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Naprawa w strefie
Trwają prace naprawcze w andrychowskiej strefie aktywno-
ści gospodarczej. Chodzi przede wszystkim o wybudowanie 
nowego muru oporowego na odcinku blisko 200 metrów. 
Gmina jako inwestor będzie domagać się zwrotu kosztów tej 
naprawy od firmy, która rozpoczęła inwestycję.

- Gdyby poprzedni wykonawca zrealizo-
wał to zgodnie z projektem i zastosowa-
niem odpowiednich materiałów, a także 
wykonał dobry system odwodnienia, to 
konstrukcja byłaby stabilna – mówi Mi-
rosław Wasztyl, zastępca burmistrza 
Andrychowa. Przypomnijmy, że po 
zakończeniu wspomnianych prac, 
mur oporowy przytrzymujący skarpę 
zaczął się wybrzuszać pod naporem 

gruntu, w którym spływała woda. Po-
jawiło się zagrożenie katastrofy, więc 
200-metrowy odcinek nowej dro-
gi ponad murem został wyłączony  
z użytkowania. Sytuacja skompli-
kowała też zbywanie działek w tej 
części strefy. Dlatego inwestor, czyli 
Gmina Andrychów zaskarżyła fir-
mę, która zrobiła poprzedni mur.  
Ciąg dalszy tekstu na stronie 6.

Sesja 
Rady Miejskiej
Podczas marcowych obrad 
przewoźnik obsługujący 
andrychowską komuni-
kację zaproponował pod-
wyżkę biletów o złotówkę. 
Radni wnieśli własny pro-
jekt i podwyżkę ograniczo-
no do 50 groszy. Nastąpiły 
też zmiany w przywilejach 
korzystania z komunikacji 
za darmo. Więcej w relacji  
z sesji na stronie 4.

...zakup przez spółkę Andry-
chowska Elektrociepłownia 
(AEC) sieci i urządzeń infra-
struktury przesyłowej służą-
cej do dystrybucji i przesyłu 
energii cieplnej oraz energii 
elektrycznej. Dzięki temu 
uda się ograniczyć wzrost 
kosztów energii cieplnej  
i elektrycznej dla odbiorców 
prywatnych i firm. Ciąg dal-
szy na stronie 5.

Półtora 
miliona na...

Pomagamy uchodźcom
W Andrychowie przebywa już 
pond 1000 uciekinierów z Ukrainy. 
Znaleźli tu dom, pracę i szkołę dla 
dzieci. W pomoc zaangażowały się 
osoby prywatne, instytucje organi-
zacje i samorząd.
Przez nasze miasto idą także trans-
porty z pomocą wysyłane od przy-
jaciół z Niemiec, Włoch, Holandii  
i wielu innych miejsc w Europie.

Wesołych Świąt!
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Na scenie MDK odbywały się występy artystyczne, poprzedzone krótkimi przemówieniami burmistrza Tomasza Żaka i konsula generalnego 
Ukrainy w Krakowie Wiaczesława Wojnarowskyego. Sporo działo się w hallu. Były animacje dla dzieci, swoje stoisko uruchomiło też Stowa-
rzyszenie Gospodyń Wiejskich, specjały polskiego i ukraińskiego stołu serwowali lokalni gastronomicy, punkt konsultacyjno-poradnikowy 

otworzył Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. Całość rozpo-
częła się w sali widowiskowej, i to na stojąco, gdyż hymny Ukra-
iny oraz Polski odegrała Orkiestra Dętą OSP w Roczynach, która 
także zainaugurowała część koncertową. W zespole tym wystąpił 
Vitalij Humnytskyi z Tarnopola ćwiczący od trzech tygodni z ro-
czyńskimi muzykami. Piękne występy mieli też uczniowie z SP 
nr 2 i SP nr 5, Przedszkoli nr 1 i 5, pochodząca ze Lwowa uczen-
nica ZSS w Inwałdzie Wiktoria Jedynak (gdy zaśpiewała pieśń  
o Ukrainie, niektórzy słuchacze nie mogli powstrzymać łez), soli-
ści Ogniska Muzycznego SKYLIGHT MUSIC, Miejska Orkiestra 
Dęta „Andropol”, a także Ludowy Zespół Pieśni i Tańca ANDRY-
CHÓW. Konferansjerka prowadzona była w dwóch językach 
przez Agnieszkę Kołacz i Meritę Bierczak. Patronat honorowy nad 
imprezą sprawował burmistrz Tomasz Żak. Natomiast partnerem 
przedsięwzięcia był ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie.

jd Fot. Jacek Dyrlaga
Więcej zdjęć na radioandrychow.pl

Koncert, kulinaria oraz animacje zintegrowały andrychowian i Ukraińców

3 kwietnia w Miejskim Domu Kultury odbyła się impreza zorganizowana z myślą o Ukraińcach przebywających 
w gminie Andrychów oraz mająca na celu zintegrowanie przybyszów z lokalną społecznością. Przedsięwzięcie 
o charakterze kulturalnym, ale też kulinarnym nosiło tytuł #PryvitUkraina / #ПривітУкраїна! 

Wiceburmistrz Wojciech Polak miał pod marynarką ukraiński strój 
zakupiony przed laty we Lwowie. Pozostali uczestnicy przyszli  
z wpiętymi do ubrań wstążkami niebiesko-żółtymi. Konsul podzięko-
wał gospodarzom za pomoc i przyjęcie wielu jego rodaków w gminie 
Andrychów. Mówił o wojnie, która, jak podkreślił, trwa nie od ponad 
miesiąca, ale ośmiu lat. Burmistrz z kolei informował o tym, że nasza 
gmina ma dwa partnerskie miasta w Ukrainie – Izium i Storożyniec. 
Szczególnie dramatyczna jest sytuacja w pierwszej z tych miejscowości 
znajdującej się na wschodzie kraju. Była mowa także o formach pomocy 
dla Ukrainy – od dostarczania pojazdów strażackich i dostawczych, po-
przez różnego rodzaju sprzęt, po żywność i odzież. Ponad tysiąc osób, 

które przybyły do gminy andrychowskiej znalazło zakwaterowanie 
niemal wyłącznie w prywatnych mieszkaniach. Tomasz Żak zadekla-
rował dalszą pomoc dla walczących sąsiadów. Wspomniał, iż na proś-
bę strony ukraińskiej chce wesprzeć Poliklinikę nr 3 we Lwowie. Konsul  
w rozmowie z nami przyznał, iż po raz pierwszy jest w Andrychowie, 
ale na pewno przyjedzie tu, i to nie raz.

 jd Fot. Jacek Dyrlaga

Ukraiński konsul w Andrychowie

W Andrychowie gościł dziś (3 kwietnia) konsul gene-
ralny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowskyj. 
Wizytę rozpoczął od spotkania w Urzędzie Miejskim 
z burmistrzem Tomaszem Żakiem i jego najbliższymi 
współpracownikami tworzącymi sztab kryzysowy i ko-
ordynujący pomoc dla Ukraińców. 
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Radni po raz pierwszy od wielu miesięcy spotkali się osobiście w sali 
narad Urzędu Miejskiego – przez ostatnie dwa lata większość sesji 
miała charakter zdalny.
Na samym początku obrad głos zabrała Olena Kisljańska, Ukrainka 
z Izium, która znalazła schoronienie w zaprzyjaźnionym z jej miastem 
Andrychowie. Opisała sytuację w swoim kraju i podziękowała Pola-
kom za pomoc uchodźcom oraz wsparcie jej walczących rodaków.
– Mija miesiąc wojny, podczas której rosyjskie czołgi przywiozły nam tak 
zwany „rosyjski pokój” – mówiła pani Olena. Swoje wystąpienie zakoń-
czyła stwierdzeniem, że dzisiejsza walka Ukrainy to walka o wolność 
całej Europy. Jej słowa, które tłumaczył Andrzej Maciejczyk – były 
przewodniczący Rady Miejskiej – radni przyjęli oklaskami na stojąco.
Później przewodniczący Rady Roman Babski zapoznał radnych 
z porządkiem obrad i przyjęto protokół z poprzedniej sesji.

Okres międzysesyjny
Następnie burmistrz Tomasz Żak złożył sprawozdanie ze swych 
prac w okresie międzysesyjnym. Burmistrz zaznaczył, że cały ten czas 
upłynął pod znakiem pomocy dla uchodźców – o tych wszystkich 
sprawach pisaliśmy na naszej stronie na bieżąco, a także relacjonowa-
liśmy je w Radiu Andrychów. Burmistrz przypomniał także wszyst-
kie ważne komunikaty związane z zaistniałą sytuacją i oraganizacją 
pomocy humanitarnej na terenie naszej gminy.
Do wystąpienia burmistrza odniosła się radna Alicja Studniarz, py-
tając o losy budowy ronda przy galerii. Tomasz Żak uspokoił obawy 
radnej stwierdzając, że firma budująca to rondo wpłaciła kaucję w wy-
sokości trzech milionów złotych, co zabezpiecza interes gminy i gwa-
rantuje wykonanie wspomnianego urządzenia drogowego.
Potem radny Wiesław Mikołajek prosił o wyjaśnienie, dlaczego inwesty-
cja na Pańskiej Górze jest wstrzymana? Odpowiedział mu wiceburmistrz 
Mirosław Wasztyl stwierdzając, że nastąpiło obustronne odstąpienie od 
umowy, tak inwestora, jak i wykonawcy. Wykonawca argumentował 
swą decyzję utrudnieniami ze strony inwestora, a inwestor, czyli władze 
gminy utrzymują, że wykonawca popełnił błędy dokumentacyjne o cha-
rakterze hydrologicznym, a dokumentacja była niekompletna.
Z kolei radny Krzysztof Kubień zapytał, ile pieniędzy z budżetu zo-
stało zaangażowanych w pomoc dla uchodźców. – 130 tys. zł z fundu-
szy kryzysowych – odparł burmistrz. I dodał, że gmina stara się o re-
fundację z budżetu państwa, ale na razie nie otrzymano ani złotówki.

Uchwały
Pierwszą uchwałą było przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Nar-
komanii i Innym Uzależnieniom na lata 2022-2025. Projekt ten przed-

stawiła Radzie Marta Kajzer, kierownik Działu Profilaktyki Środowi-
skowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie.
Potem radni wyrazili zgodę na zwolnienie z obowiązku zbycia w dro-
dze przetargu nieruchomości położonej w Andrychowie przy ulicy 
Parkowej. Chodzi o działkę, którą dzierżawca użytkował od lat 80. 
i zabudowaną przez niego budynkiem handlowym.
Potem rada przyjęła program osłonowy „Korpus Wsparcia Senio-
rów” na rok 2022. Program ten dotyczy organizacji i funkcjonowania 
całodobowej opieki nad osobami starszymi.
Następnie radni zgodzili się na przejęcie ograniczonego zarządzania dro-
gą krajową nr 52 w zakresie realizacji zadania pn.: „Program Bezpiecznej 
Infrastruktury Drogowej 2021-2024”. Chodzi o budowę bezpiecznych 
przejść dla pieszych na drodze DK 52. Projekt realizowany będzie w 100% 
z funduszy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Potem radni zajęli się planowaną podwyżką cen biletów do 3,5 zł. Wnio-
skodawca, czyli PKS Południe, który realizuje zadanie komunikacyjne 
dla Gminy Andrychów motywuje wniosek (i projekt uchwały w tej spra-
wie) wzrostem cen paliwa o 50% i ogólnym wzrostem kosztów o 23%.
Ten temat wzbudził gorącą dyskusję wśród radnych. Pierwszy głos 
zabrał Czesław Rajda, który zaproponował, aby wszyscy mieszkańcy 
powyżej 60 roku życia byli objęci ulgą, ale płacili symboliczną złotów-
kę za przejazd, a planowaną podwyżkę z 3,5 zł obniżyć do 3 zł. Rów-
nocześnie Krzysztof Kubień złożył wniosek, aby w ogóle wycofać ten 
projekt uchwały. Ogłoszono przerwę, a po niej dyskusja rozgorzała na 
nowo. Najpierw pod głosowanie poddano wniosek radnego Kubienia 
– 9 radnych było za, a 12 przeciw. Wniosek upadł. Potem głosowano 
wniosek Czesława Rajdy – ten uzyskał 11 głosów za, a 10 przeciwko. 
Tym samym na tej sesji zamknięto temat podwyżek biletów w komu-
nikacji gminnej. Podwyżka będzie do 3 zł, a ci, którzy jeździli za darmo lub 
mieli ulgi będą płacić symboliczną złotówkę. Tylko młodzież szkolna będzie 
korzystać z komunikacji za darmo. Podobnie jak osoby powyżej 75 roku życia. 
Zmiany cen biletów będą obowiązywać od 15 kwietnia 2022 r.
W następnej części sesji zmiany w budżecie gminy i w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej przedstawiła Skarbnik Gminy Dorota Żywioł. 
Radni przegłosowali te zmiany.
Na koniec części dotyczącej uchwał Rady radni zdecydowali o udzie-
leniu pomocy finansowej dla Powiatu Wadowickiego w 2022 roku na 
realizację dwóch zdań. Oba związane są z budową dalszych ciągów 
chodników w Sułkowicach-Bolęcinie w i Rzykach Jagódkach.
Obrady zakończyły wolne wnioski i oświadczenia.  

n Fot. Marek Nycz

Pierwsza normalna sesja po pandemii
24 marca odbyła się 43. w tej kadencji Sesja Rady Miejskiej w Andrychowie. Zdominowały ją tematy bieżące 
i podwyżka cen biletów w gminnej komunikacji autobusowej.
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- Ten projekt jest kontynuacją wcześniejszych 
pomysłów, które jako szkoła założyliśmy sobie 
już w 2017 roku. Wtedy dostaliśmy 6,1 tys. euro 
– mówi Janusz Uznański, dyrektor szkoły 
w Sułkowicach-Łęgu. – Jednym z prioryteto-
wych celów tego programu jest rozwijanie zna-
jomości języka angielskiego wśród jak najszerszej 
grupy nauczycieli, aby stali się oni propagatorami 
uczenia się języków i różnorodności językowej – 
dodaje dyrektor.
- Musimy doskonalić umiejętność posługiwania 
się językiem angielskim, chcąc prowadzić współ-
pracę międzynarodową, wymieniać doświadcze-
nia z nauczycielami z innych krajów, realizować 
z uczniami międzynarodowe projekty – mówią 
Izabela Bogacz-Sośnicka i Elżbieta Szymak, 
nauczycielki-koordynatorki ZSS Sułkowice-
-Łęg, które bezpośrednio prowadzą opisywa-
ny projekt. - Chcemy też włączyć się do projektu 
„Ponadnarodowa mobilność uczniów”. 
Dyrektor i nauczyciele z Sułkowic-Łęgu pod-
kreślają, jak ważne jest poznawanie innowa-
cyjnych metod i narzędzi pracy oraz indywi-
dualizacja nauczania, by nauka stała się dla 
uczniów bardziej atrakcyjna i motywująca. 
Na antenie Radia Andrychów Janusz Uznań-
ski przypomniał, że prekursorem Erasmusa 
w naszej gminie jest szkoła w Rzykach.
A jakie są inne cele tego etapu Erasmusa+?
- Chodzi o to, aby zwiększyć ciekawość poznawczą 
uczniów – wyjaśnia Janusz Uznański – zmo-
tywować ich nie tylko do nauki, ale też rozwinąć 
samodzielność w działaniu i myśleniu. Lekcje 
w większym niż do tej pory stopniu powinny 
być oparte na partnerstwie w działaniu. 

W projekt wpisano też pracę z uczniami ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
- Chcielibyśmy skorzystać z dobrych praktyk, 
związanych z edukacją włączającą, wypracowa-
nych w innych krajach europejskich. Dzięki zdo-
bytym podczas projektu kompetencjom nauczy-
ciele będą mogli otoczyć dzieci z tej grupy lepszą 
opieką i troską na wielu płaszczyznach – mówią 
nauczyciele.
Bardzo ważnym celem projektu jest kształto-
wanie wśród naszych uczniów świadomo-
ści i postaw ekologicznych, a co za tym idzie 
zwiększanie odpowiedzialności za środowisko.
- Świadomość ekologiczna w naszej małej społecz-
ności wymaga poprawy – mówi Janusz Uznań-
ski. Problemem jest niska emisja, nie wszę-
dzie stosowana segregacja śmieci, wciąż są 

miejsca, gdzie bezkarnie wyrzuca się śmieci, 
w niektórych domach spala się śmieci. Dlate-
go tak ważną jest w obecnym kryzysie środo-
wiskowym edukacja uczniów, aby wpływali 
na postawy swoich rodziców i dziadków.
W projekcie uczestniczyć będzie piętnastu 
nauczycieli. Będą oni rozwijali swoją wiedzę 
i umiejętności, biorąc udział w pięciu różnych 
kursach w czterech krajach europejskich – na 
Malcie, we Włoszech, w Hiszpanii i Portuga-
lii. Przedsięwzięcie realizowane będzie przy 
udziale i pomocy Urzędu Miasta oraz Gmin-
nego Zarządu Oświaty w Andrychowie. Jak 
mówi dyrektor Uznański, w kolejnym etapie 
w zagranicznych wyjazdach będą już uczest-
niczyć uczniowie. 

n Fot. Marek Nycz

Duży grant Erasmusa+ dla szkoły w Sułkowicach-Łęgu
Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Łęgu dostał dotację ponad 35 tys. euro na swój edukacyjny ko-
lejny projekt – „Stawiamy na rozwój”. Komisja Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu 
Solidarności oceniła go na 90 punktów na 100 możliwych. W rankingu szkół starający się o takie pieniądze ZSS 
w Sułkowicach zajął 33 miejsce w Polsce.

31 marca odbyła nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Andrychowie. Podjęto na niej tylko dwie uchwały. Obie 
dotyczyły zakupu przez spółkę Andrychowska Elektrociepłownia (AEC) sieci i urządzeń infrastruktury przesyłowej 
służącej do dystrybucji i przesyłu energii cieplnej oraz energii elektrycznej.

Radni zdecydowali o zakupie sieci energetycznej

Uchwały w swej treści dotyczyły zmian w budżecie gminy oraz zmian 
w wieloletniej prognozie finansowej. W uzasadnieniu zapisano, że 
chodzi o „zwiększenie wydatków Gminy o kwotę 1.450.000,00 zł”,  
a kwota ta zostanie wydana na „dokapitalizowanie Spółki AEC Sp.  
z o.o. w Andrychowie na realizację zadania pn.: Zakup przez AEC Sp. 
z o.o. od Idea Money sieci i urządzeń infrastruktury przesyłowej słu-
żącej do dystrybucji i przesyłu energii cieplnej oraz energii elektrycz-
nej znajdujących się w Andrychowie”. Środki te „pokryte zostaną  
z niezaangażowanych na spłatę kredytów i pożyczek środków finan-
sowych z lat ubiegłych”.
Nie obyło się bez dyskusji w gronie rady. Radni opozycji pytali  
o wcześniejsze kwoty dofinansowania spółki i na co zostały wydane. 
Na te pytania odpowiadali prezes AEC Mirosław Nowak i wicebur-
mistrz Mirosław Wasztyl. Wyjaśnili, że przyznany wcześniej milion 

złotych został spożytkowany na zakup kotła, bo taka była w owym 
czasie potrzeba. Potem sytuacja się zmieniła, co widać dziś wyraźnie 
na rynku paliw i energii. Dziś wspomniany 1 mln 450 tys. wydany bę-
dzie na zakup sieci, aby zmniejszyć koszty dostarczania mieszkańcom 
ciepła do mieszkań i energii elektrycznej, również dla kilkudziesięciu 
spółek i przedsiębiorstw w Andrychowie.
Radni opozycji pytali też przewodniczącego Rady Romana Babskie-
go, dlaczego ta kwestia nie była poruszana na sesji tydzień temu i trze-
ba było po siedmiu dniach zwoływać sesję nadzwyczajną? Przewod-
niczący wyjaśnił, że wówczas sprawa była jeszcze otwarta i trwały 
negocjacje ze sprzedającym.
Za uchwałą głosowało 11 radnych, 4 było przeciw, a 6 wstrzymało się 
od głosu. Tym samym uchwała została przyjęcta i AEC zakupi wspo-
mnianą sieć i urządzenia z nią związane.                 n
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Trakt powstanie opodal Galerii Andrychów, po jej wschodniej części. Będzie to 
swoiste przedłużenie niedawno wybudowanego wjazdu do tego centrum handlo-
wego (zob. foto). Jak dowiedzieliśmy się od zastępcy burmistrza Wojciecha Pola-
ka, który w imieniu andrychowskiego samorządu podpisał umowę w Małopol-
skim Urzędzie Wojewódzkim, wspomniana kwota 2,3 mln zł to dofinansowanie 
w wysokości około 65 proc. wartości inwestycji. Wsparcie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg na nowe zadania otrzymają także m.in. władze powiatowe w Wa-
dowicach oraz kilka gmin z naszego regionu.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Kasa na łącznik między 
Krakowską a Przemysłową
Gmina Andrychów otrzyma ponad 2,3 mln zł z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg na budowę nowej drogi gminnej. Będzie to 
łącznik między ulicą Krakowską a Przemysłową. 

REKLAMA

Ciag dalszy tekstu ze strony 1.
Wiele osób pyta, dlaczego tak długo zwlekano z naprawą? Wiceburmistrz Mi-
rosław Wasztyl wyjaśnia, że sprawa jest przedmiotem dochodzenia prokurator-
skiego, a sam mur przedmiotem sporu i dowodem w sprawie. Dlatego nie można 
go było rozbierać. Z tego powodu gmina wystąpiła do prokuratury z wnioskiem  
o ustanowienie biegłego, pod którego nadzorem teraz trwają prace rozbiórkowe. 
Biegły zbiera próbki np. materiałów i oddaje je do laboratoryjnych badań, w ten 
sposób gromadząc materiał dowodowy. 
Obecne prace wyceniono na ok. 6,8 mln zł, ale ta kwota będzie roszczeniem wo-
bec poprzedniego wykonawcy – gmina zgłosi ją w pozwie i będzie się domagać 
zwrotu.
A jak zostaną przeprowadzone prace naprawcze? Teraz rozebrać trzeba nie tylko mur, 
ale też 198 metrów nowej drogi ponad nim. Droga już została zdemontowana, ale bę-
dzie odtworzona. Mur zostanie wykonany w tej samej technologii – czyli z bloczków 
betonowych – ale z zastosowaniem właściwych materiałów i zgodnie z projektem, jak 
zaznacza wiceburmistrz Wasztyl. Będzie też nowy system odwadniający zbocze, aby 
sytuacja się nie powtórzyła. 
Po pracach naprawczych będzie można sprzedać działki w tej części strefy.         

mn Fot. MN

Naprawa w strefie
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W tajnych wy-
borach na Prze-
wodniczącego 
Koła wybrano 
Marka Konopkę. 
To emerytowany 
policjant, przez 
czternaście lat był 
dzielnicowym, 
pracował na po-
sterunku w Wieprzu, a po jego likwidacji 
pełnił funkcję oficera dyżurnego komisariatu 
w Andrychowie. Był także radnym gminy 
Wieprz.
Przewodniczący chce, aby Nowa Lewica peł-
niła służbę społeczną wśród ludzi, aby  wsłu-
chiwała się w głosy mieszkańców. Marek 
Konopka nie nastawia się natomiast na pro-
wadzenie politykierstwa. Chce natomiast, aby 
jego organizacja angażowała się we wsparcie 
ruchów niepodległościowych w Ukrainie.

AF 

Andrychowska Lewica 
ma nowego szefa

Członkowie niewielkiego, ale prężnie 
działającego Koła Miejskiego Nowej 
Lewicy w Andrychowie spotkali się 
18 marca na zebraniu wyborczym. 
Przybyło 17 z 24 członków Koła. 
Dyskusja dotyczyła prawie wyłącznie 
spraw, związanych z bandycką agre-
sją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Dyrekcja szpitala informuje, iż całkowity 
koszt urządzenia pracowni i zakupu sprzę-
tu wyniósł bez mała 4,5 mln złotych. Więk-
sza część pieniędzy (ok. 4,3 mln) pochodzi 
z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokal-
nych, a reszta ze środków własnych ZZOZ 
w Wadowicach.
jd Fot. Starostwo Powiatowe w Wadowicach

Rezonans już działa, kolejka oczekujących spora
W wadowickim szpitalu uruchomiono i poświęcono 16 marca pracownię 
rezonansu magnetycznego. Urządzenie już tego dnia rozpoczęło pracę, 
a kolejka zapisanych była spora.

Stypendystami ze szkół  w naszej 
gminie zostali: Maja Hajduk i Łu-
kasz Żmij (I Liceum Ogólnokształ-
cące im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Andrychowie), Emilia Kręcioch 
i Emilia Mazgaj (Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Andrychowie) oraz Agnieszka 
Pawińska (Zespół Szkół Nr 2 im. św. 
Jadwigi Królowej w Andrychowie).

Źródło: Powiat Wadowicki 
Fot: Andrzej Famielec (kalwaria24.pl).

Uczniowie ze stypendiami
23 uczniów ze szkół ponadpodstawowych z powiatu wadowickiego otrzy-
mało stypendia Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia edukacyj-
ne w roku szkolnym 2021/2022. Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła 
się 23 marca br. w sali widowiskowej Centrum Kultury, Sportu i Turystyki 
w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Przyniosło to niespodziewane 
rezultaty. Nie dość, że jego auto 
się wypełniło, to zaraz znaleź-
li się kolejni chętni do jazdy  
z darami do Andrychowa i Wie-
prza. A po nich następni. Nawet 
wszyscy nie znali się do tej pory. 
Miejscowi mieszkańcy chętnie 
przekazywali dary, wieść roz-
niosła się m.in. wśród uczniów 
tamtejszej szkoły. Dołączyły 
fundacje charytatywne. Dwa  
z siedmiu samochodów roz-
ładowano w OSP w Wieprzu, 
resztę w OSP w Andrychowie  
i Hufcu ZHP Andrychów. Le-
karstwa i żywność przygoto-
wano do dalszego transportu, 
który trafi bezpośrednio do 
Ukrainy. 

jd Fot. Organizatorzy zbiórki

Z ziemi włoskiej do Andrychowa i Wieprza
Dwa duże pojazdy dostawcze i pięć mniejszych dotarło z Włoch do Andrychowa i Wieprza z darami dla Ukraińców. To 
była spontaniczna akcja. Zaczęło się od pochodzącej z naszych terenów Polki, Aleksandry Wróbel. Jej mąż miał zała-
twienie w naszym kraju i nie chciał jechać pustym samochodem. Wraz z żoną zorganizowali zbiórkę wśród znajomych. 
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W obydwóch miejscach zainteresowani i potrzebujący otrzymują 
dary oczywiście nieodpłatnie. Są to punkty powstałe we współpracy 
z Urzędem Miejskim, ale obsługiwane przez wolontariuszy, także 
panie z Ukrainy. Nie ma więc bariery językowej.
W punkcie przy Krakowskiej, który czynny jest od poniedziałku do 
piątku w godz. 10 – 18 oraz w soboty 10 – 14, można odebrać żyw-
ność i środki higieniczne. - Do punktu można także przychodzić indywi-
dualnie z darami – mówi koordynatorka wolontariuszy Monika Balon. 
- Wkrótce pojawi się tutaj lodówka i będzie można przynosić także gotowe 
dania. Na razie gromadzimy produkty suche, na przykład w puszkach, a więc 
coś co się nie psuje. Potrzebne są m.in. soki dla dzieci, wody mineralne. 

Dwa punkty z darami dla wojennych uchodźców
W Andrychowie uruchomiono dwa punkty z najpotrzebniejszymi artykułami dla uciekinierów wojennych z Ukra-
iny. Pierwszy powstał w hali sportowej przy ulicy 1 Maja, a drugi przy Krakowskiej 72.

Zainteresowanie odzieżą i obuwiem wśród gości 
zza wschodniej granicy jest dość spore

Punkt z żywnością i artykułami higienicznymi mieści 
się przy ulicy Krakowskiej 72

Z kolei w hali sportowej powstał punkt z odzieżą, obuwiem, ręcz-
nikami itp. Na razie działa w godz. 11-16. Jak dowiedzieliśmy się 
od Adama Ciby, koordynatora tutejszych wolontariuszy, tylko 
w ciągu pierwszych czerech dni wydano czterysta sztuk odzieży 
i par butów. Średnio zatem sto na dzień.

jd  Fot. Jacek Dyrlaga
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Akcję zorganizował pan Gerard Rybka (na 
zdjęciu), który od lat mieszka w Niemczech. 
Pomogli mu synowie i żona, a także przyja-
ciele z Sulzbach. Pan Gerard z rodziną jest 
na fotografii poniżej, a z nimi ksiądz z Ukra-
iny, który przed odjazdem pobłogosławił 
dary dla swoich rodaków. 
Pan Gerard powiedział nam, że tu bur-
mistrz Sulzbach, miasta pod Frankfurtem 
nad Menem zwrócił się do niego z prośbą 
o nawiązanie kontaktu z kimś, kto po na-
szej, polskiej stronie pomoże skoordynować 
pomoc dla Ukrainy. A ponieważ pan Gerard od lat bywa w Andry-
chowie – najczęściej w Stanicy Hucuł – od razu pomyślał, że skontak-
tuje się z naszym burmistrzem. Panowie znają się osobiście.

- Burmistrz Żak od razu posłał nam listę rzeczy potrzebnych w Ukrainie – 
mówił pan Gerard. – Razem z tutejszymi władzami i wolontariuszami ze-
braliśmy pomoc, która wyjechała do was. 
Pan Gerard wziął na swoje barki całą zbiórkę, w której pomagali mu 
czterej synowie i żona. Ale bardzo szybko dołączyli mieszkańcy Sul-
zbach – w sumie pracowało przy tej akcji 70 osób, a dary przyniosło 
ponad 700 mieszkańców. Wynajęto polską firmę przewozową.  
Kiedy ciężarówka dotarła do Andrychowa, została tu rozładowana, 
a dalszy transport zorganizowały władze Andrychowa. Pomoc za-
wierała przede wszystkim materiały medyczne i opatrunkowe, żyw-
ność z długimi terminami przydatności, ale też baterie, latarki, a na-
wet świece i zapałki. Lista jest długa i bardzo zróżnicowana.
Na koniec trzeba dodać, że w tych samych dniach dotarły tu inne 
transporty: z Holandii, Włoch i Niemiec. Wszystkie wyekspediowano 
dalej – do Ukrainy.                      n Fot. GR

Z Niemiec dla Ukrainy przez Andrychów

W marcu wyruszył z niemieckiego miasta duży transport z pomocą dla Ukrainy. Kilka dni później dotarł do An-
drychowa. Stąd został odesłany do Ukrainy objętej wojną, głównie Storożyńca i do Izium, gdy jeszcze można 
było tam dojechać. Oba miasta są zaprzyjaźnione z Andrychowem. 

Tomasz Żak podziękował wszystkim, którzy 
włączyli się do pomocy dla ludzi uciekają-
cych przed wojną: - Dziękuję wam za to, co robi-
cie, zdaliście państwo egzamin z człowieczeństwa 
– powiedział burmistrz. Najistotniejsze jed-
nak były informacje, które dotyczą tzw. Spe-
custawy o pomocy obywatelom Ukrainy – została 
przyjęta 12 marca. Wszyscy na nią czekali, 
bo miała uregulować wiele kwestii związa-
nych z pomocą, która praktycznie trwa od 24 
lutego. Zaangażowały się w nią samorządy, 
organizacje pozarządowe, wolontariusze, 
a wiele osób od wielu dni ma pod dachem 
uciekinierów z walczącej Ukrainy. To oni 
przede wszystkim byli na spotkaniu w MDK 
i to oni chcieli wiedzieć, czy mogą liczyć na 
wsparcie państwa i dowiedzieli się, jak o nie 
zabiegać.               n Fot. Marek Nycz

Spotkanie w sprawie uchodźców
Kilkaset osób przyszło 15 marca do Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie na spotkanie, które zorganizował 
Burmistrz Andrychowa. W całości poświęcono go uchodźcom, pomocy dla nich oraz wsparcia dla osób przyjmu-
jących Ukraińców pod swój dach. Było wiele pytań i sporo wiadomości związanych z nowymi przepisami.
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Wojna zaskoczyła Ukrainę, Europę, także sa-
morządy polskich miast i gmin. To one, niemal 
z dnia na dzień, musiały zmierzyć się z nowymi 
zadaniami. Bez stosownych zarządzeń i pań-
stwowych funduszy wzięły na siebie organiza-
cję edukacji dla ukraińskich dzieci i młodzieży 
oraz opieki przedszkolnej dla najmłodszych. 
Wyzwaniu starają się podołać również andry-
chowskie władze.

Liczby, liczby, liczby
Z wykazu udostępnionego nam przez Gmin-
ny Zarząd Oświaty wynika, że do  placówek 
oświatowych całej Gminy Andrychów aktualnie 
uczęszcza 167 osób; w tym 130 dzieci – do szkół 
podstawowych, 37 – do przedszkoli. W tym 
miejscu warto podkreślić, że jeśli chodzi o liczby, 
sytuacja jest bardzo dynamiczna. Dane z 22 mar-
ca za parę dni mogą się zdezaktualizować.
Czy 167 dodatkowych uczniów w andrychow-
skim systemie szkolnym to dużo czy mało? Nim 
udzielimy sobie odpowiedzi, warto wziąć pod 
uwagę fakt, że w ciągu minionych piętnastu lat 
ubyło w naszych szkołach ponad 1000 uczniów.  
Dlaczego ukraińskie mamy posyłają swoje dzie-
ci do polskich szkół i przedszkoli? Najczęstszą 
przyczyną jest konieczność opieki nad dziećmi, 
których matki podjęły pracę. Jeśli chodzi o star-
szych uczniów, podkreślana jest wola integracji 
z polskimi rówieśnikami. Jako atut wskazuje się 
możliwość nauki języka polskiego, który może 
okazać się kapitałem na przyszłość. Wszak nikt 
nie wie, ile potrwa wojna.
Ukraińscy uchodźcy w wieku szkolnym są 
już obecni we wszystkich gminnych szkołach 
(oprócz Sułkowic-Bolęciny), także w Brzezince 
Dolnej, w SPSK im. Św. Antoniego z Padwy. 
Najwięcej, bo 28 jest ich – w SP 2, 20 – w SP 
w Zagórniku, 23 – w SP w Inwałdzie. 

Uczniowie, przedszkolaki i nauczyciele
Nowi uczniowie uczestniczą w lekcjach języka 
angielskiego, matematyki, wf oraz zajęciach 
świetlicowych. Wybór przedmiotów wynika 
z ograniczonych umiejętności językowych. 
W „Dwójce” i w Zagórniku udało się zorgani-
zować grupy językowe, gdzie realizowana jest  
nauka języka polskiego w wymiarze sześciu go-
dzin tygodniowo. Podjęto także decyzję, aby nie 
tworzyć klas stricte ukraińskich, gdyż jednorod-
ne zespoły nie służyłyby integracji.
Dyrektor GZO, Andrzej Szafrański przyznaje, 
że jeśli chodzi o placówki przedszkolne, w nich 
sytuacja jest bardziej skomplikowana. 
- Miejsc mieliśmy w przedszkolach tyle, na ile 
było zapotrzebowanie – mówi nam. Będziemy 
musieli zatem otworzyć dodatkowy oddział. 
Będziemy musieli także zatrudnić nauczyciela. 
Adaptacja pomieszczeń, także nowy etat wiążą 
się z kosztami. Budżet gminy nie przewidywał 
rezerwy na te cele, na dodatek nie otrzymał 
ani finansowego wsparcia ze strony rządu, ani 
deklaracji, że takowe będzie. Nie możemy się 
uchylać od tego zadania. Z całą pewnością bę-
dziemy musieli je wykonać, bo taka jest potrze-
ba – przyznaje dyrektor Szafrański. 
Oprócz dzieci w wieku szkolnym i przedszkol-
nym, na terenie Gminy Andrychów, przebywa 
też liczna grupa ukraińskich nauczycieli róż-
nych specjalności. GZO dysponuje listą tych na-
uczycieli (wraz z danymi kontaktowymi). Takie 
kontakty mogą okazać się cenne, gdy w którejś 
placówce powstanie potrzeba wsparcia w za-
kresie pomocy językowej. 

Pierwszy dzień w szkole
Awaryjna sytuacja wymagała awaryjnych roz-
wiązań. Toteż władze samorządowe, prawie na-
tychmiastowo, ustaliły procedury, zorganizowa-
ły miejsca w szkołach, Biblioteka Miejska (i inne 
podmioty także) przeprowadziła zbiórkę przy-
borów szkolnych… Jednakże najbardziej nie-
samowity okazał się sposób, w jaki ukraińskich 
uciekinierów przyjęli w klasach ich rówieśnicy. 
Dyrektor Szafrański podkreślał w rozmowie, 
jak ważne i delikatne zadanie stanęło przed na-
uczycielami: - Każdy nauczyciel z pewnością ma 
świadomość, że to są dzieci z traumą. Z proble-
mami mentalnymi, finansowymi, problemami 
z zaopatrzeniem od ubrania po przybory szkol-
ne. Liczymy na to, że każdy nauczyciel wie, jak tą 
jedną czy dwie osoby zintegrować z resztą gru-
py, by nie czuły się wyalienowane. Podkreślali-
śmy te kwestie na spotkaniach z dyrektorami. 
Pierwsze dni w szkole dla ukraińskich dzieci był 
jak test sprawdzający nie tylko z samorządowej 
logistyki, także z ludzkiej empatii. Jak wypadł? 
Posłużę się dwoma przykładami, poznanymi 
przypadkiem. 

Alina została uczennicą klasy Vd andrychow-
skiej „Dwójki”. Do szkoły ma kawał drogi, bo 
mieszka na Górnicy. W pierwszy dzień zosta-
ła przywieziona samochodem przez życzliwą 
znajomą, a po lekcjach odebrać ją miała mama. 
Nim wybrzmiał ostatni dzwonek, Alina już te-
lefonowała do mamy, żeby po nią nie przyjeż-
dżała, bo chce wrócić do domu pieszo. Z kole-
żankami!
Alina mówi, że nowa szkoła bardzo się jej podo-
ba, bo ma tam bardzo dobre koleżanki. 
Alona, Kola i Maksim też są uczniami „Dwój-
ki”. I oni też… bardzo! 
W samych superlatywach opowiadają o swoich 
koleżankach i kolegach z klasy VII f, którzy we 
wszystkim ich wspierają i we wszystkim bar-
dzo im pomagają. Cieszą się, że tak bardzo do-
brze zostali przyjęci. 
Ani Alina, ani Maksim, Alona czy Kola nie 
wspomnieli o dzielących ich różnicach języko-
wych. Widać uczniowie Vd oraz VIIf znaleźli 
własne nici porozumienia. I nauczyciele też mu-
sieli je znaleźć, skoro całej czwórce wyjątkowo 
przypadli do gustu. 
Choć nauczyciele „Dwójki” przygotowywali 
swoich wychowanków na przyjęcie ukraiń-
skich uchodźców, postawa uczniów przerosła 
ich oczekiwania. Zgodnie przyznają, że ich je-
denastoletni i trzynastoletni podopieczni stanęli 
na wysokości zadania. 

Tak wyglądały początki szkolnej przygody 
Aliny, Alony, Maksima i Koli. Chyba każdy 
jest świadomy, że czas, propaganda i niechętni 
uchodźcom wojennym ludzie, wygenerują ja-
kieś nowe problemy. Reakcje na nie mogą być 
bardzo różne. Mimo wszystko, bądźmy wyro-
zumiali. Do końca.  

  Jadwiga Janus

Witajcie w naszej szkole
Według danych z połowy marca, do Polski przyjechało 700 tys. ukraińskich uchodźców wojennych w wieku szkol-
nym. Z tego 81 tys. zapisało się do polskich szkół. W zdecydowanej większości, bo aż 90% z nich dołączyło do 
regularnych klas.

Alina z Vd

Kola, Alona, Maksim z VIIf
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Potępili agresję

Rada Powiatu przyjęła też uchwałę potępia-
jącą działania zbrojne Federacji Rosyjskiej. 
Głosowanie odbyło się przez aklamację.
- Rada Powiatu w Wadowicach z całą mocą  potę-
pia agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę – czy-
tamy w dokumencie. - W obliczu działań wo-
jennych rozpoczętych w dniu 24 lutego 2022 r.,  
wymierzonych w suwerenność Ukrainy, wyra-
żamy nasze poparcie dla Narodu Ukraińskiego 
oraz deklarujemy wszelką pomoc, jaka leży w na-
szej mocy. (…) Ukraina musi pozostać wolnym, 
suwerennym i niepodległym państwem!
Przewodnicząca rady Zofia Kaczyńska 
zaapelowała do radnych, aby włączyli się 
do wsparcia na rzecz walczącej Ukrainy. 
Zbiórkę prowadzono w przerwie obrad.  
Jerzy Śniegowski, kierownik Wydziału 
Zarządzenia Kryzysowego i Spraw Obron-
nych Starostwa Powiatowego poinformo-
wał o sytuacji związanej z uchodźcami wo-
jennymi. Na terenie powiatu wadowickiego 
przebywa obecnie 2826 zarejestrowanych 
obywateli ukraińskich. Są to dane, któ-
re ulegają zmianom i pochodzą od władz 
gmin. Samorząd powiatowy przygotował 

33 obiekty, które mogą przyjąć 906 uchodź-
ców, z czego (stan na 17 marca) jest jeszcze 
wolnych 213 miejsc. Przygotowano też po-
wiatowy magazyn, do którego dowożone 
są artykuły z poszczególnych gmin, gdzie 
prowadzone są zbiórki. Tak w starostwie 
jak i gminach powołano pełnomocników 
do spraw zabezpieczenia noclegów oraz 
wyżywienia.
Radni podkreślali zaangażowanie osób pry-
watnych w pomoc Ukraińcom. Padały na-
tomiast słowa krytyki pod adresem władz 
centralnych i wojewódzkich za opóźnienia 
w organizacji systemu pomocowego. Po-
nadto infolinie działają tylko do 16.00. Rzą-
dzących broniła natomiast przewodnicząca 
Zofia Kaczyńska. - Które z państw zrobiło 
tyle co Polska? – pytała retorycznie szefowa 
rady. Na tym zakończono pierwszą część 
posiedzenia.

Zapobieganie przestępczości 
i nauczycielskie pensje

Potem sesja w dużej mierze była poświę-
cona realizacji Powiatowego Programu 
Zapobiegania Przestępczości oraz Porząd-

ku Publicznego i Ochrony Bezpieczeństwa 
Obywateli na lata 2018-2021, a także dzia-
łalności Komisji Bezpieczeństwa i Porząd-
ku za 2021 rok. Przekazano też dotację 
dla kilku jednostek OSP (nie objęło żadnej 
z gminy Andrychów). Ponadto m.in. okre-
ślono rodzaj zadań i przeznaczenia w 2022 
roku środków  Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 
rehabilitację zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych.
Dyskutowano także o płacach nauczycieli. 
Wyglądają one w placówkach podległych 
samorządowi powiatowemu następują-
co: nauczyciel stażysta zarabia średnio 
3537,80 zł brutto. Kontraktowy odpowied-
nio 3926,96 zł, mianowany – 5094,43 zł, dy-
plomowany – 6509,55 zł. Najwięcej jest tych 
ostatnich, są zatrudnieni na bez mała 436 
etatach. To świadczy o wysokim poziomie 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dla 
porównania mianowani mają ponad 60 eta-
tów, kontraktowi – 72, a stażyści tylko 11. 

jd 

Ukraińskie wątki na powiatowej sesji. Ile zarabiają nauczyciele?

Od minuty ciszy rozpoczęła się ostatnia (17 marca) sesja Rady Powiatu w Wadowicach. Uczczono tym sposobom 
pamięć ofiar wojny w Ukrainie – poległych żołnierzy obu stron działań militarnych jak i osób cywilnych.

Przewodniczącą zebrania wybrano jedno-
głośnie Danutę Bańską, organizatorkę i do 
niedawna prezeskę andrychowskiego UTW. 
Obecny Prezes Zbigniew Lot zapoznał ze-
branych z przedsięwzięciami zrealizowany-
mi w ubiegłym, trudnym z uwagi na pande-
mię, roku. 
Następnie Barbara Lachendro-Kruczała 
poinformowała o realizacji budżetu w roku 
2021, która przyniosła nadwyżkę przycho-
dów nad wydatkami w kwocie przeszło 20 
tysięcy złotych. Na podstawie tych danych, 
a także opinii Komisji Rewizyjnej zebrani 
uchwalili absolutorium dla Zarządu. W ko-
lejnych punktach Zarząd poinformował o za-
mierzeniach i budżecie na rok 2022.
Zbyt mała frekwencja na zebraniu nie po-
zwoliła, aby odbyło się ono w pierwszym 
terminie, więc piętnastominutową przerwę 
wykorzystano na informację o rezultatach 
Olimpiady Zimowej Seniorów, jak tradycyj-

nie odbyła się w Rabce. Andrychowski Uni-
wersytet zajął w tej imprezie doskonałe II 
miejsce (lepszy był tylko UTW z Kęt), człon-
kowie zdobyli 5 złotych, 4 srebrne i 2 brązowe 
medale. Specjalny puchar dla najwcześniej 

urodzonego uczestnika olimpiady otrzymał, 
w dodatku do zdobytego medalu, Cecylian 
Kiliński. 

Andrzej Fryś

Członkowie Stowarzyszenia UTW podsumowali wydarzenia ubiegłego roku

W klubie Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło się 9 marca Walne Zebranie Członków Stowarzysze-
nia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”, w którym wzięło udział 84 z 254 członków Stowarzyszenia. 

Tryumfatorzy zimowej olimpiady. Drugi z prawej – Cecylian Kiliński Fot.: Józef  Kobielus
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Kontynuujemy cykl artykułów poświęconych niepełnosprawnym oraz wsparciu dla takich osób. Nasz kolega 
redakcyjny Jacek Dyrlaga spotkał się z kobietą, która ma chorobę dwubiegunową i wychowuje z mężem trójkę 
dzieci. Z kolei dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Barbara Pindel – Polaszek opisuje, jak jej pla-
cówka we współpracy z różnymi organizacjami wspiera dzieci niepełnosprawne.

Red.

Wsparcie w PCPR
Stara się funkcjonować normalnie, ma dobrze 
dobrane leki. Przede wszystkim wyróżnia 
się niezwykłą aktywnością. Jest, podobnie 
jak mąż, znana w środowisku kulturalnym 
naszej gminy i Podbeskidzia. Cały czas, nie 
licząc rocznego urlopu wychowawczego, 
pracuje zawodowo. Jest to możliwe, gdyż 
korzysta ze wsparcia Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Wadowicach. - Do 
PCPR-u udałam się, by zaproponować utworze-
nie grupy wsparcia dla osób chorych psychicznie 
– mówi Zofia Koczur. - Rozmawiałam z panią 
dyrektor Barbarą Pindel-Polaszek powiedziałam 
jej, że mam dzieci, córkę w przedszkolu. I ona za-
pytała, czy wiem o takim programie opieki nad 
osobą zależną, gdy osoba niepełnosprawna pra-
cuje. Nie wiedziałam o tym. Dostałam wniosek 
i dokumenty do złożenia. I okazało się, że można 
skorzystać z dofinansowania do żłobka, przed-
szkola, klubu malucha. A wszystko obliczone na 
podstawie miesięcznych dochodów. Dzięki temu 
wsparciu, w przypadku andrychowianki to 
nawet 85 proc. kosztów, mogła ona kontynu-
ować pracę zawodową. W przeciwnym razie 
musiałaby opiekować się dziećmi w domu, 
co poważnie uszczupliłoby i tak skromne do-
chody. Na utrzymaniu państwo Koczurowie 
mają trójkę dzieci. Dofinansowanie otrzymu-
je na sześcioletnią córkę Magdę, a wkrótce 
otrzyma też wyrównanie za pobyt w klubie 
malucha dwuletniej Kasi. Syn jest już prawie 
dorosły, ma 17 lat i jest uczniem andrychow-
skiego liceum. Nasza rozmówczyni nie ukry-
wa, że jej dochody z mężem nie są zbyt wy-
sokie, ledwie przekraczają płace minimalne. 
Wsparcie z PCPR pozwala na normalne życie 
codzienne. Przede wszystkim na zaspokoje-
nie potrzeb dzieci, które mają w tej rodzinie 
absolutny priorytet. - Przykładowo przedszkole 
kosztuje 230 złotych na miesiąc, z tego 40 złotych 
pokrywam ja, a resztę otrzymam dofinansowania 
– wylicza Zofia Koczur. Zachęca innych nie-
pełnosprawnych do skorzystania z takiego 
wsparcia. Procedura jest dość łatwa, gdyż 
wystarczy złożyć wniosek w PCPR. Może się 
to odbyć tak drogą elektroniczną przez in-
ternet jak i na papierze, odbierając stosowny 
druk w siedzibie Centrum w Wadowicach. 
Do dokumentów trzeba dołączyć dokumen-

ty – orzeczenie o stopniu niepełnosprawno-
ści, akt urodzenia dziecka, zaświadczenie 
z przedszkola lub klubu malucha o przyjęciu 
dziecka do placówki. Potem co miesiąc trze-
ba się legitymować fakturami z przedszkola 
lub klubu malucha. Respektowane są faktury 
wystawione nawet do 180 dni przed podpisa-
niem umowy o dofinansowanie.

Praca, śpiew, twórczość...
- Dla mnie praca, to nie tylko zarobkowanie, ale  
forma terapii – podkreśla andrychowianka. - 
Codziennie trzeba wstać, ubrać się, pójść pracować 
na osiem godzin, starać się dobrze wykonywać 
obowiązki. I jest to przebywanie wśród ludzi. Gdy-
by tego nie było, to człowiek popada w marazm.   
Pani Zofia wraz z mężem Kubą tworzą zgod-
ne małżeństwo. Kto jest w domu, ten gotuje 
i zajmuje się innymi mieszkaniowymi spra-
wami. On pracuje jako ochroniarz w firmie 
„Ogniochron”, wspiera ją. Oboje występują 
razem na scenie. To ważne w terapii. Mają 
za sobą ponad 60 koncertów i około 100 wła-

snych utworów. Pan Kuba gra na gitarze, 
pani Zofia śpiewa i tworzy piosenki, choć 
potrafi również zagrać. Kiedyś szło to jej na-
wet lepiej niż mężowi, ale on bardzo dużo 
ćwiczył i ją przegonił. W 2010 roku założył 
zespół „Interwencja” z siedziba w Bielsku-
-Białej, cechujący się klimatami blusowymi. 
To otwarło im drzwi do innych muzyków. 
Z koncertów mają sporo wspomnień. Zało-
żyli też rodzinną grupę wokalno – muzyczną 
z udziałem syna. Nazwali ją „Krainą Wolno-
ści”. Pani Zofia dała się poznać lokalnej pu-
bliczności jeszcze podczas Piosturów, potem 
także w czasie Dni Andrychowa oraz m.in. 
na kilku imprezach Wojewódzkiego Szpita-
la Psychiatrycznego „Schizofrenia – otwórz-
cie drzwi!” Mają w ciasnym, mieszkanku na 
osiedlu przy Lenartowicza sporo gitar.
Na tym nie koniec. Zofia Koczur z doskona-
łym skutkiem rozwija swój talent literacki. 
To nie tylko teksty piosenek. Ma na swoim 
koncie cztery tomiki poezji (jeden z wier-
szy publikujemy obok), wydane w latach  

Niepełnosprawni pod opieką, rodzice wspierani

Andrychowianka z chorobą dwubiegunową: Terapia przez aktywne życie

Miała 28 lat, gdy dostała jednoznaczną diagnozę: choroba dwubiegunowa. Po siedmiu latach otrzymała status oso-
by niepełnosprawnej. Mógł się zatem zawalić jej dotychczasowy cały świat, ale tak się nie stało. Mieszkająca, wycho-
wująca dzieci i pracująca w Andrychowie Zofia Koczur, bo o niej ten tekst, jest osobą, która łatwo się nie poddaje...
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Pieluchomajtki, wózki inwalidzkie i... 
Szczególnie ważne jest wyposażenie dzieci 
w różnego rodzaju przedmioty ortopedycz-
ne oraz środki pomocnicze, których potrzeba 
wynika ze wskazań medycznych. Dzieci te są 
w różnym stopniu niepełnosprawne i bardzo 
często wymagają tez stałej obecności i opieki 
rodzica. W ubiegłym roku z tej pomocy sko-
rzystało 203 dzieci. Najwięcej dzieci korzystało 
z dofinansowania do pieluchomajtek (84 dzie-
ci), a następnie sprzętu niezbędnego dla dzieci 
chorujących na cukrzycę (23 dzieci), wózków 
inwalidzkich (18 dzieci), cewników (18 dzieci), 
ortez (16 dzieci), systemów wspomagających 
słyszenie (16 dzieci), aparatów słuchowych 
i wkładek usznych (17 dzieci), obuwia ortope-
dycznego (4 dzieci), siedziska ortopedycznego 
(3 dzieci), pionizatorów (2 dzieci). Wszystkie 
wymienione sprzęty i materiały pomocnicze 
są niezbędne w codziennym funkcjonowaniu 
dzieci z niepełnosprawnością, co niewątpliwie 
przekłada się na poprawę jakości ich życia i nie-
wątpliwie ułatwia opiekę ze strony rodziców 
lub opiekunów.
Bariery do pokonania
Niemniej ważnym elementem w opiece nad 
niepełnosprawnym dzieckiem jest ułatwienie 
przemieszczania się i transport dzieci podczas 
czynności dnia codziennego. W ramach likwi-
dacji barier technicznych w 2021 roku dofinan-
sowano np. podnośniki wannowe, podnośnik 
sufitowy czy też transporter schodowy. Każde 
z tych urządzeń dostosowane zostało do indy-
widualnych potrzeb dziecka i posiadało roz-
wiązania techniczne, dedykowane dla dzieci 
z deficytem narządu ruchu, np. w przypadku 
transportera schodowego (tzw. Schodołazu) - 
był on wyposażony w specjalne siedzisko – po-
duchę wypełnioną drobnym granulatem, która 
dostosowywała się do pozycji dziecka. Sprzęty 
te wyposażone są również w zabezpieczenia, 
zapewniające komfort przewożenia i bezpie-
czeństwo dziecka. Urządzenia są tak skonstru-
owane, że ułatwiają opiekunom obsługę. 
Rodzice mogą również otrzymać dofinansowa-
nia do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, dzięki 
czemu możliwa jest rehabilitacja w warunkach 
domowych. W przypadku takiego sprzętu 
w ubiegłym roku ponad 1/5 z wszystkich osób 
korzystających stanowiły dzieci z niepełno-
sprawnością. Najczęściej wskazania lekarskie 
dotyczyły zakupu bieżni, rowerka elektryczne-
go, jak również sprzętu do ćwiczeń np. drabi-
nek, materacy, tuneli sensorycznych itp. 

Wyjazdy rehabilitacyjne,  
dopłaty do przedszkola
Rehabilitacja dzieci może mieć również for-
mę turnusu rehabilitacyjnego poza miejscem 
zamieszkania. Dofinansowanie do wyjazdów 
na turnus dotyczy również opiekunów dzieci 
i cieszy się dużym zainteresowaniem. Łącznie 
w 2021 roku na turnusy wyjechało 41 dzieci oraz 
19 opiekunów, co stanowiło prawie 1/5 wszyst-
kich osób niepełnosprawnych korzystających 
z tej formy rehabilitacji.
W ramach Programu Aktywny Samorząd rodzi-
ce posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, 
chcący być aktywni na rynku pracy, mogą uzy-
skać co miesiąc dofinasowanie do opłaty wno-
szonej za pobyt dziecka w przedszkolu. Dofi-
nansowanie wynosi do 300 zł miesięcznie. Jest to 
forma aktywizacji osób, które pomimo posiada-
nej niepełnosprawności chcą być aktywne zawo-
dowo. W ten sposób w jakimś stopniu możemy 
je wspierać w utrzymywaniu samodzielności 
i niezależności finansowej. Program Aktywny 
Samorząd umożliwia również rodzicom wypo-
sażenie samochodu w specjalistyczne foteliki dla 
dzieci ze schorzeniami neurologicznymi, aby 
w sposób bezpieczny przemieszczać się wraz 
z dzieckiem.
Rehabilitacja, terapia,  
pływanie korekcyjne oraz asystent
Dzięki współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi co roku możliwe jest zlecenie przez po-
wiat prowadzenia rehabilitacji dzieci i młodzie-
ży. W 2021 roku pięć organizacji objęło swoim 
działaniem 39 dzieci z niepełnosprawnością 
w ramach: hipoterapii, terapii neurologopedycz-
nej oraz pływania korekcyjnego.
Nową formą wsparcia opiekunów osób niepeł-
nosprawnych jak i dzieci jest również pomoc 
asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. 
W ubiegłym roku opieką asystenta objęto czwo-
ro dzieci. Asystent towarzyszył dziecku i jego 
opiekunowi w codziennych zwykłych aktyw-
nościach związanych z opieką, jak również np. 
podczas wizyt u specjalistów czy zajęć rehabili-
tacyjnych. Asystentura jest formą ciągle rozwija-
jącą się tak, aby w jak najlepszej formie dostoso-
wana była do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Mamy nadzieję, iż z roku na rok będzie zwięk-
szać się liczba osób, które będą mogły liczyć na 
pomoc asystenta, gdyż takie są zamierzenia tego 
programu, finansowanego z Funduszu Solidar-
nościowego.

Barbara Pindel–Polaszek
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy  

Rodzinie w Wadowicach

2015 – 2021. Na publikację trzech 
z nich otrzymała stypendium z Urzę-
du Miejskiego w Andrychowie. Spod 
jej pióra wyszedł „Pamiętnik Andry-
chowski” (2017 r.), na który składają 
się wspomnienia znanych andrycho-
wian. Książeczka nawiązuje do 250. 
rocznicy uzyskania praw miejskich 
przez Andrychów. Ilustracje zdję-
ciowe do jej wydawnictw dostarcza 
mąż. Nawiązała także współpracę 
z Ewą Partyką, członkinią Grupy 
„My”, której pastela z kościołem Św. 
Macieja znalazła się na okładce „Pa-
miętnika Andrychowskiego”.
To jeszcze nie wszystko. Na Facebo-
oku prowadzi blog „Mama na bie-
gunach”, nawiązujący do choroby 
i opisując blaski i cienie macierzyń-
stwa. Główną bohaterką jest córka 
Magda, bardzo mądra dziewczynka 
cechująca się, mimo wieku, świetny-
mi powiedzonkami, ripostami czy 
obserwacjami świata.

„Nadzieja”
Ciepły promień słońca

pada przez otwarte okno
na moje skulone

obolałe ciało
budzę się do nowego życia

rosnę w siłę
niczym  ziarno kiełkujące w ziemi

wstaję i czerpię energię
całymi garściami

idę 
jestem
będę

Asystentką być
A plany nie tylko te artystyczne? - 
Zostać asystentem zdrowienia – odpo-
wiada bez wahania i wyjaśnia Zosia 
Koczur. - To jest taki ekspert poprzez 
doświadczenie; osoba, która doświadczy-
ła choroby fizycznej lub kryzysu, prze-
szła terapię, jest zatrudniona w szpitalu 
lub ośrodku pomocy społecznej i stanowi 
łącznik między lekarzami a rodziną cho-
rego lub nim samym. To jest cel, który 
musi być poprzedzony stosownymi 
kursami. I jeszcze jedno: nasza boha-
terka obawiała się stygmatyzacji. Nie 
obyło się początkowo bez drobnych 
incydentów, nawet u lekarza (nie 
w Andrychowie!), ale wraz z upły-
wem lat zrozumienie dla osób cho-
rych w naszym społeczeństwie jest 
coraz większe. 

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Wspieranie dzieci z niepełnosprawnością

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wspiera w różnej formie funkcjonowa-
nie dzieci z niepełnosprawnościami biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby 
dziecka, jak również etap jego rozwoju. Pomoc świadczona jest bezpośrednio 
w formie dofinansowań ze środków PFRON, bądź jeśli jest to możliwe poprzez 
zlecenie określonych zadań organizacjom pozarządowym.
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Konkurs, jak informują organizatorzy, ma już 
tradycję sięgającą ponad 30 lat. Sam udział 
otwiera drzwi do szerokich kontaktów oraz 
informacji na forum międzynarodowym, 
gdzie Tomasz Łysoń i jego firma już od lat 
bardzo dobrze się porusza i odnosi sukce-
sy. On nazywany jest zresztą ambasadorem 
polskiego pszczelarstwa. Nagrodę specjalną 
przyznano mu za „połączenie tradycji ro-
dzinnej z prowadzeniem biznesu w harmonii 
z przyrodą i lokalną społecznością”. Laureat 
gościł w naszej redakcji i opowiedział o swojej 
działalności.

Z dziadkiem i ojcem wśród pszczół

- Jestem można powiedzieć z dziada pradziada 
pszczelarzem – mówi Tomasz Łysoń. - Dziadek 
Marian zaszczepił we mnie pasję tak do pszczół 
jak i do techniki inżynierskiej. Często pomagałem 
mu w warsztacie, garażu. On był ślusarzem. Jako 
chłopak miał się zatem od kogo uczyć. A jego 
dziadek miał w różnych okresach od stu do 
stu pięćdziesięciu rodzin pszczelich. Ule znaj-
dowały się tak przy domu w Sułkowicach-
-Bolęcinie jak i w okolicach m.in. pod Jawor-
nicą. Tomasz Łysoń sporą część dzieciństwa 
spędził w pasiece. W wakacje czy soboty tu 
sobie nawet dorabiał. Jak podkreśla to było 
dla niego bardzo inspirujące. Uczył się też od 
ojca. Po ukończeniu szkoły średniej musiał 
podjąć decyzję, co do dalszej drogi życiowej.

Ule z garażu

Stwierdził, że chce rozwijać własny biz-
nes. Była chwila zastanowienia, w jakiej 
branży. I wybrał tradycję! - Dziadek z ojcem 
pod koniec lat osiemdziesiątych zaczęli produk-
cję uli styropianowych – wspomina Tomasz 
Łysoń. - Odbywało się to w garażu. W okresie 
transformacji działalność wstrzymano. Szalała 
inflacja. Sporo firm przestało wtedy funkcjo-

nować. W 1995 roku, mając 19 lat założył 
firmę i reaktywował produkcję w garażu. 
To były początki. Nasz bohater, to ważne, 
jest też z wykształcenia pszczelarzem. Star-
tował od zera, ale miał wsparcie rodziny. 
Ojciec i dziadek dali mu wolną rękę, choć 
trzeba było trochę o to powalczyć. Zakasał 
rękawy, działał według własnego pomysłu 
i intuicji, co przyniosło rezultaty. Firma nie-
malże od początku zaczęła się dynamicznie 
rozwijać. Przedsiębiorczość Tomasz Łysoń 
miał i ma we krwi, gdyż rodzina parała się 
nie tylko pszczelarstwem i drobną produk-
cją warsztatową, ale także ogrodnictwem. 
Nie bał się odważnych decyzji.

Od tradycji do nowoczesności

- Często się sądzi, że pszczelarstwo to taki wy-
mierający zawód czy profesja, że pszczelarze 
to są starsi ludzie – mówi Tomasz Łysoń.  
- Oczywiście też tak jest, że spora grupa zajmu-
jąca się tą pasją to starsze osoby. Dla wielu to po 
prostu hobby, choć zawodowców też nie brakuje. 
Natomiast coraz więcej osób w tej branży to lu-
dzie młodzi, którzy bardzo prężnie się rozwijają. 
Dla przykładu rok temu mieliśmy w Polsce 75 
tysięcy pszczelarzy, a z najświeższych, już te-
gorocznych danych wynika, że jest już ich 82 
tysiące. Widać zatem jaki jest przyrost świeżej 
krwi w naszej branży. Przybyło zwłaszcza poko-
lenia trzydziestolatków. To bardzo pocieszające.
Tymczasem przedsiębiorstwo Tomasza 
Łysonia oferuje najnowocześniejsze pro-
dukty na rynku krajowym. To już nie tylko 
wspomniane ule styropianowe, ale również 

Z pasieki i garażu na krajowego potentata
Jak już informowaliśmy, przedsiębiorca branży pszczelarskiej Tomasz Łysoń został jednym z pięciu finalistów kon-
kursu EY Entrepreneur Of The Year – Przedsiębiorca Roku. Na tym nie koniec –  otrzymał on nagrodę specjalną.

Tomasz Łysoń, zaczynając biznes w garażu zbudował firmę o krajowej i międzynarodo-
wej renomie

Apilandię zwiedziło już ponad 70 tysięcy osób, głównie młodzież
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Zgłaszają się do nich przed wszystkim osoby 
starsze, potrzebujące doradztwa albo wspar-
cia w życiu codziennym oraz wybierające się 
na turnusy rehabilitacyjne. Pojawiają się rów-
nież matki samotnie wychowujące dziecko 
lub dzieci, a znajdujące się w trudnej sytuacji 
materialnej. - Może się do nas zgłosić praktycznie 
każdy, kto potrzebuje porady w życiowych spra-
wach – mówi prezes „Witalności” Jan Smolec. - 
Pomożemy napisać pismo do urzędu albo instytucji, 
możemy też coś doradzić albo poradzić. Stowarzy-
szenie musiało co nieco ograniczyć działalność 
ze względu na pandemię. Wcześniej pozy-
skiwało nawet żywność dla potrzebujących. 
Gdy fala coronawirusa opadnie, organizacja 
powinna odzyskać swoją – nomen omen – wi-
talność. Potrzebujących nie brakuje, mimo że 
wzrosła opieka socjalna państwa (np. 500+, 
„trzynastki” i „czternastki” dla emerytów). Jak 
podkreśla wiceprezes stowarzyszenia Józefa 
Dzieduszycka, członkowie nie tylko zajmują 
się działalnością charytatywną. Mają też chwi-
le innych radości. Są nimi wycieczki, wyjazdy 
na koncerty albo comiesięczne zabawy tanecz-
ne. - W ubiegłym roku, jak jechaliśmy na koncert 
Czerwono-Czarnych do Krakowa to autobus był 
pełny – dodaje wiceprezes.
„Witalność” działa od 2006 roku. Utrzymuje 
się tylko ze składek członkowskich. Nie zde-
cydowało się nawet na pozyskiwanie pienię-
dzy z rozliczeń podatkowych. Nie prowadzi 
działalności gospodarczej. To swoista grupa 
wsparcia, ale pomagająca także innym.
Tak prezes Jan Smolec jak i wiceprezes Józefa 
Dzieduszycka nie ukrywają, że mają wspar-
cie ze strony Zarządu Andrychowskiej Spół-

dzielni Mieszkaniowej, szczególnie prezes 
Bogumiły Zacny-Sporysz. Mogą korzystać ze 
świetlicy ASM przy ulicy Lenartowicza. Wie-
le też zawdzięczają Marioli Roman, prezes 
wadowickiego Koła Dzieci Niepełnospraw-
nych Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci. To za 
jej pośrednictwem „Witalność” otrzymywała 
żywność z Banku Żywności w Krakowie i ze 
zbiórek w sklepach.  
Stowarzyszenie ustanowiło własne wyróż-
nienie dla osób i instytucji wspierających oraz 
zasłużonych dla rozwoju społecznego. To 
„Czerwona Róża”. Otrzymali ją do tej pory: 
burmistrz Tomasz Żak, prezes koła Stowarzy-
szenie Emerytów i Rencistów Policji Janusz 
Janik, prezes ASM Bogumiła Zacny-Sporysz, 
była już prezes Stowarzyszenia Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Andrychowie Danuta 
Bańska, prezes nieistniejącej fundacji wspie-
rającej niepełnosprawnych i potrzebujących 
Jolanta Pstrowska, a ostatnio Stowarzyszenie 
Gospodyń Wiejskich Andrychów.
Jak zostać członkiem „Witalności”? - Trzeba 
przyjść i mieć dobre chęci – odpowiada z uśmie-
chem Jan Smolec. - Składka członkowska wy-
nosi 1 złoty na miesiąc. Wpłacamy 12 złotych na 
cały rok. W stowarzyszeniu działa obecnie 40 
członków. Kadra seniorów wykrusza się. Na 
przykład w 2011 roku było ich 90.
Spotkania członków i sympatyków stowa-
rzyszenia odbywają się w budynku Lenarto-
wicza nr 7 w środy w godz. 15.30 – 19.00. Dy-
żury o tej samej porze i tym samym miejscu 
pełnione są również we współpracy z Klu-
bem Seniora w poniedziałki i piątki. 

jd Fot. Jacek Dyrlaga  

Witalność czyli moc pomagania
Nie jest ich bardzo wielu, niektórzy odeszli już za Bramę Wielkiej Ciszy, 
ale serca mają wielkie. To członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Osób 
Starszych, Niepełnosprawnych i Osób Samotnie Wychowujących Dziecko 
„Witalność” z siedzibą w Andrychowie.

sprzęt taki jak m.in. miodarki, urządzenia 
do dozowania miodu, do odsklepiania oraz 
wytwarzania kremów. Jego asortyment sta-
nowi na rynku około 65 – 70 proc. krajowej 
produkcji. Znaczna część trafia też na eks-
port. Przedsiębiorstwo znane jest w ponad 
70 krajach. Firma dysponuje własną siecią 
handlową. Obecnie zatrudnia ono 250 osób, 
a wraz z firmami całej grupy 350, a gdy 
startowało pracowników było paru, potem 
nieco więcej, z których pięciu nadal słu-
ży doświadczeniem. Obecnie jest jednym 
z największych pracodawców w powiecie 
wadowickim. Dla właściciela załoga to naj-
większy skarb, i to podkreśla na każdym 
kroku. Nasz rozmówca daje pracownikom 
swobodę do kreowania pomysłów. Jako 
przedsiębiorca nie ma zbyt wiele czasu na 
przebywanie przy ulach, ale w miarę moż-
liwości zagląda do pasieki prowadzonej 
głównie przez siostrę – Katarzynę. 

Edukacja czyli „Apilandia”

Firma Tomasza Łysonia to nie tylko pro-
dukcja i handel. Właściciel docenia też 
edukację i rolę młodzieży w dalszym roz-
woju sztuki bartniczej. W tym celu założył 
jedyne w Polsce Interaktywne Centrum 
Pszczelarstwa „Apilandia” w Kleczy Dol-
nej. Tu młodzi ludzie sporo dowiadują się 
o pszczołach, do czego służą, do czego są 
potrzebne, jak im można pomagać, czym 
są produkty pszczele i jak pozytywnie 
działają na nasz organizm. A początki były 
interesujące. - W piwnicach biurowca, które 
są dość ciekawe, bo pochodzą z czasów zabo-
ru austriackiego urządziliśmy nasze Centrum  
– wspomina Tomasz Łysoń. - Początkowo 
nie mieliśmy na te piwnice pomysłu. Pojawił się 
jednak pewien koncept. To miejsce zaczarowa-
ne. Odwiedzający „Apilandię” uzyskują od 
A do Z wiedzę o pszczelarstwie. Do okresu 
pandemii w ciągu półtora roku zwiedziło 
Centrum ponad 50 tysięcy, głównie mło-
dych osób. Po wznowieniu działalności 
doliczono się już ich 70 tysięcy. Przybywa-
ją tutaj tak w grupach jak i indywidualnie. 
W „Apilandii” prowadzone są warsztaty, 
i to nie tylko dla uczniów, ale również dla 
seniorów.
Do edukacji służy częściowo również firmo-
wa strona internetowa, gdzie umieszczono 
słownik pojęć pszczelarskich w pięciu języ-
kach i polski słownik terminów pszczelar-
skich. Są też interesujące, własnej produkcji 
filmiki tematyczne, zatwierdzone przez Mi-
nisterstwo Edukacji i Nauki. To materiał dla 
klas I – III szkół podstawowych. Ponadto 
powołano Fundację „Apikultura” zajmują-
ca się uświadomieniem społeczeństwu roli 
pszczół w ekosystemie, a także promocją 
produktów pszczelich oraz wszelkiego ro-
dzaju pomocą środowisku pszczelarskie-
mu.

jd  Fot. Przedsiębiorstwo Pszczelarskie 
 Tomasz Łysoń 

Prezes Jan Smolec i wiceprezes Józefa Dzieduszycka liczą, że pandemia rychło się skoń-
czy i będzie można zaktywizować działalność „Witalności”.
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Aby młodsi czytelnicy mogli tę sprawę zrozumieć trzeba nakreślić tło 
historyczne. Otóż po zakończeniu II wojny światowej, od 1947 r., na 
świecie trwała tzw. „Zimna Wojna”. Pierwszy raz użył tej nazwy an-
gielski znakomity pisarz i publicysta George Orwell. 
Zimna Wojna polegała na tym, że stowarzyszone w blokach militar-
nych - z jednej strony państwa zachodnie w trwającym od 1949 Pak-
cie Północnoatlantyckim NATO, zaś z drugiej ZSRR i kraje Europy 
Wschodniej (a wśród nich Polska) w podpisanym w 1956 r. Układzie 
Warszawskim - rywalizowały w wyścigu zbrojeń, przy czym głów-
ną pozycją przetargową była śmiercionośna broń atomowa. Powstało 
pojęcie „overkill” oznaczające, że posiadany potencjał jądrowy  po-
zwoliłby na zabicie ludności w liczbie kilkukrotnie większej, niż wy-
nosiła wówczas liczba mieszkańców świata.
W 1955 r. wybuchła wojna wietnamska. We Francuskich Indochinach 
(obejmujących poza Wietnamem także Laos i Kambodżę) powstała 
silna partyzantka, zmierzająca do zjednoczenia Wietnamu (podzielo-
nego wzdłuż 17 równoleżnika) i stworzenia w nim państwa komuni-
stycznego. W roku 1961 do wojny tej przystąpiły  Stany Zjednoczone, 
uważając (nie do końca wiadomo dlaczego) Wietnam Południowy za 
amerykańską strefę wpływów. Wojna zakończyła się w roku 1975, 
zwyciężyli w niej praktycznie rzecz biorąc komuniści, a dawna stolica 
Wietnamu Płd. – Sajgon nazywa się teraz Ho Chi Minh (od nazwi-

ska ich przywódcy). Udział armii amerykańskiej w konflikcie wiet-
namskim spotkał się w USA z potężnym potępieniem społecznym, 
którego wyrazem był musical „Hair” genialnie zekranizowany przez 
Miloŝa Formana.
Pewna ilość Wietnamczyków przyjechała podczas wojny do Polski. 
Ponieważ WSW Andoria borykała się wtedy z brakiem pracowników 
pojawił się pomysł, aby sprowadzić do Andrychowa przybyszów 
z Wietnamu. Dzięki koneksjom z Alojzym Karkoszką, który pochodził 
z Roczyn i pracował zaraz po wojnie  krótko w PZM1, a w interesują-
cym nas okresie był Ministrem budownictwa i przemysłu materiałów 
budowlanych,  udało się pozyskać gwarancje funduszy rządowych 
na wybudowanie na terenach położonych na zachód od fabryki ze-
społu baraków mieszkalnych i stołówki z przeznaczeniem dla azja-
tyckich gości. Z niewiadomych dziś przyczyn Wietnamczycy jednak 
do Andrychowa nie przybyli, a wybudowane obiekty były wykorzy-
stywane do różnych innych celów, była tam między innymi stołówka 
zakładowa. 

 Andrzej Fryś

To była inna wojna i inni uchodźcy
Dobre przyjęcie przez mieszkańców naszego miasta uchodźców z Ukrainy (głównie kobiet z dziećmi – mężczyźni 
bronią ojczyzny) jest okazją do przypomnienia, że pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia Andrychów 
sposobił się do przyjazdu kilkudziesięcioosobowej grupy Wietnamczyków.

Używali nawet napalmu, co kojarzy-
ło mi się wręcz z barbarzyństwem. 
Tak naprawdę nie rozumiałem o co 
chodzi. Mieliśmy tylko jeden, oficjal-
ny przekaz mediów państwowych 
stanowiący wyraz propagandy PRL 
i bloku wschodniego. Bardziej ab-
sorbowała mnie gra w piłkę, zabawy 
w chowanego bądź w wojnę (bynaj-
mniej niewietnamską) plastikowymi 
pistoletami albo karabinami. O bu-
dowie „Domków wietnamskich”, bo 
tak je nazywano, głośno było w całym 
mieście. I budowa ruszyła. Z kolega-
mi z bloku przyglądałem się temu, 
bo graliśmy w piłkę na pobliskiej du-
żej łące. Dziś to tereny przemysłowe, 
gdzie po naszym boisku nie ma ani 
śladu. Ostatecznie powstały te dom-
ki, które okazały się raczej barakami. 
Wówczas nie wyglądały źle. A my, 

chłopcy z podwórka, czekaliśmy 
na koleżków z Wietnamu. Zastana-
wialiśmy się, czy pokopiemy z nimi 
w piłkę. Ostatecznie nie przyjechali. 
„Domki Wietnamskie” zaczęły słu-
żyć zupełnie innym celom. Przez 
jakiś czas był tam serwis „Andorii”, 
nawet wypożyczalnia sprzętu TKKF 
„Motor” oraz mieszkania socjalne.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Czytelników pamiętających lub zna-
jących szczegóły budowy „Domków 
wietnamskich”, prosimy o kontakt 
z redakcją. Będziemy wdzięczni za 
każdą informację. To w końcu też 
ważny fragment naszej lokalnej hi-
storii. 

„Domki wietnamskie”
Był rok 1967 albo 1968. Tata wrócił z pracy i powiedział, że kilkaset metrów od naszego mieszkania powstaną 
domki dla Wietnamczyków. Mieszkaliśmy w „pomarańczowym” bloku zakładowym WSW przy ówczesnej ulicy 
Obrońców Stalingradu (obecnie ponownie Krakowska) pod wtedy numerem 130. Wiedziałem, że w odległym 
kraju toczy się wojna. Jako siedmio- może ośmiolatek nie rozumiałem istoty konfliktu. Słyszałem tylko w telewizji 
i radiu jak to Amerykanie brutalnie atakują walczący o niepodległość Wietnam.

Tyle pozostało z dawnej jadłodajni, która powstała obok 
„Domków Wietnamskich” dla gości z Indochin, potem 
służyła jako stołówka zakładowa.

(Endnotes)
1 PZM – Państwowe Zakłady Metalurgiczne; tak nazywało się przed-
siębiorstwo, które później, po wielu zmianach, przybrało nazwę Wy-
twórnia Silników Wysokoprężnych Andoria
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Dlaczego tak mało uwagi przywiązujemy do 
ochrony i zachowania walorów przyrodni-
czych?
Odpowiedzi nie są proste, ale podstawo-
wa przyczyna tkwi w prawie, przepisach 
i budżetach. Na początku lat 90 nic nie było 
dobre, brakowało funduszy, więc podej-
mowano najważniejsze zadania z zakres 
ochrony środowiska takie jak: kanalizacja, 
oczyszczalnia ścieków, wodociągi, wysy-
pisko odpadów, itp. Na ochronę przyrody 
już nie było pieniędzy. Bogaciliśmy się, po-
jawiły się kredyty, fundusze, programy, ale 
zawsze potrzebniejsza była droga, chodnik, 
dom, mieszkanie, czy miejsca pracy. Były, co 
prawda wydzielone skromne fundusze tyl-
ko na ochronę przyrody oraz edukację w tej 
dziedzinie i to u nas działało. Były publikacje, 
konkursy dla młodzieży, akcje sprzątania, ob-
chody „Dnia Ziemi: zadania dla organizacji 
pozarządowych, były i są artykuły w prasie 
lokalnej. Wydawało się, że będzie coraz lepiej, 
kształciliśmy młodzież i dorosłych. Podnosi-
liśmy świadomość znaczenia przyrody, stanu 
naszego środowiska dla nas i naszego zdro-
wia. Pojawiły się też większe fundusze i moż-
liwości ich pozyskania, mamy partnerów, od 
których możemy się uczyć i czerpać przykład. 
Jednak nasze prawo, a często jego brak, prze-
pisy, ich nadmiar i skomplikowanie skutecz-
nie utrudniają rozwiązywanie problemów na 

szczeblu lokalnym, uniemożliwiają na miej-
scu skuteczną kontrolę działania władz i eg-
zekwowania spełnienia naszych słusznych 
postulatów w stosunku do ochrony przyro-
dy, ochrony środowiska. Jak chcemy chronić 
lasy, rzeki, łąki, rośliny tam rosnące i żyjące 
zwierzęta, to zawsze stoi na przeszkodzie 
czyjaś własność, czyjś partykularny interes, 
a nie względy merytoryczne, czy społeczny 
interes. Dla własnych korzyści, wątpliwej 
wygody, gotowi jesteśmy poświęcić najwięk-
sze skarby naszej przyrody! Najgorsze jest to, 
że instytucje mające dbać o te dobra są od nas 
coraz dalej, niezależne i praktyczne pozba-
wione naszego wpływu i bezkarne w swoim 
działaniu.  Prawo, przepisy skutecznie znie-
chęcają wielu z nas do działania, interwencji, 
bo po prostu zwykli ludzie nie mają na to 
czasu, sił i wiedzy. Mogą to robić za nas duże 
organizacje pozarządowe, które dysponują 
zapleczem prawnym i pieniędzmi, ale i one 
dzisiaj często są bezradne, pozbawione moż-
liwości rzeczowego dialogu. 
Nie dziwmy się, że znikają nam powoli, tak 
urokliwe miejsca jak potok Młynówka i „Staw 
Anteckiego”, sad na Pańskiej Górze, drzewa 
w alei Wietrznego, łęgi nad Wieprzówką, 
potokami Biadasówka, Bulówka, Roczynka, 
łąki kserotermiczne w wapienniku pod Zło-
tą Górką, w Inwałdzie, stawki cegielniane, że 
coraz trudniej zobaczyć kwiaty knieci błotnej 

(kaczeńca) storczyka męskiego, spotkać żabę, 
jeszcze trudniej traszkę, zobaczyć głowacza 
pręgopłetwego, zwykłego pstrąga potoko-
wego i wiele innych gatunków ptaków, owa-
dów…
Wszystko to dzieje się w dobie zbliżającej się 
katastrofy klimatycznej, pandemii i wojny. 
Niszcząc przyrodę niszczymy swoje zdrowie 
i szanse na życie przyszłych pokoleń. 

Jan Zieliński 

Dlaczego tak mało uwagi przywiązujemy do ochrony 
i zachowania walorów przyrodniczych?

Gmina Andrychów ma powierzchnię 100.6 km2 i tylko jeden rezerwat o powierzchni 0,72 km2 co stanowi równo-
cześnie ok. 0.72% tej powierzchni. Dodatkowo mamy kilka pomników przyrody (w tym 2 to skałki wapienne i kil-
ka drzew), jedno stanowisko dokumentacyjne w korycie rzeki oraz leśne powierzchnie w Parku Krajobrazowym 
Beskidu Małego i Natury 2000. Razem mamy co chronić, ale w praktyce obiekty są pozostawione samym sobie 
i oprócz tego, że są i się nimi sporadycznie chwalimy nic im nie pomagamy, a wręcz przeciwnie zaniedbujemy 
i niszczymy. Podobnie jest z innymi pięknymi i wartymi zwrócenia uwagi oraz ochrony elementami przyrody 
ożywionej i nieożywionej. 

Łupki wierzowskie

Roczynka Sad
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Warsztaty artystyczne 
oraz zabawy animacyjne dla naszych gości z Ukrainy

lne relacje

lny rozkład jazdy

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
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VII KONKURS WOKALNY  
dla uczniów szkół podstawowych

WDK im. Romana Prystackiego w Zagórniku
zagornik@kultura.andrychow.eu 

Telefon: 33 875 47 29

Kwiecień/maj (w godzinach otwarcia placówki)
W WDK im. R. Prystackiego w Zagórniku prowa-
dzone są warsztaty artystyczne oraz zabawy ani-
macyjno-ruchowe, których adresatami są najmłodsi 
goście z Ukrainy i ich rodzice. Wśród propozycji 
znajdują się: zajęcia plastyczne, taneczne, sportowe, 
muzyczne, robotyka, ceramika i wiele, wiele innych.
Wstęp wolny. Zapraszamy! Szczegółowe informacje oraz 
harmonogram zajęć: WDK w Zagórniku

Do 29 kwietnia
RETROSPEKTYWA | GRAFIKA, RYSUNEK,  
MALARSTWO – MAGDA GLANOWSKA
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

Każdy koncert Ani Wyszkoni to eleganckie i pełne emocji wi-
dowisko. Tym razem będzie podobnie. Nie zabraknie takich 
przebojów, jak: „Czy ten pan i pani”, „Biegnij przed siebie”, 
„Wiem, że jesteś tam”, „Z ciszą pośród czterech ścian”, 
„Zapytaj mnie o to kochany”, „W całość ułożysz mnie”, 
„Oczy szeroko zamknięte” i wielu innych. Artystce towarzy-
szyć będzie 6-osobowy zespół pod kierownictwem jednego  
z czołowych polskich gitarzystów, Marka Raduli.

Zapraszamy! To również świetny pomysł na prezent  
z okazji Dnia Matki.

Wiejski Dom Kultury w Inwałdzie
inwald@kultura.andrychow.eu 

Telefon: 33 432 26 12

22 kwietnia – 20 maja | OLGA RZEMIENIEC 
„NA POCZĄTKU BYŁ CHAOS” – MALARSTWO
Olga Rzemieniec o sobie: Aktualnie jestem uczen-
nicą liceum. Biorę udział w zajęciach plastycznych 
organizowanych w wadowickim domu kultury, któ-
re pomagają mi rozwijać talent. Mam nadzieję, że 
w przyszłości malarstwo będzie częścią mojego 
życia codziennego (...)
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

Wiejski Dom Kultury w Targanicach
targanice@kultura.andrychow.eu 

Telefon: 33 875 12 25

22 kwietnia – 22 czerwca | WYSTAWA  
„ZIEMIA TO ZIARNKO, NAPRAWDĘ NIE WIĘCEJ, 
A INNE ZIARNKA – PLANETY I GWIAZDY [...]”
Autorami eksponowanych prac są uczestnicy zajęć 
plastyczno-technicznych organizowanych w WDK 
w Targanicach w roku kulturalnym 2021/2022. Wy-
stawa organizowana z okazji Międzynarodowego 
Dnia Ziemi.
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

Wiejski Dom Kultury w Sułkowicach-Łęgu
sulkowice@kultura.andrychow.eu 

Telefon: 33 875 27 45 

Do 29 kwietnia | TCHNIENIA ROZMAITE 
GRAŻYNA SZEFER-FURCZYK – MALARSTWO
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

Świetlica CKiW w Rzykach
rzyki@kultura.andrychow.eu

Telefon: 33 432 28 10

CZYTELNIA KULTURALNA 
Sztuki wizualne, fotografia, moda, design
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

Miejski Dom Kultury w Andrychowie
mdk@kultura.andrychow.eu

Telefon: 33 875 31 05, 512 442 918, 530 474 008

30 kwietnia (sobota) godz. 19.00 – ok. 3.00
WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO… Potańcówka  
dla 40-latków i nie tylko!
Do tańca porwie Was zespół RÓŻOWA PANTERA BAND.
Cena biletu: 50 zł/osoba 
Uwaga: Liczba miejsc ograniczona. Szczegółowe informa-
cje, zapisy i rezerwacja stolików do 27 kwietnia 2022 roku: 
BIURO MDK w Andrychowie 

Pełne relacje dostępne na www.kultura.andrychow.eu w zakładce FOTORELACJE. Polecamy! 

W Wiejskim Domu Kultury im. Romana Prystackiego w Zagór-
niku prowadzone są różnego rodzaju warsztaty artystyczne oraz 
zabawy animacyjno-ruchowe dla naszych gości z Ukrainy – dzie-
ci, młodzieży oraz ich opiekunek. Są to głównie rodziny zamiesz-
kujące Centrum Ks. Władysława Bukowińskiego w Zagórniku.
Zajęcia odbywały się codziennie od 28 lutego 2022 r. (a kolejne 
przed nami). W działania te angażują się nie tylko pracownicy 
placówek CKiW w Andrychowie. Liczne akcje i aktywności na 
rzecz nowych mieszkańców Centrum przy ulicy Ks. Solakiewicza 
prowadzą również wolontariusze z Gminy Andrychów, Zespół 
Szkół Samorządowych w Zagórniku, a także lokalne firmy oraz 
osoby prywatne… Wierzymy, że to grono będzie się powiększać.
Z dnia na dzień na twarzach naszych Gości maluje się coraz 
więcej uśmiechu! Zobaczcie jakie chwile wytchnienia przeżyli 
w zagórnickim domu kultury (i nie tylko) do tej pory.

CKiW w Andrychowie | Świetlica CKiW w Rzykach zapraszają 
uczniów szkół podstawowych i średnich do udziału w I Konkur-
sie Książki Artystycznej „MONOGRAFIE”. Konkurs ma charakter 
otwarty – mogą w nim brać udział dzieci i młodzież z całej Polski. 
Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej, w for-
mie książki artystycznej, inspirowanej twórczością wybranego 
artysty lub wybranym dziełem sztuki. 

Prace uczestników Konkursu oceniane będą przez Jury w czte-
rech grupach wiekowych: I – uczniowie klas I-III SP, II – ucznio-
wie klas IV-VI SP, III – uczniowie klas VII-VIII SP, IV – uczniowie 
szkół średnich.

Zgłoszenia przyjmowane są do 21 kwietnia 2022 r.

CKiW w Andrychowie | WDK w Inwałdzie zapraszają 
dzieci i młodzież ze szkół podstawowych do udziału 
w VII Konkursie Wokalnym „Śpiewanka”. Konkurs ma 
charakter otwarty – zapraszamy osoby utalentowane 
wokalnie z całej Polski. Celami Konkursu są: wyło-
nienie talentów wokalnych wśród dzieci i młodzieży, 
stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości rozwoju 
i promocji, twórcza wymiana doświadczeń muzycz-
nych uczestników Konkursu oraz stwarzanie możli-
wości rozwoju kulturalnego.

Część konkursowa odbędzie się 20 maja 2022 r. (pią-
tek) w WDK w Inwałdzie. Uczestnicy Konkursu oce-
niani będą przez Jury w trzech grupach wiekowych: 
I grupa – uczniowie klas I-III SP, II grupa – uczniowie 
klas IV-VI SP, III grupa – uczniowie klas VII-VIII SP. Jury 
przyzna nagrody i wyróżnienia dla najlepszych woka-
listów w każdej grupie wiekowej.

Zgłoszenia przyjmowane są do 13 maja 2022 r.

CKiW w Andrychowie | Świetlica CKiW w Sułkowicach-
-Bolęcinie zapraszają dzieci z klas „0” oraz uczniów klas 
I-VIII szkół podstawowych z Gminy Andrychów – którzy 
interesują się literaturą humorystyczną, kabaretem, ske-
czem i monologiem kabaretowym jako formą wypowie-
dzi scenicznej – do udziału w XV Gminnym Konkursie 
Recytatorskim „Szelki – humor w literaturze”.
Celami Konkursu są, m.in.: popularyzacja kultury  
i piękna żywego słowa, stwarzanie możliwości rozwo-
ju kulturalnego, doskonalenie warsztatu recytatorskie-
go uczestników, rozwijanie aktywności twórczej dzieci  

i młodzieży oraz popularyzacja humorystycznej twór-
czości poetyckiej.
Część konkursowa odbędzie się 17 maja 2022 r. 
(wtorek) w Świetlicy CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie. 
Uczestnicy Konkursu oceniani będą przez Jury w czte-
rech grupach wiekowych: I grupa – dzieci z klas „0”,  
II grupa – uczniowie klas I-III SP, III grupa – uczniowie 
klas IV-VI SP, IV grupa – uczniowie klas VII-VIII SP. Jury 
przyzna nagrody i wyróżnienia dla najlepszych recytato-
rów w każdej grupie wiekowej.

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 maja 2022 r.

I KONKURS KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ „MONOGRAFIE” 

VII KONKURS WOKALNY „ŚPIEWANKA”

Już dziś zanotuj te daty!

PROMUJ SWOJĄ FIRMĘ WSPIERAJĄC KULTURĘ!  
Poznaj ofertę sponsoringową 692 792 717

25 CZERWCA 2022

26 CZERWCA 2022

REGULAMINY KONKURSÓW oraz formularze zgłoszeniowe dostępne w placówkach CKiW w Andrychowie oraz w Sekretariacie CKiW w Andrychowie (w godzinach otwarcia),  
a także do pobrania na stronie: www.kultura.andrychow.eu

Joanna Concejo „Kiedy dojrzeją porzeczki” | Fot. wydawnictwowolno.pl

XV GMINNY KONKURS RECYTATORSKI „SZELKI – HUMOR W LITERATURZE”

Szczegółowy program imprez,  
informacje o twórcach dostępne  
na www.kultura.andrychow.eu  
Zapraszamy! 

Ceny biletów: 75 zł, 70 zł, 69 zł
Organizator: CKiW w Andrychowie – MDK w Andrychowie. Sprzedaż biletów: BIURO MDK w Andrychowie, 
ul. Szewska 7, tel.: 33 875 31 05, 512 442 918, 530 474 008. Bilety online: www.kultura.andrychow.eu

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkiej Nocy,

pełnych wiary, nadziei i miłości...

Serdecznych spotkań w gronie rodziny

i wśród przyjaciół...

Abyśmy wraz z budzącą się wiosną

tryskali zdrowiem, pogodą ducha

i wzajemną życzliwością...

życzy

Fot. G
w

oozdek

Radosnych

M
otyw

y w
ielkanocne (drew

no plus akryl) – Joanna Tokarska-G
w

oździew
icz 

Nowiny Andrychowskie
kwiecień 2022
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VII KONKURS WOKALNY  
dla uczniów szkół podstawowych

WDK im. Romana Prystackiego w Zagórniku
zagornik@kultura.andrychow.eu 

Telefon: 33 875 47 29

Kwiecień/maj (w godzinach otwarcia placówki)
W WDK im. R. Prystackiego w Zagórniku prowa-
dzone są warsztaty artystyczne oraz zabawy ani-
macyjno-ruchowe, których adresatami są najmłodsi 
goście z Ukrainy i ich rodzice. Wśród propozycji 
znajdują się: zajęcia plastyczne, taneczne, sportowe, 
muzyczne, robotyka, ceramika i wiele, wiele innych.
Wstęp wolny. Zapraszamy! Szczegółowe informacje oraz 
harmonogram zajęć: WDK w Zagórniku

Do 29 kwietnia
RETROSPEKTYWA | GRAFIKA, RYSUNEK,  
MALARSTWO – MAGDA GLANOWSKA
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

Każdy koncert Ani Wyszkoni to eleganckie i pełne emocji wi-
dowisko. Tym razem będzie podobnie. Nie zabraknie takich 
przebojów, jak: „Czy ten pan i pani”, „Biegnij przed siebie”, 
„Wiem, że jesteś tam”, „Z ciszą pośród czterech ścian”, 
„Zapytaj mnie o to kochany”, „W całość ułożysz mnie”, 
„Oczy szeroko zamknięte” i wielu innych. Artystce towarzy-
szyć będzie 6-osobowy zespół pod kierownictwem jednego  
z czołowych polskich gitarzystów, Marka Raduli.

Zapraszamy! To również świetny pomysł na prezent  
z okazji Dnia Matki.

Wiejski Dom Kultury w Inwałdzie
inwald@kultura.andrychow.eu 

Telefon: 33 432 26 12

22 kwietnia – 20 maja | OLGA RZEMIENIEC 
„NA POCZĄTKU BYŁ CHAOS” – MALARSTWO
Olga Rzemieniec o sobie: Aktualnie jestem uczen-
nicą liceum. Biorę udział w zajęciach plastycznych 
organizowanych w wadowickim domu kultury, któ-
re pomagają mi rozwijać talent. Mam nadzieję, że 
w przyszłości malarstwo będzie częścią mojego 
życia codziennego (...)
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

Wiejski Dom Kultury w Targanicach
targanice@kultura.andrychow.eu 

Telefon: 33 875 12 25

22 kwietnia – 22 czerwca | WYSTAWA  
„ZIEMIA TO ZIARNKO, NAPRAWDĘ NIE WIĘCEJ, 
A INNE ZIARNKA – PLANETY I GWIAZDY [...]”
Autorami eksponowanych prac są uczestnicy zajęć 
plastyczno-technicznych organizowanych w WDK 
w Targanicach w roku kulturalnym 2021/2022. Wy-
stawa organizowana z okazji Międzynarodowego 
Dnia Ziemi.
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

Wiejski Dom Kultury w Sułkowicach-Łęgu
sulkowice@kultura.andrychow.eu 

Telefon: 33 875 27 45 

Do 29 kwietnia | TCHNIENIA ROZMAITE 
GRAŻYNA SZEFER-FURCZYK – MALARSTWO
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

Świetlica CKiW w Rzykach
rzyki@kultura.andrychow.eu

Telefon: 33 432 28 10

CZYTELNIA KULTURALNA 
Sztuki wizualne, fotografia, moda, design
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

Miejski Dom Kultury w Andrychowie
mdk@kultura.andrychow.eu

Telefon: 33 875 31 05, 512 442 918, 530 474 008

30 kwietnia (sobota) godz. 19.00 – ok. 3.00
WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO… Potańcówka  
dla 40-latków i nie tylko!
Do tańca porwie Was zespół RÓŻOWA PANTERA BAND.
Cena biletu: 50 zł/osoba 
Uwaga: Liczba miejsc ograniczona. Szczegółowe informa-
cje, zapisy i rezerwacja stolików do 27 kwietnia 2022 roku: 
BIURO MDK w Andrychowie 

Pełne relacje dostępne na www.kultura.andrychow.eu w zakładce FOTORELACJE. Polecamy! 

W Wiejskim Domu Kultury im. Romana Prystackiego w Zagór-
niku prowadzone są różnego rodzaju warsztaty artystyczne oraz 
zabawy animacyjno-ruchowe dla naszych gości z Ukrainy – dzie-
ci, młodzieży oraz ich opiekunek. Są to głównie rodziny zamiesz-
kujące Centrum Ks. Władysława Bukowińskiego w Zagórniku.
Zajęcia odbywały się codziennie od 28 lutego 2022 r. (a kolejne 
przed nami). W działania te angażują się nie tylko pracownicy 
placówek CKiW w Andrychowie. Liczne akcje i aktywności na 
rzecz nowych mieszkańców Centrum przy ulicy Ks. Solakiewicza 
prowadzą również wolontariusze z Gminy Andrychów, Zespół 
Szkół Samorządowych w Zagórniku, a także lokalne firmy oraz 
osoby prywatne… Wierzymy, że to grono będzie się powiększać.
Z dnia na dzień na twarzach naszych Gości maluje się coraz 
więcej uśmiechu! Zobaczcie jakie chwile wytchnienia przeżyli 
w zagórnickim domu kultury (i nie tylko) do tej pory.

CKiW w Andrychowie | Świetlica CKiW w Rzykach zapraszają 
uczniów szkół podstawowych i średnich do udziału w I Konkur-
sie Książki Artystycznej „MONOGRAFIE”. Konkurs ma charakter 
otwarty – mogą w nim brać udział dzieci i młodzież z całej Polski. 
Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej, w for-
mie książki artystycznej, inspirowanej twórczością wybranego 
artysty lub wybranym dziełem sztuki. 

Prace uczestników Konkursu oceniane będą przez Jury w czte-
rech grupach wiekowych: I – uczniowie klas I-III SP, II – ucznio-
wie klas IV-VI SP, III – uczniowie klas VII-VIII SP, IV – uczniowie 
szkół średnich.

Zgłoszenia przyjmowane są do 21 kwietnia 2022 r.

CKiW w Andrychowie | WDK w Inwałdzie zapraszają 
dzieci i młodzież ze szkół podstawowych do udziału 
w VII Konkursie Wokalnym „Śpiewanka”. Konkurs ma 
charakter otwarty – zapraszamy osoby utalentowane 
wokalnie z całej Polski. Celami Konkursu są: wyło-
nienie talentów wokalnych wśród dzieci i młodzieży, 
stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości rozwoju 
i promocji, twórcza wymiana doświadczeń muzycz-
nych uczestników Konkursu oraz stwarzanie możli-
wości rozwoju kulturalnego.

Część konkursowa odbędzie się 20 maja 2022 r. (pią-
tek) w WDK w Inwałdzie. Uczestnicy Konkursu oce-
niani będą przez Jury w trzech grupach wiekowych: 
I grupa – uczniowie klas I-III SP, II grupa – uczniowie 
klas IV-VI SP, III grupa – uczniowie klas VII-VIII SP. Jury 
przyzna nagrody i wyróżnienia dla najlepszych woka-
listów w każdej grupie wiekowej.

Zgłoszenia przyjmowane są do 13 maja 2022 r.

CKiW w Andrychowie | Świetlica CKiW w Sułkowicach-
-Bolęcinie zapraszają dzieci z klas „0” oraz uczniów klas 
I-VIII szkół podstawowych z Gminy Andrychów – którzy 
interesują się literaturą humorystyczną, kabaretem, ske-
czem i monologiem kabaretowym jako formą wypowie-
dzi scenicznej – do udziału w XV Gminnym Konkursie 
Recytatorskim „Szelki – humor w literaturze”.
Celami Konkursu są, m.in.: popularyzacja kultury  
i piękna żywego słowa, stwarzanie możliwości rozwo-
ju kulturalnego, doskonalenie warsztatu recytatorskie-
go uczestników, rozwijanie aktywności twórczej dzieci  

i młodzieży oraz popularyzacja humorystycznej twór-
czości poetyckiej.
Część konkursowa odbędzie się 17 maja 2022 r. 
(wtorek) w Świetlicy CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie. 
Uczestnicy Konkursu oceniani będą przez Jury w czte-
rech grupach wiekowych: I grupa – dzieci z klas „0”,  
II grupa – uczniowie klas I-III SP, III grupa – uczniowie 
klas IV-VI SP, IV grupa – uczniowie klas VII-VIII SP. Jury 
przyzna nagrody i wyróżnienia dla najlepszych recytato-
rów w każdej grupie wiekowej.

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 maja 2022 r.

I KONKURS KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ „MONOGRAFIE” 

VII KONKURS WOKALNY „ŚPIEWANKA”

Już dziś zanotuj te daty!

PROMUJ SWOJĄ FIRMĘ WSPIERAJĄC KULTURĘ!  
Poznaj ofertę sponsoringową 692 792 717

25 CZERWCA 2022

26 CZERWCA 2022

REGULAMINY KONKURSÓW oraz formularze zgłoszeniowe dostępne w placówkach CKiW w Andrychowie oraz w Sekretariacie CKiW w Andrychowie (w godzinach otwarcia),  
a także do pobrania na stronie: www.kultura.andrychow.eu

Joanna Concejo „Kiedy dojrzeją porzeczki” | Fot. wydawnictwowolno.pl

XV GMINNY KONKURS RECYTATORSKI „SZELKI – HUMOR W LITERATURZE”

Szczegółowy program imprez,  
informacje o twórcach dostępne  
na www.kultura.andrychow.eu  
Zapraszamy! 

Ceny biletów: 75 zł, 70 zł, 69 zł
Organizator: CKiW w Andrychowie – MDK w Andrychowie. Sprzedaż biletów: BIURO MDK w Andrychowie, 
ul. Szewska 7, tel.: 33 875 31 05, 512 442 918, 530 474 008. Bilety online: www.kultura.andrychow.eu
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Serdecznych spotkań w gronie rodziny
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Eduard Marius Penkala urodził się 20 kwietnia 
1871 r. w Liptowskim Mikułaszu (wówczas Wę-
gry, obecnie Słowacja) jako syn Franciszka Pen-
kali i jego żony Marii z d. Hannel, która miała 
holenderskie korzenie. Już od najmłodszych lat 
wykazywał zainteresowanie naukami ścisłymi, 
zwłaszcza fizyką, chemią oraz mechaniką, pró-
bował naprawiać otaczające go urządzenia. Po 
ukończeniu szkoły w rodzinnym mieście i gim-
nazjum w Bielsku w 1892 r., zgodnie z wolą 
rodziców rozpoczął studia medyczne na Uni-
wersytecie Wiedeńskim. Dość szybko jednak 
postanowił zmienić kierunek kształcenia. W tym 
celu przeniósł się do Drezna, gdzie na Politech-
nice Królewsko-Saksońskiej ukończył studia 
z chemii. W 1898 r. uzyskał tytuł doktora w dzie-
dzinie chemii organicznej. Władał kilkoma języ-
kami, m.in. polskim, niemieckim, węgierskim, 
słowackim, a później także chorwackim. Mówił 
również w języku francuskim. W trakcie studiów 
w Dreźnie pobierał ponadto lekcje gry na skrzyp-
cach. To właśnie wtedy poznał swoją przyszłą 
żonę, pianistkę Emilię Stoffregen.
Niedługo po ukończeniu studiów, bo już w roku 
1900 Penkala przeniósł się wraz ze świeżo poślu-
bioną żoną do Zagrzebia. Para zamieszkała przy 
Trgu Franje Josipa 17 (dziś Trg kralja Tomislava), 
gdzie obok domu Eduard założył mały warsztat. 
Później, w 1907 r. rodzina przeniosła się na ulicę 
Marija Valerije 3 (obecnie Praška ulica). W 1904 r. 
Penkala złożył śluby na urzędnika państwowe-

go, a następnie objął urząd królewskiego tech-
nika kontrolera. W 1917 r. został podniesiony 
do rangi nadkontrolera. Jako znaturalizowany 
Chorwat, chcąc podkreślić swoje przywiązanie 
do nowej ojczyzny, przyjął imię Slavoljub.
Penkala był autorem blisko 80 wynalazków 
z dziedziny chemii, mechaniki, fizyki, czy rol-
nictwa, które opatentował w 35 krajach. Jednym 
z jego pierwszych wynalazków był napełniany 
wrzątkiem gumowy termofor w formie worka 
z zakrętką, opatentowany w 1903 r. Do jego naj-
słynniejszych prac należały ponadto pierwszy na 
świecie mechaniczny ołówek (patent z 24 stycznia 
1906 r.), a także wieczne pióro ze stałym atramen-
tem (1907). Zainteresowanie automatycznym 
ołówkiem szybko przeniosło się poza kraj. Sa-
modzielna produkcja na małą skalę prowadzona 
w niewielkim warsztacie okazała się być niewy-
starczająca w momencie gdy pojawiło się zamó-
wienie na 100 tys. takich ołówków. W tym celu 
Penkala w 1906 r. razem z Edmundem i Mavro 
Mosterami założył spółkę Penkala-Edmund Mo-
ster & Co., która miała na celu wprowadzenie pro-
dukcji seryjnej. Znakiem towarowym, niezwykle 
zresztą charakterystycznym, była Uška – głowa 
mężczyzny o spiczastym nosie i ogromnym uchu, 
za które założony miał ołówek mechaniczny Pen-
kali. W latach 1912-1926 firma z fabryką miesz-
czącą się przy ulicy Baroševoj 43 (Ulica kneza 
Branimira) była wiodącym na świecie producen-
tem przyborów do pisania i produktów papierni-
czych. W swoim najlepszym okresie działalności 
zatrudniała blisko 800 pracowników i posiadała 
drugą fabrykę w Berlinie. Firma działa do dziś 
pod nazwą TOZ Penkala.
Penkala był również zaangażowany w rozwój 
przemysłu gramofonowego. Dzięki podpisaniu 
kontraktu z firmą Edison-Bell, Penkala posiadał po-
zwolenie na produkcję płyt gramofonowych i sa-
mych urządzeń. Jako pierwsza osoba w Chorwacji 
nagrywał występy tamtejszych śpiewaków ope-
rowych i operetkowych na płytach firmy Edison-
-Bell-Penkala (dziś Croatia Records).  Udoskonalił 
masę ebonitową, z której wytwarzano płyty, dzięki 
czemu stały się one mniej kruche, opatentował rów-
nież igłę gramofonową o wydłużonej żywotności. 
Konstruktorowi udało się ponadto ulepszyć samo 
urządzenie, przede wszystkim głośnik gramofonu 
oraz mikrofon. Redukcja szumów wpłynęła na ja-
kość nagrywania i odtwarzania, zainteresowała 
również wojsko austro-węgierskie, które postano-
wiło wysłać Penkalę do Londynu, gdzie dokształ-
cił się on w zakresie inżynierii radiowej. Efektem 

tej współpracy było opracowanie ulepszeń dla 
wojskowych radiostacji oraz urządzeń podsłucho-
wych. Od nazwiska konstruktora całość działań 
radiowywiadowczych prowadzonych przez armię 
austro-węgierską podczas I wojny światowej nosiła 
kryptonim „Penkala”.
Do innych, równie interesujących prac chorwac-
kiego inżyniera, które sam wymyślił lub udo-
skonalił, zaliczyć można m.in.: pióro wieczne 
z suchym atramentem, rozpuszczającym się po 
dodaniu wody, obsadkę do pióra z klipsem słu-
żącym do przyczepienia w kieszeni, obrotową 
szczoteczka do zębów, pestycydy, system po-
miaru przepływu płynu, baterie anodowe, czy 
też latarkę kieszonkową. Zaprojektował specjal-
ną konstrukcję manometru (przyrząd do pomia-
ru ciśnienia względem ciśnienia otoczenia) oraz 
dynamometru (siłomierz). Opracował ponadto 
sposób wykonywania połączeń szyn kolejo-
wych, w których końce szyn są ścięte ukośnie, 
co umożliwiało zmniejszenie wibracji w trakcie 
przejazdu pociągu, a także rozszerzanie się szyn 
pod wpływem ciepła. Wraz ze swoim bratem 
Rudolfem, który pełnił funkcję dyrektora kolei 
w Koszycach wynalazł automatyczne hamulce 
dla kolei górskich. Znalazły one zastosowanie 
w kolejkach wąskotorowych produkowanych 
na terenie Bośni i Hercegowiny. Opatentował 

Eduard Slavoljub Penkala 
– chorwacki wynalazca z andrychowskim rodowodem
Nazwisko Eduarda Slavoljuba Penkali zna każdy mieszkaniec Chorwacji, począwszy od lat szkolnych. Nic dziw-
nego, mowa bowiem o najsłynniejszym wynalazcy, który był związany z tym krajem. Warto przybliżyć nieco tę 
postać także andrychowianom, gdyż – jak przypomniał niedawno pan Paweł Włodarczyk, Konsul Honorowy 
Republiki Chorwacji w Krakowie, rodzina wybitnego konstruktora pochodziła właśnie z naszego miasta. Artykuły 
o Eduardzie Slavoljubie Penkali pojawiły się już wprawdzie w 2011 r. na łamach „Źródła spod Pańskiej Góry”, 
a w 2013 r. na blogu Razem dla Andrychowa!, jednak przypominania o ciekawych epizodach związanych z histo-
rią Andrychowa i jego mieszkańców nigdy za wiele.

Slavoljub Penkala, 1920 r. 
Źródło:  Wikipedia.

Plakat z logo firmy Eduarda Slavoljuba Pen-
kali. Źródło: Wikipedia, użytkownik Capric-
cio - croatianhistory.net
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Tablica pamiątkowa na domu Slavoljuba Penkali w Zagrzebiu. Źródło:  Wikipedia, licencja CC BY-SA 4.0.

również poduszkowiec, a także wykonał projek-
ty turbin oraz wirników śmigłowca.
Ważny był udział Penkali w rozwoju chorwackiej 
aeronautyki. Sukcesy braci Wright zachęciły wy-
nalazcę do poszerzenia swojej wiedzy na temat 
aerodynamiki (m.in. podczas pobytu służbowe-
go w Paryżu) i rozpoczęcia prac nad własnym 
projektem samolotu. Budowę rozpoczął w 1908 
r., z pomocą brata Rudolfa, a ukończył w 1910 r. 
W międzyczasie, w 1909 r. zbudował hangar na 
poligonie wojskowym w Črnomercu, przyczynia-
jąc się tym samym do powstania pierwszego lot-
niska w Chorwacji. Konstruktor sam jako pierw-
szy przetestował wynalazek, wykonując kilka 
skoków. 22 czerwca 1910 r. na dwupłatowcu Pen-
kali poleciał pierwszy chorwacki pilot Dragutin 
Novak. Data ta jest uznawana za narodziny Chor-
wackich Sił Powietrznych. Choć samolot po kilku 
lotach uległ uszkodzeniu i Penkala już nie wrócił 
do tego projektu, do dziś uważa się go za prekur-
sora chorwackiego lotnictwa. W 2010 r. z okazji 
100-lecia pierwszego lotu chorwackiego samolo-
tu grupa entuzjastów zbudowała samolot CA-10 
(Penkala), inspirowany projektem wynalazcy.
Warto wreszcie wspomnieć o wynalazkach Pen-
kali z dziedziny chemii. W założonej przez siebie 
w 1907 r. firmie Elevator Penkala produkował 
m.in. leki na reumatyzm, pierwsze proszki do 
prania, w tym niebieski proszek do wywabiania 
plam, który zastąpił wybielacz; wynalazł ponadto 
środek Krepax odstraszający owady, impregnaty 
do drewna, woski uszczelniające, fosforyzują-
cy płyn do malowania schodów, a także płynny 
preparat ksylolitowy do impregnacji podkładów 
kolejowych, zabezpieczający je przed działaniem 
czynników atmosferycznych i pasożytów.
W styczniu 1922 r. podczas jednej ze swoich podró-
ży służbowych Eduard Penkala nabawił się zapale-
nia płuc. Zmarł niedługo później, 5 lutego, w wieku 
50 lat. Pozostawił żonę i czwórkę dzieci. Pochowa-
ny został na zagrzebskim cmentarzu Mirogoj. 
Część jego projektów nie doczekała się realizacji, 
pozostając jedynie w formie szkiców. Mimo to 
dziś Eduard Slavoljub Penkala jest uznawany za 
jednego z najciekawszych na świecie wynalaz-
ców, działających na początku XX w. Imieniem 
Eduarda Penkali nazwano plac w pobliżu jego 
dawnego hangaru, a na dziedzińcu Muzeum 
Techniki im. Nikoli Tesli znajduje się jego popier-
sie, pośród wielkich postaci chorwackiej nauki 
i techniki, do których niewątpliwie się zaliczał. 
Na jego temat napisano wiele publikacji, a w 2013 
r. ukazał się poświęcony jego osobie film doku-

mentalny, który wyreżyserowała Milka Barišić.
Po tak obszernym wywodzie dotyczącym losów 
i zasług wybitnego Chorwata nasuwa się wręcz 
pytanie: jaki tu związek z Andrychowem? Otóż 
osobą, która łączy Eduarda Penkalę z naszym 
miastem jest jego ojciec. Franciszek Penkala uro-
dził się w Andrychowie 29 czerwca 1814 r. Był 
synem bogatego andrychowskiego karczma-
rza i asesora miejskiego Jana Pękali oraz jego 
pierwszej żony, Rozalii z Komenderów. Spośród 
licznego rodzeństwa Franciszka warto wymie-
nić siostry: Mariannę (Marię), która w 1833 r. 
poślubiła Józefa Kośvitzkiego, Teresę – wydaną 
w 1854 r. za Antoniego Heradina, a także Alek-
sandrę, matkę architekta Aleksandra Kottka. Po 
ukończeniu szkół w Andrychowie i Białej Fran-
ciszek pracował jako urzędnik państwowy, peł-
niąc funkcję geometry (mierniczego). W 1835 r. 
ożenił się w Andrychowie z Barbarą Cholewkie-
wiczówną, z którą doczekał się syna Aleksandra 
(ur. 1836). Po śmierci żony w 1847 r. Franciszek 
opuścił Andrychów, zabierając ze sobą dziecko. 
Powtórnie ożenił się z Marią Hennel, córką le-

karza wojskowego Józsefa Hennela i jego żony, 
Julianny Veit. Zgodnie z notatką zamieszczo-
ną w „Innsbrucker Tagblatt”, ślub miał miejsce 
w tamtejszej parafii między 24 a 25 kwietnia 1859 
r. Z tego zaś związku urodziło się czworo synów, 
w tym Eduard – bohater niniejszego artykułu. 
W chwili jego narodzin Penkalowie mieszkali już 
w Liptowskim Mikułaszu – przenieśli się na Gór-
ne Węgry ze względu na pracę Franciszka, który 
uczestniczył wówczas w budowie kolei Koszyc-
ko-Bogumińskiej (1869-1872).
Ostatnie lata życia Franciszek Penkala spędził 
w Budapeszcie, gdzie mieszkał przy ul. Szagady 
104. Zmarł 15 maja 1906 r. przeżywszy 92 lata, 
dwa dni później odbył się pogrzeb. Wdowa po 
Franciszku, Maria Penkalowa, przeżyła męża 
o 5 lat - zmarła w Budapeszcie 5 grudnia 1911 r. 
w wieku 76 lat. Tablice nagrobne poświęcone ro-
dzicom słynnego chorwackiego wynalazcy znaj-
dują się w podziemiach kaplicy Kośvitzkich na 
cmentarzu komunalnym w Andrychowie.

Daria Rusin

Redakcja Radia Andrychów i Nowin Andrychowskich serdecznie dziękuje 
Panu Pawłowi Włodarczykowi, Konsulowi Honorowemu Republiki Chor-
wacji w Krakowie oraz asystentce Pana Konsula, Pani Katarzynie Wójcik, za 
przypomnienie o związkach Slavoljuba Penkali z naszym miastem.
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Wyjątkowe oblężenie przeżywały w soboty, a przed świętami… to 
nawet szkoda gadać. 
Jako że święta za pasem udajmy się do obydwóch łaźni. Przewodni-
kiem po nich będzie pan Kazimierz Jończy, który doskonale pamięta 
wygląd, atmosferę i procedury w nich obowiązujące, bo jako dziecko 
i młody człowiek był ich użytkownikiem.
Obowiązkowo zabieramy ręcznik, mydło oraz parę groszy i udajemy 
się najpierw do łaźni fabrycznej. 
Łaźnia fabryczna przeznaczona była dla pracowników fabryki, ale 
mogli z niej korzystać również inni mieszkańcy miasta – opowiada pan 
Kazimierz. Mieściła się ona w budynku z tym charakterystycznym „ząbko-
wanym” dachem. Chodziliśmy do niej wzdłuż Wieprzówki, bo drzwi do łaźni 
znajdowały się od strony rzeki.   
Nie było tam wanien ani pryszniców. Łaźnia składała się z ośmiu czy dzie-
sięciu łazienek, w których znajdowały się takie baseniki o powierzchni, mniej 
więcej 4 m2 każdy. Schodziło się do nich po  schodkach. Dość głębokie to było. 
Nam – dzieciom woda sięgała prawie do szyi. Baseniki wyłożone były kafel-
kami. Ale nie wyglądało to zbyt estetycznie, bo niektóre kafle były popękane, 
inne wyszczerbione. Po każdym użytkowniku pani – o ile dobrze pamiętam 
– Warmuzowa spuszczała wodę, brała szczotkę na długim kiju, szarą szmatę, 
cynkowe wiadro i myła te baseniki. Nie pieściła się z tym zbytnio, bo nie 
pozwalała na to kolejka oczekujących. Strasznie to siermiężnie wszystko 
wyglądało. Dziś bym się nie odważył skorzystać z takiej łazienki.
Za łaźnię się płaciło. Nie pamiętam już ile, ale pracownicy fabryki mieli zniżkę. 
Dodatkowo oszczędzało się w ten sposób, że z  jednego baseniku korzystało 
kilka osób naraz. Bo płaciło się nie za osobę, a za łazienkę. Na przykład nas 
było czworo rodzeństwa w wieku szkolnym, to wchodziliśmy we czworo. Gdy 
przychodziła matka z dziećmi, to najpierw kąpały się dzieci, potem mama. 
Pani Warmuzowa dbała o czystość i przyzwoitość. Pilnowała, by starsze chło-
paki kąpały się osobno, a dziewczyny – osobno. Razem mogły się kąpać tylko 
małżeństwa. Obowiązkowo trzeba było mieć swój ręcznik i mydło.
Dzieci kąpały się głównie w czwartki i piątki, bo w sobotę łaźnia należała 
do pracowników. W soboty tłok panował taki, że hej. W domu myliśmy się 
w miednicach, bo kto tam w Andrychowie miał łazienkę? Ale raz w tygodniu 
musowo trzeba było iść do łaźni porządnie się wykąpać. 
W łaźni miejskiej, mieszczącej się przy obecnej ul. 1 Maja, też znajdowały 
się takie baseniki jak w tej fabrycznej, ale było ich mniej. Póki nie urządziłem 
własnej łazienki, przez jakieś trzy lata chodziłem tam z żoną.   

Z łaźni miejskiej korzystała także elita Andrychowa. Często spotykaliśmy tam 
państwa Burych, znanych w mieście cukierników. Pamiętam, że zwróciłem 
kiedyś uwagę na ich ręczniki, duże, kąpielowe, kolorowe. Nasze przy tamtych 
wyglądały na bardzo liche.
Z łaźni najlepiej było korzystać w piątki. Bo w soboty trzeba było swoje odcze-
kać, czasem dwie, czasem trzy godziny. Kłótni było co niemiara. Bo dowodzą-
ca w łaźni miejskiej pani Penkalowa (albo Pękalowa) na karteczce zapisywała 
tych, co wpadali jak po ogień i zgłaszali, że będą za pół godziny, za godzinę. 
Gdy przychodzili i pani Penkalowa udostępniała im łazienkę od razu, podnosił 
się raban. 
Czas na wykąpanie się był limitowany. Gdy ktoś go przekraczał, do akcji 
wkraczała oczywiście pani Penkalowa. Tłukła kijem od szczotki w drzwi ła-
zienki i krzyczała: - Koniec z kąpaniem! Wychodzić! Wychodzić!
Tak popędzała, że niektórzy musieli kończyć się ubierać na korytarzu. 
W łaźni  miejskiej kwitło życie towarzyskie! Panował rumor jak na jarmarku. 
Hol był dość ciasny. Ludzie siedzieli na takich prostych ławach po dwie – trzy 
godziny i czekali. Zawsze się kogoś znajomego spotkało. Jak się nie spotkało, 
to się poznało. Zimą, czy jesienią, po kąpieli, też trzeba było na tych ławach 
przeczekać, żeby się dosuszyć. Nie znaliśmy wtedy suszarek.
Korytarz wypełniały dźwięki ludzkiej gadaniny, kłęby pary i smród. Pani 
Penkalowa wszystko: od podłogi po klamki czyściła lizolem. Jego zapach był 
nieznośny. Ale przecież do łaźni miejskiej przychodziło się po to, żeby samemu 
pachnieć czystością. Szczególnie przed niedzielą i świętami.

 Jadwiga Janus  
SPROSTOWANIE
Uprzejmie informujemy, że w wydrukowanym w ub. miesiącu tek-
ście zatytułowanym „Z Andrychowa do Zagórnika na piechotę do 
szkoły” nastąpiła pomyłka w nazwisku. Wspomniany tartak należał 
do pana Mikołajka, a nie jak podaliśmy, pana Matejki.
Za pomyłkę przepraszamy

Zapraszamy do łaźni miejskiej
Tak jak trudno w czasach nam współczesnych wyobrazić sobie andrychowskie mieszkania bez łazienki, tak kiedyś 
trudno było wyobrazić sobie je z łazienką. Ich powszechny brak rekompensowały łaźnie miejskie.  Funkcjonowały 
prawie w każdym mieście jeszcze długo po wojnie. W Andrychowie były dwie łaźnie: jedna – miejska, znajdująca się 
przy ul. 1 Maja w budynku dawnego kahału,  druga – fabryczna, mieszcząca się na terenie fabryki braci Czeczowiczka.

Tu mieściła się łaźnia fabryczna

... a tu łaźnia miejska
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Tą najmłodszą organizacją kultury fizycznej jest Andrychowski Klub 
Walki stworzony przed niespełna rokiem przez Miłosza Dubanowi-
cza. Mieści się na piętrze budynku przy ulicy Krakowskiej 134 A (nad 
sklepem „Żaczek”). Tutaj wylewają swoje poty amatorzy sztuk walk. 
Mają do dyspozycji dwie sale treningowe. Za sprawą AKW i jego wła-
ściciela do naszego miasta wrócił po bardzo wielu latach boks. Odra-
dza się też kickboxing.
Nim do tego doszło Miłosz Dubanowicz wraz z grupą kolegów spo-
tykali się i próbowali swych sił trochę po amatorsku. - Chcąc się da-
lej rozwijać zacząłem jeździć do Wadowic, gdzie działał klub – wspomina 
właściciel AKW. - I tam zacząłem swoją właściwą drogę w kickboxingu. 
Trenowałem pod okiem Michała Jarczyka i Sławomira Wcisły. W 2018 roku 
trafiłem do Bielskiego Klubu Bokserskiego „Beskidy”, gdzie moim opiekunem 
był Sławomir Dubiel. W tak zwanym międzyczasie Miłosz Dubanowicz 
brał udział w Krakowie w szkoleniach kończących się egzaminem 
i uzyskaniem tytułu instruktora sportu i rekreacji w dziedzinie kick-
boxingu. Stało się to w 2015 roku. Stosowny dyplom i uprawnienia 
wydaje Polski Związek Kickboxingu. Andrychowianin szkolił się pod 
opieką Tomasz Mamulskiego, trenera kadry Polski juniorów (K-1).
Dalsza praca i treningi dała rezultaty. Miłosz Dubanowicz posiada 
trzeci stopień uczniowski (zaczyna się od dziesiątego) i tylko dwa 
kroki dzielą go od zdobycia czarnego pasa czyli stopnia pierwszego. 
Jeszcze przed pandemią coronawirusa podjął on próbę utworzenia 
klubu. Nawet przez trzy miesiące odbywały się zajęcia w salce Gim-
nazjum nr 1 (obecnie SP nr 2). Klub ostatecznie rozwinął działalność 
w maju ubiegłego roku. - Na początku przychodziły po jednej, dwie osoby 
– mówi Miłosz Dubanowicz. - Teraz jest pięćdziesięciu trenujących, naj-
młodsi mają po siedem lat.  Ćwiczący są podzieleni na pięć grup: dzieci 
młodszych, dzieci starszych, boks dla dorosłych, kickboxing dla doro-
słych i kickboxing dla kobiet. AKW utrzymuje się z opłat od  ćwiczą-
cych. Właściciel dostał też na rozruch środki finansowe z funduszy 
Unii Europejskiej. W przyszłości zamierza przekształcić ten jedno-

osobowo zarządzany klub w stowarzyszenie, co otworzy możliwości 
skorzystania z dofinansowania choćby z puli samorządu lokalnego. 
Andrychowski Klub Walki szkoli podopiecznych tak dla celów rekre-
acyjnych jak i sportowych. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu 
po godzinie, a w soboty dodatkowo zawodnicy jeżdżą na sparingi 
do zaprzyjaźnionego klubu w Oświęcimiu. Właściciel klubu zamie-
rza brać udział w zawodach sportowych kickboxingu. Ma też pięciu 
zawodników, którzy osiągnęli piąty stopień i również przygotowują 
się do pojedynków. A najmłodszy zawodnik klubu – 7-letni Igor po-
wiedział nam, że bardzo lubi chodzić na treningi. - Wszystko mi się tu 
podoba – dodaje. 

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Najmłodszy andrychowski klub dla dzieci i dorosłych
Gdy jego ojciec pracował przed wielu laty w hali sportowej przy ulicy 1 Maja, odbywała się tam gala  kickboxingu. 
Bardzo się mu spodobało i wtedy poczuł, że to coś dla niego. Dziś jest właścicielem a zarazem trenerem i zawod-
nikiem w najmłodszym klubie gminy andrychowskiej.

Dzięki AKW boks znów zagościł w Andrychowie

7-letni Igor udowadnia trenerowi Miłoszowi Dubanowiczowi, 
że już niemało potrafi
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Na wieść o wojnie, na przełomie sierpnia 
i września 1939 roku, wielu mieszkańców 
Andrychowa postanowiło uciekać z miasta. 
Znam kilka takich opowieści.
Bohaterką tej pierwszej jest Lola Rauchber-
ger Bader, urodzona w Andrychowie w 1913 
roku. To, że była Żydówką i to, że dopiero 
co została matką (2 VI 1939 r.) okazało się 
głównymi powodami jej ucieczki. Na wiele 
lat przed śmiercią swoje wspomnienia na-
grała na taśmie magnetofonowej dla swoich 
wnuków. Pojechałam do Izraela, do Hajfy, 
żeby wysłuchać tych taśm. Stały się one przy-
czynkiem do powstania książki o Loli, która 
aktualnie jest w przygotowaniu. Opowieść 
o ucieczce z Andrychowa do Kielc, z Kielc 
do Lwowa jest długa i bogata w przeży-
cia osobiste, jak również wiele szczegółów 
o znaczeniu historycznym. Na potrzeby tego 
tekstu wybrałam dwa fragmenty. Nadałam 
im tytuły dwóch miast. Pierwszy pozwala 
nam poczuć to, co się dzieje w głowie i sercu 
człowieka, gdy musi uciekać. Opuścić swo-
ich rodziców, siostry, swój dom, swoje mia-
sto. Drugi jest o tym, co się czuje, gdy tuląc 
w ramionach swoje kilkumiesięczne dziecko, 
głodne i z biegunką, nie można dla niego zna-
leźć dachu nad głową… Oddajmy zatem głos 
Loli:
  
ANDRYCHÓW
Przyszła do nas nasza sąsiadka, pani Puchałowa 
i powiedziała, że nie powinnam zostać z tak małym 
dzieckiem w Andrychowie, że powinnam uciekać, 
że granica jest tak blisko. Ona była pewna, że woj-
na będzie trwała dwa, góra trzy dni i się skończy. 
Przecież Polska jest taka silna! Jak jeszcze staną po 
stronie Polski -Anglia i Francja, to w trzy dni bę-
dzie po wojnie. Dobra sąsiadka…
Wielu przyszło i przyznało jej rację. Mówili: - Ty 
nie możesz tu zostać! Musisz wyjechać z miasta! 
Nie przyjmowałam tego do wiadomości. W końcu 
Moritz1 przekonał mnie. - Musisz to zrobić dla do-
bra dziecka!  - powiedział.  
Wieczorem, przed wyjazdem, przyszli mama2, 
tata2, Sydzia3 i Ruth3– moja mała siostra, żeby 
powiedzieć nam - „Szalom”.
Mój tata poradził, żebym wzięła ze sobą Matyl-
dę3, że ona mi pomoże przy dziecku. Błogosławił 
ją, Szymona i mnie. I tak strasznie płakał… Ja 
płakałam razem z nim. Powiedziałam: - Nie… 
Nie mogę. Nie mogę was opuścić.
Tata mnie uspokajał: - Ty wrócisz za parę dni! 
Ty wrócisz! Ale na wszelki wypadek, przez to 
niemowlę, wyjedź…
Mama moja przybliżyła się i zdjęła ze swojej 

szyi amulet, który dostała kiedyś od ważnego 
rabina. Zawiesiła go na mojej szyi. Objęła mnie, 
pocałowała i powiedziała: - Nie płacz. Zobaczy-
my się za parę dni…
Zastanawiałam się, dlaczego wszyscy płaczą, 
skoro mamy się zobaczyć za parę dni? Całą noc 
nie spałam. Płakałam do rana. 
Moritz wziął auto i naszą sąsiadkę, panią Pu-
chałową. Mieliśmy jechać do Kielc, byle dalej od 
granicy. Tam pani Puchałowa miała koleżankę, 
u której planowaliśmy się zatrzymać. 
Weszliśmy do auta: ja, Moritz, Matylda, pani 
Puchałowa i mały Szymon na moich rękach. 
Pamiętam ostatnie spojrzenie na miasto. Prze-
jechaliśmy koło domu moich rodziców. Patrzy-
łam na drzewa, ale łzy nie pozwalały mi ich zo-
baczyć. Serce ścisnęło mi się z bólu… Jakbym 

przeczuwała, że nie wrócę tutaj nigdy więcej… 
Że nigdy ich więcej nie zobaczę… Taty, mamy, 
sióstr…
Czułam to. Dlatego strasznie bałam się jechać.

Byliśmy w drodze od dwóch godzin. Nie byliśmy 
sami. Tą samą drogą, w tym  samym kierunku 
pędziło dużo aut i wozów z ludźmi. Im bardziej 
się oddalaliśmy od Andrychowa, tym aut i ludzi 
było więcej. Nie dało się jechać szybko, bo drogi 
były niedobre. Po południu przyjechaliśmy do 
Kielc. Zatrzymaliśmy się u brata pani Pucha-
łowej. Przyjęła nas bardzo przyjemna kobieta, 
dała nam pokój, wygodny i ładny.
Moritz przyniósł z auta walizki oraz wózek 
i opuścił nas. Nie mógł z nami zostać, bo dostał 
wezwanie do wojska; został zmobilizowany. 

Uciekaj stąd! Uciekaj!
Wojna, która 24 lutego br. rozpoczęła się za naszą wschodnią granicą, zmusiła miliony mieszkańców Ukrainy do 
ucieczki. Opuszczali swój kraj w pośpiechu z bagażem samych znaków zapytania. Gdy przysłuchuję się niektórym 
historiom, wydają mi się znajome. Ogarnia mnie dziwne deja vu. Ten sam strach, te same łzy, te same niewiado-
me, co w opowieściach sprzed 83 lat.

Lola z synem Szymonem. Zdjęcie z 1946 roku
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Rozkaz miał w kieszeni, ale najpierw chciał nam 
zapewnić bezpieczeństwo.
Znowu ból… Znowu płacz… - Czy go jeszcze 
kiedyś ujrzę za życia? – zastanawiałam się. Mia-
łam czarne myśli. 
Minęły może cztery, może pięć godzin, gdy usły-
szeliśmy samoloty nad Kielcami. Kielce były 
bombardowane. 
Granica już nie była w Andrychowie. Przyszła 
tutaj za nami. 
Po paru godzinach bombardowania, nagle zjawił 
się w Kielcach brat Moritza, Dawid razem z dwo-
ma siostrami i ich mężami: Tirasem i Antkiem 
Szmeją. 
Antek był Polakiem i chrześcijaninem. Był bur-
mistrzem Bohumina, gdy w 1938 roku Polska 
zajęła część Czechosłowacji. Dlatego był bardzo 
znany. Razem z Antkiem do Kielc przyjechał 
Henryczek, jego syn. 
 
LWÓW
Przyszliśmy do dzielnicy, gdzie mieszkali Żydzi 
na ul. Kazimierz. Otrzymaliśmy propozycję za-
kwaterowania w miejscu, gdzie w jednym pokoju 
mieszkało 30 osób i niemożliwe było dokoptować 
jeszcze niemowlę. Dawid kazał mi stać koło ta-
kiego domu i się nie ruszać z tego miejsca, a sam 
poszedł szukać dla nas mieszkania. Wrócił po go-
dzinie ze łzami w oczach i mówi: - Nikt nie chce 
ciebie przyjąć, gdy słyszy, że jest z tobą niemowlę. 
Zaczęłam płakać. Dawid – mój szwagier powie-
dział, że nie ma siły walczyć z moją sytuacją, ale 
idzie jeszcze raz czegoś szukać. Jeżeli nie znajdzie, 
rzuci się pod tramwaj.
On poszedł, a ja zostałam załamana. Szymon pła-
cze. Nic nie je. Jest mokry. A ja nie wiem, co robić, 
gdzie się podziać…
Nagle podszedł do mnie jakiś nieznajomy męż-
czyzna. Powiedział: - Proszę mi wybaczyć, ale 
stałem niedaleko i słyszałem, co twój szwagier 
mówił. Nie mogłem tego słuchać. Poszedłem do 
mojej żony i opowiedziałem jej wszystko. Żona 
kazała mi was natychmiast przyprowadzić. 
Szłam za tym człowiekiem, a Matylda została 
i czekała na Dawida. Miała mu powiedzieć, że 
mamy dach nad głową! 
Weszłam z Szymonem do malutkiego mieszkan-
ka; bardzo mały pokój, kuchnia jeszcze mniejsza 
i jeszcze jeden malutki pokój. W pokoju były dwa 
łóżka i kanapa, nie było gdzie się ruszyć. Był 
jeszcze dziesięcioletni chłopiec; jego łóżko stało 
w kuchni. I tutaj, w tym domu, gdzie było tak 
ciasno, gdzie było tak biednie, znalazło się miejsce 
dla nas! Nauczyłam się, i wy się też tego uczcie, 
żeby nie przymykać oczu, gdy ktoś potrzebuje 
pomocy! Jeżeli ktoś jest w kłopocie, trzeba mu 
pomóc!
Zostaliśmy w tym ciasnym domu. Życzyłam tym 
ludziom błogosławieństwa z nieba! 

Jadwiga Janus

1 Moritz Bader – mąż Loli 
2 Salomea i Samuel Rauchbergerowie – rodzi-
ce Loli (zginęli w Holocauście)
3 Sydzia, Ruth, Matylda – siostry Loli (zginęły 
w Holocauście)

Na wstępie wykładowca zacytował Zbigniewa Brzezińskiego, który w książce „Wielka sza-
chownica” twierdził, że po rozpadzie ZSRR należy stworzyć klin strategiczny pomiędzy Ro-
sją, a Chinami, skąd ważną rolę dla demokratycznego świata pełnią Mongolia, Kazachstan, ale 
także Ukraina. Trudno, żeby takie teorie znalazły poklask w Rosji. Tymczasem tamtejsi polity-
cy nigdy nie wahają się przed użyciem kłamstwa (czemu dowód dał wielokrotnie sam Putin, 
a także  minister Ławrow), więc też z łatwością znaleźli pretekst do agresji. Warto też wiedzieć, 
że Rosja zawsze urządza tylko manewry ofensywne - nigdy obronnych. Ważnym stwierdze-
niem wykładowcy było także to, że powrót autorytaryzmu w Rosji zbiegł się ze wzrostem cen 
surowców energetycznych, a przede wszystkim ropy naftowej i gazu. Putina stać więc było, 
aby przekupić świadczeniami socjalnymi Rosjan, a ci go za to polubili i zobojętnieli na militar-
ne poczynania przywódcy. Szukając przyczyn bezprzykładnej agresji na ukraińskich „nazi-
stów i narkomanów” nie można też pominąć faktu symbolicznego: w grudniu tego roku mija 
sto lat od utworzenia państwa o formalnej nazwie ZSRR. Putin marzy o reintegracji imperium 
z udziałem Ukrainy właśnie. Cały wykład trwał przeszło półtorej godziny, a tu zaprezentowa-
no tylko kilka wybranych zawartych w nim myśli.

Andrzej Fryś

W Wadowickim Centrum Kultury wykład 
o podłożu napadu Rosji na Ukrainę
W sali kameralnej Wadowickiego Centrum Kultury odbyło się 3 marca spotka-
nie z cyklu „Wokół Wadovian” promujące 24 numer rocznika. Podczas spotkania  
dr Stanisław Górka, adiunkt w Instytucie Studiów Europejskich UJ wygłosił wykład, 
który pierwotnie miał nosić tytuł: „Konflikt rosyjsko-ukraiński. Czy jest wyjście 
z sytuacji”. Jak wiadomo, pomiędzy ogłoszeniem, a przeprowadzeniem spotkania 
Władimir Władimirowicz Putin dał negatywną odpowiedź na zawarte w tytule py-
tanie. W tej sytuacji dr Górka zmodyfikował treść swego wykłady, skupiając się na 
przyczynach zaistniałej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, oraz na próbach 
przewidywania dalszego rozwoju sytuacji.

Tłem wykładu była olbrzymia mapa Ukrainy z naniesionymi pozycjami Rosjan
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Kwiecień 2020 był wyjątkowo ciepły i cichy. Tak ciepły, że można było 
pomylić go z lipcem. Tak cichy, że wszystkie jego poniedziałki, wtor-
ki, środy… wydawały się być niedzielą. Tamtej wiosny pandemiczne 
przepisy i strach zredukowały  świat do przestrzeni naszych domów. 
Dla jednych skurczył się on do 30., dla innych do 300 m2. Dla wszyst-
kich wydawał się być więzieniem.
Ruch samochodów na mojej ulicy, tak jak na ulicach całego miasta, 
ustał zupełnie. Ograniczono działalność handlu i zakładów pracy, za-
mknięto szkoły, biblioteki, lasy, a więc powody, dla których chwilę 
wcześniej ludzie wychodzili z domów. W dni robocze było tak cicho 
jak w niedzielne poranki. Wydawało się, że świat tkwi w bezruchu. 
Ten zewnętrzny bezruch przełożył się na mój bezruch wewnętrz-
ny. Na parę tygodni odebrał mi poczucie sensu. Przestałam marzyć, 
planować, rozmyślać. To był czas zredukowany do podstawowych 
funkcji życiowych. 
Na powszechnie zadawane pytanie, kiedy się ten covid skończy, po-
wszechną odpowiedzią było: Bóg raczy wiedzieć.
Któregoś dnia wyszperałam w domowej bibliotece lekturę z czasów 
liceum, „Dżumę” Alberta Camusa. Chciałam przypomnieć sobie, jak 
tam, w algierskim Oranie, wyglądał rozwój epidemii, jak i kiedy się 
z nią uporano. Choć miałam świadomość, że dżuma do covidu ma 
się jak poziom medycyny z 1940 do 2020 roku, próbowałam u Camu-łam u Camu- Camu-
sa szukać nadziei. Zamiast niej znalazłam intrygujące pytanie, które 
pojawiło się w rozmowie doktora Rieux z Tarrou – kronikarzem orań-
skiej epidemii:

- Krótko mówiąc – powiedział Tarrou – chciałbym wiedzieć, jak stać się świę-
tym bez Boga; tylko to mnie interesuje.
- Ale pan nie wierzy w Boga.
- Właśnie. Znam dziś tylko jedno konkretne zagadnienie: czy można być świę-
tym bez Boga.

Tarrou nie znalazł odpowiedzi, której szukał przez całe swoje dorosłe 
życie. Nie zdążył, bo zmarł. Ja znalazłam, choć nie szukałam tak upar-
cie jak on. Ona sobie przyszła ot tak! Wraz z wojną i piosenką.
Początek procesowi wiodącemu ku odpowiedzi dała  absolutnie za-
chwycająca, nowa wersja utworu Kory wykonanego z towarzysze-
niem orkiestry i zespołu „Śląsk” (z płyty „Pieśni współczesne” wg 
projektu Miuosha). Śpiewała tam:
Dwa serca trzeba, dwa serca trzeba 
Trzeba mieć dwa serca
Ukryte w piersi, ukryte w piersi i na dłoni…

Właśnie jej słuchałam, gdy do mojej dziewięćdziesięciopięcioletniej 
sąsiadki przyjechał ksiądz.
Czasem widzę w oknie, jak w sobotnie ranki sąsiadka drepcze w stro-ę w oknie, jak w sobotnie ranki sąsiadka drepcze w stro-drepcze w stro-
nę bramki, podpierając się laseczką. Już od siódmej rano wypatruje 
księdza, który przychodzi do niej z komunią. Musi to być dla niej 
święto, skoro z powodu tej wizyty stroi się jak do kościoła. 
Samochód podjeżdża zwykle koło dziewiątej. Kierowca nie gasi sil-
nika; nie opłaca się. Cała operacja z „ciałem Chrystusa” wygląda na 
rutynową, trwa minutę, góra dwie. Gdy widzę, jak ksiądz - pasażer 
żwawo wskakuje do samochodu, kierowca równie żwawo odjeżdża, 
robi mi się żal mojej sąsiadki. Przecież tak się ładnie ubrała, tak czeka-
ła, tak wypatrywała...

Jeszcze bardziej żal mi księdza, jego utraconej szansy na świętość. 
Gdyby miał dwa serca, usiadłby, zapytał o cokolwiek, posłuchał… 
POBYŁ. Ofiarując drugiemu człowiekowi staremu, samotnemu, 
schorowanemu choć kilkanaście minut, dałby mu poczucie waż-
ności, a przy okazji sam stałby się komuś bliższy. Co którąś sobotę 
obserwuję przez okno wizualizację piosenki Kory  o dwóch sercach, 
o tym w piersi i na dłoni.

I rozumiem już, że to pierwsze serce jest narządem koniecznym 
człowiekowi do życia. Zaś to drugie jest przyrządem koniecznym 
do budowania relacji. Świętość ma szansę zaistnieć w przestrzeni 
między człowiekiem a człowiekiem wtedy, gdy jeden ofiarowuje 
drugiemu jakąś cząstkę siebie, niewyrażalną żadną walutą świata, 
by tamten mógł się dźwignąć się z życiowych tarapatów albo po 
prostu się uśmiechnąć. O ile w narząd natura wyposaża nas obliga-
toryjnie, w przyrząd – niekoniecznie.

Na wybuch wojny u sąsiadów setki tysiące moich rodaków odpo-
wiedziało sercem ukrytym w piersi i na dłoni. Otworzyli drzwi swoich 
domów, nakarmili, ubrali, ukoili strach. W momencie zmobilizowa-
li się wolontariusze. Zaczęli organizować transport, noclegownie, 
posiłki, punkty medyczne… Ewakuacją objęli nie tylko ludzi, ale 

Dwa serca! 
Trzeba mieć dwa serca!

Moja religia jest prosta.
Nie wymaga kamiennych świątyń,

nie wymaga filozoficznych dociekań.
Świątynią jest nasz umysł i nasze serce,

filozofią – dobroć.
Dalajlama

Święci zaklęci w witrażach. Katedra w Padwie, św. Ju-
styna, witraż autorstwa Ryszarda Demela. Fot. J. Janus 
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i zwierzęta. Z tą samą determinacją (albo i większą) co Kaja Godek, 
zaczęli walczyć o życie, ale już narodzone, które były funkcjonariusz 
KGB postanowił komuś zrujnować, a nawet odebrać.

- To jest droga do świętości – pomyślałam sobie, śledząc w sieci ich 
przedsięwzięcia. I pomyślałam jeszcze, że choć ci wszyscy święci 
nie będą utrwaleni w marmurowych czy kamiennych posągach, 
w ściennych malowidłach katedr i bazylik, pozostaną zaklęci w czy-
imś ocalonym życiu. Jednym, tysiącu, milionie… Anonimowi, nigdy 
nie beatyfikowani ani czczeni… a święci! Niewątpliwy oręż w tej 
niepojętej wojnie.     

Gdyby dziś Tarrou zapytał mnie, a nie doktora Rieux, czy można być 
świętym bez Boga, odpowiedziałabym mu z pełnym przekonaniem: - 
Pewnie, że tak! I podałabym za przykład tych wszystkich dobrych 
ludzi, o których wspomniałam wyżej, także liczne grono moich 
przyjaciół oraz znajomych zaangażowanych w pomoc drugiemu 
człowiekowi. Służą mu niemal całodobowo i na różne sposoby. Słu-
żą, nie oczekując żadnej gratyfikacji finansowej. Służą, bo tak trzeba. 
Bo są dobrymi i szlachetnymi ludźmi. Bo mają dwa serca. Choć nie 
pytałam, jestem pewna ich motywacji. Czynią, co czynią nie w imię 
Boga, a w imię człowieka i najpiękniejszych wartości!  
Są  wśród nich wierzący i niewierzący, są zakwalifi kowani do dru-ą  wśród nich wierzący i niewierzący, są zakwalifi kowani do dru-wierzący i niewierzący, są zakwalifikowani do dru-
giego sortu lewaki, nieprawdziwi Polacy, a nawet tacy, o których 
arcyważny biskup, arcyniekompetentny minister, także prezydent 
mówili, że to nie ludzie. 
Dla mnie osobiście obcowanie z takimi osobami jest wielkim hono-
rem i wartością. 

Czasem, w drodze do albo ze sklepu, natknę się na starszego pana 
z pieskiem. Zatrzymuje się, żeby pogadać. Tym razem, wypatrzył 
mnie z daleka, machając ręką wołał, żebym na niego zaczekała. 
- Słyszała pani? Słyszała pani, że Ukraińcy mają dostać po 500+? Dla 
naszych dzieci nie ma, a dla nich to autobus za darmo, wszystko za 
darmo! – wyrzucił z siebie ledwo sapiąc i dysząc.
- Słyszałam, ale się tym nie emocjonuję. Wie pan… Czasem trzeba 
coś stracić (np. pieniądze), żeby coś zyskać (np. życie) – odpowie-
działam. I zapytałam go, ile byłby w stanie zainwestować w to, żeby 
zasypiać we własnym łóżku albo spacerować sobie z psem zamiast 
maszerować setki kilometrów w stronę granicy z gromadką dzieci 
i dobytkiem mieszczącym się w jakiejś reklamówce? Ile zainwesto-
wałby w idyllę: ciszę, spokój i błękitne niebo? A w to, by ktoś nie 
zbombardował mu domu, ile by zainwestował? Pięćset złotych? 
Mniej? Więcej? 

Do garści pytań, dorzuciłam jeszcze i to:
- Pójdzie pan święcić pokarmy w Wielką Sobotę?
- Jakże by nie! Od dziecka chodzę! – niemal się obruszył.
- Więc teraz życie albo Bóg mówi panu… sprawdzam! To pan 
musi sobie odpowiedzieć, który gest jest naprawdę święty, czy 
pokropienie chleba wodą, czy podzielenie się nim z głodnym 
człowiekiem? 
Przeczucie mi mówi, że straciłam sympatyka. Ale nic to.

Świątynią jest nasz umysł i nasze serce, filozofią – dobroć… 
Gdy w jakimś wywiadzie z Dalajlamą natknęłam się na jego defi-
nicję świątyni, ucieszyłam się, że to, co mi się zaledwie wydawało, 
znalazło potwierdzenie w słowach mądrego człowieka. Jednakże 
nie potrafiłam sobie wytłumaczyć, dlaczego, obok serca i dobroci, za 
równie ważny budulec uznał umysł.  
Wtedy zjawił się pan z pieskiem i zaczął liczyć do pięciuset, choć 
czasy pokazują, że najważniejsze jest umieć liczyć do dwóch.

Jadwiga Janus

Zaś tak na poważnie, to moje mieszane uczucia dotyczą obecnego te-
matu nr 1, to znaczy wojny w Ukrainie. Z jednej bowiem strony zga-
dzam się całkowicie z argumentacją strategów NATO, którzy mówią, 
że nie można udzielić żadnej pomocy wojskowej walczącym Ukraiń-żna udzielić żadnej pomocy wojskowej walczącym Ukraiń- udzielić żadnej pomocy wojskowej walczącym Ukraiń-
com, bo groziłoby to wybuchem trzeciej wojny światowej.
Ale z drugiej strony nie mogę zapomnieć o historii, o tym, że we wrze-
śniu 1939 Anglia i Francja nie udzieliły pomocy Polsce zmagającej 
się z hitlerowską napaścią, mimo że oba te  państwa były do takiej 
pomocy zobowiązane podpisanymi z Polską traktatami. W Anglii, 
a szczególnie we Francji, słyszało się wówczas głosy obywateli „nie 
będziemy umierać za Gdańsk”. Stąd moja wątpliwość: może jednak 
trzeba tej Ukrainie pomóc militarnie? Trzeba bowiem pamiętać o tym, 
że mimo ociągania się Anglii i Francji Hitler i tak napadł na Francję 
i wnet rozpętał II wojnę światową.

Andrzej Fryś

Andrychowskim okiem

Mieszane uczucia
Nie zamierzam męczyć Czytelników mocno już sucha-
rowym dowcipem o  tym, że mieszane uczucia ma się 
wtedy, gdy nasza teściowa wpada do przepaści prowa-
dząc nowo kupiony przez nas samochód.

Zawody zostały zorganizowane przez Beskidzki Oddział Olimpiad 
Specjalnych, którego siedziba znajduje się w Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym w Kaczynie. Rozgrywki w bocce mają już w naszej 
szkole kilkuletnią tradycję. Trzeba przyznać, że jest to jedna z bar-
dziej uluionych aktywności uczniów, zarówno tych młodszych jak 
i starszych. W ramach wychowania fizycznego często prowadzimy 
rozgrywki klasowe oraz turnieje szkolne w bocce – dyscypliny, któ-
rej głównym założeniem  jest dążenie przez zawodników przeciw-
nych drużyn do potoczenia kuli tak, by znalazła się jak najbliżej tzw. 
palliny - białej kuli, którą wprowadza się do gry na początku me-
czu. Efekty tych działań są zauważalne, gdyż nasi zawodnicy wró-
cili z mityngu w Strumieniu ze złotymi i srebrnymi medalami oraz 
z gotowością do kolejnych rywalizacji. Gratulujemy zwycięzcom  
i życzymy dalszych sukcesów.

Źródło: OSW w Kaczynie

Medale w bocce dla uczniów 
z OSW w Kaczynie
Wiktoria, Weronika, Dawid, Franciszek, Szymon i Julia 
wzięli udział w VIII Beskidzkim Regionalnym Turnieju 
w Bocce, który odbył się 10 marca w Strumieniu. Ry-
walizowali z ponad 60. zawodnikami z 10 klubów spor-
towych m.in. z  Bielska-Białej, Cieszyna, Wadowic, Sko-
czowa, Bulowic, Pogórza, Kęt i Strumienia.
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Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Andrychowie

Metalowców 10, Gabinet 2-03

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

REKLAMA

Akcje krwiodawstwa 2022

KWIECIEŃ 2022

7.04.2022 r. (czwartek) 14:30-19:00

11.04.2022 r. (poniedziałek) 8:30-12:30
13.04.2022 r. (środa) 8:00-12:30

14.04.2022 r. (czwartek) 8:00-12:30

20.04.2022 r. (środa) 14:30-19:00
21.04.2022 r. (czwartek) 14:30-19:00

25.04.2022 r. (poniedziałek) 11:00-15:00
27.04.2022 r. (środa) 8:00-12:30

28.04.2022 r. (czwartek) 8:00-12:30
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W wieku 96 lat zmarła 
Pani Aniela Buda (z domu 
Bryndza). Pod okupacją 
hitlerowską rozpoczęła 
ona, jako 16 latka pra-
cę w upaństwowionej 
wówczas przez Niemców 
Tkalni Braci Czeczowicz-
ka. Gdy w roku 1942 do 
Andrychowa przeniosła 
się z Kolonii fabryka zbro-
jeniowa Aero-Stahl, hitle-
rowcy zmusili P. Anielę 
do pracy w tym zakładzie. 
W sierpniu 1944 r. fabrykę 
Aero-Stahl przeniesiono na powrót do Kolonii, więc wszyscy pra-
cownicy (a wśród nich P. Aniela) jechali tam trzy dni pociągiem. 
W Kolonii warunki życia robotników przymusowych były bardzo 
ciężkie, więc już w listopadzie Pani Aniela skorzystała z nadarzają-
cej się okazji i uciekła do Andrychowa, gdzie do końca wojny mu-
siała się ukrywać.               

Odeszła ostatnia przymusowa 
pracownica Aero-Stahl 
Fluggerätebau m.b.H.

O okupacyjnych przygodach P. Anieli pisaliśmy obszernie we 
wrześniowym numerze „Nowin” z 2016 r. 

Tekst i foto: Andrzej Fryś

Piastował, także ostatnio, funkcje przewodniczących rad nadzorczych 
w Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Andrychowskim Ban-
ku Spółdzielczym. Przed laty dał się poznać jako dobry, lokalny go-
spodarz na stanowisku Naczelnika Miasta i Gminy Andrychów. Wiele 
osób zapamiętało Go także z działalności w andrychowskim Przedsię-
biorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, gdzie był wicedy-
rektorem. Pracę zawodową rozpoczynał w Wytwórni Silników Wyso-
koprężnych (w Dziale Głównego Metalurga). Legitymował się tytułem 
magistra inżyniera odlewnictwa. Pamiętamy Go również jako znawcę 
książek i właściciela dwóch andrychowskich księgarni, powstałych po 
transformacji ustrojowej. Zawsze podkreślał, że jest człowiekiem pol-
skiej Lewicy i pozostał wierny tym poglądom do końca.

jd

Odszedł Bogumił Grabowski
Był osobą niezwykle zasłużoną dla rozwoju społecz-
no-gospodarczego Andrychowa oraz spółdzielczości. 
W wieku 74 lat zmarł Bogumił Grabowski. 
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Propozycje książkowe 
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Propozycje płytowe 
sklepu muzycznego „MIKRUS”

Jest to pierwsze od 2006 
roku długogrające wy-
dawnictwo grupy z jego 
udziałem. Album został 
wyprodukowany przez 
Rick Rubina, z którym 
RHCP przed laty współ-
pracowali z przy kulto-
wych „Blood Sugar Sex 
Magik|”, „Californi-
cation”, „By The Way” 
i „Stadium Arcadium”. 
Płytę„Unlimited Love” 
promuje utwór „Black 
Summer”. [empik.com]

Rammstein  
„ZEIT” 

bryska  
„Moja ciemność”

Red Hot Chili Peppers 
„Unlimited Love”

To ósmy studyjny album 
zespołu Rammstein, jed-
nej z najpopularniejszych 
niemieckich grup w hi-
storii. Album wychodzi 
trzy lata po multiplatyno-
wym niezatytułowanym 
studyjnym krążku z 2019 
roku. Nad 11 utworami, 
które wypełniły „Zeit” 
pracowali przez ostatnie 
2 lata. Podczas sesji towa-
rzyszył im berliński pro-
ducent, Olsen Involtini. 
[empik.com]

Muzyka bryskiej – tanecz-
na, nostalgiczna czy re-
fleksyjna – powstaje pod 
wpływem ogromnych 
emocji i nie mniejsze wy-
wołuje u swoich słuchaczy. 
Co zaczęło się jako forma 
autoterapii, zaprowadziło 
ją na szczyty list przebo-
jów. Obwołana sensacją 
i odkryciem roku 2021 swój 
debiutancki album wydaje 
dokładnie rok po publikacji 
w sieci pierwszego singla 
„naiwna”. [empik.com]

Elisabeth Åsbrink 
„W Lesie Wiedeńskim 
wciąż szumią drzewa”

Emmanuelle Lepetit 
„Skarb Mikołajka”

Elizabeth Lim 
„Snując zmierzch”

Literacki reportaż 
o dwóch twarzach 
Szwecji w czasie II woj-
ny światowej. Gdy w za-
anektowanej przez hitle-
rowskie Niemcy Austrii 
życie Żydów stało się 
nieznośne, Elise i Josef 
Ullmannowie posta-
nowili za wszelką cenę 
ocalić swojego jedynego 
syna. 

Świat Mikołajka to 
tata, mama, ale przede 
wszystkim – banda 
kumpli. Chłopaki wo-
łają na siebie „Niezwy-
ciężeni”, choć bardziej 
pasuje do nich słowo 
„nierozłączni”. Tak jest 
do czasu… Gdy tata Mi-
kołajka dostaje awans 
i ogłasza, że cała rodzina 
musi przeprowadzić się 
na drugi koniec kraju. 

Wyczekiwana konty-
nuacja książki „Tkając 
świt”, którą pokocha-
li polscy czytelnicy! 
Droga Mai Tamarin do 
uszycia sukien ze słoń-
ca, księżyca i gwiazd 
nie obyła się bez 
wielkich poświęceń. 
Dziewczyna wraca do 
królestwa na skraju 
wojny. 

Anonimowi Alkoholicy są Wspólnotą 
mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem 
doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać 
swój wspólny problem i pomagać innym 
w wyzdrowieniu z alkoholizmu. 

Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie 
jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych 
składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni 
poprzez własne dobrowolne datki. 

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, 
wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją 
lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne 
polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych 
poglądów. Naszym podstawowym celem jest 
trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom 
w jej osiągnięciu.

Jeżeli uważasz, że masz problem z alkoholem 
- zadzwoń. 

Anonimowi Alkoholicy czekają.

Przychodnia „Vena” ul. Starowiejska 17a
„Podaj dalej” środa 16:30

„STOKROTKA” czwartek 18:00
„Exodus” wtorek 19:00

Kościół pw. Stanisława (pomieszczenia 
biblioteki)

„MGIEŁKA” niedziela 19:00

Przychodnia „Vena” ul. Starowiejska 17a
Grupy Wsparcia 

DDA/DDD „Nowe Życie” poniedziałek 19:00
Pomoc dla dorosłych dzieci alkoholików i rodzin 

dysfunkcyjnych

Salka w dolnym kościele św. Stanisława 
pomoc dla żon alkoholików

Gr. AI-ANON „NADZIEJA” WTOREK 17:40 - 18.45

Telefon kontaktowy Andrychów: 
p. Wiesiek nr 788 789 052

Anonimowi 
Alkoholicy 

czekają
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Przez stulecia Roczyny nie posiadały własnego probostwa, ani świą-
tyni. Należały one kolejno do parafii w Wieprzu, a od 1819 r. w An-
drychowie. W latach 1935-1936 dzięki staraniom andrychowskiego 
wikariusza, ks. Mariana Łaczka, w Roczynach wybudowano Dom 
Katolicki. Poświęcony 9 sierpnia 1936 r. parterowy budynek służył 
początkowo stowarzyszeniom katolickim. Dopiero 20 lat później, 
w roku 1956, dzięki staraniom proboszcza ks. Klemensa Tatary i za 
zgodą wikariusza kapitulnego archidiecezji krakowskiej bpa Fran-
ciszka Jopa, w Domu Katolickim zaczęto odprawiać nabożeństwa, 
przede wszystkim z myślą o starszych mieszkańcach, którzy nie byli 
w stanie dotrzeć do andrychowskiego kościoła. Z początku nabożeń-
stwa w Roczynach odprawiane były w jedną niedzielę w miesiącu, 
z czasem liczba wiernych zaczęła rosnąć. Pojawiła się tym samym po-
trzeba ustanowienia duszpasterza dla Roczyn. Został nim  wikariusz 
parafii w Andrychowie, ks. Jan Nowak.
W latach 1961-1967 z inicjatywy ks. Nowaka, a także dzięki zaangażo-
waniu i ofiarności mieszkańców wsi udało się przeprowadzić remont 
Domu Katolickiego i zaadaptować budynek do odprawiania nabo-
żeństw, a w 1966 r. andrychowska parafia zakupiła parcelę znajdującą 
się w sąsiedztwie kaplicy.
W 1971 r. Kuria Metropolitalna rozpoczęła starania o uzyskanie po-
zwolenia od władz centralnych na erygowanie parafii w Roczynach. 
Wniosek został jednak odrzucony, podobnie jak kolejne odwołania od 
decyzji. Jednym z powodów wydania odmowy był brak cmentarza 
w Roczynach, zaczęto więc zabiegać o uzyskanie zgody na jego bu-
dowę.
Kolejne starania władz kościelnych nie odnosiły skutku. Tymczasem 
w 1974 r. przeprowadzono badania stanu technicznego Domu Kato-
lickiego i ze względu na dużą liczbę wiernych zalecono przeniesienie 
części odprawianych nabożeństw do innego budynku. Jednocześnie, 
by przyspieszyć uzyskanie zgody na budowę kościoła ks. Franciszek 
Ciapłan z Rangley (Colorado) oraz ks. Sebastian Pajdzik z East Van-
gergrist w Pensylwanii uzyskali od Polonii w USA zapewnienie o po-
mocy finansowej przy budowie kościoła. Deklarację wraz z podpisami 
dołączono do pisma skierowanego do Prezydium WRN w Krakowie. 
Chęć pomocy zgłosiły również grupy polonijne z Francji, Belgii, An-
glii, Danii oraz Holandii.
Zmiana nastąpiła cztery lata później. W 1978 r. władze wojewódz-
kie w Bielsku-Białej zaakceptowały wniosek o erygowanie parafii 
w Roczynach. 16 września ks. kard. Karol Wojtyła na pierwszego 
roczyńskiego proboszcza mianował ks. Jana Nowaka. Oficjalny akt 
erekcyjny podpisał w dniu 15 maja 1979 r. ks. bp Franciszek Machar-

ski. Dekret, który wszedł w życie 27 maja 1979 r., powoływał na pro-
boszcza ks. Nowaka, ustanawiał wezwanie parafii – patronami zostali 
NMP Wspomożenie Wiernych oraz św. Urban. Dokument regulował 
też granice parafii, które pokrywały się z administracyjnymi granica-
mi miejscowości. 
W tym czasie budowa kościoła trwała już w najlepsze - pozwolenie 
uzyskano 14 sierpnia 1978 r. Jako że ks. Nowak w oczekiwaniu na 
wydanie urzędowej zgody już wcześniej stopniowo gromadził mate-
riał, do prac przystąpiono praktycznie natychmiast. W budowę świą-
tyni zaangażowane były setki mieszkańców Roczyn, przy wsparciu 
parafii dekanatu andrychowskiego, a także środowisk polonijnych.  
17 września 1978 r. ks. kard. Karol Wojtyła poświęcił kamień węgielny 
pod budowę nowego kościoła. W pierwszej uroczystości odprawianej 
w nowej parafii 27 maja 1979 r. uczestniczył już jego następca, ks. bp 
Franciszek Macharski. W następnych latach oddawano kolejne części 
budynku i poświęcono elementy jego wyposażenia: krzyże na wieży 
kościoła, nawach bocznych oraz dzwonnicy, a także 3 dzwony, które 
ufundowali parafianie. W tym czasie, w 1982 r. zmarł ks. Jan Nowak. 
Jego następcą na urzędzie proboszcza w Roczynach został w 1983 r. 
ks. Krzysztof Staniszewski.
Zwieńczeniem starań związanych z budową kościoła w Roczynach 
była jubileuszowa uroczystość odpustowa z udziałem ks. kard. Fran-
ciszka Macharskiego, która miała miejsce 24 maja 1986 r. W trakcie 
uroczystości dokonano konsekracji kościoła, złożono także w ołtarzu 
relikwie św. Jana z Kęt, św. Brata Alberta, a także św. Rafała Kalinow-
skiego.
Historia parafii i kościoła w Roczynach to również historia miesz-
kańców, którzy całym sercem zaangażowani byli w ich powstanie, 
tak finansowo, jak i fizycznie, biorąc osobiście udział w pracach bu-
dowlanych. Piękną pamiątką tego ważnego wydarzenia, które skon-
solidowało roczyńską społeczność są fotografie autorstwa Jerzego 
Olajossego, pochodzące z placu budowy kościoła. Być może ktoś 
z Czytelników będzie mógł pomóc w identyfikacji osób znajdujących 
się na zdjęciach? Redakcja Radia Andrychów i Nowin Andrychow-
skich będzie wdzięczna za wszelką pomoc.

Daria Rusin

Źródło: Kuźma A., Kuźma W., Historia parafii, [online], [dostęp: 24. 
03.2022]. Dostępny w Internecie: http://roczyny.duszpasterstwa.biel-
sko.pl/?page_id=533 

Z kolekcji Jerzego Olajossego (6)
W poprzednim numerze Nowin publikowaliśmy fotografie Jerzego Olajossego pochodzące z budowy kościoła św. 
Stanisława Biskupa i Męczennika w Andrychowie. Wspomnieliśmy przy okazji, że nieco wcześniej wydano zgodę 
na powstanie kościoła w Roczynach. Dziś prezentujemy zdjęcia pochodzące właśnie z budowy roczyńskiej świątyni.
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- Po raz dziewiąty uczestniczyliśmy w ogólnopol-
skiej senioriadzie, która odbyła się w Rabce – mówi 
prezes UTW w Andrychowie Zbigniew Lot.  
- I musimy się się pochwalić, że przywieźliśmy 
sporo medali. Zajęliśmy II miejsce, zdobywając tyl-
ko o dwa punkty mniej (na dwieście dwadzieścia) 
niż koleżanki i koledzy z Kęt. A wyprzedziliśmy ta-
kie potęgi jak Nowy Targ czy Nowy Sącz i Rabka. 
To miasta mające naokoło górki i dużo lepsze wa-
runki do uprawiania sportów zimowych. Ale u nas 
dziewczyny i chłopaki też na Praciakach ćwiczą.
Treningi i zapał przyniosły rezultaty. Ze 
złotymi medalami z Rabki wrócili: Bożena 
Gadowska, Ludomir Małolepszy (oboje sla-
lom), Halina Susfał (bieg narciarski), Józef 
Kobielus (curling). Z kolei srebrnymi me-
dalistami w swoich kategoriach wiekowych 
zostali: Irena Pasternak, Janina Dyrcz-Rzyc-
ka (obie w biegach narciarskich), Barbara 
Bobak, Mieczysława Prus, Kazimierz Prus, 
Walenty Drabczyk (wszyscy slalom). Nato-
miast brązowe medale wywalczyły Maria 
Sadlik (slalom) i Katarzyna Wąsik (curling). 
To nie koniec medali dla andrychowian, bo 
91-letni Cecylian Kiliński otrzymał puchar 
dla najstarszego zawodnika wśród męż-
czyzn. Reprezentacja andrychowskiego UTW 
składała się z osiemnastu osób. Prezes nie 
ukrywa, że szczególnie był pod wrażeniem 
debiutantki na senioriadzie - Haliny Susfał, 
która biegowe rywalki pozostawiła daleko za 
swoimi plecami. Na zawody byli zaprasza-
ni co roku zawodnicy z Ukrainy, ale w tym 
roku z oczywistych względów nie przybyli. 
Zbigniew Lot też się dobrze spisał, plasując 
się na IV miejscu, korzystając z pożyczonych 
nart, gdyż własny sprzęt „rozkleił się”. Szef 
UTW zaprasza też innych chętnych seniorów 
sportowców do udziału w zawodach. Także 
w sportach niezimowych. Na pewno odbę-
dzie się letnia senioriada. Mogą się zgłaszać 
osoby niepracujące powyżej 55. roku życia. 

jd  Fot. UTW w Andrychowie

Wicemistrzowski, andrychowski UTW

Sporym sukcesem reprezentacji andrychowskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku zakończyła się IX Ogólnopolska Zimowa Senioriada na Podhalu. Nasi 
zawodnicy zajęli drużynowo II miejsce i przywieźli sporo medali ze startów 
indywidualnych.

Ceremonia rozdania pucharów i medali. Pierwszy z lewej Cecylian Kiliński, najstarszy 
uczestnik zawodów wśród mężczyzn

Prezes Zbigniew Lot wraz z medalistkami 
Haliną Susfał (z lewej) i Ireną Pasternak

Ludomir Małolepszy najlepszy slalomista 
wśród seniorów

Wszyscy wymienieni na portalu radioandry-
chow.pl zawodnicy awansowali do zawo-
dów na szczeblu wojewódzkim, które odby-
ły się 14-15 marca 2022 r. w Kluszkowcach. 
W imprezie wystartowało ponad 300 zawod-
ników podzielonych na kategorie wiekowe. 
Naszą gminę reprezentowało prawie 20 nar-
ciarek i narciarzy. Najlepszy wynik uzyskała 
uczennica ZSS w Inwałdzie Alize Piórkow-
ski, zajmując VIII miejsce w kategorii dziew-
cząt klas VII-VIII. Pozostali zawodnicy spisali 
się na miarę swoich możliwości i godnie re-
prezentowali naszą gminę, uzyskując wyniki 
w środku stawki. 
- Bardzo dziękujemy Czarnemu Groniowi oraz 
szkółce narciarskiej Talarino za pomoc w organi-
zacji zawodów miejsko-gminnych, a uczestnikom 
gratulujemy awansu i życzymy kolejnych sukce-
sów – informują organizatorzy. 

Zawody 
w Narciarstwie Alpejskim

W środę 3 marca 2022 r. odbyły się 
Miejsko-Gminne Zawody w Narciar-
stwie Alpejskim. Na starcie stanęła 
młodzież z 9 szkół podstawowych 
gminy Andrychów. 80 narciarzy oraz 
10 snowboardzistów zmagało się 
z trasą ustawioną na stoku Czarny 
Groń. Poniżej podajemy wyniki w po-
szczególnych kategoriach wiekowych.
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Reprezentacja Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-
-Curie zdobyła tytuł Mistrza Powiatu Wadowickiego Szkół Po-
nadpodstawowych w Piłce Ręcznej Chłopców. Zawody rozegrano 
w Kalwarii Zebrzydowskiej. 
…
Mistrzyniami powiatu zostały siatkarki Szkoły Podstawowej nr 
2 w Andrychowie. Pokonały wszystkie rywalki tak na szczeblu 
gminnym jak i powiatowym.
…
Dobrze spisały się także szczypiornistki z andrychowskiego LO 
oraz z „Kotarbina”. Licealistki zajęły II miejsce w finałach powiato-
wych. Natomiast drużyna z CKZiU uplasowała się na miejscu III. 
…
Koszykarze Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
czyli „Kotarbina” uplasowali się na III miejscu w finale powiato-
wym. Rywalizacja odbywała się w wadowickim LO.
…
W połowie marca odbyły się finały Małopolskich Igrzysk Młodzie-
ży i Igrzysk Dzieci w Narciarstwie. Gminę Andrychów reprezento-
wało bez mała 20 zawodników. Najlepiej wypadła Alize Piorkow-
ski z Zespołu Szkół Samorządowych w Inwałdzie. Uplasowała się 
na ósmym miejscu w kategorii dziewcząt klas VII – VIII. Imprezę 
poprzedziły zawody gminne (wyniki podajemy na stronie interne-
towej radioandrychow.pl)
…
W Choczni o tytuł mistrza powiatu wadowickiego rywalizowali 
tenisiści stołowi. Reprezentująca gminę Andrychów Alicja Oboza 
z ZSS w Inwałdzie zajęła II miejsce i tym sposobem została wicemi-
strzynią powiatu.
…
Na „Orliku” przy Szkole Podstawowej nr 5 odbył się gminny finał 
turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Zwyciężyli 
gospodarze z „Piątki”.
…
Kryty basen w Andrychowie gościł młodych pływaków rywalizu-
jących w finale gminnym szkół podstawowych. Gościnnie wystąpi-
li uczniowie z Ukrainy. Relacja z zawodów wraz z bogatym mate-
riałem zdjęciowym znajduje się na radioandrychow.pl.
…
Na pływalni „Delfin” w Wadowicach fantastycznie spisali się re-
prezentanci gminy Andrychów uczestniczący w powiatowych fi-
nałach pływackich. „Nasi” zawodnicy wrócili aż z osiemnastoma 
medalami, w tym czterema złotymi. Mistrzami zostali: Eryk Kubal-
ka (styl motylkowy, SP Roczyny), Wojciech Pluta (styl grzbietowy, 
SP Brzezinka), Tola Pluta (styl grzbietowy, SP Brzezinka) i Patry-
cja Chmiel (styl motylkowy, SP Sułkowice-Bolęcina). Nazwiska 
wszystkich medalistów publikujemy na portalu radioandrychow.pl 
...
Po raz ostatni w historii rozegrano turniej na sali gimnastycznej an-
drychowskiego Liceum Ogólnokształcącego. Obiekt przewidziany 
jest do rozbiórki. Powstanie nowa hala. Rozegrano finał powiatowy 
koszykówki chłopców szkół ponadpodstawowych. Zwyciężyli go-
spodarze, czyli andrychowscy licealiści. Inna drużyna z Andrycho-
wa, czyli reprezentacja „Kotarbina”, zajęła  III miejsce.
...
Drużyna andrychowskiego Ośrodka Pracy Pozaszkolnej zajęła IV 
miejsce w Lidze Szkół o Puchar Prezesa Małopolskiego Związku 
Szachowego. Wspaniały sukces odniósł Maciej Bury, który zwycię-
żył wśród zasiadających przy pierwszych szachownicach.

Oprac. jd i p

Uczniowie rywalizowali

Początkiem wiosny an-
drychowianie muszą 
podnieść z murawy tak 
wiele punktów jak tylko 
mogą, bo terminarz jest 
taki, że dopiero w drugiej 
części rundy rewanżo-
wej przyjdzie się mierzyć  
z tymi najmocniejszymi 
rywalami. Początkowe 
kolejki andrychowianie 
powinni traktować jak 
żniwa, które pozwolą 
zbudować solidny fun-
dament i później z więk-
szym komfortem podejść 
do meczów z Wieczystą 
Kraków, Wiślanami Jaś-
kowice, Orłem Ryczów 
czy LKS-em Jawiszowice. 
To właśnie te zespoły sta-
nowią czołówkę Jako IV 
ligi w obecnych rozgryw-
kach, wyprzedzając o kilka punktów grupę pościgową złożoną z Dali-
nu Myślenice, Unii Oświęcim, Sokoła Kocmyrzów czy Tempa Białka.
Niestety, inauguracja rundy wiosennej nie wypadła pod tym wzglę-
dem najlepiej, bo Beskid podzielił się punktami z plasującym się  
w ogonie tabeli MKS-em Trzebinia. Przebieg tego spotkania sprawia, 
że andrychowianie tym bardziej mogą pluć sobie w brodę - Beskid 
wyszedł na prowadzenie po bramce z rzutu karnego Kamila Karcza. 
Podopieczni Tomasza Moskały nie poszli jednak za ciosem i nie po-
stawili kropki nad “i”, więc w ostatnich 10 minutach meczu rozegrał 
się piłkarski dreszczowiec. Najpierw arbiter podyktował karnego dla 
trzebinian i zrobiło się 1:1. Chwilę później Kamil Karcz po koronkowej 
akcji strzelił na 2:1 dla Beskidu i gdy wydawało się, że andrychowianie 
już tego nie wypuszczą z rąk, MKS po rzucie wolnym trafił na 2:2. Tym 
samym Beskid przywiózł z Trzebini jeden punkt zamiast trzech, które 
jak najbardziej były w zasięgu - oby tych dwóch oczek w ostatecznym 
rozrachunku nie zabrakło. 
W kolejnych spotkaniach Beskidowcy potrafili już być skuteczni i czuj-
ni, strzelając siedem bramek w dwóch meczach i nie tracąc żadnej. 
Najpierw andrychowianie pokonali plasujący się w środku stawki KS 
Chełmek 2:0 po dublecie Karola Lewandowskiego. Następnie Beskid 
rozbił najsłabszy zespół w stawce, Clepardię Kraków, 5:0 - hat-trickiem 
popisał się Eryk Ceglarz, a dublet dorzucił Kamil Karcz. Niestety bo-
isko musiał opuścić z urazem snajper Beskidu Karol Lewandowski. 
W ten sposób po dwudziestu seriach spotkań andrychowianie mają 
na koncie 38 punktów, co daje im czwarte miejsce, ale przewaga 
nad piątym LKS-em Jawiszowice to tylko jedno oczko. Warto zazna-
czyć, że Beskid nadal może pochwalić się drugą najlepszą defensywą  
w stawce - andrychowianie stracili dotychczas tylko 16 goli, a lepsza pod 
tym względem jest wyłącznie naszpikowana zawodowymi piłkarzami  
z doświadczeniem na najwyższym szczeblu Wieczysta Kraków.
Najbliżsi rywale Beskidu: Sokół Kocmyrzów (9 kwietnia, wyjazd), 
Tempo Białka (16 kwietnia o 11, dom), Jutrzenka Giebułtów (30 kwiet-
nia o 17, dom), Wiślanie Jaśkowice (3 maja, wyjazd).

gs Fot. Grzegorz Sroka

Zbudować fundament
Piłkarze czwartoligowych drużyn rozpoczęli rundę wio-
senną. Zespół Beskidu Andrychów walczy o obronę 
miejsce w czołówce, aby bez oglądania się na inne roz-
strzygnięcia mieć pewny udział w mocniejszej, jedno-
grupowej IV lidze małopolskiej w przyszłym sezonie. 
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Na przestrzeni dziesięciu meczów zakończonej 
właśnie rundy podopieczne trener Beaty Ksią-
żek zgromadziły 24 punkty. Andrychowianki  
i kęczanki nie dały szans reszcie stawki, bo trze-
ci SMS Solna Wieliczka zebrał ledwie 16 oczek. 
Kęczanin był jedynym zespołem, z którym  
w tej fazie siatkarki MKS-u sobie nie poradzi-
ły, notując porażki 2:3 oraz 1:3. Poza tym mło-
de andrychowianki notowały zwycięstwo za 
zwycięstwem. Przypomnijmy, że przed rokiem 
siatkarki MKS-u Andrychów również dotarły 
do fazy finałowej. W turnieju półfinałowym 
w Lublinie zajęły drugie miejsce i wywalczy-
ły przepustkę do ostatecznej batalii o II ligę. 
W zawodach finałowych w podwarszawskiej 
Kobyłce andrychowianki zanotowały dwa 
zwycięstwa i porażkę, ale to nie wystarczyło 
do zajęcia pierwszego miejsca premiowanego 
awansem. Jak będzie tym razem? 

gs Fot. Grzegorz Sroka

Andrychowianki powalczą 
o awans do II ligi

Drużyna siatkarek MKS-u Andrychów za-
liczyła udane rozgrywki na szczeblu I ligi 
małopolskiej, plasując się ostatecznie na 
drugim miejscu, tuż za Kęczaninem Kęty, 
ustępując o jedno oczko. Teraz obie te 
ekipy czeka udział w turnieju półfinało-
wym o awans do centralnej II ligi.

To oznacza, że andrychowianie póki co 
trzykrotnie dzielili się punktami ze swoimi 
rywalami. Pierwszy remis zanotowali w Lu-
blinie, gdzie mierzyli się z tamtejszym Mo-
torem. Oba gole zdobył tam Daniel Wróbel. 
Kolejny punkt Beskidowcy przypisali sobie 
w starciu z Podlasiem Biała Podlaska, któ-
re zakończyło się wynikiem 1:1, a gola dla 
andrychowian zdobył Karol Kozieł z rzutu 
karnego. Następnie podopieczni trenera 
Kasińskiego podzielili się punktami z out-
siderem rozgrywek, Starem Starachowice, 
remisując 2:2. Oba gole zdobył Jakub Ru-
sinek, a trzeci raz do siatki starachowiczan 
trafił Karol Janusiewicz, ale arbiter nie uznał 
gola, dopatrując się przewinienia. Na prze-
strzeni czterech pierwszych kolejek Beskid 
przegrał tylko raz, na inaugurację z Siarką 
Tarnobrzeg 0:3.
Trzy punkty w czterech meczach zapewnia-
ły dopiero szóste miejsce w ośmiozespoło-
wej stawce, ale andrychowianie z każdym 
meczem nabierają doświadczenia na tak 
wysokim szczeblu, więc na pewno nie po-
wiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Na pro-
wadzeniu znajduje się Korona Kielce.
Najbliżsi rywale: Resovia Rzeszów (9 kwiet-
nia, wyjazd), Korona Kielce (14 kwietnia, 
wyjazd), Siarka Tarnobrzeg (23 kwietnia, 
dom), Motor Lublin (1 maja, dom).

gs

Ekipy z terenu naszej gminy radzą sobie 
w tym sezonie A-klasowych zmagań 
znakomicie, bo wspomniany Halniak 
pozostaje na przestrzeni piętnastu ko-
lejek niepokonany, jako jedyna drużyna 
w stawce! Targaniczanie w starciu na 
szczycie wygrali z Olimpią Chocznia 
2:0 i dzięki temu objęli pozycję samo-
dzielnego lidera stawki. Dobrze weszli 
w rundę rewanżową również piłka-
rze Burzy Roczyny, którzy wygrali 5:2  
z Przełęczą Kossowa i 3:1 ze Zniczem 
Sułkowice Bolęcina - roczynianie pla-
sują się na trzecim miejscu, tracąc dwa 
oczka do Olimpii i cztery do Halniaka.
Znicz Sułkowice Bolęcina i Huragan In-
wałd radzą sobie z kolei w kratkę. Bo-

lęcinianie przegrali wspomniany der-
bowy pojedynek z Burzą, nie sprostali 
też wiceliderowi z Choczni, ulegając 0:4. 
Zespół z Inwałdu wygrał 2:0 z Grodem 
Grodzisko i zremisował 2:2 z Borowi-
kiem Bachowice. Póki co Znicz jest dzie-
wiąty, a Huragan dziesiąty. Zmagania 
w Keeza Klasie A potrwają do 19 czerw-
ca, więc jeszcze wiele może się zdarzyć. 
Z kolei na szczeblu Keeza Klasy B za 
nami tylko inauguracja rundy wiosen-
nej. Leskowiec Rzyki rozpoczął porażką 
0:3 z Płomieniem Sosnowice, Halniak II 
Targanice uległ 0:6 Relaksowi Wysoka, 
a Gronie Zagórnik pokonały 4:1 Sokoła 
Frydrychowice. Po czternastu seriach 
zespół z Zagórnika jest wiceliderem, 

Na zapleczu juniorskiej 
ekstraklasy

Trwają rozgrywki makroregionalnej 
ligi juniorów starszych, w której de-
biutantami są piłkarze Beskidu Andry-
chów. Podopieczni trenera Filipa Ka-
sińskiego po czterech kolejkach wciąż 
czekają na pierwsze zwycięstwo, ale 
przegrali dotychczas tylko raz.

Ruszyli do gry
Rozpoczęła się runda wiosenna w Keeza Klasie A i Keeza Klasie B. Halniak Targanice z nowym trenerem wystartował na 
wysokim poziomie, wskakując na pozycję lidera. Jak radzą sobie drużyny z Roczyn, Bolęciny, Inwałdu, Zagórnika i Rzyk?

drużyna z Targanic jest dziewiąty, a z Rzyk dziesiąta.  
B-klasowy sezon potrwa również do 19 czerwca.

gs Fot. Grzegorz Sroka

Kwestia pierwszego miejsca rozstrzygnęła się 
już dawno, bo bezkonkurencyjny w tym se-
zonie jest MCKiS Jaworzno. Drużyna MKS-u 
Andrychów, pomimo istotnych zmian kadro-
wych przed obecnym sezonem, długo utrzy-
mywała się na pozycji wicelidera z solidną, kil-
kupunktową przewagą nad grupą pościgową. 
Pod koniec fazy zasadniczej MKS nie ustrzegł 
się jednak paru potknięć, które sprawiły, że 
tuż przed ostatnią kolejką andrychowianie 
mają tylko jeden punkt przewagi nad Kęczani-
nem i sprawa obsady drugiego miejsca znów 
jest otwarta.  MKS przez niemal cały sezon 
prezentował bardzo wyrównaną i wysoką for-
mę. Pierwsza niespodzianka przydarzyła się 
w starciu z przedostatnim w tabeli Volleyem 
Rybnik, które andrychowianie przegrali 1:3,  
w dodatku we własnej hali. Później MKS stra-
cił punkty z trzecią od końca Akademią Talen-
tów Jastrzębskiego Węgla, przegrywając 2:3. 
Tym samym na jedną kolejkę przed końcem 
MKS ma 58 punktów na koncie, a Kęczanin 57, 
więc andrychowianie muszą wygrać ostatnie 
starcie z ósmymi w tabeli Błękitnymi Ropczy-
ce (9 kwietnia w Andrychowie), albo liczyć na 
potknięcie Kęczanina z jastrzębianami. A na 
zespoły z miejsc 1-2 czeka przepustka do tur-
nieju półfinałowego o awans do I ligi. W całym 
kraju rozegrane zostaną dwa takie turnieje,  
w każdym zagrają po cztery zespoły. Zma-
gania odbędą się w dniach 22-24 kwietnia,  
a stawką będą po dwie przepustki do turnieju 
finałowego o awans do I ligi, który zaplano-
wano na 6-8 maja.                               gs

Emocje do ostatniej kolejki

W II lidze siatkarzy na jedną kolej-
kę przed końcem fazy zasadniczej 
wciąż nie jest pewne, które zespo-
ły wywalczą przepustkę do turnie-
ju półfinałowego o awans do I ligi.  
O drugą premiowaną lokatę walczą 
MKS Andrychów i Kęczanin Kęty.
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Fotografowanie kwiatów wydaje się proste. Rośliny nie odfruwają 
spłoszone, nie kryją się w norach i nie uciekają pod korę. Wystarczy 
dobrze wycelować obiektyw, nacisnąć spust migawki i już mamy 
zdjęcie wiosennego kwiatuszka, czyli fotografię mającą tylko znacze-
nie dokumentacyjne. Wykonanie zdjęcia, które ma walory estetyczne 
i może się podobać lub nie, wymaga twórczego zaangażowania. Mam 
swoje metody. Zaczynam od uważnej obserwacji kwiatów i światła. 
Kiedy wypatrzę urzekający mnie kadr, rozkładam statyw i myślę nad 
zastosowaniem odpowiedniej techniki. Zawilec gajowy pod uginają-
cymi się przebiśniegami? Jaki kadr może zawierać więcej wiosennego 

piękna? Widok śliczny, ale dopie-
ro teraz zaczyna się prawdziwa, 
fotograficzna zabawa. Musiałem 
dobrać parametry aparatu tak, aby 
wszystkie kwiaty były ostre i nic 
poza tym. Dla doświadczonego fo-
tografa powinno  być to proste, ale 
nie podczas silnego wiatru. Kiedy 
kwiaty są nieruchome przeważnie 
stosuję technikę kroczącej ostrości, 
czyli tzw. focus stacking. W takim 
przypadku fotki są wręcz nienatu-
ralnie ostre, idealne. Może jednak 
dobrze, że wiało?

Jerzy Tomiak

Zza obiektywu

Wiosenne kwiaty
Wbrew powszechnemu przekonaniu prawie nikt nie 
pamięta swojej pierwszej miłości. Za to każdy amator 
fotografii pamięta o kwiatach przedwiośnia. Przebi-
śniegi, krokusy, zawilce i inne wiosenne kwiaty przed 
obiektywem nie rdzewieją nigdy.  
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