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Wybudowany w tamtym roku łącznik drogowy pomiędzy Krakowską 
i Tkacką uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Jest już otwarty. 17 lutego 
w Urzędzie Miejskim w Andrychowie podpisano ostatnie dokumenty do-
tyczące tej inwestycji.

Łącznik już otwarty

Przypomnijmy, że kilkusetmetrowa nowa ulica w mieście 
biegnie od Krakowskiej obok Kauflandu i elektrociepłowni 
do Tkackiej. Jej zadaniem jest odciążenie ruchu w mieście 
i zmniejszenie korków na głównych skrzyżowaniach przy 
Krakowskiej. Będą z niego korzystać przede wszystkim 
kierowcy jadący w kierunku południowym do Sułkowic, 
Targanic, Brzezinki, Roczyn czy na osiedle Żwirki i Wigu-
ry. Inwestycja kosztowała ponad 4 mln zł, a wykonawcą 
było Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe 
DROG-BUD ze Spytkowic. 

Bracia Ukraińcy, jesteśmy z Wami!

Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak:
- Jesteśmy przygotowani na przyjęcie 
obywateli Ukrainy w naszej gminie. Takie 
informacje zostały przekazane do woje-
wody. Określona liczba Ukraińców może 
znaleźć w Andrychowie dach nad głową. 
Tymczasem na sesji Rady Miejskiej 
w Andrychowie, 24 lutego, przyjęto 
oświadczenie w sprawie napaści Fede-
racji Rosyjskiej na Ukrainę. Pełny tekst 
przytaczamy na stronie 4.

Andrychowska 
Elektrociepłownia: 
Teraźniejszość i plany

Firma ta powstała najszybciej jak się dało. 
Stawką były dostawy ciepła i energii. A jak 
wygląda teraźniejszość spółki i plany jej 
rozwoju? Szczegóły na stronie 13.

- Jestem bardzo zbudowany postawą mieszkańców naszej gminy, którzy  poma-
gają uchodźcom, mamy tutaj już kilkuset Ukraińców – mówił 28 lutego w Radiu 
Andrychów burmistrz Andrychowa Tomasz Żak. – Musimy jednak skoordyno-
wać naszą pomoc, aby była bardziej skuteczna. Dlatego uruchomiliśmy punkt dla 
mieszkańców w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 9 i punkt na dworcu autobusowym 
dla przyjeżdżających tutaj. Chcemy wiedzieć, ile osób już pomaga, czego potrze-
bują oni i ci, których przyjęli.
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Ми з вами! My z Wami!

Z granicy polsko-słowackiej przyjechali specjalnym transportem zorganizowanym 
przez wolontariuszy. Jula, mama dzieci jest bardzo wdzięczna za polską gościnę.  
W Andrychowie przyjął ich obiekt Restauracja&Noclegi „Nad Basenem”, ale będą tam 
mieszkać, razem z innymi 16 osobami (pięć rodzin – matek z dziećmi) tylko do czasu, 
aż znajdzie się rodzina gotowa ich przyjąć na nieco dłużej. Obecnie koszty pobytu, ra-
zem z wyżywieniem pokrywa Gmina Andrychów.                                n  Fot. Marek Nycz

Oni już są u nas 
- bezpieczni

Nazar i Solomija razem z mamą i starszą siostrą przyjechali do nas  
w niedzielę, 27 lutego, z Iwano-Frankowska. Uciekali ze swojego 
domu po pierwszych nalotach. Najpierw dotarli do granicy z Wę-
grami, potem przez Słowację do Polski i do Andrychowa. Po drodze,  
a jechali ponad dwa dni, nocowali na Węgrzech. 

Na Nadię ze Lwowa czekała pełna lodówka
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- Wciąż zgłaszają się do nas miesz-
kańcy gminy, którzy gotowi są nawet 
udostępnić  swoje puste domy, bo te-
raz pracują np. W Anglii – mówił  
w radiu Tomasz Żak. - Skala tej spo-
łecznej gotowości do pomocy Andrycho-
wian jest niezwykła.
Gminny sztab kryzysowy zbiera się 
codziennie i koordynuje wszystkie 
te działania. W Urzędzie w poko-
ju nr 9 działa punkt konsultacyjny  
i czynne są dwa telefony dedyko-
wane tylko do tego: 728 684 240,  
33 842 99 12 (ogólna pomoc) i 573 178 
423 (dla tych, którzy mogą użyczyć 
lokali do przyjęcia uchodźców).  
Z kolei na dworcu autobusowym 
działa punkt dla przybywających – 
jest otwarty od godziny 8 do 20.
W remizie OSP Andrychów strażacy 
i urzędnicy prowadzą punkt zbiórki 
darów pomocowych, zwłaszcza do 
wysłania transportu do Ukrainy –  
a taki pojedzie tam już w środę. Bur-
mistrz powiedział nam, że na razie 
nie potrzeba np. ubrań, ale przede 
wszystkim potrzeba środków me-
dycznych, opatrunków, strzyka-
wek, kroplówek, zestawów pierw-
szej pomocy, które pojadą do kraju 
objętego wojną.
Do Andrychowa dociera-
ją też oficjalne pisma samorzą-
dów ukraińskich. Na radioan-
drychow.pl publikujemy apel  
o pomoc, jaki dotarł do Urzędu Miej-
skiego z miasta Chocim z Obwodu 
Czernichowskiego. Tam spisano 
wszystko, czego na dziś potrzebują 
broniący się Ukraińcy.
- Zgłasza się do nad wielu wolontariu-
szy, więc już dziękuję wszystkim niosą-
cym pomoc – mówi Tomasz Żak.                                                                

 n Fot. Jacek Dyrlaga

Decyzją Burmistrza Andrychowa Tomasza Żaka, obywatele Ukrainy, w miesiącach marzec-kwiecień, mogą ko-
rzystać z nieodpłatnych przejazdów komunikacją gminną. Podczas przejazdu wystarczy okazać paszport Ukrainy 
albo inny dokument potwierdzający obywatelstwo.

Pomagamy!

Bezpłatna komunikacja dla obywateli Ukrainy

Ostatni weekend lutego zdominował jeden temat: wojna w Ukrainie, uchodźcy i pomoc. Pierwsi uciekinierzy do-
tarli do Andrychowa już w piątek, 25 lutego, to głównie matki z dziećmi. Zostały ulokowane w hostelu Ośrodka 
Pomocy Społecznej, ale też w Zagórniku. Wiele innych osób z Ukrainy przyjęli też do swoich domów mieszkańcy 
gminy. Na ten czas – 28 lutego – mówiło się o około 300 osobach.

W budynku poczekalni przy 
dworcu autobusowym od 28 
lutego działa punkt informa-
cyjny dla Ukraińców.

Ми з вами! My z Wami!

Na budnku magistratu obok flag polskiej, Unii Europejskiej i andrychowskiej 
zawisła także ukraińska
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Na sesji Rady Miejskiej w Andrychowie, 24 lutego, przyjęto oświadczenie w sprawie napaści Federacji Rosyjskiej 
na Ukrainę. Pełny tekst przytaczamy poniżej.

Andrychów – 24 lutego 2022 roku

Rada Miejska w Andrychowie, reprezentując społeczność całej naszej gminy, potępia barbarzyński atak Rosji na Ukrainę. Ślemy do naszych przyjaciół w zaprzyjaźnionym 
Storożyńcu i Izium oraz do wszystkich obywateli Niepodległej Ukrainy wyrazy wsparcia i gotowości do pełnej pomocy. Jesteśmy z Wami!
Tak jak cała Polska jednoznacznie potępiamy rosyjską agresję i naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Głęboki niepokój budzą w nas najnowsze donie-
sienia z frontu oraz przykłady militarnej przemocy.
Rosyjski agresor łamie wszelkie standardy prawa międzynarodowego, odmawia narodowi ukraińskiemu prawa do samostanowienia i poczucia własnej, odrębnej narodowości. 
Prezydent Putin chce wymazać z mapy Europy niezawisłe państwo, a Ukraińców przemianować na Rosjan. W historii podobnych zbrodni dopuszczali się Stalin i Hitler. Mu-
simy zrobić wszystko, aby powstrzymać taki powrót do koszmarów przeszłości.
Dlatego wyrażamy nadzieję, że cały wolny świat stanie w obronie Ukrainy! Apelujemy do przywódców naszego kraju, a także Europy i Ameryki, by podjęli wszelkie kroki 
przeciwko tej agresji. Jeśli dziś tego nie zrobimy, jutro ten moskiewski dyktator wyciągnie ręce po inne kraje. Zrobi to, bo chce odbudować sowieckie imperium ze wszystkimi jego 
wasalami. My, Polacy po drugiej wojnie światowej przez blisko pół wieku byliśmy pod protektoratem sowieckim. Wiemy, czym jest „przyjaźń”, jaką mogą nam zadeklarować 
Rosjanie.
Dziś Ukraina, jutro Gruzja, a potem Litwa, Łotwa, Estonia, Słowcja, Rumunia, Bułgaria… i Polska. To nie jest tylko wojna Ukrainy o jej wolność, to jest wojna całego wolnego 
świata o wolność całej Europy i innych części globu. Dlatego tak gorąco popieramy dziś Ukrainę w jej walce o prawo do samodzielnego istnienia, bo dotyczy nas wszystkich.
Historia już nas Europejczyków nauczyła, czym jest ustępowanie tyranom, czym są kompromisy podpisywane ze strachu, jak choćby w Monachium, gdy wolny świat sprzedał 
Hitlerowi Czechosłowację. Winston Churchill powiedział, że można się podnieść po najgorszej klęsce, ale nie sposób tego zrobić po kapitulacji. Ukraina jest dziś w takiej właśnie 
sytuacji. Potrzebuje wsparcia i pomocy, a także solidarności wolnego świata.
Dlatego ślemy do wszystkich obywateli wolnej Ukrainy wyrazy wsparcia i deklarację pomocy, jakiej przyjaciel przyjacielowi może udzielić w potrzebie. Pamiętajcie, że nasze 
drzwi są dla Was otwarte. Obyście jednak nie musieli opuszczać swojej ojczyzny.
Bracia Ukraińcy, jesteśmy z Wami!

Oświadczenie Rady Miejskiej w Andrychowie w związku 
z agresją Rosji przeciwko Ukrainie

Wyruszyli w sobotę 26 lutego, 
wrócili następnego dnia rano.  
- Fundacja pomogła nam w znale-
zieniu miejsca, gdzie mogliśmy te 
dary dostarczyć – mówi Michał 
Adamus, jeden z inicjatorów 
wyjazdu. - Pojechaliśmy na dzie-
więć samochodów tj. sześć busów  
i trzy samochody osobowe. Zawieź-
liśmy odzież, żywność oraz środki 
higieniczne. Wszystko to po przeła-
dowaniu do tira trafiło na Ukrainę. 
Członkowie tej swoistej wyprawy 
zamierzali też zabrać (oczywiście za 
darmo) ze sobą chętnych Ukraińców. 
Okazało się jednak, iż wszyscy, któ-
rzy przekroczyli polską granicę maja 
zapewniony transport i opiekę.

jd   Fot. Michał Adamus 

Pojechali z darami dla Ukraińców
Grupa znajomych z Kęt i Andrychowa zawiozła do Prze-
myśla dary dla Ukraińców. Stało się to we współpracy  
z Fundacją „Gotowi do działania”.

Ми з вами! My z Wami!
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Od wójta Spytkowic Mariusza Krystiana do-
wiedzieliśmy się, iż inicjatorem utworzenia 
takiego połączenia jest burmistrz Zatora Ma-
riusz Makuch. Linia będzie dofinansowana 
z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej. Do tej 
pory autobusy czy busy nie jeździły bezpo-
średnio do Spytkowic. Tam raczej docierało 
się pociągami przez Wadowice. Teraz nie jest 
to możliwe, gdyż ta trasa kolejowa już nie ist-
nieje. Od pewnego czasu nie ma też połącze-
nia do Zatora. Dawniej autobusy PKS takie 
kursy wykonywały z placu Mickiewicza za 
zatorski Rynek. Potem zastąpiły je busy prze-
woźników prywatnych, ale i to się skończyło. 
Jak dowiedzieliśmy się od sekretarza gminy 
Zator Piotra Domagały, organizacją nowej 
linii zajmie się samorząd wojewódzki, któ-
ry przeprowadzi przetarg na operatora czyli 
wykonawcę usługi. Autobusy pojawią się 
najprawdopodobniej na tej trasie na początku 
marca. Całość będzie dofinansowana z bu-
dżetu państwa ze wspomnianego Funduszu, 
ale dołoży do tego także gmina Zator. A skąd 
inicjatywa? - Linia uruchamiana jest w miejscach, 
gdzie nie ma zbiorowego transportu publiczne-
go – mówi Piotr Domagała. - U nas wycofał się 
przewoźnik obsługujący połączenie Zatora ze Spyt-
kowicami przez Smolice. Mieszkańcy przez to nie 
mogli dojechać nie tylko do Zatora, ale także dalej do 
Oświęcimia czy Wadowic. Rada Sołecka zwróciła się 
do burmistrza o podjęcie działań. A druga część trasy 
czyli do Andrychowa też nie jest obsługiwana. Kursy 
andrychowskie z tego co wiem kończą się w Gierał-
towicach. Nowa linia skomunikuje po naszej stronie 
Łowiczki i Bugaj z Andrychowem i Zatorem. 

jd

Autobusem przez 
Zator do Spytkowic
Sejmik wojewódzki podjął uchwa-
łę umożliwiającą uruchomienie linii 
autobusowej między Andrychowem 
a Spytkowicami. Kursy odbywać się 
będą przez Zator.

Burmistrz Tomasz Żak dziękował przedsta-
wicielom firmy PUHT WIKOS FRESH – pre-
zesowi Michałowi Strzelcowi i kierownikowi 
inwestycji Grzegorzowi Wyżyckiemu – za 
sprawne i solidne wykonanie prac. Kierownik 
Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Urzędu 
Miejskiego Szymon Wnęczak chwalił firmę 
za jakość. Przypomniał, iż przedsiębiorstwo 
to wykonywało wcześniej na terenie Andry-
chowa parking przy Szkole Podstawowej nr 
2 oraz przeprowadziło roboty na ulicy Da-
szyńskiego. Ciepłe słowa goście usłyszeli z ust 
inspektor Urszuli Siekierskiej, która z ramie-
nia Urzędu Miejskiego nadzorowała przedsięwzięcie na Olszynach. Podczas spotkania poin-
formowano, że II etap będzie kosztował około 4 milionów złotych. Jak podkreślił burmistrz, 
prace mogłyby się rozpocząć już, ale trzeba poczekać na obiecane pieniądze z Polskiego Ładu.

jd  Fot. Jacek Dyrlaga 

Olszyny po pierwszym etapie

16 lutego w Urzędzie Miejskim podsumowano I etap rewitalizacji osiedla 
Olszyny. Ta część inwestycji kosztowała około 4,7 mln złotych.

Sytuacja wyglądała drama-
tycznie – na placu przed remi-
zą znajdowały się fragmenty 
blachy dachowej wraz z wy-
rwanymi mocowaniami, które 
z każdym podmuchem wiatru 
niekontrolowanie biegały we 
wszystkie strony. Nad wejściem 
znajdował się naderwany frag-
ment blachy, uniemożliwiając 
bezpieczne wejście do remizy. 
Funkcja zdalnego wyłączenia 
alarmu oraz otworzenia drzwi 
garażowych pozwoliła na 
w miarę bezpieczne wejście na 
teren garażu celem przygotowania się do działań. Fizyczna możliwość wyjazdu zastępów ce-
lem wykonania oświetlenia nastąpiła dopiero po uprzątnięciu zalegających elementów dachu. 
Równocześnie w bezpieczne miejsce przetransportowano karetkę Pomocy Maltańskiej-Mal-
tańska Służba Medyczna oddział Andrychów, która stacjonuje przed naszą remizą. Dzięki 
pomocy strażaków z JRG Andrychów udało się sprawnie, a przede wszystkim bezpiecznie 
usunąć niebezpieczne elementy poszycia oraz zabezpieczyć te fragmenty, które do tego jesz-
cze się nadawały. Skuteczna i szybka organizacja pracy była możliwa m.in. dzięki ogromne-
mu zaangażowaniu wszystkich strażaków. Znacznikiem zaangażowania możne być fakt, że 
strażacy celem przyśpieszenia prac związanych z zabezpieczaniem dachu dostarczyli i uży-
czyli prywatny sprzęt w postaci wkrętarek. Duże elementy zostały zabezpieczone z wykorzy-
staniem specjalistycznego sprzętu firmy Lach Bud. W wyniku tego zdarzenia złamany został 
maszt flagowy, który nie nadaje się już do dalszego bezpiecznego użytkowania, wyrwana zo-
stała antena do selektywnego alarmowania, uszkodzeniu uległy: brama garażowa, elewacja, 
zerwany został kabel telekomunikacyjny oraz naruszony światłowód, a także pojazdy znajdu-
jące się na parkingu.

Źródło: OSP w Sułkowicach-Łęgu

Zerwana część dachu Wiejskiego Domu 
Kultury w Sułkowicach-Łęgu

Kilkanaście minut po północy (16/17.02.2022) uruchomiła się syrena a na 
telefony strażaków dotarło niepokojąco brzmiące zgłoszenie – relacjonują 
strażacy z Sułkowic-Łęgu. Po dojeździe do remizy okazało się, że silny wiatr 
w znacznym stopniu uszkodził poszycie dachu Wiejskiego Domu Kultury 
w Sułkowicach-Łęgu nad częścią, w której znajduje się remiza.

Andrychów otrzymał dofinansowanie na 
drogę, która połączy ulicę Krakowską z Prze-
mysłową. Będzie poprowadzona poniżej Ga-
lerii Andrychów. Przyznana dotacja wynosi 
ponad 2 miliony 300 tysięcy złotych. Całkowi-
ta wartość inwestycji to ponad 3 mln 600 tys. 
zł. Do Małopolski trafi pula prawie 203 mln zł 
na realizację 180 zadań, co da prawie 272 km 
zmodernizowanych dróg. Łącznie z zadania-
mi z listy rezerwowej będzie to kwota pra-
wie 231 zadań przekładających się na prawie  
282 km wyremontowanych odcinków.      red

Andrychów z dotacją
Zatwierdzono listy zadań powiato-
wych i gminnych do dofinansowa-
nia ze środków Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg w ramach naboru 
wniosków na 2022 rok. 
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W całym województwie przewidziano dla 
maku niskomorfinowego łączną powierzch-
nię 28,75 ha. Uprawa ma służyć wyłącznie 
celom spożywczym i nasienniczym, a skupu 
dokonują jedynie podmioty uprawnione, po-
siadające zezwolenie marszałka województwa 
małopolskiego. Mak nie jest i nie będzie w tym 
roku siany w gminie Andrychów ani w powie-
cie wadowickim. Tym zajmą się plantatorzy ze 
wschodniej i południowej części województwa. 
Inaczej ma się rzecz z konopią włóknistą. Limit 
dla całej Małopolski to 463,79 ha. Dla gminy 
Andrychów odpowiednio 2 ha, sąsiedniej gmi-
ny Wieprz – 1 ha, a największy „przydział” 
w naszym powiecie ma wadowicka gmina, bo 
aż 16,5 ha, a tuż po niej jest Stryszów z 12 hek-
tarami. W powiecie oświęcimskim za zagłębie 
konopcznane można uznać gminę Kęty, która 
uzyskała pozwolenie na 9 hektarów. Roślina 
ta jest przeznaczona wyłącznie na potrzeby 
przemysłu włókienniczego, chemicznego, ce-
lulozowo-papierniczego, spożywczego, ko-
smetycznego, farmaceutycznego, materiałów 
budowlanych oraz nasiennictwa.

jd

Ile maku, ile konopi

Samorząd wojewódzki ustalił dla 
Małopolski i poszczególnych gmin 
limity upraw maku niskomorfino-
wego oraz konopi włóknistej nazy-
wanej też uprawną lub siewną. 

Zwiększono, i to jednogłośnie, o 2 miliony złotych kwoty na budowę sali sportowej przy LO, 
co pozwoli na dostosowanie wielkości środków finansowych w budżecie powiatu do cen ryn-
kowych w branży budowlanej. Dla andrychowskiego liceum zarezerwowano jeszcze kwotę 
175 tysięcy złotych na przebudowę schodów zewnętrznych.
Skarbnik powiatu Maria Warchoł wyjaśniła, iż pieniądze „nadwyżkowe” pochodzą ze środ-
ków pozostałych w budżecie z ubiegłego roku. Budowa sali będzie finansowana nie tylko ze 
środków własnych powiatu, ale także z kilku źródeł zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej, 
Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Ministerstwa Sportu, a także z kredytu. Całko-
wity koszt to 16,2 mln zł. Radny Tadeusz Sabat stwierdził, iż Zarząd Powiatu w Wadowicach 
spóźnił się z decyzjami w sprawie inwestycji (także sali przy wadowickim „Mechaniku” ) o co 
najmniej pół roku, przez co będzie drożej.
O szczegółach budowy obu hal w Andrychowie i Wadowicach mówił członek Zarządu Po-
wiatu Mirosław Sordyl. Powstanie ładny, okazały budynek z przewiązką użytkową. Hala 
będzie o rozmiarach 48 m x 45 m. Przewidziano podjazdy dla niepełnosprawnych. Zaplano-
wano także instalacje fotowoltaiczne. Nie tylko powstanie sam obiekt, ale również ponad dwa-
dzieścia miejsc parkingowych. Sala wadowicka będzie nieco mniejsza, bez przewiązki, tyle że 
zostanie w niej urządzona ścianka wspinaczkowa, czego nie zaplanowano w Andrychowie.

jd Wizualizacja: Starostwo Powiatowe w Wadowicach

Zapadły ważne decyzje dla andrychowskiego LO

10 lutego przed południem odbyła się sesja Rady Powiatu w Wadowicach. 
Rozstrzygano o wyasygnowaniu dodatkowych pieniędzy na dwie inwestycje 
w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie.

Wkrótce ma się zmienić miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego dla Sułko-
wic. Zmiany mają objąć oba sołectwa: Bo-
lęcina i Łęg. Decyzja radnych jeszcze w tej 
sprawie nie zapadła. Ogłoszenie dotyczące 
zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla Sułkowic powinno się 
pojawić przed wakacjami.                                  rf

Plan zagospodarowania 
przestrzennego dla Sułkowic 
w przygotowaniu

Budki wykonali 
więźniowie w ra-
mach programu 
resocjalizacyj-
nego „Tworząc 
dobro”, realizo-
wanego w Za-
kładzie Karnym 
w Wadowicach. 
W akcję zaanga-
żował się także 
przyrodnik Jan 
Zieliński, który 
oprowadzał mło-
dzież po Pańskiej 
Górze. 

rf Fot. ZHP

Nowe budki dla ptaków
Zgodnie z zapowiedziami, w sobotę 12 lutego andrychowscy harcerze z Hufca 
ZHP wspólnie z działkowiczami spod Pańskiej Góry rozwiesili budki dla ptaków 
pozyskane z Zakładu Karnego w Wadowicach. Trzydzieści małych domków po-
jawiło się w okolicach ogródków działkowych i Stawu Anteckiego.

REKLAMA
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Dokument przyjęty przez samorząd powiatowy jest bardzo ogólny. Nie ma w nim szczegóło-
wego harmonogramu działań, ani konkretnych kwot. Jedynie rzut oka na tegoroczny budżet po-
wiatu wskazuje, że na ochronę zabytków zarezerwowano bardzo skromną kwotę 30 tysięcy zło-
tych z przeznaczeniem na dotacje, dla jak to określono „podmiotów zewnętrznych”. Niemniej 
jednak „Program”, to interesujący materiał poglądowy. Wymieniono w nim wszystkie zabytki 
powiatu wadowickiego. Jeśli chodzi o gminę andrychowską, to najwyższej ochronie podlega 
dziewięć obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskie-
go. W mieście są to: układ urbanistyczny centrum miasta, kościół  Św. Macieja, cmentarz ży-
dowski, pałac Bobrowskich wraz z parkiem i stawem oraz dom podcieniowy przeniesiony z ul. 
Beskidzkiej na ul. Garncarską. W Inwałdzie to z kolei zespół sakralny pw. Narodzenia NMP i ze-
spół dworsko-pałacowy. W Rzykach kościół i otoczenie, a w Zagórniku kaplica Św. Bartłomieja. 
W wojewódzkim rejestrze „B” znajduje się andrychowska kapliczka słupowa z figurą Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem. Nie podano jednak jej dokładnej lokalizacji.
W sumie na terenie Andrychowa znajduje się 150 obiektów chronionych, w Brzezince – 13, 
w Inwałdzie – 29, Roczynach – 18, Rzykach – 10, Sułkowicach – 23, Targanicach Dolnych – 1, 
Targanicach – 20 i Zagórniku – 7.

jd  Fot. Jacek Dyrlaga

Sporo zabytków w naszej gminie
Na ostatniej sesji Rada Powiatu w Wadowicach uchwaliła program opieki nad zabytkami na lata 2022 – 2025. 
W gminie Andrychów znajduje się bez mała aż 270 obiektów historycznych prawnie chronionych. 

Premiera obrazu planowana jest na kwiecień 2024 
roku. To odległa data, ale po filmie „Z nurtem ży-
cia”, już wiadomo, że będzie na co czekać. 
Film przyrodniczo-dokumentalny „Szepty 
Lasu” to ekscytująca podróż w dziewicze za-
kątki magicznego świata pełnego tajemnic skry-
wanych w korze wiekowych drzew, miękkości 
wilgotnego mchu, szemrzącym, chłodnym stru-
mieniu, czy pomrukach dzikich zwierząt. To 
opowieść widziana oczami wyjątkowych miesz-
kańców unikalnego prastarego lasu – niedźwie-
dzia, rysia i wilka, których losy splatają się na 
górskim szlaku. Poznamy ich w sytuacjach  sta-
wiania czoła codziennym trudnościom związanym z przetrwaniem i wychowaniem młodych, podporządkowanym cykliczności pór roku. 
Głosem Krystyny Czubówny opowiedzą nam swoje niesamowite, pełne emocji historie na tle przepięknego, obfitującego w różnorodne gatun-
ki flory i fauny miejsca – pradawnego, baśniowego, gęstego Lasu.              rf Fot. materiały prasowe

Szepty Lasu. Wilk, ryś i niedźwiedź
Za pomocą obrazów, narracji, dźwięków i muzyki chcemy zabrać widza w sentymentalną, emocjonalną podróż – tak film 
„Szepty Lasu” opisywany jest przez jego twórców, czyli Krzysztofa Sarapatę i Tomasza Kotasia z Wadowic, którzy 
w lutym gościli w studiu Radia Andrychów.

W rejestrze zabytków widnieje staw 
jako element kompleksu pałacowo–
parkowego w Andrychowie.

REKLAMA
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Jak informuje nas członek Zarządu Beskidzkiej Grupy GOPR i zarazem kierownik Sekcji Ope-
racyjnej Wadowice Piotr Asman: - Rok 2021 był okresem stosunkowo spokojnym, jeśli chodzi o nasz 
rejon działania, czyli pasmo Leskowca i Łamanej Skały. Widać to szczególnie w zestawieniu z latami 
2018 – 2019. GOPR w naszym regionie prowadzi dwa typy działań. Pierwsze są związane 
z wypadkami górskimi, całorocznymi, związanymi z turystyką kwalifikowaną pieszą czy 
rowerową. Drugie to ratownictwo narciarskie, czyli w naszym regionie dotyczy to ośrodka 
„Czarny Groń”. W 2021 roku doszło do mniejszej liczby wypadków na tym stoku. Może się to 
wiązać, jak podkreśla Piotr Asman, z przerwami w pracy ośrodka spowodowanymi pande-
mią koronawirusa. Od 1 lutego (w styczniu stok był zamknięty) do 31 grudnia 2021 r. doszło 
59 niebezpiecznych zdarzeń z udziałem narciarzy.
Natomiast jeśli chodzi o wypadki związane z turystyką całoroczną, to w ubiegłym roku w pa-
śmie Leskowca i Łamanej Skały doszło „tylko” do 17 zdarzeń wymagających zaangażowania 
ratowników GOPR. Działania takie dzielą się, jak informuje Piotr Asman, na trzy podkatego-
rie: wyprawy, akcje, interwencje. We wspomnianym okresie doszło tylko do jednej wyprawy 
poszukiwawczej. - Niestety, osoba, którą poszukiwaliśmy została znaleziona nieżywa – wspomina 
nasz rozmówca. Goprowcy z sekcji Wadowice, którzy, przypominamy, mają swoją stację ra-
tunkową powyżej schroniska „Leskowiec”, uczestniczyli ponadto w 11 akcjach czyli w takich 
zdarzeniach, które wymagają przetransportowania osoby czy osób z miejsc wypadków. Było 
też 5 przypadków interwencji. Są to sytuacje, gdy turysta uległ drobnej kontuzji, po udzieleniu 
pomocy sam był w stanie wrócić czy zejść z góry. W sumie, jak wynika z dokumentów GOPR, 
ogólnie liczba wypadków w 2021 r. zmalała o 40 proc. w stosunku do lat poprzednich. Zmie-
niają się natomiast proporcje wśród poszkodowanych. Kiedyś dominowali turyści piesi nad 
rowerzystami. Teraz to jest po połowie.
Pierwsze tygodnie 2022 roku nie przyniosły zmiany trendów. Skala zdarzeń utrzymuje się 
mniej więcej na podobnym, niskim poziomie jak w roku ubiegłym. Dotyczy to zwłaszcza 
„Czarnego Gronia”. To nie oznacza, że zniknęli ze stoku miłośnicy brawury albo tacy, którzy 
przeceniają swoje umiejętności i samodzielnie, bez przygotowania, korzystają z uroków białe-
go szaleństwa. Natomiast turystyka piesza czy rowerowa dopiero rozwinie się od wiosny i to 
będzie lepszy czas na dokładniejsze porównania rok do roku. - W tym roku braliśmy już udział 
w poszukiwaniu osoby zaginionej – dodaje Piotr Asman. - Działania prowadziliśmy w rejonie Jawor-
nicy i niestety mieliśmy do czynienia z przypadkiem śmiertelnym młodego człowieka. 

jd

Mniej wypadków w paśmie 
Leskowca i Łamanej Skały, ale...

Poprawiła się sytuacja w zakresie bezpieczeństwa we wschodniej części Be-
skidu Małego. Ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowe-
go w ubiegłym roku i na początku obecnego podejmowali mniej interwencji 
niż w latach poprzednich. Niestety doszło do przypadku  śmierci osoby.

W ramach tych działań przez cały tydzień 
(14.02-18.02) przedstawiciele Szkoły Podsta-
wowej Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w An-
drychowie wraz z Misiem Tulisiem, odwie-
dzili przedszkola nr: 2, 3, 4, a także Parafialne 
Przedszkole im. Jana Pawła II i Prywatne 
Przedszkole „Dzieci świata”. W ramach od-
wiedzin zabrali dzieci na wirtualny spacer 
po szkole oraz opowiadali, co ciekawego się  
w niej dzieje. Będąc w przedszkolach za po-
mocą aplikacji MEET oraz kamery szeroko-
kątnej, łączyli się ze szkołą, aby zaprezento-
wać dzieciom na żywo różnorodne zajęcia: 
edukacja poprzez szachy, język angielski, 
projekt „Emocja”, edukacja artystyczna, 
a także urodziny szkolnego patrona - Mi-
kołaja Kopernika. To tylko niektóre z zajęć, 
przeprowadzonych w ramach „Tygodnia 
z Czwórką”. Za sprawą technologii dzieciaki 
miały szansę zadać pytania kolegom, kole-
żankom po drugiej stronie. Na koniec dzieci 
otrzymały drobne upominki oraz ulotkę z za-
planowanymi działaniami na najbliższy rok 
szkolny.
Wszystkim przedszkolom dziękujemy za cie-
płe przyjęcie i gościnę. Serdecznie Was zapra-
szamy do nas! W Szkole Podstawowej Nr 4 
odbędą się dni otwarte. Więcej informacji na 
naszej internetowej stronie szkoły (sp4andry-
chow.edu.pl) oraz szkolnym FB.
Zapraszamy na stronę internetową placówki, 
gdzie dostępna jest prezentacja oraz wirtualny 
spacer po placówce.

Materiał nadesłany przez SP 4 
(Marta Paczyńska) 

Tydzień z andrychowską 
„Czwórką”

Były to działania skierowane do 
dzieci sześcioletnich, które w przy-
szłym roku szkolnym rozpoczną na-
ukę w szkole podstawowej.

Czynności rozpoczęli policjanci z małopolski, którzy zareagowali na zgłoszenie i próbowali 
zatrzymać do kontroli skradzione Audi A3. Uciekinier łamiąc wszystkie przepisy ruchu dro-
gowego wjechał na teren woj. śląskiego i uciekał przez Czaniec, Kobiernice, Bujaków i Kozy. 
W tzw. międzyczasie porzucił skradzione Audi i ukradł kolejny pojazd – Fiata Linea. Nie wia-
domo dlaczego po chwili porzucił poczciwą Lineę i przesiadł się do kolejnego Fiata, tym ra-
zem model Panda w kolorze czarnym. Być może chciał w ten sposób zmylić policjantów, ale 
oni nie dali się przechytrzyć.
Trwający kilkanaście minut pościg zakończył się w Czańcu na ul. Zielonej. Doszło do uszko-
dzenia nieoznakowanego radiowozu. Żaden z policjantów nie odniósł poważnych obrażeń. 
Nic się nie stało także podróżującym skradzionymi pojazdami, którzy zostali wyrzuceni zza 
kierownicy swoich samochodów. Sprawca został obezwładniony i zatrzymany. Trwają czyn-
ności śledcze. 

Źródło: bielskiedrogi.pl

Policyjny pościg za złodziejem
We wtorek, 8 lutego po godzinie 13.00 policjanci z dwóch województw 
prowadzili pościg za mężczyzną, który wyjątkowo przebiegle próbował 
„zgubić ogon”. W trakcie ucieczki trzykrotnie zmieniał samochody. Został 
zatrzymany i obezwładniony w Czańcu – przekazuje portal bielskiedrogi.pl
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W numerze szereg ciekawych artykułów, 
a wśród nich m.in. wyjaśnienie okoliczności 
śmierci kapitana Hallera w roku 1919, w wal-
kach o Zaolzie i opis powstania w roku 1929 
obozu Związku Strzeleckiego w Zakrzowie, 
a także komunikat o odkryciu ruin średnio-
wiecznego zamku w Zatorze. 
Czytelników z naszego miasta zainteresuje za-
pewne artykuł o przydługim tytule: „O tym, 
skąd się w mieście tkaczy wzięli metalowcy 
i o tym, co z tego wynikło. Geneza powstania 
przemysłu maszynowego w Andrychowie”, 
napisany przez współpracownika Nowin An-
drychowskich Andrzeja Frysia. W tym mate-
riale opisano paradoksalny rezultat II wojny 
światowej w Andrychowie. Z jednej strony był 
tu bowiem ogrom zniszczeń (np. podpalona 
przez hitlerowców Tkalnia Czeczowiczków), 
a z drugiej miasto zyskało znaczną liczbę fa-

chowców w nieznanych tu dotąd zawodach 
tokarzy, frezerów i szlifierzy, wyuczonych 
w niemieckim przemyśle zbrojeniowym, 
gdzie andrychowianie byli robotnikami przy-
musowymi.
Odciski pieczątek bibliotecznych, reprodu-
kowane na okładce rocznika, są ilustracją do 
artykułu Joanny Pytlowskiej-Bajak „Przykła-Pytlowskiej-Bajak „Przykła-
dy znakowania książek w zbiorach Muzeum 
Miejskiego w Wadowicach”. Zwracają wśród 
nich uwagę pieczątki bibliotek wojskowych 
garnizonu wadowickiego: ta w języku nie-
mieckim biblioteki 56 pułku piechoty, który 
stacjonował w Wadowicach w czasach galicyj-
skich, a także, już po polsku, biblioteki wojsko-
wej 12 pułku piechoty z okresu międzywojen-
nego. 

Red.

Nakładem Wadowickiego Centrum Kultury ukazał się kolejny, 24-ty już rocznik „Wadovian”. Wyróżnia się on większą niż 
zwykle objętością, przekraczającą 300 stron. Tak duża ilość nadesłanych do redakcji materiałów wynika m.in. z tego, że 
„Wadoviana” otrzymały zwiększoną do 40 ilość punktów w ogłoszonym w grudniu wykazie punktowanych czasopism 
naukowych Ministra Edukacji i Nauki. Oznacza to, że autor artykułu zamieszczonego w recenzowanej części rocznika 
może sobie dopisać tyle punktów do swego dorobku naukowego, co – przy ogólnej „punktozie” – jest rzeczą ważną.

Nowy numer przeglądu historyczno-kulturalnego „Wadoviana”

Pracownicy firmy SolBid nakładali nową strukturę na powierzchni sufitów i ścian ko-
ścioła, podjęli prace remontowe zakrystii, przedsionka pod chórem i bocznego wejścia oraz 
rozpoczęli malowanie sufitu kościoła i elementów konstrukcyjnych w kremowo-białym 
kolorze – informuje parafia. Elektrycy wymieniali instalacje pod chórem i szafę 
rozdzielczą w zakrystii wraz z urządzeniami do sterowania oświetleniem. Stola-
rze wymienili drzwi pod chórem, które są wykonane z klejonki dębowej z szybą 
bezpieczną, zespoloną z wzmocnionymi zamkami i zawiasami. 

rf Fot. Robert Fraś

Kościół na osiedlu w remoncie
Kilka tygodni trwały prace remontowe w kościele Parafii św. 
Stanisława w Andrychowie. 

Cieszy mnie to, że w Polsce i na świecie przybywa pasjonatów pszczół. Pszczelarstwo to sposób na realizację 
pasji, stylu życia, czy też pracy zawodowej. Przekrój społeczny ludzi zajmujących się pszczołami jest ogrom-
ny. Świadomość społeczeństwa, że pszczoły są ważne dla naszego ekosystemu jest coraz większa, między in-
nymi dla świata biznesu, który w sposób odpowiedzialny pomaga pszczołom, np. poprzez zakładanie pasiek  
w miastach – mówi Tomasz Łysoń, finalista 19. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku w kategorii 
„Produkcja i usługi”, znajdując się tym samym w pierwszej 5 najlepszych przedsiębiorców w kraju.
Wśród uczestników konkursu EY Przedsiębiorca Roku znajdują się właściciele najlepszych polskich 
firm oraz czołowe autorytety świata biznesu. W skład Jury wchodzą niezależni przedstawiciele firm 
odnoszących sukcesy na globalną skalę. Najlepszy przedsiębiorca wybierany jest na podstawie takich 
kryteriów jak: przedsiębiorczość, strategia, działalność międzynarodowa, innowacyjność oraz relacje 
z pracownikami i otoczeniem. Firma Tomasza Łysonia funkcjonuje na rynku od 27 lat. Produkowany 
przez nią asortyment stanowi obecnie 70% udziału w sprzedaży branżowej na polskim rynku. 

Źródło: Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. z o.o. Sp. K.

Tomasz Łysoń finalistą konkursu EY Przedsiębiorca Roku

Dzięki pasji do pszczół, Tomasz Łysoń zbudował firmę, która podbija obecnie międzynarodowy rynek pszcze-
larski. Smykałka do konstruowania i biznesu okazały się doskonałym zestawieniem. Uznawany za ambasadora 
polskiego pszczelarstwa na świecie, a zarazem przedstawiciela światowego pszczelarstwa w Polsce.
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Ten punkt na gorąco wprowadzono do porząd-
ku obrad na samym początku Sesji, na wniosek 
przewodniczącego Rady Romana Babskiego. 
On też Oświadczenie Rady Miejskiej w An-
drychowie odczytał. My opublikowaliśmy go 
w osobnym materiale na stronie internetowej 
Nowin i Radia, a także w obecnym, lutowym 
wydaniu naszego miesięcznika. Radni jedno-
głośnie przyjęli do porządku wspomnianą de-
klarację, a po jej odczytaniu zgodzono się z jej 
treścią. 
Potem zastępca burmistrza Wojciech Polak od-
czytał sprawozdanie z działalności burmistrza 
w okresie międzysesyjnym. Nikt z radnych nie 
zadał pytań i nie odniósł się do tego sprawoz-
dania. My o wszystkich tych sprawach pisali-
śmy w osobnych publikacjach.
Uchwała wypadła
W dalszej części Rada zajęła się projektami 
uchwał. Pierwszą z nich dotyczyła „określenia 
górnych stawek opłat ponoszonych przez wła-
ścicieli nieruchomości za usługi odbierania od-
padów komunalnych oraz opróżniania zbiorni-
ków bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych na terenie Gminy Andrychów”. Pro-
jekt tej uchwały i uzasadnienie przedstawiła 
Ewa Rohde-Trojan, kierowniczka Wydziału 
Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa. 
Do tego projektu odniósł się Stanisław Prus, 
który jest przewodniczącym Komisji Gospo-
darczej RM. Komisja jednogłośnie była przeciw 
podwyżce ścieków z 86 zł 40 gr za metr sze-
ścienny do 145 zł 80 gr. Stanisław Prus wnio-
skował, aby uchwałę usunąć z porządku i co 
za tym idzie nie głosować podwyżki. Mimo to 
radni opozycji chcieli dyskutować w tej kwestii. 
Krzysztof Kubień przypomniał dyskusję i ar-
gumenty z posiedzenia Komisji Gospodarczej. 
Radni opozycji – mimo chęci wycofania tego 
projektu uchwały – zasypali przewodniczącego 
wnioskami formalnymi. Roman Babski apelo-
wał do radnych, aby zakończyć dyskusję, która 
staje się bezprzedmiotowa, skoro uchwała ma 
być wycofana. I tak na przykład radna Alicja 
Studniarz zgłosiła wniosek, aby dofinansować 
Zakład Gospodarki Komunalnej o kwotę, któ-
rej brakuje i która miała być powodem niedo-
szłej podwyżki. Przewodniczący odrzucił ten 
wniosek, jako niezgodny ze statutem (paragraf 
54 ust. 4). Potem podobny wniosek „formalny” 
zgłosił Krzysztof Kubień. Wreszcie, aby prze-
rwać ten spór, przegłosowano wniosek o usu-
nięcie punktu z porządku obrad. A Roman 
Babski poradził radnym opozycji, aby po tej 
sesji przygotowali projekt uchwały o dofinan-
sowaniu ZGK. I tak udało się zakończyć ostrą 
wymianę zdań, która nie służyła niczemu, bo 
w głosowaniu Rada wycofała ten punkt – 19 
radnych było za usunięciem, a dwie osoby były 
przeciwko.

Inne uchwały
Kolejny projekt uchwały również przedstawi-
ła Ewa Rohde-Trojan, kierowniczka Wydziału 
Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa. 
Uchwała dotyczyła wymagań, jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzy-
skanie zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpły-
wowych i transportu nieczystości ciekłych na 
terenie gminy Andrychów. Rada przyjęła tę 
uchwałę jednogłośnie. 
Podobnie było z następną uchwałą, również 
przedstawiony przez Ewę Rohde-Trojan, a od-
noszącą się do regulaminu finansowania kosz-
tów odbioru, transportu i unieszkodliwienia 
odpadów zawierających azbest.
Potem Rada przyjęła Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy An-
drychów na rok 2022. I ten projekt przedstawiła 
kierowniczka Wydziału Ochrony Środowiska. 
Rada zagłosowała za tą uchwałą.
Potem Andrzej Szafrański, dyrektor Gmin-
nego Zarządu Oświaty przedstawił Radzie 
projekt uchwały na temat ustalenia sieci pu-
blicznych szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Andrychów oraz określenia gra-
nic ich obwodów. I ta uchwała została przyjęta 
bez sporów i dyskusji.
Potem radni zajęli się rozpatrzeniem dwóch pe-
tycji z dni 22 grudnia 2021 r. i z 10 stycznia 2022 r. 
Pierwsza dotyczyła pomysłu części mieszkań-
ców, aby zmienić patrona parku z hrabiego 
Stefana Bobrowskiego na Park im. Romana 
Dmowskiego. Komisja odrzuciła tę petycję. 
Podobnie było w przypadku całej Rady, która 
wniosek ten odrzuciła.   
Tematem drugiej petycji był apel do rządu 
o zmianę ustawy o gospodarce odpadami ko-
munalnymi. Uznano, że Rada Miejska nie jest 
kompetentna w tej sprawie.
Na koniec części poświęconej finansom Skarb-
nik Gminy Dorota Żywioł przedstawiła zmia-
ny w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 

2022 r. A potem zreferowała zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów 
na lata 2022-2031. 19 radnych było za zmiana-
mi, a 2 wstrzymało się od głosu.
Wolne wnioski i oświadczenia
W tej części do głosu zapisało się kilkoro rad-
nych. Jako pierwsza radna Alicja Studniarz 
ponownie zgłosiła wniosek, aby burmistrz 
przygotował uchwałę i dofinansował ZGK, 
żeby nie trzeba było podnosić opłaty za ście-
ki odbierane z szamb. Wniosek radnej poparł 
Krzysztof Kubień. Radna Studniarz odczytała 
też odpowiedź, jaką otrzymała na piśmie po jej 
zapytaniu o ilość wyciętych drzew w obszarze 
Pańskiej Góry. Ewa Rohde-Trojan wyjaśniła, 
że liczby te – a w sumie jest to ok. pół tysiąca 
drzew na Pańskiej Górze, stawie Anteckiego 
i innych miejscach – to liczby zawierające też 
plany i zezwolenia, które nie wszystkie zostały 
zrealizowane. 
Głos zabrał też Andrzej Powroźnik, który 
oświadczył, że głosował przeciwko wycofaniu 
uchwały o wywozie płynnych nieczystości. 
Radny uważa, że lepiej było procedować tę 
uchwałę i ją odrzucić. 
Czesław Rajda w imieniu strażaków odczytał 
podziękowanie strażaków z Andrychowa za 
wsparcie w pozyskaniu samochodu dla OSP 
Andrychów.   
Na koniec sformułowano wreszcie wniosek 
radnej Alicji Studniarz, która wskazała w nim 
źródło sfinansowania dotacji dla ZGK. Radna 
zaproponowała, aby pieniądze na to pochodzi-
ły z rezerwy budżetowej. Skończyło się remi-
sem 10 do 10, więc nie uzyskując tzw. większo-
ści wniosek upadł. 
Sesję zamknęły komunikaty i przypomnienie, 
że następna sesja odbędzie się 24 marca. Nie 
wiadomo jeszcze, czy też będzie miała charak-
ter zdalny, czy Rada spotka się w Sali narad 
Urzędu Miejskiego. Przewodniczący poinfor-
mował wszystkich, że oczekuje na zniesienie 
przez rząd obostrzeń. Jeśli tylko tak się stanie, 
sesje wrócą do trybu stacjonarnego.                  mn

Sesja z deklaracją solidarności z Ukrainą
Kolejna, 42 w tej kadencji Sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbyła się 24 lutego. Poświęcono ją wielu aktual-
nym sprawom, ale też wyrażeniu stanowiska władz Andrychowa w sprawie agresji Rosji na Ukrainę, gdzie nasza 
gmina ma zaprzyjaźnione miasta Storożyniec i Izium. 
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Teraźniejszość
Goszczący w studiu Radia Andrychów pre-
zes AEC Mirosław Nowak podał statystyki 
dotyczące klientów. W sumie Andrychow-
ska Elektrociepłownia ma 155 odbiorców 
ciepła, w tym 72 wspólnoty mieszkaniowe, 
21 budynków użyteczności publicznej (tu 
m.in. szkoły, przedszkola, pływalnia, insty-
tucje kultury), 38 budynków usługowych, 
24 odbiorców przemysłowych. Wzrasta też 
dystrybucja energii elektrycznej. Prócz firm 
działających na terenach dawnych dużych za-
kładów przemysłowych, AEC obsługuje stre-
fę aktywności gospodarczej. Energia mimo 
powrotu do węgla, jest czysta, nie powoduje 
większych zanieczyszczeń powietrza.
- Majątek spółki sięga blisko 4 milionów złotych - 
mówił prezes w rozmowie z naszym kole-
gą redakcyjnym Robertem Frasiem. - W jego 
skład wchodzą dwa zakupione źródła ciepła czyli 
kotły gazowe. Jeden parowy, a drugi wodny. To 
także sieci ciepłownicze oraz elektryczne wraz 
z przyłączami.
Niestety trzeba było zrezygnować z gazu 
i nastąpił powrót do węgla. Problem kierow-
nictwo AEC zauważyło w połowie 2021 roku. 
Ceny gazu szły systematycznie do góry. We 
wrześniu było już wiadomo, że nie da się eks-

ploatować kotłów gazowych. Zaalarmowano 
wojewodę. - Byliśmy pierwszymi, których na 
naszym terenie dotknął problem – stwierdził Mi-
rosław Nowak. - Tu w okolicy mamy kotłownie 
węglowe (nie gazowe), niezbyt przyjazne dla śro-
dowiska. Dzięki wsparciu wojewody udało się 
namówić byłego właściciela elektrociepłowni 
i pieców węglowych do podjęcia współpra-
cy. Wzrosty cen gazu sięgnęły 1000 procent! 
Gdyby pozostać przy tym paliwie, to żaden 
z odbiorców ciepła nie byłby w stanie regu-
lować rachunków. Opłaty wzrosłyby co naj-
mniej 300 procent. Przy powrocie do węgla 
ceny w AEC wzrosły o 40 procent. - Patrząc na 
cały rynek nasze wzrosty cen są stosunkowo nie-
wielkie w porównaniu do innych – dodał prezes.

Plany
Czu uda się wrócić do gazu? - Węgiel jest do-
raźnym rozwiązaniem – przekonywał prezes.  
- Takich systemów grzewczych nie da się utrzymać 
na dłuższą metę. Niektórzy analitycy przypusz-
czają, że do stabilizacji dojdzie w drugiej połowie 
tego roku. Nie należy się jednak spodziewać cen na 
poziomie, którym były czyli nie będzie to 80 – 90 
złotych za jeden megawat energii gazowej. Może 
to być kwota około 200 złotych. Wydaje mi się, że 
taki poziom byłby do przyjęcia. A obecna cena to 

ponad 400 złotych ze wszystkimi składowy-
mi, a na giełdzie ponad 350 zł.
Pierwszy cel AEC to zakup sieci elektrycz-
nych i ciepłowniczych od Towarzystwa Fi-
nansowego Idea Money, który przejął je od 
poprzedniego właściciela prowadzącego 
wcześniej elektrociepłownię. Wszystko jest 
na dobrej drodze. Po wykonaniu tej operacji 
gmina Andrychów musi myśleć o dywersy-
fikacji źródeł ciepła. - Nie da się oprzeć całej pro-
dukcji tylko na jednym źródle, gdyż każda pertur-
bacja na rynku, niezależnie czy dotyczy to węgla 
czy gazu czy jeszcze innego nośnika, może spowo-
dować spore zamieszanie – ostrzega Mirosław 
Nowak. Mowa o gminie, a nie spółce, gdyż 
wszystkie programy w zakresie transforma-
cji energetycznej skierowane są właśnie do 
jednostek administracji samorządowej. Mi-
rosław Nowak podkreśla też, że AEC nie ma 
nic wspólnego z zadłużeniem ECA, która po-
przednio była właścicielem elektrociepłowni. 
Jedynie co łączy obie spółki to fakt dzierża-
wienia części majątku przez Andrychowską 
Elektrociepłownię od Elektrociepłowni An-
drychów. Opłaty wnoszone są nie do właści-
ciela tej drugiej firmy tylko do komornika.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Andrychowska Elektrociepłownia (AEC): 
Teraźniejszość i plany
Firma ta powstała najszybciej jak się dało. Stawką były dostawy ciepła i energii elektrycznej na terenie Andrycho-
wa w sytuacji, gdy podupadała prywatna spółka tym się zajmująca. Opisywaliśmy to już w Nowinach Andrychow-
skich. A jak wygląda teraźniejszość spółki i plany jej rozwoju?
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Utworzenie Straży Miejskiej było ekspery-
mentem, który miał się sprawdzić – albo nie! –  
w pierwszym półroczu, dlatego pierwsi straż-
nicy dostali angaże na sześć miesięcy. Chodzi-
ło nie tylko o to, jak będą wykonywać swoje 
obowiązki, ale przede wszystkim, jaki będzie 
odbiór społeczny ich działań. Natomiast zain-
teresowanie pracą w SM było ogromne – do 
pięciu etatów zgłosiło się aż 34 chętnych. 
Pierwszym komendantem andrychowskiej 
Straży Miejskiej został Wiesław Pyzio, któ-
ry sprawował tę funkcję do 2004 roku. Po 
nim „pełniącym obowiązki komendanta” 
został na trzy lata Jacek Babik. - Pan Jacek 
zasłużył na miano strażnika numer jeden, nie 
tylko dlatego, że pracował od początku powo-
łania Straży Miejskiej – mówi obecny ko-
mendant SM Krzysztof Tokarz. – Niestety 
w ubiegłym roku straciliśmy pana Jacka, zmarł 
na COVID. Był świetnym kolegą, sumien-
nym strażnikiem, osobą ogólnie lubianą. Kil-
kukrotnie pełnił obowiązki komendanta, a po-
tem pomagał każdemu nowemu komendantowi  
w objęciu obowiązków. Mnie również.
Od 2007 roku do 2015 komendantem SM był 
Jan Kajdas, a od jego kadencji na stanowi-
sku tym jest do dzisiaj Krzysztof Tokarz. Pan 
Krzysztof to doświadczony strażnik, który 
przez wiele lat pracował w Brzeszczach, 
gdzie SM kilka lat temu zlikwidowano. Dziś 
Krzysztof Tokarz jest nie tylko komendan-
tem andrychowskiej SM, ale też Prefektem 
Straży Miejskich w całej Małopolsce. 
Początki, jak już wspomnieliśmy były eks-
perymentem i wielką niewiadomą, jak dalej 
potoczą się losy miejskich strażników, czy 
będą naprawdę potrzebni. 

- Na początku był boom w całym kraju, wszę-
dzie tworzono straże – mówi Krzysztof 
Tokarz. – Taką możliwość dawała ustawa  
o Policji Państwowej. Były tam zapisy, że odra-
dzające się samorządy, czyli burmistrzowie i pre-
zydenci mogą tworzyć własne służby porządkowe. 
Potem samorządy zaczęły liczyć koszty i patrząc 
na opinię publiczną kierować się nastrojami.
A nastroje były różne, bo w latach 90. Straże 
miejskie miały małe kompetencje i co za tym 
idzie niewiele zadań. Dlatego likwidowano je, 
jak np. w Jaworznie. Ale w 1998 roku weszła  
w życie ustawa dotycząca tylko straży miej-
skich. 
- To był prawdziwy przełom – mówi Krzysztof 
Tokarz. – Znowu zaczął się boom i straże powra-
cały do łask samorządowców i zyskiwały w opinii 
publicznej. W Jaworznie po czterech latach od 

likwidacji znowu powołano Straż Miejską, i to 
w dwukrotnie większej liczbie strażników. 
W Andrychowie w SM zaczynało pięciu ludzi 
– obecnie jest ich 10 plus komendant. Ale za-
kres obowiązków zwiększył się niewspółmier-
nie do liczy etatów. Pierwsze zadania porząd-
kowe – a pamiętamy strażników głownie jako 
wystawiających mandaty za złe parkowanie 
– wzrosła o takie zadania jak np. interwencje 
związane ze zwierzętami bezpańskimi i dzi-
kimi (30% interwencji) czy ochrona środowi-
ska, w tym monitorowanie dzikich wysypisk  
i ich likwidacja, sprawdzanie czym palimy  
w piecach itd. Do tego w minionych 30 latach 
powstał, rozrósł się i zmodernizował system 
monitoringu wizyjnego. To też służy Straży 
Miejskiej i Policji. Od lat strażnicy zajmują się 
także edukacją dzieci i młodzieży w zakresie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzą 
ponadto wspólne patrole z Policją, a obecnie  
w okresie pandemii dostali nowe zadania i na 
ten czas podlegają komendantom policyjnym, 
aby skoordynować działania. 
Dziś w całej Polsce jest 10 tysięcy strażników 
i stanowią drugą pod względem liczebności 
i zakresu zadań służbę mundurową w kraju. 
Tylko w Andrychowie ilość ich interwencji  
w skali roku wzrosła z kilkudziesięciu do po-
nad dwóch tysięcy. 
W lutym andrychowskiej SM stuknęło rów-
ne 30 lat, ale swoje święto będą mieli dopiero 
29 sierpnia. Wtedy bowiem przypada Święto 
Strażników Miejskich i w tym dniu będą jubi-
leuszowe nagrody i awanse.

Marek Nycz
Fot. NA

Są z nami od 30 lat
W lutym, a dokładnie 1 lutego minęło 30 lat od powołania w Andrychowie Straży Miejskiej. Została utworzona 
przez ówczesnego burmistrza Tadeusza Woźniaka. Na początku strażnicy, a było ich pięciu, nie mieli nawet mun-
durów, a tylko odznaki. Mieli pilnować porządku i spokoju. Dziś ich zadań jest znacznie więcej. Na początku było 
kilkadziesiąt interwencji rocznie, dziś ponad dwa tysiące. 

- Pan Jacek (na zdjęciu, rok 2016) zasłużył na miano strażnika numer jeden, 
nie tylko dlatego, że pracował od początku powołania Straży Miejskiej – mówi  
o nieżyjącym już Jacku Babiku obecny komendant SM Krzysztof Tokarz. 

Komendant Straży Miejskiej w Andrychowie Krzysztof Tokarz
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W Andrychowie można dać dziecku taką 
szansę na dobry piłkarski początek. Na razie 
„tylko”  czterolatkom i ich starszym kolegom. 
Wkrótce, jak zapowiada pochodzący z nasze-
go miasta Seweryn Łysoń z centrali Football 
Academy w Opolu, ma być reaktywowany 
Football Baby Beskid Andrychów. To przed-
sięwzięcie realizowane z myślą o dwu- i trzy-
latkach. Tak więc chłopcy, którzy zaledwie 
kilkanaście miesięcy wcześniej zaczęli cho-
dzić, już podejmą pierwsze w życiu treningi. 
- Trenować można zacząć, gdy stawia się już 
pierwsze kroki – stwierdza Alan Matusiak, 
nauczyciel wychowania fizycznego w SP nr 
4 i zarazem trener andrychowskiej Football 
Academy Beskid Andrychów. - Obserwu-
jemy małe dzieci, które widząc piłkę, starają się 
nią kopać. U nas mamy dedykowany dwulatkom 
i trzylatkom program Football Baby. Dzieci, które 
zaczynały od tego programu i osiągnęły już wiek 
czterech lub pięciu lat, przeszły do szkolenia w ra-
mach Football Academy Beskid Andrychów.
Praca z dwulatkami i trzylatkami jest swoistą 
mieszanką zabawy i ćwiczeń ogólnorozwojo-
wych. Daje ćwiczącemu podwaliny do upra-
wiania praktycznie każdej dyscypliny sporto-
wej. - W tym przypadku, tak naprawdę to rodzic 

jest trenerem – informuje  Alan Matusiak. - To 
właśnie rodzic ćwiczy z dzieckiem. Chłopiec ma 
komfort, że nie zajmuje się nim ktoś obcy. Ma to 
też znaczenie wychowawcze, bo jeśli dziecko wy-
konuje polecenia, ćwicząc, to potem też przenosi 
te nawyki do domu. Za to od czwartego roku ży-
cia następuje już ukierunkowanie na piłkę nożną. 
Wymaga to także dyscypliny i wytrwałości 
od małych adeptów futbolu. Jak podkreśla 
bowiem nasz rozmówca, treningi odbywają 
się dwa razy w tygodniu. A każde takie zaję-
cia, prowadzone w SP nr 4 lub SP nr 5, trwają 
po 90 minut. Grupa składa się z nie więcej niż 
piętnastu osób. Opiekują się nią trener i jego 
asystent. Trwa właśnie nabór uzupełniający, 
by mogła powstać druga grupa czterolatków 
i starszych. Co ważne, Football Academy, 
która jest inicjatywą ogólnopolską, w całym 
kraju opiera się na wspólnych wzorcach tre-
ningowych. Tak więc maluchy z Andrycho-
wa szkolą się w niemal identyczny sposób jak 
ich rówieśnicy w innych podobnych ośrod-
kach. Skrzaty czyli w nomenklaturze Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej zawodnicy do 
szóstego roku życia, uczestniczą już w turnie-
jach. „Nasi” noszą na koszulkach emblemat 
Beskidu i znak akademii. Trenerzy to Alan 
Matusiak oraz Jakub Skrzypiec. A założy-
cielem akademii jest wspomniany Seweryn 

Łysoń. Ćwiczą tu również grupy starsze czyli 
żaki i orliki. W tych kategoriach wiekowych 
wymagania w stosunku do podopiecznych 
wzrastają. Kolejny krok to przejście pod bez-
pośrednie szkolenie Beskidu. 
Warto wspomnieć, iż andrychowska ma do-
brze rozbudowany system motywacyjny dla 
najmłodszych, a więc głównie cztero- i pięcio-
latków. - Nasi zawodnicy po każdym treningu, 
jeśli mieli do niego właściwe podejście i należycie 
ćwiczyli, otrzymują naklejkę, którą mogą przy-
kleić sobie na specjalna tablicę – wyjaśnia Alan 
Matusiak. - Po zebraniu pięćdziesięciu  naklejek 
czyli odbyciu pięćdziesięciu treningów, zawodnik 
dostaje puchar.
Treningi są odpłatne. Koszt to 140 zł miesięcz-
nie. Łatwo policzyć, że za godzinę wychodzi 
niespełna 12 zł. Inny wydatek rodziców, to 
zakup koszulek klubowych, na których są 
wydrukowane imiona małych futbolistów. 
Akademia może pochwalić się ponadto ko-
lorowymi minifolderkami propagującymi 
działalność oraz będącymi swoistymi in-
strukcjami postępowania dla rodziców oraz 
samych podopiecznych.  

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Kilkulatki grają w piłkę
Wielu chłopców i ich ojców jest zapatrzonych na piłkarskie gwiazdy takie jak Lewandowski, Messi, Ronaldo, 
Neymar czy Mbappé. Nawet niektóre kilkulatki zaczynają marzyć o podobnych karierach. Aby te wizje sportowej 
przyszłości realizować, rozpoczynają treningi, i to w bardzo wczesnym wieku.

Grupa cztero- i pięciolatków wraz z trenerami Alanem Matusiakiem 
(po prawej) i Jakubem Skrzypcem

Akademia realizuje interesujący 
program motywacyjny
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Andrychowianin Jan Szydłowski zgodził się 
opowiedzieć o swoich doświadczeniach, by 
pokazać zwłaszcza innym niepełnospraw-
nym lub tym, których spotka podobny los, 
iż można sobie całkiem dobrze radzić w sy-
tuacji, gdy narządy ruchu całkowicie odmó-
wiły posłuszeństwa. A technologie na tyle 
się zmieniają, że nie przeżywa się już takich 
koszmarów jak jeszcze przed kilkunastu 
laty. Istnieją też instytucje, w tym zwłaszcza 
powiatowe centra pomocy rodzinie, które 
wspierają niepełnosprawnych. - Początki były 
bardzo trudne – wspomina Jan Szydłowski. - 
Nie było odpowiednich sprzętów. Wózki inwalidz-

kie ważyły po kilkadziesiąt kilogramów. Człowiek 
połamany musiał się uczyć na tym jeździć. Gdy 
wrócił po rehabilitacji w klinice w Piekarach, 
to brat go wynosił na czwarte piętro miesz-
kania w bloku przy ulicy Lenartowicza. Po 
krótkim czasie udało się zamienić lokum na 
znajdujące się na parterze. Andrychowianin 
nie był i nie jest w stanie chodzić. I tak już 
pozostanie do końca życia. Nigdy od nikogo 
niczego nie oczekiwał. Sam chciał być kowa-
lem swojego losu. Bez innych by sobie jed-
nak nie poradził. Od przyjaciela, który także 
uległ wypadkowi i również przebywał na 
rehabilitacji w Piekarach, a potem przepro-
wadził się do Niemiec, otrzymał używany 
wózek. To był zupełnie inny „pojazd”, od 
tych oferowanych w naszym kraju w latach 
osiemdziesiątych XX wieku. Lżejszy, wy-
godniejszy. Mimo zamieszkania na parterze 
do pokonania było jednak trochę schodów. - 
Przez trzydzieści prawie lat wynosiła mnie żona 
– mówi Jan Szydłowski. Andrychowianin 
ograniczał jednak wychodzenie z mieszka-
nia. Zgodnie bowiem z narzuconą sobie za-
sadą, iż musi sobie radzi sam, znalazł przy 
pomocy szwagra pracę nakładczą wykony-
waną w domu.
Opuszczaniu mieszkania nie sprzyjało także 
otoczenie i warunki zewnętrze. - Chodniki 
były nierówne, w okropnym stanie – przypomi-
na nasz rozmówca. - Wózkiem się nie dało jeź-
dzić. Kupił w końcu auto, fiacika 126p, które 
udało się przystosować tak, by można było 
nim kierować tylko i wyłącznie przy użyciu 
rąk. Wózek inwalidzki żona instalowała na 
dachu „malucha”. Na początku lat dziewięć-
dziesiątych, niestety spółdzielnia zlecająca 
pracę nakładczą przeprowadziła redukcję 
zatrudnienia. W ten sposób Jan Szydłowski 
pozostał bez pracy. Nie poddał się. Nie miał 
zamiaru korzystać z zasiłków i pomocy Po-
wiatowego Urzędu Pracy. Ani jednego dnia 
jego nazwisko nie pojawiło się na liście bez-
robotnych. W końcu był dyplomowanym 

szewcem! W znajdującej się obok piwnic su-
szarni, urządził warsztat szewski. Pracował 
zatem niejako pod mieszkaniem w bloku 
przy ul. Lenarowicza. Płacił do spółdzielni 
mieszkaniowej normalny czynsz za wyna-
jem lokalu.  Wiele osób do dziś wspomina 
kunszt pana Jana, gdy zepsute buty spod 
jego ręki wychodziły jak nowe i trzymały się 
długo. Pamiętają tego szewca na wózku. Nie 
musiał się nigdzie reklamować, ponieważ 
dobra opinia wędrowała od klienta do na-
stępnych osób. A on dwa razy dziennie przy 
pomocy żony pokonywał tą zdawać by się 
mogło pełnosprawnemu łatwą trasę z par-
teru do piwnicy i z powrotem. Bez windy, 
po schodach przez mniej więcej 25 lat. Żona 
radziła sobie, choć mąż bynajmniej piórkiem 
nie był. Stwierdza, że bez żony, która praco-
wała w AZPB „Andropol” i też miała pro-
blemy ze zdrowiem, to wszystko wtedy by 
się nie udało.

W Nowinach Andrychowskich publikowaliśmy cykl materiałów poświęconych rodzinom zastępczym, rodzinnemu 
domowi dziecka i pogotowiu opiekuńczemu, które działają na naszym terenie. Realizowaliśmy to we współpracy 
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach. Tym razem zmieniamy nieco tematykę. Zajmiemy się 
nie problematyką pieczy zastępczej i skrzywdzonych dzieci, a niepełnosprawnymi. Również w jakiś sposób zostali 
oni surowo dotknięci przez los.
Na początek pytamy, na jaką pomoc czy opiekę mogą liczyć. Obszernej odpowiedzi udziela (z uwzględnieniem 
statystyk obejmujących andrychowską gminę) dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach 
Barbara Pindel-Polaszek. Z kolei nasz kolega redakcyjny Jacek Dyrlaga sprawdził, jak to wygląda w praktyce 
u jednego z andrychowskich niepełnosprawnych.

Red.

Życie niepełnosprawnych

Życie po wypadku: Jak było, jak jest
Przed prawie czterdziestu laty przeżył ciężki wypadek. Doszło do złama-
nia kręgosłupa. W pewien sposób świat wywrócił mu się do góry nogami. 
A jednak nie załamał się...

Jednym z udogodnień w mieszka-
niu jest poszerzenie drzwi balkono-
wych, co umożliwia w spokojny wy-
jazd na wózku z pokoju.

Winda schodowa zdecydowanie 
zmieniła komfort życia pana Jana
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Lepsze czasy nastały w momencie, gdy roz-
począł kontakty w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Wadowicach. To dzięki 
tej instytucji poprawiał mu się komfort życia. 
Zaczął się starać o windę. Początkowo sądził, 
że uda się mu ją zainstalować na balkonie, by 
zjeżdżać bezpośrednio przed blok. Pojawiły 
się jednakże przeszkody natury budowla-
nej. Trzeba by było dodatkowych nakładów 
i między innymi wykonać betonowy placyk 
przed balkonem. Udało się natomiast posze-
rzyć drzwi balkonowe. Otrzymał dofinanso-
wanie z PCPR w wysokości 80 proc. nakła-
dów. Jan Szydłowski nie poniechał starań 
w sprawie windy. Szukał rozwiązania, które 
nie przeszkadzałoby sąsiadom z klatki. Zna-
lazł takie schodowe urządzenie za grubo po-
nad 40 tysięcy złotych. Tymczasem przepisy 
pozwalały Powiatowemu Centrum Pomocy 
Rodzinie na dofinansowanie do urządzeń 
najtańszych. - A ja nie mogłem sobie pozwolić 

na windę toporną, przy której walają się kable – 
stwierdza andrychowianin. - W końcu znala-
złem gościa w Rzeszowie produkującego windy 
trochę taniej. Dostałem dofinansowanie z PCPR 
w wysokości 24 tysięcy złotych, a ja dołożyłem 
12 tysięcy. Trzeba było jednak uzyskać zgodę na 
instalację od wszystkich mieszkańców bloku, tak-
że z innych klatek. Udało się. Pan Jan korzysta 
zatem z windy sterowanej pilotem. Łazien-
kę dużo wcześniej dostosowaną miał do po-
trzeb, co uczynił własnym staraniem. PCPR 
dołożył mu natomiast rok temu pieniędzy 
(80 proc. ceny) na zakup dokładki do wózka 
w postaci napędu elektrycznego do wózka. 
W mieszkaniu radzi sobie bez niego, ale in-
staluje go udając się na zewnątrz. A on wła-
snym sumptem wózek co nieco wcześniej 
udoskonalił. Także przeróbki w obecnie po-
siadanym samochodzie są dofinansowane 
przez wadowickie Centrum. Może kierować 
pojazdem bez użycia nóg. 

- Nowi połamańcy, to naprawdę mają inne 
życie niż to co ja miałem na początku – prze-
konuje Jan Szydłowski. - Dostają nawet na 
otwarcie firmy duże dotacje. Ja nie otrzymałem 
ani złotówki. A jakie są teraz wózki! Ważą po 
7 kilogramów, a nie tak jak kiedyś po 35 kg. 
Nasz rozmówca chwali też powstanie 
traktu rowerowego i chodników przy Le-
nartowicza i Włókniarzy. Teraz, jak przy-
znaje, wreszcie może wózkiem z dostawką 
po równym dojechać nawet do centrum 
Andrychowa. Nie brakuje także miejsc do 
parkowania samochodów osób niepełno-
sprawnych. A klientom pana Jana tylko 
żal, że zdecydował się skorzystać z prawa 
do emerytury i wytrawnych szewców mu-
szą szukać gdzie indziej.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga  

Uroczyste podpisanie umowy miało miejsce 
na Zamku w Suchej Beskidzkiej z udziałem 
Łukasza Smółki – Wicemarszałka Wojewódz-
twa Małopolskiego i Iwony Gibas – Członka 
Zarządu Województwa Małopolskiego.
Projekt o łącznej kwocie 2 682 744, 48 zł fi-
nansowany będzie ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na obszarach 
partnerskich LGD powstaną miejsca przy-
jazne dla rowerzystów (łącznie wybudowa-
nych zostanie 41 miejsc) oraz wydane zostaną 
materiały promocyjne.

Źródło: LGD „Wadoviana”

Podpisanie umowy 
na projekt współpracy

18 lutego 2022 roku, LGD „Wado-
viana” wspólnie z LGD „Podbabio-
górze”, Stowarzyszenie LGD „Do-
lina Karpia” i Stowarzyszenie LGD 
„Dolina Soły” podpisali umowę 
z Samorządem Województwa Ma-
łopolskiego na realizację projektu 
współpracy pn.: Rowerowe Podróże 
od Podbabiogórza, przez Wadovianę, 
Dolinę Karpia do Doliny Soły.
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Likwidacja barier, sprzęt i warsztaty
Jednostką organizacyjną powiatu, niosącą 
wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami 
i ich rodzin jest Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wadowicach. Wśród wielu zadań 
realizowanych przez PCPR w tym obszarze 
mieszczą się między innymi dofinansowanie: 
likwidacji barier architektonicznych, technicz-
nych i w komunikowaniu się oraz sprzętu re-
habilitacyjnego. Dodatkowo dofinansowanie 
sprzętu ortopedycznego i turnusów rehabili-
tacyjnych. Zadania te finansowane są ze środ-
ków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Dzięki temu Fun-
duszowi Powiatowe Centrum może dofinan-
sować działalność osób niepełnosprawnych 
w zakresie sportu kultury czy turystyki oraz 
rehabilitacji ruchowej. PCPR ma również swój 
udział w tworzeniu i działalności warsztatów 
terapii zajęciowej, który jako jeden z trzech 
w powiecie, na terenie Andrychowa utworzyła 
Fundacja PROMYCZEK. Kolejnym obszarem 
działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wadowicach jest realizacja pro-
gramów celowych np. „Aktywny Samorząd”, 
który adresowany jest do osób niepełnospraw-
nych wymagających dla codziennego funkcjo-
nowania wózka z napędem elektrycznym lub 
specjalistycznych protez, w których zastoso-
wano nowoczesne rozwiązania techniczne lub 
dostosowania w samochodu. Zwrot czesnego 
dla osób uczących się lub studiujących, pokry-
cie kosztów uzyskania prawa jazdy to również 
część tego Programu. Ponadto można uzyskać 
pokrycie kosztów przedszkola, gdy rodzic 
jest osobą czynną zawodowo i jednocześnie 
z niepełnosprawnością. W ramach tego Pro-
gramu pomoc mogą uzyskać również osoby 
niepełnosprawne, które zostały poszkodowa-
ne w wyniku działania żywiołu (np. zalania, 
wichury) poprzez naprawę sprzętu, który 
uległ wówczas zniszczeniu, a osoba otrzymała 
dofinansowanie na jego zakup.
W 2021 roku z wyżej wymienionych form 
pomocy w gminie Andrychów łącznie sko-
rzystało 511 osób, a kwota wydatkowana na 
ten cel przekroczyła 529 tys. zł. W przypad-
ku gminy Wieprz wsparciem objęto 115 osób 
i wydatkowano prawie 134 tys. złotych.

By było lżej
Należy również podkreślić, że Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie wzbogacając 
swoją ofertę sięga również po środki Fun-

duszu Solidarnościowego, którego celem 
jest ulżenie i ułatwienie codziennego życia 
opiekunom osób niepełnosprawnych jak 
i samym osobom z niepełnosprawnościami. 
Zwraca się przy tym szczególną uwagę, aby 
udzielona pomoc uwzględniała potrzeby 
osób niepełnosprawnych, ale również rodzaj 
niepełnosprawności i wiek osoby. Podstawo-
wym celem udzielanej pomocy jest dążenie do 
stanu, w którym osoby niepełnosprawne będą 
mogły, na ile to możliwe, osiągnąć samodziel-
ność w wielu czynnościach życia codziennego 
lub wykonywały je przy niewielkiej pomocy 
innych osób. W ramach Funduszu Solidarno-
ściowego Powiatowe Centrum w ubiegłym 
roku realizowało dwie formy pomocy. Jedną 
z nich były usługi asystenta w ramach Pro-
gramu Asystent Osobisty Osoby Niepełno-
sprawnej oraz usługi opieki wytchnieniowej 
skierowane głównie do opiekunów osób nie-
pełnosprawnych. Obie te formy realizowały 
organizacje pozarządowe. Kwota sfinanso-
wanych zadań w skali całego powiatu w 2021 
roku wyniosła ok.  220 tyś. zł i zrealizowano 
3983 godziny usług asystenckich dla 22 osób 
niepełnosprawnych oraz 541 godzin usług 
opieki wytchnieniowej dla 34 opiekunów.

Rehabilitacja i wyrównywanie szans
Jak już wyżej wspomniano wiele działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie realizuje przy 
współpracy z organizacjami pozarządowymi 
funkcjonującymi w tym obszarze. Taką for-
mą pomocy jest rehabilitacja osób dorosłych, 
finansowana ze środków PFRON, również 
w miejscu zamieszkania osoby niepełno-
sprawnej, np. gdy osoba jest leżąca. W 2021 
roku przeznaczono na ten cel 150 tys. zł i ob-
jęto rehabilitacją 52 osoby dorosłe z powiatu. 
Przeciętnie każda z tych osób skorzystała z 33 
godzin rehabilitacji. Podobnie jak w latach 
ubiegłych zlecono organizacjom pozarządo-
wym prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych 
dla dzieci i młodzieży, z której skorzystało 39 
dzieci.
Innym programem celowym adresowanym 
do instytucji i organizacji pozarządowych jest 
Program Wyrównywania Różnic Między Re-
gionami III. Dzięki niemu zarówno organiza-
cje jak i instytucje, które zajmują się osobami 
niepełnosprawnymi lub osoby te korzystają 
z ich usług, mogą uzyskać wsparcie w róż-
nych obszarach. Najogólniej rzecz ujmując 

zarówno instytucje służby zdrowia jak i pla-
cówki oświatowe i szkoły mogą uzyskać do-
finansowanie z Programu Wyrównywania 
Różnic Między Regionami III, aby dostoso-
wać swoje obiekty do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Również jednostki samorządu te-
rytorialnego oraz warsztaty terapii zajęciowej 
mogą uzyskać dofinansowanie do zakupu 
pojazdów do przewozu osób niepełnospraw-
nych odpowiednio dostosowanych do tego 
celu. Ostatnio dodanym Modułem w tym 
Programie jest możliwość wsparcia wspólnot 
oraz spółdzielni mieszkaniowych, aby mogły 
dostosować budynki wielorodzinne, których 
są właścicielami do potrzeb mieszkańców 
z niepełnosprawnością. 
W gminie Andrychów...
Z racji tej, że gmina Andrychów jest najwięk-
szą pod względem liczby mieszkańców na 
terenie powiatu wadowickiego, warto wspo-
mnieć, iż pomoc w znaczącej części trafia do 
jej mieszkańców. Odwołując się do danych 
z 2021 roku wśród osób niepełnosprawnych 
zamieszkujących na terenie gminy Andry-
chów najczęściej korzystały z wsparcia osoby 
w przedziale wiekowym powyżej 50 roku 
życia. Jednocześnie zauważa się tendencję 
rosnącą osób niepełnosprawnych korzystają-
cych z pomocy oferowanej przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach.
Dzięki tym działaniom nazywanym rehabi-
litacją społeczną często zauważamy zmiany 
jakie następują w funkcjonowaniu osoby 
z niepełnosprawnością. Zmiany te nie tylko 
dotyczą samej osoby, ale również całej rodzi-
ny, w której osoba ta żyje. Wykonanie podjaz-
du do domu czy zakup schodołazu sprawia, 
że może ona z pomocą lub samodzielnie opu-
ścić swoje mieszkanie, spotkać się ze znajo-
mymi lub realizować swoje zainteresowania. 
Możliwość korzystania ze sprzętu rehabilita-
cyjnego w domu pozwala osobie niepełno-
sprawnej utrzymywać sprawność ruchową 
i nierzadko zapobiegać postępowi choroby. 
Pomoc asystenta jest szczególnie pożądana, 
gdyż jest on przewodnikiem i towarzyszy 
osobie niepełnosprawnej lub jest pomocny 
rodzicowi w opiece nad dzieckiem w róż-
nych sytuacjach społecznych.

Barbara Pindel-Polaszek
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wadowicach

Wspieranie osób niepełnosprawnych
Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie w ciągu ostatnich lat zaczęło odgrywać coraz większe zna-
czenie wśród działań podejmowanych przez administrację publiczną. Warunki życia osób niepełnosprawnych i rodzin 
opiekujących się nimi wpływają nie tylko na kondycję osób doświadczających niepełnosprawności, ale również całą sferę 
życia rodzinnego i zawodowego opiekujących się nimi. Gmina Andrychów, licząca w pierwszej połowie 2021 roku ponad 
43 tys. mieszkańców, stanowiła ponad 1/4 ogółu mieszkańców terenu powiatu wadowickiego. Opierając się na danych 
Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku należy stwierdzić, że prawie co dziesiąta osoba zamieszkująca teren po-
wiatu należała do grupy osób z niepełnosprawnościami. W chwili obecnej nie są jeszcze znane dane z Narodowego Spi-
su Powszechnego z 2021 roku, jednak z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że proporcja ta będzie podobna.
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Nowiny Andrychowskie
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Bartosz Pełka, andrychowianin z pochodzenia, roczynia-
nin z zamieszkania, jest pasjonatem gór. Spędza w nich 
sporo czasu. Zdecydował, że swoje zamiłowania połączy 
z pożyteczną działalnością. Został ratownikiem Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ślubowanie złożył 
jesienią 2021 roku. Jest najmłodszym stażem goprowcem 
należącym do sekcji operacyjnej Wadowice, obejmującej 
swym zasięgiem wschodnią część Beskidu Małego, a więc 
pasma Leskowca i Łamanej Skały. - Zawsze miałem w głowie 
chęć pomagania innym – wspomina Bartosz Pełka. - Jako mały 
chłopak myślałem o służbach mundurowych, strażakach, żołnier-
zach. Od szkoły podstawowej spędzałem sporo czasu w górach, 
zarażony nimi przez rodziców, uprawiałem też sporty narciarskie. 
I w pewnym momencie przyszedł czas, by połączyć przyjemne 
z pożytecznym. 
Od planów do realizacji w przypadku ratownictwa GOPR 
droga jest daleka i niełatwa, trwająca kilka lat. Chęci, zapał 
i dobre intencje to za mało. Roczynianin przekonał się o tym 
na własnej skórze. Na egzaminy pojechał trochę w ciemno, 
nie znając goprowskiej specyfiki. Niepowodzeniem zakoń-
czył pierwszy sprawdzian narciarski. - To zdarza się kandyda-
tom bardzo często – stwierdza Piotr Asman, członek Zarządu 
Beskidzkiej Grupy GOPR i zarazem kierownik sekcji ope-
racyjnej Wadowice. - Nawet dobre umiejętności prezentowane 
na stokach narciarskich nie wystarczają. Trzeba wykazać się jaz-
dą także w terenach, gdzie nie ma odpowiednio przygotowanego 
śniegu. My działamy w różnych warunkach, nie tylko na stokach 
narciarskich. Bartosz Pełka konsekwentnie jednak dążył do 
celu. Podszkolił się narciarsko i egzamin poszedł mu bardzo 
dobrze. Musiał się też wykazać znajomością topografii Be-

Wśród braci spod znaku „Błękitnego Krzyża”
Sporo chodził i chodzi po górach, nie stroni od wspinaczek nawet na wymagające szczyty, także korzysta z zimowych 
atrakcji, zwłaszcza jeździe na snowboardzie. Od lat jednak myślał, by pomagać innym i zaczyna to właśnie realizować.

skidów Zachodnich. A to dopiero po-
czątek! Od tego momentu rozpoczął 
się staż kandydacki trwający dwa lata. 
- Po zdaniu egzaminów musiałem odbyć 
staż na wszystkich stacjach górskich, jakie 
są w Grupie Beskidzkiej GOPR – wspo-
mina Bartosz Pełka. - Było to po jednym 
dyżurze w jednej stacji. Ponadto trzeba 
było odbyć cztery dyżury narciarskie 
przy wyciągach. Potem są kolejne, kil-
kudniowe szkolenia letnie i zimowe. Te 
pierwsze związane są ze wspinaczką, po-
szukiwaniami czy nawet ratownictwem 
jaskiniowym. Te drugie z działalnością 
na stokach narciarskich, jak również na 
przykład z ratownictwem lawinowym. 
Po szkoleniach są egzaminy. Trzeba 
się również wykazać umiejętnościami 
udzielania pomocy przedmedycznej. 
Pełnoprawnym członkiem braci spod 
znaku „Błękitnego Krzyża” staje się po 
złożeniu ślubowania. 
Okres stażu i szkoleń pochłania sporo 
czasu. Ja to zniosła rodzina, zwłasz-
cza, że państwo Pełkowie mają dwój-
kę dzieci ? - Jestem z męża dumna, że 
wstąpił w szeregi GOPR-u – mówi żona 
Aneta. - Przy tym jest sporo wyrzeczeń, 
mamy go mniej w domu, ale możemy 
za to z nim więcej czasu spędzać w gó-
rach. A dzieci, syn i córka, są zachwyco-
ne i mam nadzieję, że gdy dorosną będą 
z działalności taty czerpać doświadcze-
nia. Kilkuletni Filip już zapowiada, że 
w przyszłości zostanie goprowcem 
tak jak tata.
Po włożonym wysiłku w staże, szko-
lenia i egzaminy Bartosz Pełka roz-
począł odpowiedzialną działalność 
ochotniczą. Do końca sezonu narciar-
skiego można go spotkać w Ośrodku 
„Czarny Groń” w Rzykach, a potem 
będzie pełnił co pewien czas dyżury 
weekendowe w Stacji Ratunkowej 
„Leskowiec”. Choć działa dopiero od 
kilku miesięcy, to nie narzeka na brak 
zajęcia. Kontuzje nóg, rąk czy obojczy-
ków będących udziałem niedoświad-
czonych lub brawurowych narciarzy, 
to niemal codzienność. 
Jak podkreśla Piotr Asman wstąpie-
nie w szeregi goprowców wiąże się 
z pewnymi, formalnymi wymogami. 
To między innymi wiek minimum 
18 lat. Pierwszym krokiem jest wy-
pełnienie wniosku znajdującego się 
na stronach GOPR. Następnie trzeba 
znaleźć dwóch goprowców wprowa-
dzających, którzy gwarantują, że kan-
dydat spełnia i spełniać będzie to co 
jest w przesłaniu działalności GOPR. 

Na początek wystarcza świadectwo 
zdrowia od lekarza rodzinnego. Po-
tem, po okresie stażowym potrzebne 
będzie zaświadczenie z przychodni 
medycyny pracy, także w zakresie 
możliwości działań na wysokości czy 
pracy w warunkach nocnych. Inne 
niezbędne wymogi wstępne to m.in. 
umiejętności narciarskie i znajomość 
topografii terenu, bo tego dotyczą eg-
zaminy kwalifikacyjne. W przypadku 
Beskidzkiej Grupy GOPR wiedza to-
pograficzna dotyczy obszaru Beskidu 
Małego, Ślaskiego i Żywieckiego. Po-
myślne przejście egzaminu wstępne-
go to dopiero początek długiej drogi...
Sekcja operacyjna Wadowice GOPR 
ma 28 członków, z tego 20 bierze czyn-
ny udział w działaniach ratowniczych. 
Pozostali (8) to osoby najczęściej star-
sze, po zakończeniu swojej ratowni-
czej misji, służące doświadczeniem.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Tekst przyrzeczenia goprow-
ców:
„Dobrowolnie przyrzekam 
pod słowem honoru, że póki 
zdrów będę, na każde we-
zwanie Naczelnika lub Jego 
Zastępcy - bez względu na 
porę roku, dnia i stan pogo-
dy - stawię się w oznaczonym 
miejscu i godzinie i udam się 
w góry celem niesienia pomo-
cy ludziom jej potrzebującym. 
Postanowienia statutu GOPR 
będę przestrzegał ściśle, pole-
cenia Naczelnika, jego zastęp-
ców, kierowników wypraw  
i akcji będę wykonywał rze-
telnie, pamiętając, że od mego 
postępowania zależy zdrowie 
i życie ludzkie. W pełnej świa-
domości przyjętych na siebie 
trudnych obowiązków i na 
znak dobrej woli, powyższe 
przyrzeczenie przez podanie 
ręki Naczelnikowi potwier-
dzam”.
 
Tekst „Przyrzeczenia Ratowni-
czego”, ułożonego 14 czerwca 
1910 roku przez Mariusza Zaru-
skiego, pozostał do dziś niemal 
w niezmienionej formie.
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lny rozkład jazdy MARZEC/ KWIECIEŃ 2022lne relacje 30. Finał WOŚP!  
Świetne koncerty w andrychowskim MDK

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

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

26 marca (sobota) godz. 16.00 
KABARET NOWAKI „ZA GRANICĄ ŻARTU”
Ceny biletów: 90 zł, 80 zł
Organizator: ESKANDER
Sprzedaż biletów: BIURO MDK w Andrychowie  
Bilety online: www.kultura.andrychow.eu,www.biletyna.pl, 
www.kabaretowebilety.pl, www.kupbilecik.pl 

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!

17 marca – 30 kwietnia (w godz. 8.00 – 15.00)
PASTELE | EWA PARTYKA
Wstęp wolny. Zapraszamy!

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

Telefon: 33 875 47 29

8 marca – 29 kwietnia
RETROSPEKTYWA | GRAFIKA, RYSUNEK,  
MALARSTWO – MAGDA GLANOWSKA
„Retrospektywa” – prezentuje prace artystki pocho-
dzące z dłuższego okresu jej twórczości, kilka po-
chodzi z 2020 roku. Jest tam Frasobliwy Chrystus  
i Jego „impresja” dotycząca m.in. AD 2020 oraz  
czasów współczesnych.
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

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

Telefon: 33 875 12 25

Do 21 marca | OTULONE ŚNIEGIEM...  
JERZY PANEK – FOTOGRAFIE
Wystawa autorstwa JERZEGO PANKA – wielolet-
niego działacza Grupy Twórców MY z Andrychowa. 
Ekspozycja przedstawia zimowe pejzaże Targanic.
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

Wiejski Dom Kultury w Sułkowicach-Łęgu
sulkowice@kultura.andrychow.eu 

Telefon: 33 875 27 45 

Do 29 kwietnia | TCHNIENIA ROZMAITE 
GRAŻYNA SZEFER-FURCZYK – MALARSTWO
Ekspozycja „Tchnienia rozmaite” jest trzecią indy-
widualną wystawą artystki. Prezentowane na niej 
prace powstały w latach: 2020 – 2022.
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

Wiejski Dom Kultury w Inwałdzie
inwald@kultura.andrychow.eu 

Telefon: 33 432 26 12

2 marca – 6 kwietnia
11 SPOJRZEŃ | WYSTAWA MALARSTWA
Przekrojowa wystawa jedenastu kobiet: Małgorzaty 
Wołek, Ewy Sroczyńskiej, Henryki Sordyl, Elżbiety 
Suknarowskiej, Jadwigi Fidzińskiej, Jolanty Brańki, 
Lidii Kowali, Marty Gaworczyk, Barbary Żmudy, 
Barbary Jurczak i Barbary Talar.
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

11 marca (piątek) godz. 17.00
OKIEM KOBIETY | Dzień Kobiet w inwałdzkim WDK
W programie wieczoru: otwarcie Wystawy Ma-
larstwa pt. „11 SPOJRZEŃ” oraz koncert multiin-
strumentalistki MARII TOMICZEK pt. „BO MUZYKA 
JEST KOBIETĄ”.
Wstęp wolny. Zapraszamy!

22 marca (wtorek) godz. 15.00 – 16.30
SCENA – warsztaty teatralne dla dzieci
Warsztaty dla dzieci w wieku 9 – 12 lat poprowadzi 
ANETA LACHENDRO – instruktor i reżyser teatralny 
oraz plastyk; na swoim koncie ma czternaście au-
torskich spektakli; artystka, pedagog z wieloletnim 
doświadczeniem.
Warsztaty bezpłatne. 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!

29 marca (wtorek) godz. 17.00 – 19.00
MAKRAMOWE SPLOTY – warsztaty rękodzieła 
dla młodzieży i dorosłych
Podczas warsztatów poznamy sztukę wiązania 
sznurków bez użycia dodatkowych narzędzi, takich 
jak igły, szydełka i druty. 
Prowadzenie: Barbara Skrzypiec.
Koszt: 30 zł. Uwaga: ilość miejsc ograniczona!
Zapisy do 22 marca 2022 roku. Szczegółowe informacje: 
Świetlica CKiW w Rzykach

Świetlica CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie
bolecina@kultura.andrychow.eu 

Telefon: 33 870 13 64

8 marca (wtorek) godz. 17.00
BABSKA BIESIADA
Spotkanie dla Pań z okazji Dnia Kobiet. Impreza 
współorganizowana z Kołem Gospodyń Wiejskich 
w Sułkowicach-Bolęcinie.
Cena biletu: 20 zł/osoba (w cenie biletu: kawa, herbata, 
naczynia jednorazowe, rezerwacja stolika).
Szczegółowe informacje, zapisy i rezerwacje stolików do 
4 marca 2022 r.: Świetlica CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie

8 marca – 8 kwietnia | Kobieta SENSualna
BARBARA KIERCZAK – MALARSTWO
Związana ze Stowarzyszeniem Grupa Twórców MY 
artystka w swoich obrazach przedstawia „kobietę 
nieoczywistą, która jest różna, złożona w swojej 
naturze, godząca w sobie wiele sprzeczności”.
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

16 marca (środa) godz. 10.30 – 11.15
WYGIBASY – gry i zabawy muzyczno-ruchowe 
dla dzieci w wieku przedszkolnym
Prowadzenie: Sabina Gibas.
Zajęcia bezpłatne. Zapraszamy!

25 marca (piątek) godz. 15.00 – 16.00
WIOSENNE INSPIRACJE – warsztaty rękodzieła 
dla dzieci i młodzieży
Prowadzenie: Sabina Gibas.
Warsztaty bezpłatne. Uwaga: ilość miejsc ograniczona!

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! 

Szczegółowy program imprez,  
informacje o twórcach dostępne  
na www.kultura.andrychow.eu  
Zapraszamy! 

30 stycznia 2022 r. – sala Miejskiego Domu Kultury przygotowana była jak nigdy! Dawno w naszym MDK nie było tak dobrze 
brzmiących koncertów i dedykowanego oświetlenia. Na odnowionej scenie zaprezentowały się grupy: Punktera, SoulTaker  
(w okrojonym składzie), Max Corner Crew i Kraków Street Band. Niestety, pokrzyżowały się plany udziału w koncercie zespołu 
More Than Less oraz soliście grupy SoulTaker.

Wstęp na koncerty połączony był z przekazywaniem datku do 
puszki WOŚP, a w czasie przerw pomiędzy występami zespo-
łów odbyły się licytacje orkiestrowych gadżetów, prowadzone 
przez wolontariuszy z andrychowskiego sztabu WOŚP. Koncerty 
rozpoczęły się życzeniami dobrej zabawy i podziękowaniami od 
andrychowskiego samorządu, złożonymi wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do wspólnych działań na rzecz XXX finału WOŚP  
– słowa te wybrzmiały ze sceny z ust wiceburmistrza Andrychowa 
– Wojciecha Polaka.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w tym roku dla 
okulistyki dziecięcej, aby zapewnić najmłodszemu pokoleniu 
najwyższe standardy diagnostyki i leczenia wzroku. W związku  
z działaniami związanymi z ochroną zdrowia w MDK, andry-
chowski sztab WOŚP #310 mieścił się podczas tegorocznego 
finału w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie. W ramach 
akcji wspierających WOŚP (oprócz koncertów w MDK) w Andry-
chowie odbyły się również I Turniej Siatkówki #AndrychówDla-
WOŚP oraz Turniej Darta dla WOŚP w Restauracji „Sami Swoi” 
oraz wiele innych akcji.

(...) Nie wiemy, czy to długi okres wyczekiwania na wydarzenia 
live, czy też bardzo wysoki poziom prezentowanej przez artystów 
muzyki, czy może znaczący skok jakościowy w oświetleniu kon-
certów i w ich nagłośnieniu, ale tegoroczne występy na scenie 
były po prostu – świetne! Muzycy pokazali nie tylko wokalny  
i instrumentalny pazur, ale również wielkie serce, by w tych trud-
nych czasach dzielić się z publicznością swoim talentem i zaan-
gażowaniem w pomoc potrzebującym. 

Tekst i fot. Jarosław Skupień (fragment relacji)

Andrychowska dęta „stulatka”  
zagrała świątecznie w Targanicach 

W niedzielę (30 stycznia br.) w Wiejskim Domu Kultury w Targani-
cach odbył się Koncert Bożonarodzeniowy w wykonaniu Miejskiej 
Orkiestry Dętej ANDROPOL Andrychów pod dyrekcją Łukasza 
Zaborowskiego. Z Orkiestrą wystąpiły solistki: Elżbieta Walczak, 
Ewa Walczak, Maria Walczak. W programie koncertu, który popro-
wadził Łukasz Zaborowski, znalazły się polskie kolędy i pastorałki, 
najbardziej znane z radia i TV utwory świąteczne oraz wiele innych 
pięknych melodii. Orkiestra zaprezentowała się wyśmienicie, za-
chwycając zgromadzonych gości, a muzyczna uczta minęła zde-
cydowanie za szybko. Nie dziwi zatem, że po zakończeniu nie było 
mowy o tym, aby muzycy zeszli ze sceny… publiczność gromkimi 
owacjami domagała się bisów, dostając w podziękowaniu za tak 
ciepłe przyjęcie jeszcze kilka świątecznych utworów w porywają-
cych aranżacjach...
Był to czwarty, ostatni już występ andrychowskiej orkiestry  
w tym sezonie kolędowym – MOD ANDROPOL Andrychów zapre-
zentowała swój świąteczny program również podczas koncertów:  
w kościele parafialnym w Inwałdzie (2 stycznia 2022), w kościele 
parafialnym w Sułkowicach-Łęgu (8 stycznia 2022) oraz w ko-
ściele pw. św. Stanisława BM w Andrychowie (9 stycznia 2022).

„Andrychów” po kolędzie...
Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Andrychów” – po rocznej przerwie – zaprezentował swój 
kolędowy repertuar na żywo przed publicznością. Kolędy i pastorałki w wykonaniu „ludo-
wych” usłyszeć można było podczas XII Andrychowskiej Wigilii (12 grudnia 2021), a tak-
że przed koncertem Golec uOrkiestry w kościele pw. św. Stanisława BM w Andrychowie  
(30 grudnia 2021). W styczniu br. zespół wystąpił w kościele pw. św. Maksymiliana Męczen-
nika w Oświęcimiu oraz w Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej. Ostatni kolędowy koncert 
wybrzmiał – tradycyjnie już – w kościele pw. św. Macieja w Andrychowie (2 lutego 2022).  
W każdym z tych miejsc muzycy zostali niezwykle ciepło przyjęci, zarówno przez publiczność, 
jak i gospodarzy.
Obecnie zespół przygotowuje się do obchodów jubileuszu 25-lecia działalności, który przypa-
da właśnie w tym roku. Powstaje nowy program taneczno-śpiewaczy, planowane są koncerty 
galowe, plenerowe, wyjazdowe i festiwalowe… Więcej, o tym wszystkim, napiszemy wkrótce!

CKiW w Andrychowie | Świetlica CKiW w Rzykach zaprasza uczniów 
szkół podstawowych i średnich do udziału w I Konkursie Książki Arty-
stycznej „MONOGRAFIE”. Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim 
brać udział dzieci i młodzież z całej Polski. Głównymi celami Konkursu są: 
rozwijanie wrażliwości estetycznej i umiejętności wypowiedzi artystycz-
nej, popularyzacja tematyki z zakresu historii sztuki, upowszechnianie 
wiedzy na temat książki artystycznej oraz prezentacja twórczości dzieci 
i młodzieży. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej,  
w formie książki artystycznej, inspirowanej twórczością wybranego  
artysty lub wybranym dziełem sztuki. Organizator Konkursu pozostawia 
uczestnikom dowolność w doborze technik, materiałów oraz formatu wy-
konywanych prac. Dozwolone jest zastosowanie formy komiksu, powie-
ści graficznej, jak również stworzenie „książki-obiektu”. Całość powinna 
przyjmować formę książki artystycznej.
Prace uczestników Konkursu oceniane będą przez Jury w czterech gru-
pach wiekowych: I – uczniowie klas I-III SP, II – uczniowie klas IV-VI SP, 
III – uczniowie klas VII-VIII SP, IV – uczniowie szkół średnich.

Tworzenie monografii, w sensie naukowym, polega na zebraniu i omówie-
niu wszystkich dostępnych informacji dotyczących danego zagadnienia. 
W naszym Konkursie nie wymagamy jednak pisania naukowych elabora-
tów. Chcemy, aby tworzenie „artystycznej monografii” dało możliwość 
podzielenia się inspiracjami ze świata sztuki wszystkim tym, którzy in-
teresują się przywołanym tematem – mają swojego ulubionego artystę 
lub dzieło. Dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z historią 
sztuki, tworzenie pracy konkursowej będzie okazją do szukania inspira-
cji wśród dzieł mistrzów malarstwa, rzeźby, architektury lub fotografii.  
W „Monografiach” nie chodzi o sprawdzian wiedzy, lecz o zabawę ze 
sztuką, która być może zachęci uczestników do otwarcia książki na temat 
sztuk wizualnych lub odwiedzenia muzeum – choćby wirtualnie.

Joanna Amrozi | Instruktor kulturalno-wychowawczy w Świetlicy CKiW w Rzykach

I KONKURS KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ „MONOGRAFIE” 2022

Fot. Adrian Szymalski

Fot. Agnieszka Kołacz

Zgłoszenia przyjmowane są do 21 kwietnia 2022 r. Zapraszamy do udziału! 
Regulamin Konkursu oraz niezbędne formularze zgłoszeniowe dostępne: w Świetlicy CKiW w Rzykach,  
w Sekretariacie CKiW w Andrychowie lub do pobrania na: www.kultura.andrychow.eu

Przypomnijmy, że rok 2022 jest rokiem wyjątkowym 
dla andrychowskich dęciaków:

Andrychowska orkiestra dęta świętuje w tym roku okrągły jubi-
leusz – 100-lecia swojej działalności muzycznej (1922 – 2022),  
w związku z tym wydarzeniem w grudniu ubiegłego roku ukazały 
się dwie płyty CD z udziałem „stulatki”. Pierwsza zatytułowana „Pa-
miątka dla pokoleń” została nagrana w ramach zadania publicznego 
realizowanego dla Gminy Andrychów przez Stowarzyszenie MOD 
ANDROPOL Andrychów, a wydana dzięki wsparciu finansowemu, 
m.in: ABS Banku Spółdzielczego, firm TEIRA i TECH STEROWNIKI 
oraz NADLEŚNICTWA BIELSKO. Natomiast druga jubileuszowa płyta 
„Do tańca i do różańca” została w całości zrealizowana w ramach 
„Biblioteki Archiwum Gminy Andrychów” tworzonej i prowadzonej
przez Fundację Memo w ra-
mach projektu sfinansowa-
nego przez Narodowy Instytut 
Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatel-
skiego ze środków Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich #NOWEFIO na lata 
2021-2030.

Łukasz Zaborowski

Nowiny Andrychowskie
luty 2022
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lny rozkład jazdy MARZEC/ KWIECIEŃ 2022lne relacje 30. Finał WOŚP!  
Świetne koncerty w andrychowskim MDK

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

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

26 marca (sobota) godz. 16.00 
KABARET NOWAKI „ZA GRANICĄ ŻARTU”
Ceny biletów: 90 zł, 80 zł
Organizator: ESKANDER
Sprzedaż biletów: BIURO MDK w Andrychowie  
Bilety online: www.kultura.andrychow.eu,www.biletyna.pl, 
www.kabaretowebilety.pl, www.kupbilecik.pl 

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!

17 marca – 30 kwietnia (w godz. 8.00 – 15.00)
PASTELE | EWA PARTYKA
Wstęp wolny. Zapraszamy!

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

Telefon: 33 875 47 29

8 marca – 29 kwietnia
RETROSPEKTYWA | GRAFIKA, RYSUNEK,  
MALARSTWO – MAGDA GLANOWSKA
„Retrospektywa” – prezentuje prace artystki pocho-
dzące z dłuższego okresu jej twórczości, kilka po-
chodzi z 2020 roku. Jest tam Frasobliwy Chrystus  
i Jego „impresja” dotycząca m.in. AD 2020 oraz  
czasów współczesnych.
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

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

Telefon: 33 875 12 25

Do 21 marca | OTULONE ŚNIEGIEM...  
JERZY PANEK – FOTOGRAFIE
Wystawa autorstwa JERZEGO PANKA – wielolet-
niego działacza Grupy Twórców MY z Andrychowa. 
Ekspozycja przedstawia zimowe pejzaże Targanic.
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

Wiejski Dom Kultury w Sułkowicach-Łęgu
sulkowice@kultura.andrychow.eu 

Telefon: 33 875 27 45 

Do 29 kwietnia | TCHNIENIA ROZMAITE 
GRAŻYNA SZEFER-FURCZYK – MALARSTWO
Ekspozycja „Tchnienia rozmaite” jest trzecią indy-
widualną wystawą artystki. Prezentowane na niej 
prace powstały w latach: 2020 – 2022.
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

Wiejski Dom Kultury w Inwałdzie
inwald@kultura.andrychow.eu 

Telefon: 33 432 26 12

2 marca – 6 kwietnia
11 SPOJRZEŃ | WYSTAWA MALARSTWA
Przekrojowa wystawa jedenastu kobiet: Małgorzaty 
Wołek, Ewy Sroczyńskiej, Henryki Sordyl, Elżbiety 
Suknarowskiej, Jadwigi Fidzińskiej, Jolanty Brańki, 
Lidii Kowali, Marty Gaworczyk, Barbary Żmudy, 
Barbary Jurczak i Barbary Talar.
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

11 marca (piątek) godz. 17.00
OKIEM KOBIETY | Dzień Kobiet w inwałdzkim WDK
W programie wieczoru: otwarcie Wystawy Ma-
larstwa pt. „11 SPOJRZEŃ” oraz koncert multiin-
strumentalistki MARII TOMICZEK pt. „BO MUZYKA 
JEST KOBIETĄ”.
Wstęp wolny. Zapraszamy!

22 marca (wtorek) godz. 15.00 – 16.30
SCENA – warsztaty teatralne dla dzieci
Warsztaty dla dzieci w wieku 9 – 12 lat poprowadzi 
ANETA LACHENDRO – instruktor i reżyser teatralny 
oraz plastyk; na swoim koncie ma czternaście au-
torskich spektakli; artystka, pedagog z wieloletnim 
doświadczeniem.
Warsztaty bezpłatne. 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!

29 marca (wtorek) godz. 17.00 – 19.00
MAKRAMOWE SPLOTY – warsztaty rękodzieła 
dla młodzieży i dorosłych
Podczas warsztatów poznamy sztukę wiązania 
sznurków bez użycia dodatkowych narzędzi, takich 
jak igły, szydełka i druty. 
Prowadzenie: Barbara Skrzypiec.
Koszt: 30 zł. Uwaga: ilość miejsc ograniczona!
Zapisy do 22 marca 2022 roku. Szczegółowe informacje: 
Świetlica CKiW w Rzykach

Świetlica CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie
bolecina@kultura.andrychow.eu 

Telefon: 33 870 13 64

8 marca (wtorek) godz. 17.00
BABSKA BIESIADA
Spotkanie dla Pań z okazji Dnia Kobiet. Impreza 
współorganizowana z Kołem Gospodyń Wiejskich 
w Sułkowicach-Bolęcinie.
Cena biletu: 20 zł/osoba (w cenie biletu: kawa, herbata, 
naczynia jednorazowe, rezerwacja stolika).
Szczegółowe informacje, zapisy i rezerwacje stolików do 
4 marca 2022 r.: Świetlica CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie

8 marca – 8 kwietnia | Kobieta SENSualna
BARBARA KIERCZAK – MALARSTWO
Związana ze Stowarzyszeniem Grupa Twórców MY 
artystka w swoich obrazach przedstawia „kobietę 
nieoczywistą, która jest różna, złożona w swojej 
naturze, godząca w sobie wiele sprzeczności”.
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

16 marca (środa) godz. 10.30 – 11.15
WYGIBASY – gry i zabawy muzyczno-ruchowe 
dla dzieci w wieku przedszkolnym
Prowadzenie: Sabina Gibas.
Zajęcia bezpłatne. Zapraszamy!

25 marca (piątek) godz. 15.00 – 16.00
WIOSENNE INSPIRACJE – warsztaty rękodzieła 
dla dzieci i młodzieży
Prowadzenie: Sabina Gibas.
Warsztaty bezpłatne. Uwaga: ilość miejsc ograniczona!

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! 

Szczegółowy program imprez,  
informacje o twórcach dostępne  
na www.kultura.andrychow.eu  
Zapraszamy! 

30 stycznia 2022 r. – sala Miejskiego Domu Kultury przygotowana była jak nigdy! Dawno w naszym MDK nie było tak dobrze 
brzmiących koncertów i dedykowanego oświetlenia. Na odnowionej scenie zaprezentowały się grupy: Punktera, SoulTaker  
(w okrojonym składzie), Max Corner Crew i Kraków Street Band. Niestety, pokrzyżowały się plany udziału w koncercie zespołu 
More Than Less oraz soliście grupy SoulTaker.

Wstęp na koncerty połączony był z przekazywaniem datku do 
puszki WOŚP, a w czasie przerw pomiędzy występami zespo-
łów odbyły się licytacje orkiestrowych gadżetów, prowadzone 
przez wolontariuszy z andrychowskiego sztabu WOŚP. Koncerty 
rozpoczęły się życzeniami dobrej zabawy i podziękowaniami od 
andrychowskiego samorządu, złożonymi wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do wspólnych działań na rzecz XXX finału WOŚP  
– słowa te wybrzmiały ze sceny z ust wiceburmistrza Andrychowa 
– Wojciecha Polaka.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w tym roku dla 
okulistyki dziecięcej, aby zapewnić najmłodszemu pokoleniu 
najwyższe standardy diagnostyki i leczenia wzroku. W związku  
z działaniami związanymi z ochroną zdrowia w MDK, andry-
chowski sztab WOŚP #310 mieścił się podczas tegorocznego 
finału w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie. W ramach 
akcji wspierających WOŚP (oprócz koncertów w MDK) w Andry-
chowie odbyły się również I Turniej Siatkówki #AndrychówDla-
WOŚP oraz Turniej Darta dla WOŚP w Restauracji „Sami Swoi” 
oraz wiele innych akcji.

(...) Nie wiemy, czy to długi okres wyczekiwania na wydarzenia 
live, czy też bardzo wysoki poziom prezentowanej przez artystów 
muzyki, czy może znaczący skok jakościowy w oświetleniu kon-
certów i w ich nagłośnieniu, ale tegoroczne występy na scenie 
były po prostu – świetne! Muzycy pokazali nie tylko wokalny  
i instrumentalny pazur, ale również wielkie serce, by w tych trud-
nych czasach dzielić się z publicznością swoim talentem i zaan-
gażowaniem w pomoc potrzebującym. 

Tekst i fot. Jarosław Skupień (fragment relacji)

Andrychowska dęta „stulatka”  
zagrała świątecznie w Targanicach 

W niedzielę (30 stycznia br.) w Wiejskim Domu Kultury w Targani-
cach odbył się Koncert Bożonarodzeniowy w wykonaniu Miejskiej 
Orkiestry Dętej ANDROPOL Andrychów pod dyrekcją Łukasza 
Zaborowskiego. Z Orkiestrą wystąpiły solistki: Elżbieta Walczak, 
Ewa Walczak, Maria Walczak. W programie koncertu, który popro-
wadził Łukasz Zaborowski, znalazły się polskie kolędy i pastorałki, 
najbardziej znane z radia i TV utwory świąteczne oraz wiele innych 
pięknych melodii. Orkiestra zaprezentowała się wyśmienicie, za-
chwycając zgromadzonych gości, a muzyczna uczta minęła zde-
cydowanie za szybko. Nie dziwi zatem, że po zakończeniu nie było 
mowy o tym, aby muzycy zeszli ze sceny… publiczność gromkimi 
owacjami domagała się bisów, dostając w podziękowaniu za tak 
ciepłe przyjęcie jeszcze kilka świątecznych utworów w porywają-
cych aranżacjach...
Był to czwarty, ostatni już występ andrychowskiej orkiestry  
w tym sezonie kolędowym – MOD ANDROPOL Andrychów zapre-
zentowała swój świąteczny program również podczas koncertów:  
w kościele parafialnym w Inwałdzie (2 stycznia 2022), w kościele 
parafialnym w Sułkowicach-Łęgu (8 stycznia 2022) oraz w ko-
ściele pw. św. Stanisława BM w Andrychowie (9 stycznia 2022).

„Andrychów” po kolędzie...
Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Andrychów” – po rocznej przerwie – zaprezentował swój 
kolędowy repertuar na żywo przed publicznością. Kolędy i pastorałki w wykonaniu „ludo-
wych” usłyszeć można było podczas XII Andrychowskiej Wigilii (12 grudnia 2021), a tak-
że przed koncertem Golec uOrkiestry w kościele pw. św. Stanisława BM w Andrychowie  
(30 grudnia 2021). W styczniu br. zespół wystąpił w kościele pw. św. Maksymiliana Męczen-
nika w Oświęcimiu oraz w Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej. Ostatni kolędowy koncert 
wybrzmiał – tradycyjnie już – w kościele pw. św. Macieja w Andrychowie (2 lutego 2022).  
W każdym z tych miejsc muzycy zostali niezwykle ciepło przyjęci, zarówno przez publiczność, 
jak i gospodarzy.
Obecnie zespół przygotowuje się do obchodów jubileuszu 25-lecia działalności, który przypa-
da właśnie w tym roku. Powstaje nowy program taneczno-śpiewaczy, planowane są koncerty 
galowe, plenerowe, wyjazdowe i festiwalowe… Więcej, o tym wszystkim, napiszemy wkrótce!

CKiW w Andrychowie | Świetlica CKiW w Rzykach zaprasza uczniów 
szkół podstawowych i średnich do udziału w I Konkursie Książki Arty-
stycznej „MONOGRAFIE”. Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim 
brać udział dzieci i młodzież z całej Polski. Głównymi celami Konkursu są: 
rozwijanie wrażliwości estetycznej i umiejętności wypowiedzi artystycz-
nej, popularyzacja tematyki z zakresu historii sztuki, upowszechnianie 
wiedzy na temat książki artystycznej oraz prezentacja twórczości dzieci 
i młodzieży. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej,  
w formie książki artystycznej, inspirowanej twórczością wybranego  
artysty lub wybranym dziełem sztuki. Organizator Konkursu pozostawia 
uczestnikom dowolność w doborze technik, materiałów oraz formatu wy-
konywanych prac. Dozwolone jest zastosowanie formy komiksu, powie-
ści graficznej, jak również stworzenie „książki-obiektu”. Całość powinna 
przyjmować formę książki artystycznej.
Prace uczestników Konkursu oceniane będą przez Jury w czterech gru-
pach wiekowych: I – uczniowie klas I-III SP, II – uczniowie klas IV-VI SP, 
III – uczniowie klas VII-VIII SP, IV – uczniowie szkół średnich.

Tworzenie monografii, w sensie naukowym, polega na zebraniu i omówie-
niu wszystkich dostępnych informacji dotyczących danego zagadnienia. 
W naszym Konkursie nie wymagamy jednak pisania naukowych elabora-
tów. Chcemy, aby tworzenie „artystycznej monografii” dało możliwość 
podzielenia się inspiracjami ze świata sztuki wszystkim tym, którzy in-
teresują się przywołanym tematem – mają swojego ulubionego artystę 
lub dzieło. Dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z historią 
sztuki, tworzenie pracy konkursowej będzie okazją do szukania inspira-
cji wśród dzieł mistrzów malarstwa, rzeźby, architektury lub fotografii.  
W „Monografiach” nie chodzi o sprawdzian wiedzy, lecz o zabawę ze 
sztuką, która być może zachęci uczestników do otwarcia książki na temat 
sztuk wizualnych lub odwiedzenia muzeum – choćby wirtualnie.

Joanna Amrozi | Instruktor kulturalno-wychowawczy w Świetlicy CKiW w Rzykach

I KONKURS KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ „MONOGRAFIE” 2022

Fot. Adrian Szymalski

Fot. Agnieszka Kołacz

Zgłoszenia przyjmowane są do 21 kwietnia 2022 r. Zapraszamy do udziału! 
Regulamin Konkursu oraz niezbędne formularze zgłoszeniowe dostępne: w Świetlicy CKiW w Rzykach,  
w Sekretariacie CKiW w Andrychowie lub do pobrania na: www.kultura.andrychow.eu

Przypomnijmy, że rok 2022 jest rokiem wyjątkowym 
dla andrychowskich dęciaków:

Andrychowska orkiestra dęta świętuje w tym roku okrągły jubi-
leusz – 100-lecia swojej działalności muzycznej (1922 – 2022),  
w związku z tym wydarzeniem w grudniu ubiegłego roku ukazały 
się dwie płyty CD z udziałem „stulatki”. Pierwsza zatytułowana „Pa-
miątka dla pokoleń” została nagrana w ramach zadania publicznego 
realizowanego dla Gminy Andrychów przez Stowarzyszenie MOD 
ANDROPOL Andrychów, a wydana dzięki wsparciu finansowemu, 
m.in: ABS Banku Spółdzielczego, firm TEIRA i TECH STEROWNIKI 
oraz NADLEŚNICTWA BIELSKO. Natomiast druga jubileuszowa płyta 
„Do tańca i do różańca” została w całości zrealizowana w ramach 
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Nowiny Andrychowskie
marzec 2022

Pan Kazimierz Jończy mieszkający w Andry-
chowie na ul. Traugutta, jako uczeń pierwszej 
klasy, szedł codziennie pieszo przez Pańską 
Górę do Zagórnika, aby w tamtejszej szkółce 
uczyć się czytać i pisać.   
Po osiemdziesięciu latach zabiera nas w tamto 
miejsce. Jedziemy do Zagórnika po opowieść 
o szkółce, do której uczęszczał do 1943 roku, 
i w której zaliczył pierwszą i drugą klasę. 

W samym centrum wioski, vis a vis zabyt-
kowej kaplicy św. Bartłomieja, stoi świeżo 
wyremontowany dwupiętrowy budynek. Ta-dwupiętrowy budynek. Ta-
blica informuje, że to  Centrum bł. ks. Włady-
sława Bukowińskiego, dzieło Stowarzyszenia 
„Ocalenie”. 
- Tu była moja pierwsza szkoła – mówi pan Ka-
zimierz. Siłą wyobraźni otwieramy skrzypiące 
drzwi i wchodzimy do środka.
- Dziś wszystko wyglądała tu zupełnie inaczej. 
Bo kiedyś był to prymitywny budynek. Parte-
rowy, ze spadzistym dachem, małymi okien-
kami, dziurawą podłogą wewnątrz. W środ-
ku znajdowało się jedno duże pomieszczenie, 
w którym gnieździło się kilkadziesiąt dziewcząt 
i chłopców, bo pierwsza i druga klasa uczyły się 
razem. Ja robiłem dwie klasy naraz, pierwszą 
i drugą. Miałem wtedy 11 lat i byłem w klasie 
najstarszy. 
Wcześniej, moją pierwszą nauczycielką była 
pani Lenartowiczowa. Choć było to niebez-
pieczne, uczyła nas w swoim domku (nieopo-
dal SP 2). Wkrótce przerwałem naukę, bo nie 
miałem na nią czasu. Zacząłem pracować. Do 
szkoły wróciłem po dwóch latach, jako jedena-łem po dwóch latach, jako jedena-, jako jedena-
stolatek. To był rok szkolny 1942/43. 
W Zagórniku, do tej samej klasy uczęszczała 
moja, o dwa lata młodsza, siostra Marysia. Po-
nieważ umiała czytać i pisać od razu zakwalifi-
kowano ją do drugiej klasy. 

Języka polskiego i matematyki uczyła nas pani 
Zielińska, natomiast  śpiewu i gimnastyki – pan 
Pellar. 
Pani Zielińska nie ograniczała się tylko do roli 
nauczycielki. Gdy przechadzała się między 
ławkami, zerkała z góry na nasze głowy. 
- A nie mogła ci mama wyczesać głowy – mó-
wiła, gdy zauważyła ruszające się we włosach 
wszy. Wtedy wszy nie stanowiły powodu do 
wstydu, były normalne i popularne. W każ-
dym domu znajdowały sie takie specjalne, gęste 
grzebienie do ich wyczesywania. Pani Zielińska 

zwracała nam uwagę, żeby dbać o ten aspekt 
higieny.
Pan Pellar nie budził w nas takiego respektu 
jak pani Zielińska. Pamiętam, że pięknie grał 
na skrzypcach. Ponieważ wcześnie owdowiał, 
często zabierał ze sobą na lekcje swojego małego 
synka. Lubiliśmy się z nim bawić. Nie pamię-
tam, kto uczył nas religii, ale nie był to ksiądz. 

Gdy pogoda sprzyjała, lekcje gimnastyki od-
bywały się na podwórku szkolnym. Na nim 
spędzaliśmy każdą przerwę. Podwórko to roz-
ciągało się między budynkiem szkolnym a tym 
kościółkiem, gdzie teraz jest asfaltowa droga. 
Lekcje trwały dwie – trzy godziny. Droga do 
szkoły zajmowała nam więcej czasu niż te lek-
cje. Większość dzieci w tej szkole była spoza Za-
górnika. Myśmy z siostrą wychodzili z domu 
wcześnie rano, żeby zdążyć na dziewiatą. Zwy-
kle chodziliśmy grupką, razem z Mańkiem 
Gancarczykiem, Ryśkiem Kołaczykiem, Jasiem 
Sroką… Szliśmy przez Pańską Górę, czasem 
półtorej, czasem dwie godziny (w jedną stronę). 
Bo jak to dzieciaki… tu się zatrzymaliśmy, tam 
się zatrzymaliśmy. 
Zimą zmienialiśmy trasę. Szliśmy drogą (dzi-
siejszą Dąbrowskiego, Kilińskiego, Solakiewi-
cza). Zimą najgorzej było z… butami. Liche to 
było okropnie. Czasem się wodę z nich wyle-

wało jak z wiadra. Po każdym przyjściu mama 
suszyła buty na piecu, żeby na drugi dzień 
można było iść w nich do szkoły. 
Nie mieliśmy żadnych mundurków. Każdy 
chodził w tym, co miał. 
Problem ciężkich tornistrów nie istniał. Jeśli 
ktoś miał podręcznik, co zdarzało się rzadko, 
to przedwojenny, zużyty i zniszczony. Książki 
sobie pożyczaliśmy. Jedyne, co mieliśmy posia-
dać, to zeszyt. Wkładało się go za koszulę i się 
szło do szkoły.  Ze względów oszczędnościo-
wych polski się pisało z przodu, matematykę 
z tyłu. 
Tamten czas kojarzy mi się też z uczuciem gło-
du. Przed wyjściem do szkoły coś tam się prze-
kąsiło. Potem marsz przez Pańską Górę, lekcje, 
znów marsz… Wracaliśmy do domu strasznie 
głodni. Nie nosiliśmy do szkoły żadnych ka-
napek, nie za bardzo szło je z czego zrobić, bo 
o chleb było ciężko.

Przemierzaliśmy codziennie ze szkoły i do 
szkoły kawał drogi. Tamten świat, zapisany 
w pamięci dziecka jest dziś zupełnie innym 
światem. Sam Zagórnik, to całkiem inne miej-
sce. We wsi prawie nie było murowanych do-
mów. Chałupy, stodoły – wszystko drewniane. 
Zabudowa nie była tak gęsta.
A ponieważ trwała wojna, także my – dzieci by-

Z Andrychowa do Zagórnika na piechotę do szkoły 
- wspomnienie z czasów wojny
Przez wiele miesięcy, na łamach NA, dzieliłam się z Państwem wiedzą odkrytą przy okazji szperania w arkuszach 
ocen przechowywanych w archiwum SP 2. Arkusze te okazały się czymś więcej niż tylko dokumentacją szkolną. To 
z nich, między innymi, dowiedzieliśmy się, jak wyglądała organizacja szkolnictwa w czasie pierwszych lat wojny. Przede 
wszystkim, do 1943 roku, szkoły funkcjonowały tylko w okolicznych wioskach. Dzieci w wieku szkolnym zamieszkujące 
Andrychów miały zatem trzy możliwości: nie uczyć się wcale, korzystać z tajnego nauczania, uczęszczać do którejś 
z wiejskich szkółek.

Kazimierz Jończy na tle byłej szkółki w Zagórniku. Fot. J. Janus
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łyśmy świadkami strasznych scen. Minęło pra-
wie 80 lat, ale nie da się ich wyrzucić z pamięci. 
To jest absolutnie niemożliwe. 
W drodze do i ze szkoły zawsze mijaliśmy dom 
pana Matejki, właściciela niedużego tartaku. 
Niemcy tuż pod jego oknami budowali szu-
bienicę. Pan Matejko był chory i leżąc w łóżku, 
siłą rzeczy, wszystko musiał obserwować. Jego 
synowie prosili Niemców, żeby oszczędzili 
ojcu widoku egzekucji i postawili tę szubienicę 
w innym miejscu, ale ci się nie zgodzili. Które-
goś dnia, w drodze do szkoły, zobaczyliśmy, że 
okna zostały zasłonięte dywanami. 
Czy widziałem tę egzekucję? No oczywiście! 
Było wielkie poruszenie. Ludzie się zbiegali, 
pytali: „już wieszają?”, „już wieszają?” 
Nas wypuścili ze szkoły wcześniej. Schowali-
śmy się za krzakami. Dziewczyny bardzo się 
bały, zamykały oczy. A my chłopaki… byliśmy 
ciekawi, co to będzie? Patrzyliśmy, jak hitlerow-
cy żartując, brali kolejne pętle w dłonie, bujali 
się na nich i stwierdzali na koniec: „gut, gut”… 
Dziwiło mnie, że przyszło tam mnóstwo ludzi 
z samego Andrychowa. Od ojca się dowie-
działem, że w jego zakładzie pracy, wszystkich 
chętnych do udziału „w widowisku” zwalniali 
z pracy bez przepustki. 
Cała droga była obstawiona wojskiem z kara-
binami, po to, żeby partyzanci nie odbili więź-
niów. Potem przyjechały samochody z uzbro-
jonymi po zęby żołnierzami i dodatkowy ze 
skazańcami. Wchodzili na podest jeden za dru-
gim. Zawiązano im czarne opaski na oczy. Ktoś 
krzyknął „Niech żyje Polska”. Wszystko to było 
straszne. Pamiętam dokładnie, że zdarzyło się 
to 15 kwietnia 1943 roku. Miałem wtedy 11 lat.  

W 1943 roku uruchomiono szkołę na tzw. Pale-
stynie (na ul. Batorego) i dzieci z Andrychowa 
nie musiały już chodzić do szkół w okolicznych 
wioskach. 

Jadwiga Janus   

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek 
emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla męż-
czyzn) mogą mieć dodatkowe przychody bez 
ograniczeń. Oprócz nich zarobić bez limitu 
mogą również niektórzy renciści. Są to osoby, 
które pobierają renty dla inwalidów wojen-
nych, inwalidów wojskowych, a ich niezdol-
ność do pracy pozostaje w związku ze służbą 
wojskową. Ten przywilej dotyczy również 
rent rodzinnych przysługujących po upraw-
nionych do tych świadczeń. Jednak o limitach 
w dorabianiu muszą pamiętać wcześniejsi 
emeryci i pozostali renciści, którzy nie osią-
gnęli wieku emerytalnego.

Ile możesz dorobić do renty i emerytury?
Nowe progi przychodu obowiązują od 1 mar-
ca 2022 r. do końca maja 2022 roku. Pierwszy 
wynosi 4196,60 zł brutto, czyli 70 proc. prze-
ciętnego wynagrodzenia. W tym czasie eme-
ryci, którzy pobierają wcześniejsze emerytury 
i renciści mogą dorobić bez ryzyka zmniejsze-
nia świadczenia do kwoty 4196,60 złotych. Je-
śli osiągną przychód przekraczający 70 proc. 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, 
ale nie wyższy niż 130 proc. tego wynagro-
dzenia, to świadczenie zostanie zmniejszone 
o kwotę przekroczenia.
Drugi próg wynosi 130 proc. przeciętnego wy-
nagrodzenia, a od marca będzie to 7793,70 zł 
brutto. Jego przekroczenie powoduje zawie-
szenie wypłaty świadczenia za dany miesiąc.

Dodatkowy dochód a renta socjalna
Od 2022 r. obowiązują korzystne zmiany dla 
osób, które dorabiają do renty socjalnej. Sto-

suje się te same zasady, jak w przypadku ren-
ty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. 
Dla wielu osób oznacza to możliwość osiąga-
nia dodatkowych przychodów i pobierania 
renty socjalnej w pełnej lub zmniejszonej wy-
sokości – bez zawieszania prawa do świad-
czenia. Dopiero gdy przychód przekroczy 
wyższy próg zarobkowy – 130 proc. przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia, renta jest 
zawieszana. To ważna zmiana przepisów, bo 
w 2021 r. przychód przekraczający 70 proc. 
przeciętnego wynagrodzenia już powodował 
zawieszenie renty.

Istotna zmiana dotyczy też sposobu rozlicze-
nia renty. Od nowego roku osoba dorabiają-
ca do renty socjalnej będzie rozliczała się po 
upływie roku kalendarzowego – rocznie lub 
miesięcznie. Wcześniej renta była zawieszana 
na bieżąco – za każdy miesiąc. Węższy jest 
też zakres przychodów, które wpływają na 
jej wysokość. Zmniejszenie albo zawiesze-
nie renty socjalnej powoduje m.in. przychód 
z działalności podlegającej obowiązkowym 
ubezpieczeniom społecznym, np. z pracy na 
podstawie umowy o pracę, umowy zlece-
nia, z pozarolniczej działalności. Od 2022 r. 
nie będą zmieniały wysokości renty socjal-
nej przychody z umowy najmu, podnajmu, 
dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów 
o podobnym charakterze, opodatkowanych 
na podstawie przepisów o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przy-
chodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Źródło: ZUS

Wyższe limity dorabiania
Od 1 marca pracujący renciści i emeryci, którzy nie ukończyli powszechne-
go wieku emerytalnego (60/65 lat), będą mogli więcej dorobić do swoich 
świadczeń. Zmieniają się limity zarobkowe dla świadczeniobiorców i będą 
one wyższe niż w poprzednim kwartale.

Jeden z czytelników dopytuje, gdzie można kupić pojemniki na segregację 
odpowiadające wymogom na terenie gminy Andrychów. W tej sprawie 
skontaktowaliśmy się z Zakładem Gospodarki Komunalnej.

Gdzie śmieciowe pojemniki?

Jak dowiedzieliśmy się w tej fir-
mie, ZGK ma w ofercie worki 
i pojemniki na odpady. Można je 
nabyć w magazynie technicznym 
przy ulicy Batorego. Punkt czynny 
jest od poniedziałku do piątku do 
godz. 14.00. Pojemnik 240 l kosztu-
je 175 zł, a 120 l – 125 zł. Szczegóło-
we informacje można uzyskać pod 
tel. 33 875 36 61.

jd
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Pierwsze próby uzyskania pozwolenia na 
budowę kościoła na Osiedlu 200-lecia w An-
drychowie miały miejsce w 1971 r. Spotkały 
się one z odmową, mimo iż w tamtym okre-
sie jedyna do tej pory andrychowska parafia 
św. Macieja swoim zasięgiem obejmowała 
teren, na którym gwałtownie wzrastała licz-
ba mieszkańców. Warto przypomnieć, że 
mniej więcej w tym samym czasie rozpoczęły 
się próby utworzenia osobnych parafii także 
w Sułkowicach Łęgu, Sułkowicach Bolęci-
nie oraz Roczynach. Wracając jednak do an-
drychowskiego osiedla, brak zgody władz 
państwowych na budowę kościoła nie prze-
szkodził w podejmowaniu kolejnych prób, 
a także pozyskiwaniu budynków, które mia-
ły służyć celom duszpasterskim. Do pracy na 
terenie osiedla wyznaczony został wikariusz 
parafii św. Macieja, ks. Andrzej Waksmański. 
W 1973 r. zakupiono dom przy ul. Włóknia-
rzy 6, w którym w marcu 1977 r. rozpoczęto 
nauczanie religii1. Natomiast w 1975 r. pozy-
skano dom z parcelą i stodołą przy ul. Staro-
wiejskiej 24, w którym później mieściła się 
plebania2. Należy podkreślić, iż oba budynki 
nabyte zostały przez andrychowską parafię 
w tajemnicy przed władzami.

1 Wcześniej, w 1976 r. zajęcia religii dla 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 4, które pro-
wadził ks. Waksmański, odbywały się w sali 
wynajętej od Elżbiety Sordyl. Również tam, 
27 października 1976 r. odbyło się pierwsze 
nabożeństwo różańcowe.
2 Obecnie w budynku mieszkają i pracują 
siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 
NMP.

Rozpoczęto również prace nad projektem ko-
ścioła, które wykonali związani z Politechni-
ką Gdańską prof. inż. Leopold Taraszkiewicz 
oraz prof. inż. Józef Sowiński (prace kon-
strukcyjne). Zgodnie z założeniami architek-
tów budynek kościoła miał mieć konstrukcję 
dwupoziomową, żelbetonową. Zaprojekto-
wany został na planie kwadratu o powierzch-
ni 1370 m2 i wysokości 40 m.
W międzyczasie wciąż podejmowano starania 
o uzyskanie oficjalnego pozwolenia na budo-
wę kościoła. Pod koniec roku 1979 w Urzędzie 

Wyznań w Warszawie złożono listę z 5000 
podpisów wiernych wraz z prośbą o wyda-
nie wspomnianej zgody. Wyczekiwane ze-
zwolenie wydał 20 marca 1980 r. dyrektor d.s. 
Wyznań w Bielsku-Białej. Jeszcze w czerwcu 
tego samego roku ks. Waksmański w odno-
wionym budynku przy Starowiejskiej 24 urzą-
dził kaplicę, w której odprawiane były Msze 
Święte i nabożeństwa dla mieszkańców. Nie-
długo później, 20 sierpnia, komisja Kurii Me-
tropolitalnej w Krakowie dokonała podziału 
ówczesnej andrychowskiej parafii.
Szybko rozpoczęła się także budowa samego 
kościoła. 4 września 1981 r. ks. Kard. Franci-
szek Macharski poświęcił plac budowy oraz 
Krzyż. W tym miejscu koniecznie należy pod-
kreślić poświęcenie mieszkańców osiedla, któ-
rzy brali czynny udział w pracach związanych 
z powstawaniem świątyni, jako że firmy bu-
dowlane odpowiadały przede wszystkim za 
prace bardziej wymagające. Reszta to zasługa 
parafian. Ważnymi wydarzeniami w tamtym 
okresie były z pewnością erygowanie parafii 
pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika 30 
maja 1982 r., a także uroczyste wmurowanie 
przez ks. Kard. Macharskiego kamieni węgiel-
nych z Bazyliki św. Piotra w Rzymie i Katedry 
na Wawelu, które miało miejsce 23 październi-
ka tego samego roku. 22 grudnia 1985 r. nowa 
andrychowska świątynia została uroczyście 
poświęcona, jednak na konsekrację trzeba było 
jeszcze poczekać. Nastąpiła ona 8 maja 1998 r., 
w święto patrona parafii.

Daria Rusin

Z kolekcji Jerzego Olajossego (5)
W maju tego roku będziemy obchodzić 40. rocznicę erygowania parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika 
na andrychowskim osiedlu. Wśród fotografii znajdujących się w kolekcji Jerzego Olajossego znajdziemy również 
zdjęcia dokumentujące budowę parafialnego kościoła. To właśnie one będą stanowić przyczynek do przypo-
mnienia pokrótce początków parafii.
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Tuż przed Bożym Narodzeniem w Wielkim Zderzaczu 
Hadronów – największym na świecie akceleratorze czą-
stek znajdującym się w CERN-ie w Genewie, dochodzi 
do teoretycznie niemożliwego blackoutu. Podczas ewa-
kuacji pracowników i ustalania przyczyn niebezpiecz-
nej awarii zasilania, znalezione zostaje ciało dr. Noah 
Majewskiego, utalentowanego fizyka, który należał do 
zespołu poszukującego bozonu Higgsa, tzw. boskiej 
cząsteczki. Czy Majewski popełnił samobójstwo, zginął 
w wyniku nieszczęśliwego wypadku, czy może ktoś po-
zbawił go życia? A jeśli tak, to jaki powód miał spraw-
ca? Na to pytanie będą próbowali znaleźć odpowiedź 
inspektor Danielle Hauser z genewskiej policji, a także 
siostra Majewskiego, Ava oraz jego przyjaciel i współ-
pracownik, Alex Keda.
Napisać dobry thriller naukowy to prawdziwa sztuka. 
Autor musi bowiem znaleźć odpowiedni balans między 
rozrywkową warstwą książki, a wątkami naukowymi 
tak, by lektura książki nie była dla czytelników nużą-
ca. Joannie Łopusińskiej udało się to bez dwóch zdań 
– „Zderzacz” jest powieścią, która dzięki odpowiedniej 
konstrukcji (krótkie rozdziały, narracja prowadzona 
z perspektywy kilku bohaterów) i stylowi pisarki wciąga 
od pierwszych stron. Znajdziemy w niej wiele elemen-
tów charakterystycznych dla thrillerów i kryminałów: 
zagadka do rozwiązania, pościgi, strzelaniny, tajemnicza 
organizacja, nagłe zwroty akcji, obowiązkowy wątek ro-
mantyczny, a wszystko to w bajecznej scenerii zimowej 
Szwajcarii.
Lektura „Zderzacza” może niektórym czytelnikom 
przywodzić na myśl powieść „Anioły i demony” Dana 
Browna, której początkowe sceny również rozgrywają 
się w CERN-ie. Skojarzenie to wykorzystuje sama au-
torka, odwołując się w swojej książce kilkukrotnie do 
dzieła amerykańskiego pisarza. Na tym jednak (a także 
na pewnych podobieństwach w sposobie budowania 
fabuły) nawiązania się kończą. Tym co niewątpliwie 
odróżnia od siebie obie powieści jest sposób, w jaki 
przedstawiona zostaje w nich nauka. W „Aniołach i de-
monach” jest ona zaledwie punktem wyjścia do tworze-
nia historii, która dla czytelnika ma być przede wszyst-
kim rozrywką. Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia 
się w przypadku „Zderzacza”: tu wątek naukowy jest 
równoważny względem intrygi kryminalnej. Autorka 
poświęca w książce wiele miejsca na dygresje na te-
mat fizyki (głównie kwantowej), matematyki, czy też 
kondycji współczesnej nauki. Zastanawia się również 
nad rolą przypadku w naszym życiu, o ile możemy tu 
mówić o jakiejkolwiek koincydencji… Jeśli jednak ktoś 
obawia się, że przez to książka będzie dla niego trudna 
w odbiorze, to nic bardziej mylnego! Joanna Łopusińska 
wspomniane kwestie opisuje w sposób niezwykle przy-
stępny i interesujący, w efekcie czego mamy do czynie-
nia z książką, która nie tylko stanowi niezłą rozrywkę, 
ale także porusza tematy bardziej ambitne, pozostające 
z czytelnikiem na długo po przeczytaniu ostatniej stro-
ny.
Na zakończenie należy zwrócić uwagę na niezwykłą 
drobiazgowość, z jaką autorka przedstawiła tło historii 

Śmierć w Wielkim Zderzaczu Hadronów
Związana z Andrychowem pisarka Joanna Łopusińska powraca z nową książką. Po dobrze przyjętej debiutanckiej 
powieści „Śmierć i Małgorzata” przyszedł czas na „Zderzacz. Opowieść zimową”, pierwszy polski thriller naukowy 
z prawdziwego zda(e)rzenia, który niedawno ukazał się nakładem Wydawnictwa W.A.B.

rozgrywającej się w „Zderzaczu”. Joanna Łopusińska odwiedziła CERN osobiście, 
gdzie mogła zobaczyć, jak wygląda i działa Wielki Zderzacz Hadronów, a także 
porozmawiać z pracującymi tam naukowcami. Pobyt w Szwajcarii zaowocował 
ponadto wiarygodnym, a jednocześnie fascynującym opisem regionu, w którym 
umieściła akcję powieści. Mowa tu nie tylko o znajomości topografii tego obszaru 
Europy, ale również jego zróżnicowania pod względem lingwistycznym, na które 
składają się języki i dialekty nie tylko lokalne, ale również te „przywiezione” przez 
osoby przybywające do ośrodka badań jądrowych z innych części świata. Wszyst-
ko to podnosi wartość „Zderzacza” i sprawia, że powieść ma szansę zaintrygować 
czytelnika na wielu polach.
Reasumując, „Zderzacz” Joanny Łopusińskiej to doskonała propozycja dla czy-
telników ceniących sobie literaturę sensacyjną, usatysfakcjonowane będą również 
osoby, które w książkach poszukują czegoś więcej, niż tylko rozrywki. Cieszy fakt, 
iż powieść jest jednym z najgłośniejszych tytułów wydawniczych tegorocznej 
zimy. Z całą pewnością nie odbiega ona bowiem poziomem od thrillerów pisanych 
przez uznanych zagranicznych twórców, a mowa przecież o książce autorki, która 
wciąż jest na początku swojej kariery pisarskiej. Mamy nadzieję, że jeszcze niejeden 
raz nas zaskoczy.

Daria Rusin
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PONIEDZIAŁEK… bez ciebie umieram

14 lutego 2008 roku spędziłam w Krakowie 
na „Wieczorze poezji miłosnej”. Swoje wier-
sze czytali krakowscy poeci, w tym Wisława 
Szymborska. Myślałam, że piękniejsze Wa-
lentynki nie mają prawa się zdarzyć. A zda-
rzyły się... W poniedziałek, 14 lutego 2022 
roku w Bielsku-Białej. 
W dopiero co oddanej do użytku, imponują-
cej sali koncertowej – Cavatina Hall wystąpił 
Ralph Kamiński z zespołem pięciu muzy-
ków. Program zatytułowany „Kora” był bar-
dziej spektaklem niż koncertem. I szczerze 
mówiąc, niewiele miał wspólnego z coverami 
Maanamu. Od debiutu w Opolu w 1980 roku, 
przez kolejne ćwierć wieku, namiętnie słu-
chałam piosenek Kory. Odtwarzane po wie-
lokroć z taśmy magnetofonowej brzmiały jak 
brzmiały. Znałam je prawie wszystkie na pa-
mięć. Ale usłyszałam je dopiero w ten Walen-
tynowy wieczór. Głos Ralpha Kamińskiego, 
bogactwo dźwięków, akcentowanych przez 
fortepian i wiolonczelę, brzmienie których 
potęgowała akustyka Cavatina Hall, do tego 
nowe aranżacje zabrały mnie do intymnego 
świata jakiejś kobiety i jakiegoś mężczyzny. 
Właściwie, to sformułowanie „jakiejś kobie-iejś kobie-
ty” jest nietrafione. Bo śpiewane wiersze były 
zapisem emocji i uczuć Kory. Nie mogła ich 
zmyślić, bo takich słów się nie zmyśla. Naj-
pierw się je przeżywa, potem nazywa (oczy-
wiście, kto nazwać potrafi). 

Mam tylko jedno skrzydło, to prawie tak jak anioł
A ty masz skrzydło drugie, rośnie u twoich ramion
Gdy staniesz przy mnie blisko i mocno mnie przytulisz
Bez trudu popłyniemy, prosto w wysokie chmu-
ry… (…)
Zatrzymamy się w locie nad szczytem i urwiskiem
I będziemy nad ziemią nieziemskim zjawiskiem…

I my widzowie popłynęliśmy w te wysokie 
chmury. Z każdą piosenką śpiewaną przez 
Ralpha Kamińskiego wnikaliśmy w tajemnice 
związku kobiety i mężczyzny, w wierszu na-
zwanym  nieziemskim zjawiskiem. Wydaje mi 
się, że gdy wzajemne relacje przypominają te 
dwa uzupełniające się skrzydła, a moc tej re-
lacji pochodzi z mocy tych skrzydeł, nazywa-
nie takiego związku nieziemskim zjawiskiem, 
jest wyjątkowo trafne. 

Nie pytaj za co cię kocham, bo kocha się za nic
Miłość może uleczyć, miłość może też zranić…
Za co cię kocham? W ogóle nie zaprzątałam 
sobie głowy tym pytaniem. Za to przez cały 
koncert nurtowało mnie inne; co takiego ofia-
rował ten mężczyzna tej kobiecie, że otworzy-
ła na oścież swoje serce i duszę. Że nie mogąc 
pomieścić w sobie uczucia miłości, musiała 
podzielić się nim z całym światem, że prze- z całym światem, że prze-, że prze-
mówiła do niego wierszem. Co to mogło być? 

Uważność? Podziw? Intelektualne i duchowe 
zbratanie? Czułe słowo i czuły dotyk? Akcep-
tacja tego, jakim się jest?
Chyba to ostatnie… Przecież śpiewała: 
Nie oceniaj mnie. Ani dobrze, ani źle. Po prostu 
bądź. Po prostu bądź i patrz…
A może to przedostatnie? Bez twego ciała, co 
przestrzeń zamyka, czas wolno płynie, jak pod-
ziemna rzeka…
A może wszystko naraz?

Życie jest po to, by kochać się
Kiedy ja rozbielałam czarną kawę śmietanką, słońce swymi promykami rozbielało czarną noc. Moje miasto jesz-
cze drzemało. Nic, kompletnie nic, nie zakłócało ciszy wokół. Choć praca nad zrozumieniem nie zawsze kończy się 
rozumieniem świata*, czasem podejmuję ten trud... A kawa, świt i cisza tworzą wprost idealne ku temu warunki. 
O czym rozmyślałam? O kobiecie i mężczyźnie. O tym, co jedno jest władne uczynić z życiem drugiego. Było to 
pokłosie splotu zdarzeń, które nastąpiły po sobie, jakby się zmówiły, że posłużą sobie wzajemnie za kontekst.

Mural w Padwie Fot J. Janus
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Działania w obronie pokoju, podejmowane zaraz po wojnie 
przez władające Polską PPR, a później PZPR, a to Światowy 
Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju, jaki odbył się 
w roku 1948 we Wrocławiu i lansowane hasło „Nigdy więcej 
wojny”, były z obecnego punktu widzenia wyłącznie działa-
niami fasadowymi, ukrywającymi strach przed przewagą mi-
litarną jedynego wówczas mocarstwa atomowego – Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej. 
Tak na pewno było, ale trzeba też pamiętać, że społeczeństwo 
Polski, podobnie jak społeczeństwa innych krajów europej-
skich – i nie tylko – czuły ogromną potrzebę odreagowania 
dopiero co przeżytej wojny, a akcje w obronie pokoju chyba 
jednak w tym odreagowaniu pomagały.
Ja w czasie II wojny byłem dzieckiem, moja rodzina nie poniosła 
wówczas tragicznych strat. Ale wyniosłem z tych czasów jeden 
pogląd: że wojna jest naprawdę czymś okropnym. Chciałbym, 
żeby ten pogląd dotarł do ludzi młodszych ode mnie, którzy 
wojny nie pamiętają.
Ostatnie działania Rządu PiS i Prezydenta zdają się wskazy-
wać, że w dzisiejszej niepewnej sytuacji zrezygnowano – przy-
najmniej na chwilę – z bezsensownego konfliktowania Polski 
z kim się da: z Unią Europejską, z Niemcami, ze Stanami Zjed-
noczonymi. Co więcej, podejmowane są próby zażegnywania 
istniejących konfliktów. Oby już tak zostało.

Andrzej Fryś

Andrychowskim okiem

Nie ma nic gorszego 
niż wojna
W maju minie 77 lat od zakończenia II wojny świa-
towej. Do niedawna wydawało się nam, że właści-
wie stan bez wojny jest stanem normalnym, że tak 
będzie zawsze. Niestety dziś złowrogie odgłosy 
z  granicy rosyjsko-ukraińskiej każą nam snuć jak 
najgorsze obawy co do dalszego rozwoju sytuacji. 

Znakomity plakat antywojenny Tadeusza Trep-
kowskiego, wykonany na wiedeński Kongres Na-
rodów w Obronie Pokoju w 1952 r.

Cokolwiek to nie było, siła spraw-
cza tego mężczyzny powodowała, 
że ta kobieta zakwitała poezją. Sta-
nowił on niezbędnik, by ona mogła 
tworzyć, by mogła żyć bardziej, in-
tensywniej, treściwiej. Jak się to wie 
i czuje, to się śpiewa: 
Nie, nie żartuję, bardzo tęsknię i czuję
Że bez ciebie umieram, powietrza mi 
brak! 
Natomiast siła sprawcza Ralpha Ka-
mińskiego oraz speców od muzyki 
i techniki polegała na tym, że sie-
dząca w siódmym rzędzie Jadwiga 
uległa magii wszystkiego tego, co 
działo się na scenie. Była szczęśliwa!

WTOREK… przez ciebie umieram

Następnego ranka kobieta, z którą 
długo nie miałam kontaktu, zapyta-
ła przez whatsapp: - How are you, Ja-
dwiga? Jak się miałam mieć? Zjawi-
skowy koncert sprawił, że czułam 
się zjawiskowo. Niemniej, ta wiado-
mość sprowadziła mnie na ziemię.
Poznałyśmy się podczas mojej po-
dróży po Iranie. Pamiętam, jak się 
rozpłakała, gdy zapytałam, czy 
dzień zaślubin, był dla niej szczęśli-
wym dniem?
- To był najgorszy dzień w moim 
życiu, chciałam umrzeć – odpowie-
działa. Miałam wtedy 14 lat.   
- Jakie to dziwne – pomyślałam so-
bie, że jedna kobieta śpiewa swoje-
mu mężczyźnie: Ja bez ciebie żyć nie 
mogę, a inna, przez mężczyznę żyć 
już nie chce. 

Przypomniała mi się też dziewczy-
na z Afganistanu, której udało się 
uciec, tuż przed objęciem rządów 
przez Talibów. Zaraz potem, nowy 
rząd podporządkował życie kobiet 
nowym regułom. Pozamykano 
szkoły dla dziewcząt, wprowadzo-
no zakaz wychodzenia z domu bez 
opieki mężczyzny… Chciałabym 
wspomóc tę dziewczynę w sta-
raniach wyrwania z Afganistanu 
córek jej zmarłej siostry, ale jestem 
zupełnie bezradna. Nawet nie po-
trafię sobie tego wyobrazić, a ona 
ma pewność, że jeżeli ojcu dziew-że jeżeli ojcu dziew-jeżeli ojcu dziew-
czynek zostanie przywrócona wła-
dza rodzicielska, którą utracił po 
rozwodzie, sprzeda je na żony. Jed-
na ma lat 15, druga 12. 
Jest wielce prawdopodobne, że je-
śli zostaną przedmiotami transakcji 
jako dziewczynki, tymi przedmio-
tami pozostaną jako kobiety. 

ŚRODA

Kiedy rozbielałam czarną kawę 
śmietanką, a słońce swymi promy-
kami rozbielało czarną noc, prawie 
od sześciu godzin była już środa. TA 
środa! Amerykański wywiad wska-
zał ten dzień, jako możliwy termin 
potencjalnego wybuchu wojny.

Nie wyobrażam sobie miły, abyś na woj-
nę kiedyś szedł
Życia nie wolno tracić miły
Życie jest po to, by kochać się…
- nuciłam nad filiżanką kawy, 
z Korą i Ralphem. Gdy wybuchnie 
wojna, umrą i ludzie, i rzeczy pięk-
ne - pomyślałam. Choćby takie, jak 
koncerty w Cavatina Hall. 
W moim śnie, cudownym śnie tylko ko-
cham, kocham, bawię się…
Nie będziemy śnić cudownych 
snów. Nie będziemy wypełniać ży-
cia pięknymi chwilami i pięknymi 
słowami. Będziemy się bać. Kobie-
ty (bez znaczenia czy ukraińskie, 
czy rosyjskie) będą drżeć ze strachu 
o życie mężów i synów. Będą mo- mężów i synów. Będą mo-Będą mo-
dlić się o ich powrót z wojny. Będą 
musiały koić strach swoich dzieci, 
być ich opoką i  dachem nad głową, 
gdy dach ten stracą…
I znów okaże się, że autorem tych 
kobiecych lęków i łez jest mężczy-
zna. 
 
Łóżko to obszar magiczny, szepty, krzyk 
i śmiech
Tu jest miejsce na szczęście, tu jest miej-
sce na grzech
To wyspa rozkoszy, morze samotności
To miejsce narodzin i drzwi do nicości…
Doprawdy zadziwiające jest spek-
trum męskiej mocy. Jeden potrafi  
maleńki skrawek rzeczywistości 
wypełnić magią rozkoszy, inny po-
grążyć kawał świata w strachu i roz-
paczy. Po co mu to?
I znów chciałoby się zrozumieć coś, 
czego pojąć nie sposób. A może 
mężczyzna, który w tę środę, albo 
jakąś inną, przejmie władzę nad ży-, przejmie władzę nad ży-
ciem tysięcy ludzi, decydując o ich 
być albo nie być, nigdy nie słyszał 
jak Kora albo Ralph śpiewają, że… 
życie jest po to, by kochać się. 

Jadwiga Janus  

*Dorota Masłowska
Ps. Wszystkie wyszczególnione 
kursywą fragmenty są cytatami 
z piosenek Kory

Tekst dostarczony redakcji 18 lutego 2022 r.
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Zawodowo pracował w Wytwórni Silników Wysokoprężnych „Andoria”, 
jako pełen inicjatywy handlowiec. Był odważnym i bezkompromisowym 
działaczem NSZZ „Solidarność” wtedy, gdy odwaga była potrzebna – 
zresztą zapłacił za nią restrykcjami, jakie spotkały go ze strony Służby Bez-
pieczeństwa. Kilkakrotnie przewodniczył komisjom skrutacyjnym na zjaz-
dach delegatów „Solidarności” w legendarnej gdańskiej Hali Olivia. 
Jego pasją był sport. Uprawiał turystykę górską, tenis ziemny, kajakarstwo 
i narciarstwo. Był oddanym działaczem Ogniska TKKF „Motor”, przez 
przeszło 50 lat bardzo czynnie uczestniczył w zespole organizującym kaja-
kowy „Spływ Trzech Zapór” z Żywca do Oświęcimia. Jednak jego najważ-
niejszą, niepodważalną zasługą dla Andrychowa było to, że był on jednym 
z odkrywców stoków narciarskich pod Madohorą w Rzykach-Praciakach, 
a następnie niestrudzonym animatorem i wykonawcą budowy tam dwóch wyciągów orczykowych. Dziś, gdy popatrzyć na ogromną, profe-
sjonalną infrastrukturę narciarską, Czarnego Gronia Sławomira Rusinka, trudno uwierzyć, że pierwsze dwa wyciągi wybudowano tam w cza-
sach powszechnych niedoborów, w autentycznym czynie społecznym, pod wodzą Jerzego.
Ulubionym jego powiedzeniem było „szpicami do przodu” (chodziło o zjazdy narciarskie). Zatem: szpicami do przodu, Jurku. Odpoczywaj 
w spokoju.

Andrzej Fryś

Odszedł na ostatnią wycieczkę
17 lutego odszedł od nas na zawsze, w wieku 80 lat,  Je-
rzy Hatłas, który od kilku lat zmagał się z ciężką chorobą. 
Mieszkał w Kętach, ale z Andrychowem wiązała go zarów-
no praca, jak i rozległa działalność społeczna.

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

MARZEC 2022 

7.03.2022 r. (poniedziałek) 14:30-18:30 
9.03.2022 r. (środa) 14:30-19:00 

10.03.2022 r. (czwartek) 14:30-19:00

14.03.2022 r. (poniedziałek) 8:30-12:30 
16.03.2022 r. (środa) 8:00-12:30 

17.03.2022 r. (czwartek) 8:00-12:30

21.03.2022 r. (poniedziałek) 11:00-15:00 
23.03.2022 r. (środa) 14:30-19:00 

24.03.2022 r. (czwartek) 14:30-19:00

28.03.2022 r. (poniedziałek) 8:30-12:30 
30.03.2022 r. (środa) 8:00-12:30 

31.03.2022 r. czwartek) 8:00-12:30
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Milczenia sens
Milczenie
nie jest niepamięcią
Milczeć 
nie znaczy trwożyć się
W ciszy dojrzewa owoc
w ciszy spożywasz
chleb
Ile mądrości
tkwić może w milczeniu
Spójrz na krzew:
odrzucił zieleń
obrał szarość
a przecież cykliczność pór
słońcem go zbudzi
kwiatem obsypie
owocem ugości

Prośba
oswoiłam kamień
dziś
patrzy na mnie
wyschniętą źrenicą
polubiłam wiatr
lecz ten szaleniec
wciąż niezgody szuka
kochałam świt
odchodził często
mijały dni
łzy
dłuta smutku
odsłaniały głębię
schronienia szukałam
w ciszy
ona
podejrzenia lęgła
powrócił dziś
z przestrzeloną głową
świt
chcę go ocalić
w ranę wsączyć
promień
chcę go zatrzymać
pomóż mi

Refleksja
przybliżam wiosłami słów
do brzegu wyobraźni
żongluję barwami spojrzenia
na arenie kartki
kształtów zapożyczam
od słońca od nocy
piszę
pragnę
wierność zachować w zieleni
cierpkość zanurzyć w wiśni
wiersz
jest oddechem
oddechem i rosą myśli

Po ukończeniu Liceum Medycz-
nego w Oświęcimiu, podjęła pracę 
w wadowickim szpitalu, później 
czas jakiś spędziła w Szczawnicy, 
pracując w jednym z tamtejszych 
sanatoriów. Zapewne był to okres 
poszukiwania miejsca dla siebie, 
ale  zmarł ojciec, a matce - długo-
letniej i schorowanej pracownicy 
AZPB, coraz trudniej było łączyć 
pracę zawodową z domową i opie-
ką nad młodszą córką. Wanda 
wróciła do rodzinnych Targanic 
i zatrudniła się w andrychowskiej 
Izbie Porodowej, przez wiele lat 
asystując narodzinom setek nie 
tylko andrychowian, ale również 
najmłodszych obywateli sąsied-
nich miejscowości. Kochała tę pra-
cę, gdyż mogła realizować swoje 
powołanie, a jednocześnie unikać 
bycia na pierwszym planie, bo 
przecież to nie Ona przyjmowała 
dziecię na świat, a tylko to Nowe 
Życie obmywała, okrywała, przy-
tulała i wkładała w ręce matki… 
Mimo ponadczterdziestoletniej 
z Nią przyjaźni, nigdy nie zrozu-
miałam, dlaczego zawsze chciała 
pozostawać w cieniu? I bynajmniej nie mam tu na myśli jakiegoś „parcia na szkło”, „zaliczania 
ścianek” i tym podobnych fanaberii, ale by chociaż raz zabrała publicznie głos, zadbała o swoje 
interesy, czymś się pochwaliła… Wanda zawsze odpowiadała uśmiechem i milczeniem - z na-
tury była taką wręcz biblijną kobietą cichą i pokornego serca. Po latach pracy okazało się, że jest 
uczulona na środek dezynfekcyjny, powszechnie stosowany w służbie zdrowia. Dalsze za-
trudnienie znalazła jako dyżurna w andrychowskim Pogotowiu Ratunkowym, skąd przeszła 
na rentę, a po osiągnięciu wymaganego wieku - na emeryturę.
Zapewne wielu mieszkańców Targanic Dolnych i Andrychowa znało Wandę Naglik jako 
sąsiadkę, życzliwą i kompetentną pielęgniarkę zawsze gotową służyć radą i pomocą, ale ilu 
wiedziało, że to także wrażliwa poetka? Debiutowała w resortowym czasopiśmie „Zdrowie 
i Trzeźwość”, później brała udział w ogłaszanych przez andrychowski dom kultury (zasięg 
daleko wykraczał poza region!) konkursach na wiersz o tematyce dowolnej, w których otrzy-
mywała nagrody i wyróżnienia. Zgłaszała też swoje utwory na konkursy wojewódzkie bądź 
ogólnopolskie, często z sukcesem. Wiersze Wandy publikowane były na łamach czasopism 
lokalnych i regionalnych: Pod fabrycznym dachem, Nowiny Andrychowskie, Kronika Beskidzka, 
Informator Kulturalny (Bielsko-Biała), Twórczość Robotników (Warszawa), a także w wydanym 
przez Zakł. Dom Kultury AZPB pokonkursowym tomiku „Pisane po drodze”. Pisała także 
opowiadania o wspomnieniowym podtekście i bajki - te głównie dla siostrzenic. Wielokroć 
namawiałam Wandę do wydania, choćby niskonakładowego, swoich utworów. Niestety, Jej 
sposób na „życie w tle”, był nie do pokonania. Odeszła tak, jak żyła - niespodziewanie, po 
cichu nad ranem, byle tylko nikogo nie absorbować swoją osobą…
Każdy z nas, żyjących, stoi przed nieuchronnym momentem zdania rachunku z „włodarstwa 
swojego”. Tu, na Ziemi, po jednych z nas zostanie oficjalna minuta milczenia, po drugich kilka 
dni (lub lat) smutku i tęsknoty najbliższych, zaś po niewielu pustka zabrana aż do własnego 
grobu - jak po  Wandzie, z Jej wręcz telepatycznym odpowiadaniem na każde wyrażone we-
zwanie o wsparcie...

Maria Biel-Pająkowa

Za Bramą Wielkiej Ciszy
9 lutego na andrychowskim cmentarzu pożegnaliśmy Wandę Naglik, Czło-
wieka - co podkreślam! -  nad wyraz spolegliwego. Z zawodu była pielę-
gniarką, bo jakiż inny zawód mogła wybrać dziewczyna zawsze troszcząca 
się o innych, gotowa nieść pomoc, nie pytając komu i dlaczego?
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Propozycje książkowe 
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Propozycje płytowe 
sklepu muzycznego „MIKRUS”

Poppy jest Panną. Jej życie 
jest pełne samotności. Nikt 
nie może jej dotknąć. Tylko 
garstka wybrańców może 
zobaczyć jej twarz albo 
z nią porozmawiać. Jej eg-
zystencja jest pozbawiona 
wszelkiej przyjemności. 
Poświęcona bogom, ma 
tylko jedno zadanie - przy-
gotować się do Ascenden-
cji, rytuału, który ma zapo-
czątkować nową erę.

Jerzy Pilch (1952–2020), 
jeden z najwybitniejszych 
współczesnych pisarzy 
i felietonistów polskich 
PILCHU. Na rogu Wiśl-
nej i Hożej to opowieść 
o twórcy poprzez jego 
teksty. O twórcy, który 
stworzył swoje Macondo, 
który budził emocje i któ-
ry przypominał, że warto 
kochać. 

Witold Bereś  
„Pilchu. Na rogu Wiślnej 

i Hożej”

Michał Rusinek
„Podbipięta, czyli co się 

kryje w nazwiskach”

Nosi je każdy z nas. Nie-
którzy swoje bardzo lubią, 
inni mają dość wiecznych 
próśb o przeliterowanie 
albo powtarzających się 
pomyłek. Najczęściej jed-
nak nie poświęcamy mu 
zbyt wiele uwagi. A szko-
da!
Czy wiesz, że w NAZWI-
SKACH drzemią historie, 
które mówią wiele o na-
szych przodkach?

Jennifer L. Armentrout
„Krew i popiół”

To piąty studyjny album, 
zapowiadany singlem 
„Take My Breath”. Na al-
bumie, będącym następ-
cą płyty „After Hours”, 
uznanej za przełomową 
w karierze artysty, poja-
wią się tacy goście jak Jim 
Carrey, Tyler, the Creator 
i Lil Wayne. Za produkcję 
albumu wraz z The We-
eknd odpowiadają Max 
Martin, Oscar Holter, 
Quincy Jones i Oneohtrix 
Point Never. [empik.com]

Szósty polskojęzyczny 
album w dorobku arty-
stycznym artystki. Uma-
mi to piąty smak, dzięki 
niemu jedzenie smakuje 
kompletnie i w sposób 
pełny. To eksplikacja mo-
mentu życia, w którym 
jest Ewa Farna. Tym do-
pełnieniem, pełnią, jest 
dla niej macierzyństwo. 
„Umami” to również gra 
słów  – „u mamy” – tam 
gdzie czujemy się dobrze, 
bezpiecznie. [empik.com]

Pomysł wspólnego wy-
jazdu, podczas którego 
powstałby pełnoprawny 
album, kłębił się w gło-
wach SB Maffijczyków od 
co najmniej kilku lat, ale 
okoliczności nigdy na to 
nie pozwalały. Ekipa wy-
jechała na Kaszuby, wyna-
jęła dom i zbudowała na 
miejscu dwa studia polo-
we. Wszystko powstało na 
bieżąco – od muzyki, przez 
video, oprawę graficzną aż 
po to, co działo się w inter-
necie. [empik.com]

The Weeknd 
„Dawn FM” 

Ewa Farna 
„Umami”

SB Maffija 
„Hotel Maffija”

– Awansowaliśmy do finału Małopolskiego Pucharu 
Szkół, który odbędzie się w marcu – czytamy w komu-
nikacie OPP. – Brawa należą się Aleksandrze Stramie, 
która indywidualnie wśród dziewcząt zajęła III miej-
sce! Gratulujemy!!! I bardzo się cieszymy z osiągnięć 
naszych kół szachowych.
Jak czytamy na stronie Małopolskiego Związku Sza-
chowego KS Chess w Chrzanowie: W turnieju rozgry-
wanym 12 lutego w przyjaznej szachom Szkole Pod-
stawowej w Porębie Żegoty wystartowało 15 drużyn 
z Trzebini, Chrzanowa, Andrychowa, Poręby Żegoty, 
Regulic i Wołowic.

Wszystkim gratulujemy i życzymy sukcesów w kolej-
nych etapach!

Źródło: OPP Andrychów, 
Fot. OPP Andrychów, chinch.pl

V liga z andrychowskim 
akcentem
Zespoły szachowe Ogniska Pracy Pozasz-
kolnej w Andrychowie wróciły z pucharami 
i medalami z Drużynowych Mistrzostw Ma-
łopolski Juniorów V Liga oraz Małopolskiej 
Ligi Szkół etap regionalny! OPP Andrychów 
II zajął II miejsce, OPP Andrychów I uplaso-
wał się na III miejscu, natomiast OPP Andry-
chów III - V zajął miejsce wśród szkół.
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* do wylicytowanych cen doliczony zostanie należny 23% podatek 
VAT - zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Zbywane działki mają kształt prostokątów o wys. 4 m x 6 m, prze-
znaczone pod budowę garaży. Położone są w terenie płaskim, nieza-
budowanym i nieogrodzonym, porośniętym krzakami. W ewidencji 
gruntów działki sklasyfikowane są jako B. Dojazd do nich odbywa się 
poprzez grunt utwardzony od strony ul. Stanisława Lenartowicza ist-
niejącym ciągiem komunikacyjnym. Nabywcy działek zobowiązani 
będą do utrzymywania w należytym stanie wybudowanych garaży, 
terenów wokół garaży, jak i dróg dojazdowych do nich.
Działki nie są przedmiotem zobowiązań i wolne są od obciążeń, 
a ujawnione w Dziale I księgi wieczystej KR1W/00045848/3 wzmian-
ki i uprawnienia oraz w Dziale III prawa, roszczenia i obciążenia nie 
dotyczą zbywanych działek.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
dla części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w An-
drychowie, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX-463-06 Rady Miejskiej 
w Andrychowie z 28 września 2006 r. z późn. zm., działki ozn. nr 
479/104, 479/105, 479/106, 479/107, 479/108 znajdują się w jednostce 
oznaczonej symbolem: A7.1/2.UP2 – tereny obsługi parkingowej.
W przetargach mogą brać udział podmioty, które wpłacą wadium 
w wysokości podanej w powyższej tabeli, w formie pieniądza lub 
przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Andrycho-
wie nr 82 8110 0000 2001 0000 1225 0002 prowadzony przez ABS Bank 
Spółdzielczy w Andrychowie w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 
23 marca 2022 r. wadium znajdowało się na rachunku Urzędu. W ty-
tule przelewu należy wpisać numer działki.
Przed otwarciem każdego z przetargów komisja przetargowa po-
twierdza wniesienie wadium przez jego uczestników, którzy winni 
przedłożyć komisji dowód tożsamości oraz oświadczenie, że zapo-
znali się ze wszystkimi warunkami przetargu.
W przypadku, gdy uczestnikiem jest podmiot wpisany do Krajowego 
Rejestru Sądowego, osoba upoważniona do reprezentowania uczest-
nika powinna przedłożyć do wglądu na papierze aktualny odpis 
z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku osób pozostających 
w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność mająt-
kową do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga mał-
żonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka 
należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wy-
rażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem 
nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków 
pochodzących z majątku wspólnego, za cenę ustaloną w przetargu. 
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, koniecz-
ne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa uprawniającego do 
udziału w postępowaniu przetargowym.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który dany przetarg wygrał, za-
licza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega prze-
padkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od 
podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu 
wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (bez odsetek), w ciągu 3 dni 
od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem 
negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
Każdy z przetargów jest ważny bez względu na liczbę jego uczestni-
ków, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno 

postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia de-
cydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych.
Wylicytowana cena sprzedaży każdej z działek winna zostać wpła-
cona jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Przed pod-
pisaniem umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się 
na rachunku bankowym Gminy Andrychów. O terminie zawarcia 
umowy notarialnej Nabywca zostanie zawiadomiony w terminie do 
21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umo-
wy notarialnej, w tym opłat sądowych ponoszą Nabywcy.
W przypadku, gdy Nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cu-
dzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do 
zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości Nabywca wi-
nien przedłożyć zezwolenie jeżeli jego uzyskanie wynika z przepisów 
cytowanej wyżej ustawy.
Nabywcy przejmują nieruchomość w istniejącym stanie prawnym 
i faktycznym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia lub wzno-
wienia granic działek pokrywają koszty prac geodezyjnych.
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych działek można uzy-
skać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15 (I piętro, pok. 112 lub 113) 
w godzinach pracy Urzędu osobiście (po wcześniejszym umówieniu 
się) lub telefonicznie pod nr 33-842-99-55 lub 33-842-99-56.
Ogłoszenie o przetargach jest zamieszczone na stronie internetowej 
Urzędu www.andrychow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Andrychowie www.bip.malopolska.pl/uman-
drychow/, jak również w siedzibie i na tablicach ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Andrychowie.
Burmistrz Andrychowa zastrzega sobie prawo odwołania każdego 
z przetargów z ważnych powodów.

Źródło: UM w Andrychowie

Burmistrz Andrychowa ogłasza pięć I-szych publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek położonych w Andry-
chowie przy ul. Lenartowicza.

Lp. Nr działki Pow. 
działki  (ha)

Księga Wieczysta Cena  
wywoławcza*

Wysokość 
wadium 

Data i miejsce przetargu Godzina

1 479/104 0,0024 5.232,00 600,00 1000

2 479/105 0,0024 5,232,00 600,00 30 marca 2022 r 1030

3 479/106 0,0024 KR1W/00045848/3 5.232,00 600,00 Andrychów, Rynek 15 1100

4 479/107 0,0024 5.232,00 600,00 II pietro sala konferencyjna 1130

5 479/108 0,0024 5.232,00 600,00 1200
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Parafia Św. Jakuba w Rzykach została Wicemistrzem diecezjalnych rozgrywek. Po powitaniu 
finalistów i prezentacji 8 najlepszych zespołów diecezji wyłonionych w eliminacjach, rozpo-
częto losowanie grup, w których zagrają zespoły. Rzyki w Grupie A trafiły na Pogórze, Istebną 
i Targanice. W grupie B zagrały zespoiły z Oświęcimia, Żabnicy, Cieszyna i Górek Wielkich.
Mecz otwarcia Pogórze – Rzyki zakończył się wynikiem 3 – 1 dla Pogórza. Następnie Rzyki 
pokonały Targanice (4 – 1) i Istebną (4 – 0). Drużynie z Rzyk pozwoliło to na zajęcie 2. miej-
sca, gdyż na pierwszym uplasowało się Pogórze z kompletem zwycięstw. W grupie B wygra-
ła drużyna z Oświęcimia. W półfinale, 30 stycznia zagrały Rzyki z Oświęcimiem a Pogórze 
z Żabnicą.

Niedzielną rywalizację po modlitwie i prezentacji drużyn rozpoczęło spotkanie Pogórza 
z Żabnicą,wygranąprzez Pogórze.
Rzyki grający z Oświęcimiem wygrały 3 – 2 i awansowały do finału, gdzie rywalizowały z Po-
górzem.
Finał turnieju Pogórze – Rzyki był bardzo zacięty i wyrównany. Rzyki prowadziły 2 – 1. O osta-
tecznym wyniku i losie tej rywalizacji decydowały ostatnie sekundy meczu. Po niefortunnym 
zagraniu obrońcy z Rzyk, sędzia podyktował rzut karny dla Pogórza, które zremisowało 2 – 2. 
Dodatkowa czerwona kartka dla obrońcy z Rzyk zadecydowała o przegranej w całym meczu, 
który zakończył się wynikiem 7 – 2.
zyki zagrały w turnieju w składzie: Dawid Socha, Nikodem Cibor, Szymon Kołodziejczyk, 
Mirosław Socała, Antoni Beer, Piotr Młocek oraz Miłosz Fryś. Trenerem zespołu był Ma-
teusz Hutniczak. Opiekunami: ks. Marcin Samek, Marcin Cibor oraz Bartosz Beer. Najlep-
szym bramkarzem został Dawid Socha a piłkarzem turnieju Antoni Beer. Ponadto obaj za-
wodnicy zostali wybrani do najlepszej 5 turnieju.

Za pośrednictwem Nowin An-
drychowskich dziękujemy wła-
dzom Leskowca Rzyki za wypo-
życzenie strojów piłkarskich na 
zawody. Ważne jest, by oprócz 
umiejętności piłkarskich zapre-
zentować się wizerunkowo. Dzię-
kujemy kapłanom za zgłoszenie 
do rozgrywek parafii i wszystkim 
za wsparcie i życzliwość.

Marcin Cibor 
Fot. M. C, boskocup.pl

Bosco Cup 2022
W dniach 29-30 stycznia 2022 r. w Bielsku-Białej odbyły się XIV Halowe 
Finały Turnieju Piłki Nożnej Lektorów i Ministrantów Bosko Cup o Mistrzo-
stwo Diecezji Bielsko-Żywieckiej, wśród zawodników rywalizowali również 
ministranci i lektorzy z Parafii Św. Jakuba w Rzykach oraz Parafii pw. Na-
wiedzenia NMP w Targanicach. 

W rozgrywanych w Kętach (zob. foto) ma-
łopolskich finałach juniorów drużyna MKS 
trenowana przez Henryka Włodarczyka  
po trzech porażkach i jednym zwycięstwie 
uplasowała się na czwartym miejscu. Najlep-
szym libero turnieju wybrano Wiktora Bylicę 
z MKS. 
Kadeci andrychowskiego klubu, których tre-
nuje również Henryk Włodarczyk, walczyli 
o mistrzostwo Małopolski w Krakowie. Zajęli 
piąte miejsce. 
Andrychowscy adepci siatkówki ocierają się 
zatem o czołówkę, ale jeszcze nie tą ścisłą.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

MKS w wojewódzkiej 
czołówce

Tak juniorzy jak i kadeci MKS uplaso-
wali się w czołówce drużyn wojewódz-
twa małopolskiego. Niestety, trochę 
niedosytu pozostało, gdyż andrycho-
wianie nie zdołali stanąć na podium.
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Inaugurację rundy rewanżowej w Keeza Klasie A za-
planowano na weekend 19-20 marca. Halniak Targani-
ce zagra wtedy u siebie z Amatorem Babica, Huragan 
w Inwałdzie zmierzy się z Grodem Grodzisko, Burza 
Roczyny na własnym stadionie podejmie Przełęcz Kos-
sowa, a Znicz Sułkowice Bolęcina na wyjeździe zagra  
z Olimpią Chocznia. Rozgrywki mają potrwać do dru-
giej połowy czerwca. Przypomnijmy, że na półmetku 
sezonu Halniak Targanice jest trzeci, Burza piąta, Znicz 
ósmy, a Huragan dziesiąty. 
Z kolei w Keeza Klasie B wystartować mają 26 marca. 
Leskowiec Rzyki zagra wtedy na wyjeździe z Płomie-
niem Sosnowice, rezerwy Halniaka Targanice w Wy-
sokiej zmierzą się z Relaksem, a Gronie Zagórnik we 
Frydrychowicach powalczą z Sokołem. Na półmetku 
zmagań zespół z Zagórnika jest wiceliderem, drużyna 
z Targanic jest dziewiąta, a z Rzyk dziesiąta. Wiosna  
w Keeza Klasie B potrwać ma do drugiej połowy czerwca. 

gs

Oba andrychowskie kluby zdobyły w finałach po 12 punktów. Progress legitymo-
wał się jednak lepszym bilansem bramek. Na pokonanym polu andrychowianie 
pozostawili takie kluby jak Wisła Brzeźnica, Karol Wadowice, Skawa Wadowice 
czy Naroże Juszczyn. 
W kategorii wiekowej orlików zwycięstwo Progressu było już bardziej wyraźne, 
bo andrychowianie triumfowali z przewagą trzech oczek nad Cedronem Brody. 
Trzecie miejsce zajął kolejny zespół Progressu, na kolejnych lokatach uplasowały 
się Jałowiec Stryszawa, Beskid Andrychów i Babia Góra Sucha Beskidzka. Podob-
nie było w kategorii młodzików, gdzie Progress również wygrał ze sporą prze-
wagą, wyprzedzając drużyny z Wadowic, Kalwarii, Zawoi, Stryszawy i Stroni. 
Z kolei wśród trampkarzy najlepsi okazali się piłkarze Kalwarianki Kalwaria Ze-
brzydowska, którzy wyprzedzili Jałowiec Stryszawa, Beskid Andrychów, Karola 
Wadowice, Wisłę Brzeźnica i Zaskawiankę Wadowice.
- Rozgrywki cieszyły się dużym zainteresowaniem klubów i stanowiły doskonały prze-
rywnik w okresie zimowym, cieszy duża ilość zgłoszonych drużyn wynika to z bardzo 
dobrej pracy trenerów i działaczy w klubach sportowych - podkreślają organizatorzy na 
stronie ppnwadowice.pl. 

gs

Na pięć kolejek przed końcem fazy zasadniczej MKS ma pięć punktów prze-
wagi nad kęczanami. To sporo, ale z drugiej strony z parkietu wciąż jest 
do podniesienia piętnaście punktów. Podopieczni trenera Tomasza Rupi-
ka muszą więc zachować czujność i wysoką dyspozycję, by na przestrzeni 
tych kilku spotkań nie wzbudzić w Kętach poczucia, że ich strata jest jeszcze 
do nadrobienia. Terminarz układa się raczej korzystnie, bo przed MKS-em 
mecze z zespołami, które raczej nie aspirują do ścisłej czołówki. Na 12 mar-
ca zaplanowano wyjazdowy mecz z Hutnikiem-Wandą Kraków, 19 marca  
w Andrychowie MKS zagra z Volleyem Rybnik, 2 kwietnia na wyjeździe 
zmierzy się z AT Jastrzębski Węgiel, a 9 kwietnia na zakończenie fazy zasad-
niczej w Andrychowie z Błękitnymi Ropczyce.

W obronie drugiej lokaty
Faza zasadnicza sezonu II ligi siatkarzy jest już na finiszu, bo rozgrywki potrwają do 9 kwietnia. Drużyna MKS-u An-
drychów walczy o obronę pozycji wicelidera, dającej przepustkę do turnieju półfinałowego o awans do I ligi. 
Chrapkę ma na to również Kęczanin Kęty, który tylko czeka na ewentualne potknięcia andrychowian.

Piłkarska wiosna przed nami

To ten moment, na który fani lokalnego 
futbolu czekali od listopada - wracają pił-
karskie emocje na szczeblu Keeza A-klasy  
i B-klasy. Już w drugiej połowie marca na 
boiska wybiegną drużyny z Targanic, Inwał-
du, Roczyn, Bolęciny, Rzyk i Zagórnika.

Progress bryluje wśród najmłodszych

Zakończyły się zimowe turnieje halowe na szczeblu wado-
wickiego Podokręgu Piłki Nożnej. W kategoriach wiekowych 
trampkarz, młodzik, orlik i żak uczestniczyło aż 120 drużyn.  
W najmłodszych kategoriach wiekowych prym wiedli piłkarze 
Progressu Andrychów. Wśród żaków Progress Andrychów szedł 
łeb w łeb z Beskidem Andrychów.

Co potem? Jak już wspominaliśmy, nie będzie w tym sezonie 
fazy play-off, a dwie najlepsze drużyny od razu dostaną się 
do półfinałów. Turniej półfinałowy zaplanowany na 22-24 
kwietnia wyłoni zespoły, które zakwalifikują się do majowych 
finałów, a stamtąd już prosta droga do I ligi (dla dwóch najlep-
szych ekip). Jak daleko dojdą w tym sezonie andrychowianie? 
Przekonamy się już niebawem. 

gs Fot. Grzegorz Sroka
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Andrychowianie rozpoczęli 
sparingi od porażki, bo na 
pierwszy ogień ulegli przed-
stawicielom śląskiej IV ligi, 
MRKS-owi Czechowice-
-Dziedzice, 2:3. W kolejnych 
test-meczach Beskidowcy 
spisywali się lepiej, notując 
długą serię zwycięstw. Naj-
pierw pokonali 3:2 innego 
śląskiego czwartoligowca, 
rezerwy Podbeskidzia Biel-
sko-Biała, 3:2 (2:2). Gole zdo-
bywali w tym meczu Karol 
Lewandowski, Eryk Ceglarz 
i Daniel Budka. W następ-
nym sparingu Beskid zagrał 
z trzecim już reprezentantem 
śląskiej IV ligi, Orłem Łękawi-
ca, notując zwycięstwo 1:0, a zdobywcą zwycięskiego gola był Karol Lewandowski. Drużyna 
Tomasza Moskały poszła za ciosem w meczu z liderem wadowickiej „okręgówki”, czyli Kal-
warianką Kalwaria Zebrzydowska - andrychowianie rozgromili rywali aż 9:0, a pokaźnym 
dorobkiem podzielili się: Karol Lewandowski – 3, Eryk Ceglarz – 2, Kamil Karcz, Dariusz Ka-
pera, Patryk Koim i Filip Kasiński po jednej bramce. Przed startem wiosny Beskid miał jesz-
cze w planach sparingi z liderem bielskiej „okręgówki”, GLKS-em Wilkowice, oraz z juniorską 
drużyną andrychowskiego klubu, przygotowującą się do debiutu w lidze makroregionalnej. 
Sympatyków Beskidu niewątpliwie cieszyć może wysoka dyspozycja strzelecka w meczach 
sparingowych ofensywnych graczy, takich jak Lewandowski czy Ceglarz, którzy seryjnie tra-
fiają do siatki. 
Inauguracja rundy rewanżowej zaplanowana jest na 12 marca. Beskid zagra wtedy na wy-
jeździe z plasującym się w ogonie tabeli MKS-em Trzebinia o godzinie 11. Pierwszy mecz 
w Andrychowie rozegrany zostanie 19 marca o godzinie 16 z KS-em Chełmek. Później zespół 
Tomasza Moskały czeka wyjazd do Clepardii Kraków (26 marca), a następnie domowy mecz 
z rezerwami Garbarni Kraków 2 kwietnia o 16. W lutym o wycofaniu się z rozgrywek poin-
formowali działacze przedostatniego w tabeli TS-u Węgrzce - wiosną każdy dostanie więc 
“darmowe” trzy punkty za walkower z tą podkrakowską ekipą. Tymczasem przypomnij-
my, że każdy punkt będzie w rundzie rewanżowej niezwykle cenny, bo trzeba zająć miejsce 
w czołowej siódemce, aby zapewnić sobie bez oglądania się na innych utrzymanie w nowej, 
jednogrupowej IV lidze małopolskiej. Beskid ma na półmetku cztery punkty przewagi nad tą 
lokatą, a więc andrychowianie muszą utrzymać solidną formę przez całe wiosenne rozgrywki, 
aby swoje wysokie czwarte miejsce obronić, a może i powalczyć o podium. Jedno jest pewne - 
kibice nie będą wiosną narzekać na brak czwartoligowych emocji. 

gs Fot. Grzegorz Sroka

Emocji nie zabraknie
Przed nami początek zmagań w rundzie wiosennej piłkarskiej Keeza IV ligi 
małopolskiej. Drużyna Beskidu Andrychów przygotowywała się do rewan-
żów długo i intensywnie, notując dobre wyniki w meczach sparingowych. 
Przed zespołem Tomasza Moskały trudne, ale bardzo ważne zadanie.

Makroregion, w którym walczyć będą andry-
chowianie, składa się z najlepszych drużyn 
z województw małopolskiego, lubelskiego, 
podkarpackiego i świętokrzyskiego. Beskid 
stawi czoła takim zespołom, jak Resovia Rze-
szów, Motor Lublin, Podlasie Biała Podlaska, 
Korona Kielce, Siarka Tarnobrzeg, Podhale 
Nowy Targ i Juventa Starachowice. Pierw-
szy mecz zaplanowano na 5 marca z Siarką 
w Tarnobrzegu. Później, 12 marca juniorzy 
Beskidu w Lublinie zmierzyć się mają z Mo-
torem, a 20 marca zagrają w Andrychowie 
z Podlasiem Biała Podlaska. Następnie cze-
ka andrychowian wyjazdowy mecz z ekipą 
ze Starachowic (26 lub 27 marca), a 3 kwiet-
nia w Andrychowie zmierzą się z Podhalem 
Nowy Targ. Następnie Beskid zagra na wy-
jeździe z Resovią, a 16 kwietnia w Andry-
chowie z Koroną Kielce. Później przyjdzie 
czas na rewanże, które potrwają do czerwca. 
Walka toczyć się będzie o przepustkę na naj-
wyższy szczebel juniorski w Polsce, czyli do 
Centralnej Ligi Juniorów. 
Podopieczni trenera Filipa Kasińskiego 
przygotowują się do tego historycznego de-
biutu już od grudnia zeszłego roku. Oprócz 
ciężkich treningów andrychowianie zaliczyli 
serię meczów sparingowych, w których mie-
rzyli się z okolicznymi drużynami, między 
innymi wygrywając z Halniakiem Targanice 
4:2, Żurawiem Krzeszów 4:0, czy Burzą Ro-
czyny 7:1. Jak młodzi andrychowianie spiszą 
się w gronie najlepszych ekip z południowo-
-wschodniej Polski? Przekonamy się już nie-
bawem. 

gs

Gotowi na debiut 
w makroregionie

Przed drużyną juniorów starszych 
Beskidu Andrychów historyczny de-
biut w lidze makroregionalnej, czyli 
na szczeblu pośrednim pomiędzy 
wojewódzkim a centralnym. Jest to 
więc coś w rodzaju „zaplecza junior-
skiej ekstraklasy”. Rozgrywki startu-
ją początkiem marca.

Podopieczni trenera Henryka Włodarczyka rozpoczęli od trudnego 
meczu z gospodarzami zawodów, który przegrali 0:3. Młodzi andry-
chowianie jednak szybko się odkuli, wygrywając w drugim meczu 
z Iskierką Tarnów 3:1, co pozwoliło im pozostać w grze o najwyższe 
cele, czyli medale mistrzostw Małopolski oraz przepustkę do ćwierć-
finałów mistrzostw Polski. W kolejnym starciu lepsi okazali się siat-
karze Sparty Kraków, którzy pokonali MKS 3:0. W drugiej parze pół-
finałowej Kęczanin Kęty pokonał zespół Dunajca Nowy Sącz, więc 

to z nowosądeczanami MKS mierzył się o trzecie miejsce. Najwięcej 
emocji było w pierwszej partii, bo Dunajec wygrał na przewagi do 24. 
W kolejnych setach sądeczanie zwyciężyli do 20 i 23. Do kolejnej fazy 
rozgrywek awans wywalczyły więc drużyny Kęczanina Kęty, Sparty 
Kraków i Dunajca Nowy Sącz. MKS-owi przypadło jedno z wyróż-
nień indywidualnych – najlepszym libero turnieju wybrany został 
Wiktor Bylica.

gs

Juniorzy tuż za podium w Małopolsce
Początkiem lutego w Kętach rozegrany został finałowy turniej wojewódzki juniorów w siatkówce. Na parkiecie 
zmierzyły się najlepsze drużyny Małopolski, wśród których nie zabrakło oczywiście MKS-u Andrychów. 
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Wycinamy masowo drzewa, krzewy, niszczymy otoczenie koryt rzek, zabudowujemy każdy 
skrawek zieleni, osuszamy tereny podmokłe, betonujemy, brukujemy i odwadniamy ostatnie 
zielone skrawki zieleni, kosimy intensywnie trawniki, czy przycinamy krzewy. Do tego do-
chodzi zanieczyszczenie powietrza, które często bije rekordy światowe, choć tego przy wietrze 
nie zauważamy i ignorujemy. Nie można tu pominąć także zanieczyszczeń wody (różnego 
typu odpady, tworzywa sztuczne, środki ochrony roślin, nawozy sztuczne, środki chemicz-
ne itp.) Dzieje się tak zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich. Zachowujemy się jak 
by zmiany, o których wspomniałem nas nie dotyczyły. Otaczająca nas przyroda jeszcze so-
bie pozornie radzi, choć wiele gatunków ustępuje, zmniejsza się ich liczebność, a nawet grozi 
zagłada i wymieranie. Nam także nasze działania dają się we znaki. Coraz częściej dotykają 
nas kataklizmy, huragany, gwałtowne ulewy, susze, pożary i choroby cywilizacyjne (układu 
oddechowego, krążenia, nerwowego i inne). 
Gdy dobrze się zastanowimy i mamy dobrą wolę, aby zadbać o swoje dzieci, o przyszłe poko-
lenia sami możemy, a nawet powinniśmy się włączyć w działania ratujące, jakość i przyszłość 
życia na Ziemi!  To jest banał, wszyscy to mówią powiecie, ale prawda jest taka, że to ostatni 
moment, aby tak zacząć postępować!
Przesłanie dla gospodarzy, włodarzy terenu, mieszkańców!
Czas podejmować trudne decyzje ratujące wolne od zabudowy grunty; ratować istniejącą 
zieleń, szczególnie tereny podmokłe, zieleń otaczającą cieki wodne, ratować stare drzewa, 
ograniczać rozproszoną zabudowę, minimalizować procesy pokrywania wielkich połaci 
parkingów, placów, chodników, ścieżek, szczelną nieprzepuszczalną nawierzchnią, czyli 
mądrze planować i projektować Pamiętajmy także, że nie wszystko jest dobre, co widzimy 
u sąsiadów. Sąsiedzi, często bogatsi, też popełniali i popełniają błędy! Uczmy się na ich błę-
dach, bo gdy się coś źle zrobi, to powrót do stanu wyjściowego jest praktycznie niemożliwy. 
Nasze otoczenie jest jak żywy organizm.

Jan Zieliński

Czas podejmować trudne decyzje
Wieje, pada deszcz, czasem sypie śnieg, jest nieprzyjemnie! Mówią, że tak wietrznego lutego od początków po-
miarów jeszcze nie było! Jest też coraz cieplej i coraz mniej miejsca dla przyrody. Już latem będzie jeszcze gorzej! 
W dobie zmian klimatycznych, ocieplania klimatu i gwałtownych zjawisk atmosferycznych sami pogarszamy 
swoją sytuację, nadmiernie zagospodarowując tereny zielone.
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