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Otrzymały je tak organizacje jak ZHP i Miej-
ska Rada Seniorów, jak i grupy wolontariac-
kie, nauczyciele języka polskiego i rosyjskie-
go oraz indywidualne osoby. Niosły one 
i niosą nadal zróżnicowaną pomoc. Niektó-
rzy wyjeżdżali z darami do Ukrainy, inni 

prowadzili punkty z bezpłatną żywnością 
i odzieżą, nauczyciele zajęli się nauczaniem 
języka polskiego przybyszów zza wschod-
niej granicy. Byli i tacy, którzy organizowali 
zrzutki po apelach w Radiu Andrychów, na 
przykład na artykuły gospodarstwa domo-
wego. Tych form pomocy było więcej. Wśród 
wyróżnionych znalazła się także grupa Ukra-
inek pomagających na miejscu, w gminie 
Andrychów, swoim rodakom. Pod listami 
z podziękowaniami podpisani są burmistrz 
Tomasz Żak oraz konsul generalny Ukrainy 
w Krakowie Wiaczesław Wojnarowskyj. Pod 
jednym, sporządzonym w języku ukraińskim, 
podpisany jest tylko konsul, bo adresatem był 

burmistrz. Sporo ciepłych słów od burmistrza 
usłyszała dyrektor jego gabinetu Agnieszka 
Gierszewska, która jest koordynatorką po-
mocy z ramienia Urzędu Miejskiego. Podczas 
pierwszej fali napływu uchodźców wojennych 
musiała zapomnieć o życiu prywatnym.
Tomaszowi Żakowi podczas uroczystości 
rozłożonej na dwie tury towarzyszyli prze-
wodniczący Rady Miejskiej Roman Babski, 
zastępca burmistrza Wojciech Polak i wice-
przewodnicząca RM Dorota Magiera. Prze-
wodniczący dziękując zebranym za zaanga-
żowanie podkreślał, iż obecna ceremonia nie 
kończy pomocy dla braci z Ukrainy…

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Podziękowania dla wolontariuszy
Bez mała osiemdziesiąt okolicznościowych listów z podziękowaniami i bezpłatnych biletów na andrychowskie 
baseny wręczono 29 czerwca w Urzędzie Miejskim wolontariuszom, którzy bezinteresownie zaangażowali się 
w niesienie pomocy Ukraińcom. 
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Andrychowska orkiestra najlepsza 
na prestiżowym festiwalu!
To ogromny sukces Miejskiej Orkiestry Dętej "Andropol" Andrychów. W dniach 23-26 czerwca 2022 w Miastecz-
ku Galicyjskim w Nowym Sączu odbył się 44. finał Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY, 
w którym udział wzięło 1200 muzyków z całego województwa!

33 orkiestry dęte wyłonione w drodze eliminacji po-
wiatowych w Ryglicach, Nowym Targu, Osielcu, 
Nowym Wiśniczu, Limanowej i Wieliczce przygo-
towały niezwykłą muzyczną ucztę, na którą złożyła 
się prezentacja orkiestr w marszu oraz różnorodne re-
pertuarowo koncerty. Zmaganiom zespołów bacznie 
przysłuchiwała się Komisja w składzie: ppłk dr hab. 
Stanisław Strączek – przewodniczący, st. chor. sztab. 
Konrad Borycki, dr Waldemar Groń, ppłk Leszek 
Mieczkowski, kpt. Stefan Żuk, która jednogłośnie 
przyznała Grand Prix 44. Festiwalu ECHO TROM-
BITY 2022 Miejskiej Orkiestrze Dętej „Andropol” 
Andrychów pod dyr. Łukasza Zaborowskiego. Jest 
to pierwsze w historii Festiwalu zwycięstwo dla or-
kiestry z powiatu wadowickiego – przekazują orga-
nizatorzy. Warto dodać, że orkiestra z Andrychowa 
zdobyła też nagrodę w kategorii „Za najlepsze wyko-
nanie marsza na estradzie” za wykonane marsza „Na 
szczytach Karpat”. Gratulujemy naszym muzykom!

oprac. rf Fot. Kinga Ptak | MCK Sokół

Rondo ma znaleźć się na skrzyżowaniu ul. Krakow-
skiej (DK52) z ul. Biała Droga. Jak przekazał nam 
burmistrz Andrychowa Tomasz Żak, 24 czerwca 
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie pod-
pisano decyzję (ZRID), dzięki której firma odpo-
wiedzialna za budowę Galerii Andrychów może 
przystąpić do prac.

Powstanie ronda to element towarzyszący budowie galerii. Jej 
inwestor ma sfinansować przebudowę skrzyżowania. Skom-
pletowanie całej dokumentacji spoczywało na gminie Andry-
chów. Andrychowski samorząd zadbał o to, by inwestycji nie 
zaniechano. Firma, która wybudowała galerię wpłaciła gminie 
depozyt notarialny na budowę ronda w wysokości 3 milionów 
złotych.

Prace przy przebudowie skrzyżowania mają ruszyć wkrótce.
rf

Jest pozwolenie 
na budowę 
ronda przy 
Galerii Andrychów

27 czerwca wręczono certyfikaty w XI edycji Ogólnopol-
skiego Programu Certyfikacji „Samorządowy Lider Eduka-
cji”. Gala Finałowa Programu zgromadziła licznych gości: 
samorządowców, naukowców, studentów, ludzi mediów 
i biznesu. Gminie Andrychów wręczono aż cztery odzna-
czenia: Certyfikat złoty, Wyróżnienie nadzwyczajne, Cer-
tyfikat Samorządowy Lider Edukacji i Certyfikat Menadżer 
Sukcesu w Oświacie dla dyrektora Gminnego Zarządu 
Oświaty w Andrychowie Andrzeja Szafrańskiego.

Andrychowska oświata 
po raz kolejny doceniona!

Nagrody odebrali dyrektorzy dwóch szkół, który reprezentowali andry-
chowską oświatę – Zbigniew Grabowski (ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie) 
oraz Janusz Uznański (ZSS w Sułkowicach-Łęgu).
Konkurs „Samorządowy Lider Edukacji” służy wyróżnianiu samorzą-
dów, które najlepiej w Polsce realizują zadania z zakresu polityki oświa-
towej. Nagradzane przez Komisję Certyfikacyjną gminy, powiaty i samo-
rządne województwa to jednostki, w których polityka oświatowa jest ze 
wszach miar nowoczesna, zorientowana na przyszłość, prowadzona we-
dług wysokich standardów jakościowych. Nasi Laureaci to samorządy, 
które warto promować, prezentować opinii publicznej, podawać za wzór 
do naśladowania dla innych jednostek terytorialnych – krajowych i zagra-
nicznych. Gminy i Powiaty certyfikowane w Konkursie są wizytówkami 
polskiej samorządności – czytamy w opisie konkursu.

rf
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Obrady, które jak zwykle miały miejsce w Urzędzie Miejskim i były trans-
mitowane w Internecie poprowadził przewodniczący Rady Roman Bab-
ski. Na początku przyjęto porządek obrad i protokół z poprzedniej sesji. 
Potem Wojciech Polak, zastępca burmistrza przedstawił sprawozdanie z 
działań burmistrza w okresie międzysesyjnym. O wszystkich tych zda-
rzeniach pisaliśmy na naszych łamach i omawialiśmy je w radiu. Kilkoro 
radnych odniosło się do tego wystąpienia.
Radny Krzysztof Kubień zapytał najpierw o kolejny certyfikat „Lidera 
Edukacji” i o to, ile on kosztował gminę. Wiceburmistrz poinformował 
radnego, że była to kwota 5.100 zł. Radny pytał też o wysokość dodatku 
motywacyjnego dla nauczycieli, który jego zdaniem został krzywdząco 
obniżony z 9-12 proc. do 5 proc. Radny chciał wiedzieć, kto taką decyzję 
podjął. Do tego głosu dołączyła też radna Alicja Studniarz. Głos zabrał 
Andrzej Szafrański, dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty i wyjaśnił 
radnym, jak to jest zapisane w regulaminie: 9-12 proc. dotyczy naliczania 
ogólnej kwoty na ten dodatek do pensji. Natomiast wysokość zależna jest 
od decyzji każdego dyrektora. Radny Kubień domagał się też wyników 
spółek gminnych (na ostatni dzień 2021 roku), podano mu je po przerwie: 
ZGK - strata w wysokości 194 tys. zł, ZWiK - zysk 978 tys. i AEC – strata 
1 mln 91 tys. zł.  
Tematy dnia
Kolejnym punktem było bezpieczeństwo publiczne. Gośćmi Rady byli 
komendanci policji, straży miejskiej oraz straży pożarnej. Radni już na 
komisjach zapoznali się z ich raportami, a na sesji przyszedł czas na za-
dawanie pytań. jednak radni ograniczyli się do podziękowań za dobrą 
pracę wszystkich służb i wysoki poziom bezpieczeństwa, jaki jest dzięki 
ich pracy. W imieniu Państwowej Straży Pożarnej głos zabrał st. Bryg. Pa-
weł Kwarciak, komendant JRG w Wadowicach. Podziękował władzom 
Andrychowa za dobrą współpracę i wyraził zadowolenie, że minęła pan-
demia i znowu można się spotykać na sesjach.
Podczas omawiania tematu bezpieczeństwa radni otrzymali też informację 
na temat działalności Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które 
przedstawił Krzysztof Wójcik kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich.
Po kilkunastominutowej przerwie Rada zajęła się drugim ważnym punk-
tem tej sesji: przyjęciem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Andrychów na lata 2022-2030”. Projekt ten, wraz z opiniami instytucji 
nadrzędnych przedstawiła Ewa Rohde-Trojan, kierowniczka Wydziału 
Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa. Na Sali obecni też byli przed-
stawiciele firmy, która na zlecenie władz opracowała program – Zakładu 
Analiz Środowiskowych Eko-projekt z Ustronia. Do tego punktu odniósł 
się tylko radny Andrzej Powroźnik, który zapytał, dlaczego część z rapor-
tem o stanie środowiska nie uwzględnia zanieczyszczeń, jakie jego zda-
niem czynią latające nad Andrychowem samoloty. Wyjaśniono mu, że nie 
ma takiego monitoringu i w związku z tym nie ma też żadnych danych. 
Radni jednogłośnie przyjęli „Program ochrony środowiska”.
Inne uchwały  
Kolejną uchwałą było wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości położonej 
w Andrychowie przy ul. Tkackiej 88 i przyznania pierwszeństwa w naby-
ciu lokalu mieszkalnego jego obecnym najemcom. Jak wyjaśniła Barbara 
Krzyżak, kierowniczka Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościa-
mi. Wyjaśniła, że omawiana nieruchomość ma dwa lokale. Jeden z nich 
użytkuje 10-osobowa rodzina, która wyremontowała go, wymieniła okna i 
dokonała termomodernizacji. To ta rodzina ubiega się o przyznanie pierw-
szeństwa. Drugi lokal, jest pusty i wymaga remontu – będzie wystawiony 
do sprzedaży w przetargu. Radni jednogłośnie zgodzili się na sprzedaż.
Podobna była kolejna uchwała, ale dotyczyła tylko dzierżawy na czas 
nieoznaczony z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta 
sama nieruchomość.
Następnie radni podjęli uchwałę określającą średnią cenę jednost-
ki paliwa w Gminie Andrychów na następny rok szkolny 2022/2023.  

Tu niektórzy radni mieli wątpliwości, czy aby ustalenie tej stawki nie jest 
przedwczesne w czerwcu, bo do września ceny paliw, jak widać to w dzi-
siejszych tendencjach, mogą być diametralnie różne. 
Jeszcze większa dyskusja miała miejsce przy przyjęciu przez Gminę An-
drychów zadania publicznego - planowania, organizacji i zarządzania 
lokalnym transportem zbiorowym na linii komunikacyjnej Andrychów 
– Kocierz SPA. Chodziło o zlecenie przewoźnikowi organizacji komu-
nikacji autobusowej do ośrodka na Kocierzu. Kilkoro radnych wyrażało 
opinie na temat wywiązywania się przewoźnika z dotychczasowej umo-
wy, a także stawek za tzw. „wozokilometry” oraz realizacji umowy z tym 
przewoźnikiem. Ale ostatecznie, 12 głosami „za” zdecydowano się utwo-
rzyć tę linię.
Po kolejnej przerwie radni ustalili wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla 
strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestni-
czyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu 
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, Gminę i inne upraw-
nione podmioty
Korekty budżetowe
Potem dokonano zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2022 
rok –  oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów 
na lata 2022-2032. Ten projekt przedstawiła Skarbniczka Gminy Andry-
chów Dorota Żywioł, a jednym z ważniejszych punktów zmian w budże-
cie było przyjęcie zwiększenia subwencji oświatowej o 1 mln 800 tys. zł. 
Następnym punktem było oświadczenie w sprawie odmowy uwzględ-
nienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miej-
skiej w Andrychowie. Kierownik Wydziału Architektury i Urbanistyki 
Konrad Zadora wyjaśnił, że przedmiotem jest tu działka w Targanicach, 
której nowy właściciel kwestionuje jej przeznaczenie w planie miejsco-
wym. A jest ona zakwalifikowana, i to już dużo wcześniej – jako ziemia 
rolna (częściowo leśna). Właściciel działki domaga się jej przekwalifiko-
wania, ale nie zrobił tego w czasie, gdy plan był wyłożony i można było 
składać do niego wnioski. 
Później Rada przyjęła treść obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały nr LI-515-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 
27 września 2018r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowa-
dzania ścieków na terenie Gminy Andrychów. Informacje wprowadza-
jąca przedstawiła Ewa Rohde-Trojan, kierowniczka Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Następnym punktem były wolne wnioski, oświadczenia. W tym momen-
cie radny Krzysztof Kubień odczytał w swoim imieniu i imieniu radnej 
Alicji Studniarz oświadczenie, w którym odnosili się do wymiany zdań 
z burmistrzem podczas majowej sesji. Nie posiadamy treść tego oświad-
czenia.   
Sesję zamknęły komunikaty i informacja, że następna Sesja Rady Miejskiej 
w Andrychowie odbędzie się we wrześniu.                                                         n

Czerwcowa Sesja Rady Miejskiej
Głównym tematem ostatniej przed wakacjami Sesji Rady Miejskiej było bezpieczeństwo w gminie Andrychów. Rad-
ni przyjęli też Program Ochrony Środowiska na lata 2022-2030. Gorące dyskusje wywołały tylko sprawy bieżące. 
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Do tej pory, jak zawsze, andrychowskie wodociągi napełniane są 75 procentach z 
własnych ujęć na Wieprzówce. Reszta, blisko 25 procent pochodzi z wodociągu 
AQUY z Kobiernic, a więc z Soły. Niewielka część bywa kupowana też z ujęcia elek-
trociepłowni. 
Jak mówi prezes Jan Mrzygłód, obecna susza spowodowała ogromne braki wody w 
andrychowskiej rzece i dlatego sto procent wody będzie w najbliższym czasie kupo-
wane od AQUY. Choć woda ta jest 2,5-krotnie droższa, to nie dotyczy to odbiorców 
– obowiązują ustalone wcześniej stawki.
Gdzie może być spadek ciśnienia wody: 
- w Targanicach na osiedlu Wawrzynówka i na Brzezińskiej,
- w Inwałdzie na Spacerowej,
- w Sułkowicach Bolęcinie na Zbożowej,
- w Zagórniku na Młyńskiej.
We wszystkich innych miejscach woda popłynie w kranach tak jak zwykle. A dla-
czego w wyżej wymienionych miejscach może być kłopot? Otóż tam system pomp 
może nie nadążać – zwłaszcza w godzinach szczytu poboru. Poza tym okresem bę-
dzie normalnie.
Prezes ZWiK apeluje do mieszkańców tych obszarów, aby pobierali wodę w rozsąd-
nych ilościach i myśleli o sąsiadach, którzy też jej potrzebują.                                       mn 

Nim doszło do głosowań zapoznano się ze sprawozdaniami starosty 
z działalności międzysesyjnej, Powiatowego Urzędu Pracy ze stanu 
bezrobocia oraz sytuacji Ukraińców na rynku pracy, a także   Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie. Radni pozytywnie wypowiadali 
się o działalności PCPR i poparli starania dyrektor Barbary Pindel – 
Polaszek o zwiększenie obsady etatowej, a to w związku z wieloma 
nowymi zadaniami, dołożonymi przez władze centralne. To ważne 
także dla mieszkańców naszej gminy, którzy korzystają w sporej licz-
bie z usług i pomocy tej placówki.
Istotna dla andrychowian jest też przyjęta jednogłośnie i bez dyskusji 
uchwała o pozbawieniu ulicy Włókniarzy (na zdjęciu) statusu drogi 
powiatowej. Jak napisano w uzasadnieniu trakt ten o długości ponad 
900 metrów nie spełnia ustawowych kryteriów dotyczących dróg po-
wiatowych, bo nie łączy gminy Andrychów ze stolicą powiatu ani nie 
łączy gmin w obrębie powiatu. To typowa droga wewnątrzmiejska. 
Włókniarzy stanie się zatem najprawdopodobniej drogą gminną. Sta-
nie się to 1 stycznia 2023 roku. A to oznacza, że administrację nad tym 
traktem od Starostwa Powiatowego przejmie andrychowski Urząd 
Miejski.
Zarząd Powiatu uzyskał jednogłośnie wotum zaufania, a potem abso-
lutorium za 2021 rok. Głosowania poprzedziła projekcja filmu o doko-
naniach powiatowego samorządu. Niektórzy radni opozycji krytycz-
nie wypowiedzieli się o tym obrazie jako o materiale subiektywnym, 
prezentującym tylko dokonania. Zabrakło pokazania problemów  
i tego, czego się nie udało. Radny Jacek Jończyk, choć później głosował 
„na tak” dla Zarządu, określił film jako „lukrowane ciastko” i wygłosił 

swoisty, krytyczny koreferat. Dla odmiany reprezentujący gminę An-
drychów szef formalnie opozycyjnego klubu radnych PSL Tadeusz 
Sabat podziękował Zarządowi za pracę i dobrą realizację budżetu, ale 
też prosił, by zarządzający powiatem odpowiednio znosili krytykę  
i utyskiwania opozycji. Większość mówców chwaliło Zarząd Powiatu 
i atmosferę, jaką stworzono w działalności powiatowego samorządu 
tej kadencji.

jd Fot. Jacek Dyrlaga  

Powiatowe obrady: 
Absolutorium i Włókniarzy dla gminy Andrychów

W ostatnim dniu czerwca, zebrali się radni powiatowi na sesji, która obfitowała w różnorodność tematów. Głów-
nym punktem porządku obrad było udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu, ale pojawił się też akcent 
stricte andrychowski.

Przez suszę przechodzimy na wodę z AQUY
Z tego powodu w czterech miejscach gminy może być okresowy spadek ciśnienia w kranach, a w najgorszym wy-
padku chwilowy, ale dosłownie chwilowy brak wody. I to tylko w godzinach szczytu poboru wody. Jak zapewnia 
prezes ZWiK Jan Mrzygłód, mimo chwilowych spadków ciśnienia wody nikt nie zostanie bez niej. 
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W tym miesiącu Sejm przyjął nowelizację ustawy „Prawo wodne” 
oraz kilku innych, m.in. dotyczącej utrzymania porządku w gmi-
nach. Najważniejszym punktem tej nowelizacji jest uporządkowanie 
gospodarki ściekami, zgodnie z unijną dyrektywą – czego Komisja 
Europejska domaga się od Polski od kilku lat i groziła karami. Nie 
zapominajmy, że Unie dała Polsce ogromne dotacje na rozbudowę 
kanalizacji i oczyszczalni ścieków. I tak na przykład andrychowski 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji dostał dotację ponad 27 mln zł, do 
inwestycji, która ogólnie kosztowała 51 mln. Za te pieniądze zrobiono 
ponad 82 km kanalizacji i podłączono do niej ponad 5900 posesji. I to 
nie koniec, bo w ramach wspomnianej inwestycji gruntownie zmo-
dernizowano andrychowską oczyszczalnię ścieków.
Jednak pozostał jeden problem: szamba. Sieć kanalizacyjna obejmuje 
98 proc. obszarów określanych, jako „aglomeracyjne”, a to oznacza 
zagęszczenie liczby mieszkańców do 120 osób na jeden kilometr sie-
ci kanalizacyjnej. Tym samym pozostało jeszcze kilka tysięcy posesji 
poza tą siecią. Dziś w gminie Andrychów są to 3043 domy z szamba-
mi. Z danych, jakie udało się nam pozyskać wynika, że tylko niewielki 
procent ścieków z tych szamb trafia do oczyszczalni. Co się dzieje z 
resztą? Niech każdy sam poszuka sobie odpowiedzi, której nietrudno 
się domyślić, skoro bardzo zależało na tej nowelizacji Wodom Pol-
skim – pilnującym czystości naszych rzek.
Za nowelizacją głosował niema cały Sejm (429 posłów). Teraz, oczy-
wiście po zatwierdzeniu przez Senat nowe prawo trafi do podpisu 
prezydenta i potem wejdzie w życie. Jak będzie egzekwowane? Otóż 
każdy samorząd będzie zobligowany do sprawdzania posesji z szam-
bami, a co za tym idzie, jak właściciele pozbywają się tych nieczysto-
ści. I gmina musi to robić raz na dwa lata. W gminie Andrychów dzia-
łają cztery firmy asenizacyjne, które wywożą ścieki z szamb.
Kiedy wejdą do tego przepisy wykonawcze, dowiemy się, jakie cze-
kają nas kary za brak dowodów, że regularnie przepisowo opróżnia-
my swoje zbiorniki na ścieki.                                                                          n

Będą kontrole posesji 
z szambami
Jeśli nie jesteście podłączeni do kanalizacji i macie przy 
domu zbiornik na ścieki, czyli tzw. szambo, to zadbaj-
cie o umowę na wywóz tych nieczystości i róbcie to 
regularnie. Będą bowiem kontrole, które nowe prawo 
nakazuje robić władzom gmin – raz na dwa lata.

Spotkanie słuchaczy UTW z wykładowcą z Akademii Techniczno-
-Humanistycznej w Bielsku-Białej odbyło się w Miejskim Domu Kul-
tury. Otwarł je i przywitał gości Zbigniew Lot, prezes Zarządu UTW.
Prof. dr hab. Ernest Zawada jest absolwentem Akademii Sztuk Pięk-
nych, a na ATH – dziekanem Wydziału Humanistyczno-Społecznego 
i wykładowcą w Instytucie Pedagogiki.
Zanim rozpoczął swój wykład, wspomniał o swoich związkach  
z Andrychowem, gdzie przed laty w Zakładzie Doskonalenia Zawo-
dowego uczył… fryzjerstwa. No, nie do końca robienia fryzur, ale 
tworzenia ich rysunkowych projektów. Zatem uczył rysunku przy-

szłe mistrzynie grzebienia i nożyczek. Mile 
wspominał tamte czasy.
Swą opowieść o kanonie kobiecego piękna  
w sztuce rozpoczął od opisu tego, jak rozwija 
się ekspresja plastyczna u dzieci, jak w ich wy-
obraźni powstaje obraz świata i piękna. Wy-
kładowca przebiegł potem wszystkie epoki  
w sztuce, bogato ilustrując tę opowieść od cza-
sów do dziś i pokazując, jak zmieniały się na-
sze ideały kobiecej urody.    n Fot. Marek Nycz

Koniec akademickiego roku
Wykład profesora Ernesta Zawady o „Kanonach ko-
biecego piękna w sztuce” zamknął rok akademicki 
2021/2022 w Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Wszystko zaczęło się od tego, że wiosną tego roku tynki po raz kolejny 
zaczęły pękać i odpadać – najpierw u podstaw kolumn z tzw. baz, a 
potem wyżej aż do zwieńczenia, czyli głowicy. To wtedy zdecydowa-
no o usunięciu tynku i siatek zbrojących do samego rdzenia kolumn. 
- Nie wiemy, co się stało i co jest przyczyną tej sytuacji – mówiła nam 
wówczas Grażyna Kaczmarek z Wydziału Inwestycji i Drogownictwa 
Urzędu Miejskiego. – Ta odkrywka ma posłużyć wysuszeniu kolumn 
i zbadaniu ich stanu.
Teraz pracownicy z ZGK nakładają tynk na wszystkie czterech ko-
lumny. Jeszcze w tym tygodniu prace zostaną zakończone. Ostatni 
raz kolumny były remontowane ponad cztery lata temu i nie była to 
ich pierwsza renowacja. 

n Fot. Marek Nycz

Odnowa bibliotecznych kolumn
27 czerwca ruszyły prace renowacyjne kolumn podpie-
rających ganek Miejskiej Biblioteki Publicznej. Nowe 
tynki już są nakładane na podpory, które przez ostatnie 
sześć tygodni obsychały w wiosennych upałach. 
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REKLAMA

Absolutorium, i to jednogłośnie, otrzymali wszyscy członkowie Zarządu tj. pre-
zes Bogumiła Zacny – Sporysz i Agnieszka Brońka, Marek Ćwiękała (członek do 
30 VIII 2021 r.), Tomasz Mikołajek (od 1 IX ub. roku w Zarządzie). W ubiegłym 
roku ASM w bilansie zysków i strat wyszła na plus kwotą ponad 318 tys. zł. Po-
stanowiono ją przeznaczyć na wyrównanie niedoborów w kosztach eksploatacji 
w podziale na poszczególne bloki według metrażu. Prezes poinformowała, że 
o ile jeszcze ubiegły rok był w miarę dobry, to obecnie nadchodzą ciężkie czasu 
wynikające z inflacji (m.in. olbrzymi wzrost cen prądu, węgla, ogrzewania) oraz 
trwającej na Ukrainie wojny. Zapowiadane są dalsze podwyżki czynszów. War-
to dodać, że czynsze nie pokrywają kosztów eksploatacji i utrzymania lokali. 
ASM na szczęście prowadzi też działalność komercyjną (m.in. wynajem lokali, 
dostarczanie energii cieplnej), co pozwala na dodatni bilans. 
Emocje towarzyszyły projektowi uchwały dotyczącej obniżki diety członkom 
Rady Nadzorczej. Do tej pory szef RN otrzymywał 75 proc. najniższego wyna-
grodzenia, wiceprzewodniczący i sekretarz 50 proc., a członkowie tego gremium 
25 proc. Grupa członków spółdzielni zaproponowała pisemnie, by wynosiły: 
500 zł dla przewodniczącego, 400 zł dla wiceprzewodniczącego i po 300 zł dla 
członków. Pojawił się też inny projekt zgłoszony z sali obrad, by obniżyć staw-
ki procentowe do odpowiednio 60 proc. (przewodniczący), 40 proc. (wiceprze-
wodniczący i sekretarz), 20 proc. członkowie. Propozycja ta jednak nie mogła być 
procedowana, gdyż nie została zgłoszona zgodnie ze Statutem na co najmniej 15 
dni przez Walnym Zgromadzeniem. Przepadła też propozycja pierwsza, choć 
uzyskała większość wśród obecnych, ale wymagane było dwie trzecie i kilku 
głosów zabrakło. Wszystko zostaje więc po staremu, a są to już kwoty niemałe, 
znacząco obciążające ASM, bo najniższe wynagrodzenie ciągle wzrasta (obecnie 
wynosi nieco ponad 3 tys. zł). Jedyną oszczędnością jest zredukowanie liczby 
członków RN do jedenastu (wobec trzynastu w minionej kadencji). Radę Nad-
zorczą tworzą: Danuta Bańska, Zofia Bizoń, Maria Chmura, Paulina Gawron 
(przewodnicząca), Maria Łopusińska, Waldemar Najbor, Sławomir Nowak, 
Mirosław Pachel, Czesław Rajda (zastępca przewodniczącego), Włodzimierz 
Tkacz (sekretarz), Tadeusz Żmudka. 
ASM dysponuje obecnie 67 budynkami wielomieszkaniowymi, w których jest 
zameldowanych prawie 8 tysięcy osób. Najstarszy blok pochodzi z 1958 roku, 
a najnowszy z przełomu lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych. W 80 proc. 
budynki spółdzielcze zasilane są w ciepło z własnych źródeł. Sieć energetyczna 
ASM ma długość 10 kilometrów. 

jd  Fot. Jacek Dyrlaga

ASM z nową Radą Nadzorczą, 
wysokie diety pozostają
Do późnych godzin wieczornych obradowało 27 czerwca Walne 
Zgromadzenie Członków Andrychowskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej. Jednym z głównych punktów zebrania było udzielenie 
absolutorium członkom Zarządu za 2021 rok oraz wybór Rady 
Nadzorczej na trzyletnią kadencję.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej ASM w komplecie

To mieszkający w Roczynach nauczyciel języka angiel-
skiego w wadowickim Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego nr 2 czyli popularnym „Mecha-
niku”. Dał się on też poznać jako popularyzator m.in. 
kajakarstwa. Jak dowiedzieliśmy się od wicestarosty 
Beaty Smolec, był jedynym kandydatem na stanowisko 
dyrektora Bawełnianki. Kadencje rozpocznie 1 września. 
Dotychczasowa szefowa placówki, Grażyna Gwoździe-
wicz, nie mogła ubiegać się o ponowny wybór, gdyż 
uzyskała ocenę dobrą za swoją działalność, a tylko osoby 
z notami bardzo dobrymi mogą stawać do konkursu. 

jd

Bawełnianka po konkursie: 
Jest kandydat na dyrektora

Komisja przeprowadzająca konkurs na dy-
rektora w Zespole Szkół nr 2 im. Św. Jadwigi 
w Andrychowie wyłoniła kandydata na szefa 
tej placówki. Jest nim Marek Babik. 

Czerwcowe dni były czasem pełnym radości i zabawy. 
W ramach tygodniowej imprezy zaprosiliśmy do udzia-
łu w ekologicznych zajęciach, warsztatach, mobilnym 
Escape Roomie, Rodzinnym Rajdzie Rowerowym, im-
prezie plenerowej oraz bezpłatnych seansach kinowych.

Źródło: DK w Kętach

„Kwietne Dni EKO-Dziecka 
z GAZ-SYSTEM
W dniach od 30 maja do 5 czerwca 2022 
r. mieliśmy przyjemność zaprosić wszyst-
kie dzieci i młodzież z całymi rodzinami do 
udziału w „Kwietnych Dniach EKO-Dziecka 
z GAZ-SYSTEM”.
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Jak wynika z informacji podpisanej przez dyrektora WSP Piotra Kopijasza, 
od kilku lat w Polsce wdrażana jest reforma opieki psychiatrycznej, która 
zakłada intensywny rozwój psychiatrii środowiskowej przy jednoczesnym 
odchodzeniu od leczenia stacjonarnego, zamkniętego. Efektem tych działań 
jest tworzenie kolejnych ośrodków, które mają za zadanie przetestowanie 
nowoczesnego modelu opieki nad pacjentem z zaburzeniami psychiczny-
mi. 
Jeden z takich ośrodków zostanie utworzony przy Wojewódzkim Szpitalu 
Psychiatrycznym w Andrychowie pod nazwą Centrum Zdrowia Psychicz-
nego i obejmie swoją opieką ponad 190 tys. dorosłych mieszkańców powia-
tów: wadowickiego i suskiego.
- Osoba, pragnąca skorzystać z pomocy Centrum, powinna w pierwszej kolejno-
ści zgłosić się do Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego (tzw. PZK), w którym 
bez zapisów oraz bez skierowania będzie mogła uzyskać fachową pomoc i wsparcie 
psychologiczne  - czytamy w piśmie od dyrektora. - Do PZK można przyjść oso-
biście lub z bliską osobą, można również uzyskać poradę przez telefon. W miejscach 
tych dyżurują specjaliści w godz. 8:00-18:00, we wszystkie dni robocze. Specjali-
sta, po zebraniu wywiadu stworzy plan leczenia. Jeśli przypadek zostanie uznany 
za pilny, leczenie wystartuje nie później niż 72 godziny od konsultacji w Punkcie 
Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym. Będzie dostosowane do potrzeb pacjenta i „uszyte 
na miarę” w taki sposób, aby rozwiązywało problemy, z którymi boryka się pacjent. 
Może się okazać, że będzie potrzebna konsultacja z psychiatrą, terapia prowadzona 
przez psychologa (indywidualna lub grupowa), leczenie w trybie dziennym lub le-
czenie domowe oparte na wizytach w domu pacjenta i terapeutycznej pracy z nim 
oraz jego rodziną. W przypadkach nagłych, wymagających hospitalizacji, Centrum 
zaproponuje opiekę całodobową w szpitalu.  
Planowany termin otwarcia Centrum Zdrowia Psychicznego w Andrycho-
wie to 1 września br. Jednocześnie dyrekcja nadal prowadzi rekrutacje i za-
prasza do współpracy:
Lekarzy specjalistów dziedzinie psychiatrii 
Lekarzy rezydentów w dziedzinie psychiatrii 
Psychoterapeutów 
Terapeutów zajęciowych 
Terapeutów środowiskowych 
Specjalistów terapii uzależnień 
Psychologów 
Asystentów zdrowienia 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod tel. nr 33 875 75 72.

jd Fot. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie

Centrum Zdrowia Psychicznego 
powstaje w Andrychowie
Przy Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrycho-
wie powstaje Centrum Zdrowia Psychicznego. Co to takie-
go? O odpowiedź poprosiliśmy dyrekcję lecznicy.

Gmina Andrychów może pochwalić się obecnie pięcioma uta-
lentowanymi olimpijczykami należącymi do wojewódzkiej 
czołówki. Oto oni i ich opiekunowie. Jagoda Radke z SP nr 2 
w Andrychowie, laureatka Małopolskiego Konkursu Biolo-
gicznego. Jej opiekunką jest Anna Góra – Kowalówka. Marty-
na Kozłowska z SP nr 5, laureatka Małopolskiego Konkursu 
Języka Angielskiego, przygotowana przez nauczycielkę Alek-
sandrę Migdałek. Alicja Oboza z ZSS w Inwałdzie, laureatka 
Małopolskiego Konkursu Historycznego pozostająca pod 
opieką Jolanty Kamińskiej. Karol Pilch z SP nr 4 w Andrycho-
wie, laureat Małopolskiego Konkursu Chemicznego – opie-
kunka – Zofia Kun. Dawid Grzybczyk również z „Czwórki”, 
laureat Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego – opie-
kun Mariusz Mikunda. Dodajmy, że nagrodami dla uczniów 
były laptopy. Specjalnym listem gratulacyjnym przewodniczą-
cego Rady Miejskiej został wyróżniony wicemistrz Polski nie-
pełnosprawnych Bartek Sekuła oraz jego mama.
Odchodzący wyróżnieni nauczyciele to: Małgorzata Kain-
ka (wicedyrektor ZSS w Inwałdzie), Renata Adamczyk (na-
uczycielka SP nr 2 w Andrychowie), Aleksandra Bury (ZSS 
w Sułkowicach-Łęgu), Joanna Bury (SP nr 2 w Andrychowie), 
Małgorzata Łysoń (ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie), Bernadeta 
Pabiś (ZSS w Sułkowicach-Łęgu), Barbara Rusin (ZSS w Inwał-
dzie), Beata Wrona (SP nr 2 w Andrychowie), Grażyna Zieliń-
ska (ZSS w Inwałdzie). Nagrody, dyplomy i kwiaty wręczyli 
wyróżnionym burmistrz Tomasz Żak, przewodniczący Rady 
Miejskiej Roman Babski, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
Dorota Magiera oraz dyrektor Gminnego Zarządu Oswiaty 
Andrzej Szafrański.  Część artystyczną pięknym śpiewem wy-
pełniła Agata Kasprzak, uczennica ZSS w Sułkowicach-Łęgu.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Oświatowe nagrody 
rozdane w magistracie
23 czerwca w Urzędzie Miejskim odbyła się uro-
czystość w szczególny sposób podsumowująca 
mijający rok szkolny. Przekazano nagrody laure-
atom konkursów przedmiotowych, ich opieku-
nom, a także zasłużonym nauczycielom przecho-
dzącym na emeryturę.

Obyło się bez niespodzianek. W OPP szefową zostanie Sylwia 
Kolber, a w roczyńskim ZSS Andrzej Kojder. Obydwoje byli do-
tychczas szefami tych placówek. Nie mieli kontrkandydatów.

jd

Nowi, „starzy” dyrektorzy
Komisja konkursowa zakończyła postępowanie, 
mające na celu wyłonienie dyrektorów Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie oraz Zespołu 
Szkół Samorządowych w Roczynach.
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Głównym celem programu jest popularyzacja polskiej nauki oraz pielęgnowanie pamięci 
o wybitnych, polskich naukowcach (np. Ignacego Łukasiewicza – wielkiego, polskiego wy-
nalazcy, pioniera przemysłu naftowego nie tylko w Polsce, ale i na świecie) oraz poszerzanie 
wiedzy w zakresie polskiej myśli naukowej w sposób atrakcyjny i dostosowany do wieku 
i możliwości uczniów klasy pierwszej.
Projekt realizowany był od 1 października 2021 r. do 31 maja 2022 r. Składał się z ośmiu eta-
pów dotyczących: podróży badawczych i nawigacji, początków lotnictwa, mózgu, nauki i in-
formacji, badań przyrody, wielkich konstrukcji i maszyn prostych, badania przeszłości , przy-
szłości i kosmosu oraz wynalazków Ignacego Łukasiewicza. W szkole założone zostało Koło 
Naukowe: „Być jak Ignacy”.  Uczniowie klasy 1a przez osiem miesięcy zdobywali i pogłębiali 
swoją wiedzą doskonale się przy tym bawiąc. Podczas dodatkowych zajęć w ramach koła na-
ukowego dzieci w twórczy i aktywny sposób, odkrywać będą tajemnice otaczającego świa-
ta angażując w tym celu wszystkie swoje zmysły. Dzięki prowadzonym doświadczeniom 
i eksperymentom poznają różne zjawiska fizyczne i chemiczne, jednocześnie przekonując się, 
że nauka może być fantastyczną zabawą i niezapomnianą przygodą.
Pierwszoklasiści mieli za zadanie rozwiązać zagadkę tajemniczego zniknięcia bohatera pro-
gramu – Ignacego. By rozwikłać tę tajemnicę oraz ukończyć zadania z ośmiu etapów tema-
tycznych, uczestnik do każdego z etapów wprowadzał odcinek, przedstawiający kolejny frag-
ment historii poszukiwań Ignacego. 
Co się stało z bohaterem programu? Ignacy został odnaleziony na Księżycu! Przygoda klasy 1a 
również dobiegła końca. Młodym naukowcom z Roczyn udało się zdobyć 12 miejsce w Polsce 
zdobywając tym samym Tytuł Naukowej Szkoły Ignacego dla swojej szkoły. Oprócz tego 
wywalczyli również 3 000 zł, które przeznaczą na naukowe wycieczki.
Opiekunowie koła naukowego: Katarzyna Gurdek-Wojewodzic, Joanna Kosar

Źródło: ZSS w Roczynach

„Być jak Ignacy” – Tajemnicze zniknięcie Ignacego

Uczniowie szkoły w Roczynach z klasy 1a otrzymali tytuł Naukowej Szkoły 
Ignacego w ramach VI edycji ogólnopolskiego programu „Być jak Ignacy” 
– Tajemnicze zniknięcie Ignacego, realizując innowację pedagogiczną pod 
tym samym tytułem.

Celem Konkursu było rozbudzenie wśród 
uczniów zainteresowania historią swojej ro-
dziny, regionu, kraju oraz świata, rozwijanie 
zainteresowań poszukiwaniami genealogicz-
nymi oraz popularyzacja wiedzy na temat ar-
chiwów i pracy z materiałami archiwalnymi. 
Konkurs polegał na wykonaniu pracy pla-
stycznej, przedstawiającej dzieje własnej ro-
dziny na tle historii Polski i świata. Konieczne 
było ukazanie historii rodziny, obejmującej 
minimum 4 pokolenia oraz uzupełnienie jej 
kopiami metryk, dokumentów, fotografii 
i pamiątek. - Jesteśmy pod wrażeniem ogromu 
pracy Artura, który zdobył I miejsce w kategorii 
„Taśma chronologiczna” – mówi opiekunka 
Artura, p. Monika Dudka.

Źródło: mp – SP nr 4 w Andrychowie

Artur Puta zwycięzcą

Artur Puta z klasy 5b Szkoły Podsta-
wowej Nr 4 w Andrychowie został 
zwycięzcą Ogólnopolskiego Kon-
kursu Historyczno-Genealogiczne-
go „Poszukiwacze Przodków”.

W turnieju udział 
wzięli ucznio-
wie z czterech 
szkół: SP nr 2 
w Andrychowie, 
PSP w Brzezince, 
CKZiU w Andry-
chowie oraz andry-
chowskiego I LO. 
Po zaciętej walce 
pełnej głębokich 
wdechów na po-
dium stanęli:
I miejsce – Łukasz 
Sordyl (I LO An-
drychów)
II miejsce – Gabrie-
la Rusinek (PSP w Brzezince)
III miejsce – Łukasz Żmij (I LO Andrychów).
- Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy umiejętności gry w szachy pod wodą oraz MOSKiT 
Andrychów za pomoc w zorganizowaniu turnieju – czytamy w informacji LO. Przypomnijmy, że 
organizatorką i pomysłodawczynią turnieju jest Magdalena Kubalka-Pluta.

Źródło: I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie

II Turniej Szachów Podwodnych

7 czerwca na Krytym Basenie w Andrychowie odbyła się druga edycja Mię-
dzyszkolnego Turnieju Szachów Podwodnych organizowanego przez Liceum 
Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz MOSKiT Andrychów. 

REKLAMA
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Przyznanie medalu poprzedza kompleksowa procedura, któ-
ra sprawdza i weryfikuje postawę żołnierza i jego rodziców. 
Medal „Za zasługi dla obronności kraju” jest odznaczeniem 
wojskowym nadawanym przez Ministra Obrony Narodo-
wej. Według ustawy z dnia 21 kwietnia 1966, stanowi uznanie 
dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się 
do rozwoju i umocnienia obronności kraju. Wraz z medalem 
wręczana jest legitymacja. W spotkaniu z wyróżnionymi ro-
dzicami udział wzięli: burmistrz Andrychowa Tomasz Żak, 
Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich Krzysztof Wój-
cik oraz przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień 
w Oświęcimiu ppłk. Zbigniew Pustułka.

ap Fot. Anna Piotrowska

Dumni rodzice z medalami
10 czerwca, w Urzędzie Miejskim wręczono medale „Za zasługi dla Obronno-
ści Kraju”. Decyzją Ministra Obrony Narodowej otrzymali je mieszkańcy naszej 
gminy, którzy wychowali co najmniej troje synów, służących w Wojsku Polskim.

Srebrne medale  
za „Zasługi dla  

Obronności Kraju”  
otrzymali:

Marianna Biczak;
Anna Kopytko;

Krzysztof Mikołajko;
Małgorzata Mydlarz;
Stanisław Mydlarz;

Maria Osowska.

Goprowcy po raz kolejny urządzili dzień 
otwarty. Pokazali sprzęt, zaprezentowali 
specyfikę działalności ratunkowej w górach, 
szkolili w zakresie udzielania pierwszej po-
mocy przy użyciu fantoma oraz zapewnili 
moc atrakcji dla najmłodszych. Ratownicy 
przygotowali trening wspinaczkowy dla dzie-
ci w postaci mobilnej ścianki wspinaczkowej, 
która cieszyła się wielkim zainteresowaniem! 
Wszystkim uczestnikom wydarzenia serca 
skradły psy ratownicze, których umiejętności 
mogliśmy oglądać w przygotowanych poka-
zach. Całemu wydarzeniu towarzyszyła pięk-
na pogoda i oczywiście sceneria. 

ap Fot. Anna Piotrowska 

III Dzień Otwarty 
GOPR za nami
Tłumy osób pojawiły się 12 czerwca 
pod Groniem Jana Pawła II, a w Rzy-
kach Jagódkach przed południem 
ciężko było znaleźć miejsce do par-
kowania. 

Zmiana dotyczy przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 
117:
- w km 27,848 w Inwałdzie w ciągu ulicy Kolejowej,
- w km 28,120 w Inwałdzie w ciągu ulicy Zagórnickiej,
- w km 28,492 w Inwałdzie w ciągu ulicy Zagórnickiej,
- w km 29,452 w Inwałdzie w ciągu ulicy Spacerowej.
Planowany termin zakończenia prac mających na celu zmianę katego-
rii przejazdów kolejowo – drogowych to 15.07.2022 r.

Źródło: PKP PLK S.A

Inwałd. Utrudnienia 
na przejazdach kolejowych
PKP Polskie Linie Kolejowe informują mieszkańców 
o rozpoczęciu prac mających na celu zmianę katego-
rii przejazdów kolejowo-drogowych z kategorii D na 
kategorię C oraz zmianę sposobu kierowania ruchem 
drogowym, za pomocą samoczynnych systemów prze-
jazdowych wyposażonych w sygnalizatory świetlne oraz 
rogatki zamykające ruch drogowy na czas przejazdu po-
ciągów.

Zgon nastąpił na 
Majorce w wy-
niku nieszczęśli-
wego wypadku 
podczas pływania 
w morzu. Jako 
burmistrz odegrał 
bardzo ważną rolę 
w kontaktach obu 
naszych miejsco-
wości. To on wraz 
z burmistrzem Tadeuszem Woźniakiem podpisali umowę o part-
nerstwie Isny i Andrychowa. Informacja o zgonie Przyjaciela An-
drychowa dotarła do nas za pośrednictwem Doris Graenert, współ-
przewodniczącej Grupy Partnerskiej Isny – Andrychów. Zmarłego 
strona niemiecka określa jako „ojca partnerstwa” naszych miast.

jd i jz Fot. Archiwum Isny

Odszedł ojciec partnerstwa 
Isny – Andrychów
Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość z partner-
skiego Isny. W wieku 77 lat zmarł były burmistrz tego 
miasta Manfred Behrning. 
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Na odkrytym Basenie Kąpielowym w Andrychowie (Al. 
Wietrznego 6) od godz. 9.00 do godzin wieczornych, od-
bywały się VI Międzynarodowe Zawody Pływackie o Pu-
char Burmistrza Andrychowa 2022 śladami Wojciecha 
Wojdaka, których organizatorem jest Uczniowski Klub 
Sportowy „Victoria” Kozy. Mieszkańcy w tym czasie 
mogli korzystać z basenu, z wyłączeniem niecki spor-
towej. 
Żar lał się z nieba – basen wypełniony po brzegi  kibicami. 
Zaparkowanie samochodu przed kąpieliskiem było nie 
lada wyzwaniem. Wyniki rywalizacji na naszej stronie 
internetowej: radioandrychow.pl

VI Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza

18 czerwca 2002 – po raz szósty basen kąpie-
lowy w Andrychowie stał się areną między-
narodowych zmagań pływackich, w których 
wzięło udział ponad 300 uczestników z 40 
klubów z 8 województw. 

Tegoroczne wakacje w Mini Zoo Kucyk w Inwałdzie rozpoczęliśmy 
kilka dni wcześniej. Wakacyjny sezon otwarliśmy Turniejami Siat-
kówki Plażowej, któremu patronował Powiat Wadowicki. Wicestaro-
sta Beata Smolec, objęła to wydarzenie Patronatem Honorowym. 
Podziękowania należą się również Janowi Szewczykowi, Andrzejowi 
Szafrańskiemu oraz Michałowi Woźniakowi (siatkarzowi, który ze 
swoim Team’em bardzo często trenuje na naszym nowopowstałym 
boisku), którzy pomogli w organizacji pierwszego takiego turnieju, 
dziękujemy. 10 czerwca odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce 
Plażowej Dziewcząt. Warunki pogodowe początkowo nie rozpiesz-
czały zawodniczek i nie sprzyjały rozgrywaniu meczów, lecz później 
pojawiło się „okienko pogodowe”. Sędziowali nauczyciele poszcze-
gólnych placówek, których gościliśmy. 
I miejsce zdobyły dziewczęta z I Liceum Ogólnokształcącego im. Ma-
rii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie, II miejsce zdobyły dziewczęta 
z I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity w Wadowicach 
a III miejsce zajęły dziewczęta z Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Andrychowie. Serdecznie gratulujemy! Chłopcy, 
bierzcie z nich przykład! 
15 czerwca odbył się I Turniej Siatkówki Plażowej dla Szkół Podstawo-
wych. W tym dniu mieliśmy zaszczyt gościć placówki z Andrychowa, 

Inwałdu, Choczni i Wieprza. W rozgrywkach brały udział dziewczęta 
i chłopcy. Warunki atmosferyczne w tym dniu były po prostu idealne. Sę-
dziował Wiktor Badowski, młody pasjonat siatkówki plażowej. I miejsce 
zajęła Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Andrychowie, 
II miejsce Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Andrycho-
wie, a III miejsce zajął Zespół Szkół Samorządowych w Inwałdzie. 
Chcielibyśmy serdecznie podziękować dyrekcji i nauczycielom 
za zmotywowanie uczniów do aktywności fizycznej, dziękujemy 
uczniom, którzy w pocie czoła walczyli w turniejach. Ogromne po-
dziękowania należą się również naszym Sponsorom za ufundowanie 
poczęstunku dla uczestników, upominków oraz głównych nagród, 
dziękujemy z całego serca! 
ZŁOTYM SPONSOREM boiska do siatkówki plażowej jest: Bistro-
&Noclegi nad Basenem w Andrychowie. GŁÓWNYMI SPONSO-
RAMI atrakcji zostali: Manila – wynajem kolejek turystycznych /
rękodzieło; Alpakarnia Poczesna; CMC food Inwałd; Sordyl Ubez-
pieczenia Andrychów; Maz-Gaz Maciej Mazgaj w Andrychowie; 
Inex Inwałd; Bryzek Wyroby Hutnicze Stal Nierdzewna Wieprz; Kse-
ro-Grafix Andrychów; Molo Resort Osiek; Ka-Trans Adam Smaza 
Frydrychowice; Park Miniatur i Średniowieczna Warownia Inwałd; 
Dinolandia i Ogród Jana Pawła II Inwałd; Sklep z zabawkami Tomi-
ko Andrychów; Elpida Inwałd; Naturalnie smaczne mięso i wędliny 
Bąk Wieprz; Jurex Skład materiałów budowlanych i opału Targanice; 
Restauracja Beskidzka Andrychów; Kawiarnia Dzień dobry Andry-
chów; Scarpe-esclusive Italy; Gospodarstwo Dudek Zagórnik; Trans-
port Drewna Spider Marek Pająk Barwałd Dolny; Energylandia – naj-
większy Park Rozrywki w Polsce.
Zabawa była wyśmienita!!! Gorąco zapraszamy do korzystania 
z naszej nowe atrakcji – boisko do siatkówki plażowej czeka! Wię-
cej informacji: www.agrokucyk.pl, www.atrakcjewadowice.pl, tel. 
604 580 616. Zapraszamy do Mini Zoo w Inwałdzie!

Źródło: Mini Zoo Kucyk w Inwałdzie

BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ w Mini Zoo w Inwałdzie 
– NOWA ATRAKCJA!

Nasze nowe przedsięwzięcie wspierał Grzegorz Fijałek – olimpijczyk, brązowy medalista Mistrzostw Europy 2013 
z Klagenfurtu oraz w 2016 w Biel/Bienne. Służył nam swoją fachową wiedzą, doradzał przy wyborze sprzętu, 
motywował do działania, za co bardzo dziękujemy! Nie zapomnijcie, że w okresie wakacji będą organizowane 
rozgrywki z udziałem Grzegorza Fijałka.
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Absolwent „Kotarbina”
 
Dima Ivanchenko, młody Ukrainiec, jest technikiem organizacji rekla-
my. Zawodu uczył się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego przy ulicy Starowiejskiej. A to dzięki wsparciu swojego 
wujka wówczas pracującego w naszym mieście oraz zarazem piłka-
rza Beskidu. Przez cztery lata mieszkał z nim i jego rodziną, bardzo 
dobrze opanował język polski. My poznaliśmy go w redakcji jako 
ucznia odbywającego praktykę w Nowinach Andrychowskich i Ra-
diu Andrychów. Zdolny, pilny, perfekcyjnie wykonujący zlecane za-
dania. Stał się współautorem audycji radiowych i dużego materiału 
prasowego. Pięknie potrafił opowiadać o rodzinnym Mariupolu, jego 
historii, walorach turystycznych i pięknej plaży. W szkole zaprzyjaź-
nił się z Alkiem Świdowskim. Stali się superkolegami, a sprawdzian 
tych relacji przyniosło samo życie, gdy dzieliła ich odległość ponad 
1370 kilometrów i bariera w postaci wojennego frontu.

Wojenne życie w Mariupolu

Po ukończeniu „Kotarbina” Dima zdecydował się na powrót do ojczy-
zny w 2020 r. Zresztą wiele covidowych miesięcy spędził już u siebie, 
na zdalnym nauczaniu. Wpadł jeszcze na jedną dobę do Andrycho-
wa, w czerwcu ubiegłego roku, by zdać ostatnie egzaminy. Ugościł go 
wtedy Alek, bo wujek zamieszkał już gdzie indziej w Polsce. Młody 
Ukrainiec przyznawał, że w Mariupolu nie jest zbyt bezpiecznie, bo 
niedaleko od miasta stacjonowały wojska samozwańczej, tak zwanej 
Demokratycznej Republiki Donieckiej oraz wspierający je Rosjanie. 
Niemniej jednak Dima zaryzykował. - Raz strzelali, raz nie, człowiek 
do tego się przyzwyczaja jak to tak trwa pięć lat – wyjaśnia.  Tam zało-
żył rodzinę, 1 września ubiegłego roku urodziła mu się córka. Zdołał 
kupić mieszkanie w bloku, w którym mieszkają też jego rodzice, miał 
dobrą pracę w międzynarodowym koncernie produkującym słody-
cze, awansował nawet na stanowisko kierownika działu sprzedaży.

- 23 lutego słyszeliśmy już pierwsze wybuchy – wspomina Dima 
Ivanchenko. - Nikt jeszcze nie przypuszczał, że stanie się najgorsze, 
choć też coś się czuło. Wiele osób przyszło się modlić na główny plac. 
W pracy było normalnie, przygotowywaliśmy plany na następny 
dzień. 24 lutego o czwartej rano zadzwonił do mniej dyrektor firmy 
i powiedział, żeby przekazać innym, że nie pracujemy. Zapytałem go: 
„dlaczego?”. On powiedział, żebym zobaczył do internetu. Zrozumia-
łem – zaczęła się wojna. Wszyscy w firmie myśleliśmy, że potrwa to 
kilka dni do poniedziałku...
Nadzieje na szybki koniec działań wojennych nie sprawdziły się. Kto 
mógł opuszczał Mariupol. Na stacjach benzynowych brakowało pali-
wa. Ludzie rzucili się na zakupy do sklepów. Cena chleba wzrosła z 20 
aż do 180 hrywien. Do 9 marca na osiedlu, gdzie mieszkał Dima i jego 
rodzina nie działo się nic tragicznego. Słychać było tylko z oddali od-
głosy walk. Przerwano jednak dostawy prądu, gazu i ogrzewania, nie 
działały sieci telefonii komórkowej. - Ciepłe posiłki przygotowywali-
śmy przed blokami na ogniskach – mówi Dima. Gdy nasz bohater wraz 
z ojcem wracali do domu, to przeleciały obok nich pociski artyleryjskie, 
które trafiły w sąsiedni blok i o mały włos gruzy niszczonego obiektu 
nie zasypały obu mężczyzn. Od tego czasu było już tylko gorzej. Obok 
bloku Dimy pociski zmieniły w pobojowisko plac zabaw i zabiły pięcio-
ro dzieci, pobliski parking przypominał złomowisko.
W pewnym momencie na osiedlu nie było wody. Trzeba było chodzić 
po nią z pojemnikami transportowanymi na ręcznych wózkach do 
oddalonego o 5 kilometrów jeziora. Wtedy po raz drugi nasz absol-
went „Kotarbina” umknął śmierci, gdyż i tam spadały bomby. Wrócił 
wtedy bez wody. Ludzie zaczęli cierpieć głód. Zaczął się nocny szaber 
w magazynach z żywnością. Potem, już rano nikt nie przeszkadzał 
w zabieraniu stamtąd pożywienia.  Dima i jego rodzina skorzystali 
z tego i być może dlatego jakoś przeżyli. Jego mieszkanie jak i cały 
blok ominęły pociski czy bomby, ale powylatywały okna i drzwi. 
W sąsiedztwie jednak widać niemal sam gruz. W mieście przestały 
działać karty płatnicze, także bankomaty. Kto nie miał gotówki, to 
praktycznie został bez pieniędzy.

Ze zniszczonego Mariupola do Andrychowa
Rosyjskie pociski świstały obok niego, sąsiednie bloki na osiedlu, gdzie mieszkał, są zniszczone. Po wodę musiał 
chodzić 5 kilometrów. Nie bez problemów wrócił pod koniec czerwca do Andrychowa, bo w rodzinnym Mariu-
polu nie ma dla niego życia. Z miasta pozostało niewiele.
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Rosjanie wkraczają

Po 25 marca na osiedle wkroczyli Rosjanie. 
Boje toczyły się o każdy blok, o każdy obiekt, 
o każdą piwnicę. Po porażce Ukrainców za-
częły się nowe rządy. - Najgorsi początko-
wo byli nawet nie Rosjanie, a ci z Republiki 
Donieckiej – relacjonuje Dima. - Jak oni się 
zachowują, jak mówią, to była masakra. Mó-
wią ci, że cię zastrzelą i im za to nic nie bę-
dzie. Nie mogłem wcześniej wyjechać z Ma-
riupola, bo nawet nie wiedziałem którędy 
bezpiecznie jechać. Na szczęście miał kontakt 
z koleżanką, która wyjechała nieco wcześniej 
do cioci w Estonii i opowiedziała mu, jak się 
wydostała z Mariupola. Wcale to jednak ła-
twe nie było. Należało zdobyć przepustkę, 
przejść filtrację i trochę okłamywać okupan-
tów. Nie wchodząc w dalsze szczegóły Dima 
i jego teściowie udawali początkowo, że jadą 
do pracy w Rosji. Na pewno atutem była też 
kilkunastomiesięczna córeczka. Okupanci 
i administracja samozwańczej republiki ina-
czej patrzyli na taką rodzinę. Pojechali do An-
drychowa na dwa samochody. Przeszli mnó-
stwo szczegółowych kontroli. Ulgę poczuli, 
gdy znaleźli się w Estonii. W sumie pokonali 
ponad 3700 km.

Siła przyjaźni

Alek Świdowski po wybuchu wojny starał się 
skontaktować z przyjacielem. Udało się to po 
miesiącu. Dima musiał wychodzić na ostatnie 
piętro bloku, by złapać zasięg. Gdy tylko do-
wiedział się, że kolega z rodziną chce przyje-
chać do Andrychowa, podjął próby organiza-
cji pomocy. Dima zapożyczył się na podróż, 
zwłaszcza na paliwo. Musiał korzystać też ze 
względu na córeczkę z płatnych noclegów. 
Pieniądze zdobył przez znajomego z Hisz-
panii. Próby pomocy z Polski podjęte przez 
Alka nie powiodły się z powodu procedur 
bankowych. Po przyjeździe Alek zorganizo-
wał jednak zbiórkę „kasy” dla przyjaciela, 
ugościł go i rodzinę w swoim domu. Poma-
ga na każdym kroku.  W Urzędzie Miejskim 
niemal od ręki udało się załatwić „powitalne” 
300 zł, potem PESEL dla żony i będzie także 
500+. Teraz, gdy zamykamy obecne wydanie 
Nowin Andrychowskich, szukają dla Dimy 
pracy i docelowego miejsca zamieszkania 
dla niego i rodziny. Sprawdza się powiedze-
nie, że „prawdziwych przyjaciół poznaje się 
w biedzie”.
- Czy wróci kiedyś nasz bohater do Mariupo-
la? -Na pewno nie na stałe – odpowiada. - Je-
śli będzie w ogóle kiedykolwiek możliwość, 
to pojadę odwiedzić rodziców, którzy zostali 
w Mariupolu, bo mają tam swoich rodziców 
czyli moich dziadków, już starszych i ktoś się 
musi nimi opiekować.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Najwięcej czasu poświęcono planowanej rozbudowie o dwie kondygnacje jednego z pawilo-
nów Szpitala Powiatowego w Wadowicach. Inwestor czyli Zespół Zakładów Opieki Zdrowot-
nej pozyskał spore dotacje na ten cel, ale przedstawiciele starostwa poprosili samorządowców 
gminnych o dołożenie się do przedsięwzięcia. Jak poinformowała nas wicestarosta Beata Smo-
lec, niektórzy włodarze wykazali się większym a inni mniejszym entuzjazmem w deklara-
cjach finansowych. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż dziesięć gmin powiatu wadowickiego 
byłoby gotowych wyłożyć w sumie 3 miliony złotych. - Ostateczne decyzje w takich sprawach po-
dejmą rady gmin – przypomina wicestarosta. - Burmistrzowie i wójtowie mogą jednak przekonywać 
radnych. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele dyrekcji ZZOZ, którzy zadeklarowali 
udział w sesjach rad gmin, jeśli to będzie konieczne.
Po powrocie z forum zapytaliśmy burmistrza Andrychowa Tomasza Żaka, jaką złożył dekla-
rację w sprawie dołożenia się naszej gminy do inwestycji. Przyznaje on, że występował jako 
pierwszy, bo reprezentuje gminę na „A”, rozpoczynającą alfabet. - Moja wypowiedź była krótka, 
szpital jest naszym wspólnym dobrem – relacjonuje burmistrz. – Nie wyobrażam sobie, aby ktoś nie 
zadbał o tak ważne miejsce na mapie powiatu. Zaapelowałem do koleżanek i kolegów samorządowców, 
aby nawet nie dyskutowali na ten temat. Burmistrz chce, aby gmina Andrychów wyłożyła na roz-
budowę szpitala kwotę jednego miliona złotych i będzie przekonywał radnych, aby właśnie 
taką sumę zarezerwowali w przyszłorocznym budżecie. Tomasz Żak podkreśla przy tym, że 
wadowicka lecznica rozwija się dobrym kierunku, świadczy coraz więcej usług, i to na wyso-
kim poziomie, a rozbudowa pomoże we wprowadzaniu kolejnych świadczeń. Przypomina 
też, iż mieszkańcy gminy Andrychów obok Wadowic stanowią największą rzeszę pacjentów 
szpitala powiatowego.

jd

Andrychów wesprze rozbudowę 
powiatowego szpitala
30 czerwca odbył się konwent burmistrzów i wójtów powiatu wadowickie-
go. Głównym tematem spotkania były inwestycje w służbie zdrowia. 

Doposażenie „Kotarbina” robi wrażenie. Powstały dwie nowe pracownie dydaktyczne: eko-
nomiki transportu oraz maszyn i urządzeń CNC wyposażone w profesjonalny sprzęt.
Projekt unijny pn. „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II” 
realizowany jest w CKZIU w Andrychowie w okresie od 1 września 2020 roku do 30 września 
2023 roku. Ogólna kwota dofinansowania z tytułu realizacji Projektu „ ACKZiU II” to 4 755 
560, 02 zł.

rf Fot. Robert Fraś

Nowy sprzęt w CKZiU
10 czerwca nastąpiło oficjalne otwarcie nowych pracowni zawodowych 
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie. 
W szkole pojawili się oficjele oraz przedstawiciele firm i instytucji z którymi 
placówka na co dzień współpracuje.
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Na skraju dwóch cywilizacji
Ten kadr pochodzi z krótkiego filmu, w którym gospodarz imprezy - krakowskie Centrum Kongresowe ICE, przy-
pomina zdarzenie z 14 czerwca br. Jestem na tym zdjęciu zaledwie małą, białą kropką. Siedzę wysoko, gdzieś tam 
pod kongresowym niebem i z tej perspektywy próbuję objąć wzrokiem setki osób, które przybyły tu na spotkanie 
z Olgą Tokarczuk, by posłuchać rozmowy o jej najnowszej książce, „Empuzjon”. 

Wzruszał i zadziwiał mnie fakt, że taka masa 
ludzi stawiła się w Centrum Kongresowym 
z powodu literatury. W chwili, gdy upajałam 
się niezwykłym widokiem, nadszedł SMS. 
Koleżanka informowała mnie o planowanej 
likwidacji „Księgarni Marczyńskiego”. Prze-
czytałam, ale nie uwierzyłam. 
Nie chciałam uwierzyć. 

Co rusz jakiś sklep w Andrychowie się otwie-
ra, zamyka, zmienia lokalizacje. Nigdy nie 
absorbowało to mojej uwagi ani nie budziło 
emocji. Z „Księgarnią Marczyńskiego” jest 
inaczej. I to z kilku powodów. 
Są w Andrychowie dwie placówki handlowe 
wierne swojej tradycji; branży i lokalizacji. 
Mijają dziesięciolecia od chwili ich założenia, 
a one TRWAJĄ! Piekarnia u Frysia piecze 
chleb od 1877 roku, a Księgarnia Marczyń-
skiego sprzedaje książki od roku 1937. Czas 
ingeruje jedynie w zmiany na stanowiskach 
kierowniczych. 
Gdy Bolesław Marczyński, w realności 56, za-
kładał swoją księgarnię, miał 21 lat. W 1947 
roku przeniósł ją do sąsiedniej realności 57 
(dziś Rynek 4), do swojego, dopiero co zaku-
pionego domu. Wspominam o tym dlatego, 
że urządzone przez niego w tamtym czasie 
sklepowe wnętrze, jest wciąż tym samym 
wnętrzem, co nadaje mu nieco  muzealnego 
charakteru.   
Starsi andrychowianie pamiętają lekcje pro-
wadzone w księgarni na temat historii książ-
ki pisanej. Wykład prowadził pan Bolesław. 
Wspomagał się kolorowymi  tablicami, które 
wiszą do dzisiaj na frontowej ścianie.
Zatem… komu historia miasta, w którym 
mieszka, nie jest obojętna, temu trudno sobie 
nawet wyobrazić, że miejsca tak bardzo w tę 
historię wpisaną, mogłyby przestać istnieć.

Mój sentyment do księgarni przy Rynku 4 
wynika z osobistych wspomnień. Być może 
moja fascynacja malarstwem zrodziła się 
właśnie wtedy, gdy będąc licealistką sta-
łam przed oknem wystawowym wpatrzo-
na w okładkę albumu z obrazami Edwarda 
Muncha. Album kosztował 50 zł, moje mie-
sięczne kieszonkowe wynosiło 10 zł. Zbie-
rałam aż uzbierałam. Gdy kupowałam tego 
Muncha, byłam szczęśliwa! Dziwiło mnie, 
że pan Bolesław nie skacze z radości, jak ja. 
Z lat 80. pamiętam natomiast budzik, który 
o szóstej rano wzywał „do Marczyńskiego”, 
do kolejki! Nigdy się nie wiedziało, jaki tytuł 

albo jakiego autora „rzucą”, ale się czekało. 
Od 2014 roku „Księgarnia Marczyńskiego” 
stała się domem dla napisanych przeze mnie 
książek oraz innych lokalnych wydawnictw. 
Lokalne… znaczy  niszowe. Czy teraz będzie 
znaczyło… bezdomne?
Przy Rynku 4 mogłam czasem spotkać się 
z czytelnikami i pogawędzić sobie z nimi. 
Tam przekonałam się, jaką bezcenną warto-
ścią jest bezpośredni kontakt z odbiorcą.
Dlatego SMS, który znalazł mnie w Centrum 
Kongresowym bardzo mnie przybił.  - Naj-
wyraźniej złotówka pokazała środkowy pa-
lec  słowu, ekonomia - kulturze – pomyśla-
łam sobie. Ale w rozmowie z Olgą Tokarczuk 
pojawił się niuans, którego w ogóle sobie 
nie uświadamiałam. I to on, obok obciążeń 
podatkowych, rosnących cen prądu, gazu, 
papieru, druku, może okazać się decydujący 
o być albo nie być dla książek i księgarni.

O losie pisanym księgarniom, podobnym 
„Księgarni Marczyńskiego”, mówił  w grud-
niu 2018 roku, w Parlamencie Europejskim, 
Krzysztof Warlikowski - polski reżyser, prze-
wodniczący jury 12. edycji prestiżowego, eu-
ropejskiego konkursu literackiego, Prix du 
livre Européen. W długim przemówieniu, 
analizującym problemy kultury i polityczne 
konsekwencje jej upadku, powiedział między 
innymi:

Pamiętam, jak za czasów komunizmu w Polsce 
książki były dobrem najwyższym. Stało się po nie 

w wielkich kolejkach, zdobywało. Nakłady ów-
czesne w porównaniu z dzisiejszymi były wręcz 
niewyobrażalne, a jednak książek brakowało. Po-
lowało się na klasykę i nową literaturę, sterczało 
się w kolejkach na przykład po pierwsze wydanie 
dramatów Becketta. Wierzyło się, że pewna baza 
książek daje nam dostęp do europejskich kodów 
kultury, utrzymuje nas w Europie. Minęło niewie-
le czasu i książki straciły swoją rangę i znaczenie. 
Czytelnictwo zaczęło gwałtownie maleć, a książki 
zamieniać się w produkty. Poradniki wypełniły 
półki sieciowych księgarń, a prawdziwe księgarnie 
zaczęły znikać. I tak, nieodpowiedzialnie acz intere-
sownie, doszliśmy do dna. (…) Dzisiaj blisko 40% 
Polaków nie rozumie tego, co czyta, a kolejne 30% 
rozumie w niewielkim stopniu. Co dziesiąty absol-
went szkoły podstawowej nie potrafi czytać. Aż 10 
milionów Polaków (ok. 25%) nie ma w domu ani 
jednej książki. Analfabetą funkcjonalnym jest co 6 
magister w Polsce. 6,2 miliona Polaków znajduje 
się poza kulturą pisma, czyli nie przeczytało NIC, 
nawet artykułu w brukowcu. 40% Polaków ma 
problemy z czytaniem rozkładów jazdy czy map 
pogodowych. To są dane tak niewiarygodne, że aż 
zabawne. A jednak napawają grozą.

„I po ptokach” – rzekł mój znajomy, gdy ko-
bieta, z którą żył lata, pewnego dnia spako-
wała się i trzasnęła drzwiami. I „Po piśmie” – 
rzekł Jacek Dukaj. Do eseju tego autora, o tym 
właśnie tytule, nawiązywała podczas spo-
tkań z czytelnikami także Olga Tokarczuk. 
- Wydaje mi się, że żyjemy na skraju dwóch cy-
wilizacji. Tej zorientowanej na język i tej, która 
przechodzi na komunikowanie się obrazami. (…) 

Źródło: Facebook ICE Kraków Congress Centre
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Obraz zaczyna pełnić funkcję języka – mówiła w Kra-
kowie.
Zaś we Wrocławiu zastanawiała się nad losem swo-
ich książek:
- Kultura pisana się kończy. (…) Zastanawiam się, ile 
jeszcze te nasze książki będą czytane? Te książki, które są 
w postaci papierowej, w postaci e-booków, czyli te zanu-
rzone w piśmie. Bo z punktu widzenia rozwoju ludzkości, 
ta kultura pisma jest bardzo młoda. To jest moment. To 
jest mgnienie. Odkrycie Gutenberga to jest 400 – 500 lat 
czytania książek, od kiedy się one zdemokratyzowały. Cała 
ta literatura, którą wynalazł człowiek, to jest cud! Ale 
jednocześnie powstają inne media, powstają inne sposoby 
przekazywania doświadczenia.  

Zachwyt nad architekturą wnętrza Centrum Kon-
gresowego, wzruszenie wywołane liczną obecno-
ścią miłośników książek ulotniły się zupełnie, gdy 
dotarło do mnie to, o czym mówiła pani Olga; żyję 
na skraju dwóch cywilizacji. Jak kostki domina upa-
da znany mi świat. Mój świat. 
Upada pismo, literatura, książki, małe księgarnie… 
Upadnie człowiek? 
Nie wiem, dlaczego postawiłam pytajnik, skoro 
jestem przekonana do kropki… To przekonanie 
wynika z doświadczania różnych aspektów naszej 
codzienności, z braku zainteresowania decydentów 
zmianą stanu rzeczy w przestrzeni edukacji i kultu-
ry (wręcz stwarza się problemy ambitnym teatrom, 
festiwalom literackim, stacjom radiowym…).  To 
przekonanie wynika również z rozmowy prof. Ry-
szarda Koziołka – literaturoznawcy z panią Olgą – 
literaturotwórcą, podczas której rozważali wpływ 
na umysłowość człowieka nie grzeszącej nachalno-
ścią literatury w kontekście osaczającej nas zewsząd 
propagandy. 

Olga Tokarczuk: Propaganda proponuje nam świat 
absolutnie czarno-biały. Tam nie ma momentu, żeby się 
zastanowić co wybrać… Wszystko jest już wyjaśnione. 
Przygotowane są odpowiedzi na wszelkie możliwe wa-
rianty. Propaganda (w tym propaganda rosyjska, jak to 
teraz widzimy) daje gotowca. Gotowca dla uśpionego 
umysłu, który nie jest w stanie się obronić przed taką pro-
stą wizją świata. 
W jakimś sensie literatura robi dokładnie coś odwrotnego. 
Dobra literatura nie daje żadnych odpowiedzi. Literatura 
stawia pytania i traktuje odbiorcę jako człowieka otwarte-
go, który myśli, który podejmuje jakieś decyzje, u którego 
uruchamia jakiś proces intelektualny i emocjonalny. Lite-
ratura ci otwiera drzwi, a propaganda te drzwi zamyka. 

Upada pismo, literatura, książki, księgarnie… 
Upadnie człowiek? Nie wiem, dlaczego postawiłam 
pytajnik, skoro jestem przekonana do kropki. 
A może ten pytajnik jest wyrazem nadziei? Że pro-
paganda, komercja, kultura obrazu nie zabarykadu-
ją literaturze drogi do naszych emocji i umysłów? 
Że ludzi pisma będzie więcej i więcej, bo wreszcie 
odkryją, że przecież ta cała literatura, którą wynalazł 
człowiek, to jest cud!

Jadwiga Janus

Tuż po wojnie dostępność polskich 
książek była mocno ograniczona. Te, 
których Bolesławowi Marczyńskiemu 
nie udało się ukryć, okupanci wywieźli 
jako makulaturę do Czańca. Zbiory bi-
blioteczne Bobrowskich zostały spalone 
przed pałacem. W celu ułatwienia  do-
stępu do polskiej literatury, Bolesław 
Marczyński otworzył w swojej księgar-
ni (Rynek 4), wypożyczalnię książek. 
Aby „reanimować” zniszczone egzem-
plarze i udostępniać je ludziom, dodat-
kowo uruchomił w tym miejscu, intro-
ligatornię. Wypożyczalnia pełniła rolę 
pierwszej powojennej, andrychowskiej 
biblioteki i cieszyła się wśród mieszkań-
ców  dużą popularnością. Poniżej: opie-
czętowana książka z „Wypożyczalni 
Bolesława Marczyńskiego”.                    JJ

Ciekawostka

22 czerwca w Urzędzie Miejskim w Andrychowie oficjalne podsu-
mowano konkurs zorganizowany przez Zespół Szkół Samorządo-
wych w Sułkowicach-Łęgu pn. "Ekologiczne rozwiązania w mojej 
gminie - list oficjalny".

Do konkursu nadesłano kilkadziesiąt prac. Trzecie miejsce w konkursie zajęła Nadine 
Trójniak, drugie miejsce otrzymali Bartosz Sordyl i Magdalena Hajost a pierwsze miej-
sce w konkursie otrzymał Franciszek Babiński.

Młodzi mieszkańcy naszej gminy 
zaproponowali ekologiczne roz-
wiązania, które opisali w liście.
Dyplomy przekazali burmistrz 
Andrychowa Tomasz Żak, wi-
ceburmistrz Wojciech Polak, 
kierownik wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnic-
twa Ewa Rohde-Trojan, dyrek-
tor ZSS w Sułkowicach-Łęgu 
Janusz Uznański i nauczycielka 
Anna Bizoń.

rf Fot. Robert Fraś

Ławki solarne, ładowarki elektryczne 
i więcej zieleni



16

Nowiny Andrychowskie
czerwiec 2022

lne relacje

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

SPONSORZY:

Co świadczy o tym, że impreza była dobra? No właśnie! 
Jak myślicie? Nawet najlepszy zespół i najwykwintniej-
sze dania nie zastąpią nam przecież radości z przeby-
wania wśród ludzi, których darzymy sympatią! To wła-
śnie oni – nasi bliscy i przyjaciele są gwarancją dobrego 
humoru, uśmiechu i radości. Dobra muzyka, melodia  
i słowa płynące ze sceny są równie ważne, ale nigdy nie 
zagwarantują nam zabawy, dopóki będziemy sami! Na 
szczęście – przechodząc przez skąpany w słońcu Plac 
Mickiewicza można było dostrzec to coś, co dawało 
pewność, że czas spędzony razem z bliskimi jest tym, co 
dla nas najcenniejsze. (...)
Dni Andrychowa to święto wszystkich mieszkańców. 
No właśnie! Dla najmłodszych uczestników przygoto-
wano strefę rekreacyjną (dmuchańce), kąciki anima-
cyjne i warsztaty rysunku wraz z wystawą twórczości 
członków Stowarzyszenia Grupa Twórców MY. Tuż obok 
– młodzież i dorośli mogli spróbować swoich sił… i to 
dosłownie – mierząc się z elektronicznymi workami tre-
ningowymi oraz automatami mierzącymi siłę uderzenia. 
Strefa gastronomiczna zadbała o smaczne „co nieco”,  
a liczne stoiska z zabawkami o portfele rodziców. (...)
Tego popołudnia bawiliśmy się w międzynarodowym 
gronie. Oprócz przedstawicieli samorządu – Starosty 
wadowickiego Eugeniusza Kurdasa, Wicestarosty Beaty 
Smolec, Burmistrza Andrychowa Tomasza Żaka (który 
objął Dni Andrychowa patronatem honorowym), Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w Andrychowie Romana 
Babskiego, Wiceburmistrzów – Mirosława Wasztyla  
i Wojciecha Polaka oraz Radnych Rady Miejskiej w An-
drychowie – gościliśmy również przedstawicieli miast 
partnerskich Andrychowa z Holandii, Niemiec, Łotwy, 
Gruzji, Republiki Czeskiej, Włoch i Hiszpanii. (...)
Z dużej sceny ustawionej na Placu Mickiewicza – miesz-
kańców i gości powitał Kuba Bielecki. Zaopatrzony  
w dziesiątki upominków, paczek, voucherów i gadżetów  
– przygotowanych przez sponsorów i darczyńców – dwoił 
się i troił, wymyślając „trudne” pytania dla przybywającej 

publiczności, sprawdzając ich wiedzę muzyczną i poczu-
cie humoru. Towarzyszące mu pomocniczki – asystentki 
z CKiW w Andrychowie rozdały tego popołudnia prawie 
100 toreb i kopert, wraz z uśmiechami i życzeniami  
dobrej zabawy! (...)
W programie tegorocznego świętowania znalazły się wy-
stępy naszych, andrychowskich artystów – Andrychow-
skiej Kapeli Wujka Jaśka, która po nieodżałowanej stra-
cie lidera grupy przyjęła nazwę Andrychowskiej Kapeli  
imienia Wujka Jaśka, wielopokoleniowego Ludowego 
Zespołu Pieśni i Tańca ANDRYCHÓW, młodego, świet-
nie zapowiadającego się twórcy i wokalisty – KONRADA 
(który kiedyś tańczył i śpiewał właśnie w tym zespole!), 
oraz reaktywowanego po wielu latach zespołu muzycz-
nego KOLEKCJA, udowadniającego prawdziwość tytułu 
jednej z ciekawszych pozycji książkowych autorstwa  
Ernesta Hemingwaya. Oczywiście – nie zabrakło również 
gwiazd polskiej sceny muzycznej, prawdziwego muzycz-
nego deseru na finał zabawy, gdzie sercami mieszkań-
ców zawładnęli Mateusz Mijal oraz supergrupa Enej! (...)
Przeboje na koncercie sypały się jak z rękawa, śpie-
wane głośno razem z zespołem przez kilkutysięczną 
publiczność! Oprócz ogromnej dynamiki koncertu war-
to podkreślić bardzo dobrą realizację świateł i efektów 
scenicznych! Było nie tylko energetycznie ale również 
nostalgicznie, kiedy jeden z utworów zadedykowano 
Ukrainie i jej mieszkańcom. (...)
I ta właśnie, zróżnicowana, wyraźna, folkowo-rockowa 
nuta krążyła po andrychowskiej agorze aż do godziny 
23.00! (...)
Czy tegoroczne Dni Andrychowa były udane? Na to 
pytanie niech każdy z Was znajdzie swoją własną, je-
dyną odpowiedź, pamiętając, że jesteśmy w gronie tych 
szczęśliwców na świecie, którzy oprócz swoich wła-
snych, przyziemnych, codziennych – małych i dużych 
zmartwień nie mamy kłopotów, o jakich muszą myśleć 
nasi sąsiedzi...

25 czerwca 2022 (sobota). Wszystko zapięte na ostatni guzik! Kilka tygodni przygotowywań, mnóstwo osób 
zaangażowanych w realizację wydarzeń głównych oraz towarzyszących obchodom święta miasta – począwszy 
od organizatora – Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, przedstawicieli sponsorów, firm, organizacji 
i instytucji działających na terenie Gminy Andrychów i tych, które prężnie działają w całej okolicy! Udało się! 
Plac Mickiewicza od godziny 16.00 sukcesywnie zapełniał się mieszkańcami oraz gośćmi, którzy razem z nami 
chcieli się bawić przy dźwiękach muzyki w gronie przyjaciół i znajomych.

Jak szybko biegnie czas, dostrzegamy zwykle patrząc na dzieci. Wiele z tych,  
które uczestniczyło w I Bajkolandii (rok 2011) wkroczyło już w dorosłe życie. Tak, tak,  
od pierwszej imprezy minęło 12 lat! Dobrze pamiętamy to pierwsze w mieście  
wydarzenie, które stało się cykliczną imprezą andrychowskiej Kultury. 

Zanim Park Miejski wypełnił się dziećmi – organizator wydarzenia Centrum Kultury i Wypo-
czynku w Andrychowie zaprosił uczestników do obejrzenia spektaklu „Droga” w wykonaniu 
Teatru Ruchu FORMA z WDK w Inwałdzie. (...)
Po zakończonym spektaklu uczestnicy wydarzenia przy dźwiękach Orkiestry Dętej OSP 
Roczyny wraz z przybyłymi z całej Gminy delegacjami dzieci, rodziców, opiekunów, mło-
dzieży, organizacji, instytucji, stowarzyszeń, klubów sportowych, pedagogów… wyruszyli  
w barwnym korowodzie, aby w słoneczny, upalny dzień świętować, bawić się i miło spędzić 
czas. (...)
Po przejściu korowodu i uroczystym przecięciu wstęgi w Bramie do Bajkolandii, na scenie 
ustawionej w Parku Miejskim odbyło się uroczyste przekazanie przez Burmistrza Andry-
chowa Tomasza Żaka symbolicznego klucza do bram miasta. Na czas zabawy władzę nad 
miastem przejął Piotr Szatan, który wygrał konkurs na „Małego Burmistrza” organizowany 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Andrychowie, tworząc najlepszą pocztówkę pod tytu-
łem „Pozdrowienia z Andrychowa”. (...)
Na scenie głównej, ustawionej nieopodal fontanny, rozpoczęły prezentacje grupy wokalne, 
taneczne i artystyczne. Przez scenę przewinęło się prawie pół tysiąca dzieci! Rio De Janeiro 
ma Sambodron, gdzie prezentują się wszystkie liczące się szkoły tańca, a my – mamy 
Bajkodron! Ruchomą scenę CKiW można śmiało tak właśnie nazywać, po swego rodzaju 
boomie na aktywność dzieci i młodzieży w tańcach freestyle, jaki obserwujemy od pewne-
go czasu. (...)
Dzięki Sponsorom, którzy ufundowali mnóstwo nagród, można było przekazać wszystkim 
występującym na scenie okolicznościowe nagrody-paczki – BajkoTORBY! (...)
Pomiędzy występami i w trakcie całej imprezy zrealizowano kilkadziesiąt minikonkursów 
tematycznych z nagrodami, niespodziankami i gadżetami od BajkoSPONSORÓW dla zgro-
madzonej publiczności! (...)
Po występach dzieci i młodzieży, prawdziwą muzyczną perełkę w koncercie „Mam tę moc” 
zaprezentowała Małgorzata Szybisty z akompaniamentem Roberta Budzynia. Spokojna 
muzyka niosła się przez park, a najmłodsi, przyszli wokaliści i wokalistki, z zauroczeniem 
spoglądali w stronę sceny i wyglądającej, jak księżniczka z bajki – Pani Małgorzaty! (...)
Niezwykle ciepłym i zrealizowanym z wielkim sercem programem artystycznym podzielili 
się z nami uczestnicy i instruktorzy Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Fundacji Promyczek 
w Andrychowie. Tańcem i wspólnym śpiewem zdobyli nie tylko aplauz publiczności, ale też 
jej serce! (...)
Dalszą część popołudniowych atrakcji zapewniono uczestnikom na tarasie Pałacu Bobrow-
skich! Pierwszą z nich był spektakl „Baju Baj” w wykonaniu Teatru STUDIO YAPA. Barwne, 
kostiumowe widowisko przyciągnęło mnóstwo widzów. Przy wykorzystaniu fabuł najpięk-
niejszych i najbardziej popularnych baśni aktorzy ukazali ponadczasowe wartości i prawdy, 
które towarzyszą nam w życiu. (...)
Kolejny pokaz przedstawiony na tarasie był po prostu magiczny! Dosłownie! Pokaz iluzji 
„Poza wyobraźnią” zaprezentował Magic Mitoraj – iluzjonista, muzyk oraz realizator dźwię-
ku. Absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, który przez lata szkolił się u najlepszych 
iluzjonistów na świecie, regularnie uczestnicząc w seminariach prowadzonych w Polsce  
i za granicą. Trzeba przyznać, że jego umiejętności zadziwiły nie tylko młodych widzów! (...)
Ostatnim punktem tegorocznej Bajkolandii był koncert zespołu „Druga Strona Lustra”. Był 
to… niestety ostatni koncert w działalności tej formacji. DSL pożegnano zasłużonymi, dłu-
gimi brawami, wspólną fotką z publicznością. Ech… chciało się, by ta chwila nigdy nie 
nadeszła… ale życie trwa nadal i kolejne młode pokolenia będą przekazywać nam swoje 
spostrzeżenia i ocenę tego świata. Zmiany są przecież ważną częścią naszego życia. Druga 
Strono Lustra – będzie nam Was brakowało! (...)                /O zespole DSL więcej przeczytasz na str. 18/

Długo można by wymieniać organizacje, stowarzyszenia, instytucje i firmy, które zorgani-
zowały warsztatowe stoiska, instalacje i multimedialne atrakcje tej imprezy. Kilkadziesiąt 
firm – BajkoPARTNERÓW – kilkaset zaangażowanych osób! Tak! Tak! Ale opłaciło się! Bo...
 „Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”  /Janusz Korczak/

Dziękujemy!

 25 CZERWCA 2022  26 CZERWCA 2022  CZERWIEC 2022

Teatr Ruchu FORMA zdobył I nagrodę  
na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów 
WIGRASZEK w Suwałkach

W dniach 13-15 czerwca w Suwalskim Ośrodku Kultury  
odbywała się jubileuszowa edycja Międzynarodowego Festiwa-
lu Teatrów Dzieci i Młodzieży WIGRASZEK. Po raz dwudziesty 
w Suwałkach zagościli utalentowani młodzi aktorzy z Polski  
i z zagranicy. Z ogromną przyjemnością przekazujemy wspa-
niałe wieści: Teatr Ruchu FORMA zdobył I NAGRODĘ podczas  
tegorocznej edycji tego Festiwalu za autorski spektakl pt. „Dro-
ga” w reżyserii Anety Lachendro – bajka zainspirowana histo-
rią Calineczki z baśni Jana Christiana Andersena. Teatr Ruchu 
FORMA został założony w 2004 roku, działa w Wiejskim Domu 
Kultury w Inwałdzie (placówka Centrum Kultury i Wypoczynku  
w Andrychowie). Instruktorem zespołu jest Aneta Lachendro.
Serdecznie gratulujemy ogromnego sukcesu!

Małopolska z Wielkopolską…  
czyli LZPiT Andrychów w Zakrzewie
Z wielkim entuzjazmem i radością przyjęliśmy zaproszenie  
do udziału w XV Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Folklory-
stycznych „Z Przytupem”, który odbywał się w dniach 17-18 
czerwca w Zakrzewie (woj. wielkopolskie). Organizatorzy Festi-
walu co roku zapraszają grupy folklorystyczne z różnych regio-
nów Polski. Inicjatorem tego artystycznego przedsięwzięcia jest 
Dom Polski – Centrum Idei Rodła oraz Stowarzyszenie Strefa 
Kultury w Zakrzewie.
Podczas dwóch dni festiwalowych Ludowy Zespół Pieśni i Tańca 
„Andrychów” zaprezentował dwa programy artystyczne: „Od 
Krakowa do Andrychowa” oraz „Jak długo w sercach…”. Gru-
pa wzięła również udział w korowodzie połączonym z prezen-
tacjami zespołów, a także w uroczystej polowej mszy świętej, 
której muzyczną oprawę współtworzyła z Zespołem Pieśni  
i Tańca „Godziembianie” z Pawłowa. Występy i popisy uczestni-
ków LZPiT zostały bardzo gorąco przyjęte przez liczną zakrzew-
ską publiczność.
Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Andrychów” pragnie złożyć ser-
deczne podziękowania Pani Barbarze Szopińskiej – Dyrektor 
Domu Polskiego – Centrum Idei Rodła w Zakrzewie oraz Panu 
Henrykowi Szopińskiemu – radnemu Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego za możliwość udziału w tym wyjątkowym  
Festiwalu oraz prawdziwą polską gościnność. Wielkim zaszczy-
tem było dla nas móc zaprezentować się podczas tak barwnego 
i radosnego święta folkloru, jakim jest Ogólnopolski Festiwal  
Zespołów Folklorystycznych „Z Przytupem”.
Serdecznie dziękujemy Przedsiębiorstwu Pszczelarskiemu 
Tomasz Łysoń Sp. z o.o. Sp. K. oraz Miejskiemu Ośrodkowi 
Sportu Kultury i Turystyki w Andrychowie za przekazanie upo-
minków dla organizatorów Festiwalu.

Agnieszka Kołacz / koordynator LZPiT Andrychów

PATRONAT HONOROWY:  
BURMISTRZ ANDRYCHOWA TOMASZ ŻAK 

WYDARZENIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW  
OTRZYMANYCH OD POWIATU WADOWICKIEGO

ORGANIZATOR: GŁÓWNY SPONSOR:

Partnerzy Dni Andrychowa: Ochotnicza Straż Pożarna Roczyny • Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe ALIMAR Marek Gumoś • Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna – oddział Andrychów • Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie • Komisariat Policji w Andrychowie • Straż Miejska w Andrychowie • Funshow.pl
Partnerzy 10. BAJKOLANDII: Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie • Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie • Fundacja PROMYCZEK – Centrum Wspierania Rozwoju Małego Dziecka • Orkiestra Dęta OSP Roczyny • Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe ALIMAR Marek Gumoś • Zespół Taneczny SKOS • Ognisko  
Muzyczne SKYLIGHT MUSIC • Rewia Dziecięco-Młodzieżowa DINO w Andrychowie • Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie • Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie • Publiczne Przedszkole im. św. Jana Pawła II w Andrychowie • Zespół Szkół Samorządowych w Inwałdzie • Stowarzyszenie Grupa Twórców MY • Ludowy Zespół 
Pieśni i Tańca ANDRYCHÓW • Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie • Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie • Związek Harcerstwa Polskiego – HUFIEC ANDRYCHÓW • Football Academy Beskid Andrychów • Akademia Piłkarska Progress Andrychów • Fundacja TURBO POMOC • Andrychowski Klub Walki AKW • Funshow.pl • Pomoc  
Maltańska – Maltańska Służba Medyczna – oddział Andrychów • JRG PSP Andrychów • OSP Targanice Górne • OSP Zagórnik  • Leroy Merlin Andrychów • UNIPAK Sp.J. Ewa i Tomasz Figwer, Stanisław Hojny • Jacek Fryś – muzykoterapia przy użyciu bębnów • Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie • Komisariat Policji w Andrychowie • Straż 
Miejska w Andrychowie • Beskid Media Patroni medialni wydarzeń: Radio Andrychów • radioandrychow.pl • miesięcznik Nowiny Andrychowskie • gazeta i portal mamNewsa • wadowiceonline.pl • powiatlive.pl
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lne relacje

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

SPONSORZY:

Co świadczy o tym, że impreza była dobra? No właśnie! 
Jak myślicie? Nawet najlepszy zespół i najwykwintniej-
sze dania nie zastąpią nam przecież radości z przeby-
wania wśród ludzi, których darzymy sympatią! To wła-
śnie oni – nasi bliscy i przyjaciele są gwarancją dobrego 
humoru, uśmiechu i radości. Dobra muzyka, melodia  
i słowa płynące ze sceny są równie ważne, ale nigdy nie 
zagwarantują nam zabawy, dopóki będziemy sami! Na 
szczęście – przechodząc przez skąpany w słońcu Plac 
Mickiewicza można było dostrzec to coś, co dawało 
pewność, że czas spędzony razem z bliskimi jest tym, co 
dla nas najcenniejsze. (...)
Dni Andrychowa to święto wszystkich mieszkańców. 
No właśnie! Dla najmłodszych uczestników przygoto-
wano strefę rekreacyjną (dmuchańce), kąciki anima-
cyjne i warsztaty rysunku wraz z wystawą twórczości 
członków Stowarzyszenia Grupa Twórców MY. Tuż obok 
– młodzież i dorośli mogli spróbować swoich sił… i to 
dosłownie – mierząc się z elektronicznymi workami tre-
ningowymi oraz automatami mierzącymi siłę uderzenia. 
Strefa gastronomiczna zadbała o smaczne „co nieco”,  
a liczne stoiska z zabawkami o portfele rodziców. (...)
Tego popołudnia bawiliśmy się w międzynarodowym 
gronie. Oprócz przedstawicieli samorządu – Starosty 
wadowickiego Eugeniusza Kurdasa, Wicestarosty Beaty 
Smolec, Burmistrza Andrychowa Tomasza Żaka (który 
objął Dni Andrychowa patronatem honorowym), Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w Andrychowie Romana 
Babskiego, Wiceburmistrzów – Mirosława Wasztyla  
i Wojciecha Polaka oraz Radnych Rady Miejskiej w An-
drychowie – gościliśmy również przedstawicieli miast 
partnerskich Andrychowa z Holandii, Niemiec, Łotwy, 
Gruzji, Republiki Czeskiej, Włoch i Hiszpanii. (...)
Z dużej sceny ustawionej na Placu Mickiewicza – miesz-
kańców i gości powitał Kuba Bielecki. Zaopatrzony  
w dziesiątki upominków, paczek, voucherów i gadżetów  
– przygotowanych przez sponsorów i darczyńców – dwoił 
się i troił, wymyślając „trudne” pytania dla przybywającej 

publiczności, sprawdzając ich wiedzę muzyczną i poczu-
cie humoru. Towarzyszące mu pomocniczki – asystentki 
z CKiW w Andrychowie rozdały tego popołudnia prawie 
100 toreb i kopert, wraz z uśmiechami i życzeniami  
dobrej zabawy! (...)
W programie tegorocznego świętowania znalazły się wy-
stępy naszych, andrychowskich artystów – Andrychow-
skiej Kapeli Wujka Jaśka, która po nieodżałowanej stra-
cie lidera grupy przyjęła nazwę Andrychowskiej Kapeli  
imienia Wujka Jaśka, wielopokoleniowego Ludowego 
Zespołu Pieśni i Tańca ANDRYCHÓW, młodego, świet-
nie zapowiadającego się twórcy i wokalisty – KONRADA 
(który kiedyś tańczył i śpiewał właśnie w tym zespole!), 
oraz reaktywowanego po wielu latach zespołu muzycz-
nego KOLEKCJA, udowadniającego prawdziwość tytułu 
jednej z ciekawszych pozycji książkowych autorstwa  
Ernesta Hemingwaya. Oczywiście – nie zabrakło również 
gwiazd polskiej sceny muzycznej, prawdziwego muzycz-
nego deseru na finał zabawy, gdzie sercami mieszkań-
ców zawładnęli Mateusz Mijal oraz supergrupa Enej! (...)
Przeboje na koncercie sypały się jak z rękawa, śpie-
wane głośno razem z zespołem przez kilkutysięczną 
publiczność! Oprócz ogromnej dynamiki koncertu war-
to podkreślić bardzo dobrą realizację świateł i efektów 
scenicznych! Było nie tylko energetycznie ale również 
nostalgicznie, kiedy jeden z utworów zadedykowano 
Ukrainie i jej mieszkańcom. (...)
I ta właśnie, zróżnicowana, wyraźna, folkowo-rockowa 
nuta krążyła po andrychowskiej agorze aż do godziny 
23.00! (...)
Czy tegoroczne Dni Andrychowa były udane? Na to 
pytanie niech każdy z Was znajdzie swoją własną, je-
dyną odpowiedź, pamiętając, że jesteśmy w gronie tych 
szczęśliwców na świecie, którzy oprócz swoich wła-
snych, przyziemnych, codziennych – małych i dużych 
zmartwień nie mamy kłopotów, o jakich muszą myśleć 
nasi sąsiedzi...

25 czerwca 2022 (sobota). Wszystko zapięte na ostatni guzik! Kilka tygodni przygotowywań, mnóstwo osób 
zaangażowanych w realizację wydarzeń głównych oraz towarzyszących obchodom święta miasta – począwszy 
od organizatora – Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, przedstawicieli sponsorów, firm, organizacji 
i instytucji działających na terenie Gminy Andrychów i tych, które prężnie działają w całej okolicy! Udało się! 
Plac Mickiewicza od godziny 16.00 sukcesywnie zapełniał się mieszkańcami oraz gośćmi, którzy razem z nami 
chcieli się bawić przy dźwiękach muzyki w gronie przyjaciół i znajomych.

Jak szybko biegnie czas, dostrzegamy zwykle patrząc na dzieci. Wiele z tych,  
które uczestniczyło w I Bajkolandii (rok 2011) wkroczyło już w dorosłe życie. Tak, tak,  
od pierwszej imprezy minęło 12 lat! Dobrze pamiętamy to pierwsze w mieście  
wydarzenie, które stało się cykliczną imprezą andrychowskiej Kultury. 

Zanim Park Miejski wypełnił się dziećmi – organizator wydarzenia Centrum Kultury i Wypo-
czynku w Andrychowie zaprosił uczestników do obejrzenia spektaklu „Droga” w wykonaniu 
Teatru Ruchu FORMA z WDK w Inwałdzie. (...)
Po zakończonym spektaklu uczestnicy wydarzenia przy dźwiękach Orkiestry Dętej OSP 
Roczyny wraz z przybyłymi z całej Gminy delegacjami dzieci, rodziców, opiekunów, mło-
dzieży, organizacji, instytucji, stowarzyszeń, klubów sportowych, pedagogów… wyruszyli  
w barwnym korowodzie, aby w słoneczny, upalny dzień świętować, bawić się i miło spędzić 
czas. (...)
Po przejściu korowodu i uroczystym przecięciu wstęgi w Bramie do Bajkolandii, na scenie 
ustawionej w Parku Miejskim odbyło się uroczyste przekazanie przez Burmistrza Andry-
chowa Tomasza Żaka symbolicznego klucza do bram miasta. Na czas zabawy władzę nad 
miastem przejął Piotr Szatan, który wygrał konkurs na „Małego Burmistrza” organizowany 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Andrychowie, tworząc najlepszą pocztówkę pod tytu-
łem „Pozdrowienia z Andrychowa”. (...)
Na scenie głównej, ustawionej nieopodal fontanny, rozpoczęły prezentacje grupy wokalne, 
taneczne i artystyczne. Przez scenę przewinęło się prawie pół tysiąca dzieci! Rio De Janeiro 
ma Sambodron, gdzie prezentują się wszystkie liczące się szkoły tańca, a my – mamy 
Bajkodron! Ruchomą scenę CKiW można śmiało tak właśnie nazywać, po swego rodzaju 
boomie na aktywność dzieci i młodzieży w tańcach freestyle, jaki obserwujemy od pewne-
go czasu. (...)
Dzięki Sponsorom, którzy ufundowali mnóstwo nagród, można było przekazać wszystkim 
występującym na scenie okolicznościowe nagrody-paczki – BajkoTORBY! (...)
Pomiędzy występami i w trakcie całej imprezy zrealizowano kilkadziesiąt minikonkursów 
tematycznych z nagrodami, niespodziankami i gadżetami od BajkoSPONSORÓW dla zgro-
madzonej publiczności! (...)
Po występach dzieci i młodzieży, prawdziwą muzyczną perełkę w koncercie „Mam tę moc” 
zaprezentowała Małgorzata Szybisty z akompaniamentem Roberta Budzynia. Spokojna 
muzyka niosła się przez park, a najmłodsi, przyszli wokaliści i wokalistki, z zauroczeniem 
spoglądali w stronę sceny i wyglądającej, jak księżniczka z bajki – Pani Małgorzaty! (...)
Niezwykle ciepłym i zrealizowanym z wielkim sercem programem artystycznym podzielili 
się z nami uczestnicy i instruktorzy Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Fundacji Promyczek 
w Andrychowie. Tańcem i wspólnym śpiewem zdobyli nie tylko aplauz publiczności, ale też 
jej serce! (...)
Dalszą część popołudniowych atrakcji zapewniono uczestnikom na tarasie Pałacu Bobrow-
skich! Pierwszą z nich był spektakl „Baju Baj” w wykonaniu Teatru STUDIO YAPA. Barwne, 
kostiumowe widowisko przyciągnęło mnóstwo widzów. Przy wykorzystaniu fabuł najpięk-
niejszych i najbardziej popularnych baśni aktorzy ukazali ponadczasowe wartości i prawdy, 
które towarzyszą nam w życiu. (...)
Kolejny pokaz przedstawiony na tarasie był po prostu magiczny! Dosłownie! Pokaz iluzji 
„Poza wyobraźnią” zaprezentował Magic Mitoraj – iluzjonista, muzyk oraz realizator dźwię-
ku. Absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, który przez lata szkolił się u najlepszych 
iluzjonistów na świecie, regularnie uczestnicząc w seminariach prowadzonych w Polsce  
i za granicą. Trzeba przyznać, że jego umiejętności zadziwiły nie tylko młodych widzów! (...)
Ostatnim punktem tegorocznej Bajkolandii był koncert zespołu „Druga Strona Lustra”. Był 
to… niestety ostatni koncert w działalności tej formacji. DSL pożegnano zasłużonymi, dłu-
gimi brawami, wspólną fotką z publicznością. Ech… chciało się, by ta chwila nigdy nie 
nadeszła… ale życie trwa nadal i kolejne młode pokolenia będą przekazywać nam swoje 
spostrzeżenia i ocenę tego świata. Zmiany są przecież ważną częścią naszego życia. Druga 
Strono Lustra – będzie nam Was brakowało! (...)                /O zespole DSL więcej przeczytasz na str. 18/

Długo można by wymieniać organizacje, stowarzyszenia, instytucje i firmy, które zorgani-
zowały warsztatowe stoiska, instalacje i multimedialne atrakcje tej imprezy. Kilkadziesiąt 
firm – BajkoPARTNERÓW – kilkaset zaangażowanych osób! Tak! Tak! Ale opłaciło się! Bo...
 „Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”  /Janusz Korczak/

Dziękujemy!

 25 CZERWCA 2022  26 CZERWCA 2022  CZERWIEC 2022

Teatr Ruchu FORMA zdobył I nagrodę  
na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów 
WIGRASZEK w Suwałkach

W dniach 13-15 czerwca w Suwalskim Ośrodku Kultury  
odbywała się jubileuszowa edycja Międzynarodowego Festiwa-
lu Teatrów Dzieci i Młodzieży WIGRASZEK. Po raz dwudziesty 
w Suwałkach zagościli utalentowani młodzi aktorzy z Polski  
i z zagranicy. Z ogromną przyjemnością przekazujemy wspa-
niałe wieści: Teatr Ruchu FORMA zdobył I NAGRODĘ podczas  
tegorocznej edycji tego Festiwalu za autorski spektakl pt. „Dro-
ga” w reżyserii Anety Lachendro – bajka zainspirowana histo-
rią Calineczki z baśni Jana Christiana Andersena. Teatr Ruchu 
FORMA został założony w 2004 roku, działa w Wiejskim Domu 
Kultury w Inwałdzie (placówka Centrum Kultury i Wypoczynku  
w Andrychowie). Instruktorem zespołu jest Aneta Lachendro.
Serdecznie gratulujemy ogromnego sukcesu!

Małopolska z Wielkopolską…  
czyli LZPiT Andrychów w Zakrzewie
Z wielkim entuzjazmem i radością przyjęliśmy zaproszenie  
do udziału w XV Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Folklory-
stycznych „Z Przytupem”, który odbywał się w dniach 17-18 
czerwca w Zakrzewie (woj. wielkopolskie). Organizatorzy Festi-
walu co roku zapraszają grupy folklorystyczne z różnych regio-
nów Polski. Inicjatorem tego artystycznego przedsięwzięcia jest 
Dom Polski – Centrum Idei Rodła oraz Stowarzyszenie Strefa 
Kultury w Zakrzewie.
Podczas dwóch dni festiwalowych Ludowy Zespół Pieśni i Tańca 
„Andrychów” zaprezentował dwa programy artystyczne: „Od 
Krakowa do Andrychowa” oraz „Jak długo w sercach…”. Gru-
pa wzięła również udział w korowodzie połączonym z prezen-
tacjami zespołów, a także w uroczystej polowej mszy świętej, 
której muzyczną oprawę współtworzyła z Zespołem Pieśni  
i Tańca „Godziembianie” z Pawłowa. Występy i popisy uczestni-
ków LZPiT zostały bardzo gorąco przyjęte przez liczną zakrzew-
ską publiczność.
Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Andrychów” pragnie złożyć ser-
deczne podziękowania Pani Barbarze Szopińskiej – Dyrektor 
Domu Polskiego – Centrum Idei Rodła w Zakrzewie oraz Panu 
Henrykowi Szopińskiemu – radnemu Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego za możliwość udziału w tym wyjątkowym  
Festiwalu oraz prawdziwą polską gościnność. Wielkim zaszczy-
tem było dla nas móc zaprezentować się podczas tak barwnego 
i radosnego święta folkloru, jakim jest Ogólnopolski Festiwal  
Zespołów Folklorystycznych „Z Przytupem”.
Serdecznie dziękujemy Przedsiębiorstwu Pszczelarskiemu 
Tomasz Łysoń Sp. z o.o. Sp. K. oraz Miejskiemu Ośrodkowi 
Sportu Kultury i Turystyki w Andrychowie za przekazanie upo-
minków dla organizatorów Festiwalu.

Agnieszka Kołacz / koordynator LZPiT Andrychów

PATRONAT HONOROWY:  
BURMISTRZ ANDRYCHOWA TOMASZ ŻAK 

WYDARZENIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW  
OTRZYMANYCH OD POWIATU WADOWICKIEGO

ORGANIZATOR: GŁÓWNY SPONSOR:

Partnerzy Dni Andrychowa: Ochotnicza Straż Pożarna Roczyny • Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe ALIMAR Marek Gumoś • Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna – oddział Andrychów • Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie • Komisariat Policji w Andrychowie • Straż Miejska w Andrychowie • Funshow.pl
Partnerzy 10. BAJKOLANDII: Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie • Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie • Fundacja PROMYCZEK – Centrum Wspierania Rozwoju Małego Dziecka • Orkiestra Dęta OSP Roczyny • Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe ALIMAR Marek Gumoś • Zespół Taneczny SKOS • Ognisko  
Muzyczne SKYLIGHT MUSIC • Rewia Dziecięco-Młodzieżowa DINO w Andrychowie • Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie • Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie • Publiczne Przedszkole im. św. Jana Pawła II w Andrychowie • Zespół Szkół Samorządowych w Inwałdzie • Stowarzyszenie Grupa Twórców MY • Ludowy Zespół 
Pieśni i Tańca ANDRYCHÓW • Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie • Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie • Związek Harcerstwa Polskiego – HUFIEC ANDRYCHÓW • Football Academy Beskid Andrychów • Akademia Piłkarska Progress Andrychów • Fundacja TURBO POMOC • Andrychowski Klub Walki AKW • Funshow.pl • Pomoc  
Maltańska – Maltańska Służba Medyczna – oddział Andrychów • JRG PSP Andrychów • OSP Targanice Górne • OSP Zagórnik  • Leroy Merlin Andrychów • UNIPAK Sp.J. Ewa i Tomasz Figwer, Stanisław Hojny • Jacek Fryś – muzykoterapia przy użyciu bębnów • Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie • Komisariat Policji w Andrychowie • Straż 
Miejska w Andrychowie • Beskid Media Patroni medialni wydarzeń: Radio Andrychów • radioandrychow.pl • miesięcznik Nowiny Andrychowskie • gazeta i portal mamNewsa • wadowiceonline.pl • powiatlive.pl



18

Nowiny Andrychowskie
lipiec 2022

Bajkolandia zakończyła się koncertem andrychowskiego zespołu Druga Strona Lustra. Był to ostatni występ tej 
grupy. Warto wspomnieć, że zespół przekazał całą swoją gażę na cele charytatywne. Wsparcie powędrowało do 
Fundacji Nadzieja z Bielska-Białej w której działa na co dzień pochodzący z Andrychowa ksiądz Kamil Kaczor.

Druga Strona Lustra. Zagrali po raz ostatni

To wydarzenie zakończyło pewną erę w muzycznej historii Andry-
chowa. Warto dowiedzieć się więcej o zespole:

DRUGA STRONA LUSTRA
Zespół Druga Strona Lustra powstał w Andrychowie w roku 2002 
z inicjatywy wokalistów Jarka Maxa Szklarczyka i Zygmunta Zigie-
go Tomali. Obaj byli członkami legendarnej już grupy Persona, której 
debiutancki album „Strefa Cienia” okazał się wielkim sukcesem na 
polskim rynku muzyki hip-hop. Chłopaków ciągnęło jednak w stro-
nę muzyki reggae. Jamajskie rytmy były popularne już w szarej rze-
czywistości PRLu lat ’80, ale z początkiem XXI wieku rozpoczęła się 
druga fala popularności tego gatunku w naszym kraju. Druga Strona 
Lustra była wówczas jednym z pionierów tej nowej fali.

Po wielu koncertach, nagranych i rozprowadzonych własnym sump-
tem utworach chłopakom udało się podpisać kontrakt z wytwórnią 
płytową „W Moich Oczach”. Debiutancki album „Język Żywiołów” 
ukazał się w roku 2006 i wywrócił do góry nogami świat młodych 
andrychowian. Swym gościnnym udziałem płytę wsparło wielu to-
powych wówczas artystów z gatunku reggae i hip-hop. Zespół ruszył 
w dwuletnią trasę koncertową, zagrał na największych polskich festi-
walach muzyki reggae, takich jak Ostróda Reggae Festiwal, Regałowi-
sko w Bielawie, Reggae Na Piaskach i wielu innych. W poszerzonym 
już składzie – z DJem Emiką, czyli Michałem Żuławińskim i wspoma-
gającym wokalnie Lokiem, czyli Dawidem Balonem – chłopaki wy-
stąpili w ponad 100 miastach i miasteczkach całej Polski. Teledysk do 
utworu promującego album „Głos Pokolenia” emitowany był przez 
telewizje muzyczne jak np. 4FunTv. Druga Strona Lustra wystąpiła 
także w programach „Kawa czy herbata” i „Kuba Wojewódzki”.

W 2008 roku skład zespołu poszerzył się. Zespół zaczął koncertować 
z tzw. „żywym składem”. Gitary, perkusja, żeńskie chórki i sekcja 
dęta stała się znakiem rozpoznawalnym dla marki DSL. W roku 2008 
do sklepów muzycznych zawitał drugi album zatytułowany „Maxim 
Jammin”. Promowały go single „Okno na świat” oraz „A gdyby tak”. 
Muzyczne szaleństwo rozkręciło się na nowo. Trasa koncertowa po 
raz kolejny pozwoliła na to, by muzyka andrychowian rozbrzmia-
ła w salach koncertowych i plenerach całej Polski – z zachodu na 
wschód, od Bałtyku do Tatr. Druga Strona Lustra ponownie gościła 
w stacjach telewizyjnych i radiowych.

Dziesiątą rocznicę powstania zespół świętował na wadowickim festi-
walu Reggae Most. W tym samym roku rozpoczęły się też pierwsze 
nagrania na nową płytę. Kariera zespołu jednak spowolniła. Muzycy 
dojrzeli i zaczęli porządkować swoje prywatne życia, aspiracje i ma-
rzenia. Członkowie mocno rozbudowanego składu zaczęli się wy-
kruszać. Powstał co prawda trzeci skład zespołu, który zagrał jeszcze 
kilkanaście koncertów, ale wspominana wcześniej druga fala popu-
larności polskiej muzyki reggae wyraźnie wyhamowała.

W warunkach wymuszonego spokoju powstawał trzeci album gru-
py. Po raz kolejny wielu znamienitych gości zaszczyciło go swą obec-
nością. Płyta była wielokrotnie zmieniana, poprawiana, dogrywano 
nowe instrumenty, wokale, rodziły się coraz nowsze pomysły.

Ostatni koncert z udziałem Zygmunta Tomali miał miejsce w sierpniu 
2020 roku w Wadowicach.

25 czerwca 2021 roku, po krótkiej lecz ciężkiej chorobie, Zigi zmarł. 
Nie doczekał albumu, w który włożył całe swoje serce i masę pracy. 
Było to momentem zwrotnym w karierze zespołu. Działalność arty-
styczna Drugiej Strony Lustra to nie tylko historia wspólnej muzyki, 
ale przede wszystkim historia wspólnej przyjaźni. Oczywistym stało 
się, że dalsza działalność zespołu nie powinna mieć miejsca.

W 20. rocznicę powstania zespołu i zarazem pierwszą śmierci Zyg-
munta Tomali zespół zagra po raz ostatni. By uczcić jubileusz, pamięć 
Przyjaciela i by pożegnać się z publicznością, która przez te wszystkie 
lata wspierała ich działalność artystyczną. Będzie to również jedyna 
okazja, by stać się posiadaczem ostatniej płyty zespołu. Koncert od-
będzie się w Andrychowie, w mieście gdzie przed dwudziestu laty 
rozpoczęła się wielka przygoda pod nazwą Druga Strona Lustra.

Skład zespołu w różnych okresach działalności:

Jarek Max Szklarczyk – wokal, gitara, klawisze
Zygmunt Zigi Tomala – wokal
Bartłomiej Breff Sołtysiewicz – wokal
Dawid Loko Balon – wokal
Ewa Krok – chórki
Joanna Mrzyk – chórki
Magdalena Rakowska – chórki
Bartek Staśkiewicz – gitara
Dawid Mańkowski – gitara
Mariusz Ślimak Tomczyk – perkusja
Tomek Młody Mańkowski – perkusja
Marcin Mrzyk – gitara basowa
Wojtek Kurtycz – gitara basowa
Szymon Klimkiewicz – gitara basowa
Robert Kaczmarczyk – saksofon
Bartek Balon – puzon
Dj Emika – gramofony

Żródło opisu: CKiW w Andrychowie Fot. Robert Fraś
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Podczas naszego radiowego spotkania pani Krystyna opowiadała  
o swej mamie Lucynie Ożarowskiej i swej babci, bo to ich losy są spi-
sane w tej książce. To golgota polskiej rodziny, jak tysięcy innych pol-
skich rodzin, której członkowie przeżyli, albo i nie przeżyli gehenny 
wojny, sowieckich aresztowań, wywózek na wschód i doświadczyli 
prześladowań, głodu i skrajnej nędzy. 
Pani Krystyna jest emerytowaną nauczycielką, ale od lat gromadziła 
materiał do tej książki, spisując opowieści swej mamy i gromadząc 
archiwalne fotografie i dokumenty. Teraz jako ilustracje wzbogacają 
„Z Jedwabnego…”. Losy tych, którzy w czasie wojny trafili do Rosji 
są w książce opisane dwutorowo – jedni tułają się w Kazachstanie, 
innym udaje się z Andersem dotrzeć na Bliski Wschód, do Afryki,  
a potem pod Monte Cassino. To losy jednego z bohaterów. Jest tu też 
historia ojca pani Lucyny Ożarowskiej, który został rozstrzelany przez 
NKWD. Pani Krystyna już od kilku miesięcy jeździ ze swoją książką 
po Polsce i spotyka się np. z rodzinami sybiraków, jak w Wałbrzychu, 

odwiedza ważne dla nich miejsca. W czerwcu prezentowała książkę 
w roczyńskim kościele, a kilka dni później odwiedziła naszą redakcję. 
Opowiadała nie tylko o losach rodziny, ale też o tym, jak powstawała 
książka, jak jej dwie córki pisały wcześniej prace konkursowe i zdo-
bywały nagrody za doskonale spisaną i udokumentowaną rodzinna 
historię. 
Gorąco polecamy „Z Jedwabnego pod błękitne niebo Kazachstanu” 
Krystyny Janosz.                                                                mn Fot. Marek Nycz

Książka o trudnej historii
„Z Jedwabnego pod błękitne niebo Kazachstanu” to nie-
zwykle ciekawa i wzruszająca opowieść o polskich, trud-
nych losach, które spisała pani Krystyna Janosz z Roczyn. 
Autorka była w czerwcu gościem Radia Andrychów.

29 czerwca w parku miejskim przetestowano możliwości tej czysz-
czarki i pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej bardzo wysoko 
ocenili jej możliwości i skuteczność. Jak powiedział nam Bogdan Stro-
czyński, kierownik Wydziału Usług Komunalnych w ZGK, na razie 
był to tylko testowy pokaz możliwości norweskiej maszyny. A jest nie 
tylko skuteczna, ale też bardzo ekologiczna – nie używa żadnej che-
mii, a wszystko co potrafi zdziałać robi wodą o ogromnym ciśnieniu i 
temperaturze 98 stopni. Tak usuwa wszelkie przylepione do chodni-
ków i bruków nieczystości, szpecące mury graffiti czy np. napisy nie-
zmywalnymi pisakami. Dziś maszyna pokazała co potrafi czyszcząc 
np. szachownicę w parku i kilka odcinków ścieżek. 
Rekomendacja po tej prezentacji jest, teraz trzeba tylko decyzji o zaku-
pie.                    mn Fot. Marek Nycz 

Supermaszyna do czyszczenia
To norweskie urządzenie, które widać na zdjęciach po-
trafi usunąć z muru graffiti, a bruku tysiące gum do 
żucia, z chodników trawę i chwasty. Kosztuje 100 tys. 
zł, ale jeszcze nie wiadomo, czy władze Andrychowa 
zdecydują się na jego zakup.

Szpital czasowo bez „porodówki”

Natomiast od 15 lipca do 30 sierpnia zostaje czasowo wstrzymana 
działalność Oddziału Ginekologiczno–Położniczego odcinka Położ-
nictwo wraz z Blokiem Porodowym oraz Oddziału Noworodków  
i Wcześniaków. Powodem jest rozpoczęcie rozbudowy lecznicy i za-
pewnienie bezpieczeństwa pacjentkom.                             jd

Od 4 lipca w wadowickim szpitalu nie są przyjmowane 
pacjentki wymagające hospitalizacji związanej z poro-
dem i patologią ciąży. 

29 czerwca przygotowano fontannę na Placu Mickie-
wicza do ponownego jej uruchomienia. Znowu będzie 
atrakcją... zwłaszcza w tak upalne lato, działając razem 
z pobliską kurtyną wodną.

Powrót fontanny

Fontanna nie działała do tej pory z przyczyn technicznych. Teraz nic 
już nie stoi na przeszkodzie, aby fontannę uruchomić – tym bardziej, 
że szczególnie lubią ją dzieci. Pracę wykonała firma P. H. U. ALIMAR 
Marek Gumoś z Andrychowa.                                                                        n
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Na początek należy koniecznie wyjaśnić, kim był Ferdinand Stieber. 
Do Andrychowa przybył on w 1835 r., by objąć urząd reprezentanta 
dominikalnego w majątku hrabiów Bobrowskich w Andrychowie. 
Swoją funkcję pełnił przez kolejne 13 lat, do roku 1858, mieszkając 
tu wraz z żoną, Karoliną z d. Knebloch. Ferdinand Stieber był z po-
chodzenia Morawianinem, czemu przypisał początkowe problemy 
w komunikacji z miejscową ludnością i wdrażaniu swoich kolejnych 
pomysłów związanych z prowadzeniem majątku. A trzeba przyznać, 
że miał ich sporo! Przebywając jeszcze na ojczystej ziemi zaintereso-
wał się kwestiami związanymi z uprawą roślin i hodowlą zwierząt 
gospodarskich. Należał do licznych towarzystw naukowych, był 
m.in. członkiem-korespondentem Galicyjskiego Towarzystwa Go-

spodarskiego (1851-1884). Po opuszczeniu Andrychowa udał się na 
pogranicze czesko-morawskie, gdzie oprócz pełnienia urzędu inspek-
tora podatkowego był również sekretarzem Okręgowego Związku 
Rolniczego w Igławie. Chętnie dzielił się wiedzą i zdobytym doświad-
czeniem publikując artykuły w naukowych periodykach. Pisał m.in. 
o pszczelarstwie, rolnictwie (uprawie topinamburu, jęczmienia, dzikiej 
roszponki) i hodowli zwierząt. Sporą część swoich prac oparł o obser-
wacje, których dokonał podczas swojego pobytu w Andrychowie. Tym 
razem jednak skupimy się wyłącznie na kwestii sadownictwa.
Gdy Stieber przybył do Andrychowa by objąć posadę w majątku, od 
razu miał mu się rzucić w oczy brak drzew owocowych. Oczywiście 
nasz narrator niemal natychmiast reflektuje się i stwierdza, że drzew-
ka takie były sadzone, owszem, „tu i ówdzie wokół domostw stoją-

Wspomnienia ekonoma 
– jak majątek andrychowski drzewkami owocowymi obsadzano

W lipcu 1843 r. w wydawanym niegdyś w bawarskiej Pasawie czasopiśmie „Der Obstbaum-Freund”, poświęco-
nym zagadnieniom z zakresu sadownictwa, ukazał się artykuł autorstwa Ferdinanda Stiebera na temat uprawy 
drzew owocowych w majątku andrychowskim. Co ciekawe, obok niezwykle zajmującego opisu okoliczności prze-
prowadzania licznych nasadzeń na terenie dominium, autor zawarł w swoim tekście wiele tez przemawiających 
za propagowaniem rozwoju sadownictwa, które nawet po przeszło 200 latach wcale nie tracą na aktualności.

Droga na Przełęcz Kocierską od strony Targanic, pocztówka wy-
dana nakładem Bolesława Marczyńskiego. Zbiory Andrzeja Janusa.

Śliwa tarnina, Carl Axel Magnus Lindman, Bilder ur Nordens Flora, 
Stockholm 1917-1926. Źródłó: Wikipedia.



21

Nowiny Andrychowskie
lipiec 2022

cych w odosobnieniu”, było to jednak stanowczo za mało dla Stiebera, 
i nie tylko dla niego, bowiem „wielu starców lamentowało ze łzami 
w oczach, że nie jest już w stanie zobaczyć ich (drzew – przyp. red.) 
owoców”. 
Stieber od razu postanowił zatem coś w tej kwestii uczynić. W pierw-
szej kolejności rozpoczął przekonywanie miejscowej ludności o za-
letach uprawy takich drzew: opowiadał o zdrowotnych korzyściach 
spożywania owoców tak latem, jak i w innych okresach roku, 
w formie surowej, ale również suszonej. Odwoływał się przy tym 
do konieczności dbania o zdrowie dzieci, na które miało pozytyw-
nie wpływać m.in. spożywanie owoców. Gdyby to nie przekonało 
jeszcze miejscowych dostatecznie, miał Stieber kolejny argument: 
uprawa drzew owocowych po prostu się opłaca: Można je sprze-
dawać, przetwarzać, produkować z nich ocet, ale również alkohol, 
oszczędzając tym samych zboże. Jak sam jednak stwierdził w swo-
ich wspomnieniach, pierwsze próby przekonania mieszkańców do 
sadzenia drzewek na większą skalę nie odniosły spektakularnego 
sukcesu. Niepowodzenia tłumaczył brakiem znajomości języka pol-
skiego, co miało prowadzić do problemów w komunikowaniu się 
z miejscowymi. Stieber nie dawał jednak za wygraną.
Z pomocą przyszły mu austriackie przepisy prawne. Powołując się 
na dekret Gubernatora Galicji z 7 kwietnia 1809 r. nakazał sadzenie 
drzew owocowych parom mającym zawrzeć małżeństwo. Pozosta-
łych mieszkańców zmuszał do realizacji swoich planów w inny spo-
sób, choć jak sam twierdził nakaz „nie był uważany za opresyjny ze 
względu na rosnące korzyści i dlatego nie był obchodzony”. Przed-
sięwzięcie Stiebera „chronił” również dekret z 28 października 1806 
r., nakładający kary za psucie drzew owocowych.
Nasadzeń dokonywano głównie na graniczących z polami upraw-
nymi pasach ziemi o szerokości 2-3 sążni1, a także wzdłuż traktu 
biegnącego przez Kocierz w kierunku Żywca, czyli na tzw. drodze 
węgierskiej. Wg Stiebera drzewa sadzone były od rynku w miastecz-
ku Andrychów, przez Sułkowice i Targanice, aż po granicę mająt-
ku. W przytaczanym artykule autor przedstawił również konkretne 
dane: długość nasadzeń miała liczyć 1,5 mili2; w Andrychowie po-
sadzono 262 drzewa, w Sułkowicach 471, w Targanicach natomiast 
1686, co łącznie dawało 2419 sztuk. Zdecydowanie najczęściej sadzo-
na była śliwa, gdyż jak zauważono, to właśnie jej owocami można 
było się cieszyć stosunkowo najszybciej. Oprócz śliwy sadzono rów-
nież wiśnie, brzoskwinie, być może również migdałowce karłowate, 
o które Stieber pytał w wysyłanych do gazet ogłoszeniach. Podjął się 
ponadto sprowadzenia za pośrednictwem Morawskiego Towarzy-
stwa Pomologicznego w Brnie zrazów szlachetnych odmian drzew 
owocowych, które następnie szczepiono, łącząc je z odmianami ro-
snącymi w Andrychowie i okolicach.
Relacja Ferdinanda Stiebera przytoczona w artykule opublikowa-
1  1 sążeń (niem. Klaster) = 1,8966 m.
2  1 mila pocztowa austriacka = 7586 m.

nym w „Der Obstbaum-Freund”, a pochodząca z roku 1839, wska-
zywała zdaniem autora na cele przedsięwzięcia oraz pierwsze suk-
cesy w jego realizacji. Jej uzupełnienie stanowi protokół z 1 czerwca 
1840 r. sporządzony w obecności przedstawicieli gromad Andry-
chów, Targanice, Sułkowice i Roczyny, z lektury którego możemy 
wywnioskować, że plan Stiebera powiódł się.  W ciągu niecałego 
roku liczba posadzonych drzew owocowych znacznie wzrosła i wy-
nosiła: w Andrychowie 1100 sztuk, w Sułkowicach 1300, w Targa-
nicach 2686, w Roczynach 250. Łączna liczba wynosiła 5336 drzew 
posadzonych wzdłuż drogi na Kocierz, a także w przydomowych 
ogrodach i na miedzach. Podobną akcję rozpoczęto również w po-
zostałych wsiach należących do majątku, tj. w Brzezince i Wieprzu, 
nie podano jednak dokładnej liczby przeprowadzonych nasadzeń. 
Stwierdzono również, że niedługo później podobne przedsięwzię-
cia podjęto w sąsiednim Inwałdzie oraz Rychwałdzie, nie wiadomo 
jednak, jaki wpływ na decyzje właścicieli tamtych majątków miały 
działania podjęte przez Ferdynanda Stiebera.
Pomysł ekonoma z Moraw szczęśliwym trafem był zbieżny z ogól-
nopaństwową polityką Habsburgów, od początku XIX wieku pre-
cyzyjnie regulującą zasady przeprowadzania nasadzeń drzew 
i krzewów wzdłuż dróg. Początkowo przepisy dotyczyły jedynie go-
ścińców rządowych, z czasem objęły również właścicieli ziem, które 
stykały się z drogą. Precyzyjnie określono takie kwestie, jak dobór 
sadzonek, ich wymiary, sposoby przygotowania gruntu pod nasa-
dzenia, pielęgnacji roślin, czy zwalczania szkodników. Preferowano 
– i Stieber nie był w tym odosobniony – obsadzanie przydrożnych 
terenów właśnie drzewami owocowymi, gdyż dzięki temu można 
było sobie w jakiś sposób zrekompensować finansowo pracę włożo-
ną w utworzenie takiego drzewnego szpaleru. Ostatecznie uchwa-
lona w 1905 r. „Ustawa Galicyjska” zakładała sadzenie wzdłuż dróg 
wyłącznie drzew owocowych.

Daria Rusin 
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Policjanci z Komisariatu Policji w Andrychowie zatrzymali mężczy-
znę podejrzanego o kradzież z włamaniem. Łupem 18-latka padły 
dwie butelki alkoholu oraz napój. Mężczyzna usłyszał już zarzut 
w tej sprawie.

Włamał się do sklepu i ukradł alkohol

W niedzielę (19 czerwca br.), andrychowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o wła-
maniu do jednego ze sklepów na terenie miasta. Jak wynikało z ustaleń, sprawca 
wybił kamieniem szybę w drzwiach wejściowych do sklepu, przedostał się do środ-
ka skąd ukradł dwie butelki wódki oraz napój. Straty wyceniono na łączną kwotę 
ponad 570 złotych.
Kilka godzin później, policjanci z patrolu prewencji zatrzymali sprawcę na jednej 
z andrychowskich ulic. Był to 18-letni mieszkaniec Andrychowa. Mężczyzna usły-
szał zarzut kradzieży z włamaniem mniejszej wagi za co kodeks karny przewiduje 
karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 18-latek przyznał się do zarzuca-
nego mu czynu i złożył na tą okoliczność wyjaśnienia.

KPP w Wadowicach
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Należał do grona założycieli Grupy Twórców „My” i był jej prezesem w la-
tach 1973 – 1997. Specjalizował się w malarstwie olejnym i akwarelowym. Brał 
udział w setkach wystaw. Tworzył nawet w odległych krajach (Australia), 
a plon wyjazdu na antypody można było obejrzeć na pamiętnej wystawie 
w Pałacu Bobrowskich. Dał się też poznać jako poeta. Ma na koncie trzy tomi-
ki wierszy. Był także lokalnym patriotą, miłośnikiem Andrychowa, bohaterem 
niejednej publikacji w „Nowinach Andrychowskich”, a także audycji Radia 
Andrychów. A o naszym mieście potrafił pięknie opowiadać, gdyż należał do 
świadków historii naszej Małej Ojczyzny. Za swą działalność i twórczość został 
uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem Zasłużony 
Kulturze „Gloria Artis”, odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej, a także tytu-
łem i medalem Zasłużony dla Miasta i Gminy Andrychów. Jeszcze 18 stycznia 
br., w dniu 90. urodzin, opowiadał w gronie przyjaciół i władz miasta w Urzę-
dzie Miejskim o swoich przeżyciach i planach. Potem coraz bardziej dawała 
znać o sobie choroba… 
Ceremonia pogrzebowa odbyła się 22 czerwca. Kazimierz Jończy spoczął na 
andrychowskim cmentarzu komunalnym.

Red. Fot. Archiwum „Nowin Andrychowskich”

Odszedł Kazimierz Jończy
Nie zobaczymy już Jego nowych obrazów, nie przeczytamy kolejnych wierszy, nie usłyszymy ciekawych opowie-
ści o dawniejszym Andrychowie. Odszedł od nas Kazimierz Jończy. W styczniu skończył 90 lat. 
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W lutym 2018 r. „Nowiny” wydrukowały mój pierwszy felieton, za-
tytułowany „Andrychowskim okiem”. Nadtytuł wymyślił nota bene 
sam Naczelny, za co jestem mu bardzo wdzięczny. Tamten felieton 
napisałem świeżo po powrocie z sanatorium w Sopocie, a tak się 
składa, że w czerwcu tego roku też ratowałem zdrowie tym razem 
w Rymanowie Zdroju, założonym w roku 1876 uzdrowisku, zwa-
nym „Podkarpacką Stolicą Dzieci”. Niewykluczone więc, że NFZ, 
który mnie tam skierował, podejrzewa u mnie infantylizm wtórny, 
czyli zdziecinnienie starcze.
Pomiędzy Rymanowem Zdrojem a Andrychowem można się dopa-
trzeć niewielu podobieństw, może poza tym, że obie miejscowości 
leżą nad wysychającymi górskimi rzeczkami u podnóża: my Beskidu 
Małego a Rymanów Beskidu Niskiego. Beskid Niski wcale nie jest 
taki niski, najwyższy jego szczyt Buŝov, leżący po stronie słowackiej, 
mierzy 1002 m n.p.m, zaś całkowicie polska Lackowa – 997 m. Tym-
czasem Czupel, najwyższy szczyt Beskidu Małego wznosi się na wy-
sokość zaledwie 933 m n.p.m.
Niedościgłym walorem Rymanowa Zdroju jest przepiękny, rozle-
gły park uzdrowiskowy, na swych obrzeżach przechodzący w stary 
las, na który składają się ogromne drzewa iglaste i liściaste. Ale cóż 
porównywać: Rymanów Zdrój jest uzdrowiskiem, zaś nasze mia-
sto było letniskiem tylko w marzeniach władz miejskich pod koniec 
okresu międzywojennego, o czym świadczy ówczesna winieta druku 
firmowego Zarządu Miejskiego.
W Rymanowie nie działa chyba tylu wandali co u nas, bo prawie nie 
widzi ię tam zdemolowanych ławek i innych urządzeń infrastruk-
tury parkowej. Przewagą naszego miasta jest natomiast dużo lepszy 
stan nawierzchni jezdni i chodników oraz – czego już nie doceniamy 

– wspaniałe, nowoczesne oświetlenie uliczne. Ponadto zaskoczeniem 
dla mnie był fakt, że Rymanów nie segreguje śmieci!

Andrzej Fryś

Andrychowskim okiem

Odkrytka z Rymanowa Zdroju
Słowo „odkrytka” w znaczeniu pocztówka przypomniała mi jedna z Ukrainek, o których pisałem w ostatnim nu-
merze. Dziś występuje ono w językach ukraińskim i rosyjskim, a w Polsce było ono używane jeszcze w czasach 
mojego dzieciństwa, ale już w wydanym przez PWN w 1977 r. „Słowniku poprawnej polszczyzny” Witolda Doro-
szewskiego oznaczone zostało jako rażąco niepoprawne. 

Na tle druku firmowego Urzędu Miejskiego w Andry-
chowie z lat 30-tych ub. wieku umieszczono pocztówkę 
z Rymanowa Zdroju, na której widać niespotykaną ilość 
zieleni w tym uzdrowisku.

Upały to ciężki czas dla wszystkich. Na dworze słupek rtęci dochodzi do 30°C w cieniu, a my musimy wyprowa-
dzić naszego zwierzaka na spacer. Trzeba wiedzieć jak radzić sobie w takie dni, aby nie były dla nas i naszych 
czworonożnych przyjaciół męczarnią.

Przede wszystkim pozwólmy naszemu pupilowi odpoczywać, tak 
długo, jak tego potrzebuje. Nie męczmy go zabawami ruchowymi, 
jeśli wyraźnie nie ma na nie ochoty.
Ważne jest, aby miał stały dostęp do chłodnej wody. Dobrym pomy-
słem jest dorzucenie kilku kostek lodu, aby woda dłuższy czas była 
chłodna. Jeśli pies spędza czas na zewnątrz, zapewnijmy mu zacie-
nione miejsce.
Aby uniknąć najwyższych temperatur, spacery planujmy wczesnym 
porankiem i późnym wieczorem. Zabierajmy na spacer wodę dla psa. 
Nie zakładajmy psu metalowej obroży lub innych metalowych ele-
mentów, gdyż w czasie upału mogą one poparzyć jego skórę.
Pies odprowadza ciepło z organizmu dysząc, starajmy się nie używać 
kagańców, które uniemożliwiają psu swobodne otwieranie pyska. 
Planujmy trasę spacerów w taki sposób, aby uniknąć gorącego pod-
łoża. Należy unikać asfaltu i chodników, ponieważ nagrzany beton 
jest dla psa jak rozgrzana patelnia i może uszkodzić opuszki jego łap. 

Zabierajmy nasze psiaki w miejsca, w których mogą bezpiecznie się 
schłodzić, np. nad pobliską rzekę. Pod żadnym pozorem nie zostawiaj 
psa w samochodzie lub na balkonie!
Jeśli pies wyjątkowo źle znosi wysokie temperatury, zaopatrzmy się 
w matę chłodzącą.
Co zrobić, jeżeli już dojdzie do przegrzania naszego psa?

Działajmy szybko, ale nie gwałtownie. Przetransportujmy zwierzaka 
w chłodne, zacienione miejsce, włączmy klimatyzację lub wentylator, 
lekko polejmy go chłodną wodą lub schłodźmy mokrym ręcznikiem. 
Najważniejsze jest obniżenie temperatury jego ciała, trzeba jednak 
uważać, by nie zrobić tego zbyt gwałtownie. W przeciwnym razie 
pies może przeżyć szok termiczny.

Źródło: pethelp.pl

Podpowiadamy jak schłodzić psa w czasie upału?
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- Awans do ligi okręgowej, to ogromny sukces drużyny, klubu 
i wielka radość kibiców z Targanic. A jakie były założenia przed 
sezonem?
-Nigdy nie ma tych założeń stuprocentowych. Mieliśmy jednak ta-
kie nadzieje, że powalczymy o okręgówkę. Powody do tego dawali 
nam zawodnicy, nasi wychowankowie, którzy wrócili do „Halnia-
ka” z innych klubów, grających w wyższych klasach rozgrywek. 
I kiedy zadeklarowali, że chcą grać u nas, to w mojej głowie zrodziła 
się myśl o lidze okręgowej. Nigdzie jednak o tym ani ja ani nikt inny 
nie mówił. Nie naciskałem. Nasza koncepcja polega na tym, aby pra-
cować skromnie i dawać z siebie wszystko.

- Czyli presji żadnej nie było?
-Absolutnie, nie. Rozmawiałem tylko z chłopakami i stwierdzałem, 
jak to się mówi z żargonie, że mamy „dobrą pakę”. I w ten sposób 
rozpoczęliśmy rundę jesienną od dobrych wyników. W tabeli by-
liśmy raz pierwsi, raz  drudzy. To dawało nam nadzieje na sukces 
i awans. Wtedy w drużynie pojawiły się realne marzenia o lidze 
okręgowej i wyższe oczekiwania wśród samych zawodników.

- I doszło do trochę niespodziewanej zmiany trenera...
- Trenował chłopaków Michał Trojak, bardzo fajny, młody człowiek. 
W rundzie jesiennej byliśmy niepokonani. Przydarzyły się jednak 
cztery remisy, i to w meczach, które były do wygrania. Traciliśmy 
bramki w ostatnich minutach. To spowodowało jakiś taki niedo-
syt wśród piłkarzy. Były obawy, że cel jakim jest okręgówka może 
nie zostać osiągnięty z tym szkoleniowcem. Były rozmowy moje 
i z Radą Drużyny. Podziękowaliśmy trenerowi.

- To co prócz wzmocnienia zespołu złożyło się na końcowy suk-
ces?
-Nasza drużyna poza dwoma wyjątkami składa się z zawodników 
z Targanic. Oni dobrze się znają, potrafią doskonale współpracować 
ze sobą i daje to rezultaty na boisku. Impulsem była też zmiana szko-
leniowca. Nowy trener, to nowe metody i nowe wyzwania. A skoro 
i piłkarze chcieli zmian, to musieli udowodnić, że miały one sens 
oraz pokazać Kamilowi Żmudzie, co potrafią. A to doświadczony 
gracz i były szkoleniowiec „Hejnału” Kęty, który wprowadził tam-
ten zespół do ligi okręgowej. Dodam, że to grający trener.

- Ponieważ to historyczna dla klubu chwila, to podajmy autorów 
awansu!
Patryk Kiszczak, Jakub Gieruszczak, Jakub Skrzypiec (bramkarze), 
Mateusz Wojewodzic, Sebastian Socała, Sebastian Magiera, Kamil 
Rokowski, kapitan drużyny Łukasz Kantyka, grający trener Kamil 
Żmuda, Wojciech Zborowski, Seweryn Kierczak, Piotr Walczak, 
Dariusz Kubik, Nikodem Łysoń, Bartosz Powroźnik (obrońcy), To-
masz Fujawa, Sebastian Marczak, Kamil Nowak, Kacper Fujawa, 
Grzegorz Kubik, Radosław Magiera, Jan Rokowski, Andrzej Górski, 
Mikołaj Przybylski, Kamil Mazgaj, Przemysław Buda (pomocnicy), 
Konrad Nieciąg, Wojciech Stuglik (napastnicy). 

- Jakie są plany na okręgówkę?
-W momencie, gdy rozmawiamy, to jeszcze nie są określone. Przed 
nami spotkania i rozmowy.

Oczekuję dalszej, fajnej gry w piłkę...
Z prezesem LKS „Halniak” Targanice Andrzejem Powroźnikiem rozmawia Jacek Dyrlaga

Fot. L-w-u-P  Na zdjęciu drużyna „Halniaka” wraz z działaczami
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Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Andrychowie

Metalowców 10, Gabinet 2-03

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

Lipiec
11.07.2022 r. (poniedziałek)  14:30-18:30

13.07.2022 r. (środa)  14:30-19:00
14.07.2022 r. (czwartek)  14:30-19:00

18.07.2022 r. (poniedziałek)  14:30-18:30
20.07.2022 r. (środa)  14:30-19:00

21.07.2022 r. (czwartek)  14:30-19:00
25.07.2022 r. (poniedziałek)  11:00-15:00

27.07.2022 r. (środa)  8:00-12:30
28.07.2022 r. (czwartek)  8:00-12:30

- To w takim razie czego oczekuje prezes klubu?
- Moje oczekiwania są takie, by dalej grać fajną piłkę i by pozostać jak 
najdłużej w lidze okręgowej. Wiadomo – trudniej jest awansować niż 
utrzymać się w lidze. Musimy utrzymać dotychczasowy rytm meczo-
wy, bo w przeciwnym razie będzie trudno. A za rywali będziemy mieć 
renomowane drużyny dysponujące o wiele większym budżetem.
-Młodzież, to chluba  waszego klubu. Ilu młodych piłkarzy obec-
nie szkolicie?
-Jest ich około siedemdziesięciu. I mam nadzieję, że awans pierw-
szego zespołu będzie działał na nich motywująco, iż i dla nich otwo-
rzą się kiedyś perspektywy grania w takiej lidze. Jeśli widzą star-
szych kolegów walczących i awansujących, widzą dobrą atmosferę 
w „Halniaku” oraz sporą rzeszę kibiców, to też zaczynają mieć ma-
rzenia. Mamy trzy grupy młodzieżowe. To trampkarze, którzy stają 
się już juniorami młodszymi, młodzicy i żaczki. Każda z tych grup 
liczy ponad dwadzieścia osób i jest bardzo stabilna. Na przykład 
trampkarze trenują ze sobą sześć lat. Może jeden zawodnik odszedł, 
może najwyżej dwóch.

-Co z drugim zespołem grającym w B-klasie, a to w kontekście za-
pewne zwiększonych nakładów na pierwszą drużynę?
-Nie da się ukryć, że jesteśmy w burzliwym dla „Halniaka” okre-
sie. Chcemy podjąć jednak najlepsze dla klubu decyzje. Nie chce-
my na pewno iść drogą niektórych innych klubów, gdzie likwiduje 
się grupy młodzieżowe, by zachować pierwszy zespół. Moim zda-
niem druga drużyna musi istnieć. To szansa dla tych, którzy chcą 
grać w naszych barwach ale z różnych względów nie mogą spełniać 
warunków uczestnictwa w pierwszym zespole. Trenują tylko raz 
w tygodniu i cieszą się w pełni amatorskim graniem. I robią to zresz-
tą bardzo dobrze. W B-klasie zajęli piąte miejsce, nie przegrywając 
ostatnich dziewięciu meczów. To drużyna stanowiące doskonałe 
zaplecze dla pierwszego zespołu.

-Jesteście znani z tego, że działacie na zasadach w pełni amator-
skich. Czy to się zmieni po awansie?
-Póki jestem prezesem nie złamiemy dotychczasowych zasad. Nie 
ma u nas stypendiów czy wynagrodzeń pieniężnych. Mamy po 
meczach smaczny obiad, organizujemy od czasu do czasu wspólne 
wycieczki w góry albo na baseny termalne. Są też karnety na kryty 
basen w Andrychowie. I to wszystko.

Dziękuję za rozmowę.

Najmłodsi uczniowie prezentowli występy taneczne. Wszyscy uczest-
niczyli w rodzinnych warsztatach plastycznych, przeprowadzali eks-
perymenty fizyczno-chemiczne, brali udział w sesji fotograficznej 
i zajęciach tanecznych. Chętni korzystali z możliwości wykonania 
barwnego tatuażu. Nie zabrakło waty cukrowej, pop-cornu, stoiska 
z owocami oraz słodkich wypieków przygotowanych przez uczniów 
z internatu. Był to również czas, aby pożegnać naszych absolwentów 
i zapoznać się z dziećmi, które chcą zostać uczniami naszej szkoły. 
Był to zapewne dzień pełen wrażeń i pozytywnych emocji. Organi-
zatorami spotkania byli uczniowie pod opieką nauczycieli i wycho-
wawców.

Źródło: OSW w Kaczynie

Dzień Nauki i Zabawy w OSW  
w Kaczynie
9 czerwca 2022 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Kaczynie zagościli nie tylko uczniowie, ale odwiedzili 
nas ich rodzice, dziadkowie i rodzeństwo. Było gwarno, 
aktywnie, radośnie. 
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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

To epicki spektakl wizjo-
nera Baza Luhrmanna, 
który bada życie i muzy-
kę Elvisa Presleya (Austin 
Butler) przez pryzmat 
jego skomplikowanej rela-
cji z jego enigmatycznym 
menedżerem, „Pułkowni-
kiem” Tomem Parkerem 
(Tom Hanks). Ścieżka 
dźwiękowa zawiera do-
robek Elvisa z lat 50., 60. 
i 70., a także celebruje jego 
różnorodne wpływy mu-
zyczne i trwały wpływ 
na popularnych dziś arty-
stów. [empik.com]

Porcupine Tree  
„Closure/Continuation” 

„Harridan” i kilka innych 
nowych piosenek były 
na celowniku krótko po 
wydaniu „The Incident”. 
Początkowo żyły na dys-
ku twardym w powoli ro-
snącym pliku komputero-
wym oznaczonym PT2012, 
później przemianowanym 
na PT2015, PT2018 i tak 
dalej. Były chwile, kiedy 
nawet zapomnieliśmy, 
że tam są, i chwile, kiedy 
nas poganiały, abyśmy 
je dokończyli, żeby zoba-
czyć, dokąd nas zabiorą.  
[empik.com]

Dream Theater  
„The Number of the Beast”

Oryginalnie wydany 
w 2005 roku album Dre-
am Theater jest jedynym 
w swoim rodzaju hoł-
dem dla niekwestiono-
wanych ikon muzyki. 
„The Number of the Be-
ast” jest indywidualną 
aranżacją albumu bry-
tyjskiej formacji grającej 
heavy metal – Iron Ma-
iden. W 2002 roku Dream 
Thater wystąpili przed 
francuską publicznością 
w La Mutualite w Pary-
żu.  [empik.com]

Variuous Artists  
„Elvis” 

Kiedy moja córeczka była 
mała, bardzo bała się bu-
rzy. Postanowiłam więc, 
że kiedyś jej wyjaśnię, dla-
czego pada deszcz, jak po-
wstają pioruny i czy moż-
na się przed nimi uchronić 
oraz skąd się bierze tęcza. 
Chciałam, żeby zrozumia-
ła zachodzące w przyro-
dzie zjawiska i przestała 
się ich lękać. 

 Katarzyna Droga 
„Nigdy się nie bałam. 

Jak polskie lekarki pisały 
historię medycyny” 

Silne, odważne, z niezwy-
kłymi historiami medycz-
nymi i doświadczeniami 
wojennymi. Życiorysy le-
karek stanowią niezwykłą 
inspirację dla współczesne-
go czytelnika, są dowodem 
uporu, determinacji, zdol-
ności oraz pokazują ogrom-
ną wrażliwość i otwartość 
na drugiego człowieka. 
Jaki wpływ na przestrzeni 
lat polskie lekarki miały na 
historię medycyny?

Karin Erlandsson 
„Poławiaczka pereł. Le-

genda o źrenicy oka”  

O źrenicy oka krążą legen-
dy. Mówi się, że jest naj-
starszą z pereł, że ten, kto 
ją znajdzie, będzie miał 
wszystko. Ale ciąży na 
niej także klątwa. Ci, któ-
rzy wyruszają na poszu-
kiwanie, nigdy nie wraca-
ją. Dlatego nie jest pewne, 
czy perła w ogóle istnieje. 

Pewnego dnia, gdy Mi-
randa nurkowała w głębi-
nach, zaatakował ją rekin 
różany....

Małgorzata Piątkowska, 
Monika Utnik-Strugała 
„W deszczu, czyli co się 

dzieje, kiedy pada” 
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W zawodach uczestniczyli uczniowie (rocznik 2002 i młodsi) 
z wszystkich powiatowych szkół ponadpodstawowych (dziewięć 
szkół – ok.120 uczniów). – Taka frekwencja świadczy niewątpliwie o du-
żym zaangażowaniu dyrekcji szkół i nauczycieli wychowania fizycznego oraz 
popularności tej dyscypliny sportu. Uczestnicy zawodów to w zdecydowanej 
większości uczniowie grający w różnych klubach sportowych na terenie na-
szego powiatu – podkreśla Jan Szewczyk, koordynator ds. sportu szkol-
nego w Powiecie Wadowickim. Zespoły zostały podzielone na trzy 
grupy, w których zagrano każdy z każdym. 
W fazie grupowej „nasi” licealiści rozgromili CKZiU nr 1 w Wadowicach 
6:0 i zremisowali z „Bawełnianką” 1:1. W finale, w którym wzięły udział trzy 
drużyny, licealiści pokonali 5:1 andrychowskie Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego i zremisowali z wadowickim LO 2:2. To wystarczy-
ło do zwycięstwa w zawodach. Wicemistrzem zostało wadowickie liceum, 
a brązowym medalistą „Kotarbin” .

Oprac. jd  Fot. Starostwo Powiatowe w Wadowicach

Piłkarze z LO najlepsi w powiecie,
”Kotarbin” trzeci
10 czerwca br.  na ,,Orliku ” stadionu MKS Skawa 
w Wadowicach rozegrany został finał powiatowy Lice-
aliady w piłce nożnej chłopców. Tryumfowała drużyna 
Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-
-Curie w Andrychowie (zob. foto).

Zawody zorganizowało Towarzy-
stwo Gimnastyczne „Sokół”, dr 
hab. Andrzej Nowakowski oraz kal-
waryjski Zespół Szkół i Placówek 
Oświatowych. Impreza odbyła się 
po czteroletniej przerwie.
Najsprawniejszą w powiecie okazała 
się Martyna Kacorzyk, a najspraw-
niejszym Michał Płonka. Zwycię-
skie drużyny tworzyli także Kinga 
Okrzos i Dawid Karcz. Tryumfato-
rów prezentujemy na zdjęciu wraz 
z opiekunką – Dorotą Włodarczyk.

Oprac. jd  Fot. Organizatorzy

Bawełnianka... najsprawniejsza

W Kalwarii Zebrzydowskiej odbyła się niedawno 22. 
edycja Turnieju o Najsprawniejszego Ucznia Powiatu 
Wadowickiego w kategorii szkół ponadpodstawowych. 
Tryumfowali tak indywidualnie jak i drużynowo repre-
zentanci Zespołu Szkół nr 2 z Andrychowa czyli popu-
larnej „Bawełnianki”.

Popularny „Kappa” nim roz-
brzmiał pierwszy gwizdek sędzie-
go otrzymał okazały puchar z rąk 
prezesa Beskidu Fryderyka Wa-
laszka. Piłkarski jubilat ma za sobą 
także grę w barwach Unii Skiernie-
wice, Koszarawy Żywiec, Halniaka 
Maków Podhalański, Przeciszowii 
Przeciszów, Iskry Klecza i Kalwa-
rianki, w sumie zaliczył około 450 
meczów.             jd Fot. Jacek Dyrlaga

Dariusz Kapera – piłkarski jubilat

Ostatni mecz Beskidu w tym sezonie miał dodatkowa 
oprawę, a to za sprawą kapitana zespołu. Dariusz Ka-
pera rozegrał trzysta meczów w barwach andrychow-
skiego klubu.

1 czerwca, z okazji Dnia Dziecka, rozegrano tradycyjny Turniej Piłki 
Nożnej Uczniów Szkół Podstawowych Gminy Andrychów, z którego 
zamieszczamy obszerną galerię fotografii. Była to już szósta edycji tej 
imprezy, a udział wzięły drużyny sześciu szkół: SP Rzyki, SP Roczy-
ny, SP Sułkowice Łęg , SP 2 Andrychów, SP 4 Andrychów, SP 5 An-
drychów.
Po rozegraniu eliminacji w dwóch grupach, do finału awansowały 
drużyny       SP Rzyki i SP 5 Andrychów. Zacięty pojedynek rozstrzy-
gnęły rzuty karne. W rzutach karnych lepsi okazali się młodzi zawod-
nicy z Rzyk i to w ich ręce powędrowało trofeum – Puchar Oldboyów 
KS Beskid Andrychów. W spotkaniu o III miejsce SP Roczyny poko-
nały SP Sułkowice Łęg 5:3, a w spotkaniu o V miejsce SP 2 pokonała 
SP 4 Andrychów. 
W turnieju wyłoniono najlepszego zawodnika, którym został Michał 
Curzydło z SP 5, natomiast za najlepszego bramkarza uznano Dawida 
Sochę z SP Rzyki, który w meczu finałowym obronił dwa rzuty karne. 
Z kolei królem strzelców został zdobywca pięciu bramek Michał Kra-
marz z SP Roczyny.
Wszystkich zawodników turnieju obdarowano słodyczami np. pącz-
kami, owocami oraz napojami, ufundowanymi przez sponsorów: 
MSH „WIZAN”, Restauracja Pizzeria „Magik”, SOLENA Sp. z o.o.  
z Andrychowa, Eurowafel Sp. z o.o.  z Zatora, Góral A. i wspólnicy Sp. 
Jawna z Roczyn, BiBP – Bag In Box Poland z Zatora, którym serdecz-
nie dziękują organizator oraz wolontariusze.
Natomiast dwa tygodnie wcześniej, 14 maja rozegrany został na Or-

liku w Rzykach VII So-
łecki Turniej Piłki Noż-
nej Oldbojów o Puchar 
Burmistrza Andrycho-
wa. Drugi raz z rzędu 
najlepsza okazała się 
drużyna  „Blokersów” 
z Andrychowa, która  
w finale pokonała ze-
spół z Roczyn 15:8 (7:2).

Do zobaczenia za rok.
Tadeusz Świderski – 

animator Orlika

Piłka wróciła na Orlika w Rzykach
Po dwuletniej przerwie w rozgrywkach spowodowanej 
pandemią na Orlika w Rzykach wrócili piłkarze – młodzież 
i oldboje. W maju i w czerwcu rozegrano dwa turnieje. 
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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

- W Andrychowie uprawia tę odmianę sportu około 80 osób – mówi sensei Ja-
cek Kasperek, współzałożyciel i członek Zarządu Małopolskiego Klubu Ka-
rate. - Najmłodsi adepci mają po cztery lata. Do tego dochodzą jeszcze  grupy 
z Roczyn i Zagórnika. Wiele też dzieje się w innych okolicznych wioskach 
poza naszą gminą - w Choczni, Wieprzu, Frydrychowicach, Czańcu, Gierałto-
wicach czy Nidku. Jak podkreślają instruktorzy najmłodszych, początkujący, 
mali adepci nie ćwiczą od razu pod kątem walk. Koncentrują się na ogólnym 
rozwoju fizycznym, poznają najważniejsze zasady oyamy, mają już stroje 
karateków. Uczą się również pojęć – od powitań, podziękowań albo nawią-
zujących do sztuki walki. Przykłady: seiken – zaciśnięta dłoń, uraken – zaci-
śnięta, odwrócona pięść, obi - pas, hiza – kolano itd. Do czternastego roku  
życia zdobywa się stopnie kyū, a zaczyna się od dziesiątego, upraw-
niającego do noszenia pasa białego, a kończy na stopniu drugim - se-
nior i pasie brązowym. Starsza młodzież i dorośli także zdobywają  
stopnie kyū. Są jeszcze „dystynkcje” mistrzowskie dan, ale tu idzie to 
rosnąco od jeden do dziesięciu. Egzaminy polegają na demonstracji 
opanowania odpowiednich technik i układów. Mistrz Jacek Kasperek 
legitymuje się czwartym dan i czarnym pasem z czterema złotymi pa-
gonami. To najwyższy stopień wśród andrychowskich instruktorów.

W Andrychowie, w hali przy ulicy 1 Maja organizowany jest Ogólno-
polski Turniej Oyama Karate o Puchar Burmistrza. Tegoroczna edycja 
odbyła się 22 maja. Na starcie stanęło bez mała trzystu uczestników. 
To okazja do sprawdzenia umiejętności podopiecznych i porównanie 
ich z adeptami z innych ośrodków.  Obecnie zakończył się już sezon 
treningowi, niektórzy karatecy wyjadą na obozy. Zajęcia zostaną 
wznowione we wrześniu i wówczas też rozpocznie się rekrutacja ko-
lejnych chętnych.

jd Fot Jacek Dyrlaga  

Oyama Karate: Ćwiczą już czterolatki
Po piłce nożnej i siatkówce to najbardziej popularna dyscyplina sportowa w gminie Andrychów. Oyama Karate 
jest pełnokontaktową formą walki powstałą w 1983 roku. Nazwa pochodzi od pomysłodawcy i kreatora tego 
stylu karate czyli Shigeru Ōyamy.  

Najmłodsi, andrychowscy adepci Oyama Karate ćwiczą w Szkole 
Podstawowej nr 4.
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Jak na antenie Radia Andrychów wspominał prezes Halniaka Andrzej 
Powroźnik, ważną rolę odegrali w tym sezonie zawodnicy wracający 
z wypożyczeń z innych klubów. Drużyna wyraźnie się dzięki nim 
wzmocniła.- Mamy “pakę”, więc spróbujmy z tym zespołem wznieść się na 
wyżyny i pograć na wyższym poziomie - mówił prezes klubu z Targanic 
o założeniach na ten wyjątkowy sezon. Szybko okazało się, że targa-
nicka “paka” rzeczywiście nie ma sobie równych na szczeblu A-klasy 
- drużyna przeszła przez rozgrywki bez porażki - Halniak zanotował 
20 zwycięstw i 6 remisów, co dało pewne pierwsze miejsce z przewa-
gą jedenastu punktów nad drugą Olimpią Chocznia. 

Teraz przed Halniakiem ligowe mecze z tak uznanymi w lokalnej 
piłce firmami, jak Skawa Wadowice, Hejnał Kęty, Górnik Brzeszcze, 
Fablok Chrzanów czy Victoria Jaworzno. - Ja tę ligę znam od podszewki 
i wiem, że poziomem nas ona nie zaskoczy. Nie będziemy chłopcami do bicia, 
tylko będziemy walczyć jak równy z równym w każdym meczu o zwycięstwo. 
Jestem przekonany, że spokojnie sobie poradzimy - podkreślał w Radiu An-
drychów trener Halniaka, Kamil Żmuda. Aby być w formie na roz-
grywki okręgowe, które rozpoczną się już w sierpniu, targaniczanie 
po krótkiej przerwie ruszają z przygotowaniami - ich start zaplano-
wano na drugi tydzień lipca. Póki co działacze nie zdradzili żadnych 
konkretów w kontekście wzmocnień zespołu. 

Drużyna, która wywalczyła awans do ligi okręgowej: Patryk Kisz-
czak, Jakub Gieruszczak, Jakub Skrzypiec, Mateusz Wojewodzic, Se-
bastian Socała, Sebastian Magiera, Kamil Rokowski, Łukasz Kantyka, 
Kamil Żmuda, Wojciech Zborowski, Piotr Walczak, Dariusz Kubik, 
Nikodem Łysoń, Bartosz Powroźnik, Tomasz Fujawa, Sebastian Mar-
czak, Kamil Nowak, Kacper Fujawa, Grzegorz Kubik, Radosław Ma-
giera, Jan Rokowski, Andrzej Górski, Mikołaj Przybylski, Kamil Ma-
zgaj, Przemysław Buda, Konrad Nieciąg, Wojciech Stuglik, Seweryn 
Kierczak, Michał Trojak. 

Pozostałe zespoły z terenu andrychowskiej gminy spisywały się ze 
zmiennym szczęściem. Burza Roczyny wywalczyła wysokie piąte 
miejsce w Keeza Klasie A, Znicz Sułkowice Bolęcina był dziesiąty, 
a Huragan Inwałd jedenasty. Z kolei na szczeblu Keeza Klasy B Gro-
nie Zagórnik zamknęły sezon na drugim miejscu (ze stratą siedmiu 
punktów do pierwszej Iskry Klecza), Halniak II Targanice był piąty, 
a Leskowiec Rzyki dziesiąty.

gs Fot.Grzegorz Sroka

Bezprecedensowy sukces Halniaka

Wyjątkowy był miniony sezon na szczeblu Keeza Klasy A. Drużyna Halniaka Targanice zdominowała rozgrywki, 
sięgając po mistrzostwo i awans do ligi okręgowej z zerem po stronie porażek - targaniczanie punktowali w każ-
dym rozegranym meczu!
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Podopieczni Tomasza Moskały rozpoczęli minione rozgrywki od zna-
komitej serii, bo notowali zwycięstwo za zwycięstwem, włączając się 
do walki o pozycję lidera z wyrastającą wysoko ponad czwartoligowy 
poziom Wieczystą Kraków. Prezes Fryderyk Walaszek studził jednak 
nieco hurraoptymizm pojawiający się wśród kibiców, bo każda seria 
musi mieć swój kres, a celem postawionym przed drużyną było upla-
sowanie się na miejscu w czołowej szóstce, aby bez oglądania się na 
inne zespoły wywalczyć miejsce w nowej IV lidze. I tak w istocie było - 
z mocnymi i dysponującymi wyższymi budżetami zespołami z Jaśko-
wic, Ryczowa, nie mówiąc o Wieczystej, andrychowianie nie potrafili 
wygrać, ale wysoko stawiali rywalom poprzeczkę. Andrychowianie 
unikali jednak serii porażek, regularnie zbierali punkty z murawy, 
a ofensywny duet Eryk Ceglarz - Kamil Karcz siał postrach wśród 
obrońców rywali. 

Tym sposobem Beskidowi udało się zająć miejsce tuż za ścisłą czo-
łówką, bo andrychowianie zakończyli zmagania na czwartym miej-
scu, ustępując tylko wspomnianym zespołom Wieczystej, Wiślan 
i Orła, a wyprzedzając ekipy z Myślenic, Oświęcimia czy Słomnik. 
Podopieczni Tomasza Moskały przez większość sezonu znakomi-
cie grali w defensywie, tracąc bardzo mało bramek. Ostatecznie po 
stronie strat w 34 meczach zanotowali tylko 38 goli - mniej bramek 
straciła tylko Wieczysta Kraków. Defensywa była więc kluczem do 
sukcesu andrychowian, którzy tracąc niewiele goli mogli liczyć na 
skutecznych graczy ofensywnych, którzy niemal w każdym meczu 
coś strzelili, zapewniając regularne punktowanie. Beskid zamknął se-
zon 2021/2022 liczbą 18 zwycięstw, 5 remisów i 11 porażek. 

gs Fot. Grzegorz Sroka

Najlepszy sezon od lat
Jedenaste, dziewiąte, jedenaste, dziewiąte, szóste i czwarte - takie lokaty zajmowali kolejno piłkarze Beskidu An-
drychów w czwartoligowej tabeli od spadku z III ligi w 2016 roku. Minione rozgrywki były więc dla andrychowian 
najlepsze od lat, a Beskid w dobrym stylu zapewnił sobie miejsce w nowej, silniejszej, jednogrupowej IV lidze.

Małopolski Związek Piłki Nożnej powraca do jednogrupowej formu-
ły po ponad dekadzie. Przypomnijmy, że Beskid Andrychów zdo-
bywał mistrzostwo IV ligi właśnie w takiej, jednogrupowej formie, 
w 2009 roku, by kolejne siedem sezonów walczyć na szczeblu ligi III. 
W międzyczasie IV liga przeszła reformę i została podzielona na dwie 
grupy, a teraz działacze uznali, że przyszła pora na powrót do starej 
formuły. Dzięki temu nie będzie już konieczności rozgrywania bara-
żu o awans do III ligi pomiędzy mistrzami obu małopolskich grup, 
a poziom sportowy wyraźnie wzrośnie, co wpłynie na atrakcyjność 
zmagań. 
Z kim więc w nadchodzącym sezonie zmierzą się andrychowianie? 
Drużyny, które zakwalifikowały się do nowej IV ligi z Jako IV ligi za-
chodniej: Wiślanie Jaśkowice, Orzeł Ryczów, LKS Jawiszowice, Unia 
Oświęcim, Dalin Myślenice, Słomniczanka Słomniki. 

Drużyny, które zakwalifikowały się do nowej IV ligi z Jako IV ligi 
wschodniej: Bruk-Bet Termalica II Nieciecza, Lubań Maniowy, Po-
prad Muszyna, Limanovia Limanowa, Wierchy Rabka, Okocimski 
Brzesko, Wolania Wola Rzędzińska, Glinik Gorlice. Drużyny, które 
awansowały z klas okręgowych: Kalwarianka Kalwaria Zebrzydow-
ska, Barciczanka Barcice, Radziszowianka Radziszów, GLKS Grom-
nik. Łącznie w lidze zmierzy się aż 19 drużyn, a więc emocji na pewno 
nie zabraknie. Gdy dodać do tego starcia z silnymi rywalami sprzed 
lat, jak Poprad Muszyna, Limanovia, Glinik Gorlice, czy lokalne der-
by z Kalwarianką, to widać wyraźnie, że fanów andrychowskiej pił-
ki czeka mnóstwo interesujących widowisk. Początek zmagań już 
w pierwszej połowie sierpnia. 

gs

IV liga w nowym-starym kształcie
Przed nami sezon 2022/2023 małopolskiej IV ligi, w którym znów staną naprzeciw siebie drużyny z terenu całego 
województwa, bez podziału na grupę zachodnią i wschodnią. To oznacza więcej meczów, więcej silnych rywali 
oraz więcej emocji. 
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W Polsce żyje około 800 gatunków pająków i prawie 7000 muchówek podzie-
lonych na ponad 100 rodzin. W sezonie burzowym błyskawice nad naszym 
krajem mogą się pojawiać z przybliżoną częstotliwością czterech na sekundę. 
Jest co podziwiać i kogo się bać. Ale czy warto? Muchówka może boleśnie uką-
sić, pająk ciężko wystraszyć, a piorun śmiertelnie porazić.  Na szczęście oglą-
danie zdjęć jest całkowicie bezpieczne. To fotograf nie drażnił darownika prze-
dziwnego (po prawej) z wielkim kokonem na brzuchu, odganiał muchówki  
z rodziny bąkowatych, fotografując niegroźną marmarę pysznotkę (poniżej)  
i zachował wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa, kadrując błyskawice 
z niedawnej burzy. A teraz, Drogi Czytelniku Nowin Andrychowskich, mo-
żesz ponownie spojrzeć na fotografie. Dziękuję.                             Jerzy Tomiak

Zza obiektywu

Piękne i straszne
Co łączy wyładowania atmosferyczne z owadami i pająkami? Każdy obserwator i fotograf przyrody odpowie, że 
łączy ich piękno. Przeciętny człowiek, odpowie, że strach. Psychiatra stwierdzi, że chorobliwy lęk, czyli kolejno: 
entomofobia, astrapofobia, arachnofobia.  
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