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Rośnie liczba 
zaszczepionych!

Coraz więcej osób przekonuje się 
do szczepień przeciwko COVID-19. 
Pokazują to dane z punktów 
szczepienia w Andrychowie. Jesz-
cze dwa-trzy miesiące temu było 
to zaledwie kilkadziesiąt osób na 
tydzień, teraz są to setki chętnych.

Szczegóły na stronie 7.

Dyskusje wokół Madohory
Od kilku lat trwają starania, aby 
powiększyć rezerwat Madoho-
ra. Gmina chce zamienić z Lasami 
Państwowymi swój grunt na las 
przylegający do rezerwatu, aby go 
poszerzyć z 70 do 100 hektarów. 
Chodzi o to, aby chronić źródła 
Wieprzówki i zapewnić wodę dla 
mieszkańców. Obrońcy przyrody 
popierają ten pomysł, ale Nadle-
śnictwo Andrychów chce nadal go-
spodarować w tym lesie. Początko-
we, spokojne dyskusje zaczynają 
przeradzać się w gorący spór.

Więcej informacji w tym 
temacie na stronie 10.

Rodzina Dubanowiczów: 
Życie z poświęceniem dla innych

Wygody i komfort wła-
snego życia pozostawili 
na boku. Ich powoła-
niem stało się pomaga-
nie innym. Dzięki nim 
sporo dzieci z rodzin 
patologicznych, alkoho-
lików czy nawet pewne-
go kryminalisty znalazło 
bezpieczną przystań. 
Pomagają też potrze-
bującym, niepełnosprawnym, a nawet ratują, i to skutecznie, 
małżeństwa w kryzysie. 

Zob. str. 24.

Strażacy dostali nowe auta
W styczniu strażacy z Wadowic, Andrychowa Choczni, Mu-
charza i Przytkowic odebrali nowe samochody dla swoich 
jednostek. Były też podziękowania i odznaczenia dla osób 
zasłużonych dla pożarnictwa.                        Szczegóły na str. 11.
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23 stycznia zmarł założyciel i lider Andrychow-
skiej Kapeli Wujka Jaśka – Jan Bezwiński. We 
wrześniu skończyłby 70 lat.

O śmierci artysty poinformowała nas wokalistka ze-
społu Anna Kudłacik. Wujek Jasiek od dłuższego cza-
su był już chory. Niedawno przebywał na oddziale 
covidowym wadowickiego szpitala, a stamtąd ostat-
nio przewieziono go na oddział psychogeriatryczny 
andrychowskiego Wojewódzkiego Szpitala Psychia-
trycznego, gdzie zmarł. Przypomnijmy, iż swoją kape-
lę założył w 1978 roku. Grupa zbierała sporo nagród 
na konkursach i przeglądach kapel podwórkowych. 
Śmierć Wujka Jaśka to spora strata dla środowiska nie 
tylko lokalnej czy regionalnej kultury.
Jan Bezwiński został pochowany 28 stycznia na cmen-
tarzu w Kętach.

jd Fot. Archiwum „Nowin Andrychowskich”

Zmarł Wujek Jasiek – Jan Bezwiński

Wszystko odbywało się w zawrotnym tem-
pie – 18 stycznia wiceminister kultury Jaro-
sław Selin rekomendował dr inż. arch. Do-
minikę Długosz na stanowisko małopolskiej 
konserwator; 20 stycznia powołał ją wojewo-
da Łukasz Kmita. Minęły 24 godziny i pani 
konserwator złożyła rezygnację „z powodów 
osobistych”. Tak brzmi lakoniczna, oficjalna 
wersja. Ale już media regionalne – choć pod-
porządkowane władzy PiS, bo ich właścicie-
lem jest Orlen Obajtka – jak Gazeta Krakow-
ska, piszą wprost: 
Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy do odwoła-
nia Dominiki Długosz przyczyniła się jej aktyw-
ność w mediach społecznościowych. Udostępniła  
w nich m.in. tekst, który zatytułowano „Słowo oj-
czyzna cuchnie mordem”. Udostępniała również 
kontrowersyjne grafiki i komentarze dotyczące 
rządzących obecnie w Polsce władz PiS, a także 
Kościoła. Pojawiły się też kopie udostępnień, ma-
jących świadczyć o tym, że popierała Strajk Kobiet, 
KOD oraz Mateusza Kijowskiego. Wpisy do ja-
kich dotarliśmy pochodzą z lat 2015 i 2017.
Zatem owe wpisy nie pochodzą z okresu mię-
dzy powołaniem i odwołaniem, ale sprzed 
kilku lat. Najwyraźniej ktoś poniewczasie 
zlustrował nową konserwatorkę i okazało się, 
że „nie jest nasza”. 
Przypomnijmy, że od jakiegoś czasu na sta-
nowisku małopolskiego konserwatora zabyt-
ków trwa prawdziwa personalna karuzela. 
We wrześniu ubiegłego roku odwołano Mo-
nikę Bogdanowską, która na tym stanowisku 

wytrwała rok. Potem przez kilka miesięcy 
był wakat, a Dominika Długosz „pełniła obo-
wiązki”, czyli była „p.o. konserwatorem”. 
Gdy ją powołano, ktoś wygrzebał w Interne-
cie jej poglądy i wpisy sprzed kilku lat. A trze-
ba dodać, że w krakowskim Wojewódzkim 
Urzędzie Ochrony Zabytków dr inż. arch. 
Dominika Długosz pracuje od… 12 lat.
Sytuację, jaka tam panuje komentuje dla 
wspomnianej już Gazety Krakowskiej była 
konserwator Monika Bogdanowska: 
- Jestem załamana tym, co się dzieje w Wojewódz-
kim Urzędzie Ochrony Zabytków, który od kilku 
miesięcy nie może normalnie funkcjonować. Ta 
sytuacja powoduje, że pracownicy są pod ogrom-
nym stresem. Jest wiele spraw, które czekają na 
rozpatrzenie, podpisy, nie tylko w Krakowie, ale 
także w terenie – w Nowym Sączu, Zakopanem – 
komentuje Monika Bogdanowska, była małopolska 
konserwator zabytków.
Nowa konserwator wojewódzka Joanna 
Florkiewicz-Kamieniarczyk jest wieloletnią 
dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków 
Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Mało-
polskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krako-
wie. Jest historykiem sztuki.
Ponieważ kilka projektów rewitalizacyjnych, 
jakie przygotowywane i realizowane są  
w Andrychowie zapytaliśmy w Urzędzie 
Miejskim o komentarz do sytuacji, w jakiej 
jest urząd konserwatorski. Odpowiedział 
nam wiceburmistrz Wojciech Polak:

- Mamy nadzieję, że te zawirowania nie wpły-
ną negatywnie na procedowanie naszych 
projektów – mówi wiceburmistrz i przypo-
mina, że jednym z nich jest niezwykle ważna 
rewitalizacja Pałacu Bobrowskich. 
Na razie trudno ocenić, jak niestabilność  
w WUOZ wpływa na inwestycje w Andry-
chowie, ale faktem jest, że np. uzgodnienia do-
tyczące remontu pałacu ślimaczą się od dwóch 
lat. A jest to tym ważniejsze, że renowacja pa-
łacu ma przyznaną kilkunastomilionową do-
tację, która uzależniona jest od terminów. Jeśli 
zostaną przekroczone, dotacja przepadnie. 
Uzgodnienia konserwatorskie prowadzi 
nie sam konserwator, ale zespoły działające  
w WUOZ, jednak  decyzje o wszczęciu ba-
dań, aż do końcowej zgody należą do kom-
petencji wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków. Karuzela na tym stanowisku na pewno 
nie przyspiesza tych działań. 

mn Fot. UMWM

Jednodniowa konserwator zabytków
Dominika Długosz tylko jeden dzień była małopolską wojewódzką konserwator zabytków. Odwołano ją po ujawnio-
nych wpisach na facebooku – zawierały wpisy krytykujące PiS. Zastąpiła ją Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk. Władze 
Andrychowa mają nadzieję, że kolejna zmiana konserwatora nie wpłynie na tempo realizacji zadań, które są uzależ-
nione od decyzji tego urzędu.
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Urząd Miejski przeprowadził drugi przetarg, 
który tym razem zakończył się rozstrzygnię-
ciem. Przystąpiła do niego jedna osoba. Wy-
licytowała działki za kwotę 263 050 zł netto 
wobec ceny wywoławczej opiewającej na 
sumę 260 440 tys. zł. Jak dowiedzieliśmy się 
od kierownik Wydziału Geodezji i Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
Barbary Krzyżak, zawarcia notarialnej umo-
wy kupna – sprzedaży dokonano 5 stycznia. 
Wylicytowana nieruchomość składająca się 
ze wspomnianych dwóch działek, to teren 
przeznaczony pod budownictwo jednoro-
dzinne z dopuszczalną działalnością usługo-
wą w zakresie handlu i gastronomii.

jd  Fot. Jacek Dyrlaga

Działki sprzedane

Należące do gminy Andrychów dwie 
działki przy ulicy Żwirki i Wigury o 
łącznej powierzchni nieco ponad 19 
arów zostało sprzedane. To teren 
między ulicą Tkacką a sąsiedztwem 
drewnianej kaplicy.

Targanicka placówka w nagrodę otrzymała  
5 tysięcy złotych. II miejsce zajęły ex aequo 
Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 4 
w Andrychowie. Dostały za to po 3 tysiące 
złotych. III miejsce, także ex aequo, dla ZSS 
w Sułkowicach-Łęgu i Sułkowicach-Bolęcinie. 
Mają nagrody po 2 tysiące złotych. Do konkur-
su przystąpiło dziesięć placówek. Te, które nie 
zostały laureatami, dostały wyróżnienia – upo-
minki w postaci gier planszowych. Nagrody 
przekazał dyrektorom placówek burmistrz 
Tomasz Żak w asyście swojego zastępcy 
Wojciecha Polaka oraz członków jury. A oce-
niający iluminacje to: Agnieszka Gierszew-
ska – dyrektor Biura Burmistrza, Andrzej Szafrański – dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty 
oraz Sylwia Błasiak – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie. 

jd Fot. Jacek Dyrlaga/Sylwia Błasiak

ZSS w Targanicach: najładniejsza iluminacja

Zespół Szkół Samorządowych w Targanicach zwyciężył w I Gminnym Konkursie na Świą-
teczno-Noworoczną Iluminację. Kilka innych placówek także ma się czym pochwalić. 

Sklep znajduje się na terenie Galerii Andry-
chów. Jest kolejnym supermarketem po Bie-
dronce i Dino powstałym w ciągu ostatnich 
kilku miesięcy. Przed otwarciem o godz. 6.00 
utworzyła się przed nim spora kolejka osób 
polujących na promocje...

jd 

Lidl otwarty

20 stycznia otwarto kolejny supermar-
ket w Andrychowie. To Lidl, pierwsza 
placówka tej sieci w naszym mieście. 

Są tu materiały budowlane, chemikalia i farby, narzędzia, wyposażenie domu, ubrania robo-
cze, a nawet rośliny ozdobne. Ale oprócz różnorodnej oferty produktowej w andrychowskim 
sklepie dostępne są dla klientów również usługi, umożliwiające kompleksową realizację pro-
jektów, oraz największa w mieście strefa projektowania. Kilkoro utalentowanych projektan-

tów zapewni wam na miejscu zarys nowej ła-
zienki i kuchni, w tym usługę “łazienkę pod 
klucz”, montaż produktów zakupionych w 
sklepie, docinanie elementów na wymiar, 
mieszanie farb oraz transport, a także wiele 
innych rozwiązań dla domu lub ogrodu.
Sklep Leroy Merlin w Andrychowie zlokali-
zowany jest w Galerii Andrychów i codzien-
nie czynny: 7:00-21:00, a w niedzielę: 9:00 
- 20:00. 

n

Wielkie otwarcie największego sklepu

Ma ponad 7000 metrów kwadratowych powierzchni, 29 000 towarów i po-
nad stu pracowników. To największy w historii Andrychowa sklep – nigdy nie 
było nawet o połowę mniejszego. Od 12 stycznia 2022 roku jest otwarty dla 
klientów – Leroy Merlin. 
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Inwestycja, według informacji władz powia-
towych jak i dyrekcji wadowickiego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej, ma powsta-
wać w latach 2022 – 2023 i polegać będzie na 
dobudowie dwóch pięter w pawilonie „E”. 
Samorząd powiatowy deklaruje dofinan-
sowanie w wysokości 15 milionów złotych. 
Reszta ma pochodzić ze środków Unii Euro-
pejskiej. Inwestorem będzie ZZOZ.
Jak wynika z koncepcji rozbudowy leczni-
cy, na piątym piętrze (szóstej kondygnacji), 
przewidziano siedzibę dla nowo powstają-
cego Ośrodka Szybkiej Diagnostyki i Terapii 
Krótkoterminowej. W jej ramach działać będą 
chirurgia jednego dnia i szybkiej diagnostyki 
(m.in. endoskopia). Z kolei na piętro szóste 
(siódmą kondygnację) zostaną przeprowa-
dzone obydwa oddziały chorób wewnętrz-
nych, obecnie znajdujące się w dwóch róż-
nych pawilonach. Dzięki temu będzie można 
wprowadzić wspólne dyżury. To tylko nie-
które najważniejsze zmiany wynikające z pla-
nowanej rozbudowy. Ma się też przy okazji 
poprawić komfort pobytu pacjentów w szpi-
talu, gdyż przewidziano urządzenie wygod-
nych węzłów sanitarnych przy każdej z sal.

jd

Rozbudowa szpitala
Jak już informowaliśmy, główną wielolet-
nią inwestycją w powiecie wadowickim 
ma być rozbudowa Szpitala Powiatowe-
go w Wadowicach. Okazuje się, że wstęp-
nie oszacowany koszt samych tylko robót 
budowlanych wyniesie 30,7 mln zł brutto. Burmistrz Tomasz 

Żak wraz ze swo-
im zastępcą Woj-
ciechem Polakiem 
przygotowali oka-
zały bukiet i prezent. 
Nie zabrakło oczy-
wiście życzeń i kolej-
nych upominków, 
gdyż do magistratu 
przybyły delegacje 
Towarzystwa Mi-
łośników Andry-
chowa oraz Grupy 
Twórców „My”, 
z którymi Kazimierz Jończy związany jest od wielu lat. Potem w luźniej atmosferze wspominano…
Burmistrz na moment zaprosił artystę – jubilata do swojego gabinetu, przypominając, iż wisi 
tu obraz gościa, prezentujący Kościół Mariacki w Krakowie. Kazimierz Jończy nie tylko jest 
malarzem, ale również dał się poznać jako poeta. Niektóre dzieła andrychowianina, przypo-
mnijmy, można obecnie podziwiać w dwóch miejscach na terenie miasta – w Galerii Sztuk „i” 
w Rynku oraz w Muzeum Historyczno-Etnograficznym przy ul. Podgórskiej 3. 

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Okrągłe urodziny znanego artysty w magistracie
W Urzędzie Miejskim zorganizowano 18 stycznia po popołudniu uroczyste 
spotkanie na cześć Kazimierza Jończego. Artysta obchodzący piękne, 90. uro-
dziny nie ukrywał zaskoczenia. 

Są jednak wyjątki. Ostatnim takim przykła-
dem są państwo Mikołajko z Roczyn, ini-
cjatorzy remontu kaplicy u zbiegu ulic Pod-
górskiej i Polana. Przesłali oni burmistrzowi 
podziękowania w imieniu własnym i innych 
mieszkańców wioski (zob. fot.). Dziękują za 
wsparcie finansowe oraz życzliwość. O reno-
wacji kapliczki pisaliśmy w poprzednim wy-
daniu Nowin Andrychowskich.

jd Fot. Jacek Dyrlaga 

Ważne słowo „dziękuję”
Wiele osób umie prosić czy nawet żądać 
czegoś od władz lokalnych. A gdy docho-
dzi do realizacji ich postulatów zapomina-
ją choćby o jednym słowie, tj. „Dziękuję”.

Jak dowiedzieliśmy się od kierownika Wydzia-
łu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego 
w Andrychowie Krzysztofa Wójcika, który 
przeanalizował dane z Centralnej Ewidencji i In-
formacji o Działalności Gospodarczej, w ostat-
nim miesiącu 2021 roku przedsiębiorcy będący 
osobami fizycznymi zarejestrowali w naszej 
gminie 170 podmiotów gospodarczych. W tym 
samym czasie zrezygnowało z działalności 119 
przedsiębiorców. Bilans wychodzi zatem na 
plus. Obecnie w andrychowskiej gminie ak-
tywnie działa 2064 przedsiębiorców, natomiast 
525 zawiesiło prowadzenie swoich firm. Staty-
styki dotyczą tylko i wyłączne osób fizycznych. 
A jak to wygląda według branż? Okazuje się, 
że dominuje handel hurtowy i detaliczny (573 
podmioty) oraz budownictwo (493). Za nimi są 
przetwórstwo przemysłowe (336), działalność 
specjalistyczna np. doradztwo finansowe, po-
datkowe, prawne itp. (247), opieka zdrowotna 
i pomoc społeczna (150), działalność usługowa 
w postaci naprawy m.in.  komputerów i przed-
miotów osobistego użytku (123), transport osób, 
towarów i magazynowanie towarów (104).

Oprac. jd

Więcej rejestracji
W gminie Andrychów, mimo pandemii 
zwiększa się liczba podmiotów gospo-
darczych prowadzonych przez osoby 
fizyczne. To optymistyczne dane z końca 
2021 r., choć trzeba będzie poczekać jesz-
cze na statystyki po pierwszych miesią-
cach tego roku, gdyż rosną ceny energii.    

30 stycznia grała Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. W całej Polsce 
udało się zebrać ponad 136 mln zł. 
Jak wypadł finał w naszym mieście?

WOŚP - andrychowskie 
podsumowanie

Andrychowski sztab nr 310 pochwalił się nie-
małą kwotą. Udało się zebrać 101 026,94 zł (to 
stan na godzinę 21.30, 30 stycznia)! 
Do eSkarbonki dorzuciło się 56 osób. Uzbie-
rano 3 527 zł. W ramach 30. Finału WOŚP 
34 osoby oddały krew. Zebrano jej 15 litrów 
300 mililitrów. Pięć osób oddało drogocenny 
płyn po raz pierwszy.

rf Fot. WOŚP Andrychów
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Gminny Konkurs Plastyczny „Boże Narodze-
nie w oczach dziecka” od dwudziestu czte-
rech lat jest organizowany przez nauczycielki 
ze Szkoły Podstawowej  w Inwałdzie. Jak co 
roku do udziału zostali zaproszeni ucznio-
wie klas edukacji wczesnoszkolnej. Jego ce-
lem było zachęcenie dzieci do postrzegania 
piękna i atmosfery świąt  oraz pielęgnowanie 
tradycji  i zwyczajów bożonarodzeniowych.  
Na konkurs wpłynęło wiele wspaniałych  
prac. Trudno było wybrać te najpiękniejsze, 
albowiem młodzi artyści wykazali się aktyw-
nością twórczą i oryginalnością w doborze 
technik oraz wrażliwością na piękno naszej 
tradycji. Serdecznie dziękujemy nauczycie-
lom oraz rodzicom, którzy wspierali dzieci 
w rozwijaniu zdolności plastycznych oraz 
pomagali w odczytywaniu symboli związa-
nych ze świętami. Słowa wdzięczności kieru-
jemy również  do pana burmistrza Wojciecha 
Polaka i pana dyrektora Michała Kołodziej-
czyka. Lista laureatów jest długa, to przecież 
jeden z najpiękniejszych i radośniejszych 
okresów w całym roku, a dziecięca wy-
obraźnia nie zna granic. Niestety nie może-
my uroczyście wręczyć książek i dyplomów 
w Zespole Szkół Samorządowych w  Inwał-
dzie i dlatego będą przekazane do placówek 
szkolnych nagrodzonych artystów.

Źródło: ZSS w Inwałdzie

Wspomnienie świąt

Szkoła Podstawowa w Inwałdzie pod-
trzymuje świąteczne tradycje. Z pla-
cówki tej otrzymaliśmy informację na 
temat dorocznego konkursu z udzia-
łem dzieci z całej gminy. 

W minionym roku gmina Andrychów wzbo-
gaciła się o 364 małych mieszkańców. Na 
świat przyszło 177 dziewczynek i 187 chłop-
ców. Dla porównania w roku 2020 odno-
towano 390 narodzin, w 2019 było ich 434, 
a w 2018 - 426. Zatem rok 2021 był pod tym 
względem mało urodzajny.
Które sołectwo w naszej gminie może po-
chwalić się największą liczbą urodzin?

Oto jak kształtuje się liczba urodzeń miesz-
kańców poszczególnych miejscowości:
Andrychów – 132;
Sułkowice-Łęg – 50;
Roczyny – 37;
Targanice – 23;
Rzyki – 43;
Inwałd – 23;
Zagórnik – 27;
Sułkowice-Bolęcina – 23;
Brzezinka Dolna (najmniejsze sołectwo) – 6.

Wybór imienia dla dziecka jest zadaniem, 
które bardzo często budzi emocje zarówno 
u rodziców jak i dalszej rodziny. Niegdyś 
imię miało znaczenie magiczne. Uważano, 
że odpowiednie i mocne zapewnia przychyl-
ność losu i chroni przed złem. Często nada-
wano dzieciom imiona znanych patronów, 
np. świętych, chcąc zjednać ich opiekę i wsta-
wiennictwo. Aktualnie nadal modne są imio-
na po przodkach: pradziadkach, dziadkach 
bądź rodzicach… W dalszym ciągu utrzy-

muje się trend, gdzie imię rodowe bywa tym 
drugim. Są rodzice, którzy dokonując tego 
ważnego wyboru zwracają uwagę na jego 
znaczenie. Imiona biblijne oraz historyczne 
typu Maria, Józef, Franciszek, Magdalena nie 
tracą na popularności. Wybieramy też imiona 
mówiące o pozytywnych cechach charakte-
ru: Zofia to mądra kobieta, Laura to „ta, którą 
uwieńczono wawrzynem”, a Mateusza cha-
rakteryzuje odwaga i pewność siebie. Nieste-
ty nadanie dziecku imienia nie zapewni mu 
cech, które ono oznacza.

Sprawdziliśmy jakie imiona nadawali andry-
chowianie swoim pociechom w 2021 roku.
Tradycyjne, a może wyszukane? Okazuje 
się, że wśród dziewczynek prym wiodą: 
Hanna, Aleksandra, Julia, Lena, Laura, 
Iga, Zuzanna. Podobnie było w 2020 kiedy 
królowały: Zuzanna, Hanna, Julia, Laura, 
Pola, Zofia, a w 2019 Maja, Emilia oraz Alek-
sandra. Obecnie najczęściej wybieranym 
imionami dla chłopców są: Jan, Wojciech, 
Michał, Jakub. W minionym roku ranking 
imion męskich przedstawiał się następująco: 
Antoni, Franciszek, Aleksander, Filip i Miko-
łaj. W 2019 również te imiona rządziły, nato-
miast rok 2018 należał do: Szymona, Francisz-
ka, Igora, Filipa i Aleksandra. Bez wątpienia 
w obu przypadkach: narodzonych niewiast 
oraz dżentelmenów stawialiśmy na tradycje.
Wszystkim rodzicom gratulujemy! Malu-
chom życzymy dużo zdrowia i uśmiechu.

ap Fot. Anna Piotrowska

Hanna i Jan najpopularniejszymi 
imionami w naszej gminie

Rok 2021 za nami zatem czas na podsumowanie. Korzystając z bazy danych 
Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Andrychowie przyjrzeliśmy 
się przyrostowi naturalnemu na naszym terenie. 
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Oto dla porównania liczba zaszczepionych osób w Punkcie Szczepień Powszechnych zlokali-
zowanym w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie:
- w październiku 2021 r. wykonano 289 szczepień,
- w listopadzie 2021 r. wykonano 829 szczepienia,
- w grudniu 2021 r. wykonano 2 303 szczepienia,
- a tylko w pierwszej połowie stycznia br. wykonano już 1 414 szczepień.
Potwierdzają to również inne punkty w przychodniach. Na przykład w NZOZ VENA w pierw-
szą sobotę tego roku wykonano ponad 300 szczepień. I jak dowiedzieliśmy się w tej przychodni, 
wiele osób to nie tylko ci, którzy przyjmowali trzecią dawkę, ale też osoby, które zdecydowa-
ły się na pierwsze szczepienie. Liczba dorosłych szczepiących się już się podwoiła. W tej samej 
przychodni VENA rodzice zaczęli też szczepić dzieci, już podano dawkę 200 maluchom.
W NZOZ „Przy Basenie” w listopadzie było 820 zaszczepionych, w grudniu 1660 a do 20 stycz-
nia szczepionkę przeciw COVID-19 przyjęło ponad 1100 osób. W większości są to trzecie dawki.
Jeśli i Wy powoli dojrzewacie do takiej decyzji, to warto wiedzieć, że punkt Szczepień Po-
wszechnych w Domu Kultury realizuje  szczepienia również z dojazdem do miejsca zamiesz-
kania pacjenta.
A kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia indywidualnego terminu: nr tel. 518 314 202.           n

Rośnie liczba zaszczepionych

Coraz więcej osób przekonuje się 
do szczepień przeciwko COVID-19. 
Pokazują to dane z punktów szcze-
pienia w Andrychowie. Jeszcze dwa-
-trzy miesiące temu było to zaledwie 
kilkadziesiąt osób na tydzień, teraz 
to są setki chętnych.

Najwięcej jest pojazdów osobowych – ponad 
101 tysięcy. Po drogach naszego powiatu jeź-
dzi ponad 13,5 tysiąca ciężarówek. Jest też 
prawie 5 tysięcy ciągników rolniczych. Licz-
ba motocykli wynosi ponad 6600.
Warto wiedzieć, że w 2009 roku samocho-
dów osobowych było zdecydowanie mniej, 
nieco ponad 63 tysiące.
Wśród osobówek ponad 44 tysiące ma silnik 
o pojemności do 1399 cm3. Silniki od 1.4 do 
2.0 ma ponad 51 tysięcy aut. Mocniejszych 
jednostek (powyżej 2000 cm3) na naszych 

drogach jest zdecydowanie mniej, ponad 6 
tysięcy.
Wśród osobówek ponad połowę stanowią 
benzyniaki, więcej niż 55 tysięcy. Samocho-
dów do 3,5 tony z napędem diesla jest prawie 
30 tysięcy a na gaz prawie 15 tysięcy.
Niestety, jeździmy w dużej mierze starymi 
samochodami. Najwięcej aut osobowych na 
naszych drogach jest w przedziale wieko-
wym od 16 do 20 lat (ponad 22 tysiące)!

rf Źródło: GUS

Poznaj nasze auta. Statystyka pojazdów
Powiat wadowicki ma prawie 160 tysięcy mieszkańców. Warto wiedzieć, że 
w naszym powiecie zarejestrowanych jest prawie 130 tysięcy pojazdów. Dane 
te przekazuje Główny Urząd Statystyczny (są z 31 grudnia 2020 roku).

10 lutego ukaże się jej pierwszy po muzycznej 
metamorfozie singiel. Nosi tytuł „Freedom”. 
Wokalistka nagrała go z zespołem w składzie 
Sebastian Madejski, Krzysztof Słabicki i Re-
migiusz Kurec. Utworem zainteresowanych 
jest kilka rozgłośni radiowych.  A plany? - To 
kolejny singiel „Psia kość”, który ukaże się, przy-
puszczam, w maju – mówi Carmen. - A potem 
wydanie większego albumu.   
Przypomnijmy, iż artystka dała się poznać 
przed laty andrychowskiej publiczności. 
W Miejskim Domu Kultury organizowała 
imprezy muzyczne. Sama też sporo śpiewała 
i nagrywała. - Moją przygodę muzyczną rozpo-
częłam przed dziesięciu laty jako Netka, zaczęłam 
wtedy śpiewać – mówi wokalistka. - Wystąpi-
łam na kilkudziesięciu koncertach, na juwena-
liach, na dniach miast, także w mniejszych miej-
scowościach. Zaśpiewała m.in. u boku Jamala, 
Bednarka czy zespołu Vava Muffin. Dostała 
propozycję występu w jednym z programów 
typu „talent-show”, ale odmówiła. Chciała 
się przyjrzeć wszystkiemu niejako od środka. 
Zajęła się zatem menagementem. Organizo-
wała koncerty, nawiązując współpracę ze 
znanymi muzykami. Ostatecznie niedawno 
wróciła do śpiewania...

jd Fot. Archiwum prywatne artystki

Była Netka jest Carmen

Pochodząca z gminy Andrychów, 
a mieszkająca w Warszawie woka-
listka Aneta Króliczek zmienia się na 
naszych oczach, a rzec można na na-
szych uszach. Znana z utworów reg-
gae jako Netka teraz, już bardziej doj-
rzała, wybrała inny styl. To lekki rock 
z elementami popu. I nie jest już Net-
ką, a Carmen.
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Informacja o planach likwidacji Filii PUP w 
Andrychowie od jakiegoś czasu krążą po 
Andrychowie. Postanowiliśmy sprawdzić u 
źródeł i zatelefonowaliśmy do dyrekcji Po-
wiatowego Urzędu Pracy. Dyrektorka PUP 
Małgorzata Chowaniec potwierdziła, że od 
1 kwietnia andrychowska filia połączy się z 
PUP w Wadowicach i od tej daty wszystko 
tam będzie załatwianie. – Jest to wynik reorga-
nizacji pracy w naszym urzędzie - mówi pani dy-
rektor. – Już dziś wiele spraw załatwiamy zdalnie. 
Pandemia zmusiła nas do takiego trybu pracy i oka-
zuje się, że niejedną rzecz można załatwić tą drogą. 

Małgorzata Chowaniec przyznaje też, że 
urząd ma coraz więcej zdań, np. związanych 
z tarczami antykryzysowymi i wielu pra-
codawców też umie już załatwiać wnioski 
i sprawy przy pomocy zdalnych połączeń. 
Obecnie w Andrychowie pracuje dziewięć 
osób i wszystkie przejdą do pracy w Wado-
wicach, nikt nie straci pracy. 
Na koniec trochę statystyki: w grudniu 2021 
r. w całym powiecie zarejestrowanych było 
2.891 osób bezrobotnych, w tym 954 w Gmi-
nie Andrychów. 

n

Urząd Pracy wraca do Wadowic
Od 1 kwietnia tego roku przestanie działać andrychowska Filia Powiatowego 
Urzędu Pracy. Od tej daty wszelkie sprawy załatwiać będzie PUP w Wadowi-
cach. Reorganizacja związana jest ze zwiększeniem zadań, kosztami i coraz 
większą ilością spraw załatwianych zdalnie. 

W zeszłym roku niestety doszło do sporej ilości wypadków w naszym powiecie. 
Jak przekazuje Agnieszka Petek, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji 
w Wadowicach, w 2021 roku w powiecie wadowickim odnotowano 1320 zdarzeń 
drogowych. W minionym roku na drogach naszego powiatu zginęło 9 osób.

Analiza liczby zdarzeń drogowych w roku 2021 i porównanie do roku 2020 pozwala stwier-
dzić, że ich liczba wzrasta. Więcej jest również osób zabitych. Zmniejszyła się liczba zdarzeń 
drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących. Nie zmieniły się przyczyny 
zdarzeń drogowych. Od lat na terenie naszego powiatu niezmiennie jest to nadmierna pręd-
kość, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu czy też niezachowanie bezpiecznej odległości od 
poprzedzającego pojazdu.                   rf Fot. DK52info

Więcej wypadków w 2021 roku

Ciekawe materiały dydaktyczne udostępnione przez Fundację Uniwer-
sytet Dzieci (tematyczne filmiki, prezentacje multimedialne, doświad-
czenia badawcze, itp.) pozwoliły na zdobycie wiedzy o otaczajacej nas 
przyrodzie i zwyczajach leśnych zwierząt. Uczniowie dowiedzieli się 
m.in.: Dlaczego buk ma gładką, a dąb spękaną korę? Czy misia można 
spotkać w lesie? Czy ptaki mają zęby? Czy grzyby rosną tylko w lesie? 
Czy istnieją drzewa starsze od dinozaurów? Lekcje zapewniły też do-
brą zabawę opartą na quizach, zabawach ruchowych i eksperymentach 
badawczych przeprowadzanych w sali lekcyjnej i w terenie. Gratuluje-
my naszym trzecioklasistom i poszukujemy kolejnych ciekawych pro-
jektów wspomagających wszechstronny rozwój naszych uczniów.

Źródło: OSW w Kaczynie

Tropiciele śladów w Kaczynie
Michalina, Lena, Szymon i Dawid – uczniowie klasy trzeciej Szkoły Podstawowej przy Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym w Kaczynie uzyskali dyplomy i certyfikat uczestnictwa  w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Akademia Le-
śna. Jak tropić ślady w przyrodzie?, organizowanym w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie.

Jest najstarszym mężczyzną w gminie 
Andrychów. To obchodzący 27 stycz-
nia setną rocznicę urodzin Franciszek 
Niziński, mieszkaniec Inwałdu.

Senior z Inwałdu 
świętował urodziny

Doskonale wygląda, ma niezłą pamięć  
i swobodnie chodzi o własnych siłach. Pa-
miętały o nim władze Andrychowa. Wpraw-
dzie nie mogły z przyczyn pandemicznych 
odwiedzić jubilata, ale przesłały mu okazały 
bukiet składający się ze stu róż oraz prezent 
i listy gratulacyjne od siebie, z Urzędu Stanu 
Cywilnego, od prezesa Rady Ministrów oraz 
wojewody małopolskiego.
Pan Franciszek urodził się w Andrychowie. 
Pomieszkiwał z rodzicami oraz czworgiem 
rodzeństwa w Targanicach i Sułkowicach. 
Nie mieli bowiem własnego domu. Jako 
dorosły wybudował własnym wysiłkiem 
dom w Inwałdzie. Nie miał łatwej młodo-
ści. Podczas okupacji hitlerowskiej został 
zesłany w okolice Wrocławia do pracy  
u bauera. Po zakończeniu II wojny świa-
towej trafił do Brygady Świętokrzyskiej  
i przebywał na Zachodzie. Do kraju wrócił 
po roku. - Pracowałem w Zakładowej Straży Po-
żarnej AZPB – wspomina stulatek. - Najpierw 
przeszedłem sporo szkoleń, a potem sam szkoliłem 
młodszych strażaków w obsłudze motopomp i in-
nego sprzętu.
Jubilat miał żonę Zofię, zatrudnioną w Spół-
dzielni Produkcyjnej w Inwałdzie. Doczekał 
czterech synów (z których żyje trzech), sied-
mioro wnucząt i ośmioro prawnucząt.

jd Fot. Jacek Dyrlaga
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Radni 27 stycznia przyjęli plan pracy komisji stałych Rady, a także plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągo-
wych i urządzeń kanalizacyjnych w całej gminie. Do tego ustalono strefy płatnego parkowania w mieście i stawki opłat 
za postój. Była także dyskusja nad sprawami bieżącymi.

Na początku sesji, którą poprowadził prze-
wodniczący Roman Babski radni przyjęli 
porządek obrad i protokół z poprzedniej sesji. 
Potem burmistrz Tomasz Żak złożył sprawoz-
danie ze swej działalności w okresie międzyse-
syjnym. O sprawach, które poruszył burmistrz 
pisaliśmy już na naszych stronach i zdajemy  
z nich relację w obecnym wydaniu Nowin An-
drychowskich.
Do sprawozdania odniósł się radny Krzysz-
tof Kubień. Dopytywał on, gdzie i za czyje 
pieniądze burmistrz jeździł na konferencje po-
święcone uchodźcom. Tomasz Żak wyjaśnił 
radnemu, że koszty pokrywali organizatorzy 
– płacąc za przejazd i pobyt. Radny pytał też, 
jakie korzyści ma z tego Andrychów? Bur-
mistrz odparł, że to może pokazać przyszłość, 
bo stoimy wobec zagrożenia wojną Rosji prze-
ciwko Ukrainie, a to może spowodować falę 
uchodźców, również do Andrychowa.
Do pytań radnego Kubienia dołączył się rad-
ny Wiesław Mikołajek. On z kolei chciał wie-
dzieć, czym kierowali się organizatorzy, że za-
prosili akurat przedstawiciela Andrychowa? 
Tomasz Żak odparł, że Andrychów od dawna 
bierze udział w unijnych programach integra-
cyjnych, a prawdopodobnie to rekomendacja 
zaprzyjaźnionego łotewskiego miasta Tu-
kums spowodowała zaproszenie burmistrza 
z Andrychowa. W następnej części Rada Miej-
ska zajęła się projektami uchwał wpisanym 
w porządek obrad 41 sesji. Pierwsza uchwała 
dotyczyła planu pracy stałych Komisji Rady 
Miejskiej w Andrychowie na 2022 rok – została 
przyjęta bez dyskusji.
Potem Barbara Krzyżak, kierowniczka Wy-
działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomo-
ściami omówiła projekt uchwały dotyczącej 
wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu 
w piątki i soboty przez rolników i ich domow-
ników oraz ustalenia regulaminu tego handlu. 
Przyjęto tę uchwałę jednogłośnie.
Z kolei plan przyjęcia wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągo-
wych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie 
Andrychów na lata 2022-2025 przedstawił Jan 
Mrzygłód prezes Zakładu Wodociągów i Ka-
nalizacji. Ponieważ plan dotyczy także stawek 
za wodę, prezes zwrócił uwagę radnych na 
kolosalny wzrost kosztów, np. energii. Poza 
tym przyznał, że dziś stawki te ustala urząd 
regulatora działający w Wodach Polskich. An-
drychów czekał na jego decyzję 182 dni, choć 
powinien czekać maksymalnie tylko miesiąc. 
Nowa taryfa będzie obowiązywać przez kolej-
ne trzy lata od maja tego roku do 2025 roku. 
Radni przyjęli tę uchwałę jednogłośnie. Mó-
wiono też o planach inwestycyjnych, a radni 
dopytywali, kiedy w takich sołectwach, jak np. 
Rzyki będzie rozbudowa sieci sanitarnej. Pytał 

o to np. radny Jakub Guzdek. Prezes Mrzy-
głód odparł, że teraz trwa rozbudowa sieci  
w Targanicach, a w następnej kolejności są 
Rzyki.
Potem Rada Miejska zdecydowała o udzie-
leniu pomocy finansowej w postaci dotacji 
celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinanso-
wanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania 
Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. 
Chodzi o koszty izby wytrzeźwień w Biel-
sku, gdzie trafiają delikwenci z Andrychowa. 
Projekt ten, jak i następny – dotyczący zmiany 
Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w An-
drychowie przedstawiła Elżbieta Prus, dyrek-
torka OPS. Te uchwały również zostały przy-
jęte jednogłośnie.
W dalszej części radni zajęli się sprawami fi-
nansowymi gminy. Zmiany w budżecie gmi-
ny i uchwale budżetowej na 2022 r., a także  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej przed-
stawiła Skarbniczka Gminy Andrychów Do-
rota Żywioł.
Po jej wystąpieniu radny Kubień zapytał, dla-
czego buduje się „jakiś flowpark”, a nie ma na 
remont Szkoły Podstawowej Nr 5? Kierownik 
wydziału inwestycji Szymon Wnęczak od-
parł, że gmina stara się o fundusze z dotacji 
rządowej na ten cel.
Potem radna Alicja Studniarz pytała, ile 
drzew wycięto na Pańskiej Górze, czy drew-
no z tych drzew można kupić, jeśli tak, to za 
ile? Oraz ile gmina na tym zarobiła? Kierow-
niczka wydziału ochrony środowiska Ewa 
Rohde-Trojan wyjaśniła radnej, że właścicie-
lem drewna jest firma, która wygrała przetarg 
i ona już zapłaciła za to drewno kilkadziesiąt 
tysięcy. Teraz odsprzedaje go mieszkańcom. 

Pani kierownik przypuszcza, że wykonawca 
sprzedaje najprawdopodobniej ze stratą.  
Następnie Rada uchwaliła pomoc finanso-
wą 132 tys. zł dla Powiatu Wadowickiego na 
utrzymanie jego filii wydziałów Komunikacji 
i Transportu oraz Budownictwa, które działają 
w Andrychowie.
Na koniec części poświęconej uchwałom 
radni zajęli się obwieszczeniem dotyczącym 
wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania 
pojazdów samochodowych na obszarze Mia-
sta Andrychowa oraz ustalenia opłat za postój 
pojazdów. Projekt ten przedstawiła Barbara 
Krzyżak – kierowniczka Wydziału Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami. Przyjęto go 
20 głosami za, a jeden radny się wstrzymał.
Sesję, która odbyła się w trybie zdalnym i była 
transmitowana w Internecie zakończyły wol-
ne wnioski, oświadczenia oraz komunikaty. 

mn

Pierwsza w tym roku Sesja Rady Miejskiej

REKLAMA
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W piątek, 7 stycznia pod Regionalną Dyrekcją 
Lasów Państwowych w Katowicach odbył się 
protest w sprawie obrony terenów leśnych, 
które miały być przyłączone do Rezerwatu 
Madohora. Protestujący – a są wśród nich eko-
lodzy, mieszkańcy i posłowie na Sejm – żądają 
wstrzymania planowanej wycinki do czasu, aż 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie 
dokona inwentaryzacji przyrodniczej  na ob-
szarze kilkudziesięciu hektarów, które mają się 
stać nową częścią rezerwatu. 
Burmistrz Andrychowa już w 2020 roku wy-
stąpił z propozycją do Lasów Państwowych za-
miany gminnego terenu na las, który powięk-
szyłby chroniony obszar. Już wtedy burmistrz 
Tomasz Żak mówił w Radiu Andrychów, że 
nie chodzi tylko o ochronę przyrody dla niej 
samej, ale o ochronę lasu, w którym biją źródła 
andrychowskich rzek. To one zapewniają wodę 
pitną dla mieszkańców, więc to w ich interesie 
czynione są starania o powiększenie obszarów 
chronionych. 
Andrychowski przyrodnik i nasz redakcyjny 
kolega Jan Zieliński podkreśla, że szczególnie 
ważne są leśne cieki wodne i ich ochrona, np. 
przez zachowanie wysokich drzew, które osła-
niają te miejsca przed wysychaniem i ucieczką 
wody. Popiera go Radosław Ślusarczyk z Pra-
cowni Na Rzecz Wszystkich Istot, który mówi, 
że ochrona tych lasów jest kluczowa dla zatrzy-
manie wody w górach, wody, która zasila źró-
dła takich rzek, jak np. Wieprzówka. 
– Gdy las się wytnie, woda ucieknie, a dla Andry-
chowa skończy się to suszą, a nawet – w najgorszym 
scenariuszu – reglamentacją wody – mówią przy-
rodnicy.
Wydawało się, że wszystko idzie w dobrą stro-
nę, bo rok temu odbyła się wizytacja w terenie 
– wzięli w niej udział przedstawiciele samorzą-
du Andrychowa, Lasów Państwowych, Regio-

nalnej Dyrekcji Ochroni Środowiska i ekolodzy. 
Wstrzymano wycinki na obszarze ok. 30 ha. 
Miała się tam odbyć tzw. waloryzacja, czyli opi-
sanie i inwentaryzacja całego bogactwa przy-
rodniczego wspomnianego obszaru. 
Tymczasem nagle wszystko się zmieniło.  
23 grudnia 2021 roku do Urzędu Miejskiego  
w Andrychowie przyszło pismo z RDOŚ,  
w którym ten zawiadamia, że „to las gospodar-
czy, a nie naturalny”. Urzędnicy RDOŚ przy-
znają z rozbrajającą szczerością, że na zbadanie 
wspomnianego ekosystemu – co obiecywali – 
pieniędzy nie mieli… ale i bez tego decyzję wy-
dali. Czytamy w niej: cięcia w tym drzewostanie nie 
pogorszą funkcji wodochronnych i glebochronnych 
lasu, a przyczynią się do zachowania trwałości lasu  
i poprawy warunków wzrostu młodego pokolenia drzew.
Biorąca udział w proteście w Katowicach posłan-
ka Dorota Niedziela (wcześniej wiceminister 
ochrony środowiska) powiedziała nam, że opinia 
RDOŚ jest absurdalna, bo wydana bez wykona-
nej wcześniej waloryzacji przyrodniczej. Z kolei 
ekolodzy mówią wprost: Brzmi, jakby była pisana 
na zamówienie Lasów Państwowych.
Do argumentów obrońców przyrody odniósł 
się na antenie Radia Andrychów Marek Mróz, 
rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Katowicach. Dodał, że nie chodzi tu, 
jak mówią ekolodzy od „wycinkę drzew”, ale 
o przerzedzenie lasu przez wycięcie niewielkiej 
ilości najstarszych drzew, aby dać szanse młod-
szym drzewom. – One też muszą mieć dostęp do 
światła – mówi Marek Mróz. Dodaje, że szcze-
gólnie będą chronione właśnie cieki wodne. – 
Tam, nad nimi zachowamy starodrzew – deklaruje 
rzecznik Lasów Państwowych.
Leśnicy uspokajają, że nie będzie totalnej wy-
cinki, że w ogóle można ją robić tylko w okre-
ślonych warunkach (mróz i śnieg) i w ograni-
czonym zakresie.

Ale przyrodnicy zwracają uwagę, że Nadle-
śnictwo Andrychów już ogłosiło przetarg na 
wycinkę drzew w obszarze, który miał się stać 
częścią rezerwatu. – Jeśli do tego dojdzie, to darem-
ne będą dalsze starania w tym kierunku – mówi Do-
rota Niedziela. – Nie będzie lasu, o który walczymy. 
I po herbacie!
Już w zeszłym roku wizytacje ekologów  
w lesie pod Madohorą wykazały, że po cichu 
są tam robione ograniczone wycinki, co przy-
znają i Dorota Niedziela i Jan Zieliński. Z kolei 
Pracownia Na Rzecz Wszystkich Istot zaczęła 
już w 2020 roku zbierać podpisy pod petycją  
w sprawie ochrony tych obszarów i poszerze-
nia rezerwatu. Do tej pory zebrano ponad sześć 
tysięcy podpisów osób fizycznych i deklaracje 
wsparcia od 32 organizacji społecznych. 
To ich przedstawiciele byli w Katowicach i to 
oni przykleili do drzwi Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych protest i zarazem petycję, 
aby wstrzymano planowaną wycinkę lasu, któ-
ry miał poszerzyć rezerwat.
Sytuacja wciąż się rozwija i wciąż jest to otwar-
ty problem. Dlatego nie kończą się dyskusje  
i starania, aby rezerwat Madohora poszerzyć  
z korzyścią dla przyrody i mieszkańców An-
drychowa.
Do tematu będziemy wracać.

mn Fot. Radosław Ślusarczyk  

Dyskusje wokół Madohory
Od kilku lat trwają dyskusje wokół pomysłu, aby powiększyć rezerwat Madohora. Gmina chce nawet zamienić z lasami 
Państwowymi swój grunt na las przylegający do rezerwatu, aby go poszerzyć z 70 do 100 hektarów. Chodzi o to, aby 
chronić źródła Wieprzówki. Obrońcy przyrody popierają ten pomysł, ale Nadleśnictwo Andrychów chce nadal gospo-
darować w tym lesie. Początkowe, spokojne dyskusje zaczynają przeradzać się w gorący spór.
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Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
Państwowej Straży Pożarnej w Andrycho-
wie dostali średni samochód gaśniczy Volvo 
FL 44R. Kosztował 777 tysięcy złotych, a za-
kupiony został ze środków Komendy Wo-
jewódzkiej PSP w Krakowie. Volvo FL 44R  
z napędem 4x4 i zabudową wykonaną przez 
firmę BOCAR. Samochód napędzany jest 
wysokoprężnym silnikiem generującym moc 
280 KM i spełniającym normę emisji spalin 
Euro 6. Pojazd ma uterenowione podwozie. 
Jednomodułowa kabina przystosowana jest 
do przewozu 6 ratowników w układzie 2+4. 
Samochód posiada zbiornik wody o pojem-
ności 2500 litrów oraz zbiornik środka piano-
twórczego o pojemności 250 litrów. Pojazd 
wyposażony w dwuzakresową autopompę  
o maksymalnej wydajności 3000 l/min. Zabu-
dowę pożarniczą stanowi jednolita kompo-
zytowa bryła ze skrytkami w układzie 3+3+1. 
W samochodzie zamontowany jest sprzęt  
i wyposażenie przewidziane dla pojazdu dys-
ponowanego jako pierwszy do działań. Na 
dachu znajduje się działko wodno–pianowe 
DWP 16 z maksymalną wydajnością 1600 l/
min. Na dachu pojazdu znajduje się również 
ledowy maszt oświetleniowy z wysuwem 
pneumatycznym i możliwością sterowania 
z bezprzewodowego pilota. Pojazd wyposa-
żony jest w wysokociśnieniową linię szyb-
kiego natarcia o długości 60 m z prądownicą 
typu turbo. Z przodu pojazdu zamontowano 
wyciągarkę elektryczną o uciągu 6292 kg. W 
kabinie znajdują się radiostacje noszone oraz 
latarki dla załogi wraz z zintegrowanym sys-
temem ładowania. 
Kluczyki do tego auta przekazali strażakom 

wojewoda Łukasz Kmita, wiceburmistrz An-
drychowa Wojciech Polak oraz st. Brygadier 
Piotr Filipek z Wojewódzkiego PSP w Krako-
wie.
Oprócz auta dla zawodowców z JRG w na-
szym mieście również ochotnikom z OSP w 
Andrychowie dano inne auto. To Mercedes 
Atego, który wcześniej użytkowali strażacy 
PSP w Andrychowie. 
Oprócz andrychowskich strażaków swoje 
auta odbierali strażacy z Wadowic – samo-
chód kwatermistrzowski SLK Opel Movano 
wart 139 tys. zł, ochotnicy z Mucharza – sa-

mochód ratowniczo-gaśniczy renault za 
817 tys. zł, a druhowie OSP w Przytko-
wicach dostali nowy ciężki samochód ra-
towniczo-gaśniczy scania, najdroższy w 
tej puli bo wart 953 605 zł. Oprócz tego 
dawny samochód kwatermistrzowski  
z Wadowic dostali ochotnicy z Choczni. 
Po przekazaniu samochodów „Srebrną 
Odznaką Zasłużony Dla Ochrony Prze-
ciwpożarowej” odebrał st. ogn. Dariusz 
Wołek, strażak Komendy Powiatowej 
PSP w Wadowicach.
Uroczyste przekazanie zakończono wręcze-
niem statuetek i podziękowań dla osób, które 
wspierają pożarnictwo na naszym terenie. 
Otrzymali je:
Ewa Filipiak – Poseł na Sejm RP, Filip Kaczyń-
ski – Poseł na Sejm RP,  Marek Polak – Poseł 
na Sejm RP, Andrzej Pająk – Senator RP, Łu-
kasz Kmita – Wojewoda Małopolski, Witold 
Kozłowski - Marszałek Województwa Mało-
polskiego, Łukasz Smółka - Wicemarszałek 
Województwa Małopolskiego, Iwona Gibas 
– Członek Zarządu Województwa Małopol-
skiego, st. bryg. Piotr Filipek – Małopolski 
Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie, 
Kazimierz Koprowski – Prezes Zarządu Woj. 
Funduszu Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej  
w Krakowie, Eugeniusz Kurdas – Starosta 
Wadowicki, Tomasz Żak – Burmistrz Andry-
chowa, Bartosz Kaliński – Burmistrz Wado-
wic, dr hab. Augustyn Ormanty – Burmistrz 
Kalwarii Zebrzydowskiej, Renata Galara – 
Wójt Gminy Mucharz. 

n Fot. Bogdan Szpila

Strażacy dostali nowe auta
W styczniu 2022 roku w Wadowicach strażacy z Wadowic, Andrychowa Choczni, Mucharza i Przytkowic odebrali nowe 
samochody dla swoich jednostek. Były też podziękowania i odznaczenia dla osób zasłużonych dla pożarnictwa.

Strażacy zawodowi z nowym VolvoFL 44R

Ochotnicy z Andrychowa i ich nowy nabytek - Mercedes Atego
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Panie Burmistrzu, na tablicy informu-
jącej o cyklu konferencji WZMOCNIE-
NIE EUROPEJSKIEJ SOLIDARNOŚCI 
W CZASIE MIGRACJI, organizowanej 
i finansowanej przez UE, a realizowa-
nej w ramach programu EUROPA DLA 
OBYWATELI, wśród 22 herbów miast 
z całego kontynentu, zauważyłam herb 
jedynego polskiego miasta – Andrycho-
wa. Jak to się stało, że znaleźliśmy się 
w tym gronie?
W 2019 r. przyszło zaproszenie z miej-
scowości Laracha w Hiszpanii. Z tego, 
co nam wiadomo, miasta uczestniczące 
wskazywała Bruksela. Ponieważ znajdu-
jemy się w „brukselskich zasobach”, bo  
realizowaliśmy kilka zadań (na kilkaset 
tysięcy euro) z programu EUROPA DLA 
OBYWATELI i zawsze je wzorowo rozli-
czaliśmy, jako miasto reprezentujące Pol-
skę, wskazano na nas. 

Andrychów nie jest przygranicznym 
miastem i wydaje się, tym bardziej wy-
dawać się mogło w 2019 roku, że problem 
migracji nas nie dotyczy.
Moja pierwsza myśl była identyczna, ale 
jak zobaczyłem ile państw jest zaproszo-
nych do programu, a była to zdecydowana 
większość unijnych krajów, doszedłem do 
wniosku, że jednak warto by się było z tymi 
ludźmi spotkać i posłuchać jakie mają pro-
blemy i jakie sposoby ich rozwiązania.

I nie było to spotkanie jednorazowe, oka-
zjonalne…
Zaplanowano pięć eventów (na dwa 
lata). Miały się odbyć w pięciu miastach: 
w Kownie (Litwa), w Zagrzebiu (Chor-
wacja), w Budapeszcie (Węgry), Qrendi 
(Malta) i w Laracha (Hiszpania). Covid 
zamieszał w harmonogramie i na prawie 
rok zawieszono program. Doszła też jedna 
zmiana, Budapeszt zastąpiła Wenecja.
Pierwsze spotkanie miało miejsce w 2019 

roku w Laracha. Rozpoczęło się ono od 
prezentacji miejscowości. Ja pokazałem 
film o Andrychowie. A ponieważ każdy 
miał coś powiedzieć o emigracji, nie ukry-
wałem, że w naszym mieście obecni są 
pracownicy z Ukrainy, a ich emigracja ma 
charakter przede wszystkim  zarobkowy. 
Podkreślałem, że nie odczuwamy z tego 
powodu jakiegoś zagrożenia, bo sytuacja 
Ukraińców jest powieleniem naszej histo-
rii, kiedy to wielu Polaków wyjeżdżało do 
Niemiec, by poprawić swój status mate-
rialny. 
Nadmienię, że gospodarzami spotkań 
były te miasta, które bezpośrednio zetknę-
ły się z problemem migracji w 2014 roku. 
Wystąpienia przedstawicieli Malty, Sycy-
lii, Hiszpanii, Grecji… już na pierwszym 
spotkaniu, były dla nas szokiem. 
Opowiadali oni o problemach przed jaki-
mi zostali postawieni, gdy na pontonach 
zaczęły do nich przybywać tysiące ludzi. 

Burmistrz jednego z miast na Malcie mó-
wił nam, że służby miejskie rozpoczynają 
dzień od sprzątania z plaży ciał wyrzuco-
nych przez morze. Kiedyś pontony przy-
pływały tylko latem, teraz przez cały rok. 

Od pierwszej migracji minęło siedem lat.
I te siedem lat pokazało, że można wypra-
cować procedury oparte na humanitar-
nym traktowaniu każdego człowieka. Jak 
się okazało, to właśnie Malta opracowała 
kodeks postępowania z uchodźcami, któ-
ry ma teraz przyjąć cała Unia. 

Proszę, choć w skrócie, przybliżyć nam 
założenia tego maltańskiego kodeksu. 
Kiedy taki wyczerpany, głodny, odwod-
niony człowiek przybędzie na wyspę 
trzeba najpierw zaspokoić jego podsta-
wowe, życiowe potrzeby. Umieszczany 
jest on w zamkniętym obozie. Tam służ-

O obecności Andrychowa w unijnym programie 
dotyczącym migracji
-  z Burmistrzem Tomaszem Żakiem rozmawia Jadwiga Janus

Historię czarnoskórego piętnastolatka, który przemierzył pół Afryki, żeby przez morze przedostać się do lepszego 
świata, usłyszałam na jubileuszowym spotkaniu Pana Kazimierza Jończego z władzami miasta.
Pomyślałam, że powinni ją poznać również nasi Czytelnicy, choćby dlatego, że na los migranta pozwala spojrzeć z cał-
kiem innej perspektywy. Tę i inne historie przywiózł z konferencji STRENGTHENING A EUROPE OF SOLIDARITY IN 
TIMES OF MIGRATIONS Burmistrz Tomasz Żak. Uznałam, że skoro Andrychów był reprezentowany na międzynarodo-
wym forum, to wiedzę na jego temat  powinni posiąść także andrychowianie. Dlatego zadzwoniłam i wprosiłam się 
na herbatę.
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by ustalają jego tożsamość, odbywają się 
rozmowy z psychologiem (w obecności 
tłumacza), który musi dotrzeć do sed-
na problemów. Te problemy są różne: 
ucieczka przed śmiercią, przed wojną, 
próba połączenia się z rodziną, poprawa 
bytu. W tych rozmowach są opowieści 
o tym, jak np. cała wioska składała się dla 
jednego człowieka, żeby mógł przez pięć 
afrykańskich państw, na piechotę dotrzeć 
do wybrzeża Libii albo Maroka, by tam 
wsiąść na łódkę… do lepszego świata. 
Ale wróćmy do procedur. Z obozu za-
mkniętego, przechodzi się do obozu 
otwartego, ale warunkiem jest, w wypad-
ku Malty, choć podstawowe opanowa-
nie języka angielskiego oraz wyrażenie 
chęci pracy. Niektórzy podejmują pracę 
w swoim zawodzie (np. budowlańcy), 
niektórzy się do niej muszą przyuczyć. 
Praca i podstawy komunikacji pozwalają 
stanąć na nogi i godnie żyć. Na każdym 
spotkaniu poznawaliśmy wielu różnych 
uciekinierów i ich historie. Różne historie 
opowiadali też włodarze miejscowości, 
gdzie znajdują się obozy, bo ludzie, jak 
u nas, są różni. Nie można wszystkich 
wrzucać do jednego worka. Nie można 
potępiać kogoś za to, że chce godniej żyć, 
i że w ogóle chce żyć. Kiedyś pracowałem 
w Orbisie jako pilot wycieczek. Rzadko 
wracało nas tylu, ilu wyjechało. Prawie 
z każdej wycieczki ktoś zostawał na Za-
chodzie. Dokładnie z tego samego powo-
du. Żeby żyć godniej. 

Proszę i nam przedstawić którąś z pozna-
nych osób.
W Kownie poznaliśmy Syryjczyka, który 
dostał się na Litwę jakiś czas temu. Na-
uczył się języka, pracuje jako krojczy. Oka-
zało się, że z zawodu jest śpiewakiem i taki 
zawód wykonywał w swojej ojczyźnie.  
– To zaśpiewaj nam – ktoś poprosił. I za-
śpiewał. Najpierw w swoim języku, potem 
po litewsku. Na Litwie znalazł to, o czym 
marzył w Syrii, czyli spokój! Poznaliśmy 
też parę hinduskich naukowców. Panią 
profesor i pana profesora zatrudnił jeden 
z litewskich uniwersytetów. Reprezentują 
go jeżdżąc po świecie z wykładami. Przy-
czyną ich ucieczki z Indii była miłość. Ze 
względu na obowiązującą w ich ojczyźnie 
kastowość, nie mogli zawrzeć związku 
małżeńskiego. Postanowili poszukać ta-
kiego miejsca na ziemi, gdzie mogliby bez 
obaw żyć razem. Tym miejscem okazała 
się Litwa.    
Na jednym ze spotkań przedstawiciel 
Czerwonego Krzyża mówił, że ludzie 
emigrowali i emigrować będą. A powo-
dów do ucieczki z ojczyzny jest mnóstwo. 
Albert Einstein uciekł do USA przed na-
zizmem, Freddie Mercury uciekł z Zan-
zibaru przed zamieszkami etnicznymi… 
Za przykład podano też piłkarzy, którzy 
przybyli do Europy w 2014 roku, a teraz 
grają w wielu klubach, szczególnie brytyj-
skich. Przedstawiciel Czerwonego Krzy-

ża mówił, że nawet sobie nie zdajemy 
sprawy, ilu wokół nas jest uchodźców. 
I nie można przekreślać tych ludzi tylko 
dlatego, że nie mogli, bądź nie chcieli żyć 
w miejscu swego urodzenia.

Andrychów przez ponad wiek był mia-
stem wielokulturowym. Żeby wymienić, 
co przybysze wnieśli w trwałą tkankę 
miasta, trzeba by poświęcić sporo czasu. 
Podał Pan przykład osobistych korzyści 
jednego Syryjczyka i pary Hindusów 
wynikających z ich emigracji. Chcę 
zapytać o korzyści drugiej strony.
Na pewno jest to udział w dochodach do 
budżetu państwa pochodzący z podatków 
migrantów świadczących pracę. I jest to li-
czący się kilkuprocentowy udział w PKB. 
Tak przynajmniej wynikało z prezentowa-
nych nam niemieckich danych.

Wyobrażam sobie, że bezpośredni kon-
takt z migrantami i ich historiami czynił 
te międzynarodowe konferencje trudny-
mi pod względem emocjonalnym. 
Istotnie tak było. Czasem sam nie mo-
głem uwierzyć, ile człowiek może znieść. 
Podczas ostatniego spotkania w Wenecji 
płakaliśmy wszyscy. Młody, czarnoskóry 
chłopak opowiadał na scenie swoją histo-
rię. Koleżanka z Sycylii, uczestniczka kon-
ferencji, zareagowała na to wystąpienie 
rzewnym płaczem, bo chłopak nieświado-
mie rozdrapał jej niezagojoną jeszcze ranę. 
Opowiedziała nam potem, jak kilka lat 
temu, pracując w organizacji pomocowej, 
poznała tak samo młodego i czarnoskó-
rego chłopca, sierotę. Miał piętnaście lat 
i sam dopłynął do Sycylii. W upragnionej, 
ale obcej Europie, już nie dziecko, jeszcze 
nie dorosły… był całkiem sam.  Gdy ko-
bieta wróciła do domu, zapytała męża:  
- A może byśmy go zaadoptowali? – Do-
brze – powiedział. Choć zaraz potem 
uznali to za ryzyko (bo przecież chłopak 
miał piętnaście lat), decyzji nie odwoła-

li! Pokazała nam zdjęcia adoptowanego 
syna, uśmiechniętego, zadbanego, w cha-
rakterystycznej czapce na głowie absol-
wenta włoskiej szkoły. On dał radość i po-
czucie sensu bezdzietnemu małżeństwu, 
a oni jemu bezpieczeństwo i perspektywy. 
Gdy usłyszeliśmy, że w zeszłym roku zgi-
nął potrącony przez samochód, płakali-
śmy wraz z jego przybraną matką.     

Wydawało się, że takie historie zdarzają 
się gdzieś w Europie, że omijają Polskę. 
W 2019 roku, na pierwszym spotkaniu 
właśnie to powiedziałem, że problem mi-
grantów nas nie dotyczy. - Poczekajcie… 
- usłyszałem wtedy.
- No i co? – zapytano mnie na ostatnim, 
styczniowym spotkaniu.

Czy problemy naszej wschodniej gra-
nicy były znane uczestnikom programu 
zatytułowanego pięknie: WZMOCNIE-
NIE EUROPEJSKIEJ SOLIDARNOŚCI 
W CZASIE MIGRACJI?
Byli doskonale zorientowani w najdrob-
niejszych szczegółach. Wspomnieli nawet 
o zielonych lampkach zapalanych w do-
mostwach oferujących pomoc: coś do je-
dzenia i picia, ogrzania. Celem unijnego 
programu, w którym uczestniczyłem było 
m.in. zapoznanie się z różnymi systemo-
wymi rozwiązaniami problemów zwią-
zanych z migracją wypracowanymi przez 
miasta i państwa. Zielone latarnie też są 
takim quazi systemowym rozwiązaniem, 
ale  zorganizowanym przez zwykłych 
ludzi, wrażliwych na cierpienie drugie-
go człowieka. I w kontekście wszystkich 
innych zdarzeń mających miejsce na pol-
skiej granicy, te zielone światełka są ewe-
nementem.          

Dziękuję, za poświęcony mi czas 
i wszystkie te niesamowite opowieści.
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Grający sześciolatek
- Gram na instrumentach od szóstego roku życia 
– wspomina mieszkający dziś w Brzezince, 
a pochodzący z Sułkowic muzyk. Nie spoczął 
na amatorskim graniu. Uczył się w szkołach 
muzycznych w Wadowicach (I stopień) i Biel-
sku-Białej oraz ukończył także dwa wydzia-
ły na Akademii Muzycznej w Katowicach. 
Przed dziewięciu laty wstąpił do wojska i tu 
jako specjalista od instrumentów dętych jest 
członkiem Orkiestry Reprezentacyjnej Garni-
zonu Kraków. Na razie jest plutonowym, naj-
prawdopodobniej czeka go jednak w pierw-
szej połowie tego roku awans na sierżanta. 
- Mam takie same prawa i obowiązki jak każdy 
żołnierz – mówił w wywiadzie dla Radia An-
drychów Wojciech Zięba. - Zaliczam biegania, 
strzelania i testy sprawnościowe. Jako muzycy ćwi-
czymy musztry paradne i co jest fajne w tej pracy, 
to możliwość gry i rozwijania swoich umiejętno-
ści w tym zakresie. Orkiestra sporo występuje. 
Przed pandemią grała na imprezach czy uro-
czystościach 250 razy rocznie! Dla muzyków 
w mundurach stworzono specjalne warunki. 
To pododdział mający swoją siedzibę w jed-
nym z budynków jednostki wojskowej przy 
ulicy Wrocławskiej w Krakowie. Są tu sale 
do prób. Jak podkreśla Wojciech Zięba, jest 
wszystko doskonale zorganizowane. Nieste-
ty, koronawirus spowodował wstrzymanie 
na jakiś czas występów, potem je ograniczył. 
A jakie są dalsze plany wojskowego muzyka 
z Brzezinki? - Nie zamierzam zostać generałem – 
odpowiada z uśmiechem. - Uczestniczę ciągle 
w nowych projektach muzycznych. Powstają na 
przykład zespoły kameralne. Łączenie kariery 
wojskowego muzyka w stolicy Małopolski 
z zamieszkaniem w Brzezince wymaga nie-

małego poświęcenia. To niemal codzienna 
pobudka o piątej rano i dojazdy do Krakowa. 
- Ja jeszcze nie mam najgorzej z dojazdami – infor-
muje Wojciech Zięba. - Pojawił się kolega, który 
dojeżdża spod Cieszyna! 
 
„Joby” ...
Nasz bohater, mimo że jest pochłonięty żoł-
niersko - muzyczną służbą, to znajduje jesz-
cze czas na dodatkowe granie, i to wcale 
nie tylko w najbliższej okolicy. Mówi zatem 
o „jobach” czyli w branżowym żargonie gra-
niu na zamówienie. Ktoś dzwoni i pyta czy 
w danym terminie może zagrać na imprezie. 
Wojciech Zięba korzysta z okazji, bo takie są 
losy polskich muzyków. Ma na koncie wystę-
py ze znanymi artystami, na przykład z Go-
lec uOrkiestra, o czym można było się prze-
konać choćby podczas koncertu w kościele 
Św. Stanisława. Braci Golec brzezinczanin 
zna od dzieciństwa, gdy tylko do występów 
potrzebują saksofonisty, to dzwonią właśnie 
do niego. Gra on także w zespole wokalno - 
muzycznym Songo and Zuza. Grupa, której 
członkami są m.in. jego ojciec i żona, obcho-
dzi w tym roku 20-lecie istnienia. Na tym nie 
koniec. Od kilku lat Wojciech Zięba jest człon-
kiem Narodowej Orkiestry Dętej mającej sie-

dzibę na Dolnym Śląsku, w Lubinie.  Grają 
w niej muzycy z całego kraju, a nawet dojeż-
dżają osoby z zagranicy. - Narodowa Orkiestra 
Dęta organizuje nie jakieś małe występy a duże 
widowiska – stwierdza muzyk. - Na scenie wy-
stępuje nieraz około setki muzyków.
We Wrocławiu działa od jedenastu lat 
Dziubek Band, od kilku występuje w nim 
Wojciech Zięba. Zespół składa się z ponad 
dwudziestu osób i specjalizuje się w muzyce 
rozrywkowej. Ma na swoim koncie zwłasz-
cza imprezy z udziałem dużej ilości publicz-
ności oraz telewizji.  Brzezinczanin współpra-
cuje ponadto z Tomasem – gwiazdą dance lat 
dziewięćdziesiątych. Znają się jeszcze z cza-
sów studenckich. Hitem okazał się utwór 
stworzony w czasach pandemii ze słowami 
Tomasa, prześmiewczo odnoszący się do 
czasów tabletowych. Wojciech Zięba nabiera 
doświadczeń jako instruktor w dwóch ze-
społach. - Sprawia mi to też dużą przyjemność 
– przyznaje muzyk. - Mam już dużo sukcesów 
pedagogicznych. Uczę młodzież, by jak najszybciej 
mogła grać w orkiestrach. 

Tekst: Jacek Dyrlaga 
Fot. Archiwum prywatne Wojciecha Zięby

„Nasz” nie tylko wojskowy muzyk
Na instrumencie grywali jego pradziadek i dziadek, potem przejął muzyczną pałeczkę ojciec i w końcu dołączył on. 
Wojciech Zięba, bo o nim piszemy, to zatem muzyk z krwi i kości. Jest także zawodowym żołnierzem, gdzie realizuje 
swoje pasje.
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Najważniejsze fakty
Najpierw uznano ich za zaginionych. Trójki 
mieszkańców gminy Andrychów szukano 
od piątkowej nocy 7 stycznia. 9 stycznia po 
południu słowaccy ratownicy znaleźli ich 
ciała pod południową ścianą Tarczy Kotlo-
vý. Horská záchranná služba przetranspor-
towała zwłoki do Starego Smokowca, które 
przekazano policji. Odbyła się sekcję zwłok, 
która ma pomóc w ustaleniu przyczyn śmier-
ci. Swoje postępowanie prowadzi także Pro-
kuratura Okręgowa w Krakowie. Niewiele 
wiadomo, na temat tego, co się wydarzyło. 
Słowaccy ratownicy stwierdzili, iż trzech 
mężczyzn wyszło w piątek o siódmej rano 
ze schroniska Sliezsky dom (Śląski Dom) 
w kierunku Gerlacha. Ostatni kontakt z nimi 
(telefoniczny) był około cztery godziny po 
wyruszeniu na trasę. W wyprawie początko-
wo brał udział jeszcze czwarty mężczyzna – 
taternik, również mieszkaniec naszej gminy, 
ale odłączył się od grupy i poszedł w innym 
kierunku. To on przed północą powiadomił 
słowackie służby o zaginięciu znajomych. Do 
poszukiwań włączyło się TOPR.
Złe wiadomości szybko dotarły do naszej 
gminy. Portale społecznościowe rozgrzały 
się do czerwoności. Nie zabrakło fali hejtu, 
częściowo za sprawą Słowaków, oskarżają-
cych „naszych” taterników o brak należytych 
uprawnień. Przeważały jednak słowa żalu 
i wsparcia dla rodzin. W niektórych kościo-
łach dekanatu andrychowskiego już w kilka 
godzin po dotarciu tragicznych informacji 
modlono się podczas niedzielnych mszy za 
trójkę, która zginęła w Tatrach. Burmistrz An-
drychowa ogłosił dwudniową (13 – 14 stycz-
nia) żałobę w gminie. Pogrzeby taterników 
odbyły się w dniach 20 i 21 stycznia.

Ludzie gór o zmarłych kolegach
Wielu przyjaciół i znajomych zmarłych nie 
ukrywają smutku po stracie kolegów z gór-
skich wypraw.  Zwracają uwagę, że cała trój-
ka to byli wytrawni miłośnicy gór, zdobywcy 
nie tylko dwutysięczników, ale również dużo 
wyższych szczytów. Michał Kruczała miesiąc 
wcześniej był na Gerlachu, a zdobywał ten 
pik Tatr dziesiątki razy.
- Był wiecznie uśmiechnięty i pozostał mi w pamię-
ci jego tekst, gdy dzwonił do mnie, „sie ma przyja-
cielu, co działamy, działamy co...?” - wspomina 
Michała Kruczałę przyjaciel i towarzysz wie-
lu wypraw Marcin Kubień. Nasz rozmówca 
przyznaje, że zawdzięcza przyjacielowi oca-

lenie życia. Podczas jednej ze wspinaczek 
o mały włos nie wpadł w przepaść, ale Michał 
odpowiednio go zaasekurował. Sam Michał 
Kruczała uszedł z życiem, spadając z Ostrego 
Szczytu. Pełną wypowiedź Marcina Kubie-
nia można odsłuchać na radioandrychow.pl  
Jest tam mowa m.in. o pamiętnej wyprawie 
z „przygodami” na Elbrus.
Inny przyjaciel zmarłego Łukasz Góra tak 
wspomina przyjaciela: - U Michała tę pasję do 
gór na pewno zaszczepili rodzice. Od małego cho-
dził z nimi po Beskidzie Małym. Potem poszedł 
własną drogą, wyjeżdżał z kolegami gdzieś dalej – 
w Beskid Żywiecki i Śląski, później w wyższe góry. 
Zawsze jednak chętnie wracał na Leskowiec, to był 
jego ulubiony szczyt. Nawet po pracy lubił sobie 
tam wyskoczyć, by poczuć tej magii. Pełną wypo-
wiedź Łukasza Góry także można wysłuchać 
na radioandrychow.pl
O kilka słów na temat zmarłych pasjonatów 
gór poprosiliśmy także prezesa Koła PTTK 
„Chałupa” Wiesława Ogórka. Michał Kru-
czała był wiceprezesem „Chałupy”, a Alek-
sander Kowalczyk jej członkiem. - Całą prawdę 
o tym co się stało oni zebrali ze sobą – komentuje 
prezes. - Wśród nich amatorów nie było. Oni nie 
poszli na żywioł. O Michale Kruczale: - Michał 
skończył studia w jednym kierunku, potem praco-
wał w innej branży, a zakończył na tym, co kochał 
– mówi Wiesław Ogórek. - Uruchomił działal-
ność polegającą na oprowadzaniu wycieczek po 
górach. To było jak podejrzewam, jego przeznacze-
niem. Jak chodził po górach, to mu się oczy świe-
ciły. Gdy oprowadzał wycieczkę przez całą drogę 
opowiadał. Miał ogromną ilość wiadomości. Bar-
dzo był lubiany. Chcielismy z nim chodzić w góry. 
Prezes „Chałupy” podkreśla, że w trudnych 
sytuacjach potrafił się wycofać, nie był ryzy-
kantem. 

O Aleksandrze Kowalczyku: - Olek lubił, mało, 
kochał góry – stwierdza Wiesław Ogórek. Na-
leżał do naszego koła „Chałupa”. Drugą jego pasją 
były rowery. Przed rokiem byliśmy z nim na kur-
sie przodowników rowerowych, miał uprawnienia 
do prowadzenia grup. Był bardzo wytrzymały, bo 
potrafił przejechać nawet 200 kilometrów w trud-
nych warunkach. A gdy była tylko okazja wyru-
szał w góry. Grupy tworzyły się spontanicznie, 
ktoś proponował wyjazd i wtedy Olek podnosił 
rękę, że też się przyłącza. Nie należał do ryzykan-
tów. Byłem tego świadkiem, gdy szedłem z nim 
i złapała nas burza. Niedaleko było od szczytu, ale 
wróciliśmy się.
O Adamie Wnęczaku: - Miał 34 lata, ale też już 
niemałe doświadczenie – mówi prezes „Chału-
py”. - Przebywał na kilku dwutysięcznikach. Miał 
za sobą wspinaczki w trudnych warunkach, co 
na pewno potwierdzą jego bliżsi koledzy. Nie był 
członkiem naszego koła, ale zapamiętałem go jako 
osobę uśmiechniętą, przyjacielską. To był chłopak, 
który pasował do każdego towarzystwa.

Kajetan Burzej, niegdyś najmłodszy zdobyw-
ca korony Tatr, tak napisał w portalu społecz-
nościowy o Michale Kruczale:

- Dzięki Ci Bracie za te wszystkie wspólnie spędzo-
ne godziny w górach i poza nimi, zawsze mieliśmy 
o czym porozmawiać, zawsze była kopa śmiechu. 
Teraz ciężko uwierzyć w to co się stało, ale mam 
nadzieję, że jesteś szczęśliwy tam po drugiej stro-
nie i jeszcze kiedyś wspólnie pozwiedzamy nie-
przetarte szlaki. Trzymaj się tam.

jd Fot. Horská záchranná služba

Tragedia w Tatrach: 
Miłośnicy gór z gminy Andrychów stracili życie
Michał Kruczała z Andrychowa, Aleksander Kowalczyk z Roczyn i Adam Wnęczak z Sułkowic, pasjonaci i znawcy gór, 
7 stycznia wyruszyli na swoją ostatnią w życiu wyprawę. Celem był Gerlach, najwyższy szczyt Tatr, znajdujący się po 
słowackiej stronie. Znali go doskonale, a jednak zostali pokonani...
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lne ferie za nami!

lny rozkład jazdy LUTY/ MARZEC 2022

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

Do 15 marca (w godz. 8.00 – 15.00)
KOBIETA W OBRAZACH KAZIMIERZA JOŃCZEGO 
– wystawa malarstwa.
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!

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

Telefon: 33 875 47 29

Do 26 lutego (w godzinach otwarcia placówki)
SŁOWEM MALOWANE
Pokonkursowa wystawa prezentująca prace pla-
styczne laureatów II Konkursu Plastyczno-Literac-
kiego „SŁÓWKO W RAMIE”.
Wstęp wolny. Zapraszamy!

17-25 stycznia 2022lne relacje w kościele pw. św. Stanisława BM wAndrychowie

Patronat honorowy: Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak | Organizatorzy: CKiW w Andrychowie, Parafia pw. św. Stanisława BM w Andrychowie | Wsparcie podczas koncertu: OSP Targanice Dolne

PATRONAT MEDIALNY:

Nowiny Andrychowskie
Radio Andrychów

www.radioandrychow.pl
portal i gazeta mamNewsa.pl

portal powiatlive.pl
portal WadowiceOnline.pl

SPONSORZY KONCERTU:

MARCELINA SOCAŁA

NATALIA KISZCZAK

Bądź na bieżąco  
z              lnymi nowinkami!

Przegląd najciekawszych informacji kulturalnych 
w każdy czwartek od 9:10 do 10:00 na antenie 
Radia Andrychów. Zapraszamy do słuchania!

JAKUB KOWALSKI

W dniach 17-25 stycznia dzieci z naszej gminy sko-
rzystały z oferty zimowego wypoczynku pt. AKCJA  
FERIE 2022 „Smoki w obłoki” przygotowanej przez 
placówki wiejskie CKiW w Andrychowie.
Celami i założeniami programowymi wycieczek było:
•  poznawanie zabytków i dziedzictwa kulturowe-

go (zwiedzanie Muzeum – Rynku Podziemnego 
w Krakowie oraz skansenu „Chlebowa Chata”  
w Górkach Małych);
•  rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, pogłę-

bianie wiedzy i świadomości z zakresu ochrony 
przyrody, poznawanie różnorodnych ekosyste-
mów (zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego PAN  
w Krakowie);
•  zdobywanie wiedzy o wszechświecie i wiadomo-

ści na temat Układu Słonecznego, doświadczenie 
istnienia zjawisk fizycznych zachodzących na Zie-
mi (zwiedzanie Obserwatorium Astronomicznego 
w ZSS w Sułkowicach Bolęcinie).

Dzieci skorzystały również z oferty rekreacyjno-spor-
towej. Dużą popularnością, jak zwykle, cieszyły się 
Parki Rozrywki: GOkidz! w Krakowie, Ninja Park Jum-
pownia w Bielsku-Białej, a także GOair – Powietrzne 
Miasto w Krakowie. Nie zabrakło również chętnych 
do udziału w warsztatach plastycznych pt. „Kosmos” 
zorganizowanych w Świetlicy CKiW w Sułkowicach-
-Bolęcinie. Miłośnicy kina obejrzeli seanse filmowe:  
„O czym marzą zwierzęta” w kinie Helios w Bielsku-
-Białej oraz „Cudowny chłopak” w WDK w Zagórniku, 
z kolei pasjonaci teatru zachwycali się kreacjami ak-
torskimi w spektaklu pt. „Smacznego Wilku” prezen-
towanym przez Teatr Banialuka w Bielsku-Białej.
W AKCJI FERIE udział wzięło 256 dzieci.
Organizatorzy szczególne podziękowania składają Dyrektorowi 
ZSS w Sułkowicach Bolęcinie – Panu Zbigniewowi Grabowskiemu 
za umożliwienie bezpłatnego zwiedzania Obserwatorium przez 
uczestników AKCJI FERIE 2022 oraz bardzo ciekawą lekcję astro-
nomii, a dzieciom za ten wspólny, niezapomniany czas.

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).

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

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: kupbilecik.pl,  
kultura.andrychow.eu 

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

Galeria SZTUK”i” | fot. Aneta Górecka

fot. CKiW w Andrychowie

Muzeum Przyrodnicze PAN (Kraków)

Teatr Banialuka (Bielsko-Biała)

Muzeum – Rynku Podziemnego (Kraków)

Obserwatorium Astronomiczne (Sułkowice-Bolęcina)

Skansen  „Chlebowa Chata” (Górki Małe)

Ech! Niby zwykły dzień – 30 grudnia 2021… Ależ to był koncert! Gościliśmy w naszym mieście supergrupę polskiej sceny 
muzycznej – GOLEC uORKIESTRA. Czegóż na tym koncercie nie było! „Ściernisko”, „Lornetka”, „Słodycze”, „Crazy is my life”, 
„Do Milówki wróć”, „Bo lato rozpala”… tego właśnie nie było! Bo powodem kolejnych odwiedzin Golców w naszym mieście 
była – najpiękniej w tym roku zaśpiewana na Ziemi Andrychowskiej – kolęda!

Zanim jednak ze sceny popłynęły dźwięki w wykonaniu Golec 
uOrkiestry, mogliśmy wysłuchać pięknego brzmienia, dobrze 
znanego naszym sercom – muzyki i śpiewu Ludowego Zespołu 
Pieśni i Tańca „Andrychów”, który swoim talentem ubogaca wie-
le znaczących wydarzeń kulturalnych i artystycznych w naszym 
regionie. (...)
Po krótkim występie „ludowych” przyszedł czas na gwiazdę 
wieczoru. Przed ołtarzem pojawiła się siła, autentyczność, ży-
wiołowość i piękne, znane wszystkim od lat melodie, ciekawe 
instrumenty ludowe… jednym słowem to, co każdy z nas bez 
wątpienia ceni i szanuje – szczery, naturalny przekaz! Aż czuło 
się w powietrzu pozytywne wibracje (…) Kościół w mgnieniu 
oka wypełnił się po brzegi zarówno słuchaczami, jak i piękną, 
ponadczasową, niemal z duszy wyjętą muzyką!
(...) Ogromnie cieszę się, że Dobrą Nowinę głoszą tak zna-
mienite zespoły, jak goszczący w naszym kościele – Golec 
uOrkiestra – Bracia Golcowie – powitał zespół i przybyłych ks. 
proboszcz – Jan Figura.
(...) Zespół po całym roku dalekich, zagranicznych i krajowych 
podróży – gdzie wśród miast trasy koncertowej wymieniane były 
światowe centra kultury – znalazł się i u nas! No cóż – Bracia 
Golec swoją muzyką potrafią zaskarbić sobie serca nie tylko słu-
chaczy, ale i krytyków. Optymistyczne, rześkie, płynące od serca 
nuty, bez zbędnych „ozdobników”, zagrane z wrażliwością, wy-
czuciem i... co tu dużo kryć – bogatym warsztatem muzycznym 
– nie mogły pozostawić słuchaczy obojętnymi!
(...) Śpiewaliśmy więc razem te bardziej znane: „Oj, Maluśki, Ma-
luśki”, „Wśród nocnej ciszy”, „Bóg się rodzi”, „Pójdźmy wszyscy 

do stajenki”, „W żłobie leży”, ale i słuchaliśmy pięknych pastora-
łek „Idymy z muzyckom”, „Przysiadło słonko” „Łokarynki, fuja-
recki” i wyciskający łzy „Leć muzyczko” zagrany na zakończe-
nie po wielokrotnych bisach – utwór skomponowany specjalnie  
z okazji pielgrzymki Jana Pawła II do Polski (jak się później oka-
zało ostatniej), grany również podczas pożegnania Papieża na 
krakowskich Balicach.
Taki był ten koncert! GOLEC uORKIESTRA podczas koncertu  
w Andrychowie zaprezentowała utwory, które znalazły się  
w dwupłytowym albumie „Nieziemskie granie dla Ciebie, Panie”, 
ale nie tylko! Tradycyjne rzucanie owsem, kolędy, pastorałki, 
przypowieści, żarty, wspomnienia o Janie Pawle II, wigilijne 
tradycje, pozdrowienia dla mieszkańców, kolegów, znajomych, 
bisy, autografy – wszystko to minęło niemal w jednej chwili! Sło-
wa pochwały za dobre zachowanie dostały się nawet zgroma-
dzonym wokół sceny dzieciom.

Jarosław Skupień (fragment relacji)

UROCZYSTE OGŁOSZENIE WYNIKÓW II KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO „SŁÓWKO W RAMIE” 
15 stycznia 2022 roku o godz. 10.00 w Wiejskim Domu Kultury im. Romana Prystackiego w Zagórniku odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień 
laureatom II Konkursu Plastyczno-Literackiego „SŁÓWKO W RAMIE”. Galę poprowadziła Lucyna Migdałek. 
Przedmiotem Konkursu było samodzielne wykonanie pracy plastycznej inspirowanej dowolnym dziełem literackim. Organizatorzy zachęcali uczestników, by za motyw przewodni swojej 
pracy wybrali dowolne dzieło wybitnego polskiego poety literatury dziecięcej – Jana Brzechwy, w związku z przypadającą 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.

I grupa wiekowa (uczniowie klas I – III SP):
I MIEJSCE: Marcelina Socała (Świetlica CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie) 
II MIEJSCE: Wiktoria Misiek (SP przy SOSW w Kaczynie), Wojciech Matyszkowicz  
(WDK w Targanicach), Victoria Boba (Świetlica CKiW w Rzykach) 
III MIEJSCE: Igor Marczyński (WDK w Targanicach), Alicja Drąg (ZSS w Zagórniku), 
Lena Młocek (Świetlica CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie), Aleksandra Rusinek  
(WDK w Targanicach)
WYRÓŻNIENIA: Aleksandra Młocek (WDK w Sułkowicach-Łęgu), Szymon Ryłko  
(SP przy SOSW w Kaczynie), Jakub Kubik (Świetlica CKiW w Rzykach),  
Zuzanna Króliczek (WDK w Sułkowicach-Łęgu), Patrycja Tłomak (Świetlica CKiW  
w Sułkowicach-Bolęcinie), Franciszek Bogacz (SP przy SOSW w Kaczynie),  
Wiktoria Bizoń (Świetlica CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie)
II grupa wiekowa (uczniowie klas IV – VI SP):
I MIEJSCE: Natalia Kiszczak (WDK im. R. Prystackiego w Zagórniku)
II MIEJSCE: Joanna Krupa (Świetlica CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie) 
III MIEJSCE: Gabriela Młocek (Świetlica CKiW w Rzykach)
WYRÓŻNIENIA: Magdalena Rusinek (Świetlica CKiW w Rzykach), Natalia Biczak  
(WDK im. R. Prystackiego w Zagórniku), Emilia Kurzyniec (Świetlica CKiW w Rzykach)
III grupa wiekowa (uczniowie klas VII – VIII SP):
I MIEJSCE: Jakub Kowalski (SP przy SOSW w Kaczynie)
II MIEJSCE: Daria Ogórek (Świetlica CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie)

Jury pragnie wyrazić swój podziw dla umiejętności twórczych oraz kreatywności uczestników. Wybór laureatów okazał się niezwykle trudny ze względu na dużą ilość nadesłanych 
prac plastycznych.

Pomimo ciężkich warunków atmosferycznych, pomimo trudności wynikających ze ścisłego przestrzegania zasad sanitarnych – spisaliście się na medal!  
Byliście naprawdę dzielni! Dziękujemy! Do zobaczenia za rok!

12 
TENORÓW I ONASymfonicznie SHOW KONCERT

Większość andrychowian zapamięta jego nietuzinkową postać (prze-
mierzającą ulice w czarnej skórzanej kurtce i z czarną aktówką w dło-
ni) z licznych występów w naszym mieście wraz z towarzyszącymi mu 
muzykami w trakcie Dni Andrychowa, festiwali, przeglądów, jubileuszy, 
wigilii miejskich i imprez organizowanych przez Centrum Kultury i Wy-
poczynku w Andrychowie. Założona przez Jana Bezwińskiego w 1978 r. 
Andrychowska Kapela „Wujka Jaśka” powstała na bazie wcześniejszej  
– stworzonej przez jego wujka – Kapeli Wujka Staszka. Muzycy wiele razy 
reprezentowali nasz region w kraju i za granicą. Ich dorobek został utrwa-
lony na siedmiu płytach, prezentując w zdecydowanej większości własne 
kompozycje ściśle związane z Andrychowem i regionem Beskidu Małego. 
Jan Bezwiński ukończył ognisko muzyczne, średnią szkołę muzyczną  
i studia. Po tym okresie przez jakiś czas prowadził ognisko muzyczne na 
ulicy Metalowców. (...)

Jednymi z ostatnich występów Kapeli Wujka Jaśka przed andrychowską 
publicznością były koncerty w ramach 250-lecia założenia Andrychowa 
(2017 r.) oraz występy w czasie Dni Andrychowa (2019 r.). Kto z nas 
przypuszczał, że rozgrzany do granic możliwości od letniego, pięknego 
słońca występ na Placu Mickiewicza będzie jednym z ostatnich wspól-
nych występów Kapeli przed mieszkańcami Andrychowa. (...)
„Kocham jesienny ogród”, „Zakochany księżyc”, „Gdzie się podziały 
dziewczyny z Bawełnianki”, „Przyjedź tu, do Andrychowa”, „Poleczka 
Andrychowska”… ech, łezka się w oku kręci! Autentyczność, nostalgia, 
pamięć o przemijających czasach, kolędy, wspomnienia, historia, uczucia 
– wszystkie te emocje towarzyszyły nam na scenie podczas koncertów 
jedynej i niepowtarzalnej – andrychowskiej Kapeli Wujka Jaśka...

Jarosław Skupień

Andrychowska Kultura i Kapela Wujka Jaśka w wielkiej żałobie

Serdeczne wyrazy współczucia składamy wszystkim, którym był bliski ten niezwykły artysta...
DNI ANDRYCHOWA | 30 czerwca 2019 

JAN BEZWIŃSKI | 1952-2022 
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Nowiny Andrychowskie
luty 2022

lne ferie za nami!

lny rozkład jazdy LUTY/ MARZEC 2022

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

Do 15 marca (w godz. 8.00 – 15.00)
KOBIETA W OBRAZACH KAZIMIERZA JOŃCZEGO 
– wystawa malarstwa.
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!

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

Telefon: 33 875 47 29

Do 26 lutego (w godzinach otwarcia placówki)
SŁOWEM MALOWANE
Pokonkursowa wystawa prezentująca prace pla-
styczne laureatów II Konkursu Plastyczno-Literac-
kiego „SŁÓWKO W RAMIE”.
Wstęp wolny. Zapraszamy!

17-25 stycznia 2022lne relacje w kościele pw. św. Stanisława BM wAndrychowie

Patronat honorowy: Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak | Organizatorzy: CKiW w Andrychowie, Parafia pw. św. Stanisława BM w Andrychowie | Wsparcie podczas koncertu: OSP Targanice Dolne

PATRONAT MEDIALNY:

Nowiny Andrychowskie
Radio Andrychów

www.radioandrychow.pl
portal i gazeta mamNewsa.pl

portal powiatlive.pl
portal WadowiceOnline.pl

SPONSORZY KONCERTU:

MARCELINA SOCAŁA

NATALIA KISZCZAK

Bądź na bieżąco  
z              lnymi nowinkami!

Przegląd najciekawszych informacji kulturalnych 
w każdy czwartek od 9:10 do 10:00 na antenie 
Radia Andrychów. Zapraszamy do słuchania!

JAKUB KOWALSKI

W dniach 17-25 stycznia dzieci z naszej gminy sko-
rzystały z oferty zimowego wypoczynku pt. AKCJA  
FERIE 2022 „Smoki w obłoki” przygotowanej przez 
placówki wiejskie CKiW w Andrychowie.
Celami i założeniami programowymi wycieczek było:
•  poznawanie zabytków i dziedzictwa kulturowe-

go (zwiedzanie Muzeum – Rynku Podziemnego 
w Krakowie oraz skansenu „Chlebowa Chata”  
w Górkach Małych);
•  rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, pogłę-

bianie wiedzy i świadomości z zakresu ochrony 
przyrody, poznawanie różnorodnych ekosyste-
mów (zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego PAN  
w Krakowie);
•  zdobywanie wiedzy o wszechświecie i wiadomo-

ści na temat Układu Słonecznego, doświadczenie 
istnienia zjawisk fizycznych zachodzących na Zie-
mi (zwiedzanie Obserwatorium Astronomicznego 
w ZSS w Sułkowicach Bolęcinie).

Dzieci skorzystały również z oferty rekreacyjno-spor-
towej. Dużą popularnością, jak zwykle, cieszyły się 
Parki Rozrywki: GOkidz! w Krakowie, Ninja Park Jum-
pownia w Bielsku-Białej, a także GOair – Powietrzne 
Miasto w Krakowie. Nie zabrakło również chętnych 
do udziału w warsztatach plastycznych pt. „Kosmos” 
zorganizowanych w Świetlicy CKiW w Sułkowicach-
-Bolęcinie. Miłośnicy kina obejrzeli seanse filmowe:  
„O czym marzą zwierzęta” w kinie Helios w Bielsku-
-Białej oraz „Cudowny chłopak” w WDK w Zagórniku, 
z kolei pasjonaci teatru zachwycali się kreacjami ak-
torskimi w spektaklu pt. „Smacznego Wilku” prezen-
towanym przez Teatr Banialuka w Bielsku-Białej.
W AKCJI FERIE udział wzięło 256 dzieci.
Organizatorzy szczególne podziękowania składają Dyrektorowi 
ZSS w Sułkowicach Bolęcinie – Panu Zbigniewowi Grabowskiemu 
za umożliwienie bezpłatnego zwiedzania Obserwatorium przez 
uczestników AKCJI FERIE 2022 oraz bardzo ciekawą lekcję astro-
nomii, a dzieciom za ten wspólny, niezapomniany czas.

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).

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

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: kupbilecik.pl,  
kultura.andrychow.eu 

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

Galeria SZTUK”i” | fot. Aneta Górecka

fot. CKiW w Andrychowie

Muzeum Przyrodnicze PAN (Kraków)

Teatr Banialuka (Bielsko-Biała)

Muzeum – Rynku Podziemnego (Kraków)

Obserwatorium Astronomiczne (Sułkowice-Bolęcina)

Skansen  „Chlebowa Chata” (Górki Małe)

Ech! Niby zwykły dzień – 30 grudnia 2021… Ależ to był koncert! Gościliśmy w naszym mieście supergrupę polskiej sceny 
muzycznej – GOLEC uORKIESTRA. Czegóż na tym koncercie nie było! „Ściernisko”, „Lornetka”, „Słodycze”, „Crazy is my life”, 
„Do Milówki wróć”, „Bo lato rozpala”… tego właśnie nie było! Bo powodem kolejnych odwiedzin Golców w naszym mieście 
była – najpiękniej w tym roku zaśpiewana na Ziemi Andrychowskiej – kolęda!

Zanim jednak ze sceny popłynęły dźwięki w wykonaniu Golec 
uOrkiestry, mogliśmy wysłuchać pięknego brzmienia, dobrze 
znanego naszym sercom – muzyki i śpiewu Ludowego Zespołu 
Pieśni i Tańca „Andrychów”, który swoim talentem ubogaca wie-
le znaczących wydarzeń kulturalnych i artystycznych w naszym 
regionie. (...)
Po krótkim występie „ludowych” przyszedł czas na gwiazdę 
wieczoru. Przed ołtarzem pojawiła się siła, autentyczność, ży-
wiołowość i piękne, znane wszystkim od lat melodie, ciekawe 
instrumenty ludowe… jednym słowem to, co każdy z nas bez 
wątpienia ceni i szanuje – szczery, naturalny przekaz! Aż czuło 
się w powietrzu pozytywne wibracje (…) Kościół w mgnieniu 
oka wypełnił się po brzegi zarówno słuchaczami, jak i piękną, 
ponadczasową, niemal z duszy wyjętą muzyką!
(...) Ogromnie cieszę się, że Dobrą Nowinę głoszą tak zna-
mienite zespoły, jak goszczący w naszym kościele – Golec 
uOrkiestra – Bracia Golcowie – powitał zespół i przybyłych ks. 
proboszcz – Jan Figura.
(...) Zespół po całym roku dalekich, zagranicznych i krajowych 
podróży – gdzie wśród miast trasy koncertowej wymieniane były 
światowe centra kultury – znalazł się i u nas! No cóż – Bracia 
Golec swoją muzyką potrafią zaskarbić sobie serca nie tylko słu-
chaczy, ale i krytyków. Optymistyczne, rześkie, płynące od serca 
nuty, bez zbędnych „ozdobników”, zagrane z wrażliwością, wy-
czuciem i... co tu dużo kryć – bogatym warsztatem muzycznym 
– nie mogły pozostawić słuchaczy obojętnymi!
(...) Śpiewaliśmy więc razem te bardziej znane: „Oj, Maluśki, Ma-
luśki”, „Wśród nocnej ciszy”, „Bóg się rodzi”, „Pójdźmy wszyscy 

do stajenki”, „W żłobie leży”, ale i słuchaliśmy pięknych pastora-
łek „Idymy z muzyckom”, „Przysiadło słonko” „Łokarynki, fuja-
recki” i wyciskający łzy „Leć muzyczko” zagrany na zakończe-
nie po wielokrotnych bisach – utwór skomponowany specjalnie  
z okazji pielgrzymki Jana Pawła II do Polski (jak się później oka-
zało ostatniej), grany również podczas pożegnania Papieża na 
krakowskich Balicach.
Taki był ten koncert! GOLEC uORKIESTRA podczas koncertu  
w Andrychowie zaprezentowała utwory, które znalazły się  
w dwupłytowym albumie „Nieziemskie granie dla Ciebie, Panie”, 
ale nie tylko! Tradycyjne rzucanie owsem, kolędy, pastorałki, 
przypowieści, żarty, wspomnienia o Janie Pawle II, wigilijne 
tradycje, pozdrowienia dla mieszkańców, kolegów, znajomych, 
bisy, autografy – wszystko to minęło niemal w jednej chwili! Sło-
wa pochwały za dobre zachowanie dostały się nawet zgroma-
dzonym wokół sceny dzieciom.

Jarosław Skupień (fragment relacji)

UROCZYSTE OGŁOSZENIE WYNIKÓW II KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO „SŁÓWKO W RAMIE” 
15 stycznia 2022 roku o godz. 10.00 w Wiejskim Domu Kultury im. Romana Prystackiego w Zagórniku odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień 
laureatom II Konkursu Plastyczno-Literackiego „SŁÓWKO W RAMIE”. Galę poprowadziła Lucyna Migdałek. 
Przedmiotem Konkursu było samodzielne wykonanie pracy plastycznej inspirowanej dowolnym dziełem literackim. Organizatorzy zachęcali uczestników, by za motyw przewodni swojej 
pracy wybrali dowolne dzieło wybitnego polskiego poety literatury dziecięcej – Jana Brzechwy, w związku z przypadającą 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.

I grupa wiekowa (uczniowie klas I – III SP):
I MIEJSCE: Marcelina Socała (Świetlica CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie) 
II MIEJSCE: Wiktoria Misiek (SP przy SOSW w Kaczynie), Wojciech Matyszkowicz  
(WDK w Targanicach), Victoria Boba (Świetlica CKiW w Rzykach) 
III MIEJSCE: Igor Marczyński (WDK w Targanicach), Alicja Drąg (ZSS w Zagórniku), 
Lena Młocek (Świetlica CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie), Aleksandra Rusinek  
(WDK w Targanicach)
WYRÓŻNIENIA: Aleksandra Młocek (WDK w Sułkowicach-Łęgu), Szymon Ryłko  
(SP przy SOSW w Kaczynie), Jakub Kubik (Świetlica CKiW w Rzykach),  
Zuzanna Króliczek (WDK w Sułkowicach-Łęgu), Patrycja Tłomak (Świetlica CKiW  
w Sułkowicach-Bolęcinie), Franciszek Bogacz (SP przy SOSW w Kaczynie),  
Wiktoria Bizoń (Świetlica CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie)
II grupa wiekowa (uczniowie klas IV – VI SP):
I MIEJSCE: Natalia Kiszczak (WDK im. R. Prystackiego w Zagórniku)
II MIEJSCE: Joanna Krupa (Świetlica CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie) 
III MIEJSCE: Gabriela Młocek (Świetlica CKiW w Rzykach)
WYRÓŻNIENIA: Magdalena Rusinek (Świetlica CKiW w Rzykach), Natalia Biczak  
(WDK im. R. Prystackiego w Zagórniku), Emilia Kurzyniec (Świetlica CKiW w Rzykach)
III grupa wiekowa (uczniowie klas VII – VIII SP):
I MIEJSCE: Jakub Kowalski (SP przy SOSW w Kaczynie)
II MIEJSCE: Daria Ogórek (Świetlica CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie)

Jury pragnie wyrazić swój podziw dla umiejętności twórczych oraz kreatywności uczestników. Wybór laureatów okazał się niezwykle trudny ze względu na dużą ilość nadesłanych 
prac plastycznych.

Pomimo ciężkich warunków atmosferycznych, pomimo trudności wynikających ze ścisłego przestrzegania zasad sanitarnych – spisaliście się na medal!  
Byliście naprawdę dzielni! Dziękujemy! Do zobaczenia za rok!

12 
TENORÓW I ONASymfonicznie SHOW KONCERT

Większość andrychowian zapamięta jego nietuzinkową postać (prze-
mierzającą ulice w czarnej skórzanej kurtce i z czarną aktówką w dło-
ni) z licznych występów w naszym mieście wraz z towarzyszącymi mu 
muzykami w trakcie Dni Andrychowa, festiwali, przeglądów, jubileuszy, 
wigilii miejskich i imprez organizowanych przez Centrum Kultury i Wy-
poczynku w Andrychowie. Założona przez Jana Bezwińskiego w 1978 r. 
Andrychowska Kapela „Wujka Jaśka” powstała na bazie wcześniejszej  
– stworzonej przez jego wujka – Kapeli Wujka Staszka. Muzycy wiele razy 
reprezentowali nasz region w kraju i za granicą. Ich dorobek został utrwa-
lony na siedmiu płytach, prezentując w zdecydowanej większości własne 
kompozycje ściśle związane z Andrychowem i regionem Beskidu Małego. 
Jan Bezwiński ukończył ognisko muzyczne, średnią szkołę muzyczną  
i studia. Po tym okresie przez jakiś czas prowadził ognisko muzyczne na 
ulicy Metalowców. (...)

Jednymi z ostatnich występów Kapeli Wujka Jaśka przed andrychowską 
publicznością były koncerty w ramach 250-lecia założenia Andrychowa 
(2017 r.) oraz występy w czasie Dni Andrychowa (2019 r.). Kto z nas 
przypuszczał, że rozgrzany do granic możliwości od letniego, pięknego 
słońca występ na Placu Mickiewicza będzie jednym z ostatnich wspól-
nych występów Kapeli przed mieszkańcami Andrychowa. (...)
„Kocham jesienny ogród”, „Zakochany księżyc”, „Gdzie się podziały 
dziewczyny z Bawełnianki”, „Przyjedź tu, do Andrychowa”, „Poleczka 
Andrychowska”… ech, łezka się w oku kręci! Autentyczność, nostalgia, 
pamięć o przemijających czasach, kolędy, wspomnienia, historia, uczucia 
– wszystkie te emocje towarzyszyły nam na scenie podczas koncertów 
jedynej i niepowtarzalnej – andrychowskiej Kapeli Wujka Jaśka...

Jarosław Skupień

Andrychowska Kultura i Kapela Wujka Jaśka w wielkiej żałobie

Serdeczne wyrazy współczucia składamy wszystkim, którym był bliski ten niezwykły artysta...
DNI ANDRYCHOWA | 30 czerwca 2019 

JAN BEZWIŃSKI | 1952-2022 
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Uczniowie wrócili do szkół. A my, wraz 
z nimi, ponownie przekraczamy próg dzi-
siejszej „Dwójki”, by prześledzić zmiany 
w edukacji, jakie przyniosła nowa epoka, tak-
że porównać te zmiany z czasami monarchii 
austro-węgierskiej, okresu II Rzeczpospoli-
tej, czasów wojennych, które opisywaliśmy 
przez minione pół roku. 
Pierwsza powojenna „Księga ocen” nosi datę 
1945/46. Ale kolejna, ta z datą 1946/47, wy-
daje się o wiele ciekawsza, między innymi 
dlatego, że zapisane są w niej wojenne losy 
uczniów. Otwórzmy ją zatem…

Publiczna Szkoła Powszechna nr 2 w Andrycho-
wie – takim oto nagłówkiem opatrzona jest 
strona tytułowa dokumentu zwanego „KSIĘ-
GĄ OCEN sprawowania i postępów w nauce 
uczniów, którzy szkołę ukończyli względnie 
opuścili ją z innych przyczyn”. Choć nazwa 
tego nie precyzuje, placówka de facto jest sied-
mioklasową szkołą żeńską. Z tego wynika, że 
jej koedukacyjność była tylko krótkim epizo-

dem. W 1946 roku, do Szkoły zapisane było 
blisko 460 uczennic. Pierwsza rzecz, która 
zwraca uwagę, to liczebność klas. Sześćdzie-
sięcioosobowe zespoły klasowe należące do 
przedwojennych edukacyjnych standardów, 
nie mają już miejsca. Klasy są dwudziesto lub 
trzydziestokilkuosobowe, najliczniejsze, bo 
czterdziestoosobowe są dwie klasy pierwsze.

Jak w każdym poprzednim przypadku, kart-
kowanie arkuszy ocen jest lekturą pasjonują-
cą. Zwraca uwagę zupełnie nowa konstruk-
cja dokumentu. 
Dane ucznia są znacznie rozbudowane np. 
o takie informacje: 
Język macierzysty ucznia (gdzie 100% wykaza-
ło, że jest to język polski)…
Odległość zamieszkania ucznia od szkoły…
Jak uczeń dostaje się do szkoły…
Jak się dostawał? Pieszo! 80 m, 800 m, 1 km, 2 
km, 3,5 km, 4 km… zawsze pieszo! Z Wieprza 
– pieszo. Z Roczyn – pieszo. W całej Księdze 

znalazł się  jeden wyjątek, a to za sprawą Ma-
rysi z Wieprza, która docierała do szkoły pie-
szo albo na rowerze.
Ciekawa jest też analiza zatrudnienia ojców 
(lub matek). Zdecydowanie dominuje robotnik 
fabryczny oraz robotnica fabryczna. Reprezento-
wane jest też rzemiosło i usługi: rzeźnik, szewc, 
piekarz, krawiec, garbarz, stolarz, tokarz, sklepi-
karz, kupiec, handlarz, budowniczy, kolejarz… 
Gdyby nie urzędnik magistratu oraz inspektor 
szkolny można by pomyśleć, że w Andrycho-
wie w tamtym czasie nie było inteligentów. 
Arkusze z 1946 roku ukazują nam też skutki 
wojny. Wiele dzieci jest sierotami lub półsie-
rotami. Świadczą o tym krzyżyki postawione 
przy nazwiskach rodziców lub jednego z ro-
dziców. 

Osobliwość „Księgi ocen” z 1946 roku tkwi 
również w tym, że jest pierwszą z tych do-
stępnych od 1903 roku, gdzie nie wpisywano 
do dokumentacji wyznania ucznia. 

Uczyła się prywatnie. Nie uczęszczała nigdzie…
czyli szperania w arkuszach ocen ciąg dalszy. Część 7  

Po raz ostatni sięgam na półkę, na której w równiutkim 
szeregu stoją uporządkowane chronologicznie 34 tomy 
„Katalogów klasyfikacyjnych” (zwanych później „Księgami 
ocen”). Skończyła się druga z wojen, skończyła okupacja. 
Od czasów zakończenia I wojny światowej, uwolnienia się 
od zaborczego jarzma minęło zaledwie 27 lat i Polska znów 
musiała odbudowywać kraj oraz swoją państwowość. 
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Kolejna nowość, to pojawienie się wśród 
obowiązkowych przedmiotów nauczania ję-
zyka angielskiego. Dziś wiemy, że wkrótce 
zostanie wyeliminowany ze szkół (na wiele 
dziesięcioleci) na rzecz języka rosyjskiego, 
niemniej warto odnotować, że ten angielski 
precedens zdarzył się w 1946 roku. 

A teraz rzecz najciekawsza. Jak wspomnia-
łam wyżej, w arkuszach ocen zapisane są wo-
jenne losy uczniów. Na przykład, Genowefy; 
córki robotnicy fabrycznej, zamieszkałej 880 
m od szkoły. W 1939 roku jako siedmiolatka 
powinna rozpocząć naukę w pierwszej kla-
sie. Wraz z arkuszem ocen prześledźmy jej 
karierę szkolną…
Rok szkolny 1939/40 klasa pierwsza
Księga ocen zaginęła.
Rok szkolny 1940/41 klasa druga
Uczęszczała do zamknięcia szkoły przez okupanta 
12.1.1941r. 
Następnie uczyła się prywatnie.
Rok szkolny 1941/42 klasa trzecia
Nie uczęszczała nigdzie i nie uczyła się.
Rok szkolny 1942/43 klasa trzecia
Uczęszczała do szkoły w Sułkowicach Łęgu, a po 
przeniesieniu szkoły do Targanic, nie chodziła ni-
gdzie. 
Od roku szkolnego 1943/44 pojawiają się 
regularne wpisy. Genowefa zalicza kolejne 
klasy. Siódmą klasę kończy w roku szkolnym 
1946/47.

Krystyna z ul. Starowiejskiej, córka 
budowniczego była rówieśnicą Genowefy. Jej 
kariera szkolna przebiegała nieco inaczej. 

Rok szkolny 1939/40 klasa pierwsza
Katalogi klasyfikacyjne zaginęły.
Rok szkolny 1940/41 klasa druga
Nauka trwała do 12. Stycznia 1941r.
Katalogi klasyfikacyjne zaginęły.
Okupant zamknął szkołę do r. 1943. 
Nauczanie tajne u nauczycielki.
Rok szkolny 1941/42 klasa druga i trzecia
Ukończyła klasę drugą i trzecią w Inwałdzie.
Rok szkolny 1942/43 
Nauka prywatna u nauczycielki. Nauczanie tajne.

Jak wynika z zapisów w arkuszach ocen, 
wiele uczennic, mimo zakazu nauczania, nie 
przerwało nauki. Korzystało z tajnego na-
uczania czy lekcji prywatnych. Gdy stało się 
to możliwe, andrychowscy uczniowie wrócili 
do szkół, ale w okolicznych wioskach, co na 
pewno było uciążliwe. 
Z arkuszy wynika i to, że tak samo liczna była 
grupa tych, dla których nauka miała niere-
gularny charakter (w jednym roku się uczyli, 
w kolejnym – nie). Wspomnieć trzeba i o tych, 
przy nazwiskach których odnotowano: Nie 
pobierała nauki wcale. I była to tak samo liczna 
grupa, jak dwie wspomniane wyżej. 
W „Księdze” z 1946 roku natknęłam się na 
arkusz ocen Róży Wysockiej, córki Stani-
sława Wysockiego (zamordowanego w KL 
Auschwitz) i Jadwigi z Bobrowskich. W 1940 
roku rodzina Bobrowskich otrzymała nakaz 
opuszczenia andrychowskiego pałacu. Lata 
wojny spędziła w leśniczówce pod Dąbro-
wą Tarnowską. Pani Róża opowiadała mi, że 
gdy przyszedł czas, dla niej i dla kuzyna Józ-
ka Wysockiego (syna Felicji z Bobrowskich) 

zaczęła się regularna nauka. Nauczycielkami 
były nasze mamy – wspominała. Aby zaliczyć 
klasę, „jeździli do miasta”, gdzie komisyjnie 
były sprawdzane ich umiejętności. Ten czas 
znalazł odzwierciedlenie w arkuszach ocen. 
Uczyła się prywatnie. Tajne nauczanie – odno-
towano.  

Gdy edukacja zaczęła wracać do normy, aby 
wyrównać stracony czas, stworzono możli-
wość zaliczenia dwóch klas w ciągu jednego 
roku szkolnego. Wskazują na to zapisy w ar-
kuszach ocen: 
W r.szk. 1946/47 ukończyła szóstą i siódmą klasę 
semestralną. 
Ukończyła w I pół. kl. 5. W II pół. kl. 6.
Dla nauczycieli praca w powojennej szko-
le z zespołem uczniów o tak zróżnicowanej 
wiedzy i umiejętnościach musiała być nie 
lada wyzwaniem. Niemniej, po wskaźnikach 
związanych z promocją, nieporównywalnie 
niskich w stosunku do lat przedwojennych, 
wnioskować można, że nie chcieli dokładać 
się do  wojennych traum swoich podopiecz-
nych. 
Na koniec wymieńmy nazwiska nauczycieli 
publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 w An-
drychowie wynotowane z „Księgi ocen rok 
szkol. 1946/47”:
Wiktoria Dalewska (Kierowniczka szkoły), Maria 
Lenartowicz, J. Zamojska, Helena Niemiec, Łucja 
Rykala, Leokadia Cholewkowa, Maria Like, Wan-
da Malicka, Stefania Zielińska, Felicja Plaskura, 
Agnieszka Żurek, p. Lichoniewicz, ks. Sanak.  

Jadwiga Janus

Fragment arkusza ocen Róży Wysockiej
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Dziś Andrychów otacza sieć rozmaitych, 
tematycznych parków rozrywki, ale wtedy 
jedynym tego typu miejscem w Polsce było 
Wesołe Miasteczko w Chorzowie. A sama 
nazwa „Legoland” brzmiała jak coś mitycz-
nego, coś nieosiągalnego, jak coś z innej pla-
nety.   
Do wakacyjnej wyprawy przygotowywali-
śmy się przez wiele tygodni. Lekcje kręci-
ły się tylko wokół niej. Dla zdecydowanej 
większości dziewięciolatków była to pierw-
sza podróż zagraniczna. Potem zdarzyły się 
kolejne. Zwiedziliśmy razem kawał świata 
i przeżyliśmy razem piękny czas. Rodzice 
moich uczniów zdawali się podzielać prze-
konanie, że warto inwestować w przeżycia. 
Zaufali mi. Dzięki temu zaufaniu mogły 
zdarzyć się fantastyczne rzeczy.

Po całodziennej zabawie, każdy dzieciak 
opuszczał Legoland z wymalowanym 
szczęściem na twarzy i pudłem kloców pod 
pachą, zakupionym w tamtejszym sklepie. 
Patrząc na te dzieci, przypomniały mi 
się moje własne, ich nieopisana radość, 
gdy końcem lat 80. otrzymały klocki lego 
na gwiazdkę. Można je było kupić tylko 
w sklepach Pewexu. Zestaw „Stacja ben-
zynowa” kosztował 12$. Moja miesięczna, 
nauczycielska pensja wynosiła w tym cza-
sie równowartość 15$. Żeby kupić dzieciom 
pudełko klocków, dwie rodziny składały 
kasę przez wiele miesięcy. 

Z wyprawy do Legolandu w 2001 roku 
najbardziej w pamięci utkwiło mi jedno 
zdarzenie. Na terenie całego parku roz-
mieszczone są ogromne „piaskownice” 
z klockami. Dzieci buszują w tych klockach, 
składają z nich, co im wyobraźnia podpo-
wie, a jak się im znudzi, porzucają to miej-
sce i idą dalej. 
Obserwowałam chłopca, który zamiast się 
bawić, stał przy „piaskownicy”. Stał i pa-
trzył. Najwyraźniej coś nie dawało mu spo-
koju. W końcu zapytał: - Proszę pani, dla-
czego tu nikt nie kradnie? Przecież każdy 
mógłby sobie naładować do plecaka tych 
klocków, a nikt tego nie robi… 
Zaniemówiłam. Dziewięcioletnie dziecko 
skonfrontowało dwie rzeczywistości i za-
dało proste pytanie. De facto było to pyta-
nie o przyczyny różnic w postawach mo-

ralnych Polaków i Europejczyków, a więc 
o naszą historię. O skutki utraty państwa na 
parę wieków i odzyskiwania go raz po raz 
na chwil parę. Dopiero tu, w Legolandzie 
zwróciłam uwagę na to, że nasza historia 
to takie budowanie i rujnowanie. Nasza 
obecna sytuacja zdaje się być tego potwier-
dzeniem. Po ’89 roku, klocek po klocku, 
zaczęliśmy budować nową rzeczywistość 
ustrojową i ekonomiczną. Właśnie, klocek 
po klocku, ją rozbieramy…
Dziecięce pytanie kierunkowało też na klę-
skę  nauczania kościoła katolickiego; na 
wpajane, pod groźbą piekła, „siódme – nie 
kradnij” a funkcjonującą w zlaicyzowanej 
Europie zwykłą przyzwoitość wraz ze wza-
jemnym zaufaniem i szacunkiem do tego, 
co wspólne.
Co miałam odpowiedzieć dziewięciolatko-
wi na pytanie, dlaczego tu nikt nie kradnie? 
Powiedziałam tylko, że my jesteśmy z innej 
cywilizacji, a znalazł się tu po to, żeby zoba-
czył, do czego warto zmierzać. 

Prawie trzydzieści lat pracowałam z dzieć-
mi i wiem, że są one doskonałymi obser-
watorami. A my – dorośli podstawowymi 
obiektami obserwacji. Ciekawa jestem, co 
myślą sobie młodzi ludzie o dorosłych, któ-
rzy:
- zawierzają wszystkie sprawy energetyki Mat-
ce Boskiej1;
- walczą z pandemią przy pomocy figurki 

św. A. Boboli2;
- przestają dotować Telefon Zaufania dzieci 
i młodzieży w chwili, gdy wskaźniki samo-
bójstw wśród nich biją rekordy;
- zalecają, by nie wstydzić się słów mama, 
tata, ojciec, matka, bo słowo rodzic to jest 
w TVN3;
- wycinają w pień polskie lasy (także cen-
ne przyrodniczo), eksportując drewno od 
Szwecji po Chiny (4 mln m3 w 2021 r.); 
- toczą urojone wojny z LGBT, gender, neo-
marksizmem, kobietami, nauczycielami, 
sędziami, Unią Europejską, podczas gdy 
prawdziwe wojsko stoi nieopodal gotowe 
do prawdziwej wojny.

Co pomyśli sobie dziecko o dorosłym, dla 
którego klęska humanitarna na granicy 
wschodniej nie jest klęską a politycznym 
złotem?4

Jest całe mnóstwo przykładów, które mo-
głyby wywołać w młodym człowieku zdzi-
wienie lub niezrozumienie. Ale poprzestań-
my na tych. Skoncentrowany na interesie 
partii bądź swoim własnym, każdy z auto-
rów wymienionego wyżej zdarzenia, może 
nie mieć pojęcia, że jest nauczycielem i wy-
chowawcą. 
Jego postawy, poglądy i decyzje albo budu-
ją, albo rujnują zaufanie do państwa, które 
przecież jest podstawą współżycia w cywi-
lizowanym społeczeństwie.   

Budowanie. Rujnowanie
Z darzyło się to 20 lat temu i ciut. Od ponad dekady trwała nasza polityczn0-ekonomiczna transformacja. Otrzymali-
śmy prawo do dysponowania własnymi paszportami. Inflacja, gdy ceny rosły w tempie o 1000% rok do roku, wydawała 
się być opanowana. Europa nie była już tą niedostępną Europą sprzed epoki muru berlińskiego. W tych oto okoliczno-
ściach zapytałam rodziców moich uczniów, co powiedzieliby na wyprawę do Danii: do Legolandu i Odense – rodzin-
nego miasta Andersena. I mali i duzi entuzjastycznie odnieśli się do projektu. Pojechaliśmy…
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Co jakiś czas w Internecie pojawia się we-
zwanie do młodych, by zawalczyli o Pol-
skę, o swoją przyszłość. Dziś na fb przeczy-
tałam: „Młodzi! Albo ruszycie dupy, albo 
zacznijcie się uczyć rosyjskiego”. Istotnie. 
Trudno się spierać z poglądem (i dowo-
dami), że z rosyjską pomocą finansową 
i strategiczną, rozpoczął się proces zawró-
cenia Polski z drogi obranej w 1989 roku, 
wiodącej ku cywilizacji Zachodu.   
Taka alternatywa stawiana przed młodymi 
jest trochę bez sensu, gdyż oni mają wybór! 
Mogą żyć gdzie chcą! Symboliczny wybór 
języka (rosyjski vs angielski) to wybór mię-
dzy cywilizacjami, gdzie kradzież klocka 
jest nieprzyzwoitością, a gdzie na ten sam 
czyn jest społeczne przyzwolenie. Jeśli mło-
dzi nie mają  zaufania do swojego państwa, 
to swoją przyszłość będą budować gdzie 
indziej.
W raporcie „Młodzi 2020 – w poszukiwa-
niu tożsamości” czytamy: „Ponad połowa 
pełnoletniej młodzieży odpowiada, że czu-
je się w swym kraju źle”. I dalej: „W listopa-
dzie 2020 roku 64% Polek i Polaków w wie-
ku 18-29 lat deklarowało, że wolałoby żyć 
i pracować poza Polską.” Obstawiam, że 
dane za 2021 rok będą znacznie wyższe.
Dodajmy do tego zdarzenie sprzed kilku 
tygodni, z gali wręczenia nagród najzdol-
niejszym młodym naukowcom. Prowadzą-
cy ją profesor zapytał na koniec, czy ktoś 
planuje wyjechać z Polski? Rękę podniosło 
80% z nich. - Byłem załamany – zwierzył 
się.   

Plany młodych powinny zaniepokoić eme-
rytów, niepracujący lud miast i wsi, bene-
ficjentów wszelkich „plusów”. Jedni mogą 
wierzyć, że rozdawane pieniądze mnożą 
się w kieszeni prezesa partii i Polski, inni 
mogą zawierzyć budżet państwa Matce 
Boskiej i dodatkowo pochylić nad nim fi-
gurkę św. A. Boboli. Ale rozum podpowia-
da: - Moc jest w młodych ludziach! W ich 
rękach i potencjale. Więc… zanim ktoś, 
niczym posłanka Hrynkiewicz do lekarzy, 
wystrzeli: „niech jadą”, niech się zastanowi, 
jak mój dziewięcioletni uczeń przy „pia-
skownicy” z klockami lego. Bo pytania o to 
„dlaczego tu (tzn. w Danii) nikt nie krad-
nie” i o to, dlaczego tak znaczny wskaźnik 
młodzieży czuje się tutaj (tzn. w Polsce) źle, 
łączy ta sama odpowiedź.  

Jadwiga Janus

1 minister K. Tchórzewski
2 posłanka M. Kurowska  
3 minister P. Czarnek  
4 z maili do ministra M. Dworczyka

Gdy dowiedziałem się z internetowej Wi-
kipedii, że miasto Sucha Beskidzka jest pod 
względem ilości mieszkańców prawie o po-
łowę mniejsze od Andrychowa, to poczułem 
zazdrość. No bo proszę: niewielka gmina Su-
cha utrzymuje ze swego budżetu Muzeum 
Miejskie w pięknym, renesansowym zamku 
i wydaje takie cenne pozycje (album wydało 
Muzeum przy wsparciu finansowym Gminy). 
Na szczęście i u nas widać światełko w tune-
lu, bo właśnie rozpoczyna się remont zamku 
Bobrowskich (co prawda klasycystycznego, 
a nie renesansowego), więc można mieć na-
dzieję, ze kiedyś znajdzie tam siedzibę mu-
zeum miejskie z prawdziwego zdarzenia. 
Gorzej z monografią, bo wskutek niesolid-
ności autorów dzieło to nie powstało wtedy, 
gdy było zaplanowane, to znaczy na dwustu-
pięćdziesięciolecie nadania dla Andrychowa 
praw miejskich.
Obfitą literaturę o mieście i jego historii po-
siadają Wadowice, Kęty i Żywiec. Dodać do 
tego grona trzeba nie tylko Suchą, ale także 
wsie: Bulowice, Ponikiew, Wolę Radziszow-
ską  czy nadgraniczny Tworków w powiecie 
raciborskim Lepiej lub gorzej napisane mono-
grafie tych akurat miejscowości mam na pół-

ce, a przecież dobór jest w tym przypadku zu-
pełnie przypadkowy. Zatem mój gorący apel 
do Władz Miejskich, aby wróciły do sprawy 
zlecenia napisania porządnej monografii An-
drychowa wydaje się być uzasadniony. 

Andrzej Fryś
P.S.
Moje uczucie zazdrości trochę zelżało, gdy od 
jednej z autorek dostałem w prezencie egzem-
plarz wydanej już w tym roku i współfinan-
sowanej przez Gminę Andrychów książeczki: 
„Spotkajmy się w pałacu!”, którą przeczyta-
łem jednym tchem. Ta napisana przez Jadwigę 
Janus, Ewelinę Prus-Bizoń, Marię Pytel-Skrzy-
piec i Darię Rusin pozycja ujmuje w różnych 
aspektach historię andrychowskiego Zamku. 
Z mojego punktu widzenia jej głównymi walo-
rami jest pogłębiona (m. in. dzięki kwerendom 
w wielu archiwach) historia byłych właścicieli 
pałacu – od Przyłęckich do Ankwiczów, a tak-
że chyba jedyne utrwalenie w druku tego, co 
w zamku działo się po wojnie, a przecież do-
tyczy to okresu prawie 80 lat. Szereg nowych, 
mało znanych informacji można znaleźć także 
w rozdziałach dotyczących rodziny Bobrow-
skich i architektury Zamku. Temu ostatniemu 
rozdziałowi uroku dodaje wzmianka o rozle-
głych podziemiach zamkowych.

Omawiane wydawnictwo, z natury rzeczy 
popularyzatorskie, oczywiście nie zastąpi 
porządnej monografii Andrychowa, ale bez 
wątpienia będzie dla niej ważnym przyczyn-
kiem i uzupełnieniem.
P.S. 2
Warto dodać, że dwie z autorek książki regu-
larnie publikują w „Nowinach Andrychow-
skich”, a czasem ukazują się też teksty dwóch 
pozostałych.

Andrychowskim okiem

Zazdroszczę Suchej Beskidzkiej
Muzeum Miejskie w Suchej Beskidzkiej wydało jesienią ubiegłego roku album 
zatytułowany: „Od Galicyjskiej Kolei Transwersalnej do miasta kolejarzy. Hi-
storia kolei w Suchej Beskidzkiej”. Oczywiście ten starannie wydany album nie 
jest monografią miasta, ale na pewno stanowi ważny dokument historyczny.

Okładka albumu; Galicyjska Kolej Trans-
wersalna była to zbudowana pod koniec 
XIX wieku linia kolejowa prowadząca 
z Čadcy przez Zwardoń, Żywiec, Suchą, 
Nowy Sącz, Zagórz, Drohobycz i Stani-
sławów aż do Husiatynia na wschodnim 
krańcu Galicji. Linia ta jest mniej więcej 
równoległa do budowanej w podobnym 
czasie  linii Wiedeń – Lwów, która prze-
biega między innymi przez Andrychów.
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Miejska Biblioteka Publiczna w Andrycho-
wie została powołana w 1948 r. w oparciu 
o Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiora-
mi z 17 kwietnia 1946 r. Była kontynuatorką 
bogatych andrychowskich tradycji bibliote-
karskich, sięgających jeszcze II połowy XIX 
w. Początkowo siedziba biblioteki mieściła 
się w budynku MPGKiM przy ul. Jedności 
Robotniczej (obecnie ul. Legionów). W 1960 r. 
instytucja została przeniesiona na ul. Obroń-
ców Stalingradu 62 (obecnie ul. Krakowska), 
stamtąd natomiast w 1968 r. do lokalu przy 
Placu Kombatantów 31 (dziś ul. Rynek). 
W poprzedniej siedzibie zorganizowano nato-
miast filię biblioteki, którą następnie w 1971 r. 
przeniesiono do budynku Andrychowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Lenar-
towicza, ze względu na rozbudowę Osiedla 
200-lecia, a co za tym idzie – zwiększone za-
potrzebowania czytelnicze mieszkańców. Fi-
lia działała do roku 1979.

Wróćmy jednak do głównej siedziby Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie, 
noszącej od 1977 r. miano Biblioteki Publicz-
nej Miasta i Gminy Andrychów. Zmiana 
nazwy wiązała się z połączeniem Miasta 
i Gminy Andrychów, które miało miejsce 
właśnie w 1977 r., a które oznaczało też m.in. 
włączenie gromadzkich Bibliotek Publicz-
nych działających na wsiach w struktury an-
drychowskiej placówki. Rozwój miasta miał 
ogromny wpływ również na funkcjonowanie 
biblioteki, przed którą pojawiały się kolejne 
wyzwania związane z obsługą czytelniczą. 
Jedna z najbardziej palących kwestii dotyczy-
ła oczywiście nowego budynku dla andry-
chowskiej biblioteki, jako że lokal przy Placu 
Kombatantów okazał się być niewystarcza-
jący. Placówkę postawiono zatem przenieść 
do zakupionego w 1973 r. budynku przy ul. 
Obrońców Stalingradu 64 (dziś ul. Krakow-
ska 74).
Willa przy ul. Krakowskiej 74, o której mowa, 
została wybudowana w 1927 r. przez dok-
tora Stanisława Matlaka. Znajdowały się 

tu zarówno pomieszczenia mieszkalne, jak 
i gabinet lekarski. Naprzeciwko budynku 
w miejscu, w którym dziś znajduje się placyk, 
stał natomiast domek pod nr. 153, tam mie-
ściła się Poradnia Przeciwgruźlicza. Po woj-
nie w willi Państwa Matlaków znajdowały 
się pomieszczenia mieszkalne. W momencie 
podjęcia decyzji o przeniesieniu do budynku 
biblioteki mieszkało tam 17 rodzin, a ich prze-
kwaterowanie stanowiło nie lada kłopot.

Zgodne z informacjami, które zostały odno-
towane w kronice biblioteki z 1978 r., „pro-
jekt przebudowy i modernizacji budynku 
został opracowany przez Terenowy Zespół 
Usług Projektowych w Wadowicach w latach 
1975-1977. Wykonawstwa części budowlanej 
podjęło się Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w Andrychowie 
(...). Autorem projektu budowlanego była  
dr Anna Bojęś członek TZUP w Wadowicach 
zamieszkała w Krakowie, a wystroju wnętrz 
mgr architekt Anna Zaremba z Bielska. Nad 
przebiegiem prac czuwał inspektor nadzoru 
Antoni Węglarz”. Remont biblioteki wyniósł 
ostatecznie 6,5 miliona złotych, z czego 3 mln 
stanowiły składki społeczne, natomiast 3,5 
mln przekazały władze województwa biel-
skiego. 

Jak wyglądała biblioteka w czasach kiedy 
zostały wykonane prezentowane fotografie, 
tj. na przełomie lat 70-tych i 80-tych XX w.? 
W przyziemiu mieścił się klub z barkiem 
kawowym, pokój bajek dla dzieci oraz czy-
telnia czasopism i zaplecze socjalne. Na par-

terze znajdowały się szatnia, wypożyczalnia 
dla dorosłych i dla dzieci oraz czytelnia dla 
dzieci. Wreszcie na I piętrze zlokalizowane 
były czytelnia dla dorosłych, pracownia in-
formacyjno-bibliograficzna, pokój do nauki 
języków obcych, biuro kierownika oraz dział 
gromadzenia i opracowania księgozbioru.

Oficjalne otwarcie nowej siedziby biblioteki 
nastąpiło 6 grudnia 1978 r., a uczestniczyli 
w nim przedstawiciele urzędów tak central-
nych, jak i wojewódzkich oraz lokalnych. 
Goście wyrazili wówczas życzenie, aby nowo 
otwarty budynek biblioteki „był odtąd ośrod-
kiem życia kulturalnego w Andrychowie. 
Kontynuatorem i inicjatorem wielu dobrych 
ciekawych form pracy kulturalnej, miejscem 
zdobywania pogłębionej wiedzy o świe-
cie oraz przeżyć i marzeń jakie daje książka 
(…)”1. Cele te Miejska Biblioteka Publiczna 
w Andrychowie spełnia także dziś.

Daria Rusin

Janus J., Od willi do biblioteki, „Nowiny Andry-
chowskie”, 2018, nr 2, s. 34-35.
Kronika Miejskiej Biblioteki Publicznej w An-
drychowie, listopad 1978.
Żmija I., Od kasyna po bibliotekę (1), „Nowiny 
Andrychowskie”, 2008, nr 10, s. 32-33.
Żmija I., Od kasyna po bibliotekę (2), „Nowiny 
Andrychowskie”, 2008, nr 11, s. 22-23.

1  Pisownia oryginalna.

Z kolekcji Jerzego Olajossego (4)

W tym miesiącu odwiedzimy budynek przy ul. Krakowskiej 74, w którym obecnie mieści się siedziba Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Andrychowie oraz redakcja Radia Andrychów i Nowin Andrychowskich. Pretekstem do opowieści 
o tym jakże charakterystycznym na mapie Andrychowa miejscu będą – jak co miesiąc – fotografie autorstwa Jerzego 
Olajossego.
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Cztery przyjaciółki, które pochodzą z Andry-
chowa i tutaj mieszkają: Agata i Katarzyna 
(neurologopedzi), Elżbieta (fizjoterapeuta) 
oraz Magdalena (pedagog specjalny). Róż-
ne osobowości, różne zainteresowania, róż-
ne doświadczenia, ale wspólna misja. Misja 
działania dla dobra osób z niepełnospraw-
nością z Andrychowa i okolic oraz, jak się 
wkrótce okazuje, także kilku ościennych 
gmin i województw. To właśnie z inicjatywy 
tych czterech kobiet, w 2012 roku,  powstała 
Fundacja „Promyczek”. 
W tamtym czasie na terenie miasta funkcjo-
nowało kilka gabinetów terapeutycznych. Po-
nieważ były to placówki prywatne, ich usługi 
nie były powszechnie dostępne. Nie każdego 
rodzica dziecka było na to stać. Terapeutki 
wpadły na pomysł powołania w Andrycho-
wie Fundacji, z której pomocą rodzice i ich 
dzieci mogłyby otrzymać bezpłatne wsparcie 
terapeutyczne. Jak pomyślały, tak zrobiły. 
Fundacja „Promyczek” powstała jako insty-
tucja pożytku publicznego. Pierwsze 3 gabi-
nety zlokalizowano przy ulicy Starowiejskiej. 
W nich realizowano programy wsparcia osób  
z niepełnosprawnościami z pozyskanych 
funduszy oraz pisanych po nocach projektów 
publicznych. Pomóc każdemu, kto potrzebu-
je wsparcia terapeuty - tak pokrótce można 
opisać działania Fundacji.
Na początku było 20 pacjentów. Jednak z roku 
na rok ich liczba rosła. Wieść o „Promyczku” 
rozniosła się po mieście i okolicznych gmi-
nach. Promyczek zaczynał być znany szerzej 
w Polsce, a nawet za granicą. Dziś Fundacja 
opiekuje się już ponad 400 dziećmi oraz 150 
dorosłymi, współpracując z prawie 30 tera-
peutami. Nie sposób policzyć też, ile dziecia-
ków i dorosłych otrzymało konieczne doraźne 
wsparcie. Fundacja istnieje nie tylko dla osób 
z niepełnosprawnościami, jej drzwi są otwarte 
dla każdego kto szuka pomocy diagnostycznej 
czy terapeutycznej. Codziennie kolejni rodzice 
przychodzą prosząc o pomoc. I ją otrzymują. 

Fundacja się rozrastała o podopiecznych, 
kolejnych specjalistów. Dość wspomnieć, że 
prowadzi Wczesne Wspomaganie Rozwo-
ju Dziecka i Rodziny oraz założyła Warsztat 
Terapii Zajęciowej dla dorosłych niepełno-
sprawnych. Obecnie gabinety i pomieszcze-
nia biurowe znajdują się w trzech budynkach. 
7 gabinetów znajduje się przy ulicy Starowiej-
skiej, 8 na Krakowskiej. Trzeci budynek jest 
w całości użytkowany na potrzeby Warszta-
tów Terapii Zajęciowej. 
Wykształcenie i kwalifikacje pracowników, 
specjalistyczne wyposażenie są takie, że po-
zazdrościć ich może niejedna placówka tera-
peutyczna. Nie trzeba jechać do większych 
miast by szukać wsparcia. Często bywa 
odwrotnie. Do „Promyczka” przyjeżdżają 
ludzie z różnych stron Polski. Są to pacjenci 
z Małopolski i ze Śląska, a także innych woje-
wództw, nawet pomorskiego. Wiele rodzin, 
które niegdyś wyjechało do Irlandii, Anglii, 
Holandii czy Szwecji wraca do Andrychowa 
bo wie, że znajdzie tutaj profesjonalną opiekę 
dla swoich dzieci. 

- Naszym wyznacznikiem jest to, że nie patrzy-
my na człowieka przez pryzmat chorób, zaburzeń, 
niedoskonałości. My widzimy dzieci i dorosłych, 
którzy bardzo potrzebują wsparcia. Udzielenie go 
jest dla nas priorytetem. – mówi Agata Janosz-
-Jarzyna – Prezes Fundacji „Promyczek”. 
-  U nas nie ma gotowych szablonów i recept. Jest 
człowiek i jego potrzeby – dodaje.
- Nasz syn bardzo lubi przychodzić do Promyczka 
na terapię. Cieszymy się, że jest takie miejsce przy-
jazne naszemu dziecku. Miejsce, gdzie terapeuci 
nas rozumieją i wiedzą jak pomóc synowi – mówi 
jedna z mam.
Założycielki od 10 lat oddają się pracy na rzecz 
ich wspólnego dzieła. Są przede wszystkim 
terapeutkami, jednak 10 lat działania Fun-
dacji pokazuje, że są również wspaniałymi 

strategami, managerami, kierownikami, i po 
prostu dobrymi ludźmi. Plany przekuwają 
w rzeczywistość. 10-lecie Fundacji „Promy-
czek” to też doskonała okazja by pomyśleć 
o tym, co jutro. Rosnące zapotrzebowanie 
na specjalistów sprawia, że przed Zarządem 
stoi nie lada wyzwanie. Przede wszystkim 
Fundacja potrzebuje lokalu, by móc się roz-
wijać. Już teraz, zajmowane przez nią po-
mieszczenia są niewystarczające. Chętnych 
do skorzystania z fachowej opieki nie braku-
je, wręcz przeciwnie – przybywa. Pomysłów 
na przyszłość jest mnóstwo, a zgrany Zespół 
Promyczka zamierza realizować je krok po 
kroku. Wszystkim przyświeca idea  pomóc 
każdemu, kto tej pomocy potrzebuje. 
Fundację tworzą ludzie. Zgrany zespół tera-
peutyczny, potrzebujący dorośli i dzieci, ich 
rodzice, opiekunowie, administracja oraz 
wszyscy wolontariusze i dobrzy ludzie, któ-
rym leży na sercu pomoc innym. Bez nich 
nie byłyby takiej atmosfery, a gabinety były-
by tylko pustymi pomieszczeniami. Każdy 
wnosi swoją historię, a każda z nich jest pełna 
wzlotów, upadków, wysiłku, łez szczęścia 
i wzruszenia. 
- Najwspanialsze to widzieć uśmiechy naszych 
dorosłych i małych pacjentów… słyszeć długo 
wyczekiwane pierwsze słowa…widzieć pierwsze 
stawiane kroki… dzielić radość… i czuć moc po-
magania – mówi jedna z terapeutek.

O Fundacji możecie Państwo posłuchać 
w cotygodniowej audycji Radia Andrychów 
w każdą środę po godzinie 11.

Materiał Fundacji „Promyczek”

O początkach Fundacji „Promyczek”
Ta historia mogłaby się zdarzyć gdziekolwiek i kiedykolwiek. Zdarzyła się jednak w Andrychowie. Dokładnie 10 lat 
temu. Okrągła rocznica to znakomita okazja by wspomnieć o początkach Fundacji „Promyczek”. 

Wszyscy, którzy chcą wesprzeć działania Promyczka mogą zrobić to poprzez przekazanie 1% podatku, wypełniając 
odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT należy wpisać KRS 0000437424 lub przekazując daro-
wiznę na konto organizacji BANK Pekao S.A. 95 1240 4197 1111 0010 4863 8736.
Przekazując Fundacji „Promyczek” 1% podatku lub darowiznę wspierasz jej działania i pomagasz lokalnie. Ty też 
masz moc. Moc pomagania.
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Marzenia się spełniają, ale...
Andrychowianie Małgorzata i Bogdan Du-
banowiczowie tworzą rodzinę wyjątkową. 
On aktywnie działa na rzecz osób niepełno-
sprawnych i ich rodzin. Jest prezesem Chrze-
ścijańskiego Stowarzyszenia Rodzin i Przy-
jaciół Osób z Niepełnosprawnością „Razem 
– Zawsze”. Ponadto wspiera oraz skutecznie 
godzi małżonków, którzy są w kryzysie, nie-
jednokrotnie deklarujących już chęć rozejścia 
się. Odnosi w tym niemałe sukcesy. Ona 
związała się z „Cartitasem”, niosąc pomoc 
potrzebującym. Ich bodaj największą misją, 
bo realizowaną każdego dnia i nocy, są dzie-
ci. Choć mają trzech dorosłych już synów, to 
od 21 lat zajmują się także cudzymi, skrzyw-
dzonymi przez los, które traktują jak własne. 
Tworzą rodzinę zastępczą, a w stosunku do 
jednej podopiecznej także adopcyjną. W su-
mie, prócz własnych synów, mają i mieli pod 
opieką 21 dzieci. 
- Wszystko zaczęło się od marzeń, kiedy jeszcze 
tworzyliśmy „Oazę” w kościele na Osiedlu – 
wspomina Bogdan Dubanowicz. - To były cza-
sy upadku komunizmu. I te dobre intencje u nas 
jakoś rosły przez lata. Być może wiązało się to ze 
środowiskiem takim Bożym, moralnym, w jakim 
wzrastaliśmy. - Zawsze byliśmy na biedę i nędzę 
uwrażliwieni – uzupełnia pani Małgorzata.
Stwierdza ona, iż oboje z mężem zawsze 
poszukiwali czegoś, w czym mogliby zreali-
zować dobro dla innych. Mieli dużo prze-

myśleń na temat dzieci porzuconych czy 
z patologicznych rodzin. - Mieliśmy wtedy 
mgliste pojęcie o tym wszystkim, przesiąknię-
ci ideałami i marzeniami – dodaje andrycho-
wianka. Praktyczna część misji rozpoczęła 
się od wysłuchania w telewizji informacji, 
iż państwo tworzy rodziny zastępcze. Pani 
Małgorzacie, matce trzech synów, brakowa-
ło córki. Z myślą o tym udała się zatem do 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wadowicach. Tam dowiedziała się, że nie 
ma szans na dziewczynkę. Małżonkowie 
ukończyli jednak kursy dla chętnych bycia 
rodziną zastępczą. - Tam ociosano nas z marzeń 
i sprowadzono do realiów – informuje Małgorza-
ta Dubanowicz. - Te dzieci nigdy nie są zdrowe. 
Teraz z 21-letnim doświadczeniem wiem, że jeśli 
nawet pięknie wyglądają, to niosą ogromny bagaż 
doświadczeń ze sobą. Odbija się to na ich życiu.  
Pan Bogdan zwraca uwagę, że to młodzi lu-
dzie wzrastający w środowisku poranionym, 
toksycznym, gdzie naoglądali się różnych 
rzeczy. -Te dzieci potrzebują trzech rzeczy: miło-
ści, poczucia bezpieczeństwa i jeszcze większej mi-
łości – podkreśla Bogdan Dubanowicz.

Ukochana niepełnosprawna
A dziewczynkę znaleźli zupełnie poza PCPR. 
Towarzyszyły temu rozterki i dylematy. 
Przed jednymi zajęciami usłyszeli od pro-
wadzącej je psycholog, iż w domu pomocy 
społecznej prowadzonym przez siostry za-

konne w Wadowicach jest dziewczynka cho-
ra na Zespół Downa. Cofa się w rozwoju, jest 
w coraz gorszym stanie. - Gdy wróciliśmy do 
domu, to mąż powiedział, żeby wziął tę dziewczyn-
kę – relacjonuje kobieta. - A we mnie odezwał się 
jakiś taki bunt. Chore dziecko. To miała być prze-
cież taka moja „córeczka”. Gdy zostawałam sama 
i zaczęłam to wszystko analizować, to doszłam do 
wniosku, że jest coś strasznego w tym moim my-
śleniu. Przecież dzieci to nie jest kapusta na ryn-
ku, że sobie wybieramy. Równie dobrze w naszej 
rodzinie mogło nam się przecież takie dziecko uro-
dzić. I mamy Anię.
Ania, dziś 27-letnia osoba, mieszka nadal 
z rodzicami adopcyjnymi. Wymaga ciągłej 
rehabilitacji. Wniosła do rodziny wiele ciepła 
i nowego spojrzenia na miłość oraz relacje 
w rodzinie. Nasi rozmówcy zgodnie przy-
znają, że jeszcze bardziej zintegrowała rodzi-
nę. Biologiczni synowie naszych bohaterów 
prześcigali się w opiece i wspólnych zaba-
wach z nią. U państwa Dubanowiczów poja-
wiały się kolejne dzieci. Przyjmowali je przez 
10 lat zupełnie społecznie. Nie otrzymali 
bowiem początkowo statusu zawodowej ro-
dziny zastępczej ze względu na... warunki 
lokalowe. Mimo to nie odmawiali kolejnych 
przyjęć podopiecznych. Aż trudno uwierzyć, 
że mieszkając w bloku na osiedlu przy ulicy 
Lenartowicza i dysponując skromnym, trzy-
pokojowym mieszkaniem, żyli w nim nawet 
w dziewiątkę – małżonkowie, trzech biolo-
gicznych synów i czwórka „obcych”. W koń-

Rodzina Dubanowiczów: Życie z poświęceniem dla innych
Wygody i komfort własnego życia pozostawili na boku. Ich powołaniem stało się pomaganie innym. Dzięki nim sporo 
dzieci z rodzin patologicznych, alkoholików czy nawet pewnego kryminalisty znalazło bezpieczną przystań. Pomagają 
też potrzebującym, niepełnosprawnym, a nawet ratują, i to skutecznie, małżeństwa w kryzysie.

Małgorzata i Bogdan Dubanowiczowie wraz z roczną, schorowaną dziewczynką, która wymaga najwięcej serca i opieki.     
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cu zdecydowali się na wzięcie kredytu i kup-
no domu w zachodniej części Andrychowa. 
Poprawiły się nie tylko warunki lokalowe, 
ale także co nieco materialne, gdyż stali się 
wreszcie zawodową rodziną zastępczą.

Życie codzienne
Każde z spośród dwudziestu jeden przyję-
tych dzieci, które mieli lub jeszcze mają pod 
swoją opieką, to osobna historia. Można 
o tym napisać opasłą książkę. Obecnie u pań-
stwa Dubanowiczów przebywa siedmioro 
podopiecznych, głównie z powiatu wado-
wickiego, ale również z Łodzi. Starsi mają 
pokoje na dwóch wyższych kondygnacjach, 
maleństwa są z panią Małgorzatą i panem 
Bogdanem na parterze. Centrum życia ro-
dzinnego koncentruje się w saloniku przy 
kuchni. Znajduje się tutaj duży stół, są krze-
sła, także rozkładane. To miejsce nie tylko na 
posiłki, ale także na odrabianie lekcji. Szczę-
śliwym trafem pan Dubanowicz jest humani-
stą, a żona „ścisłowcem”, a więc pomoc jest 
kompleksowa. Przynosi to fantastyczne re-
zultaty. Dzieci, które nie radziły sobie nawet 
z elementarnymi zasadami higieny, teraz są 
studentami. Podopieczny początkowo wra-
cający ze szkoły wyłącznie z jedynkami czy 
dwójkami po niespełna roku pobytu u andry-
chowskiej rodziny osiąga czwórki z plusem. 
Państwo Dubanowiczowie pracują od rana 
do wieczora. On dzieli to jeszcze z działal-
nością zawodową. Ona dawniej pracowała 
w aptece, ale odkąd jest z nimi Ania, to pozo-
staje w domu. Pobudkę mają o szóstej rano, 
aczkolwiek trudno to tak nawet nazwać, 
gdyż w nocy wstają do najmłodszych po kil-
ka razy. Dzieci mają budziki nastawione na 
siódmą. Rozkład dnia jest bardzo napięty. 
Praktycznie nie ma ani minuty przestoju. Od 
przygotowywania posiłków i wyprawiania 
dzieci do szkół czy Ani na rehabilitację po 
popołudniowe oraz wieczorne odrabianie 
lekcji. Ciągłego dozoru wymaga najmłodsza 
(jednoroczna), bardzo schorowana dziew-
czynka.  Trzeba też wykonać pracę biuro-
kratyczną czyli sprawozdanie z działalności 
dla PCPR. A i nierzadko zdarzają się dni, gdy 
któreś z dzieci zachoruje, co zmienia radykal-
nie plan dnia. Ale są też drobne przyjemności 
zbiorowe i indywidualne w zależności od za-
interesowań, w tym na przykład wypady na 
narciarskie stoki, gra w piłkę nożną, wędrów-
ki po górach czy działalność oazowa. A la-
tem obowiązkowy wspólny wyjazd dwoma 
samochodami na Mazury i nad Bałtyk. By-
wają także eskapady zagraniczne. Pani Mał-
gorzata dostaje od męża raz na jakiś czas coś 
w rodzaju urlopu. Wówczas realizuje swoje 
podróżnicze pasje. Wtedy on bierze wszystko 
na własne barki. Działa to również w drugą 
stronę, ale pan Bogdan wypoczywa raczej 
w pobliżu, zasiadając przy dobrych książ-
kach. W domu państwa Dubanowiczów nie 
widać, by ich rodzinne ognisko różniło się od 
innych tak zwanych typowych gospodarstw. 
Czuć tu jednak na każdym kroku jakieś cie-
pło, coś co trudno opisać w kilku słowach.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga   

Tak w przyszłości mogą działać urządze-
nia, które w nagłych i groźnych momen-
tach wybawią nas od duszącego smogu. Co 
więcej, one już są, ale na razie w fazie na-
ukowych eksperymentów. I taki ekspery-
ment właśnie trwa, a do tego po sąsiedzku 
– w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Przeprowadzają go naukowcy z krakow-
skiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Dziś 
(18 stycznia) gościem audycji Radia Andry-
chów był jeden z nich – prof. Jacek Lesz-
czyński. Opowiadał, jak działa urządzenie, 
które przywieźli do Kalwarii i jakiego ro-
dzaju eksperyment jest przeprowadzany 
w tym mieście.
Otóż chodzi o tzw. generator fali uderze-
niowej, który serią wybuchów skierowa-
nych w niebo rozpędza smog nad naszymi 
głowami. Jak to robi? Smog pojawia się gdy 
mamy tzw. inwersję, czyli odwrócenie tem-
peratur w atmosferze. Z reguły przy ziemi, 
która łatwo i szybko się nagrzewa jest cie-
plej, a im wyżej tym chłodniej, nawet lodo-
wato. Zimą, przy bezwietrznej pogodnie 
bywa odwrotnie – ciepłe powietrze ucieka 
do góry i ok. 100 metrów wyżej niż my so-
bie żyjemy jest o kilka stopni cieplej. Ten 
cieplny parasol skutecznie przydusza do 
ziemi spaliny, które wypływają z kominów 
i rur wydechowych i nie lecą do góry, aby 
w wyższych partiach atmosfery rozproszyć 
się i być mniej groźnymi. I to jest właśnie 
smog, w którym najgroźniejsze są pyły za-
wieszone PM 10 i PM 2,5 oraz rakotwórczy  
benzo(a)piren.
Naukowcy z AGH od dwóch lat testują 
urządzenie własnej konstrukcji. To jest 
rodzaj działka, którego podstawą jest ko-
mora spalania mieszanki acetylenu i po-
wietrza. Spaliny pod ogromnym ciśnie-
niem (100 000 Pascali – mniej więcej 750 
atmosfer) wystrzeliwują w górę, tworząc 
falę uderzeniową. Fala mknie do góry 
i rozbuja powłokę smogu nad nami. Nie 
jest to jedno uderzenie, ale seria 110 eks-
plozji w ciągu 10 minut. Tak tłumaczy to 
profesor Leszczyński.
- Działanie naszego urządzenia można porów-
nać do wybuchu wulkanu Tonga i rejestracji 
zmian ciśnienia na … Kasprowym – mówi 
profesor. A Kasprowy jest oddalony od 
wulkanu o tysiące kilometrów!
W Kalwarii już przeprowadzono pierw-
szą próbę, ale będzie ich kilka. Każda 
według tego samego schematu: najpierw 
dron robi pomiar stężenia pyłów zawie-
szonych (bata to laserem), a potem jest 110 
wystrzałów i 110 fal uderzeniowych roz-

pędza zanieczyszczenia nad nami. Potem 
dron znowu startuje i dokonuje pomiarów 
kontrolnych. Za pierwszym razem w eks-
perymencie kalwaryjskim odnotowano 
ponad 50-procentowe zmniejszenie zanie-
czyszczeń. Profesor Leszczyński zastrzega 
jednak, że na razie wciąż są to tylko eks-
perymenty, a nie działanie interwencyjne.
Pierwszą próbę przeprowadzono 12 stycz-
nia, druga odbyła się 19. Takich prób – po-
dobnie jak wcześniej w Skawinie – będzie 
co najmniej 4-5.
Równocześnie z eksperymentowaniem 
naukowcy z AGH pracują też nad tłumi-
kiem, który złagodzi fale rozchodzące się 
na boki, aby emiter nie był tak głośny dla 
mieszkańców.
Jak potoczą się dalsze losy tych badań? 
Nikt nie ukrywa, że byłoby znacznie szyb-
ciej i efektywniej, gdyby znalazły się fun-
dusze i ewentualny przyszły wytwórca 
takich działek fal uderzeniowych. Na mar-
ginesie należy dodać, że podobne metody 
i urządzenia stosuje się już na świecie, ale 
do rozpędzania chmur gradowych np. nad 
winnicami.
Będziemy z uwagą śledzić losy tego pol-
skiego urządzenia i trzymamy kciuki, za 
naukowców z Krakowa, którzy starają się 
o fundusze na dalszą pracę. 

mn Fot. AGH

Rozpędzanie smogu
Wyobraźcie sobie taką sytuację: wychodzicie na spacer i wyraźnie czujecie, że 
nie ma czym oddychać, że wiszący nad wami smog robi się zabójczy. Wykonuje-
cie telefon „tam gdzie trzeba”, potem słychać serię wystrzałów i po chwili robi 
się rześko.
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Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Andrychowie
Metalowców 10, Gabinet 2-03

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

LUTY 2022 

7.02.2022 r. (poniedziałek) 14:30-18:30
 

9.02.2022 r. (środa) 14:30-19:00 
10.02.2022 r. (czwartek) 14:30-19:00

14.02.2022 r. (poniedziałek) 8:30-12:30 
16.02.2022 r. (środa) 8:00-12:30 

17.02.2022 r. (czwartek) 8:00-12:30

21.02.2022 r. (poniedziałek) 11:00-15:00 
23.02.2022 r. (środa) 14:30-19:00 

24.02.2022 r. (czwartek) 14:30-19:00

28.02.2022 r. (poniedziałek) 8:30-12:30

Dla nowych budynków oraz tych, w których dokonano zmiany spo-
sobu ogrzewania, deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od pierw-
szego uruchomienia źródła ciepła. Deklarację można złożyć w formie 
elektronicznej poprzez stronę ceeb.gov.pl (konieczne jest posiadanie 
profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego) lub 
w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Andrychowie (pocztą 
lub osobiście). Informacje o CEEB dostępne są na stronie internetowej 
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl oraz 
w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, Wydział Ochrony Środowi-
ska, Rolnictwa i Leśnictwa lub pod numerem telefonu 33 842 99 68. 
Informacje o uchwale antysmogowej dostępne są na stronie interneto-

wej www.powietrze.malopolska.pl/antysmogowa oraz w Urzędzie 
Miejskim w Andrychowie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa lub pod numerem telefonu 33 842 99 68.
Właściciele budynków jednorodzinnych mogą skorzystać z dofinan-
sowania z programu Czyste Powietrze (www.czystepowietrze.gov.
pl) na wymianę starych kotłów węglowych, ocieplenie domu, wy-
mianę okien i drzwi oraz montaż instalacji fotowoltaicznej (w przy-
padku wymiany pieca). Zapytaj także o dofinansowanie w Urzędzie 
Miejskim w Andrychowie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa lub pod numerem telefonu 33 842 99 68.

Źródło: UM w Andrychowie

Komunikat urzędowy
Burmistrz Andrychowa informuje, iż do dnia 30 czerwca 2022 roku każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek 
przekazać informację o sposobie ogrzewania budynku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dotyczy to 
zarówno budynków mieszkalnych jak i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.
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Propozycje książkowe 
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Propozycje płytowe 
sklepu muzycznego „MIKRUS”

Rady na odpady

Pamiętajmy, że selektywnie zbierane oleje i tłuszcze 
nadają się do recyklingu, a przetworzone mogą zostać 
wykorzystane do innych celów.
Jak poprawnie segregować olej?
Do pojemnika należy wrzucać wszystkie rodzaje ole-
jów i tłuszczów, które są używane do przygotowania 
jedzenia w Twoim domu. Mogą być to oleje (słoneczni-
kowy, z oliwek, rzepakowy, sojowy, palmowy, koko-
sowy i inne); tłuszcze (masło, margaryna lub smalec), 
a także oleje i tłuszcze z sałatek, konserw, zalew olejo-
wych oraz marynat do grilla i smażenia.
- Zużyte oleje i tłuszcze wystarczy zlać przy użyciu lej-
ka do jakiejkolwiek butelki typu PET. 
- Dla bezpieczeństwa, zużyty olej powinien najpierw 
ostygnąć, a dopiero później może zostać przelany do 
butelki PET. 
- Pełną, szczelnie zamkniętą butelkę należy zanieść do 
najbliższego pojemnika przeznaczonego do segregacji 
olejów.
- W żadnym wypadku nie można wlewać oleju bezpo-
średnio do pojemnika, ani też wrzucać do niego szkla-
nych butelek.

W Andrychowie znajduje się 14 pojemników, które 
przeznaczone są do segregacji oleju jadalnego: 
- Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie   

   (teren przy krytym basenie) – ul. Włókniarzy 11

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie – ul. J. Dąbrowskiego 2

- Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie – ul. S. Lenartowicza 26

- Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie – ul. Włókniarzy 10a

- ZSS w Sułkowicach-Łęgu – ul. Centralna 2

- Zespół Szkół Samorządowych  w Targanicach – ul. Beskidzka 46

- Zespół Szkół Samorządowych w Zagórniku – ul. Szkolna 12

- Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach – os. Szczęśniaki 1

- Zespół Szkół Samorządowych w Inwałdzie – ul. Wadowicka 79

- ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie – ul. Racławicka 188

- Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. Św.  Antoniego 

   z Padwy w Brzezince – ul. Słoneczna 5

- Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach – ul. Szkolna 10

- Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

  przy ul. Biała Droga 

- Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie 

ZGK Sp. z o. o. w Andrychowie – ul. Batorego 24. 

Więcej informacji znajdą Państwo na segregujolej.pl

Segreguj olej!
Urząd Miejski w Andrychowie ponownie przypo-
mina mieszkańcom o możliwości pozbywania się 
wszystkich zużytych olejów i tłuszczy jadalnych 
używanych w gospodarstwach domowych w ra-
mach ekologicznego projektu segregacji tych od-
padów realizowanego w Gminie Andrychów.

Legendarna rockowa 
grupa Scorpions wraca 
z nową płytą i świato-
wym tournée. Album 
„Rock Believer” zapowia-
da singiel singiel „Peace-
maker”. Większość pan-
demii muzycy spędzili 
razem w swoim studiu 
w Hanowerze. Materiał 
na „Rock Believer” oparty 
został na kompozycjach 
sprawdzonego od lat du-
etu Schenker/Meine. 

[empik.com]

AC/DC  
„Best Of AC/DC Redux”  

Australijski zespół har-
drockowy założony 
w Sydney w 1973 roku 
przez braci Angusa i Mal-
colma Youngów. Zespół 
jest uznawany m.in. za 
pioniera muzyki hardroc-
kowej. Premiera płyty od-
była się 28 stycznia 2022 
r. „The Best Of AC/DC” 
zawiera 13 klasyków AC/
DC granych przez wie-
le zespołów: Witchskull, 
Supersuckers, Riff Lord, 
Solace czy Red Mesa.

[empik.com]

Korn 
„Requiem”

Wokalista Jonathan Da-
vis, gitarzyści James 
„Munky” Shaffer i Brian 
„Head” Welch, basista 
Reginald „Fieldy” Arvizu 
oraz perkusista Ray Lu-
zier cały czas przesuwają 
kolejne granice rocka, al-
ternatywy i metalu. Mu-
zycy mogli też pozwolić 
sobie na nagrywanie ma-
teriału na analogowej ta-
śmie, co zapewniło utwo-
rom dźwiękową głębię 
i ciekawą fakturę. 

[empik.com]

Scorpions 
„Rock Believer”

Czterokrotna finalistka Na-
grody Bookera, uznawana 
za najwybitniejszą współ-
czesną szkocką pisarkę 
i jej druga powieść z czte-
rotomowego cyklu „Pory 
Roku”! Zima? Ponura. 
Mroźny wiatr, ziemia jak że-
lazo, woda jak kamień. Naj-
krótsze dni, najdłuższe noce. 

Kimberlie Hamilton
„Opowieści o dzikich 

zwierzętach, które mogą 
wyginąć...” 

Luc Ferry, Clotilde Bru-
neau, Pierre Taranzano

„Iliada”

Na ratunek dzikim zwie-
rzętom, które być może 
już nigdy nie zaznają 
wolności. Poznaj przed-
stawicieli najbardziej za-
grożonych gatunków, 
bez których nasz świat 
będzie wyglądał zupełnie 
inaczej. 

Kolejny tom serii „Świat mi-
tów” – komiksów opartych 
na greckiej mitologii. Tym 
razem prezentujemy ko-
miksową adaptację jednego 
z najsłynniejszych greckich 
eposów – „Iliady” – przy-
pisywanej Homerowi opo-
wieści o wojnie trojańskiej. 

Ali Smith
„Zima”
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Bezapelacyjnym liderem jest w tym sezo-
nie MCKiS Jaworzno, który kroczy pewnie 
przed siebie, mając po osiemnastu kolejkach 
już osiem punktów przewagi nad andry-
chowianami. Choć w sporcie oczywiście 
wszystko jest możliwe, oczy kibiców kierują 
się już bardziej w stronę drugiego premio-
wanego przepustką do półfinałów miej-
sca. Podopieczni trenera Tomasza Rupika  
z czterdziestoma trzema oczkami nie mają 
powodów do obaw, bo trzeci Kęczanin Kęty 
zgromadził dopiero 38 punktów, a więc  
o 5 mniej, ale różnica jest na tyle niewielka, 
że o żadnej utracie koncentracji nie może być 
mowy. Wystarczy parę drobnych potknięć, 
by sytuacja mocno się skomplikowała, więc 
andrychowianie muszą regularnie punkto-
wać. Tym bardziej, że w bezpośrednim star-
ciu rewanżowym z Kęczaninem górą byli 
zawodnicy z Kęt. Spotkanie derbowe jak 
zwykle dostarczyło kibicom sporo emocji, 
bo trzeba było aż pięciu setów, aby wyłonić 
zwycięzcę. Podopieczni trenera Tomasza 
Rupika dwukrotnie gonili wynik, przegry-
wając 0:1 i 1:2, ale ostatecznie to kęczanie 
zachowali więcej zimnej krwi. Było to dru-

gie spotkanie po przerwie świąteczno-no-
worocznej, ale pozostałe tegoroczne mecze  
w obrębie osiemnastu kolejek poszły MKS-
-owi lepiej, bo z MOSiRem Dębica andry-
chowianie wygrali 3:1, podobnie jak z Kar-
patami Krosno.

W lutym MKS ma w planach następujące me-
cze: MKS II Będzin (9 lutego, dom), MOSiR 
Jasło (12 lutego, wyjazd), Extrans Sędziszów 
Małopolski (26 lutego, dom). Zasadnicza 
część rozgrywek potrwa do 9 kwietnia.

gs Fot. Grzegorz Sroka

W kategorii wiekowej trampkarzy do finału doszli zawodnicy Beski-
du Andrychów, którzy zmierzą się z Kalwarianką Kalwaria Zebrzy-
dowska, Jałowcem Stryszawa, Karolem Wadowice, Zaskawianką 
Wadowice i Wisłą Brzeźnica.
W finałach młodzików znaleźli się piłkarze Progressu Andrychów, 
którzy stawią czoła Jałowcowi Stryszawa, BCS-owi Zawoja, Karolo-
wi Wadowice, Żarkowi Stronie i Kalwariance. W kategorii wiekowej 

orlików do finału dotarli zawodnicy Progressu Andrychów, Beskidu 
Andrychów, Cedronu Brody, Jałowca Stryszawa i Babiej Góry Sucha 
Beskidzka. Z kolei w finale żaków zmierzą się Beskid Andrychów, 
Progress Andrychów, Olimpia Chocznia, Skawa Wadowice, Karol 
Wadowice, Wisła Brzeźnica i Naroże Juszczyn. Najlepsze zespoły 
wadowickiego podokręgu we wszystkich wymienionych kategoriach 
wiekowych poznamy już początkiem lutego.                                          gs

Walka o status quo
Trwa runda rewanżowa w nowej, zreformowanej, szerszej terytorialnie II lidze siatkarzy. Mimo dokoptowania moc-
nych zespołów z południowo-wschodnich rubieży kraju drużyna MKS-u Andrychów jak zwykle zajmuje pewne miejsce 
w czołówce, wiceliderując stawce. To konieczne, by liczyć się w dalszej walce o wyższe cele.

Wkraczają w fazę finałową
Trwają halowe zmagania młodzieży w wadowickim Podokręgu Piłki Nożnej. Za nami już etap eliminacyjny, a przed 
nami turnieje finałowe w kilku kategoriach wiekowych. Wśród uczestników nie brakuje oczywiście zespołów z terenu 
naszej gminy.
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Nieodzownym elementem okresu przygo-
towawczego są oczywiście mecze sparingo-
we. Andrychowianie rozegrają je ze starymi 
znajomymi, bo zestaw sparingpartnerów 
zawsze jest dość zbliżony. Beskidowcy roz-
poczęli końcem stycznia z MRKS-em Cze-
chowice-Dziedzice, ale w chwili pisania 
tych słów mecz był jeszcze przed nami. Na 
5 lutego zaplanowano starcie z drugim ze-
społem Podbeskidzia Bielsko-Biała, na 12 lu-
tego mecz z LKS-em Łękawica, na 19 lutego  
z Kalwarianką Kalwaria Zebrzydowska, na 
26 lutego z GLKS-em Wilkowice, a 5 marca, 
na ostatnie przetarcie, tuż przed startem run-
dy wiosennej, czwartoligowcy mają zmierzyć 
się z drużyną juniorów starszych Beskidu, 
która równocześnie szykuje się do debiutu  
w lidze makroregionalnej.
Początek rundy rewanżowej zaplanowano 
na 12 marca, a Beskid zmierzy się wtedy na 
wyjeździe z niżej notowanym MKS-em Trze-
binia. Pierwszy wiosenny mecz w Andry-
chowie odbędzie się 19 marca z KS-em Cheł-
mek, a później Beskid na wyjeździe zagra  
z Clepardią Kraków, by następnie począt-
kiem kwietnia u siebie podjąć rezerwy Gar-
barni Kraków. Wszyscy ci rywale okupują 
miejsca w dolnej części stawki, więc andry-
chowianie muszą trafić z formą na początek 
wiosny, by nie zaliczyć żadnego potknięcia  
i zgarnąć z murawy komplet punktów. Przypo-
mnijmy, że na półmetku Beskid zajmuje wyso-
kie czwarte miejsce, ale nad siódmym Tempem 
Białka ma tylko cztery punkty przewagi. 

gs Fot. Grzegorz Sroka

Przygotowania do wyjątkowo trudnej wiosny
Już niedługo, bo w pierwszej połowie mar-
ca, wrócić mają rozgrywki Keeza IV ligi Ma-
łopolski zachodniej. Na etapie intensyw-
nych przygotowań jest drużyna Beskidu 
Andrychów, przed którą trudne zadanie 
utrzymania miejsca w pierwszej siódemce, 
aby uniknąć oglądania się na innych i zdo-
być przepustkę do nowej, silniejszej, jedno 
grupowej IV ligi małopolskiej.
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W poprzednim numerze Nowin Andry-
chowskich skupiłem się na znaczeniu poto-
ków i rzek, jako źródła dostarczanej, czystej 
wody. Żeby czysta woda się w nich pojawiła 
i była dostępna przez cały rok muszą wystę-
pować określone warunki środowiskowe, 
przyrodnicze. Jednymi z nich są np. otacza-
jące nas góry, pokrywające je lasy, zadrze-
wienia, łąki, tereny podmokłe, a nawet nasze 
ogrody, gdzie woda zwykle zaczyna swoją 
drogę na lądzie. Od tych czynników zależy 
ile wody z opadów, roztopów zostanie za-
trzymanych i jak szybki będzie jej odpływ 
i parowanie.  Warto o tym pamiętać i przy-
najmniej od czasu, do czasu się zastanowić 
czy mamy na to wpływ!
Na pierwszy ogień weźmiemy lasy, których 
mamy najwięcej, czyli lasy Beskidu Małego. 
Obecnie w przeważającej części są to lasy, któ-
re zostały przekształcone w wyniku działalno-
ści człowieka w minionych wiekach, a głów-
nie w XIX i XX w. Działalność rolnicza, leśna, 
przez wieki zamieniła pierwotne siedliska 
leśne o zróżnicowanej strukturze gatunkowej, 
piętrowej, wiekowej i siedliskowej (tam gdzie 
jeszcze są) zamieniliśmy je w lasy wtórne pod-
porządkowane jedynie produkcji drewna. 
Kiedyś procesy zmian zachodziły wolno, gdy 
dysponowaliśmy tylko siekierami, ręcznymi 
piłami i transportem konnym. Od czasu me-
chanizacji procesów pozyskania drewna, jego 
wycinki i transportu wszystko przyspieszyło, 
zmiany są bardzo szybkie, a dewastacja śro-
dowisk leśnych drastyczna. Jest to szczególnie 
dobrze widoczne w krajobrazach górskich, 
trudniejszych do eksploatacji i bardziej de-
wastujących. Ma to ogromny wpływ na za-
soby wodne danego terenu. Tak jest również 
w Gminie Andrychów.

Góry to magazyny wody, takie gąbki o wielo-
warstwowej strukturze, przez którą sączy się 
woda opadowa, przez lata, dziesiątki, nawet 
setki, czy tysiące lat i gromadzi, w zbiornikach 
na warstwach nieprzepuszczanych skał. Gdy 
zbiorniki są wypełnione, wypływa w postaci 
źródeł, wysięków dając początek potokom 
i rzekom. Ilość wody w nich zgromadzona 
zależy od czasu i od obfitości opadów. Opa-
dy deszczu i śniegu zazwyczaj są większe 
w terenach górskich niż nizinnych, ale i spływ 
wody jest taki. W górach woda spływa szybko 
i gwałtownie, szczególnie na wylesionych po-
wierzchniach, pozbawionych roślinności np. 
na szlakach zrywkowych, miejscach zdegra-
dowanych przez quady, motocykle, a także 
turystów. Ważne żeby o tym pamiętać. 

Tam, gdzie rosną drzewa, krzewy, jest pod-
szyt, runo, woda z deszczu, topniejącego śnie-
gu spływa wolno, więcej jej wpija w ziemię, 
podobnie jest na powierzchniach trawiastych 
i łąkowych! Wszyscy powinni pamiętać, że 
drzewa i rośliny zielone zapobiegają erozji, 
wypłukiwaniu gleby i zamulaniu koryt, ło-
żysk potoków.  Drzewa rosnące nad potoka-
mi i rzekami zacieniają lustro wody obniżają 
jej temperaturę i parowanie…!  Wszystkie 
tereny zielone, nawet pojedyncze drzewa 
chronią nas przed brakiem wody i suszą, ale 
drzewa na terenach leśnych szczególnie. Pa-
miętajmy o tym!

Jan Zieliński

Las, lasowi nie jest równy!
Las (biocenoza leśna) według definicji prof. J.J. Karpińskiego to dynamiczny twór przyrody, w którym są zespolone w nie-
podzielną całość układem zależności, powiązań i wzajemnych wpływów: określona roślinność z przeważającym udziałem 
form drzewiastych, związane z nim zwierzęta oraz wykorzystywane przez rośliny i zwierzęta podłoże geologiczne, gleba, 
woda i klimat. 
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