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Obserwatorium astronomiczne dla uczniów 

andrychowskich szkół już gotowe
Fot. Zbigniew Grabowski
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Mamy dla Was coś więcej niż newsy...
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Pawbol: 30 lat minęło jak jeden dzieńTym razem areną przedświątecznego spotkania był plac obok 
krytej pływalni przy ulicy Włókniarzy. Dotychczas organizowano 
takie wigilie na placu Mickiewicza. Uczestnicy musieli zmagać się 
z silnym, chłodnym wiatrem. Być może pogoda była powodem 
tego, że frekwencja nie była nadzwyczajna. Życzenia zebranym 
złożyli burmistrz Tomasz Żak (honorowy patron przedsięwzię-

cia) i przewodniczący Rady Miejskiej Roman Babski, a wszystko 
w asyście zastępcy burmistrza Wojciecha Polaka oraz radnych 

tak gminnych jak i powiatowych. Tradycyjnie łamano się opłat-
kiem. Wśród zebranych nie zauważyliśmy przedstawicieli lokalnej 
opozycji z PiS. Przy basenie działały stoiska z wyrobami ręko-

dzielniczymi oraz z ozdobami świątecznymi. Można też było po-

próbować wyrobów regionalnej kuchni. Na scenie zaprezentowa-

li się chór z Zagórnika Misericordias Domini, Kapela Góralska 
„Beskid”, dzieci z Przedszkola nr 5 oraz Ludowy Zespół Pieśni 
i Tańca „Andrychów”.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Wigilijne klimaty przy basenie
W niedzielę 15 grudnia odbyła się doroczna Andrychow-
ska Wigilia. Była to już dziesiąta edycja imprezy.

Blok socjalny oficjalnie 
przekazany do użytku

6

Program naprawczy szpitala 
odrzucony

Saga rodziny Frysiów

Wiosna w zimie czyli o tym, 
czy opłaca się handlować węglem

34

W nowym, 2020 roku zostaliśmy zmuszeni do podniesienia ceny naszej gazety  
z 3 zł na 3,50 zł. Jest to wynikiem wyższych kosztów produkcji, na co składa się 
m.in. wzrost płacy minimalnej, ceny papieru, druku, energii i droższego transportu. 
Mamy nadzieję, że ta drobna korekta nie będzie miała wpływu na Waszą decyzję  
o kupnie Nowin i pozostaniecie z nami od stycznia do grudnia. Tym jest to 
ważniejsze, że rok 2020 jest dla nas jubileuszowy – to 30 lat Nowin Andrychowskich  
i 15 lat Radia Andrychów. 

Oby dla Was Drodzy Czytelnicy i dla nas był to równie dobry rok.

Marek Nycz, redaktor naczelny

Drodzy Czytelnicy Nowin!

Obraz powstał na zlecenie Miejskiego Ośrodka Sportu, 
Kultury i Turystyki w Andrychowie. 
Pokazuje najciekawsze miejsca, największe atrakcje  
i wspaniałe plenery, będące wizytówką naszej gminy. 
Zobaczcie koniecznie!

Jest dostępny na portalu YouTube.com

Andrychów jakiego nie znacie. 
Zapraszamy!

Pojawił się nowy film, który pokazuje piękno naszej Gminy!
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Sesja odbyła się 19 grudnia i miała 
miejsce w Sali Narad Urzędu Miej-

skiego. Otwarł ją Roman Babski, prze-

wodniczący Rady. Porządek obrad został 
uzupełniony o trzy punkty wniesione 
przez Skarbnika Gminy Dorotę Żywioł. 
W następnym punkcie radni przyjęli pro-

tokół z XVI sesji Rady Miejskiej. 
Na początku obrad powrócił też temat, 
który w listopadzie poruszył na sesji Sła-

womir Rusinek, właściciel „Czarnego 
Gronia”. Podobno na październikowym 
spotkaniu z prezydentem, które odby-

ło się w parafii św. Macieja, radna Alicja 
Studniarz przekazała Andrzejowi Dudzie 
teczkę z jakimiś dokumentami. Przy tym 
wyraziła się nieprzychylnie o inwestorze 
Sławomirze Rusinku, jakoby był z nim 
kłopot. Zrobiła to po tym, jak prezydent 
zapytał: Co słychać u was w Andrycho-

wie?
W listopadzie Sławomir Rusinek opo-

wiedział o tej sytuacji i powołał się na 
świadków. Pytał też radnych Krzysztofa 
Kubienia i Tadeusza Biłkę, którzy rów-

nież brali udział w tym spotkaniu, czy to 
potwierdzają. Radni uchylili się od odpo-

wiedzi. Długa wypowiedź przedsiębiorcy 
sprowadzała się do pytania skierowanego 
do całej Rady Miejskiej – czy rzeczywi-
ście jest kłopotliwym inwestorem i czy 
jest niemile widziany w tej gminie? Radni 
byli poruszeni całą tą sytuacją, ale uzna-

no, że nieobecna wtedy Alicja Studniarz 
powinna sama się do tego odnieść. 
Dlatego 19 grudnia temat wrócił. Na se-

sji pojawił się też właściciel „Czarnego 
Gronia”. Radna i kilku innych radnych 
klubu PiS próbowali odsunąć ten punkt 
na koniec sesji. Zostali jednak przegło-

sowani – punkt został wprowadzony na 
początek obrad. Kiedy przewodniczący 
Roman Babski oddał głos Alicji Stud-

niarz, ta oświadczyła tylko, że spotkanie 
z Prezydentem RP było dla niej spotka-

niem prywatnym i nikt nie ma prawa od 

niej domagać się tłumaczenia. I ona sama 
nie ma zamiaru tego robić. 
Dyskusja nie skończyła się na tym, bo 
inni radni spierali się, czy radny jest rad-

nym cały czas, czy tylko nim bywa, i kiedy 
nim jest, a kiedy jest osobą prywatną? 
Należy jeszcze wspomnieć, że przed dys-
kusją przewodniczący odczytał pismo, 
które wpłynęło do niego. Podpisało go 
12 przedsiębiorców z Andrychowa. Wy-

powiedź radnej uznali za niestosowną 
i solidaryzowali się ze Sławomirem Ru-

sinkiem. 

Sprawozdanie z bieżących prac Bur-
mistrza
Następnie sprawozdanie ze swej działal-
ności złożył burmistrza Tomasz Żak. 
Nadmienił, że 29 listopada podpisano 
umowę na kompleksowe zagospodaro-

wanie Pańskiej Góry.  Następnego dnia 
odbyły się pierwsze zawody pływackie 
w Krytej Pływalni w Andrychowie – 
„Sobota Pływacka”. Do Andrychowa 
przyjechało 340 zawodników z Polski 
i zagranicy. 5 grudnia zainaugurowała 
działalność „Rada do spraw ekoMałopol-

ski”. Tomasz Żak został powołany przez 
Marszałka Województwa Małopolskiego 
do tego grona.
7 grudnia Stowarzyszenie Gospodyń 
Wiejskich w Andrychowie po raz 20. zor-
ganizowało Konkurs Stołów Wigilijnych. 
9 grudnia odbyło się uroczyste wręczenie 
aktów mianowania dla trzech nauczycieli. 
Tego samego dnia miało miejsce podpi-
sanie umowy na „Bieżące utrzymaniem 
czystości i porządku na terenie Gminy 
Andrychów” - zajmie się nim Zakład 
Gospodarki Komunalnej. 
Z kolei 10 grudnia burmistrz przebywał 
wraz z zastępcą Mirosławem Wasztylem 
na  Konwencie Wójtów i Burmistrzów 
w Brzeźnicy. Nastąpiło tam powołanie 
lidera ds. Komunikacji w Powiecie Wado-

wickim – został nim zastępca burmistrza 
Andrychowa Mirosław Wasztyl. 
11 grudnia burmistrz uczestniczył 
w pierwszym, inauguracyjnym Forum 
Małopolski Zachodniej – Stowarzyszenia 
Miast i Gmin, które odbyło się w Oświę-

cimiu. Celem planowanej strategii Roz-

woju Woj. Małopolskiego „Małopolska 
2030” będzie: podejmowanie działań 

Plany finansowe gminy na rok 2020
Ostatnią w 2019 roku Sesję Rady Miejskiej w Andrychowie zdominowały plany finansowe gminy na rok 2020. Radni 
dyskutowali i głosowali nad projektem uchwały budżetowej Gminy Andrychów. Powróciła też sprawa radnej Alicji 
Studniarz, po jej rozmowie z prezydentem Dudą. Niemal każdy punkt grudniowej sesji budził gorące dyskusje.

integrujących miasta i gminy, wspieranie 
idei samorządu terytorialnego, wymiana 
wzajemnych doświadczeń, przygoto-

wanie strategii małopolski zachodniej, 
inicjowanie działań zrównoważonego 
rozwoju ekonomicznego i społecznego, 
wspólnych projektów, promocja miast 
i gmin stowarzyszenia.
W grudniu Andrychów otrzymał tytuł 
Lidera Edukacji Andrychów, już po raz 
czwarty. Na uroczystej gali w Łodzi gmi-
nę Andrychów razem ze burmistrzem 
reprezentowali z-ca Wojciech Polak i dy-

rektor Gminnego Zarządu Oświaty An-

drzej Szafrański. 
12 grudnia Tomasz Żak wraz z zastęp-

cą Mirosławem Wasztylem uczestniczył 
w seminarium na AGH w Krakowie 
pt.: „MIASTO A TRANSFORMACJA 
Energetyczna”.
14 grudnia  w Miejskim Domu Kultury 
w Andrychowie odbyła się Przedświą-

teczna Biesiada Seniorek i Działaczek 
Kół Gospodyń Wiejskich. Z kolei 18 
grudnia odbyły się kolejne zawody pły-

wackie, w których udział wzięło ponad 
100 pływaków. Również w tym dniu od-

było się oficjalne przekazanie do użytku 
Bloku Socjalnego, który gmina zbudowa-

ła przy ulicy Batorego. Od dnia 27 listo-

pada do 17 grudnia burmistrz wydał 70 
zarządzeń, a w Urzędzie Miejskim roz-

strzygnięto 133 karty sprawy.

Uchwały
Następnym punktem było sprawozdanie 
z działalności Komisji Rady Miejskiej za 
2019 r. Potem radni przeszli do dysku-

sji i głosowań nad uchwałami. Najpierw 
przegłosowano plan pracy Rady Miejskiej 
w Andrychowie na 2020 rok. Potem rad-

ni dokonali zmiany uchwały nr XV-130-
15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 
29 października 2015r. w sprawie ustale-

nia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu 
kosztów podróży służbowych na terenie 
kraju.
Kolejnym punktem były zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla części gminy Andrychów 
w zakresie parceli położonych w miejsco-

wości Roczyny. Projekt ten zreferowała 
przed Radą Urszula Odrzywolska-Ma-

zgaj, kierownik Wydziału Architektury 
i Urbanistyki UM. 

Po tym punkcie dokonano zmiany 
uchwały Nr IX-45-19 Rady Miejskiej 
w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. 
w sprawie utworzenia gminnej jednostki 
organizacyjnej pod nazwą „Miejski Ośro-

dek Sportu, Kultury i Turystyki w Andry-

chowie”, nadania jej statutu oraz wypo-

sażenia w majątek. Tę uchwałę omówił 
dyrektor MOSKiT Marcin Putyra. 
Kolejna uchwała dotyczyła przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych 
w Gminie Andrychów na rok 2020. 
Zaraz po niej była uchwała dotycząca 
Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Andrychów na 
lata 2020-2022.
Potem Rada rozpatrzyła petycję miesz-

kańców miejscowości Sułkowice. A po-

tem radni określili średnią cenę jednost-
ki paliwa w Gminie Andrychów na rok 
2019/2020. Ten projekt zreferował An-

drzej Szafrański, dyrektor GZO. 
Następna uchwała dotyczyła wyodręb-

nienia oraz nadania nazwy ulicy oraz 
nazw osiedli dla części os. Korcza w In-

wałdzie.

Budżet 
Dyskusję na temat finansów gminy 
w przyszłym roku poprzedziła uchwała 
dotycząca przyjęcia Wieloletniej Progno-

zy Finansowej Gminy Andrychów na 
lata 2020-2030. Po tym i krótkiej prze-

rwie rozpoczęła się dyskusja na temat bu-

dżetu Gminy An-

drychów na 2020 
rok. Poprzedziła 
ją multimedialna 
prezentacja projek-

tu budżetu, którą 
przedstawiła Ra-

dzie Skarbnik Gmi-
ny Dorota Żywioł. 
Projekt budżetu 
już opisywaliśmy 
w poprzednim nu-

merze „Nowin An-

drychowskich”.
Zastrzeżenia do 
projektu budże-

tu zgłaszali rad-

ni opozycji (PiS). 
Dominowały py-

tania o zadłużenie, 

deficyt i planowane inwestycje. Skarb-

niczka Dorota Żywioł musiała tłuma-

czyć niektórym radnym różnicę między 
deficytem a długiem, albo zadłużeniem 
a „kredytem na rachunku bieżącym”. Je-

den z radnych nie rozumiał, co to jest za 
procedura: „buduj, wybuduj, zrealizuj”... 
bo nigdzie „nie znalazł synonimu”. Cho-

dziło mu prawdopodobnie o procedurę 
przetargową „zaprojektuj i wybuduj”. 
Radny uznał, że w projekcie nie ma żad-

nych inwestycji dla mieszkańców. 
Inni radni opozycji chcieli dowiedzieć 
się, dlaczego samorząd ma takie kło-

poty finansowe. Nie przekonywały ich 
argumenty, że to konsekwencja rządów 
Prawa i Sprawiedliwości (np. obniżki 
i zwolnienia podatku PiT, podniesienie 
płacy minimalnej, zwiększone wydatki na 
oświatę itp.). Burmistrz tłumacząc sytu-

ację wyjaśnił, że projekt budżetu na 2020 
oparty jest o dane ostatniego w pełni do-

mkniętego roku finansowego (2018), nie 
można precyzyjnie określić dochodów 
bieżących.
Budżet wreszcie przegłosowano 15 gło-

sami za, przy pięciu przeciwko i jednym 
głosie wstrzymującym.
Sesję zakończyły wolne wnioski, oświad-

czenia, a także komunikaty. Przewodni-
czący Roman Babski złożył wszystkim 
świąteczne życzenia. Następną sesję za-

planowano na 30 stycznia.                             n
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edukacjasamorząd

W uroczystościach uczestniczyli wicesta-

rosta Beata Smolec, przedstawiciele 
samorządu na czele z burmistrzem Andry-

chowa Tomaszem Żakiem, wiceburmistrza-

mi Mirosławem Wasztylem i Wojciechem 
Polakiem, dyrektor ZOMK w Andrychowie 
Grzegorz Góra, radni i pracownicy Urzędu 
Miejskiego. Budynek poświęcił proboszcz pa-

rafii św. Macieja w Andrychowie Stanisław 
Czernik. 

Przekazano pierwsze mieszkania dla lokato-

rów. Są to mieszkania socjalne o standardzie 
podstawowym o powierzchni od 24 do 44 me-

trów, przeznaczone dla osób o niskich docho-

dach. Każdy lokal ma węzeł sanitarny (łazien-

kę i toaletę) oraz aneks kuchenny połączony 
z jednym dużym pokojem. Podłogi wyłożone 
są ceramiką i pod nimi jest ogrzewanie pod-

łogowe. Dom nie ma instalacji gazowej, więc 
wszystkie urządzenia np. kuchenne będą na 
prąd. Domy utworzą niewielkie osiedle obok 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. 
Batorego. W ubiegłym roku Gmina wykupiła 
tam prywatne działki, aby mogły być wybu-

dowane kolejne trzy domy. Pierwszy budy-

nek postawiła firma DTM Daniel Kaczmarz 
z Kęt. Koszt jednego bloku to 2 miliony 100 
tysięcy złotych. 

rf    Fot. Robert Fraś

Blok socjalny oficjalnie przekazany do użytku
 Zakończyły się prace w bloku socjalnym, jaki gmina zbudowała przy ulicy Batorego. Udało się już uzyskać pozwolenie 
na jego użytkowanie. 18 grudnia obiekt został oficjalnie otwarty.

Kiedy powstał pomysł?  
- Przy okazji planowania prze-

budowy dachu i drugiego piętra 
budynku – odpowiada dyrek-

tor. - Pomysł ewoluował od mojej 
propozycji budowy na szkole tara-

su do obserwacji astronomicznych  
i przyrodniczych. Podczas spaceru 

wokół szkoły z Panem Burmi-
strzem Mirosławem Wasztylem  
i szczegółowego planowania za-

kresu przebudowy, ku mojemu 

ogromnemu zaskoczeniu opcja 

budowy obserwatorium zyskała wstępną aprobatę. To był rok 2015–2016. 
Od swoistych marzeń i pomysłu do realizacji upłynęły niespełna 
trzy lata. Prace przy Szkolnym Obserwatorium Astronomicznym  
w Sułkowicach-Bolęcinie, bo taka jest oficjalna nazwa obiektu, ru-

szyły bowiem w styczniu 2018 roku. Obecnie (stan na początek 
stycznia br.) stoi wieża i obrotowa kopuła o średnicy 5,2 m z otwiera-

ną zdalnie szczeliną obserwacyjną, teleskop:  tuba optyczna skywat-
cher bkp-200-1000-otaw-dual-speed z montażem paralaktycznym, 
lornetki, filtry, okulary, statywy. Obserwatorium ma się wzbogacić 
jeszcze o teleskop główny z oprogramowaniem, teleskop słonecz-

ny, kamerę video do transmisji przez internet i przystawki do astro-

fotografii, zestawy komputerowe do obróbki zdjęć i automatycz-

nych obserwacji oraz zdalnego sterowania kopułą i teleskopem.  
A od kiedy będzie obiekt udostępniony? - W najbliższych miesiącach 
(luty-marzec), najszybciej jak to będzie możliwe – zapewnia dyrektor Zbi-
gniew Grabowski.

jd   Fot. Zbigniew Grabowski

Bolęcińskie obserwatorium nieba
W Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie powstał obiekt niezwykle oryginalny, na miarę XXI wieku. 
Podobnych nie ma w naszym regionie. To obserwatorium astronomiczne. Obiekt będzie służył wszystkim chętnych, a 
więc nie tylko miejscowym uczniom. Inicjatorem był dyrektor bolęcińskiej placówki Zbigniew Grabowski. 

Pierwsza astrofotografia. 
Teleskop + iPhone
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wokół nas ludzie i pasje

Wydarzenie tradycyjnie odbyło się 
w ParkHotel Łysoń w Inwałdzie, 

a poprowadziła je prezes SGW Cze-

sława Wojewodzic. Pani Prezes przy-

gotowała prezentację minionych edycji 
konkursu. Swoje wspaniałe potrawy 
świąteczne przygotowało siedemnaście 
Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy An-

drychów oraz okolicznych miejscowości. 
Były to nie tylko tradycyjne, wyśmienite 
potrawy, ale także bogato udekorowane 
stoły, stroiki świąteczne i nalewki. Stoły 
uginały się pod ciężarem smacznych fry-

kasów wigilijnych. Członkowie jury, jak 
co roku, mieli nie lada problem z wybo-

rem najpiękniejszego i najsmaczniejsze-

go stołu. Cudowny wieczór uświetniły 
występy Zespołu KOTLINA z Osieka, którego członkowie zaprosili do tańca gości oraz Maria Walczak. Artystka cudownym głosem 
oczarowała zgromadzonych. Po konkursie i ogłoszeniu jego wyników goście raczyli się pysznymi smakołykami świątecznymi, które 
przygotowały gospodynie.

ap   Fot. Anna Piotrowska

Konkurs Stołów Wigilijnych 2019
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie po raz 20. zorganizowało Konkurs Potraw Regionalnych Stół 
Wigilijny 2019. Impreza odbyła się w sobotę 7 grudnia. Wśród tłumnie przybyłych gości znaleźli się przedstawiciele 
władz gminy, powiatu, parlamentarzyści, przyjaciele SGW oraz oczywiście same gospodynie.

Ostatecznie jury zadecydowało: 
Grand Prix: Koło Gospodyń Wiejskich z Zagórnika

Kategoria Stół Wigilijny 
I miejsce: 
Koło Gospodyń Wiejskich z Gierałtowiczek 

Koło Gospodyń Wiejskich z Sułkowic-Bolęciny 

II miejsce:  
Koło Gospodyń Wiejskich z Andrychowa 

Koło Gospodyń Wiejskich z Brzezinki Dolnej 
Koło Gospodyń Wiejskich z Frydrychowic 

Koło Gospodyń Wiejskich z Głębowic 

Koło Gospodyń Wiejskich z Kleczy Zarąbki 
Koło Gospodyń Wiejskich z Sułkowic-Łęgu 

Koło Gospodyń Wiejskich z Roczyn 

Koło Gospodyń Wiejskich Targanic Górnych
III miejsce: 
Koło Gospodyń Wiejskich z Nidku 

Koło Gospodyń Wiejskich z Rzyk 

Koło Gospodyń Wiejskich ze Świnnej Poręby 

Koło Gospodyń Wiejskich z Targanic Dolnych 

Koło Gospodyń Wiejskich z Wysokiej
Kategoria Nalewka Babuni 
I miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich z Inwałdu
Kategoria Ozdoba choinkowa 
I miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich z Brzezinki Dolnej
Kategoria Stroiki na Święta Bożego Narodzenia: 
Grand Prix Koło Gospodyń Wiejskich z Roczyn

88-letni Franciszek Gibas z Targanic 
– Nowej Wsi należy do najbardziej do-

świadczonych twórców szopek w regio-

nie. Najpierw, jako dziecko chętnie kolę-

dował, chodząc z kolegami od domu do 
domu. Szopkę miał tak dużą, że musiał 
ją targać przypasaną szelkami na plecach. 
Przerwała to okupacja hitlerowska. Nie 
dość, że takie kolędowanie było zabro-

nione, to jeszcze Franciszek Gibas został 
zesłany na roboty w głąb Niemiec. Po-

tem sam przymierzył się do tworzenia bi-
blijnych budowli. I znów nastąpiła prze-

rwa, gdyż praca zawodowa i obowiązki 
rodzinne uniemożliwiły skupienie się na 
szopkach. Należał do pracowników uni-
wersalnych, gdyż u Niemców wykonywał 
obowiązki w gospodarstwie rolnym, kie-

dy indziej zatrudniono go przy pracach 
leśnych, w wojsku był kierowcą, dał się 
także poznać jako fachowiec w farbiarni 
Andrychowskich Zakładów Przemysłu 
Bawełnianego, a także (najdłużej) jako 
członek załogi Wytwórni Siników Wyso-

koprężnych. Gdy tylko jednak przeszedł 
na emeryturę, znów zaczął budować 
szopki. Można powiedzieć, że obcho-

dzi właśnie jubileusz 30-lecia emeryckiej 
twórczości. - Ja to mam po prostu we krwi 

– mówi Franciszek Gibas. - Chciałbym, aby 
ta tradycja nie zaginęła. A z czego wykonuje 
swoje dzieła? Okazuje się, że ze wszyst-
kiego, co wpadnie mu w rękę. Budulcem 
bywają drewniane odpady, tektura, styro-

pian, blaszki, ale też nawet fragmenty… 
kabli, podzielone na części i pomalowa-

ne nadają szopkom oryginalny wygląd. 
Jedna z budowli we fragmencie powsta-

ła z drewnianych patyczków po lodach. 
Nie brakuje też na przykład elementów 

z szyszek. Targaniczanin nie jest w stanie 
policzyć, ile wykonał w życiu szopek. Te, 
które najdalej „odjechały”, znajdują się 
u znajomych we Włoszech i Bawarii. Jed-

ną przekazał przed laty do targanickiego 
kościoła. Ostatnio już nie jest tu wysta-

wiana. Inna trafiła do szkoły w Brzezin-

ce. Dwie szopki wygrały konkurs w pa-

rafii targanickiej, a jedna zajęła I miejsce 
podczas regionalnej wystawy w Naprawie 
(powiat suski). Franciszek Gibas spośród 
swoich dzieł wyróżnia pierwszą swoją 
szopkę, bo była obrotowa. Zdarzało się, 
iż dzieci z wioski prosiły go o wypoży-

czenie szopek na kolędowanie. Nigdy nie 
odmówił. A ile trwa wykonanie? - Potrafię 
zrobić jedną szopkę nawet w miesiąc – odpo-

wiada targaniczanin. Jednak w wieku 88 
lat coraz trudniej przychodzi mu zasiąść 
w warsztacie, do którego musi dostać się 
po schodach. Ma jednak następce. Syn 
Zbigniew przyznaje, że gdy przejdzie tyl-
ko na emeryturę, to pójdzie w ślady ojca 
i tradycja nie zaniknie. Już zresztą poma-

ga przy wykonaniu niektórych dzieł.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Szopkowe pasje Franciszka Gibasa
W dzieciństwie chodził z szopką po kolędzie, w młodości tworzył mini-obiekty z Jezuskiem, Maryją, Józefem i innymi 
postaciami. Gdy przeszedł na emeryturę wrócił do tej pasji...
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Marek Nycz: Panie burmistrzu, w lokalnych mediach po-

jawiła się informacja, że gmina Andrychów może stracić 
nawet 6 milionów złotych unijnej dotacji, które dostała na 
organizację transportu publicznego. Urząd Zamówień Pu-

blicznych rozważa skierowanie sprawy do Rzecznika Dys-

cypliny Finansów Publicznych. Co na to władze gminy?
Mirosław Wasztyl: Na razie zostaliśmy tylko poinformowa-

ni, że trwająca od 2017 roku procedura kontrolna przetargu 
na dostawę autobusów, prowadzona przez Urząd Zamówień 
Publicznych się zakończyła. Zarówno Urząd Zamówień Pu-

blicznych  jak i Krajowa Izba Odwoławcza na obecnym etapie 
nie uwzględniły stanowiska i wyjaśnień Gminy. Ostatnie pismo 
jakie dotarło do Urzędu Miasta w tej sprawie pochodzi z dnia 
7 sierpnia 2019 r. Od tego czasu czekamy na decyzję  Prezesa 
UZP. Dopóki nie będziemy mieć oficjalnego stanowiska, trud-

no snuć spekulacje na ten temat i kreować złe scenariusze.

Przypomnijmy czytelnikom, że chodzi o przetarg na za-

kup 14 autobusów. Otóż po jednej z kolejnych kontroli De-

partament Kontroli Doraźnej stwierdził, że Gmina okre-

śliła parametry techniczne autobusów tak, że mogła je 
spełniać tylko jedna firma oferująca pojazd marki Iveco. 
Na podstawie tej kontroli prezes UZP uważa, że ograni-
czono konkurencję dla wykonawców.
Sprawa nie jest czymś nowym, bo już 16 października 2017 r. 
zostaliśmy poinformowani, że na wniosek strony – nie będę 
mówił jakiej – zostało wszczęte takie postępowanie przez UZP. 
Odnieśliśmy się do tego w piśmie wysłanym 27 października 
2017 r. To normalna procedura sprawdzająca więc nie byliśmy 
zaskoczeni. Rok później, bo 16 listopada 2018 r. otrzymaliśmy 
kolejne zawiadomienie z UZP o wszczęciu kontroli doraźnej. 
Wcześniej przetarg ten kontrolował też Urząd Marszałkowski, 
który dotację unijną nam przyznał i po naszych wyjaśnieniach 
nie stwierdził żadnych uchybień. Ale wracając do sprawy kon-

troli doraźnej UZP, to sytuacja na dzień dzisiejszy wygląda tak, 
że 7 sierpnia 2019 r dostaliśmy z UZP  informację o wyniku 
kontroli doraźnej i czekamy na decyzję prezesa Urzędu Zamó-

wień Publicznych.   

A co zostało zakwestionowane w warunkach tamtego 
przetargu?
Przypomnijmy, że były dwa przetargi. Urząd  już w pierwszym 
przetargu dokładnie określili warunki, parametry techniczne 
oraz wyposażenie każdego autobusu – tzw. klasy MINI. Treść 
szczegółowych wymagań technicznych zawierała 460 punktów 
i dotyczyła ona m. in: wymiarów i parametrów, silnika i skrzy-

ni biegów,  układu napędowego, kierowniczego, hamulcowego, 
pneumatycznego, zawieszenia, nadwozia, instalacji elektrycznej, 

ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, wyposażenia, gwarancji 
oraz systemów informatycznych i monitoringu.
Do tego pierwszego przetargu nikt się nie zgłosił. W drugim 
przetargu wpłynęła jedna oferta i ona spełniała nasze wymaga-

nia. Dawało to również nadzieję na faktyczną realizację i dosta-

wę autobusów w 2017 roku. Przypomnę, że wtedy występowali-
śmy ze spółki MZK, więc do końca 2017 r. musieliśmy zakupić 
nowe autobusy by od stycznia 2018 r. uruchomić własny trans-
port publiczny. 
W wyniku kontroli doraźnej został zakwestionowany jeden, 
dosłownie jeden warunek z tych 460. Chodzi o dopuszczalną 
masę całkowitą pojazdu, to znaczy masę autobusu razem z pa-

sażerami i bagażem. W naszym przypadku masa ta została okre-

ślona na 7200 kg. 

Zarzut dziś formułowany mówi, że ten przetarg faworyzo-

wał jednego tylko producenta, który autobusy budował na 
podwoziach Iveco. Czy rzeczywiście był tylko jeden taki 
producent w Polsce?
Polski rynek autobusów klasy MINI generalnie zdominowany 
jest przez dwie marki: MERCEDES i IVECO. 

Rozmowa z Mirosławem Wasztylem, zastępcą Burmistrza Andrychowa

Poczekajmy spokojnie na decyzję

Z  rozeznania i analizy rynku do 2017 roku wynikało, 
że to firma Mercedes z udziałem około 52,0%  była 
zdecydowanym liderem rynku w Polsce w segmen-

cie sprzedanych autobusów MINI. Na taką pozycję 
Mercedesa zapracowało wielu polskich wykonawców, 
którzy w zdecydowanej większości specjalizują się  
w zabudowie i adaptacji pojazdów Mercedes Sprinter. 
W większości wykonawcy krajowi w tym segmencie 
autobusów oferowali pojazdy na bazie podwozi ma-

rek Mercedes Sprinter, Iveco, Volkswagen. Spora-

dycznie na bazie podwozi marek Ford i Renault.
Nie sposób się zgodzić z zarzutem, że przy przy-

gotowaniu przetargu oparliśmy się na ofercie tylko 
jednego producenta – IVECO. Na rynku krajowym 
jest przynajmniej kilkunastu producentów – wyko-

nawców składających pojazdy na bazie części w/w 
firm. Ale faktem też jest, że w większości wykonawcy 
krajowi swą ofertę, różniącą się modelami pojazdów 
opierali i nadal opierają na podwoziach i jednostkach 
napędowych marki Mercedes i Iveco – co w wielu 
przypadkach mylnie wskazuje na jednego producenta.

Więc jak to może się potoczyć?
Nie chcę i nie będę spekulował. Nie będę też się od-

nosił do prasowych informacji i sugerowanych sce-

nariuszy. Na obecnym etapie musimy poczekać na 
oficjalne stanowisko i decyzję prezesa UZP. Bez tego 
nasze dalsze działania są bezprzedmiotowe. Mogę 
tylko zapewnić, że będziemy podejmować wszystkie 
możliwe działania w celu obrony naszych racji. 

W doniesieniach medialnych stwierdzono, że po-

informowano też instytucję zarządzającą fundu-

szami unijnymi. Czyli Urząd Marszałkowski?
W tej chwili nic mi nie wiadomo, aby prezes UZP  
takie czynności wykonał. Choć zapewne ma wiedzę, 
bo to my informowaliśmy urząd, że zakup autobu-

sów był dofinansowany ze środków unijnych w ra-

mach programu regionalnego Województwa Mało-

polskiego. Przypomnę, że urząd marszałkowski  miał 
obowiązek przeprowadzić kontrolę przetargu na za-

kup autobusów  już na etapie przyznawania dotacji. 
I zrobił to, kontrola wypadła pozytywnie dla Gminy 
i otrzymaliśmy oczekiwane dofinansowanie. Pamię-

tajmy też, że nasz wniosek był w pierwszej trójce 
najlepiej ocenionych wniosków w tym programie  
w Województwie Małopolskim. Dlatego trudno dzi-
siaj przesądzać, co ewentualnie zrobi Marszałek Wo-

jewództwa Małopolskiego. Mam nadzieję, że dyskusja 
w tej sprawie sprowadzi się tylko i wyłącznie do argu-

mentów merytorycznych. Więc nie podchodźmy do 
sprawy zbyt emocjonalnie, bo przecież merytoryczny, 
rzetelny i obiektywny proces kontrolny jest normalną 
procedurą. Poczekajmy więc na ostateczne decyzje.

Dziękuję za rozmowę.

O godzinie ósmej rano 
zastępcy burmistrza Mi-
rosław Wasztyl oraz 
Wojciech Polak, wraz 
z pracownikami urzędu 
przekazali Tadeuszowi 
i Józefowi Kasprzakom 

półtorahektarową dział-
kę w strefie aktywności 
gospodarczej. Inwestorzy 
z Barwałdu Średniego 
są właścicielami firmy 
„Optisofa”, która produ-

kuje skandynawskie meble tapicerowane. Taką właśnie wytwórnię panowie 
Kasprzakowie wybudują w Andrychowie. Przekazana działka jest pierwszą 
oddaną inwestorom. Obok jest kilka o podobnej powierzchni. Stanowią 
one dużą część strefy już dopuszczonej do użytku. Jak powiedział nam 
Mirosław Wasztyl, w pozostałej części jeszcze trwają prace i pomiary geo-

logiczne. 
mn   Fot. Marek Nycz

Pierwsi inwestorzy 
już w strefie!
30 grudnia gmina przekazała pierwszą działkę przedsiębiorcom, 
którzy wybudują tam swój nowy zakład.
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Uczestnikami zajęć były osoby, które ukończyły 50. rok życia. 
Kurs był realizowany pod patronatem Narodowego Banku Pol-
skiego, organizowany we współpracy z Fundacją Rozwoju Spo-

łeczeństwa Informacyjnego, a odbywał się od maja do grudnia 
2019 r. Celem przedsięwzięcia było nabycie przez uczestników 
kursu wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji ekonomicznej. 
Bardziej zaawansowani tę wiedzę czy umiejętności poszerzali. 
Zajęcia poświęcone były m.in. bankowości internetowej, płatno-

ściom bezgotówkowym, zakupom przez internet, ubezpiecze-

niom i dziedziczeniu.
Uczestnicy odebrali certyfikaty i drobne upominki. Wręczali je: 
skarbnik gminy Andrychów Dorota Żywioł oraz dr Wojciech 
Momot z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Ce-

remonia odbyła się w obecności dyrektor MBP Sylwii Błasiak. 
W spotkaniu wzięła udział Barbara Pękala, która prowadziła 
zajęcia z dziedziny ubezpieczeń. Na uroczystość nie mógł przy-

być dyrektor w Andrychowskim Banku Spółdzielczym Tomasz 

Świątek, także należący do grona wykładowców. 
Realizatorkami projektu z ramienia Miejskiej Biblioteki Publicz-

nej w Andrychowie były Kazimiera Byrska i Barbara Kryta. 
jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Finansowe tematy w bibliotece

W czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej 11 grudnia od-
było się uroczyste podsumowanie kolejnej edycji projek-
tu „O finansach… w bibliotece”. 

Poinformował nas o tym Krzysztof  Tokarz – komendant Straży 
Miejskiej w Andrychowie – 10 grudnia był gościem Radia An-

drychów. Jak powiedział komendant, to skrzyżowanie jest szcze-

gólnie feralne i wciąż dochodzi tam do kolizji. Dlatego znalazło 
się na liście miejsc niebezpiecznych, wymagających stałego nad-

zoru wizyjnego. W projekcie rozbudowy monitoringu gminnego 
zaplanowano umieszczenie tam wysokiej jakości kamery, która 
będzie miała pole widzenia 360 stopni. 
- Oczywiście kamera nie zlikwiduje występujących tam kolizji, ale będzie po-
mocna w ustalaniu ich przyczyn – mówi Krzysztof  Tokarz. - Kierowcy 

sami muszą wykazać większa ostrożność. To jednak miejsce o szczególnym 
profilu.
Kamera zostanie zainstalowana na wiosnę.            n

Będzie tam super kamera

Na skrzyżowaniu ulic Żwirki i Wigury oraz Głowackiego 
w grudniu znowu doszło kilku kolizji. Na szczęście niko-
mu nic poważnego się nie stało, uszkodzone zostały tylko 
auta. W przyszłym roku miejsce te będzie monitorowane 
przez specjalną kamerę.

Takie są kalkulacje Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Andry-

chowie, o czym 6 grudnia mówił w Radiu Andrychów prezes Jan 
Mrzygłód. Przypomniał, że od dwóch lat o cenie ścieków decyduje 
„regulator” – urzędnik Wód Polskich, który zatwierdza stawki na 
okres trzyletni. Wcześniej robiła to Rada Miejska. 
Ustalenie taryf  na trzy lata z góry jest niezwykle trudne – mówi pre-

zes Jan Mrzygłód. – Utrudniają to dynamicznie zmieniające się wa-

runki ekonomiczne. Niech przykładem będzie wzrost cen energii. 
W tym roku ZWiK płaci za megawatogodzinę 195 zł i 20 gr. W roku 
2020 cena prądu dla ZWiK  skoczy do 309 zł za megawatogodzinę 
– wzrost o 58 proc. Poza tym Zakład musi pozbyć się co roku do 2,5 
tys. ton osadów wytrąconych ze ścieków. Dwa lata temu (gdy taryfy 

zaczął zatwierdzać „regulator) za tonę osadów trzeba było zapłacić 
odbierającemu je składowisku (poza Gminą Andrychów) 106 zł. 
W roku przyszłym będzie to 250 zł. Do tego dochodzą inne czynni-
ki wzrostu kosztów, jak podatek od nieruchomości czy wzrost płacy 
minimalnej. To wszystko spowoduje, że łączna opłata za wodę i ście-

ki wzrośnie o 4,56 proc z 13 zł 39 gr do 14 zł. Podobne podwyżki 
za wodę i ścieki – jak mówi prezes ZWiK – przygotowują  inne sa-

morządy, co widać po ilości wniosków do Wód Polskich o skrócenie 
okresu taryfowego i możliwość korekty cen za te usługi.

mn

Jakie będą podwyżki wody i ścieków?
W przyszłym roku za wodę i ścieki w sumie zapłacimy  
o 60-70 groszy więcej. To konsekwencja wzrostu cen ener-
gii, opłaty za składowanie osadów, wzrosty kosztów pracy 
i innych czynników. Dlatego nie 13 zł 39 groszy brutto, ale 
będzie to ok. 14 złotych. I ta stawka wejdzie od czerwca.

Do przetargu zgłosiło się tylko jedno konsorcjum – Zakład Gospo-

darki Komunalnej w Andrychowie z Przedsiębiorstwem Usług Ko-

munalnych „EMPOL”. Ta druga firma jest właścicielem składowi-
ska w Choczni, gdzie trafiają andrychowskie odpady. Przypomnijmy, 
że odbyły się już dwa przetargi o oba zostały anulowane. W ostatnim 
z ten sam oferent zaproponował 7 950 542 zł. Tymczasem władze 
miasta zaplanowały zgodnie z wieloletnim planem finansowym 
przeznaczyć na ten cel 5 378 841 złotych. Należy jeszcze dodać, że 
rocznie mieszkańcy gminy Andrychów produkują 11 tys. ton odpa-

dów. Około 7 tys. ton to odpady, które wymagają już ostatecznego 
składowania (poza recyklingiem), a w przyszłym roku trzeba będzie 
zapłacić za każda tonę ponad 500 zł. Po ostatnim przetargu, we-

dług wstępnych wyliczeń system powinien się zbilansować, co jest 
ustawowym warunkiem. Już w listopadzie Rada Miejska uchwaliła 
nowe stawki za śmieci, podnosząc tę kwotę z 15 na 20 zł od osoby 
miesięcznie. O szczegółach i rachunku ekonomicznym, jakie towa-

rzyszyły tej uchwale pisaliśmy na naszych stronach i w listopadowych 
Nowinach Andrychowskich.              n

Już po przetargu na śmieci
W połowie grudnia zakończył się ostatni, trzeci już prze-
targ na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunal-
nych. Tym razem oferent zaproponował kwotę 7 mln 663 
tys. 188 zł za całoroczną obsługę gminy Andrychów.

Do zadań ZGK będzie należało utrzymanie porządku i czystości 
na terenach zielonych i utwardzonych i pozostałych, łącznie z wy-

wozem nieczystości. Zakład będzie też dbał m.in. o przystanki, 
opróżniał kosze w całej gminie. Umowa opiewa na 784.854 zł. Ze 
strony urzędu podpisali ją burmistrz Tomasz Żak oraz skarbnik 
Dorota Żywioł, natomiast ZGK reprezentował prezes Zbigniew 
Bizoń.             mn

Zadbają o porządek
W nadchodzącym roku 2020 „Bieżącym utrzymaniem 
czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów” zaj-
mie się Zakład Gospodarki Komunalnej. 9 grudnia podpi-
sano w tej sprawie umowę.

16 grudnia PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę z firmą 
(Skanska), która przeprowadzi prace remontowe. Kontrakt opiewa 
na sumę ponad 129 milionów złotych. W ramach inwestycji zosta-

nie wymienionych około 12 kilometrów torów oraz sieć trakcyjna. 
Będzie również przeprowadzony gruntowny remont stacji PKP 
w Andrychowie, a także przystanków w Choczni, Choczni Górnej 
i Inwałdzie. Powstanie też nowy przystanek Wadowice - Zachód 
w pobliżu ulicy Batorego, nieopodal Starostwa Powiatowego oraz 
Powiatowego Urzędu Pracy. Termin zakończenia robót to połowa 
2022 roku. Przypomnijmy, iż niedawno prowadzone już były prace 
przygotowawcze na andrychowskim dworcu PKP. Wymieniono 
sieć światłowodową, usunięto dwie stare wiaty, zastępując je cztere-

ma nowymi z miejscami dla niepełnosprawnych. 
jd   Fot. Jacek Dyrlaga 

Rusza kolejowa inwestycja
Za dwa i pół roku ma być gotowa po modernizacji linia ko-
lejowa 117 na odcinku między Andrychowem a Wadowica-
mi. O przymiarkach do tego przedsięwzięcia już informo-
waliśmy wcześniej. Teraz nabiera jednak realnych kształtów. 

reklama
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Do finału zgłoszono 308 uczestników, do drugiego etapu nomi-
nowano 102, a laureatami z tytułem „Talent” zostało wybranych 
przez jurorów 40. Spośród tej czterdziestki osiem tytułów przy-

padło artystom z naszej gminy. Tak więc co piąta nagroda trafiła 
do „naszych” reprezentantów. Oto oni: Michał Talar (podwójny 
talent w kategoriach teatr i wokal), Dorota Harężlak (kat. literatu-

ra), Filip Madeja (teatr) Kamila Krzysztoń (recytacja) - wszyscy 
z Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie, Kacper Bryzek 

z andrychowskiego Ogniska Muzycznego „Metrum”, Agata Ja-

worska (wokal) ze Szkoły Podstawowej w Targanicach oraz Maja 
Kłaput (taniec) ze Szkoły Tańca i Fitness w Andrychowie. 

jd   Fot. Janusz Gawron

Siedem talentów
Bardzo dobrze spisali się reprezentanci gminy Andrychów 
podczas powiatowych finałów Festiwalu Artystycznego 
„Talenty 2019”. Była to już dziewiętnasta edycja dorocznej 
imprezy, organizowana w Wadowickim Centrum Kultury.

Spółka obecnie dysponuje sześcioma koncesjami – na wytwa-

rzanie ciepła, jego przesył i dystrybucję oraz na obrót energią 
elektryczną, jej przesył i obrót prądem. AEC, to ciekawostka, 
produkuje rocznie 400 m sześc. wody na własne potrzeby i do 
sieci Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Stosowne pozwolenia 
załatwiono w miesiąc, choć normalne procedury w tym zakresie 
trwają pół roku. 75 proc. budynków wielomieszkaniowych (blo-

ków) w Andrychowie odbiera ciepło z Andrychowskiej Elektro-

ciepłowni, a więc korzysta z tego typu usług ok. 8-9 tys. osób. 
Z kolei prąd z AEC trafia do firm. Prezes wspomniał o turbinie 
gazowej, która niegdyś przeszkadzała mieszkańcom ogromnym 
hałasem. Problem ten ograniczono. AEC przejęło od Elektrocie-

płowni Andrychów (spółki prywatnej, poprzednio dostarczającej 
ciepło i prąd) 26 pracowników. Pewna grupa osób, ale w odręb-

nej spółce, pracuje jeszcze przy kotle węglowym, wytwarzającym 
m.in. parę. Konieczna będzie, jeszcze w 2020 roku, modernizacja 
bazy i infrastruktury oraz odchodzenie od paliw stałych na rzecz 
gazu. Koszt takiej operacji to szacunkowo 2,6 mln zł. Na sumę 
tę składają się m.in. zakup i montaż dwóch kotłów gazowych, 
rozbudowa sieci cieplnej od firmy CMC do nowo powstającej 
galerii handlowej przy Białej Drodze, modernizacja rozdzielni 
prądu, a także dokończenie wraz z rozbudową systemu nadrzęd-

nego, sterującego pracą turbiny gazowej, węzłem cieplnym oraz 
kotłami gazowymi. 

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

AEC przed ważnymi 
inwestycjami

11 grudnia w redakcji Radia Andrychów i Nowin Andry-
chowskich gościł prezes Andrychowskiej Elektrociepłow-
ni (AEC) Mirosław Nowak. Opowiedział o sytuacji firmy.

Na scenie Wiejskiego Domu Kultury zaprezentowało się niemal 
200 przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Zgodnie 
z regulaminem imprezy, każdy solista, zespół lub duet zaprezen-

tował po jednej kolędzie polskiej oraz jednej europejskiej, i to 
w oryginalnej wersji językowej. Wszyscy występujący byli pięknie 
ubrani w stroje regionalne, ludowe albo nawiązujące do prezen-

towanych kolęd. Przegląd nie miał charakteru konkursowego, ale 
nagród nie zabrakło. Były nimi też gromkie oklaski publiczno-

ści. Na widowni był też przedstawiciel władz gminy – zastępca 
burmistrza Wojciech Polak. Tradycyjnie głównym organizato-

rem imprezy był Zespół Szkół Samorządowych w Targanicach. 
Przedsięwzięcie przygotowały nauczycielki Klaudia Bizoń, Da-

nuta Janosz i Izabela Lachendro. W organizację włączyły się 
Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie oraz wchodzą-

cy w jego skład targanicki WDK. 
jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Europejskie kolędowanie 
Po raz szesnasty w Targanicach odbył się Przegląd Kolęd 
Europejskich. Padł rekord pod względem liczby występu-
jących młodych artystów.

Zaczęli o bardzo wczesnym poranku w sobotę, 14 grudnia, skoń-

czyli następnego dnia po południu. Zajęcia odbywały się między 
innymi na Przełęczy Kocierskiej, Potrójnej (tu także zaplanowano 
nocleg) i Leskowcu. Ćwiczenia zakończyły się przemarszem na par-
king przy kościele w Zagórniku. W biorącej udział w przedsięwzię-

ciu kompanii znaczną część żołnierzy stanowiły osoby z powiatów 
oświęcimskiego i wadowickiego, w tym z gminy andrychowskiej. 
Szczegółów zajęć ujawniać nie wolno. Co nieco jednak się dowie-

dzieliśmy. - Mieliśmy tutaj szkolenie tak zwane rotacyjne z udziałem żoł-
nierzy służby terytorialnej, którzy mają obowiązek comiesięcznego stawiennic-
twa – poinformował nas kierujący całością st. chor. Andrzej Kozakiewicz, dowódca Kompanii Logistycznej 11 Małopolskiej Brygady 
Obrony Terytorialnej. - Szkolenie zaplanowaliśmy w ten sposób, aby odbywało się w pobliżu ich miejsca zamieszkania, a więc na szlakach, które 
doskonale znają. Nie obyło się bez drobnych wypadków. Jeden z żołnierzy doznał wybicia barku, który został od razu nastawiony, ale 
poszkodowany trafił jeszcze do szpitala w Krakowie. Dowódca uznał ćwiczenia za bardzo udane.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Terytorialsi ćwiczyli w gminie Andrychów
Na terenie gminy Andrychów ćwiczyli żołnierze służby 
terytorialnej. Byli w pełnym rynsztunku z karabinami, któ-
rych magazynki wypełnione zostały ostrą amunicją.

Panie otrzymały stopień nauczyciela mianowanego. Wręczenie ak-

tów odbyło się 9 grudnia w Urzędzie Miejskim, a awanse razem 
z burmistrzem Tomaszem Żakiem wręczał jego zastępca Woj-

ciech Polak oraz dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty Andrzej 
Szafrański. Pani Ewa Fąfara-Romik prazuje w Zespole Szkół 
Samorządowych w  Inwałdzie, a panie Joanna Tomiak i Małgo-

rzata Kudłacik-Mikuław Przedszkolu Nr 3 w Andrychowie.                
                  n

Mianowane nauczycielki
Ewa Fąfara-Romik, Joanna Tomiak oraz Małgorzata Ku-
dłacik-Mikuła odebrały z rąk Burmistrza Andrychowa To-
masza Żaka awanse zawodowe. 

Jak co roku wydarzenie odbyło się w ciepłej i świątecznej at-
mosferze. Były życzenia, podziękowania oraz szczere wyznania. 
Członkowie stowarzyszenia to osoby z alkoholową przeszło-

ścią. Doskonale wiedzą co nałóg potrafi zrobić z człowiekiem. 
Jak choroba alkoholowa potrafi zniszczyć życie – nie tylko al-
koholika, ale i jego rodziny oraz jak trudno z nią walczyć. Im 
się udało. Jak powiedział Pan Michał Czasami trzeba sięgnąć dna, 
żeby można było się od niego odbić. Prawda... ale nie każdy to potrafi 
– to naprawdę sztuka, znacznie łatwiej się stoczyć. Wszystkim 
zgromadzonym ten heroiczny czyn się udał. Stowarzyszenie 
im w tym pomoglo. Prawdziwych bohaterów nie trzeba szukać 
daleko. Znajdziemy ich w Stowarzyszeniu Światło – Nadzieja 
przy ul. 1 Maja 4 w Andrychowie. W spotkaniu wzięło udział 
kilkudziesięciu członków ŚN na czele z prezesem Janem Jop-

kiem oraz goście: wiceburmistrz Wojciech Polak, przewod-

niczący Rady Miejskiej Roman Babski, dyrektor biura burmi-
strza Agnieszka Gierszewska, kierownik Działu Profilaktyki 
Środowiskowej OPS w Andrychowie Marta Kajzer. Prezes Jan 
Jopek podziękował za wsparcie jakie stale otrzymuje Stowarzy-

szenie ze strony Urzędu. 
ap   Fot. Anna Piotrowska

Opłatek w ŚN
13 grudnia, członkowie i przyjaciele andrychowskiego 
Stowarzyszenie Odnowy Psychicznej i Fizycznej Klubu In-
tegracji Społecznej „ŚWIATŁO – NADZIEJA” zasiedli przy 
wspólnym stole na spotkaniu opłatkowym.

reklama
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Panie z Klubu Seniora „Zawsze Młodzi” oraz mieszkanki na-

szej gminy, pod okiem pani Moniki z andrychowskiej biblioteki, 
tworzyły świąteczne aniołki. Spotkanie było doskonałą okazją 
do wspomnień o rodzinnych tradycjach bożonarodzeniowych 
i wspólnego kolędowania.

p   Fot. Anna Płonka

Bożonarodzeniowe warsztaty
 16 grudnia w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej zorga-
nizowano warsztaty w świątecznym klimacie! Celami spo-
tkania były popularyzacja rękodzieła artystycznego jako 
atrakcyjnej formy aktywności oraz integracja seniorów.

Pojawiły się echa zwolnienia ze stanowiska dyrektorki 
ZZOZ Beaty Szafraniec. Radny z naszej gminy Tadeusz 

Sabat gratulował Zarządowi Powiatu w Wadowicach, że pod-

jął jednomyślnie odważną decyzje personalną. Jego zdaniem 
źle działo się w lecznicy zwłaszcza pod względem traktowania 
załogi (wielu fachowców odeszło). Pojawiły się też glosy, iż 
nie może być tak, że co starosta to nowy dyrektor ZZOZ. 
W ciągu 9 lat sześć osób pełniło tę funkcję, nie licząc peł-
niących obowiązki tymczasowo. Zajęto się sprawą „Programu 
Naprawczego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wa-

dowicach” przygotowanego przez zdymisjonowaną dyrek-

torkę. Audytor Dariusz Tokarczyk negatywnie ocenił ten 
dokument. - Brak wskazanych konkretnych kierunków rozwoju – 
mówił o „Programie” do radnych wspomniany audytor. - Nie 

ma żadnych konkretnych informacji. To dokument ogólny. Nie speł-
nia jednej podstawowej przesłanki (…) co zrobić, aby nie było strat 
w przyszłości. Po krótkiej dyskusji radni odrzucili niemal jedno-

głośnie „Program Naprawczy”. Taki dokument w przypadku 
stwierdzenia strat w ZZOZ (także szpitalu) musiał powstać 
zgodnie z „Ustawą o działalności leczniczej”. Radni podjęli 
też decyzję o powołaniu komisji konkursowej, która wyłoni 
nowego dyrektora ZZOZ w Wadowicach. Na jej czele stanę-

ła wicestarosta Beata Smolec. Członkiem komisji wybrano 
m.in. reprezentanta gminy Andrychów i zarazem przewodni-
czącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu 
– Mirosława Nowaka. Pełniący obowiązki dyrektora i zarazem 
ordynator oddziału pediatrycznego Grzegorz Skałkowski 
zapewnił radnych, iż od 5 grudnia czyli od momentu, kiedy 
kieruje on ZZOZ-em, zatrzymano falę odejść ze szpitala i sy-

tuacja kadrowa stabilizuje się. 

Budżet powiatowy
Na sesji zdecydowaną większością uchwalono też budżet po-

wiatu wadowickiego na 2020 rok. Wydatki ogółem wyniosą bez 
mała 156,8 mln zł, z czego 35 milionów zarezerwowano na in-

westycje. Jedną z największych będzie przebudowa Białej Drogi 
z Andrychowa do Nidku, na co przewidziano 10,6 mln zł, które 
mają pochodzić z funduszy Unii Europejskiej. Największe zadanie 
w powiecie wadowickim to modernizacja ulicy Sienkiewicza w Wa-

dowicach (11,4 mln zł). W gminie Wieprz zaplanowano prócz 
modernizacji Białej Drogi także dwóch odcinków drogi we Fry-

drychowicach (2,3 mln zł). Gmina Andrychów jeszcze skorzysta 
też dzięki przewidzianej kontynuacji budowy chodnika Andrychów 
– Rzyki. W 2020 r. za kwotę 752 tys. zł powstanie 3,3 km traktu dla 
pieszych przy ulicy Kilińskiego w stronę Sułkowic-Bolęciny. Taki 
podział środków finansowych nie spodobał się radnemu Janowi 
Wacławskiemu, który uznał, że gminy Stryszów i Mucharz zosta-

ły poszkodowane. Mówca zagroził nawet opuszczeniem powiatu 
wadowickiego przez obie gminy i przejściem do powiatu suskiego.

jd

Sesja Rady Powiatu

Program naprawczy szpitala odrzucony
Radni powiatowi zebrali się 19 grudnia na XIII sesji w tej kadencji. Jednym z głównych punktów porządku obrad były 
sprawy Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach i należącego do tej jednostki Szpitala Powiatowego. 

Jak ustaliliśmy, był to kolejny etap wycinki. Pierwszy odbył się 
przed rokiem. Poprzednio usunięto drzewa i krzewy po lewej stro-

nie torów, patrząc w kierunku Bielska-Białej. Obecnie ekipa z pi-
łami pojawiła się po drugiej stronie. Jak z kolei dowiedzieliśmy się 
w PKP Polskich Liniach Kolejowych, wycinka była konieczna ze 
względu na bezpieczeństwo ruchu pociągów, a więc także pasaże-

rów. Dodatkowo przedsięwzięcie ma także znaczenie estetyczne, 
gdyż zarośla bynajmniej nie cieszyły oka. Aktualne przepisy głoszą, 
iż drzewa nie powinny znajdować się od linii kolejowej w odległości 
bliższej niż 15 metrów.                                 jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Wycinka przy torach
W rejonie ulicy Tkackiej i Fabrycznej, w pobliżu torów ko-
lejowych wycięto kilkanaście drzew oraz krzewy.

Szukam dużego mieszkania do  
wynajęcia w Andrychowie. 

Co najmniej 5 pokojowego. 
tel. 791 441 997

Jak mówią policjanci 
z andrychowskiego 
komisariatu, takiego 
właśnie auta było im 
potrzeba. Pojazdem 
z napędem na cztery 
koła będą mogli doje-

chać w każde miejsce, 
zwłaszcza w górzy-

stych częściach gminy. 
Auto kosztowało po-

nad 100 tysięcy zło-

tych. Połowę tej kwoty 
wyłożyła Komenda Głowna Policji, a 50 tysięcy samorządy Andry-

chowa (30 tys.) i Wieprza (20 tys.). W przekazaniu auta funkcjonariu-

szom udział wzięli: Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach. 
mł. insp. Arkadiusz Śniadek, zastępca Komendanta Komisariatu 
w Andrychowie nadkomisarz Sławomir Urbanowski oraz samo-

rządowcy – Małgorzata Chrapek, wójt Wieprza, Tomasz Żak, 
burmistrz Andrychowa wraz z zastępcą Wojciechem Polakiem 
i Roman Babski, przewodniczący Rady Miejskiej. 

mn

Terenówka pod choinkę. 
Nowa KIA na wyposażeniu policji

23 grudnia przekazano policjantom z Andrychowa nowy 
samochód patrolowy. Jest to KIA Sportage z napędem na 
cztery koła i silnikiem o mocy 177 KM. Do zakupu tego 
auta dołożyły się samorządy Andrychowa i Wieprza.

W publikacji „O autyzmie dla babć”, będącej relacją  
z wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, w grudnio-
wym wydaniu „Nowin Andrychowskich” znalazł się błąd. 
Jak poinformowała nas prowadząca prelekcję Magdale-
na Poraj – Porawska zdanie w tekście: „Wcześnie wykryty 
autyzm jest uleczalny, ale wymaga to kolosalnego wy-
siłku rodziców” powinno być zastąpione następującym 
stwierdzeniem: „Dotychczas nie znaleziono lekarstwa, ani 
nie opracowano terapii, która w 100% usuwa wszystkie 
objawy autyzmu”. 

Sprostowanie
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Nagrodzeni zostali wierni krwiodawcy. Wręczono im odzna-

czenia państwowe, medale pamiątkowe oraz wpisano do Księgi 
Zasłużonych. Odznaczenia wręczyli Wicewojewoda Małopolski 
oraz Prezes PCK w Krakowie. Z naszego regionu odznaczenia 
otrzymali:

Srebrny Krzyż Zasługi – Barbara Rupik
Medale pamiątkowe z okazji 100-lecia PCK: 
Barbara Rupik – członek koła PCK 

Andrzej Cieślak – Prezes Klubu HDK PCK w Andrychowie 

Wpis do Księgi Zasłużonych dla województwa małopol-
skiego – Dorota Gibas
Odznaki Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia 
Narodu – przyznane przez Ministra Zdrowia: 
Andrzej Biernat 
Józef  Bałys 

Sylwia Króliczek 

Bogusław Szwed 

Gratulujemy!
Oprac. ap   Fot. Anna Piotrowska, archiwum PCK

Jubileusz 100-lecia PCK z andrychowskim akcentem

7 grudnia 2019 w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie 
z okazji Jubileuszu 100-lecia powstania Polskiego Czer-
wonego Krzyża odbyła się uroczysta gala.

Tylko 10 najbogatszych polskich miast, przeznaczy w 2020 r. na edu-

kację więcej niż 12 mld zł wydatków bieżących. Ponad 7,5 mld zł 
z tej kwoty zostanie przeznaczonych na wynagrodzenia (nie tylko dla 
nauczycieli) – czytamy na Portalu Samorządowym.
A jak to wygląda w planach budżetowych Andrychowa na 2020 rok? 
Zacznijmy od porównania. 
W 2018 r. wydatki na oświatę zamykały się w ogólnej sumie 64 mln 
440 tys. zł. Natomiast subwencja oświatowa, którą gmina dostaje 
z budżetu państwa wynosiła 37 mln 144 tys. zł.
W 2019 r. sytuacja mocno się skomplikowała, bowiem takie same 
wydatki na oświatę zaplanowano na poziomie 65 mln 472 tys. zł. 
W praktyce po domknięciu roku finansowego będzie to jednak po-

nad 73,7 mln zł. Co widać już teraz, w grudniu. Z kolei subwencja  
oświatowa zamknęła się w kwocie 40,1 mln zł. 
I teraz rok 2020. Ogólne wydatki na oświatę zaplanowano w wyso-

kości 78 mln 416 tys. zł. Subwencja zaś ma wynieść 39 mln 700 tys. 
zł. Czyli dwie konkluzje: po pierwsze subwencja (teoretycznie) jest 
niższa o około 1 mln 400 tys. zł, ale po drugie wydatki już w tym 
roku wzrosły o ok. 7,5 mln zł. Koniec końców do oświaty gmi-
na musi dołożyć w 2020 roku ponad 33,5 mln zł, choć wiele lat 
temu, gdy samorządy przejmowały oświatę założenie było takie, że 

subwencja powinna wystarczyć na wydatki bieżące. Inwestycje, czyli 
rozbudowy i remonty placówek oświatowych gminy ponoszą same, 
i tak jest od lat.
Teraz widać, że zasady te raczej nie działają. Rząd daje tyle, ile powi-
nien, a do tego podnosi np. stawki w oświacie (patrz: podwyżka za 
wychowawstwo i inne). Potem chwali się w tym w „publicznej tele-

wizji”, ale pieniędzy nie daje. Obietnice „dobrej zmiany” finansują 
więc samorządy. 
Dodajmy jeszcze kilka szczegółów. Ponad 76 proc. wydatków na 
oświatę to wydatki na wynagrodzenia. Ale to nie wszystko.
W porównaniu z projektami budżetów na rok 2019 koszty edukacji wzrosły 
średnio o 13 proc., natomiast wydatki na wynagrodzenia w edukacji o około 18 
proc. – czytamy na Portalu Samorządowym.
Jednym z czynników generujących te wzrosty wydatków są efek-

ty „reformy edukacji” – mówią samorządowcy. Konsekwencje 
oświatowego chaosu zaczynają nabierać wymiarów przeliczalnych 
na pieniądze. Oto na koniec jeszcze jeden przykład andrychowski. 
„Obrona” przed likwidacją (połączeniem z SP 2) maleńkiej Szkoły 
Podstawowej Nr 3, jaką podjęła grupa radnych i rodziców, kosztuje 
gminę prawie pół miliona rocznie. 

mn

Oświata drożeje
Dramatycznie rosną wydatki polskich gmin na oświatę. Portal Samorządowy pisze o wzroście od 18 proc. do niespeł-
na 40 proc. Nawet tyle w strukturze wydatków miast mogą stanowić wydatki na edukację. W Andrychowie w 2020 
roku będzie to już 78,4 miliony złotych, czyli ponad jedna trzecia całorocznego budżetu.

11 grudnia 2019 roku w zabytkowej Sali Reprezentacyjnej Domu 
Towarzystwa Kredytowego w Łodzi odbyła się Uroczysta Gala Fi-
nałowa IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfi-

kacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządo-

wy Lider Edukacji”. 
Ideą Programu „Samorządowy Lider Edukacji”, od pierwszej jego 
edycji w 2011 roku, jest identyfikowanie i promowanie jednostek 
samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia 
w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie 
jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej.
W Programie „Samorządowy Lider Edukacji” Komisja Ekspertów 
złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie 
(m.in. Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw-

ła II) dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania 
oświatą. Samorządy, które spełnią określone regulaminem Progra-

mu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują 
certyfikat i prestiżowy tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji”. 
Eksperci doceniają innowacyjne rozwiązania w dziedzinie zapew-

niania wysokiej jakości kształcenia, marketingu edukacyjnego, 
zwiększania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży czy współpracy 

samorządów z instytucjami naukowymi. Komisja bierze także pod 
uwagę skuteczność gmin i powiatów w zakresie dostosowywania 
kształcenia do wyzwań współczesności, np. potrzeb gospodarki. 
Gminę Andrychów w Łodzi reprezentowali burmistrz Tomasz 

Żak, wiceburmistrz Wojciech Polak i dyrektor Gminnego Zarzą-

du Oświaty Andrzej Szafrański.
Źródło: lider-edukacji.pl

Andrychów liderem po raz czwarty!
Gmina Andrychów otrzymała certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji”! Dodatkowo została wyróżniona srebrnym certyfi-
katem za tytuł lidera uzyskany czwarty raz z rzędu. Podczas gali wyróżnienie specjalne – Mecenas Wiedzy – otrzymał burmistrz 
Andrychowa Tomasz Żak. To odznaczenie przyznane menedżerom certyfikowanych jednostek samorządu terytorialnego, wy-
kazującym się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju nowoczesnej, innowacyjnej edukacji.

O potrzebie powołania Forum Małopolski Zachodniej – stowa-

rzyszenia skupiającego miasta i gminy tej części naszego woje-

wództwa mówił prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. Wspo-

mniał o potencjale, zarówno ludnościowym, jak i gospodarczym 
subregionu, wskazując na jego dynamikę i rozwój nowych gałęzi, 
w tym turystyki. Włodarz przypomniał, że wspomniane powiaty 
liczą łącznie 550 tys. mieszkańców, co jest niebagatelną siłą i po-

winno mieć przełożenie na kluczowe decyzje zarządu Wojewódz-

twa Małopolskiego. Kolejni mówcy – burmistrz Chrzanowa Ro-

bert Maciaszek, burmistrz Andrychowa Tomasz Żak, zastępca 
burmistrza Olkusza Jolanta Motyczyńska, starosta chrzanowski 
Andrzej Uryga, burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, radny 
małopolskiego sejmiku Tadeusz Arkit i poseł Krzysztof  Ko-

zik zwrócili uwagę, że reprezentowane przezeń gminy i powiaty 
mają wspólne wyzwania, podobne problemy i doświadczenia hi-
storyczne. Wymienili tu przede wszystkim kwestie komunikacyj-
ne, gospodarkę odpadami, restrukturyzację przemysłu ciężkiego, 
problemy demograficzne (starzenie się społeczeństwa, odpływ 
młodych ludzi, napływ cudzoziemców). Zgodnie podkreślono, 
że Forum Małopolski Zachodniej nie jest „robione przeciwko 

komuś”, lecz po to, by integrować subregion, a przez to stać się 
kluczowym graczem w strategii Województwa Małopolskiego do 
2030 r. i skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne. W wypowie-

dziach samorządowców dało się odczuć żal, że Kraków nadal 
nieco po macoszemu traktuje zachodnie rubieże województwa. 
Forum Małopolski Zachodniej ma pracować nad tym, by przy-

wrócić naszym powiatom należne im miejsce na mapie Małopol-
ski – wynikające z potencjału i rozwoju tego subregionu.

Źródło: powiat.oswiecim.pl 

Potrzeba powołania Forum Małopolski Zachodniej
11 grudnia w sali reprezentacyjnej oświęcimskiego zamku samorządowcy z powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, 
oświęcimskiego i wadowickiego podpisali list intencyjny w sprawie powołania Forum Małopolski Zachodniej – Stowa-
rzyszenia Miast i Gmin. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Andrychowa Tomasz Żak.
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ludzie i pasjeludzie i pasje

- Od lat zajmuje się Pan godką krakowską (wymawia się 
krakoska), która obejmuje także naszą mowę andrychow-

ską. A więc chodzimy na borówki, nie na czarne jagody; 
pijemy raczej z flaszki niż butelki. Jakie są jeszcze inne cha-

rakterystyczne zwroty tego naszego dialektu?
- Na drzewku wieszamy bańki, mija nas auto, na które kukamy, 
nie jojcymy kiej targa nam się przyodziewa, kładziemy flizy w ła-

zience, jarzyny i owoce kupujemy w jarzyniaku a wekę i kajzerkę 
w piekarni. Lubimy nalewać chochelką rosół z grysikiem i wcinać 
kurczę pieczone albo sznycle. Siadamy na stołku i kosztujemy 
andruta na przemian z piszingerem, chrustem, ćwibakiem czy 
pomadkami. Jesteśmy nieraz źli jak fiks, kiedy ubierzemy płaszcz, 
na polu swar a miała być siompa. Na noc przy łóżku mamy naka-

stlik. Kiedy z kuzynami idziemy na nogach na grandę do ogrodu 
u stryka, to po drodze możemy też trafić na ostrężyny. Agarów 
ćwiekomy chabinom po zadku. Słuchamy się, albo nie słucha-

my się innych, choć czasem karniemy się na obwarzanka albo 
drożdżówkę, które przepijemy krachlą. Strasznie żałujemy, że już 
coraz rzadziej można kupić prawego bila. Jak kaciała zastrugacz-

ką utnie się w palec, to musi go owinąć lepcem, bo rane ucioro 
i zacznie mu się jadzić. Prawemu Krakowiakowi lub Krakowian-

ce, kiedy im się zemrze, to na smentarzu trębacz nie gra amery-

kańskiej „Ciszy”, ino swojski „Hejnał Mariacki”. Lekarze w śpi-
talach albo ośrodkach chodzą w chałatach a dziecka z cumelkiem 
w buzi i kurtkach z kapuzą, żeby nie chyrlały. Z bucem jak pitoli, 
to się nie certolimy ino kazujemy mu zdupcać. Sakramencko nie 
lubimy bajoków, bajkloków, klarnetów bosych a zwłaszcza zło-

manych. Nie robimy nic na sermater, przez to wszystko u nas 
jest … w pyte.

- Duży jest zasięg terytorialny godki krakowskiej?
- Najogólniej można by rzec, że godka krakoska, to dialekt, któ-

rym posługują się mieszkańcy Krakowa i regionu krakowskiego. 
Tam, gdzie ubierają strój krakowski, zwykle posługują się godką. 
Krakowiacy dzielą się na Krakowiaków Wschodnich i Krakowia-

ków Zachodnich. Krakowiacy zamieszkują nie tylko obecne wo-

jewództwo małopolskie. Mieszkają również na południowym za-

chodzie województwa rzeszowskiego, na południu województwa 
świętokrzyskiego i na rubieżach wschodnich województwa ślą-

skiego. Kiedy jednak skupimy się na Krakowiakach Zachodnich, 
to na południu graniczą oni z Góralami Babiogórskimi, Kliszcza-

kami (grupie etnicznej, zamieszkującej obszar pomiędzy Rabką-Zdrojem, 
Suchą Beskidzką i Myślenicami, których strój jak i godka to mieszanka 
góralsko-krakowska), na południowym wschodzie z Lachami (re-

jon Nowego Sącza i okolic), na wschodzie i północnym wschodzie 
z Krakowiakami Wschodnimi, na zachodzie zaś ze Ślązakami 
i Cieszyniakami. Strój i godka krakowska powszechnie obecna 
jest także na Żywiecczyźnie, aż po Białą Krakowską. 

- Czy są różnice między godką na przykład w Pana rodzin-

nej gminie Iwanowice, a tym co słychać w Andrychowie 
i okolicy?
- Godka Krakoska, tak jak strój krakowski w pewnych elemen-

tach różni się, w zależności od rejonu występowania. Chociaż 
słownictwo, melodyka języka czy wymawianie pewnych głosek 
jest podobne. W godce da się słyszeć zarówno „o”, „a”, jak i coś 
pośredniego pomiędzy „o” i „a”, mamy „o” akcentowane, które 
nie jest „ó” np. kł/o/óń – koń), chociaż tak jest zapisywane, „e” 
akcentowane, które nie jest „ę”, coś pośredniego między „e” i „a” 
oraz „y” nosowe (np. py/ędzi – pędzi). Godka Krakoska dzieli się 
również na godkę krakowską miejską i godkę okołokrakowską. 
Mieszczuch powie „chodźże tu”, „da/ejże mi”, a mieszkaniec 
miejscowości podkrakowskich powie: „pu/odze (chodze) haw”, 
„dejze mi”. Ale u jednego i drugiego występuje końcówka „że/
ze” i jeden drugiego doskonale rozumie. Jeżeli chodzi o powiat 
wadowicki, to nie ma zbyt istotnych różnic, chociaż słyszalne są 
wpływy góralskie i śląskie. Natomiast Andrychów jest specyficz-

nym przypadkiem, podobnie jak Nowa Huta w Krakowie. Kiedyś 
duże fabryki potrzebowały pracowników, więc w Andrychowie 
osiedliło się wiele osób z innych części kraju i regionu. Co oczy-

wiście przełożyło się na specyficzny język. Ale w Andrychowie 
i gminie Andrychów, kiedy używam wyrażeń z „godki”, to nie 

Wszystko... w pyte
Ze Zbigniewem Grzybem* rozmawia Jacek Dyrlaga budzi to większego zdziwienia, bo większość tych wyrażeń jest 

znana i akceptowana. Kiedy w 1992 roku przyszedłem za żoną 
do Roczyn i od razu usłyszałem znajome „słuchojże” lub „słu-

chojże sie”, to już wiedziałem, że jestem wśród swoich.

- Podobno przydała się Panu znajomość naszego „krako-

skiego” dialektu za granicą?
- Nie tylko. Literacki język polski jest co prawda językiem sło-

wiańskim, ale językiem specyficznym. Ukształtował się mniej 
więcej w XV-XVI wieku. W głównej mierze oparty jest o gwarę 
mazowiecką z dużymi naleciałościami (ok. 40%) języka łacińskie-

go, które przedostały się z liturgii w rycie rzymskim. Natomiast 
godka krakoska ma w głównej mierze starosłowiańskie podkła-

dy leksykalne, co, chociażby ze względu na jeszcze występujący 
w godce iloczas (np. idzeeee, chodzeee, baaajok, itp.) upodabnia 
ją do gwar słowackich i czeskich. Nasz dialekt nie jest „zepsu-

tym” literackim językiem polskim. Jest od niego wcześniejszy. 
Trwał i rozwijał się obok niego. Od literackiego języka polskiego 
odróżnia go nie tylko wymowa, akcent i melodia, ale i kilka tysięcy 
słów o innym znaczeniu lub wręcz nieznanych w literackiej pol-
szczyźnie. Śmiem twierdzić, że tych „innych” słów jest w godce 
krakoski więcej niż w gwarach śląskich. Niektórzy badacze twier-
dzą, że gdyby w 1595 roku Zamku Królewskiego na Wawelu nie 
strawił pożar i król Zygmunt III Waza nie podjął decyzji o prze-

niesieniu stolicy z Krakowa do Warszawy, to pewnie dzisiejszy 
literacki polski byłby podobny do naszej Godki. Ponieważ, jak już 
wcześniej mówiłem, w godce występuje wiele słów starosłowiań-

skich, podobnie jak w językach innych Słowian, więc z porozu-

mieniem nie ma większych problemów. Być może ze względu na 
niegdysiejsze bycie Krakowiaków we wspólnym państwie, wiele 
słów jest podobnych do języków Czechów i Słowaków, np. „chy-

tro” w znaczeniu „szybko” czy „sława” w znaczeniu „chwała”, 
chociaż na niektórych językowych, fałszywych przyjaciół (zdra-

dliwe słowa) trzeba uważać. W godce występuje np. słowo „kuca”, 
które oznacza przybudówkę, szopę, niestarannie sklecony domek 
lub budynek gospodarczy, ale już w Chorwacji „kuća” oznacza 
dom. Więc niektórzy Krakowiacy mogą być zdziwieni, kiedy na 
kościele w Chorwacji zobaczą napis: „To je kuća Božja”. Będą 
zdziwieni, ale zrozumieją. 

- Popularyzował Pan godkę krakowską w telewizji, jest 
Pan pomysłodawcą festiwalu poświęconemu temu dialek-

towi. Dlaczego warto podtrzymywać jeszcze taką mowę? 
To nie jest – jak to mówią młodzi – jakiś obciach?
- Los rzucał i rzuca mnie w różne regiony Polski i do krajów 
innych narodów. Gdzie bym jednak nie był, zawsze kojarzo-

no mnie z Krakowem. Zwłaszcza w różnych częściach nasze-

go Kraju, po kilku wypowiedzianych przeze mnie zdaniach, od 
razu mówiono, że jestem Krakowiakiem lub Lajkonikiem. Sam 
wiedziałem, że krakowskiego akcentu, krakowskiej melodii ję-

zyka, krakowskich słów, wyrażeń i zwrotów już się nie pozbędę. 
Zresztą – pomyślałem sobie – dlaczego mam się ich pozbywać. 
Przecież mój ród się wiedzie od pokoleń „łod Krakowa” (do-

tarłem do dokumentów z 1684 roku, w których są wymienieni 
moi przodkowie z Naramy, z której się wywodzę), jestem z tego 
dumny, więc tym bardziej częściej, świadomie i z rozmysłem 
zacząłem w rozmowach wtrącać krakowianizmy. Zacząłem też 

gromadzić, czyli mówiąc po krakowsku, „ścióbiać” wszyst-
kie słowa i wyrażenia „nasy godki”. I tak zaczął powstawać 
„Słownik Godki Krakoski”. Później z wieloma zacnymi ludź-

mi zaczęliśmy organizować Festiwale Godki Krakowskiej. Do 
tej pory odbyło się już 8 takich festiwali. Parę razy laureatami 
Festiwalu byli reprezentanci pow. wadowickiego np. z gminy 
Kalwaria Zebrzydowska. Nie ukrywam, że dużą inspiracją były 
dla mnie „Stoły” Wielkanocne i Wigilijne organizowane przez 
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich z Andrychowa. Warto też 
podkreślić, że w pierwszym festiwalu uczestniczyła reprezen-

tacja Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich z Andrychowa, a p. 
Czesława Wojewodzic była wspaniałym konferansjerem Festi-
walu. Ten pierwszy festiwal będziemy chyba wspominać bardzo 
długo. Lało wtedy jak z cebra i ludzie brodzili w błocie. Ale jak 
to mówią: pierwsze koty za płoty. 
Dwadzieścia lat temu, kiedy zaczynałem prace nad „ocaleniem 
od zapomnienia godki”, były trudne czasy transformacji. Mało 
ludzi „miało głowę”, aby kultywować krakowską tradycję. Za-

nikały Koła Gospodyń Wiejskich i Zespoły Śpiewacze. Zani-
kała tradycja wystawiania banderii konnych Kosynierów, które 
uświetniały ważne uroczystości, zwłaszcza religijne. Z biegiem 
lat, Krakowiacy przestawali chlubić się tym, że są Krakowiaka-

mi, noszą strój krakowski i posługują się mową krakowską. Sko-

ro starsi przestali, więc i młodzi nie garnęli się do kultywowania 
tradycji, bo nie miał im tego kto wszczepiać i nauczać. Doszło 
do tego, że publiczne założenie stroju krakowskiego i odezwa-

nie się gwarą, zwłaszcza przez młodych ludzi, stało się „obcia-

chem” i powodem do drwin przez innych. Do tego wcześniej 
swoje trzy grosze dołożyła również PRL-owska szkoła, która 
tępiła „godanie”.
Mimo tego, dzięki wspaniałym ludziom, dobrodziejom, wolon-

tariuszom, organizacjom i instytucjom odbywały się i odbywają 
Festiwale Godki. Na początku był problem z wykonawcami, 
skąd inąd świetnymi ludźmi, bardzo dobrze władającymi „god-

ką”, którzy jednak wstydzili się, aby występować na scenie, bo 
„co ludzie powiedzo, ze jo godom, jesce na scynie, przecie to 
obciach”. Trzeba było rozmów i przekonywań, że to absolutnie 
nie jest żaden „obciach”, ale powód do dumy, że się kultywuje 
tradycje przodków.
W efekcie tych działań, kiedy ludzie zobaczyli, że jest bardzo 
dużo podobnych do nich pasjonatów, nie dość, że zaczęły re-

aktywować się KGW i zespoły śpiewacze, to powstawały i po-

wstają nowe. Cieszę się, że wsparcia KGW udziela Ministerstwo 
Rolnictwa, bo przecież sam parę razy rozmawiałem o tym jesz-

cze z min. Krzysztofem Jurgielem, a także z posłami i senatora-

mi oraz wielu innymi ważnymi ludźmi z centrali, województwa 
i powiatów. Cieszy mnie też, że przed Grób Pański w niektórych 
kościołach powrócili Kosynierzy z kosami na sztorc kutymi. Tu 
i owdzie odtwarzają się konne banderie Krakusów. Posługiwa-

nie się krakowską „godką” nie tylko na scenie, ale również na co 
dzień, nie jest już powodem do wstydu. Coraz więcej młodzieży 
zaczyna się interesować mową swoich dziadków, co widać nie 
tylko podczas głównego Festiwalu, ale też po odbywających się 
lokalnych Festiwalach Godki z dużą liczbą młodych i najmłod-

szych ich uczestników. 
O jakiegoś czasu powstają reportaże telewizyjne i radiowe a tak-

że można było zobaczyć  fabularyzowany dokument „Rzecz 

*Zbigniew Grzyb (rocznik 1960), mieszkaniec Roczyn, absol-
went UJ, politolog, dziennikarz, specjalista ds. zarządzania firmami, 
urzędnik państwowy, samorządowiec i propagator kultury, tradycji 
obyczaju i godki krakowskiej. Autor przedstawień, opowiadań i arty-
kułów pisanych godką i o godce. Prowadzi stronę internetową poświę-
coną tym zagadnieniom pod adresem: www.wislon.tv . Za działalność 
na polu promocji kultury, tradycji, obyczaju i godki krakoski został 
przez Prezydenta Polski odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi 
RP.
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na sygnaleludzie i pasje

o godce krakowskiej” wyświetlony już parę razy na antenie 
ogólnopolskiej TVP, pod reżyserią p. Moniki Meleń, w któ-

rym miałem zaszczyt być jedną z głównych postaci. Sporo 
miejsca Festiwalowi i godce poświęca Telewizja Polska, Radio 
Kraków, „Dziennik Polski”, inne tytuły prasowe, np. dwa lata 
temu „Małopolska Kronika Beskidzka”. Powstaje coraz więcej 
prac naukowych, a przy współpracy z Uniwersytetem Jagielloń-

skim organizowane są warsztaty i spotkania w szkołach, cen-

trach kultury, UJ i bibliotekach poświęcone godce. Jakiś czas 
temu miałem również przyjemność być zaproszonym i gościć 
w andrychowskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej na spotkaniu 
z seniorkami Gminy Andrychów, poświęconemu właśnie naszej 
Godce. 

- Słyszałem, że pisze Pan scenariusze do sztuk w godce 
krakowskiej?
- Przez ostatnie kilka lat napisałem godką krakoską wiele przed-

stawień, opowiadań, gawęd, i skeczów. Napisałem i odtworzy-

łem kilka pastorałek i piosenek krakoskich, które wydawało się, 
że są już zapomniane. Spodobały się na tyle, że poproszono 
mnie, abym przeniósł je na scenę. Co też się dzieje. Amator-
skie grupy teatralne występują z nimi w Centrach Kultury, na 
festynach, dożynkach i różnego rodzaju Świętach lokalnych. 
Wszędzie te występy były nagradzane rzęsistymi brawami i po-

chlebnymi opiniami. Można by rzec, że teraz „godanie po kra-

kosku” stało się modne. Jestem z tego niezwykle zadowolony, 
bo to znaczy, że moja praca społeczna nie poszła na marne, ale 
zaczyna przynosić dobre owoce! Chociaż … intensyfikacja pra-

cy na niwie kultury i godki krakowskiej, ma też dla mnie swoją 
cenę. Mimo odpowiedniej wiedzy i kompetencji zrezygnowa-

łem z wielu atrakcyjnych zawodowo i finansowo propozycji...

- Powstaje też publikacja Pana autorstwa. Co to takiego 
będzie?
- Napisałem już godką i o godce tyle materiału, że objętościo-

wo, łącznie ze słownikiem liczącym parę tysięcy słówek kra-

kowskich, spokojnie wystarczy na dobrą książkę. Co prawda pu-

blikuję teksty na stronie internetowej, ale nie wszyscy, zwłaszcza 
wiele osób w starszym wieku, na tyle sprawnie posługują się 
komputerem, aby korzystać z netu. Poza tym, powstaje coraz 
więcej różnego rodzaju prac i opracowań naukowych doty-

czących dialektu krakowskiego i ludzie nauki, którzy tym się 
zajmują, proszą aby wydać moje prace w formie papierowej, 
ponieważ publikacje internetowe są dla nich niezwykle cenne, 
ale nie zawsze odpowiadają normom źródeł do zacytowania 
w pracach naukowych. Zatem mam przygotowany już konspekt 
i pierwszy rys publikacji pod tytułem „Abomy to jacy tacy”. 
Ale to idzie dość ślamazarnie. Pracuję zawodowo, a działania 
związane z godką krakowską są jedynie moim hobbies, poza 
godzinami pracy. Kiedy na weekend przyjadę do Roczyn, więc 
te chwile trzeba poświęcić rodzinie, więc dla Godki pozostają 
jedynie wieczory. Chociaż i tak podziwiam moją żonę za wy-

rozumiałość, że pozwala mi poświęcać czas i … wspólną kasę 
na propagowanie tradycji, kultury, obyczaju i godki krakoski. 
W ostatnich miesiącach, z tych powodów a także problemów 
z mobilnością ograniczyłem swój udział w warsztatach, konfe-

rencjach i spotkaniach.

- Gdyby ktoś chciał coś więcej dowiedzieć się o naszym 
dialekcie, to gdzie ma szukać? Prowadzi Pan stronę inter-
netową...
- Większość materiałów poświęconych krakowskiemu dialekto-

wi (artykuły, materiały filmowe, w tym zapisy festiwali, warsz-

tatów, itp.), odnośniki do materiałów telewizyjnych, radiowych 
i prasowych, a także ciągle uzupełniany słownik godki krakoski 
publikuję w necie pod adresem: www.wislon.tv a także na fejsie 
pod adresem: www.facebook.com/Wislon.tv. Serdecznie zapra-

szam.

- Na koniec proszę o jeszcze kilka zdań wypowiedzianych 
w godce krakowskiej.
- Proszę bardzo! Toli panie pån słuchåj sie co ci rzykne ô 
reckaħ. Kiej wiēcie recki jamy ceckåj grzebio. Nåjlepi widzo im 
się ħabyrdzie. Pewnie im ħań pasuje, bo ħērdzi ôd dåwna nik 
nie ruså, a jedzēnie na zime majă, bo akurantnie brõzek jes zaś 
nieôpodål. No to wróciółek sie duchēm do ħałpy po kžynke, te 
co to zem na gacka zmajstrówoł. Spõściółek cucka i pôlecie-

li my do jam. Cucek nåcon kôpać w jenny jamie, a jå nådkrył 
drugi sudół kžynkom z zåpadkom. I skryłek sie za buštynēm. 
Nåjsåmpiērw wyplós sie z jamy jedēn, potēm drugi i smygnēły 
w ħabērdzie. Dyć jedēn był går gŭpi, i sie złapåł. Uwiăzåłek cuc-

ka i sie wróciłek sie do dõmu. Ï … darmo gådać. Måm gnompa, 
bo strašny z niego gnôjåž. Wziăek go do ħåłpy, ale õn strašnie 
był nielusy. Ħēba ôd straħu. Piscåł i piscåł kiej maluśkie dzi-
dziusio. Wziăek go do siebie, połozyłem przed komputērēm, 
kciåłek mu põkåzać drugie recki, to mi sie gizd sfajdåł na kla-

wiature. Ôciec kiej to uźråzł to strašnie na mnie ħarusiół. Nasi 
dziadek kåzåł mi go pŭścić na pôle, bo dziki recek w ħałpie 
prēntko sie nie ôħrostå i môze mi kôjfnăć. Ale ôbiecåł, ze kiej 
go pŭsce, to mi kupi ôswojonēgo recka syryjskiēgo!
Nie będę tłumaczył tego tekstu bo mam nadzieję, że może ktoś 
z PT Czytelników Nowin spróbuje go przetłumaczyć i przesłać 
to tłumaczenie na adres redakcji NA! Może być fajna i poży-

teczna zabawa. 

Dodatkowe litery w alfabecie, służące do zapisu specy-

ficznych głosek dialektu krakowskiego. 
Åå - (a/o) ułożyć usta jak do „a” a wyartykułować „o” - 
wymowa zbliżona do „o” literackiego. 
Ăă - (ą/on) ułożyć usta jak do „ą” a wymówić „on” - wymo-

wa zbliżona do „on” literackiego. 
Ēē - (e/y) usta jak do „e” a wyartykułować „y” - wymowa 
zbliżona do „y” literackiego 

Ĕĕ - (ę/en) ułożyć usta jak do „ę” a wymówić „en” - wymo-

wa zbliżona do „en” literackiego. 
Ħħ - ch/h i w niektórych przypadkach k, np. który/ħtóry 

Ïï - ji (długie „i” 

Ôô - (ło) wymawiać „ł” krótko, „o” dłużej  
Õõ - (łó) wymawiać „ł” krótko, „ó” dłużej  
Šš - (Sz’) miękkie „sz”, zbliżone wymowa do „ś” 

Ŭŭ - (łu) wymawiać „ł” krótko, „u” dłużej  

Potrącenie ze śmiertelnym skutkiem
6 grudnia popołudniu w Sułkowicach na ul. Beskidzkiej do-

szło do potrącenia ze skutkiem śmiertelnym. Kierujący samo-

chodem osobowym uderzył w mężczyznę, ten był bez szans. 

Kolejna stłuczka na feralnym skrzyżowaniu
11 grudnia na skrzyżowaniu ulic Żwirki i Wigury oraz Gło-

wackiego doszło kolejnej do kolizji. Na szczęście nikomu nic 
się nie stało, uszkodzone zostały tylko auta. W przyszłym roku 
miejsce to będzie monitorowane przez specjalną kamerę. Po-

informował nas o tym Krzysztof  Tokarz – komendant Straży 
Miejskiej w Andrychowie – który 10 grudnia był gościem Ra-

dia Andrychów. Jak powiedział komendant, to skrzyżowanie 
jest szczególnie feralne i wciąż dochodzi tam do kolizji. Dla-

tego znalazło się na liście miejsc niebezpiecznych, wymagają-

cych stałego nadzoru wizyjnego. W projekcie rozbudowy mo-

nitoringu gminnego zaplanowano umieszczenie tam wysokiej 
jakości kamery, która będzie miała pole widzenia 360 stopni. 

Za dużo na liczniku
W niedzielne popołudnie 15 grudnia w Andrychowie „wpadł” 
kierujący audi, u którego policyjny miernik wskazał 104 km/h. 
Ponadto, jak się okazało, wadowiczanin nie posiadał prawa jaz-

dy. W związku z powyższym został ukarany mandatem za brak 
uprawnień do kierowania pojazdami oraz przekroczenie pręd-

kości. Za dużo na liczniku miał również kierowca seata, który 
w Targanicach, jechał z prędkością 103 km/h. Tym samym 
przekroczył dopuszczalną prędkość o 53 km/h. W związku 
z popełnionym wykroczeniem kierowca seata został ukarany 
mandatem, punktami karnymi, a także zostało mu zatrzymane 
prawo jazdy na trzy miesiące. 

Za szybko!
16 grudnia o godzinie 11.20 w Bulowicach na ulicy Bielskiej 
doszło do poważnej kolizji drogowej. Jak ustalili policjanci 
75-letni mieszkaniec Kęt, kierując samochodem marki Toyota 
zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie uderzył w bok sa-

mochodu ciężarowego marki Volvo, którym kierował miesz-

kaniec Wadowic. Po uderzeniu w tira toyota zjechała z jezd-

ni i uderzyła w przydrożne drzewo. W wyniku zdarzenia 
żaden z kierowców nie doznał poważniejszych obrażeń ciała, 
w związku z tym sprawca kolizji został ukarany mandatem 
i punktami karnymi. Jak tłumaczył mieszkaniec Kęt, powo-

dem dla którego zjechał na przeciwległy pas ruchu był fakt, iż 
oślepiło go słońce. Policjanci z wadowickiej drogówki zatrzy-

mali do kontroli drogowej kierującego volkswagenem, który 
w Wieprzu pędził z prędkością 117 km/h, przy obowiązują-

cym ograniczeniu prędkości do 50 km/h. Kierowca volkswa-

gena (mieszkaniec gminy Wieprz) w związku z popełnionym 
wykroczeniem został ukarany mandatem, punktami karnymi, 
a także zostało mu zatrzymane prawo jazdy, które będzie mógł 
odzyskać za trzy miesiące. Pamiętajmy, że nadmierna pręd-

kość to jedna z głównych przyczyn śmiertelnych wypad-

ków drogowych! 

Złodziej szlifierki zatrzymany
16 grudnia Komisariat Policji w Andrychowie został powia-

domiony przez właściciela jednej z firm budowlanych o przy-

właszczeniu szlifierki kątowej wartej blisko 2000 złotych. 
Według przekazanych przez zawiadamiającego mężczyznę 
informacji, sprzęt zniknął z budowy na terenie gminy Andry-

chów, gdzie obecnie są wykonywane prace budowlane przez 
kilka firm. Dzięki szybkiej reakcji kryminalnych, sprawca jesz-

cze tego samego dnia został ustalony i zatrzymany. Okazało 
się, że jest nim jeden z pracowników innej firmy, która także 
świadczy usługi budowlane na terenie tej budowy. Podczas 
przeszukania miejsca zamieszkania 31-latka, policjanci ujawnili 
przywłaszczony sprzęt, który wróci do właściciela. Mieszka-

niec gminy Andrychów usłyszał zarzut przywłaszczenia, do 
którego się przyznał. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 
lat 3. 

Pożar sadzy w kominie w Roczynach
22 grudnia 2019 roku ok. godz. 15:00 Strażacy z OSP w Ro-

czynach zostali wezwani do pożaru sadzy w kominie w Roczy-

nach przy ul. Podgórskiej. Akcja trwała do godzin wieczor-
nych.

Często pożary sadzy spowodowane są zaniedbaniami 
przez użytkowników kominów. Podstawowym i najważ-

niejszym błędem jest brak czyszczenia przewodów dy-

mowych.

Alarm czujki przeciwpożarowej na Brzezince
25 grudnia 2019 roku o godzinie 4:35 strażacy z OSP Targa-

nicach Dolnych dostali wezwanie do załączonej czujki prze-

ciwpożarowej w budynku przedszkola na Brzezince przy ul. 
Słonecznej. Po sprawdzeniu budynku nie stwierdzono źródła 
pożaru.
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Wydarzenie uświetnił recital Anny Mysłajek, której na scenie 
towarzyszył Sebastian Adamczewski. W roli prowadzących 
koncert wystąpili Lucyna Migdałek z CKiW w Andrychowie 
oraz Rafał Fujawa – wnuk patrona Konkursu. Zwycięzcy zostali 
wyłonieni w trakcie piątkowych przesłuchań (6 grudnia), w któ-

rych wzięło udział 98 recytatorów reprezentujących 22 placówki 
kulturalne i oświatowe z naszego regionu oraz wielu zgłoszeń in-

dywidualnych. Jury w składzie: Iwona Karczmarek, Ewelina 
Paćko, Karolina Buda, Jerzy Górka oraz ks. Dariusz Male-

żyna nie miało łatwego zadania. Dzieci i młodzież biorący udział 
w konkursie reprezentowały bardzo wysoki poziom. Oceniane 
były m.in.: wrażenia artystyczne, zaangażowanie – uczucia, emo-

cje oraz dobór tekstów. Występy były pełne emocji i dostarczyły 
odbiorcom wielu wzruszeń. 

Główną nagrodę XXVII Konkursu Recytatorskiego Poezji Reli-
gijnej im. Jana Fujawy – Grand Prix, ufundowaną przez Rodzinę 
Pana Jana Fujawy zdobyła Karolina Wawrzesziewicz z Wiej-
skiego Domu Kultury w Sułkowicach-Łęgu.
Pełna lista nagrodzonych na radioandrychow.pl

Sponsorzy XXVII Konkursu Recytatorskiego Poezji Religij-
nej im. Jana Fujawy: 
Rodzina Pana Jana Fujawy 

Rada Rodziców Zespołu Szkół Samorządowych w Targanicach 

Sołtys Targanic Adam Kowalczyk z Radą Sołecką Targanic oraz 
Urząd Miejski w Andrychowie 

Ksiądz Proboszcz parafii pod wezwaniem Nawiedzenia Naj-
świętszej Maryi Panny w Targanicach – Dariusz Mależyna 

Rodzina Państwa Sordyl – Hotel & SPA Kocierz i Piwnica 
Rycerska 

Anna i Tomasz Jaworowscy 

Ludowy Klub Sportowy Halniak  
Ochotnicza Straż Pożarna w Targanicach Górnych 

Andrzej Powroźnik 

Jadwiga i Paweł Bajak 

Katarzyna Mikurda 

Teresa i Paweł Kudłacik 

oraz anonimowi darczyńcy
ap   Fot. Anna Piotrowska

XXVII edycja prestiżowego konkursu recytatorskiego za nami

W niedzielę – 8 grudnia – w Wiejskim Domu Kultury w Targanicach odbył się finał XXVII Konkursu Recytatorskiego 
Poezji Religijnej im. Jana Fujawy. Jak w minionych latach sala wypełniona była po brzegi.

Poprosił nas także, abyśmy zaapelowali do osób odpowiedzialnych za 
utrzymanie szlaków i ich oznakowanie o naprawę zniszczonego. Na tym 
nie koniec. Ten sam czytelnik zgłasza fakt, że na zielonym szlaku pomiędzy 
przełęczami U Panienki a Kaczyńską znajdują się powalone przez wiatr 
drzewa. To może być pułapka szczególnie dla rowerzystów, zwłaszcza lu-

biących szybką jazdę.

jd   Fot. Czytelnik

Zniszczenia, powalenia...

Na szlakach Beskidu Małego niestety niektóre znaki informacyjne 
znajdują się w opłakanym stanie. Na dowód tego, czytelnik Nowin 
Andrychowskich przesłał nam zdjęcie.
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wokół nas

Nie ulega bowiem wątpliwości, że Frysiowie należą do tych ro-

dzin, które miały ogromny wpływ na historię Andrychowa. Ko-

jarzeni przede wszystkim z najstarszym działającym po dziś dzień 
zakładem piekarskim w mieście, bynajmniej nie ograniczali się do 
działalności zawodowej. Frysiowie uczestniczyli w lokalnym ży-

ciu samorządowym – zasiadali w Radzie Miejskiej, a Franciszek 
starszy i Franciszek młodszy pełnili kolejno funkcje burmistrza 
i wiceburmistrza Andrychowa, udzielali się także społecznie i kul-
turalnie. Poszczególni członkowie rodziny (oraz ich bliscy krew-

ni) angażowali się w działalność takich instytucji i organizacji, jak 
m.in. andrychowski cech piekarski, Ochotnicza Straż Pożarna, 
Czytelnia, Ochronka, Bank Mieszczańsko-Ludowy, Koło Pszcze-

larzy, KS „Beskid”, koło PTT (znakowali również poszczególne 
szlaki turystyczne w Beskidzie Małym), czy Towarzystwo Miło-

śników Andrychowa. Zresztą, działalność rodziny Frysiów nie-

jednokrotnie wykraczała poza granice Andrychowa.
Kilka słów uwagi należy poświęcić reżyserce i scenarzystce filmu, 
Reginie Pazdur z Fundacji Memo, która na co dzień zajmuje się 
zagadnieniami związanymi z etnologią i antropologią kulturową. 
Dla Pani Pazdur jest to już kolejny film związany z historią An-

drychowa, poprzednie dotyczyły ginących zawodów na terenie 
naszego miasta, a także twórczości mistrzyni bibułkarstwa, Pani 
Haliny Brzazgacz z Roczyn. „Rodzina Frysiów” należy do więk-

szego cyklu „Ludzie z pasją”, gdyż jak twierdzi sama twórczyni 
„w gminie Andrychów mieszka wielu interesujących ludzi, którzy 
swoje życie spędzili na terenie gminy, żyjąc z pasją niejednokrot-
nie poświęcając swój czas na działania mające na celu jej pro-

mocję i zachowanie dziedzictwa”. Po obejrzeniu filmu widzowie 
z pewnością uznają, że jest to decyzja ze wszech miar słuszna – 
wszak pasja to nieodłączny element towarzyszący działaniom po-

szczególnych członków rodziny Frysiów. Nie inaczej jest w przy-

padku osoby samego narratora, Andrzeja Frysia, który przybliża 
widzom losy swoich przodków. Pozostaje jedynie żałować, że 
w filmie brak opowieści dotyczącej bezpośrednio samego Pana 
Andrzeja, otwarte zakończenie filmu może jednak sugerować, że 

dane nam będzie jeszcze powrócić do historii rodziny Frysiów.
W wydanej w 1995 r. książce „Dwellings: A Spiritual History of  
the Living World” pióra amerykańskiej poetki i pisarki Lindy Ho-

gan, autorka pisze: "Suddenly all my ancestors are behind me. Be 
still, they say. Watch and listen. You are the result of  the love of  
thousands" („Nagle wszyscy moi przodkowie są za mną. Nie ru-

szaj się, mówią, Patrz i słuchaj. Jesteś efektem miłości tysięcy” – 
tłum. red.). Film „Rodzina Frysiów” wydaje się być doskonałym 
potwierdzeniem tych słów i również porusza kwestię znaczenia 
w życiu człowieka wiedzy na temat swoich rodzinnych korzeni. 
To właśnie towarzyszące opowiadanej na ekranie historii niezwy-

kle ciepłe emocje, tak wobec krewnych, jak i rodzinnego miasta, 
stanowią największą siłę tego obrazu. „Rodzina Frysiów” to rów-

nież cenna lekcja historii regionalnej i swoista forma podziękowa-

nia poprzednim pokoleniom tej zasłużonej rodziny, która posta-

nowiła wziąć aktywny udział w kreowaniu przestrzeni, w której 
żyła na co dzień.  
Film „Rodzina Frysiów”, współfinansowany ze środków Gminy 
Andrychów, już niedługo będzie można zobaczyć także w In-

ternecie. Tymczasem z niecierpliwością wyczekujemy kolejnego 
filmu z cyklu „Ludzie z pasją”, zastanawiając się jednocześnie, kto 
będzie bohaterem następnej opowieści…

Materiał nadesłany przez Fundację MEMO

Saga rodziny Frysiów
W sobotę 28 grudnia 2019 r. w Kinie Studyjnym Świadomego Widza w Andrychowie w obecności licznie zgromadzo-
nej widowni miała miejsce premiera wyjątkowego filmu, poświęconego historii rodziny Frysiów. Na planie filmu Re-
giny Pazdur spotkali się znawca historii Andrychowa Andrzej Fryś i historyczka Daria Rusin, by porozmawiać o losach 
poszczególnych członków tej rodziny i ich związkach z naszym miastem.
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- 30 lat minęło jak jeden dzień – mówi Paweł Łuczak, właściciel 
i zarazem prezes spółki – jubilatki. - Gdy w styczniu 1989 roku 
rejestrowałem działalność gospodarczą w Urzędzie Miejskim, to została 
wpisana pod numerem czwartym. I od tego momentu rozpoczęła się przy-
goda w branży elektroinstalacyjnej oraz elektrotechnicznej. Jak wspomi-
na założyciel firmy, lata osiemdziesiąte ubiegłego stulecia, to był 
czas, gdy sklepy świeciły pustkami. Wszystko sprzedawało się 
jak ciepłe bułeczki – od towarów spożywczych po przemysło-

we. Ogromny popyt panował także w budownictwie i branży 
elektrotechnicznej. Paweł Łuczak przygotował więc swój biz-

nesplan początkowo pod kątem współpracy z państwową firmą 
sprzętu elektrotechnicznego „Kontakt” w Czechowicach-Dzie-

dzicach, dokąd wysyłał pierwsze swoje produkty. Zatrudniał naj-
pierw kilka, potem dziewięć osób, pracujących na trzy zmiany, 
bywało, że sam prezes stawał przy maszynie. W krótkim czasie 
Pawbol zaczął także oferować swój osprzęt elektrotechniczny 
bezpośrednio na rynek. Już po dwóch latach działalności baza 
produkcyjna urosła do niemałych jak na owe czasy 500 metrów 
kwadratowych, jakie miał nowy obiekt jeszcze w poprzedniej sie-

dzibie w Sułkowicach-Bolęcinie. Nie obywało się bez trudności. 
O ile towar sprzedawał się bardzo dobrze, to kredyty bankowe, 
które umożliwiałyby rozpoczęcie kolejnych inwestycji czy zakup 
nowych komponentów albo tak jak w przypadku spółki Pawbol 
doprowadzenie nowej linii energetycznej, były niezwykle drogie. 
Odsetki wynosiły nawet 60 – 80 procent miesięcznie! Panowała 
hiperinflacja. Szczęśliwie kolejne lata przyniosły zduszenie tych 
niekorzystnych zjawisk ekonomicznych i bolęcińska, a obecnie 
andrychowska firma mogła szybko ruszyć z kolejnymi zakupami 
inwestycyjnymi. Produkcja szła pełną parą, a hitem od samego 
początku były oprawki do żarówek – ile ich wytworzono, tyle 
się sprzedawało. Poprzez czechowicką firmę były eksportowane 
do krajów byłego Związku Radzieckiego. Z czasem poszerzano 
asortyment. Ogromną popularnością cieszyły się puszki podtyn-

kowe na gniazdka, tak domowe jak i przemysłowe oraz puszki 
hermetyczne. Pawbol opierał swój rozwój na własnych zasobach 
finansowych i zewnętrznych, skorzystał też z dopłat do kredytów 
udzielanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa firmom tworzącym nowe miejsca pracy w wioskach.

Firma rozwijała się tak bardzo, że zaczęło być już dla spółki cia-

sno w Sułkowicach-Bolęcinie. - Mając doświadczenie i wizję rozwoju 
firmy oraz rozwoju rynku, który konsumował nasze produkty, przewidując 
to, co dziać się będzie za dwa, cztery czy sześć lat, miałem pełną świadomość, 
że te powierzchnie magazynowe, produkcyjne i biurowe są już niewystar-
czające – wspomina właściciel. - W związku z tym zakupiliśmy tereny 
przy ulicy Batorego koło byłego Zakładu Energetycznego. Tam w latach 2007 
– 2008 rozpoczęliśmy budowę obiektu produkcyjno-magazynowo-biurowego 
o powierzchni 5500 metrów kwadratowych. Już wtedy było jednak wiadomo, 
że dla naszego burzliwego rozwoju i ten obiekt nie wystarczy, by spełniać ocze-
kiwania naszych klientów i zaspakajać popyt. W 2013 roku podjąłem zatem 
decyzję o zakupie kolejnych gruntów w Zatorze, w Krakowskim Parku Tech-

nologicznym. Pawbol rozpoczął działalność w Zatorze w 2018 roku, 
gdzie posiada spory obiekt produkcyjno-biurowy. Mieści się tam 
również firmowe Biuro Badawczo-Rozwojowe. Na tym jednak nie 
koniec, gdyż na terenie zatorskiego KPT powstaje kolejny obiekt 
tj. hala produkcyjno-magazynowa o powierzchni około 5 000 me-

trów kwadratowych. Na tamtym terenie obowiązują korzystniejsze 
dla przedsiębiorców warunki podatkowe niż w strefie andrychow-

skiej. Na razie 85 proc. produkcji Pawbolu pochodzi z zakładu 
w Andrychowie, a 15 proc. z Zatora. Te proporcje będą się zmie-

niać, choć siedziba spółki pozostanie w naszym mieście. Firma 
ma rozbudowaną sieć handlową, również za granicą. Eksportuje 
swoje produkty do 28 krajów, najwięcej na rynki europejskie (23), 
ale pojawili się też odbiorcy z tak egzotycznych regionów jak Cu-

racao na Karaibach. Obecnie Pawbol zatrudnia 220 – 230 osób. 
Spółka może pochwalić się licznymi nagrodami w zakresie przed-

siębiorczości i innowacyjności. Statuetek i dyplomów znajdujących 
się w gabinecie właściciela nie sposób zliczyć. Firma, co ważne, 
wspiera działalność kulturalną jak choćby imprezy Stowarzyszenia 
Gospodyń Wiejskich, a także sportową klubów piłkarskich. 30-le-

cie firmy świętowano we własnym gronie, a zaproszeni na impre-

zę byli wszyscy pracownicy oraz renciści i emeryci wywodzący się 
z Pawbolu. Jak podkreśla prezes Paweł Łuczak, załoga była i jest 
największym skarbem firmy. Bez tych wielu osób i ich zaangażowa-

nia nie byłoby dzieła w postaci firmy.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga 

Pawbol: 30 lat minęło jak jeden dzień
Spółka Pawbol świętowała w 2019 roku jubileusz 30-lecie powstania. Firma, specjalizująca się w produkcji osprzętu 
elektrotechnicznego, rosła przez te lata w siłę jak na drożdżach. I rośnie nadal, szykując kolejne spore inwestycje...

Pomysłodawcami i realizatorami akcji była 
48 Drużyna Wędrownicza „Północ” im. 
Sophie Scholl działająca przy Hufcu ZHP 
Andrychów. Harcerze celowo zaplanowali 
projekt w okresie świątecznym, kiedy to 
marnuje się najwięcej jedzenia. Suto za-

stawione stoły uginają się pod ciężarem 
smakołyków, których nie jesteśmy w stanie 
spożyć. Okazało się to strzałem w „dzie-

siątkę”. - W czasie trwania Jadłodzielni żywność 

przyniosło 80 osób. Najczęściej dzielono się: ciastem, wędlinami, daniami jednogarnkowymi typu fasolka 
czy żurek – mówił w studiu Radia Andrychów wolontariusz Piotr Szczurkowski z 48 Dru-

żyny Wędrowniczej „Północ”. - Według naszych statystyk z potraw skorzystało ponad 50 osób. 
Sukces grudniowej akcji stał się motorem napędowych dla organizatorów. Kolejna edycja 
Jadłodzielni zorganizowana zostanie na Wielkanoc. Partnerem akcji był Zespół Obsługi 
Mienia Komunalnego, który odpowiadał za budynek dworcowy. Lodówkę udostępniła 
Firma Handlowa Krzysztof  Talar z Andrychowa.

ap   Fot. Piotr Szczurkowski

Grudniowa Jadłodzielnia za nami
W okresie świątecznym od 25 do 29 grudnia 2019 r. poczekalnia dworca autobusowego w Andrychowie zamieniła 
się w Jadłodzielnię – miejsce, do którego każdy mógł przyjść i przynieść dla innych jedzenie. Ze społecznej lodówki 
mogły korzystać osoby niezamożne oraz takie, które były w danej chwili głodne.

Wszystkim, którzy przesłali naszej redakcji życzenia świąteczne i noworoczne składamy serdeczne podziękowania.

Redakcja
Życzenia przekazali nam:
Towarzystwo Miłośników Andrychowa; Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Andrychów; Dyrekcja, Pra-

cownicy i Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach; Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy 
i Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2; Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy oraz Uczniowie Szkoły Pod-

stawowej nr 4; Dyrektor i Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Wadowicach; Prezes Zarządu PSS „Społem 
w Andrychowie Anna Rychter; Prezes MKS Andrychów Zbigniew Marek; przedszkolaki z Inwałdu wraz z opie-

kunką Barbarą Rusin; Dyrektor, Pracownicy i Wychowankowie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie; Sto-

warzyszenie „Dać Szansę” w Wadowicach; Nadleśniczy Nadleśnictwa Andrychów Jerzy Potocki (w imieniu całej 
załogi); Prezes Biura Promocji i Wystaw „Astra” Eugeniusz Kropka. 

Dziękujemy za życzenia!
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„W środku i na zewnątrz, do siebie i do innych, opowiadać każdą sytuację, 
nazywać każdy stan; szukać słów, przymierzać je, ten bucik, który zmie-
nia cudownie kopciuszka w królewnę. Przesuwać słowa jak żetony, którymi 
obstawia się numery w ruletce. Może tym razem się uda? Może się wygra?”

Od kilkunastu lat spotykam się w tym miejscu z Państwem, żeby 
opowiadać sytuacje, nazywać stany, szukać słów… Przesuwam słowa jak 
żetony. Czasem ktoś zadzwoni, ktoś napisze, przytuli się… To zna-

czy, że się udało trafić słowem w sedno: w myśl lub w duszę. Dzię-

kuję za odzew i dziękuję, że towarzyszycie mi w tym opowiadaniu, 

nazywaniu i szukaniu. Jesteście moimi powiernikami. Dzięki dowo-

dom Waszej obecności, głębiej doświadczam swojego JESTEM. 
Choćby teraz, gdy rozmyślam o tym najważniejszym i najdziwniej-
szym słowie świata... 

Dlaczego najdziwniejsze? Tego jeszcze nie wiem. Może jakieś 
nowe doświadczenie naprowadzi mnie na trop zrozumienia. 
A czy najważniejsze? Kurcze… chyba TAK. Raczej… na pewno 
TAK.
JESTEM… Dla kogoś może być tylko czasownikiem w pierw-

szej osobie liczby pojedynczej. Dla drugiego – formą meldunku. 
Dla mnie – jest uczuciem, w którym skupia się i radość istnienia, 
i jego sens. 
Czyli coś, co Wiesław Myśliwski zawarł w stwierdzeniu, że życie to 
rzecz gustu; jednym się podoba i chętnie żyją, a drudzy muszą. 
Mnie się podoba…
Choćby wtedy, gdy piję kawę w towarzystwie muzyki Chopina 
lub miłej mi osoby. Tę samą radość znajduję, gdy wyleguję się 
na szczycie Potrójnej gapiąc się w niebo raz bezchmurne, raz 
zabazgrane cumulusami. Zaś w słowach 86-letniej pani Heleny: 
„Warto było żyć tak długo, żeby cię poznać” – wybrzmiewa sens 
owego „Jestem”. 

Żeby poczuć swoje „Jestem”, trzeba je czasem prowokować, 
pobudzać, wyciągać za uszy z wygodnego fotela, z ciepłego domu. 
Dlatego, gdy tylko usłyszałam, że 10 grudnia, na wrocławskim 
Rynku odbędzie się transmisja z uroczystości wręczenia Nagrody 
Nobla Oldze Tokarczuk, wsiadłam w poranny pociąg do stolicy 
Dolnego Śląska. Chciałam przeżyć tę uroczystość wśród „ludzi 
księgi”. 
Staram się odwiedzać doroczne Targi Książki odbywające się 
końcem października w Krakowie. Wobec danych, że tylko trzy-

dzieści parę procent Polaków czyta książki, panujący tam tłok 
niezmiennie mnie dziwi i raduje. Czuję się wtedy, jakbym była 
wśród swoich. 
Dla tego samego uczucia miałam ochotę spędzić wtorkowe po-

południe na Rynku we Wrocławiu. Wśród swoich.
Chciałam też wpisać do księgi, która zostanie przekazana Pani 

Oldze, podziękowanie za „Biegunów”. A ściślej, za parę zdań ze 
strony 200 - immanentną część mojego „Jestem”.

„Mówić, łapać ludzi za rękaw, kazać im siadać naprzeciwko i słuchać. 
Potem samemu zamieniać się w słuchacza dla ich „mówić, mówić”. Czy nie 
powiedziano: Mówię, więc jestem? Mówi się, a więc się jest?”

Trochę podróżuję po świecie. Sensem i wartością tych podróży 
są spotkania i rozmowy z Innym. Ciekawi mnie co on myśli i jak 
myśli. Zadziwiają mentalne różnice.
Więc siadam naprzeciwko i słucham: poszerzam horyzonty, koryguję 
pojęcia, wzbogacam siebie. Te same korzyści dają mi interperso-

nalne kontakty z „Nowinowymi” bohaterami wywiadów. Lokalne 

Ja jestem. Ty jesteś?
Wśród wielu mądrych zdań wygłoszonych przez Olgę Tokarczuk podczas Mowy Noblowskiej, padło i takie: JESTEM – to 
najważniejsze i najdziwniejsze słowo świata! Mierzę się z nim kolejny dzień. Bo to zdanie – wyzwanie; zdanie – wyznanie.

mikroczasopismo ma dla mnie makroznaczenie. To dzięki niemu mogę cza-

sem stanąć oko w oko z czyimś życiem… z 97 - letnim panem Ryszardem 
Demelem z Padwy, twórcą witraży refrakcyjnych czy z 95 - letnią panią Mo-

niką Pająk z Andrychowa, która żyje książkami… Z chwilą, gdy zamykam 
drzwi mieszkania takich osób, otwierają się inne drzwi; drzwi do mojego 
„Jestem”. 
To „Jestem” jest sumą spotkań i rozmów, zachwytów i zadziwień, błędów 
i konsekwencji z nich wynikających. Jest sumą przeczytanych książek albo 
raczej… ważnych słów w nich znalezionych i myśli im poświęconych. To 
wszystko składa się na merytoryczny fundament tego „Jestem”, który nieja-

ko upoważnia do owego „mówić”. Więc mówię. Więc jestem.

Przez Nowy Jork, Szanghaj, Berlin dotarła do Wrocławia wystawa „Michał 
Anioł z bliska”. Oryginalnej wielkości freski z Kaplicy Sykstyńskiej zostały 
przeniesione na płótna i wystawione w kościele św. Krzyża. Ucieszyła mnie 
okazja ich zobaczenia. Przez pomyłkę, zamiast do tego kościoła, weszłam 
do innego. Stała tam kolejka ludzi. Myślałam, że po bilety na wystawę. Oka-

zało się, że do spowiedzi. Ksiądz siedział w konfesjonale przypominającym 
śliczny, rzeźbiony domek z piernika, do którego, przez wąskie drzwiczki 
wchodzili grzesznicy. Jakże mu zazdrościłam, że mógł zamienić się w słuchacza 
dla ich „mówić, mówić”. Zastanawiało mnie, czy w jego „słuchać” była ta sama 
ciekawość, która byłaby we mnie. Czy „słuchał” bardziej z obowiązku czy 
bardziej z chęci leczenia słowem poranionych grzechem dusz?   
Nie pamiętam kiedy ostatnio się spowiadałam. Zniechęcił mnie do tego 
ksiądz, który nadał mojej spowiedzi formę wywiadu na temat życia seksual-
nego młodej dziewczyny jaką wtedy byłam. Ponadto postanowiłam sobie, 
że jeśli kiedyś kogoś skrzywdzę, patrząc tej osobie w oczy, poproszę o wy-

baczenie. Moim zdaniem, to o wiele trudniejsze niż wyszeptać tę krzywdę 
do ucha nieznanemu człowiekowi, choć rola i szata do tego go upoważnia. 
„Moim zdaniem”… No właśnie. Świadomość swojego „Jestem” daje nam 
odwagę do posiadania własnego zdania, do patrzenia na świat swoimi oczy-

ma i swoim rozumem. Wreszcie, do wyboru spowiednika, w którego roli 
może się sprawdzić tak przyjaciółka, jak i Czytelnik.

„Nie zostawiać żadnych nie wyjaśnionych, nie opowiedzianych sytuacji, żadnych za-

mkniętych drzwi; (…) Nie wstydzić się żadnego upadku, żadnego grzechu. Grzech opo-
wiedziany zostaje odpuszczony. Opowiedziane życie – zbawione.”

Bronnie Ware – australijska pielęgniarka opiekująca się umierającymi ludź-

mi zadawała im przed śmiercią to samo pytanie: Czego najbardziej żałują 
w swoim życiu? Odpowiedź, która pojawiała się najczęściej, brzmiała tak: 
- Żałuję, że nie miałem więcej odwagi, by żyć zgodnie ze sobą, a nie z oczekiwaniami 
innych ludzi.

Jeszcze parędziesiąt linijek temu nie rozumiałam, dlaczego Olga Tokarczuk 
uznała „Jestem” za najdziwniejsze słowo świata. Cytowane przez Bronnie 
Ware  słowa pozwalają mi się domyślić… 
Bo przecież każdy(!) „Jest”, ale czy każdy(!)o tym wie? Czy każdy potrafi 
postawić akcent na „Być”? Czy każdy ma odwagę, by „Być”?

Jadwiga Janus

Aha, jeszcze jedno. Gdy jesteśmy świadomi swojego „Jestem”, nie musimy 
wstawać z kolan. Bo nie ma takiej siły, która zmusiłaby nas, żeby na nie paść. 
Chyba, że padniemy z własnej woli!

*Cytaty pochodzą z książki O. Tokarczuk – „Bieguni”

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejem-

skie Światło Pokoju od 29 lat. Tradycją stało się, że 
ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów i prze-

kazuje je dalej, rozprzestrzeniając pokój i braterstwo. 
Sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju towarzyszy 
hasło przewodnie, które w tym razem brzmi: „Światło, 
które daje moc”. Od 26 lat, czyli od początku Wigilij-
nego Dzieła Pomocy Dzieciom, Światło przekazywa-

ne jest na świecy Caritas. BŚP oraz świeca Caritas, to 
nieodłączne elementy Wigilii w Polsce. Płomień, który 
jest symbolem braterstwa, jedności i pokoju oraz świe-

ca, która daje szansę na lepszą przyszłość dzieciom 
z potrzebujących rodzin – to właśnie te akcje, które 
dają moc. 

phm. Maja Pawińska,
Hufiec ZHP Andrychów

Foto: Alan Stachurski

Betlejemskie 
Światło Pokoju 
w Andrychowie!
W niedzielę, 15 grudnia, reprezentacja Hufca 
ZHP Andrychów odebrała z Krakowa Betlejem-
skie Światło Pokoju, tym samym rozpoczynając 
andrychowską Sztafetę Światła.  Skauci roznosili 
betlejemski Ogień do urzędów, instytucji, pa-
rafii, szkół, placówek i wszędzie tam, gdzie jest 
potrzebny. 

Audycje historyczne 

    w każdą środę o 12.00
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Znajdujący się na skrzyżowaniu ul. 
Beskidzkiej z Tkacką skład opałowy 

„Janex” należy do najstarszych w mieście. 
Od trzydziestu lat prowadzi go rodzina 
Cholewów. Najpierw węglem handlo-

wał Jan z żoną Janiną, od 2013 roku ich 
syn Waldemar z żoną Joanną. Każdy rok 
z minionych sześciu przynosi interesujące 
zmiany; choćby w świadomości klienta. 
Należy wątpić, że pan Jan był kiedyś prze-

pytywany przez klienta z kaloryczności, 
zasiarczenia czy zapopielenia węgla jak 
przepytywany jest teraz pan Waldemar. 
Pan Jan rozwijał swój biznes przez 24 lata. 
Wszystko wskazuje na to, że do jego syna 
należeć będzie jego zwinięcie… 
- Analizując wyniki finansowe, biorąc rok do 
roku, jasno widać, że jest bardzo duża ten-

dencja spadkowa w sprzedaży węgla – mówi 
Waldemar Cholewa. Kierując się ekono-

mią, rozpoczął więc działalność usłu-

gową w całkiem innej branży. Trudno 
mu znaleźć czas na dłuższą pogawędkę, 
dlatego do rozmowy deleguje swą prawą 
rękę, żonę Joannę i to z nią rozmawiam 
o nieznanych dotąd trendach w handlu 
węglem.

- Pani Joanno, czy na składzie wę-

glowym odczuwalne jest ocieplenie 
klimatu?
- Oczywiście, że tak. Ale nie jest to głów-

ny czynnik spadku sprzedaży węgla. 
Zima przesunęła się w czasie. Klienci, 
którzy mają piece węglowe i tak go kupu-

ją i tak go wypalają. Może kupują w gra-

nicach tony mniej, ale kupują.
Od ponad roku obserwujemy odwróce-

nie trendu, głównie za sprawą ekologii. 
Odchodzi się od węgla ze względu na to, 
że na popularności zyskują piece gazowe. 
Przeważnie takie  instaluje się w nowobu-

dowanych domach. Zwłaszcza, że moż-

na pozyskać na nie dotację.
- Dotowane są też piece zasypowe, 
więc ich użytkownicy muszą trafić do 
składu takiego jak wasz. Czy to wpły-

nęło na asortyment, którym handlu-

jecie?
- Bardzo dużo klientów przeszło na 
piece zasypowe więc wzrosło zapotrze-

bowanie na ekogroszek. Młodzi kupują 
miały i ekogroszki, klienci starszego po-

kolenia – orzech. Mułem i flotem już nie 
możemy handlować, bo zostały wycofa-

ne ze sprzedaży.

- Ile, przeciętnie, sprzedajecie opału 
na gospodarstwo domowe?
- Ta ilość zależy od wielu czynników. Je-

śli dom jest zmodernizowany – to klienci 
przeciętnie kupują po 2 – 3 tony na sezon 
grzewczy, jeśli starszy, to 5 – 6 ton.
- Skąd pochodzi węgiel, którym han-

dlujecie? Pytam dlatego, że media 
informują o rekordowym imporcie 
węgla z Rosji. Niższa cena (o 40%) 
sprawia, że do Polski sprowadza się 
go także z Kolumbii, Mozambiku, 
nawet Australii.   
- Na naszych składach, tym w Andry-

chowie i tym w Targanicach jest głównie 
węgiel z polskich kopalń. Mamy też swo-

je wyroby. Dysponujemy maszyną, która 
przerabia groszek na ekogroszek lub na 
miał. Później oddajemy próbki do bada-

nia w laboratorium AZPB, żeby spraw-

dzić czy spełniają obowiązujące normy. 
Ale przygodę z węglem z Rosji też zali-
czyliśmy.
- Proszę opowiedzieć o tej przygo-

dzie.
- Sprowadziliśmy węgiel z Rosji w po-

czątkowej fazie boomu. I jakoś to się nie 
sprawdziło. Jak klienci słyszeli, że to wę-

giel z Rosji, to od razu reagowali, że nie 

Wiosna w zimie czyli o tym, czy opłaca się handlować węglem

Kalendarz wskazuje 18 grudnia 2019 roku, termometr – 18 stopni na plusie. A my udajemy się do składu opałowego, 
nie po to, żeby kupić węgiel na zimę, ale po to, by zapytać o wpływ zmian klimatycznych na ruch w interesie. I dowie-
dzieć się, czy w ogóle handel „czarnym złotem” jest jeszcze opłacalny?

chcą „ruskiego węgla”, wolą nasz orzech; z Piasta, z Pol-
ski. Cenowo nie różniły się wiele, może 20 – 30 zł na to-

nie. Teraz przychodzą i pytają, bo słyszeli, że „podobno 
ten ruski jest dobry”.
- Z tego, co pani mówi, klient zwraca uwagę na kraj 
pochodzenia węgla. Co jest jeszcze dla niego ważne?
- Mamy do czynienia ze świadomym klientem. Pyta on 
także o kaloryczność, zapopielenie, zasiarczenie, podziar-
no, wilgotność. 
Od tego roku wszedł obowiązek wydawania certyfikatu 
do zakupionego węgla, gdzie muszą znajdować się wszyst-
kie dane.
- Wiem, że w razie kontroli gospodarstwa domowego 
ogrzewanego piecem węglowym, Straż Miejska wy-

maga takich certyfikatów. 
- I my je wydajemy.
- Pamiętam taki czas, że aby zaopatrzyć się na zimę 
w opał, trzeba było odwiedzić skład parokrotnie, do-

pytywać kiedy będzie dostawa i jej pilnować. Teraz 
czytam, że polski węgiel zalega na przykopalnianych 
składowiskach, a to ze względu na rekordowe ilości 
importu tańszego węgla. Czy macie jakieś problemy 
z zaopatrzeniem?
- Kiedyś, a było to w latach 2010 – 2013, faktycznie jeź-

dziło się po węgiel i czekało na niego w kolejce po parę 
dni prowadząc pod kopalnią koczowniczy tryb życia. Te-

raz dłuższego oczekiwania na załadunek towaru raczej nie 
ma, chyba, że zdarzy się jakiś wypadek na kopani i w jego 
wyniku nastąpi przestój. 
Różnica polega też na tym, że kiedyś węgiel kupowaliśmy 
bezpośrednio na kopalni, teraz – od pośredników, których 
nie wiadomo ilu jest po drodze. 
- Za pośrednictwem pośredników, porozmawiajmy 
zatem o cenach. 
- Od 2013 roku węgiel jest zdecydowanie droższy. Szcze-

gólnie węgiel do pieców zasypowych. W 2013 roku miał 
był po 320 – 350 zł. Zatem, w granicach mułu można 
było kupić miał. Teraz jest w cenie węgla, czyli w grani-
cach 700 zł. Kiedyś było niemal normą, że na wiosnę cena 
węgla spadała. Można było zaoszczędzić nawet 150 zł na 
tonie. W tej chwili nie ma reguły. Nie ma skoków ceno-

wych. Jeśli się zdarzy, to max 50 zł różnicy.
- Wnioskuję z naszej rozmowy, że ekonomia, ekolo-

gia i klimat nie wróżą lepszego jutra składom opało-

wym takim jak wasz, choć stoi za nim historia.  
- Też to obserwujemy. W stosunku do zeszłego roku 
sprzedaż węgla była o 30% niższa. Największy przeskok 
zanotowaliśmy właśnie na przestrzeni 2018/2019 roku. 
W wyniku zmian jakie się dokonują w ostatnich latach: 
od klimatycznych po ludzką świadomość, szacujemy, że 
jeszcze dwa, może trzy lata i handel węglem przestanie 
się opłacać.  
- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Jadwiga Janus

Od kilku lat Gmina Andrychów realizuje rozmaite programy dotujące 
wymianę systemów ogrzewania budynków mieszkalnych na proeko-

logiczne. Dane, które pozyskaliśmy w Wydziale Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa UM ukazują zaledwie część skali zmian, bo do-

tyczą tylko dotowanych wniosków. Niemniej, stanowią swego rodzaju 
post scriptum do rozmowy przeprowadzonej z panią Joanną Chole-

wą reprezentującą skład opałowy „Janex” i pokazują zmianę trendów 
oraz preferencji andrychowian dotyczących wyborów pomiędzy wę-

glem a gazem.

JJ

Węgiel vs gaz

W urzędowych zestawieniach znajdujemy takie oto 
dane:
Rok 2017 – udzielono dotacji do wymiany 104 sztuk 
systemów ogrzewania. 
W liczbie tej zawiera się: 61 nowoczesnych kotłów 
węglowych, 39 pieców gazowych, 3 kotły na bioma-
sę, 1 pompę ciepła.

Rok 2018 – udzielono dotacji do wymiany 205 sztuk 
systemów ogrzewania. 
W liczbie tej zawiera się: 63 nowoczesne kotły wę-
glowe, 135 pieców gazowych, 7 kotłów na biomasę.

Rok 2019 – udzielono dotacji do wymiany 61 sztuk 
systemów ogrzewania. 
W liczbie tej zawiera się: 1 nowoczesny kocioł wę-
glowy, 56 pieców gazowych, 2 kotły na biomasę,  
1 pompa ciepła, 1 podłącz do sieci cieplnej.
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Stanisław Zygmuntowicz urodził się w 10 czerwca 1880 r. 
w Białce Tatrzańskiej. Z zawodu był urzędnikiem skarbowym, 

w latach 1902 – 1912 pracował w Urzędzie podatkowym w Ma-

kowie. Niedługo przed wybuchem I wojny światowej, między 
rokiem 1912 a 1913 r., rozpoczął pracę jako asystent w Urzędzie 
podatkowym w Andrychowie. Zgodnie z informacją zamieszczo-

ną w „Szematyzmie Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem 
Księstwem Krakowskiem” na 1913 r. właśnie w tym okresie zo-

stał odznaczony Krzyżem Jubileuszowym za służbę publiczną. 
Tuż przed II wojną światową pracował w Urzędzie podatkowym 
w Wadowicach.
Z Andrychowem Zygmuntowicz był związany jednak już wcze-

śniej, a to za sprawą swojej żony Władysławy (1885 – 1975), która 
była córką Piotra Frysia i Agnieszki z Gieruszczaków Frysiowej, 
właścicieli założonej w 1877 r. w Andrychowie piekarni parowej. 
Małżeństwo doczekało się trójki dzieci: Marii (która później wy-

szła za Czesława Panczakiewicza), Władysława i Zofii.
Oprócz pracy zawodowej i związków rodzinnych trzeba koniecznie 
wspomnieć także o działalności społecznej Stanisława Zygmunto-

wicza, która była nader aktywna. Był on działaczem samorządo-

wym – w latach 1927 – 1934 zasiadał w andrychowskiej Radzie 
Miejskiej, należał ponadto do Komitetu Honorowego i Komite-

tu Wykonawczego obchodów 20-lecia Związku Inwalidów Wo-

jennych RP, które odbyły się w Andrychowie 15 sierpnia 1939 r. 
Udzielał się również 
w miejscowych or-
ganizacjach: był 
członkiem „Czy-

telni”, przewodni-
czył Wadowickiemu 
Związkowi Pszcze-

larskiemu, założył 
też w 1936 r. Koło 
Pszczelarzy w An-

drychowie (temat po-

ruszony został w ar-
tykule, który ukazał 
się w Nowinach 
Andr ychowsk ich 
w sierpniu br.). Sta-

nisław Zygmunto-

wicz był człowiekiem 
o wielu zainteresowa-

niach – oprócz, ma 
się rozumieć, pszcze-

larstwa, zajmowało 
go ogrodnictwo oraz 
malarstwo.

Wielką pasją Zygmuntowicza był wreszcie teatr amatorski, w którym 
próbował swoich sił zarówno jako reżyser, jak i autor scenariuszy 
i wreszcie aktor. Jak wynika ze źródeł, przedstawienia teatralne w An-

drychowie były rozrywką niezwykle popularną, w której chętnie brały 
czynny udział także osoby powszechnie szanowane i pełniące ważne 
funkcje publiczne. Jak wspominał w swych pamiętnikach Ferdynand 
Pachel: „Obie Czytelnie urządzały przedstawienia1 (…). Obie mie-

wały większe sale, w których stały bilardy i czytywano gazety. Tam 
też budowano prowizoryczne sceny lub urządzano zabawy”. Wiado-

mo również, że „Czytelnia Polska” uzyskała zgodę na organizowanie 
spektakli w sali posiedzeń Rady Miejskiej. Niektóre z przedstawień 

1. Mowa o dwóch czytelniach, które istniały niegdyś w Andrychowie: 
w 1882 r. powstała „Czytelnia”, która miała swoją siedzibę przy ul. Kra-
kowskiej 81, natomiast założona w 1894 r. „Czytelnia Polska” mieściła się 
przy Rynku 27. W 1919 r. obie instytucje zostały połączone w „Czytelnię 
Mieszczańską, która mieściła się przy ul. Krakowskiej 39; por. J. Janus, An-
drychów. Sceny z życia miasta, Andrychów 2018, s. 258-263.

„Kochanemu reżyserowi wdzięczni amatorzy”

13 stycznia 2019 r. minie 53. rocznica śmierci Stanisława Zygmuntowicza (zm. 1966). Jest to doskonała okazja do 
przypomnienia postaci tego zasłużonego andrychowskiego społecznika, a jest o czym opowiadać, bo Zygmuntowicz 
był człowiekiem o wielu zainteresowaniach. Jednym z nich był teatr.

urządzano w związku ze zbiórką na określony cel. Tak było cho-

ciażby w przypadku „Komedii o człowieku, który redagował Pismo 
Rolnicze” Marka Twaina2, wystawionej w andrychowskiej „Czytelni” 
4 października 1925 r. na rzecz Ligi Obrony Powietrznej Państwa. 
Inne spośród wyreżyserowanych przez Zygmuntowicza spektakli to 
m.in. „Sublokatorka” Adama Grzymały-Siedleckiego (1927), „Go-

belin” Władysława Jastrzębca-Zalewskiego (1933), czy „Fruwająca 
dziewica” F. Arnolda i E. Bacha (1933).
Stanisław Zygmuntowicz jako reżyser teatralny-amator z pew-

nością odniósł sukces. Dowodzi tego popularność andrychow-

skich spektakli, jak również wdzięczność i sympatia, jaką darzyli 
go aktorzy, którzy z nim pracowali. W zbiorach Izby Regionalnej 
Ziemi Andrychowskiej przechowywane są dwie pamiątki, jakie 
otrzymał Zygmuntowicz w dowód uznania za pracę reżyserską. 
Pierwsza to reprodukcja obrazu Jana Matejki „Rejtan – Upa-

dek Polski”, przekazana przez członków Kółka amatorskiego 
i Polskie Zjednoczenie Zawodowe Chrześcijańskich Robotników 
w Andrychowie w 1920 r. Drugą natomiast jest dyplom podaro-

wany przez Bibliotekę uczniów gimnazjalnych w Andrychowie 
w 1923 r. „w uznaniu za pełną poświęcenia pracę i pomoc życzli-
wą”. Nie ulega bowiem wątpliwości, że Stanisław Zygmuntowicz 
i jego trupa aktorska w wielkim stopniu przyczynili się do rozwo-

ju kulturalnego międzywojennego Andrychowa.

Daria Rusin
Fotografie ilustrujące artykuł udostępnione zostały dzięki uprzej-
mości rodziny Frysiów.
Bibliografia:
Fryś A., O tym, jak Frysiowie w Wadowickim Gimnazjum nauki pobie-
rali, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2016, nr 19, 
s. 198-205.
Fryś A., Putek T., Skrzypiec M., O uroczystości w Andrychowie, która 
mimowolnie stała się końcową klamrą Dwudziestolecia Międzywojennego, 
„Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2010, nr 13, s. 
178-192.
Janus J., Andrychów. Sceny z życia miasta, Andrychów 2018.
Rusin D., Koło Pszczelarzy w Andrychowie w okresie międzywojennym, 
Nowiny Andrychowskie, 2019, nr 8, s. 46-47.
Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Kra-

kowskiem, Lwów 1902, 1912 – 1914.

2. Inny tytuł to „Komedia o człowieku, który redagował Gazetę Rolniczą”.

„Sublokatorka” – spektakl wystawiony 28 listopada 1933 r.  
Zbiory rodziny Frysiów.

Stanisław Zygmuntowicz, zbiory 
rodziny Frysiów.

Przedstawienie „Komedia o człowieku, który redagował 
Pismo Rolnicze” i dedykacja dla Stanisława Zygmunto-
wicza od wdzięcznych współpracowników na odwrocie 
zdjęcia, 4 października 1925 r. Zbiory rodziny Frysiów.

Wybuch I Wojny Światowej, który na-

stąpił niedługo po tym, opóźnił prace 
organizacyjne, ale wnet po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości, w grud-

niu 1919 r. nastąpiła immatrykulacja 
pierwszych studentów wydziału górni-
czego ówczesnej Akademii Górniczej. 
Na liście tych studentów znajdują się 
dwa nazwiska andrychowian: Bolesław 
Wietrzny i Tadeusz Zimnal. 
Bolesław Wietrzny był jednym z sy-

nów Antoniego, wiceburmistrza An-

drychowa. Urodził się 21 lipca 1889, 
jego braćmi byli Adam, od roku 1935 burmistrz naszego miasta oraz 
Tadeusz, inżynier, właściciel młyna motorowego, społecznik w la-

tach międzywojennych. Bolesław po ukończeniu studiów pracował 
w kopalni soli potasowej w Kałuszu na Kresach Wschodnich. Po II 
Wojnie zamieszkał w Andrychowie i tu zmarł w roku 1968.
Tadeusz Zimnal, który urodził się 25 maja 1896 r., był synem Fran-

ciszka, który w latach 1896 - 1916 był nauczycielem kierującym 
w Czteroklasowej Ludowej Szkole Męskiej (tak się wówczas nazy-

wała późniejsza Szkoła Podstawowa nr 1).  Nie udało się znaleźć 
informacji o losach Tadeusza Zimnala po studiach..
Żaden z wyżej wymienionych nie był absolwentem Gimnazjum 
w Wadowicach – widocznie matury zdawali oni w innych 
szkołach. To, że zaczęli studia w stosunkowo późnym wieku było 
najprawdopodobniej skutkiem wojny światowej, toczącej się w latach 
1914 - 1918. W latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia w naszym 
mieście pojawiło się wielu absolwentów Wydziału Odlewnictwa 
AGH. Wynikało to z faktu, że Wytwórnia Silników Wysokoprężnych 
wtedy budowała, a w roku 1964 uruchomiła, własną odlewnię żeli-
wa i specjaliści byli potrzebni do Działu Głównego Metalurga i do 
kierowania odlewnią.
Jako ciekawostkę można podać, że absolwentem Wydziału Gór-
niczego AGH jest absolwent andrychowskiego Liceum Krzysztof  
Pawiński, założyciel i prezes Maspexu – wadowickiego potenta-

ta przemysłu spożywczego. Bardzo dziękuję Michałowi Sumerze, 
oraz Stanisławowi Zielińskiemu (absolwentowi AGH) za ich pomoc 
w przygotowaniu tego materiału.

Andrzej Fryś

Sto lat temu, wśród 
pierwszych studentów AGH, 
byli także andrychowianie

W ubiegłym roku Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
obchodziła swoje stulecie. Ważnymi dla historii tej zasłużo-
nej uczelni dokumentami był pochodzący z roku 1912 „Me-
moryał Delegacyi Górników i Hutników Polskich w sprawie 
założenia Akademii górniczej w Krakowie”, a także postano-
wienie Cesarza Franciszka Józefa z 31 maja 1913 r., zatwier-
dzające utworzenie wyższej szkoły górniczej w Krakowie 
i upoważniające c.k. Ministra Robót publicznych do wydania 
odpowiednich zarządzeń wykonawczych. 
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Obecne wydanie wyróżnia 
się starannością edytorską 
i dużą ilością pięknych ilu-

stracji. Szczególnie w kalen-

darium, gdzie obok każdego 
miesiąca znajduje się grafika 
A. Nowińskiej, przedstawia-

jąca detale architektoniczne 
z fasad bielskich i bialskich 
kamienic, uzupełniona krót-
kim wierszem J. Wątroby 
i okolicznościowym tekstem 
E. Januszek. Do kalendarza dołączona jest płytka CD z piosen-

kami poetyckimi Aleksego Wróbla z widowiska „A los, jak los”, 
zrealizowanego w roku 2018 przez Dom Kultury im. Wiktorii 
Kubisz w Bielsku-Białej.

Kalendarz Beskidzki 2020
Sześćdziesiąt lat po pierwszej edycji ukazuje się w Bielsku-Białej KALENDARZ BESKIDZKI z podtytułem: historie z tej ziemi. 
Wydawnictwo to było popularne w naszych stronach wtedy, gdy Andrychów znajdował się w Województwie Bielskim. 
Wydawcą kalendarza jest Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, a naczelnym redaktorem Jan Picheta.

Grób Teodora Drapelli na 
cmentarzu w Andrychowie

Andrychowian może zain-

teresować tekst żywieckiego 
dziennikarza i regionalisty Miro-

sława Miodońskiego „Drapello-

wie”, który podaje wiele faktów 
z życia „suskiej gałęzi starego euro-
pejskiego rodu”. Dla nas jest ważne 
to, że pochodzący z tej rodziny 
Teodor Drapella (1842-1903), po-

wstaniec styczniowy i Sybirak, był 
łowczym w majątku Potockich 
w Rzykach i wsławił się tam upo-

lowaniem wielkiego niedźwiedzia. 
Po śmierci  został on pochowany 
na cmentarzu w Andrychowie.

Andrzej Fryś

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wadowicach
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wokół nas OPS

Kilkakrotnie pisałem w tej rubryce o zaśmieceniu brzegów Wie-

przówki, a także o niszczejącym wodospadzie, który też stał się 
magazynem różnych śmieci przyniesionych przez wodę. Niestety 
nic się w tej dziedzinie nie zmieniło, o czym mogą zaświadczyć 
poniższe zdjęcia.

Andrzej Fryś

Andrychowskim okiem

A Wieprzówka wygląda 
coraz gorzej…

W stulecie urodzin wielkiego 
pisarza Sejm R.P. ogłosił rok 
2019 rokiem Gustawa Herlin-

ga-Grudzińskiego, który dwa 
lata przed śmiercią, w roku 
1998, został przez Prezydenta 
A. Kwaśniewskiego odznaczo-

ny Orderem Orła Białego.
Gustaw Herling urodził się 
w Kielcach, a w dzieciństwie 
mieszkał w Suchedniowie. Po 
zdaniu matury w Gimnazjum w Kielcach podjął studia na polo-

nistyce na Uniwersytecie Warszawskim. Studiując, pisał recenzje 
literackie, drukowane w gazetach i czasopismach. Po wybuchu 
wojny był współzałożycielem pierwszej podziemnej organizacji 
niepodległościowej PLAN. Następnie przeprowadził się z War-
szawy do Lwowa, skąd później usiłował przedostać się na Litwę. 
Został zaaresztowany podczas przekraczania „zielonej granicy” 
i osadzony w łagrze w Jercewie w Obwodzie Archangielskim. 
Spędził tam prawie dwa straszliwe lata, został zwolniony dopiero 
pół roku po wejściu w życie układu Sikorski-Majski, a stało się to 
po długotrwałej głodówce. Wstąpił do Armii Andersa, mężnie 
walczył pod Monte Cassino, został odznaczony orderem Virtuti 
Militari. 
Po wojnie nie wrócił do Polski,  mieszkał m.in. w Neapolu, Lon-

dynie i Monachium, gdzie pracował w „Wolnej Europie”. Był 
współtwórcą i stałym korespondentem paryskiej „Kultury”. Na-

pisał wiele książek, w tym wielotomowy „Dziennik pisany nocą”, 
który – zdaniem zacytowanego na wykładzie prof. Kudelskiego 
– jest największym osiągnięciem europejskiej diarystyki (pamięt-
nikarstwa).
Szczegółowej analizie poddała wykładowczyni inne wybitne dzie-

ło Herlinga-Grudzińskiego, a mianowicie „Inny świat”. Przyta-

czając konkretne opisy sytuacji z książki, a także cytaty z niej, wy-

kazała ona dowodnie, że łagrowi oprawcy swym postępowaniem 
sprzeciwili się wszystkim przykazaniom katolickiego dekalogu, 
a szczególnie piątemu – nie zabijaj. „Inny świat” – zdaniem Al-
berta Camusa – jest książką, którą powinno się wydawać i czytać 
we wszystkich krajach świata. 
Pobyt w łagrze w Jercewie odcisnął głębokie ślady w psychice 
autora „Innego świata”. Po wojnie stał się on pesymistą, a także 
zaciekłym antykomunistą, sprzeciwiał się  rezultatom okrągłego 
stołu i „grubej linii” Mazowieckiego. Pesymistyczne przesła-

nie, jakie nam zostawił Gustaw Herling-Grudziński, zawiera się 
w zdaniu: „Totalitaryzm został odsunięty, ale nie wygasł; ży-

jemy pod wulkanem – może znowu wybuchnąć”. 

Tekst i foto: Andrzej Fryś

„Świadectwo czasów zniewolenia”

W grudniowy wieczór Krystyna Korbut-Płonka wygłosiła 
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku wykład, który zatytu-
łowała „Gustaw Herling-Grudziński – świadectwo czasów 
zniewolenia”. 

Z Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie do konkursu 
nominowano również Roksanę Gondko. Decyzją jury tytuł Ma-

łopolskiego Pracownika Socjalnego Roku 2019 przyznano Kry-

stynie Pawełek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Krakowie. Honorowe wyróżnienie otrzymały natomiast trzy 
osoby: wspomniana Anita Misiek z Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Andrychowie oraz Katarzyna Cecuga z Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie i Paulina Cebu-

la z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni. Konkurs 
został zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Spo-

łecznej w Krakowie. Zgodnie z regulaminem, celem konkursu 
było „promowanie i nagradzanie pracowników socjalnych, którzy 
w swojej pracy wyróżniają się na tle innych postawą, podejściem 
i odwagą w podejmowaniu wyzwań, w tym szczególnie dostrze-

gają potrzebę budowania systemu wsparcia dla osób znajdujących 
się w trudnej sytuacji, z wykorzystaniem potencjału różnorod-

nych służb, w szczególności spoza sektora pomocy społecznej, 
w tym instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych”. 

Wyniki konkursu zostały ogłoszone 10 grudnia podczas konfe-

rencji pn. „Wspólne działanie – wzajemne korzyści. Wyzwania 
dla polityki społecznej”, która odbyła się w Międzynarodowym 
Centrum Kultury w Krakowie. 

Źródło: OPS w Andrychowie
Źródło fotografii: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego

Honorowe wyróżnienie dla Anity Misiek 
z OPS w Andrychowie
Anita Misiek z Ośrodka Pomocy Społecznej w Andry-
chowie otrzymała honorowe wyróżnienie w konkursie 
„Małopolski Pracownik Socjalny 2019 Roku – Mamy Moc 
Pomagania”.

W grudniowych, mikołajkowych potyczkach królewskiej gry 
uczestniczyło 85 osób. Tradycyjnie nie zabrakło mocnej ekipy 
z naszego miasta! Frekwencja, mimo, że na początku grudnia 
w wielu miastach Polski organizuje się tego rodzaju turnieje - była 
całkiem niezła! 
Impreza odbyła się 1 grudnia 2019 r. w Miejskim Domu Kultury 
w Andrychowie. Celem tego typu turniejów jest popularyzacja 
sportu szachowego i promocja Andrychowa, ale przede wszyst-
kim wymiana doświadczeń sportowych i umożliwienie młodym 
zawodnikom skonfrontowania umiejętności z ich rówieśnikami.
Nagrody najlepszym i najmłodszym uczestnikom turnieju wręcza-

ły dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie – Syl-
wia Kolber oraz przewodnicząca Rady Rodziców OPP – Beata 
Smolec – wicestarosta Powiatu Wadowickiego. Sędzią głównym 
turnieju był Adam Madej. Pomagali mu sędziowie pomocni-
czy – Robert Ślęzak i Piotr Pindel.
Zawody rozgrywano w turnieju indywidualnym – systemem 
szwajcarskim – 7 rund po 15 minut na partię dla każdego za-

wodnika. Ich organizatorem było Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
w Andrychowie we współpracy z Radą Rodziców Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej. Patronat medialny sprawowały Nowiny 
Andrychowskie i Radio Andrychów.

Wyniki turnieju są dostępne na stronie internetowej: www.
chessarbiter.com

Źródło: Jarosław Skupień, fot. J.S.

VII Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Szachowy za nami

Jak ten czas szybko płynie! I Ogólnopolski Mikołajkowy 
Turniej Szachowy odbył się w 2013 roku. Niektórych za-
wodników z VII Ogólnopolskiego Mikołajkowego Turnie-
ju nie było więc jeszcze na świecie!

W roli sympatyków 
wzięli w nim udział 
również uczniowie 
z OSW w Kaczynie. 
Na zaproszenie or-
ganizatorów, włączy-

li się w to sportowe 
przedsięwzięcie i przed 
meczem finałowym 
zaprezentowali układ 
taneczny. Hiszpański, 
gorący taniec zyskał 
ogromny aplauz licz-

nie zgromadzonej pu-

bliczności. Po występie 
uczniowie wręczyli or-
ganizatorowi własnoręcznie wykonany obrazek braci Kunow-

skich. Oprócz regularnego turnieju odbyły się mecze pokazowe, 
w tym coroczne derby OldBoys SKAWA Wadowice vs OldBoys 
Beskid Andrychów, pokazy trików koszykarskich, konkursy oraz 
treningi koszykówki dla najmłodszych. 

Tekst i foto: SOSW w Kaczynie

OSW Kaczyna: Taniec na memoriale

Początkiem grudnia zakończył się w Wadowicach turniej 
koszykówki, poświęcony pamięci zasłużonych sportow-
ców i trenerów – braciom Adamowi i Markowi Kunowskim. 
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nekrologiogłoszenia

Kocierz Hotel&Spa zaprasza do wspólnej zabawy. Wystarczy 
odpowiedzieć na pytanie: Iloma salami konferencyjnymi dys-
ponuje Kocierz Hotel&Spa? Odpowiedzi prosimy przesyłać na 
adres redakcji do 20 stycznia 2020 r. Wśród osób, które nadeślą 
prawidłową odpowiedź, wybierzemy zwycięzcę, który otrzyma 
voucher do Karczmy KOCIERZ o wartości 100 zł oraz 2 nie-
limitowane czasowo wejściówki do Strefy Wellness (basen, 
sauny, jacuzzi). Nagroda za rozwiązanie konkursu z poprzed-
niego numeru wędruje do Jarosława Senkowskiego z Andry-
chowa. Gratulujemy! Zwycięzcę prosimy o kontakt z redakcją.

Mityngi Anonimowych 
Alkoholików w Andrychowie

ŚRODA – godz. 16.30, gr. AA „Podaj dalej” – ul. Starowiejska budynek przychodni 
CZWARTEK – godz. 18.00, gr. AA „Stokrotka” – ul. Starowiejska budynek przychodni 
PIĄTEK – godz. 19.00, gr. AA „Exodus” – ul. Batorego 52 (dom dla bezdomnych) 
SOBOTA – godz. 16.00, gr. AA „Zamek” – ul. Dąbrowskiego Oddział Odwykowy 

NIEDZIELA – godz. 17.00, gr. AA „Mgiełka”  – ul. Batorego 52 (dom dla bezdomnych)

Członkowie grup AA mówią o sobie i zwracają się z tym do innych 
alkoholików: Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą kobiet i męż-

czyzn, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, 
aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wy-

chodzeniu 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 polityczne polemiki, nie popiera ani nie zwal-
cza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać 
w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.  mn
WTOREK - Grupa AL-ANON - godz. 17.00 - salki przy kościele Św. Stanisława
Poniedziałek - Grupa DDA - godz. 19.00 - Przychodnia VENA, ul. Starowiejska 17a

Podajemy aktualną listę miejsc i terminów spotkań grup AA. 

Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Andrychowie

Ul. Metalowców 10, Gabinet 2-03

materiał sponsorowany

Uwaga! Konkurs!

STYCZEŃ 2020:
15.01.2020 r. (środa) 14:30-19:00
16.01.2020 r. (czwartek) 14:30-19:00
20.01.2020 r. (poniedziałek) 8:30-15:30
22.01.2020 r. (środa) 8:00-11:00
23.01.2020 r. (czwartek) 8:00-11:00
27.01.2020 r. (poniedziałek) 14:30-18:30
29.01.2020 r. (środa) 14:30-19:00
30.01.2020 r. (czwartek) 14:30-19:00

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

Dostęp do ewidencji podatkowej w systemie teleinformatycznym 
pod nazwą SPRAWNY URZĄD możliwy jest za pośrednictwem 
profilu zaufanego, który można założyć na stronie internetowej Mi-
nisterstwa Cyfryzacji.
Ponadto, Burmistrz Andrychowa informuje, iż w związku ze zmia-

ną przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podat-
kowa informujemy, że zgodnie z art. 210 § 1a decyzja w sprawie 
ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomo-

ści, podatku rolnym i podatku leśnym, w tym w formie łącznego 
zobowiązania pieniężnego, sporządzana z wykorzystaniem systemu 
teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby 
upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwa-

rzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem 
służbowym osoby upoważnionej do jej wydania. Mając na uwadze 
powyższe od 1 stycznia 2020 r. decyzje wydawane przez Burmistrza 
Andrychowa w sprawie ustalenia ww. podatków będą sporządzane 
z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego i zamiast podpisu 
własnoręcznego zawierać będą stosowny nadruk z imieniem i nazwi-
skiem oraz stanowiskiem służbowym. 

Źródło: UM w Andrychowie

Podatki przez Internet. 
Sprawny Urząd
Burmistrz Andrychowa uprzejmie informuje, iż od 
1 stycznia 2020 r. uruchomiony zostanie system teleinfor-
matyczny w zakresie podatku od nieruchomości, podat-
ku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi.
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ogłoszenia AGA

reklama

My się zimy nie boimy! 
– spędź ferie zimowe w bibliotece
Miejska Bibliotek Publiczna w Andrychowie zaprasza 
dzieci do udziału w spotkaniach i warsztatach organizo-
wanych podczas ferii zimowych 2020 w terminie od 4 do 
7 lutego, w godz. 9.30 – 11.00.

Strona internetowa powstającego 
Archiwum Gminy Andrychów –  
w skrócie AGA – działa i wciąż przy-

bywa tam nowych zdigitalizowanych 
materiałów archiwalnych. A wśród 
nich są prawdziwe perełki! Serdecz-

nie zapraszamy do jej przeglądania 
i przesyłania nam uwag odnośnie jej 
funkcjonowania (fundcjamemo@
gmail.com). Przypominamy o trzech 
drogach przyjmowania archiwaliów 
do archiwum:
1. Mobilna – możemy do Państwa 
przyjechać ze skanerem i pracę digi-
talizacji wykonać na miejscu.
2. Stacjonarna – czyli punkt przyj-
mowania archiwaliów zlokalizowany 
w czytelni Miejskiej Biblioteki Pu-

blicznej w Andrychowie. 
3. Online – za pomocą wortalu aga.
edu.pl, który umożliwia samodzielne 
przesłanie zeskanowanego lub nagra-

nego materiału archiwalnego. 
Szanowni Państwo, archiwum AGA 
z założenia tworzymy wspólnie – 
każdy kto chce ocalić pamiątki prze-

szłości i przekazać je młodszemu 
pokoleniu może podzielić się swo-

imi archiwaliami z szerszym gronem 
odbiorców. Jeśli mają Państwo stare 
(co najmniej z lat 70-80. XX wieku), 
ciekawe, oryginalne fotografie (nie 
kopie) dokumentujące dawne życie 
w gminie Andrychów, prosimy o sko-

rzystanie z jednego z wyżej wymie-

nionego sposobu przekazania ich do 
dalszego opracowania. Osoby działa-

jące na rzecz Archiwum zeskanują ar-
chiwalia na profesjonalnym sprzęcie 
(Epson Perfection V850 Pro) opra-

cują i następnie zwrócą właścicielowi. 
Do Archiwum, celem wykonania ich 
kopii cyfrowych, można przekazać 
oprócz fotografii również wszelkiego 
rodzaju dokumenty (pamiętniki, świa-

dectwa szkolne, dyplomy, legitymacje, 
stare listy, pocztówki, telegramy, itp.)
Przypominamy, że dwuletni pro-

jekt pod nazwą „Archiwum Gminy 
Andrychów” (podajemy skróconą 
nazwę projektu) realizowany jest 
dzięki dotacji z Narodowego Insty-

tutu Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego ze 
środków Funduszu Inicjatyw Obywa-

telskich. Celem projektu, realizowa-

nego przez wnioskodawcę Fundację 
„Memo” wraz z instytucjami i organi-
zacjami partnerskimi (Towarzystwem 
Miłośników Andrychowa, Miejską 
Biblioteką Publiczną w Andrycho-

wie, Stowarzyszeniem „Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Andrychowie” 
oraz Centrum Kultury i Wypoczyn-

ku w Andrychowie) jest zachęcenie 
miejscowej społeczności do udziału 
w działaniach związanych z ochro-

ną dziedzictwa kulturowego regio-

nu, przy jednoczesnym zdobywaniu 
przez uczestników projektu wiedzy 
w sferze działań obywatelskich. 

W razie pytań zapraszamy ser-
decznie do kontaktu z koordy-

natorką projektu Reginą Pazdur, 
tel.: 531 245 785, fundacjamemo@
gmail.com.

Ruszyły badania terenowe!
Z początkiem roku ruszyły badania terenowe we wszystkich wioskach gminy Andrychów. Badania – trwające do 
końca listopada 2020 r. przeprowadzą mgr Regina Pazdur i mgr Daria Rusin, które spotkają się osobiście z seniorami 
i seniorkami a także tymi spośród Państwa, którzy są w posiadaniu interesujących materiałów archiwalnych i jedno-
cześnie wyrażają chęć podzielenia się nimi z szerszym odbiorcą. O badaniach i Archiwum będziemy mówić także na 
zebraniach wiejskich w sołectwach gminy, które tradycyjnie odbędą się w pierwszym kwartale roku. 

materiał sponsorowany

„Historia o niespodziewanym spadku, podróży, która odmienia 
życie i domu na Sycylii, w którym odnaleźć można rodzinne 
tajemnice i wspomnienia wielkich namiętności, a także auten-

tyczne, ukryte przed laty, skarby. List od prawnika z informacją 
o spadku w postaci willi na Sycylii od zupełnie nieznanej jej osoby 
wprawia czterdziestoletnią Brytyjkę Tess Angel w oszołomienie. 
Być może matka Tess, Flavia, która urodziła się na tej wyspie, ale 
opuściła ją podczas II wojny światowej, mogłaby pomóc w roz-

wiązaniu zagadki. Do tego jednak jej niespieszno. Woli odradzać 
córce przyjęcie spadku. Dlaczego? Czyżby willa Syrena kryła jakiś 
sekret, który Flavia chce ukryć?” /lubimypczytac.pl/

Źródło: MBP w Andrychowie

Spotkanie w DKK
14 stycznia zapraszamy na spotkanie w ramach DKK. Tym 
razem porozmawiamy o książce „Dom na Sycylii” autor-
stwa Rosanny Ley. Jak co roku, na dzieci czeka wiele atrakcji, m.in. wyjazdy na musi-

cal i seans filmowy, wydarzenia sportowe, taneczne oraz warszta-

ty historyczne, kulinarne i tworzenia biżuterii. Ferie rozpoczynają 
się 27 stycznia i potrwają do 9 lutego.
Zapisy w Sekretariacie: 
ul. Metalowców 10 (parter budynku), 34-120 Andrychów
Telefon: (33) 432 27 60 | e-mail: ognisko@andrychow.eu
Godziny otwarcia: od poniedziałku do czwartku w godz.: 12:00 – 
20:00; w piątek w godz.: 7:00 – 15:00.                                        p

Ferie 2020. Ciekawa propozycja OPP
 Trwają zapisy na Ferie 2020 organizowane przez Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie. Trzeba się spieszyć, 
ponieważ dla chętnych jest tylko 200 miejsc.
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Propozycje książkowe Miejskiej Biblioteki Publicznej

Propozycje płytowe sklepu muzycznego „Mikrus”

Pearl ma piętnaście lat i jej świat właśnie 
legł w gruzach. Ukochana mama zmarła, 
ale urodziła się siostra. Mała, różowa, po-

marszczona. Pearl nie potrafi pokochać 
nowego członka rodziny. Nie radzi sobie 
ze stratą najbliższej osoby. Ale czy mama 
naprawdę odeszła? Poruszająca historia, 
pełna cierpkiego poczucia humoru, na-

pisana z punktu widzenia dorastającej 
dziewczyny, której życie zmienia się w cią-

gu jednego dnia.

Mroźna zima na dalekiej Rusi. Fieodora 
mieszka w chatce, w głębi lasu. Razem ze 
swoją mamą zajmują się „odswajaniem” 
wilków, które jako szczenięta zostały po-

rwane i oddane do arystokratycznych ro-

dzin, gdzie wyrosły na maskotki. Pewnego 
dnia w domu bohaterek zjawia się okrutny 
generał Rakow, którego celem jest bez-

względne wykonywanie rozkazów cara. 
Baśniowa powieść z elementami grozy 
przeznaczona dla czytelników 10+.

K. Rundell „Wilczerka” W. Chmielarz „Żmijowisko” 

Grupa przyjaciół ze studiów co roku wyjeżdża 
na wspólne wakacje, zabierając ze sobą swoje 
rodziny. Pewnego lata trafiają do położonej 
nad jeziorem agroturystyki w Żmijowisku. Jak 
zwykle bawią się, odreagowują stres. Skom-

plikowane relacje, dawne urazy i pretensje 
odżywają. Nazajutrz okazuje się, że zniknęła 
piętnastoletnia Ada, córka jednej z par. Rozpo-

czynają się poszukiwania, które nie przynoszą 
skutku. Rok później ojciec zaginionej wracać, 
by podjąć jeszcze jedną próbę odnalezienia 
dziewczyny.

C. Furniss „Rok szczura” 

„Album składa się z dwóch części: 
„Sunrise” i „Sunset”. Krążek został wy-

produkowany przez The Dream Team. 
Gościnnie wystąpili na nim Stromae, 
Femi Kuti, Tiwa Savage i Jacob Collier. 
Okładka albumu oparta jest na zdjęciu 
z 1919 roku zespołu pradziadka gitarzy-

sty Jonny’ego Bucklanda”.

„Materiał na płytę powstał podczas 
dwóch słonecznych obozów kompozy-

cyjnych późnym latem 2017 w Zdorach 
i wiosną 2018 roku w Cisnej. Wydanie 
ósmego krążka zbiega się z osiemnastoma 
latami funkcjonowania na scenie, co jest 
w jakiś sposób symboliczne i utwierdza 
nas w przekonaniu, że nikomu nie musi-
my już nic udowadniać. Mamy nadzieję, że 
słychać to na tej płycie wyraźnie – mówi 
Kuba Kawalec”.

„To album, który pozwoli Leonardowi Co-

henowi ostatni raz odezwać się do przyjaciół 
i fanów. To nie jest zestaw odrzutów z sesji 
nagraniowych, czy stron B winylowych płyt, 
ale niespodziewana kompilacja nowych, eks-
cytujących utworów i kontynuacja ostatniej 
za życia pracy mistrza. Leonard poprosił 
syna, by ten dokończył ich wspólne dzieło. 
Album to niespodziewane błogosławień-

stwo, dar piękny i mocny. Głos Leonarda nie 
został uciszony, a taniec trwa dalej”.

Coldplay „Everyday Life” Happysad „Rekordowo letnie lato” Leonard Cohen „Thanks for the Dance”

O czołowe lokaty w drugoligowym towarzystwie walczą 
w obecnej kampanii cztery ekipy: TKS Tychy, MKS Andrychów, 
Kęczanin Kęty oraz Volley Rybnik. Po dziesięciu kolejkach na 
prowadzeniu z sześciopunktową przewagą znajdują się tyszanie. 
W poprzednich latach MKS toczył z TKS-em wyrównane boje, 
ale tym razem to zespół z Tychów dwukrotnie okazał się lepszy. 
W pierwszej rundzie w Tychach gospodarze wygrali 3:1, a w re-

wanżu w Andrychowie podopiecznym trenera Dariusza Syguły 
również udało się zwyciężyć tylko w jednej partii. Tym samym 
po dziesięciu seriach andrychowianie muszą zadowolić się po-

zycją wicelidera i szukać punktów w starciach z innymi ekipami. 
Warto zaznaczyć, że MKS-owi udało się zanotować wysokie 
zwycięstwo w lokalnych derbach z Kęczaninem Kęty. W meczu 
rozgrywanym w Kętach andrychowscy siatkarze nie dali pograć 

gospodarzom, zwyciężając 3:0, w setach do 20, 19 i 19. Drużyna 
trenera Dariusza Syguły udała się na świąteczno-noworoczny 
odpoczynek, po którym wróci do gry dopiero 18 stycznia, gdy 
zmierzy się na wyjeździe z AT Jastrzębski Węgiel. Następnie 25 
stycznia andrychowianie u siebie zagrają trudny mecz z Volley-

em Rybnik, a 1 lutego pojadą do Opola zmierzyć się z AZS-em 
Politechnika Opolska.                                                gs

MKS czy TKS? 
W tym sezonie II ligi siatkarzy drużyna MKS-u Andrychów 
nie jest już zdecydowanym liderem, jak bywało zwykle 
w poprzednich rozgrywkach. Andrychowianie ustępują 
TKS-owi Tychy, z którym dwukrotnie przegrali. 

Ekipa Setbolu Oświęcim jest póki co liderem rozgrywek, ale wpływ 
na to ma nie tylko ich dobra forma, ale i dwa mecze rozegrane 
więcej. Jeśli andrychowianki nadrobią zaległości zgarniając komplet 
punktów, to zrównają się dorobkiem z Setbolem. Poza oświęci-
miankami na zespół MKS-u nie ma jednak mocnych. W lokalnych 
derbach z Kęczaninem Kęty drużyna trener Beaty Książek oddała 
tylko jednego seta, wygrywając 3:1. W Nowym Sączu przeciwko 
Sandecji andrychowianki wygrały 3:0, podobnie jak z Victorią Wit-
kowice oraz UMKS-PMOS Chrzanów. 

Do walki w 2020 roku zespół MKS-u wróci dopiero 18 stycznia, 
zaliczając wyjazdowe starcie z Jedynką Tarnów. Później, 25 stycznia 
andrychowianki zagrają u siebie z Bronowianką Kraków, a 1 lutego 
zmierzą się na wyjeździe z SMS-em Kraków. MKS po dziewięciu 
meczach ma na koncie 24 punkty, a prowadzący Setbol 30 (ale ro-

zegrał dwa mecze więcej). Trzecia Jedynka Tarnów ma tylko jeden 
punkt mniej od andrychowianek.             gs

Zwycięstwo za zwycięstwem
Świetną serię notują siatkarki seniorskiego zespołu MKS-u Andrychów. Mimo porażki z liderkami rozgrywek z Oświę-
cimia, podopieczne trener Beaty Książek w kolejnych meczach notują seryjne zwycięstwa.



48 49radioandrychow.pl Nowiny Andrychowskie, nr 1 (349) - styczeń 2020

sportsport

Pierwsze miejsce zajęły zawodniczki reprezentujące Szkołę Pod-

stawową nr 5 w Andrychowie i to one uzyskały prawo reprezen-

towania gminy w zawodach powiatowych. Skład zwycięskiej dru-

żyny: Lena Kokoszka, Martyna Drabczyk, Joanna Drabczyk, 
Maria Drabczyk, Natalia Guzdek, Milena Kołaczyk, Milena 
Młynarczyk, Justyna Malec, Natalia Król, Lena Szmyd-Sem-

ko, Otylia Jakubowska. Opiekun zespołu: Krzysztof  Kubień.
Tekst i foto: SP nr 5 w Andrychowie

Najlepsze w gminie
10 grudnia 2019 r. w sali gimnastycznej SP nr 4 w Andrychowie 
odbyły się finały miejsko-gminne w mini koszykówce dziewcząt. 
W zawodach uczestniczyło pięć zespołów, które rozegrały 10 
meczów. Jak zawsze w rywalizacji drużyn szkolnych było dużo 
emocji i zaangażowania młodych sportowców.

Wzięło w nich udział 107 zawodników z 10 szkół podstawowych 
z całej gminy. Swoje placówki reprezentowali uczniowie z andry-

chowskich szkół:  SP 2, SP 4, SP 5 oraz sołectw: Brzezinka Dolna, 
Bolęcina, Sułkowice-Łęg, Targanice, Inwałd, Roczyny oraz Rzyki. 
Zawody otworzył Andrzej Szafrański, dyrektor Gminnego Za-

rządu Oświaty w Andrychowie, a medale i dyplomy zwycięzcom 
wręczyli burmistrzowie Andrychowa: Tomasz Żak wraz z zastęp-

cą Wojciechem Polakiem. Atmosfera podczas potyczek pływac-

kich była wprost proporcjonalna do temperatury jaka panuje na 
basenie – wysoka. Wyniki Gminnych Zawodów Pływackich znajdą 
Państwo na naszej stronie internetowej: www.radioandrychow.pl 

ap   fot. Robert Fraś

Gminne Zawody Pływackie
18 grudnia 2019 niecka Basenu Krytego w Andrychowie 
stała się areną zawodów pływackich.

Turnieje halowe PPN Wadowice rozgrywane są w dwóch fazach 
– najpierw odbywają się zawody eliminacyjne poszczególnych 
roczników, a następnie turnieje finałowe. Triumfatorzy finałów 
reprezentują następnie wadowicki podokręg w kolejnym etapie 
(Małopolska zachodnia), a ostatecznym celem są zawody woje-

wódzkie. W kategorii wiekowej trampkarzy (rocznik 2005 i młod-

si) rozegrano tuż przed świętami turniej finałowy, w którym po 
wyrównanej walce wygrał Beskid Andrychów, wyprzedzając  
BCS Zawoja, Kalwariankę oraz zespoły z Bachowic, Lachowic 
i Choczni. Andrychowianie wywalczyli tym samym przepustkę 
do kolejnego etapu. Beskid triumfował również w gronie junio-

rów młodszych (rocznik 2003 i młodsi), gdzie andrychowska eki-
pa wyprzedziła Halniaka Targanice, KS Bystra, Sokoła Przytko-

wice, Halniaka Maków oraz Leskowca Rzyki.
Z kolei na etapie eliminacyjnym zespół żaków Beskidu Andry-

chów zajął drugie miejsce, ustępując o włos Orłowi Wieprz, 
a wyprzedzając zespoły z Wadowic, Inwałdu, Zagórnika i Tar-
ganic. Druga drużyna żaków Beskidu Andrychów zajęła drugie 
miejsce, ustępując Pobiedrowi Paszkówka. Skrzaty Beskidu zajęły 
miejsce czwarte w eliminacjach, które wygrała Skawa Wadowice, 
a juniorzy starsi wygrali eliminacje, pozostawiając w tyle zespoły 
z Bystrej, Krzeszowa, Bachowic, Łączan czy Lachowic. Na etapie 
eliminacji udział zakończyli młodzicy Burzy Roczyny, ustępując 
Kalwariance i Wiśle Brzeźnica, a także juniorzy młodsi Leskowca 
Rzyki, zajmując w eliminacjach drugą lokatę, za Sokołem Przy-

tkowice.
Zmagania halowe potrwają jeszcze długo, bo przynajmniej do 
końca zimy. Czy ekipom z terenu naszej gminy uda się w tym 
roku dotrzeć do finałów wojewódzkich?          gs

Futsalowa gorączka

Nie zabrakło drużyn z naszego regionu, bo zagrały m.in.: Pod-

beskidzie Bielsko-Biała, Level Sport Wisła-Strumień, Zatorzanka 
Zator, Rekord Bielsko-Biała, Cracovia Kraków, Dalin Myślenice, 
a także gospodarze z Akademia Mistrzów Cracovia Andrychów. 
Na zawodach pojawili się wyjątkowi goście – piłkarze ekstrakla-

sowej drużyny Cracovii: Bojan Čečaric i Adam Wilk, z którymi 
młodzi adepci piłkarskiego rzemiosła mogli chwilę porozma-

wiać, zdobyć autograf  czy pamiątkowe zdjęcie. Była to już trzecia 
edycja zawodów Cracovia Andrychów Cup. Patronatem objął 
turniej Burmistrz Tomasz Żak.

Końcowa klasyfikacja turnieju: 1. Zatorzanka Zator, 2. Dalin 
Myślenice, 3. Rekord Bielsko Biała, 4. Cracovia Kraków, 5. Level 
Wisła Strumień, 6. Cracovia Andrychów, 7. Podbeskidzie Biel-
sko-Biała.              gs

Pasiaste zmagania
Początkiem grudnia parkiet hali sportowej przy SP nr 3 
w Andrychowie opanowali  młodzi piłkarze. Swoje umie-
jętności zaprezentowali adepci piłki nożnej z rocznika 
2011 w ramach turnieju Cracovia Andrychów Cup 2019. 

W wadowickim Podokręgu Piłki Nożnej trwają zimowe zmagania halowe drużyn młodzieżowych. Jak co roku, do 
walki pod dachem ruszyły zespoły prawie wszystkich klubów z okolicy, a turniejom nie brakuje emocji i zaciętej walki. 
Wyłonieni zostali już pierwsi triumfatorzy. 
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Uczniowie SP 2 Andrychów w składzie Bartosz Kramarz, Kac-

per Panek i Jakub Bandoła wywalczyli wysokie 5 miejsce. To 
historyczny wynik, ponieważ badmintoniści z SP 2 do tej pory 
kończyli rywalizację na szczeblu powiatowym.

Materiał nadesłany przez SP nr 2 w Andrychowie

Badmintoniści z Dwójki 
w krajowej czołówce

5 grudnia 2019 r w Gorlicach odbył się Finał Igrzysk Dzie-
ci w badmintonie.

Wzięło z nim udział blisko dwustu zawodników (18 drużyn). 
Zmagania sportowe poprzedziła masz święta w parafii Nawie-

dzenia NMP w Targanicach, której przewodniczył Ks. Dziekan. 
Kolejno młodzi sportowcy udali się do Zespołu Szkół Samorzą-

dowych, gdzie na tamtejszej hali sportowej odbyły się emocjonu-

jące rozgrywki.

Wyniki prezentują się następująco: 
 

Kategoria Ministranci 
1. Parafia Świętych Bartłomieja i Łukasza w Zagórniku 

2. Parafia Świętych App. Szymona i Judy Tadeusza w Nidku 

3. Parafia Wszystkich Świętych w Wieprzu 

4. Parafia Nawiedzenia NMP w Targanicach 

 

Król Strzelców został Nikodem Jończy (13 bramek) Parafia 
Świętych Bartłomieja i Łukasza w Zagórniku
 

 

Kategoria Lektorzy 

1. Parafia Sułkowice w Bolęcinie 

2. Parafia Wszystkich Świętych w Wieprzu 

3. Parafia Świętego Marcina w Gierałtowicach 

4. Parafia Świętych App. Szymona i Judy Tadeusza w Nidku 

 

Król Strzelców – Jakub Kurek 9 bramek  

ap   Fot. Anna Piotrowska

Turniej halowy piłki nożnej służby liturgicznej
W sobotę, 14 grudnia, odbył się turniej halowej piłki noż-
nej ministrantów i lektorów dekanatu Andrychowskiego 
o Puchar Księdza Dziekana.

Porosty nazywane są organizmami pionierskimi. Dla 
zielonej natury potrafią ożywić i skruszyć najtwardsze 
granity. Porastają beton, cegły, eternit, a nawet korodu-

jące metale. Jak przystało na pionierów życia, porosty 
są niebywale odporne. Zatrzymując procesy życiowe, 
potrafią przetrwać bez wody do czasu, kiedy pojawi się 
ponownie. W ramach eksperymentu wybrane gatunki 
pozostawiono w otwartym kosmosie, gdzie porosty 
przetrzymały brak ziemskiej atmosfery, kosmiczne 
wahania temperatury oraz zabójcze promieniowanie 
UV i po powrocie na ziemię wznowiły swoje funkcje 
życiowe. Wydawałoby się, że są niezniszczalne – po 
prostu nieśmiertelne, gdyby nie nasza, ludzka cywiliza-

cja. Porosty wymierają masowo przez zanieczyszczo-

ne przez nas powietrze.
Trudno sobie wyobrazić początki życia na ziemi bez 
glebotwórczej symbiozy grzybów z glonami,  za to łatwo zwizualizować sobie jego koniec, kiedy przez ludzką działalność wymrą 
wszystkie porosty i znikną magazyny wody w nich zawarte, przewracając kolejną kostkę domina. Pawężnicę w mroźnej szacie w grud-

niu (też rarytas) oraz chrobotka zdążyłem sfotografować pod Wapiennikiem w Inwałdzie. Odliczanie rozpoczęte.   
Źródła internetowe: Park Narodowy „Bory Tucholskie”, Zielnik Wydziału Biologii UW, Wikipedia 

Tekst i zdjęcia: Jerzy Tomiak 

Porosty
W 2003 na terenie naszego kraju odnotowa-
no 141 gatunków porostów wymarłych, 179 
na granicy wymarcia, 201 wymierających oraz 
165 narażonych na wymarcie, czyli ponad po-
łowę wszystkich, występujących u nas gatun-
ków. Gdyby kierować się danymi z Czerwonej 
listy, na pytanie jak należy fotografować te gle-
botwórcze grzyby, należałoby odpowiedzieć: 
szybko, natychmiast. 

Zawody zostały rozegrane systemem każdy z każdym. Roczynia-

nie wygrali dwa mecze i zajęli pierwsze miejsce, drugie przypadło 
SP 2 a trzecie zajęła SP 4.
Skład zwycięskiej drużyny: Michał Kramarz, Szymon Rajda, 
Mateusz Matlak, Filip Brzazgacz, Kamil Mizera, Kacper 
Mrowiec, Wojtek Mrózek, Karol Marszałek, Karol Pająk, 
Michał Rudy, Kacper Kubień. Trener Wiesław Skupień.

Tekst i foto: Aneta Zwieńczak

Koszykarze z Roczyn na podium

16 grudnia 2019 r. w ZSS w Roczynach został rozegra-
ny Finał Gminny Igrzysk Dzieci w koszykówce. W turnieju 
wystartowały trzy drużyny SP nr 2 i SP nr 4 z Andrychowa 
oraz gospodarz SP z Roczyn.
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