie w taki sposób, aby najpóźniej 
w dniu 8 grudnia 2021 r. wadium znajdowało się na 
rachunku Urzędu. W tytule przelewu należy wpisać 
numer działki.
Złożenie na piśmie do dnia 8 grudnia 2021 r. w Wy-
dziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15, 
pok. 112 lub 113 zgłoszenia uczestnictwa w prze-
targu wraz z dokumentacją zawierającą:
A) aktualny odpis z właściwego rejestru, a w przy-
padku cudzoziemców (w myśl ustawy z dnia 24 
marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców) odpis z właściwego rejestru prze-
tłumaczony przez tłumacza przysięgłego. Cudzozie-
miec zobowiązany jest do ustalenia we własnym za-
kresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem 
przetargu wymaga uzyskania zezwolenia właściwe-
go ministra,
B) oświadczenie oferenta, że jest podmiotem 
spełniającym kryteria dla mikro, małych i śred-
nich przedsiębiorstw w rozumieniu Załącznika nr 
1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre ro-
dzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, tj. zatrud-
nianie mniej niż 250 pracowników, przy rocznym 
obrocie nie przekraczającym 50.000.000 EUR a/lub 

6900/5

Burmistrz Andrychowa ogłasza trzy I-sze przetargi ustne ograniczone do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na 
sprzedaż działek położonych w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, podstrefa Andrychów.

Lp. Nr działki Pow. działki Księga Wieczysta Cena wywoławcza Wysokość wadium Data i miejsce przetargu Godzina

1 6901/4 0,7671
KR1W/00070496/4

917.000,00 100.000,00 15 grudnia 2021 
Andrychów, Rynek 15,
II piętro sala konferencyjna

1000

2 6900/4 0,3759 450.000,00 50.000,00 1100

3 6900/5 0,6147 735.000,00 80.000,00 1200
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Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w Andrychowie przy ul. Żwirki i Wigury, składająca 
się z działek nr 1423/22 o pow. 0,0053 ha oraz nr 1423/25 o pow. 0,1862 ha, objęta księgą wieczystą nr 
KR1W/00045848/3. Zbywane działki są niezabudowane, położone w odległości ok. 1200 m od centrum 
miasta. Najbliższe otoczenie stanowią grunty niezabudowane – łąki, zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna, grunty zabudowane usługowo oraz kaplica. Działki tworzą jeden kompleks gruntów, nieogrodzo-
ny o kształcie regularnym – szerokość kompleksu wynosi od 9 m w części zachodniej (dojazd) do ok. 19-22 
m w pozostałej części. Nieruchomość przylega do drogi asfaltowej (Żwirki i Wigury) – droga powiatowa. 
Dojazd do nieruchomości odbywa się po działce nr 1423/22, częściowo przez chodnik o nawierzchni 
z kostki brukowej. Pas drogowy (jezdnia i chodnik) nie znajdują się na terenie kompleksu. Teren jest płaski, 
porośnięty trawą. Sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz energetyczna biegnie w odległości do kilkunastu 
metrów od granicy kompleksu (w pasie drogowym ulicy Żwirki i Wigury), zaś sieć gazowa w odległości ok. 
40 m (w pasie drogowym ul. Tkackiej).
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań i wolna jest od obciążeń. Dział I-Sp, III i IV księgi wieczy-
stej KR1W/0045848/3 wolne są od wpisów dotyczących zbywanych działek. Przetarg (licytacja) odbędzie 
się 8 grudnia 2021 r. o godz. 11-tej w budynku Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15, II piętro, 
sala konferencyjna.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 13 października 2021 r. Zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego dla fragmentu Gminy Andrychów – osiedle Żwirki i Wigury, zatwierdzonym 
Uchwałą Nr XLVIII-453-02 Rady Miejskiej w Andrychowie z 24 kwietnia 2002 r. z późn. zm., działka ozn. 
nr 1423/22 znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem: O1 Z1/2 – ulica zbiorcza wraz z urządze-
niami infrastruktury technicznej, natomiast działka ozn. nr 1423/25 znajduje się w terenie oznaczonym 
symbolem: 13 MN, UH, UG – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług handlu 
i gastronomii.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 260.440,00 zł netto (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt ty-
sięcy czterysta czterdzieści 00/100). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony należny 23% podatek VAT, 
zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W przetargu mogą brać udział podmio-
ty, które wpłacą wadium w wysokości 26.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy 00/100) 
w formie pieniądza lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Andrychowie nr 82 8110 
0000 2001 0000 1225 0002 prowadzony przez ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie w taki sposób, aby 
najpóźniej w dniu 1 grudnia 2021 r. wadium znajdowało się na rachunku.
Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa potwierdza wniesienie wadium przez jego uczestników, 
którzy winni przedłożyć komisji dowód tożsamości oraz oświadczenie, że zapoznali się ze wszystkimi wa-
runkami przetargu. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową 
wspólność majątkową do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku 
uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka 
o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej 
przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę ustaloną w przetargu. 
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełno-
mocnictwa uprawniającego do udziału w postępowaniu przetargowym. Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi 
w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym 
uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (bez odsetek), w ciągu 3 dni od odwo-
łania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowia-
dający formie wnoszenia.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje 
co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy 
przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem 
w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości winna zostać wpłacona jednorazowo przed zawarciem umo-
wy notarialnej. Przed podpisaniem umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku 
bankowym Gminy Andrychów. O terminie zawarcia umowy notarialnej Nabywca zostanie zawiadomiony 
w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umowy notarialnej, w tym opłat 
sądowych ponosi Nabywca. W przypadku, gdy Nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec 
w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości Nabywca winien przedłożyć zezwole-
nie jeżeli jego uzyskanie wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. Nabywca przejmuje nieruchomość 
w istniejącym stanie prawnym i faktycznym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia lub wznowienia gra-
nic działki pokrywa koszty prac geodezyjnych. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości 
można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Andrychowie, 
Rynek 15 (I piętro, pok. 112 lub 113) w godzinach pracy Urzędu osobiście lub telefonicznie pod nr 33-842-
99-55 lub 33-842-99-56. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu www. 
andrychow . eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Andrychowie www.bip.malo-
polska.p l /umandrychow/ , jak również w siedzibie i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andrycho-
wie. Burmistrz Andrychowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Źródło: UM w Andrychowie

Burmistrz Andrychowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości położonej w Andrychowie przy ul. Żwirki i Wigury.

całkowitym bilansie rocznym nie przekraczającym 
43.000.000 EUR,
C) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami 
przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o za-
poznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nie-
ruchomości i gotowości jej nabycia bez zastrzeżeń 
w obecnym stanie,
D) dowód wpłacenia wadium.
Druki zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz 
z oświadczeniami dostępne są w Wydziale Geode-
zji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Andrychowie, Rynek 15 (I piętro, pok. 
112 lub 113).
Komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci speł-
niają warunki i kwalifikuje ich do uczestnictwa 
w przetargach. Listę osób zakwalifikowanych do 
każdego z przetargów wywiesza się w siedzibie 
urzędu nie później niż 1 dzień przed wyznaczonym 
terminem przetargu oraz zamieszcza się w BIP. 
Przetargi zostaną przeprowadzone w drodze licy-
tacji. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy 
przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem 
w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetargi 
mogą się odbyć, chociażby zakwalifikowano do 
każdego z przetargów tylko jednego oferenta speł-
niającego warunki określone w ogłoszeniu. 
Uczestnicy przetargu, którzy wpłacili wadium 
uczestniczą w przetargu osobiście lub przez peł-
nomocnika upoważnionego do tego notarialnie, 
w przypadku zaś osób prawnych w przetargu 
uczestniczą osoby umocowane do działania 
w imieniu tych osób prawnych. Osoby uczestni-
czące w przetargu przedkładają Komisji dowody 
tożsamości. Małżonkowie osobiście biorą udział 
w przetargu lub okazują pisemną zgodę drugiego 
współmałżonka lub składają oświadczenie o naby-
waniu nieruchomości z majątku odrębnego. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który dany 
przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia 
nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w ra-
zie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, 
od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym 
uczestnikom przetargów wadia zostaną zwrócone 
niezwłocznie (bez odsetek), w ciągu 3 dni od od-
wołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończe-
nia wynikiem negatywnym przetargów, w sposób 
odpowiadający formie wnoszenia.
Wylicytowana cena sprzedaży każdej z nieru-
chomości powiększona o należny 23% podatek 
Vat winna zostać wpłacona jednorazowo przed 
zawarciem umowy warunkowej, a środki finanso-
we winny znajdować się na rachunku bankowym 
Gminy Andrychów przed jej podpisaniem. O ter-
minie zawarcia umowy notarialnej każdy Nabywca 
zostanie zawiadomiony w terminie do 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządze-
nia umów notarialnych, w tym opłat sądowych 
ponoszą Nabywcy.
Każdy z Nabywców przejmie nieruchomość w ist-
niejącym stanie prawnym i faktycznym, a w przy-
padku konieczności rozgraniczenia, wznowienia 
granic działek lub aktualizacji mapy zasadniczej 
pokryje koszty prac geodezyjnych. Ewentualna 
przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej, 
zgodnie z potrzebami przyszłej inwestycji odbywać 
się będzie na koszt każdego z Nabywców.
Przedsiębiorcy, którzy zamierzają korzystać ze 
wsparcia winni przed przystąpieniem do przetargu 
skontaktować się z Krakowskim Parkiem Technolo-
gicznym Spółka z o.o., 30-394 Kraków ul. Podole 60 
(tel. +48 126401940, mail: strefa@kpt.krakow.pl, 
który zarządza strefą, opracowuje plany rozwoju 
strefy oraz wydaje decyzje o wsparciu inwestycji.
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych 
działek można uzyskać w Wydziale Geodezji i Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Andrychowie, Rynek 15 (I piętro, pok. 112 lub 
113) w godzinach pracy Urzędu osobiście lub te-
lefonicznie pod nr 33842-99-55 lub 33842-99-56.
Ogłoszenie o przetargach zamieszczone jest na 
stronie internetowej Urzędu www.andrychow.eu 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Andrychowie www.bip.malopolska.
pl /umandrychow/, jak również w siedzibie i na 
tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andry-
chowie.
Burmistrz Andrychowa zastrzega sobie prawo od-
wołania każdego z przetargów z ważnych powo-
dów.

Źródło: UM w Andrychowie
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Beskid jesienią ma póki co tylko jedną porażkę na koncie,  
i to taką z gatunku „na własne życzenie”, bo z plasującym 
się w ogonie tabeli Orłem Myślenice. Poza tym podopieczni 
trenera Filipa Kasińskiego nie ulegli nawet liderującemu Pod-
halu Nowy Targ (remis 1:1), a ostatnio pokonali sąsiadującą 
w tabeli Garbarnię Kraków (4:1) po golach Daniela Budki, Ja-
kuba Rusinka, Karola Kozieła i Karola Janusiewicza. Andry-
chowianie przywieźli też punkt z trudnego terenu w Nowym 
Sączu, remisując z Sandecją 3:3 (dwie bramki Daniela Budki, 
jedna Karola Janusiewicza). Beskid w pokonanym polu po-
zostawił także Hutnika Kraków, zwyciężając 5:2, a zdobyczą 

podzielili się Karol Kozieł, Jakub Rusinek, Kacper Malarz, 
Michał Misiek i Daniel Wróbel.
Po czternastu meczach Beskid ma na koncie 33 punkty i zaj-
muje pozycję wicelidera, wyprzedzając o jedno oczko Gar-
barnię Kraków i Puszczę Niepołomice. Prowadzące w tabeli 
Podhale Nowy Targ zgromadziło tymczasem 38 punktów, 
ale ma jeden rozegrany mecz więcej. W listopadzie andrycho-
wianie zmierzą się jeszcze z Unią Tarnów na wyjeździe oraz 
z Bruk-Betem Termalica Nieciecza u siebie. Czy uda im się 
utrzymać drugą lokatę? 

gs

Na inaugurację nowego sezonu  
I ligi małopolskiej andrychowian-
ki szybko rozprawiły się z Solną 
Wieliczka, wygrywając 3:0, w se-
tach do 15, 20 i 16. Jeszcze szyb-
ciej poszło im z UKS-em Jedynka 
Tarnów, bo wygrały również 3:0, 
ale w setach do 10, 14 i 13. Najwię-
cej emocji było póki co w starciu 
z kolejnym zespołem z Tarnowa 
- SMS-em Jedynką, bo rywalki 
zdołały ugrać jednego seta na 
przewagi, a mecz zakończył się 
wygraną MKS-u 3:1. Dziewięć 
punktów w trzech meczach daje 
oczywiście andrychowiankom 
pierwsze miejsce, co ciekawe już 
z pięciopunktową przewagą nad 
grupą pościgową złożoną z ze-
społów z Tarnowa i Wieliczki.  
W listopadzie podopieczne trener 
Beaty Książek zagrają z: Kęcza-
ninem Kęty, 13 listopada z Bro-
nowianką Kraków (wyjazd), 20 
listopada z Solną Wieliczka (wy-
jazd), 27 listopada z UKS Jedynką 
Tarnów (dom). 

gs

Rozszerzenie regionaliza-
cji II lig siatkarzy wpłynęło 
na poziom rozgrywek, bo 
w „andrychowskiej gru-
pie” zrobiło się ciekawiej po 
dokooptowaniu mocnych 
podkarpackich ekip. Na 
pierwszy plan wysuwa się 
w tym sezonie jednak zespół 
z Jaworzna, który po sześciu 
meczach ma na koncie kom-
plet zwycięstw i tylko jeden 
stracony punkt. W grupie 
pościgowej, ustępującej 
MCKiS-owi o dwa punkty, 
znajduje się MKS Andrychów, Extrans Sędziszów Małopolski i MOSiR Jasło, a za ich 
plecami czają się Kęczanin Kęty i Karpaty Krosno. A przypomnijmy, że w tym sezonie 
walka toczy się o dwa pierwsze miejsca, bo to właśnie drużyny z tych lokat otrzymają 
bezpośrednią przepustkę do turnieju półfinałowego o awans do I ligi. 

Podopieczni trenera Tomasza Rupika przegrali dotychczas tylko z jaworznianami, ale 
dość wyraźnie i wysoko, 0:3. Poza tym MKS spisywał się bardzo skutecznie, będąc górą 
w lokalnych derbach z Kęczaninem (3:1), z Karpatami Krosno (3:1), MOSiR-em Dębi-
ca (3:0) czy z naszpikowaną byłymi zawodnikami MKS-u drużyną TKS-u Tychy (3:0).  
W listopadzie andrychowianie mają jeszcze w planach mecze z: MKS II Będzin, 
MOSiR Jasło (13 listopada, dom), Extrans Sędziszów (20 listopada, wyjazd), Hut-
nik-Wanda Kraków (24 listopada, dom), Volley Rybnik (27 listopada, wyjazd).  
W szczególności mecze z zespołami z Sędziszowa i Jasła wpłyną na kształt górnej części 
tabeli i pokażą na ile solidna jest obecna wysoka lokata MKS-u. 

gs Fot. Grzegorz Sroka

MKS buduje pozycję
Rozkręcił się na dobre nowy sezon II ligi siatkarzy, w którym MKS Andrychów nie gra 
już pierwszych skrzypiec, ale cierpliwie i skutecznie walczy o czołowe lokaty w wyrów-
nanej i silnej, po połączeniu z Podkarpaciem, stawce. Po sześciu kolejkach podopieczni 
trenera Tomasza Rupika potknęli się tylko z liderem z Jaworzna. 

Juniorzy Beskidu się nie zatrzymują
W rundzie jesiennej Małopolskiej Ligi Juniorów Starszych piłkarze Beskidu spisują się znakomicie i są niemal nie do 
pokonania. Na dwie kolejki przed końcem rundy wyszli na pozycję wiceliderów!

Od zwycięstwa 
do zwycięstwa
Świetny początek sezonu notu-
ją siatkarki seniorskiej drużyny 
MKS-u Andrychów. Podopiecz-
ne trener Beaty Książek po 
trzech meczach mają na koncie 
komplet punktów. 
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Niepokonany w dwunastu meczach Hal-
niak Targanice był przez chwilę na prowa-
dzeniu, ale seria remisów sprawiła, że na 
szczyt tabeli wysunął się zespół Olimpii 
Chocznia z przewagą trzech punktów. 
Targaniczanie tracili punkty remisując  
z Przełęczą Kossowa 3:3 i Wisłą Łączany 
1:1. Wcześniej seryjnie wygrywali, poko-
nując między innymi Skawę Jaroszowice 
3:0 czy Huragan Inwałd 4:1. Świetną passą 
mogą się pochwalić gracze Burzy Roczy-
ny, którzy od kilku tygodni regularnie 
punktują, zwyciężając z Grodem Grodzi-
sko 4:2, Astrą Spytkowice 4:0, Wiklinia-
rzem Woźniki 1:0 czy z Amatorem Babi-

ca 6:4. Dzięki tej serii roczynianie wspięli 
się na piąte miejsce. Za nimi plasuje się 
Znicz Sułkowice-Bolęcina, który jeszcze 
niedawno również mógł pochwalić się 
regularnym punktowaniem, ale ostatnio 
zanotował dwie porażki - ze Skawą Jaro-
szowice 2:3 i Borowikiem Bachowice 0:1, 
które sprawiły, że sułkowiczanie zajmują 
siódmą pozycję. Słabiej wiedzie się w tym 
sezonie Huraganowi Inwałd, który zajmu-
je po dwunastu seriach dwunaste miejsce.
Z kolei w Keeza Klasie B na jedną kolejkę 
przed końcem rundy jesiennej Gronie Za-
górnik były trzecie ze stratą czterech oczek 
do liderującej Iskry Klecza. Rezerwy Hal-

niaka Targanice plasowały się w środku 
stawki, na ósmym miejscu, a w dolnych 
rejonach tabeli zadomowił się Leskowiec 
Rzyki, który powoli odbudowywał pozy-
cję, ale wciąż zajmował miejsce dziesiąte 
ze sporą stratą do wyższych lokat. 

Runda jesienna w lokalnych klasach roz-
grywkowych potrwa do połowy listopa-
da, a później piłkarzy czeka zasłużona 
przerwa w ligowych zmaganiach, aż do 
wiosny. 

gs

Jesień zmierza ku końcowi
Wydawałoby się, że sezon 2021/2022 w klasach A i B dopiero co się rozpoczął, a tu już runda jesienna zbliża się 
do końca. W Keeza Klasie A niepokonany jest nadal Halniak Targanice, pną się w tabeli też zespoły Burzy i Znicza,  
a w Keeza Klasie B najlepiej wiedzie się póki co drużynie z Zagórnika.

W drugiej części rundy jesiennej zespół Beskidu spisuje się  
w kratkę, bo zwycięstwa przeplata porażkami. Co ciekawe, an-
drychowianie mają na koncie tylko jeden remis, więc widać, 
że Beskidowcy są drużyną bezkompromisową. W ostatnich 
tygodniach podopiecznym Tomasza Moskały przydarzyły 
się potknięcia z mocnym LKS-em Jawiszowice (0:2), ale tak-
że ze słabszym i niżej notowanym Dalinem Myślenice (0:1).  
W Myślenicach andrychowianie nie potrafili sforsować obro-
ny rywali, a ci tuż przed przerwą wykorzystali okazję po rzu-
cie wolnym, ustalając wynik. Beskidowi przyszło się również 
zmierzyć z liderem, Wieczystą Kraków. Tłumy zgromadzone 
na andrychowskim stadionie obejrzały widowisko, w którym 
andrychowianie mieli swoje szanse, aby ukłuć faworyzowaną 
drużynę Franciszka Smudy. Beskidowcy długo skutecznie się 
bronili przed naporami Sławomira Peszki, Radosława Majew-
skiego i spółki. Defensorzy Beskidu byli skuteczni, a w bramce 
świetnie spisywał się Kacper Zaremba. Andrychowianie nie 
ustrzegli się jednak błędu przy wyprowadzaniu piłki, co klaso-
wi rywale bezlitośnie wykorzystali, szybko kontrując i zdoby-
wając gola, który jak się okazało zapewnił im w Andrychowie 
trzy punkty. W drugiej połowie Beskid jednak wcale nie skła-
dał broni. Blisko było wyrównującego gola, bo w jednej z sytu-
acji Wieczystą ratował słupek. Andrychowianie kończyli mecz 
w osłabieniu po dwóch żółtych kartkach dla Patryka Koima. 
Po stronie dodatniej Beskid odnotował zasłużone zwycięstwo 
z plasującą się w ogonie tabeli Wiślanką Grabie oraz derbowy 
triumf z Unią Oświęcim. Pierwsza połowa upłynęła pod zna-
kiem wyrównanej walki, obie drużyny miały swoje okazje, ale 
lepsze oświęcimianie – raz Beskid uratował słupek. W drugiej 
połowie obraz meczu odmienił się, andrychowianie zdomino-

wali grę i worek z bramkami szybko się rozwiązał. Najpierw 
po faulu na Eryku Ceglarzu arbiter podyktował rzut karny, 
który zamienił na gola Kamil Karcz. Chwilę później Eryk Ce-
glarz sam wymierzył skuteczny cios, soczystym uderzeniem  
z kilkunastu metrów, a na 3:0 podwyższył z bliska Kamil Ko-
ziołek. Goście zmniejszyli rozmiary porażki pod koniec spo-
tkania, ale to wszystko na co było stać Unię w Andrychowie. 
To zwycięstwo zapewniło Beskidowi awans na piąte miejsce 
w tabeli z przewagą jednego punktu nad szóstym LKS-em Ja-
wiszowice oraz pięcioma punktami przewagi nad ósmą Unią. 
A za oświęcimianami plasują się kolejne trzy ekipy z niewielką 
stratą, walczące o miejsce w bezpiecznej strefie tabeli. To ozna-
cza, że w rundzie wiosennej walka o utrzymanie się w nowej, 
jednogrupowej IV lidze będzie bardzo zacięta i wyrównana. 
Rewanże w tradycyjnej formie (bez podziału na grupę mi-
strzowską i spadkową, jak w poprzednim sezonie) wystartują 
w marcu przyszłego roku. 

gs Fot. Grzegorz Sroka

Niewielki margines błędu
Runda jesienna w Keeza IV lidze zmierza ku końcowi. Drużyna Beskidu Andrychów na jedną kolejkę przed końcem 
plasuje się na bezpiecznym piątym miejscu, ale stawka jest wyrównana, a zagrożona strefa niebezpiecznie blisko.
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materiał sponsorowany

Drugie spotkanie, zorganizowane 18 października, poświęcone było 
historii mówionej oraz digitalizacji. Była to kolejna okazja nie tylko do  
pozyskiwania umiejętności  z zakresu przygotowywania i prowadzenia 
wywiadów oraz samodzielnego skanowania na profesjonalnym sprzę-
cie, ale również do wymiany doświadczeń między uczestnikami spotka-
nia w zakresie takich działań. 
Przed nami jeszcze wiele pracy. A wszystko dlatego, że (jak już informo-
waliśmy w poprzednich wydaniach Nowin Andrychowskich) Fundacja 
„Memo” pozyskała dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności 
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Programu Fun-
dusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 na kontynu-
ację projektu: Archiwum Gminy Andrychów (AGA). 
Planujemy by do końca 2021 r. 
- wydać książkę prezentującą historię Hufca Andrychów Związku Har-
cerstwa Polskiego oraz publikację na temat historii Grupy Twórców 
„My” wraz z sylwetkami artystów;
- nagrać i wydać płytę CD Miejskiej Orkiestry Dętej „Andropol” z An-
drychowa.
Z kolei w 2022 r. 
- ukaże się publikacja prezentująca dorobek i 100-letnią historię wyżej 
wymienionej orkiestry, oraz 
- książka na temat osiągnięć i historii 9. OSP działających na terenie gmi-
ny Andrychów. 
W ramach realizowanych etnograficznych badań terenowych nieustan-
nie spotykamy się z mieszkańcami/kami gminy i przeprowadzamy 
wywiady. Są wśród nich również Ci, którzy angażują się w prace orga-
nizacji pozarządowych działających na Ziemi Andrychowskiej. Cieszy-
my się, że pozyskane materiały archiwalne i nagrania audio wzbogacą 
materiał źródłowy w oparciu, o który powstaną wydawnictwa na temat 
historii i działalności wspomnianych ngo’sów.  
Proszę pamiętać: uruchomiliśmy „Mobilny Punkt Przyjmowania Archi-
waliów”, dzięki któremu możemy do Państwa przyjechać ze sprzętem 
i pracę digitalizacji, czy nagrania wywiadu wykonać na miejscu.
Szanowni Państwo, powstałe w 2019 r. Archiwum Gminy Andrychów 
jest multimedialną bazą materiałów archiwalnych i źródłem historii 
mówionej osób związanych z gminą Andrychów dostępną dla każdego 
pod adresem aga.edu.pl. Archiwum umożliwia dzielenie się wspomnie-

niami i archiwaliami w formie tekstu, obrazu, dźwięku i filmu. Tworzy-
my je wspólnie! Bardzo cenne dla nas są wspomnienia – zwłaszcza te 
z lat 30 – 80 XX w. i okresu świetności działania andrychowskich przed-
siębiorstw. Zapraszamy do kontaktu byłych pracowników AFM, WSW, 
AZPB; rzemieślników, działaczy społecznych, pracowników oświaty, 
kultury i służby zdrowia, osoby ze wspólnot parafialnych, osoby pra-
cujące 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 fotografie (nie kopie) dokumentujące dawne życie w gminie 
Andrychów prosimy o kontakt z nami: telefonicznie - 531 245 785 lub 
poprzez email - fundacjamemo@gmail.com. Osoby działające na rzecz 
Archiwum zeskanują je na profesjonalnym sprzęcie, opracują a następ-
nie zwrócą właścicielowi. W celu wykonania kopii cyfrowych, można 
przekazać nam oprócz fotografii również wszelkiego rodzaju dokumen-
ty (pamiętniki, świadectwa szkolne, dyplomy, legitymacje, stare listy). 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli z nami współpraco-
wać i współtworzyć Archiwum.

Fundacja „Memo” Fot. Nikodem Kudłacik 

AGA – włącz się w nasze działania!
Za nami otwarte warsztaty z zakresu archiwistyki, historii mówionej i digitalizacji prowadzone w Wiejskim Domu Kul-
tury w Inwałdzie przez historyka Darię Rusin. Podczas warsztatów, które odbyły się 11 października uczestnicy mieli 
okazję dowiedzieć się o samej idei archiwistyki społecznej, zasadach funkcjonowania tego typu archiwów, a także 
specyfice pracy archiwisty. Pod koniec spotkania omówiliśmy zagadnienia związane z tematem kolejnych warsztatów 
- rozmawialiśmy mianowicie o tym w jaki sposób prowadzić wywiady a także ćwiczyliśmy ich przeprowadzanie.
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przyroda

Pozornie jest radośnie, w miarę ciepło i wilgot-
no.  Nie dajmy się jednak zwieść tym pięknym 
widokom i odczuciom. Nasze potoki wysychają, 
wody zaczyna brakować. My mamy jeszcze jej 
pod dostatkiem, ale życie w potokach zamiera. 
Dla wielu organizmów tej cieknącej wody jest 
zbyt mało. Zbyt mało żeby się rozmnożyć, zbyt 
mało żeby się ukryć, czy przemieszczać i to do-
tyczy zarówno ryb, jak i licznych bezkręgow-
ców. Grozi nam sucha jesień, nie tylko z powo-
du pięknej i suchej pogody, ale i dlatego, że tej 
wody, która spadła nie potrafimy zatrzymać, 
a wręcz przeciwnie przyspieszamy jej ucieczkę. 
Przyspiesza to nasza gospodarka leśna, budow-
nictwo, działania odwadniające, utwardzanie, 
betonowanie i asfaltowanie każdej możliwej po-
wierzchni, itd. 
Nadal nie dociera do nas, że grozi nam katastro-
fa klimatyczna, że jak tak będziemy postępować, 
to doczekają jej już następne pokolenia. Nasze 
dzieci i wnuki!

Jan Zieliński

Piękna, beskidzka, polska złota jesień i …
Nasze beskidzkie lasy wyglądają jakby przeszedł po nich król Midas i wszystkie liście zamienił w złoto. Buki, klony, 
brzozy, wiśnie, wiązy i inne gatunki drzew liściastych tracą powoli zieleń i przybierają barwy od żółci do czerwieni. Są 
miejsca, gdzie czujemy się jak w krainie słońca, albo, że wszystko płonie. 
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