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Szanowni Mieszkańcy naszej gminy!

83 lata temu atak faszystowskich Niemiec na Polskę rozpoczął najkrwawszą wojnę w historii, która pochłonęła ponad 60 milionów istnień ludzkich. Tamtego dnia 
nasza Ojczyzna po raz kolejny padła łupem sąsiadów – tak z zachodu, jak i ze wschodu, bo 17 września do hitlerowskich wojsk dołączyła Armia Czerwona. 

Ten czwarty rozbiór Polski – jak dziś nazywają go historycy – nie zakończył się w 1945 roku, bo nie uzyskaliśmy wtedy pełnej wolności i suwerenności. Sowiecka 
Rosja przez cztery i pół dekady pokazywała nam co to jest „ruskij mir”, co to jest porządek i ustrój przywieziony na czołgach. 

W roku 2022 tamte fakty i tamte nasze doświadczenia mają szczególny wydźwięk, bo imperializm rosyjski znowu zagraża Europie, a za naszą wschodnią granicą 
trwa regularna wojna. Jej skutki widzimy i odczuwamy również tutaj. 

Wiedząc czym jest okrucieństwo wojny, jakie 83 lata temu dotknęło naszych rodziców i dziadków, czym jest niewola i ucieczka przed agresorem, otwarliśmy nasze 
granice i nasze domy dla uchodźców – kilku milionów ukraińskich kobiet i dzieci mieszka dziś z nami w naszej ojczyźnie. Bo pamięć o wojnie, o cierpieniach, jakie 

niesie nie jest już tylko pomnikiem i wiązanką składanych pod nim kwiatów – jest czynem, jest żywą, braterską pomocą. A Polacy zdali ten egzamin na piątkę.

W takim dniu jak dzisiaj nie sposób nie połączyć tamtych doświadczeń z obecnymi, tamtych zagrożeń z obecnymi, żeby sobie i światu pokazać, że historia jest 
dobrą nauczycielką życia.

Jak co roku oddajemy hołd tym wszystkim, którzy 1 września 1939 roku stanęli do walki w obronie naszej Ojczyzny i nie zapominamy o tych, którzy jak my wtedy, 
dziś bronią swojej ojczyzny.

Chwała Bohaterom!

Ilu nas jest?
Liczba mieszkańców Gminy Andrychów na dzień 31.08.2022 wynosi 41861 w tym w mieście 18534 osoby, na wsi 23327 osoby.

Liczba zgonów na dzień 31.08.2022 liczona od początku roku - 327, w samym sierpniu  32 zgony.

liczba urodzeń  na dzień 31.08.2022 liczona od początku roku- 221, w samym sierpniu 18 urodzeń.

1 września: Rocznicowa uroczystość przed pomnikiem
Przed Pomnikiem upamiętniającym poległych w walkach o wolną i niepodległą Polskę 1 września odbyły się 
uroczystości upamiętniające 83. rocznicę napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę, a więc zarazem rozpoczęcia 
II wojny światowej.

Na andrychowskim Rynku pojawili się przedsta-
wiciele samorządu miejskiego i powiatowego, róż-
nych instytucji, organizacji społecznych oraz związ-
kowych, a także szkół. Nie zabrakło też oczywiście 
reprezentacji kombatantów. Honorową wartę peł-
nili harcerze z Hufca Andrychów ZHP. Oprawę 
muzyczną zapewniła Miejska Orkiestra Dęta „An-
dropol”. Punktualnie o dwunastej w południe po 
okolicy rozniósł się dźwięk syreny z pobliskiej OSP.  
Przed ceremonią złożenia kwiatów przy pomniku, 
krótkie przemówienie wygłosił burmistrz Tomasz 
Żak. 
Poniżej pełna treść tego wystąpienia.
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Sierpniowe nawałnice narobiły już sporo szkód, i to nie tylko przez intensywne deszcze. Już dwa tygodnie temu 
pioruny zniszczyły w Andrychowie trzy kamery miejskiego monitoringu, a w ostatni weekend wyeliminowały 
systemy zasilające kolejnych czterech. Już są naprawione.

Jak powiedział nam komendant Straży Miejskiej Krzysztof Tokarz, 
cały system monitoringu składa się obecnie z 45 kamer i prawie 
wszystkie są w standardzie wysokiej rozdzielczość, czasem też rucho-
me, aby można było nimi kierować. To drogi sprzęt, więc w całości 
system i jego wyposażenie jest ubezpieczony. Sprawa zniszczonych 
pierwszych trzech kamer już została skierowana do ubezpieczyciela, 
więc strata zostanie zrekompensowana i sprzęt uzupełniony. Kwestia 
czterech kolejnych punktów monitoringu – tam, gdzie nawaliło zasi-
lanie – została szybko załatwiona. – Wymieniliśmy zasilacze i wszyst-

ko już działa – mówi Krzysztof Tokarz. Również my poczuliśmy na 
własnej skórze skutki letnich burz z piorunami. W sobotę, 20 sierpnia,  
został zniszczony nasz nadajnik Radia Andrychów, który jest na te-
renie elektrociepłowni i nadaje na falach średnich. Nadawaliśmy też 
cyfrowo na platformie DAB+, choć i tu awaria zasilania również nas 
czasowo wyłączyła. Na DAB+ udało się nam wrócić niemal natych-
miast, ale na falach średnich przez trzy dni słychać było tylko szum… 
Na fale średnie wróciliśmy 24 sierpnia. 

n

Kamery uszkodzone przez burze… i my też

Nowy dyrektor ma 52 lata, a od 12 lat miesz-
ka w targanickiej Nowej Wsi. Ma żonę i trój-
kę dorastających dzieci. – Moja najmłodsza 
córka jest już rodowitą targaniczanką i an-
drychowianką – mówi – bo urodziła się już 
po naszym osiedleniu się tutaj. Pa państwo 
Ścibikowie przywędrowali do Andrychowa 
z Chybia, z Ziemi Cieszyńskiej. 
Kim z zawodu jest nowy dyrektor? Tu trzeba 
rozpocząć długą wyliczankę, bo jest zarówno 
animatorem kultury, jak i muzykiem grają-
cym na kilku instrumentach, który z rodziną  
i przyjaciółmi stworzył zespół Servoos Fami-
ly. W swojej karierze zawodowej zaliczył też 
menedżerstwo, był instruktorem kultural-
nym i muzycznym, a nawet przewodnikiem 

wycieczek (zna kilka języków). A że wiele  
z jego tras turystycznych wiodło przez Austrię, 
w podalpejskie rejony, zakochał się w muzyce 
tyrolskiej i taką też grywa z Servoos Family.
W dniu objęcia dyrektorskiego stanowiska 
był gościem Radia Andrychów, aby móc się 
osobiście przedstawić andrychowianom. Je-
śli chcecie go posłuchać, wystarczy wejść na 
nasza stronę, jest tam zapis tego wywiadu.  
W audycji skupiliśmy się na osobie dyrekto-
ra, na jego doświadczeniu i upodobaniach. 
Ale przyjdzie i czas na prezentację programu, 
jaki przedstawił Burmistrzowi Andrychowa  
i dzięki niemu Tomasz Żak powołał go na to 
stanowisko.                              

n Fot. Robert Fraś

Nowy dyrektor Centrum Kultury i Wypoczynku
Leszek Ścibik został nowym dyrektorem CKiW w Andrychowie. Swoje obowiązki podjął pierwszego września. 
Zapowiada wiele zmian, ale zaznacza, że nie chodzi tu o ludzi, bo wysoko ceni pracowników andrychowskiej 
kultury.  Ma swój program i swoje pomysły na rozwój centrum. 

3 września 2022 w całej Polce odbyła się akcja pt. Na-
rodowe Czytanie. Lekturą 11. odsłony Narodowego 
Czytania będą „Ballady i Romanse" Adama Mickiewi-
cza. Na antenie Radia Andrychów zaplanowano wy-
emitowanie specjalnej audycji prezentującej nagranie.

Narodowe Czytanie 2022

W okresie wakacyjnym miały miejsce nagrania z udziałem zaproszo-
nych gości – osób znanych z aktywności publicznej w naszej gminie.

9 września o godz. 11 na antenie Radia Andrychów emisja audycji 
prezentującej nagranie „Ballad i Romansów”!

9 września o godz. 10.00 w CKZiU w Andrychowie odbędzie się pu-
bliczne, narodowe czytanie z udziałem zaproszonych Gości. Będą to 
min.: wicestarosta Powiatu Wadowickiego Beta Smolec, burmistrz 
Andrychowa Tomasz Żak, skarbnik gminy Andrychów Dorota Ży-
wioł, sekretarz gminy Grażyna Łoboda.

KSIĘGARNIA
EDUKACYJNA

KRAKOWSKA 94

ANDRYCHOWSKA

www.bliskopoczty.pl
OTWARCIE WKRÓTCE!

SALONIK 
PRASOWY

LOKALIZACJA JAK WYŻEJ

GALERIA 
OBRAZÓW
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W Miejskim Domu Kultury w Andrychowie 30 sierpnia odbyła się publiczna dyskusja nad projektem zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania działek pomiędzy Białą Drogą, Strefową i Batorego. Dotyczyła projektu 
budowy w tym miejscu zakładu zgazowywania odpadów.

Gorąca dyskusja mieszkańców z burmistrzem

Przypomnijmy, że władze gminy planują 
budowę w tamtym rejonie nowej elektrocie-
płowni, której głównym elementem ma być 
właśnie zakład zgazowywania odpadów. 
Chodzi o zamkniętą, bez emisyjną i eko-
logiczną instalację do mineralizacji paliwa 
pochodzącego z przeróbki odpadów ko-
munalnych, jak tłumaczyli to na spotkaniu 
burmistrz Tomasz Żak i jego zastępca Miro-
sław Wasztyl. Urządzenia mają pochodzić ze 
Szwajcarii i w pierwszym etapie mają kosz-
tować około 100 mln zł. Potem, po urucho-
mieniu kolejnych trzech segmentów do 330 
mln. Oczywiście wszystko uzależnione jest 
od dotacji zewnętrznej – nawet do 85 proc. 
kosztów. Ale jest już deklaracja ministerstwa 
środowiska, że projekt ten uzyska wsparcie.

Zakład produkowałby gaz syntetyczny, 
który mógłby być (po wzbogaceniu) wy-
korzystywany do produkcji ciepła i energii 
elektrycznej w nowej elektrociepłowni, która 
powstałaby obok zakładu mineralizacji odpa-
dów.

Aby to zrobić najpierw trzeba zmienić plan 
miejscowy w tym zakresie, konkretnie w rejo-
nie Białej Drogi i Strefowej, ale w bezpośred-
nim sąsiedztwie ul. Batorego. Plan miejscowy 
zagospodarowania przestrzennego w tym 
zakresie i z tymi planami został wyłożony 
publicznie na okres od 18 sierpnia do 9 wrze-
śnia. Opinie mieszkańców na ten temat są 
zbierane do 23 września tego roku.

Dziś w MDK-u odbyła się dyskusja publicz-
na nad przyjętymi w projekcie zmiany pla-
nu rozwiązaniami odbędzie. Przyszło na nią 
około 50 osób, głównie mieszkańców ul. Ba-
torego, ale byli też radni Rady Miejskiej i sze-
fowie gminnych spółek. Najpierw głos zabrał 
autor zmiany planu urbanista Jacek Bandura. 
Wyjaśnił szczegóły zmian i ich zakres. Potem 

głos zabrał burmistrz Tomasz Żak i opowie-
dział o szczegółach technologicznych tego 
przedsięwzięcia – wcześniej mówił już o tym 
w Radiu Andrychów. Można tej audycji po-
słuchać na naszej stronie internetowej, więc 
nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły.
Kiedy do głosu doszli mieszkańcy, większość 
z nich przedstawiła swoje wątpliwości i oba-
wy. Wciąż powtarzano – co cały czas było 
korygowane – że władza chce tam budować 
„spalarnię śmieci”.

– Nie, nie chcemy tam budować spalarni – 
powtarzał burmistrz i deklarował, że w zmia-
nach znajdzie się nawet zapis o zakazie budo-
wy spalarni w tym miejscu.

Radni opozycji Alicja Studniarz i Krzysztof 
Kubień dołączyli do oponentów budowy za-
kładu mineralizacji i krytykowali ten pomysł.
Mirosław Wasztyl wdał się w dyskusję z rad-
nym Krzysztofem Kubieniem i próbował 
mu wytknąć przeinaczenia w jego wypo-
wiedziach. Tłumaczył na czym polega tech-

nologia mineralizacji, ale niewiele to dało 
i bardzo szybko rzeczowa dyskusja zamieniła 
się w bardzo emocjonalną. Radny Kubień po-
wtarzał, że to co słyszy „to są bajki”, wicebur-
mistrz Wasztyl z kolei wytykał mu, że radny 
nie nadąża za rzeczową argumentacją i jest 
nieprzygotowany do niej.

W podobnym tonie były wypowiedzi miesz-
kańców ul. Batorego. Pytali, co oni będą z tego 
mieli? Ile stracą na wartości ich nieruchomo-
ści i dlaczego nie wybrano innego miejsca? 
Kto im zagwarantuje, że tak naprawdę za tą 
„magiczną instalacją” nie będzie jednak spa-
larni?

Organizatorzy wyjaśniali, że po to właśnie 
jest takie spotkanie i taka dyskusja, aby te 
wątpliwości rozwiać. Nie trafiało to do prze-
konania oponentów. Spotkanie zakończyło 
się po trzech godzinach. 

n Fot Marek Nycz
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Dwadzieścia osób odebrało odznacze-
nia „za działalność na rzecz społeczno-
ści lokalnej”. Wyróżniono też zasłużo-
nych pracowników Urzędu Miejskiego 
w Andrychowie oraz Ośrodka Pomocy 
Społecznej. W imieniu Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy medale wręczył wyróż-
nionym Wicewojewoda Małopolski Ry-
szard Pagacz.

Uroczystość odbyła się 29 sierpnia w Urzędzie 
Miejskim w Andrychowie. Wicewojewoda, 
a także Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak 
podziękowali odznaczonym za ich służbę pu-
bliczną i życzyli dalszych sukcesów w pracy. 
Dwie osoby odznaczono Złotymi Krzyżami 
Zasługi, 11 osób – Złotymi Medalami za Dłu-
goletnią Służbę i 7 osób – Srebrnymi Medala-
mi za Długoletnią Służbę.                                        n

29 sierpnia obchodziliśmy w całej Polsce Święto Straży Miejskiej, ale w tym roku ma ono w Andrychowie szcze-
gólny wydźwięk, albowiem nasza Straż Miejska obchodzi swoje 30-lecie. Z tej okazji strażnicy otrzymali od bur-
mistrza awanse na wyższe stopnie zawodowe.

Uroczystość miała miejsce w Urzędzie Miejskim. Burmistrz 
Tomasz Żak wręczył nominacje następującym funkcjonariu-
szom:
Awans na stopień Młodszego Inspektora Straży Miejskiej 
otrzymali:
Jacek Dudka i Andrzej Drabik.
Na stopień Starszego Specjalisty SM – Tadeusz Bury.
Na stopień Specjalisty SM – Elżbieta Drzazga, Łukasz Mal-
czyk i Bogusław Bisaga.
Na stopień Młodszego Strażnika SM – Kamil Kuchta.
Burmistrz podziękował strażnikom za ich służbę i pracę na 
rzecz andrychowian i życzył dalszych sukcesów. O historii 
andrychowskiej straży miejskiej pisaliśmy w marcowych No-
winach Andrychowskich.                                                   n

Odznaczeni przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Oto lista odznaczonych.

Złotym Krzyżem Zasługi  
odznaczeni zostali:

– Czesława Wojewodzic
– Kazimierz Rajda

Złotym Medalem za Długoletnią Służbę 
prezydent uhonorował:
– Krzysztofa Adamusa

– Elżbietę Babik
– Tadeusza Burego
– Jerzego Dwojaka

– Marię Flagę
– Małgorzatę Gałosz

– Jadwigę Gancarczyk
– Małgorzatę Kocembę

– Tadeusza Ochnika
– Henryka Tomiaka

– Tomasz Żaka

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę 
otrzymali:

– Andrzej Babik
– Krystyna Górny
– Aneta Karkoszka

– Władysława Kolber
– Agata Kuźma

– Mirosław Wasztyl
– Zofia Zawadzka

n

Święto i awanse strażników miejskich

W lutym tego roku minęło 30 lat od powołania w Andrychowie Straży Miejskiej. 
Została utworzona przez ówczesnego burmistrza Tadeusza Woźniaka i na początku służba ta liczyła pięć osób razem z komendantem, a był 
nim wtedy Wiesław Pyzio. Na początku strażnicy nie mieli nawet mundurów, a tylko odznaki. Mieli pilnować porządku i spokoju, rocz-
nie interweniowali w sumie kilkadziesiąt razy. Dziś mają ponad dwa tysiące takich zadań. Obecnie jest 10 strażników i mają znacznie 
szerszy zakres działań – pilnują porządku i nadzorują centrum monitoringu (45 kamer o wysokiej rozdzielczości), dbają o ochronę 
środowiska i zwalczają tzw. „śmieciarzy”, a w zakresie bezpieczeństwa drogowego prowadzą zajęcia dydaktyczne z dziećmi i mło-
dzieżą, ucząc ich poruszania się po drogach oraz jazdy na rowerach i skuterach. 



6

Nowiny Andrychowskie
wrzesień 2022

Marek Nycz: - Zacznijmy naszą rozmowę 
o rozpoczętym właśnie roku szkolnym od 
statystyk: ilu uczniów 1 września pójdzie 
do andrychowskich szkół? Czy nadal jeste-
śmy w niżu demograficznym?
Andrzej Szafrański: Mamy mniejszą licz-
bę uczniów, niż rok temu. We wszystkich 
andrychowskich szkołach podstawowych 
– łącznie z Brzezinką, gdzie jest szkoła  sto-
warzyszeniowa – 1 września  planuje się, że 
naukę  rozpocznie  3.889 dzieci.
- A jak wygląda to w przedszkolach, gdzie 
są też zerówki?
- W naszych gminnych placówkach będzie-
my  mieć 1.621 przedszkolaków  wraz  z  
przedszkolakami  w  Brzezince. Ogólna ten-
dencja, tak w szkołach, jak i w przedszko-
lach jest lekko spadająca. Od lat mamy coraz 
mniej urodzeń, więc mamy też mniej pierw-
szoklasistów. Ale nie jest jeszcze tak źle, bo 
mamy w tym roku ten tak zwany podwójny 
rocznik – dzieci w wieku 6 i 7 lat.  Prawdzi-
we tąpnięcie demograficzne czeka nas za 
rok, a najmniej uczniów będzie za dwa lata, 
to widać po liczbie urodzeń.    
- Dużo mówi się też o braku nauczycieli. 
Statystyki samorządów i związków zawo-
dowych pokazują, że połowa dyrektorów 
przyznaje się do kłopotów ze znalezieniem 
pedagogów. Czy dotyczy to także Andry-
chowa? 
- Nasi dyrektorzy w szkołach przez ostatnie 
lata prowadzili taką politykę zatrudniania, 
że nauczyciele mieli po około półtora etatu. 
Więc kiedy warunki się zmieniają, to moż-
na inaczej rozłożyć te etaty. Wtedy tej zmia-
ny liczebności szczególnie nie widać. Co 
do wakatów, o które pan pyta, to na dzień 
dzisiejszy dyrektorzy dopiero przynoszą 
arkusze organizacyjne i nie mamy jeszcze 
pełnych danych, trzeba poczekać do począt-
ku roku szkolnego. Owszem, poszczególne 
szkoły zgłaszają wakaty, ale nie jest to jakaś 
duża skala. Mieliśmy jedną szkołę, z której 
w czerwcu zwolniło się sześcioro nauczy-
cieli. Znaleźli pracę w innych miejscach, za 
wyższe wynagrodzenie. Ale dyrektor pora-
dził sobie z tą sytuacją i nie ma tam waka-
tów.
- Skoro wspomniał Pan o wynagrodzeniu, 
to przypomnijmy, że nauczyciele doma-
gają się 20-procentowej podwyżki, a ZNP 
przygotowuje akcję protestacyjną. Tym-
czasem wiceminister edukacji Dariusz 
Piontkowski w Polskim Radio powiedział, 
że nauczyciel po studiach dostaje na rękę 
ponad 4 tys., a nauczyciel dyplomowany 
z 10-letnim stażem 6 tys. 900 zł… Do ręki! 
Czy w Andrychowie nauczyciele też tak 
dobrze zarabiają? 

- Ja szanuję pana ministra, ale nauczyciel za-
rabia tyle ile wynika z przepisów. Zacznijmy 
od tego nauczyciela z najwyższym stopniem 
awansu zawodowego, który jest najlepiej 
wykształcony i ma już doświadczenie, to jest 
nauczyciel dyplomowany. I on zarabia 4.224 
zł brutto, do tego ma stażowe, dodatek za 
wychowawstwo i kilka innych. Ale musiał-
by pracować na dwóch etatach, a tego zabra-
niają przepisy (maksymalnie półtora etatu), 
aby zarobić do ręki tyle, ile podaje pan wi-
ceminister. A jeśli chodzi o zarobki począt-
kującego nauczyciela po studiach, to jest to 
stawka wynikająca z przepisów – 3.424 zł 
brutto. Jak widać, w Andrychowie nie ma 
nauczycieli tak zarabiających, jak to podaje 
minister.
- Zmienia się też tryb awansu zawodowe-
go nauczycieli. Zdaje się, że znika w ogóle 
kategoria „nauczyciel kontraktowy”. Jak to 
będzie teraz wyglądać? 
- Dotychczas mieliśmy taką hierarchię: po-
czątkujący nauczyciel to był do tej pory tzw. 
stażysta, potem był nauczyciel kontraktowy, 
po nim kolejnym szczeblem awansu był na-
uczyciel mianowany i najwyższy stopień 
– nauczyciel dyplomowany. Wśród tych 
ostatnich było też kilku profesorów – to tytuł 
uznaniowy, wyróżniający nauczyciela, ale 
nie taki sam, jak stopień naukowy, jak np. na 
uniwersytecie. Takich nauczycieli-profeso-
rów mamy w Andrychowie troje. Natomiast 
dwa pierwsze stopnie stażysty i kontrakto-
wego zastąpi „nauczyciel początkujący”. Od 
tej pozycji zaczyna się droga awansu, ale to 
nie jest tak szybko, bo minimum trwa dwa 
lata i dziewięć miesięcy. Zmieniła się też na-
zwa opiekuna młodego nauczyciela, teraz 
będzie się nazywał, nie opiekun, ale mentor. 
Ale nazwa nie jest ważna, ważne że ktoś 
doświadczony nadal będzie się opiekował 
młodszym kolegą. 
- Dobrze, dajmy już spokój nauczycielom, 
a co z psychologami, których całą armię 
trzeba od tego roku zatrudniać w szkołach? 
Udało się ich znaleźć? 
- Nowe przepisy mówią, że  w  szkołach 
powyżej  100 uczniów ma być 1,5  etatu  

specjalistów  w  tym  psycholog. Potem ten 
współczynnik lekko wzrasta wraz z liczeb-
nością uczniów. Ale problem jest jeden, otóż 
nie ma tylu psychologów, którzy czekaliby 
na rynku pracy na nasze oferty. Z pełnym 
psychologicznym wykształceniem mamy 
kliku pracowników w naszych placów-
kach. Ale wielu nauczycieli z uprawnienia-
mi wykonuje podobną pracę w szkołach, 
jak logopedzi, czy pedagodzy szkolni. My 
już od dawna organizujemy specjalistyczne 
wsparcie dla uczniów z edukacyjnymi i wy-
chowawczymi problemami. Teraz będzie to 
tylko bardziej usankcjonowane.
- Panie dyrektorze, pandemia przygasła, 
ale nie wygasła i jesienią może być znowu 
zdalne nauczanie? Zresztą szerzą się plotki, 
że zdalne nauczanie może być wymuszone 
przez… zimno w szkole.
- Wystarczy jedna decyzja ministra, a my bie-
rzemy pod uwagę taką ewentualność i jeste-
śmy na nią przygotowani merytorycznie i or-
ganizacyjnie. Tak samo będzie w przypadku 
ewentualnych kłopotów z energią i ciepłem. 
Bardziej obawiam się reakcji rodziców, bo 
oni już tego nauczania w domu doświadczy-
li i nie chcieliby do tego wracać. Patrzę na tę 
całą sytuację dość optymistycznie i liczę na to, 
że będzie ciepło i damy radę. Ale jak będzie, 
okaże się jesienią. Lekko nie będzie.
- Mamy jeszcze dzieci z Ukrainy?
- Nadal mamy je we wszystkich placówkach, 
ale liczby się zmieniają. Najwięcej dzieci 
z Ukrainy mieliśmy w maju – 208. Koniec 
roku szkolnego to już 147 osób. Ilu będzie od 
1 września, to zobaczymy, kiedy przyjdą do 
szkoły. Zakładam, że większość z tych 147 
wróci tak do szkół, jak i przedszkoli. Na każ-
de z tych dzieci dostajemy subwencję oświa-
tową, tak jak na nasze dzieci. 
- W mediach trwają wyliczenia i komen-
tarze na temat cen wyprawek. Średnio na 
jedno dziecko trzeba wydać minimum 500 
zł, a pierwszoklasiści czy dzieci idące do 
zerówek wykosztują rodziców po 700 zł. 
Czy to jest porównywalne z kosztami np. 
zeszłorocznymi?
- Powiem to z punktu widzenia gminy, któ-
ra przecież zapewnia podręczniki dla dzieci 
w  klasach  I  -VIII szkoły podstawowej. I tu 
muszę zaznaczyć, że dostaliśmy w tym roku 
kwotę o jedną czwartą mniejszą niż powinni-
śmy dostać. I z tym na dzień dzisiejszy gmina 
musi sobie poradzić. Monitujemy do rządu 
o wyrównanie. Liczymy na to, że te pieniądze 
dostaniemy. A co do wyprawek, to widać, że 
ceny wzrosły. Ale pamiętajmy, że po pierw-
sze są pieniądze dla rodziców na wyprawki 
– 300 zł i są dodatki, jak np. 500 plus.  
Dziękuję za rozmowę! 

Rozmowa z Andrzejem Szafrańskim – Dyrektorem Gminnego Zarządu Oświaty w Andrychowie

Nie będzie to łatwy rok
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Słuchaj nas codziennie!
Wiadomości Radia Andrychów od poni do pt. od godziny 8.00.

Zimowa przerwa świąteczna nastąpi między 23 a 31 grudnia 
2022 r.

Ferie zimowe, tak jak od lat, zaplanowano z podziałem na 
województwa:
16-29 stycznia 2023 r. rozpoczną je województwa lubelskie, 
łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;
23 stycznia-5 lutego 2023 r. - podlaskie, warmińsko-mazur-
skie;
30 stycznia-12 lutego 2023 r. - kujawsko-pomorskie, lubu-
skie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;
13 - 26 lutego 2023 r. - dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, 
zachodniopomorskie.

Wiosenna przerwa świąteczna rozpocznie się 6 kwietnia 
i potrwa do 11 kwietnia 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty i maturalny odbędą się w maju, ale 
termin dopiero ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Zakończenie roku szkolnego dla ostatnich klas liceów ogól-
nokształcących, techników, branżowych szkół II stopnia za-
planowano na 28 kwietnia 2023 r.

Zakończenie roku szkolnego podstawówek odbędzie się 23 
czerwca 2023 r.

Kalendarz roku szkolnego 
2022/2023

Jak zwykle kilka wolnych, świątecznych dni  sprawi, że bę-
dziemy cieszyć z tzw. długich weekendów. Tak na przykład 
będzie w listopadzie gdy Wszystkich Świętych wypada we 
wtorek (uczniowie będą mieli wolne poniedziałek), a Święto 
Niepodległości w piątek.  

Wolne dni w roku szkolnym 2022/2023:

1 listopada (Wszystkich Świętych, wtorek),

11 listopada (Dzień Niepodległości, piątek),

6 stycznia 2023 r. (Trzech Króli, piątek),

1 i 3 maja (Święto Pracy i Święto Konstytucji, poniedziałek 
i środa),

8 czerwca (Boże Ciało, czwartek).

Wolne dni w roku szkolnym 
2022/2023

W pierwszej części wziął udział burmistrz Tomasz Żak wraz z dyrek-
torem Gminnego Zarządu Oświaty Andrzejem Szafrańskim. Z kolei 
na spotkaniu z szefami placówek dołączył zastępca burmistrza Woj-
ciech Polak. Nie obyło się oczywiście bez gratulacji i życzeń. 

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Mianowani i powołani...
W przeddzień inauguracji nowego roku szkolnego, 
w andrychowskim Urzędzie Miejskim odbyły się dwie 
ceremonie. Najpierw przekazano akty nadania związa-
ne z awansem zawodowym nauczycielom mianowa-
nym. Potem wręczono powołania dyrektorom placówek 
oświatowych, którzy rozpoczynają kolejną kadencję.

Pedagodzy, którzy otrzymali awans na nauczyciela mianowanego 
to: Monika Dudka, Joanna Rychter (obie SP nr 4), Agnieszka Gurdek, 
Katarzyna Łysoń (SP nr 5), Edyta Ćwiertka, Ewa Walczak (ZSS w Suł-
kowicach-Bolęcinie), Natalia Pękala (Przedszkole nr 2), Wioletta Byr-
ska, Grażyna Żabińska (Przedszkole nr 3).

Dyrektorzy powołani na nową kadencję: Zbigniew Grabowski (ZSS 
w Sułkowicach-Bolęcinie), Agnieszka Gwiżdż (Przedszkole nr 3), An-
drzej Kojder (ZSS w Roczynach), Sylwia Kolber (Ognisko Pracy Po-
zaszkolnej), Janusz Uznański (ZSS w Sułkowicach-Łęgu).
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W pierwszej części spotkania wziął udział 
zastępca burmistrza Wojciech Polak. Jak do-
wiedzieliśmy się od kierownik Działu Po-
mocy Środowiskowej OPS Anety Wróbel, 
Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do 
realizacji programu „Korpus wsparcia senio-
rów”, współfinansowany przez Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej. - To program 
skierowany głównie do osób w wieku powyżej 65. 
roku życia, które mają problemy w codziennym 
funkcjonowaniu ze względu na stan zdrowia. – 
mówi Aneta Wróbel. - Mogły z niego skorzystać 
tak osoby samotne jak i mające rodzinę. Przygo-
towania do realizacji programu trwały prak-
tycznie od początku roku. Przewidywano, 
że weźmie w nim udział 50 osób, ale gdy 
przeprowadzono zamówienia publiczne na 
dostarczenie opasek, to udało się poczynić 
oszczędności i beneficjentami zostało 60 se-
niorów.  To osoby zarówno pozostające pod 
opieka OPS jak i takie, które zgłosiły się nieja-
ko z zewnątrz.
Opaski wyglądają jak zegarki. Są proste w ob-
słudze. Poprzez nie właściciele, gdy poczują 

się, źle łączą się z centrum obsługiwanym 
przez ratowników medycznych. Urządzenia 
mają też kilka dodatkowych funkcji, jak choć-
by pomiaru pulsu czy ciśnienia tętniczego 
krwi, choć wyniki z ich wskazań przed kon-
taktem z ratownikiem należy zweryfikować 
za pomocą ciśnieniomierza. W opaskach za-
montowano lokalizator, który pozwoli ratow-
nikowi na ustalenie miejsca pobytu seniora.
Jak informuje Aneta Wróbel, był to program 
pilotażowy. Jest nadzieja, iż w przyszłości 
będą realizowane kolejne, podobne przed-
sięwzięcia, a wtedy więcej osób skorzysta 
z opasek. Wcześniej do Andrychowa trafiło 
już 10 takich mini-urządzeń. W sumie więcej 
w naszej gminie tym swoistym monitorin-
giem zdrowotnym jest objętych 70 osób. Każ-
da opaska jest przypisane tylko i wyłącznie 
do jednej osoby. Szkolenie prowadziła przed-
stawicielka firmy Telemedycyna Polska S.A. 
z Katowic. Niezależnie od tego, Ośrodek Po-
mocy Społecznej służy seniorom pomocą na 
wypadek problemów z mini-urządzeniem.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

„Korpus wsparcia seniorów”: Opaski przekazane

8 sierpnia w świetlicy Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Metalow-
ców pojawiła się grupa seniorów. Uczestnicy otrzymali specjalne opaski 
na rękę, które są niezwykle przydatnym elementem codziennego bezpie-
czeństwa zdrowotnego.

Pieniądze pochodzą ze środków Unii Europejskiej. Polska otrzymała z UE na ten 
cel 586 milionów złotych. Jak dowiedzieliśmy się od dyrektora Gminnego Zarządu 
Oświaty Andrzeja Szafrańskiego, laptopy trafią do dzieci lub wnuków osób, które nie-
gdyś pracowały w Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Samorząd gminny jest tu 
tylko pośrednikiem i ma nadzorować, czy np. sprzęt nie został odsprzedany. Jak wy-
nika z regulaminu konkursu, maksymalna cena laptopu nie mogła przekroczyć 2500 
złotych. Sprzęt komputerowy trafi także do innych okolicznych gmin. Przykładowo 
do Wieprza 69 komputerów, a do Wadowic 3 komputery, 5 laptopów i 1 tablet.

jd  Fot. Archiwum „Nowin Andrychowskich”

Sprzęt dla dzieci byłych pegeerowskich pracowników
15 laptopów trafiło do gminy Andrychów w ramach programu „Cyfrowa Gmina” i konkursu „Granty PPGR - 
Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Andrychowie informuje, że od 22 
sierpnia wnioski o wypłatę dodat-
ku węglowego w wysokości 3000 zł 
można składać w siedzibie Ośrodka 
przy ul. Starowiejskiej 22b w poko-
ju numer 24a (wejście od ulicy Sta-
rowiejskiej, od strony ZOMK oraz 
Centrum Kultury).

3000 zł na węgiel

Co ważne – nie trzeba wybierać się do Urzę-
du Miejskiego po wpis lub zgłoszenie źródła 
ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyj-
ności Budynków. Ośrodek Pomocy Społecz-
nej będzie miał takie informacje.

Wnioski będą przyjmowane:
poniedziałek – od 7.00-15.00
wtorek – od 7.00-15.00
środa – od 7.00-15.00
czwartek – od 7.00-17.00
piątek – od 7.00-15.00
Ośrodek rekomenduje i jednocześnie zachęca 
do składania wniosków także drogą elektro-
niczną za pośrednictwem platformy E-PUAP 
na adres skrytki Ośrodka 5ci5he8j5b. Wnio-
sek składany drogą elektroniczną przed jego 
wysłaniem opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia 
z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Wnioski można składać w nieprzekraczal-
nym terminie do 30 listopada 2022 roku.

Źródło: OPS w Andrychowie



9

Nowiny Andrychowskie
wrzesień 2022

REKLAMA

- Do skrzyneczek damy worki i rę-
kawiczki – mówi prezes „Chału-
py” Wiesław Ogórek. - Każdy 
chętny wędrujący po górach może 
zaopatrzyć się w te rekwizyty 
i używając ich posprzątać góry. 
Skrzyneczki będą umieszczone 
w schroniskach albo przy schroni-
skach, bądź chatkach. Jak podkre-
śla pan Wiesław, petetekowcy 
z Rajczy podjęli wcześniej po-
dobna inicjatywę i w Beskidzie 
Żywieckim dobrze się ona 
przyjęła. Jest więc nadzieja, że 
i w naszym górach nazywanych przez niektórych Beskidem Andrychowskim lub nawet Be-
skidem Pięknym, to przedsięwzięcie znajdzie uznanie w oczach dbających o przyrodę.

jd  Fot. Jacek Dyrlaga

To nowe przedsięwzięcie we wschodniej części Beskidu Małego. Koło PTTK 
„Chałupa” w Andrychowie przygotowało cztery skrzynki. Do czego służą i co 
mieści się w ich środku?

Nowa inicjatywa „Chałupy”: By w górach był porządek!

Inwestorem obiektu znajdującego się przed blokiem nr 38 i w sąsiedztwie przedszkola był 
Urząd Miejski, a wykonawcą firma z Białki koło Makowa Podhalańskiego. Koszt budowy 
i urządzenia placu wyniósł bez mała 260 tysięcy złotych. Warto też odnotować, iż w place 
zabaw inwestuje także Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Na początku czerwca 
otwarto taki obiekt między blokami przy ulicy Lenartowicza 19 i Włókniarzy 14, 32 oraz 34.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Nowe „rewiry” dla dzieci
Na osiedlu przy ulicy Lenartowicza powstał podczas wakacji plac zabaw 
(zob. foto). I widać, że od razu spełnia swoją rolę. Nie brakuje dzieci, któ-
rym towarzyszą rodzice bądź dziadkowie.

Cztery wyjątkowe autorki kryminałów: Jo-
anna Łopusińska, Irena Małysa, Hanna Greń 
oraz Marta Matyszczak podczas spotkań 
z Czytelnikami opowiedzą m.in. o swojej 
pracy, inspiracjach i planach pisarskich na 
najbliższą przyszłość. Wstęp na spotkania jest 
bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną 
liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rezer-
wację, której można dokonać telefonicznie (33 
875 25 52) lub przez e-mail (udostepnianie@
biblioteka.andrychow.eu). 
Już teraz zachęcamy do zaznaczenia termi-
nów poszczególnych spotkań w kalendarzu:
13. 09. – spotkanie z Joanną Łopusińską (17.00)
23. 09. – spotkanie z Ireną Małysą (17.00)
14. 10. – spotkanie z Hanną Greń (16.30)
26. 10. – spotkanie z Martą Matyszczak (17.00)
Serdecznie zapraszamy do udziału w wy-
darzeniu, szczegółowe informacje będziemy 
podawać na bieżąco na radioandrychow.pl

Kryminały w bibliotece

Powieści kryminalne to zdecydowa-
nie najchętniej wypożyczane przez 
Polaków książki. Nie inaczej sytu-
acja przedstawia się wśród Czytel-
ników Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Andrychowie. Jest nam zatem 
tym bardziej miło móc Państwa za-
prosić na cykl spotkań autorskich 
„Kryminalna jesień w bibliotece”.
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Jak dowiedzieliśmy się od zastępcy kierownika Wydziału Usług Budowlanych Zakładu Go-
spodarki Komunalnej w Andrychowie, Grzegorza Gracy, ta część inwestycji rozpoczęa się 
w marcu i po niej wykonano pełny zakres robót - Wykonaliśmy kanalizację deszczową od ulicy 
Wandy Malickiej do ulicy Krakowskiej, oświetlenie oraz wymianę nawierzchni drogi i parkingów – in-
formuje zastępca kierownika. Warto też wspomnieć o okazałym, nowym chodniku wiodącym 
od końcowego placu przy Malickiej w kierunku bloków 105 i 107 przy Krakowskiej. Przedsię-
wzięcie kosztowało około 600 tysięcy złotych. W andrychowskim Urzędzie Miejskim przygo-
towywane są plany na II etap inwestycji.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Wandy Malickiej po I etapie
Na początku sierpnia zakończyły się prace I etapu remontu ulicy Malickiej. 
Jak teren się zmienił, widać z każdej strony. 

Tego lata zamknięta została najstarsza księgar-
nia, którą Pan Marczyński otwarł jeszcze przed 
wojną. Za kilka tygodni zniknie sklep papier-
niczy przy Krakowskiej – kiedyś był tuż obok 
wspomnianej księgarni. Właścicielki, wspól-
niczki, już nie mają się czym dzielić. Tak spa-
dły obroty, szacują, że o 30-50 proc. Przyczy-
na? Można by przypuszczać, że swoje zrobiło 
otwarcie Galerii Andrychowskiej na Górnicy, 
ale to tylko częściowo tłumaczy obumieranie 
handlu w centrum, choć oczywiście wszyscy 
to zauważają i nie mają ochoty zaprzeczać. 
- Swoje zrobiła też pandemia – mówi właści-
cielka fryzjerni. – Kiedy wprowadzono tak 
zwane „godziny dla seniorów” praktycz-
nie straciliśmy klientów przed południem. 
I próżno było tłumaczyć kolejnym osobom, 
że w punktach usługowych, jak np. fryzjernia 
nie było tej regulacji. Niektórzy do dziś tak 
myślą i najwięcej klientów mamy około 15. 
Wielu rezygnuje z czekania.
A może czynsze są tak wysokie, że nie sposób 
się utrzymać z handlem i usługami w cen-
trum? I to sprawdziliśmy.
- Czynsze są dziś niższe, niż kilka lat temu – 
mówi właściciel dużego sklepu z konfekcją. 
Obdzwoniliśmy kilka miejsc, biorąc numery 
telefonów z wywieszek na szybach wystawo-
wych: „Lokal do wynajęcia”. I rzeczywiście 
nie są to wygórowane kwoty – za 80-metro-
wy sklep przy głównej ulicy właściciel chce 
2.700 zł miesięcznie. Lokal ma też zaplecze 
i magazyn (20 m kw.). Mniejsze, albo już 
nawet małe lokaliki (od 15 do 25 m kw.) to 
kwoty od 900 zł do nieco ponad 1000 zł mie-
sięcznie. Często w tej kwocie jest ogrzewanie, 
co dziś nie jest bagatelą. 
Drążymy dalej zagadkę, dlaczego tak dużo 
lokali handlowych się zamyka, lub jest tak 

niewielu chętnych do prowadzenia w nich 
biznesów? I znowu rozmowa z jednym 
z handlowców. Zaczyna od pokazania staw-
ki składki ZUS. Jeszcze niedawno za niepełne 
trzy etaty płacił 3.700 zł, i uważał, że to było 
sporo. Teraz dostał nową stawkę i jest to… 
4.600 zł miesięcznie.
- Muszę na sam ZUS zarobić dziennie 200 zł. 
To absurd… A co z czynszem, podatkami, 
pensjami dla dwóch pracowników, moim za-
robkiem? – rozkłada ręce. – Nie wiem, czy nie 
zwinę interesu. Kiedyś składka ZUS to była 
połowa stawki czynszu, dziś jest na odwrót, 
płacę dwa razy więcej ZUS-owi niż właścicie-
lowi lokalu!
W innym sklepie właściciel pokazuje dotych-
czasowe ceny towaru i nowe. Średnio wzrost 
o 15-20 proc. Też rozkłada ręce, bo nie wie, jak 
zaakceptują to klienci. 
W jeszcze innym miejscu właściciel dużego 
sklepu narzeka na brak miejsc postojowych 

w okolicy – za mało. I przyznaje, że obecna 
klientela dlatego wybiera np. centra handlo-
we, czy duże sklepy, tak zwane sieciówki, bo 
tam są duże parkingi, a my, klienci chcemy 
teraz wjechać autem niemal do sklepu. Zatem 
sklep przy ruchliwej ul. Krakowskiej skazany 
jest na porażkę, bo po zaparkowaniu gdzieś 
auta trzeba przedreptać może nawet 200 me-
trów.  
Jak widać, nie ma jednej przyczyny i nie ma 
jednego winnego. Na sytuację obumierające-
go handlu w centrum składa się wiele przy-
czyn. Jak napisaliśmy na początku, nie jest to 
kłopot tylko Andrychowa, bo podobnie jest 
nie tylko w sąsiednich Wadowicach, Kętach, 
czy nawet Bielsku, tak jest w całej Polsce. 
Czy mamy jakieś wyjście? Chyba tylko jedno 
– przyzwyczaić się do faktu, że świat zmienił 
się nieodwracalnie i ciężko będzie zawracać 
kijem Wisłę. 

mn

Zwijamy się…
Od co najmniej kilku lat obserwujemy obumieranie handlu w centrum miasta i z roku na rok jest coraz gorzej. 
Obecnie na odcinku ulicy Krakowskiej od mostu do samolotu naliczyliśmy 16 lokali do wynajęcia. To nie jest pro-
blem wyłącznie andrychowski, podobnie jest w innych miastach.



11

Nowiny Andrychowskie
wrzesień 2022

Jak co roku Stowarzyszenie Gospodyń Wiej-
skich z Andrychowa z okazji święta Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny zorgani-
zowało konkurs najpiękniejszych bukietów 
zielnych. Dziesiąta edycja wydarzenia odbyła 
się w hotelu Czarny Groń w Rzykach Pracia-
kach w niedzielę – 14 sierpnia.
Ten wyjątkowy konkurs organizowany jest 
w związku z wielowiekową tradycją obcho-
dzenia Święta Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, czy też Święta Zaśnięcia Maryi, 
albo uroczystości Matki Boskiej Zielnej. Jego 
organizatorem jest Stowarzyszenie Gospo-
dyń Wiejskich w Andrychowie. Celem tego 
rodzaju działań jest przypomnienie i prze-
kazanie młodemu pokoleniu jakie obrzędy 
i zwyczaje funkcjonowały na naszym terenie 
oraz popularyzacja wiedzy o tradycji kompo-
nowania bukietów z ziół i kwiatów – połącze-
nia piękna kompozycji kwiatowych, wiedzy 
o przyrodzie i właściwościach leczniczych 
roślin, które nas otaczają. Spotkanie poprze-
dziło wspólne śpiewanie Pieśni Maryjnych.

Licznie przybyłych gości, a byli wśród nich 
parlamentarzyści, samorządowcy, sponsorzy 
i przyjaciele Stowarzyszenia przywitała pre-
zes SGW Czesława Wojewodzic. Pani prezes 
przypomniała też tradycję składania bukie-
tów zielnych, jaka tworzyła się na polskiej wsi 
od setek lat w okresie dożynek i sierpniowe-
go święta Matki Boskiej Zielnej.

W konkursie oceniano 42 bukiety. Były 
tak piękne i kunsztownie zrobione, że jury 
w składzie: Zofia Oboza, Stefania Matejko-
-Zaremba i Jarosław Skupień miało nie lada 
wyzwanie, aby wyłonić zwycięzcę.
Imprezie towarzyszył akompaniament ze-
społu Servoos. Organizatorzy zatroszczyli się 
również o podniebienia blisko 200 gości. Jury 
oceniło w sumie 42 bukiety, które zawierały 
wyłącznie rośliny pochodzące z miejscowych 
lasów, łąk i ogrodów. Wiele z nich zostało 
poświęconych podczas uroczystości kościel-
nych.
Zwyczaj święcenia bukietów wywodzi się 
z zamierzchłych czasów i związany jest 
z tym, że święto Wniebowzięcia NMP zbie-
gało się właśnie z czasem dożynek i zbiorów. 
Ludzie, chcąc podziękować Bogu za plony, 
które ofiarowała im ziemia, zanosili je do ko-
ścioła. Tradycja ta jest ciągle żywa, o czym 
najlepiej świadczy ilość wiernych z kompo-
zycjami w Kościołach 15 sierpnia.
Poświęcone bukiety wierni przynoszą do do-
mów i zasuszają. Mają one chronić domow-
ników przed chorobami i przynosić błogosła-
wieństwo rodzinie.

ap Fot. Anna Piotrowska 

X Konkurs Bukietów Zielnych za nami
Pierwsze miejsce w Konkursie Bukietów Zielnych w kategorii osób fizycznych zdobyły w tym roku Aleksandra 
Zaręba oraz Panie z Klubu Seniora przy MBP w Andrychowie. W kategorii Kół Gospodyń Wiejskich tryumfowały 
Panie z KGW Sułkowice Bolęcina oraz KGW Zagórnik! Pozostali startujący otrzymali równorzędne wyróżnienia. 
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Uroczystość składała się z dwóch części. Rano miało miejsce poświę-
cenie wieńców przed kościołem oraz uroczysta procesja i Msza Świę-
ta. Po nabożeństwie na wiernych czekały panie z Koła Gospodyń 
z drobnym poczęstunkiem. Następnie starostowie, gospodynie i mu-
zycy  wyruszyli na objazd wsi. Odwiedzono wszystkich inwałdzkich 
gospodarzy oraz osoby zaangażowane w życie społeczne wsi, by wrę-
czyć im wieńce dożynkowe.
Druga część dożynek odbyła się popołudniu w sali Wiejskiego Domu 
Kultury w Inwałdzie. Na uroczystym spotkaniu pojawili się m.in. Ra-
fał Stuglik, radny Województwa Małopolskiego; Dominika Studnicka 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego; Grażyna 
Stuglik-Nizio, sołtys wsi Inwałd; proboszcz Parafii w Inwałdzie ks. 
Piotr Liptak i ks. wikary Tobiasz Zoń; przedstawiciele Ochotniczej 
Straży Pożarnej, prezes Kółka Rolniczego Józef Trojak. Gości przy-
witała przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, Wanda Graboń, 
która jednocześnie  przypomniała o aktualnej, prężnej działalności 
stowarzyszenia.                        dr

Dożynki w Inwałdzie
W niedzielę 28 sierpnia 2022 r. w Inwałdzie odbyła się impreza dożynkowa, którą zorganizowało miejscowe 
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich, przy wsparciu sympatyków. Projekt zrealizowany został przy wsparciu 
finansowym Województwa Małopolskiego.

Miała być obserwacja Perseidów na Placu Mickiewicza, ale pogoda na to nie pozwoliła. Zaplanowane na Placu Mi-
sjkiewicza 13 sierpnia spotkanie z astronomią zostało przeniesione do Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie.

Kosmiczne spotkanie w Miejskim Domu Kultury

Tam zebrało się sporo osób chcących dowie-
dzieć się więcej o kosmicznym teleskopie Ja-
mesa Webba. Informacje o nim przestawiał 
astronom Janusz Nicewicz. Był to prawie go-
dzinny, starannie przygotowany wykład pełen 
ciekawostek. Co ważne wiedza została przed-
stawiona w taki sposób, że zrozumieli ją doro-
śli oraz licznie zgromadzone dzieci. Po wykła-
dzie była możliwość zadawania pytań. Było 
ich sporo. Dyrektor Zespołu Szkół Samorzą-
dowych w Sułkowicach-Bolęcinie Zbigniew 
Grabowski podkreślił podczas spotkania, że 
jest bardzo zadowolony z faktu, iż to właśnie 
dzieci były zaciekawione kosmiczną wiedzą.
To było pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie 
z astronomią – zapowiedziano więcej takich 
wydarzeń.

Po wykładzie zebrani goście mogli obserwo-
wać „deszcz meteorów” pod dmuchaną ko-
pułą mobilnego planetarium.
Organizatorem była dyrekcja Zespołu Szkół 
Samorządowych i Obserwatorium Astro-
nomiczne w Sułkowicach-Bolęcinie we 
współpracy z CKiW w Andrychowie oraz 
Stowarzyszeniem Uniwersytet III Wieku 
w Andrychowie.
Zachęcamy też do słuchania audycji Radia 
Andrychów „Pod niebem pełnym cudów”. 
Dyrektor ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie Zbi-
gniew Grabowski opowiada w nich o kosmo-
sie. Audycje na naszej antenie w środy o 9.30.

rf Fot. Robert Fraś
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Jak co roku panie ze Stowarzyszenia Gospodyń Wiej-
skich w Andrychowie zorganizowały konkurs stroików 
żniwnych. Jury oceniło 14 prac i uznało, że na szcze-
gólne wyróżnienie zasługują dwie – wykonane przez 
gospodynie z Gierałtowiczek i Zagórnika. Pozostałe 12 
kół otrzymało równorzędne nagrody.

Stroiki żniwne

Konkurs i spotkanie odbyły się w ABS Banku Spółdzielczym, gdzie 
od dawna SGW korzysta z użyczonego mu lokalu. Gośćmi honoro-
wymi byli pani Małgorzata Matusiak, prezeska Banku ABS oraz Bur-
mistrz Andrychowa pan Tomasz Żak. To oni wręczali gospodyniom 
nagrody i gratulowali pięknych stroików. Przewodnicząca jury pani 
Zofia Oboza przyznała podczas ogłaszania wyników, że w tym roku 
jurorzy mieli wyjątkowo trudne zadanie, bo wszystkie zgłoszone do 
konkursu stroiki było piękne i po mistrzowsku wykonane.                  n

Jeśli chodzi o Andrychów, to znaleziono tu 
pieniądze. Ile tego jest, nie wiadomo, bo ta-
kich informacji nie podaje się, aby uniknąć 
problemu z amatorami cudzego mienia.  
W naszym mieście odnaleziono także rowe-
ry górskie „Oskar”, „MBIKE” i „Scout”. Na 
właścicieli czekają też  telefony komórkowe 
Huawei. Natomiast wśród innych, ciekaw-
szych „znalezisk” w powiecie wadowickim 
znajduje się m.in. Karta Bank of Ireland od-
naleziona w Przykowicach (gmina Kalwa-
ria). Są także pieniądze, telefony komórko-
we, a nawet opaski sportowe Smartband.
Pełny wykaz można znaleźć w Biuletynie 
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowe-
go w Wadowicach.

jd  

Co zgubiliśmy w tym roku...

Biuro Rzeczy Znalezionych Staro-
stwa Powiatowego na bieżąco pu-
blikuje wykaz zgub, które trafiły do 
tej placówki. Najstarsze odnalezio-
ne przedmioty pochodzą jeszcze  
z 2015 roku. A my sprawdziliśmy, 
co się odnalazło w tym roku i czeka 
na swoich właścicieli.

50-latek zaatakował i brutalnie pobił przechodnia kradnąc mu gotów-
kę. Został jednak szybko zatrzymany przez andrychowskich policjantów  
a wadowicki sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie. Za 
rozbój podejrzanemu grozi do 12 lat odsiadki.

Sprawca rozboju wytypowany 
i zatrzymany przez andrychowskich policjantów

14 sierpnia 2022 roku dyżurny Komisariatu 
Policji w Andrychowie został powiadomio-
ny przez mieszkańca gminy Andrychów, że 
około godz. 11:30 w rejonie osiedla przy ul. 
Włókniarzy w Andrychowie został napad-
nięty przez nieznanego mężczyznę.
Z treści zawiadomienia wynikało, że sprawca 
poprosił pokrzywdzonego, aby ten poczęsto-
wał go papierosem, a gdy się zbliżył zaatako-
wał pięściami uderzając w głowę i obalił na 
podłoże. Gdy już doprowadził go do stanu 
bezbronności zabrał pokrzywdzonemu pacz-
kę papierosów oraz pieniądze w kwocie 9650 
złotych. Zdarzenie zostało zakwalifikowane, 
jako rozbój tj. przestępstwo określone w art. 
280 § 1 kodeksu karnego, za które grozi kara 
od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.
W sprawę zaangażowano policjantów pio-
nu prewencji oraz pionu kryminalnego.

W toku dochodzenia, w ciągu kilku dni 
zostały zatrzymane trzy osoby, które mo-
gły mieć związek ze zdarzeniem. Policjanci 
ustalili, że przedmiotowego przestępstwa 
dopuścił się: 50-letni mieszkaniec gminy 
Andrychów karany wcześniej za podobne 
przestępstwa.
Policjanci znaleźli przy nim i zabezpieczyli 
pieniądze w kwocie 3120 złotych. Podej-
rzany nie przyznał się do zarzucanego mu 
czynu. 26 sierpnia br. wniosek Prokuratury 
Rejonowej w Wadowicach miejscowy sąd 
rejonowy zastosował wobec podejrzanego 
środek zapobiegawczy w postaci tymczaso-
wego aresztu na okres trzech miesięcy. Po-
zostali dwaj mężczyźni zostali przesłuchani 
w charakterze świadków.

Źródło: KPP w Wadowicach



14

Nowiny Andrychowskie
wrzesień 2022

Archiwum andrychowskiego magistratu znajduje się na parterze 
magistratu. Niedawno kolejny raz zostało wysoko ocenione po kon-
troli przeprowadzonej przez specjalistów z Archiwum Państwowego 
w Katowicach, Oddział w Bielsku-Białej. A sprawdzano m.in. 
prawidłowość prowadzenia zbiorów, ich stan zabezpieczenia jak 
i warunki ich przechowywania. Ponieważ ocena wypadła bardzo do-
brze, to następna kontrola archiwum UM zostanie przeprowadzona 
dopiero za sześć lat.
A my zapytaliśmy w Urzędzie Miejskim, jakie dokumenty są 
przechowywane w archiwum. - W 98 procentach posiadamy zbiór 
stanowiący zasób Urzędu Miejskiego, tj. dokumentację własną i odziedziczoną 
(do roku 1990) - mówi Renata Woźniakiewicz, archiwista i zarazem 
inspektor w Wydziale Administracji UM. Jedyne dokumenty „obce” 
pochodzą tak naprawdę ze zlikwidowanych jednostek organizacyjnych Gmi-
ny, tj. Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego „Dom” funkcjonującej na 
początku lat dziewięćdziesiątych oraz z Zespołu Opieki Zdrowotnej (ZOZ) 
wraz z istniejącym w tym czasie Pogotowiem Ratunkowym. W przypadku 
wspomnianych, zlikwidowanych jednostek obejmują one dokumentację 
techniczną, medyczną oraz akta osobowe. Zarówno w przypadku dokumen-
tacji własnej, jak i zdeponowanej przechowywane są obecnie tylko te, których 
okres „archiwizacji” jeszcze nie minął.
Jak informuje nasza rozmówczyni, do archiwum trafiają praktycznie 
wszystkie dokumenty wpływające do Urzędu Miejskiego, jak również 
przez niego wytworzone. Rozporządzenie Prezesa Rady Minis-
trów określa według kategorii, które dokumenty jak długo mają być 
przechowywane. Najdłużej muszą być przechowywane zbiory oznac-
zone jako kategoria „A” czyli „wieczysta”. Są magazynowane zasad-
niczo przez 25 lat w Urzędzie Miejskim, a po tym okresie trafiają na za-
wsze do Archiwum Państwowego, Oddziału w Bielsku-Białej, gdzie 
mogą być udostępniane szerokiemu gronu. W tej kategorii mieści się 

właściwie cała dokumentacja związana z pracą Rady Miejskiej (m.in. 
protokoły z posiedzeń, uchwały) oraz pełnieniem funkcji burmistrza 
jako organu gminy, a także dokumentacja dotycząca organizacji pracy 
jednostek organizacyjnych, statuty i wiele innych. Jeszcze dłużej trze-
ba przechowywać zbiory z Urzędu Stanu Cywilnego - akty urodzeń 
– 100 lat, a zgonów i małżeństw-  80 lat i dopiero potem trafiają do 
bielskiego archiwum. W UM znajdują się także pozwolenia na 
budowę z okresu, kiedy to Urząd Miejski a nie Starostwo Powiatowe 
takie pozwolenia wydawał. One przechowywane są co najmniej 50 
lat, gdyż ich likwidacja uzależniona jest również od zapisów prawa 
budowlanego. Najkrócej przechowuje się dokumenty potocznie określane 
jako „Bc” - mówi Renata Woźniakiewicz. -To dokumentacja podręczna, 
o krótkotrwałym znaczeniu praktycznym. To są na przykład jakieś zapros-
zenia, niezamawiane oferty, dokumentacja tzw. wtórnikowa. Końcowym 
etapem żywotności dokumentacji w archiwum zakładowym jest ich 
likwidacja (poza wspomnianą kat. A), która odbywa się za zgodą Ar-
chiwum Państwowego Oddział w Bielsku-Białej.
Archiwum UM to już niemała kolekcja. Same tylko zbiory typu 
wieczystego mieszczą się na półkach o powierzchni (szacunkowo) 
osiemdziesięciu metrów bieżących. Kategoria dokumentów „B” za-
jmuje jeszcze więcej, bo około trzystu metrów bieżących.

Na koniec archiwista zakładowy przekazał wskazówkę dotyczącą 
możliwości wyszukania miejsc przechowania dokumentacji pracown-
iczej ze zlikwidowanych zakładów pracy, które zapewne przydadzą 
się naszym mieszkańcom poszukującym danych dotyczących 
okresów zatrudnienia:
www.archiwa.gov.pl zakładka szukaj/dokumentacja pracownicza/
ustal miejsce przechowywania dokumentacji pracowniczej

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Archiwum w magistracie
To jedno z najlepiej zabezpieczonych miejsc w Urzędzie Miejskim. Wewnątrz znajdują się charakterystyczne, 
przesuwane na pokrętła segmenty z dokumentami. Pozwala to zaoszczędzić sporo miejsca. Nikt postronny nie 
może tu wejść...
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Dyrektor placówki w Inwałdzie Michał 
Kołodziejczyk podkreśla, iż  szkolna spo-
łeczność szczególnie dumna jest z wyników  
z matematyki. Są one najwyższe w gminie 
spośród jedenastu placówek, szóste w po-
wiecie na 67 szkół i o 20 proc. lepsze od śred-
niej krajowej. Nauka jednak to nie wszystko. 
Wystarczy tylko zobaczyć nowości i zmiany, 
jakie dokonały się podczas minionych waka-
cji. Wewnątrz zwracają uwagę odnowione 
korytarze i klatka schodowa, co było dokoń-
czeniem wcześniej rozpoczętej inwestycji. 
Wszystko, w tym m.in. lamperie pachną no-
wością. Inny rodzaj zmian widać na stołów-
ce. - Udało się nam tam wymienić stoły – mówi 
dyrektor. -Pozyskaliśmy je z Warszawy. Stoły 
wykorzystywali informatycy z polsko-amerykań-
skiej firmy, gdzie następowała wymiana sprzętu 
i wyposażenia biurowego. Prócz tego, też całkiem 
za darmo, dostaliśmy pięćdziesiąt foteli, które 
przydały się nie tylko w gabinetach, ale także  
w sali informatycznej dla rosłych uczniów. Z tej 
samej firmy otrzymaliśmy również kilkadziesiąt 
monitorów dobrej marki.  
Nie tylko wewnątrz, ale także na zewnątrz 
szkoły widać nowości. Podczas wakacji 
„urósł” plac zabaw. Teraz jest większy 
niemal o jedną trzecią. Pojawiły się dwa 
okazałe urządzenia. Jest to zasługa Rady 
Rodziców, która przekazała na ten cel 
dochód ze szkolnego festynu. Plac po-
większa się systematycznie od roku 2011, 
kiedy to postawiono pierwsze instalacje 
zabawowego rewiru, potem dokładano 
następne oraz siłownię pod chmurką. Za-
dbane kwiaty, dobrze utrzymane krzewy 
i drzewka dopełniają estetyczny krajobraz 
wokół szkoły.  

ZSS w Inwałdzie: Edukacja i wychowanie najważniejsze, ale...

Inwałdzki Zespół Szkół Samorządowych należy do liderów w gminie Andrychów, a nawet w regionie pod wzglę-
dem uzyskiwanych wyników nauczania. Potwierdzają to choćby rezultaty egzaminu ósmoklasisty. Niemniej jed-
nak można tu dostrzec nie tylko dbałość stricte o edukację i wychowanie...

Stołówka: To tylko niewielka liczba stolików spośród pozyskanych z polsko-amerykańskiej firmy

Plac zabaw urósł niemal o jedną trzecią Nowo-odnowiony korytarz pachnie świeżością

W inwałdzkiej ZSS są też nowości personal-
ne. Po odejściu na emeryturę, o czym infor-
mowaliśmy, zastępcy dyrektora Małgorzaty 
Kainki, od 1 września jest nowa wicedyrek-
tor, też matematyczka – Ewa Gramatyka. Jak 
podkreśla Michał Kołodziejczyk, jest to osoba 
bardzo lubiana przez uczniów, ceniona przez 
innych nauczycieli i współautorka matema-
tycznych sukcesów szkoły. Tym sposobem 
utrzymano niepisaną, wieloletnią zasadę, 
obowiązującą w Inwałdzie, że dyrektorem 
jest humanista a wicedyrektorem ścisłowiec.
Dyrektor podkreśla, że wszystkie dokonania 
szkoły, to rezultat zbiorowego zaangażowa-

nia. -Składam podziękowanie wszystkim nauczy-
cielom za wielki trud i wysiłek w pracy dydak-
tyczno – wychowawczo - opiekuńczej  - mówi 
Michał Kołodziejczyk. -Dziękuję pracownikom 
niepedagogicznym za szczególne zaangażowanie 
oraz troskę o otoczenie szkolne i wyposażenie szko-
ły i przedszkola. Nie zapominam też o rodzicach  
i dziękuję im za zrozumienie potrzeby uczenia ich 
dzieci, także za wielkie wsparcie finansowe udzie-
lane naszej placówce. 

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga
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Podczas biegu organizowana jest zbiórka pie-
niędzy na cel charytatywny. W tym roku wspie-
ramy Oliwiera, który cierpi na rdzeniowy zanik 
mięśni (SMA). Jest dla niego ratunek w postaci 
najdroższego leku na świecie, który kosztuje 10 
mln zł !!! Lek od września 2022 roku będzie re-
fundowany w ramach NFZ, ale tylko dzieciom 
poniżej 6 miesiąca życia. Oliwier w sierpniu 
skończył 8 miesięcy, przez co nie kwalifikuje się 
do programu. 
Jak możemy pomóc:
1. Zasilamy dowolną kwotą Zbójową Skarbon-
kę www.siepomaga.pl/biegamydlaOliwiera
2. 18 września startujemy w Biegu po Serce Zbó-
ja spod Złotej Górki. Zapisy prowadzone są dro-
gą elektroniczną lub 18.09.2022 r na Placu Mic-
kiewicza. Uczestnicy startujący w biegu opłacają 
pakiet startowy w wysokości min. 20 zł. 
3. Podczas biegu na Placu Mickiewicza odby-
wać się będą kiermasze oraz zbiórka do puszek. 
www.siepomaga.pl/biegamydlaOliwiera
4. Udostępniamy i dołączamy do wydarzenia 
na fb  X Bieg po serce Zbója spod Złotej Górki 
dzięki temu o akcji dowie się więcej osób.
Biegowi towarzyszą m.in. występy lokalnych 
artystów, wystawy malarskie oraz animacje dla 
dzieci przygotowane przez lokalne organizacje 
pozarządowe. W pomoc angażują się pracow-
nicy Urzędu Miejskiego w Andrychowie oraz 
jednostek samorządowych, przedsiębiorcy, 
właściciele restauracji i miejscowych atrakcji tu-
rystycznych. Ogromne wsparcie w postaci wo-
lontariatu otrzymujemy od uczniów i nauczy-
cieli szkół oraz od strażaków z Ochotniczych 
Straży Pożarnych.
Bieg po Serce Zbója spod Złotej Górki jest im-
prezą, która poprzez popularyzację aktywnego 
spędzania czasu i  promowanie działań chary-
tatywnych, integruje całą społeczność Gminy 
Andrychów.

Zawodnicy startują w następujących katego-
riach:

Kategoria piesza:
Dzieci poniżej 12 roku życia
Młodzież do 18 roku życia
Mężczyźni
Kobiety

Kategoria rowerowa:
Dzieci poniżej 12 roku życia
Młodzież do 18 roku życia
Mężczyźni
Kobiety

Jubileuszowy bieg tym razem dla Oliwierka!
18 września na Placu Mickiewicza w Andrychowie odbędzie się jubileuszowy X Bieg po Serce Zbója spod Złotej 
Górki. W biegu nie liczy się czas a ilość pokonanych okrążeń. Uczestnicy wybierają jedną z tras (pieszą lub rowero-
wą) oraz sposób jej pokonania. Mile widziane są rodziny z dziećmi, seniorzy, jak również osoby niepełnosprawne. 

9:00 
- Otwarcie biura zawodów

11:40 
- Rozgrzewka

12:00 
- Uroczyste rozpoczęcie Biegu po Serce Zbója spod Złotej Górki 
- Pierwsze okrążenie w towarzystwie Orkiestry Dętej Andropol

12:00 – 16:00 
- Uczestnicy imprezy pokonują trasę wybraną techniką  

(trasa piesza lub rowerowa) 
- Atrakcje i warsztaty dla dzieci, dmuchańce,  
występy lokalnych artystów, kiermasz ciast,  

- Zbiórka charytatywna dla Oliwiera
16:00 

- Zakończenie biegu
16:30-17:00 

- Przekazanie nagród dla zwycięzców  
(nagrody za zajęcie 1 miejsca) 

- Podziękowania

Szczegóły imprezy na bieżąco aktualizowane są  
na stronie moskit.andrychow.eu.

Będziemy zaszczyceni jeśli w tym roku do naszej lokalnej  
Bandy Zbója dołączysz również Ty! 

RAMOWY PROGRAM BIEGU
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Trasa rowerowa przebiegać będzie ul. Legionów, ul. Rynek, ul. Floriańską, ul. Garncarską (zajęty jeden pas ruchu), ul. Ferdynanda Pachla, ul. 
Rynek, ul. 1 Maja  (zajęty jeden pas ruchu), ul. Legionów. Zakaz wjazdu z ul. Krakowskiej na ul. Garncarską.

Trasa piesza przebiegać będzie ul. Legionów, ścieżkami Parku Miejskiego, ul. Rynek, Plac Mickiewicza, ul. Legionów. Zakaz skrętu z ul. Kra-
kowskiej na ul. Rynek.

Parking przy kościele św. Macieja w Andrychowie będzie niedostępny w godzinach od 11:45 – 16:00.

Utrudnienia w ruchu drogowym!

W związku z organizacją Biegu po Serce Zbója spod Złotej Górki w niedzielę 18.09.2022 r w centrum Andrychowa 
w godzinach od 11:45 do 16:00 będą utrudnienia w ruchu.

Trasa 
piesza

Trasa 
rowerowa



18

Nowiny Andrychowskie
czerwiec 2022

lny rozkład jazdylne relacje WRZESIEŃ 2022

Pełne relacje dostępne na www.kultura.andrychow.eu w zakładce FOTORELACJE. Polecamy! Szczegółowy program dostępny na stronie www.kultura.andrychow.eu

Pierwszy koncert odbył się zgodnie z planem – wystartował w piątek (19 sierpnia) o godzinie 19:00  
na plenerowej scenie w andrychowskim Parku Miejskim. 
Zgromadzonej publiczności fantastyczną rozrywkę zapewnili: Andrychowska Kapela Wujka Jaśka oraz Orkiestra 
Dęta OSP Roczyny. W programie koncertu Kapeli znalazły się znane i lubiane melodie folkloru miejskiego oraz 
autorskie kompozycje formacji. Orkiestra z Roczyn zaprezentowała zróżnicowany repertuar: muzykę klasyczną, 
popową, rozrywkową i jazzową, ponadto usłyszeliśmy melodie z bajek, polki wirtuozowskie z repertuaru Vlado 
Kumpana, jak również inne ciekawe aranżacje popularnych utworów znanych z radia i telewizji. Podczas kon-
certu można było także dołożyć swoją cegiełkę na leczenie Oliwiera Komana (u którego zdiagnozowano SMA1) 
– wolontariusze z Fundacji „Pomóc Więcej” prowadzili zbiórkę pieniędzy na ten cel. Serdecznie dziękujemy 
naszym artystom za występy na wysokim poziomie, które dostarczyły wszystkim wiele radości, a Państwu 
za przybycie i udział w koncercie!

Święto Plonów to radość i odpoczynek po ciężkiej pracy, to najważniejsze  
w roku święto rolników, które jest uwieńczeniem ich trudu. W tym roku w gminie 
Andrychów dziękować za zebrane plony będziemy 10 września, a gospodarzem 
uroczystości będzie sołectwo Zagórnik. Przed nami Dożynki Gminne 2022 pod 
hasłem „Z szacunku do chleba” – będą realną kontynuacją staropolskiej, ale 
również i lokalnej, tradycji podtrzymywania obyczajów, jak i wzmacniania więzi 
środowiska lokalnego. Wspólna praca oraz jej owoce po raz kolejny połączą 
społeczność gminną w ramach uroczystości dziękczynnych za udany okres 
siewu oraz zbiorów. Wydarzenie ma podkreślić wagę i znaczenie tradycji oraz 
lokalnej twórczości ludowej...
Tradycyjne uroczystości dziękczynne rozpoczną się korowodem dożynkowym 
(ok. godz. 13:30) i kolejno mszą świętą dożynkową o godzinie 14:00. Dożynko-
wy festyn, na placu przy kościele pw. św. Bartłomieja w Zagórniku, uświetnią, 
m.in.: bogaty program muzyczno-rozrywkowy, liczne degustacje oraz stoiska 
gastronomiczne, a na zakończenie organizatorzy proponują zabawę taneczną  
z DJ’em (od godz. 18:30). 

Podczas imprezy odbędą się także akcje dla Oliwierka Komana z Wadowic  
(u którego zdiagnozowano SMA1): zbiórka pieniędzy, kiermasz ciast i zabawek 
prowadzone przez wolontariuszy z Fundacji „Pomóc Więcej”.

Serdecznie zapraszamy  
wszystkich Mieszkańców  
gminy Andrychów i okolic!

Sierpniowe Letnie Koncerty 2022 za nami!

GMINNE DOŻYNKI 2022 – DOROCZNE ŚWIĘTO PLONÓW „Z szacunku do chleba”
10 września 2022 (sobota) | Plac przy kościele pw. św. Bartłomieja w Zagórniku

W dniach od 22 do 25 sierpnia 2022 r. dzieci ze Świetlic CKiW  
w Rzykach i Sułkowicach-Bolęcinie uczestniczyły w plenero-
wych warsztatach artystycznych NATURALNIE KULTURALNI, 
podczas których na nowo odkrywały naturalne i architektonicz-
ne atrakcje naszych okolic. Mimo niesprzyjających warunków 
atmosferycznych, wiele się wydarzyło...
W ruch poszły kredki, ołówki, węgiel rysunkowy, sznurki, patyki  
i kamienie. Chociaż pogoda nas nie rozpieszczała, to wodood-
porna ekipa małych artystów dzielnie działała w terenie, tworząc 
rysunki, rzeźby oraz instalacje przestrzenne. Udało nam się po-
biegać po Jagodnicy podczas gry terenowej pełnej artystycznych 
zadań. Rzeźby z patyków i konopnego sznurka zabraliśmy ze sobą 
do świetlicy, ale część artefaktów stworzonych z materiałów zna-
lezionych na miejscu pozostawiliśmy w naszym „zielonym mu-
zeum”. Zwiedziliśmy centrum Rzyk w poszukiwaniu ciekawych 

elementów natury i architektury – powstały piękne rysunki kościo-
ła pw. Świętego Jakuba, widoki pobliskich budynków i wiekowych 
akacji. Punktem kulminacyjnym naszych naturalnych warsztatów 
był plener na szczycie Potrójnej. Słońce w końcu osuszyło szlaki 
prowadzące do skał z grupy Znaleziska i Zbójnickiego Okna, dzięki 
czemu mogliśmy wspiąć się na szczyt i utrwalić te piękne natu-
ralne zakątki w formie szkiców rysunkowych. Niektórzy uczest-
nicy artystycznych wypraw byli w odwiedzanych przez nas miej-
scach po raz pierwszy, inni zwiedzali je już kolejny raz i odkrywali  
w nieznany dotąd sposób. Faktem jest, że podczas tych zabaw ple-
nerowych udało się stworzyć wiele pięknych prac plastycznych, 
które już niedługo będzie można zobaczyć kolejno w Świetlicy  
w Sułkowicach-Bolęcinie i w Świetlicy w Rzykach, na wystawach 
poplenerowych...

Joanna Amrozi – Starszy Instruktor w Świetlicy CKiW w Rzykach

Było NATURAlnie i KULTURAlnie… plenerowe warsztaty artystyczne dla dzieci

28 sierpnia 2022. Było rytmicznie, nastrojowo i jubileuszowo!

Teatrzyk miły w dotyku...
28 sierpnia Wiejski Dom Kultury im. R. Prystackiego w Zagórniku w kooperacji z Małopolskim Instytutem 
Teatralnym zaprosili najmłodszych mieszkańców naszej gminy (2-6 lat) wraz z ich Rodzicami na niezwykłe 
wydarzenie kulturalne – spektakl Teatru Uszytego pt. „Kto tam?”, który zgromadził ponad 170 widzów!
Zastosowanie pluszowych rekwizytów i scenografii stworzyło wyjątkowo przytulną przestrzeń, w której nasi mali 
odbiorcy już od pierwszej sceny poczuli się jak w swoich dziecięcych pokoikach, a spokojna, kojąca muzyka 
przypominała im dźwięki pozytywek i ulubionych kołysanek. W towarzystwie aksamitnych lalek: świnki, królika, 
żyrafy, pieska, słonia i kury dzieci żywiołowo podążały tą uroczą teatralną ścieżką. Spontaniczne i entuzjastyczne 
reakcje milusińskich w trakcie przedstawienia: brawa, okrzyki i śmiechy świadczą o tym, że to niedzielne arty-
styczne spotkanie było dla nich ekscytującą przygodą!

Sierpniowe Letnie Koncerty 2022 odbyły się pod Patronatem Honorowym Burmistrza Andrychowa. Dziękujemy firmom wspierającym tegoroczne Sierpniowe Koncerty: Wosana S.A. 
oraz MSH Wizan. Patronami medialnymi byli: Nowiny Andrychowskie, Radio Andrychów, mamNewsa.pl, wadowiceonline.pl oraz powiatlive.pl

Znajdź lub rozwiń swoją PASJĘ z nami! 
NABÓR NA ZAJĘCIA STAŁE W SEZONIE KULTURALNYM 2022/2023!
Jak co roku placówki CKiW w Andrychowie przygotowały bogatą ofertę zajęć stałych (cyklicz-
nych) dla dzieci, młodzieży i dorosłych! Wśród propozycji znajduje się kilkadziesiąt wariantów za-
jęć i warsztatów (muzycznych, plastycznych, teatralnych, tanecznych, ruchowych, edukacyjnych, 
artystycznych i innych), prowadzonych przez doświadczonych instruktorów. Szczegółowy wykaz 
znajduje się, m.in. na stronie www.kultura.andrychow.eu w menu ZAJĘCIA! Podstrona posiada 
prosty i wygodny mechanizm filtrowania listy zajęć – filtrowanie pomaga w wyszukiwaniu i przeglą-
daniu konkretnych zajęć (z uwzględnieniem kilku kryteriów, takich jak: kategoria, grupa wiekowa czy 
placówka, w której odbywają się zajęcia). Polecamy!
Zajęcia ruszają w październiku, a w niektórych placówkach już we wrześniu. 

W NASZEJ OFERCIE, m.in.:
|  Nauka gry na instrumentach: 

• pianino 
• gitara 
• perkusja 
• keyboard

|  Taniec współczesny
|  Taniec nowoczesny
|  Kurs Tańca Towarzyskiego
|  Balet dla dzieci
|  Zajęcia taneczno-ruchowe
|  Zajęcia wokalne
|  Zajęcia wokalno-aktorskie
|  Zajęcia recytatorsko-teatralne
|  Zajęcia recytatorsko-aktorskie
|  Zajęcia plastyczno-techniczne 
|  Zajęcia ceramiczne
|  Zajęcia fotografii artystycznej

|  Pracownia artystyczna
|  Pracownia rysunku i malarstwa
|  Pracownia rękodzieła
|  Teatr Ruchu FORMA
|  GORDONKI
|  Ludowy Zespół Pieśni i Tańca 

„Andrychów”
|  Karate
|  Zumba
|  Aerobik
|  Fitness
|  Joga
|  Ćwiczenia relaksacyjne
|  Ćwiczenia relaksacyjne dla pań 50+
|  Ćwiczenia relaksacyjne  

z elementami aerobiku
|  Robotyka
|  Angielski na wesoło

Szczegółowe informacje oraz niezbędne formularze na 
stronie www.kultura.andrychow.eu oraz w placówkach 
CKiW w Andrychowie:

MIEJSKI DOM KULTURY W ANDRYCHOWIE  
ul. Szewska 7, tel.: 33 875 31 05, 512 442 918  
e-mail: mdk@kultura.andrychow.eu

WDK IM. ROMANA PRYSTACKIEGO W ZAGÓRNIKU  
ul. Szkolna 7, tel. 33 875 47 29  
e-mail: zagornik@kultura.andrychow.eu 

WIEJSKI DOM KULTURY W INWAŁDZIE
ul. Miła 9, tel. 33 432 26 12  
e-mail: inwald@kultura.andrychow.eu

WIEJSKI DOM KULTURY W TARGANICACH  
ul. Floriańska 2, tel. 33 875 12 25  
e-mail: targanice@kultura.andrychow.eu

WIEJSKI DOM KULTURY W SUŁKOWICACH-ŁĘGU  
ul. Beskidzka 124 a/2, tel. 33 875 27 45  
e-mail: sulkowice@kultura.andrychow.eu

ŚWIETLICA CKiW W SUŁKOWICACH-BOLĘCINIE
ul. Racławicka 123/1, tel. 33 870 13 64  
e-mail: bolecina@kultura.andrychow.eu

ŚWIETLICA CKiW W RZYKACH  
Os. Młocki Dolne 72, tel. 33 432 28 10  
e-mail: rzyki@kultura.andrychow.eu

2022/2023

 PATRONAT HONOROWY: Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak  ORGANIZATORZY: Rada Sołecka w Zagórniku wraz z Parafią pw. św. Bartłomieja w Zagórniku
 WSPÓŁORGANIZATORZY: Koło Gospodyń Wiejskich w Zagórniku | Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie | Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórniku | Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie 

 SPONSORZY: Małopolska Spółdzielnia Handlowa WIZAN | Gospodarstwo Dudek – Owoce, Warzywa i Drzewa | Piekarnia MAGDALENKA  PARTNER: LKS Gronie Zagórnik | Straż Miejska w Andrychowie

Na początek sceną Miejskiego Domu Kultury zawładnęła Grupa Per-
kusyjna, składająca się z uczestników zajęć perkusyjnych prowadzo-
nych przez instruktora CKiW – Jerzego Górkę. To kolejny raz, kiedy 
podczas letnich spotkań uczestnicy zajęć w Wiejskich Domach Kul-
tury prezentują przed szerszą publicznością swoje umiejętności. (...) 
Kolejną artystką, która zaprezentowała swoje umiejętności była 
Aleksandra Gromotka. Andrychowianka, przyszłoroczna matu-
rzystka. Jej talent mogliśmy podziwiać już wcześniej, gdyż od 
najmłodszych lat uczestniczyła w wielu przeglądach, konkursach  
i festiwalach, nie tylko w naszej gminie. (...) Szczególne brawa ar-
tystka otrzymała za wykonania naszej, polskiej najnowszej i bardzo 
jasno święcącej gwiazdy – Sanah.  (...)
Po dynamicznym i nostalgicznym wstępie przyszedł czas na Gwiazdę 
Wieczoru! Stulatkę! Miejską Orkiestrę Dętą ANDROPOL Andrychów 
pod dyrekcją kapelmistrza Łukasza Zaborowskiego! (...) 
Przypomnijmy! Podczas trwającego w dniach 23-26 czerwca 2022 r. 
w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu 44. finału Małopolskie-
go Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY, w którym uczestni- 
czyło 1200 muzyków z całego województwa, MOD ANDROPOL 
otrzymała GRAND PRIX Festiwalu! Jest to pierwsze w historii Fe-
stiwalu zwycięstwo dla orkiestry z powiatu wadowickiego. Orkie-
stra z Andrychowa za wykonanie marsza „Na szczytach Karpat”  

(arr. Władysław Wilkoszewski) zdobyła nagrodę za najlepsze wyko-
nanie marsza na estradzie! Jest to największy sukces MOD ANDRO-
POL Andrychów od 50 lat! (...)
Podczas tegorocznego Sierpniowego Letniego Koncertu muzycy 
MOD ANDROPOL Andrychów zaprezentowali repertuar, w którym 
znalazły się utwory zarejestrowane na jubileuszowych krążkach  
orkiestry, ale i zupełnie nowe aranżacje przygotowane specjalnie na 
tę okazję, grane również podczas tegorocznego „Echa Trombity”.  
Z czterdziestoosobową orkiestrą wystąpiła niezwykła, obdarzona 
charyzmatycznym głosem solistka – Maria Walczak. 
Koncert MOD ANDROPOL Andrychów realizowany był przy 
wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. W spo-
tkaniu uczestniczył Dariusz Gawęda – Zastępca Dyrektora Depar-
tamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Małopolskiego, na którego ręce przekazano 
pierwszy egzemplarz historycznej publikacji wydanej z okazji stu-
lecia Orkiestry („Historia... jakich mało”, wyd. Fundacja „Memo” 
| www.aga.edu.pl).
Owacje na stojąco, wielokrotne bisy, mnóstwo uśmiechu, chwale-
nie się licznymi sukcesami, wspomnienia, anegdoty i… świetna 
muzyka! Taki właśnie był ten niezwykły, jubileuszowy koncert!

Tekst i fot. Jarosław Skupień
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lny rozkład jazdylne relacje WRZESIEŃ 2022

Pełne relacje dostępne na www.kultura.andrychow.eu w zakładce FOTORELACJE. Polecamy! Szczegółowy program dostępny na stronie www.kultura.andrychow.eu

Pierwszy koncert odbył się zgodnie z planem – wystartował w piątek (19 sierpnia) o godzinie 19:00  
na plenerowej scenie w andrychowskim Parku Miejskim. 
Zgromadzonej publiczności fantastyczną rozrywkę zapewnili: Andrychowska Kapela Wujka Jaśka oraz Orkiestra 
Dęta OSP Roczyny. W programie koncertu Kapeli znalazły się znane i lubiane melodie folkloru miejskiego oraz 
autorskie kompozycje formacji. Orkiestra z Roczyn zaprezentowała zróżnicowany repertuar: muzykę klasyczną, 
popową, rozrywkową i jazzową, ponadto usłyszeliśmy melodie z bajek, polki wirtuozowskie z repertuaru Vlado 
Kumpana, jak również inne ciekawe aranżacje popularnych utworów znanych z radia i telewizji. Podczas kon-
certu można było także dołożyć swoją cegiełkę na leczenie Oliwiera Komana (u którego zdiagnozowano SMA1) 
– wolontariusze z Fundacji „Pomóc Więcej” prowadzili zbiórkę pieniędzy na ten cel. Serdecznie dziękujemy 
naszym artystom za występy na wysokim poziomie, które dostarczyły wszystkim wiele radości, a Państwu 
za przybycie i udział w koncercie!

Święto Plonów to radość i odpoczynek po ciężkiej pracy, to najważniejsze  
w roku święto rolników, które jest uwieńczeniem ich trudu. W tym roku w gminie 
Andrychów dziękować za zebrane plony będziemy 10 września, a gospodarzem 
uroczystości będzie sołectwo Zagórnik. Przed nami Dożynki Gminne 2022 pod 
hasłem „Z szacunku do chleba” – będą realną kontynuacją staropolskiej, ale 
również i lokalnej, tradycji podtrzymywania obyczajów, jak i wzmacniania więzi 
środowiska lokalnego. Wspólna praca oraz jej owoce po raz kolejny połączą 
społeczność gminną w ramach uroczystości dziękczynnych za udany okres 
siewu oraz zbiorów. Wydarzenie ma podkreślić wagę i znaczenie tradycji oraz 
lokalnej twórczości ludowej...
Tradycyjne uroczystości dziękczynne rozpoczną się korowodem dożynkowym 
(ok. godz. 13:30) i kolejno mszą świętą dożynkową o godzinie 14:00. Dożynko-
wy festyn, na placu przy kościele pw. św. Bartłomieja w Zagórniku, uświetnią, 
m.in.: bogaty program muzyczno-rozrywkowy, liczne degustacje oraz stoiska 
gastronomiczne, a na zakończenie organizatorzy proponują zabawę taneczną  
z DJ’em (od godz. 18:30). 

Podczas imprezy odbędą się także akcje dla Oliwierka Komana z Wadowic  
(u którego zdiagnozowano SMA1): zbiórka pieniędzy, kiermasz ciast i zabawek 
prowadzone przez wolontariuszy z Fundacji „Pomóc Więcej”.

Serdecznie zapraszamy  
wszystkich Mieszkańców  
gminy Andrychów i okolic!

Sierpniowe Letnie Koncerty 2022 za nami!

GMINNE DOŻYNKI 2022 – DOROCZNE ŚWIĘTO PLONÓW „Z szacunku do chleba”
10 września 2022 (sobota) | Plac przy kościele pw. św. Bartłomieja w Zagórniku

W dniach od 22 do 25 sierpnia 2022 r. dzieci ze Świetlic CKiW  
w Rzykach i Sułkowicach-Bolęcinie uczestniczyły w plenero-
wych warsztatach artystycznych NATURALNIE KULTURALNI, 
podczas których na nowo odkrywały naturalne i architektonicz-
ne atrakcje naszych okolic. Mimo niesprzyjających warunków 
atmosferycznych, wiele się wydarzyło...
W ruch poszły kredki, ołówki, węgiel rysunkowy, sznurki, patyki  
i kamienie. Chociaż pogoda nas nie rozpieszczała, to wodood-
porna ekipa małych artystów dzielnie działała w terenie, tworząc 
rysunki, rzeźby oraz instalacje przestrzenne. Udało nam się po-
biegać po Jagodnicy podczas gry terenowej pełnej artystycznych 
zadań. Rzeźby z patyków i konopnego sznurka zabraliśmy ze sobą 
do świetlicy, ale część artefaktów stworzonych z materiałów zna-
lezionych na miejscu pozostawiliśmy w naszym „zielonym mu-
zeum”. Zwiedziliśmy centrum Rzyk w poszukiwaniu ciekawych 

elementów natury i architektury – powstały piękne rysunki kościo-
ła pw. Świętego Jakuba, widoki pobliskich budynków i wiekowych 
akacji. Punktem kulminacyjnym naszych naturalnych warsztatów 
był plener na szczycie Potrójnej. Słońce w końcu osuszyło szlaki 
prowadzące do skał z grupy Znaleziska i Zbójnickiego Okna, dzięki 
czemu mogliśmy wspiąć się na szczyt i utrwalić te piękne natu-
ralne zakątki w formie szkiców rysunkowych. Niektórzy uczest-
nicy artystycznych wypraw byli w odwiedzanych przez nas miej-
scach po raz pierwszy, inni zwiedzali je już kolejny raz i odkrywali  
w nieznany dotąd sposób. Faktem jest, że podczas tych zabaw ple-
nerowych udało się stworzyć wiele pięknych prac plastycznych, 
które już niedługo będzie można zobaczyć kolejno w Świetlicy  
w Sułkowicach-Bolęcinie i w Świetlicy w Rzykach, na wystawach 
poplenerowych...

Joanna Amrozi – Starszy Instruktor w Świetlicy CKiW w Rzykach

Było NATURAlnie i KULTURAlnie… plenerowe warsztaty artystyczne dla dzieci

28 sierpnia 2022. Było rytmicznie, nastrojowo i jubileuszowo!

Teatrzyk miły w dotyku...
28 sierpnia Wiejski Dom Kultury im. R. Prystackiego w Zagórniku w kooperacji z Małopolskim Instytutem 
Teatralnym zaprosili najmłodszych mieszkańców naszej gminy (2-6 lat) wraz z ich Rodzicami na niezwykłe 
wydarzenie kulturalne – spektakl Teatru Uszytego pt. „Kto tam?”, który zgromadził ponad 170 widzów!
Zastosowanie pluszowych rekwizytów i scenografii stworzyło wyjątkowo przytulną przestrzeń, w której nasi mali 
odbiorcy już od pierwszej sceny poczuli się jak w swoich dziecięcych pokoikach, a spokojna, kojąca muzyka 
przypominała im dźwięki pozytywek i ulubionych kołysanek. W towarzystwie aksamitnych lalek: świnki, królika, 
żyrafy, pieska, słonia i kury dzieci żywiołowo podążały tą uroczą teatralną ścieżką. Spontaniczne i entuzjastyczne 
reakcje milusińskich w trakcie przedstawienia: brawa, okrzyki i śmiechy świadczą o tym, że to niedzielne arty-
styczne spotkanie było dla nich ekscytującą przygodą!

Sierpniowe Letnie Koncerty 2022 odbyły się pod Patronatem Honorowym Burmistrza Andrychowa. Dziękujemy firmom wspierającym tegoroczne Sierpniowe Koncerty: Wosana S.A. 
oraz MSH Wizan. Patronami medialnymi byli: Nowiny Andrychowskie, Radio Andrychów, mamNewsa.pl, wadowiceonline.pl oraz powiatlive.pl

Znajdź lub rozwiń swoją PASJĘ z nami! 
NABÓR NA ZAJĘCIA STAŁE W SEZONIE KULTURALNYM 2022/2023!
Jak co roku placówki CKiW w Andrychowie przygotowały bogatą ofertę zajęć stałych (cyklicz-
nych) dla dzieci, młodzieży i dorosłych! Wśród propozycji znajduje się kilkadziesiąt wariantów za-
jęć i warsztatów (muzycznych, plastycznych, teatralnych, tanecznych, ruchowych, edukacyjnych, 
artystycznych i innych), prowadzonych przez doświadczonych instruktorów. Szczegółowy wykaz 
znajduje się, m.in. na stronie www.kultura.andrychow.eu w menu ZAJĘCIA! Podstrona posiada 
prosty i wygodny mechanizm filtrowania listy zajęć – filtrowanie pomaga w wyszukiwaniu i przeglą-
daniu konkretnych zajęć (z uwzględnieniem kilku kryteriów, takich jak: kategoria, grupa wiekowa czy 
placówka, w której odbywają się zajęcia). Polecamy!
Zajęcia ruszają w październiku, a w niektórych placówkach już we wrześniu. 

W NASZEJ OFERCIE, m.in.:
|  Nauka gry na instrumentach: 

• pianino 
• gitara 
• perkusja 
• keyboard

|  Taniec współczesny
|  Taniec nowoczesny
|  Kurs Tańca Towarzyskiego
|  Balet dla dzieci
|  Zajęcia taneczno-ruchowe
|  Zajęcia wokalne
|  Zajęcia wokalno-aktorskie
|  Zajęcia recytatorsko-teatralne
|  Zajęcia recytatorsko-aktorskie
|  Zajęcia plastyczno-techniczne 
|  Zajęcia ceramiczne
|  Zajęcia fotografii artystycznej

|  Pracownia artystyczna
|  Pracownia rysunku i malarstwa
|  Pracownia rękodzieła
|  Teatr Ruchu FORMA
|  GORDONKI
|  Ludowy Zespół Pieśni i Tańca 

„Andrychów”
|  Karate
|  Zumba
|  Aerobik
|  Fitness
|  Joga
|  Ćwiczenia relaksacyjne
|  Ćwiczenia relaksacyjne dla pań 50+
|  Ćwiczenia relaksacyjne  

z elementami aerobiku
|  Robotyka
|  Angielski na wesoło

Szczegółowe informacje oraz niezbędne formularze na 
stronie www.kultura.andrychow.eu oraz w placówkach 
CKiW w Andrychowie:

MIEJSKI DOM KULTURY W ANDRYCHOWIE  
ul. Szewska 7, tel.: 33 875 31 05, 512 442 918  
e-mail: mdk@kultura.andrychow.eu

WDK IM. ROMANA PRYSTACKIEGO W ZAGÓRNIKU  
ul. Szkolna 7, tel. 33 875 47 29  
e-mail: zagornik@kultura.andrychow.eu 

WIEJSKI DOM KULTURY W INWAŁDZIE
ul. Miła 9, tel. 33 432 26 12  
e-mail: inwald@kultura.andrychow.eu

WIEJSKI DOM KULTURY W TARGANICACH  
ul. Floriańska 2, tel. 33 875 12 25  
e-mail: targanice@kultura.andrychow.eu

WIEJSKI DOM KULTURY W SUŁKOWICACH-ŁĘGU  
ul. Beskidzka 124 a/2, tel. 33 875 27 45  
e-mail: sulkowice@kultura.andrychow.eu

ŚWIETLICA CKiW W SUŁKOWICACH-BOLĘCINIE
ul. Racławicka 123/1, tel. 33 870 13 64  
e-mail: bolecina@kultura.andrychow.eu

ŚWIETLICA CKiW W RZYKACH  
Os. Młocki Dolne 72, tel. 33 432 28 10  
e-mail: rzyki@kultura.andrychow.eu

2022/2023

 PATRONAT HONOROWY: Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak  ORGANIZATORZY: Rada Sołecka w Zagórniku wraz z Parafią pw. św. Bartłomieja w Zagórniku
 WSPÓŁORGANIZATORZY: Koło Gospodyń Wiejskich w Zagórniku | Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie | Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórniku | Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie 

 SPONSORZY: Małopolska Spółdzielnia Handlowa WIZAN | Gospodarstwo Dudek – Owoce, Warzywa i Drzewa | Piekarnia MAGDALENKA  PARTNER: LKS Gronie Zagórnik | Straż Miejska w Andrychowie

Na początek sceną Miejskiego Domu Kultury zawładnęła Grupa Per-
kusyjna, składająca się z uczestników zajęć perkusyjnych prowadzo-
nych przez instruktora CKiW – Jerzego Górkę. To kolejny raz, kiedy 
podczas letnich spotkań uczestnicy zajęć w Wiejskich Domach Kul-
tury prezentują przed szerszą publicznością swoje umiejętności. (...) 
Kolejną artystką, która zaprezentowała swoje umiejętności była 
Aleksandra Gromotka. Andrychowianka, przyszłoroczna matu-
rzystka. Jej talent mogliśmy podziwiać już wcześniej, gdyż od 
najmłodszych lat uczestniczyła w wielu przeglądach, konkursach  
i festiwalach, nie tylko w naszej gminie. (...) Szczególne brawa ar-
tystka otrzymała za wykonania naszej, polskiej najnowszej i bardzo 
jasno święcącej gwiazdy – Sanah.  (...)
Po dynamicznym i nostalgicznym wstępie przyszedł czas na Gwiazdę 
Wieczoru! Stulatkę! Miejską Orkiestrę Dętą ANDROPOL Andrychów 
pod dyrekcją kapelmistrza Łukasza Zaborowskiego! (...) 
Przypomnijmy! Podczas trwającego w dniach 23-26 czerwca 2022 r. 
w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu 44. finału Małopolskie-
go Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY, w którym uczestni- 
czyło 1200 muzyków z całego województwa, MOD ANDROPOL 
otrzymała GRAND PRIX Festiwalu! Jest to pierwsze w historii Fe-
stiwalu zwycięstwo dla orkiestry z powiatu wadowickiego. Orkie-
stra z Andrychowa za wykonanie marsza „Na szczytach Karpat”  

(arr. Władysław Wilkoszewski) zdobyła nagrodę za najlepsze wyko-
nanie marsza na estradzie! Jest to największy sukces MOD ANDRO-
POL Andrychów od 50 lat! (...)
Podczas tegorocznego Sierpniowego Letniego Koncertu muzycy 
MOD ANDROPOL Andrychów zaprezentowali repertuar, w którym 
znalazły się utwory zarejestrowane na jubileuszowych krążkach  
orkiestry, ale i zupełnie nowe aranżacje przygotowane specjalnie na 
tę okazję, grane również podczas tegorocznego „Echa Trombity”.  
Z czterdziestoosobową orkiestrą wystąpiła niezwykła, obdarzona 
charyzmatycznym głosem solistka – Maria Walczak. 
Koncert MOD ANDROPOL Andrychów realizowany był przy 
wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. W spo-
tkaniu uczestniczył Dariusz Gawęda – Zastępca Dyrektora Depar-
tamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Małopolskiego, na którego ręce przekazano 
pierwszy egzemplarz historycznej publikacji wydanej z okazji stu-
lecia Orkiestry („Historia... jakich mało”, wyd. Fundacja „Memo” 
| www.aga.edu.pl).
Owacje na stojąco, wielokrotne bisy, mnóstwo uśmiechu, chwale-
nie się licznymi sukcesami, wspomnienia, anegdoty i… świetna 
muzyka! Taki właśnie był ten niezwykły, jubileuszowy koncert!

Tekst i fot. Jarosław Skupień
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Urodziłyśmy się w tym samym mieście, 
u stóp tej samej góry. Ona - bardziej od strony 
jej północnego zbocza, ja - od zachodniego. 
Ale, gdy wschodził księżyc, równocześnie 
mógł zerkać do jej i mojego okna. Nasze 
domy dzieliły dwa zakręty i odległość tysiąca 
kroków, być może ciut więcej. Ona miała trzy 
siostry i ja dokładnie tyle samo. 
Miasto, które nas łączyło – to Andrychów; 
a góra – to Pańska Góra.
Nie mogłyśmy się poznać, nie mogłyśmy się 
nawet minąć niezauważenie. Bo kiedy ja się 
rodziłam październikowym rankiem, ona 
mieszkała już w innym mieście, w innym 
kraju. Co też istotne, trzynaście dni później, 
szykowała się do świętowania swoich 46-
tych urodzin. 
Długo nie wiedziałam o jej istnieniu, ona 
o moim nie dowiedziała się nigdy. 
Najpierw, przypadkiem, poznałam jej wojen-
ną historię. Trudno było dać wiarę temu, co 
przeżyła jako matka, która na dziewięćdzie-
siąt dni przed wybuchem drugiej ze świato-
wych wojen powiła swego pierworodnego 
syna i jako przedstawicielka narodu, o eks-
terminacji którego zadecydował inny naród, 
przed unicestwieniem próbowała ocalić jego 
i siebie. Przede wszystkim - jego. 78 lat póź-
niej odnalazłam go w Izraelu, w Hajfie. Za-
dzwoniłam.
-  Naprawdę pani dzwoni z Andrychowa? - 
dopytywał się i upewniał po wielokroć. Dzi-
wiło mnie, że miejsce, z którego wykonuje się 
telefon, może być dla kogoś tak istotne. - Jak 
moja mama kochała Andrychów! Jak ona go 
kochała! – usłyszałam w słuchawce.
Wtedy zrozumiałam. Tam w Hajfie, słowo 
„Andrychów” było magicznym słowem. Nie 
rozumiałam za to czego innego… Jak można 
obdarzać miłością miasto? Za co go kochać? 
Co takiego w nim się zdarzyło, żeby chcieć 
wciąż i wciąż wracać do niego we wspomnie-
niach, pisać o nim wiersze, portretować go na 
płótnach?  
Musiałam pojechać do Hajfy, tak bardzo cieka-
wa byłam tej miłości. Miałam niemal pewność, 
że za uczuciem kryje się moc wiedzy z życia 
przedwojennego Andrychowa. Że to, co oso-
biste może mieć też walor historyczny, który 
mógłby wzbogacić wiedzę współcześnie żyją-

cych. Nie pomyliłam się. Ale też nie przypusz-
czałam, że ten wątek zejdzie na drugi plan.  
A będzie to skutkiem, zrodzonej podczas tej 
podróży, fascynacji kobietą. Tym, ile potrafi-
ła znieść, jak radziła sobie z przeciwnościami 
losu i tym, jaką treść i wymiar nadała swojemu 
życiu. Zachwyciłam się jej człowieczeństwem. 
Tą niezwykłą osobą była – Lola Rauchberger 
Bader, Żydówka urodzona w Andrychowie 
20 października 1913 roku.
Musiałam wrócić do Hajfy. Chodziłam jej śla-
dami, modliłam się przy jej grobie, wsłuchi-

wałam się w opowieści tych, którzy ją znali. 
Oglądałam pożółkłe fotografie i ocalałe doku-
menty. Czytałam jej pamiętnik napisany po 
polsku, słuchałam jej głosu, który uwieczniła 
na taśmach magnetofonowych, dedykując 
wnukom historię swojego życia (w jęz. he-
brajskim)…  
Moim przewodnikiem po życiu Loli, także 
tłumaczem, był Szymon – jej syn, urodzony 
w Andrychowie 2 czerwca 1939 roku.

Lola. Dziewczyna z Andrychowa, kobieta z Hajfy

Tytuł niniejszego artykułu, jest równocześnie tytułem mojej nowej książki. Anonsuję ją, choć na dzisiaj nie potra-
fię podać dokładnej daty premiery, bo co rusz na drodze jej wydania, pojawiają się rozmaite problemy. Czynię 
starania, by książka ukazała się w październiku, w 109. rocznicę urodzin Loli, bohaterki opowieści tak niezwykłej, 
że trudno dać wiarę, iż zdarzyła się naprawdę. W publikowanym poniżej fragmencie książki, wyjaśniam, skąd 
wzięło się zainteresowanie naszą krajanką. Ale to tylko wstęp. Najciekawsze zdarzy się na kolejnych 170-ciu stro-
nach. Obiecuję!
Gdy uda się ustalić szczegóły związane z premierą nowej, andrychowskiej publikacji, będziemy o nich informo-
wać na portalu „Nowin Andrychowskich”, jak również na antenie naszego radia.     

                                                                                                 Jadwiga Janus

Bohaterowie książki: Lola Rauchberger Bader i jej syn Szymon. Fot. ze zbiorów rodziny
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Jerzy Bałys mieszka w Andrychowie od pięćdziesięciu lat. Jest skarb-
nikiem i pełniącym obowiązki prezesa lokalnego Koła Związku Kom-
batantów Rzeczypospolitej Polskiej. Poprosiliśmy go, aby opowie-
dział o swoich dziecięcych latach w okupowanej Polsce. Nasuwają się 
paralele z tym co dzieje się w Ukrainie.
Kierunek Polenlager 169
Dom rodzinny pana Jerzego znajdował się w Trzebieńczycach koło 
Zatora. To tam właśnie zaczyna się dramatyczna historia. - W domu by-
łem ja, młodszy brat, mama i tata – relacjonuje nie tyle ze swojej pamięci, 
co opowieści ojca. - Siostra z dziadkiem wyszli. Byli gdzieś nad Skawą. Mie-
li o tyle szczęście, że zostali w Trzebieńczycach, gdzie przeżyli całą okupację, 
ale nie w naszym domu tylko u ciotki czyli u siostry dziadka. A my zostaliśmy 
wysiedleni i do naszego gospodarstwa wprowadził się bauer ze swoją rodziną. 
To był kwiecień 1942 roku. Małego, sześcioletniego Jurka z jeszcze mniej-
szym, rocznym braciszkiem i rodzicami oraz wieloma mieszkańcami 
wioski Niemcy spędzili do szkoły w pobliskiej Laskowej. Tam pospi-
sywali dane i załadowali niczym zwierzęta do wagonów popularnie 
nazywanych „krowiakami”. Pociąg zatrzymał się w Gorzyczkach na 
Górnym Śląsku (dziś powiat wodzisławski), a jego „pasażerowie” tra-
fili do miejscowego Polenlager nr 169. - Tu przebywaliśmy trzy miesiące, 
może trochę więcej, może trochę mniej – kontynuuje Jerzy Bałys. - Tata 
pracował w cegielni, produkowali tam mączkę ceglaną. A my z mamą i bratem 
pozostawaliśmy w tym lagrze, z tym że mnie oddzielali od nich na parę godzin 
i wtedy uczyłem się języka niemieckiego. Do dziś pamiętam z tamtego czasu 
niektóre słowa, zwłaszcza komendy: „uciekać!”, „uważać!” i inne. W obozie 
panowały straszne warunki. Spano na łóżkach piętrowych.  Rodzice 
na dole a pan Jerzy z bratem na górze. Wśród posiłków było m.in. coś 
co przypominało budyń. Wywoływało to biegunki, co zdarzało się 
prawie co drugi dzień. W czasie wolnym dzieciaki mogły pobiegać po 
obozie. Tam nasz bohater zobaczył coś, czego wówczas nie rozumiał. 
Był budynek podpiwniczony z małymi okienkami. Wnętrze zalane 
wodą. Wystawały stamtąd małe główki. - Mama potem mi tłumaczyła, 
że to potopione dzieci – mówi Jerzy Bałys. - Ten widok pamiętam do dziś. 
Mały tłumacz u bauera
Do obozu przyjeżdżali bauerzy i wybierali sobie ludzi do roboty 
w swoich gospodarstwach. Ojciec pana Jerzego powiedział jednemu 
z takich Niemców, że wcześniej miał własne gospodarstwo i zajmo-
wał się końmi. Bauer nazywający się Paul Peschke (Peszke?) wybrał 
zatem rodzinę Bałysów. Gospodarstwo znajdowało się bardzo daleko, 
bo w dzisiejszym województwie warmińsko - mazurskim. Najbliższe, 
niewielkie miasteczko to był Libsztat (niem. Liebstadt), obecnie Miła-
kowo. Los rodziny zbytnio się nie polepszył. Wprawdzie zamieszka-
li w niewielkim domku oddalonym o 200 metrów od gospodarstwa 
bauera, ale często głodowali. Mały Jurek wielokrotnie prosił niemiec-
kich gospodarzy o coś do jedzenia. Rzucali mu kości z kurczaka. Aby 
zaspokoić głód podkradał z pola ukradkiem główkę kapusty i jadł ją 
na surowo, zdobywał też karpiele (brukiew), wyprawiał się także do 
sadu po jabłka i inne owoce. Ojciec ciężko pracował fizycznie na roli, 
matka pomagała w kuchni. - Matka często brała mnie za rękę do bauera 
– wspomina andrychowianin. -  On mówił po niemiecku, a ja to tłumaczy-
łem, co ma robić. Lepszy moment nastał, gdy już pod koniec wojny do 
prac trafili tam dwaj francuscy jeńcy, którzy otrzymywali racje żyw-
nościowe. Dzieli się z polskimi dziećmi. Bałysowie u bauera byli do 
końca wojny.
Nadeszli Sowieci
W okolicy, w której przebywała rodzina, walki trwały długo. - Pod 
ostrzałem byliśmy 27 dni, tak przynajmniej mówił mi tata – opowiada Jerzy 
Bałys. - Front się zatrzymał. My byliśmy w takiej jakby kotlince, dalej był las 

i gdzieś stamtąd Rosjanie walili katiuszami. To pamiętam już bardzo dobrze. 
W nocy czujki rosyjskie podchodziły bliżej do nas. Ci żołnierze kazali ojcu 
wybudować ziemiankę, tam była skarpa i gdy następował atak mieliśmy się 
chować w tej ziemiance. Ale nawet nie zbombardowali naszej chaty, w któ-
rej na co dzień mieszkaliśmy. Natomiast źle skończył bauer. Wojskowi 
niemieccy kazali mu iść do budowy okopów. I stamtąd już nie wrócił. 
Żona bauera z córkami nie uciekała ze swoimi. Pozostała na miejscu. 
Gdy nadeszli Sowieci, to 9-letni Jurek poznał i tych dobrych, i tych 
złych czerwonoarmistów. Kazali na przykład gnać krowy bauera 
w wyznaczone miejsce. Ktoś z Rosjan podpowiedział ojcu pana Je-
rzego, żeby zabrał syna, to bezpiecznie wróci. I tak szli. Ojciec jedną 
ręką trzymał za rękę dziecko a drugą prowadził bydło. Doszło wtedy 
do szokującego wydarzenia. Jechała kolumna czołgów radzieckich. 
W przeciwnym kierunku szli związani jeńcy niemieccy. Prowadzący 
krowy wraz ze zwierzyną rozeszli się poza drogę. Natomiast Niemcy 
tam pozostali. Czołgi nie zatrzymały się. Rozjechały idących środkiem 
jeńców. - Ocaleli tylko ci idący po bokach – mówi Jerzy Bałys.
23 dni powrotu
Rodzina Bałysów dowiedziała się od jakiegoś lejtnanta radzieckiego, 
że mogą wracać do domu. Potem otrzymali przepustkę, bez której 
ani rusz. W porozumieniu z żoną bauera zabrali dwa konie, a było 
ich w sumie w gospodarstwie kilkanaście. Ojciec naszego bohatera 
przygotował czy wręcz zrobił własnoręcznie wóz. - Zabraliśmy ze sobą 
jeszcze worek mąki, to pamiętam doskonale, bo robiliśmy z tego takie placki – 
wspomina pan Jerzy. - W pamięci utkwiła mi też Warszawa. Musieliśmy 
się tam przez most dostać na drugą stronę Wisły. Czekaliśmy trzy dni na Pra-
dze. Taka była kolejka!  Doświadczyli jednak dobroci od jednej z miesz-
kanek stolicy, która przygarnęła ich na dwa noclegi i poczęstowała 
jedzeniem. Powrót do domu trwał 23 dni.
Pan Jerzy w przyspieszonym nieco trybie skończył szkołę podstawo-
wą, potem zdał maturę w Liceum Ekonomicznym w Wadowicach, 
zaczął nawet studiować ekonomię. Ostatecznie poszedł jednak do 
pracy. Na pewien czas związał się z Gminną Spółdzielnią w Zatorze, 
ale potem zdecydował się na zatrudnienie w Wytwórni Silników Wy-
sokoprężnych.
Pan Jerzy spisuje w zeszycie w kratkę swoje przeżycia z dzieciństwa. 
Dopisuje tam, co nowego sobie przypomni. A pamięta sporo, bo pod-
czas rozmowy z dziennikarzem Nowin Andrychowskich, w niewiel-
kim stopniu posługiwał się zeszycikiem. 

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Jerzego Bałysa wojenno-okupacyjne dzieciństwo

Był ledwie sześcioletnim chłopcem, gdy jego dzieciństwo przewróciło się do góry nogami. Zamiast cieszyć się 
urokami beztroskiego życia, musiał znosić to, co przygotowali jego rodzinie hitlerowscy okupanci. Widział okrop-
ności będące „dziełem” nie tylko Niemców, ale też potem Sowietów.
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Gdy mówi rzeka, gdy mówią kamienie  
                                                                      Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia.
                                                                      Świata, w którym wszystko jest możliwe.
                                                                      Ponieważ, wówczas, najbardziej możliwe jest zło.

                                                                                                                                    Ryszard Kapuściński  

Choć „Śmierć pięknych saren” czytałam kil-
kanaście lat temu, wystarczyło, że usiadłam 
w Szczebrzeszynie nad brzegiem rzeki Wieprz, 
by wraz z jej nurtem wróciło wspomnienie tej 
książki oraz jej autora. Nikt bowiem o rzece nie 
pisał z taką czułością i refleksją jak Ota Pavel. 
Jak Ota nad Berounką, tak nad Wieprzem słu-
chałam rzeki i ja. A ona mówiła do mnie jasnym 
i prostym językiem (…) o pięknie, miłości, niena-
wiści, żywieniu się i umieraniu*. 
Ota pisał: rzeka, to co innego niż potok. To praw-
da. Potoki nie mówią, ale przekrzykują się, 
bełkoczą, gderają. Wydaje mi się, że i potężne 
rzeki nie potrafią wyrażać się językiem pro-
stym i jasnym. Płynęłam kiedyś przez dwa 
dni Mekongiem. Największa rzeka Indochin 
wzbudzała strach i pokorę. Bynajmniej nie 
skłaniała do wsłuchiwania się w jej opowie-
ści. 
Co innego meandrujący przez Roztocze 
Wieprz. Rzeka, której drugi brzeg jest na wy-
ciągnięcie ręki, która nigdzie się nie spieszy, 
która szepcze, która niesie ukojenie. 

Niemal od świtu portale informacyjne dono-
siły o śmierci rzeki z drugiego końca Polski. 
Niemniej, żal zrobiło mi się także jej niepo-
zornej siostry, bo całkiem prawdopodobną 
wydała mi się także jej śmierć. Wszak ludzka 
niekompetencja, nieodpowiedzialność, chci-
wość, brak wrażliwości i wyobraźni zabijają. 
Tylko kwestią czasu jest kogo lub co.
Jeśli niekompetencja staje się cnotą, na doda-
tek usadowioną na wysokim stołku, to umie-
rają tony ryb w Odrze. Umierają też drzewa... 
Ich trupy przygotowane do transportu gdzieś 
za morza, widziałam w gdyńskim porcie 
w nieprawdopodobnej ilości**. Umierają lu-
dzie, bo ktoś, nawet kosztem ich życia, po-
stanowił w czasie pandemii zrobić  interesy 
na sprzęcie medycznym. Nie bez przyczyny 
Polska zajęła najwyższą lokatę wśród państw 
rozwiniętych w nadmiarowych zgonach.  
Niekompetencja to też „nadmiarowe” cier-
pienie. Choćby mojej koleżanki, która w ocze-
kiwaniu na operację i anestezjologa, przez 
pięć dni wyła z bólu w wadowickim szpitalu 

po skomplikowanym złamaniu nogi. 
Nad brzegiem rzeki Wieprz w Szczebrzeszy-
nie przesiadywałam niemal całymi dniami, 
bo na łące do niej przylegającej rozstawiono 
scenę, z której od rana do późnej nocy pisarze, 
poeci, dziennikarze, językoznawcy wtórowa-
li rzece, mówiąc do mnie o pięknie, miłości, nie-
nawiści, żywieniu się i umieraniu. Trwała ósma 
edycja Festiwalu Stolica Języka Polskiego. 
W dyskusji nad językiem propagandy, ktoś 
przywołał Cycerona. Już ponad dwa tysią-
ce lat temu sformułował on tezę, że polityka 
powinny charakteryzować dwie składowe: 
wiedza i etyka. 
Gdy ich zabraknie… wówczas najbardziej moż-
liwe jest zło – dopowiedziałby Ryszard Kapu-
ściński. 
Dzieje się zło. Umierają ryby, drzewa, ludzie, 
konie… To my – obywatele jesteśmy współ-
winni tych śmierci, ponieważ większość z nas 
zdecydowała się przekazać nasz los i los na-
szego kraju ludziom bez kompetencji i o fał-
szywej moralności. Nie mieliśmy wobec nich 

Bełżec - największa mogiła świata
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wymagań; wystarczył partyjny szyld.  Ktoś, 
komu udowodniono sto włamań do samo-
chodów, nie powinien reprezentować nas 
w Sejmie Rzeczpospolitej, a reprezentował. 
Bo taki był wybór większości wyborców. Ten 
jeden z  wielu przykładów podaję a’propos 
etyki, o której mówił Cyceron. Natomiast 
w kwestii wiedzy… najtrafniej wypowiedział 
się Michał Dworczyk - szef kancelarii Preze-
sa Rady Ministrów, w mailu adresowanym 
do premiera, opublikowanym w tych dniach 
przez media, który wyciekł prawdopodobnie 
z jego skrzynki. Minister o innym ministrze, 
koledze z rządu pisał: „Takiej tępoty, połą-
czonej z niekompetencją, bezinteresownym 
szkodnictwem lub zawiścią, zakłamaniem 
i zwykłym łajdactwem dawno nie widzia-
łem"***
Najwyraźniej, najważniejsze w życiu pu-
blicznym cnoty, wiedza i moralność, stra-
ciły na znaczeniu. Zostały wyparte przez 
kłamstwa i manipulacje, w służbie których 
pozostaje propaganda, współczesna tech-
nika oraz ludzka chciwość i niegodziwość. 
Przejawem czego jest bezsprzecznie zara-
bianie na produkcji fałszywych postów, tak-
że wykupywanie hejtu przez rząd (np. na 
sędziów) w celu publicznego szkalowania 
danych osób. W najbardziej katolickim kraju 
Europy, gdzie za najważniejszy cel edukacji 
uznano „zbawienie duszy człowieka”, gdzie 
w imię obrony wartości chrześcijańskich za-
ostrzono  prawo, z tych samych powodów 
odwraca się plecami do „zgniłego Zachodu”, 
władza świecka i nieświecka oraz podlegają-
ce im media nieustająco sprzeniewierzają się 
Bogu, który przykazał przecież, by nie mówić 
fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu 
swemu. A szarego obywatela/ katolika to nie 
rusza. Dlaczego? Bo politycznie wykreowa-
ny (a opłacany przez tegoż obywatela) hejt, 
czyli kłamstwo plus szczucie, nie dotyka go 
personalnie. Dotyka wroga! Wroga, także na 
potrzeby polityczne, wykreowanego.    
To właśnie taki świat bez wartości, bez wrażli-
wości, bez myślenia budzi strach.

Któregoś dnia pojechałam do Bełżca. To kil-
kadziesiąt kilometrów od Szczebrzeszyna, 
kilkanaście od granicy z Ukrainą. Od mar-
ca 1942 do czerwca 1943 roku, w tej małej 
miejscowości funkcjonował obóz zagłady, 
który powstał w ramach akcji „Reinhardt”. 
Jej celem była eksterminacja ludności ży-
dowskiej, deportowanej z likwidowanych 
gett. W czasie zaledwie kilkunastu miesięcy 
Niemcy zamordowali tam między 500 tys. 
a 600 tys. osób. Właśnie tutaj, po raz pierw-
szy, zastosowano nowość! - stacjonarne, beto-
nowe komory gazowe. 
Początkiem lipca 1942 roku do Bełżca dotarł 
około stuosobowy transport z getta w Andry-
chowie. Chciałam znaleźć jakieś andrychow-
skie ślady, ale nie znalazłam. Wciąż trwa gro-
madzenie danych, bo po działalności obozu 
nie zachowała się żadna dokumentacja. Na 
razie udało się przywrócić pamięć o istnie-
niu najbardziej zapomnianej fabryki śmierci, 
gdyż na przestrzeni siedmiu hektarów, którą 

zajmowała, do niedawna rósł las. 
Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu powstało 
w 2004 roku. Dla mnie osobiście jest architekto-
niczno – artystycznym dziełem sztuki. Prostym 
i niezwykle przejmującym w swej symbolice.
Zgodnie z koncepcją autorów zwiedzający 
Miejsce Pamięci pokonują tę samą „Drogę”, 
co ofiary  Obozu Zagłady. Jednymi z nich 
byli, zamieszkali przy Rynku w Andrycho-
wie, Samuel (lat 58) i Salomea (lat 56) Rauch-
bergerowie, rodzice Loli, bohaterki mojej 
książki, która powinna ukazać się wkrótce. 
Jeśli posiadłeś o człowieku wiedzę wykracza-
jącą daleko poza znajomość imienia, nazwi-
ska i adresu, znasz go z fotografii, wypowie-
dzianych kiedyś słów, wiesz jaką miłością był 
darzony, wiesz, że miał zwyczaj każdego ran-
ka chodzić po rosie, to  „Drogę” wiodącą od 
bocznicy kolejowej, przy której wysiadł z by-
dlęcego wagonu, do miejsca, gdzie spłonęło 
jego ciało, pokonujesz ze ściśniętym sercem 
i łzami w oczach.
Kiedyś zwieńczeniem „Drogi” były kremato-
ria, teraz jest nią granitowa ściana, na której 
wyrzeźbiony został cytat z Księgi Hioba „Zie-
mio nie kryj mojej krwi, iżby mój krzyk nie 
ustawał”.
Ten krzyk nie ustaje, ten krzyk przeszywa 
i boli. Wystarczy spojrzeć na największą 
mogiłę świata, by go usłyszeć. Mogiła ma 
kształt kwadratu („na oko” 100 x 100m). 
Przez środek wiedzie wspomniana „Droga”. 
Powierzchnię pokryto niezliczoną ilością ka-
wałków hutniczego żużlu. Wydają się być 
personifikacją losu ludzi tutaj spalonych. 
W tradycji żydowskiej kamienie symbolizu-
ją pamięć o zmarłym. I taką rolę pełnią tutaj. 
Proszą, by pamiętać o każdej ofierze Obozu 
Zagłady w Bełżcu. Samuela i Salomei z An-
drychowa też. W tym morzu kamieni są i ta-
kie, które górują ponad wszystkimi. Właśnie 
one wskazują lokalizację masowych grobów.   

Snułam się krok za krokiem, odczytując 
umieszczone na obrzeżach nazwy miejsco-
wości, z których przybywały transporty: 
Drohobycz, Buczacz, Izbica, Kraków, Skawi-
na, Maków Podhalański... Nagle, na samym 
skraju największej mogiły świata błysnęło 
złociste oczko pospolitego kwiatka. W przy-
drożnym rowie, na łące, pod płotem mi-
nęłabym go obojętnie. Ale tu, jeden jedyny 
wśród tysięcy szarych, szorstkich, twardych 
kamieni był jak cud, jak życie, jak nadzieja. 
Na dodatek miał na imię… jastrzębiec. Czyli 
tak samo jak herb umieszczony na portyku 
andrychowskiego pałacu. 
Nie tylko rzeka potrafi mówić językiem jasnym 
i prostym o nienawiści i umieraniu, polny 
kwiatek też. 
Co mi powiedział? Żebym wyzbyła się na-
dziei, żebym wyzbyła się złudzeń.  
Zaledwie 15 km od obozu zagłady w Bełżcu 
znajduje się granica z Ukrainą. Wszystko, co 
dzieje się po jej wschodniej stronie jest lustrza-
nym odbiciem tego, co 80 lat wcześniej działo 
się po zachodniej. 
Jak wtedy, tak teraz, człowiek odbiera życie 

drugiemu człowiekowi w imię urojonych 
idei, z tym samym okrucieństwem, bez jakiej-
kolwiek refleksji, jakby nie umiał patrzeć, słu-
chać i rozumować. Jakby nie umiał czuć ani 
współczuć.
- Skąd się bierze w człowieku taka krwiożerczość? 
– zapytał Ota Pavel w swojej książce. A ja, 
przy największej mogile świata, próbowałam 
szukać odpowiedzi; bez powodzenia.
Doszłam natomiast do wniosku, iż najwyraź-
niej historia uczy, że niczego nie uczy… 
Dziwi natomiast, że szczególne problemy 
z wnioskowaniem mają Polacy, naród tak 
bardzo doświadczony przez historię.

31 sierpnia 1980 roku, Międzyzakładowy 
Komitet Strajkowy pod wodzą Lecha Wałę-
sy podpisał tzw. Porozumienia Sierpniowe, 
które zapoczątkowały przemiany w Polsce 
i w Europie. Oryginalne tablice, na których 
zapisano 21 postulatów skierowanych przez 
polskich robotników do polskiego rządu, 
można oglądać w Muzeum Solidarności 
w Gdańsku. Kilka lat temu zostały wpisane 
na listę UNESCO i zakwalifikowane do naj-
ważniejszych, archiwalnych zbiorów ludzko-
ści „Pamięć świata”.
Muzeum Solidarności, które dane mi było 
zwiedzić początkiem czerwca, zasługuje na 
osobną uwagę, bo jest czymś absolutnie fa-
scynującym. Ale swoje doznania ograniczę 
tylko do jednego zdania. Do widniejącego 
na historycznych tablicach, postulatu nr 13: 
WPROWADZIĆ ZASADY DOBORU KA-
DRY KIEROWNICZEJ NA ZASADACH 
KWALIFIKACJI, A NIE PRZYNALEŻNO-
ŚCI PARTYJNEJ… 
Przynależność partyjna nie jest żadną kom-
petencją, nie daje gwarancji poprawy stanu 
gospodarki i przełożenia na dobrostan oby-
wateli. Świadomość tego mieli robotniczy 42 
lata temu i o to walczyli.
Wbrew temu, co niektórzy powtarzają jak 
mantrę, nasze polskie katastrofy codzienne 
(a to śmierć Odry, a to rekordowa od 1997 
r. inflacja, a to braki węgla, gazu, kadry 
w oświacie itp. itd.) nie są skutkiem działań 
jakiegoś obcego, wrogiego państwa ani poli-
tyka, który siedem lat temu utracił rządy. Są 
skutkiem niewypełniania 13-ego postulatu 
Komitetu Strajkowego. 
Udowadniają po raz wtóry, iż… historia 
uczy, że niczego nie uczy.

Teksi i foto: Jadwiga Janus,  
31 sierpnia 2022

*O. Pavel, „Śmierć pięknych saren”
**portgdansk.pl donosi, że przeładunek 
drewna wzrósł o 3150% względem analo-
gicznego okresu w ubiegłym roku
***https://www.onet.pl/informacje/one-
twiadomosci/afera-e-mailowa-dworczyk-
wsciekly-na-ministra-adamczyka
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W programie uroczystości było uruchomienie jubilata, a ponadto 
równoczesny rozruch jak największej liczby silników stacjonarnych 
zgromadzonych na tej plenerowej imprezie. Rekordowa liczba wy-
niosła 50, a piszę o tym w „Nowinach” dlatego, że co piąty z uru-
chomionych silników pochodził z andrychowskiej Wytwórni Silni-ów pochodził z andrychowskiej Wytwórni Silni- pochodził z andrychowskiej Wytwórni Silni-
ków Wysokoprężnych i poprzedzających ją Państwowych Zakładów 
Metalurgicznych, oraz Zakładów Silników Spalinowych Zakład nr 2 
w Andrychowie. Nie brakowało wśród nich silników S60, S320, S301 
i 1HC102, ale prawdziwym rarytasem był wykonany na wsi ciągnik 
napędzany silnikiem S62. Ja śledzę dość uważnie popularne „capki”, 
ale taką konstrukcję napotkałem po raz pierwszy.

O jubileuszu stulecia silnika ze Żnina,
a także o tym, dlaczego ta wiadomość znalazła się w „Nowinach Andrychowskich”

Muzeum Silników Stacjonarnych i Techniki Rolniczej w Konieczkowej (w powiecie strzyżowskim, na Podkarpaciu), 
o którym pisaliśmy już w naszym miesięczniku w maju ubiegłego roku, urządziło 24 lipca wielką imprezę plene-
rową, zatytułowaną „Urodziny silnika”. Solenizantem był wyprodukowany przed stu laty, w roku 1922, w Towa-
rzystwie Akcyjnym „Motor Polski” w Żninie, napędzany olejem napędowym silnik średnioprężny S1.

Stuletni jubilat – średnioprężny silnik z firmy „Motor Polski” ze 
Żnina foto A. Fryś

Właśnie odpalił gazowy Deutz, wyprodukowany w Niemczech 
w roku 1933. foto W. Gadamski

Absolutny unikat – zabytkowy  ciągnik, napędzany andrychow-
skim silnikiem S62 foto A. Fryś

Silnik S 60, wyprodukowany w roku 1948 w Zakładach Silników 
Spalinowych, Zakład nr 2 w Andrychowie foto A. Fryś
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Można zatem powiedzieć, że produkowane w Andrychowie silniki 
mają swój znaczący udział w historii polskiej techniki. Akcentem an-
drychowskim na podkarpackiej imprezie był także pokaźny plakat 
firmy Sumera Motor, która to spółka była jednym ze sponsorów pod-
karpackiej imprezy.
Poza silnikami stacjonarnymi w różnych zastosowaniach, na imprezie 
pojawiły się również zabytkowe motocykle i samochody.

Silniki wyprodukowane w Andrychowie w różnych okresach: od 
lewej 1HC102, S301 (na drugim planie), S231, S320ER foto A. Fryś

Zabytki polskiej motoryzacji: na skrzyni ładunkowej „Żuka” (ko-
niec produkcji 1998 r.) stoi motocykl „Junak”, którego produkcję 
zakończono w roku 1965. foto W. Gadamski

Andrzej Fryś
Nasz ośrodek od wielu lat jest organizatorem wakacyjnego wypo-
czynku dla naszych uczniów i absolwentów. Dla uczestników turnu-
su dwa wakacyjne tygodnie to nie tylko praca nad usprawnianiem 
i rozwojem swoich umiejętności, ale również czas dobrej zabawy, 
zdobywania nowych doświadczeń, poznawania ciekawych miejsc 
i nawiązywania przyjaźni. Ośrodek  położonyprzy samej plaży 
w Darłówkuod kilku lat stał się ulubionym miejscem wypoczynku 
i zapewnia wiele atrakcji. W  czasie pobytu nie zabrakło rejsu statkiem 
po morzu, wycieczki do Darłowa, jazdy na gokardach, wieczornych 
dyskotek, ogniska i spacerów przy zachodach słońca. Zapewne te ob-
razy i wspomnienia długo pozostaną w pamięci naszych uczniów. 

Wielu ludzi, firm i instytucji pomogło w organizacji tego wyjazdu. 
Wszystkim gorąco dziękujemy.

Źródło: OSW w Kaczynie

Turnus rehabilitacyjny 
w Darłówku
Marszobieg po plaży, aerobik w wodzie, ćwiczenia na przy-
rządach sportowych na świeżym powietrzu, nauka i dosko-
nalenie technik pływackich, siatkówka, bocce, piłka wod-
na, wspinaczka to główne aktywności, z których korzystali 
uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie 
w czasie turnusu rehabilitacyjnego nad morzem.
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Stosunkowo mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że recykling zu-
żytego oleju spożywczego i tłuszczów jest jak najbardziej możliwy. 
Olej tak samo jak plastik czy szkło jest odpadem, który dostaje drugie 
życie. 
Pojemniki do segregacji oleju w naszej gminie są regularnie opróżnia-
ne, a ich zawartość trafia do fabryki. Zużyty olej zostaje tam oczysz-
czony z przypalonych resztek jedzenia i wody. Butelki PET są pod-
dane recyklingowi, a resztki jedzenia wysłane do biogazowni. Tak 
oczyszczony olej trafia do dalszej obróbki w przemyśle petrochemicz-
nym – jest przetwarzany na składnik biopaliwa lub paliwo lotnicze. 
Tym sposobem zmniejsza się emisję dwutlenku węgla w transporcie 
lotniczym i samochodowym. Dzięki właściwej utylizacji i recyklin-
gowi oleju oszczędza się zasoby naturalne – zmniejsza się zapotrze-
bowanie na uprawę roślin wykorzystywanych w branży spożywczej 
i przemysłowej.

Jak prawidłowo segregować olej w kuchni?
Zużyty olej jadalny przelewaj do plastikowej butelki PET. Gdy napeł-
nisz butelkę szczelnie ją zakręć i wrzuć do pojemnika przeznaczonego 
do segregacji zużytego oleju w swojej okolicy. 

Co segregować?
Możesz segregować wszystkie rodzaje olejów i tłuszczów, które uży-
wasz do przygotowywania posiłków w swoim domu, np. tłuszcz 
z pieczonego mięsa, olej ze smażenia, pozostałą marynatę do mięsa, 
olej pochodzący z puszek i konserw, olej z marynowanych warzyw. 
Nie wylewaj ich do zlewu – szkodzisz w ten sposób przewodom ka-
nalizacyjnym w swoim domu.

Mamy realny wpływ na zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia 
ścieków i skażenia środowiska naturalnego. Zacznijmy segregować 
olej już dziś. Więcej informacji znajduje się na stronie: segregujolej.pl/
chce-segregowac

Co dzieje się ze zużytym olejem jadalnym, 
który oddajemy do segregacji?
Nasza gmina dołączyła do EKO projektu segregacji kolejnego odpadu, jakim jest zużyty olej i tłuszcz jadalny. 
Dzięki temu mieszkańcy mogą oddawać odpad do specjalnie oznakowanych pojemników. Mapa z ich lokaliza-
cjami znajduje się na stronie: segregujolej.pl/mapa
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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

WRZESIEŃ 2022

12.09.2022 r. (poniedziałek) 8:30-12:30 
14.09.2022 r. (środa) 8:00-12:30 

15.09.2022 r. (czwartek) 8:00-12:30
19.09.2022 r. (poniedziałek) 11:00-15:00 

21.09.2022 r. (środa) 14:30-19:00 
22.09.2022 r. (czwartek) 14:30-19:00

26.09.2022 r. (poniedziałek) 8:30-12:30 
28.09.2022 r. (środa) 8:00-12:30 

29.09.2022 r. (czwartek) 8:00-12:30

Do zmniejszenia ilości możemy przyczyniać się na wiele sposobów. 
Jednym z nich jest odpowiedzialne robienie zakupów i zwracanie 
uwagi na to, co znajduje się w naszym koszyku. 
To właśnie dzięki naszym decyzjom przy kasie możemy znacznie 
ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów. To zysk nie tylko dla 
środowiska naturalnego, ale także dla naszego portfela. Wystarczy 
wdrożyć kilka dobrych nawyków, które sprawią, że nasze wybory 
zakupowe będą bardziej odpowiedzialne.
Planowanie zakupów
Zanim wyjdziemy z domu najlepiej zadać sobie pytanie: czy w ogóle 
muszę iść na zakupy i czego właściwie potrzebuję?  Warto przygoto-
wać listę niezbędnych rzeczy i konsekwentnie się jej trzymać. Nie 
ulegajmy promocjom ani kuszącym obniżkom. Kupując tylko to, 
co faktycznie potrzebujemy, możemy nie tylko ograniczyć ilość od-
padów, ale również zużycie energii, surowców i wody potrzebnych 
podczas produkcji. 
Zwracaj uwagę na opakowanie
Podczas codziennych zakupów starajmy się wybierać produkty, któ-
re można kupić bez zbędnego opakowania, np. warzywa, owoce, 
mięso czy pieczywo. Jednorazowe, plastikowe siatki, które znajdują 
się na stoiskach z warzywami  i owocami, a czasem też z pieczywem 
są bardzo nietrwałe, często już po jednych zakupach nie nadają się do 
ponownego użycia i muszą zostać wyrzucone. Unikajmy tego typu 
opakowań, zastąpmy je bawełnianymi woreczkami, które możemy 
uszyć samemu lub też zakupić w sklepie. Taki woreczek będzie nam 
służył przez lata, można go łatwo wyprać i zajmuje mało miejsca, 
dlatego możemy go zawsze nosić ze sobą.  Oczywiście nie wszystkie 
produkty jesteśmy w stanie kupić bez opakowania. Dlatego w miarę 
możliwości wybierajmy takie, które są pakowane w materiały biode-
gradowalne lub podlegają recyklingowi.
Najlepiej wybierać opakowania wykonane ze szkła i aluminium, gdyż 
są to materiały, które można przetwarzać nieskończoną ilość razy. Je-
żeli mamy taką możliwość, dobrze jest także kupować jedno większe 
opakowanie tego samego produktu zamiast kilku mniejszych. Jest to 
doskonały sposób na ograniczenie produkcji zbędnych odpadów. Co 
więcej – duże opakowania w ogólnym rozrachunku najczęściej oka-
zują się tańsze, a zakupiony towar starcza nam na dłużej.  
Sprawdzaj datę ważności
Kupując produkty spożywcze, sprawdzajmy datę przydatności do 
spożycia. Bardzo często marnujemy żywność właśnie z powodu jej 
przeterminowania. W przypadku wielu produktów – na przykład 
mleka, jogurtów, śmietany – data przydatności do spożycia jest 
orientacyjna. Zanim więc coś trafi do kosza i zostanie wymienione na 
świeże, przyjrzyjmy się temu dokładnie i kierujmy się zdrowym 
rozsądkiem. 
Torby na zakupy
Do sklepu warto zabrać ze sobą torbę wielokrotnego użytku. Zre-
zygnujmy z używania foliowych reklamówek. Pamiętajmy, że czas 
rozkładu folii to kilkaset lat. Każda torba jednorazowa w sklepie to 
dodatkowy koszt i dodatkowy odpad. 
Produkty wielokrotnego użytku i na wymienne wkłady
Unikajmy kupowania jednorazówek i korzystajmy z produktów, któ-
re można użyć wielokrotnie. Przykład? Zamiast kupować codziennie 
wodę w plastikowej butelce, lepiej sprawdzić w przedsiębiorstwie 
wodociągowym czy woda z kranu nadaje się do picia lub w przy-

Kupuję odpowiedzialnie… i śmiecę mniej! 
Obecnie prawie wszystkie produkty sprzedawane są w opakowaniach, które po zużyciu produktu stają się od-
padem. Zapobieganie powstawaniu i zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów to główne i podstawowe cele 
w gospodarce odpadami. Zapobieganie powstawaniu odpadów jest najbardziej pożądaną i zdecydowanie naj-
lepszą metodą gospodarowania, gdyż brak odpadów oznacza brak problemów z nimi związanych, takich jak 
zbieranie, transport czy unieszkodliwianie – a wszystkie te metody w mniejszym lub większym stopniu wymagają 
nakładów finansowych, użycia energii i materiałów. 

padku wody gorszej jakości postawić na dobry filtr oraz wielorazową 
butelkę. Papierowe ręczniki możemy zastąpić materiałową ścierecz-
ką. Natomiast z jednorazowych maszynek do golenia, możemy prze-
rzucić się na maszynkę z wymiennymi ostrzami. To zaledwie kilka 
propozycji i tylko od nas zależy jakie rozwiązania zastosujemy w na-
szych domach.
Zastanów się przed dokonaniem większego zakupu
Mimo, iż największe ilości odpadów produkujemy podczas co-
dziennych zakupów, to potencjalnie większe zagrożenie dla śro-
dowiska mogą mieć decyzje o wymianie  sprzętu RTV/AGD, do 
produkcji którego wykorzystuje się związki chemiczne i wiele 
rzadkich metali. Dlatego kupując sprzęt RTV/AGD, warto zwró-
cić szczególną uwagę na jego klasę energetyczną i trwałość. Zasta-
nówmy się też, czy będziemy na tyle regularnie korzystać z danego 
sprzętu, że warto go kupić. 
Przemyśl zanim wyrzucisz:
Rzeczy używane, których już nie potrzebujemy np. meble, sprawny 
sprzęt RTV/AGD, ubrania, zabawki, książki, sprzęt sportowy i sprzę-
ty dla dzieci oraz zabawki możemy oddać komuś, kto ich potrzebuje 
lub sprzedać. Jest wiele sposobów, żeby oddać przedmioty, których 
nie potrzebujemy w dobre ręce. Można skorzystać z internetowych 
portali lub oddać te rzeczy instytucjom, które przekażą je potrzebu-
jącym.
Pamiętajmy, że wprowadzenie niewielkich zmian w naszej co-
dzienności może przynieść wielkie efekty! Warto zmieniać nawyki 
dotyczące niepotrzebnej produkcji odpadów, nie tylko ze względu 
na nas samych, ale również przyszłe pokolenia. 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  
Urzędu Miejskiego w Andrychowie
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Okładka czasopisma „Nowe Mody”, R. 3, z. 21, 1 
sierpnia 1892. Źródło: Polona

Manuel, czy też Mandel Schnitzer, uro-
dził się w Andrychowie 12 lutego 1861 
r. Jego ojciec był z zawodu kupcem, 
a sama rodzina Schnitzerów mogła po-
szczycić się tradycjami rabinicznymi, 
zresztą bohater naszej historii początko-
wo też był przygotowywany do objęcia 
tej funkcji. Manuel ukończył gimnazja 
w Oleśnicy, a następnie w Bielsku. Po 
zdaniu matury w 1881 r. przeniósł się 
do Wiednia, gdzie do roku 1885 stu-
diował prawo. Początkowo pracował 
jako reporter sądowy. W 1888 r. został 
redaktorem naczelnym gazety „Wiener 
Mode”, a w 1890 r. pierwszym redak-
torem kobiecego czasopisma „Nowe 
Mody”, którym kierował przez kolejne 
dwa lata.
Od roku 1891 r. Manuel Schnitzer 
mieszkał na stałe w Berlinie. Rok póź-
niej, 7 czerwca 1892 r. ożenił się z Johan-
ną Krämer, z którą doczekał się dwójki 
dzieci, Fränze i Roberta. W Berlinie do 
przejścia na emeryturę w 1927 r. pełnił 
funkcję redaktora, bądź współpracował 
z takimi gazetami, jak: „Berliner Illu- „Berliner Illu-
strierte”, „Abend”, „Berliner Börsen-
-Courier” (BBC), „Tag”, „Berliner Loka-
lanzeiger” i „8 Uhr Abendblatt”. Pisał 
również dla „Frankfurter Zeitung”, 
głównie na tematy związane z juda-
izmem.
Oprócz artykułów ważną część dorob-
ku Schnitzera stanowiły teksty literac-
kie. Tworzył głównie prozę, choć wśród 
jego dzieł znajdziemy również utwory 
poetyckie. Pozostawił po sobie wiele 
opowiadań, powieści, esejów oraz in-
nych tekstów, które publikował pod 
pseudonimami M. Nuél, Hans Baldrian 
(Balduin), Pieterjann, Z. Chrestin, czy 
Sacher-Masoch. 
Pierwszą powieść opublikował w roku 
1894. W utrzymanej w humorystycz-
nym nastroju „Käthe und ich. Ein Bre-
vier für junge Eheleute” opisywał swoje 
perypetie małżeńskie. Krytycy i czytel-
nicy z miejsca zachwycili się dziełem 
autora, doceniając jego lekki styl pisa-
nia, budujący przekaz, wnikliwe por-
trety postaci oraz pełne ciepła poczucie 
humoru, które szybko stało się jego zna-

kiem rozpoznawczym. Nic dziwnego, 
że powieść doczekała się później kon-
tynuacji, pt. „Käthe und die Anderen” 
(1897). Z tego pierwszego okresu twór-
czości Schnitzera pochodzą również 
takie dzieła, jak m.in. „Sollen Herren 
tanzen? Allerei Schimpf” (1898), „Der 
Liebesbrief meiner Köchin” (1902), „Hu-
moresken” (1904) i „Der kleine Peter 
Willaschek und andere Novelle” (1905). 
Jeden tytuł andrychowian powinien na-
tomiast zainteresować szczególnie, mia-
nowicie wydany w 1895 r. „Drillichauer 
Lebensläufe”, czyli tłumacząc na język 
polski… „Życiorys drelicharza”.
W późniejszym okresie Manuel Schnit-
zer w swojej twórczości coraz częściej 
odwoływał się do tematyki żydowskiej. 
Niejednokrotnie pojawiała się ona w pi-
sanych przez niego artykułach, szczegól-
ną uwagę poświęcał apokryfom. Dużą 
popularnością cieszył się jego „Przypa-
dek Potifara”, w którym zastanawiał 
się nad autentycznością eposu „Józef”, 
odkrytego w latach 20. XX w., a przypi-
sywanego młodemu Goethemu. Innym 
bardzo popularnym dziełem Schnitzera 
było „Das Buch der jüdischen Witze” 
z 1907 r., w którym zebrał i opubliko-
wał żarty oparte na charakterystycznym 
żydowskim humorze. Szmoncesy wy-
mieszał tu z folklorem, o którym słuchał 
jako dziecko „siedząc na babcinych ko-
lanach”. Z kolei w wydanym w 1910 r. 
„Rabbi Lach” stworzył swoją najbardziej 
popularną postać: rabina, a zarazem 
wesołego muzyka i mądrego narrato-
ra, rodem ze wschodu. Pierwowzorem 
postaci miał być niejaki Mendele Stein-ć niejaki Mendele Stein- niejaki Mendele Stein-
pilz, zwany Rabbinem Lachem, jako że 
z sukcesem rozśmieszał mieszkańców 
Chrzanowa i okolic. Historii o Steinpilzu, 
zapewne rozbudowanych i dodatkowo 
upiększonych, miał Schnitzer słuchać 
również w rodzinnych mieście. Wreszcie 
wiele pięknych legend i podań żydow-
skich zebrał i opublikował pisarz w „Die 
schönsten Legenden aus dem Talmud” 
(1923). Do innych ważnych dzieł wyda-
nych w tym okresie należały także „Das 
Buch von Peter und Fann” (1908), „Die 
Tante mit dem Palmenzweig” (1913), 

Z Andrychowa do Berlina. Życie i twórczość Manuela Schnitzera
Na przełomie XIX i XX w. oraz w okresie międzywojennym po dzieła Manuela Schnitzera sięgało wielu czytelni-
ków w Niemczech i Austrii, a niektóre z jego utworów są wciąż wznawiane. Co ciekawe w Andrychowie, swoim 
rodzinnym mieście, pisarz ten pozostaje postacią praktycznie nieznaną.
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„Die Sonette des alten Herrn” (1921), „Die Flammen des 
Herrn K. A. Liebling. Ein Roman aus dem Alltag” (1927), 
„Wunderliche Lebensläufe) (bez daty wydania).
Z okazji 60. urodzin przyjaciele życzyli Schnitzerowi 
przychylności ludzi także z przeciwnych obozów literac-
kich i politycznych, dużo siły do dalszej pracy i humoru 
jak z pisanych przez niego książek. Tak było w roku 1921, 
dwadzieścia lat później sytuacja zmieniła się jednak dia-
metralnie. Informacji na temat ostatnich lat życia pisarza, 
a także jego rodziny, nie ma zbyt wiele, możemy jednak 
domyślać się, jak dramatyczne musiało być ich ówczesne 
życie w stolicy III Rzeszy. Wiadomo jedynie, że Manuel 
Schnitzer zmarł w Berlinie 11 kwietnia 1941 r. w wieku 80 
lat. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką i choć 
dziś zdaniem niektórych badaczy i czytelników część 
tych tytułów „trąci myszką”, wiele z nich, zwłaszcza 
tych dotyczących żydowskiej kultury i tradycji, wciąż 
przedstawia ogromną wartość. Pozostaje jedynie mieć 
nadzieję, że być może kiedyś choć część z nich doczeka 
się polskiego tłumaczenia.

Daria Rusin
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Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie wraz z Radiem An-
drychów i Nowinami Andrychowskimi po raz kolejny zapraszają do 
udziału w akcji „Książkobranie”, w której na uczestników czekają na-
grody w postaci książek oraz audiobooków.
Aby wziąć udział w „Książkobraniu”:
1. W kolejnych numerach Nowin Andrychowskich od sierpnia do 
grudnia znajdować się będą specjalne kupony, które należy wyciąć 
i zachować.
2. Na kuponie z danego miesiąca należy wpisać hasło, które zosta-
nie podane podczas audycji poświęconej książkom, emitowanej na 
antenie Radia Andrychów w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 
o godzinie 11:00.
3. Po uzbieraniu wszystkich pięciu kuponów z podanymi hasłami na-
leży je dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej do dnia 15 grud-
nia (w przypadku przesyłek doręczonych liczy się data na stemplu 
pocztowym). Zgłoszenie powinno być dostarczone w kopercie i za-
wierać oprócz kuponów również imię, nazwisko oraz numer telefonu 
osoby biorącej udział w akcji.
4. Spośród osób, które dostarczą do Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Andrychowie do 15 grudnia uzupełnione kupony wraz ww. da-
nymi zostaną rozlosowane książki oraz audiobooki. Wyniki zostaną 
ogłoszone w grudniu na antenie Radia Andrychów, na łamach No-
win Andrychowskich, a także na stronach internetowych i profilach 
w mediach społecznościowych organizatorów.
Zapraszamy!

dr

„Książkobranie”
Słuchaj Radia Andrychów, czytaj Nowiny Andrychow-
skie i odbieraj nagrody w bibliotece! 

KUPON II
Wydanie wrześniowe

Hasło:

Gdy myślę o tych dwóch wojnach, to nasuwa mi się nieodparte wra-
żenie, że rząd Rzeczypospolitej, a szczególnie dowództwo Wojska 
Polskiego, zbyt wcześnie opuściło Polskę, przekraczając 17 września 
1939 granicę z Rumunią na moście na Czeremoszu w Kutach (bardziej 
znane jest  odległe o ok. 100km uzdrowisko Zaleszczyki).
Do tej refleksji skłania mnie przykład bohaterskiego prezydenta Ukra-
iny, który niezłomnie przebywa w Kijowie. Zdaję sobie sprawę z fak-
tu, że porażka Polski z dwoma napastnikami we wrześniu 1939 r. była 
nieuchronna, ale może, gdyby morale naszej armii było podniesione 
świadomością trwania naczelnego dowództwa i rządu w Warszawie, 
opór Wojska Polskiego trwałby chociaż o kilka dni dłużej. Oczywi-
ście miałoby to tylko znaczenie symboliczne – Ukrainie w roku 2022 
pomaga prawie cały cywilizowany świat, podczas gdy Polsce w 1939 
r. nie pomógł nikt. Smutkiem napawa też fakt, że w obu wojnach 
o których mowa, napastnikiem był raz Związek Radziecki, a drugi 
raz Rosja będąca spadkobierczynią jego imperialnych ambicji.
Nie zapominając o proporcjach wyrazić można jeszcze jedną niewe-
sołą refleksję, tym razem dotyczącą naszego podwórka: w sierpniu 
b.r., po osiemdziesięciu pięciu latach działalności, zamknięto Księ-
garnię Bolesława Marczyńskiego. Nie można wykluczyć, że jesteśmy 
w przededniu zastąpienia książki drukowanej jakimś innym medium, 
zapewne powiązanym z komputerem, ale mimo to, patrząc z dzisiej-
szej perspektywy, można wyrazić tylko żal, że Andrychów stracił 
ważną placówkę kulturalną, bo taką ta księgarnia niewątpliwie była.

Andrzej Fryś

Andrychowskim okiem

Smutne refleksje
Gdy ukaże się ten numer „Nowin” minie właśnie osiem-
dziesiąta trzecia rocznica napaści hitlerowskich Niemiec 
na Polskę, a także półrocze bohaterskiej obrony Ukrainy 
przed agresją putinowskiej Rosji. Tak się ponadto zło-
żyło, że w 6 miesięcy po rosyjskiej napaści Ukraińcy ob-
chodzili swe święto narodowe – Dzień Niepodległości
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* do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny 23% podatek VAT - 
zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Uzasadnienie wyboru rodzaju przetargów:
W związku z uzyskanym przez Gminę dofinansowaniem projektu pn. „Roz-
budowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie 
nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury 
drogowej w strefie” w przetargu mogą brać udział wyłącznie podmioty speł-
niające kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu 
Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerw-
ca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrz-
nym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, z wyłączeniem podmiotów, które 
dotychczas nabyły grunty w strefie.
Opis nieruchomości:
W/w nieruchomość zlokalizowana jest w strefie aktywności gospodarczej 
miasta Andrychowa oraz w obszarze Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej, podstrefa Andrychów, zarządzanej przez Krakowski Park Technolo-
giczny Spółka z o.o., któremu przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości. 
Działka ma kształt zbliżony do prostokąta i położona jest przy ulicy Przemy-
słowej. W ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jest jako RIVa oraz 
Lz. Obecnie na zbywanym terenie realizowana jest inwestycja pn. „Rozbudowa 
strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych 
terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogo-
wej w strefie – projekt naprawczy”, która wykonana zostanie w planowanym 
terminie do 7 listopada 2022 r. Na zbywanej działce nr 6905/12 znajdują się 
sieci: energetyczna podziemna średniego napięcia i napowietrzna wysokiego 
napięcia wraz z posadowionym słupem kratowym, gazowa, kanalizacji desz-
czowej oraz ciepłownicza i teletechniczna. Ponadto w pobliżu znajdują się sie-
ci: wodociągowa, gazowa wysokiego ciśnienia, kanalizacyjna, teletechniczna 
i energetyczna. Po zakończeniu czynności budowlanych ok. 62% w/w działki 
będzie można racjonalnie zagospodarować, pozostałe grunty stanowić będzie 
teren oddzielony od głównej części skarpami i murem oporowym. Dojazd do 
zbywanej działki odbywał się będzie wewnętrzną drogą dojazdową. Zainte-
resowane podmioty mogą zapoznać się z dokumentacją projektową zgodnie 
z którą realizowana jest w/w inwestycja oraz dokonać oględzin przedmiotowej 
nieruchomości (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu).
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla czę-
ści Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andrychowie, za-
twierdzonym Uchwałą Nr XLIX-463-06 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 
28 września 2006 r. (z późn.zm.) w/w działka znajduje się w terenie ozn. sym-
bolem:
A5.2/3.P2/TIG,P3,P4,P5,ZP1 - „tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej 
przemysłu ciężkiego”. Przeznaczenie dopuszczone w granicach terenu: „te-
reny infrastruktury technicznej gazownictwa”, „tereny zabudowy techniczno-
-produkcyjnej i usług przemysłowych”, „tereny zabudowy techniczno-produk-
cyjnej usług materialnych”, „tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej usług 
magazynowo-składowych”, „tereny zieleni urządzonej”. Dokładne informacje 
dotyczące przeznaczenia dla tego terenu można uzyskać bezpośrednio w tut. 
Urzędzie, Rynek 15, pok. 115 – Wydział Architektury i Urbanistyki. 
Zbywana działka nie jest przedmiotem zobowiązań i wolna jest od obciążeń.
Na obszarze, na którym znajduje się przeznaczona do sprzedaży działka zosta-
ła w Państwowym Instytucie Geologicznym założona karta osuwiskowa.

Na Nabywcy nieruchomości ciążyć będzie obowiązek prawidłowego po-
sadowienia wszystkich projektowanych obiektów kubaturowych i drogo-
wych, objętych w zakresie zagospodarowania działki inwestycyjnej, w taki 
sposób, aby spełnione były warunki stateczności dla przyjętych rozwiązań 
projektowych. Dodatkowo Nabywca nieruchomości (przyszły inwestor) zo-
bowiązany jest do przedstawienia w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa 
stosownych obliczeń stateczności we wszystkich punktach charakterystycz-
nych planowanego zagospodarowania działki inwestycyjnej, jak również 
potwierdzających stateczność przyległej infrastruktury strefy (murów opo-
rowych, układu drogowego, sieci itd.) Przedmiotowe obliczenia stateczności 
wraz z projektem zagospodarowania podlegać będą zaopiniowaniu i uzgod-
nieniu w tut. Urzędzie, Rynek 16, I piętro, pok. 122 – Wydział Inwestycji 
i Drogownictwa. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać 
również pod numerem tel. 603-308-273.
Warunki sprzedaży:
W strefie mogą zostać ulokowane mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, 
z wyłączeniem podmiotów, które dotychczas nabyły grunty w strefie, które 
wybudują budynki i/lub obiekty budowlane przeznaczone na działalność pro-

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Andrychowa ogłasza I-szy przetarg ustny na sprzedaż działki położonej w Krakowskiej Specjalnej Stre-
fie Ekonomicznej, podstrefa Andrychów, ograniczony do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, z wyłącze-
niem podmiotów które dotychczas nabyły działki w strefie.

Nr działki
Pow. działki     

w ha
Księga Wieczysta

Cena 
wywoławcza

Wysokość 
wadium

Data i miejsce przetargu Godzina

6905/12 1,7702 KR1W/00070496/4 1.416.160,00 zł 140.000,00 zł

19 października 2022 r.

Andrychów, Rynek 15,

II piętro sala konferencyjna

1000
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dukcyjną i usługową, bez możliwości lokowania obiektów mieszkaniowych, 
turystycznych oraz handlowych. Jako obiekt handlowy rozumiany będzie 
obiekt stanowiący całość techniczno-użytkową przeznaczony do sprzedaży de-
talicznej towarów. Specjalna Strefa Ekonomiczna przeznaczona jest dla wszyst-
kich firm z sektora tradycyjnego przemysłu (z wyjątkiem przedsiębiorstw pro-
dukujących m.in. alkohol, wyroby tytoniowe, stal, energię elektryczną i gaz) 
oraz niektórych firm z sektora usług, do których należą: usługi informatyczne, 
badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, ra-
chunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem 
deklaracji podatkowych), usługi w zakresie badań i analiz technicznych, usługi 
centrów telefonicznych.
Na podstawie art. 57 § 2 k.c. w umowie sprzedaży Nabywca nieruchomości 
zobowiąże się wobec Gminy Andrychów, że nie dokona zbycia prawa wła-
sności nabytej nieruchomości do końca marca 2028 r. na rzecz podmiotu nie-
spełniającego kryteriów, o których mowa w pkt 1. W razie niewykonania tego 
zobowiązania, Nabywca ponosić będzie odpowiedzialność odszkodowawczą 
wobec Gminy Andrychów w wysokości nie mniejszej niż kwota, którą Gmina 
Andrychów będzie zobowiązana zwrócić - Instytucji Zarządzającej Regional-
nym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego - w związku 
z niedotrzymaniem warunków umowy o dofinansowanie projektu, o którym 
mowa wyżej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zagospodarowania działki 
w terminie 3-ch lat od dnia wydania nieruchomości poprzez wybudowanie 
budynku i/lub obiektu budowlanego, o którym mowa w pkt 1, jednocześnie 
zgodnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zakoń-
czenie budowy winno być udokumentowane przedłożeniem pozwolenia na 
użytkowanie obiektu będącego przedmiotem inwestycji. W przypadku nie-
dotrzymania przez Nabywcę tego terminu zostanie naliczona kara umowna 
w wysokości 30 % ceny sprzedaży brutto. Możliwość naliczenia przez sprze-
dającego wyżej określonej kary umownej zapisana zostanie w notarialnej umo-
wie sprzedaży i zabezpieczona ustanowieniem hipoteki wpisanej w księdze 
wieczystej na 1-szym miejscu. Naliczenie kar nie wyklucza możliwości docho-
dzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, 
na zasadach ogólnych, w szczególności gdy Gmina Andrychów będzie zobo-
wiązana zwrócić dofinansowanie z projektu pn. „Rozbudowa strefy aktywno-
ści gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwe-
stycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie” 
z powodu niedotrzymania warunków umowy o dofinansowanie.
W razie przeniesienia prawa własności na mikro, małego lub średniego przed-
siębiorcę i niedotrzymania przez kolejnego (kolejnych) Nabywców nierucho-
mości terminów zagospodarowania działek, kary umowne ciążą nadal na pier-
wotnym Nabywcy.
Nabywca przy umowie sprzedaży ustanowi nieodpłatną i nieograniczoną 
w czasie służebność korzystania i dysponowania z sieci uzbrojenia podziem-
nego (energetycznej, gazowej, teletechnicznej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej) 
przebiegającej przez sprzedawaną działkę i zapewni służbom specjalistycznym 
swobodny dostęp do tych sieci w celu ich konserwacji, modernizacji, remon-
tu czy wymiany, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży sieci 
uzbrojenia podziemnego na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci.
W umowie sprzedaży nieruchomości, Gmina Andrychów zastrzeże na swoją 
rzecz prawo pierwokupu nieruchomości.
Warunkiem wpięcia do kanalizacji deszczowej będzie wybudowanie w obrę-
bie działki urządzeń do retencji wód opadowych na czas deszczu nawalnego, 
pozwalających na zatrzymanie przez okres 1 doby 50% ilości wody opadowej 
15 minutowej.
Warunki przystąpienia do przetargu:
W przetargu może brać udział podmiot spełniający w/w kryteria, który wpłaci 
wadium w formie pieniądza w wysokości 140.000,00 zł przelewem na rachu-
nek bankowy Urzędu Miejskiego w Andrychowie nr 82 8110 0000 2001 0000 
1225 0002 prowadzony przez ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie w taki 
sposób, aby najpóźniej w dniu 12 października 2022 r. wadium znajdowało 
się na rachunku Urzędu. 
Złożenie na piśmie do dnia 12 października 2022 r. w Wydziale Geodezji i Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15, 
pok. 112 lub 113 zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentacją 
zawierającą:
 aktualny odpis z właściwego rejestru, a w przypadku cudzoziemców (w myśl 
ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziem-

ców) odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłe-
go. Cudzoziemiec zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy na-
bycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga uzyskania zezwolenia 
właściwego ministra,
oświadczenie oferenta, że jest podmiotem spełniającym kryteria dla mikro, ma-
łych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu Załącznika nr 1 do Rozporządze-
nia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 
i 108 Traktatu, tj. zatrudnianie mniej niż 250 pracowników, przy rocznym obro-
cie nie przekraczającym 50.000.000 EUR a/lub całkowitym bilansie rocznym nie 
przekraczającym 43.000.000 EUR,
oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez za-
strzeżeń oraz o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomo-
ści i gotowości jej nabycia bez zastrzeżeń w obecnym stanie,
dowód wpłacenia wadium.
Druki zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z oświadczeniami dostępne 
są w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Andrychowie, Rynek 15 (I piętro, pok. 112 lub 113).
Komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki i kwalifikuje 
ich do uczestnictwa w przetargu. Listę osób zakwalifikowanych do przetargu 
wywiesza się w siedzibie urzędu nie później niż 1 dzień przed wyznaczonym 
terminem przetargu oraz zamieszcza się w BIP. Przetarg zostanie przeprowa-
dzony w drodze licytacji. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy prze-
targu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej 
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg może się od-
być, chociażby zakwalifikowano tylko jednego oferenta spełniającego warunki 
określone w ogłoszeniu. 
Uczestnicy przetargu, którzy wpłacili wadium uczestniczą w przetargu osobi-
ście lub przez pełnomocnika upoważnionego do tego notarialnie, w przypadku 
zaś osób prawnych w przetargu uczestniczą osoby umocowane do działania 
w imieniu tych osób prawnych. Osoby uczestniczące w przetargu przedkładają 
Komisji dowody tożsamości. Małżonkowie osobiście biorą udział w przetargu 
lub okazują pisemną zgodę drugiego współmałżonka lub składają oświadcze-
nie o nabywaniu nieruchomości z majątku odrębnego. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na po-
czet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchy-
lenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone niezwłocznie (bez 
odsetek), w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakoń-
czenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie 
wnoszenia.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości powiększona o należny 23% 
podatek Vat winna zostać wpłacona jednorazowo przed zawarciem umowy 
warunkowej, a środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym 
Gminy Andrychów przed jej podpisaniem. O terminie zawarcia umowy no-
tarialnej Nabywca zostanie zawiadomiony w terminie do 21 dni od dnia roz-
strzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umów notarialnych, w tym opłat 
sądowych ponosi Nabywca.
Nabywca przejmie nieruchomość w istniejącym stanie prawnym i faktycz-
nym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia, wznowienia granic działki 
lub aktualizacji mapy zasadniczej pokryje koszty prac geodezyjnych. Ewentu-
alna przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z potrzebami 
przyszłej inwestycji odbywać się będzie na koszt Nabywcy.
Przedsiębiorcy, którzy zamierzają korzystać ze wsparcia winni przed przy-
stąpieniem do przetargu skontaktować się z Krakowskim Parkiem Technolo-
gicznym Spółka z o.o., 30-394 Kraków ul. Podole 60 (tel. +48 126401940, mail: 
strefa@kpt.krakow.pl, który zarządza strefą, opracowuje plany rozwoju strefy 
oraz wydaje decyzje o wsparciu inwestycji.
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej działki można uzyskać w Wy-
dziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Andry-
chowie, Rynek 15 (I piętro, pok. 112 lub 113) w godzinach pracy Urzędu osobi-
ście lub telefonicznie pod nr 33842-99-55 lub 33842-99-56.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu 
www.andrychow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskie-
go w Andrychowie www.bip.malopolska.pl /umandrychow/, jak również 
w siedzibie i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andrychowie.
Burmistrz Andrychowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z waż-
nych powodów.
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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

Mając lat dziesięć, Mar-
gery Benson się zakocha-
ła. Mając lat czterdzieści 
sześć, uświadamia sobie, 
że to ostatni moment, by 
odnaleźć tę miłość. Rzuca 
pracę nauczycielki i posta-
nawia podążyć za marze-
niem z dzieciństwa – od-
naleźć złotego chrząszcza, 
który przed laty oczaro-
wał ją na ilustracji w książ-
ce o niesamowitych stwo-
rzeniach. 

Michael Bond
Paddington. Historia 

pewnego niedźwiadka 
z Peru

Miś z walizką pełną 
przygód. Na peronie sta-
cji kolejowej stał samotny 
miś. Przybył z Mroczne-
go Zakątka Peru i marzył 
o domu pełnym ciepła 
i miłości. „Proszę zaopie-
kować się tym niedź-
wiadkiem”, przeczytali 
państwo Brownowie na 
tabliczce zawieszonej na 
szyi zwierzaka. Ale jak 
to zrobić? Zamieszkać 
z niedźwiedziem pod 
jednym dachem? 

Andrzej Sapkowski, 
Jacek Rembis, Jonas 

Scharf, José Villarrubia 
Ziarno prawdy

Komiksowa adaptacja 
opowiadania Andrzeja 
Sapkowskiego. Geralt 
w poszukiwaniu zle-
cenia trafia do tajem-
niczego starego dworu 
położonego w odludnej 
okolicy. Wita go tam 
bardzo nietypowy go-
spodarz - Nivellen. 

Rachel Joyce 
Marzenie panny Benson

Długo oczekiwany al-
bum „Exaudia" świato-
wej sławy artystki Lisy 
Gerrard – kompozytor-
ki i piosenkarki Dead 
Can Dance, zdobyw-
czyni Złotego Globu 
za ścieżkę dźwiękową 
do „Gladiatora” oraz 
kompozytora i produ-
centa płytowego z Los 
Angeles, Marcello De 
Francisci.

Demi Lovato  
„Holy Fvck”

Ósmy album Demi Lo-
vato, promowany singla-
mi „Skin of My Teeth” 
i „Substance”. 16-utworo-
wy krążek jest dźwięko-
wą podróżą zakorzenioną 
w rocku oraz pop-punku 
i ilustruje retrospektywę 
doświadczeń życiowych 
z przymrużeniem oka. 
Demi Lovato to nomino-
wana do Grammy i wie-
lokrotnie nagradzana ar-
tystka, aktorka, autorka 
książek oraz aktywistka. 

Muse  
„Will Of The People”

Dziewiąta studyjna pły-
ta zespołu Muse. Album 
powstawał w Los An-
geles i w Londynie. Jest 
inspirowany narastającą 
na świecie niepewnością 
i kruszącą się stabilnością 
dotychczasowego świa-
towego układu. Wpływ 
na nowe utwory grupy 
miały takie wydarzenia 
jak wojna w Europie, 
wybuch pandemii, liczne 
prostesty, klęski żywio-
łowe i powstanie rysy na 
zachodniej demokracji. 

Lisa Gerrard,  
Marcello De Francisci  

„Exaudia”
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Dla Macieja Fijałka prowadzenie MKS-u bę-
dzie debiutem w roli szkoleniowca. Do swojej 
dyspozycji będzie miał nieco tylko odmienio-
ny względem poprzedniego sezonu zespół - 
sam wciąż będzie też występował w roli roz-
grywającego. Z drużyną pożegnali się Jakub 
Krzystanek, Przemysław Stąsiek i Karol Jur-
kowski, ale w zespole nie brakuje też nowych 
twarzy, a kompletna kadra przedstawia się 
następująco: przyjmujący: Maciej Maryon, 
Jakub Gaweł, Michał Krawczyk, Mikołaj Być. 
Atakujący: Arkadiusz Sordyl, Karol Gawina. 
Środkowi: Jakub Dyrcz, Piotr Munik, Jakub 
Bochenek, Jakub Filipczak. Rozgrywający: 
Maciej Fijałek, Szymon Janus. Libero: Wiktor 
Haduch. 
Na inaugurację MKS zmierzy się u siebie z 
Akademią Talentów Jastrzębskiego Węgla 
już 1 października. Tydzień później andry-

chowianie pojadą do Jaworzna na mecz z 
tamtejszym MCKiS-em, a 15 października w 
Andrychowie zagrają z Volleyem Rybnik. Z 
kolei na 22 października w Andrychowie za-
planowano derby z Kęczaninem Kęty. MKS 
zmierzy się jeszcze z następującymi zespo-
łami: Karpaty Krosno, MOSiR Jasło, Extrans 
Sędziszów Małopolski, TKS Tychy, Błękitni 
Ropczyce, Hutnik Wanda Kraków, AKS Rze-
szów. Liczbę walczących drużyn zmniejszo-
no więc z czternastu do dwunastu. 
Struktura rozgrywek pozostaje niezmieniona 
względem poprzedniego sezonu. To ozna-
cza, że do walki o awans zakwalifikują się 
dwa najlepsze zespoły po fazie zasadniczej, 
bez fazy play-off, a więc liczy się po prostu 
tabela. Mistrz i wicemistrz zagrają w turnieju 
półfinałowym, gdzie walczyć będą o prze-
pustki do turnieju finałowego, skąd już bez-

pośrednio będzie można zdobyć promocję na 
zaplecze PlusLigi. Faza zasadnicza potrwa od 
października do kwietnia przyszłego roku.

gs, fot. Grzegorz Sroka

Nowy sezon z nowym trenerem
Już w październiku na parkiet wrócą siatkarze drugoligowego MKS-u Andrychów. Drużynę poprowadzi Maciej 
Fijałek, który funkcję trenera połączy z aktywnością na boisku. W zespole doszło do kilku roszad kadrowych.

Na początku sezonu w klasie A świetnie radzi 
sobie zespół z Roczyn. Burza po trzech me-
czach ma na koncie komplet zwycięstw, po-
konując Borowika Bachowice 4:0, Wikliniarza 
Woźniki 8:2 i Gronie Zagórnik 6:0. Nieco słabiej 
wiedzie się Huraganowi Inwałd, który dotych-
czas zanotował jedno zwycięstwo i dwie po-
rażki, podobnie jak Znicz Sułkowice Bolęcina. 
Z kolei Gronie Zagórnik w roli beniaminka nie 
mają łatwo i póki co ich dorobek wynosi zero, 
a mierzyli się już z Olimpią Chocznia (1:5) oraz 
lokalnymi rywalami z Bolęciny (0:3) i wspo-
mnianych Roczyn. Do podniesienia z boiska 
jeszcze mnóstwo punktów, bo runda jesienna 
potrwa do listopada.
Z kolei w klasie B Leskowiec Rzyki rozegrał 
dotychczas tylko dwa mecze, oba przegrał (3:4 
z Grodem Grodzisko, 1:3 z Dębem Tomice),  
a Halniak II Targanice w trzech kolejkach zano-
tował zwycięstwo, remis i porażkę. Struktura 
tabeli wciąż się więc krystalizuje. Podobnie jak 
w A-klasie, jesienne zmagania toczyć się będą 
do listopada. 

gs Fot. Grzegorz Sroka

Piłkarska jesień 
wystartowała
Zmagania piłkarskie na wszystkich 
szczeblach, także tych najniższych, 
rozpoczęły się na dobre. Na szcze-
blu wadowickiej klasy A boje toczą 
drużyny Burzy Roczyny, Huraganu 
Inwałd, Znicza Sułkowice Bolęcina 
oraz beniaminek - Gronie Zagórnik. 
W B-klasie walczą Leskowiec Rzyki  
i rezerwy Halniaka Targanice.

Zwycięstwem MCKiS Jaworzno zakończył się rozgrywany w pierwszy 
weekend września siatkarski turniej o Puchar Burmistrza Andrychowa. 
Występujący w roli gospodarza MKS Andrychów zajął trzecie miejsce.

MKS Andrychów trzeci w Turnieju  
o Puchar Burmistrza Andrychowa

W piątek (2 września) w andrychowskiej 
hali rozegrano dwa mecze półfinałowe.  
W pierwszym MCKiS Jaworzono w trzech 
setach pokonało Kęczanina Kęty. Zdecy-
dowanie bardziej zacięta była konfrontacja 
MKS z KS Rudziniec. Podopieczni Macieja 
Fijałka dwukrotnie obejmowali prowadze-
nie w setach (25:19, 25:19). Rywale za każ-
dym razem odpowiedzieli (25:16, 26:24 dla 
KS Rudziniec), a w piątej partii triumfowali 
do 10. W rezultacie andrychowianom pozo-
stała walka o trzecie miejsce.
W sobotni mecz (3 września) z Kęczaninem 
andrychowianie weszli bardzo dobrze. So-
lidnie grając blokiem i wykorzystując błę-
dy przeciwników wygrali pierwszego seta 
do 21. Potem jednak zaczęli mieć kłopoty 
z przyjęciem zagrywki oraz kończeniem 
ataków. W rezultacie dwie następne partie 
padły łupem gości (25:21, 25:22 dla Kęcza-
nina). Druga część spotkania należała już 
do coraz bardziej łapiących luz podopiecz-
nych Macieja Fijałka. Po bardzo dobrej 
grze wygrali IV seta do 21, a w tie-breaku 
triumfowali do 13, choć po trzech z rzędu 
asach serwisowych to kęczanie prowadzili 
12:11. – Uważam turniej za bardzo udany. 
Wiadomo, że zawsze chce się wygrać, ale 

tym razem wynik nie był ważny. Chcieli-
śmy sprawdzić różne warianty. Rozegrali-
śmy w ciągu dwóch dni 10 setów i mamy 
bardzo dużo materiału do analizy. Przed 
nami jeszcze bardzo dużo pracy. Na razie 
mocno trenujemy na siłowni i zawodnicy są 
zmęczeni, ale gdy to z nich zejdzie i pojawi 
się świeżość, to gra na pewno będzie wy-
glądała zdecydowanie inaczej – powiedział 
po turnieju trener MKS Andrychów Maciej 
Fijałek.
W finale MCKiS Jaworzno w trzech setach 
wygrało z KS Rudziniec. Nie oznacza to 
jednak, że kibice byli świadkami jedno-
stronnego widowiska.

Wyniki turnieju:
Półfinały:
MCKiS Jaworzno – Kęczanin Kęty 3:1
KS Rudziniec – MKS Andrychów 3:2
mecz o III miejsce: MKS Andrychów  
                                               – Kęczanin Kęty 3:2
finał: MCKiS Jaworzno – KS Rudziniec3:0

woc
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Na inaugurację rozgrywek okręgówki Halniak zmierzył się ze śred-
niakiem poprzedniego sezonu - LKS-em Żarki - i bardzo blisko był 
premierowego zwycięstwa. Dwunasty w poprzednim sezonie LKS 
Żarki wysoko zawiesił poprzeczkę Halniakowi, otwierając wynik  
w początkowej fazie meczu po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Tar-
ganiczanie nie poddawali się jednak, doprowadzając do wyrównania 
za sprawą trafienia Grzegorza Kubika, a później wychodząc na pro-
wadzenie 2:1 po golu Tomasza Fujawy. Drużyna przyjezdnych zdoła-
ła wyrównać rezultat w końcówce spotkania, więc zespoły podzieliły 
się punktami. W drugiej kolejce na Halniaka czekał już bardziej wy-
magający rywal, bo czołowa ekipa okręgówki - Brzezina Osiek. W tym 
starciu to osieczanie nadawali ton, pokonując Halniaka 6:1. W trzeciej 
serii targaniczanie zanotowali drugą porażkę, tym razem z LKS-em 
Rajsko 1:2. Wreszcie jednak w czwartym meczu Halniakowi udało 
się zdobyć komplet punktów i to w meczu z podtekstami, bo z byłą 
drużyną trenera Żmudy - Hejnałem Kęty. Po dwóch golach Górskie-
go i jednym Kubika zespół Halniaka wygrał 3:1.Cztery punkty zgro-
madzone w czterech meczach dawały Halniakowi dwunaste miejsce 
w tabeli, wyprzedzając zespoły z Gromca, Kęt, Suchej Beskidzkiej  
i Jaworzna.

Najbliżsi rywale Halniaka Targanice: Naroże Juszczyn (10 września  
o 11, wyjazd), Zgoda Byczyna (18 września o 17, dom), Babia Góra 
Sucha Beskidzka (25 września o 17, dom), LKS Bobrek (1 października 
o 15, wyjazd), Skawa Wadowice (9 października o 15, dom).

gs Fot. Grzegorz Sroka

Pierwsze koty za płoty
Trwa pierwszy, historyczny sezon Halniaka Targanice na szczeblu ligi okręgowej. Drużyna trenera Kamila Żmudy 
poznała już co to gorycz porażki, ale i zaznała słodyczy zwycięstwa, więc targaniczanie sukcesywnie zbierają punkty.

Takie było jedno z założeń reformy rozgrywek w Małopolsce i można 
już chyba zaryzykować stwierdzenie, że zostało spełnione. Andrycho-
wianie na pierwszy ogień mierzyli się z zespołami z dawnej grupy 
wschodniej i każdy z rywali wysoko zawiesił Beskidowi poprzeczkę. 
Na inaugurację zespół Tomasza Moskały uległ 1:7 drugiej drużynie 
Bruk-Betu Termaliki Nieciecza, wspartej zawodnikami z pierwszoli-
gowego składu. Był to mecz z gatunku tych, o których trzeba jak naj-
szybciej zapomnieć i walczyć dalej. Kolejne starcie również jednak nie 
poszło po myśli andrychowian, którzy w podtarnowskiej Woli Rzę-
dzińskiej ulegli Wolanii 1:3. Przełamanie nie nadeszło też w trzeciej 
kolejce z Popradem Muszyna, bo choć Beskid prowadził 1:0, to prze-
grał 1:4. Wreszcie na Podhalu udało się podnieść z boiska pierwsze 
punkty - andrychowianie pokonali miejscowy Lubań Maniowy 3:0 po 
golach Eryka Ceglarza (dwóch) i Kamila Karcza. Beskidowcy poszli 
za ciosem i kilka dni później wygrali z Glinikiem Gorlice 4:0. Worek  
z bramkami rozwiązał Dariusz Kapera, który strzelił głową po centrze 
z rzutu rożnego. Na 2:0 podwyższył Kamil Karcz z rzutu karnego, 

a po jednej bramce z kontrataków dołożyli jeszcze nowi gracze Be-
skidu, Patryk Matysek i Szymon Wróblewski. Rozpędzeni andrycho-
wianie starli się później z kolejnym silnym zespołem ze “wschodu” 
- Wierchami Rabka. Pomimo wielu okazji bramkowych, w tym rzutu 
karnego, Beskid zremisował 0:0. Jednak co istotne był to trzeci z rzędu 
mecz na zero z tyłu, więc po początkowych porażkach, w których an-
drychowianie tracili 7, 3 i 4 gole, nie ma już śladu. 
Zespół Tomasz Moskały przeszedł więc przez sierpniowy maraton 
spotkań rozgrywanych w rytmie sobota-środa-sobota i teraz tempo 
rozgrywek nieco spadnie. Nie oznacza to jednak, że będzie łatwiej, bo 
w najbliższych tygodniach przed Beskidem następujący rywale: Bar-
ciczanka Barcice (10 września o 17, dom), Orzeł Ryczów (17 września 
o 16, wyjazd), Radziszowianka Radziszów (24 września o 17, dom), 
Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska (1 października o 11, wyjazd), 
Wiślanie Jaśkowice (8 października o 12, dom).
Sytuacja w czwartoligowej tabeli powoli się krystalizuje - czołówkę 
stanowią Bruk-Bet Termalica II Nieciecza, Wiślanie Jaśkowice i Po-
prad Muszyna. Na drugim biegunie znajduje się Kalwarianka, która 
w sześciu meczach nie zdobyła jeszcze nawet punktu, a także Oko-
cimski Brzesko. Beskid z siedmioma punktami zajmuje miejsce dwu-
naste, ale do siódmego Orła Ryczów traci tylko dwa oczka.
Warto wspomnieć, że w międzyczasie Beskidowcy rozegrali ćwierć-
finał Pucharu Polski na szczeblu wadowickiej podokręgu, w którym 
pokonali reprezentanta okręgówki - Babią Górę Sucha Beskidzka - 7:0. 
Teraz przed andrychowianami półfinał, w którym zmierzą się z Naro-
żem Juszczyn 7 września o 17 na wyjeździe W drugim półfinale Ska-
wa Wadowice podejmie Orła Ryczów. 

gs Fot. Grzegorz Sroka

Wysoko zawieszona poprzeczka
Rozpoczął się sezon 2022/2023 w Jako IV lidze małopolskiej. Drużyna Beskidu Andrychów na starcie została  
w blokach, notując trzy porażki z rzędu, ale później złapała swój rytm i zaczęła gromadzić punktowy kapitał. Po 
kilku kolejkach jedno jest pewne - poziom czwartoligowych zmagań w jednogrupowej formule znacznie wzrósł.
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Przedstawiciele rzędu Protodonata, czyli pra-
ważek opanowały przestworza miliony lat 
przed czasami dinozaurów. Nawet ważki wła-
ściwe pojawiły się na ziemi przed dinozaurami. 
Fotografując lot ważki, podziwiamy 350 mi-
lionów lat ewolucji. Cóż mam teraz rzec? Po-
wszechnie uważa się, że aparat fotograficzny 
wynalazł Louise Daguerre w roku 1839.  
Skuteczne kadrowanie lotu szybkiego owada 
wymaga cierpliwości i doświadczenia. Ol-
brzymie znaczenie ma także sprzęt, którym 
próbujemy to uczynić. Ważki w locie osiągają 
prędkość do 40 km/h. Potrafią błyskawicznie 
zmieniać kierunek i zawisać nad ziemią jak 
dron. Wyostrzenie i sfotografowanie ważki w 
locie to już duży sukces i powód do dumy. Ale 
to zwykle triumf tylko techniczny. Zdjęcie jest 
po prostu nieciekawe. Nie oddaje piękna waż-
ki i jej lotu. Śliczne żagnice i szklarniki wyglą-
dają na fotografiach jak poziomo ulokowane 
spławiki wędkarskie w mydlanym tle. Można 
lepiej, inaczej? Myślę, że fotografując nad sta-
wami we Frydrychowicach połączoną parkę 
szablaków krwistych, udało mi się przełamać 
tę fotograficzną niemoc. Oceńcie sami.

Tekst i foto: Jerzy Tomiak

Zza obiektywu

Ważki w locie
Nie ma niefotogenicznych kobiet, są tylko kiepskie zdjęcia. Wydaje się, że w fotografii przyrodniczej panuje po-
dobna zasada. Z pewnością dotyczy ona pięknych ważek, a dokładniej zdjęć tych uskrzydlonych owadów w locie. 
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