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Drożyzna! 
Od energii 
po wodę, czynsze 
i sklepowe towary

Nigdy nie stronili od po-
mocy innym, choć sami byli 
i są pochłonięci opieką nad 
synem niepełnosprawnym. 
Niestety, przydarzyła się im 
seria poważnych nieszczęść 
zdrowotnych i stanęli niemal 
nad przepaścią. Dobro jed-
nak wraca...

Szczegóły na str. 20

Dobro w Roczynach
Białe płuca zmieniły barwę 
na ciemne, nasączone pyłami 
i innymi zanieczyszczeniami  
z naszego, andrychowskiego 
powietrza. Na placu Mickiewi-
cza przez dwa tygodnie działa-
ło specjalne urządzenie w su-
gestywny sposób pokazujące, 
czym oddychamy. 

Zob. str. 5

(Nie)zdrowe oddychanie

Nowy Rok witamy w minorowych 
nastrojach. Musimy sięgać coraz 
głębiej do naszych portfeli. Inflacja  
i ceny energii robią swoje, pociągają 
kolejne podwyżki niemal wszystkie-
go. Odczuwamy to na każdym kroku 
–  w sklepach, zakładach usługowych, 
a nawet we własnych mieszkaniach 
jako płatnicy czynszów i innych opłat. 

O drożyźnie piszemy 
na stronach 3 i 9.

REKLAMA

W przyszłym roku w andrychowskiej kasie będzie 236 mln zł. Tyle wydamy na 
sprawy bieżące i inwestycje. Te drugie pochłoną ponad 42 mln.  A wśród nich 
będą kontynuacje rozpoczętych zadań w roku 2021 – jak np. kapitalny remont 
Osiedla Olszyny.  Tu znowu zostanie wydane ponad 1,4 mln zł. Będzie też dalszy 
ciąg rewitalizacji Pańskiej Góry za blisko 13,5 mln, remont pałacu za 13,4 mln czy 
przebudowa ul. Strefowej za 2,5 mln. Na same drogi gminne i ich remonty prze-
znaczono ok. 5,8 mln zł. 

Więcej szczegółów o planach budżetowych na stronie 13.

Andrychów ma już budżet na 2022 rok
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Podwyżek opłat za lokale komunalne, a więc należące do gminy, na-
leży się spodziewać dopiero od kwietnia. Najpierw bowiem ZOMK 
rozliczy bilans roku 2021, a potem policzy w systemie zaliczkowym 
nowe stawki. Można się spodziewać skali wzrostu nawet o 70 proc. 
Dyrektor Góra podał przykład: jeśli stawka opłat za ciepło wynosiła 
do tej pory 4 zł za metr kwadratowy lokalu, to w tym roku wynie-
sie złotych 7. Łatwo policzyć, iż w mieszkaniu o powierzchni 50 m 
kw. płacono za ogrzewanie 200 zł, a wkrótce będzie to 350 zł.  Więk-
szość wspólnot mieszkaniowych już od 1 stycznia zdecydowała się 
na wprowadzenie wyższych opłat. Jak mówił dyrektor Góra, w ten 
sposób chcą one uniknąć dużych, skokowych podwyżek. 
Jak informuje prezes Jan Mrzygłód, także opłaty za wodę i ścieki na 
terenie naszej gminy w tym roku pójdą w górę. Na razie jednak nie 
wiadomo o ile, ale ZWiK w Andrychowie będzie zmuszony to zro-
bić ze względu na rosnące koszty bieżącej działalności, w tym ceny 
energii. Obecnie w Zakładzie zbierane są koszty i tworząc kalkula-
cję oblicza realne ceny wodę i ścieków. Potem proponowane stawki 
weźmie pod lupę i ewentualnie je zatwierdzi Państwowe Gospodar-
stwo Wodne Wody Polskie.                                                                    jd, rf

Drożyzna: Od energii po wodę i czynsze
Ceny energii wzrastają co najmniej o 40 procent, co musi przełożyć się na czynsze, ale także opłaty za wodę i korzystanie 
z kanalizacji. Mówili nam o tym dyrektor Zakładu Obsługi Mienia Komunalnego Grzegorz Góra i prezes Zakładu Wodocią-
gów i Kanalizacji Jan Mrzygłód. 

Oddajemy do Waszych rąk odmienione Nowiny Andrychowskie. Uznaliśmy, że poprzednia ich forma nieco się 
zestarzała i wymaga zmiany. Wielu z Was narzekało na zbyt małe litery w tekstach, więc i z tego powodu dokonali-
śmy zmiany i literki są większe i czytelniejsze. Jak łatwo zauważycie, teraz wszystkie strony są  
w pełni kolorowe, a umieszczone na nich zdjęcia większe i przez to bardziej czytelne.

Gazeta tylko wydaje się mniej obszerna, bo ma mniej stron, ale to tylko pozór. Większy format pozwolił nam na 
umieszczenie tak samo obszernego materiału na mniejszej ilości stron. Zmienił się też papier, na który czasem 
utyskiwaliście, że śliski, że ciężki, że odbija światło przy czytaniu… Teraz jest matowy, a gazeta większa, kolorowa 
i przez duże czcionki łatwiejsza w czytaniu.

Mamy nadzieję, że Wam się spodoba. I pamiętajcie: zawsze czekamy na Wasze uwagi i z chęcią z nich skorzystamy 
– Nowiny Andrychowskie są dla Was i Wasz głos jest decydujący.

***
Nowe Nowiny ukazują się w styczniu nowego roku, warto więc przyjrzeć się prognozom na 2022 rok.  
Nie wyglądają najlepiej. Wciąż słyszymy, że czekają nas kolejne fale pandemii i kolejne mutacje wirusa, że inflacja 
sięgnie kilkunastu procent, a może i 20, a za nią będzie widoczna już teraz drożyzna, że na świecie coraz więcej po-
litycznego chaosu i robi się groźnie – wystarczy spojrzeć na wschód, że uchodźcy idą kolejnymi falami, że politycy 
będą jeszcze gorsi niż są, a samorządom zawalą się finanse… Oj, straszą nas na wyścigi,  
i jest się czego bać.

Z tych właśnie powodów również życzenia na rok 2022 powinny być szczególne. Dlatego nie będę Wam, Drodzy 
Czytelnicy życzył zdawkowego „szczęścia i pomyślności”. Życzę Wam… aby się nie spełniła żadna z tych prognoz. 
I oprócz zdrowia – obyście go mieli jak najlepsze – to wystarczy.

Marek Nycz
Redaktor Naczelny   

Nowy rok i nowe Nowiny
Drodzy Czytelnicy!
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Ogłoszenie o przetargu na ich sprzedaż zosta-
ło opublikowane 13 października, a licytacje 
zorganizowano 15 grudnia. Do każdej działki 
zgłosiło się po dwóch chętnych na zakup, któ-
rzy wpłacili wadium od 50 do 100 tys. zł (w za-
leżności od wielkości działki).
Działka nr 1 jest największa i ma powierzchnię 
0,76 ha, a jej cena wywoławcza wynosiła 917 
tys. zł. Poszła za 1.006.000 zł, a jej nowym wła-
ścicielem jest firma „Kasprzak” T. J. Kasprzak 
z Barwałdu Średniego.
Druga działka ma powierzchnię 0,37 ha i cenę 
wywoławczą 450 tys. zł. I tę działkę wylicyto-
wał „Kasprzak” za 454.500 zł. To firma, która 
już ma w strefie działkę – po drugiej stronie 
tego samego pasa gruntów, obok powstającego 
zakładu Techplastu.
Inwestorzy z Barwałdu, spółka braci Kasprza-
ków jest właścicielem firmy „Optisofa”, która 
produkuje skandynawskie meble tapicerowa-
ne. I taką fabrykę wybudują w Andrychowie, 
a pierwszą z działek kupili już dwa lata temu w grudniu.
Trzecią – 0,61 ha – wycenioną na 735 tys. zł zdecydował się kupić właśnie Techplast za 742 
tys. zł. Obszar ten przylega bezpośrednio do powstającego zakładu tej firmy, a właściciel ma 
zamiar wybudować tam zakład doświadczalny.

mn

Trzy działki wylicytowane

15 grudnia odbyła się licytacja trzech działek w strefie aktywności gospodarczej. 
Wszystkie znalazły nabywców. Znajdują się w północno-zachodniej części strefy 
– są widoczne na mapce, którą zamieszczamy poniżej. 

Od pierwszego stycznia przestała istnieć 
Specjalistyczna Przychodnia Stomatolo-
giczna przy ul.  Wojtyłów w Wadowicach. 
Wielu mieszkańców Andrychowa korzy-
stało z tej placówki, która działała pół wieku.

Budynek przychodni należy do Skarbu Pań-
stwa, ale zarządza nim Starostwo Powiatowe. 
Jak mówią lekarze stomatolodzy, od jakiegoś 
czasu odbierano im kolejne fragmenty przy-
chodni i na końcu powiadomiono stomato-
logów, że nie będzie przedłużenia umowy. 
Wielu pacjentów jest zasmuconych tą decyzją. 
Jak dowiedzieliśmy się, przez blisko pół wieku 
w Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej 
w Wadowicach wykonano 958 tys. zabiegów! 
Kartoteki samych andrychowian to były dwie 
wielkie szuflady. Teraz pacjenci muszą poszu-
kać innych przychodni. Lekarze Specjalistycznej 
Przychodni Stomatologicznej zapowiedzieli, że 
będą nadal leczyć, ale już oddzielnie w innych 
przychodniach.                               mn Fot. B. Szpila

Koniec przychodni

27 grudnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Ochotniczych Strażach 
Pożarnych. Ustawa ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska straża-
ków ochotników, takim jak postulat wprowadzenia świadczenia ratowniczego dla 
ochotników, biorących czynny udział w działaniach ratowniczych.

Świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie 
będzie wypłacane z budżetu państwa, po 
osiągnięciu przez mężczyznę 65. a przez ko-
bietę 60. roku życia. Aby je otrzymać, należy 
przez co najmniej 25 lat w przypadku męż-
czyzn i 20 lat w przypadku kobiet brać czyn-
ny udział w działaniach ratowniczych lub 
akcjach ratowniczych. Przy naliczaniu okresu 
czynnego uczestnictwa, nie będzie wymaga-
ne zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.
Pozostałe rozwiązania, zawarte w ustawie  
o OSP to m.in.: wzmocnienie ochrony praw-
nej druhów-ochotników oraz wprowadzenie 
legitymacji strażaka ochotnika, która pozwoli 
na korzystanie ze zniżek. Ponadto szczególnie 
zasłużeni i wyróżniający się druhowie OSP 
będą mogli zostać wyróżnieni odznaczeniem 
– Krzyżem św. Floriana. Będzie je nadawał 
Prezydent RP. Specjalne wyróżnienie nada-
wane przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w postaci Odznaki Świętego 
Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokal-
nej” otrzymają strażacy OSP, w tym człon-

kowie młodzieżowej drużyny pożarniczej, 
którzy wzorowo wykonują swoje obowiązki.
Ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych 
reguluje również kwestie odszkodowań dla 
strażaków ratowników OSP i ich rodzin,  
w sytuacji uszczerbku na zdrowiu/śmier-
ci strażaka ratownika OSP lub poniesienia 
szkody w mieniu w związku z udziałem  
w działaniach ratowniczych. 
Ustawa wprowadza też możliwości pełnie-
nia funkcji kierowcy przez strażaków ratow-
ników OSP po przekroczeniu przez nich 65. 
roku życia. Warunkiem jest posiadanie aktu-
alnych badań lekarskich, dopuszczających do 
prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. 
Będzie istniała również możliwość rozlicze-
nia przez jednostki OSP kosztów dostaw 
energii elektrycznej według najkorzystniej-
szej taryfy.
Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

i Administracji

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o OSP
Komisariat policji w Andrychowie 
wzbogacił się o nowy pojazd. To toyota 
corolla combi o napędzie hybrydowym.

Auto będzie wykorzystywane na terenie gmin 
Andrychów i Wieprz. 29 grudnia odbyła się 
jego oficjalna prezentacja. Komendant komisa-
riatu podinsp. Sławomir Urbanowski podkre-
ślał, że jest to samochód bardzo nowoczesny, 
ale także ekologiczny. Kosztował około 110 
tysięcy złotych. Połowę tej kwoty wyłożyła 
policja, a resztę samorządy Andrychowa (40 
tys. zł) i Wieprza (15 tys. zł). Szef andrychow-
skiej policji podziękował za dofinansowanie 
przedstawicielom obu gmin – burmistrzowi 
Tomaszowi Żakowi i jego zastępcy Wojciecho-
wi Polakowi oraz wójt Małgorzacie Chrapek. 
W ceremonii uczestniczył komendant powia-
towy policji mł. insp. Arkadiusz Śniadek oraz 
grupa mundurowych funkcjonariuszy z „na-
szego” komisariatu.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Nowy radiowóz
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Urządzenie ustawił Polski Alarm Smogowy w ramach akcji „Zobacz czym oddychasz”, któ-
ra realizowana jest w programie „Life”. Akcja ma pokazać lokalnym społecznościom, jakim 
powietrzem oddychają, czemu służy dwumetrowy model ludzkich płuc. A ten „oddycha” za 
pomocą wentylatorów umieszczonych z tyłu, pochłaniając zanieczyszczenia powietrza, które 
osiadają na białej materii (fliselinie) pokrywającej instalację.
Instalacja trafiła do Andrychowa z Piwnicznej. „Płuca” działały do 3 stycznia. Przez cały ten 
czas obok wyświetlany był wynik pomiaru pyłów zawieszonych w powietrzu. Poza tym zain-
stalowana obok kamera robiła co godzinę zdjęcia białego na początku materiału.
Polski Alarm Smogowy posiada obecnie cztery takie instalacje, a przygotowywana jest piąta. 

n Fot. Marek Nycz, Jacek Dyrlaga

Czym oddychamy? 
21 grudnia, na Placu Mickiewicza stanęły „eko płuca”. To urządzenie przez dwa 
tygodnie „oddychało” andrychowskim powietrzem i… smogiem. Na zdjęciach 
możemy zobaczyć jak białe „płuca” zmieniły kolor.

21 grudnia

W grudniu otrzymaliśmy komunikat z biura 
Komunikacji Beskidzkiej. Poniżej publikuje-
my go w całości, razem z taryfami:
Komunikacja Beskidzka
Z przyjemnością informujemy, iż bilet miesięcz-
ny będzie obowiązywał na wszystkie realizo-
wane przez Nas linie. Przedłużamy ważność 
popularnego biletu „50-cio przejazdowego”, 
do dwóch miesięcy kalendarzowych, również 
na wszystkich liniach. Wprowadzamy tak-
że nowy bilet dobowy, ważny w dniu zakupu 
do godz. 23:59, obowiązujący na wszystkich re-
alizowanych przez nas połączeniach.
Nasza nowa oferta:
BILET MIESIĘCZNY NA WSZYSTKIE  
LINIE: 140 zł
do biletu stosowane są wszystkie dotychczasowe ulgi
BILET „50 PRZEJAZDÓW” WAŻNY  
2 MIESIĄCE NA WSZYSTKIE LINIE: 140 zł
(do tej pory bilet na 50 przejazdów obowiązywał 
jedynie na trasę, tylko przez miesiąc)
BILET DOBOWY OBOWIĄZUJĄCY NA 
WSZYSTKIE LINIE: 12 zł
(obowiązuje pełny dzień kalendarzowy na nieogra-
niczoną ilość przejazdów)
BILET JEDNORAZOWY: 4 zł
(niezależnie od długości połączenia)
Dodatkowo utrzymujemy bezpłatne połą-
czenia dla dzieci do lat 4 oraz dla seniorów 
powyżej 70. roku życia. Tradycyjnie, nasi pa-
sażerowie będą mogli zakupić wybrany bilet 
u przewoźnika w kasie bielskiego dworca 
przy ulicy Warszawskiej 7 lub w przypadku 
biletów jednorazowych bezpośrednio u kie-
rowcy w autobusie, bez dodatkowej opłaty.
Istnieje również możliwość doładowania bi-
letu miesięcznego elektronicznie, za pośred-
nictwem strony internetowej przewoźnika 
tj. www.komunikacjabeskidzka.pl/doladuj-
em-karte/#
Nowy rozkład jazdy dostępny jest na stro-
nie www.komunikacjabeskidzka.pl
 W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań 
pracownicy Komunikacji Beskidzkiej S.A. 
pozostają do dyspozycji mieszkańców pod 
numerem telefonu: 33 81 68 116 lub mailowo: 
dworzec@komunikacjabeskidzka.pl

n

Komunikacja 
Beskidzka 
zmienia taryfy
Od stycznia obowiązują nowe ceny bi-
letów w autobusach Komunikacji Be-
skidzkiej, a więc w kierunkach: do Kęt, 
Porąbki i do Bielska-Białej. To nie tylko 
nowa korzystniejsza taryfa, ale też bar-
dziej rozbudowana siatka połączeń – 
od Andrychowa, aż po Szczyrk. Można 
np. za 12 zł jeździć całą dobę na wszyst-
kich liniach Komunikacji Beskidzkiej.

30 grudnia
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W grupie młodzieży (roczniki 2007 i 2008) try-
umfowała andrychowska SP nr 4, a Publiczna 
SP z Brzezinki uplasowała się na III miejscu. 
Zwycięski zespól tworzyli: Julia Warmuz, 
Szymon Żebracki, Dominik Kolber, Ma-
teusz Czaicki. Opiekunem grupy jest Ewa 
Gałosz. Wśród dzieci (rocznik 2009 i młodsi) 
było prawie że odwrotnie. To adepci królew-
skiej gry z brzezińskiej placówki zwyciężyli, 

a ich koleżanki i koledzy z „Czwórki” zajęli 
IV miejsce. Zespoły składały się z czwórki za-
wodników, w tym obowiązkowo co najmniej 
jednej dziewczyny. Mistrzowie powiatu 
z Brzezinki to: Wojciech Pluta, Karol Bercal, 
Mikołaj Gruca, Maria Pękala. Opiekunem 
jest Magdalena Kubalka-Pluta.
jd Fot. Starostwo Powiatowe w Wadowicach

Szkoły gminy Andrychów z sukcesami

Bardzo dobrze spisali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie 
oraz szkoły w Brzezince podczas szachowych Igrzysk Dzieci i Młodzieży. Zawody 
rozegrano w Wadowicach. 

Ceremonia przekazania 
darów odbyła się 7 grudnia 
po południu w Urzędzie 
Miejskim. Stroje druhom 
przekazali zastępca bur-
mistrza Wojciech Polak 
i radny wojewódzki Rafał 
Stuglik w asyście kierow-
nika Wydziału Spraw Spo-
łecznych Krzysztofa Wój-
cika i inspektora w tym 
wydziale – Dominika 
Burego. Z kolei po stronie 
obdarowanych byli prezes 
Zbigniew Pietera i naczel-

nik Andrzej Góra z sułkowickiego OSP oraz naczelnik Włodzimierz Fary z targanickiej jed-
nostki. Spotkanie stało się okazją do dłuższej dyskusji na tematu sytuacji w jednostkach OSP. 
Radny Rafał Stuglik zachęcał druhów, aby występowali do Urzędu Marszałkowskiego o środ-
ki finansowe wspierające ich działalność, także zawody, festyny czy imprezy. Zadeklarował 
gotowość dalszego wspomagania OSP z naszego terenu. Zapowiedziano spotkanie z udzia-
łem władz gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w celu skonkretyzowania po-
trzeb. Zastępca burmistrza od razu wskazał na kilka, w tym m.in. na pralnice do czyszczenia 
strojów. Goście w mundurach podpowiadali, że dobrze by było, aby władze wojewódzkie 
dokonywały bardziej masowych zakupów sprzętu i potem go przekazywały poszczegól-
nym OSP. Dzięki temu wyszłoby to taniej, a i więcej jednostek mogłoby na tym skorzystać. 
Mówiono także o stworzeniu internetowej platformy zamówień, na której poszczególne OSP 
określałyby swoje potrzeby i oczekiwałyby na ich, w miarę możliwości, realizację. Kierownik 
Krzysztof Wójcik omówił inwestycje gminne prowadzone na rzecz jednostek OSP.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Targanicka i sułkowicka OSP obdarowane
Jednostki OSP w Sułkowicach-Łęgu i Targanicach Górnych wzbogaciły się o pary 
kompletów strojów wraz z obuwiem używanych do akcji ratowniczo-gaśniczych. 
Zostało to sfinansowane po połowie przez samorządy wojewódzki i gminny. 

To zabytek pochodzący 
z 1864 roku. Przypo-
mnijmy, iż z inicjatywą 
odnowienia całości wy-
stąpiła grupa roczynian, 
a burmistrz Andry-
chowa i Urząd Miejski 
niemal natychmiast za-
reagowali. Pozyskano 
dofinansowanie w wy-
sokości 10 tys. z progra-
mu „Kapliczki Małopol-
skie” prowadzonego 
przez Urząd Marszał-
kowski w Krakowie. 
Urząd Miejski wyłożył 
ponad 25 tys. zł. I dzieło 
gotowe!

jd Fot. Jacek Dyrlaga  

Roczyny: 
Kapliczka gotowa
Od października trwała renowacja słu-
powej kapliczki przydrożnej u zbiegu ulic 
Polana i Podgórska w Roczynach. Obiekt 
jest już gotowy i wygląda jak nowy.

Awansowane osoby to: Marzena Flisek, 
Aleksandra Potempa (obydwie z Przedszkola 
nr 3) i Barbara Zięba (z Zespołu Szkół Samo-
rządowych w Inwałdzie). W imieniu tej ostat-
niej, niemogącej uczestniczyć w uroczystości, 
dokument odebrał dyrektor inwałdzkiej pla-
cówki Michał Kołodziejczyk. Natomiast akty 
nadania przekazał nauczycielkom burmistrz 
Tomasz Żak w asyście dyrektora Gminnego 
Zarządu Oświaty Andrzeja Szafrańskiego. Dla 
mianowanych były też kwiaty. Spotkanie sta-
ło się okazją do wymiany poglądów dotyczą-
cych oświaty. Burmistrz wyraził zadowolenie 
z dużej frekwencji młodych ludzi w punktach 
szczepień przeciwko koronawirusowi.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Ceremonia w magistracie
Trzy nauczycielki z gminy Andrychów 
dołączyły do grona pedagogów miano-
wanych. Ceremonia wręczenia stosow-
nych aktów nadania awansów zawodo-
wych odbyła się 14 grudnia po południu 
w Urzędzie Miejskim w Andrychowie. 
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To inwestycja spółki Polska Energia Zbi-
gniew Hatala Przemysław Hatala. Firma ta 
ma główną siedzibę przy ulicy Krakowskiej 
oraz magazyn w Katowicach. W przyszło-
ści szykuje się przeprowadzka właśnie na 
Żwirki i Wigury. Jednak nie od razu. Jak do-
wiedzieliśmy się od współwłaściciela spół-
ki – Przemysława Hatali, między kirkutem 
a „Dino” przewidziano budowę  sklepu 
branży elektryczno-hydraulicznej, magazy-
nu, a także części biurowej. Przy samej uli-
cy powstanie parking. Część obiektu będzie 
podnajmowana innej firmie lub firmom. To 
plany. Niedawno wyrównywano i ugrunto-
wano teren. Teraz przewidziano prace kon-
cepcyjne i projektowe. - Sama budowa, myślę, 
rozpocznie się nie wcześniej niż w czerwcu lub 
lipcu 2022 roku – mówi Przemysław Hatala.  
- Będzie to realizowane w cyklu dwuletnim.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Polska Energia inwestuje 

Między cmentarzem żydowskim a nowo 
otwartym supermarketem „Dino”, przy 
ulicy Żwirki i Wigury przeprowadzono 
prace ziemne. Co tam powstanie?

Pani Bronisława jest rodowitą mieszkanką In-
wałdu. Inni mieszkańcy tego sołectwa dosko-
nale Ją znają, bo przez 25 lat prowadziła tutaj 
sklep GS-u, który do dziś, mimo że to teraz WI-
ZAN Nr 3, nazywają „U Wójcika”. Mąż Pani 
Bronisławy, Alojzy, też pracował w GS-ie, 
gdzie był kierownikiem, więc nie ma się co 
dziwić, że inwałdzianie tak kojarzą wspo-
mniany sklep. Pan Alojzy zmarł w 1997 roku, 
w wieku 80 lat, a Pani Bronisława jest na eme-
ryturze od 1977 r. Urodziła czworo dzieci – 
trzech synów i córkę, ma ośmioro wnuków 
i sześcioro prawnucząt.
Podczas spotkania w rodzinnym domu Ju-
bilatki burmistrz Tomasz Żak odczytał listy 
gratulacyjne od premiera i od wojewody, 
a także swój. Potem przy stole wywiązała się 
rozmowa pełna wspomnień. Pani Bronisława 
jest nie tylko w dobrej formie, ale ma znako-
mitą pamięć i pamięta wiele szczegółów, 
o których potrafi znakomicie opowiadać.
Redakcja również składa Jubilatce życzenia 
wielu lat w zdrowiu.              n Fot. Marek Nycz

Z wizytą u Stulatki
Pani Bronisława Wójcik z Inwałdu 
skończyła 100 lat. 9 listopada szacowną 
Jubilatkę odwiedzili goście: Burmistrz 
Tomasz Żak, Sekretarz Gminy Graży-
na Łoboda i Sołtyska Inwałdu Grażyna 
Stuglik-Nizio. Były życzenia, kwiaty, pre-
zenty i miłe wspomnienia. 

Co roku przebieg akcji jest podobny – dar-
czyńcy dostarczają paczki, które są ładowane 
na samochody a następnie dostarczane do 
rodzin potrzebujących pomocy. Rodziny te 
zostały wcześniej wytypowane przez wolon-
tariuszy. W tym roku pomoc dotarła do 31 
rodzin z całej okolicy. Warto wspomnieć, że 
wartość paczek, według wstępnych szacun-
ków, przekroczyła 250 tysięcy złotych! 

rf Fot. Robert Fraś

Szlachetna Paczka w akcji

Finał akcji Szlachetna Paczka odbył się 
w sobotę i niedzielę, 11 i 12 grudnia.  ABS 
Bank Spółdzielczy w Andrychowie zmie-
nił się w magazyn Szlachetnej Paczki.

Jak dowiedzieliśmy się od dy-
rektor brzezińskiej placówki 
Agaty Nizińskiej, organ pro-
wadzący (Stowarzyszenie Przy-
jaciół Szkół Katolickich) ufun-
dował dwa pojemnikowe serca, 
które ustawiono obok przed-
szkola i przy szkole. Zebrane do 
nich nakrętki przekazywane są 
na wsparcie ciężko chorej cór-
ki jednej z absolwentek szkoły. 
Udało się już zapełnić kilkakrot-
nie pojemniki, ale dalsza pomoc 
jest konieczna.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

W Brzezince pomagają – ważne nakrętki!
Przed przedszkolem i przy wejściu do szkoły w Brzezince od wielu już miesięcy stoją ser-
ca – pojemniki. Przeznaczone są one na plastikowe nakrętki, a te służą ważnemu celowi. 

Odznaczenie wręczono mu „Za działalność 
społeczną na rzecz rozwoju wsi”. Przypo-
mnijmy, iż Zbigniew Grzyb (rocznik 1960), 
absolwent UJ jest popularyzatorem kultury 
regionalnej, w tym „godki krakoskiej”, któ-
rej elementem jest język używany na ziemi 
andrychowskiej. Roczynianin to także autor 
publikacji na temat wsi oraz przedstawień, 
opowiadań i artykułów pisanych godką 
i o godce. Na łamach „Nowin Andrychow-
skich” (wyd. I 2020 r.) opublikowaliśmy wy-
wiad ze Zbigniewem Grzybem.  

jd 

Złoty Krzyż Zasługi 
dla Zbigniewa Grzyba
Na odbywającej się w Warszawie kon-
ferencji z okazji 30-lecia powstania 
Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecz-
nych (KRUS) uhonorowano roczynia-
nina Zbigniewa Grzyba. Otrzymał on 
Złoty Krzyż Zasługi nadany przez pre-
zydenta Polski.



8

Nowiny Andrychowskie
styczeń 2022

Jak dowiedzieliśmy się od Barbary Krzyżak, 
kierownik Wydziału Geodezji i Gospodar-
ki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego, 
zakupiona działka ma powierzchnię około 
35 arów i kosztowała 180 tysięcy złotych. 20 
tys. zł na ten cel zebrała przez kilka lat Rada 
Rodziców, reszta pochodzi z budżetu gminy. 
Teren przeszedł w trwały zarząd bolęciń-
skiego ZSS. Dyrektor tej placówki, Zbigniew 
Grabowski, poinformował nas z kolei, że te-
ren będzie wymagał co nieco pracy, gdyż jest 
pochylony i nierówny. Wymaga zatem ni-
welacji. - Chcemy tam urządzić boisko sportowe, 
taki ministadion – mówi dyrektor. - Myślę też 
o bieżni. Ma to być i ładne i funkcjonalne. Na tym 
nie koniec, gdyż na pozyskanym terenie znaj-
duje się zagajnik i tam Zbigniew Grabowski 
chciałby utworzyć leśne przedszkole. 

jd  

Sułkowice-Bolęcina: 
Nowa działka 
na szkolne cele
Władze Andrychowa zakupiły w poło-
wie grudnia działkę położoną w sąsiedz-
twie Zespołu Szkół Samorządowych 
w Sułkowicach-Bolęcinie. Pozyskany 
teren będzie służył bardzo pożytecz-
nym celom. 

Radosnego, szczęśliwego Nowego Roku 
z marzenimi, o które warto walczyć  
oraz pełnego miłości spojrzenia na świat 
i drugiego człowieka
życzą 
Uczniowie, Dyrekcja oraz Grono Pedagogicz-
ne Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ka-
czynie

Życzenia noworoczne 
z OSW w Kaczynie

Można było zakupić ciasta, ciasteczka, ozdoby świąteczne, stroiki, bombki i wiele innych pięk-
nych bożonarodzeniowych ozdób! To wszystko przygotowali wolontariusze z andrychow-
skiego oddziału MSM we współpracy z paniami z kół gospodyń wiejskich, uczestnikami zajęć 
w Wiejskim Domu Kultury w Nidku, a także uczniami andrychowskich i okolicznych szkół. 
Cały dochód, który zostanie policzony w najbliższych dniach, będzie przekazany na rzecz wy-
magającego leczenia i rehabilitacji Leonka Góry. Chłopczyk ma rok i pięć miesięcy. Lekarze 
podejrzewają, że cierpi na encefalopatię genetycznie uwarunkowaną, objawiającą się proble-
mami psychoruchowymi oraz wadą wzroku. Leonek jest synem Kamila Góry – człowieka, 
który ratuje ludzkie życie i zdrowie jako ratownik medyczny, strażak oraz kierowca karetki 
Pomocy Maltańskiej – Maltańskiej Służby Medycznej.

jd Fot. Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna, oddział Andrychów

Kiermasz dla Leonka
W niedzielę, 19 grudnia przy kościele Św. Stanisława w Andrychowie odbył się 
niezwyczajny kiermasz świąteczny. Został zorganizowany przez Pomoc Maltańską 
– Maltańską Służbę Medyczną oddział Andrychów z myślą o Leonku Górze.

Podczas powiatowych zmagań (14 grudnia) 
brzezinczanki zajęły I miejsce. Następne-
go dnia odbył się finał rejonowy. Najwięk-
szymi rywalkami „naszych” dziewcząt 
okazały się  pokonane kilkanaście godzin 
wcześniej przeciwniczki – uczennice z SP nr 
1 w Choczni, wicemistrzynie powiatu wa-
dowickiego. Tym razem zrewanżowały się 
reprezentantkom z PSP w Brzezince, i to one 
stanęły na najwyższym stopniu podium, 
a brzezinczanki obok nich nad cyfrą „2”. 
Obydwa zespoły zakwalifikowały się do fi-
nału wojewódzkiego, który odbędzie się na 
wiosnę w Limanowej.
Zespół mistrzyń powiatu i wicemistrzyń re-
jonu tworzyły Anna Palik i Martyna Karbo-
wiak. Ich opiekunem jest nauczycielka wy-
chowania fizycznego Małgorzata Policha.

jd

Wysoko na podium
Dwukrotnie w ciągu dwóch dni stawały na 
podium tenisistki stołowe Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Brzezince. Brały one udział 
w finale powiatowym, a następnie rejono-
wym Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 

Jak dowiedzieliśmy się od dyrektor „Ogól-
niaka” Katarzyny Przebindy-Niemczyk, 
w szkole działa prężnie koło szachowe. 
O miejsce w reprezentacji trwała zacięta ry-
walizacja, gdyż utalentowanych adeptów 
królewskiej gry tu nie brakuje. Ostatecznie 
mistrzowski zespół utworzyli: trzecioklasista 
Maciej Bury, drugoklasiści Aleksandra Stra-
ma i Łukasz Sordyl oraz pierwszoklasista 
Jan Sużyn. Ich opiekunem jest nauczycielka 
informatyki Magdalena Kubalka-Pluta.
jd Fot. Starostwo Powiatowe w Wadowicach

Szachowi mistrzowie 
powiatu

W finale powiatowym szachowych mi-
strzostw drużynowych tryumfował ze-
spół I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w Andrycho-
wie. Teraz zwycięzców czekają zmaga-
nia na szczeblu wojewódzkim. 

„Jasełka 2021” w wykonaniu uczniów 
OSW w Kaczynie.
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Wydarzenie uświetnił recital Małgorzaty 
Szybisty z Krakowa – kompozytorki, multiin-
strumentalistki oraz autorki tekstów. W roli 
prowadzących koncert wystąpili Agniesz-
ka Kołacz i Jerzy Górka. Zwycięzcy zostali 
wyłonieni w trakcie środowych przesłuchań 
(15 grudnia), w których wzięło udział blisko 
100 recytatorów reprezentujących placówki 
kulturalne i oświatowe z naszego regionu 
oraz wielu zgłoszeń indywidualnych. Jury 
w składzie: Iwona Kaczmarek, Ewelina Pać-
ko, Aldona Karcz nie miało łatwego zadania. 
Dzieci i młodzież biorący udział w konkur-
sie reprezentowały bardzo wysoki poziom. 
Oceniane były m.in.: wrażenia artystyczne, 
zaangażowanie – uczucia, emocje oraz dobór 
tekstów. Występy były pełne emocji i dostar-
czyły odbiorcom wielu wzruszeń. 
Obszerna lista nagrodzonych na radioandry-
chow.pl
Główną nagrodę naszego Konkursu, nagro-
dę Grand Prix, ufundowaną przez Rodzinę 
Pana Jana Fujawy otrzymała Jagoda Milcarz 
z WDK Ww Sułkowicach-Łęgu.
Sponsorzy XXIX Konkursu Recytatorskiego 
Poezji Religijnej im. Jana Fujawy:
Rodzina Pana Jana Fujawy
Rada Rodziców Zespołu Szkół Samorządo-
wych w Targanicach
Ksiądz Proboszcz parafii pw. Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Targanicach – 
Dariusz Mależyna
Sołtys Targanic – Adam Kowalczyk wraz 
z Radą Sołecką
Radny Rady Miejskiej – Andrzej Powroźnik
Ludowy Klub Sportowy „Halniak”
Ochotnicza Straż Pożarna w Targanicach
Anna i Tomasz Jaworowscy
Bożena i Grzegorz Żywioł
Jerzy Panek
Eryk Stus
Teresa i Paweł Kudłacik
Lucyna i Stanisław Sordyl
oraz anonimowi darczyńcy

ap, Fot. Anna Piotrowska 

Piękna mowa 
w Targanicach
W sobotę – 18 grudnia – w Wiejskim 
Domu Kultury w Targanicach odbył się 
finał XXIX Konkursu Recytatorskiego 
Poezji Religijnej im. Jana Fujawy. 

Arkusz1

Strona 1

CENY DETALICZNE BRUTTO  Z GRUDNIA
TOWAR CENA 2020R CENA 2021R RÓZNICA

WIEPRZ MASŁO EXTRA 200G 6,69 8,89 2,20

WIEPRZ ŚMIETANA 30% W FOLII ,25L 3,39 4,15 0,76

MLEKPOL MLEKO 2% BUT.1L 3,05 3,31 0,26

WIEPRZ TWARÓG PÓŁUTUSTY LUZ 13,45 17,45 4,00

MARGARYNA PALMA 1,89 2,99 1,10

OLEJ KUJAWSKI 6,05 10,99 4,94

MĄKA TORTOWA BASIA 1KG 2,29 2,9 0,61

SETON CUKIER 2,69 3,19 0,50

CHLEB 2KG INW 12,99 15,99 3,00

BUŁKA KAJZERKA INW. 0,5 0,6 0,10

KAST.SZYNKA TRAD. 1KG 37,85 38,65 0,80

KAST.SZPONDER 1KG 22,35 33,89 11,54

KASTEL SCHAB 1KG 11,99 14,99 3,00

KO-BO PIERS KURCZ 1KG 11,79 15,89 4,10

KARP ŚWIEŻY 1KG 12,49 15,99 3,50

WAREJKO JAJA 6SZT 3,25 3,69 0,44

ZIEMNIAKI 1KG 0,9 1,65 0,75

PECZEK PIETYRUSZKA 1,29 1,99 0,70
KAWA PRIMA 250G 7,99 8,99 1,00
HERBATA LIPTON 50SZT 8,49 8,49 0,00
PIWO TYSKIE BUTELKA 2,49 2,49 0,00
WÓDKA ŻOŁADKO0WA DE LUX 0,5L 19,99 21,49 1,50
SZAMPAN DORADO 12,99 12,99 0,00
JAJKO NIESPODZIANKA 3,99 4,29 0,30

ŻÓŁTYM KOLOREM OZNACZONO TOWARY KTÓRYCH
 ZAKUPÓW DOKONANO PRZED PODWYŻKĄ-

Na liście znalazło się i to, co zbyteczne, niezdrowe, ale ze względu na święta i zbliżający się Syl-
wester – usprawiedliwione. A więc alkohole, kawa i składniki konieczne do wypieku sernika. Bo 
przecież serniczek, to też tradycyjny smak tych świąt. Nie zapomnieliśmy o zwyczaju umiesz-
czania prezentu pod choinką. Zdecydowaliśmy, że w tej roli wystąpi … jajko niespodzianka. 

Z listą zakupów udaliśmy się do MSH „Wizan”, ale nie do sklepu, a do biura. Chcieliśmy porów-
nać ceny tych samych produktów z grudnia 2020 do grudnia 2021. Nim ukaże się styczniowe 
wydanie „Nowin”, może okazać się, że podane niżej produkty – ze względu na kilkudziesięcio-
procentowe podwyżki cen energii elektrycznej i gazu – kosztują już nieco więcej, a jak prorokują 
znawcy rynku – zdecydowanie więcej. RMF24 podzieliło się taką ciekawostką: „prawie jedna 
czwarta dorosłych Polaków nie rozumie, że kiedy ceny rosną, za swoje oszczędności mogą kupić 
mniej.” Powyższa tabela może posłużyć za materiał porównawczo - poglądowy, który może 
ułatwić zrozumienie i śledzenie zjawiska inflacji. 

Jadwiga Janus

Od święta do święta. Porównanie cen
Uświęcony tradycją Świąt Bożego Narodzenia jest ich czas, potrawy, dekoracje, 
prezenty, a nawet śpiewane nutki. Wszystko to poprzedza konieczność udania się 
na zakupy, co też poniekąd stało się tradycją. Na naszej liście zakupów znalazły 
się podstawowe produkty (masło, chleb, mleko itp.), również takie, bez których 
trudno byłoby przyrządzić wigilijną kolację (np. karp) oraz świąteczny obiad; jakiś 
rosołek, kotlet albo wieprzowy, albo drobiowy – co kto woli. 

Źródło: 
WIZAN

Tlenek węgla ulatniał się z piecyka gazowego funkcjonującego w łazience. Służby ratunkowe 
przypominają, że aby zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich, należy sprawdzić 
drożność wentylacji, a także wyposażyć mieszkanie w czujnik tlenku węgla. Tlenek węgla jest 
gazem bezwonnym i bezbarwnym, więc ludzie go nie wyczuwają, natomiast czujnik tlenku 
węgla wykryje nawet niewielkie jego stężenie i natychmiast zasygnalizuje to alarmem.           rf

Uwaga na tlenek węgla!
13 grudnia 2021 tuż po godzinie 19 służby ratunkowe interweniowały na terenie 
jednej z posesji w Osieku.  Do szpitala na tlenoterapię została przewieziona 53- 
letnia mieszkanka Osieka. Kobieta podczas kąpieli podtruła się tlenkiem węgla.

.
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Podczas krótkiego spotkania były życzenia 
na święta i Nowy Rok. Świecę odebrał redak-
tor naczelny Marek Nycz. 

Wcześniej (17 grudnia), harcerze Hufca ZHP 
przynieśli betlejemskie światełko pokoju do 
andrychowskiego urzędu. Złożyli też życze-
nia burmistrzowi Tomaszowi Żakowi.

Tradycyjnie już przed świętami harcerze roz-
noszą betlejemski ogień do urzędów, instytu-
cji, parafii, szkół i placówek.
Związek Harcerstwa Polskiego organizuje 
Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. 
Tradycją stało się, że ZHP otrzymuje Światło 
od słowackich skautów i przekazuje je dalej, 
rozprzestrzeniając pokój i braterstwo. Szta-
fecie Betlejemskiego Światła Pokoju towa-
rzyszy hasło przewodnie, które w tym roku 
brzmi: „Światło, które łączy”. Dla zuchów, 
harcerzy i instruktorów to bardzo ważne, by 
mały Ogień swoim ciepłem, radością i ideą 
niesienia pokoju połączył ludzi na całym 
świecie.

jd rf Fot. Jacek Dyrlaga, ZHP

Betlejemskie 
Światełko Pokoju
Tuż przed świętami zawitali do redakcji 
Nowin Andrychowskich i Radia Andry-
chów harcerze z Hufca ZHP Andry-
chów. Dorocznym zwyczajem przeka-
zali nam Betlejemskie Światełko Pokoju.

Beskidzka Droga Integracyjna DK52 początko-
wo projektowana była w klasie GP. Status drogi 
ekspresowej otrzymała w maju 2016 r. decyzją 
Rady Ministrów. Ustalono wówczas przebieg 
drogi ekspresowej S52, która prowadzi od 
Cieszyna do Bielska-Białej (wcześniej S1), a na-
stępnie od węzła Suchy Potok do DK7 w Gło-
goczowie i dalej poprzez Północną Obwodnicą 
Krakowa do S7. Odcinek S52 od węzła Suchy 
Potok do Głogoczowa o długości ok. 61 km 
będzie miał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. 
Na tym odcinku powstanie 13 węzłów drogo-
wych: Kozy, Kęty, Bulowice, Andrychów, In-
wałd, Chocznia, Wadowice, Jaroszowice, Kal-
waria Północ, Kalwaria Wschód, Sułkowice, 
Skawina i Głogoczów. Decyzja środowiskowa 
dla tej drogi wydana została w lipcu 2018 r., ale 
do tej pory nie jest ona prawomocna z powodu 
odwołań i skarg grupy mieszkańców. Wpraw-

dzie 16 stycznia 2020 r. Wojewódzki Sąd Ad-
ministracyjny w Warszawie oddalił skargi 
wniesione na decyzję Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska, ale Stowarzyszenie „Ini-
cjatywa Wolne Wadowice” złożyło skargę ka-
sacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjne-
go (NSA). Nadal czekamy na rozstrzygnięcie 
NSA w tym zakresie. Prace dokumentacyjne 
są kontynuowane. W kwietniu 2020 r. Minister 
Infrastruktury uzgodnił aneks do Programu 
inwestycji dla tej drogi, a 31 sierpnia 2020 r. 
podpisano aneks na dokończenie opracowania 
dokumentacji w stadium Koncepcji programo-
wej do lutego 2025 r. Ogłoszenie przetargu na 
realizację S52 Bielsko-Biała – Głogoczów (Be-
skidzka Droga Integracyjna), w systemie Pro-
jektuj i buduj oraz podziale na pięć odcinków, 
powinno nastąpić w II połowie 2024 r.             rf

Uroczystego wręczenia 
odznaczeń w imieniu 
prezydenta dokonał dy-
rektor Generalny Mało-
polskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Krakowie 
Szymon Strzelichowski, 
burmistrz Andrychowa 
Tomasz Żak oraz sekre-
tarz gminy Andrychów 
Grażyna Łoboda.

Urzędnicy odznaczeni
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda uhonorował odznaczeniami 
państwowymi zasłużonych pracowników Urzędu Miejskiego w Andrychowie, 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie oraz Gminnego Zarządu Oświaty 
w Andrychowie. 16 grudnia w Urzędzie Miejskim w Andrychowie odbyła się sto-
sowna uroczystość.

1. Ewa Białczyk-Czechowska
2. Kazimiera Góra
3. Anna Kiesiewicz
4. Grażyna Kołodziejczyk
5. Barbara Krzyżak
6. Anita Misiek
7. Teresa Skrzypiec

8. Lucyna Stuglik
9. Stanisława Walczak
10. Wanda Wityk
11. Krzysztof Wójcik
Medalem srebrny za długolet-
nią służbę otrzymała Grażyna 
Hankus.

Medalem złotym za długoletnią służbę odznaczeni zostali:

BDI. Przetarg w 2024 roku?
Trwają prace nad dokumentacją Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. W 2021 r. wy-
konane zostały badania geofizyczne, które są podstawą do dalszych badań geolo-
gicznych. - W przyszłym roku powstanie projekt robót geologicznych i po jego zatwier-
dzeniu ogłoszony zostanie przetarg na wiercenia – informuje główny specjalista ds. 
komunikacji społecznej GDDKiA Iwona Mikrut.
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W Galerii Andrychów już dzia-
łają: Smyk, House, Cropp, CCC, 
Pepco, Deichmann, KIK, salon ju-
bilerski, Vision Express, Diverse, 
Sinsay, 4F, Dealz, Interoptyk, Jysk, 
Tedi, Martes Sport, Media Expert, 
50 Style, Rossmann, Greenpoint 
oraz KS SPORT. W najbliższych 
tygodniach planowane są otwarcia 
Leroy Merlin, Lidl, Empik, HEBE, 
TXM i kantoru. W pierwszych 
miesiącach 2022 r. planowana jest 
inauguracja sklepów marki Q&Q 
oraz Komfort.

rf Fot. Robert Fraś

Zima i ujemne temperatury to czas szcze-
gólnie niebezpieczny dla osób bezdomnych, 
dlatego policjanci z wadowickiej komendy 
oraz podległych komisariatów i posterunków 
policji, monitorują miejsca, gdzie mogą prze-
bywać bezdomni i inne osoby potrzebujące 
schronienia. Osoby, które  nie mają się gdzie 
podziać, nie zważają na to, że dużo pustosta-
nów, przeznaczonych jest do likwidacji i prze-
bywanie w nich zagraża ich życiu i zdrowiu 
ze względu na stan techniczny. Poza tym, 
nocowanie w tego typu miejscach może oka-
zać się śmiertelnie niebezpieczne, z uwagi na 
znaczne spadki temperatur, do których docho-
dzi szczególnie w nocy. Wielu z  nich stawia 
także  prowizoryczne szałasy i zadaszenia na 
zewnątrz. Policjanci udzielają potrzebującym 
informacji, gdzie mogą zjeść ciepły posiłek na 
terenie powiatu wadowickiego oraz w jakich 
placówkach mogą znaleźć schronienie i bez-
piecznie przetrwać zimę.
W tym trudnym czasie funkcjonariusze 
sprawdzają również, czy osoby starsze radzą 
sobie w codziennych czynnościach. Zagroże-
nie dotyczy także osób nietrzeźwych przeby-
wających na wolnym powietrzu, które należą 
do grupy największego ryzyka. Pamiętajmy, 
że mitem jest przekonanie, że na rozgrzewkę 
najlepszy jest alkohol. Następstwem wypicia 
alkoholu jest chwilowe podwyższenie ciepło-
ty ciała, jednak w konsekwencji taki organizm 
jest jeszcze bardziej narażony na wyziębienie. 
Poza tym, stan upojenia alkoholem powoduje 
ograniczoną zdolność koordynacji ruchów.
Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy 
zwłaszcza teraz mogą potrzebować naszej 
pomocy. Prosimy wszystkich o czujność i za-
interesowanie się osobami, które ze względu 
na stan nietrzeźwości, stan zdrowia czy też 
wiek nie mogą o siebie zadbać, czy też nie mają 
schronienia. Nasze zainteresowanie powinny 
wzbudzić osoby śpiące na ławkach, w parkach 
czy przystankach autobusowych, zwłaszcza 
gdy robi się zimno i zapada zmierzch. Pamię-
tajmy, że od naszej reakcji może zależeć ludz-
kie życie. Wystarczy jeden telefon na numer 
alarmowy 112.

Źródło: KPP w Wadowicach

Jeśli nie wiesz, co zrobić z nadwyżką jedzenia, nie chcesz marnować jedzenia lub jesteś właścicielem firmy 
(restauracji, sklepu) i chciałbyś się podzielić tym, co zostaje – skontaktuj się z koordynatorem akcji (48 
DW Północ, mateusz.zaremba@zhp.net.pl) i oddaj żywność do jadłodzielni! W tym trudnym czasie, 
gdy kontakt bezpośredni jest utrudniony, a czasami niemożliwy, tak ważne jest, by być dla drugiego 
człowieka. Jeśli znasz osoby samotne czy starsze, które mogłyby skorzystać z jadłodzielni (pozostawiając 
nadwyżkę jedzenia bądź odbierając dla siebie), przekaż im informacje o akcji. Warto zainteresować się 
także podstawowymi potrzebami naszych najbliższych czy sąsiadów. Wspólnymi siłami mieszkańców 
Gminy Andrychów utrzymajmy miejsce, które pozwoli racjonalnie dysponować żywnością i nie mar-
nować jedzenia. Podczas przekazywania lub odbierania jedzenia, pamiętajmy o zachowaniu zasad bez-
pieczeństwa, wynikających z aktualnie panującej sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Dbajmy o siebie 
nawzajem! – informują andrychowscy harcerze.

rf

Nie marnuj jedzenia!
Andrychowscy harcerze przy współpracy z  Urzędem Gminy Andrychów wy-
startowali z kolejną edycją akcji „Nie karm kosza, przynieś do jadłodzielni”. Ja-
dłodzielnia znajduje się w poczekalni Dworca PKS w Andrychowie. Jest otwarta 
w dni robocze, w godzinach 8-16. 

Galeria Andrychów. Cleo przyciągnęła fanów
19 grudnia pogoda nie rozpieszczała tych wszystkich, którzy chcieli skorzystać 
z atrakcji przygotowanych przez Galerię Andrychów. Mimo to, podczas niedziel-
nego koncertu gwiazdy wieczoru – Cleo – przed sceną i na parkingu pojawiło się 
sporo osób. Na imprezie zaprezentowali się też lokalni artyści.

Nie bądźmy 
obojętni!
Policjanci, jak co roku w okresie zi-
mowym kontrolują miejsca, w których 
mogą przebywać osoby potrzebujące 
pomocy i schronienia w związku z coraz 
niższymi temperaturami. Nie zapomina-
ją też o osobach starszych i samotnych.
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Dla „Psychiatryka” radni wojewódzcy zarezerwowali bez mała 4,3 
mln zł na cele rozwojowe, w tym na kontynuację inwestycji moder-
nizacyjnych około 1,9 mln zł, a resztę na rozwijanie Małopolskiego 
Systemu Informacji Medycznej (MSIM). 

W małopolskim budżecie nie wyeksponowano żadnych inwestycji 
drogowych, które byłyby realizowane na naszym terenie. Do Mu-
zeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach 
trafi nieco ponad milion złotych na prowadzenie placówki.                   jd

Budżet małopolski uchwalony: Pieniądze dla „Psychiatryka”
Na sesji Sejmiku Samorządowego Województwa Małopolskiego (27 grudnia) uchwalono regionalny budżet na 2022 rok. Prze-
widziano w nim pieniądze dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie, i to nie tylko na bieżącą działalność, ale 
także na inwestycje.

Na początku sesji, która z powodów technicz-
nych opóźniła się o pół godziny, przyjęto porzą-
dek obrad razem z uzupełnieniem. To zgłosiła 
Skarbnik Gminy Andrychów Dorota Żywioł. 
Chodziło o zmiany w budżecie na ten (2021 rok) 
i w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Radni 
przyjęli też protokół z poprzedniej sesji.  
Na początku, jak zwykle sprawozdanie z naj-
ważniejszych spraw i działań złoży burmistrz 
Tomasz Żak – dotyczyło okresu od 3 do 28 grud-
nia. O wszystkich sprawach, które relacjonował 
burmistrz pisaliśmy na naszych stronach, a nie-
które tematy znajdą czytelnicy w tym numerze 
Nowin. 
Radni pytają burmistrza
Do sprawozdania odniosło się kilkoro radnych. 
Najpierw radny Krzysztof Kubień zapytał To-
masza Żaka o przyczyny jego nieobecności 
na sesji? Chodziło wyjazd burmistrza na kon-
ferencję w Zagrzebiu. Tomasz Żak odpowie-
dział, że było to w ramach projektu unijnego, 
w którym bierze też udział Andrychów, a do-
tyczył on kwestii uchodźców. Koszt wyjazdu,  
o co też pytał radny, pokrywa Unie Europejska. 
Radny zapytał też o strefę i kwestię procesu  
z firmą, która była wykonawcą. Burmistrz od-
powiedział, że w kwestii toczy się postępowanie 
prokuratorskie. – Jeśli chce pan więcej informacji, 
proszę złożyć zapytanie na piśmie – powiedział bur-
mistrz.
Potem radna Alicja Studniarz również odniosła 
się do sprawy wyjazdu burmistrza do Zagrze-
bia. Radna oświadczyła, że z wrodzonej cieka-
wości obdzwoniła nawet Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych i ambasadę polską w Zagrze-
biu… I nikt tam nic nie wiedział o tym spotka-
niu, które radna nazwała „rzekomym”.
Po niej Wiesław Mikołajek zapytał o wydarze-
nie z 12 grudnia, gdy była awaria ogrzewania 
w blokach obsługiwanych przez Andrychow-
ską Elektrociepłownię AEC. I zapytał, co tam 
się dzieje, że w kotłowni pali się węglem złej 
jakości? Burmistrz odpowiedział, że węgiel ku-
powany jest w państwowej firmie PGE (Polska 

Grupa Energetyczna). Problem został rozwiąza-
ny. Wiceburmistrz Mirosław Wasztyl uzupełnił 
odpowiedź, informując radnego, że to nie AEC 
kontraktuje zakup węgla, ona kontraktuje zakup 
ciepła od spółki, która eksploatuje kocioł węglo-
wy. I reklamacja do tej umowy została złożona.
Odnosząc się do delegacji burmistrza na europej-
ską konferencję, jeszcze raz głos zabrał Krzysztof 
Kubień i oświadczył, że na żadnej stronie miasta 
Zagrzeb nie ma na ten temat żadnej informacji. 
Radny zadeklarował, że nadal będzie badał tę 
sprawę. Zażądał więcej szczegółów i ma zamiar 
sprawdzić delegację burmistrza.
Uchwały
Pierwsza uchwała dotyczyła sprawozdania  
z działalności Komisji Rady Miejskiej za 2021 r., 
a po niej radni przyjęli plan pracy Rady na rok 
2022 rok. Następnie Rada przyjęła Gminny Pro-
gram Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Andrychów na 2022 
rok.
Potem głos zabrała Skarbnik Gminy Dorota Ży-
wioł, która wyjaśniła, jakie zmiany proponuje 
dokonać, i jakie są niezbędne w bieżącym bu-
dżecie za 2021 r. (i WPF). W dwóch kolejnych 
głosowaniach rada przyjęła dwie uchwały do-
tyczące tych zmian. Do zmian odniósł się rad-
ny Kubień. Pytał o środki unijne, kiedy są one  
w dyspozycji gminy? Skarbniczka wyjaśniła rad-
nemu, że gmina najpierw wydaje własne fundu-
sze, a potem po rozliczeniu otrzymuje zwrot.  
Dyskusja o budżecie 
Kolejnym punktem była uchwała budżetowa 
na przyszły rok. O planach finansowych Gminy 
Andrychów piszemy obok w odrębnym artyku-
le. Tutaj zrelacjonujmy tylko dyskusję nad tymi 
planami, która odbyła się jeszcze przed głoso-
waniem. 
Radny Andrzej Powroźnik, a po nim radna Ali-
cja Studniarz odnieśli się do opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej, w której (odczytała to 
radna Studniarz) są uwagi inspektorów RIO, 
sugerujące w najbliższych latach wprowadzenie 
planów oszczędnościowych. Radni sugerowali 

oszczędności tak po stronie inwestycji, jak i wy-
datków bieżących.
Burmistrz Tomasz Żak odpowiedział, że uwa-
gi RIO odnoszą się do perspektywy roku 2024,  
a wielką niewiadomą będzie dla nas już pierw-
sze półrocze roku nadchodzącego. Również jego 
zastępca Mirosław Wasztyl kilkukrotnie zwra-
cał uwagę na niepewność co do konsekwencji 
wejścia w życie Polskiego Ładu, spadku do-
chodów z naszych podatków, dramatycznego 
wzrostu cen energii i paliw, a także bardzo złych 
prognoz inflacyjnych. 
Potem dyskusję zdominowały szczegóły. Rad-
ni pytali o konkretne inwestycje – drogi, remi-
zy, szkoły, przysiółki czy kanalizacje – niemal  
w każdym sołectwie. Dominowało pytanie: kiedy? 
W czasie dyskusji nad WPF i uchwała budże-
tową radny Krzysztof Kubień wygłosił swoje 
oświadczenie, zawierające jego przemyślenia na 
temat tych projektów finansowych. Twierdząc, 
że „budżet jest niewykonalnym” zadeklarował, 
że będzie przeciwko. Potem odbyły się dwa gło-
sowania. W obu 14 radnych było za przyjęciem 
uchwał dotyczących budżetu i WPF, 5 radnych 
było przeciwko, a dwoje nie miało zdania.     
Na koniec sesji radni składali wolne wnioski, 
oświadczenia. W tej części głos zabrali radni 
Krzysztof Kubień, Alicja Studniarz, Wiesław 
Mikołajek. W tej części sesji wracano do wcze-
śniej poruszanych kwestii, a radny Kubień chciał 
wiedzieć więcej na temat spółki, od której kupo-
wane jest ciepło.  Zadawał wiele pytań, a był to 
czas oświadczeń i wniosków, więc przewodni-
czący poradził mu, aby pytania sformułował na 
piśmie. Nie obyło się bez ostrych wymian zdań, 
wzajemnych przytyków i nieuprzejmości. 
Przewodniczący przerwał tę dyskusję i prze-
szedł do komunikatów - poinformował rad-
nych, że następna, 41 sesja odbędzie się 27 stycz-
nia. Na koniec złożył radnym i mieszkańcom 
Gminy Andrychów życzenia noworoczne.           
   

n

Burzliwa sesja budżetowa
W środę – 29 grudnia – odbyła się Sesja Rady Miejskiej w Andrychowie, której najważniejszym punktem było uchwalenie 
budżetu na przyszły rok – 2022. Była to już 40 sesja tej kadencji i ostatnia w tym roku. Poświęcono ją nie tylko budżetowi, 
ale też wielu sprawom bieżącym.
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O wydatkach piszemy na podstawie projektów uchwał. I tak naj-
ważniejszą inwestycją w powiecie ma być rozpoczęcie rozbudowy 
pawilonu „E” szpitala w Wadowicach. Zarezerwowano w formie 
dotacji na tegoroczny etap 5 milionów złotych. Wśród przedsię-
wzięć w gminie Andrychów przewidziano zapowiadaną budowę 
sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skło-
dowskiej-Curie. W 2022 roku z budżetu powiatowego wydatko-
wane będzie na ten cel 5,5 mln złotych. Będzie się też trochę dzia-
ło w dziedzinie drogownictwa w andrychowskiej gminie. Za 232 
tysiące złotych powstanie dokumentacja na przebudowę trasy  
w Roczynach od granicy z Czańcem w kierunku centrum wioski. 
Przewidziano także budowę chodników. Kontynuowana będzie 
przebudowa drogi w Rzykach na odcinku niespełna jednego kilome-

tra. Zarezerwowano na ten cel nieco ponad 937 tysięcy złotych. Dobra 
wiadomość dla korzystających z trasy wiodącej z Andrychowa do 
Nidku i dalej do Głębowic. Po modernizacji odcinków stanowiących 
Białą Drogę i drogę w części gminy Wieprz zaplanowano kontynuację 
polegającą na przebudowie jezdni o długości ponad 3,5 km w Nid-
ku. Przypomnijmy, iż przy drodze powstała trasa rowerowa, a więc 
powinna nastąpić i kontynuacja w tym zakresie. Na razie powstanie 
dokumentacja projektowa za kwotę 192 tys. zł.  
Podczas sesji zaplanowano także podjęcie uchwał m.in. w sprawie 
powiatowego programu opieki nad zabytkami i  programu zapobie-
gania przestępczości.

jd

Jakie inwestycje powiatowe w Gminie Andrychów?
W momencie, gdy oddawaliśmy do druku obecne wydanie Nowin Andrychowskich (30 grudnia) odbywała się sesja Rady 
Powiatu w Wadowicach. Było to ostatnie posiedzenie w 2021 r. Najważniejszy punkt to uchwała budżetowa na 2022 rok, 
w projekcie której zapisano także inwestycje przewidziane do realizacji w gminie Andrychów. 

W uchwale budżetowej czytamy, że dochody 
Gminy Andrychów na 2022 rok planuje się  
w wysokości 216 mln 598 tys. zł. (dla porówna-
nia w bieżącym roku 2021 było to 225 mln 278 
tys.). Natomiast wydatki na poziomie 236 mln 
886 tys. zł. Ponad 20 milionowy deficyt pokryty 
zostanie z obligacji i innych przychodów. 
Ale opiszmy to po kolei,  
a więc dochody…  
Dochody, tak samo jak wydatki dzielą się na 
bieżące i majątkowe. Zacznijmy od bieżących 
i wyjaśnienia czym są. To wszelkie podatki  
i należności wobec gminy. I tak z PIT-ów, 
które wszyscy płacimy blisko 40 proc. pozo-
stawało do tej pory w samorządach. Po zmia-
nach, jakie wprowadzili obecnie rządzący, 
będzie to niestety „nieco” mniej. Gminy tracą 
na zwolnieniu młodych ludzi do 26 roku życia 
z podatku PIT, ale też od nowej kwoty wolnej 
od podatku. Obecnie jest to 30 tys. zł, co ozna-
cza, że dochód o wartości miesięcznie 2500 zł 
pozostanie bez podatku. Na dochody bieżące 
składają się też wszelkie dotacje (np. na pomoc 
społeczną) i subwencje (jak np. oświatowa). 
Zatem, suma summarum w przypadku do-
chodów bieżących Andrychowa w 2022 roku 
będzie to 186 mln 384 tys. zł. Dla porównania 
w 2021 było to 208 mln 061 tys. zł. Tu trzeba 
uwzględnić jeszcze inną nadchodzącą zmianę, 
która obniżyła dochody bieżące samorządów 
– od połowy roku świadczenie „500 plus” 
przejmie ZUS. W przypadku Andrychowa to 
właśnie ok. 20 mln mniej. Pomijając ten fakt i 
tak gmina taka jak Andrychów czy sąsiednie 
Wadowice straci na dochodach bieżących śred-
nio 10 mln zł, co wynika z kalkulacji udziału w 
podatkach. Jak będzie to wyglądało w praktyce, 
zobaczymy w trakcie roku. 

A teraz dochody majątkowe – to wszelkie 
dotacje na inwestycje czy sprzedaż lub dzier-
żawa nieruchomości. W nadchodzącym roku 
szacuje się, że będzie to 30 mln 214 tys. zł.
A teraz wydatki
Z kolei łączną kwotę wydatków z budżetu 
Gminy Andrychów zaplanowano na pozio-
mie 236 mln 886 tys. zł. (wydatki w roku 2021 
to 240 mln 344 tys.). W tym wydatki bieżące 
to 188 mln 618 tys. zł (w 2021 – 203,8 mln ),  
a wydatki majątkowe mają sięgnąć 48 mln 
267 tys. zł (2021 – 36,5 mln).
Wydatki bieżące to wszelkie koszty związane 
z utrzymaniem szkół (także pensje nauczy-
cieli i obsługi), cała pomoc społeczna, koszty 
urzędów i całej administracji, utrzymanie in-
stytucji takich jak np. CKiW, MBP, MOSKiT 
(baseny), wsparcie organizacji społecznych, 
ale też koszty energii, np. oświetlenia ulic 
itp.). I to wszystko będzie kosztowało 188 
mln 618 tys. zł. Samorządy, więc nie tylko 
andrychowski, najbardziej obawiają się re-
alizacji właśnie wydatków bieżących. Rząd  
w swoich wskaźnikach na rok 2022 prze-
widuje inflację na poziomie 3,3 proc. I nikt  
w to nie wierzy, bo już teraz sięga ona 8 proc. 
Ekonomiści już teraz wskazują ważny czyn-
nik, który podwyższy przeszłoroczną inflację 
– ceny energii i paliw. Już dziś wiemy, że gaz 
dla samorządów zdrożał dziesięciokrotnie,  
a energia elektryczna o 90 proc. I to wszystko 
spowoduje, że realizacja wydatków bieżą-
cych będzie bardzo trudna.
Po stronie wydatków majątkowych, a jest to 
kwota 48 mln 267 tys. zł, zapisane są wszelkie 
inwestycje. Wymieńmy te najkosztowniejsze: 
remont pałacu Bobrowskich (13,4 mln), prace 
w strefie ekonomicznej (6,5 mln), przebudo-

wa części ul. Strefowej (2,5 mln), rewitalizacja 
Pańskiej Góry (13,5 mln), ciąg dalszy remon-
tu na Osiedlu Olszyny (1,4 mln). Natomiast 
na inne drogi gminne wydane zostanie blisko 
5,8 mln. zł.
Deficyt i dług
Jak widać z powyższych opisów, budżet się 
nie bilansuje, a więc posiada deficyt, który 
ma wynieść 20 mln 288 tys. zł. Czym zo-
stanie pokryty? Pieniądze będą pochodzić  
z tzw. przychodów – 28 mln 658 tys. zł. Czym 
są przychody? 
Wyjaśnia to np. paragraf trzeci projektu 
uchwały budżetowej. A tam czytamy, że 
planowany deficyt budżetu zostanie sfinan-
sowany m.in. przychodami z emisji obligacji 
komunalnych w wysokości 9,4 mln zł., spła-
tą udzielonej pożyczki dla AEC (elektrocie-
płownia) w wysokości 1,2 mln zł, wolnych 
środków, jako nadwyżki środków pienięż-
nych na rachunku bieżącym budżetu to ok. 
1,2 mln zł oraz z rządowego funduszu inwe-
stycji lokalnych i funduszu przeciwdziałania 
COVID-19 – 8,2 mln zł.
Natomiast zadłużenie Gminy Andrychów na 
koniec nadchodzącego 2022 roku wyniesie 82 
mln 128 tys. zł. 
Na koniec należy dodać, że każda jednostka 
Samorządu terytorialnego, a więc również 
Gmina Andrychów, aby uchwalić budżet 
musi uzyskać pozytywną opinię Regional-
nej Izby Obrachunkowej. Służby finansowe 
urzędu miały obowiązek wysłać taki projekt 
do RIO do 15 listopada. Odpowiedź już jest – 
projekt andrychowskiej uchwały budżetowej 
uzyskał pozytywną ocenę RIO.                       

mn

Nowy rok i nowy budżet
Na ostatniej, grudniowej Sesji Rady Miejskiej radni uchwalili budżet Gminy Andrychów na rok 2022. Przewidziano w nim 
spore wydatki inwestycyjne, choć będzie to rok trudny i z wieloma niewiadomymi, choćby ze względu na inflację i wzrost 
cen energii. 
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Uroczystość zaczęła się dwa dni wcześniej, 
kiedy CKZiU zorganizowano akcję krwio-
dawstwa. Chętnych do oddania krwi było 
47. Ostatecznie po badaniach medycznych 
do akcji dopuszczono osób 40. Wynik to 18 
litrów tego cennego płynu. W efekcie szkoła 
może się pochwalić, że od roku 1981 ma na 
koncie już ponad 700 litrów oddanej krwi. 
Tymczasem 17 grudnia do szkoły zjecha-
li przedstawiciele wojewódzkich władz 
Polskiego Czerwonego Krzyża oraz repre-
zentanci Regionalnej Stacji Krwiodawstwa 
w Krakowie. Dyrektor Kotarbina Tomasz 
Bizoń przypomniał w formie prezentacji, jak 
to wszystko się zaczęło. Wspomniał o uczniu 
Romku, który był chory na raka oraz o na-
uczycielkach Krystynie Chrapkiewicz i Oty-
lii Jończy, a także kolegach z klasy, którzy po-
jechali do szpitala w Prokocimiu oddać krew 
dla cierpiącego chłopaka. Ten przegrał walkę 

o życie, ale tradycja krwiodawstwa pozosta-
ła. O historii Romka podczas  uroczystości 
wzruszająco mówił ks. Stanisław Filipowski, 
szkolny kolega. Wspominała zmarłego także 
wychowawczyni – Krystyna Chrapkiewicz, 
inicjatorka krwiodawczych przedsięwzięć 
i założenia koła krwiodawców w Kotarbinie. 
Impreza stała się okazją do wręczenia pa-
miątkowych dyplomów dla obu twórczyń 
szkolnego krwiodawstwa, ich kontynuatorek 
Małgorzacie Majdak i Edycie Zwieńczak 
oraz obecnym opiekunom koła HDK – Ka-
tarzynie Kocembie i Monice Górkiewicz. 
Natomiast szkoła otrzymała okolicznościowy 
„Honorowy Medal Młodzieży Polskiej Czer-
wonego Krzyża”. Ceremonię okrasiły wystę-
py artystyczne uczniów szkoły.
Więcej zdjęć z uroczystości publikujemy na 
radioandrychow.pl

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Kotarbin: 40 lat krwiodawstwa i pamięci o Romku
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, a więc popularny Kotarbin, obchodziło 17 grudnia 40-lecie honorowe-
go krwiodawstwa w tej placówce. Była to wzruszająca ceremonia poświęcona najpiękniejszym ludzkim odruchom niesienia 
pomocy choremu koledze, rozwiniętym w piękną tradycję. 

Specjalne podziękowania od dyrektora Tomasza Bizonia otrzymały inicjatorki 
krwiodawstwa Krystyna Chrapkiewicz i Otylia Jończy

Oficjalne uroczystości rocznicowe poprzedziła akcja krwiodawstwa

REKLAMA
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Jest to impreza cykliczna, tradycyjnie orga-
nizowana w przededniu Świąt Bożego Na-
rodzenia. Wyjątek stanowił miniony rok, 
kiedy to ze względu na sytuację epidemiolo-
giczną nie mogło dojść do wydarzenia. Bie-
siada to doskonała okazja, aby podziękować 
wszystkim Gospodyniom za pracę na rzecz 
Stowarzyszenia. Ta dzisiejsza była szczegól-
na – w tym roku Stowarzyszenie Gospodyń 
Wiejskich świętuje 20-lecie działalności. Za-
tem nie mogło się obyć bez urodzinowego tor-
tu.Spotkanie poprowadziła prezes Stowarzy-

szenia Gospodyń Wiejskich w Andrychowie 
– Czesława Wojewodzic. Podczas imprezy 
uhonorowano Gosposie zasłużone w dzia-
łalności na rzecz swoich kół. Każdej z nich 
wręczono pamiątkowy dyplom oraz upo-
minek. Wszystkim seniorkom podziękowa-
nia za pracę oraz świąteczne życzenia złożył 
wiceburmistrz Wojciech Polak. Uroczystemu 
spotkaniu towarzyszyła promocja najnow-
szej, pięknie wydanej publikacji „Przepisy 
gospodyń”, która powstała dzięki wsparciu 
samorządów: wojewódzkiego w Krakowie, 

powiatowego w Wadowicach i gminnego 
w Andrychowie. Imprezę uświetnił występ 
zespołu rodzinnego Ścibiki z Targanic.
Wśród zaproszonych znaleźli się m.in.: wice-
burmistrz Wojciech Polak, dyrektor CKiW 
Marianna Żmija, prezes Spółdzielni WIZAN 
Jerzy Chylewski oraz radny powiatu Stani-
sław Hutniczak.

ap Fot. Anna Piotrowska

Świąteczne spotkanie Seniorek
11 grudnia w Wiejskim Domu Kultury w Sułkowicach-Łęgu Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich zorganizowało Biesiadę 
Seniorek i Działaczek Kół Gospodyń Wiejskich. 

REKLAMA
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lny rozkład jazdylne relacje STYCZEŃ/LUTY 2022

FOTOGRAFIE  
Z KULTURĄ

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

Do 15 stycznia 2022 (w godz. 8.00 – 15.00)
ANDRZEJ KOSEK | SZOPKA KRAKOWSKA

Wstęp wolny. Zapraszamy!

18 stycznia – 15 marca (w godz. 8.00 – 15.00)
KOBIETA W OBRAZACH KAZIMIERZA JOŃCZE-
GO – wystawa malarstwa.

Kazimierz Jończy – andrychowianin z urodzenia (1932) 
i zamieszkania, ale przede wszystkim z umiłowania tego 
miasta; malarz, autor i współautor ponad setki wystaw 
indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.
Za swą twórczość i różnorodną działalność społeczną 
uhonorowany m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brą-
zowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, od-
znakami Zasłużony dla Kultury Polskiej i Zasłużony dla 
Miasta i Gminy Andrychów.

Wstęp wolny. Zapraszamy!

Świetlica CKiW w Rzykach
rzyki@kultura.andrychow.eu

Telefon: 33 432 28 10

CZYTELNIA KULTURALNA 
Sztuki wizualne, fotografia, moda, design
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki! AKCJA FERIE 2022

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

Telefon: 33 875 12 25

30 stycznia (niedziela) godz. 16.30
KONCERT BOŻONARODZENIOWY 
Miejskiej Orkiestry Dętej ANDROPOL Andrychów
Koncert w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej ANDRO-
POL Andrychów pod dyrekcją Łukasza Zaborowskie-
go. Z Orkiestrą wystąpią solistki: Elżbieta Walczak, 
Ewa Walczak, Maria Walczak. Usłyszymy poruszają-
ce ludzkie serca, nasze polskie kolędy i pastorałki, ta-
kie jak: „O Gwiazdo Betlejemska”, „Nie było miejsca dla 
Ciebie”, „Mizerna, cicha”, „Gore Gwiazda Jezusowi” czy 
„Pastorałka od serca do ucha”. W repertuarze koncertu 
znajdą się również najbardziej znane z radia i TV utwory 

świąteczne – „Dzień jeden w roku”, „Kto wie?”, „Happy 
Xmas”, „Winter Wonderland”... oraz wiele innych pięk-
nych melodii, którymi andrychowscy muzycy chcą nas 
obdarować podczas tego wyjątkowego czasu, jaki nio-
są ze sobą Święta Bożego Narodzenia… A to wszystko 
oczywiście w porywających aranżacjach! 
Wstęp wolny. Zapraszamy!
Organizator: Centrum Kultury i Wypoczynku  
w Andrychowie – Wiejski Dom Kultury w Targanicach
Szczegółowe informacje: WDK w Targanicach

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

Telefon: 33 875 47 29

14 stycznia (piątek) godz. 17.00
UROCZYSTE OGŁOSZENIE WYNIKÓW  
II KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO 
„SŁÓWKO W RAMIE”
W listopadzie 2021 r. Centrum Kultury i Wypoczynku  
w Andrychowie | Wiejski Dom Kultury im. Romana Pry-
stackiego w Zagórniku zaprosiło dzieci i młodzież ze 
szkół podstawowych do udziału w II Konkursie Plastycz-
no-Literackim „SŁÓWKO W RAMIE”. W Konkursie wzię-
ło udział 72 uczestników. Przedmiotem Konkursu było 
samodzielne wykonanie pracy plastycznej inspirowanej 
dowolnym dziełem literackim. Organizatorzy zachęcali 

uczestników, by za motyw przewodni swojej pracy wy-
brali dowolne dzieło wybitnego polskiego poety litera-
tury dziecięcej – Jana Brzechwy, w związku z przypada-
jącą w 2021 roku 55. rocznicą śmierci autora.
21 grudnia 2021 r. w WDK w Zagórniku, Jury – w składzie: 
Anita Młodzik, Sabina Gibas, Maciej Gwoździewicz 
dokonało oceny nadesłanych prac i wyłoniło laureatów 
Konkursu. Komu Jury postanowiło przyznać nagrody  
i wyróżnienia zostanie ogłoszone 14 stycznia 2022 r. 
podczas Gali laureatów Konkursu. Uroczystości towa-
rzyszyć będą pokonkursowa wystawa nagrodzonych 
prac, a także występ artystyczny uczestników zajęć kul-
turalnych organizowanych przez placówki wiejskie CKiW  
Andrychów. Galę poprowadzi: Lucyna Migdałek.
Wstęp wolny. Zapraszamy! 

Do 26 lutego (w godzinach otwarcia placówki)
SŁOWEM MALOWANE
Pokonkursowa wystawa prezentująca prace plastyczne 
laureatów II Konkursu Plastyczno-Literackiego „SŁÓWKO 
W RAMIE”.

Wstęp wolny. Zapraszamy!

REMONT SCENY W MDK ZAKOŃCZONY! 
Zakończył się remont sceny w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie, który był 
możliwy dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu Infrastruktura Domów Kultury – projekt „Rewitalizacja Miejskiego Domu 
Kultury w Andrychowie” – z Funduszu Promocji Kultury.
Uzyskane fundusze pozwoliły na remont sceny i jej otoczenia: wyremontowano pod-
łogę sceny, ściany, proscenium, zamówiono nowe okotarowanie. Zakupiono nowo-

czesny zestaw sprzętu nagłośnieniowego. Dzięki niemu będzie można organizować 
m.in. plenerowe wydarzenia kulturalne na wysokim poziomie nagłośnienia, praktycz-
nie w każdych warunkach. Zakupiono też niezbędny zestaw sprzętu oświetleniowego. 
Remont w MDK w Andrychowie był koniecznością, budynek funkcjonuje jako instytu-
cja kultury już od I połowy XX wieku, do tej pory poddawany niewielkim, bardziej „ko-
smetycznym” naprawom. Przy bocznym wejściu (od podwórza) wykonano podjazd 
dla osób z niepełnosprawnością, tak niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania 
obiektu i dla ułatwienia życia naszym gościom, który wprowadza MDK w XXI wiek.

MOD ANDROPOL Andrychów zaprezentuje swój świąteczny program  
również podczas koncertów: 
8 stycznia | kościół parafialny w Sułkowicach-Łęgu, godz. 16.00
9 stycznia | kościół pw. św. Stanisława BM w Andrychowie, godz. 17.00
Na wszystkie koncerty wstęp wolny! Zapraszamy.

W celu minimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa prosimy o stosowanie się do obowiązujących zaleceń – wchodząc do naszych placówek pamiętaj  
o obowiązku zasłaniania nosa i ust maseczką oraz zdezynfekuj ręce środkiem na bazie alkoholu (dostępny wewnątrz).

Fot. Jarosław Skupień

Po obejrzeniu i wysłuchaniu prezentacji 94 recytatorów, Jury w składzie: Iwona Kaczmarek, Ewelina Paćko, 
Aldona Karcz postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
I gr. wiekowa (przedszkolaki i uczniowie klas„0”): I miejsce: Emilia Guzdek, Bartłomiej Kapusta; II miejsce: Pola 
Piotrowska, Zofia Kasperkiewicz, Zuzanna Matyszkowicz; III miejsce: Zofia Janik, Iga Chmiel, Hanna Wawrzeszkiewicz; 
Wyróżnienia: Nikola Mrzygłód, Amelia Marczyńska, Hanna Bizoń, Magdalena Kensiak, Justyna Chmiel, Sara Maj.
II gr. wiekowa (klasy I-III SP): I miejsce: Paweł Błachut, Julia Sieńko; II miejsce: Kinga Żabińska, Wojciech Matysz-
kowicz, Julia Guzdek; III miejsce: Maja Babińska, Aleksandra Rusinek, Matylda Kubas; Wyróżnienia: Szymon Ryłko, 
Julia Fraś, Emilia Frydel, Lena Romańska, Paulina Bryndza, Dawid Zborowski, Aniela Zaborowska, Marta Kasperkiewicz, 
Aleksandra Kapusta.
III gr. wiekowa (klasy IV-VI SP): I miejsce: Wiktoria Karcz; II miejsce: Aleksandra Stopyra, Wiktoria Czapla;  
III miejsce: Dorota Błachut, Szymon Kapusta, Karolina Wawrzeszkiewicz; Wyróżnienia: Maja Matusiak, Izabela 
Socała, Weronika Wojewodzic.
IV gr. wiekowa (klasy VII-VIII SP): I miejsce: Antoni Małysa; II miejsce: Franciszek Sordyl, Marlena Kiszka;  
III miejsce: Jan Ogorzelec, Karol Cibor; Wyróżnienia: Daniel Winiarski, Weronika Kapusta, Monika Pająk, Alicja Kasper-
kiewicz, Julia Bylica.

Główną nagrodę Konkursu, nagrodę Grand Prix, ufundowaną przez Rodzinę Jana Fujawy otrzymała Jagoda Milcarz z WDK w Sułkowicach-Łęgu.
Laureatów Konkursu poznaliśmy podczas uroczystej GALI, która odbyła się 18 grudnia 2021 roku w Wiejskim Domu Kultury w Targanicach.

ZNAMY LAUREATÓW XXIX KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI RELIGIJNEJ IM. JANA FUJAWY

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie od października 2021 
roku realizuje warsztaty fotograficzne pod nazwą „Fotografie z Kulturą”. 
Pierwsze trzy spotkania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, 
przynosząc wiele pięknych kadrów. Uczestnicy spotkali się na trzech 
trzygodzinnych sesjach. Huśtawkowy zawrót głowy, sesja z motywami 
indiańskimi oraz sesja detektywistyczna to pierwsze – już zrealizowa-
ne sesje z długiej listy przedstawionej przez prowadzącego warsztaty 
– Jarosława Skupnia, fotografa, który od kilkunastu lat realizuje foto-
reportaże dla CKiW w Andrychowie. Kolejne warsztaty zapowiadają 
się nie mniej atrakcyjnie! Średniowieczna dama, portrety w stylu Rem-
brandta, sesja piosenkarska z mikrofonami i stylizacjami w stylu retro, 
sesja rycerska, fotografia ruchu... a to tylko kilka z kilkunastu propozycji 
czekających nas już wkrótce. Warto dodać, że każda z realizowanych 
sesji odbywa się z zastosowaniem niezwykłych rekwizytów i stylizacji, 
wzbogacając portfolia fotografów i modelek.

Pomysł na realizację tego rodzaju działań kiełkował w mojej głowie od 
lat. Obserwując propozycje warsztatów proponowanych przez uzna-
nych fotografów w Polsce oraz ogólnopolskie ośrodki kulturalne spe-
cjalizujące się w tym zakresie – pomyślałem, że i u nas warto by było 
zrobić coś dla fotoamatorów, by mogli spróbować swoich sił, wymieniać 
się doświadczeniami, realizować sesje, które ze względu na duże kosz-
ty rekwizytów byłyby niemożliwe do zrobienia samodzielnie. Mam na-
dzieję, że warsztaty przekształcą się w klub (grupę fotoamatorów), który 
pod skrzydłami i ze wsparciem CKiW w Andrychowie – rozwinie skrzydła 
swojej wyobraźni i poszerzy warsztat. Spotkania są również ciekawą 
propozycją dla początkujących modelek i modeli, którzy mogą stanąć 
przed obiektywem nabywając nowych doświadczeń. Pomysłów na roz-
wój warsztatów jest mnóstwo! Chcemy zapraszać znanych fotografów, 
korzystać z obiektów turystycznych / muzealnych / ciekawych miejsc 
dostępnych w naszym regionie – mówi prowadzący warsztaty.

Fotografia portretowa, fotografia mody, opowiadanie obrazem, peformance, fotografia narracyjna, reportaż... długo można wymie-
niać kierunki, tematy i techniki fotograficzne, które pojawiły się od momentu wynalezienia aparatów fotograficznych. Jeśli dodamy 
do tego skok technologiczny, fotografię cyfrową i możliwości komputerowej obróbki obrazu zdamy sobie sprawę, jak bardzo dostęp-
na stała się w dzisiejszych czasach ta dziedzina sztuki.

Kolejne spotkanie najpewniej jeszcze w styczniu! O szczegółowej dacie i tematyce będziemy informować na naszej stronie  
www.kultura.andrychow.eu. Serdecznie zapraszamy!

Wpisane w naszą zmienną rzeczywistość, świąteczne spotkanie miesz-
kańców Gminy Andrychów, połączono z degustacjami tradycyjnych 
potraw świątecznych przygotowanych przez lokalnych restauratorów, 
kolędowaniem, występami młodzieży, zespołów artystycznych, życze-
niami od władz samorządowych i kiermaszem ozdób świątecznych. 
Program artystyczny zaprezentowali wykonawcy działający pod skrzy-
dłami Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, przedszkolaki, 
uczniowie szkół podstawowych i średnich, członkowie organizacji mło-
dzieżowych oraz instytucji, które wspierają osoby niepełnosprawne. 
Parada Moto Mikołajów Klubu motocyklowego Prospect Gremium MC 
Andrychów i pięknych koni ze Stanicy Hucuł oraz choinki na święta 
rozdawane przez portal mamNewsa.pl dopełniły wydarzenie. (...)

Świąteczne życzenia mieszkańcom miasta złożył burmistrz Andrycho-
wa – Tomasz Żak. Gospodarz naszej gminy przekazał słowa otuchy, 
życzenia zdrowia i nadziei na zgodę przy rodzinnych stołach. (...)
Wigilia. Czas życzeń, czas pojednania, czas przemyśleń i dzielenia się 
wspólnym chlebem, którego symbolem jest wigilijny opłatek. Nie mo-
gliśmy się nim w tym roku fizycznie dzielić na Placu Mickiewicza. Może 
w roku 2022, wyjątkowym, jak każdy kolejny rok naszego życia, dzielmy 
się naszą wspólną pracą dla regionu, jej efektami, dobrami material-
nymi, sercem, pomysłami, serdecznością, dobrym słowem... bo tylko 
tak – póki chcemy się dzielić, współpracować, rozmawiać, planować, 
dyskutować – przetrwamy ten trudny dla nas wszystkich czas.

Jarosław Skupień

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

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

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

22 stycznia (sobota) godz. 17.00 
KONCERT: TULIA (NIE) TYLKO ŚWIĄTECZNIE
TULIA to zespół, który tworzą Tulia Biczak, Patrycja 
Nowicka i Dominika Siepka. Dzięki głośnym coverom 
Depeche Mode i Dawida Podsiadło zespół pojawił się 
w świadomości szerokiej publiczności, a następnie, wy-
dając swoją autorską muzykę potwierdził, że folk jest 
lubiany w Polsce. 
Koncert (NIE) TYLKO ŚWIĄTECZNIE to zaproszenie 
do wyjątkowego, zimowego, muzycznego świata niepo-
wtarzalnych głosów trzech wokalistek. Niezwykła wraż-
liwość, oryginalne podejście do muzyki i poruszanie się 
w niej swoją własną, a nie wydeptaną przez mainstream 
ścieżką, zbuduje dla słuchaczy atmosferę koncertu, na 
jakim jeszcze nie byli…
Ceny biletów: 100 zł; 90 zł; 80 zł
Organizator: ESKANDER
Sprzedaż biletów: BIURO MDK w Andrychowie (pn. – pt.: 
8:00 – 16:00). Bilety online: www.kulturairozrywka.pl oraz 
www.kupbilecik.pl

30 stycznia (niedziela) godz. 15.00
KONCERTY w ramach 30. FINAŁU WIELKIEJ OR-
KIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
30. Finał WOŚP zagra dla okulistyki dziecięcej! Cel zbiór-
ki: Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnosty-
ki i leczenia wzroku u dzieci.
Jubileuszowy – 30. Finał WOŚP w Andrychowie będzie 
koncertowy! 30 stycznia 2022 roku w Miejskim Domu 
Kultury w Andrychowie zagrają, m.in.: Take Soul, More 
Than Less, Punktera, Max Corner Crew oraz Kraków 
Street Band. Pomiędzy koncertami odbędą się liczne 
licytacje orkiestrowych gadżetów, które poprowadzą 
wolontariusze z andrychowskiego sztabu #310.
Wstęp na koncerty = datek do puszki WOŚP!  
Informacje dot. koncertów: MDK w Andrychowie
Uwaga! Zmiana lokalizacji siedziby andrychow-
skiego sztabu WOŚP! Sztab nr 310 będzie mieścił się  
w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie (wejście od 
strony ul. Daszyńskiego). Sztab obejmuje gminy: Andry-
chów, Wieprz i Osiek (130 wolontariuszy). Szef sztabu: 
Krzysztof Paczyński. 
E-Skarbonka andrychowskiego Sztabu WOŚP:  
eskarbonka.wosp.org.pl/xaypkw

Już 30 lat wszyscy ludzie dobrej 
woli i jeszcze większego serca dzie-
lą się dobrem z chorymi dziećmi  
i seniorami, dając im szansę na 
zdrowie i niejednokrotnie ratując 
życie. Przyłączcie się i wesprzyjcie  
tę piękną ideę! Zapraszamy!

19 lutego (sobota) godz. 18.00 
WIELKA GALA WIEDEŃSKA – 12 TENORÓW I ONA
Ceny biletów: 110 zł; 100 zł
Organizator: MORNINGSTAR MUSIC COMPANY
Sprzedaż biletów: BIURO MDK w Andrychowie (pn. – pt.: 
8:00 – 16:00). Bilety online: www.kultura.andrychow.eu, 
www.kupbilecik.pl

27 lutego (niedziela) godz. 15.30
KABARET SKECZÓW MĘCZĄCYCH 
„POLSKA MISJA KOMICZNA”
Ceny biletów: 100 zł; 90 zł; 80 zł
Organizator: ESKANDER
Sprzedaż biletów: BIURO MDK  
w Andrychowie (pn. – pt.: 8:00 – 16:00).  
Bilety online: kabaretowebilety.pl

Zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 12 lat do udziału w AKCJI FERIE 2022, pn. SMOKI W OBŁOKI, organizowanej przez placówki wiejskie CKiW w Andrychowie. 

W programie akcji: wyjazd do Ninja Parku JUMPOWNIA i Teatru Lalek BANIALUKA w Bielsku-Białej (17 stycznia), wycieczka do GOair – Powietrznego Miasta oraz 
Muzeum Przyrodniczego w Krakowie (18 stycznia), wyjazd do jedynego w regionie Obserwatorium Astronomicznego w Sułkowicach-Bolęcinie, udział w warsztatach 
plastyczno-technicznych pt. „Kosmos” w Świetlicy CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie oraz projekcja filmu „Cudowny chłopak” w reż. Stephena Chbosky’ego w WDK im. 
Romana Prystackiego w Zagórniku (19 stycznia), wyjazd do kina Helios w Bielsku-Białej i Chlebowej Chaty w Górkach Małych (20 stycznia), wycieczka do Parku 
Rozrywki GOkidz! oraz Muzeum – Rynek Podziemny w Krakowie (25 stycznia).

Uwaga: ilość miejsc ograniczona, o udziale w akcji decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy prowadzone będą do 10 stycznia 2022 r. lub do wyczerpania miejsc. Niezbędne 
formularze dostępne w placówkach wiejskich oraz do pobrania na stronie: www.kultura.andrychow.eu

Szczegółowy program AKCJI FERIE 2022 | SMOKI W OBŁOKI: www.kultura.andrychow.eu

12.12.2021 ROKU ODBYŁA SIĘ 12. ANDRYCHOWSKA WIGILIA
Nie trzeba być specjalnie spostrzegawczym, by zauważyć natłok cyferek 1 i 2 w tytule artykułu. Liczba 12 od wieków funkcjonuje  
w naszym życiu w sposób szczególny. Znalazła swoje miejsce w kalendarzu, na szczycie tarczy zegarka, w Piśmie Świętym, a i w wielu 
kulturach posiada szczególny status, oznaczając harmonię i doskonałość. Nic więc dziwnego, że właśnie tę – szczególną Wigilię  
miejską organizatorzy chcieli celebrować w sposób wyjątkowy.
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FOTOGRAFIE  
Z KULTURĄ

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

Do 15 stycznia 2022 (w godz. 8.00 – 15.00)
ANDRZEJ KOSEK | SZOPKA KRAKOWSKA

Wstęp wolny. Zapraszamy!

18 stycznia – 15 marca (w godz. 8.00 – 15.00)
KOBIETA W OBRAZACH KAZIMIERZA JOŃCZE-
GO – wystawa malarstwa.

Kazimierz Jończy – andrychowianin z urodzenia (1932) 
i zamieszkania, ale przede wszystkim z umiłowania tego 
miasta; malarz, autor i współautor ponad setki wystaw 
indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.
Za swą twórczość i różnorodną działalność społeczną 
uhonorowany m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brą-
zowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, od-
znakami Zasłużony dla Kultury Polskiej i Zasłużony dla 
Miasta i Gminy Andrychów.

Wstęp wolny. Zapraszamy!

Świetlica CKiW w Rzykach
rzyki@kultura.andrychow.eu

Telefon: 33 432 28 10

CZYTELNIA KULTURALNA 
Sztuki wizualne, fotografia, moda, design
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki! AKCJA FERIE 2022

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

Telefon: 33 875 12 25

30 stycznia (niedziela) godz. 16.30
KONCERT BOŻONARODZENIOWY 
Miejskiej Orkiestry Dętej ANDROPOL Andrychów
Koncert w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej ANDRO-
POL Andrychów pod dyrekcją Łukasza Zaborowskie-
go. Z Orkiestrą wystąpią solistki: Elżbieta Walczak, 
Ewa Walczak, Maria Walczak. Usłyszymy poruszają-
ce ludzkie serca, nasze polskie kolędy i pastorałki, ta-
kie jak: „O Gwiazdo Betlejemska”, „Nie było miejsca dla 
Ciebie”, „Mizerna, cicha”, „Gore Gwiazda Jezusowi” czy 
„Pastorałka od serca do ucha”. W repertuarze koncertu 
znajdą się również najbardziej znane z radia i TV utwory 

świąteczne – „Dzień jeden w roku”, „Kto wie?”, „Happy 
Xmas”, „Winter Wonderland”... oraz wiele innych pięk-
nych melodii, którymi andrychowscy muzycy chcą nas 
obdarować podczas tego wyjątkowego czasu, jaki nio-
są ze sobą Święta Bożego Narodzenia… A to wszystko 
oczywiście w porywających aranżacjach! 
Wstęp wolny. Zapraszamy!
Organizator: Centrum Kultury i Wypoczynku  
w Andrychowie – Wiejski Dom Kultury w Targanicach
Szczegółowe informacje: WDK w Targanicach

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

Telefon: 33 875 47 29

14 stycznia (piątek) godz. 17.00
UROCZYSTE OGŁOSZENIE WYNIKÓW  
II KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO 
„SŁÓWKO W RAMIE”
W listopadzie 2021 r. Centrum Kultury i Wypoczynku  
w Andrychowie | Wiejski Dom Kultury im. Romana Pry-
stackiego w Zagórniku zaprosiło dzieci i młodzież ze 
szkół podstawowych do udziału w II Konkursie Plastycz-
no-Literackim „SŁÓWKO W RAMIE”. W Konkursie wzię-
ło udział 72 uczestników. Przedmiotem Konkursu było 
samodzielne wykonanie pracy plastycznej inspirowanej 
dowolnym dziełem literackim. Organizatorzy zachęcali 

uczestników, by za motyw przewodni swojej pracy wy-
brali dowolne dzieło wybitnego polskiego poety litera-
tury dziecięcej – Jana Brzechwy, w związku z przypada-
jącą w 2021 roku 55. rocznicą śmierci autora.
21 grudnia 2021 r. w WDK w Zagórniku, Jury – w składzie: 
Anita Młodzik, Sabina Gibas, Maciej Gwoździewicz 
dokonało oceny nadesłanych prac i wyłoniło laureatów 
Konkursu. Komu Jury postanowiło przyznać nagrody  
i wyróżnienia zostanie ogłoszone 14 stycznia 2022 r. 
podczas Gali laureatów Konkursu. Uroczystości towa-
rzyszyć będą pokonkursowa wystawa nagrodzonych 
prac, a także występ artystyczny uczestników zajęć kul-
turalnych organizowanych przez placówki wiejskie CKiW  
Andrychów. Galę poprowadzi: Lucyna Migdałek.
Wstęp wolny. Zapraszamy! 

Do 26 lutego (w godzinach otwarcia placówki)
SŁOWEM MALOWANE
Pokonkursowa wystawa prezentująca prace plastyczne 
laureatów II Konkursu Plastyczno-Literackiego „SŁÓWKO 
W RAMIE”.

Wstęp wolny. Zapraszamy!

REMONT SCENY W MDK ZAKOŃCZONY! 
Zakończył się remont sceny w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie, który był 
możliwy dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu Infrastruktura Domów Kultury – projekt „Rewitalizacja Miejskiego Domu 
Kultury w Andrychowie” – z Funduszu Promocji Kultury.
Uzyskane fundusze pozwoliły na remont sceny i jej otoczenia: wyremontowano pod-
łogę sceny, ściany, proscenium, zamówiono nowe okotarowanie. Zakupiono nowo-

czesny zestaw sprzętu nagłośnieniowego. Dzięki niemu będzie można organizować 
m.in. plenerowe wydarzenia kulturalne na wysokim poziomie nagłośnienia, praktycz-
nie w każdych warunkach. Zakupiono też niezbędny zestaw sprzętu oświetleniowego. 
Remont w MDK w Andrychowie był koniecznością, budynek funkcjonuje jako instytu-
cja kultury już od I połowy XX wieku, do tej pory poddawany niewielkim, bardziej „ko-
smetycznym” naprawom. Przy bocznym wejściu (od podwórza) wykonano podjazd 
dla osób z niepełnosprawnością, tak niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania 
obiektu i dla ułatwienia życia naszym gościom, który wprowadza MDK w XXI wiek.

MOD ANDROPOL Andrychów zaprezentuje swój świąteczny program  
również podczas koncertów: 
8 stycznia | kościół parafialny w Sułkowicach-Łęgu, godz. 16.00
9 stycznia | kościół pw. św. Stanisława BM w Andrychowie, godz. 17.00
Na wszystkie koncerty wstęp wolny! Zapraszamy.

W celu minimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa prosimy o stosowanie się do obowiązujących zaleceń – wchodząc do naszych placówek pamiętaj  
o obowiązku zasłaniania nosa i ust maseczką oraz zdezynfekuj ręce środkiem na bazie alkoholu (dostępny wewnątrz).

Fot. Jarosław Skupień

Po obejrzeniu i wysłuchaniu prezentacji 94 recytatorów, Jury w składzie: Iwona Kaczmarek, Ewelina Paćko, 
Aldona Karcz postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
I gr. wiekowa (przedszkolaki i uczniowie klas„0”): I miejsce: Emilia Guzdek, Bartłomiej Kapusta; II miejsce: Pola 
Piotrowska, Zofia Kasperkiewicz, Zuzanna Matyszkowicz; III miejsce: Zofia Janik, Iga Chmiel, Hanna Wawrzeszkiewicz; 
Wyróżnienia: Nikola Mrzygłód, Amelia Marczyńska, Hanna Bizoń, Magdalena Kensiak, Justyna Chmiel, Sara Maj.
II gr. wiekowa (klasy I-III SP): I miejsce: Paweł Błachut, Julia Sieńko; II miejsce: Kinga Żabińska, Wojciech Matysz-
kowicz, Julia Guzdek; III miejsce: Maja Babińska, Aleksandra Rusinek, Matylda Kubas; Wyróżnienia: Szymon Ryłko, 
Julia Fraś, Emilia Frydel, Lena Romańska, Paulina Bryndza, Dawid Zborowski, Aniela Zaborowska, Marta Kasperkiewicz, 
Aleksandra Kapusta.
III gr. wiekowa (klasy IV-VI SP): I miejsce: Wiktoria Karcz; II miejsce: Aleksandra Stopyra, Wiktoria Czapla;  
III miejsce: Dorota Błachut, Szymon Kapusta, Karolina Wawrzeszkiewicz; Wyróżnienia: Maja Matusiak, Izabela 
Socała, Weronika Wojewodzic.
IV gr. wiekowa (klasy VII-VIII SP): I miejsce: Antoni Małysa; II miejsce: Franciszek Sordyl, Marlena Kiszka;  
III miejsce: Jan Ogorzelec, Karol Cibor; Wyróżnienia: Daniel Winiarski, Weronika Kapusta, Monika Pająk, Alicja Kasper-
kiewicz, Julia Bylica.

Główną nagrodę Konkursu, nagrodę Grand Prix, ufundowaną przez Rodzinę Jana Fujawy otrzymała Jagoda Milcarz z WDK w Sułkowicach-Łęgu.
Laureatów Konkursu poznaliśmy podczas uroczystej GALI, która odbyła się 18 grudnia 2021 roku w Wiejskim Domu Kultury w Targanicach.

ZNAMY LAUREATÓW XXIX KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI RELIGIJNEJ IM. JANA FUJAWY

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie od października 2021 
roku realizuje warsztaty fotograficzne pod nazwą „Fotografie z Kulturą”. 
Pierwsze trzy spotkania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, 
przynosząc wiele pięknych kadrów. Uczestnicy spotkali się na trzech 
trzygodzinnych sesjach. Huśtawkowy zawrót głowy, sesja z motywami 
indiańskimi oraz sesja detektywistyczna to pierwsze – już zrealizowa-
ne sesje z długiej listy przedstawionej przez prowadzącego warsztaty 
– Jarosława Skupnia, fotografa, który od kilkunastu lat realizuje foto-
reportaże dla CKiW w Andrychowie. Kolejne warsztaty zapowiadają 
się nie mniej atrakcyjnie! Średniowieczna dama, portrety w stylu Rem-
brandta, sesja piosenkarska z mikrofonami i stylizacjami w stylu retro, 
sesja rycerska, fotografia ruchu... a to tylko kilka z kilkunastu propozycji 
czekających nas już wkrótce. Warto dodać, że każda z realizowanych 
sesji odbywa się z zastosowaniem niezwykłych rekwizytów i stylizacji, 
wzbogacając portfolia fotografów i modelek.

Pomysł na realizację tego rodzaju działań kiełkował w mojej głowie od 
lat. Obserwując propozycje warsztatów proponowanych przez uzna-
nych fotografów w Polsce oraz ogólnopolskie ośrodki kulturalne spe-
cjalizujące się w tym zakresie – pomyślałem, że i u nas warto by było 
zrobić coś dla fotoamatorów, by mogli spróbować swoich sił, wymieniać 
się doświadczeniami, realizować sesje, które ze względu na duże kosz-
ty rekwizytów byłyby niemożliwe do zrobienia samodzielnie. Mam na-
dzieję, że warsztaty przekształcą się w klub (grupę fotoamatorów), który 
pod skrzydłami i ze wsparciem CKiW w Andrychowie – rozwinie skrzydła 
swojej wyobraźni i poszerzy warsztat. Spotkania są również ciekawą 
propozycją dla początkujących modelek i modeli, którzy mogą stanąć 
przed obiektywem nabywając nowych doświadczeń. Pomysłów na roz-
wój warsztatów jest mnóstwo! Chcemy zapraszać znanych fotografów, 
korzystać z obiektów turystycznych / muzealnych / ciekawych miejsc 
dostępnych w naszym regionie – mówi prowadzący warsztaty.

Fotografia portretowa, fotografia mody, opowiadanie obrazem, peformance, fotografia narracyjna, reportaż... długo można wymie-
niać kierunki, tematy i techniki fotograficzne, które pojawiły się od momentu wynalezienia aparatów fotograficznych. Jeśli dodamy 
do tego skok technologiczny, fotografię cyfrową i możliwości komputerowej obróbki obrazu zdamy sobie sprawę, jak bardzo dostęp-
na stała się w dzisiejszych czasach ta dziedzina sztuki.

Kolejne spotkanie najpewniej jeszcze w styczniu! O szczegółowej dacie i tematyce będziemy informować na naszej stronie  
www.kultura.andrychow.eu. Serdecznie zapraszamy!

Wpisane w naszą zmienną rzeczywistość, świąteczne spotkanie miesz-
kańców Gminy Andrychów, połączono z degustacjami tradycyjnych 
potraw świątecznych przygotowanych przez lokalnych restauratorów, 
kolędowaniem, występami młodzieży, zespołów artystycznych, życze-
niami od władz samorządowych i kiermaszem ozdób świątecznych. 
Program artystyczny zaprezentowali wykonawcy działający pod skrzy-
dłami Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, przedszkolaki, 
uczniowie szkół podstawowych i średnich, członkowie organizacji mło-
dzieżowych oraz instytucji, które wspierają osoby niepełnosprawne. 
Parada Moto Mikołajów Klubu motocyklowego Prospect Gremium MC 
Andrychów i pięknych koni ze Stanicy Hucuł oraz choinki na święta 
rozdawane przez portal mamNewsa.pl dopełniły wydarzenie. (...)

Świąteczne życzenia mieszkańcom miasta złożył burmistrz Andrycho-
wa – Tomasz Żak. Gospodarz naszej gminy przekazał słowa otuchy, 
życzenia zdrowia i nadziei na zgodę przy rodzinnych stołach. (...)
Wigilia. Czas życzeń, czas pojednania, czas przemyśleń i dzielenia się 
wspólnym chlebem, którego symbolem jest wigilijny opłatek. Nie mo-
gliśmy się nim w tym roku fizycznie dzielić na Placu Mickiewicza. Może 
w roku 2022, wyjątkowym, jak każdy kolejny rok naszego życia, dzielmy 
się naszą wspólną pracą dla regionu, jej efektami, dobrami material-
nymi, sercem, pomysłami, serdecznością, dobrym słowem... bo tylko 
tak – póki chcemy się dzielić, współpracować, rozmawiać, planować, 
dyskutować – przetrwamy ten trudny dla nas wszystkich czas.

Jarosław Skupień

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

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

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

22 stycznia (sobota) godz. 17.00 
KONCERT: TULIA (NIE) TYLKO ŚWIĄTECZNIE
TULIA to zespół, który tworzą Tulia Biczak, Patrycja 
Nowicka i Dominika Siepka. Dzięki głośnym coverom 
Depeche Mode i Dawida Podsiadło zespół pojawił się 
w świadomości szerokiej publiczności, a następnie, wy-
dając swoją autorską muzykę potwierdził, że folk jest 
lubiany w Polsce. 
Koncert (NIE) TYLKO ŚWIĄTECZNIE to zaproszenie 
do wyjątkowego, zimowego, muzycznego świata niepo-
wtarzalnych głosów trzech wokalistek. Niezwykła wraż-
liwość, oryginalne podejście do muzyki i poruszanie się 
w niej swoją własną, a nie wydeptaną przez mainstream 
ścieżką, zbuduje dla słuchaczy atmosferę koncertu, na 
jakim jeszcze nie byli…
Ceny biletów: 100 zł; 90 zł; 80 zł
Organizator: ESKANDER
Sprzedaż biletów: BIURO MDK w Andrychowie (pn. – pt.: 
8:00 – 16:00). Bilety online: www.kulturairozrywka.pl oraz 
www.kupbilecik.pl

30 stycznia (niedziela) godz. 15.00
KONCERTY w ramach 30. FINAŁU WIELKIEJ OR-
KIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
30. Finał WOŚP zagra dla okulistyki dziecięcej! Cel zbiór-
ki: Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnosty-
ki i leczenia wzroku u dzieci.
Jubileuszowy – 30. Finał WOŚP w Andrychowie będzie 
koncertowy! 30 stycznia 2022 roku w Miejskim Domu 
Kultury w Andrychowie zagrają, m.in.: Take Soul, More 
Than Less, Punktera, Max Corner Crew oraz Kraków 
Street Band. Pomiędzy koncertami odbędą się liczne 
licytacje orkiestrowych gadżetów, które poprowadzą 
wolontariusze z andrychowskiego sztabu #310.
Wstęp na koncerty = datek do puszki WOŚP!  
Informacje dot. koncertów: MDK w Andrychowie
Uwaga! Zmiana lokalizacji siedziby andrychow-
skiego sztabu WOŚP! Sztab nr 310 będzie mieścił się  
w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie (wejście od 
strony ul. Daszyńskiego). Sztab obejmuje gminy: Andry-
chów, Wieprz i Osiek (130 wolontariuszy). Szef sztabu: 
Krzysztof Paczyński. 
E-Skarbonka andrychowskiego Sztabu WOŚP:  
eskarbonka.wosp.org.pl/xaypkw

Już 30 lat wszyscy ludzie dobrej 
woli i jeszcze większego serca dzie-
lą się dobrem z chorymi dziećmi  
i seniorami, dając im szansę na 
zdrowie i niejednokrotnie ratując 
życie. Przyłączcie się i wesprzyjcie  
tę piękną ideę! Zapraszamy!

19 lutego (sobota) godz. 18.00 
WIELKA GALA WIEDEŃSKA – 12 TENORÓW I ONA
Ceny biletów: 110 zł; 100 zł
Organizator: MORNINGSTAR MUSIC COMPANY
Sprzedaż biletów: BIURO MDK w Andrychowie (pn. – pt.: 
8:00 – 16:00). Bilety online: www.kultura.andrychow.eu, 
www.kupbilecik.pl

27 lutego (niedziela) godz. 15.30
KABARET SKECZÓW MĘCZĄCYCH 
„POLSKA MISJA KOMICZNA”
Ceny biletów: 100 zł; 90 zł; 80 zł
Organizator: ESKANDER
Sprzedaż biletów: BIURO MDK  
w Andrychowie (pn. – pt.: 8:00 – 16:00).  
Bilety online: kabaretowebilety.pl

Zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 12 lat do udziału w AKCJI FERIE 2022, pn. SMOKI W OBŁOKI, organizowanej przez placówki wiejskie CKiW w Andrychowie. 

W programie akcji: wyjazd do Ninja Parku JUMPOWNIA i Teatru Lalek BANIALUKA w Bielsku-Białej (17 stycznia), wycieczka do GOair – Powietrznego Miasta oraz 
Muzeum Przyrodniczego w Krakowie (18 stycznia), wyjazd do jedynego w regionie Obserwatorium Astronomicznego w Sułkowicach-Bolęcinie, udział w warsztatach 
plastyczno-technicznych pt. „Kosmos” w Świetlicy CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie oraz projekcja filmu „Cudowny chłopak” w reż. Stephena Chbosky’ego w WDK im. 
Romana Prystackiego w Zagórniku (19 stycznia), wyjazd do kina Helios w Bielsku-Białej i Chlebowej Chaty w Górkach Małych (20 stycznia), wycieczka do Parku 
Rozrywki GOkidz! oraz Muzeum – Rynek Podziemny w Krakowie (25 stycznia).

Uwaga: ilość miejsc ograniczona, o udziale w akcji decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy prowadzone będą do 10 stycznia 2022 r. lub do wyczerpania miejsc. Niezbędne 
formularze dostępne w placówkach wiejskich oraz do pobrania na stronie: www.kultura.andrychow.eu

Szczegółowy program AKCJI FERIE 2022 | SMOKI W OBŁOKI: www.kultura.andrychow.eu

12.12.2021 ROKU ODBYŁA SIĘ 12. ANDRYCHOWSKA WIGILIA
Nie trzeba być specjalnie spostrzegawczym, by zauważyć natłok cyferek 1 i 2 w tytule artykułu. Liczba 12 od wieków funkcjonuje  
w naszym życiu w sposób szczególny. Znalazła swoje miejsce w kalendarzu, na szczycie tarczy zegarka, w Piśmie Świętym, a i w wielu 
kulturach posiada szczególny status, oznaczając harmonię i doskonałość. Nic więc dziwnego, że właśnie tę – szczególną Wigilię  
miejską organizatorzy chcieli celebrować w sposób wyjątkowy.



18

Nowiny Andrychowskie
styczeń 2022

O wynikach piszemy w osobnych publika-
cjach w obecnym wydaniu Nowin Andry-
chowskich. Powstaje jednak pytanie, skąd te 
sukcesy. Po odpowiedź udaliśmy się na miej-
sce, do brzezińskiej szkoły. I już pierwszy rzut 
oka na korytarz daje wstępną odpowiedź: 
na stolikach ustawione są szachownice - Nie 
umiem nawet policzyć, ile ta nasza przygoda z sza-
chami trwa – mówi dyrektor placówki Agata 
Nizińska. - Na pewno zaczęło się to od momen-
tu, gdy przyszła do nas do pracy pani  Magdale-
na Kubalka-Pluta. Wiedzieliśmy, że jest to osoba, 
której pasją są szachy. Pokazała to w szkole w Ro-
czynach, gdzie była dyrektorem, a jej podopiecz-
ni zwyciężali na wielu zawodach. Kiedy więc los 
rzucił ją do nas, a ja bardzo cenię sobie nauczycieli 
z pasją, to już wiedziałam, że należy pani Magda-
lenie pozwolić działać. Także rola dyrektor jest 
tu niezwykle istotna. Na początku oddała 
swoje godziny dyrektorskie właśnie na za-
jęcia szachowe. Dokupowano nowe plansze 
i bierki. I na sukcesy nie trzeba było zbyt dłu-
go czekać, a było ich niemało. Agata Nizińska 
z uśmiechem wspomina turniej diecezjalny 
(bielsko-żywiecki) szkół katolickich, podczas 
którego licealiści z ośrodków miejskich ze 
spuszczoną głową, ale też z podziwem gratu-
lowali zwycięstwa rywalom z niższych klas 
podstawówki z Brzezinki.
Dyrektor chciała i chce, aby każdy uczeń na-
uczył się grać w szachy. Organ prowadzący 
czyli Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Kato-
lickich zgodził się na dodatkowe godziny 
z myślą o nauce tej królewskiej gry. Obecnie 
uczniowie z klas I – III uczestniczą w takich 
lekcjach. Natomiast ich starsze koleżanki 
i koledzy mogą uczestniczyć w zajęciach koła 
szachowego zawiązanego przez Magdalenę 

Kubalkę-Plutę będącą także nauczycielką 
informatyki i robotyki. Szkoła organizuje 
kilka turniejów w roku. To m.in. zawody mi-
kołajkowe, andrzejkowe i na Dzień Dziecka. 
Naprzeciwko siebie siadają niejednokrotnie 
pierwszoklasiści i ósmoklasiści. Rywalizacja 
toczy się nie tylko na turniejach, szachowych 
lekcjach czy podczas kółka, ale również na 
przerwach. - Nierzadko na planszy widzimy po-
zostawioną kartkę z napisem „proszę nie układać 
szachów, bo jest rozpoczęta partia” - informu-
je Agata Nizińska. - Oczywiście nie wszyscy 
uczniowie są pasjonatami. Niektórym już szachy 
się znudziły. Zapaleńców jednak nie brakuje.
Magdalena Kubalka-Pluta jest autorką sza-

chowych sukcesów także w andrychowskim 
Liceum Ogólnokształcącym, gdzie uczy in-
formatyki oraz prowadzi koło dla amatorów 
tej gry. To niegdyś zawodniczka Beskidu 
Andrychów, w barwach którego rozegrała 
setki partii. Pasjonowała się królewską grą od 
dziecka. Obecnie organizuje też na krytym 
basenie podwodne turnieje, co nagłaśniały 
nawet ogólnopolskie środki masowego prze-
kazu. - Szachy pomagają w rozwijaniu logicznego 
i strategicznego myślenia oraz w podejmowaniu 
życiowych decyzji – stwierdza pani Magdalena. 
- To także kształtowanie samodyscypliny, umie-
jętności skupienia, koncentracji uwagi. Przede 
wszystkim jest to dobra zabawa. 
Czy dzieci i młodzież w dobie komputerów, 
smartfonów i wielu atrakcyjnych gier w prze-
strzeni wirtualnej łatwo dają się namówić do 
szachów? Okazuje się że tak, jeżeli zorganizo-
wane to jest w sposób atrakcyjny, gdy odby-
wają się turnieje. - Komputery pomagają w nauce 
gry w szachy – informuje nasza rozmówczyni. 
- Służy do tego wiele programów tak online jak 
i zainstalowanych w komputerze.  W dobie pande-
mii szachy stały się popularne, grano w internecie. 
Mnie to też pomagało podczas zdalnego naucza-
nia. Są jednak osoby, które wolą spotykać się przy 
szachownicy. Organizujemy turnieje i w Liceum 
Ogólnokształcącym, i w szkole w Brzezince. Przy-
chodzą i uczestniczą nawet uczniowie, którzy nie 
chodzą na zajęcia szachowe. Magdalena Kubal-
ka-Pluta podkreśla, że szachy nie są trudną 
grą skoro nawet małe dzieci łatwo opanowu-
ją zasady. Widać to na lekcjach z pierwszokla-
sistami w brzezińskiej szkole.

jd Fot. Jacek Dyrlaga  

Brzezinka: Szachowa szkoła
Niewielka placówka, do której uczęszcza niespełna dwustu uczniów jest w naszym regionie szachowym liderem. Zwycięża 
w powiatowych zawodach, plasuje się w wojewódzkiej czołówce. 

Nauka od najmłodszych, szkolnych lat, to droga do sukcesów brzezińskiej placówki

W szkole w Brzezince, jak pokazuje Magdalena Kubalka-Pluta, nawet na koryta-
rzu rozłożone są szachy
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55 „obcych” dzieci 
W powiecie wadowickim działa już tylko 
jedna taka placówka. Prowadzą ją we wła-
snym domu państwo Gurdkowie z Wieprza. 
Trwa to już od jedenastu lat. Pierwszą pod-
opieczną była 16-letnia, a więc nie całkiem 
już młoda dziewczyna. Od tamtej pory przez 
pogotowie rodzinne przewinęło się 55 dzieci 
w różnym wieku. Gdy odwiedziliśmy pogo-
towie rodzinne w grudniu 2021 r., to ostatnie 
maleństwo miało ledwie kilka miesięcy. Nie 
chciała go matka i zrezygnowała z opieki 
jeszcze w szpitalu.
Początki wiązały się z ważnymi decyzjami. 
- Wahałam się, czy utworzyć pogotowie rodzin-
ne czy  rodzinę zastępczą – wspomina Lucyna 
Gurdek. - Miałam wtedy na wychowaniu własne 
dzieci, młodsza córka chodziła do gimnazjum. Za-
chęciła nas pani dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, która mówiła, że nie ma pogoto-
wia i jest duża potrzeba aby go utworzyć. Weszli-
śmy w ten rytm i przestaliśmy myśleć czy to ma 
być rodzina zastępcza czy pogotowie. Państwo 
Gurdkowie wzięli na siebie ogromną odpo-
wiedzialność. Jeżeli trafia do nich dziecko do 
dziesiątego roku życia, to nie mogą odmówić 
jego przyjęcia, i to niezależnie od pory dnia 
czy nocy. Do ich drzwi mogą zapukać z pod-
opiecznymi zarówno policja, straż miejska 
jak i pracownicy PCPR albo przedstawiciele 
innych służb. - Zdarzało nam się przyjmować 
dzieci o północy albo jedno nawet o 2:30, gdy za-
bierano je od rodziców po awanturach domowych 
– informuje nasza rozmówczyni. To nie jest 
lekki chleb. To praca non stop przez 24 godzi-
ny na dobę, siedem dni w tygodniu. Zadanie 
także o tyle trudne, że państwo Gurdkowie 
przywiązują się do swoich podopiecznych. 
Biorą je na wakacje jak swoje własne, i tak 
je cały czas traktują. Ostatni maluszek ma 
swoje łóżeczko w sypialni państwa Gurd-
ków. A wyjazdy wakacyjne wcale nie ozna-
czają wypoczynku dla dorosłych. To ciągłe 
pilnowanie podopiecznych, którzy bywają 
żywiołowi. - Ja stoję w wodzie, a mąż na brze-
gu – opisuje letnie wyjazdy pani Lucyna. - To 
też wstawanie w nocy. Ona sama, chociaż przy-
sługuje jej urlop i niejako wolne od dzieci, to 
nie skorzystała z tego prawa ani razu w ciągu 
tych jedenastu lat.

Cztery miesiące a nawet cztery lata
Jak podkreśla dyrektor Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Wadowicach Bar-
bara Pindel-Polaszek, pogotowie rodzinne 
to forma pieczy zastępczej, w sytuacjach na-
głych, na okres czterech miesięcy, ale często 
zostaje przedłużona do czasu zakończenia 
postępowania sądowego, a z tym bywa róż-
nie. Nie brakuje bowiem spraw skompliko-

wanych, niekiedy rodzice biologiczni odwo-
łują się od wyroków. Blokuje to na przykład 
proces adopcyjny. Najlepszym oczywiście 
rozwiązaniem jest powrót dziecka do rodzi-
ców biologicznych, gdy ci rozwiążą swoje 
problemy, przejdą terapię i stają się gotowi 
spełniać swoją rodzicielską funkcję. 
Lucyna Gurdek przyznaje, że najdłuższy 
pobyt w jej pogotowiu trwał aż cztery lata. 
Nie jest łatwo, bo każda pociecha ma inne 
potrzeby, inne cechy charakteru. - Najgorzej 
jest wieczorami i w nocy, gdy nowe takie dwu-
letnie albo czteroletnie dziecko gorączkuje albo 
widać w inny sposób, że choruje – stwierdza 
wieprzowianka. - Nie mamy jego książeczki 
zdrowia, żadnych dokumentów, nie wiemy czy 
jest na coś uczulone. Boimy się, ale co zrobić, na 
wyczucie staramy się mu pomóc. Te trudne sy-
tuacje w pewnym sensie wyrównuje uczucie 
do tych kochanych dzieci oraz przekonanie, 
że znalazły właściwe schronienie. Bywają 
także wzruszające chwile, kiedy pojawiają 
się kandydaci na rodziców adopcyjnych. To 
na przykład płaczący ze szczęścia mężczy-
zna – kandydat na ojca adopcyjnego, widzą-
cy po raz pierwszy dzieci, które do tej pory 
znał tylko z dokumentów. Podobnie płaczą-
ca kobieta chcąca przejąć pociechy. Państwo 
Gurdkowie oczywiście najchętniej zatrzyma-
liby wszystkich podopiecznych u siebie, ale 
w swoją działalność mają wkalkulowane roz-
stania. Pozostaje satysfakcja, ale także kontakt 
z wieloma dzieciakami (dziś już niektórymi 
dorosłymi), które trafiły do adopcji. Są tele-
fony, zdjęcia i wspólne wspomnienia. Pogo-
towie rodzinne to wyzwanie organizacyjne. 
W domu naszych bohaterów powstał urzą-
dzony oryginalny pokój dziecięcy z półkami 
pełnymi zabawek i dywanem, na którym wy-
tyczone są trasy samochodowe. W przypad-
ku uczniów to wyprawienie do szkoły. Był 

czas, gdy w pogotowiu przebywało jedno-
cześnie kilkanaście małych osób. Pomagały 
córki państwa Gurdków. Po wyjściu za mąż 
pozostał do pomocy jeszcze syn. To ciągła 
praca niemal bez wytchnienia, w większości 
spadająca jednak na barki pani Lucyny, gdyż 
mąż Piotr pracuje zawodowo. Obecnie od kil-
ku miesięcy jest nieco lżej, gdyż przebywa tu 
tylko jeden, wspomniany maluszek. Aczkol-
wiek, gdy ukażą się te Nowiny Andrychow-
skie sytuacja może ulec diametralnej zmianie. 
Do placówki trafiają dzieci z całego powiatu 
wadowickiego, ale najwięcej jest z gminy An-
drychów, bo to najliczniej zamieszkana jed-
nostka administracyjna w naszym regionie.

Kto, jak i gdzie?
A kto może utworzyć pogotowie rodzinne? 
Jak podkreśla Barbara Pindel-Polaszek, obo-
wiązuje zasada, że są to rodziny, które przyj-
mują do siebie dzieci młodsze od własnych. 
Kandydaci przechodzą szkolenia, ocenę psy-
chologów, poznają także zasady u innych 
osób, które sprawują pieczę zastępczą. Oczy-
wiście muszą być niekarani, mieć polskie oby-
watelstwo, przebywać na terytorium Polski, 
nie są ograniczone w zdolności do czynności 
prawnych, są zdolne do sprawowania nale-
żytej opieki nad dzieckiem, posiadają odpo-
wiednie warunki bytowe. To tylko niektóre 
najważniejsze zasady. Za prowadzenie takiej 
placówki otrzymuje się wynagrodzenie oraz 
np. 500+ na każde dziecko. Jest też wsparcie 
poprzez opiekuna i psychologów z PCPR.
Pełne informacje można uzyskać w Powiato-
wym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowi-
cach, mającym siedzibę przy ulicy Mickiewi-
cza 15. Kontakt telefoniczny: 33 870 90 10.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Jedyne takie pogotowie w powiecie
To jest w pewnym sensie pogotowie ratunkowe, choć nazywa się pogotowiem rodzinnym. Ratuje dzieci z opresji, bo ro-
dzice stworzyli im piekło albo nie radzą sobie z wychowaniem lub po prostu  nie chcą swych pociech i rezygnują z opieki.
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To historia o rodzinie z Roczyn i o ludziach 
wielkiego serca – przyjaciołach, sąsiadach, 
krewnych, ale także o instytucjach, któ-
re działają jak należy i nie ograniczają się 
do urzędniczych formalności. Centralną 
postacią jest Wojciech. Ma 37 lat, od uro-
dzenia większość życia spędza w łóżku. 
Jest osobą niepełnosprawną. - Wojtek ma 
poszczepienne porażenie mózgowe – mówi 
Czesława, jego matka. - Nie siedzi, nie 
mówi. Domownicy doskonale go jednak 
rozumieją po gestach czy wydawanych 
dźwiękach, w tym kilku rodzajach słowa 
„mama”. Wiadomo zatem, co chce zako-
munikować lub czego mu potrzeba. Życie 
w ten sposób jakoś się układało. Zmieni-
ło się wszakże po serii nieszczęść, gdy 
rodzice nie mogli jak dawniej zaspokajać 
w stu procentach potrzeb chłopaka czy ra-
czej już dorosłego, ale niepełnosprawnego 
mężczyzny. Z pomocą ruszyło kilkanaście 
osób - roczynian. Zaczęło się, gdy matka 
Wojciecha przebywała w szpitalu i zaraz 
potem jeszcze na rehabilitacji.

Najbardziej zaprzyjaźniona sąsiadka - Da-
nuta koordynowała przedsięwzięcie na 
rzecz niepełnosprawnego i jego rodziny, 
która znalazła się w trudnym położeniu. 
Przeprowadzano to w pewnej tajemnicy, 
ale z fantastycznym skutkiem. Były więc 
wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wadowicach. Tam, jak wspo-

mina Danuta, nie pytano, „po co i dla-
czego?”, ale „w czym możemy pomóc?”. 
- Stał się chyba cud! – wspomina ze łzami 
w oczach mama Wojciecha. Przedstawi-
cielki PCPR przyjechały do Roczyn, zoba-
czyły mieszkanie i same co nieco zapro-
ponowały. Dzięki wsparciu tej instytucji 
zakupiono specjalistyczny wózek dla nie-
pełnosprawnego oraz specjalne łóżko. Po-
nadto urządzono łazienkę z myślą o Woj-
ciechu. Zakupiono antypoślizgowe płytki 
podłogowe, płytki ścienne, brodzik, WC, 
panel prysznicowy i drugi do umywalki, 
umywalkę bez nóżki i szafki, uchwyty, 
drzwi, grzejnik. Z tej samej puli kupiono 
niski próg łączący pokój z balkonem. Jest 
także schodołaz. Dzięki niemu przebywa-
jącego non stop w domu roczynianina uda 
się wyprowadzić na podwórko. Sąsiedzi, 
przyjaciele i krewni przeprowadzili zbiór-
kę, aby można było to wszystko zamonto-
wać. Jedna z osób przekazała urządzenie 
do kąpieli z wysięgnikiem. Rodzina po 
smutnym okresie miała szczęśliwe święta. 

To nie wszystkie niespodzianki. Sąsiedzi 
i bliscy skontaktowali się ze Stowarzysze-
niem Wiosna realizującym „Szlachetną 
Paczkę”. I u Wojciecha zawitali wolun-
tariusze z oddziału wadowickiego z pre-
zentami. Przywieźli... 45 paczek. W naj-
większej była pralka, a poza tym środki 
czystości i higieny osobistej, słodycze, 

żywność oraz wiele innych. Szlachet-
ną Paczkę ufundowali: Szkoła katolicka 
w Kleczy Dolnej, Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Przybradzu, Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Gierałtowicach oraz 
wspomniani już przyjaciele i znajomi z Ro-
czyn. Na widok podarunków matkę Woj-
ciecha ze wzruszenia zatkało. Nie mogła 
wykrztusić z siebie ani słowa.

Pomagający podkreślają, że ważną rolę 
odegrał Sklep Medyczny JAS Medical 
z Międzyrzecza. Podczas zakupów sprzę-
tu medycznego nie patrzył tylko na swój 
zarobek, ale również na dobro człowieka 
i nie stosował dużych marż.

Z kolei matka Wojciecha dziękuje wszyst-
kim, którzy zaangażowali się w pomoc dla 
jej syna i całej rodziny. Brak jej słów by wy-
razić pełną wdzięczność. Roczynianie dali 
piękny przykład sąsiedzkiej solidarności 
i miłości bliźniego, nie żałując własnych 
pieniędzy i czasu.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Dobro w Roczynach...
Mają niepełnosprawnego syna. Zawsze znajdowali jednak czas, by pomagać innym. Dla siebie nigdy niczego od innych nie 
oczekiwali. Spadły na nich jednak nieszczęścia. On doznał udaru. Ona niedawno przeszła zawał serca. Świat niemal im się 
zawalił na głowę. Kiedyś mieli sklep i szklarnię. Teraz żyją ze skromnych dochodów. Ale do dobrych ludzi dobro wraca...

W mieszkaniu najbardziej zmieniła wy-
gląd łazienka. Teraz w pełni dostosowa-
na do potrzeb niepełnosprawnego.

Życie Wojciecha, przykutego od dzieciń-
stwa do łóżka roczynianina, od grudnia 
poprawiło się za sprawą dobrych ludzi.

Ten wózek, to jeden z prezentów dla 
niepełnosprawnego.  
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Wojenne przeżycia Taty kończą się 16 maja 
1946 roku powrotem do Andrychowa. Nie 
ma wtedy pojęcia, że niemiecki scenariusz 
nie został wcale ukończony. Matka – Polska, 
do której tęsknił, powiedziała: - Sprawdzam 
twoje uczucie i kazała Ludowemu Wojsku 
Polskiemu upomnieć się o swojego syna. 
W „nagrodę” za służbę w Polskiej Kompa-
nii Wartowniczej przy Armii Amerykańskiej 
w Niemczech skierowano go na „wczasy” do 
jednostki wojskowej w Bieszczadach. Tam 
sprowadzono na ziemię, bo trafił do „praw-
dziwego” wojska opartego na twardych 
zasadach wzorowanych na bratniej Armii 
Czerwonej. Na szczęście umiejętność gry 
w siatkówkę trochę poprawiła niełatwe wa-
runki. Miłość do siatkówki miała też ciąg dal-
szy w klubie „Beskid” Andrychów. Ale i wo-
jenna przeszłość nie dała o sobie zapomnieć.
Tato pracował w Wytwórni Silników Wyso-
koprężnych do emerytury. Znajomość języka 
niemieckiego przydawała się w kontaktach 
z zagranicznymi kontrahentami przyjeżdża-
jącymi do zakładu. Któregoś razu zapytany, 
skąd tak biegle zna język niemiecki, opowie-
dział swoją historię Niemcowi mieszkające-
mu niedaleko Ohmes. I to on skontaktował 
go z rodziną Selzerów, u których Tato pra-
cował i którzy dobrze zapisali się  w jego 
pamięci. W 1995 roku pierwsza, jak zakładał, 
jednodniowa wizyta, przerodziła się w trzyty-
godniowy pobyt. Dziadek Selzer już nie żył, 
ale jego wnuki Gizela i Werner - dzieci w cza-
sie wojny – stali się bliskimi znajomymi. Po-
tem były jeszcze trzykrotne odwiedziny, a gdy 
zdrowie i wiek na nie nie pozwalały, pozostały 
telefoniczne rozmowy… aż do śmierci.
W międzyczasie polityka historyczna, wów-
czas Republiki Federalnej Niemiec, przecho-
dziła przeobrażenia. Miasto Kolonia zajęło 
się  w latach 70. XX wieku pamięcią o ofiarach 
Trzeciej Rzeszy. Powołano Centrum Doku-
mentacji Nazizmu, które od 1989 roku zaczęło 
zapraszać byłych robotników przymusowych 
do miejsc, gdzie doświadczyli niewolniczej 
pracy na rzecz wroga. Polak, Stanisław Szcze-
pański, dostał zaproszenie. Decyzja o wy-
jeździe do miejsc nieludzkiego traktowania, 
głodu, cierpienia była swoistym aktem odwa-
gi, ale i woli pojednania. Pierwszy z czterech 
pobytów miał miejsce w 2003 roku. Tato od-
wiedzając Kolonię i Königswienter, wraz z in-
nymi robotnikami przymusowymi, spotykał 
się w ramach zajęć edukacyjnych, z młodzie-
żą. Jak to oceniał? Poruszyło go nieskrywane 
zainteresowanie młodych Niemców opowie-
ściami namacalnych świadków historii. Abs-
trakcyjne przypadki z przeszłości stały się dla 
nich mówiącą teraźniejszością, a bezpośrednie 

relacje zapadły w pamięć i kazały zastanowić 
się nad bezsensem wojny. Co ciekawe, i nie-
którzy z robotników przyznawali, że osobiste 
spotkanie w Niemczech pomogło wyzbyć się 
wizji Niemca jako potencjalnego zagrożenia. 
W lokalnej prasie ukazał się nawet artykuł ze 
wspomnieniami Ojca. Na zdjęciu widać, jak 
objaśnia sposób montażu silnika lotniczego. 
Dziennikarz przytacza słowa Taty: „Często wy-
obrażałem sobie, jak tu musi być pięknie, kiedy jest 
pokój, a statki pływają po Renie. Chciałem to zoba-
czyć i spełniło się.”
Wiadomo, że dystans czasowy osłabia emo-
cje. We wspomnieniach Taty zadziwiający był 
brak zaciekłości, skarg. Na nagraniach słychać 
wprawdzie, jak czasem głos więźnie w gardle, 
ale pogoda ducha kazała mu odwracać twarz 
w jasną stronę. Historycy czytają historię glo-
balnie, nie zaprzątają sobie głowy niuansami, 
w ten sposób prościej określa się kto dobry, 
a kto zły. Prywatna historia pisze się zgoła 
inaczej poprzez ludzkie spotkania, spojrzenia, 
gesty, słowa. Podłość, okrucieństwo, nikczem-
ność miały partyjny znaczek, ale dobroć oka-
zała się ponadnarodowa.

Na koniec chciałam serdecznie podziękować 
redakcji Nowin Andrychowskich za możliwość 
publikacji. Życzliwym Czytelnikom za zachęty, 
dzięki którym cykl rozrósł się do ośmiu części. 
Wspomnienia zyskają też nowe życie w archi-
wum w Kolonii i Ośrodku KARTA.

Renata Szczepańska - Potempa

Postscriptum do wojennych wspomnień Stanisława Szczepańskiego

Wojna jest niezacieralnym ludzkim doświadczeniem. Najczęściej przychodzi z zewnątrz i zagarnia życie czy tego chcemy, 
czy nie. I pewnie dlatego ci, którym weszła głęboko pod skórę albo przechowują ją głęboko na półkach pamięci, albo wra-
cają w opowieściach, czując, że wypowiedziane mają oczyszczającą moc. Tato należał do tej drugiej grupy. Wspomnienia, 
szczególnie te cudze, ulatują, dlatego postanowiłam przed laty nagrać nasze rozmowy. Dzięki uprzejmości redakcji Nowin 
Andrychowskich zostały one opublikowane.

Zdjęcie kolońskiej gazety. S. Szczepański objaśnia sposób montowania silnika sa-
molotowego przez robotników przymusowych.

Ostatnie spojrzenie na Ren Konigswinter
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Tej nocy, gdy wtorek ustępował miejsca 
środzie, jesień – zimie, nie mogłam zasnąć. 
Wstałam, zaparzyłam herbatę z imbirem, 
spojrzałam za okno… Na utopiony w czarnej 
nocy nieskazitelnie biały, niezapisany żad-
ną ludzką stopą ani kocią łapą, świat. Świat 
cichy, spokojny, uśpiony. 
Noc 21 grudnia jest  najdłuższą nocą w roku. 
Nigdy nie celebrowałam tego faktu. Przesy-
piałam go. A teraz… Teraz zamarzyłam so-
bie, żeby kiedyś, kiedy tylko to będzie moż-
liwe, spędzić tę noc w Iranie. Bo w Iranie się 
ją świętuje. W 2008 roku, podczas oficjalnej 
ceremonii, Noc Yaldy (po persku Shabe Yal-
da) została dodana do irańskiej listy skarbów 
narodowych. Co nie dziwi, bo tradycja tego 
święta sięga kilku setek lat przed naszą erą. 
Wtedy to ludzie tamtych rejonów czcili od-
rodzenie się słońca (Mitry) i jego zwycięstwo 
nad ciemnością, nad złem. Noc Yaldy jest 
świętem rodzinnym, podczas którego spoży-
wa się tradycyjne potrawy (a najważniejszy 
wśród nich jest owoc granatu), tańczy trady-
cyjne tańce, czyta wiersze czternastowieczne-
go poety, Hafiza. 
Z nocą tą związana jest legenda. Opowiada 
ona, że kiedyś słońce zakochało się w księ-
życu. I choć się starało, nie mogło się z nim 
spotkać, bo zawsze zasypiało. Tylko raz słoń-
cu udało się nie zasnąć do spotkania z księ-
życem. Zdarzyło się to w tę jedną noc, w Noc 
Yaldy. 

Stałam sobie w oknie, opatulona w koc, z kub-
kiem gorącej herbaty w dłoniach i czułam 
się jak to słońce, które czekało na spotkanie 
z księżycem. Ale baśniowy nastrój prysnął, 
gdy nieopatrznie spojrzałam na termometr. 
Ciemny słupek zatrzymał się dziesięć kresek 
pod zerem. Od kilku miesięcy jest tak, że wy-Od kilku miesięcy jest tak, że wy-
starczy spojrzenie na termometr za oknem, 
wystarczy stukot kropelek deszczu o szybę, 
by myśl od razu powędrowała gdzieś do la-
sów na wschodniej granicy. Ma las pod no-
sem, a ona ucieka gdzieś tam daleko… Głupi 
słupek rtęci i głupi deszcz wprawiają w ruch 
wyobraźnię. Nie potrafię jej ani powstrzy-
mać, ani przekierować w inne miejsca. Bo 
jak to jest umrzeć w lesie? Samotnie, bez czy-
ichś łez, bez pochówku, bez modlitwy… Bez 
imienia. Bez nazwiska. 
Jak, będąc matką, znieść ten brak znaku życia 
swojego syna, te znaki zapytania, na które ni-
gdy nie znajdzie się odpowiedzi… 

Drugi kubek herbaty nie przyniósł ukojenia. 
Rozbudzone myśli nie pozwalały oczom się 
zmrużyć. Na stole leżały świąteczne kartki 
i papier listowy. Wzięłam pióro do ręki…

Andrychów, 21 grudnia 2021, Noc Yaldy, tuż 
przed Bożym Narodzeniem

Jezusie malusieńki, Jezusie nagusieńki

W moim kraju miasta, miasteczka i wioski są już 
uszykowane na twoje przyjście. Rozbłysły milio-
nem światełek, rozmaitych dekoracji. W telewizji, 
w radiu, nawet w sklepach śpiewają, że nadchodzi 
czas twych narodzin. Każdy niemal polski dom 
w pełnej gotowości też wyczekuje tej chwili. Blask 
choinkowych światełek widoczny w oknach jest jak 
znak: tu jesteś oczekiwany. 

W tę najdłuższą noc, noc najciemniejszą i mroźną 
piszę do Ciebie: Nie przychodź na świat w kraju 
nad Wisłą. Może nie teraz… Może kiedyś in-
dziej… Najpierw musimy z powrotem zamknąć 
w butelce te wszystkie złe Dżiny uwolnione z niej 
dla celów politycznych, które zdehumanizowały 
nasze życie społeczne, które wzięły pod but naj-
piękniejsze ludzkie wartości: miłosierdzie, toleran-
cję, solidarność. Póki nie jednostkowo, ale gremial-
nie, jako społeczeństwo, nie pojmiemy, że nie hasła, 
nie symbole (te światełka, puste talerze, dwanaście 
potraw itp.) są wartością… nie przychodź na świat 
w kraju nad Wisłą…
Wielu na sam widok takiej pary: kilkunastoletniej, 
ciężarnej „ciapatej” dziewczyny z kilkudziesię-
cioletnim „ciapatym” mężczyzną (sorry, ale ze 
względu na ciemniejszą karnację, możecie się spo-
tkać z takim określeniem), będzie zniesmaczonych. 
Gdyby notka i fotka takiego związku pojawiła się 

Gość inność gościnność
Jestem śpiochem, ściślej – wielkim śpiochem. Choć miewam masę spraw na głowie, gdy organizm domaga się snu, od razu 
się poddaję i zaszywam w pościeli. Niemniej, ostatnimi czasy sen stał się ucieczką, ucieczką od zła. Od kłamstw i manipulacji, 
od niekompetencji, od krzywd jednostkowych i krzywd narodowych, od upadku humanizmu i humanitaryzmu, od dziesiąt-
ków innych spraw światowego, krajowego oraz lokalnego formatu i od strachu, które niosą z sobą. Więc, gdy mam wybór: 
żyć czy śnić, wybieram to drugie.

Granat jest najważniejszym owocem Nocy Yaldy, jego czerwone pestki są 
symbolem miłości. Fot. J. Janus
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w sieci, już wyobrażam sobie ten słowny 
lincz. W Polsce bezpieczniej jest wyglądać 
jak Polak i mówić jak Polak. 
Ja wiem, że wszystkie niemowlęta świata 
płaczą i kwilą w tym samym, niemowlę-
cym języku, ale gdyby Twoja matka ze-
chciała Ci zaśpiewać kołysankę w swoim 
dialekcie galilejsko – aramejskim, niech 
lepiej zamilczy. Żeby nie narazić się pol-
skiemu patriocie odzianemu w koszulkę 
z napisem „Tu jest Polska a nie Polin” (do 
nabycia w sklepie patriotycznym), niech 
lepiej zamilczy. Może się zdarzyć, tak jak 
zdarzyło się w warszawskim tramwaju, że 
zostanie opluta i pouczona przez tę samą 
40-letnią kobietę: - Tu jest Polska, tu się 
mówi po polsku!
Nie przychodź na świat w kraju nad Wisłą. 
Tutaj dziennie umiera najwięcej ludzi na 
świecie. Życie ludzkie, jak polski pieniądz, 
traci na wartości, bo tak się komuś opłaca. 
Nie ma żadnej pewności, że w razie jakichś 
ciążowych, albo poporodowych komplika-
cji, karetka przyjedzie na czas.  
„Nie było miejsca dla Ciebie, w Betlejem 
w żadnej gospodzie”… Z tym miejscem, 
może być kłopot i tutaj. Jako rodzinie ży-
dowskiej radziłabym skrywać swoje pocho-
dzenie we Wrocławiu, bo można natknąć 
się na tych, którzy spalili kiedyś kukłę 
Żyda… i może być nieprzyjemnie. Omi-
nęłabym też Kalisz, gdzie niedawno na-
woływano do zabijania Twoich współbra-
ci. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że 
prawdziwy patriota nie poprzestanie na 
deklaracjach.
Przypomniało mi się, że w centrum War-
szawy ma powstać 170-metrowy wieżo-
wiec (ksywka – Nycz Tower), przeznaczo-
ny na apartamenty lub hotel. W budynku 
prawie do nieba będzie pokoi a pokoi, ale 
inwestor Archidiecezja Warszawska do-
piero jest po słowie z zagranicznym develo-
perem, więc odpada, bo trochę to potrwa... 
Mieszkanie na już znalazłoby się w moim 
mieście. Od kilku lat stoi tu budynek z kil-
kunastoma pustymi mieszkaniami. Prze-
znaczony jest dla księży emerytów, ale 
nie orientuję się, czy udostępniono by je 
żydowskiej rodzinie. 
Wydaje mi się, że najprędzej znalazłby się 
pokoik przy zwykłej rodzinie (może na-
wet gratis). Jest wielce prawdopodobne, 
że doświadczycie wtedy, czegoś  specy-
ficznie polskiego, tak polskiego, jak barszcz 
z uszkami, żur czy bigos, czyli podziału na 
pierwszy i drugi sort. Może się zdarzyć, że 
wasza rodzina zamieszka wśród wykształ-
ciuchów, lewaków, komunistów i złodziei, 
czyli nieprawdziwych Polaków, „dru-
gosortowców”, którzy, mimo złej prasy 
i obwiniania ich za wszystkie plagi świata, 
mogą okazać się jednak ludźmi.  
Oprócz tych, są lepsi, prawdziwsi Polacy 
i katolicy pierwszego sortu. I wśród nich są 
dobrzy ludzie, ale jeśli wzięli sobie do serca 
słowa najważniejszej osoby w państwie, że 
INNY to nosiciel zarazków i pasożytów, 
jeśli uczestniczyli w konferencji prasowej 

ministra, który dehumanizując INNEGO, 
przedstawiał go jako zoofila, to z udziele-
niem gościny może być różnie. Wszak lę-
ków nie rozbudza się bez przyczyny.
Zapewne na początku z finansami może 
być kiepsko, ale proszę się nie martwić. 
Jeśli dobry człowiek dzieli się dachem nad 
głową, to i pomoże finansowo (w razie cze-w razie cze-
go zorganizuje jakąś zbiórkę na zrzutka.
pl), bo przecież nowonarodzone dzieciątko 
trzeba by ochrzcić. W Polsce za każdy sa-
krament się płaci. Nie wiem ile, ale ostat-
nio zdarzyło mi się pożyczać starszej oso-
bie pieniądze na opłacenie pogrzebu męża 
i grosze to nie były. 
Jezusie malusieńki, Jezusie nagusieńki! 
Nie przychodź na świat w kraju nad Wi-
słą. Gdybyś wymagał pomocy, na ludzi, 
którzy chcieliby ci jej udzielić sprowadził-
byś niebezpieczeństwo. Wiem, wiem… 
Dekalog, kochaj bliźniego itd, itp. Tutaj 
wkuwamy to od dziecka i jesteśmy egza-
minowani przed pierwszą komunią. Ale 
znaczenie tych słów dla wielu jest bez zna-
czenia. Wierz mi, trudno być człowiekiem 
w kraju nad Wisłą.
Za pomoc INNYM, tym „ciapatym”, 
jeden drugiemu przebija opony i rozbija 
szyby w samochodzie, bluzga w Interne-
cie, albo bezcześci rodzinny grobowiec, jak 
zdarzyło się to aktorowi – Maciejowi Stuh-
rowi. Są i tacy, którzy podpowiadają, żeby 
takich jak Wy uciekinierów, polewać wodą, 
żeby zamarzli, albo strzelać do was jak do 
kaczek („i do bachorów też”). Piszą, że 
Polska to nie schronisko dla bezdomnych 
zwierząt. Przepraszam Cię za ich słowa 
i proszę, póki w moim kraju władza kry-óki w moim kraju władza kry-kry-
minalizuje dobroć i miłosierdzie, a dowar-
tościowuje (także milionowymi dotacjami) 
nikczemność – nie przychodź na świat 
w kraju nad Wisłą. 

Pewnie posądzisz mnie o egoizm, ale istot-
nie, jeśli jest okazja, by GOŚĆ INNY od-
wiedził mój dom, to czekam na niego jak na 
pierwszą gwiazdkę, jak na niespodziankę 
pod choinką. Bo GOŚĆ INNY – to dziele-
nie się swoimi światami jak opłatkiem. Po 
takich wizytach zawsze czuję się bogatsza. 
Nie tylko o wiedzę o innym świecie, innej 
kulturze, innym człowieku. Jestem bogat-
sza o czyjeś wzruszenia, zadziwienia, za-
chwyty i radość.    
Gościłam już w swoim domu Hinduskę, 
trzech Irańczyków, kibiców angielskich, 
szesnastoosobową rodzinę żydowską. Te-
raz, pełna nadziei, że nastąpi to wkrótce, 
oczekuję Afgańczyków. 
Więc… Jezu malusieńki! Jeśli jakimś cu-
dem znajdziesz się w kraju nad Wisłą – 
wpadaj do Andrychowa (adres na priv).
Największą atrakcją mojego miasta są moi 
znajomi i przyjaciele. Jeśli ich poznasz – 
uwierzysz w człowieka!  

Jadwiga Janus

O czym myślę – o zabijaniu. Mam wśród swoich znajomych 
kilkunastu, którzy są przeciwko szczepieniom. Jest to ich wybór 
i według nich jedyny słuszny i prywatny wybór. I nie życzę 
nikomu z nich aby wylądowali w szpitalu na oddziale covido-
wym, albo zarazili kogoś ze swoich znajomych lub najbliższych. 
Bo wtedy przestaje to być ich prywatną sprawą. Do obrzydzenia 
mam już wiadomości o ilości zarażonych i zgonów. Szkoda tylko, 
że nie podają ilu naszych rodaków umiera, bo zajęte są miejsca 
w szpitalach przez covidowców. Ile operacji często ratujących 
życie odwołuje się i przesuwa, bo ktoś podjął autonomiczną wg 
niego decyzję, że się nie zaszczepi. I w d.... ma tych którzy wal-
czą o życie czekając na szpital. Jesteś twardzielem i weźmiesz na 
swoje sumienie śmierć bliźniego, to bój się dalej igiełki, lub dalej 
rozsiewaj anty szczepionkową propagandę. Kościół jakoś bez wa-
hania nazywa mordercami tych, którzy dokonują aborcji lub za-
bijają po pijaku innych kierowców lub przechodniów na drodze. 
I tacy jeżeli są katolikami są obarczeni grzechem śmiertelnym. 
Ale jakoś nie słyszałem aby jakikolwiek duchowny nawoływał 
z ambony swoich wiernych do kontaktu z igłą. A co z tymi, któ-
rzy z powodu własnej, nieprzymuszonej woli skazują na śmierć 
tych, którzy czekają na łóżko w szpitalu? Według mojej logiki są 
takimi samymi MORDERCAMI. I wcale nie jest mi żal tych, 
którzy leżą pod respiratorami, niektórzy umierają, bo robią to na 
własne życzenie i jeszcze skazują na to innych. Już słyszę głosy: 
ale chorują też i są w szpitalach zaszczepieni. Tak, tylko jaki to 
jest procent? Dla nich każdy argument jest dobry, byle trwać 
przy swoim, wg nich jedyny słusznym i prywatnym wyborze. 
Niestety na covid w pierwszej połowie 2020 zmarło kilku moich 
znajomych jeszcze przed możliwością szczepienia. Tych mi żal bo 
nie mieli szansy przyjąć szczepionki. A będąc mądrymi ludźmi, 
gdyby mieli czas, nadal mógłbym z nimi pogadać. Dziś wziąłem 
trzecią dawkę i nie bolało. Może nie zachoruję, albo przejdę to ła-
godniej, ale nikt do mnie nie powie: morderca. Gdyby szczepionka 
miała skuteczność tylko 80%, to z każdego 1000-ca zakażonych 
800-set chodziłoby do pracy a nie przebywali na kwarantannie, 
za którą wypłacane są ciężkie miliony z naszych podatków. To 
tylko takie moje przemyślenia przed Świętami. Moje życzenia 
w związku z nimi są krótkie: NIE ZABIJAJ.

Andrzej Szczepański
P.S. Prawie dwa tygodnie temu zmarł w domu mój znajomy. 
Uczył mnie lata temu manewrowania w porcie w Trzebieży, na 
kursie na stopień sternika morskiego a kilka lat potem na kapi-
tana jachtowego. Zmarł w domu, bo w jego szpitalu /i wielu in-
nych/ powstały oddziały covidowe i dla niego nie było miejsca, 
a lekarze zadecydowali, że może poczekać na operację. 

List 
do redakcji

Od naszego Czytelnika otrzymaliśmy mailowy list, 
w którym są przemyślenia na ważny temat. Tekst 
publikujemy w całości.
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Skoro byli podróżni, musiało też powstać 
miejsce, w którym mogli oni znaleźć schro-
nienie. Początkowo przy Gościńcu znajdował 
się drewniany zajazd, który spłonął w 1908 r. 
W okresie międzywojennym tereny Przełęczy 
Kocierskiej zaczęły się cieszyć popularnością 
wśród turystów i miłośników sportów, zwłasz-
cza zimowych. W latach 30. funkcjonowały tam 
zatem 2 stacje turystyczne (jedna poniżej przy-
siółku Na Gładkiem), natomiast andrychowska 
filia Żydowskiego Towarzystwa Gimnastycz-
no-Sportowego „Makkabi” założyła na przełę-
czy schronisko. Po II wojnie światowej budynek 
działał jako stacja turystyczna PTTK do lat 60., 
kiedy to teren ten kupiła KWK „Miechowice” 
z Bytomia. Stara stacja turystyczna została wy-
burzona w sierpniu 1965 r. i przystąpiono do 
budowy, przy udziale załogi kopalni. Pierw-
szych gości przyjęto w ośrodku dwa lata póź-
niej, ale prace nadal trwały – w 1968 r. dobudo-
wano również kryty basen.
W latach 70. ośrodek wczasowy „na Kocie-
rzy”, jak się wtedy mawiało, należał do jed-
nego z najnowocześniejszych w Beskidach. 
Goście, którymi byli głównie pracownicy 
kopalni oraz rodziny górników (turyści do-
piero później mogli skorzystać z kawiarni), 
doceniali zarówno luksusowe jak na owe 
czasy wyposażenie: telewizor, basen, pokoje 
z łazienką, jak również malownicze położenie 
ośrodka. W okresie zimowym organizowano 
tam również ferie oraz wczasy z całego By-
tomsko-Rudzkiego Gwarectwa Węglowego. 
W znajdującym się w zbiorach Izby Regio-
nalnej Ziemi Andrychowskiej tygodniku 
„W Służbie Narodu” z 1971 r. na temat ośrod-
ka na Kocierzu można np. przeczytać: „Po-
wiadają, że najpiękniej tu zimą, ale ja pozwo-
lę sobie mieć własne zdanie: w Kocierzy jest 
zawsze pięknie. Kiedy odwiedziłem Ośro-

dek Wczasów Kopalni Węgla Kamiennego 
„Miechowice”, był początek sezonu. Wyciąg 
krzesełkowy usytuowany na poboczu wzgó-
rza tkwił w bezruchu, lecz wszystkie inne 
urządzenia działały nadzwyczaj sprawnie, 
co zresztą zostało dokładnie zbadane przez 
dzieciarnię i rodziców. Wspaniały, kryty 
basen z podgrzewaną wodą czeka w goto-
wości na pływaków. Jest on oczkiem w gło-
wie kierownictwa kopalni. Cóż, zrozumiałe. 
Gdzie bowiem można uświadczyć taki obiekt 
z prawdziwego zdarzenia na takiej wysoko-
ści. Ośrodek leży bowiem na 800-metrowej 
górce, w Beskidzie Małym, niedaleko Żywca. 
Co napracowali się górnicy, to napracowali, 
ale swoje dzieło mogą podziwiać i, co najważ-
niejsze, również z niego korzystać”.

Obecnie na terenie, na którym znajdował się 
ośrodek wczasowy KWK „Miechowice” znaj-
duje się inny ośrodek – Kocierz Hotel & SPA, 
otwarty w 2006 r. Dawne miejsce wypoczyn-
ku dla górników przetrwał na fotografiach, 
m.in. tych autorstwa Jerzego Olajossego, któ-
re prezentujemy w niniejszym artykule.

Daria Rusin Fot. J. Olajossy
Źródła:
Biesik T., Schroniska górskie dawniej i dziś. Be-
skid Mały i Beskid Śląski, Bielsko-Biała 2013.
Łabanow R., Górnicy w górach, „W Służbie na-
rodu”, Rok XXVII, nr 32, 6 sierpnia 1971.
szlakiibezdroza.blogspot.com 

Z kolekcji Jerzego Olajossego (3)
Droga biegnąca przez Przełęcz Kocierską od dawna pełniła w naszej okolicy ważną funkcję, przede wszystkim komunika-
cyjną. Niegdyś przebiegał tamtędy szlak kupiecki z Krakowa przez Żywiec na Węgry, a pod koniec XVIII w. powstał tam 
Gościniec Kocierski, będący najstarszą w Polsce drogą o bitej nawierzchni. 
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Po tę opatrzoną datą 1903/1904 sięgnęłam dlatego, że pochodziła 
z czasów zaboru austriackiego. Po tę z datą 1919/1920 dlatego, że do-
piero co Polska odzyskała niepodległość i zaczynała budować swoją 
państwowość (więc również edukację). Rok szkolny 1930/1931 też 
wydał się ważnym, bo jego inauguracja odbyła się w nowym budyn-
ku szkolnym (dziś SP 2). Księga z datą 1937/1938 była ostatnią przed-
wojenną księgą. Na dodatek ostatnią, gdzie mieszały się wyznania, 
nazwiska polskie z żydowskimi. Próżno szukać na półkach pięciu 
kolejnych roczników „Katalogów klasyfikacyjnych”, bo ich po prostu 
nie ma.

Od września 1939 roku regularna nauka nie mogła mieć miejsca, 
gdyż wybuchła wojna, a budynek szkolny zajęli żołnierze niemieccy. 
W broszurce wydanej z okazji Jubileuszu SP nr 2, gdzie przytoczone 
są fragmenty Kroniki Szkolnej, pod datą 1943 r. czytamy: W związ-
ku z tragiczną sytuacją Niemiec na froncie, zgodzono się na otwarcie szkoły 
w budynku na tzw. „Palestynie”. 
Budynek, o którym mowa znajduje się przy ul. Batorego i dziś jest 
siedzibą Zespołu Szkół nr 2 (inaczej Bawełnianki).   I właśnie biorę do 
ręki „Katalog klasyfikacyjny” opatrzony tą datą – 1943/1944 oraz pie-
czątką „Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie”. 
Była to Szkoła siedmioklasowa, licząca łącznie dwanaście oddziałów. 
W październiku 1943 roku, bo wtedy rozpoczął się rok szkolny, w kla-
sie Ia naukę podjęło aż 97 dziewcząt, a w klasie Ib 90 chłopców. Po-
zostałe klasy, od drugiej do piątej liczyły po sześćdziesięciu paru lub 
siedemdziesięciu paru uczniów. Czyli – moc! Zagadką jest, dlaczego 
klasa siódma była zaledwie piętnastoosobowa. Tylko w klasie VI-ej 
i VII-ej uczyły się dziewczęta razem z chłopcami. Łącznie do szkoły 
na ul. Batorego uczęszczało 788 uczniów.

To, że Andrychów znajdował się w tamtym czasie pod okupacją nie-że Andrychów znajdował się w tamtym czasie pod okupacją nie- pod okupacją nie-
miecką zaświadcza również dokumentacja szkolna. Imiona uczniów 
i rodziców, nazwy miejscowości, oceny utraciły polskie brzmienie. 
Nie mamy wiedzy, dlaczego w niektórych klasach jest: Tadeusz, Zyg-
munt, Matylda, Joanna…, a w innych: Thaddaus, Sigismünd, Matil-
de, Johanne. Dlaczego jeden nauczyciel wpisywał: Andrychów, Ro-
czyny, Bielsko…, a inny: Andrichau, Rotschyny, Bielitz… Natomiast, 
co do ocen, nie ma wyjątków. Wszystkie zapisane są po niemiecku: 
sehr gut (bardzo dobrze), gut (dobrze), genügend (wystarczająco), 
ungenügend (niewystarczająco). Po niemiecku wpisano również ad-
notacje o braku klasyfikacji: Nicht klassifiziert.
Jakich przedmiotów uczyły się dzieci w czasie wojny? Od klasy 
pierwszej do piątej… tych samych: religii, języka polskiego, arytme-
tyki, śpiewu, ćwiczeń cielesnych, higieny. W stosunku do poprzed-
nich „Katalogów”, przedmiot zwany  „nauka higieny” jest pewnym 
novum. Dopiero w klasie piątej dochodziły dwa nowe przedmioty. 
I była to nauka przyrody i nauka rysunku. 
Mając w pamięci około trzech tysięcy przejrzanych arkuszy ocen 
z poprzednich roczników, w arkuszach z czasów wojny zwraca uwa-
gę dominacja ocen „dobrych”. Może właśnie dlatego, że to wojenny 
czas nauczyciele spojrzeli na swoich podopiecznych łagodniejszym 
okiem? To, czego zaledwie się domyślałam, kilka dni potem znalazło 
potwierdzenie we wspomnieniach pana Kazimierza Jończego, które-
go podstawowa edukacja przypadła na wojenne i tuż powojenne lata. 
Opowiadał mi, jak bardzo bał się chodzić do szkoły. Wynikało to ze 
strachu, który budzili nauczyciele. - Dopiero wojna zmieniła stosunek 

nauczycieli do nas – mówił, pokazała ich całkiem inne oblicze; takie 
ludzkie. Przestaliśmy się ich bać, zaczęliśmy ich lubić. Choć mam wra-
żenie, że niektóre nauczycielki nie dały się zreformować.

Co jeszcze zwróciło moją uwagę w arkuszach ocen z czasów okupa-óciło moją uwagę w arkuszach ocen z czasów okupa- moją uwagę w arkuszach ocen z czasów okupa-
cji? To, że 100% osób było wyznania rzymsko-katolickiego. W Szkole 
Podstawowej nr 2 nie było już ani jednej uczennicy, ani jednego ucznia 
pochodzenia żydowskiego. Od listopada 1943 roku również w całym 
mieście Andrychowie nie napotkano już ani jednego mieszkańca tego 
pochodzenia. W tym właśnie czasie miała miejsce ostatnia wywózka 
z getta znajdującego się przy ul. Szewskiej i Brzegi do obozów koncen-
tracyjnych w Auschwitz i Bełżcu oraz do obozów pracy w Niemczech. 

To oczywista oczywistość, że andrychowska placówka edukacyjna 
podczas okupacji musiała być bardzo niedoinwestowaną. Taki wnio-
sek pozwala wysnuć logika oraz „Katalog klasyfikacyjny 1943/4”. 
Spośród dwunastu oddziałów klas od I do VII, tylko dla trzech z nich 
znalazły się urzędowe, oryginalne druki  arkuszy ocen. Zapewne były 
to jakieś resztówki po lepszych czasach. Pozostałe arkusze stworzono 
na kartkach formatu A4 w szeroką linię. Ołówkiem, od linijki, wyry-
sowano rubryki identyczne jak w oryginałach, uzupełniając je podsta-
wowymi danymi.  
Odnotujmy i ten fakt, że tylko w jednym miejscu widnieje podpis kie-
rowniczki szkoły - Wiktorii Dalewskiej. Zwraca uwagę brak podpisów 
nauczycieli. Odnosi się wrażenie, jakby dokumentacja była prowa-
dzona anonimowo. Z poprzednich „Katalogów” wynikało, że kon-
trole nad nimi sprawował zawsze jakiś ksiądz (o czym zaświadczały 
podpisy i adnotacje: „Widziałem”). Tym razem podpisów i adnotacji 
– brak.

Jadwiga Janus

Ze sprawowania się – sehr gut. Z ćwiczeń cielesnych – gut
- czyli szperania w arkuszach ocen ciąg dalszy. Część 6

34 tomy „Katalogów klasyfikacyjnych” znajdujących się w szkolnym archiwum SP nr 2 to 34 lata historii nie tylko oświaty 
andrychowskiej, ale też samego Andrychowa. Przypomnijmy roczniki i powody, dla których wybraliśmy do analizy na na-
szych łamach te a nie inne księgi. 

Fragment arkusza ocen
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Kolejne uroczystości miały miejsce 17 i 20 grudnia w Urzędzie Stanu Cywilnego, 
gdzie kilkunastu jubilatów odebrało „Medale za długie pożycie”. Były to osoby, 
które nie mogły wziąć udziału w pierwszym terminie wydarzenia. Imprezy każ-
dorazowo poprowadziła Sekretarz Miasta Grażyna Łoboda, a jubilatom gratulacje 
i życzenia złożył burmistrz Andrychowa Tomasz Żak. Wszystkie pary odznaczo-
ne zostały nadanymi przez prezydenta RP medalami za długoletnie pożycie mał-
żeńskie. Były też podarunki od władz miejskich. Zdjęcia par jubilatów dostępne na 
radioandrychow.pl

ap Fot. Anna Piotrowska

Złote Gody 2021
9 grudnia w Sali Balowej Hotel & Spa Czarny Groń w Rzykach czter-
dzieści sześć par świętowało 50-lecie pożycia małżeńskiego. Z uwagi na 
aktualne obostrzenia uroczystość odbyła się w godzinach porannych 
(24 pary) oraz popołudniowych (22 pary). 

Aniela i Tadeusz Adamusowie
Bronisława i Franciszek Bizoniowie

Danuta i Władysław Bizoniowie
Maria i Kazimierz Borgoszowie
Maria i Stanisław Borgoszowie

Stanisława i Franciszek Bryzkowie
Barbara i Andrzej Drabikowie
Jadwiga i Jerzy Draganowie

Elżbieta i Józef Fary
Halina i Stanisław Gracowie

Zofia i Franciszek Hojny
Urszula i Edward Janeczkowie

Barbara i Jan Jopkowie
Jadwiga i Henryk Kowala

Leokadia i Włodzimierz Lurancowie
Zofia i Grzegorz Pająkowie

Władysława i Andrzej Sośnieccy
Anna i Jan Stachura z Andrychowa

Barbara i Henryk Stuglikowie
Irena i Antoni Światłoniowie

Sabina i Adam Urbańczykowie
Elżbieta i Kazimierz Walusowie
Maria i Franciszek Wojtyłowie

Eufemia i Józef Wróblowie
Maria i Jerzy Bąkowscy

Halina i Kazimierz Biesikowie
Stanisława i Andrzej Bronisławcy

Danuta i Józef Fujawowie
Halina i Henryk Jankowscy
Janina i Jan Lechowiczowie

Krystyna i Kazimierz Ligusowie
Maria i Adam Matejkowie

Zofia i Franciszek Matusiakowie
Maria i Józef Mieleccy

Józefa i Janusz Musiałowie
Stanisława i Stanisław Mydlarzowie
Czesława i Kazimierz Nowakowie

Barbara i Anatol Pająkowie
Władysława i Aleksander Pawliccy

Władysława i Franciszek Pawłowscy
Maria i Wiesław Penkalowie

Anna i Marian Pękalowie
Władysława i Jan Smazowie

Kazimiera i Adam Sordylowie
Małgorzata i Franciszek Uchwałowie

Jadwiga i Wojciech Zarembowie
Maria i Ryszard Stępniakowscy
Halina i Mieczysław Pułkowie
Danuta i Józef Piekarczykowie 

Teresa i Jan Obozowie
Maria i Karol Bizoniowie

Helena i Marian Bajołkowie
Krystyna i Alfred Pilchowie
Teresa i Andrzej Zadorowie

Halina i Jan Ślipkowie
Maria i Ryszard Kłosowiczowie
Danuta i Jerzy Lewandowscy
Józefa i Kazimierz Hałatowie

Maria i Adam Boguccy
Maria i Jerzy Bąkowscy
Danuta i Jan Motowidło

Teresa i Jan Marek
Irena i Stanisław Nowakowie

Zofia i Jan Kolberowie
Halina i Eugeniusz Radwanowie

Irena i Tadeusz Mazgajowie
Emilia i Antoni Wojewodzicowie

Złote Gody obchodzili: 
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Będzie drożej, i to znacznie drożej! Za przekroczenie 
prędkości o 30 km na godzinę taryfa przewiduje karę 
w wysokości 800 zł, a za 70 km więcej niż pokazują 
znaki już 2,5 tys. zł. Ale to nie koniec, bo jeśli po takim 
przewinieniu trafimy do sądu, to ten może nam wlepić 
grzywnę… nawet 30 tys. zł.

Nowy taryfikator mandatowy będzie obowiązywał od  
1 stycznia. Jak zmienią się „ceny” za nasze drogowe grzechy? 
Otóż najczęściej popełnianym wykroczeniem jest przekro-
czenie prędkości i tu skala będzie ogromna: od 800 złotych  
z rąk policjanta po 30 tys. z wyroku sądu. Ale pocieszmy się, że 
najmniejszy mandat to nadal tylko 50 zł… za bardzo znikome 
złamanie przepisów.
Ale nie myślcie sobie, że takim znikomym złamaniem przepi-
sów może być np. rozmowa przez telefon podczas kierowania 
pojazdem. O nie! Mandat za rozmowę przez telefon podczas 
jazdy będzie wynosił 500 zł.
A oto kilka innych przykładów:
-  Tamowanie ruchu lub utrudnianie ruchu – 500 zł
-  Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – 1,5 tys. zł
- Niezatrzymanie pojazdu, by umożliwić przejście przez  
    jezdnię osobie niepełnosprawnej – 1,5 tys. zł
-  Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych – 1,5 tys. zł
-  Ignorowanie zakazu wyprzedzania – nie mniej niż 1 tys. zł
- Naruszenie zakazu jazdy po chodniku lub przejściu dla  
    pieszych – 1,5 tys. zł
- Prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem  
   alkoholu – nie mniej niż 2,5 tys. zł
- Objeżdżanie opuszczonych zapór – nie mniej niż 2 tys. zł,  
   a nawet areszt czy kara pozbawienia wolności
- Wjazd na przejazd kolejowy gdy brak możliwości zjazdu  
   po drugiej stronie – nie mniej niż 2 tys. zł
- Jeśli wasze auto zostanie sfotografowane przez radar  
  (a przekroczyło dozwoloną prędkość) i wy nie wskażecie,  
    kto nim jechał – 8 tys. zł.
Policjant będzie mógł nam od razy wlepić 15 pkt, a w nowym 
taryfikatorze znalazło się aż 12 wykroczeń, za które możemy 
tyle dostać. Do tego punkty będą kasować się po upływie 
dwóch lat, a nie roku. Do tego naliczane będzie to nie od dnia 
przewinienia, ale od chwili, gdy zapłacimy mandat. Znika tak-
że możliwość odbycia szkolenia redukującego liczbę punktów 
karnych.
Zatem od nowego roku, jeździmy spokojniej i przede wszyst-
kim wolniej, a do tego dobrze patrzmy na znaki.

n Fot. Motofakty.pl

Grupa Beskidzka Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunko-
wego wzbogaciła się o sprzęt zakupiony ze środków przekaza-
nych przez samorząd Andrychowa. To przyczepka do quada.

– Na przyczepkę można instalować nosze i transportować w dość komfortowych 
warunkach poszkodowane w górach osoby – mówi Piotr Asman, kierownik 
GOPR, sekcji Wadowice. - Posiada ona ogumienie quadowskie i jest amortyzo-
wana. Sprzęt ten będzie się znajdował na co dzień w stacji ratowniczej na Gro-
niu Jana Pawła II. Dotychczasowy taki „obiekt” jest już bardzo wysłużony, a więc 
nowy bardzo się przyda.
Z kolei, jak dowiedzieliśmy się od kierownika Wydziału Spraw Społecz-
nych Urzędu Miejskiego w Andrychowie Krzysztofa Wójcika, na zakup 
przyczepki przekazano z budżetu gminnego 15 tysięcy złotych. Dodat-
kową jej zaletą jest możliwość przewożenia również rowerów. Miłośnicy 
dwóch kółek są coraz częściej poszkodowanymi w górach.
Ceremonia prezentacji sprzętu odbyła się 28 grudnia po południu na skwe-
rze przed magistratem. Władze gminy reprezentowali: burmistrz Tomasz 
Żak, jego zastępca Wojciech Polak, radny Czesław Rajda i kierownik Wy-
działu Spraw Obywatelskich UM Krzysztof Wójcik. Delegację obdarowa-
nych tworzyli z kolei: zastępca naczelnika Grupy Beskidzkiej GOPR – To-
masz Jano, kierownik sekcji Wadowice GOPR – Piotr Asman oraz ratownik 
z Andrychowa – Mieczysław Wandor.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Z nowym rokiem 
nowy taryfikator mandatów

GOPR z nowych sprzętem 
sfinansowanym przez 
andrychowskie władze

OGŁOSZENIE
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Propozycje książkowe 
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Propozycje płytowe 
sklepu muzycznego „MIKRUS”

Eva Garcia Saenz de Urturi
„Akwitania”

Rok 1137. Książę Akwita-
nii, najbogatszego regio-
nu Francji, zostaje zabity 
w Composteli. Jego ciało 
przybiera niebieski kolor, 
nosi ślady normandzkiej 
tortury zwanej „krwawym 
orłem“. Jego córka Eleonora 
pała żądzą zemsty i z tego 
powodu wychodzi za mąż 
za syna króla Francji Lu-
dwika VI Grubego, którego 
uważa za mordercę ojca. 

Magdalena Wiśniewska
„Opowieść nieznajome-

go Chińczyka”

Opowieść nieznajome-
go Chińczyka to histo-
ria, która zaczyna się 
w Muzeum Narodowym 
w Pekinie. Przypadkowo 
napotkany w jednej z sal 
skromny staruszek snu-
je opowieść o wydaje się 
niepozornym ekspona-
cie i przenosi nas daleko 
poza muzealne ściany na 
chińską prowincję daw-
no, dawno temu.

Sophie Anderson
„Baśnie Śnieżnego Lasu”  

Kiedy Janka była dziec-
kiem, znaleziono ją w lesie 
tuż przy jaskini niedźwie-
dzicy. Dziś dziewczyn-
ka wzrostem i siłą prze-
wyższa nie tylko swoich 
rówieśników, ale nawet 
niektórych dorosłych. Dla-
tego zyskała przydomek 
Janka Niedźwiedzica. 
Pewnego dnia spostrzega, 
że jej nogi zamieniły się 
w… łapy niedźwiedzia! 

To szósty studyjny album 
w dorobku LP. Wydawnic-
two promują single „The 
One That You Love”, „How 
Low Can You Go”, czy „Go-
odbye”. Album powstał 
w wyjątkowym dla wszyst-
kich okresie pandemii. Jak 
przyznaje sama artystka: 
„Ten album jest jak przyja-
ciel. Przyjaciel, który prze-
prowadził mnie przez jeden 
z najtrudniejszych okresów 
w historii ludzkości i jedno-
cześnie dosyć trudny okres 
w moim życiu. [empik.com]

Elton John 
„The Lockdown Sessions” 

LP 
„Churches”

Verba 
„30 października, 15 lat 

później”

Po 15 latach Verba pre-
zentuje fanom reedycję al-
bumu „30 października”. 
Płyta jest nawiązaniem do 
trzeciego krążka zespołu 
wydanego w 2006 roku. 
„Duża dawka ciepła na 
szare dni” - te słowa naj-
lepiej charakteryzują naj-
nowszą propozycję od 
Verby. Wydawnictwo 
będzie zawierało dobrze 
znane słuchaczom ka-
wałki oraz nowe utwory.  
[empik.com]

Na wydawnictwo trafi-
ło 16 duetów z wieloma 
gwiazdami. Pierwszym 
singlem zapowiadającym 
„The Lockdown Ses-
sions” jest utwór „Cold 
Heart (PNAU Remix)” 
z Duą Lipą. ”Ostatnią rze-
czą, jakiej spodziewałem 
się w trakcie lockdownu, 
było nagrywanie albu-
mu. Ale pandemia trwała 
w najlepsze, a do mnie za-
częły spływać różne pro-
jekty. [empik.com]

Zbadaj swoje kości! 14 stycznia 2022 w Andry-
chowie (przy NZOZ Medican ul. Krakowska 
91) stanie Mobilna pracownia densytometrycz-
na – OSTEOBUS. Mieszkańcy naszej gminy 
będą mogli zbadać swoje kości. Zapisy telefo-
nicznie 512 351 600.

Diagnostykę przeprowadzi personel MD Multi Dia-
gnostica z Krakowa. Nie jest wymagane skierowanie 
od lekarza! Cena jednego badania wynosi 45 złotych.
Densytometria jest podstawowym badaniem, które 
umożliwia rozpoznanie osteoporozy, również w jej 
stadium bezobjawowym, czyli przed złamaniem kości, 
czy kręgosłupa. Metoda ta precyzyjnie mierzy masę 
kostną – z dokładnością do 1%. Jest to rodzaj badania 
wykorzystującego niewielkie dawki promienia rentge-
nowskiego. O wiele niższe niż przy klasycznym zdję-
ciu rentgenowskim klatki piersiowej, czy kości.
Badanie jest bezbolesne. Polega na radiologicznym po-
miarze tkanki kostnej z kręgosłupa lędźwiowego lub 
szyjki kości udowej.

Źródło: MD Multi Diagnostica

Badanie osteoporozy 
w Andrychowie

Pamiętajmy, aby odpady plastikowe PET zbie-
rane w sposób selektywny, były oddawane od-
kręcone i zgniecione.

Kubki po produktach mlecznych powinny być umy-
te, czyste.
Opakowania szklane należy oddawać w całości, nie-
potłuczone, bez zakrętek
Leksykon postępowania z odpadami
- wieczka po produktach mlecznych (srebrne) – zmie-
szane odpady komunalne
- opakowania po lakierach do włosów, dezodoran-
tach – zmieszane odpady komunalne
- tubki po pastach do zębów i kremach – zmieszane 
odpady komunalne
- szczoteczki do zębów – zmieszane odpady komu-
nalne
- opakowania po chipsach, batonach, zupach w prosz-
ku, kawie – zmieszane odpady komunalne

Rady na odpady
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STYCZEŃ 2022

5.01.2022 r. (środa) 8:00-12:30

10.01.2022 r. (poniedziałek) 14:30-18:30
12.01.2022 r. (środa) 14:30-19:00

13.01.2022 r. (czwartek) 14:30-19:00

17.01.2022 r. (poniedziałek) 8:30-12:30
19.01.2022 r. (środa) 8:00-12:30

20.01.2022 r. (czwartek) 8:00-12:30

24.01.2022 r. (poniedziałek) 11:00-15:00
26.01.2022 r. (środa) 14:30-19:00

27.01.2022 r. (czwartek) 14:30-19:00

31.01.2022 r. (poniedziałek) 8:30-12:30

Przerażało mnie także to, że istniał wówczas trend, aby w budynkach 
pofabrycznych zakładać supermarkety – patrz ówczesny Albert, póź-
niejszy Carrefour i istniejące do dziś Kaufland i Biedronka. Zresztą 
niedawno powstała Mrówka także znajduje się na terenie magazynu 
stali dawnej WSW Andoria.

Rzeczywistość okazała się być nie tak zła, jak przypuszczałem. Świad-
czy o tym dowodnie prawa strona ulicy Przemysłowej (gdy jedzie się 
od ronda na ul. Batorego na zachód). Jak grzyby po deszczu wyrosły 
tam nowoczesne zakłady produkcyjne, a przecież dopiero się zaczyna 
zabudowa niedaleko położonej strefy aktywności gospodarczej. 

Myślę, że zatrudnienie w andrychowskim przemyśle nie osiągnęło 
jeszcze poziomu z czasów, gdy w AZPB, Andorii i AFM było łącznie 
przeszło 10 000 pracowników, ale obecna niewysoka stopa bezrobocia 
wskazuje na to, że andrychowianie gdzieś pracują, zapewne w usłu-
gach. Trzeba przecież pamiętać o tym, że w gminie powstały trzy 
wielkie hotele, inwałdzki park miniatur i „Strefa Pingwina” w Rzy-
kach Praciakach i wszędzie tam pracują mieszkańcy naszej Gminy.

af Fot. BD

Andrychowskim okiem

Ulica Przemysłowa: 
są powody do optymizmu

Kiedyś, na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy upadały 
andrychowskie zakłady pracy, a obywatelom naszej gminy 
przyszło się zmagać z bezrobociem (sam zresztą wówczas 
byłem kilka miesięcy na zasiłku przedemerytalnym), mar-
twiłem się bardzo. Bałem się, że nie podźwigniemy się eko-
nomicznie, że popadniemy w stagnację i marazm jak wsie 
popegeerowskie. 

Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Andrychowie
Metalowców 10, Gabinet 2-03

W godzinach pracy Sekretarza GKRPA możliwy 
kontakt telefoniczny: tel. 33 875 24 29
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Andrychowianie wiosną będą mieli okazję 
walczyć z dużymi piłkarskimi firmami, bo 
w ich grupie ligi makroregionalnej zagrają 
po dwie najlepsze drużyny z województw 
małopolskiego, podkarpackiego, święto-
krzyskiego i lubelskiego. Będą to następują-
ce zespoły: Korona Kielce, Resovia Rzeszów, 
Motor Lublin, Siarka Tarnobrzeg, Juventa 
Starachowice i Podhale Nowy Targ. Beskid 
rozegra po dwa mecze z każdą z tych ekip, 
a walka toczyć się będzie o awans do Cen-
tralnej Ligi Juniorów, czyli na szczebel ogól-
nopolski. Przypomnijmy, że andrychowianie 
wywalczyli przepustkę do makroregionu, 
zajmując drugie miejsce w województwie 
małopolskim, wyprzedzając między innymi 
takie kluby, jak Garbarnia Kraków czy San-
decja Nowy Sącz.

gs Fot. Grzegorz Sroka

Rozpoczęli przygotowania

Świętowanie awansu do ligi makrore-
gionalnej juniorów starszych za nami, 
a już w grudniu drużyna Beskidu An-
drychów zaczęła szlifować formę przed 
historycznym, debiutanckim udzia-
łem w lidze makroregionalnej, czyli na 
szczeblu pośrednim pomiędzy woje-
wódzkim a ogólnokrajowym, a więc na 
„zapleczu juniorskiej ekstraklasy”. 

W obecnym sezonie szybko wykrystalizowała się czołówka drugoligowej tabeli, w której 
pierwsze skrzypce gra MCKiS Jaworzno, prowadzący po piętnastu meczach z solidną, ośmio-
punktową przewagą. Drugi w tabeli MKS Andrychów również wypracował sobie przewagę 
nad grupą pościgową, ale już nie tak wysoką, bo trzecie Karpaty Krosno i czwarty Kęcza-
nin mają tylko pięć oczek mniej. To oznacza, że podopieczni trenera Tomasza Rupika muszą 
utrzymywać stałą, wysoką dyspozycję, by unikać potknięc, na które rywale tylko czekają. Klu-
czowe będą też bezpośrednie starcia z konkurentami do walki o drugą lokatę - przypomnijmy, 
że w tym sezonie tylko dwie pierwsze drużyny zakwalifikują się do dalszej walki o awans. 
Grudniowe mecze układały się w kratkę, bo Akademię Talentów Jastrzębskiego Węgla andry-
chowianie pokonali 3:0, a następnie zaliczyli podkarpackie wojaże, rozgrywając dwa mecze 
wyjazdowe, dzień po dniu. Najpierw pokonali Błękitnych Ropczyce 3:1, by nazajutrz przegrać 
z AKS-em Rzeszów 1:3. Z kolei w ostatnim meczu 2021 roku MKS uległ liderowi, MCKiS-owi 
Jaworzno, 0:3, w setach do 19, 21 i 21. Kolejne drugoligowe emocje przed nami. W styczniu 
MKS zagra z: MOSiR Dębica (8 stycznia, wyjazd), Kęczanin Kęty (15 stycznia, wyjazd), Kar-
paty Krosno (22 stycznia, dom), TKS Tychy (29 stycznia, wyjazd). Runda rewanżowa potrwa 
do kwietnia.

gs Fot. Grzegorz Sroka

Rok zamknięty na drugim miejscu
W komfortowym położeniu mogli udać się na świąteczno-noworoczną przerwę 
w rozgrywkach II ligi siatkarze MKS-u Andrychów. Podopieczni trenera Tomasza 
Rupika utrzymują pozycję wicelidera, która na koniec sezonu zapewnia prze-
pustkę do udziału w turnieju półfinałowym o awans do I ligi. Ale do tego jeszcze 
daleka droga. 

Pierwszoligowa stawka szybko podzieliła się na pół, bo trzy zespoły stanowiły czołówkę, a po-
zostałe trzy biły się o bezpieczne lokaty. W tym pierwszym gronie prócz MKS-u znalazły się 
siatkarki Kęczanina Kęty oraz Solna Wieliczka. W dolnej połówce uplasowały się z kolei SMS 
Jedynka Tarnów, UKS Jedynka Tarnów oraz Bronowianka Kraków. Na przestrzeni dziesięciu 
meczów podopieczne trener Beaty Książek tylko dwa razy schodziły z parkietu pokonane, 
ulegając 0:3 Kęczaninowi oraz 2:3 Solnej Wieliczka. Poza tym andrychowianki zanotowały 
osiem zwycięstw, które zapewniły im pierwsze miejsce. 

gs

Triumf w edycji jesiennej
Drużyna seniorek MKS-u Andrychów na pierwszym miejscu zakończyła zmagania 
w jesiennej edycji I ligi małopolskiej kobiet. Na przestrzeni dziesięciu meczów 
podopieczne trener Beaty Książek okazały się najskuteczniejszym zespołem, wy-
przedzając rywalki z Kęczanina Kęty o trzy punkty.
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Mając to na uwadze powinniśmy pamiętać, 
że każda ingerencja w środowisko rzeki i jej 
otoczenia będzie skutkowała określonymi 
konsekwencjami. Dlatego ci, co mają na nie 
wpływ są za nie odpowiedzialni i zawsze 
powinni mieć odpowiednią wiedzę i kompe-
tencje. Patrząc, co dzieje się z naszymi woda-
mi, ich otoczeniem, jakie są związane z nimi 
plany można mieć duże w tym względzie 
wątpliwości i to również względem obowią-
zującego prawa oraz jego egzekwowania. 
Najważniejsza jest woda! W naszych kranach 
nie może jej zabraknąć. Jest podawana po 
uzdatnieniu, bez zanieczyszczeń bakteriolo-
gicznych i chemicznych, smaczna, klarowna, 
bez większych obaw możemy ją nawet pić 
bez przegotowania. Woda bezpieczna, zdatna 
do picia i kąpieli bez uzdatniania jest powyżej 
granicy lasu, przy źródłach i z dala od siedzib 
ludzkich, czy infrastruktury, albo pozyski-
wana ze studni głębinowych. Woda w rzece, 
potoku już nie jest taka dobra i bezpieczna 
jak uzdatniona, a jej jakość zmienia się często 
w zależności od wielkości przepływu i tem-

peratury. Z kolei wielkość przepływu (ilość) 
zależy od wielkości opadów, rodzaju pod-
łoża, gleby, lesistości, prędkości przepływu, 
rodzaju roślinności nadbrzeżnej, itp. Brzegi 
rzek i potoków są systematycznie zanieczysz-
czane odpadami stałymi (plastikiem, odpa-
dami budowlanymi, szkłem, itp.), a wody 
powierzchniowe znoszą do niej skażenia 
chemiczne z pól, ogrodów, podwórek, dróg 
i rowów odwadniających, odprowadzane są 
też do nich, nie zawsze dobrze oczyszczo-
ne, ścieki komunalne i przemysłowe. Takie 
traktowanie cieków wodnych wynika głów-
nie z niewiedzy i złych nawyków będących 
pozostałością z czasów, gdy konsekwencje 
takich działań mogły być w sposób naturalny 
szybko usunięte przez przyrodę. Dzisiaj to już 
jest niemożliwe, nie ma na to czasu, a koszty 
błędów będą, co raz większe. Właściwości 
i wielkość zapasów wody zależy od czynni-
ków środowiskowych i od całokształtu na-
szych działań w tym niszczenie samych rzek 
i potoków oraz ich otoczenia (zła regulacja, 
zagospodarowanie, zabudowa). Obserwuje-

my drastyczne zmniejszenie liczby zamiesz-
kujących je gatunków (bioróżnorodność) i ich 
liczebności, następuje degradacja środowiska 
naturalnego, pogarszają się warunki naszego 
życia i coraz trudniej uwierzyć, że nasz świat 
przetrwa. Ktoś musi te procesy kontrolować 
i czuwać nad tym. Musimy wiedzieć, w jakim 
stopniu możemy na nie wpływać i ile wody 
możemy pozyskiwać! Do tego potrzebne są 
sprawnie zarządzane instytucje i kompetent-
ni ludzie mający decydujący głos!!! Wiedzą 
już o tym nasze dzieci i wnuki!!! Teraz jest 
czas, aby zrozumieli to wreszcie dorośli, któ-
rym jest potrzebna szeroko pojęta edukacja 
i wymuszenie zmian zachowań w stosunku 
do lokalnych cieków wodnych. Konieczna 
jest presja społeczna, która spowoduje licze-
nie się z opinią ludzi chcących utrzymać na 
dłużej przynajmniej obecny charakter, bio-
różnorodność rzek i potoków. Rzeki, potoki, 
potoczki są często już jedynymi naturalnymi 
korytarzami ekologicznymi (bezpiecznymi 
drogami dla zwierząt)

Jan Zieliński

Dopóty dzban wodę nosi, dopóki mu się ucho nie urwie
(Przysłowie to przestrzega nas, że każdy czyn ma swoje konsekwencje w przyszłości. 

Jeżeli działamy nieostrożnie to może zakończyć się nieszczęściem)

Rzeka i jej dopływy ze swoimi potokami, potoczkami równa się woda i ma ogromny wpływ na człowieka i jego działalność, 
bioróżnorodność, klimat, krajobraz, nasze, zdrowie, przeżycia estetyczne, rekreację, wypoczynek, itd. Tak można by wymie-
niać ich rolę, a każdy z nas dodałby jeszcze swoje dodatkowe pozytywne znaczenie. Ale wszyscy zdajemy sobie sprawę, że 
oprócz tych pozytywów można także wyliczyć zagrożenia, jakie mogą przyjść z ich strony, np. te związane z gwałtownymi 
wezbraniami jak: powodzie, podtopienia zalania, zanieczyszczenia, niszczenie infrastruktury itp. 

Zdaniem ekologa
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