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Polski Ład dla naszej gminy

Wymieniona wyżej kwota dotacji 
dla Andrychowa, największej gminy  
w powiecie, jest jedną z najniższych. 
Nawet wiejskie gminy, jak Brzeźnica, 
Tomice, Wieprz dostały dwa razy wię-
cej, a Spytkowice czy Mucharz niemal 
trzykrotnie więcej. Trzeba jednak za-
znaczyć, że do naszego miasta trafią pieniądze z puli dotacji powiatowej. 
Tam wspomniany program sypnął kwotą ponad 23 mln, a w niej 14 mln 
800 tys. zł pójdzie na remonty i przebudowy dróg powiatowych w naszej 
okolicy. I tu dobra wiadomość, bo z kwoty owych niemal 15 mln blisko  
10 będzie przeznaczonych na remont ul. Lenartowicza w Andrychowie. 
Szkoda tylko, że proporcje rządowych dotacji są takie nierówne – 4 mln 750 
tys. na wszystkie gminne drogi – również w sołectwach – i dwa razy więcej na 
jedną powiatową na osiedlu. Podziału dotacji dokonano w ostatnich dniach 
maja, był to drugi etap Programu Inwestycji Strategicznych. Teraz czekamy 
na rozdanie w trzecim etapie. I tu gmina złożyła dwa wnioski – jeden na 
blisko 2 mln (na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 5) i drugi na  
4 mln 300 tys. (na dalszy ciąg przebudowy Olszyn).                                                  n

Andrychów dostał 4 mln 750 tys. zł na remont gminnych 
dróg. To dotacja w ramach Programu Inwestycji Strategicz-
nych Polskiego Ładu. Drugi wniosek, na kwotę 7 mln 464 tys. 
zł został odrzucony. Również dotyczył remontu gminnych 
dróg, ale w drugim etapie.

    Szukamy technologii, która rozwiązywałaby dwie kwestie: 
energetyczną i śmieciową. Polega to na zgazowywaniu od-
padów komunalnych w zamkniętej instalacji i przy tym pro-
dukcji ciepła i energii elektrycznej. 
    I po to pojechaliśmy do Swindon. Tam są już po ponad 6-let-
nich doświadczeniach, trwa rozruch technologiczny instalacji.  
    Inwestycja planowana jest na terenach poniżej byłego skła-
dowiska odpadów. Budowa mogłaby się zacząć w 2024 roku 
pod warunkiem uzyskania decyzji środowiskowych i akcep-
tacji społecznej dla realizacji projektu.

.

..

Energetyczne plany 
Andrychowa

Więcej w rozmowie z burmistrzem Andrychowa  
Tomaszem Żakiem na stronie 3.
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Pośród wielu interesujących punktów wy-
darzenia, jak np. promocja poszczególnych 
regionów Chorwacji, pogadanki krajoznaw-
cze, czy koncerty muzyki chorwackiej, po-
jawiło się również kilka akcentów związa-
nych z Andrychowem. Głównym punktem 
Pikniku było uroczyste odsłonięcie w samo 
południe kolejnych gwiazd w Alei Gwiazd 
Chorwackich. W zamyśle twórców Aleja ma 
być formą upamiętnienia wybitnych postaci 
związanych z tym krajem i sposobem popu-
laryzacji wiedzy na ich temat. W tym roku do 
grona wyróżnionych w ten sposób postaci 
postanowiono dołączyć 6 kolejnych nazwisk. 
Wśród nich, obok prezydenta Chorwacji 

Franjo Tuđmana, biskupa Ivana Štafileo, 
chemiczki Zlaty Bardl, pisarza i poety Julije 
Benešića oraz gen. Stanisława Maczka, zna-
lazł się wybitny wynalazca Eduard Slavoljub 
Penkala (1871-1922), którego ojciec pochodził 
z Andrychowa. Gwiazdę poświęconą kon-
struktorowi odsłonili Burmistrz Andrychowa 
Tomasz Żak i Zastępca Dyrektora Zarządu 
Zieleni Miejskiej w Krakowie Łukasz Pawlik.
Podczas wydarzenia wystąpiły ponadto dwa 
andrychowskie zespoły. W sobotę na scenie 
zaprezentowała się Miejska Orkiestra Dęta 
„Andropol” Andrychów, w niedzielę nato-
miast odbył się występ Ludowego Zespołu 
Pieśni i Tańca „Andrychów”. Oba zespoły 

zaprezentowały – jak zwykle zresztą – bar-
dzo wysoki poziom i spotkały się z niezwykle 
ciepłym przyjęciem ze strony zgromadzonej 
publiczności.
Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia Par-
ku Bagry Wielkie, tym bardziej teraz, gdy ten 
urokliwy zakątek Krakowa stał się dodatko-
wo miejscem upamiętnienia Eduarda Penka-
li – słynnego wynalazcy, który wywodził się 
z Andrychowa. 

dr  Fot. Daria Rusin

Konstruktor o andrychowskich korzeniach 
upamiętniony w Alei Gwiazd Chorwackich

28 i 29 maja br. w Krakowie miał miejsce Piknik Chorwacki, wydarzenie zorganizowane przez Konsulat Republiki Chor-
wacji w Krakowie. Impreza odbyła się na terenie Małej Chorwacji, znajdującej się we wschodniej części kompleksu par-
kowego Bagry Wielkie. Uczestniczyli w niej m.in. Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce Tomislav Vidošević, Konsul 
Honorowy Chorwacji w Krakowie Paweł Włodarczyk, Zastępca Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa Beata 
Sabatowicz, a także przedstawiciele licznych instytucji, organizacji i przedsiębiorstw. Na zaproszenie Pana Konsula na 
Piknik Chorwacki przybyła również delegacja z Andrychowa na czele z Burmistrzem Tomaszem Żakiem.
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Nowiny: Panie Burmistrzu, wrócił Pan właśnie z Wielkiej Brytanii. 
Co Pan tam robił?
Tomasz Żak: Zacznijmy od tego, że wciąż poszukujemy rozwiązania, 
które zapewni nam bezpieczeństwo energetyczne, ponieważ sytuacja 
geopolityczna i gospodarcza zmusza nas do tego. Surowce mamy 
coraz droższe, rosną ceny paliw i energii, zostaliśmy odcięci od gazu 
z Rosji... U nas ten problem pojawił się już dwa lata temu, gdy mu-
sieliśmy się zająć polityką energetyczną w gminie. I alternatywnego 
rozwiązania szukamy w Europie. Przykładem może być Anglia.
Mówi Pan o tym, jak gmina utworzyła własną spółkę energetyczną – 
Andrychowską Elektrociepłownię (AEC), po upadku prywatnej elek-
trociepłowni. Zatem to dalszy ciąg rozwiązywania tych problemów?
Tak. Szukamy technologii, która rozwiązywałaby dwie kwestie: ener-
getyczną i śmieciową. W 2020 roku dotarliśmy do polskiego patentu, 
który polegał na zgazowywaniu odpadów komunalnych w zamknię-
tej instalacji i przy tej okazji produkcji ciepła oraz energii elektrycznej. 
Już wtedy chciał Pan budować taki zakład mineralizacji i do tego 
było polskie rozwiązanie techniczne. To dlaczego teraz byliście 
w Anglii? 
Po pierwsze minęły dwa lata pandemii, jest wojna w Ukrainie, em-
bargo na rosyjski gaz i świat w obecnej sytuacji poszukuje nie tylko 
nowych źródeł energii, ale i nowych technologii. Do tego tamten pol-
ski patent nie był wdrożony do produkcji i to my musielibyśmy brać 
na siebie sprawdzanie jego praktycznej skuteczności. To było pewne 
ryzyko. Bezpieczniej znaleźć już działającą technologię. I po to poje-
chaliśmy do Swindon pod Bristolem. Tam są już po ponad 6-letnich 
doświadczeniach, a obecnie trwa rozruch technologiczny nowej insta-
lacji. Wcześniej byli w Andrychowie specjaliści z międzynarodowej 
firmy Woods, zajmującej się produkcją metanu ze zgazowywania 
odpadów komunalnych, czyli śmieci. I to oni nas zarekomendowali 
w Anglii, abyśmy mogli na własne oczy zobaczyć instalację już dzia-
łającą. 
Był Pan tam ze swoim zastępcą Mirosławem Wasztylem, prezesem 
ZGK Zbigniewem Bizoniem i Markiem Karasiem, doradcą, który 
zna techniczny angielski. I co zobaczyliście?
Muszę przyznać, że jestem pod wielkim wrażeniem tego, co zobaczy-
łem. Wcześniej nie umiałem nawet wyobrazić sobie, jak to działa. Te-
raz już wiem, na czym polega technologia zgazowywania i jaka to jest 
nowoczesna i ekologiczna instalacja.
I nie był Pan niczym zaniepokojony? Tutaj niektórzy internauci, 
również niektórzy radni z uporem projekt ten nazywają „budową 
spalarni śmieci”. 
To wprowadzanie mieszkańców w błąd. Widziałem to na własne 
oczy, nie ma tam nawet kominów. To jest zamknięta instalacja, któ-
ra przez zgazowywanie, a nie spalanie śmieci, zamienia te odpady 
w metan, najczystszy gaz, który służy do produkcji ciepła i elektrycz-
ności – zero emisji pyłów i innych zanieczyszczeń. W Swindon zaczy-
na to działać w trybie przemysłowym. To prywatna firma i oni już na 
tym zarabiają.
Czy tylko oglądaliście ich technologię?
Nie tylko oglądaliśmy. Pokazaliśmy też nasze plany, prezentację 
z miejscem lokalizacji i wstępnymi założeniami. Brytyjczycy po-
wiedzieli: „My wam pomożemy”. To bardzo ważne, abyśmy mieli 
konkretny wybór technologii zanim pojedziemy do ministerstwa po 
wsparcie finansowe. Chcemy znaleźć najnowocześniejsze rozwiąza-
nia. I muszę powiedzieć, że w Polsce nigdzie jeszcze nie ma podobnej 
instalacji, Andrychów może być pierwszy.
A co z tego będą mieli mieszkańcy?
Chcemy, aby to oni byli beneficjentem, aby mieszkańcy skorzystali na 
tym najbardziej. W jednym miejscu będzie instalacja zgazowywania 
odpadów i produkcji metanu, a obok nowa, gazowa elektrociepłow-

nia pracująca na wysokosprawnej kogeneracji gazowo-parowej. Bę-
dziemy uniezależnieni i bezpieczni. Wiemy, jak dziś ceny idą w górę, 
za wszystko, od węgla i gazu po śmieci.
I tu dotykamy drugiej strony medalu: pozbywania się śmieci. Czy 
i to mieszkańcy odczują w swoich kieszeniach?
Tak. Budowa takiego zakładu rozwiąże i ten problem. Wiemy, jak od 
kilku lat rosną choćby opłaty środowiskowe. To są stawki ogólnopol-
skie. Kolosalnie wzrastają też ceny na składowiskach, w tak zwanych 
Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 
Jeśli sami zagospodarujemy te tysiące ton, to uda nam się przynaj-
mniej ustabilizować na wiele lat ceny odbioru. A także ceny ciepła.
A ile to będzie kosztować, budowa instalacji zgazowywania i bu-
dowa nowej elektrociepłowni? Ale zacznijmy od umiejscowienia 
– gdzie to będzie?
Inwestycja planowana jest na terenach pod byłym składowiskiem od-
padów, z dojazdem od ulicy Białej Drogi i Strefowej. Co do kosztów, 
to przypomnę, że już dwa lata temu gościliśmy w Andrychowie pana 
Zyskę, wiceministra ochrony środowiska, a razem z nim szefa naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska. I wówczas po raz pierwszy 
były określone szacunkowe koszty – ok. 200 mln zł. Ponieważ nasz 
projekt został bardzo wysoko oceniony przez ministerstwo, obiecano 
nam dofinansowanie, oczywiście jeśli będziemy kontynuować ten 
projekt i stworzymy jego dokumentację. Dziś jesteśmy na etapie dota-
cji 100 mln zł i o drugie tyle możemy się starać, jako niskooprocento-
wanej pożyczki z NFOŚiGW. Przy dobrych ekonomicznych efektach 
tej instalacji, taka pożyczka byłaby spłacona w kilka lat. 
Ale zabiegacie też o pieniądze z innych źródeł?
Tak, są też inne źródła finansowania, np. europejskie. I tu jest dobra 
informacja dosłownie sprzed trzech tygodni. Komisja Europejska zgo-
dziła się na rozszerzenie tzw. funduszu sprawiedliwej transformacji 
dla Małopolski Zachodniej, graniczącej ze Śląskiem. Wcześniej ten 
plan był tylko dla Śląska, a chodziło o odchodzenie od węgla i poszu-
kiwaniu nowych technologii, bardziej ekologicznych. Mówimy o kil-
ku miliardach euro dla naszego regionu, na sfinansowanie dokładnie 
takiej inwestycji, o jakiej tu mówimy.
Złożyliście już wnioski?
Tak, oczywiście, że złożyliśmy i wnioski, i aplikacje. Zrobiliśmy 
to z opisem tego, co i jak chcemy zrobić. I to jest ta kwota 260 mln. 
Jest poszerzona właśnie o budowę nowego zakładu energetycznego 
(obok instalacji zgazowywania) i zakupu sieci, co już robimy. W tym 
wniosku jest też uwzględniona budowa instalacji fotowoltaicznych. 
Ta część projektu energetycznego nosi nazwę „Słoneczne Dachy An-
drychowa”.
Kto na tym skorzysta?
Chcemy, aby sieć ciepłownicza objęła jak największy obszar gminy. 
Już jesteśmy umówieni na rozmowy z Zarządem Andrychowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej i z panią prezes, aby wszystkie bloki ASM 
były w przyszłości zaopatrywane z dwóch tzw. „wyspowych syste-
mów energetycznych” naszej sieci. Tak w ogóle to chodzi o całe mia-
sto, bo te ilości ciepła, jakie będziemy mogli wyprodukować, wystar-
czą na zaopatrzenie dużej części gminy, ale też wielu firm i obiektów 
użyteczności publicznej. 
Podsumowując, proszę powiedzieć, na jakim to wszystko jest eta-
pie i kiedy mogłaby się zacząć budowa?
Jesteśmy na etapie wyboru technologii – i po to był wyjazd studyj-
ny do Anglii – a także tworzenia dokumentacji i składania wniosków 
o decyzję środowiskową. Budowa mogłaby się zacząć w 2024 roku 
pod warunkiem uzyskania decyzji środowiskowych i akceptacji spo-
łecznej dla realizacji projektu.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Marek Nycz 

Chodzi o nasze energetyczne bezpieczeństwo
Rozmowa z Tomaszem Żakiem, Burmistrzem Andrychowa
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„Nasze dzieci też są ważne”
Nim rozpoczęła się zaplanowana część se-
sji, na sali obrad Urzędu Miejskiego pojawiło 
się kilkanaście osób, w tym niepełnospraw-
ni. Rozwinęli transparent z napisem „Nasze 
dzieci też są ważne”. Przybyłym chodziło o to, 
aby w Szkole Podstawowej nr 4 zainstalowa-
no windę. Mówiła o tym ich przedstawiciel-
ka Edyta Kukuła. Goście wyrazili niepokój, 
że sprawa opóźnia się. Jak wyjaśnił wicebur-
mistrz Wojciech Polak, wynika to z czynników 
zewnętrznych, niezależnych od Urzędu Miej-
skiego. Przypomniał, iż windy powstały już 
w szkołach w Inwałdzie i Sułkowicach-Bolęci-
nie. Z kolei burmistrz Tomasz Żak zapewnił, 
że pieniądze w budżecie są zarezerwowane, 
władze czekają na dotację z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych. PFRON dał samorządowi Andrychowa 
nakaz zainstalowania windy do końca paź-
dziernika 2023 roku. - Decyzja ta musi być wy-
konana – deklarował burmistrz. W kuluarach 
sesji Edyta Kukuła powiedziała nam, że ona 
i inni obecni związani z niepełnosprawnymi 
opuszczają salę w umiarkowanie optymi-
stycznych nastrojach, ale prawdziwy spraw-
dzian realizacji zapowiedzi nastąpi na końcu 
października przyszłego roku. Córka pani 
Kukuły jest uczennicą czwartej klasy SP nr 4 
i musi uczyć się na parterze, a w następnych 
latach będzie musiała korzystać z pracowni 
zlokalizowanych na piętrach. 
 
Podsumowania i ważne głosowania
Merytoryczna część posiedzenia rozpoczęła 
się od wysłuchania sprawozdania burmistrza 
z działalności między sesjami. O poruszanych 
przez mówcę problemach informujemy na bie-
żąco w Nowinach Andrychowskich oraz na 
stronach internetowych radioandrychow.pl.
Radni opozycji dopytywali o Staw Anteckiego 
i przerwanej tam inwestycji. Wiceburmistrz 
Mirosław Wasztyl zapewnił, iż jest przygo-
towywany program naprawczy. Była też 
dyskusja na temat zakładu zgazyfikowania 
odpadów komunalnych i wizyty przedsta-
wicieli Andrychowa w Swindon, gdzie taki 
obiekt działa. Radni opozycji wyrażali scep-
tycyzm, czy należy takie przedsięwzięcie re-
alizować, bo m.in. pogorszy stan środowiska. 
Wiceburmistrz Mirosław Wasztyl opowie-
dział, jaka jest procedura pozyskiwania pienię-
dzy z puli Unii Europejskiej na ten cel. Przed-
stawił też, jak taki zakład działa. Zapewnił, że 
do Andrychowa nie będą przywożone śmieci 
z zewnątrz. To firma zewnętrzna wyłoniona 
w przetargu przygotuje z odpadów paliwo 
(tzw. chipsy) i dostarczy do zakładu zgazyfi-
kowania. A wszystko odbywać się w ostrym 
reżimie ekologicznym. Ostatecznym produk-
tem będzie gaz o najwyższych parametrach 
energetycznych, ale istnieje też możliwość po-

zyskiwania wodoru. Koszt inwestycji to 260 
mln zł. Niebawem rozpoczną się prace projek-
towe. Najpierw ma powstać nowa elektrocie-
płownia, potem ewentualnie zakład zgazyfiko-
wania odpadów, i to pod warunkiem, że będzie 
to obiekt całkowicie bezpieczny dla środowi-
ska. Inwestycja ruszy w 2024 r. Wiceburmistrz 
zaproponował radnym osobne spotkanie na 
temat tego przedsięwzięcia, gdyż tematyka jest 
rozległa i jest sporo szczegółów, których nie da 
się omówić na sesji. Zadeklarował, że jeżeli nie 
będzie zgody społecznej na realizację inwesty-
cji, to taki obiekt nie powstanie.

W kolejnym punkcie  sesji dyskutowano nad 
wspomnianym raportem o stanie gminy, co 
było podstawą do udzielenia burmistrzowi 
Tomaszowi Żakowi wotum zaufania. Stało się 
to stosunkiem głosów 14 (za): 6 (przeciw) : 1 
wstrzymujący się. Nie obyło się bez polemik. 
Główną krytykę dokumentu i postępowania 
władz oraz klimatu w samorządzie przepro-
wadził radny Krzysztof Kubień. Wykorzystał 
do tego nawet odtworzoną przez smartfon 
piosenkę Wojciecha Młynarskiego „Co by tu 
jeszcze spieprzyć”. Część radnych nie chciała 
słuchać tych, ich zdaniem demagogicznych, 
wywodów i opuściła na ten moment salę ob-
rad. Przewodniczący Roman Babski odpowie-
dział liderowi opozycji mniej znanym wier-
szykiem o eunuchach.
To niejedyne głosowanie dotyczące włodarza 
gminy. Rada Miejska po zapoznaniu się ze 
sprawozdaniem z wykonania ubiegłoroczne-
go budżetu i pozytywnymi opiniami Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz Składu Orzeka-
jącego Kolegium Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Krakowie udzieliła burmistrzowi ab-
solutorium. Stało się to stosunkiem głosów 15 
(za), 4 (przeciw) i 2 (wstrzymujących się).

Transport i ronda
Władze gmin naszego regionu, w tym An-
drychowa, porozumiały się z samorządem 

powiatu wadowickiego w sprawie powstania 
„Planu zrównoważonego rozwoju publiczne-
go transportu zbiorowego dla Powiatu Wa-
dowickiego”. Radni podczas sesji zgodzili się 
wydać na ten cel 3 tysiące złotych. Dokument, 
którego projekt już powstał i jest publikowany 
na stronach wadowickiego starostwa, posłuży 
do opracowywania koncepcji rozwoju komu-
nikacji autobusowej czy busowej na terenie po-
wiatu, a zwłaszcza wskazania tras szczególnie 
ważnych dla mieszkańców naszych terenów. 
Następnym krokiem będą starania o pozyski-
wanie środków finansowych na uruchomienie 
linii i dopłat do tak zwanego wozokilometra. 
Radni podjęli też uchwałę, w której wyrażają 
chęć przejęcia od Zarządu Dróg Wojewódz-
kich dwóch andrychowskich rond. Dzięki 
temu lokalny samorząd będzie mógł wyko-
nywać nasadzenia roślin czy kwiatów oraz 
utrzymywać te swoiste wysepki. Natomiast 
ZDW przekaże na te cele co roku gminie 3 tys. 
zł.

Dla kogo bezpłatne bilety w publicznym 
transporcie?
Radni znowelizowali uchwałę w sprawie 
bezpłatnych i ulgowych przejazdów w pu-
blicznym transporcie na terenie gminy An-
drychów. Nie nastąpi to od razu. Najpierw 
uchwała musi być opublikowana w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Małopolskie-
go, a potem jeszcze „odczekać” 14 dni.
Szczegóły po zmianach są takie:

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów 
uprawnieni są: 
1) Dzieci do lat 7. - na podstawie oświad-
czenia rodzica lub opiekuna. 2) Mieszkańcy 
Gminy Andrychów, którzy ukończyli 75 lat 
życia i posiadają kartę seniora -  na podstawie 
dowodu tożsamości i karty seniora wydanej 
w Andrychowie. 3) Uczniowie i studenci do 
26 roku życia posiadający legitymację szkol-

Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza
26 maja odbyła się sesja Rady Miejskiej w Andrychowie. Główne tematy obrad dotyczyły „Raportu o stanie Gminy 
Andrychów” i udzielenia burmistrzowi wotum zaufania oraz absolutorium. Nim jednak rozpoczęły się obrady, 
przybyli goście – manifestanci...
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ną lub studencką. 4) Inwalidzi I grupy z ogólnego 
stanu zdrowia, osoby całkowicie niezdolne do pracy 
oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji, osoby 
zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności 
oraz opiekunowie tych osób - na podstawie dokumen-
tu potwierdzającego inwalidztwo a w szczególności: 
legitymacji rencisty z wpisem o całkowitej niezdolno-
ści do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenia 
o przyznaniu I grupy inwalidzkiej wraz z dokumentem 
potwierdzającymi tożsamość pasażera; orzeczenia wy-
danego przez ZUS lub KRUS z określeniem całkowitej 
niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, legi-
tymacji Polskiego Związku Niewidomych, a w odnie-
sieniu do przewodnika lub opiekuna - wskazania przez 
osobę uprawnioną. 5) Dzieci i młodzież dotknięte in-
walidztwem lub niepełnosprawne do 16 roku życia 
(ze stwierdzoną koniecznością stałej lub długotrwałej 
opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub 
koniecznością stałego udziału na co dzień opiekuna 
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i eduka-
cji) wraz z opiekunem – otrzymują bilet bezpłatnych 
przejazdów 1 + 1 z OPS i posiadają legitymację osoby 
niepełnosprawnej, a opiekun – legitymuje się biletem 
i sprawuje opiekę w trakcie przejazdu. 6) Zasłużeni 
Honorowi Dawcy Krwi posiadający legitymację od-
znaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi “ (z doku-
mentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości).

Gorąca końcówka
Radni dokonali też korekt w tegorocznym budżecie 
gminnym. Największa zmiana dotyczy pozyskania do-
tacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 358 tys. 
zł na przebudowę ul. Nowaka w Roczynach.  Ponad-
to Rada Miejska uznała za bezzasadną skargę osoby 
prywatnej (ojca dziecka) na dyrektor Przedszkola nr 4. 
Jednym z ostatnich akcentów sesji były podziękowania 
burmistrza za udzielone absolutorium, adresowane do 
współpracowników i radnych, którzy głosowali „za” 
i odznaczają się pracą na rzecz gminy. Tomasz Żak 
ujawnił też, iż radni Krzysztof Kubień i Alicja Studniarz 
będą zeznawać przeciwko gminie w sądzie. Innego 
zdania byli wymienieni rajcy, twierdząc, że sąd orzek-
nie, kto działa na szkodę gminy. Doszło do dłuższej, 
emocjonalnej wymiany zdań. Przewodniczący rady 
przeprosił wszystkich przysłuchujących się sesji za 
przejawy pieniactwa, które pojawiło się na sesji.
Warto wspomnieć, że radni obradowali w komplecie, 
a więc odnotowano 100-procentową frekwencję.

jd  Fot. Jacek Dyrlaga

Bezpieczniej na drogach, więcej interwencji strażaków
Powiat wadowicki należy do bardziej bezpiecznych rejonów kraju i województwa, 
zwłaszcza pod względem sytuacji na drogach. Zmniejsza się liczba wypadków dro-
gowych, na podobnym poziomie co w latach poprzednich pozostaje liczba kolizji. 
Jak podkreślał komendant powiatowy policji mł. Insp. Arkadiusz Śniadek daje się 
zauważyć, że kierowcy jeżdżą wolniej po wprowadzeniu nowej taryfy mandatowej. 
Niestety, wzrosła w ostatnim roku liczba przestępstw kryminalnych (było ich 1127 
wobec 1012 w roku 2020). Komendant usłyszał wiele ciepłych słów od radnych, któ-
rzy chwalili działania policji w naszym powiecie.
Więcej pracy mieli strażacy. W roku 2022 wyjeżdżali do różnych zdarzeń 1954 
razy czyli o ponad sto częściej niż w 2020 r. Także komendant powiatowy PSP  
st. bryg. Paweł Kwarciak usłyszał sporo pozytywnych opinii o pracy jednostek PSP 
oraz OSP. Otrzymał list gratulacyjny od władz powiatu z okazji 30-lecia istnienia tej 
formacji. Mówcy życzono ponadto, by doczekał jak najszybciej nowej siedziby Ko-
mendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej 
w Wadowicach.
Szpital wychodzi na plus
Gdyby nie straty bilansowe z wcześniejszych lat wynoszące bez mała 40 milionów 
złotych oraz zobowiązania wymagalne w kwocie niemal 4 milionów złotych, to 
Szpital Powiatowy w Wadowicach wyszedłby na plus. Odnotował bowiem zysk 
zamykający się kwotą przekraczającą milion złotych. To spory sukces obecnej dy-
rekcji wadowickiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, w skład którego lecz-
nica wchodzi.
Stypendia dla zdolnych uczniów
Nowa uchwała o stypendiach zastąpiła starą, pochodzącą z 2015 roku. Na tego typu 
nagrody mogą liczyć obecnie uczniowie mający wybitne osiągnięcia naukowe, lau-
reaci olimpiad, konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych. Ponadto 
uczniowie, którzy mają średnią ocen 4,75 w liceach ogólnokształcących i technikach 
i 4,50 w szkołach branżowych i są finalistami konkursów, zawodów i olimpiad na-
ukowych, artystycznych bądź sportowych. Stypendia są przyznawane jednorazo-
wo po zakończeniu roku szkolnego.

jd

Obradowali radni powiatowi
Sprawy bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego oraz 
sytuacja w wadowickim szpitalu były głównymi tematami majo-
wej sesji Rady Powiatu w Wadowicach. Podjęto także m.in. nową 
uchwałę o stypendium naukowym.

W ramach przedsięwzięcia  na Pańskiej Górze uczniowie klasy 7c Szkoły Podstawo-
wej nr 2 zasadzili ponad sto buków, dębów i jodeł. Część sadzonek ufundowało Sta-
rostwo Powiatowe w Wadowicach, a część dostarczyło Nadleśnictwo Andrychów. 
W całym powiecie wadowickim posadzono 1300 drzew i krzewów.

mn, jd Fot. Marek Nycz

Sadzili drzewa dla klimatu
Starostwo wadowickie podsumowało „I Małopolskie Dni dla Kli-
matu” na terenie naszego powiatu. Nie zabrakło mocnego, andry-
chowskiego akcentu.REKLAMA
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Zakład mający siedziby przy ulicy Krakow-
skiej w Andrychowie oraz w Choczni do 
konkursu zgłosił Powiatowy Urząd Pracy 
w Wadowicach. Organizatorami byli Urząd 
Marszałkowski w Krakowie oraz Wojewódz-
ki Urząd Pracy. Kapitule przyznającej laury 
przewodniczył wicemarszałek województwa 
małopolskiego Józef Gawron. Firmę-laureat-
kę prowadzą obecnie dwie osoby – założy-
ciel Jerzy Kamiński i jego syn Mateusz. Gdy 
spotykamy się w andrychowskiej siedzibie 
zakładu, to niemal nie zamykają się drzwi. 
A to świadczy o popularności i zaufaniu do 
„U Jerzego”.
- W usługach działam od 2005 roku – mówi Je-
rzy Kamiński. - A buty zacząłem robić od 1991 
r., była to produkcja w Stanisławiu koło Kalwarii. 
Jednak bardziej interesowały mnie zawsze usługi, 
coś naprawiać, robić nowego, nie w kółko podobne 
buty. Dlatego zmieniłem rodzaj działalności. To są 
ciągle nowe wyzwania. Nie powtarza się ta nasza 
robota. Może czasem tylko wykonywanie fleków. 
To są indywidualne zlecenia.
Jeszcze jakiś czas temu wydawało się, że tego 
typu działalność jest w zaniku. A tymczasem 
rzeczywistość okazała się inna od wyobra-
żeń. W miarę tani sposób można zreperować 
używane buty i dalej je używać bez wydatko-
wania pieniędzy na nowe, nierzadko też dro-
gie obuwie. I na usługi świadczone przez fir-
mę „U Jerzego” jest spory popyt. A dokonuje 
się tu niejednokrotnie niemal cudów. Coś co 
ledwie już nadaje się do użytku jednak dosta-
je swoiste „nowe życie”. Jak podkreśla Jerzy 
Kamiński, zamiast zaśmiecać świat starym 
obuwiem, lepiej go poddać naprawie i nadal 
używać. A więc jest tu również podtekst eko-
logiczny. I pewna ciekawostka. - Dużo „faj-

nych” rzeczy z butami potrafią zrobić psy, także 
koty – stwierdza z uśmiechem nasz rozmów-
ca. - I jest co po nich robić, łatać wstawiać paski itp.
 Firma może się pochwalić też nieobuwniczy-
mi dziełami jak choćby okazały fotel o roz-
miarach 2x2,5 metra, w kolorze zielonym, 
znajdujący się w inwałdzkim Parku Miniatur. 
To także usługi z „bonusami” do przedszko-
la.
W punkcie usługowym „U Jerzego” znajdują 
się prawdziwe urządzenia-perełki. Na przy-
kład „Adler”, urządzenie zwane łaciarką, 
wyprodukowane ponad sto lat temu. Nowo-
czesnych odpowiedników nie ma, a bez nie-

go ani rusz. Ma duży wysięgnik, dociera do 
każdego miejsca w naprawianym bucie, na-
wet do szpica od wewnątrz. Na wyposażeniu 
zakładu jest jeszcze kilka starych, w dobrym 
stanie urządzeń. Pan Jerzy z synem deklaru-
ją, że chcą nadal pozostać w Andrychowie 
i będą do dyspozycji, dopóki są klienci. Obaj 
panowie mają też inne zamiłowania. Mateusz 
na przykład maluje. Jerzy to pasjonat moto-
cykli, a wśród miłośników tych jednośladów 
i nie tylko, dał się poznać jako współorganiza-
tor honorowego dawstwa krwi.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

„U Jerzego”: Nagrodzona pasja i rzetelność
Spory sukces odniósł andrychowsko-choczeński zakład usług szewskich i kaletniczych „U Jerzego”. Został finali-
stą i laureatem Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy „MIKRO FIRMA ZA ROGIEM 2022”. 

Jerzy Kamiński z synem Mateuszem

„Adler” - bez tej wiekowej maszyny zakład 
nie mógłby świadczyć wszystkich usług„Trofea” przywiezione z Krakowa.



7

Nowiny Andrychowskie
czerwiec 2022

Wydarzenie rozpoczęło się od plenerowej Mszy Świętej w kościele 
parafialnym Świętych Bartłomieja i Łukasza. Na dziedzińcu przed 
świątynią przygotowano ołtarz oraz namioty z miejscami siedzą-
cymi dla mieszkańców wsi oraz zaproszonych gości. Oprawę arty-
styczną ceremonii zapewniły chór Misericordias Domini pod dyrek-
cją Tadeusza Prystackiego oraz Orkiestra Dęta OSP Roczyny pod 
dyrekcją Romana Marczyńskiego. W Dniu Strażaka wzięli udział 
m.in.: burmistrz Andrychowa Tomasz Żak wraz z małżonką, jego 
zastępca Wojciech Polak, skarbnik gminy Dorota Żywioł, Przewod-
niczący Rady Miejskiej Roman Babski, poseł Filip Kaczyński, sołtys 
Zagórnika Tomasz Fijołek, a także radny Paweł Łysoń. Nie zabrakło 
przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej z Wadowic oraz Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej Andrychów. Obecni byli też strażacy 
z innych jednostek OSP w gminie Andrychów.

Podczas uroczystości odczytano akt nadania sztandaru i przeka-
zano go jednostce podobnie jak quada. Pojazd udało się zakupić ze 
środków uzbieranych podczas zbiórki złomu oraz dofinansowaniu 
z gminy. Quad poświęcił proboszcz parafii w Zagórniku Ks. Stani-
sław Wilkołak. Władze OSP w Zagórniku podziękowały wszystkim, 
którzy przyczynili się do pozyskania nowych nabytków. Szczególnie 
dziękowano władzom gminy z burmistrzem Tomaszem Żakiem na 
czele. Wszystkie zasłużone osoby otrzymały pamiątkowe upominki 

i podziękowania. Natomiast podczas apelu wielu druhów odebrało 
strażackie odznaczenia. Po uroczystym apelu  i przemówieniach oko-
licznościowych goście zostali zaproszeni na poczęstunek, który przy-
gotowały panie z miejscowego KGW. Zgromadzeni udali się do re-
mizy OSP w Zagórniku w marszu przy akompaniamencie Orkiestry 
Dętej OSP Roczyny. 

ap Fot. Anna Piotrowska

Dzień Strażaka w Zagórniku
W sobotę, 7 maja, w Zagórniku obchodzono Gminny Dzień Strażaka. Uroczystość połączono z poświęceniem 
oraz przekazaniem sztandaru i pojazdu quad dla tutejszej jednostki OSP. Dodatkowo świętowano  jubileusz 
110-lecia powstania jednostki OSP w Zagórniku.

Uhonorowani, to państwo Anna i Krzysztof  Jarzynowie, prowa-
dzący Rodzinny Dom Dziecka w Sułkowicach. Polonia Minor 
przyznawana jest przez władze samorządowe województwa ma-
łopolskiego w uznaniu za wyjątkową działalność na rzecz regionu. 
Nagrodę w imieniu wyróżnionych odebrała jedna z wychowanek 
sułkowickiego RDD. Ceremonia odbyła się w obecności wicestaro-
sty Beaty Smolec i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Wadowicach Barbary Pindel-Polaszek. Gratulujemy!                                       

jd Fot. Archiwum Państwa Jarzynów

Polonia Minor dla sułkowiczan
Podczas Małopolskiego Kongresu Rodzinnej Pie-
czy Zastępczej uhonorowano rodzinne domy 
dziecka nagrodą Polonia Minor. Wśród nagrodzo-
nych znaleźli się bohaterowie tekstu z „Nowin An-
drychowskich” (wyd. XI 2021r.).

Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie prowadzi poza celami statu-
towymi, dzialalność związaną z szeroko rozumianym upowszechnianiem 
kultury wśród lokalnej społeczności. Są to różnorodne spotkania autorskie, 
kursy, warsztaty, czy konkursy.
W naszej bibliotece możesz: 
- czytać książki oraz przeglądać gazety i czasopisma, zarówno aktualne 
jak i archiwalne; 
- posiadamy wypożyczalnię gier planszowych; 
- nasze księgozbiory pełne są specjalistycznej literatury, dzięki której 
będziesz mógł przygotować się do egzaminów, bez konieczności kupo-
wania drogich podręczników do nauki; 
- jeżeli jesteś osobą niedowidząca mamy dla Ciebie książki z dużymi 
literami lub Czytaki, które są doskonałym rozwiązaniem dla osób, które 
lubią czytać, a wzrok im na to nie pozwala.
Andrychowska biblioteka jest bezpiecznym miejscem dla Ciebie i Twoich 
dzieci. U nas jest miło i spokojnie, co daje czas na zebranie myśli, a częste 
odwiedziny w wypożyczalni są najlepszym sposobem na poszerzenie 
słownictwa waszych dzieci. 
Dzięki wsparciu lokalnych instytucji i firm angażujących się w działal-
ność kulturalną i edukacyjną możemy stale poszerzać naszą ofertę. 

Z całego serca dziękujemy! MBP

Wesprzyj działania MBP
Miło nam poinformowac, iż ABS Bank Spółdzielczy w Andrycho-
wie oraz KZWM Ogniochron S.A. wsparli działania andrychow-
skiej biblioteki stając się jednocześnie Filantropami Literatury. 
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Do andrychowskiego koła 
ZKRP należy 57 członków, 
w tym 18 kombatantów. Po-
zostali (39) to tak zwani pod-
opieczni (żony kombatan-
tów, osoby wywiezione na 
roboty do Niemiec itp.). Dy-
żury Zarządu odbywają się 
tradycyjnie w środy w godz. 
9.00 – 11.00 na piętrze Miej-
skiej Biblioteki Publicznej. 
Pełni je już tylko Jerzy Bałys, 
któremu towarzyszy żona 
Zofia. Jak wspomina skarb-
nik i zarazem prezes, niegdyś 
były to spotkania przy kawie.  
Zwyczaj ten jednak zamie-
ra. Koło może się pochwalić 
sztandarem, który już tylko 
pozostaje w gablocie. Są tak-
że inne pamiątki jak choćby żołnierski mundur. Jerzy Bałys nie ukrywa, że nie starcza mu 
już  sił. Prowadzi dokumentację i zbiera składki. - Z pieniędzmi składkowymi przychodzą już nie 
członkowie, a ich wnukowie albo nawet opiekunowie z domu pomocy społecznej, bo dwie panie tam prze-
bywają – relacjonuje pan skarbnik i zarazem prezes. - Spośród kombatantów to już mało kto chodzi. 
W większości mają od 86 do 90 lat. 
Jerzy Bałys poszukuje wsparcia. Może to być wolontariusz, harcerz albo młodsza osoba, która 
podjęłaby się pomocy przy wykonywaniu drobnych prac dokumentacyjnych i pośrednictwie 
w przyjmowaniu składek. Zainteresowani mogą kontaktować się za pośrednictwem redakcji 
Nowin Andrychowskich. 

jd Fot. Jacek Dyrlaga 

Związek Kombatantów w potrzebie
Żyje coraz mniej kombatantów. Wojenni bohaterowie odchodzą od nas. 
Niestety, widać to też w Kole Miejsko-Gminnym Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej w Andrychowie. Z sześcioosobowego składu Za-
rządu obecnej kadencji pozostał tylko skarbnik – Jerzy Bałys, który przejął 
na siebie obowiązki prezesa.

Skarbnikowi i zarazem prezesowi Jerzemu Bałysowi 
pomaga żona Zofia

Nagrody wręczyli burmistrz Tomasz Żak, 
wiceburmistrz Wojciech Polak oraz kie-
rownik Działu Profilaktyki Środowiskowej 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie 
Marta Kajzer. Młodzież nagrodzona została 
w kilku kategoriach:
W Kategorii plastycznej nagrody otrzymali:
Emilia Dwornik, Magdalena Gwiżdż, Łucja 
Jończy, Kamila Lachendro, Kinga Małysiak, 
Julia Mizera, Martyna Wojewodzic, Oliwia 
Zielińska, Kacper Magiera, Maksymilian 
Stanek.
Wyróżnienia:
Amelia Mieszczak, Joanna Pawlikowska, 
Kinga Rusin, Aleksandra Skupień, Anto-
nina Zielińska, Nikodem Ludwikowski, 
Krzysztof Zmiertka.
W kategorii „Konkurs rodzinny” nagrodę 
otrzymały:
Patrycja Kołodziejczyk z synami: Oli-
wierem i Kacprem oraz Paulina Paszew-
ska z córką Mają.
W kategorii Literackiej wyróżnienie otrzyma-
ła Helena Kądziołka.
Przypomnijmy: Celem akcji NO PROMIL – 
NO PROBLEM jest ograniczenie na terenie 
Małopolski liczby osób, które prowadzą po-
jazdy będąc pod wpływem alkoholu i innych 
środków psychoaktywnych oraz zmiana 
społecznego nastawienia wobec nietrzeź-
wych kierowców – wzmocnienie u pasaże-
rów gotowości do powstrzymywania pijane-
go kierowcy.

ap Fot. Anna Piotrowska 

NO PROMIL – NO PROBLEM 
– Nagrody rozdano

XIV edycji kampanii społecznej NO 
PROMIL – NO PROBLEM za nami. 
20 maja w Urzędzie Miejskim na-
grodzono laureatów – uczniów na-
szej gminy. 

- Nie wiemy, co się stało i co jest przyczyną tej sytuacji – mówi Grażyna Kaczmarek z Wydziału 
Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego. - Ta odkrywka ma posłużyć wysuszeniu kolumn 
i zbadaniu ich stanu.
Budowlańcy z ZGK 17 maja zdjęli cały tynk ze wszystkich czterech podpór ganku. Trzeba 
bowiem dotrzeć do samego rdzenia kolumn, aby dowiedzieć się, skąd i jak dostaje się tam 
woda. Bo to ona najpewniej jest przyczyną kruszenia się okładziny. Ostatni raz kolumny były 
remontowane ponad cztery lata temu, ale już w zeszłym roku ich bazy, czyli podstawy zaczęły 
się kruszyć. Podobne znaki pojawiły się na kapitelach, czyli w górnych częściach podpór. 
Jak powiedziała nam pani Kaczmarek – bo to ona nadzoruje te prace – trzeba odsłonić kolum-
ny, aby potem skonsultować przyszłe prace naprawcze ze specjalistyczną firmą zajmująca się 
konserwacją zabytków. Trzeba przy tym znaleźć przyczynę i źródło zawilgocenia tynków. Jest 
to tym większą zagadką, że podczas wspomnianego remontu biblioteki, także balkon i jego 
orynnowanie zostały odnowione. 
Jeśli tylko zostanie opracowany i zatwierdzony program naprawczy, ruszą roboty. To kwestia 
najbliższych kilku tygodni. 

mn

Trzecie podejście do kolumn
Co się dzieje z kolumnami podpierającymi balkon ganku w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej? Już trzeci raz będą naprawiane, bo poprzednie re-
nowacje zakończyły się odpadaniem tynku. Teraz trwa zdejmowanie jego 
resztek i szukanie odpowiedzi na postawione wcześniej pytanie.
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To monument szczególny. Jego patronką jest 
Matka Boska Niepokalanego Poczęcia, któ-
rej figurka stanowi centralny punkt całości. 
Jak przypomina Halina Markowska, jedna 
z uczestniczek modlitewnych spotkań i zara-
zem pasjonatka lokalnej historii, obiekt przy 
ul. Polana powstał w 1775 roku i jest najstar-
szy w gminie Andrychów. Był parokrotnie od-
restaurowywany. Ostatnio w 2014 r. Od tego 
czasu odbywają się tutaj majówki. Na wspól-
ne modlitwy zbierało się tutaj ostatnio 10 – 20 
osób. -W czasie pandemii, co zrozumiałe, przycho-
dziło mniej chętnych – mówi Halina Markowska. 
-W maju tego roku było nas więcej. Nim doszło do 
tegorocznych nabożeństw, kapliczkę umyto, 
wyczyszczono oraz należycie przygotowano. 
Figurkę przystrojono, a także rozłożono przed 
nią ławy i krzesła. Nie zabrakło śpiewników 
(było ich dwadzieścia) tak drukowanych jak 
napisanych odręcznie. W Roczynach wszyst-
ko odbywało się zgodnie z tradycją. Śpiewano 
„Litanię Loretańską”, odmawiano też dziesiąt-
ki różańca, a ponadto było śpiewanie dwudzie-
stu pieśni maryjnych. Każdy uczestnik miał też 
indywidualne intencje modlitewne.
Organizatorką nabożeństw przy kapliczce ro-
czyńskiej jest jej właścicielka Małgorzata Ogó-
rek. 

jd  Fot. Halina Markowska

Roczyny: Majówki przy najstarszej kapliczce

Nie zanika tradycja majowych spotkań, śpiewów i modlitw. Na ziemi an-
drychowskiej, prócz kościołów, znajduje się kilkanaście miejsc czczenia 
w ten sposób Matki Bożej. Jednym z nich jest kapliczka przydrożna przy 
ulicy Polana w Roczynach.

Rozdano nagrody laureatom tak z tegorocznej 
edycji jak i poprzedniej, gdy szalał już  covid. 
Szkoły podzieliły się rolami. I tak SP nr 4 przy-
gotowała uroczystość w magistracie. SP nr 2 
organizowała konkurs dla klas czwartych, ZSS 
w Targanicach dla piątoklasistów, ZSS w Inwał-
dzie dla szóstoklasistów, a ZSS w Sułkowicach-
-Łęgu dla siódmoklasistów. Galę poprowadziła 
matematyczka z „Czwórki” Magdalena Kali-
nowska-Murzyn, a część artystyczną wypełniła 
grą na gitarze i śpiewem uczennica tej szkoły 
Nikola Kapela przygotowana do występu przez 
Aleksandrę Karcz. Laureaci usłyszeli wiele cie-
płych słów od wiceburmistrza Wojciecha Polaka, 
który zachęcał młodych do dalszego rozwijanie 
matematycznych talentów. Radę Miejską repre-
zentowali podczas gali przewodniczący Roman 
Babski i wiceprzewodnicząca Dorota Magiera. 
Wśród gości był też dyrektor Gminnego Zarzą-
du Oświaty Andrzej Szafrański. Laureatów, ich 
opiekunów, organizatorów i gości gali prezentu-
jemy na zdjęciach . Natomiast listę z nazwiskami 
nagrodzonych oraz nauczycieli opublikowali-
śmy na stronie radioandrychow.pl. 

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Z matematyką 
za pan brat
To było święto młodych, utalento-
wanych matematyków i ich nauczy-
cieli. W Urzędzie Miejskim 19 maja 
odbyła się gala finałowa Międzysz-
kolnych Zawodów Matematycznych. 

Uczestnicy kon-
kursu zmagali się 
z ortografią wal-
cząc o Nagrodę 
Specjalną – Pióro 
Przewodniczące-
go Rady Miejskiej 
w Andrychowie. 
Konkurs odbył się 
pod Honorowym 
Patronatem Burmi-
strza Andrychowa. Patronat medialny objęły Nowiny Andrychowskie i Radio Andrychów. 
Zadania zostały przygotowane w dwóch kategoriach – dla uczniów klas drugich i trzecich. 
Uczestnicy pisali dyktanda, rozwiązywali zagadki, krzyżówki, rebusy i inne zadania z trud-
nościami ortograficznymi. 
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 2 czerwca 2022 r. podczas Dnia Patrona Szkoły w Ro-
czynach. Listę laureatów publikujemy na radioandrychow.pl

Źródło: ZSS w Roczynach

Rozstrzygnięcie XIX Gminnego Konkursu 
Ortograficznego „Z ortografią na Ty”

19 maja w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach 51 uczniów z 11 
szkół Gminy Andrychów wzięło udział w XIX edycji Gminnego Konkur-
su Ortograficznego zorganizowanego przez nauczycielki edukacji wcze-
snoszkolnej, a skierowanego do uczniów klas drugich i trzecich.
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To rodzina trzypokoleniowa, zaś jej głową jest 51-letnia Natalia Wa-
siliewna Łuchowik. Przed wojną mieszkała ona w okolicach Krzy-
wego Rogu na wschodzie Ukrainy wraz z mężem, emerytem, wete-
ranem z breżniewowskiej wojny w Afganistanie, gdzie został ranny, 
bo wpadł na minę. Natalia jest z zawodu pielęgniarką, będąc u siebie 
pracowała w przedszkolu. 

Córka Natalii, 29-letnia Anastazja Sjerhiejewna Bitoid, z zawodu ma-
gister farmacji, przyjechała do naszego miasta z dwójką dzieci: sied-
mioletnim Nazarem (obecnie uczniem 1 klasy w Szkole nr 2) i maleńką 
córeczką Walerią, która urodziła się w dniu inwazji Putina na Ukrainę 
– 24 lutego b.r. Mąż Anastazji jest górnikiem, pracuje w kopalni rudy 
żelaznej w Krzywym Rogu. Jak pamiętam, po II wojnie Polska impor-
towała duże ilości rudy z Krzywego Rogu, a dla ułatwienia dostaw do 
Huty Katowice powstała nawet specjalna kolejowa szerokotorowa li-
nia hutniczo-siarkowa od granicy w Hrubieszowie do Sławkowa koło 
Olkusza. Na wschód pociągi woziły eksportowaną do ZSRR siarkę 
z kopalni w rejonie Tarnobrzega.
Podczas naszej rozmowy 
mieszkanie Ukrainek odwie-
dziła synowa Natalii Jekate-
rina Aleksijewna Łuchowik, 
z 4-letnią córką Weroniką. 
Na Ukrainie mieszkały one 
w miejscowości Wasiliew 
w centralnej Ukrainie, gdzie 
nadal przebywa jej mąż, pra-
cownik hurtowni olejów. Jeka-
terina przyjechała do naszego 
miasta nieco później niż po-
zostałe członkinie jej rodziny, 
a obecnie mieszka przy ul. 
Żwirki i Wigury.
Wszystkie osoby o których 
mowa w tym materiale przy-
były do Andrychowa dzię-
ki pomocy wolontariuszy, 
a kierowały się wskazówkami 
znajomej Ukrainki, która od 
sześciu lat mieszka w Bielsku-
-Białej.
Podróż Natalii z rodziną 
z Krzywego Rogu do Andry-
chowa obfitowała w przy-
gody. Najpierw pociągiem 
dotarły do Lwowa, potem 
samochodem do Przemyśla. 
Ostatni odcinek drogi przed 
granicą ukraińsko-polską były 
eskortowane przez samochód ukraińskiej policji, bo gigantyczna ko-
lejka do przejścia zmuszałaby je do długiego oczekiwania, a przecież 
Waleria miała wówczas zaledwie 10 dni.
Wszystkim paniom, a także Nazarowi Andrychów się podoba. Pod-
kreślają, że dużo tu zieleni i chodzą na spacery do parku. Nazar wiele 
rozumie po polsku i zaczyna mówić: liczy i wymienia dni tygodnia 
po polsku.
Panie Natalia i Jekatierina  Łuchowiec szukają pracy. Pierwsza z nich 
jest pielęgniarką, ale ze względów językowych zadowoliłaby się dziś 
pracą salowej czy nawet sprzątaczki. Jekatierina jest baristką – tu zna-
jomość języka nie byłaby aż tak potrzebna. Może ktoś z Czytelników 
mógłby pomóc w tej materii?
I jeszcze jedna, bardzo ważna informacja: zarówno Krzywy Róg, jak 
i Wasilków nie są – jak na razie – dotknięte działaniami wojennymi.

Tekst i foto: Andrzej Fryś

Szkice do portretu naszych gości
Przy ul. Legionów, po sąsiedzku ze mną, mieszka od 6 marca rodzina ukraińskich uchodźczyń. Zainteresowany 
tym, jak dotarły one do Andrychowa a także tym, jakie są ich wrażenia i opinie o naszym mieście postanowiłem 
z nimi porozmawiać, a uzyskanymi informacjami podzielić się z Czytelnikami Nowin.

Od lewej: Anastazja Bitoid z córeczką na ręku i Natalia Łuchowik 
z wnukiem Nazarem

Maleńkiej Walerii Bitoid też się chyba w Andrychowie podoba

Jekaterina Łuchowik z córką Weroniką



11

Nowiny Andrychowskie
czerwiec 2022

- Porozmawiajmy najpierw o minionym sezo-
nie. Rozpocznijmy od siatkarek. Czy spełniły 
pana nadzieje mimo braku awansu do II ligi?
- Według mnie nasze dziewczyny osiągnęły 
dobry wynik. Niemniej jednak same one są 
nieusatysfakcjonowane. Myślę, że większe 
szanse na awans i granie w II lidze miały 
w ubiegłym roku. W tym sezonie apetyty ro-
sły. Dla kilku siatkarek to był spory wysiłek, 
bo musiały łączyć grę z pracą, a także życiem 
rodzinnym i opieką nad małymi dziećmi. 
Chylę czoła. Myślę, że dla młodych siatkarek 
ostatnie sezony były fajne, gdyż mogły potre-
nować z bardziej doświadczonymi koleżan-
kami. To powinno teraz procentować.
- To przejdźmy do podsumowania dotyczą-
cego męskiego zespołu. Walczyli ambitnie 
i nawet zagrali w półfinałach play-offów...
- Postawę i grę chłopaków też oceniam do-
brze. W poprzednich sezonach wyglądało 
to „na papierze” lepiej, ale nie dawali rady. 
Natomiast ten sezon, już bez tak zwanej ar-
mii zaciężnej, wypadł bardzo przyzwoicie. 
Mecze oglądało się z przyjemnością. Mówi-
łem zawodnikom, żeby nie robili sobie pre-
sji na awans, dobrze będzie uplasować się 
w pierwszej czwórce. Plan wykonali z na-
wiązką. Podczas play-offów musieliby zagrać 
na 150 procent, żeby awansować do finałów. 
Najważniejsze, że w drużynie panuje bardzo 
dobra atmosfera. Są zgrani i zintegrowani nie 
tylko na boisku, ale również poza nim.
- Porozmawiajmy o teraźniejszości i przy-
szłości. Już słychać o zmianach personal-
nych tak wśród trenerów jak i zawodniczek 
oraz zawodników.

- Dużo jest jeszcze niewiadomych. O za-
miarze rezygnacji trenerki Beaty Książek 
dowiedziałem się z rozmowy telefonicznej. 
Zadzwoniła i chciała mnie jako pierwszego 
o tej decyzji poinformować. Zaproponowa-
łem jej, aby pozostała w sztabie szkolenio-
wym MKS-u. Odppowiedziła, że na razie 
chce odpocząć. Jeśli chodzi o siatkarki, to 
odejdą trzy albo cztery zawodniczki. Nie-
które, z rocznika 1989 i starsze chcą po pro-
stu zakończyć karierę i się temu nie dziwię.
- A co w męskim zespole?
- Rezygnację złożył Tomek Rupik. To wyma-
ga jednak pewnego wyjaśnienia. Poprzedni 
trener Darek Syguła odszedł, bo dostał pro-
pozycję zatrudnienia w Jaworznie, gdzie 
mieszka i pracuje w szkole. Nie szukaliśmy 
specjalnie nowego szkoleniowca. Powie-
działem Tomkowi: „trenowałeś już drużynę, 
przejmij obowiązki na jeden sezon”. Zgodził 
się, a teraz, jak mi powiedział nie da rady 
kontynuować tego, ma obowiązki rodzinne. 
Z nim się nie żegnamy, pozostanie w klu-
bie. Zastanowimy się jeszcze nad jego rolą 
w klubie. Nowym szkoleniowcem seniorów 
będzie Maciej Fijałek. Zadeklarował, że chce 
u nas zostać i z nami związać się na dłużej. 
Ponieważ chcemy skorzystać też z jego bar-
dzo dobrej gry, to będzie grającym trenerem. 
Ma do tego stosowne uprawnienia.
- Czy pojawią się nowi zawodnicy? 
- Tak, już jesteśmy po rozmowach. Przecho-
dzą do nas Michał Krawczyk (przyjmujący) 
z Karpat Krosno i Wiktor Haduch (libero) 
z MKS Będzin. Trwają rozmowy z kolejny-
mi zawodnikami.

- Oczekiwania na przyszły sezon.
- Są czasy jakie są. Może lepsze jest granie 
w II lidze na dobrym poziomie niż słabe 
występy w I lidze i jeszcze z problemami 
finansowymi. I liga to już zupełnie niepo-
równywalne wydatki. Chłopaki mają grać 
solidnie, nie gorzej niż w minionym sezonie. 
Jeśli chodzi o żeński zespół, to zobaczmy, jak 
wykrystalizuje się ostateczny skład, kto zo-
stanie trenerem.
- I na koniec poproszę o kilka zdań o zespo-
łach młodzieżowych.
- Nadal szkolimy dzieci i młodzież. Najmłod-
si mają po dziewięć lat. Grają, co widać, na 
różnych turniejach. A o poziomie świadczy 
i to, że już inne kluby przejmują lub próbują  
przejmować naszych wychowanków. Nie 
zawsze odbywa się to fair play. Na szczę-
ście rodzice młodych zawodników podcho-
dzą do tematu na trzeźwo. Konsultują się 
z nami, co lepsze jest dla dziecka, bo prze-
cież wyjazd z Andrychowa wiąże się choćby 
z zamieszkaniem gdzieś w internacie.
W sumie mamy obecnie 200 zawodników 
w grupach młodzieżowych.
Przy tej okazji chciałbym podziękować 
wszystkim sponsorom klubu. Bez nich nie 
byłoby MKS-u

Dziękuję za rozmowę. 

Fot. Jacek Dyrlaga

Siatkarskie oceny, podsumowania i plany
Z prezesem MKS-u Andrychów Zbigniewem Markiem rozmawia Jacek Dyrlaga

Klubowa rodzina MKS niemal w komplecie podczas pikniku kończącego sezon.
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Istota przedsięwzięcia polega na zbieraniu punktów 
przeliczanych potem na grosiki. Odbywa się to poprzez 
górskie wędrowanie, według zasad niemal identycz-
nych, jakie obowiązują przy zdobywaniu Górskiej Od-
znaki Turystycznej (GOT). 
- Wiele osób nawet nie wie, że istnieje Hospicjum Domowe 
„Królowej Apostołów” w Andrychowie – mówi wiceprezes 
koła „Chałupa” i zarazem pomysłodawczyni akcji Gra-
żyna Kidoń. - Moje życie napisało taki scenariusz, że mój już 
świętej pamięci mąż ciężko zachorował i wiem jak wiele można 
otrzymać od tego hospicjum, jaką pomoc. A dotyczy to pod-
opiecznych, którzy nie mogą przebywać w szpitalu, a pozostają 
w domu. Przychodzi do nich pielęgniarka i lekarz. Oboje bar-
dzo wspierają domowników i zajmują się chorymi. Sama wie-
le się od nich nauczyłam, jak opiekować się mężem. Za darmo 
hospicjum wypożyczyło sprzęt. No i potem zastanawiałam się 
jak pomóc temu hospicjum, bo żeby nadal istniało potrzebne są 
środki finansowe od darczyńców czyli od nas. Każdy z nas też 
nie wie, czy i jemu nie przytrafi się sytuacja, że będziemy wy-
magać opieki, bo choroba zapuka do naszych drzwi. Z tego doświadczenia wiceprezes zrodziła się 
inicjatywa. Podchwycili ją „chałupowicze”, którzy chcą, aby włączali się do niej inni. Warun-
kiem przystąpienia do akcji jest zakup książeczki (zob. foto). Dorośli płacą za nią 20 zł, a dzieci 
i młodzież 10 zł. Potrzebna jest na pieczątki potwierdzające obecność uczestnika w danym 
miejscu (np. schronisku). Tam, gdzie pieczątek nie uda się zdobyć, to można wykonać zdjęcie 
i wydrukować w formie miniaturowej tak jednak, aby dało się rozpoznać teren czy fragment 
szlaku. Jak podkreśla, prezes koła „Chałupa” Wiesław Ogórek, cały dochód ze sprzedaży ksią-
żeczek trafi do hospicjum. Podobnie pieniądze pozyskane od sponsorów za punkty. Wkrótce 
będą znane dokładne zasady przeliczenia punktów na grosze. A wszystko jest uzależnione 
od liczby sponsorów. Pierwszym z nich jest ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie, który 
sfinansował druk książeczek. Kolejnym jest fundacja „Apikultura” z Sułkowic.
Przedsięwzięcie już wystartowało. Tegoroczna edycja zakończy się 15 listopada. Zaplanowa-
no uroczysty finał z dyplomami i upominkami dla najbardziej punktujących. Tu wsparcie za-
pewnia Urząd Miejski w Andrychowie.
Dalsze, szczegółowe informacje można uzyskać podczas dyżurów w siedzibie koła „Cha-
łupa” (ul. Starowiejska 22) w poniedziałki w godz. 18.00 – 20.00 oraz pod telefonami nr 605 
562 441 i 886 198  825. Książeczki dostępne są również w naszej redakcji.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

„Chałupa” dla hospicjum
Do tej pożytecznej inicjatywy może się włączyć każdy, kto ma troszkę sił, 
by chodzić po górach, nawet nie tych wysokich. Koło PTTK „Chałupa” przy 
wsparciu sponsorów organizuje akcję „Przemierzam górskie szlaki dla ho-
spicjum domowego.

Powstanie asfaltowy tor rolkowy o długości 
315 metrów, zlokalizowany wokół zagórnic-
kiego boiska (zob. foto). Samorząd gminy 
Andrychów otrzymał na ten cel dofinan-
sowanie  wysokości 335 652 zł z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). 
Ostateczna kwota inwestycji będzie znana po 
przetargu. Szacunkowy koszt to nieco ponad 
567 tys. zł. Różnica między dotacją a ostatecz-
ną kwotą zostanie pokryta z budżetu gminy. 
Inwestycja powinna powstać do końca tego 
roku. Choć nazwa wskazywałaby, że obiekt 
będzie przeznaczono dla rolkarzy, to jednak 
będą mogli z niego korzystać również rowe-
rzyści i amatorzy hulajnóg.

jd Fot. Facebook LKS Gronie Zagórnik 

Tor rolkowy powstanie 
w Zagórniku

Jak poinformował nas goszczący 
w studiu Radia Andrychów kierownik 
Wydziału Inwestycji i Drogownictwa 
Urzędu Miejskiego w Andrychowie 
Szymon Wnęczak przygotowywa-
na jest w Zagórniku ciekawa inwe-
stycja. Powinna ucieszyć zwłaszcza 
amatorów jazdy na rolkach. 

Zainteresowani mogą składać wnioski 
do wyżej wymienionej zmiany planu 
miejscowego - w terminie do 17 czerw-
ca 2022 roku:
- w postaci papierowej: Urząd Miejski 
w Andrychowie, Rynek 15, 34-120 An-
drychów lub
- za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej, w tym poczty elektronicznej 
(e-mail) lub formularza zamieszczone-
go w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Andrychowie.
Poniżej publikujemy pełną treść ogło-
szenia, które dostępne jest na stronach 
Urzędu Miejskiego. 

Będą zmiany w planie Sułkowic
Można już składać wnioski do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na terenie całych 
Sułkowic – tak Łęgu jak i Bolęciny. Będą zbierane do 17 czerwca. Rada Miejska podjęła uchwałę w tej sprawie już 28 
kwietnia tego roku.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy 
Andrychów w zakresie działek położonych w Sułkowicach, 
w granicach administracyjnych miejscowości Sułkowice.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2022r., poz. 503 oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o 
podjęciu przez Radę Miejską w Andrychowie uchwały 
Nr XLV-353-22 z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzania zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy An-

drychów w zakresie działek położonych w Sułkowicach, 
w granicach administracyjnych miejscowości Sułkowice.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymie-
nionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy skła-
dać w terminie do 17 czerwca 2022 r.:
- w postaci papierowej: Urząd Miejski w Andrychowie, 
Rynek 15, 34-120 Andrychów lub
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym 
poczty elektronicznej (e-mail) lub formularza zamieszczo-
nego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskie-
go w Andrychowie.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i ad-
res wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy.

Źródło: UM w Andrychowie
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Od złamania do złamania
Życie chłopaka toczy się od złamania do złamania, co wydarzyć się 
może w każdej chwili. Nawet rano po przebudzeniu mama może na 
przykład stwierdzić pęknięcie kości rączki. Jakby tego było mało Mi-
chał ma złamanie kręgosłupa na całej długości. Znosi to wszystko bez 
płaczu. Jest osobą niezwykle pogodną i wesołą, nad wiek mądrą. - On 
przeszedł już osiem operacji, czekają go kolejne – mówi Anna Fabia, mama 
siedmiolatka. - Jest w stanie stałego zagrożenia życia. Kości mu się łamią 
i deformują. W przyszłości mogą temu wszystkiemu towarzyszyć trudności 
w oddychaniu, niedosłuch albo niedowidzenie. Do tego ma słabe zęby, które 
są też kruche. A operacje to są skomplikowane zabiegi. Mały targani-
czanin ma wtedy łamane kości i wkładane do środka pręty. Te tro-
chę pomagają, ale nie zapobiegają deformacjom. To choroba straszna, 
w organizmie brakuje kolagenu. Nie da się niczym tego uzupełnić.
Jest to spore, wręcz niewiarygodne wyzwanie dla całej rodziny. Ojciec 
pracuje i stara się zapewnić względny komfort życia chłopcu i żonie. 
Ona wzięła na siebie wysiłek niemal stałej opieki nad Michałem. Nie ma 
szans, by pracowała zawodowo. Leczenie Michała to osobna, długa hi-
storia, łącznie z wyjazdem do Wielkiej Brytanii, gdzie państwo Fabiowie 
przez jakiś czas pracowali i liczyli, że tam, na Zachodzie będzie lepiej. Nie 
było! A wręcz przeciwnie, tamtejsi medycy spowodowali złamanie nóżki 
i chcieli leczyć przeciwbólowymi środkami farmakologicznymi. Polscy 
specjaliści aż się trzymali za głowę, gdy konsultowała się telefonicznie 
z nimi pani Anna. Powrót całej rodziny do kraju przyniósł pewną ulgę.
Codzienne zmagania
Mama dziecka robi wszystko, aby ratować pociechę i zapewnić jej 
w miarę normalny byt. Nie ogranicza się to bynajmniej do stałej opie-
ki bieżącej, gdy przy wielu czynnościach chłopak potrzebuje pomocy. 
To także wyjazdy na operacje albo na parodniowe kroplówki z bis-
fosfonianami oraz ciągłe rehabilitacje. Do tego dochodzi mnóstwo 
różnego rodzaju załatwiań. - Problemem było zapisanie Michała do „ze-
rówki” – wspomina Anna Fabia. - Tylko w Brzezince przyjęto  go od razu. 

A byłam we wszystkich przedszkolach andrychowskich. Tłumaczono, że nie 
mają specjalistów. Potem pani z „Trójki” (placówka integracyjna – przyp. 
JD) w Andrychowie dzwoniła, że jest jednak dla syna miejsce, ale on już był 
zapisany w Brzezince i podziękowaliśmy.
W przedszkolu w Brzezince Michał ma dwie nauczycielki, w tym 
jedną wspomagającą. Opiekuje się ona nim nie tylko w przedszko-
lu, ale także, gdy potrzeba, przyjeżdża do domu. W brzezińskiej pla-
cówce, jak inne dzieci, siedzi przy stoliku i wykonuje zadania, bawi 
się. Siedmiolatek jest nad wyraz dojrzały; wie, kiedy coś mu pękło, 
kiedy trzeba użyć maści itp. Nie daje po sobie poznać, czekając na naj-
bliższą operację uda i podudzia. W Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej postawiono diagnozę, iż jak najbardziej nadaje się do edukacji 
szkolnej. Do pierwszej klasy pójdzie także do Brzezinki. I bardzo się 
cieszy, że nauczy się tam grać w szachy, bo szkoła jest znana z sza-
chowej edukacji. Ma przyjaciół, którzy go odwiedzają w domu. Ma 
stronę facebookową „Mały miś chodzi dziś”, na której relacjonuje, co 
go interesuje, co robi. Ma prawie 120 tysięcy obserwujących! A mama 
czyli pani Anna założyła zamkniętą grupę na Faceebooku „Wrodzona 
Łamliwość Kości”. Zapisanych jest do niej 420 osób z całej Polski, któ-
re wymieniają doświadczenia i pomagają sobie. 
Wsparcie
Komfort życia Michała byłby zapewne zupełnie inny, gdyby nie 
wsparcie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach. 
Anna Fabia zachęca niepełnosprawnych i ich rodziny do korzystania 
z różnych dotacji z PCPR-u. Dzięki temu syn ma możliwość rehabili-
tacji nie tylko w ośrodkach poza domem, ale także w mieszkaniu oraz 
korzystać tu z udogodnień niezbędnych w życiu codziennym. Są to: 
stolik „słonik” zintegrowany z fotelikiem rehabilitacyjnych, fotelik sa-
mochodowy, rehabilitacyjne wyposażenie pokoju, mata do hydroma-
sażu oraz wózek aktywny. - W czasie pandemii szczególnie nam ten sprzęt 
pomógł – wspomina pani Anna. - Wszystko było wtedy pozamykane i reha-
bilitację musieliśmy przeprowadzać samodzielnie w domu. Myśmy z mężem 
chorowali, Michał chyba nie, albo jeśli już, to bezobjawowo. Ważne, że nigdy 
z PCPR-u nie otrzymaliśmy odmowy. Każdą rzecz, którą chcieliśmy, to ją 
mamy. Czynione są teraz starania poprzez PCPR o kolejny sprzęt jak 
choćby o wymagający wymiany fotelik samochodowy albo potrzeb-
ny przy rehabilitacji fotelik obrotowy do domu. Prawdopodobnie kie-
dyś Michał pojedzie też na turnus rehabilitacyjny za pośrednictwem 
tej powiatowej placówki.
Rodzina Michała podkreśla też rolę „Wesołej Krainy” w Sułkowicach, 
w której chłopiec odbywa od ósmego miesiąca życia rehabilitację.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Dzielny, siedmioletni Michał: Życie z prętami...
Urodził się z trzydziestoma złamaniami kości samych tylko nóg. A zapowiadało się jeszcze gorzej, bo niektórzy 
lekarze sądzili, że dziecko może przyjść na świat bez nóżek oraz rączek i przeżyje tylko kilka miesięcy. Michał Fabia 
z Targanic jest dzielnym siedmiolatkiem, kończy właśnie zerówkę w Brzezince. Cierpi na wrodzoną łamliwość kości.

Podczas covidowej pandemii dla rehabilitacji siedmiolatka nieoce-
niony wręcz okazał się sprzęt zakupiony dzięki dotacji z PCPR.

Michał w objęciach mamy
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Pana Jacka Krzanaka spotkałem na placu 
targowym przy ulicy Batorego. Bywa tu we 
wtorki i piątki, oferując produkty z własne-
go, niewielkiego gospodarstwa położonego 
w malowniczej części Sułkowic-Łęgu, przy 
ulicy Turystycznej. Umówiliśmy się na miej-
scu, by porozmawiać o tradycyjnym podgór-
skim rolnictwie. - Szefem jest tutaj żona – mówi 
z uśmiechem. - Ja jestem na górniczej emerytu-
rze, tylko pomagam, a ona całe życie tu spędziła, 
przy dzieciach i na gospodarstwie. Kiedyś dzieli-
łem czas między pracą na kopalni a pracą po kil-

ka godzin na gospodarstwie. Teraz już tylko tutaj 
działam.
Sułkowickie gospodarstwo to ojcowizna pani 
Urszuli Krzanak. Przejęli go z mężem od ro-
dziców w 1992 roku, a zatem równo 30 lat 
temu. Oboje przyznają, że to już działalność 
w gruncie rzeczy hobbystyczna. Ne ma z tego 
jakiegoś dochodu. Część produkcji pozosta-
wiają dla siebie, resztę sprzedają sąsiadom 
bądź stałym klientom, a co zostanie oferują 
na placu targowym w Andrychowie. Odkąd 

przejęli gospodarstwo trochę zmieniło się, ale 
sporo pozostało. - Wiele jest podobnie jak daw-
niej – stwierdza pani Urszula. -Była jakaś krów-
ka, świnka i kurki. Zrezygnowaliśmy z uprawy 
buraków pastewnych, bo rosły małe i w niewielkiej 
ilości. Dzięki temu mamy więcej ziemniaków. Na 
gospodarkę mają wpływ odgórne przepisy. 
W jednym pomieszczeniu nie mogą przeby-
wać różne zwierzęta hodowlane. Państwo 
Krzanakowie wybrali zatem krowy kosz-
tem świniaków. A szkoda, bo chów trzody 
chlewnej odbywał się tu wedle sprawdzo-
nych reguł na naturalnych pokarmach, i to 
co najmniej sześć miesięcy. W dużych gospo-
darstwach producenci idą nie w jakość, ale 
na ilość - byle szybciej, byle więcej w oparciu 
o koncentraty. Sułkowiczanie pozostawili też 
kury, dla których  trzeba było zorganizować 
także osobny rewir. Gdy spotkaliśmy się na 
miejscu, właśnie kupili i przywieźli pisklacz-
ki. Z gospodarstwa mają zatem ziemniaki, jaj-
ka, mleko, z którego wytwarzają własnej ro-
boty, najprawdziwszą śmietanę oraz masło. 
Na własne potrzeby utworzyli ogródeczek 
z warzywami. Przyległe pola i łąki służą jako 
baza paszowa ze zbóż i siana. - Utrzymanie 
gospodarstwa, to nadal praca od rana do wieczora 
– informuje pan Jacek. - Są nowe urządzenia, ale 
pilnować trzeba wszystkiego na okrągło.
Ta nawet hobbystyczna działalność pomału 
dobiega końca. Sułkowiczanie czekają jeszcze 
do przejścia na emeryturę przez panią Urszu-
lę. Następców już nie ma. Dzieci pracują poza 
rolnictwem. Pan Jacek ruchem ręki pokazu-
je, że wokół jego gospodarstwa były niemal 

Tradycyjne rolnictwo: 
Czy odchodzi do lamusa?

Pola podandrychowskich wiosek porastają dziś coraz 
bardziej nie zbożem czy innymi uprawami a nowymi do-
mami. Zamiast traktorów widać raczej kosiarki przycina-
jące na równo trawę. Krów jest mniej niż koni, a te to 
bynajmniej nie pociągowe zwierzęta, ale służące do re-
kreacji wierzchowce.   To świadectwo czasu i powolnego 
zamierania tradycyjnego rolnictwa.

Pan Jacek Krzanak wraz z żoną prowadzą już jedno z nielicznych w gminie Andrychów gospodarstw tradycyjnych

Dla wnuka państwa Krzanaków pisklęta są sporą atrakcją, ale czy chłopiec połknie 
kiedyś rolniczego bakcyla? 
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REKLAMA

Kur w sułkowckim gospodarstwie jest jeszcze sporo.

same pola uprawne, a teraz każdy kawałek 
ziemi zamienił się w działkę budowlaną i po-
wstają nowe, piękne domy. Ma to dla rolnic-
twa także taki pożytek, że nie ma w pobliżu 
nieużytków, które są siedliskami różnych 
zaraz.
Gmina Andrychów nigdy nie słynęła z rolnic-
twa. To była domena sąsiedniego Wieprza. 
Owszem, zawsze w wioskach istniało spo-
ro gospodarstw, ale wiele osób związanych 
z wsią pracowało zarówno u siebie na roli 
jak i było zatrudnionych na przykład w prze-
myśle. Krajobraz podandrychowskiej wsi się 
zmienił. Rolnicy nie mieli szans rywalizacji 
z wielkimi producentami. A i nasza ziemia do 
najlepszych nie należy, jest jej też coraz mniej. 
Dokąd to zmierza? Na przełom raczej liczyć 
nie można, choć narastają trendy i mody, by 
jeść zdrowo. 

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga 

Sądowe potyczki między ekologami ze stowarzyszenia z Bystrej 
a Ośrodkiem w Praciakach trwa od ponad trzynastu lat. Bystrzanie 
napisali ostatnio m.in.: - Po 13 latach od nielegalnej rozbudowy ośrodka nar-
ciarskiego Czarny Groń w Rzykach o wyciąg krzesełkowy, system sztucznego 
naśnieżana i oświetlenia stoku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krako-
wie uchylił wydaną post factum decyzję środowiskową dla tej inwestycji! Tym 
samy nie ma podstaw prawnych do kontynuacji legalizacji samowoli budow-
lanej a nielegalna inwestycja powinna być rozebrana.
W związku z tym poprosiliśmy o komentarz prezesa „Czarnego 
Gronia” Tomasza Andrejkę. Oto jego treść: Wyrok WSA w Krakowie 
uchylający decyzję środowiskową dla kolei krzesełkowej, armatek śnieżnych 
i oświetlenia  jest jednym z wielu wydanych w czasie trwania postępowania, 
co należy podkreślić jest on nieprawomocny, a na dzień dzisiejszy wszyst-
kie składowe inwestycji są ostatecznymi decyzjami ZALEGALIZOWANE. 
Decyzja Sądu nie wpłynie zatem na dalsze funkcjonowanie ośrodka. Wyrok 
na pewno nie skutkuje koniecznością rozbiórki. 

jd 

Czarny Groń: 
Prezes komentuje 
informacje ekologów
Ekolodzy z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot chwa-
lą się wyrokiem sądowym jakoby ośrodek narciarski 
w Rzykach Praciakach powinien być rozebrany. Prezes 
„Czarnego Gronia” twierdzi jednak, że to informacyj-
na manipulacja, wręcz bzdura, a werdykt Temidy jest 
nieprawomocny.

W Małopolsce wynosi z z kolei 4,4%, a w całym kraju 5,2%. W ze-
szłym roku bezrobocie w powiecie było wyższe i wynosiło 6,4%. 
Dwa lata temu 6,6%. 10 lat temu – w 2012 roku bezrobocie w naszym 
powiecie wynosiło 12,8%. Według danych urzędu pracy w naszej 
gminie bezrobotnych jest 977 (to stan na kwiecień).

rf

Powiat wadowicki: 
Mniejsze bezrobocie
Stopa bezrobocia w naszym powiecie – wadowickim jest 
na rekordowo niskim poziomie. Z danych PUP w Wado-
wicach wynika, że w kwietniu bezrobocie wynosiło 4,9%.
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lny rozkład jazdy

lne relacje

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

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

Do 30 czerwca | WYSTAWA MALARSTWA  
„BLUE VELVET” / Grażyna Jończy
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

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

Telefon: 33 432 26 12

Do 30 lipca | WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH  
„PATRZĘ, WIDZĘ… MALUJĘ I RYSUJĘ” 
Prace członków grupy rysunku i malarstwa działającej 
w WDK w Inwałdzie – sezon kulturalny 2021/2022.

Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki! 

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

Telefon: 33 875 12 25

Do 22 czerwca | WYSTAWA  
„ZIEMIA TO ZIARNKO, NAPRAWDĘ NIE WIĘCEJ, 
A INNE ZIARNKA – PLANETY I GWIAZDY [...]”
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

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

Telefon: 33 875 27 45 

Do 30 września | WYSTAWA FOTOGRAFII  
„ŚWIATEŁKO” / Jarosław Skupień, Adam Ochocki
Fotografie z prób teatralnych i spektaklu poetyckie-
go „Ogrody Niezgody”, którego premiera odbyła się 
22 maja 2022 roku w WDK w Sułkowicach-Łęgu.
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

Świetlica CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie
bolecina@kultura.andrychow.eu 

Telefon: 33 870 13 64

18 czerwca (sobota) godz. 16.00
PIKNIK RODZINNY | Festyn przy strażnicy OSP  
w Sułkowicach-Bolęcinie
W programie: MAMY TALENT – występy pod-
opiecznych Świetlicy CKiW w Sułkowicach-Bolę-
cinie; zabawy plastyczne dla dzieci; konkurencje 
sprawnościowe, atrakcje i niespodzianki dla dzieci 
i dorosłych; wystawa NASZE PASJE – prezentacja 
prac dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach 
plastycznych prowadzonych w Świetlicy CKiW  
w Sułkowicach-Bolęcinie. 
Od godz. 20.00 | ZABAWA TANECZNA
Organizatorzy: OSP w Sułkowicach-Bolęcinie; KGW Sułko-
wice-Bolęcina; CKiW w Andrychowie / Świetlica w Sułkowi-
cach-Bolęcinie 

Wstęp wolny. Zapraszamy! 

Świetlica CKiW w Rzykach
rzyki@kultura.andrychow.eu

Telefon: 33 432 28 10

Do 30 czerwca | WYSTAWA POKONKURSOWA 
„KSIĄŻKI DO PATRZENIA” 
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki! 
Do 30 czerwca | WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH
„POEZJE I ODLOTY”  
Prace stworzone przez uczestników zajęć plastycz-
no-technicznych prowadzonych w placówce.
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

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

GALERIA SZTUK”i” 
ul. Rynek 14, 34-120 Andrychów 
(Punkt Informacji Turystycznej)

Do 30 czerwca (w godz. 8.00 – 15.00)
PASTELE | EWA PARTYKA
EWA PARTYKA – urodzona w 1960 r. w Wadowi-
cach. Absolwentka andrychowskiego Liceum Ogól-
nokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie i Wy-
działu Architektury Politechniki Gliwickiej. Członkini 
Stowarzyszenia Grupa Twórców MY z Andrychowa. 
Mieszkanka Targanic. Z pasji związana z rysunkiem, 
akwarelą i pastelami olejnymi.
Wstęp wolny. Zapraszamy!

Szczegółowy program wydarzeń dostępny na www.kultura.andrychow.eu w zakładce KALENDARZ. Polecamy! 

W programie koncerty gwiazd polskiej sceny muzycz-
nej – swoje największe przeboje zaprezentują uwielbia-
ni przez publikę MATEUSZ MIJAL oraz zespół ENEJ! 
Podczas tegorocznej imprezy nie zabraknie także lokal-
nych artystów, wystąpią:
• Andrychowska KAPELA WUJKA JAŚKA – po śmier-
ci Jana Bezwińskiego (Wujka Jaśka), członkowie kapeli 
podjęli decyzję o kontynuacji wspaniałej tradycji an-
drychowskiej formacji. Podczas tegorocznej edycji Dni 
Andrychowa kapela zaprezentuje najpiękniejsze utwory 
ze swojego dorobku.
• Ludowy Zespół Pieśni i Tańca ANDRYCHÓW ocza-
ruje nas wiązanką tańców krakowskich oraz śląskich, 
przeplatanych pieśniami ludowymi i instrumentalnymi 
popisami kapeli, ponadto obejrzymy krótki popis ta-
neczno-wokalny grupy dziecięcej.
• KONRAD – pochodzący z Rzyk artysta, jako dziecko 
tańczył w LZPiT ANDRYCHÓW. Dziś śpiewa i pisze pio-
senki. Jego utwór „Take Me Home” na samym Spotify 
zgromadził już blisko 30 000 odtworzeń i pojawił się na 
310 playlistach, a ilość miesięcznych słuchaczy prze-
kroczyła 6000. Pojawił się również w radiu oraz zajął 3 
miejsce w konkursie internetowym Dziennika Eurowi-
zyjnego, stojąc w czołówce zaraz za Ewą Farną i Dodą. 
Nie spoczywa ani na chwilę, a już lada moment będzie-
my mogli usłyszeć jego nową muzyczną propozycję, 
nad którą obecnie pracuje, o intrygującym tytule „No 
Light In Your Eyes”...

• zespół muzyczny KOLEKCJA – koncert KOLEKCJI 
będzie nie lada gratką dla fanów tego zespołu, których 
w Andrychowie nie brakuje. Zespół powstał w 1978 r.  
w Andrychowie, z sukcesami uczestniczył w wielu prze-
glądach kapel rockowych, organizował także dyskoteki 
w okolicznych domach kultury, gdzie łączył muzykę ta-
neczną z muzyką rockową na żywo. W takiej formie ze-
spół działał do 1982 r. Po równych 40 latach (!) nastą-
piła reaktywacja grupy muzycznej KOLEKCJA. Zespół 
gra muzykę rockową – covery oraz własne kompozy-
cje. Jak sami o sobie mówią – „Mimo sześćdziesięciu 
lat na karku wróciliśmy do muzycznych korzeni rocka, 
ciesząc się każdym czysto uderzonym dźwiękiem!”. 
Obecny skład zespołu: Zbigniew Wieroński – perkusja, 
Henryk Borkała – gitara, Bogdan Nowak – gitara, Paweł 
Kozioł – gitara basowa, Paweł Ciężkowski – wokal  
(Paweł zastąpił Leszka Kluskę z pierwotnego składu).
A poza sceną? Również sporo przyjemności i pysz-
ności! Dla najmłodszych uczestników przewidziano 
strefę rekreacyjną (dmuchańce) oraz kącik animacyjny. 
Ponadto będzie można obejrzeć wystawę prac człon-
ków Stowarzyszenia Grupa Twórców MY, a także wziąć 
udział w warsztatach rysunku dla każdego prowadzo-
nych przez artystów tej grupy. Dodatkową atrakcją bę-
dzie bogata strefa gastronomiczna.
Zapraszamy do wspólnego świętowania. Bądźcie  
koniecznie! 

CKiW w Andrychowie – organizator

26 czerwca, około południa nastąpi otwarcie bramy 
BAJKOLANDII! W tym dniu władzę nad Andrycho-
wem przejmie „Mały Burmistrz”, jego zastępcy i... 
dzieci! Centralny punkt miasta – Park Miejski – sta-
nie się przestrzenią świetnej zabawy dla całych 
rodzin. Zaplanowaliśmy, m.in: barwny korowód  
z udziałem reprezentacji szkół – prowadzony przez 
dzieci, młodzież i Orkiestrę Dętą OSP Roczyny, wy-
stępy i pokazy lokalnych grup artystycznych, zabawy 
ruchowo-taneczne, twórcze warsztaty i sektory tema-
tyczne (sektory: zabaw integracyjnych, edukacyjne, 
sportowe, plastyczne), konkursy. Ponadto uczestni-
cy imprezy będą mogli obejrzeć pokazy: sztuk walki, 
pierwszej pomocy, samochodów, strażackie i wozów 
policyjnych, wziąć udział w podchodach z Detektywem 
Piąteczką czy sprawdzić się w Grze Miejskiej, spędzić 
miłe i pyszne chwile w kawiarence lub strefie gastro-
nomicznej oraz poszaleć na dmuchanym placu zabaw.  
W programie także: szereg atrakcji organizowanych 
przez Fundację „Promyczek” (która w ten sposób pra-
gnie uczcić 10-lecie swojej działalności), spektakl Te-
atru Ruchu FORMA pt. „Droga” – bajka inspirowana 
historią Calineczki z baśni Jana Christiana Andersena, 

radosne muzyczne spotkanie z piosenkami ze świa-
ta bajek Disneya – koncert MAŁGORZATY SZYBISTY 
„Mam tę moc” oraz pełne muzyki i śpiewu, ale też 
bardzo pouczające, przedstawienie w wykonaniu ak-
torów Studia YAPA pt. „Baju baj”. Koniec imprezy bę-
dzie należał do wyjątkowych andrychowskich artystów  
– w 20. rocznicę powstania zespołu DRUGA STRONA 
LUSTRA i zarazem pierwszą rocznicę śmierci jednego  
z jego założycieli – Zygmunta „Zigiego” Tomali – zespół 
zagra po raz ostatni. By uczcić jubileusz, pamięć Przy-
jaciela i by pożegnać się z publicznością, która przez 
te wszystkie lata wspierała ich działalność artystyczną. 
Działalność artystyczna Drugiej Strony Lustra to nie 
tylko historia wspólnej muzyki, ale przede wszystkim 
historia wspólnej przyjaźni... 
Zapraszamy na Bajkolandię! Dostarczymy Wam nie-
zapomnianych wrażeń, a moc atrakcji sprawi, że ten 
dzień pozostanie na długo w Waszej pamięci!

CKiW w Andrychowie – organizator

25 czerwca 2022 (sobota)|Andrychów, Plac Mickiewicza
Dni Andrychowa, to cykliczna impreza kierowana do mieszkańców Gminy Andrychów w każdym wieku i zna-
komita okazja do wspólnej zabawy. Święto miasta w tym roku odbędzie się 25 czerwca na Placu Mickiewicza. 
Tradycyjnie już miejskie świętowanie wypełnione będzie muzyką rozrywkową!Odwieczna „Droga” | 20 maja 2022 r. Wiejski Dom Kultury w Inwałdzie

(...) Z wszystkich kulturalnych aktywności najbardziej brakowało mi występów teatrów amatorskich. Wśród tych, które przetrwały biologiczną 
zawieruchę ostał się m.in.Teatr Ruchu FORMA. Założony w 2004 roku, działa nadal w Wiejskim Domu Kultury w Inwałdzie pod skrzydłami Centrum 
Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Jego instruktorką i inspiratorką jest Aneta Lachendro. (...) 
Druga „Droga” TR Forma sprawia, że w przedstawionych obrazach widz, niemal w każdym wieku, znajdzie własne emocje. Dzieci – zobaczą 
andersenowską „Calineczkę”, młodzież – konflikt pokoleń, dążenie do niezależności, potrzebę odkrywanie świata, a dorośli – no cóż... tutaj inter-
pretacji może być naprawdę wiele. Nowa „Droga” Formy pełna jest alegorii do realnego życia. Tutaj, małe ziarenko może być pomysłem na życie, 
niespełnionym marzeniem, próbą pozostawienia po sobie trwałego śladu w świecie pełnym cyfr, znaków, nakazów i zakazów... (...)
Współczesny świat rzucił nasze plany na przyszłość na głęboką wodę. Miejmy nadzieję, że tak, jak kiedyś małą Calineczkę, uratuje nas teraz jakaś 
„jaskółka” rozsądku i nadzieja na lepszą przyszłość. (...) Teatr Ruchu FORMA. Teatr marzeń, radości, nadziei, niedopowiedzenia, domysłu. Teatr 
zagrany przez dzieci, pełen pięknych i pouczających historii... No cóż. Ten, kto powiedział kiedyś, żeby patrzeć na życie oczami dziecka – miał rację!

Owoce „Ogrodów Niezgody” | 22 maja 2022 r. Wiejski Dom Kultury w Sułkowicach-Łęgu
Zawsze niecierpliwie czekam na kolejne „produkcje” jednej z trzech „szkół” teatrów amatorskich andrychowskiej Kultury (teraz już niestety tylko 
dwóch). Nazwałem je kiedyś na własny użytek „Szkołą inwałdzką”, „Szkołą targanicką” i „Szkołą andrychowską”. Każda z nich miała w swoich oczach 
oddzielne, ale uzupełniające się wzajemnie spojrzenie na otaczający nas świat i inne środki ekspresji. „Szkoła targanicka” wywodzi się ze starego magla, 
mającego siedzibę w targanickim WDK i nie jest czysto teatralnym, a bardziej kabaretowo/muzyczno/teatralnym sposobem projekcji świata. (...)
Energii bijącej ze sceny podczas realizowanych spektakli nie da się opisać słowami. To trzeba zobaczyć i to koniecznie na żywo. Tak właśnie było 
i tym razem. Emocje wydobywające się z młodych adeptów sztuki teatralnej w kilka chwil ogarnęły przybyłą widownię. Z pozoru przypadkowe 
utwory okazały się ścieżką prowadzącą nas z placu targowego, pełnego gwaru – na środek miasta, pełnego nadziei na lepsze jutro. (...)
Oddajmy głos reżyserce i scenarzystce spektaklu „Ogrody Niezgody” – Kindze Piesko:
„Ogrody Niezgody” powstawały w bardzo trudnym dla nas czasie. Po wakacjach żyliśmy nadzieją, że nowy rok kulturalny będzie nareszcie inny od lat poprzed-
nich, naznaczonych pandemią, lock-downem i wirtualnym kontaktem. Z utęsknieniem czekaliśmy na prawdziwe spotkanie na scenie. Wraz ze zbliżającą się zimą 
powróciły problemy związane z COVID-19. W tzw. międzyczasie próbowaliśmy pracować, tworząc spektakl, który w pierwotnej wersji miał traktować o tym, że 
tylko miłością możemy karmić nasz świat aby pięknie wzrastał. Nie spodziewaliśmy się jednak tego, że czas przyniesie inne zagrożenia, które dotkną nas jeszcze 
mocniej. Właśnie wtedy, gdy sztuka była niemal gotowa – nadeszła wojna. Treści prezentowane w spektaklu nabrały innego wymiaru. Okazało się, że stare przysło-
wie „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”, które od początku było myślą przewodnią przedstawienia – uderzyło ze zdwojoną siłą. Wymyślone postaci przybrały twarze 
osób, które naprawdę istnieją, i coś, co na początku naszej zabawy teatralnej miało być lekką opowieścią z morałem – stało się ważnym wołaniem. Naszą rolą 
jest stworzenie dzieciom pięknego świata. Drodzy Państwo. Po burzy zawsze przychodzi słońce, a po zimie wiosna. I właśnie tego pięknego słońca i tej cudownej 
wiosny w waszych sercach, życzę Państwu dzisiaj najbardziej.

26 czerwca 2022 (niedziela)|Andrychów
Bajkolandia to pozytywna, będąca źródłem radości – adresowana do dzieci  
i rodziców – impreza, która od kilku lat wpisana jest w życie kulturalne Gminy 
Andrychów. W tym roku obchodzimy jubileuszową – dziesiątą edycję tego 
wydarzenia!JUBILEUSZOWA EDYCJA 

Patronat Honorowy nad imprezami objął Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak. Wydarzenia są współfinansowane 
ze środków otrzymanych od Powiatu Wadowickiego. W realizację imprez włącza się wiele osób, firm, organizacji  
i instytucji z terenu Andrychowa i okolic – dziękujemy za tę pomoc i ogromne zaangażowanie! 

Szczegóły, m.in. na stronie www.kultura.andrychow.eu, plakatach i ulotkach.

Tekst i fot. Jarosław Skupień (fragmenty relacji). Pełne relacje dostępne na www.kultura.andrychow.eu w zakładce FOTORELACJE. Polecamy! 

Fot. Michał Zdanowicz

Rys. Agata Jaworowska

Nowiny Andrychowskie
czerwiec 2022
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lne relacje

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

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

Do 30 czerwca | WYSTAWA MALARSTWA  
„BLUE VELVET” / Grażyna Jończy
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

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

Telefon: 33 432 26 12

Do 30 lipca | WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH  
„PATRZĘ, WIDZĘ… MALUJĘ I RYSUJĘ” 
Prace członków grupy rysunku i malarstwa działającej 
w WDK w Inwałdzie – sezon kulturalny 2021/2022.

Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki! 

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

Telefon: 33 875 12 25

Do 22 czerwca | WYSTAWA  
„ZIEMIA TO ZIARNKO, NAPRAWDĘ NIE WIĘCEJ, 
A INNE ZIARNKA – PLANETY I GWIAZDY [...]”
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

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

Telefon: 33 875 27 45 

Do 30 września | WYSTAWA FOTOGRAFII  
„ŚWIATEŁKO” / Jarosław Skupień, Adam Ochocki
Fotografie z prób teatralnych i spektaklu poetyckie-
go „Ogrody Niezgody”, którego premiera odbyła się 
22 maja 2022 roku w WDK w Sułkowicach-Łęgu.
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

Świetlica CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie
bolecina@kultura.andrychow.eu 

Telefon: 33 870 13 64

18 czerwca (sobota) godz. 16.00
PIKNIK RODZINNY | Festyn przy strażnicy OSP  
w Sułkowicach-Bolęcinie
W programie: MAMY TALENT – występy pod-
opiecznych Świetlicy CKiW w Sułkowicach-Bolę-
cinie; zabawy plastyczne dla dzieci; konkurencje 
sprawnościowe, atrakcje i niespodzianki dla dzieci 
i dorosłych; wystawa NASZE PASJE – prezentacja 
prac dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach 
plastycznych prowadzonych w Świetlicy CKiW  
w Sułkowicach-Bolęcinie. 
Od godz. 20.00 | ZABAWA TANECZNA
Organizatorzy: OSP w Sułkowicach-Bolęcinie; KGW Sułko-
wice-Bolęcina; CKiW w Andrychowie / Świetlica w Sułkowi-
cach-Bolęcinie 

Wstęp wolny. Zapraszamy! 

Świetlica CKiW w Rzykach
rzyki@kultura.andrychow.eu

Telefon: 33 432 28 10

Do 30 czerwca | WYSTAWA POKONKURSOWA 
„KSIĄŻKI DO PATRZENIA” 
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki! 
Do 30 czerwca | WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH
„POEZJE I ODLOTY”  
Prace stworzone przez uczestników zajęć plastycz-
no-technicznych prowadzonych w placówce.
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

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

GALERIA SZTUK”i” 
ul. Rynek 14, 34-120 Andrychów 
(Punkt Informacji Turystycznej)

Do 30 czerwca (w godz. 8.00 – 15.00)
PASTELE | EWA PARTYKA
EWA PARTYKA – urodzona w 1960 r. w Wadowi-
cach. Absolwentka andrychowskiego Liceum Ogól-
nokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie i Wy-
działu Architektury Politechniki Gliwickiej. Członkini 
Stowarzyszenia Grupa Twórców MY z Andrychowa. 
Mieszkanka Targanic. Z pasji związana z rysunkiem, 
akwarelą i pastelami olejnymi.
Wstęp wolny. Zapraszamy!

Szczegółowy program wydarzeń dostępny na www.kultura.andrychow.eu w zakładce KALENDARZ. Polecamy! 

W programie koncerty gwiazd polskiej sceny muzycz-
nej – swoje największe przeboje zaprezentują uwielbia-
ni przez publikę MATEUSZ MIJAL oraz zespół ENEJ! 
Podczas tegorocznej imprezy nie zabraknie także lokal-
nych artystów, wystąpią:
• Andrychowska KAPELA WUJKA JAŚKA – po śmier-
ci Jana Bezwińskiego (Wujka Jaśka), członkowie kapeli 
podjęli decyzję o kontynuacji wspaniałej tradycji an-
drychowskiej formacji. Podczas tegorocznej edycji Dni 
Andrychowa kapela zaprezentuje najpiękniejsze utwory 
ze swojego dorobku.
• Ludowy Zespół Pieśni i Tańca ANDRYCHÓW ocza-
ruje nas wiązanką tańców krakowskich oraz śląskich, 
przeplatanych pieśniami ludowymi i instrumentalnymi 
popisami kapeli, ponadto obejrzymy krótki popis ta-
neczno-wokalny grupy dziecięcej.
• KONRAD – pochodzący z Rzyk artysta, jako dziecko 
tańczył w LZPiT ANDRYCHÓW. Dziś śpiewa i pisze pio-
senki. Jego utwór „Take Me Home” na samym Spotify 
zgromadził już blisko 30 000 odtworzeń i pojawił się na 
310 playlistach, a ilość miesięcznych słuchaczy prze-
kroczyła 6000. Pojawił się również w radiu oraz zajął 3 
miejsce w konkursie internetowym Dziennika Eurowi-
zyjnego, stojąc w czołówce zaraz za Ewą Farną i Dodą. 
Nie spoczywa ani na chwilę, a już lada moment będzie-
my mogli usłyszeć jego nową muzyczną propozycję, 
nad którą obecnie pracuje, o intrygującym tytule „No 
Light In Your Eyes”...

• zespół muzyczny KOLEKCJA – koncert KOLEKCJI 
będzie nie lada gratką dla fanów tego zespołu, których 
w Andrychowie nie brakuje. Zespół powstał w 1978 r.  
w Andrychowie, z sukcesami uczestniczył w wielu prze-
glądach kapel rockowych, organizował także dyskoteki 
w okolicznych domach kultury, gdzie łączył muzykę ta-
neczną z muzyką rockową na żywo. W takiej formie ze-
spół działał do 1982 r. Po równych 40 latach (!) nastą-
piła reaktywacja grupy muzycznej KOLEKCJA. Zespół 
gra muzykę rockową – covery oraz własne kompozy-
cje. Jak sami o sobie mówią – „Mimo sześćdziesięciu 
lat na karku wróciliśmy do muzycznych korzeni rocka, 
ciesząc się każdym czysto uderzonym dźwiękiem!”. 
Obecny skład zespołu: Zbigniew Wieroński – perkusja, 
Henryk Borkała – gitara, Bogdan Nowak – gitara, Paweł 
Kozioł – gitara basowa, Paweł Ciężkowski – wokal  
(Paweł zastąpił Leszka Kluskę z pierwotnego składu).
A poza sceną? Również sporo przyjemności i pysz-
ności! Dla najmłodszych uczestników przewidziano 
strefę rekreacyjną (dmuchańce) oraz kącik animacyjny. 
Ponadto będzie można obejrzeć wystawę prac człon-
ków Stowarzyszenia Grupa Twórców MY, a także wziąć 
udział w warsztatach rysunku dla każdego prowadzo-
nych przez artystów tej grupy. Dodatkową atrakcją bę-
dzie bogata strefa gastronomiczna.
Zapraszamy do wspólnego świętowania. Bądźcie  
koniecznie! 

CKiW w Andrychowie – organizator

26 czerwca, około południa nastąpi otwarcie bramy 
BAJKOLANDII! W tym dniu władzę nad Andrycho-
wem przejmie „Mały Burmistrz”, jego zastępcy i... 
dzieci! Centralny punkt miasta – Park Miejski – sta-
nie się przestrzenią świetnej zabawy dla całych 
rodzin. Zaplanowaliśmy, m.in: barwny korowód  
z udziałem reprezentacji szkół – prowadzony przez 
dzieci, młodzież i Orkiestrę Dętą OSP Roczyny, wy-
stępy i pokazy lokalnych grup artystycznych, zabawy 
ruchowo-taneczne, twórcze warsztaty i sektory tema-
tyczne (sektory: zabaw integracyjnych, edukacyjne, 
sportowe, plastyczne), konkursy. Ponadto uczestni-
cy imprezy będą mogli obejrzeć pokazy: sztuk walki, 
pierwszej pomocy, samochodów, strażackie i wozów 
policyjnych, wziąć udział w podchodach z Detektywem 
Piąteczką czy sprawdzić się w Grze Miejskiej, spędzić 
miłe i pyszne chwile w kawiarence lub strefie gastro-
nomicznej oraz poszaleć na dmuchanym placu zabaw.  
W programie także: szereg atrakcji organizowanych 
przez Fundację „Promyczek” (która w ten sposób pra-
gnie uczcić 10-lecie swojej działalności), spektakl Te-
atru Ruchu FORMA pt. „Droga” – bajka inspirowana 
historią Calineczki z baśni Jana Christiana Andersena, 

radosne muzyczne spotkanie z piosenkami ze świa-
ta bajek Disneya – koncert MAŁGORZATY SZYBISTY 
„Mam tę moc” oraz pełne muzyki i śpiewu, ale też 
bardzo pouczające, przedstawienie w wykonaniu ak-
torów Studia YAPA pt. „Baju baj”. Koniec imprezy bę-
dzie należał do wyjątkowych andrychowskich artystów  
– w 20. rocznicę powstania zespołu DRUGA STRONA 
LUSTRA i zarazem pierwszą rocznicę śmierci jednego  
z jego założycieli – Zygmunta „Zigiego” Tomali – zespół 
zagra po raz ostatni. By uczcić jubileusz, pamięć Przy-
jaciela i by pożegnać się z publicznością, która przez 
te wszystkie lata wspierała ich działalność artystyczną. 
Działalność artystyczna Drugiej Strony Lustra to nie 
tylko historia wspólnej muzyki, ale przede wszystkim 
historia wspólnej przyjaźni... 
Zapraszamy na Bajkolandię! Dostarczymy Wam nie-
zapomnianych wrażeń, a moc atrakcji sprawi, że ten 
dzień pozostanie na długo w Waszej pamięci!

CKiW w Andrychowie – organizator

25 czerwca 2022 (sobota)|Andrychów, Plac Mickiewicza
Dni Andrychowa, to cykliczna impreza kierowana do mieszkańców Gminy Andrychów w każdym wieku i zna-
komita okazja do wspólnej zabawy. Święto miasta w tym roku odbędzie się 25 czerwca na Placu Mickiewicza. 
Tradycyjnie już miejskie świętowanie wypełnione będzie muzyką rozrywkową!Odwieczna „Droga” | 20 maja 2022 r. Wiejski Dom Kultury w Inwałdzie

(...) Z wszystkich kulturalnych aktywności najbardziej brakowało mi występów teatrów amatorskich. Wśród tych, które przetrwały biologiczną 
zawieruchę ostał się m.in.Teatr Ruchu FORMA. Założony w 2004 roku, działa nadal w Wiejskim Domu Kultury w Inwałdzie pod skrzydłami Centrum 
Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Jego instruktorką i inspiratorką jest Aneta Lachendro. (...) 
Druga „Droga” TR Forma sprawia, że w przedstawionych obrazach widz, niemal w każdym wieku, znajdzie własne emocje. Dzieci – zobaczą 
andersenowską „Calineczkę”, młodzież – konflikt pokoleń, dążenie do niezależności, potrzebę odkrywanie świata, a dorośli – no cóż... tutaj inter-
pretacji może być naprawdę wiele. Nowa „Droga” Formy pełna jest alegorii do realnego życia. Tutaj, małe ziarenko może być pomysłem na życie, 
niespełnionym marzeniem, próbą pozostawienia po sobie trwałego śladu w świecie pełnym cyfr, znaków, nakazów i zakazów... (...)
Współczesny świat rzucił nasze plany na przyszłość na głęboką wodę. Miejmy nadzieję, że tak, jak kiedyś małą Calineczkę, uratuje nas teraz jakaś 
„jaskółka” rozsądku i nadzieja na lepszą przyszłość. (...) Teatr Ruchu FORMA. Teatr marzeń, radości, nadziei, niedopowiedzenia, domysłu. Teatr 
zagrany przez dzieci, pełen pięknych i pouczających historii... No cóż. Ten, kto powiedział kiedyś, żeby patrzeć na życie oczami dziecka – miał rację!

Owoce „Ogrodów Niezgody” | 22 maja 2022 r. Wiejski Dom Kultury w Sułkowicach-Łęgu
Zawsze niecierpliwie czekam na kolejne „produkcje” jednej z trzech „szkół” teatrów amatorskich andrychowskiej Kultury (teraz już niestety tylko 
dwóch). Nazwałem je kiedyś na własny użytek „Szkołą inwałdzką”, „Szkołą targanicką” i „Szkołą andrychowską”. Każda z nich miała w swoich oczach 
oddzielne, ale uzupełniające się wzajemnie spojrzenie na otaczający nas świat i inne środki ekspresji. „Szkoła targanicka” wywodzi się ze starego magla, 
mającego siedzibę w targanickim WDK i nie jest czysto teatralnym, a bardziej kabaretowo/muzyczno/teatralnym sposobem projekcji świata. (...)
Energii bijącej ze sceny podczas realizowanych spektakli nie da się opisać słowami. To trzeba zobaczyć i to koniecznie na żywo. Tak właśnie było 
i tym razem. Emocje wydobywające się z młodych adeptów sztuki teatralnej w kilka chwil ogarnęły przybyłą widownię. Z pozoru przypadkowe 
utwory okazały się ścieżką prowadzącą nas z placu targowego, pełnego gwaru – na środek miasta, pełnego nadziei na lepsze jutro. (...)
Oddajmy głos reżyserce i scenarzystce spektaklu „Ogrody Niezgody” – Kindze Piesko:
„Ogrody Niezgody” powstawały w bardzo trudnym dla nas czasie. Po wakacjach żyliśmy nadzieją, że nowy rok kulturalny będzie nareszcie inny od lat poprzed-
nich, naznaczonych pandemią, lock-downem i wirtualnym kontaktem. Z utęsknieniem czekaliśmy na prawdziwe spotkanie na scenie. Wraz ze zbliżającą się zimą 
powróciły problemy związane z COVID-19. W tzw. międzyczasie próbowaliśmy pracować, tworząc spektakl, który w pierwotnej wersji miał traktować o tym, że 
tylko miłością możemy karmić nasz świat aby pięknie wzrastał. Nie spodziewaliśmy się jednak tego, że czas przyniesie inne zagrożenia, które dotkną nas jeszcze 
mocniej. Właśnie wtedy, gdy sztuka była niemal gotowa – nadeszła wojna. Treści prezentowane w spektaklu nabrały innego wymiaru. Okazało się, że stare przysło-
wie „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”, które od początku było myślą przewodnią przedstawienia – uderzyło ze zdwojoną siłą. Wymyślone postaci przybrały twarze 
osób, które naprawdę istnieją, i coś, co na początku naszej zabawy teatralnej miało być lekką opowieścią z morałem – stało się ważnym wołaniem. Naszą rolą 
jest stworzenie dzieciom pięknego świata. Drodzy Państwo. Po burzy zawsze przychodzi słońce, a po zimie wiosna. I właśnie tego pięknego słońca i tej cudownej 
wiosny w waszych sercach, życzę Państwu dzisiaj najbardziej.

26 czerwca 2022 (niedziela)|Andrychów
Bajkolandia to pozytywna, będąca źródłem radości – adresowana do dzieci  
i rodziców – impreza, która od kilku lat wpisana jest w życie kulturalne Gminy 
Andrychów. W tym roku obchodzimy jubileuszową – dziesiątą edycję tego 
wydarzenia!JUBILEUSZOWA EDYCJA 

Patronat Honorowy nad imprezami objął Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak. Wydarzenia są współfinansowane 
ze środków otrzymanych od Powiatu Wadowickiego. W realizację imprez włącza się wiele osób, firm, organizacji  
i instytucji z terenu Andrychowa i okolic – dziękujemy za tę pomoc i ogromne zaangażowanie! 

Szczegóły, m.in. na stronie www.kultura.andrychow.eu, plakatach i ulotkach.

Tekst i fot. Jarosław Skupień (fragmenty relacji). Pełne relacje dostępne na www.kultura.andrychow.eu w zakładce FOTORELACJE. Polecamy! 

Fot. Michał Zdanowicz

Rys. Agata Jaworowska
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XXIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego w tym roku odbywały się w Andrychowie i sąsiednich Kętach 4 
i 5 czerwca. Wydarzenie przyciągnęło wiele osób zainteresowanych lokalną historią, kulturą oraz przyrodą – za-
równo miejscowych, jak i turystów, którzy przybyli z odległych miejscowości.

Na gości czekała w Andrychowie moc atrakcji: zwiedzanie Muzeum 
Historyczno-Etnograficznego przy ul. Podgórskiej, spacery historycz-
ne i przyrodnicze, stoiska przy których prezentowały się lokalne in-
stytucje kulturalne oraz stowarzyszenia.
W niedzielę, 5 czerwca, spacerujący po Parku Miejskim mieli natomiast 
wyjątkową możliwość, by przenieść się w czasie do Andrychowa  
z czasów międzywojennych. Wszystko to za sprawą historycznej gry 
miejskiej zatytułowanej „Andrychowski spacer w czasie”. Akcję zor-
ganizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie (w sobotę 
biblioteka prowadziła w parku warsztaty plastyczne) we współpra-
cy z uczniami Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-
-Curie w Andrychowie. Młodzi aktorzy wcielili się w postaci, które 
żyły w Andrychowie w latach 20. XX w.: hrabiego Stefana Bobrow-
skiego wraz z żoną Różą i córkami Felicją oraz Jadwigą; dworskiego 
ogrodnika Władysława Blocha, Edwina i Salomona Czeczowiczków, 
farmaceutkę Janinę Ryłkową, nauczycielkę Wiktorię Dalewską oraz 
właścicielkę księgarni Marię Kowalikównę. Uczestnicy gry mieli za 
zadanie odnaleźć spacerujące po parku postaci, zamienić z nimi parę 
słów i rozwiązać przygotowaną zagadkę. Gra miejska spotkała się  
z ogromnym zainteresowaniem, a sami aktorzy w strojach z epoki 
stanowili nie lada atrakcję dla osób spacerujących tego dnia po parku.
Miejska Biblioteka Publiczna serdecznie dziękuje uczniom I LO  
w Andrychowie, którzy brali udział w wydarzeniu za zaangażowanie 
i zainteresowanie, za pomoc dziękujemy również Pani Iwonie Kacz-
marek. Mamy nadzieję, że zarówno dla aktorów, jak i dla uczestni-
ków gry była to ciekawa lekcja lokalnej historii. Więcej z imprezy na 
radioandrychow.pl

dr Fot. red

Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego 
– Andrychowski spacer w czasie
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Impreza odbywała się w świetlicy wiejskiej w Sułkowicach-Bolęcinie, 
a współgospodarzem było miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Sala 
wypełniła się niemal do ostatniego miejsca reprezentantkami trzyna-
stu kół gospodyń oraz zaproszonymi gośćmi. Pierwsza część spotka-
nia charakteryzowała się akcentami patriotycznymi, regionalnymi  
i również związanymi z Dniem Matki. A wszystko za sprawą obcho-
dzącego siódme urodziny bolęcińskiego Szkolnego Zespołu Dziecię-
cego Pieśni i Tańca pozostającego pod opieką nauczycielki Barbary 
Badowskiej. Mali artyści pokazali, że potrafią śpiewać, tańczyć i roz-
bawić publiczność. Przygotowali także laurki dla mam. Pojawiły się 
kolejne upominki. Okazałe koszyki ze słodyczami członkom zespołu 
wręczył prezes „Wizanu” Jerzy Chylewski. Bolęcińskie KGW przygo-
towało drobne upominki dla zebranych. Na końcu były też większe 
prezenty od SGW i sponsorów.
Nim do tego doszło, na scenie stanął chór KGW w Roczynach. Zmienił 
on sporo w klimacie spotkania. Śpiewał piosenki i pieśni dedykowane 
matkom. Zapanowało powszechne wzruszenie, niektórym popłynęły  
nawet łzy.
Spotkanie poprowadziła szefowa SGW Czesława Wojewodzic, którą 
wspierała przewodnicząca KGW w Sułkowicach Bolęcinie Kazimiera 
Borgosz. Impreza stała się również okazją do prezentacji wsi, co uczy-
nił sołtys Aleksander Oboza, oraz nowo wyremontowanej świetlicy, 
o czym mówiła prowadząca placówkę z ramienia Centrum Kultury  
i Wypoczynku Sabina Gibas. Podczas spotkania nie zabrakło oczywi-
ście poczęstunku.

jd

Integracyjnie i świątecznie 
w bolęcińskiej świetlicy

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich z siedzibą w An-
drychowie nie daje o sobie zapomnieć ani na chwilę. 
31 maja zorganizowało spotkanie integracyjne w na-
wiązaniu jeszcze do Dnia Matki, ale także z akcentami  
z okazji Dnia Dziecka. 

20 maja w inwałdzkim Wiejskim Domu Kultury kil-
kudziesięciu młodych wokalistów zaprezentowało 
się podczas VII Konkursu Wokalnego „Śpiewanka”.  
W Konkursie udział wzięło 63 uczestników w trzech 
grupach wiekowych.

Młodzi wokaliści wrócili na scenę

Przesłuchania konkursowe trwały od 9.00 do 14.00. Zanim jury ogłosiło 
wyniki, odbyła się premiera spektaklu Teatru Ruchu FORMA pt. ”Dro-
ga”. To bajka zainspirowana historią Calineczki z baśni Jana Christiana 
Andersena. Obszerna lista laureatów na radioandrychow.pl

rf Fot. Robert Fraś
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Główna rola w tym spektaklu przypadła mniszkowi pospolitemu. 
Początkiem maja, ponad zieloną przestrzeń łąki, niczym peryskopy, 
wynurzyły się pierwsze złociste oczka, po czym nastała prawdziwa 
ich inwazja. Parę dni później aneksja łąki stała się faktem. Intensyw-
na żółć zatriumfowała nad zielenią. Ogarniała mnie czułość, gdy tuż 
przed zachodem słońca, nieprzebrane ilości mniszków, niczym po-nieprzebrane ilości mniszków, niczym po-
słuszne dzieci, zaczęły mrużyć oczka i kulić się do snu. 
Rankiem, tuż po przebudzeniu, od razu rozścielały jednobarwny dy-ły jednobarwny dy- jednobarwny dy-
wan na opanowanej przez siebie przestrzeni, czym wprawiały mnie 
w zakłopotanie, bo nie mogłam się zdecydować: dywan to czy też 
ogromne lustro, w którym przegląda się słońce.
Pewnego dnia na łące, oprócz pszczół i motyli, pojawili się ludzie. Za-
częli zrywać złociste główki. - Sto, dwieście, trzysta… – liczyli w sku-
pieniu. - Będzie syrop na kaszel – wyjaśnili. Wtedy dowiedziałam się, 
że mniszek jest niezwykle cenionym przez zielarzy oraz medycynę 
remedium na całe mnóstwo schorzeń. Leczą kwiaty, liście i korzenie. 
Każda część rośliny inną część ludzkiego ciała. Dla kawoszy cenna 
może okazać się informacja, że w razie kryzysu na rynku kawy, zastą-
pić ją można korzeniem mniszka! 
- To dziwne – pomyślałam sobie, dla jednych ta sama roślina jest ap-
teką, dla innych uciążliwym chwastem, zwalczanym specjalnymi 
preparatami chemicznymi. Ta walka z mniszkiem to domena czasów 
współczesnych, bo jeszcze w XIX wieku ludzie wyrywali trawę, żeby 
ustąpić miejsca temu „chwastowi”.

W spektaklu, który toczy się za moim płotem, właśnie nastąpił drugi 
akt. Złocisto żółte kwiaty zamieniły się w dmuchawce. W puchowych, 
bielutkich kulach, jak w brzuchach, dojrzewa potomstwo. Gdy przyj-
dzie czas, co zdarzy się lada moment, przyczepione do cieniusieńkich 
nitek nasionka, zwieńczone czupryną drobnych włosków, opuszczą 
łąkę za płotem i pofruną niesione wiatrem, bóg wie gdzie. Ale to zda- niesione wiatrem, bóg wie gdzie. Ale to zda-
rzy się dopiero w akcie trzecim.
W scenie finałowej na łące pozostaną kikuty łodyg zwieńczone, ogoło-
conym z białego puchu, koszyczkiem. Bladożółty koszyczek przypo-
minający nagi czubek głowy mnicha (zwany tonsurą) jest uzasadnie-
niem nazwy najpospolitszej z pospolitych roślin.

W tym samym czasie, gdy mniszki dojrzewają do tego, by ruszyć 
w drogę ku nieznanej przyszłości, trochę dalej za moim płotem matu-
rzyści zdają egzaminy dojrzałości. Wydaje się, jakby jednych i drugich 
łączył ten sam cel… osiągnąć kolejny level życia.   

Wszystko, co od kilku tygodni dzieje się na łące, jest nie tylko ucie-
chą dla oczu, jest też przyczynkiem do refleksji. W okolicach 9 maja 
sieć obiegł krótki filmik przedstawiający uroczystości obchodów Dnia 
Zwycięstwa  w jednym z rosyjskich przedszkoli. Trzy – czteroletnie 
dzieciaki uformowane w kolumny maszerowały wokół przedszkola 
niczym po Placu Czerwonym. Paradę otwierali odziani w wojskowe 
mundury  „tankisty” (czołgiści), za nimi podążali „lotcziki” (piloci), 
a na końcu, w białych fartuchach, „sanitarnyj batalion” (dodatkowo 
wyposażony w baloniki z czerwonym krzyżem). Maluchy z całych 
sił próbowały dotrzymać kroku paniom przedszkolankom (również 
umundurowanym), które niczym generałowie przewodniczyły defi-
ladzie. Oczywiście, nie zabrakło prezentacji uzbrojenia. Stanowiły go 
tekturowe makiety czołgów i samolotów. Każdą maszynę napędzały 
dwie nóżki przedszkolaka umiejscowionego wewnątrz kolorowego 
pudła. 
Jak na Placu Czerwonym, tak tu, przez głośniki dobywały się dźwięki 
marszowej muzyki i podniosły głos prezenterki. 
Ktoś może pomyśleć, że to taka zabawa; w wojsko, w defiladę, 
w dumę narodową… Tylko, że w tej zabawie nie było nic zabawnego.

W wypadku mniszka pospolitego, w procesie stawania się dorosłym 
osobnikiem, udział biorą słońce, deszcz i wiatr. W wypadku zwykłe- słońce, deszcz i wiatr. W wypadku zwykłe-W wypadku zwykłe-
go człowieka, pretensje do udziału w tym samym procesie rości sobie 
państwo. 
Podczas, gdy ten sam mniszek może być traktowany jako chwast albo  
źródło dobroczynnych medykamentów, tak samo skrajnie inaczej 
traktowany może być obywatel. Jedno państwo będzie go postrzegać 
jako poddanego, inne jako wolnego człowieka, świadomego swej nie-
zależności i potęgi możliwości.  Do poddaństwa się wychowuje i do 
wolności się wychowuje. Wymaga to tylko skonstruowania stosow-
nego systemu edukacji.  

Zdmuchnij z mniszka puch
Od wielu lat, zawsze majową porą, tuż za moim płotem ma miejsce pospolite, przyrodnicze zjawisko. Nigdy nie 
śledziłam go z taką fascynacją jak tej wiosny. Jakby było cudem albo wyjątkowej urody spektaklem.

Z mniszka puch

Zwolnij

Nim zapomnisz,
Jak pachną

Niezapominajki

Zdmuchnij z mniszka puch
Jak dawniej.

Bycie idealnym
Odłóż między bajki.

A szczęście cię samo
Dopadnie.

 /Michał Matejczuk/

felieton
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REKLAMA

Umundurowane maluchy z rosyjskiego przedszkola od razu 
skojarzyły mi się z czasami, gdy my – uczniowie polskich szkół  
tresowani byliśmy do funkcjonowania w danym systemie 
i bloku politycznym. Dokładnie zapamiętałam, jak uczono nas 
przyjaźni. Nie człowieka z człowiekiem, ale z bratnim narodem 
radzieckim. Od Podstawówki do Liceum obowiązkowo prenu-
merowaliśmy i czytaliśmy „Murziłki”, „Kartinki”, „Ogonioki”, 
„Prawdy”. Rodzice nawet nie próbowali się buntować, że każ-
dego miesiąca musieli finansować prenumeratę ruskich gazet. 
My – dzieci uczyliśmy się na pamięć życiorysu Lenina,  recyto-
waliśmy „już z Aurory wystrzał padł”, śpiewaliśmy „wyklęty 
powstań ludu ziemi”. Nie trzeba było rozumieć  ekonomii, trze-
ba było wyklepać na pamięć notatkę z zeszytu o Radzie Wza-
jemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) i jej nadzwyczajnych 
osiągnięciach gospodarczych. Uczenie się pamięciowe okazało 
się zawodne, gdy studiując Pedagogikę na UJ, musiałam opano-
wać „Ekonomię polityczną socjalizmu”.
 
16 lat mojej edukacji, to 16 lat indoktrynacji. Powinnam być pro-
duktem PRLowskiego systemu dydaktyczno-wychowawczego, 
a jestem przykładem jego klęski. Postanowiono wychować nas 
na ludzi ideowych. A wystarczyło po prostu… na ludzi. 
Z takich klęsk powinno wyciągać się wnioski…
Jeśli w XXI wieku, w innej rzeczywistości politycznej, obecny 
minister  edukacji narodowej marzy publicznie o celu nowocze-
snej, polskiej szkoły, jakim powinno być zbawienie człowieka, 
możemy przyjąć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że  wspie-
rany przez „siły wyższe”, dopnie swego. Nawet sobie wyobra-
ziłam, jak mogłyby wtedy wyglądać lekcje języka polskiego. 
Uczestniczyłam kiedyś w zajęciach, w klasie piątej, w maro-
kańskiej szkole, położonej w wiosce u stóp Atlasu Wysokiego. 
Nauczyciel przepytywał uczniów z modlitw, potem śpiewał 
o wielkości Allaha, zawodząc niczym muezin. Byłam pewna, że 
to lekcja religii, a okazała się lekcją języka ojczystego.   

Dom moich przyjaciół w Izraelu mieści się vis a vis szkoły. To-
też, gdy u nich  przebywam, zawsze (prócz soboty) budzi mnie 
szkolny „dzwonek”. Powinnam się wściekać, a się uśmiecham. 
Bo jak się nie uśmiechać, gdy „dzwonek” nie buczy tylko nuci 
fragment piosenki „Don’t worry! Be happy!” (Nie martw się! 
Bądź szczęśliwy!)
Wystarczyło parę dźwięków, by szkoła zdobyła moją sympatię. 
Pewnego dnia natknęłam się na dorosłego człowieka wycho-
dzącego z bramy. Jak się domyślałam, był w tej szkole nauczy-
cielem. Zapytałam o ten dzwonek. - Czy to jest dla was ważne, 
by wasi uczniowie byli szczęśliwi? 

- „Don’t worry! Be happy!” – zanucił, uśmiechając się przy tym. 
Celem izraelskiego systemu edukacji jest, żeby dzieci cieszyły 
się życiem i wszystkimi możliwościami jakie od niego dostają… 
Rozumiesz, o czym mówię?
- Rozumiem.
- Skąd jesteś?
- Z Polski.
- To chyba tym bardziej rozumiesz, dlaczego uczymy nasze 
dzieci cenić życie i nim się cieszyć!

Cenić życie i się nim cieszyć… Patrząc na łąkę za oknem tonącą 
w białym puchu, odnoszę wrażenie, że nieświadome niczego 
mniszki są bliżej tych celów niż trzylatki z rosyjskiego przed-
szkola.

Jadwiga Janus

Burmistrz Andrychowa ogłasza ponowny nabór wniosków o odbiór, 
transport i unieszkodliwienie już zdemontowanych odpadów zawierają-
cych azbest pochodzących z budynków mieszkalnych, gospodarczych i al-
tan oraz obiektów zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy 
Andrychów, z zastrzeżeniem, że nieruchomość nie jest wykorzystywana 
na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 
2018 roku Prawo przedsiębiorców.
Wnioski można składać w terminie do 15 czerwca 2022 roku, osobiście 
lub poprzez Kuriera na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego 
w Andrychowie lub za pośrednictwem poczty lub przy pomocy środków 
komunikacji elektronicznej przez skrzynkę podawczą (ESP) Urzędu. 
Wnioski będą realizowane zgodnie z kolejnością ich złożenia i do wy-
sokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Andry-
chów.
O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne, wspólnoty mieszka-
niowe oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi oso-
bami prawnymi lub gminnymi jednostkami organizacyjnymi. 
Formularze wniosków oraz załączników dostępne są w Urzędzie Miejskim 
w Andrychowie, Rynek 15. pokój 116 (I piętro) lub na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Andrychowie (www.andrychow.eu). 
Informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Andry-
chowie, pok. nr 116 oraz pod numerem telefonu (33) 842-99-68.

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW

Pozbądź się azbestu

REKLAMA
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II poł. XVI w. to ważny moment w historii Andrychowa również 
z innego powodu – to właśnie z tamtego okresu pochodzi coraz 
więcej informacji na temat samych mieszkańców osady. Wcześniej 
większość przekazów dotyczyła głównie właścicieli, ponadto jak 
wspomnieliśmy, wiek XV był czasem wyjątkowo burzliwym, 
niesprzyjającym procesom kolonizacyjnym. Dopiero w kolejnym stu- Dopiero w kolejnym stu-
leciu miała miejsce gwałtowna akcja osadnictwa, głównie polskiego, 
ale również czeskiego, morawskiego, słowackiego, wołoskiego, 
w mniejszym stopniu niemieckiego oraz śląskiego. Ludność 
przybywająca w XVI w. na teren Andrychowa i okolic dość szybko 
asymilowała się z miejscowymi i ulegała polonizacji – sprzyjało 
temu wprowadzenie języka polskiego jako urzędowego. Jedynie 
w miejscowych nazwiskach i nazwach topograficznych pozostał dziś 
ślad po tej akcji osiedlania się przybyszów z innych terenów. XVI w. 
to wreszcie czas, kiedy w okolicy pojawiają się nowe osady: oprócz 
istniejących już wcześniej Andrychowa, Inwałdu i Roczyn, pojawiają 
się pierwsze wzmianki na temat Sułkowic, Zagórnika i Rzyk. Z kolei 
w źródłach XVII-wiecznych wymienione zostają po raz pierwszy Tar-
ganice, Brzezinka oraz Bolęcina.
Przyjrzyjmy się teraz strukturze społecznej ówczesnego Andrychowa. 
Oczywiście na początku trzeba tu wymienić właściciela ziemskiego 
tudzież szlachcica, który dzierżawił majątek. Zwykle nie pracował 
on osobiście, a jedynie doglądał produkcji w folwarku. Pomagała mu 
w tym administracja folwarku, w tym zarządca i wójt.
Jako że XVI-wieczny Andrychów był cały czas wsią, zdecydowaną 
większość tutejszych mieszkańców stanowili chłopi. Ważną funkcję 
w życiu wsi odgrywała gromada, która dawała swoim członkom po-
czucie wspólnoty oraz stabilizacji, a także realne wsparcie w postaci 

pomocy sąsiedzkiej, zwanej tłoką. Stała też gromada na straży tradycji 
i moralności, pilnowała też porządku. Gdy jednak przyjrzymy się bli-
żej stanowi chłopskiemu w XVI w. okaże się jednak, że był on mocno 
zróżnicowany. Nic dziwnego, w końcu rozwój gospodarki folwarcz-
nej niejako wymusił zmiany w strukturze tej warstwy społecznej, co 
ciekawe, jednak podziały te często były nieformalne. Jak przedstawia-
ły się wśród mieszkańców Andrychowa? Przyjrzyjmy się rekognicja-
rzom i regestrom poborowym z przełomu XVI i XVII w.

W 1573 r. z Andrychowa odprowadzono podatek z 6 łanów kmiecych. 
Wg prof. Mariusza Kulczykowskiego w owym czasie mogło na nich 
gospodarzyć nawet kilkunastu kmieci, jako że pod koniec stulecia po-
wierzchnia gospodarstw chłopskich była zmniejszana z łanowych na 
półłanowe. Kmiecie byli przypisani do majątku i nie mogli oddalić się 
z niego bez zgody pana. Z tytułu użytkowania swojego gospodarstwa 
byli też zobowiązani do dodatkowej pracy na folwarku. Jako że więk-
szą uwagę przykładali oni oczywiście do pracy „na swoim”, trudno 
się dziwić, że do odrabiania pańszczyzny nie podchodzili z ochotą. 
W rejestrze ujętych zostało także 4 ogrodników oraz 6 komorników. 
Zagrodnicy, zwani też ogrodnikami, posiadali często chatę z drob-
nymi zabudowaniami gospodarczymi, ogrodem. Często znajdowali 
się też w posiadaniu kilkumorgowego kawałka roli. Przypadek za-
grodników z Andrychowa pokazuje jednak, że nie zawsze tak było. 
W ciągu XVI w. i na początku kolejnego stulecia liczba zagrodników 
sukcesywnie wzrastała z kilku powodów. Z jednej strony założenie 
drobnego gospodarstwa dla zagrodnika było zdecydowanie tańsze, 
z drugiej zaś jako chłop niepełnorolny musiał on często dorabiać, 
trudniąc się np. rzemiosłem lub zasilając siłę roboczą potrzebną do 
pracy na folwarku. 
Druga z kolei grupa, czyli komornicy, to tzw. ludzie luźni. Nie posia-
dali oni swojej ziemi i przeważnie najmowali się do pracy w folwar-
kach, czy też u co zamożniejszych chłopów. Podatek odprowadzo-
ny został także od „dorocznego 
wodnego koła”. Wiadomo zatem, 
że we wsi był na pewno młynarz, 
istotny jest tu jednak stosunek wła-
snościowy wodnego koła. Określe-
nie doroczny wskazuje bowiem, że 
młyn ów znajdował się w całości 
w posiadaniu dworu. Dla porów-
nania warto zaznaczyć, że w tym 
samym czasie w sąsiednim Inwał-
dzie działały 2 takie młyny wodne.
W rejestrze z roku 1595 r. doprecy-
zowano dane dotyczące zagrodni-
ków i komorników. W Andrycho-
wie mieszkali zatem zagrodnicy 
bez roli oraz komornicy z bydłem. 
Dla porównania, w Sułkowicach, 
które należały do tego samego 
właściciela mieszkali zagrodnicy 
z rolą, odnotowano również dwie 
grupy komorników: z bydłem 
i bez bydła. W rejestrze wyod-
rębnione zostały ponadto kolejne 
grupy mieszkańców, podatek od-

Kto mieszkał w XVI-wiecznym Andrychowie?
W 1564 r. na sejmie walnym księstwo zatorskie – w tym Andrychów – zostało wcielone do Rzeczypospolitej, tworząc 
wraz z księstwem oświęcimskim powiat śląski, który wchodził w skład województwa krakowskiego. Oba księstwa 
zostały kupione przez polskich królów już wcześniej, oświęcimskie w 1457 r., zatorskie natomiast w 1494 r. Przyłą-
czenie ich do Korony w kolejnym stuleciu zapewniło ustabilizowanie sytuacji w regionie, pamiętajmy bowiem, że 
jeszcze w poprzednim stuleciu były to tereny przygraniczne, na których niejednokrotnie toczyły się działania wojen-
ne i grasowały liczne grupy rycerzy trudniących się napadami rabunkowymi, czyli tzw. raubritterów.

Chłop polski, ilustracja z „Albumu K.W. Kielisińskiego”, Poznań 
1853. Ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Młody dudziarz przed chatą, 
ilustracja z „Albumu K.W. Kie-
lisińskiego”, Poznań 1853. Ze 
zbiorów Biblioteki Narodowej 
w Warszawie.
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Głowy chłopów w kapeluszach według miniatury z „Kodeksu 
Baltazara Behema”, K. W. Kielisiński, 1838. Ze zbiorów Biblioteki 
Narodowej w Warszawie.

prowadzono też bowiem od 1 „dudy” oraz 2 knapów. Duda to nie 
kto inny, jak tylko dudziarz, wiejski grajek, knapi natomiast to dobrze 
nam znani tkacze. Jak widać, andrychowskie tradycje tkackie sięgają 
bardzo odległych czasów. Co ciekawe, w rejestrze z roku 1609 knapo-
wie już się nie pojawili, wymienieni zostali natomiast 3 rzemieślnicy. 
Nie zostało jednak sprecyzowane, jaką profesją się trudnili. W 1595 
r. pojawił się ponadto, nie odnotowany jeszcze w 1573 r., karczmarz, 
który „piwo z dwora biera”. Początkowo w ciągu XVI stulecia nie ist-
niały większe ograniczenia dotyczące działalności karczmarzy, którzy 
należeli do grupy samodzielnych rzemieślników. Pod koniec wieku 
– i potwierdza to przypadek z Andrychowa – zaczęto kłaść większy 
nacisk na produkcję w dworskim browarze piwa, które następnie mu-
sieli sprzedawać karczmarze. Jednocześnie stopniowo ograniczano 
chłopom możliwość spożywania piwa innego niż miejscowe. Trudno 
się dziwić, w końcu to właśnie piwo, choć słabe, stanowiło zdecydo-
wanie najpopularniejszy napój w omawianym okresie.
Warto nadmienić, że podobne karczmy funkcjonowały już wówczas 
po sąsiedzku także w Sułkowicach oraz Inwałdzie, a oprócz piwa 
sprzedawano tam również gorzałkę, ta jednak nie była jeszcze rozpo-
wszechniona.
Powyższe dane zostały zaprezentowane na podstawie spisów podat-
kowych sporządzonych w krótkim odstępie czasu. Świadczy o tym 
chociażby fakt, że liczba przedstawicieli poszczególnych grup nie-
znacznie zmieniła się w latach 1573-1609. Mimo to, zestawiając po-
wyższe dane można zauważyć, jak zróżnicowana była społeczność 
wiejska w tamtym okresie, co z kolei przekładało się na relacje między 
członkami gromady. A stosunki na płaszczyźnie dwór-wieś? To te-
mat na osobny artykuł.  

Daria Rusin
Bibliografia:
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IV, 31, 47, 48.

Chwalba A., Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współcze-
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12 maja 2022 r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrycho-
wie odbyło się autorskie spotkanie Sabiny Gancarz, podczas którego, 
czytała swoje wiersze, komentując na jakiej kanwie powstawały. Pisze 
je od wielu lat, teraz zaczęły żyć, wpuszczone w eter radia. Pani Sabi-
na udzieliła też wywiadu w radiu Andrychów, czytając kilka wierszy.

Lirycznie, choć bez rymów

Po długiej przerwie spowodowanej koronawirusem, Miejska Biblio-
teka Publiczna w Andrychowie powróciła do organizowania spotkań 
autorskich. A jako że maj na ogół nastraja lirycznie, pierwsze z plano-
wanego cyklu poświęcone było poezji – wg Kazimierza Przerwy-Tet-
majera: „arystokracji wśród mowy”. 
Swoje wiersze czytała pani Jolanta Sak, mogąca pochwalić się cał-
kiem sporym dorobkiem: cztery wydane tomiki, powieść czekająca 
na druk, zaczątki nowych utworów… Pani Jola pisze od dawna i choć 
początkowo nie myślała o dzieleniu się swoim słowem z innym, to 
jednak z biegiem lat zapragnęła konfrontacji z czytelnikiem – stąd 
udział (z sukcesami!) w konkursach i decyzja o drukowaniu. Uczest-
nicząca w spotkaniu znana andrychowska polonistka, pani Krystyna 
Korbut-Płonka, dokonując fachowej analizy utworów nie szczędziła 
poetce pochwał: za oryginalność przedstawiania tematu, za lakonicz-
ność stylu – wiersze niby opisujące, ale słów nie za wiele… 
Za największą wartość wierszy uznała trafne puenty, nieraz zaskaku-
jące, ale prawie zawsze wywołujące uśmiech bądź zadumę. – Nie jest 
łatwo pisać prosto, a jednocześnie zostawić czytelnikowi czy słucha-
czowi dużą swobodę własnej interpretacji tekstu – dodała prowadzą-
ca spotkanie Maria Biel-Pająkowa, rodaczka mieszkającej w Choczni 
poetki.
Uczestnicy „wieczoru z poezją” wyrazili oczekiwanie na dalsze tego 
typu spotkania, a panie bibliotekarki potwierdziły chęć ich organizo-
wania po wakacjach, o ile tylko ewentualny powrót pandemii znów 
nie zamknie nas w domach.

Źródło: MBP

Maj w MBP w Andrychowie
Z okazji Tygodnia Bibliotek (8-15 maja) andrychowska 
MBP przygotowała dla Czytelników konkurs z nagro-
dami w postaci książek i audiobooków. Odbywały się 
również spotkania autorskie

Audycja historyczna
środa, godzina 12.00
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Wykład był bardzo interesujący i dawał kolejno odpowiedzi na pytania: kto? (problem 
identyfikacji zwłok), gdzie? (miejsce popełnienia przestępstwa) i jak do tego doszło? 
Przedstawione zostały liczne przykłady rezultatów badań sądowo-lekarskich wyko-
nach przez samego wykładowcę oraz innych naukowców i praktyków. 

Andrzej Fryś

Na UTW 
o medycynie sądowej
Słuchacze andrychowskiego UTW spotkali się 11 
maja z doktorem Filipem Bolechałą, adiunktem 
w Katedrze Medycyny Sadowej Collegium Medicum 
U.J, aby wysłuchać wykładu zatytułowanego: „Kiedy 
zostaną znalezione zwłoki osoby zaginionej – moż-
liwości badań pośmiertnych w medycynie sądowej”.

W dodatku niezrozumiała przepychanka na szczy-
tach władzy powoduje, że Polska do dziś (tekst 
oddałem w Redakcji 18 maja) nie otrzymała z Unii 
Europejskiej należnych i jakże potrzebnych wielu 
miliardów euro na Krajowy Plan Odbudowy. Boję 
się, że opisana sytuacja w gospodarce krajowej za-
graża ważnym dla naszego miasta inwestycjom, 
które już wielokrotnie były przekładane na lepsze 
czasy. Mam tu na myśli Beskidzką Drogę Integra-
cyjną, a także remont zamku.
Sprawa budowy obwodnicy Andrychowa jest 
postulowana od przeszło 50 lat, i nigdy nie było 
wystarczająco dobrego dla niej klimatu inwesty-
cyjnego. Także zamek, po doraźnym remoncie 
podjętym za kadencji burmistrza Tadeusza Woź-
niaka (wymieniono wówczas dachówkę i osuszo-
no fundamenty) generalnego remontu wymaga.
Mimo, że z natury jestem optymistą boję się, że 
będziemy się musieli pogodzić z kolejnym odsu-
nięciem na lepsze czasy realizacji tych ważnych 
przedsięwzięć. Obym jednak okazał się złym pro-
rokiem!

Andrzej Fryś

Andrychowskim okiem

Nadchodzą 
ciężkie czasy

Niestety, perspektywy ekonomiczne 
dla Polski są niewesołe. Składa się na 
to szereg niekorzystnych okoliczności: 
konieczność pokrycia strat spowodo-
wanych epidemią Covid-19, rozszalała 
inflacja, regularna wojna tocząca się za 
naszą wschodnią granicą i konieczność 
udzielenia pomocy uchodźcom. 

Od 1 czerwca będą nowe, wyższe tzw. kwoty graniczne przychodów. 

Do emerytur i rent można dorabiać, trzeba jednak pamiętać o tym, że istnieją limity 
przychodów. Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi 
wypłatę świadczenia. Nie dotyczy to jednak wszystkich świadczeniobiorców. O limi-
tach muszą pamiętać tzw. wcześniejsi emeryci i renciści. Emeryci, którzy ukończyli po-
wszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać do emerytury bez ograniczeń. Bez limitu 
mogą również zarabiać niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla 
inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy zwią-
zana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy też rent rodzinnych, które przy-
sługują po uprawnionych do tych świadczeń. Jeżeli ktoś pobiera rentę rodzinną, która 
jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechne-
go wieku emerytalnego – również może zarobkować bez ograniczeń.
Ile można dorobić do emerytury i renty
Emerytura lub renta jest zmniejszana, gdy przychód jest większy niż 70 procent prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Od 1 czerwca 2022 r. kwota ta będzie 
wynosić 4364,70 złotych. Jeśli przychód przekroczy 70 procent przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy od 130 procent przeciętnego wynagrodzenia, 
czyli zmieści się w granicach od 4364,70 zł do 8105,80 zł, to świadczenie zostanie zmniej-
szone o kwotę przekroczenia. Nie będzie to więcej jednak niż 691,94 zł dla emerytury 
i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 518,99 zł dla renty z tytułu częściowej 
niezdolności do pracy i 588,19 zł w przypadku renty rodzinnej dla jednej osoby.
Świadczenie jest zawieszane, gdy przychód przekroczy górny limit, czyli 130 procent 
przeciętnego wynagrodzenia. Od czerwca będzie to 8105,80 złotych.

Źródło: ZUS

Renciści i wcześniejsi emeryci dorobią więcej

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

CZERWIEC 2022
 

20.06.2022 r. (poniedziałek) 11:00-15:00 
22.06.2022 r. (środa) 8:00-12:30 

23.06.2022 r. (czwartek) 8:00-12:30
27.06.2022 r. (poniedziałek) 14:30-18:30 

29.06.2022 r. (środa) 14:30-19:00 
30.06.2022 r. (czwartek) 14:30-19:00

- Bardzo dziękujemy za udział dzieciom i młodzieży, a na-
uczycielom za zaangażowanie i przybliżenie tematu auty-
zmu, za obalanie mitów i stereotypów, za budowanie em-
patii i zrozumienia – informują organizatorzy Konkursu: 
Stowarzyszenie „Otwórzmy Drzwi na Świat” oraz Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie.

Listę laureatów oraz zdjęcia prac publikujemy na radioan-
drychow.pl

Wyniki Konkursu Plastycznego 
AUTYZM – W NIEBIESKIM ŚWIECIE

27 maja 2022 roku, po obejrzeniu 92 prac z 
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych Po-
wiatu Wadowickiego nadesłanych do V Powia-
towego Konkursu Plastycznego AUTYZM – W 
NIEBIESKIM ŚWIECIE – KOLOROWYM jury po-
stanowiło przyznać 14 nagród i 11 wyróżnień. 
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Niezrównanym przewodnikiem okazał się jeden ze słuchaczy - Kazi-
mierz Oboza, andrychowianin, z wykształcenia geolog, który przez 
wiele lat pracował na kierowniczych stanowiskach w bielskim przed-
siębiorstwie wodociągowym „Aqua”. Kazimierz Oboza jest autorem 
kilku książek poświęconych historii bielskich wodociągów, a egzem-
plarz jednej z tych książek otrzymał każdy uczestnik wycieczki.
Na początku uczestnicy wycieczki zwiedzili zaporę w Wapienicy. Ta, 
stosunkowo mało znana budowla została wybudowana w roku 1932 
w celu zapewnieniu wody pitnej dla Bielska. Wznosi się ona przeszło 
24 m nad dnem doliny potoku Wapienica, zaś jej całkowita długość 
wynosi 312 m. Jest więc zapora w Wapienicy dłuższa od doskonale 
wszystkim znanej zapory w Porąbce, która ma 260 m długości. Po-
nadto ta w Wapienicy powstała o 4 lata wcześniej niż w Porąbce, bę-
dąc pierwszą w dorzeczu Wisły. 

Dzięki osobistym układom Kazimierza Obozy uczestnicy wycieczki 
mieli możliwość zwiedzenia podziemnej sztolni pod zaporą, a także 
stacji uzdatniania wody. Jest rzeczą zrozumiałą, że obecnie przeszło 
stusiedemdziesięciotysięczne miasto Bielsko-Biała korzysta, poza Wa-
pienicą, także z innych źródeł wody pitnej.

Następnym etapem wycieczki były Górki Wielkie, gdzie znajduje 
się muzeum biograficzne Zofii Kossak-Szatkowskiej (1889-1968), 
bardziej znanej pod nazwiskiem pierwszego męża, jako Zofia Kos-
sak-Szczucka. Zofia była literatką, bratanicą znanego malarza Woj-
ciecha Kossaka. Napisała m.in. „Pożogę” i „Krzyżowców”. Od roku 
1923, gdy uciekła z Wołynia, mieszkała w Górkach Wielkich we 
dworze, który się doszczętnie spalił w 1945 r. Lata okupacji Zofia 
spędziła w Warszawie, gdzie zapisała się pięknie w historii, m.in. 
jako założycielka Rady Pomocy Żydom „Żegota” i uczestniczka Po-
wstania Warszawskiego.

Muzeum urządzono w domku ogrodnika, w którym Zofia Kossak-
-Szatkowska mieszkała od roku 1957, po powrocie z emigracji do 
Anglii. W muzeum zgromadzono szereg pamiątek po pisarce, a tak-
że cenne dzieła sztuki, wśród nich obrazy Wojciecha Kossaka, Wit-
kacego i Zofii Stryjeńskiej.

Z Górek wycieczka przeniosła się do Wisły. Tam celem była Willa 
Ochorowiczowka, w której urządzono Muzeum Magicznego Reali-
zmu. 

Wizyta w Muzeum była okazją do zapoznania się z biografią i do-
konaniami Juliana Ochorowicza (1850-1917) – psychologa i wyna-
lazcy. Odkrycia Ochorowicza dotyczyły głównie telekomunikacji 
(wymyślił, choć nie zrealizował telewizor, w którym rolę punktów 
świetlnych pełniły żarówki). Zajmował się także psychologią ekspe-
rymentalną. Był kolegą szkolnym Bolesława Prusa, który w „Lalce” 
sportretował go jako wynalazcę Ochockiego. Obok tych dokonań 
był Ochorowicz także jednym z odkrywców Wisły jako miejscowo-
ści uzdrowiskowej i pod koniec życia mieszkał w Wiśle w willi na-
zwanej później jego imieniem.
Poza częścią biograficzną w Muzeum Magicznego Realizmu można 
obejrzeć szereg obrazów, grafik i rzeźb utrzymanych w stylu surre-
alistycznym. Wyróżniają się wśród nich grafiki Salvadora Dali, rzeź-
by Igora Mitoraja i obraz Zdzisława Beksińskiego.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Fryś

Studenci UTW na wycieczce
Andrychowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, poza wykładami i wypadami turystycznymi w góry, organizuje także 
wycieczki, które można nazwać krajoznawczymi. Jedna z nich odbyła się w sobotę, 7 maja. Punktem docelowym 
była Wisła, a w niej Muzeum Magicznego Realizmu w Willi Ochorowiczówka, ale wiele działo się też po drodze.

Zapora w Wapienicy

Domek ogrodnika, w którym urządzono muzeum biograficzne 
Zofii Kossak-Szatkowskiej

Placyk przed Muzeum 
Magicznego Realizmu

Rzeźba Igora Mitoraja
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Propozycje książkowe 
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Propozycje płytowe 
sklepu muzycznego „MIKRUS”

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 poniedziałek 19:00

DDA/DDD „Nowe Życie” 
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

Daisy Wells i Hazel Wong 
udały się do Egiptu w rejs 
po Nilu. Mają nadzieję, 
że uda im się obejrzeć kil-
ka starożytnych świątyń 
i mumii. Jednak zamiast 
podziwiać zabytki tra-
fiają na… morderstwo. 
Razem z nimi na okręcie 
SS Hatszepsut podróżuje 
również tajemnicze brac-
two zwane Tchnieniem 
Życia. 

Jolanta Maria Kaleta
„Tron we krwi”

Po wygnaniu Bolesława 
Szczodrego na tronie za-
siada Władysław Her-
man. Jego władzę poma-
ga wzmacniać Sieciech, 
jednak ambicje wojewody 
wzbudzają niechęć moż-
nowładców, w wyniku 
której wybucha bunt. Na 
jego czele staje Zbigniew, 
starszy syn Władysława 
uznany za pochodzącego 
z nieprawego łoża. 

John Green 
Antropocen.  

Twój i mój świat

Antropocen jest epoką 
geologiczną, w której obec-
nie żyjemy i w której wy-
wieramy tak przemożny 
wpływ na naszą planetę. 
Ta książka to zbiór wyjąt-
kowych opowieści pocho-
dzących z nowatorskiego 
podcastu Johna Greena. 
Bestsellerowy autor recen-
zuje rozmaite aspekty ży-
cia planety z człowiekiem 
w roli głównej.

Robin Stevens 
Śmierć stawia żagle

Dwunasty album Def 
Leppard i pierwszy po 
7-letniej przerwie. Za 
produkcję materiału 
odpowiada wieloletni 
współpracownik ze-
społu, Ronan McHugh. 
Na wydawnictwo trafi-
ło 15 utworów realizo-
wanych w ciągu dwóch 
lat przed premierą, tak-
że w pandemicznym, 
zdalnym trybie. 
[empik.com]

Florence and The Machine 
„Dance Fever”

Materiał na krażek po-
wstawał w Londynie, 
w trakcie pandemii, kiedy 
świat czekał na ponowne 
otwarcie. W tym czasie 
Florence zdała sobie spra-
wę, że najbardziej brakuje 
jej klubów, tańca i kon-
certów Na nowej płycie 
dostajemy więc Florence 
w najlepszym wydaniu, 
czyli jako festiwalową 
boginie z porywającymi 
hymnami. 
[empik.com]

T. Love  
„Hau! Hau!”

To najbardziej wyszczeka-
ny album w dyskografii 
T.LOVE! Wyszczekany 
w podwójnym znaczeniu. 
Szacowny 40-latek szcze-
ka więc głośno, konkret-
nie i na temat, zwłaszcza, 
że ma się czym chwalić 
bo na jubileuszowym tor-
cie ma aż dwie wisienki! 
W 2022 roku przypada 
również 30-tka albumu 
„King”, nagranego w kul-
towym składzie z Jankiem 
Benedekiem. 

[empik.com]

Def Leppard  
„Diamond Star Halos”
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Zbigniew Bury – urodzo-
ny w 1966 roku w Wado-
wicach. Przez rok uczył się 
w Prywatnej Szkole Sztuk 
Plastycznych w Bielsku-
-Białej. Przy odnawianiu 
polichromii w Gierałto-
wicach zaprzyjaźnia się 
z artystą Karolem Pustel-
nikiem członkiem „Grupy 
Krakowskiej”. Pozostają 
w bliskim kontakcie, aż 
do śmierci Karola Pustel-
nika (2010). W 1996 roku 
wraz z artystą Piotrem 
Jarguszem, zakłada grupę 
artystyczną „Studio TU”. 
W 1997 roku bierze udział 
w targach artystycznych 
„Kunst Findet Kunst” 
w Monachium, gdzie pre-
zentuje prace poświęcone problemowi wolności w krajach postkomu-
nistycznych. W 2002 roku, w Isny (Niemcy) jego projekt pod nazwą 
„Red Line Art – European Art.- Project 2002” zdobywa największe 
uznanie i zostaje zrealizowany. Wystawia w kraju i za granicą. Zbi-
gniew Bury jest artystą działającym interdyscyplinarnie, uprawiają-
cym malarstwo, ceramikę, rzeźbę. Od 2008 roku tworzy jednocześnie 
karykaturalne prace pod pseudonimem Alex Johanson. W 2009 roku 
artysta został odznaczony Srebrnym Medalem Towarzystwa „Labor 
Omnia Vincit”, który jest wyrazem najwyższego uznania dla dotych-
czasowej działalności zawodowej, artystycznej oraz społeczno-kul-
turalnej a w 2013 roku otrzymał odznakę „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej” nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Bogdana Zdrojewskiego. W 2020 r. otrzymuje Dyplom Honorowy 
Narodowej Akademii Sztuki Ukrainy w Kijowie. Pracuje jako instruk-
tor-plastyk w Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. 

Piotr Jargusz – urodził się i mieszka w Krakowie. Artysta sztuk wizu-
alnych, animator, profesor zwyczajny. Studiował na Wydziale Malar-
stwa i Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pra-
cowniach profesorów: Stanisława Rodzińskiego, Zbyluta Grzywacza, 
Janusza Orbitowskiego, Włodzimierza Kunza i Stanisława Wejmana. 
Ukończył Studium Pedagogiczne ASP w Krakowie w pracowni prof. 
Adama Brinckena. Realizuje idee malarstwa w przestrzeni społecz-
nej. Malowane na szarych, pakunkowych papierach obrazy nakleja 
na słupy ogłoszeniowe. Realizuje projekty animacyjne. Prowadzi 
między innymi autorską pracownię malarstwa i pracownię projek-
tów w przestrzeni społecznej na Wydziale Sztuki w Instytucie Malar-
stwa i Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Pedagogicznego im KEN 
w Krakowie. Dyrektor Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej. 
Zrealizował 90 indywidualnych pokazów swoich obrazów w kraju 
i za granicą. Autor tekstów o sztuce. Trzykrotny stypendysta Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureat Nagrody Ars Quaeren-
di przyznawanej za wybitne osiągnięcia na rzecz kultury Małopolski. 
Członek Stowarzyszenia Otwarta Pracownia oraz Forum Kraków.

Źródło: annaartgaleria.pl

Jargusz/Bury wystawa 
w Oświęcimskim Centrum Kultury

Od 11 czerwca do 24 lipca 2022 roku w galerii „Tyle 
światów” Oświęcimskiego Centrum Kultury prezento-
wana będzie wystawa malarstwa Piotra Jargusza i rzeź-
by Zbigniewa Burego pt. „Jargusz obrazy, Bury rzeźby”. 
Wernisaż odbędzie się 11 czerwca o godzinie 18:00.

Wadowicki Zespół zakładów Opieki Zdrowotnej w Wa-
dowicach, w którego strukturach działają m.in. szpital 
powiatowy i poradnie specjalistyczne, został wybrany 
przez władze wojewódzkie na realizatora programu 
„Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkań-
ców województwa małopolskiego”. 

Walczą z nadwagą

Ogłoszono właśnie, że wstępna rekrutacja uczestników potrwa do 15 
czerwca. Zgłoszenia będą przyjmowane:
* pod adresem e-mail: ppsrejestracja@zzozwadowice.pl
* telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 
14:00 pod numerami telefonów: 797 700 379; 571 324 953.
Szczegóły na stronie radioandrychow.pl                                                red.

Na XII Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych 
2022 w Rybniku Daniel Winiarski zdobył 2 brązowe medale w pływa-
niu stylem grzbietowym i w sztafecie 4 x 25 metrów. Nie było to łatwe 
zadanie, gdyż w dyscyplinie pływackiej udział wzięło 100 zawodni-
ków z całej Polski. Końcem maja, w ramach Igrzysk w Poznaniu wy-
startowało 5 uczniów w dyscyplinie: kolarstwo. Wszyscy wykazali 
się dobrym przygotowaniem i ogromną determinacją zdobywając 2 
złote, 5 srebrnych i 1 brązowy medal. Teraz kilku uczniów intensyw-
nie trenuje lekkoatletykę, aby jak najlepiej wystąpić w kolejnej części 
Igrzysk, które bedą miały miejsce w Kielcach w lipcu. 
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i trzymamy kciuki za kolejne 
sportowe sukcesy. 

Źródło: OSW w Kaczynie

Uczniowie z OSW w Kaczynie 
zdobywcami medali w pływaniu 
i kolarstwie
To kolejne sportowe sukcesy uczniów z Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Kaczynie.
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Duet Igor Kwak – Jacek Żwirowski zostali 
wicemistrzami Małopolski, ustępując tylko 
parze z Biecza. Drugie miejsce oznacza awans 
do ogólnopolskich finałów zaplanowanych 
na lipiec, a rywalizacja odbędzie się w Gliwi-
cach. Trenerem „srebrnego” duetu jest Piotr 
Trojak. Sukces jest tym większy, że do finału 
wojewódzkiego przystąpiło aż ponad pięć-
dziesiąt drużyn.

jd Fot. MKS

Andrychowski, siatkarski 
duet wicemistrzem Małopolski

W Gorlicach odbył się wojewódz-
ki finał Kinder Sport w siatkarskich 
parach. Bardzo dobrze spisali się re-
prezentanci MKS. Andrychowianki (na zdjęciu), podopieczne Pio-

tra Kwaka, wystąpiły w kategorii OPEN i zaję-
ły I miejsce. Drużynę tworzą: Milena Jaworska, 
Milena Frączek, Natalia Tomiczek, Lena Sitarz, 
Emilia Tomczyk, Klaudia Lewandowska, Kor-
nelia Wołek, Karolina Pytel, Weronika Targosz, 
Martyna Tyborowska.
Swoich sił próbowały też najmłodsze adeptki 
siatkówki z MKS. Wystąpiły w rywalizacji trój-
ek. Sklasyfikowano je na VII miejscu. Fundato-
rem pucharów był burmistrz Kalwarii Augu-
styn Ormanty.

jd Fot. Piotr Kwak

Memoriał Bogusława Żaloudika: Tryumf dziewcząt z MKS

21 i 22 maja odbył się w Kalwarii Zebrzydowskiej Memoriał Bogusława Żalou- 
dika, nieżyjącego już wybitnego siatkarza reprezentacji Polski, także Beskidu 
Andrychów. Bardzo dobrze spisały się w zawodach zawodniczki MKS-u. 

Bezkonkurencyjna okazała się reprezentantka Skawy Wadowice Zuzanna Piekarczyk, któ-
ra zwyciężyła w finale reprezentantkę NURT Przemyśl Aleksandrę Makar w stosunku 3:2. 
Sukces jest tym większy, że Zuzia przegrywała w finale 0:2 i potrafiła odwrócić wynik meczu 

na swoją korzyść. Wcześniej w półfinale po-
konała Lenę Dołżycką (Krzemień Ustrzyki 
Dolne) 3:1, natomiast w ćwierćfinale wygra-
ła z Łucją Kobosz (POLITECHNIKA Rze-
szów) 3:0.
Do złotego medalu w grze pojedynczej 
mieszkanka Inwałdu dorzuciła kolejne 
w grze podwójnej. W parze z Weroniką 
Jakubczyk (UKS Rokicie Szczytniki) zwy-
ciężyły pokonując po zaciętym finale parę 
Makar/Kobosz 3:2.

mp Fot. archuwim ZP

Zuzia Piekarczyk znów wygrywa!
22 maja w Krakowie rozegrano Mistrzostwa Międzywojewódzkie Młodzi-
ków w tenisie stołowym. W zawodach wzięły udział 24 najlepsze zawod-
niczki z województw małopolskiego i podkarpackiego. 

MKS Andrychów „Srebrny” duet wraz z 
trenerem.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie opublikował film dotyczący śmieci, które nie powinny trafiać do 
sieci kanalizacyjnej. Należy zrozumieć, że kanalizacja sanitarna to nie kosz na śmieci i nie można do niej wrzucać 
wszystkiego co chcemy.

Dbajmy o nasze… kanały

Najczęściej występującymi systemami kanalizacyjnymi są systemy 
grawitacyjne, w których ścieki spływają pod własnym ciężarem. Aby 
spływ ten był swobodny, muszą być spełnione dwa podstawowe wa-
runki:
- ułożenie przewodów z odpowiednim spadkiem,
- wypełnienie ich właściwą ilością powietrza.
W prawidłowo działającej kanalizacji ścieki nigdy nie płyną całym 
przekrojem przewodu. Zawsze jego część powinno wypełniać po-
wietrze, co zabezpiecza przed wystąpieniem podciśnienia, które jest 
często przyczyną spiętrzania ścieków w przewodach, wytrącania się 
na ściankach części zanieczyszczeń oraz rozchodzenia się nieprzyjem-
nych zapachów.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji, którą ZWiK w Andrychowie 
przygotował w trosce o komfort mieszkańców i środowisko natural-
ne. Jest ona dostępna na naszej stronie radioandrychow.pl

ogłoszenie
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Szkolenia młodych piłkarzy rozpoczęto na 
nowym obiekcie kilkanaście miesięcy temu. 
Następują tu ciągłe zmiany modernizacyjne. 
- W tym roku murawę udało się powiększyć i jej 
rozmiary to obecnie 90 na 120 metrów - informu-
je Artur Kuczaj, prezes Progressu. - Teraz jest 
boiskiem pełnowymiarowym dla drużyn jedena-
stoosobowych. Powstały też pawilony z czterema 
pomieszczeniami, w tym jedno dla trenerów, są 
dwie szatnie dla dzieci i coś w rodzaju biura. Do 
biura udało się już przenieść dziesiątki pucha-
rów i statuetek, zdobytych podczas turniejów 
i różnego rodzaju rozgrywek, a to tylko część 
trofeów wywalczonych odkąd Akademia 
istnieje. Wprowadzono przy okazji system 
zabezpieczeń z monitoringiem. Tak więc pu-
chary, piłki i sprzęt są bezpieczne. Przy bo-

isku powstał parking. Jesienią ubiegłego roku 
zainstalowano oświetlenie, a to umożliwia 
treningi po zapadnięciu zmroku. Dokupiono 
bramki i jest ich teraz szesnaście. Są w róż-
nych rozmiarach, dopasowane do kategorii 
wiekowych adeptów futbolu.

W tej chwili w koszulkach Progressu szkoli 
się bez mała 110 chłopców pozostających pod 
opieką pięciu trenerów. Najmłodsi mają po 
cztery lata (rocznik 2018), najstarsi to tramp-
karze (rocznik 2007) czyli dzieci kończące 
szkołę podstawową. Głównie to andrycho-
wianie, ale są również podopieczni dojeżdża-
jący z okolicznych a nawet dalszych wiosek 
czy miejscowości. Liczne trofea mogłyby 
świadczyć o „pogoni za sukcesami”, lecz 

jak podkreśla prezes, jest wręcz odwrotnie.  
- Skupiamy się na szkoleniu, a puchary i nagro-
dy są rezultatem pracy w klubie – mówi. - Często 
gramy z przeciwnikami ze starszych roczników, 
aby jeszcze bardziej poprawić wyszkolenie i pod-
nieść motywację do gry naszych podopiecznych. 
AP Progress może pochwalić się kilkoma 
„absolwentami” rokującymi nadzieje i już coś 
znaczącymi w krajowym futbolu młodzieżo-
wym. Jednym z pierwszych, który przeszedł 
do większego klubu to był Jakub Wnęczak. 
Trafił najpierw do Cracovii, a teraz gra w Stali 
Rzeszów. - Kuba jest podstawowym zawodni-
kiem, gra w środku pola – stwierdza prezes Pro-
gressu. - Wygrywają mecz za meczem w najwyż-
szej klasie rozgrywek U-15.

Innym dobrze rokującym wychowankiem 
jest napastnik Bartek Koryga, który przy-
wdział koszulkę Wisły Kraków i dostał 
powołanie do szerokiej kadry Polski. Skau-
ci z różnych klubów intensywnie mu się 
przyglądają. Wojciech Górkiewicz trenujący 
i grający przez dwa lata w Beskidzie a potem 
przez dwa sezony w Progressie, to zawodnik, 
o którym też głośno. Został wypożyczony do 
Zagłębia Sosowiec, gdzie bardzo dobrze so-
bie radzi z „dziewiątką” na plecach, a jego 
drużyna jest w czołówce I ligi śląskiej. Wszy-
scy wspomniani piłkarze są z rocznika 2007. 
O rok młodszy jest Maksymilian Rajda. W ka-
drze Małopolski był wiodącym piłkarzem. 
Z Progressu trafił do krakowskiej Wisły, był 
też na testach w Lechu Poznań, ale dopadła 
go niestety kontuzja i musiał się skupić na 
leczeniu i rehabilitacji. Zadebiutował zatem 
dopiero niedawno.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Jest takie boisko przy Szewskiej, jest taka Akademia...

Kiedy startowali przed sześciu laty musieli korzystać z cudzych obiektów, oczywiście odpłatnie. Od 2019 r. Aka-
demia Piłkarska Progress Andrychów może się pochwalić własnym, trawiastym boiskiem treningowym z praw-
dziwego zdarzenia. Jak wygląda, można obejrzeć przy ulicy Szewskiej.

W jednym z pawiloników powstało biuro, pojawia się w nim m.in. prezes i jest tu część 
kolekcji klubowych trofeów.

Boisko Progressu, ciągle modernizowane, zapewnia dobrą bazę szkoleniową dla młodych piłkarzy i ich trenerów.
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Nabrali ogrania wśród najlepszych
Zmierza ku końcowi pierwszy w historii sezon juniorów 
Beskidu Andrychów na szczeblu międzywojewódzkim. 
Liga makroregionalna nie wybacza błędów, o czym 
podopieczni Filipa Kasińskiego kilkukrotnie się przeko-
nali, ale mimo to udowodnili, że potrafią na tak wyso-
kim szczeblu pokonywać rywali. 

Na przestrzeni dwudziestu 
czterech meczów Halniak 
Targanice jest drużyną niepo-
konaną, jako jedyna w staw-
ce. Czy Halniak przejdzie 
przez sezon bez przegranego 
meczu? Nawet naszpiko-
wana gwiazdami Wieczysta 
Kraków nie dokonała takiego 
wyczynu na szczeblu IV ligi, 
a więc byłby to wyjątkowy 
sukces. Póki co Halniak sku-
tecznie odprawiał z kwitkiem 
nawet najsilniejszych rywa-
li, takich jak Wisłę Łączany 
(1:0), Olimpię Chocznia (2:0), 
Burzę Roczyny (5:2), nie mówiąc już nawet o słabszych ekipach, jak 
Skawa Jaroszowice (5:0 w pierwszej połowie, na drugą rywale już nie 
wyszli) Borowik Bachowice (4:0) czy ostatnio Przełęcz Kossowa (4:1). 
Pozostałe drużyny z terenu naszej gminy radzą sobie ze zmiennym 
szczęściem. Burza Roczyny również plasuje się w czołówce, na pią-
tym miejscu, Znicz Sułkowice Bolęcina jest dziewiąty, a Huragan In-
wałd jedenasty.
W Keeza Klasie B dobrze radzi sobie zespół z Zagórnika - Gronie są 
wiceliderem po dwudziestu dwóch meczach ze stratą sześciu oczek 
do pierwszej Iskry Klecza Dolna. Halniak II Targanice plasuje się na 
piątym miejscu, a Leskowiec Rzyki na dziesiątym. Zmagania w kla-
sach lokalnych potrwają do 19 czerwca.

gs Fot. Grzegorz Sroka

Świetny sezon Halniaka:
Jest awans!
Dobiega końca sezon 2021/2022 w Keeza Klasie A i Ke-
eza Klasie B. Historyczny sukces odniósł Halniak Tar-
ganice, który na dwie kolejki przed końcem rozgrywek 
uzyskał awans do okręgówki.

W ostatnich tygodniach piłkarze Beskidu musieli stawić czoła bardzo 
mocnym zespołom i wyszli z tych konfrontacji z całkiem pokaźnym 
dorobkiem punktowym. Seria trudnych starć rozpoczęła się od me-
czu z wiceliderującymi Wiślanami Jaśkowice. W Skawinie andrycho-
wianie zdołali wywalczyć punkt, remisując 0:0. Później Beskid starł się 
z czwartym w tabeli Orłem Ryczów i po emocjonującym spotkaniu 
zremisował 1:1 po golu Eryka Ceglarza. Z kolei plasujący się tuż za 
czołówką LKS Jawiszowice po niemal perfekcyjnie rozegranym me-
czu Beskid pokonał 3:0. Bramki zdobyli Patryk Koim, Kamil Karcz 
i Eryk Ceglarz. W międzyczasie andrychowianie rozbili rezerwy Gar-
barni Kraków 6:1. Wynik otworzył Eryk Ceglarz, który zanotował 
później klasycznego hat-tricka. Bramkę na 4:0 dołożył z karnego Ka-
mil Karcz – a to wszystko jeszcze przed przerwą. W drugiej części gry 
goście z Krakowa strzelili na 4:1, ale ostatnie słowa należały do Kamila 
Karcza i Dawida Nagiego, którzy ustalili wynik na imponujące 6:1. 
W międzyczasie nie obyło się też jednak bez potknięć. Tym bardziej 
dotkliwym była wyjazdowa porażka z Pcimianką Pcim 1:2, a ponie-
kąd wkalkulowanym przegrana 0:2 z liderem - Wieczystą Kraków. 
Co ciekawe, w meczu z naszpikowaną zawodowymi i doświadczo-

nymi na najwyższym szczeblu piłkarzami Wieczystą Beskid wcale nie 
był na straconej pozycji - krakowianie zdobyli prowadzenie dopiero 
w drugiej połowie z rzutu karnego. Później Patryk Drabik strzelił na 
1:1, ale arbiter dopatrzył się zagrania ręką i gola nie uznał, wobec cze-
go w samej końcówce miejscowi ustalili wynik na 2:0. 4 czerwca Be-
skid ograł Dalin Myślenice 3:0. Po trzydziestu jeden meczach Beskid 
miał na koncie 58 punktów, co dawało przewagę trzynastu oczek nad 
strefą spadku do nowej V ligi. To oznacza, że na przestrzeni ostatnich 
czterech spotkań nie ma już matematycznej możliwości, by andrycho-
wianie zajęli słabsze niż ósme miejsce, a pamiętajmy, że Beskid wciąż 
walczy o podium, plasując się na bardzo wysokiej trzeciej lokacie. 
Dzięki temu w przyszłym sezonie andrychowianie zagrają w nowej 
IV lidze, złożonej z zespołów z całej Małopolski. Rozgrywki mają li-
czyć aż 19 ekip.
Finisz sezonu przedstawia się następująco: Wiślanka Grabie (11 czerw-
ca o 18:00 na wyjeździe), Unia Oświęcim (15 czerwca o 17:00 na wy-
jeździe), Słomniczanka Słomniki (18 czerwca o 17:00 w Andrychowie).

gs

Zapewnili nową IV ligę
Dzięki uważnej grze w defensywie i skutecznej walce w ataku drużyna Beskidu Andrychów na kilka kolejek przed końcem sezonu jest 
już pewna miejsca w czołówce, które zapewni przepustkę do nowej, silniejszej, jednogrupowej IV ligi w przyszłym sezonie.

Juniorzy Beskidu długo czekali na pierwsze zwycięstwo w makrore-
gionie. Ziściło się ono w dość nieoczekiwanych okolicznościach, bo 
walkowerem za udział nieuprawnionego zawodnika ukarano Siarkę 
Tarnobrzeg - na boisku Beskid uległ 1:2, tracąc drugą bramkę w sa-
mej końcówce meczu. Pierwszy komplet podziałał na andrychowian 
motywująco, bo później Beskid zanotował zwycięstwa ze Starem Sta-
rachowice 2:1 po golach Michała Miśka i Karola Kozieła, a także z sil-
nym Podhalem Nowy Targ 3:2 (trafili Daniela Budka, Łukasz Wronka 
i Karol Janusiewicz). Potem,  czerwca, „nasi” przegrali z wiceliderem 
Resovią 1:2. Na kolejkę przed końcem Beskid miał na koncie dwa-
naście punktów i zajmował szóste miejsce, wyprzedzając zespoły ze 
Starachowic i Lublina. 

gs Fot. Grzegorz Sroka
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Andrychów, 20.05.2022
Zn.spr.: ZG.712.6.2022
Dotyczy: zmiany barwy krzewinek borówki czarnej i jodły
W nawiązaniu do Pana wiadomości z dnia 21 kwietnia 2022 r. dotyczącej zaob-
serwowanych zmian barwy krzewinek borówki czarnej oraz młodych drzewek 
jodłowych, Nadleśnictwo Andrychów informuje, że na terenie kilku leśnictw 
odnotowano ww. objawy. Materiał roślinny przesłano do analizy do Zespołu 
Ochrony Lasu w Opolu. Z otrzymanej w dniu 20 maja 2022 r. ekspertyzy ZOL 
wynika, że: na borówce czarnej stwierdzono zamieranie pędów borówki, którego 
sprawcą w tym przypadku  jest  patogen grzybowy Allantophomopsis lycopodi-
na oraz zdiagnozowano patogen Botrytis cinerea – sprawcę choroby zwanej szarą 
pleśnią. Nadesłane krzewinki borówki czarnej były silnie zgryzione przez jele-
niowate i uszkodzenia te mogły stać się wrotami infekcyjnymi dla zdiagnozowa-
nych patogenów. Nie wykluczono także przemrożenia części pędów. W obrazie 
mikroskopowym preparatów wykonanych z grzybni nie stwierdzono występo-
wania żadnego patogenu z rodzaju Phytophthora. Już wstępna ocena wizualna 
materiału roślinnego wykluczyła prawdopodobne występowanie Phytophthora, 
ponieważ korzenie, okolice szyi korzeniowej i dolne części pędów były żywe, nie 
posiadały martwic i nekroz. Na dostarczonych pędach jodły stwierdzono uszko-
dzenia i zamieranie igieł spowodowane przez czynniki abiotyczne zwane suszą 
mrozową. Pod koniec zimy, przy wysokiej temperaturze powietrza ruszyła we-
getacja, kiedy to jeszcze gleba była zmrożona, przez co woda potrzebna roślinom 
w procesach fizjologicznych była niedostępna.
 Z poważaniem Mateusz Branny p. o. Nadleśniczy/dokument podpisany elek-
tronicznie/

W Beskidzie Małym spotkamy 7 gatunków gadów, można tylko przy-
puszczać, że wąż Eskulapa i żółw błotny kiedyś tu występowały. Znam 
nawet relacje starszych ludzi, którzy twierdzą, że w dzieciństwie bawili 
się nad Roczynką żółwiami błotnymi. Współcześnie sytuacja gadów 
na naszym terenie jest bardzo trudna, teren jest intensywnie zabudo-
wywany, powstają liczne drogi, trasy zrywkowe, znikają łąki, polany, 
czyli tereny otwarte, dobrze nasłonecznione.  Do tego dochodzi obecny 
wśród mieszkańców przesąd, wynikający z niewiedzy, czy przesądów 
atawistyczny strach przed tymi zimnokrwistymi zwierzętami. Wielu 
reaguje na ich widok histerią i agresją, a w końcu zabiciem spotkanego 
węża, czy beznogiej jaszczurki. Tym bardziej nie uważamy przy pra-
cach ziemnych, budowlanych, na drogach i dlatego tak wiele z nich 
niepotrzebnie ginie! 
Z naszych gadów groźna jest tylko żmija zygzakowata, której jad jest 
niebezpieczny dla życia dzieci i ludzi chorych, czy szczególnie uczulo-
nych. Pozostałe gady nie mogą nam zrobić żadnej krzywdy, mogą jedy-
nie delikatnie skaleczyć, pobrudzić nieprzyjemną, cuchnącą substancją.  
Wszystkie są pożyteczne i pod ochroną gatunkową! W Beskidzie Ma-
łym szczególnie rzadki jest gniewosz plamisty, dla którego na terenie 
występowania powinno się tworzyć specjalne strefy ochrony.  Węże, 
w zależności od wieku, żywią się drobnymi bezkręgowcami, płazami, 
ptakami i ssakami, a same stanowią pokarm innych zwierząt takich jak 
ptaki drapieżne, bociany, jeże, lisy, borsuki itp. Są częścią, ogniwem 
wielu łańcuchów pokarmowych. Obecność gadów wpływa na bioróż-
norodność i świadczy, o jakości środowiska! Nie bójmy się gadów, a je-
żeli je spotkamy nie reagujmy gwałtownie, nie uciekajmy, a ostrożnie 
omijajmy, a tym bardziej nie zabijajmy! Pomóżmy im przetrwać!

Jan Zieliński

Strach ma wielkie oczy, ale…! Temat ciągle aktualny!
W Polsce występuje 10 gatunków gadów: 1 gatunek żółwia – żółw błotny; 5 gatunków jaszczurek – padalec zwy-
czajny, padalec kolchidzki (beznogie jaszczurki), zwinka (jaszczurka zwinka, jaszczurka zielona - w Polsce tylko 
jedno stanowisko), żyworódka(jaszczurka żyworodna); 4 gatunki węży – wąż Eskulapa (tylko w Bieszczadach), 
zaskroniec zwyczajny, gniewosz plamisty i żmija zygzakowata. 

Zrudziały borowiny... /cd./

To odpowiedź na moje zgłoszenie, że coś dziwnego dzieje 
się z borowinami w naszych lasach i alarmujący sygnał, że 
nie będzie borówek do naszych pierogów czy na placek. Na 
szczęście okazało się, że to jeszcze nie jest najgorszy czynnik 
patogenny z rodzaju Phytophthora, a dwa patogeny grzy-
bowe dobrze znane w naszym kraju Allantophomopsis 
lycopodina oraz Botrytis cinerea zwany szarą pleśnią.  Na 
szczęście to za dużo powiedziane, bo choć ten pierwszy jest 
znany z borówki brusznicy to nie stwierdzano go na borów-
ce czarnej. Drugi jest znanym szkodnikiem wielu upraw ro-
ślin jadalnych, a sprzyjają mu czynniki mikroklimatyczne, 
na które w uprawach mamy wpływ.  Znane są również 
środki chemiczne, którymi można te grzyby zwalczać. Co 
jednak w przypadku naszych, dziko rosnących borowin, jak 
zachowa się Allantophomopsis lycopodina w naszych gó-
rach w tym roku, czy nadal będzie je niszczył? Na to pytanie 
nie mamy jeszcze odpowiedzi i pozostaje nam obserwacja 
i czekanie na tegoroczne zbiory. Można też zadać pytanie, 
czy zbieranie borówek nie ułatwi przenoszenia tego grzyba 
do naszych plantacji, ogródków i czy to nie będzie powód 
do zmartwień? Czekam na dalsze informacje o grzybie Al-
lantophomopsis lycopodina!`
Nadleśnictwu Andrychów należą się podziękowania za 
szybką reakcję, choć to dotyczyło głównie borówki, która 
dla LP, jest raczej chwastem utrudniającym zalesianie niż 
źródłem smacznej jagody.

Jan Zieliński

Jaszczurka zwinka (samiec) w Zagórniku

Żmija zygzakowata w Roczynach
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