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Ilu nas jest?
Liczba mieszkańców na dzień 30.09.2022 - 41 860 w tym w mieście 18 496 os., na wsi 23 364 os.

Liczba zgonów na dzień 30.09.2022 liczona od początku roku - 361, w samym wrześniu 32 zgony

Liczba urodzeń na dzień 30.09.2022 liczona od początku roku - 264, w samym wrześniu 39 urodzeń

W pięć lat do niesamowitego wyczynu
Spory sukces andrychowianina Bogdana Mandy. 25 września sięgnął po Koronę Maratonów Polskich. To odzna-
czenie, które zdobywa się po przebiegnięciu pięciu maratonów (Dębno, Kraków, Poznań, Wrocław, Warszawa) 
w „normalnych” warunkach, w czasie 24 miesięcy, a w „covidowych” w czasie 36 miesięcy. Panu Bogdanowi zajęło 
to 29 miesięcy. 

W niedzielę, 25 września, „nasz” sportowiec 
startował w Maratonie Warszawskim. Prze-
biegł ponad 42 kilometry osiągając czas 3 go-
dziny 48 minut i 28 sekund! – Zacząłem biegać 
5 lat temu, przystępując do IV edycji Wyzwania 
Kamili Rowińskiej. Wcześniej delikatnie rzecz uj-
mując, z aktywnością fizyczną nie było mi po dro-
dze – relacjonuje Bogdan Manda. 
– Po podjęciu decyzji o przystąpieniu do wyzwa-
nia stałem się biegowym harpaganem, ale przede 
wszystkim sprawia mi to ogromną radość. Teraz 
wiem, że mogę osiągnąć wszystko…i już zasta-
nawiam się, co by tu wymyślić. Koronę dedykuję 
wszystkim tym, którzy mnie wspierają – przede 
wszystkim ukochanej małżonce Aleksandrze, która 
jest moim wiernym kibicem od początku mojej przy-
gody z bieganiem, rodzinie, znajomym, cudownym 
wyzwaniowcom, z którymi droga do celu jest zdecy-
dowanie łatwiejsza, oraz wszystkim niedowiarkom, 
którzy pukali się w czoło, gdy widzieli moje początki, 
twierdząc, że w moim wieku nie jest to wskazane,  
a wręcz niebezpieczne – przekazuje biegacz. 

Pan Bogdan w roku 2017 doszedł do wniosku, 
że coś musi zmienić. - Siedzący tryb pracy, jazda 
samochodem – ruchu było mało. Kupiłem strój do 
biegania i buty. To dobry początek, żeby zacząć się 
ruszać – przyznaje. - Niektórzy mówili: W two-
im wieku? Siądź na kanapie, oglądaj telewizję. Na 
szczęście pan Bogdan nie posłuchał tych rad. 
Treningi rozpoczął w wieku 51 lat, na począt-

ku były to delikatne podbiegi na krótkich dy-
stansach. Stopniowo biegi zaczynały być coraz 
dłuższe. Pierwsze zawody sportowe zapadły 
naszemu bohaterowi w pamięci. Był to Bieg 
Wadowicki na dystansie 10 kilometrów. - Była 
tam niesamowita atmosfera, którą stworzyli kibice 
– przyznaje biegacz. Później pan Bogdan zali-
czył Bieg Fiata w Bielsku-Białej, również na dy-
stansie 10 kilometrów. Kolejnym wyzwaniem 
był półmaraton (nieco ponad 21 kilometrów) 
w Tychach. Po kilku pierwszych biegach za-
częło się stawianie poprzeczki coraz wyżej.

Jak przyznaje pan Bogdan, najważniejsza jest 
dyscyplina. Konsekwencja i żmudna praca 
prowadzi do osiągania dobrych wyników. 
Ważne jest też jedzenie. - Na co dzień zwracam 
uwagę na to co jem. Staram się zdrowo odżywiać 
i dostarczać organizmowi niezbędnych kalorii. 
Bardzo pomaga mi w tym żona  – mówi Bogdan 
Manda. 

Przed sportowcem kolejne wyzwania. 8 paź-
dziernika będzie startował w górskim Biegu  
o Złotą Szyszkę. - To jest ten kierunek, który przez 
najbliższe miesiące i lata będę chciał realizować – 
przyznaje. 
Panu Bogdanowi gratulujemy wyczynu i ży-
czymy kolejnych sukcesów!

rf Fot. archiwum prywatne Bogdana Mandy
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Dlaczego musiała to zrobić Rada, a nie bur-
mistrz jednym rozporządzeniem? Takie są 
przepisy, że środki pomocowe, a to kwota 
w ramach tzw. dotacji covidowych, muszą 
być przyjęte i wprowadzone do budżetu 
gminy uchwałą rady miejskiej lub gminnej 
(w przypadku gmin wiejskich). 
Pieniądze pochodzą z budżetu państwa 
i w przypadku Andrychowa to kwota 11 mln 
169 tys. zł. A tak wygląda czołówka najwyżej 
dotowanych gmin w Małopolsce: Kęty – 12 
393 000 zł, Krzeszowice – 12 362 400 zł, My-
ślenice – 11 236 320 zł,  Andrychów – 11 169 
000 zł, Chełmiec – 10 823 220 zł…
Zmiana przepisów i weryfikacje
Trzeba tu jeszcze wspomnieć o samej proce-
durze przyznawania wspomnianego dodat-
ku. Otóż pierwotnie przepisy mówiły o do-
datku dla „gospodarstwa domowego”, a to 
oznaczało, że jeden dodatek należy się jednej 

rodzinie. Od razu w wielu domach wypeł-
niono po kilka wniosków, bo mieszkały tam 
rodziny kilkupokoleniowe, albo osobne choć 
spokrewnione. Wszystko było w porządku, 
ale autorzy ustawy połapali się, że w takiej 
sytuacji koszty tego dodatku będą gigantycz-
ne w skali każdej gminy i całego kraju. Na-
prędce zrobiono nowelizację, która wprowa-
dziła zasadę „jeden zasiłek na jeden adres”, 
jeśli oczywiście jest tam tylko jeden piec – co 
weryfikowane jest z deklaracjami o źródłach 
ogrzewania, które złożyliśmy nie później jak 
11 sierpnia. 
W Andrychowie złożono ponad sześć ty-
sięcy wniosków o dodatek węglowy, co po 
prostym wyliczeniu - 6000 razy 3000 zł daje 
18 mln zł. Dotacja która przyszła to 11 mln 
169 tys. zł. To zaspokoi nieco ponad 3700 
wniosków. Zatem będzie trwać weryfikacja. 
Najprawdopodobniej, jeśli z jakiegoś domu 
z jednym piecem złożono kilka wniosków, to 

wypłata będzie na ten pierwszy, najwcześniej 
złożony. Weryfikacja może potrwać nawet 
miesiąc.
Dodatek już nie tylko do węgla
Wchodzą też nowe przepisy, które umożli-
wią dodatek osobom mającym inne źródła 
ogrzewania – „kocioł na paliwo stałe, kominek, 
kozę, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pie-
cokuchnię, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilanie 
peletem drzewnym lub drewnem kawałkowym 
bądź kocioł na gaz LPG (skroplony w zbiorni-
ku, jak w aucie, ale nie z sieci)”. Te wnioski też 
można składać w OPS do 30 listopada i będą 
rozpatrywane w ciągu miesiąca. Maksymal-
nie można w tym wypadku dostać do 3.000 
zł, ale to oznacza, że też i mniej.
Tak jak w przypadku dodatku węglowego 
wnioski trzeba składać w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Andrychowie na ul. Starowiejskiej. 

mn

Ruszyły wypłaty dodatku węglowego
Rada Miejska w Andrychowie wprowadziła do budżetu gminy rządową dotację na tzw. dodatek węglowy. To kwota 
ponad 11 mln zł. Pozwoliło to na uruchomienie pierwszych wypłat po 3000 zł na jeden adres. Uchwałę radni podjęli 
26 września na specjalnie zwołanej Sesji Rady Miejskiej. Wszyscy byli za przyjęciem dotacji do budżetu. 

Za zmianami głosowali radni Prawa i Sprawiedliwości (w tym radny 
z naszego terenu Rafał Stuglik), Solidarnej Polski i Polskiego Stronnic-
twa Ludowego. Przeciw byli reprezentanci Platformy Obywatelskiej. 
Zwolennicy antyekologicznych zmian argumentowali, że w Mało-
polsce pozostało około 100 tysięcy kopciuchów i nie da się ich w kilka 
miesięcy wymienić. Przypomnijmy, iż wcześniej zarządzający naszym 

województwem byli innego zdania. Przekonywali, że na wymianę pa-
lenisk był czas i pieniądze na ten cel w formie dotacji. Niektóre gminy, 
w tym największy Kraków, mają swoje programy antysmogowe i będą 
realizować je według własnego, przyspieszonego harmonogramu.

jd

Małopolska: Dłużej z kopciuchami
26 września, na pełnej emocji sesji Sejmiku Samorządowego Województwa Małopolskiego zmieniono zapis 
dotyczący wejścia w życie uchwały antysmogowej.  Tym samym kopciuchy, które miały zniknąć w naszym woje-
wództwie do końca tego roku, będą mogły nas truć do końca kwietnia 2024 roku.

REKLAMA
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Rada Miejska w Andrychowie spotkała się na pierwszej sesji po letniej przerwie. Nie zabrakło ważnych tematów, 
kluczowych dla funkcjonowania gminy. Decydujące były kwestie energii i wzrostu jej cen, a także planów, jakie 
mają władze gminy, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Andrychowa.

Obrady były transmitowane w Internecie, 
a odbyły się 29 września w Urzędzie Miej-
skim, poprowadził sesję przewodniczący 
Rady Roman Babski. Na początku o głos po-
prosił Jan Mrzygłód prezes Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji. Swoje wystąpienie pre-
zes uzasadnił dramatyczną sytuacją spółki, 
która po raz pierwszy od czasu transformacji, 
czyli od 30 lat, stanęła na krawędzi zapaści. 
Jan Mrzygłód opisał przyczyny takiej sytuacji 
– a są nimi trzyletnie stawki za wodę i hor-
rendalne podwyżki cen energii. Oto przykład 
– dziś ZWiK rocznie płaci za prąd 1,5 mln zł, 
a w roku 2023 będzie to 7,5 mln. Jest to kwota, 
której zakład nie jest w stanie wypracować, 
właśnie ze względu na stawki, które narzuca 
administracja rządowa. 

Uchwała, której nie było
W dalszej części uzupełniono porządek ob-
rad na wniosek skarbnik gminy dotyczący 
uchwały korygującej budżet gminy i wielo-
letnią prognozę finansową oraz dotację dla 
OSP.

Potem wniosek złożył przewodniczący Rady, 
a dotyczył wycofania z porządku obrad 
uchwały nt. „zwolnień z podatku od nieru-
chomości, podatku rolnego i podatku leśnego 
na terenie Gminy Andrychów”. Projekt ten 
przygotował radny Jakub Guzdek, a dotyczył 
on przede wszystkim zwolnienia mieszkań-
ców od podatku od stodół. Natomiast opinia 
burmistrza i skarbnika była negatywna, bo 
projekt w definicjach jest nieprecyzyjny. Cho-
dzi przede wszystkim o definicję stodoły, bo 
wiele obiektów gospodarczych na posesjach 
może być tak zakwalifikowanych, choć peł-
nią zupełnie inną funkcję, a to tworzy furtkę 
do uniknięcia podatku. Co wytłumaczył Woj-
ciech Polak zastępca burmistrza. Długą i peł-
ną emocji dyskusję zakończyło głosowanie, 
w którym radni zdecydowali o wycofaniu 
tego projektu. Jakub Guzdek, który wcześniej 
nazwał radnych z koalicji sektą, po głosowa-
niu opuścił obrady, określając je jako cyrk.
Po tym punkcie radni przyjęli protokół po-
przedniej sesji.

Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza
W kolejnej części głos zabrał Wojciech Polak, 
który przedstawił listę wszystkich wydarzeń 
i działań burmistrza w okresie międzysesyj-
nym. Opisywaliśmy je wszystkie na naszych 
łamach, a także wiele z nich było tematem 
audycji Radia Andrychów. Wojciech Polak 
przedstawił też pozytywne wyniki kontroli 

komunikacji gminnej. Po wystąpieniu wi-
ceburmistrza do sprawozdania odnieśli się 
radni.

Radny Krzysztof Kubień zadał kilka pytań. 
Pierwsze dotyczyło schodów w SP Nr 2, kie-
dy będą naprawione? Wiceburmistrz Polak 
wyjaśnił, że już remontowano te schody, ale 
to większy problem i teraz będzie musiał te 
prace przejąć wydział inwestycji.

Drugie pytanie odnosiło się do rewitalizacji 
Pańskiej Góry. Tę sprawę wyjaśnił Szymon 
Wnęczak, kierownik Wydziału Inwestycji. – 
Badane są oferty – mówił kierownik – ale nie jest 
jeszcze nic rozstrzygnięte, jest szansa wykonania 
tych prac w terminie. Przypomniał, że zadanie 
to ma dwa źródła finansowania: z Urzędu 
Marszałkowskiego 11.8 mln plus że środków 
covidowych 8 mln zł, całkowite koszty to 
25-26 mln, a to oznacza 25 proc. wkładu wła-
snego gminy (ok. 5 mln). O to samo pytał też 
Wiesław Mikołajek.

– Byliście w Narodowym Funduszu Ochrony Śro-
dowiska w Warszawie, co tam ustalono? – pytał 
radny Krzysztof Kubień.

Na to pytanie odpowiedział pierwszy zastęp-
ca burmistrza Mirosław Wasztyl. Wyjaśnił, że 
tematem tych rozmów był plan budowy za-
kładu termicznej mineralizacji odpadów. Po 
spełnieniu kilku warunków – np. przejęcia 
sieci ciepłowniczej, co Andrychów ma już za 
sobą – będzie można aplikować o około 200 
mln zł. W tym jest 100 mln bezzwrotnej dota-
cji, a 100 mln – pożyczką na 20 lat o oprocen-
towaniu na poziomie 1,5 proc.

Natomiast Andrzej Powroźnik zapytał 
o utrzymanie dróg, które to zadanie ma wy-
konywać ZGK. Wojciech Polak wyjaśnił, że 
na razie chodzi o bieżące utrzymanie dróg, 
zimowe jest jeszcze nie rozstrzygnięte.

Gorący temat AEC
W tej części sesji prezes Mirosław Nowak 
miał osobiście przedstawić Radzie informację 
na temat działalności Andrychowskiej Elek-
trociepłowni AEC Sp. z o.o. Niestety, prezes 
nie mógł być na sesji, bo jako radny powiato-
wy uczestniczył w tym samym czasie w se-
sji powiatowej. Radni usłyszeli, że ci którzy 
mają pisemne sprawozdanie, mogą pisemnie 
zadać pytanie, a odpowiedzi otrzymają tą 
samą drogą.  

Radny Kubień pytał o wyniki spółki. Na to 
odpowiedział wiceburmistrz Wasztyl, przy-
pominając radnemu, że w złożonym przez 
prezesa sprawozdaniu jest pełen bilans i wy-
starczy spojrzeć do dokumentów.  

Podjęcie uchwał
Pierwsza uchwała, którą po dyskusji prze-
głosowano dotyczyła „Założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Andry-
chów na lata 2022-2036 wraz z prognozą od-
działywania na środowisko”. Szczegóły tego 
dokumentu, który w znacznej części dotyczy 
planów budowy nowej elektrociepłowni, 
wyjaśniał radnym wiceburmistrz Wasztyl. 
Radni opozycji bardzo emocjonalnie pod-
chodzili do tematu, zdarzało się, że z uporem 
zakład termicznej mineralizacji (a ma on być 
częścią inwestycji) niektórzy nazywali „spa-
larnią śmieci”. Mirosław Wasztyl, apelował, 

Sesja pełna trudnych tematów
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aby nie tworzyć fake newsów i przypomniał, że 
nawet w przyszłej uchwale rady z tym związanej 
będzie zapis o zakazie budowy spalarni. Mimo to 
rozgorzała dyskusja na temat sytuacji energetycznej 
nie tylko Andrychowa, ale też całego kraju. W gło-
sowaniu 10 radnych opowiedziało się za uchwałą, 
czworo było przeciw, troje nie wzięło udziału w gło-
sowaniu i troje wstrzymało się, a jeden radny był 
nieobecny.

Potem radni zdecydowali o przejęciu od władz 
powiatu ul. Włókniarzy, dotychczasowej drogi 
powiatowej, i wpisaniu jej do dróg gminnych. Od 
tego czasu jest to droga gminna i gmina odpowiada 
też za jej utrzymanie. W przyszłości – po remoncie 
– planowana jest taka sama zamiana ul. Lenartowi-
cza. Powyższą uchwałę zreferował Jerzy Dwojak 
z Wydziału Inwestycji i Drogownictwa UM.

Następna uchwała dotyczyła „wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumień międzygminnych pomiędzy 
Gminą Andrychów a Gminą Kalwaria Zebrzydow-
ska w przedmiocie powierzenia Gminie Andry-
chów realizacji zadania publicznego – zapewnienia 
uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego trans-
portu i opieki w czasie przewozu”. Tę uchwałę, jak 
i kilka kolejnych przedstawił Andrzej Szafrański, 
dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty.

Następnie radni pochyli się nad „określeniem ro-
dzaju świadczeń przyznawanych w ramach po-
mocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek prowa-
dzonych przez Gminę Andrychów oraz warunków 
i sposóbow ich przyznawania”.

Również kolejna uchwała dotyczyła oświaty i „okre-
ślenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjal-
nych, psychologów, logopedów, terapeutów peda-
gogicznych, doradców zawodowych oraz nauczy-
cieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych 
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie 
i dzieci młodsze”.

Potem Rada Miejska przyjęła „plan nadzoru nad 
żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi 
opiekunami”, a następnie ustalono „regulamin 
określający wysokość, szczegółowe warunki przy-
znawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy 
oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a tak-
że wysokość, zasady przyznawania i wypłacania 
nagród”.

Na koniec radni dokonali zmian w budżecie i w wie-
loletniej prognozie finansowej, a także zgodzili się 
na dofinansowanie remontu OSP w Targanicach 
dolnych za kwotę 150 tys. zł.
W ostatniej części sesji radni rozpatrzyli skargi i par-
tycję, które wpłynęły do Rady. Obie zostały odrzu-
cone.
W tej końcowej części były także wolne wnioski 
i oświadczenia radnych. Sesję zamknęły komunika-
ty. Następną zaplanowano na 28 października.

mn

Powiatowe plany: 
Powstaną nowe linie autobusowe?
Samorząd powiatu wadowickiego przygotował plan zrównoważone-
go rozwoju transportu zbiorowego. Jeśli zostanie zrealizowany, to 
powstanie wiele nowych linii autobusowych, łączących miejscowości 
naszego regionu. Kilka obejmie gminę Andrychów.

Dokument uchwalony jednogłośnie na sesji Rady Powiatu w Wadowicach (29 wrze-
śnia) poprzedziły analizy, konsultacje i badania ankietowe. Jedną z linii uwzględnio-
nych w planach to połączenie Wadowic z Andrychowem, ale przez Frydrychowice, 
Przybradz i Wieprz. Chodzi o to, by mieszkańcy tych trzech wiosek mieli zapewniony 
dojazd do miast. Natomiast bezpośrednie połączenie stolicy powiatu z naszym mia-
stem ma zagwarantować linia z Roczyn lub Andrychowa (ul. 1 Maja) do Kalwarii Ze-
brzydowskiej przez Inwałd, Chocznię, wspomniane Wadowice, Kleczę Dolną i Górną 
oraz Barwałd Średni.
Ponadto autobusy mają kursować na trasie Andrychów Dworzec – Nidek – Wieprz – 
Andrychów, Andrychów Dworzec - Nidek Czerwianki – Wieprz – Andrychów Dwo-
rzec, Andrychów Dworzec – Wieprz Bania – Wieprz Górka – Gierałtowice Granica,  An-
drychów Dworzec – Wieprz – Gierałtowice – Przybradz - Frydrychowice – Gierałtowice, 
Andrychów – Gierałtowice – Przybradz – Frydrychowice Dwór – Radocza Szkoła.
Sporo linii rozpoczynać się będzie w Wadowicach, skąd przewidziano dojazdy do 
wszystkich gmin w powiecie, w różnych wariantach. Tyle plany. A jak będzie z reali-
zacją?  Dużo zależeć ma od tego, czy samorządy gminne dołożą się do przedsięwzięcia 
finansowo. Starosta Eugeniusz Kurdas chce, aby pierwsze linie ruszyły na początku w 
2023 roku. Wiadomo, że koszty obsługi takiego transportu nie będą pokryte ze sprze-
daży biletów. Niektórzy radni dopytywali o to czy pozostaną prywatni przewoźnicy, 
bo jeśli tak, to oni będą brać „łakome kąski”, a deficytowe trasy pozostaną dla transpor-
tu publicznego.
Podczas sesji powiatowej podsumowano pod względem finansowym pierwsze półro-
cze i między oceniono sytuację w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej, w których to 
strukturach znajduje się Szpital Powiatowy. Podjęto także uchwałę o dalszej pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z sytuacją wojenną w tym kraju.

jd

Droga łącząca ulice Przyjaźni i Wyzwolenia będzie gotowa już w październiku. 
Potem nastąpią jeszcze jej odbiory. Inwestycja ma docelowo doprowadzić do za-
mknięcia niewielkiego przejazdu kolejowego w rejonie ulicy Przyjaźni. Gdy opusz-
czone są tam zapory, to auta oczekujące przed torami niejednokrotnie powodują 
korki na ulicy Krakowskiej w stronę Wadowic. Do tematu wrócimy po zakończe-
niu inwestycji.
Tymczasem następują też inne zmiany. Na odcinku między Wadowicami a Andry-
chowem pociągi już mogą jeździć z prędkością 80 km/h, ale zostanie to uwzględ-
nione dopiero w nowym rozkładzie jazdy, wprowadzanym w grudniu br. Z kolei 
na dworcu głównym PKP zainstalowano zapory i monitoring z myślą o pieszych. 
- Zabudowa rogatek dla pieszych na stacji Andrychów stanowi zabezpieczenie doj-
ścia do peronu – wyjaśnia Dorota Szalacha. - To rozwiązanie, wynikające z obo-
wiązujących przepisów ma zapewnić zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych. 
Rogatki będą zamykane przez dyżurnego ruchu przed odjazdem pociągu ze stacji, 
z toru nr 1(od strony drogi krajowej). Dodatkowo, bezpieczeństwo zwiększy moni-
toring wizyjny, w który wyposażono przejście dla pieszych. 

jd

Kolejowe nowości: 
Monitoring, rogatki, droga i... szybciej
Monitoring i zapory przed przejściem na perony, powstająca droga as-
faltowa w rejonie andrychowskiego dworca PKP oraz wzrost prędkości 
pociągów między Andrychowem a Wadowicami – to kolejowe  nowości.
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Zarejestrowało się 69 osób, natomiast krew oddało 47. Daje to 21 li-
trów krwi. 

rf Fot. Anna Piotrowska

Podsumowanie akcji krwiodawstwa

21 września odbyła się akcja krwiodawstwa w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrycho-
wie. 41-letnia tradycja oddawania tego cennego płynu 
przyniosła po raz kolejny bardzo dobre wyniki. 

W pobliżu Urzędu Miejskiego kwiaty złożyli Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Andrychowie Roman Babski oraz wiceprzewodnicząca 
Dorota Magiera.  

rf Fot. nadesłane

17 września w Andrychowie

W rocznicę sowieckiej napaści na Polskę skromna dele-
gacja złożyła kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym 
poległych za Ojczyznę. 83 lata temu, 17 września 1939 r., 
Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Pełna nazwa projektu brzmi: „Rozbudowa i modernizacja infrastruk-
tury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego 
w Andrychowie wraz z zakupem taboru autobusowego”. 
Jak możemy przeczytać w raporcie pokontrolnym: 

Przypomnijmy, że w skład projektu wchodziło:
– zakup 14 szt. nowych niskopodłogowych klimatyzowanych auto-
busów, spełniających normę czystości spalin EURO 6,
– dostosowanie zaplecza technicznego do obsługi i eksploatacji ta-
boru autobusowego, polegającego na przebudowie i adaptacji części 
budynków – pomieszczeń garażowych, biurowo-sanitarnych i socjal-
nych wykorzystywanych do obsługi lokalnego transportu autobuso-
wego, wraz z infrastrukturą i wyposażeniem,
– utworzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (15 szt. ta-
blic LED na przystankach),
– przebudowa infrastruktury przystankowej wraz z wykonaniem 
monitoringu wizyjnego, w tym m.in. wymiana 56 szt. wiat przystan-
kowych,
– wymiana/montaż 529 szt. opraw oświetlenia ulicznego na energo-
oszczędne,
– budowa ciągów pieszo-rowerowych przy ul. Lenartowicza (dł. 1340 
m) oraz przy ul. Włókniarzy (dł. 730 m).
Umowa o dofinansowanie realizacji Projektu została podpisana mię-
dzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Andrychów 9 
sierpnia 2018 roku.

rf Fot. archiwum

Kolejna kontrola autobusów. 
Projekt ponownie pozytywnie oceniony

Trudno zliczyć ile razy kontrolowany był projekt realizo-
wany przez Urząd Miejski dotyczący komunikacji publicz-
nej. Po kolejnym sprawdzeniu ponownie potwierdzono 
jego prawidłową realizację. 27 września do Urzędu Miej-
skiego w Andrychowie wpłynęła ostatnia transza płatno-
ści. Projekt jest już ostatecznie rozliczony.
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Wstęgę przecięły dzieci z Przedszkola Nr 3.  
Plac zabaw kosztował 379 tys. zł, ale jest 
nowoczesny i bardzo bezpieczny, ma na-
wet elastyczną nawierzchnię. Podczas 
otwarcia dzieciom przecinającym sym-
boliczną wstęgę towarzyszyli: burmistrz 
Tomasz Żak i przewodniczący Rady Miej-
skiej Roman Babski razem z kilkoma rad-
nymi. Plac jest ogólnie dostępny i ma słu-
żyć nie tylko dzieciom z przedszkola.

Mn Fot. Marek Nycz

Plac zabaw otwarty
Nowy obiekt otwarto oficjalnie 8 września, ale tak naprawdę jest czynny 
od połowy sierpnia. Znajduje się na osiedlu przy Lenartowicza, a dokładnie 
obok oczka wodnego. 

- Najpierw w okręgu Małopolskim została powołana 
komisja konkursowa, aby wyłonić najlepszy ogród  
działkowy z naszego województwa – mówi Jacek 
Sabuda, prezes ROD Pańska Góra. - Po elimi-
nacjach wojewódzkich przyszedł czas na konkurs 
ogólnopolski. Tam nasz  andrychowski ogród został 
wyróżniony za całokształt działalności. Chciałem 
podziękować wszystkim działkowcom za wieloletnie 
zaangażowanie w różne prace podejmowane ne ta-
renie  ogrodu – przekazuje prezes Sabuda.
W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Pań-
ska Góra znajduje 298 działek. Położony jest 
bardzo malowniczo, na zboczu wzniesienia 
górującego nad Andrychowem. A to przy-
ciąga chętnych do zakupu działek. Zarząd 
ogrodu jest bardzo aktywny. Współpracuje 
np. z harcerzami, a wiosną tego roku na te-
renie ogrodu zostały zawieszone budki lęgo-
we przygotowane przez więźniów w ramach 
socjalizacji. Warto wspomnieć też o sadzon-
kach rozdawanych podacz akcji przeprowa-
dzanych z harcerzami. Miało to zachęcić do 
sadzenia kwiatów i roślin miododajnych. 

rf Fot. nadesłane

ROD „Pańska Góra” 
w krajowej czołówce
Ogromny sukces Rodzinnego Ogro-
du Działkowego „Pańska Góra”. Ten 
andrychowski ROD wyróżniony został 
w ogólnopolskim konkursie (40-le-
cie Polskiego Związku Działkowców) 
i znalazł się w wąskim gronie wśród 
22 innych ogrodów z całej Polski. 

Prezes ROD Pańska Góra Jacek Sabu-
da odebrał nagrodę końcem września

Wszystkie te dowody wdzięczności można zobaczyć w Urzędzie Miejskim w Sali Narad. An-
drychowianie od lat przyjaźnią się np. z Izjumem, miastem, które zajęli i zniszczyli Rosjanie, 
a teraz wyzwolili Ukraińcy. Organizowano pomoc stąd i koordynowano tę płynąca z Zacho-
du. Ponadto Andrychów, a chodzi tu przede wszystkim o mieszkańców, przyjął setki emi-
grantów, głównie kobiet i dzieci, które uciekły z bombardowanych miast i wsi. Podziękowa-
nia za „nieocenioną pomoc” płyną z okręgu lwowskiego i czerniowieckiego, z Izjum i innych 
miast a nawet z Ministerstwa Obrony Ukrainy.                n 

Ukraina dziękuje!
Do Andrychowa na ręce Burmistrza spływają podziękowania z Ukrainy za 
pomoc dla miast, mieszkańców i żołnierzy. Przysyłane są listy, dyplomy, 
pamiątkowe emblematy i wiele słów życzliwości. 

REKLAMA

Na trasie pieszej biegało i spacerowało 347 zawodników a na rowerowej 120. 23 września, 
pracownicy MOSKiT w Andrychowie podali oficjalną sumę, jaką udało się uzbierać: - Zbiór-
ka do puszek, opłaty startowe z biegu, przelewy, wpłata za okrążenia oraz szkolne zbiórki dają kwotę  
51 613,26 zł. DZIĘKUJEMY! Oliwier to dla Ciebie. Szczegółowe wyniki i zdjęcia z imprezy na 
radioandrychow.pl                 rf Fot. Robert Fraś

Bieg po Serce Zbója spod Złotej Górki w liczbach

W niedzielę, 18 września centrum miasta zostało opanowane przez setki 
uczestników tej charytatywnej imprezy. Tym razem pieniądze był zbie-
rane na leczenie Oliwierka Komana. Na starcie biegu od 12.00 do 16.00 
zjawiło się 467 zawodników. 
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Beata Smolec jest wicestarostą w Powiecie Wadowickim, ale jak za-
wsze dodaje, że także andrychowianką – z urodzenia i z serca. Naszą 
redakcję odwiedziła 20 września.
Hala przy LO
- Byli tacy, którzy z niedowierzaniem patrzyli na ten nasz projekt – 
mówiła pani starosta. - Mówili, że taka duża sala się tam nie zmieści. Ale po 
wyburzeniu starej sali gimnastycznej zmieści się nie tylko hala, ale też czte-
rokondygnacyjna przewiązka i całe zaplecze. A będzie też i winda dla niepeł-
nosprawnych.

Zapytaliśmy panią starostę o koszt. 
- Dużo, prawie 15 mln złotych – odparła i dodała, że w tej kwocie mieści 
się też otoczenie z zielenią, ławkami i parking. Dodajmy, że hala to nie 
tylko to jedno wielkie pomieszczenie, ale też kilka innych sal do ćwi-
czeń, siłownia, czy gimnastyki korekcyjnej i oczywiście całe zaplecze 
socjalne, jak toalety, prysznice i szatnie. 
- To kompleksowy projekt - mówi Beata Smolec – już na etapie projektowa-
nia konsultowaliśmy go z nauczycielami, dyrekcją szkoły i rodzicami, aby ten 
obiekt w spełniał ich oczekiwania. Dlatego będą mobilne trybuny i możliwość 
podziału hali na trzy części, aby mogły mieć zajęcia trzy klasy równocześnie. 
Ma służyć nie tylko do zajęć wf. 
Nowa hala sportowa oddana będzie do użytku w pierwszym kwar-
tale 2024 r. 

Drogi w Andrychowie
Największą inwestycją drogową w powiecie będzie remont ul. Lenar-
towicza na andrychowskim osiedlu. To jest droga powiatowa, choć nie 
jest wykluczone, że po remoncie za ponad 10 milionów przejdzie w za-
rząd gminy, podobnie, jak czeka to już przebudowaną ul. Włókniarzy. 
- Nie ukrywamy, że po wyremontowaniu ul. Lenartowicza burmistrz ją przej-
mie, bo wówczas koszty utrzymania będą po stronie gminy – mówi Beata 
Smolec.
Skąd pieniądze na tę inwestycję.
- Z reguły inwestycje na drogach powiatowych finansujemy z gminą na za-
sadzie „pół na pół” – mówi pani starosta. – W tym wypadku było trochę 
inaczej, bo gmina sfinansowała projekt, a starostwo wystarało się o dotacje 
ramach Polskiego Ładu. 
Inwestycja może rozpocząć się jeszcze w tym roku, jeśli aura pozwoli, 
a najpóźniej na wiosnę. W ramach tego zadania naprawiona będzie 
nie tylko nawierzchnia, ale też tak, jak przy Włókniarzy, będzie nowy 
chodnik i ścieżka rowerowa. Będzie też kilka nowych miejsc postojo-
wych. 
Inne drogi i chodniki – gdzie jeszcze? 
- W pierwszej kolejności realizujemy te zadania drogowe, czy budowę chodni-
ków, na które mamy już gotowe projekty – mówi pani starosta. 
Przykładem są Sułkowice-Bolęcina, gdzie nowy chodnik sięgnie do 
samej pętli niemal na końcu ul. Racławickiej. To nie jest całość, ale jak 
obiecuje starostwo, etapami w kolejnych latach domknie się budowa.
Z kolei w innych sołectwach chodniki powstaną np. w Rzykach Ja-
gódkach i będzie kontynuowana budowa chodnika w kierunku An-
drychowa. W sumie to będzie na tych dwóch odcinkach ponad 900 
metrów.
W listopadzie zakończy się projektowanie kolejnego odcinka głównej 
drogi w Roczynach, razem z budową następnego odcinka chodni-
ków. Jednak termin realizacji nie został jeszcze ustalony. To zależy od 
pozyskania funduszy zewnętrznych. 

n Fot. Robert Fraś

Powiatowe inwestycje w Andrychowie
Trwa budowa nowej hali sportowej przy liceum, będzie remont ul. Lenartowicza – o tym wszystkim w Radiu An-
drychów mówiła Beata Smolec, wicestarosta powiatu wadowickiego. 

Tegoroczna Inauguracja Roku Harcerskiego ZHP Chorągwi Krakowskiej 
odbyła się w Myślenicach pod hasłem „Nie ma lipy”!, gdzie w dniach 
16-18 września 2022 roku, 225 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych 
i instruktorów dumnie reprezentowało Hufiec ZHP Andrychów. Wśród 
ponad 1500 uczestników z całej chorągwi, nasi harcerze wyjątkowo się 
wyróżniali, ale zanim o tym, dowiedzmy się, co się tam działo.
Skauci brali udział we współzawodnictwie patroli podzielonych na od-
powiednie grupy metodyczne, w których działają na co dzień podczas 
swojej śródrocznej pracy. Zuchy poznały legendę o myślenickiej lipie, 
ale na swojej drodze napotkali dwóch braci, którzy się o nią pokłócili. 
Ich zadaniem było wzięcie udziału w grze, zebranie jak największej ilości 
znaczków, które można było wymienić na informacje… Harcerze nato-
miast zapoznali się z lokalną kulturą i dawnymi wierzeniami oraz wzięli 
udział w grze miejskiej, podczas której musieli wykazać się wszechstron-
ną wiedzą, sprytem, pomysłowością i spostrzegawczością. Za wykonanie 
poszczególnych zadań uczestnicy dostawali kartoniki z literkami, które 
należało ułożyć w wybrane słowo z przedrostkiem „eko”, a z wszystkich 
słów utworzono jedne, ogromne scrabble. Harcerze starsi natomiast mu-

sieli zmierzyć się z licznymi aktywnościami, podczas których należało się 
wykazać wiedzą i wyrobieniem harcerskim. Głównym ich celem było 
skompletowanie legendy o myślenickiej lipce z jej urywków.
Podium we współzawodnictwie patroli zostało zdominowane przez 
harcerzy z Hufca ZHP Andrychów! W pionie zuchowym II miejsce za-
jęła 4 Wodna Gromada Zuchowa „Odkrywcy Bergamutów”. W pionie 
harcerskim 8 Wodna Drużyna Harcerska „Wanta” zdobyła I miejsce, 
a mieszany patrol z 1 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „TyBryk” 
oraz 12 Drużyny Harcerskiej „Na Tropie” zajął III miejsce. U harcerzy 
starszych również nie obyło się bez wyróżnień. 5 Wodna Drużyna Star-
szoharcerska „Baksztag” zdobyła I miejsce, a tuż za nimi na II miejscu 
uplasowała się 1 Drużyna Starszoharcerska „Pomarańczarnia”. 
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym drużynom i życzymy wielu dal-
szych sukcesów na harcerskiej ścieżce. Rozpoczęcie roku z taką energią 
i werwą z pewnością dostarczyło motywacji do dalszego działania! 

Bartłomiej Leśniak, Hufiec ZHP Andrychów

Podium zdominowane przez harcerzy z Hufca ZHP Andrychów!
Tradycją harcerzy z ZHP Chorągwi Krakowskiej jest wspólne rozpoczynanie nowego roku harcerskiego od spę-
dzenia weekendu w jednym z miast naszego województwa. Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, 
udało się zorganizować takie przedsięwzięcie.
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Okazuje się, że całą kwotę spożytkowano na 
naprawy i serwis pojazdów bazy wojskowej 
A 2582. Pieniądze były przekazane przez fun-
dusz charytatywny w Czerniowcach. Poniżej 
pełne tłumaczenie „Zaświadczenia” autor-
stwa mieszkającej w Andrychowie Ukrainki, 
zdjęcie oryginału na radioandrychow.pl

Fundusz Charytatywny “Miłosierdzia”  
miasta Czerniowce

                             Zaświadczenie
o otrzymaniu pomocy charytatywnej 13 maja 
2022 roku od Rady Miejskiej Andrychowa razem 
42 000,00 PLN (czterdzieści dwa tysiące złotych), 
które zostały użyte do napraw i serwisu pojazdów 
bazy wojskowej A 2582.
Szef funduszu Pawło Keterynczuk.

Oprac. jd

Rada Miejska: Na co poszły 
pieniądze dla Ukrainy?

Andrychowska Rada Miejska prze-
kazała w maju na Ukrainę z gminnej 
kasy pomoc finansową w wysokości 
42 tysięcy złotych. Do samorządu 
dotarło zaświadczenie, które in-
formuje, na co te pieniądze wydali 
partnerzy zza wschodniej granicy. 

Imprezę wraz z CKZiU przygotowała Miej-
ska Biblioteka Publiczna. Szefowie placówek 
Tomasz Bizoń i Sylwia Błasiak powitali gości, 
a burmistrz Tomasz Żak spotkanie oficjal-
nie otworzył. Na tle oryginalnej scenografii 
kolejno czytając, wystąpili: wicestarosta Be-
ata Smolec, burmistrz Tomasz Żak, dyrek-
tor „Bawełnianki” Marek Babik i uczniowie 
w spektaklu „Świtezianka”, sekretarz Gminy 
Grażyna Łoboda i skarbnik gminy Dorota 
Żywioł, przedstawicielki Miejskiej Rady Se-
niorów: Krystyna Korbut-Płonka, Danuta 
Bańska i Irena Molendowska, teatr C’est la 
vie z andrychowskiego LO, a na koniec gru-
pa teatralna CKZiU. Wypełniona uczniami 
sala wielokrotnie nagradzała występujących 

gromkimi oklaskami. Dyrektor Tomasz Bi-
zoń wyraził nadzieję na ponowne, podobne 
spotkanie za rok. Dla starszych występują-
cych przygotowano kwiaty, a dla uczniów 
książkowe upominki. Wszystkich uczestni-
ków prezentujemy na zdjęciu.
Także w Radiu Andrychów, tego samego 
dnia, wyemitowano audycję w ramach Naro-
dowego Czytania. Fragmenty mickiewiczow-
skich utworów czytały osoby znane z życia 
publicznego naszej gminy, także członkowie 
redakcji. Program w formie podcastu można 
odsłuchać na stronie internetowej radioan-
drychow.pl/audycje/

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Mickiewiczowskie wersy w „Kotarbinie” i Radiu Andrychów

W sali gimnastycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
odbyło się andrychowskie, Narodowe Czytanie „Ballad i Romansów” Ada-
ma Mickiewicza. Nie było to tylko czytanie, bo pojawiły się też elementy 
teatralne, a nawet filmowe. 

Spotkanie odbyło się w Sali Narad UM, wzięli w nim 
udział młodzi wolontariusze, a także dyrektorka Zespo-
łu Szkół im. Armii Krajowej Zofia Wanat. To na jej ręce 
Tomasz Żak wręczył szkole podziękowania, które wy-
stosował razem z Konsulem Generalnym Ukrainy:
Podziękowanie dla Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w An-
drychowie za zaangażowanie i przekazaną pomoc, która jest 
nieocenionym wsparciem dla tych, którzy znaleźli się w tak 
tragicznym okresie swojego życia i doświadczają cierpień woj-
ny w Ukrainie.

Z wyrazami szacunku
Konsul Generalny Ukrainy 

w Krakowie Wiaczesław Wojnarowśkyj
Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak

Natomiast dyr. Zofia Wanat, korzystając z okazji spotka-
nia, wręczyła burmistrzowi Żakowi i jego zastępcy Woj-
ciechowi Polakowi podziękowania za pomoc w organi-
zacji tegorocznego ślubowania klas wojskowych ZDZ.  

n  Fot. Marek Nycz

Podziękowania dla wolontariuszy
20 września Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak podziękował młodzieży z Zespołu Szkół im. Armii Krajowej za 
pracę przy organizacji i przekazywaniu pomocy walczącej Ukrainie, a także uchodźcom z tego kraju. 
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Okazuje się, że wcale nie 
wygląda to źle. Rewir dla 
dzieci pod Pańską Górą jest 
zadbany, poza jednym nie-
wielkim opakowaniem po 
papierosach nie widzieliśmy 
tu śmieci, a zwisająca po 
wichurach gałąź na wierz-
bie płaczącej już następnego 
dnia została usunięta. Jak 
mało kto o ten teren troszczy 
się radny Tadeusz Biłko (zob. 
foto), który ze zdziwieniem 
dowiedział się o rzekomych 
zaniedbaniach. A teren ten 
leży mu szczególnie na ser-
cu, bo niegdyś był współtwórcą tego placu zabaw - My tutaj z mieszkańcami na bieżąco dbamy 
o utrzymanie porządku – stwierdza radny. - Oczywiście jeśli trawa jest mokra, to trzeba odczekać. 
Również o plac dba pan dyrektor Grzegorz Góra z Zespołu Obsługi Mienia Komunalnego. Przyjeż-
dża także ekipa z Zakładu Gospodarki Komunalnej. Niestety, incydentalnie zdarza się, że chuligani 
wracający z balang na Pańskiej Górze zawitają na plac zabaw i pozostawiają różne „pamiątki” 
po sobie. Jeśli to się dzieje, to weekendy. Niemniej jednak mieszkańcy, ZOMK i ZGK sprawnie 
usuwają butelki, puszki czy inne śmieci. Radny podkreśla też coraz lepszą pracę policji, która 
często patroluje ten rejon miasta. Niegdyś zamykano plac zabaw wieczorami, ale chuligani 
niszczyli ogrodzenie, by przedostać się do środka. W związku z tym teren ten pozostaje teraz 
otwarty cały czas. Cieszy się sporą popularnością nie tylko miejscowych rodzin, ale również 
osób z dziećmi z innych zakątków Andrychowa.  Przybywa tu po zmierzchu młodzież, która 
najczęściej zachowuje się kulturalnie. Tadeusz Biłko ocenia, że internetowy opis był niespra-
wiedliwy i sprawił mu przykrość. Osoba, która przygotowywała materiał powinna sama zo-
baczyć jak jest naprawdę na co dzień, a nie polegać na jakiś zdjęciach wykonanych po weeken-
dzie i oddających tylko chwilowy stan.

jd   Fot. Jacek Dyrlaga

Osiedle JP II: Prawda o placu...
Czy plac zabaw na osiedlu Jana Pawła II to miejsce pełne śmieci, zaro-
śniętej trawy, różnych zaniedbań i łamiących się gałęzi? Postanowiliśmy to 
sprawdzić po krytyce, jaka pojawiła się w internecie.

Prezesem wybrano Krzysztofa Kurzyńca, 
dotychczasowego wiceprezesa. Z kolei wi-
ceprezesami zostali Marta Kuźma i Tadeusz 
Kaspera, skarbnikiem Krystyna Ćwiertnia, 
a sekretarzem Agnieszka Swakoń. Komisję 
Rewizyjną tworzą: Elżbieta Krzak, Tadeusz 
Sarlej i Mieczysław Karcz.
Dotychczasowy prezes, Kazimierz Niem-
czyk, nadal pozostanie aktywnym członkiem 
w PTTK, tyle że skupi się na działalności jako 
prezes w Klubie Turystyki Górskiej „Limba”, 
należącym do Oddziału Zakładowego przy 
AZPB „Andropol”. Klub, przypomnijmy 
opiekuje się chatką na Trzonce.

jd Fot. Oddział Zakładowy PTTK przy 
AZPB „Andropol”

Nowe władze  
w PTTK „Andropol”

Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB 
„Andropol” SA ma nowe władze. 
Wybrano je na zebraniu sprawoz-
dawczo – wyborczym podsumowu-
jącym minioną kadencję i dającym 
początek nowej.

Jak poinformował Urząd Miejski w Andrychowie, inwestycja kosztowała nieco ponad 500 
tysięcy złotych, połowę tej sumy stanowiło dofinansowanie ze środków Województwa Ma-
łopolskiego. Projekt nosił tytuł „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: droga 
ul. Ks. Nowaka w miejscowości Roczyny o długości 466,30 mb”. Przy okazji powiększyła się 
liczba miejsc postojowych dla samochodów. Powstał bowiem drugi parking w sąsiedztwie 
kościoła (od strony południowej).

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Roczyny: Ulica Księdza Nowaka gotowa
Ulica Księdza Nowaka w Roczynach jest prawie że nie do poznania. Za-
kończyła się tutaj modernizacja – droga gruntowa zniknęła, w jej miejsce 
pojawiła się asfaltówka (zob. foto).

Jeszcze więcej spotkań 
astronomicznych!

Jak informuje nas dyrektor ZSS 
w Sułkowicach-Bolęcinie Zbigniew 
Grabowski, w każdy poniedziałek 
i czwartek będzie można podziwiać 
niebo za pomocą teleskopów do-
stępnych w szkolnym obserwato-
rium.

Spotkania rozpoczynają się o 21.00. Przed 
przyjściem należy zgłosić się dzwoniąc pod 
numer 606 232 646.

rf

Nowy zarząd w komplecie
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Nowym prezesem wybrano Grażynę Kidoń (dotychczas była wice-
prezesem). Zarząd tworzą jeszcze: Krzysztof Wojewodzic, Zbigniew 
Przybyłowicz (wiceprezesi), Lidia Jończy (sekretarz), Wanda Wisła 
(skarbnik), Iwona Mielnicka-Bryjok, Jerzy Wojewodzic (członkowie).
Nowa prezes chce kontynuować dotychczasowe akcje czyli „Czyste 
Beskidy” oraz „Przemierzam górskie szlaki na rzecz hospicjum do-
mowego”. Koło w dalszym ciągu weźmie udział we współorganizacji 
Biegu Górskiego „Beskidzki Topór”. Nadal będą się odbywać spotka-
nia w Klubie Podróżnika. W planach pozostają górskie wyprawy lub 
wycieczki, także kilkudniowe. Grażyna Kidoń zapowiada także m.in. 
prelekcje dla dzieci i młodzieży w szkołach. Pewną nowością ma być 
„Senior – Chałupa” czyli wycieczki dla osób starszych 70+. - Chcemy, 
aby te osoby wyszły z domu – mówi prezes. - Te dotychczasowe trasy, któ-
re proponowaliśmy, były zbyt długie dla seniorów. To będzie oferta nie tylko 
dla starszych członków „Chałupy”, ale dla wszystkich. W „Chałupie” nie 
zapomina się także o mającej bardzo długą tradycję działalności kul-
turalnej, w tym wyjazdach do teatrów. To tylko najważniejsze plany 
na nową kadencję. O szczegółach będziemy na bieżąco informować 
w portalu, Radiu Andrychów i Nowinach Andrychowskich.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

„Chałupa” z nowym Zarządem
Koło PTTK „Chałupa” ma nowy zarząd wybrany na czteroletnią kadencję. Nastąpiła zmiana na funkcji prezesa. 
Dotychczasowy „szef” koła Wiesław Ogórek wcześniej zapowiedział, że rezygnuje z działalności. W kierownictwie 
„Chałupy” dochodziło do różnic zdań. Były już prezes chce zająć się na prośbę działaczy PTTK turystyką i rekre-
acją rowerową jednak poza strukturami andrychowskiego koła.

Na zdjęciu zbiorowym nowy zarząd bez wiceprezesa Krzysztofa 
Wojewodzica, którego prezentujemy osobno powyżej. 

Na górskie i leśne trasy prócz członków koła udali się uczniowie 
i nauczyciele ze szkół w Brzezince Dolnej, Rzykach, Zagórniku, SP 
nr 2, SP nr 5, LO, „Kotarbina”, a nawet dzieciaki z Przedszkola nr 5. 
W przedsięwzięciu wzięła udział także młodzież z Wadowic. Uro-
czystego otwarcia akcji na parkingu przy Al. Wietrznego dokonał 
wiceburmistrz Wojciech Polak wraz z prezesem „Chałupy” Grażyną 
Kidoń i wiceprezesem Zbigniewem Przybyłowiczem. Szefowa koła 
PTTK życzyła wszystkim, by w następnych latach nie trzeba było się 
spotykać przy takich okazjach. Wśród uczestników znajdowała się też 
m.in.  przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów Danuta Bańska (jest 

członkiem „Chałupy”). Wszyscy sprzątający otrzymali specjalne pa-
kiety, w skład których wchodzą woreczki, rękawiczki, jabłko, baton 
i butelka wody mineralnej. Sponsorzy dodali do tego jeszcze nagrody 
w postaci voucherów na wejścia do atrakcyjnych miejsc. Akcja zakoń-
czyła się ogniskiem na terenie Nadleśnictwa Andrychów.
Wynik akcji jest zatrważający: 33,5 m sześc. zebranych śmieci, co 
można przeliczyć mniej więcej na 3,3 ton.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Czyste Beskidy: Ponad 3,3 ton zebranych śmieci!
900 osób, w tym głównie dzieci i młodzież, wyruszyło 16 września na sprzątanie gór. To było kolejna edycja akcji 
„Czyste Beskidy. Wspieramy!”, organizowana przez koło PTTK „Chałupa” przy udziale licznych sponsorów. 
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Uroczystości odbywały się 6 września 
w dwóch turach, w ośrodku Czarny Groń. 
Jubileusz poprowadziła szefowa Urzędu 
Stanu Cywilnego i zarazem sekretarz gminy 
Grażyna Łoboda. Ponadto we wręczaniu me-
dali oraz kwiatów i okolicznościowych pre-
zentów udział wziął Przewodniczący Rady 
Miejskiej Roman Babski.

Po oficjalnej części Złotych Godów zebrani 
przy kawie i ciastach wysłuchali koncertu ze-
społu Servoos Family, rodziny Ścibików. Była 
też zabawa taneczna.

Złoci jubilaci z ceremonii przedpołudniowej: 
Irena i Adam Swakoniowie, Helena i Roman 
Wójcikowie, Małgorzata i Eugeniusz Rajdo-
wie, Maria i Zbigniew Bogdanikowie, Janina 
i Józef Błachutowie, Elżbieta i Stanisław Tar-
goszowie, Maria i Jan Witosowie, Zofia i Jerzy 
Bałysowie, Bożena i Michał Żakowie, Zofia 
i Jan Sacharewiczowie, Janina i Jan Przałowie, 
Janina i Marian Semikowie, Barbara i Jacek 

Sądel, Alfreda i Alojzy Bizonowie, Maria i Ta-
deusz Mrozowie, Wanda i Jan Badanowie, 
Teresa i Eugeniusz Jaworscy, Maria i Józef 
Pomietłowie, Maria i Henryk Pikoniowie, Zo-
fia i Zdzisław Sordylowie, Władysława i Ta-
deusz Książkowie, Krystyna i Józef Rupowie, 
Stanisława i Stanisław Kowalczykowie, Wła-
dysława i Józef Penkalowie, Elżbieta i An-
drzej Gwoździewiczowie, Maria i Wincenty 
Tomiakowie (wszyscy z Andrychowa), Jani-
na i Kazimierz Rajdowie (z Roczyn), Michali-
na i Antoni Osowscy, Józefa i Stanisław Kry-
towie, Teresa i Kazimierz Maciejczykowie 
Barbara i Tadeusz Pabisiowie (z Zagórnika), 
Maria i Stanisław Cierpiałowie (z Sułkowic). 
Teresa i Kazimierz Maciejczykowie.

Złoci jubilaci, uczestnicy spotkania popołu-
dniowego: Urszula i Wiesław Budzowscy, 
Teresa i Stanisław Krasowie, Maria i Jan 
Krzemińscy, Władysława i Józef Mieszcza-
kowie, Barbara i Henryk Matyszkowiczo-
wie, Stanisława i Julian Młockowie (wszyscy 
z Andrychowa), Danuta i Józef Bałysowie, 

Barbara i Stanisław Dybałowie, Barbara i An-
drzej Górkiewiczowie, Monika i Józef Kłapy-
towie, Wiesława i Kazimierz Mydlarzowie, 
Elżbieta i Tadeusz Rupikowie, Barbara i Jó-
zef Szwedowie, Barbara i Stanisław Wcisło-
wie, (z Inwałdu), Anna i Józef Babińscy, Sta-
nisława i Zdzisław Mrowcowie, Kazimiera 
i Czesław Pietyrowie, Małgorzata i Ryszard 
Szymochowie, proszący o niepodawanie na-
zwiska Urszula i Alfred, Halina i Jan Woź-
niakowie (z Roczyn), Łucja i Zdzisław Guzd-
kowie, Barbara i Paweł Kasperczykowie, 
Krystyna i Józef Króliczkowie, Maria i Stani-
sław Obozowie, Janina i Zygmunt Twardo-
szowie (z Rzyk), Maria i Kazimierz Fickowie, 
Maria i Witold Kiełczewscy, Karolina i Ru-
dolf Ogórkowie, Zofia i Czesław Rajdowie, 
Maria i Edward Rajdowie, Romana i Leszek 
Wykrętowie (z Sułkowic). 

mn, jd Fot. Marek Nycz i Jacek Dyrlaga

Złote gody z medalami
6 września małżeństwa, które przeżyły z sobą pięćdziesiąt lat brały udział w jubileuszach Złotych Godów. 59 par 
zostało odznaczonych przez Prezydenta RP Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wręczył je jubilatom 
Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak.
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Inwałd: Sołeckie radości i problemy
Zebraniu przewodniczył Marek Nowak, znany z działalności pu-
blicznej, zwłaszcza w kierowniczych gremiach strażackich. Sołtys 
Grażyna Stuglik-Nizio złożyła sprawozdanie za ostatni rok. Mówi-
ła głównie o lokalnych inwestycjach, tych realizowanych i plano-
wanych, ale i takich, które muszą poczekać. Było więc o udanych 
przedsięwzięciach – remoncie części ulicy Wiejskiej, gotowym 
projekcie remontu ul. Jasnej, powstającej (wprawdzie z komplika-
cjami) koncepcji dotyczącej modernizacji ul. Zagórnickiej, dalszych 
planach związanych z ul. Romerów, przyznanych pieniądzach na 
ul. Radosną czy zapowiadanej poprawie stanu dróg przy linii kole-
jowej. Odnawiana będzie także kapliczka przy ul. Wiejskiej. Sołtys 
wspomniała również o problemach. Nie udało się załatwić banko-
matu, gdyż banki oszczędzają na takich inwestycjach. Brakuje też 
w pewnej części wsi kanalizacji. Społeczność lokalna chciałaby za-
instalowania klimatyzacji w Wiejskim Domu Kultury. Wieś czeka 
ponadto na kilka odcinków chodników przy drodze krajowej oraz 
niektórych drogach gminnych. Tu widać jednak światełko w tunelu 
dzięki współpracy władz Andrychowa z Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad. Potrzebne jest oświetlenie na odcinku drogi 
w osiedlu Korcza-Bór, gdzie mieszkają niepełnosprawni. Pojawił się 
też ogromny problem społeczny. To mieszkańcy i ich kolesie z tak 

zwanego Belwederu czyli budynku socjalnego przy ul. Wadowic-
kiej. Rządzi tu półświatek. Jeden z mieszkańców, nawiązując do 
tego, skrytykował pracę policji, która nie radzi sobie z problemem, 
a i utrudniony jest kontakt z dzielnicowym. Sołtys odczytała też listę 
potrzebnych sołectwu inwestycji. Okazuje się, iż opiewają na łączną 
sumę około 20 milionów złotych. A do tego dochodzi wniosek dru-
hów z OSP o zakup lekkiego pojazdu.
Do postulatów odnieśli się goszczący na zebraniu burmistrz Tomasz 
Żak, jego zastępca Wojciech Polak oraz kierownik Wydziału Inwe-
stycji i Drogownictwa Szymon Wnęczak. Podkreślali, że w budżecie 
gminny brakuje pieniędzy, bo zmniejszają się dochody tak z powodu 
obniżenia podatku PIT z 19 do 12 proc. jak i inflacji. Na to nakłada 
się jeszcze drożyzna. Wiele firm wykonujących inwestycje podniosło 
stawki. Burmistrz wspominał również o kryzysie energetycznym, za-
łatwianiu węgla dla gminy, w tym Andrychowskiej Elektrociepłowni 
(AEC). Dzięki jednak zainstalowanym lampom LED-wym w gminie 
ze sterowanym natężeniem rachunki samorząd oszczędza na ra-
chunkach. Tomasz Żak zadeklarował, że nie przewiduje wyłączeń 
świateł ulicznych, no chyba, że prąd wyłączą elektrownie. Podkre-
ślał, że Inwałd na tle innych sołectw w gminie wygląda pod wzglę-
dem inwestycji bardzo dobrze. Udokumentował to szef inwestycji. 
Szymon Wnęczak wyliczał, jakie zadania zrealizowano w sołectwie 
inwałdzkim w ostatnich latach. Zgodnie z opracowanym przed laty 
algorytmem wyliczanym na podstawie długości dróg i liczby miesz-
kańców Inwałdowi należy się pula 14 proc. środków finansowych na 
inwestycje. Tymczasem w roku 2019 było 24 proc., w 2020 – 25,6 proc., 
a w 2021 r. – 20 proc.
Paru mieszkańców domagało się wyliczenia, ile Inwałd wnosi docho-

dów z podatków do budżetu gminnego. Na tej postawie chcieli ewen-
tualnego podziału środków. Takich statystyk, jak stwierdził burmistrz 
nie prowadzi się. Wiceburmistrz Wojciech Polak przestrzegał przed 
lansowaniem takiego systemu. Większość pieniędzy bowiem (sza-
cunkowo 80 proc.) wypracowuje Andrychów, ale podział pieniędzy 
jest po 50 proc. dla wiosek i miasta.
Podczas zebrania mieszkańcy dzielili się swoimi troskami. Jedna z ko-
biet uznała na przykład, że Inwałd jest dyskryminowany w zakresie 
korzystania z komunikacji zbiorowej. Domagała się wydłużenia cza-
su jazdy gminnych autobusów, również żeby jeździły w weekendy. 
Burmistrz uznał, że Inwałd nie jest dyskryminowany, a nawet ma 
nieco lepiej niż inne wioski, bo znajduje się przy drodze krajowej. 
Niemniej jednak zapowiedział, że gminna sieć komunikacyjna będzie 
się powiększać, a i w planach starostwa wadowickiego jest tworzenie 
czegoś w rodzaju komunikacji powiatowej. Sporo krytyki, i to raz za 
razem, spadało na jednego z busowych przewoźników prywatnych 
– za arogancję kierowców, niezatrzymywanie się na przystankach 
i fatalna obsługę. Mówiono także o innych problemach dotyczących 
poszczególnych rejonów wsi albo nawet spraw osobistych.
Na koniec zebrania zdecydowaną większością głosów uchwalono, że 
przyszłoroczny fundusz sołecki (52 860 zł) będzie przeznaczony na 
remont ulicy Zielnej, gdzie ma powstać nowa nakładka asfaltowa. 
To droga biegnąca wzdłuż cmentarza. Na zebraniu nie obyło się bez 
podziękowań ze strony władz dla inwałdzian i miejscowych druhów 
z OSP za wyjątkowe zaangażowanie na rzecz ukraińskich uciekinie-
rów wojennych.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Targanice: Inwestycje i fundusz
Sołtys Adam Kowalczyk przedstawił sprawozdanie z działalności 
rady sołeckiej za lata 2021/2022. W sołectwie Targanice wykonano 
inwestycje i prace:
- Wykonano nakładki asfaltowe na ulicach: Orzechowa i Pogodna Boczna,
- Na oś. Świerkowym utwardzono nawierzchnię płytami drogowymi 
(droga ta będzie sukcesywnie remontowana w kolejnych latach),
- Na drogach żwirowych rozdysponowano 150 t kruszywa, tłucznia 
(w dużej części mieszkańcy rozwozili ten materiał we własnym zakre-
sie, remontując drogi gminne i pobocza),
- Skosowano i utwardzano pobocza na ul. Brzezińskiej,
- Zainstalowano oświetlenie uliczne na ul. Jawornickiej, Kasztanowej 
i Jodłowej,
- Została zamontowana instalacja fotowoltaiczna na boisku klubu LKS Hal-
niak,
- Wykonano skosowanie poboczy i czyszczenie rowów na ul. Nowa Wieś,

Fundusz sołecki podzielony
We wszystkich sołectwach gminy Andrychów podzielono fundusz sołecki. Odbywało się to w większości podczas 
zebrań wiejskich, ale w dwóch wioskach zdecydowały o wydatkowaniu tych pieniędzy rady sołeckie. Szczegóły 
dotyczące wiosek prezentujemy poniżej.
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- Na ul. Wesołej wymieniono kilka przepustów, a także na niewielkim 
odcinku wykonano skosowanie pobocza.
Kolejno głos zabrał burmistrz Tomasz Żak. Przypomniał, że w budże-
cie gminny brakuje pieniędzy, bo zmniejszają się dochody z powodu 
obniżenia podatku PIT z 19 do 12 proc. Burmistrz mówił o kryzysie 
energetycznym, a także zapewnieniu gminie Andrychów samowy-
starczalności energetycznej, dzięki budowie zakładu mineralizacji 
do produkcji energii. Ten ostatni punkt wzbudził szczególne emocje 
i uruchomił lawinę pytań. Po godzinnej dyskusji na temat zakładu 
mineralizacji głos zabrał wiceburmistrz Wojciech Polak. Oznajmił, że 
priorytetową inwestycją dla Targanic jest budowa nowej hali sporto-
wej w ZSS, a kolejno budowa nowego przedszkola. Leciwe „zielone 
przedszkole” mocno odbiega od aktualnych standardów.
W trakcie żywej dyskusji mieszkańcy Targanic przedstawiali trapiące 
ich sprawy. Poruszony został problem braku postępów przy rozbu-
dowie sieci kanalizacji, konieczność budowy chodnika przy ul. Brze-
zińskiej czy konieczność prawidłowego osadzenia studzienek kanali-
zacyjnych na ul. Beskidzkiej.
Na koniec zebrania większością głosów uchwalono, że przyszłorocz-
ny fundusz sołecki (52 865 zł) zostanie przeznaczony na skosowanie 
poboczy przy ul. Brzezińskiej, ul. Olchowej oraz ul. Wesołej.

ap Fot. Anna Piotrowska

Sułkowice-Bolęcina: Rozbudowa strażnicy i drogi
Zebranie wiejskie w Sułkowicach-Bolęcinie zdominowało kilka tema-
tów, przede wszystkim długo oczekiwana rozbudowa remizy OSP. 
Ale jak zwykle dużo też dyskutowano o drogach, budowie boisk przy 
szkole i zakończeniu remontu pawilonu przy LKS Znicz.
Tym razem mieszkańcy spotkali się w remizie, a dokładnie w… jej 
garażu. Zebranie poprowadził sołtys Aleksander Oboza, który zdał 
sprawozdanie z minionego roku: co się działo, co wyremontowano 
lub rozbudowano i na co poszło ile pieniędzy.
Był to szczególny rok, bo jubileuszowy. Dokładnie 40 lat temu, w li-
stopadzie 1981 roku jedno sołectwo Sułkowice zostało podzielone na 
dwa odrębne: Sułkowice-Łęg i Sułkowice-Bolęcina. Tę okrągłą roczni-

cę uczczono spotkaniem i w wyremontowanej świetlicy CKW i wy-
stępem młodzieżowego zespołu pieśni i tańca „Bolęcina”.
Największą jednak imprezą minionego roku było październikowe 
otwarcie nadbudowanego piętra w Zespole Szkół Samorządowych 
i uroczystej inauguracji powstałego tam obserwatorium astronomicz-
nego – dumy szkoły i sołectwa.
Sołtys Aleksander Oboza mówił też o mniej spektakularnych przed-
sięwzięciach, jak budowa kolejnych etapów chodników – do Andry-
chowa i od posesji pp. Łysoń do pp. Kubieniec wraz z kładką – wart 
335 tys. zł. W minionym roku dokonano też wymiany tablic informa-
cyjnych. Przypomniał również, że wreszcie udało się kupić 37 arów 
koło szkoły, aby tam powstał kompleks sportowy. Pozyskano też trzy 
ary od kurii, które dołączą do tego terenu. Sołtys podziękował wszyst-
kim za pomoc w realizacji działań.
Dyskusja rozpoczęła się dopiero przy planach na przyszłość, a zdo-
minowała je przyszła rozbudowa remizy. Zebrani nie ukrywali, że 
nie podoba im się pomysł, aby zmieniać zatwierdzony już projekt 
i wydawać na to kolejne kilkadziesiąt tysięcy. Chcą, aby prace ruszyły 
tak, jak to zaplanowano – już w przyszłym roku i według aktualnego 
projektu i z gotowymi już pozwoleniami na budowę. Liczą też, że na 

ten cel zostanie przeznaczone im już wcześniej 2 mln zł. Przypominali, 
że czekają na tę rozbudowę już od 30 lat i cierpliwie obserwowali, jak 
rozbudowywane i remontowane były remizy w innych sołectwach.
Od kilku lat trwa też remont pawilonów sportowych przy boisku LKS 
Znicz. Jak mówi sołtys, trzeba już tylko kilkadziesiąt tysięcy złotych, 
a wszystko zakończyło się wreszcie po 23 latach.
Potem przyszedł czas na omawianie spraw drogowych i jak zwykle 
wrócił problem ul. Wspólnej Bocznej, na której brak porozumienia 
mieszkańców blokuje możliwość jej remontu i poszerzenia. Podob-
ny kłopot jest na krótkim, bo 150-metrowym odcinku ul. ks. Sikory, 
gdzie po deszczach czy wiosennych roztopach nawierzchnia traci sta-
bilność i droga dosłownie „pływa”. Robi się tam coraz bardziej nie-
bezpiecznie. Konieczne jest też kontunuowanie budowy chodnika od 
pp. Kubieniec do sklepu. Ważnym i koniecznym zadaniem jest budo-
wa kładki pieszo-jezdnej na ul. Młyńskiej łączącej Sułkowice-Bolęcinę 
z Zagórnikiem. Podobnie jest z problemem budowy dalszego ciągu 
wodociągu do Górnej Bolęciny i Nawieśnicy.
Zebrani uchwalili wszystkie te tematy we wspólnym głosowaniu na 
koniec zebrania. Uchwały spisała komisja w składzie Maria Warchoł, 
Czesław Wojewodzic i Jerzy Wojewodzic. Zebranie trwało niespełna 
dwie godziny.

n Fot. Marek Nycz

Zebranie wiejskie w Sułkowicach-Łęgu
24 września odbyło się zebranie wiejskie w Sułkowicach-Łęgu. Głów-
nym punktem porządku obrad był podział funduszu sołeckiego.
Spotkanie poprowadziła sołtys Józefa Kapela, która przedstawiła ze-
stawienie zadań inwestycyjno-remontowych zrealizowanych w la-
tach 2020-2022 w sołectwie Sułkowice-Łęg. Były to m.in.:
Naprawa ul. Górskiej;
Przebudowa budynku OSP;
Wymiana opraw oświetleniowych w ZSS;
Remont pokrycia dachowego WDK;
Wymiana oświetlenia na energooszczędne w czterech obiektach uży-
teczności publicznej;
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Sadowa;
Budowa systemu dynamicznej informacji przystankowej i systemu 
zarządzania transportem publicznym w Gminie Andrychów;
Naprawa ul. Bł. S. Faustyny;
Utworzenie strefy Flowpark.
W zebraniu wzięło udział kilkunastu mieszkańców wsi, którzy przed-

stawili swoje problemy. Poruszono temat konieczności przedłużenia 
chodnika do szkoły (ul. Centralna boczna), niebezpiecznego chodnika 
przy ul. Długiej, braku przejścia dla pieszych na ul. Kościelnej oraz 
konieczność montażu progów zwalniających, które powstrzymają pi-
ratów drogowych. Sporo czasu poświęcono tematyce ul. Centralnej 
bocznej, a dokładniej jej fatalnego stanu i braku remontu pomimo wy-
konanego już projektu.
Na koniec zebrania większością głosów uchwalono, że przyszłorocz-
ny fundusz sołecki (52 865 zł) zostanie przeznaczony na bieżące utrzy-
manie dróg w sołectwie Sułkowice-Łęg.

ap Fot. Anna Piotrowska
Ciąg dalszy na stronie 17.
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15 października ukaże się książka zatytułowana „Lola. Dziewczyna z Andrychowa. Kobieta z Hajfy”. Termin pre-
miery nie jest przypadkowy. Jej bohaterka, Lola Rauchberger Bader, urodziła się właśnie w październiku, 109 lat 
temu. Za sprawą jej wspomnień wracamy do przedwojennego  Andrychowa. W sierpniu ‘39 roku towarzyszymy 
jej w ucieczce, a potem w walce o życie, które toczyła każdego dnia wojny. W styczniu ‘45 roku, razem z nią 
wracamy do Andrychowa i razem z nią wkrótce go opuszczamy. Jednocześnie próbujemy zrozumieć, dlaczego  
w mieście tak przez nią kochanym, tak trudno było jej dalej żyć.

To życie napisało tę książkę
- z Jadwigą Janus rozmawia Marek Nycz

Powstaniu każdej publikacji towarzyszy jakaś przyczyna. Co takie-
go się zdarzyło, że postanowiłaś napisać tę książkę, z którą Czytel-
nicy będą mogli się zapoznać lada dzień?
Ta książka narodziła się dzięki zbiegom okoliczności, dzięki wie-
lu spotkaniom i dzięki babskiej ciekawości. W 2015 roku zaczęłam 
gromadzić materiały do publikacji p.t. „Andrychów. Sceny z życia 
miasta”, odkrywając uprzednio zupełnie nieznany mi aspekt wie-
lokulturowości Andrychowa. Przy tej okazji poznawałam z imie-
nia, nazwiska, adresu, zasług i przymiotów charakteru andry-
chowian żydowskiego pochodzenia. Ewelina Prus – Bizoń, która 
często mnie wspiera konkretami, podrzuciła mi wspomnienie Loli 
Rauchberger – Bader napisane z Izraela na prośbę pana Francisz-
ka Kudasa. Lola opowiedziała mu swoją wojenną historię. Choć to 
była bardzo skrótowa wersja i tak wydała mi się nieprawdopodob-
ną, bo Lola uciekła stąd z trzymiesięcznym dzieckiem na rękach. 
Chciałam skontaktować się z tym „dzieckiem”, które dobiegało 
wtedy 80-tki i mieszkało w Izraelu, żeby zapytać o zgodę na pu-
blikację tamtych materiałów, ale nie miałam do niego namiarów. 
Zwierzyłam się z kłopotu synowi. I wkrótce potem zadzwonił tele-
fon. To był Szymon, syn Loli.

Od tego telefonu… wszystko się zaczęło?
Dokładnie. Potem kontaktowaliśmy się przez Skypa. Przez Skypa 
poznałam Judith, żonę Szymona i przez skypa wypiliśmy brudzia. 
Pewnego dnia Szymon zaproponował, żebym przyjechała do Hajfy. 
Pojechałam. Nie Hajfa była celem wyjazdu, ale osoba Loli, jego zmar-
łej matki. 
Czym cię zaciekawiła?
Przede wszystkim była andrychowianką, obdarzającą miasto dzieciń-
stwa i młodości niekłamaną miłością. Przez te „skypowe” kontakty 
sprowokowałam Szymona do odszukania pamiątek po mamie, które 
gdzieś sobie spokojnie spoczywały przez całe lata. Były wśród nich 
wspomnienia zapisane po polsku i kilka godzin nagrań na taśmie ma-
gnetofonowej, to już po hebrajsku. Siadywaliśmy popołudniami przy 
stole i do późnych godzin nocnych czytaliśmy, także słuchaliśmy opo-
wieści Loli…
Szymon tłumaczył ci te nagrania?
- Tak. Ponieważ wyjechał z Polski jako dziesięcioletnie dziecko i na co 
dzień nie posługuje się jęz. polskim, symultaniczne tłumaczenie wią-
zało się dla niego z wysiłkiem. Nie tylko sprawy techniczne mam na 
myśli.  Trudno mu było wydobyć słowa, które grzęzły w gardle. To 
było dla nas obojgu przeżycie wyczerpujące emocjonalnie. Wyobraź 
sobie coś takiego: syn słucha, jak matka opisuje scenę, gdy przypusz-
czając, że może nie przeżyć wywózki, porzuca go, oddaje zupełnie 
obcym ludziom, a potem odzyskać go nie może… Dalej opowiada, jak 
wyczekuje go na stacji kolejowej, jeden raz, drugi, kolejny, a on się nie 
pojawia… A gdy się pojawia, nie rozpoznaje w niej matki. Takich scen 
było bez liku. Płakaliśmy oboje. 
Trudno było przekonać Szymona do upublicznienia tamtych prze-
żyć?
Miałam w sobie głębokie przekonanie, że mam wręcz obowiązek opo-
wiedzieć tę historię innym. Cieszę się, że Szymon mi zaufał i wyraził 
zgodę na publikację. Bardzo się tym przejął. Wyszperał jeszcze jakieś 
zdjęcia i dokumenty. Jakość tych zmaltretowanych wojną zdjęć i do-
kumentów była problematyczna, ale większość zamieściłam w książ-
ce, bo uznałam, że są niesamowicie cenne. Na przykład sfałszowana 
Kenkarta, która uratowała Loli życie, albo też „Świadectwo urodzin” 
wydane przez „Urząd metrykalny izraelicki w Andrychowie”.
Czy napotkałaś na jakieś inne problemy?
Miałam podstawowy problem, na który długo nie znajdywałam 
rozwiązania. Niby materiał był gotowy, nic, tylko przepisać. Ale jed-
nak… Te 80 stron wspomnień w jęz. polskim zapisane było głównie 
wierszem. Zaś nagranie z taśmy magnetofonowej, to „proza mówio-
na”. W dużej części treści się powielały, różniły się tylko formą prze-
kazu. Z jednej strony, każde słowo napisane bądź wypowiedziane 
przez Lolę miało dla mnie wartość cennej pamiątki. Z drugiej stro-
ny, zależało mi, aby jej historia poruszyła czytelnika, a powielenie tej 
samej treści napisanej raz wierszem, raz prozą, mogłoby ten zamiar 
zniweczyć. Musiałam dokonać wyboru i postawiłam na to drugie, na 
wartką opowieść. Wybierając elementy jednego przekazu i większe 
fragmenty drugiego, połączyłam je tak, by utworzyły jedną, spójną 
opowieść. Nie odebrałam głosu Loli, ja go tylko zmiksowałam. Nie 
mnie oceniać efekt, ale jestem przekonana, że Lola byłaby zadowolo-
na. No i był jeszcze jeden problem, który sprokurowałam sobie sama.



17

Nowiny Andrychowskie
październik 2022

Brzezinka
Sołectwo Brzezinka, podobnie jak inne wioski otrzymało 52 860 zło-
tych w ramach Funduszy Sołeckiego. Od sołtysa i zarazem radnego 
Stanisława Prusa dowiedzieliśmy się, że cała kwota będzie spożytko-
wana na remonty bieżące dróg. Tak zdecydowano podczas zebrania 
wiejskiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup materiałów 
tak do utwardzenia nawierzchni jak poprawy stanu przepustów jak 
i m.in. na korytka.  
Roczyny
Krok po kroku Rada Sołecka w Roczynach konsekwentnie chce kon-
tynuować budowę pobocza przy ulicy Szkolnej. Ma to poprawić bez-
pieczeństwo zwłaszcza dzieci udających do i ze szkoły. 
Szkolna, przypomnijmy, to trakt łączący ulice Wiedeńską i Bielską. 
Znajduje się tutaj także cmentarz. Już wcześniej Rada Sołecka zdecy-
dowała, że fundusz sołecki będzie przeznaczany na budowę pobo-
cza. W związku z tym, jak dowiedzieliśmy się od sołtysa i zarazem 
radnego Władysława Żydka nie będzie zwoływane specjalne zebra-
nie wiejskie dzielące ten fundusz. Zgodnie z wcześniejszymi decy-
zjami kwota 52 860 zł zostanie przekazana na wspomniane pobocze 
przy Szkolnej. Jak podkreśla jednak sołtys, w związku z inflacją i po-
wszechnym wzrostem kosztów materiałów oraz usług, za taką sumę 
nie uda się wykonać tak samo dużo jak w tym i poprzednich latach. 
Rzyki
Podobne jak w Roczynach nie zorganizowano zebrania wiejskiego 
w Rzykach poświęconego podziałowi funduszu sołeckiego w roku 
2023. Rozdziału środków dokonała Rada Sołecka. 
Jak podkreśla sołtys Zofia Moskwik, kwota do podziału jest niewiel-
ka, bo wynosi 52 865 złotych i nie ma sensu zwoływania mieszkańców 
wioski, by urządzać wielkie debaty. Rada Sołecka chce przeznaczyć 
całą sumę z funduszu na poprawę (utwardzenie) nawierzchni dróg 
szutrowych czy wyłożonych kamieniami. A jest ich tutaj niemało.
Zagórnik
Przy niewielkiej frekwencji (przybyło kilka osób) odbyło się zebranie 
wiejskie w Zagórniku. Głównym punktem porządku był podział fun-
duszu sołeckiego. 
Jak dowiedzieliśmy się od sołtysa Tomasza Fijołka, kwotę 52 865 
złotych zdecydowano przeznaczyć w całości na bieżące utrzymanie 
dróg, a więc głównie na naprawy najbardziej zniszczonych tras. Dys-
kutowano też m.in. o ulicy Biadasowskiej bocznej, która ma się stać 
asfaltówką, a na której modernizację gmina Andrychów ma otrzymać 
wsparcie z puli rządowej czyli Polskiego Ładu. 

jd

Punkty sprzedaży książki 
„Lola. Dziewczyna z Andrychowa. Kobieta z Hajfy”:
15 X 2022 – w MDK, podczas Spotkania Autorskiego
Od 17 X 2022:
1. Sklep muzyczny „Mikrus” – Legionów 4.  
2. Andrychowska Księgarnia Edukacyjna – Krakowska 94 (w sąsiedz-
twie Poczty)

Zdradzisz?
Pojechałam do Izraela po opowieść o przedwojennym Andrychowie 
i po wojenną historię jednej z nielicznych ocalałych andrychowskich 
Żydówek. Ale okazało się, że ona sama jest fascynującą osobą i osobo-
wością. Wcześniej wiedziałam o niej tyle, że uprawiała narciarstwo. 
Do tej pory jest chyba jedyną andrychowianką – zdobywczynią me-
dali na krajowych i międzynarodowych zawodach narciarskich. W tej 
Hajfie, z każdym dniem poznawałam Lolę z innej strony. Kiedyś na 
przykład przeglądałam książki w domowej bibliotece Szymona. Wie-
le z nich należało do jego matki. Dziwiło mnie, że kobieta, która przez 
długie lata zarabiała szyciem, bo tego nauczyła się na kursie w szkole 
w Wadowicach, sprowadzała książki medyczne z Europy i je studio-
wała. A przyczyna tego okazała się niesamowita. Odkryłam, że była 
to osoba wielu talentów i zainteresowań, samouk. Pisała wiersze, ma-
lowała obrazy, była najbardziej znaną w Hajfie nauczycielką jogi… 
To wszystko było tak fascynujące, że postanowiłam dopisać rozdział, 
który dopełniałby obraz Loli. Uznałam ponadto, że zaproszenie Czy-
telnika na spacer po Hajfie, by towarzyszył mi w odwiedzinach miejsc 
związanych z dziewczyną z Andrychowa, może być także dla niego 
interesujące.      
Ciekawią mnie koszty przygotowania takiej publikacji. I te czaso-
we, i te finansowe.  
Pierwszy raz poleciałam do Izraela w listopadzie 2017 roku, dru-
gi, półtora roku później, w marcu 2019. Przez ten czas udało mi się 
zgromadzić większość materiałów. Finalizowałam inną publikację 
i do pisania tej nowej zabrałam się latem ‘20. To fakt, że w wypadku 
pracy nad tą akurat książką poniosłam trochę wydatków. Ale to jest 
tak nieistotne, że nawet nie chce mi się o tym gadać. Jak również kal-
kulować, czy to się zwróci, czy nie. Dochody biorą się z nakładów. 
Nakład lokalnego wydawnictwa nie może być wielki, z prostych po-
wodów. Nie doświadczam jakiegoś szczególnego zainteresowania lo-
kalną historią mieszkańców miasta. Poza tym, koszty druku w ostat-
nich miesiącach wzrosły wielokrotnie. Gdyby nie wsparcie finansowe 
życzliwych firm i osób prywatnych, cena dla wielu byłaby zaporowa. 
W tym przypadku, co innego wydaje mi się bezcenne. 
Co takiego? 
Uważam, że w wypadku tej publikacji zadziały się rzeczy wielkiej 
wartości, niepoliczalne w żadnej walucie. Po pierwsze, ocaliłam pa-
mięć o dziewczynie z Andrychowa, która na tę pamięć zasługuje. 
Po drugie, to, o czym opowiada, w mojej ocenie, ma wartość doku-
mentu historycznego, dlatego mam zamiar wysłać po egzemplarzu 
tej andrychowskiej książki do Muzeum Polin w Warszawie oraz do 
Muzeum Yad Vashem w Jerozolimie. I po trzecie… Zainwestowałam 
tylko w bilety lotnicze. A wróciłam obdarowana tym, co najcenniejsze. 
A to, co najcenniejsze i najwartościowsze jest zawsze darmowe. Wró-
ciłam z Hajfy obdarowana szacunkiem i przyjaźnią. Lola sprawiła, że 
dla członków jej rodziny stałam się bliską osobą i oni dla mnie rów-
nież, a Andrychów – miejscem bliskim ich sercu. 
Na koniec chcę zapytać: „Lola…” to twoja kolejna, jak to nazywasz, 
andrychowska książka. Nie kusi cię zmierzenie się z jakąś fikcją?
No coś ty! Ja bym takiej książki nie potrafiła napisać. Brak mi wy-
obraźni. Gdybym nawet była zdolna wymyślić wszystko, co przyda-
rzyło się Loli, kto by w to uwierzył? Ale ponieważ napisało to życie, 
uwierzyć trzeba, choć pojąć niepodobna. 
Dziękuję za rozmowę.
I ja dziękuję. Pozwól, że skorzystam z okazji zaproszenia Czytelników 
na premierę książki, 15 października w MDK. Będzie mi miło spotkać 
się z Państwem. 

Fundusz sołecki podzielony 
cd.

Jesienna zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych 

Za odpady wielkogabarytowe uznaje się odpady komunalne, które ze 
względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typo-
wych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunal-
nych. Odpady w dniu wywozu należy wystawić przed nieruchomość 
najpóźniej do godz. 6.00! Harmonogram wywozu na radioandrychow.pl

Źródło: UM w Andrychowie

W październiku i listopadzie 2022 roku na terenie Gminy 
Andrychów nastąpi zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 
zużytych opon (pochodzących z rowerów, wózków, moto-
rowerów, motocykli oraz samochodów osobowych) bezpo-
średnio spod nieruchomości jednorodzinnych. 
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andrychów

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

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

14 października (piątek) godz. 18.00
RYSZARD KARCHUT 35-lecie dyplomu | „KOBIETA” 
OTWARCIE WYSTAWY MALARSTWA
Wystawa potrwa do 25 listopada 2022 r. Wstęp wolny.  
Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

15 października (sobota) godz. 17.00
SPOTKANIE AUTORSKIE Z JADWIGĄ JANUS  
POŁĄCZONE Z PROMOCJĄ KSIĄŻKI „LOLA. 
Dziewczyna z Andrychowa. Kobieta z Hajfy”
Podczas spotkania można będzie nabyć książkę  
i uzyskać autograf autorki. Zapraszamy!
Szczegółowe informacje na stronie 17.
29 października (sobota) godz. 15.00 
KONCERT CHARYTATYWNY DLA OLIWIERKA  
„Od ludzi dla ludzi”
Zagrają: The Barflies, Taint, Napad, Gutek, Michał 
Stawiński Oberschlesien.
Organizatorzy: Maciej Kudzia, Mateusz Przybyła,  
Wataha Camp. Wstęp: cegiełka min. 20 zł

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

Do 30 listopada (w godz. 8.00 – 15.00)
RYSZARD KARCHUT 35-lecie dyplomu 
WYSTAWA MALARSTWA

Ryszard KARCHUT (ur. 26 marca 1962 r. w Gliwi-
cach) – artysta malarz, magister sztuki. W 1987 r. 
ukończył Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie. W kręgu jego zainteresowań  
artystycznych znajduje się malarstwo i rysunek 
oraz projektowanie wnętrz. W dorobku ma liczne 
wystawy indywidualne oraz zbiorowe na terenie 
Polski i poza jej granicami.
Wstęp wolny. Zapraszamy!

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

Telefon: 33 870 13 64
12 października (środa) godz. 10.00 
GRAFIKA NA LUDOWO
Warsztaty rękodzieła dla dzieci i młodzieży. Druko-
wanie wzorów z drewnianych matryc w nawiązaniu 
do ludowej tradycji drzeworytniczej. Prowadzenie: 
Joanna Amrozi, Sabina Gibas.

Warsztaty bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.
Zapisy do 10 października 2022 r. w Świetlicy CKiW.

21 października (piątek) godz. 14.30 
MALARSTWO (W) AKCJI
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. Tworze-
nie wielkoformatowych dzieł malarskich inspirowa-
nych malarstwem gestu (action painting). Prowa-
dzenie: Joanna Amrozi, Sabina Gibas.
Warsztaty bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.
Zapisy do 17 października 2022 r. w Świetlicy CKiW.

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!

KĄCIK DLA RYSOWNIKÓW /NOWOŚĆ/
„Stworzyliśmy kącik rysunkowy wyposażony 
w materiały niezbędne do doskonalenia techni-
ki rysowania. Znajdziecie tutaj węgiel rysunko-
wy, suche pastele, kredki akwarelowe, ołówki  
o różnym stopniu twardości, tusz kreślarski, szki-
cowniki, książki do nauki rysowania oraz albumy  
o rysunku. Wszystkie te materiały są dostępne dla 
chętnych na twórczą pracę w godzinach otwarcia 
naszej Świetlicy.”

/Joanna Amrozi – St. Instruktor | Świetlica CKiW w Rzykach/

Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

Do 28 października | WYSTAWA POPLENEROWA  
„NATURALNIE KULTURALNI”
Ekspozycja składa się z rysunków, przedstawiają-
cych naturalne i architektoniczne atrakcje naszych 
okolic oraz rzeźb z naturalnych materiałów.
Autorami prac są uczestnicy twórczych warsztatów 
plenerowych: Wiktoria Bizoń, Amelia Gibas, Zuzan-
na Buda, Oliwia Buda, Szymon Bogucki, Jakub Ku-
bik, Lena Cioch, William Hoffman, Emilia Hoffman, 
Bartosz Płonka, Sara Kuźma, Maja Babińska, Alek-
sandra Elżbieciak, Weronika Elżbieciak, Dawid Elż-
bieciak, Joanna Krupa, Lena Młocek, Aliaksandra 
Nazdryna-Plstnitskaja, Victoria Boba, Milena Balon, 
Magdalena Rusinek, Antoni Tomiczek, Dawid Stawo-
wy, Jakub Noszka, Igor Noszka.
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

14 października (piątek) godz. 15.00 | POMY-SŁOWO
Warsztaty recytatorsko-teatralne dla uczniów szkół 
podstawowych. Warsztaty obejmować będą:
–  doskonalenie umiejętności poprawnej wymowy, 

ruchu scenicznego, wystąpień przed publicznością;
–  rozwijanie umiejętności identyfikowania się  

 z odgrywaną postacią;
– sposoby radzenia sobie z tremą;
– zabawy teatralne.
 Prowadzenie: Kinga Piesko.
Warsztaty bezpłatne. Zapraszamy!

28 października (piątek) godz. 15.00  
PAPIER, KAMIEŃ… JUTA
Warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawo-
wych inspirowane twórczością Magdaleny Abakano-
wicz, podczas których zapoznamy się z charaktery-
stycznymi materiałami rzeźbiarskimi stosowanymi 
przez artystkę i stworzymy własne rzeźby. Prowadze-
nie: Joanna Amrozi.
Warsztaty bezpłatne. Zapraszamy!

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

Telefon: 33 875 12 25

Do 13 października | WYSTAWA  
„ZIEMIA TO ZIARNKO, NAPRAWDĘ NIE WIĘCEJ, 
A INNE ZIARNKA – PLANETY I GWIAZDY [...]”
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

26 października (środa) godz. 15.30
TEATR NA BIS
Projekcja spektakli teatralnych pt. „Szkolne lata” oraz 
„Ogrody Niezgody” (reż. Kinga Piesko) w wykonaniu 
aktorów grupy teatralnej z WDK w Sułkowicach-
-Łęgu oraz panel dyskusyjny dot. prezentowanych 
treści, interpretacji postaci, środków wyrazu arty-
stycznego, organizacji pracy zespołowej, wykorzy-
stania własnych umiejętności w procesie twórczym, 
uczestnictwa w życiu kulturalnym i innych zagad-
nień. Impreza organizowana z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Artystów (25 września) oraz Światowego 
Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego (27 września).
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy oraz szcze-
gółowe informacje: WDK w Targanicach.

26.10 – 30.11 | WYSTAWA FOTOGRAFII  
„ŚWIATEŁKO” / Jarosław Skupień, Adam Ochocki
Fotografie z prób teatralnych i spektaklu poetyckiego 
„Ogrody Niezgody”, którego premiera odbyła się 22 
maja 2022 roku w WDK w Sułkowicach-Łęgu.
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

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

Telefon: 33 875 27 45 

Do 30 listopada | WYSTAWA PORTRETÓW  
„zaRYSY” | EWA PARTYKA
EWA PARTYKA. Urodzona w 1960 r. w Wadowicach. 
Absolwentka andrychowskiego Liceum Ogólno- 
kształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie i Wy-
działu Architektury Politechniki Gliwickiej. Członkini 
Stowarzyszenia Grupa Twórców MY z Andrychowa. 
Mieszkanka Targanic. Zawodowo związana z progra-
mami graficznymi i z drukiem opakowań w Alupol 
S.A. w Kętach. Z pasji związana z rysunkiem, akwa-
relą i pastelami olejnymi. „Piękno leży w oczach 
patrzącego”, a reszta jest wynikiem nieustannego 
zmagania się, wyrażania siebie, dostrzegania i próbą 
zostawienia śladu w kresce, plamie i radości innych.

/źródło: grupamy.art.pl/

Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

21 – 23 października 2022 (piątek – niedziela) 
CIENIOWANKI – weekendowe warsztaty teatru 
cieni dla rodzin
Udział w warsztatach oraz pokazach jest bezpłatny. Ilość 
miejsc na warsztaty ograniczona, liczy się kolejność zgło-
szeń. Zapisy do 17 października 2022 r. w WDK.

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

Telefon: 33 432 26 12

26 października (środa) godz. 17.30
OTWARCIE WYSTAWY GRAFIKI I RYSUNKU 
„ILUSTRACJE” | NATALIA PAW
NATALIA PAW urodziła się w 1989 roku w Wadowi-
cach, mieszka i pracuje w Kętach. Jest pedagogiem 
współorganizującym kształcenie specjalne w Szkole 
Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino 
w Kętach. Uczęszczała do Liceum Plastycznego 
im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej. W 2015 roku 
ukończyła cieszyńską filię Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach na kierunku: grafika. Dyplom magi-
sterski został wykonany w pracowni litografii dr hab. 
Krzysztofa Pasztuły oraz w pracowni projektowania 
graficznego prof. UŚ dr hab. Ryszarda Pielesza. Do-
kształca się także w kierunkach pedagogicznych. 
Do tej pory jej prace można było oglądać m.in.  
w Cieszynie, Bielsku-Białej, Warszawie, Katowicach, 
Gliwicach, Tarnowie, Gdyni czy rodzinnym Andry-
chowie. Jest wiceprezesem Grupy Twórców „My”. 
Wystawa potrwa do 16 listopada 2022 r. Wstęp wolny.  
Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

26 października (środa) godz. 18.00
„OSZUSTKA” spektakl grupy teatralnej  
Wadowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Spektakl miał swoją premierę 9 maja 2022 roku. In-
spirowany jest jednoaktówką Ephraima Kishona pt. 
„Oszust”. Grupa pracowała nad nim od października 
2021 roku i po premierze zaprezentowała na sce-
nach w: Tomicach, Zatorze i Oświęcimiu.
Ephraim Kishon (1924-2005), izraelski pisarz, felie-
tonista i reżyser, słynął z lekkiego pióra i ogromnego 
poczucia humoru. Jednak pozorna niefrasobliwość, 
z jaką portretował współczesnych, i zabawność opi-
sywanego świata kryją w sobie pewną niepokojącą 
uniwersalność. Okazuje się bowiem, że w swym 
głupim, nieodpowiedzialnym czy wręcz złym postę-
powaniu człowiek de facto się nie zmienia i wciąż na 
nowo zaczyna tworzyć absurdalną, czasem nawet 
okrutną rzeczywistość...
Reżyseria: Paweł Buszewicz
Występują: Dorota Daszkiewicz, Nina Kamińska, 
Henryka Sordyl, Teresa Stańco, Maria Szydło, Anna 
Tomczyk, Anna Wacław, Anna Żmuda, Kazimierz 
Głuszczak, Aleksander Sapeta. 
Wstęp wolny. Zapraszamy!

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

Telefon: 33 875 47 29

10, 17, 24 i 31 października (poniedziałki) godz. 18.00
CIENIOWANKI – rodzinne warsztaty teatru cieni
Udział w warsztatach oraz pokazach jest bezpłatny.

„Cieniowanki”, czyli rodzinne opowieści w oknach...
Jakie macie pierwsze skojarzenia z teatrem? Wielka kurtyna? Duża scena? Sławni aktorzy i wielkie wyjście?  
A może teatr można zrobić w… oknie?
Taki pomysł mają artyści z Teatru Figur z Krakowa i postanowili zaprosić do współpracy rodziny z dziećmi  
z Sułkowic-Łęgu i Zagórnika i razem z nimi przygotować spektakl teatru cieni. Przygotowanie etiudy cieniowej 
umożliwia zaangażowanie wszystkich członków rodziny w serię działań artystycznych, produkcyjnych i tech-
nicznych a efektem wspólnej pracy będzie etiuda cieniowa wystawiana w oknach Domów Kultury w Zagórniku 
oraz w Sułkowicach-Łęgu. Pokazy etiud planowane są na początek listopada w godzinach wieczornych, tuż 
po zapadnięciu zmroku. Publiczność będzie brała udział w wydarzeniach na zewnątrz budynków, po pokazach 
planujemy organizację bankietów popremierowych dla mieszkańców.
Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu  
Promocji Kultury. Partnerem projektu jest Fundacja Pro Futuro.

10 września 2022 roku w Zagórniku odbyło się znane nam dobrze Święto Plonów – Dożynki! Niektórym z nas 
wydaje się, że tego rodzaju święto to zbędny obyczaj z przeszłości. Ogródki teraz pełne są kwiatów i rów-
niuteńko przystrzyżonej trawy, coraz większe ich połacie pokrywa idealna kostka brukowa, a zieleń iglaków 
cieszy oczy... W tym samym czasie ogromne pola stoją odłogiem… Z drugiej strony ceny żywności poszybo-
wały w górę, wszędzie mówi się o kryzysach związanych z zanieczyszczeniem środowiska i brakiem wody...
Czy dożynki są potrzebne? Sami odpowiedzcie, czy ten jeden raz w roku nie warto zatrzymać się i zastanowić 
nad pracą ludzi, którzy dostarczają nam pożywienie… (nie chodzi tutaj oczywiście o kasjerki w supermarketach) 
lecz o rolników – ludzi, którzy dbają o nas, o nasze ciała, dostarczając nam produktów do ich budowy.
Mieszkańcy gminy Andrychów oraz zaproszeni na uroczystości dożynkowe goście wzięli udział w tegorocznym 
Święcie Plonów w niewielkim, ale niezwykle malowniczym sołectwie – Zagórniku. Już drugi raz najważniejsze 
święto rolników świętowano właśnie tam. 1 września 2013 r. dokładnie w tym samym miejscu obchodzo-
no gminne uroczystości dożynkowe. Ze względu na deszcz zrezygnowano wtedy z przemarszu korowodu do-
żynkowego od remizy tamtejszej OSP. W tym roku uroczysty korowód również stanął pod znakiem zapytania.  
Prognozy pogody przewidywały bowiem na sobotnie popołudnie ciągłe opady deszczu…
Jest wiele teorii na to, jak to się stało, że pogoda tego dnia była… rewelacyjna! Przez zdecydowaną większość 
popołudnia i wieczór nad Zagórnikiem świeciło słońce, a piękne, malownicze niebo pokryte było częściowo 
chmurkami. Temperatura również była idealna na tego rodzaju wydarzenie!  (...)

Tekst i fot. Jarosław Skupień

A jak było? Dużo by opowiadać... Pełna megarelacja dostępna na www.kultura.andrychow.eu w zakładce FOTORELACJE.

ZAGRAJ Z NAMI! SPOTKANIE GITAROWE
16 października (niedziela) godz. 16.00 | Andrychów, Plac Mickiewicza*
„Muzyczny Andrychów – Zagraj z nami – spotkanie gitarowe” to nowe wydarzenie na cool-turalnej mapie Andrychowa! Mamy na-
dzieję, że w niedzielne popołudnie na andrychowskim Placu Mickiewicza spotka się kilkudziesięciu muzyków – gitarzystów rockowych, 
heavy metalowych oraz wszystkich tych, którzy „szarpią struny” – tych najmłodszych i najstarszych... I oni właśnie wspólnie, syn-
chronicznie zagrają kultowy utwór „Nothing Else Matters” zespołu Metallica – będzie to główny punkt programu naszego wydarzenia. 
Celem tej akcji jest spotkanie się miłośników gitarowych brzmień – gitarzystów elektrycznych, elektro-akustycznych, basowych, kla-
sycznych i elektro-klasycznych. Młodzi gitarzyści będą mogli się spotkać, poznać się z potencjalnymi mentorami i innymi gitarzystami 
z naszej gminy (i nie tylko) oraz wymienić doświadczeniami, nawiązać przyjaźnie… Podczas spotkania zostaną zagrane również inne 
utwory metalowe/heavy metalowe... również do tych wykonań będą mogli przyłączyć się uczestnicy naszego wydarzenia. Aby wziąć 
udział w akcji należy dokonać zgłoszenia, zabrać ze sobą gitarę, mandolinę, banjo, itp. i dołączyć do nas! Ponadto... przewidziane 
niespodzianki! – zachęcają pracownicy MDK w Andrychowie.
Partnerem wydarzenia jest Sklep Muzyczny MIKRUS w Andrychowie.
Ważne informacje:
• REGULAMIN WYDARZENIA wraz z niezbędnymi formularzami zgłoszeniowymi dostępny na stronie kultura.andrychow.eu
•  Spotykamy się 16 października 2022 r. o godz. 16.00 na Placu Mickiewicza w Andrychowie (*w przypadku niekorzystnych 

warunków atmosferycznych wydarzenie przeniesione będzie do Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7). 
• Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
• Szczegółowe informacje: Miejski Dom Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7, tel.: 33 875 31 05 lub 512 442 918, e-mail: mdk@kultura.andrychow.eu 

GMINNE DOŻYNKI 2022 ZA NAMI!
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Miejski Dom Kultury w Andrychowie
mdk@kultura.andrychow.eu

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

14 października (piątek) godz. 18.00
RYSZARD KARCHUT 35-lecie dyplomu | „KOBIETA” 
OTWARCIE WYSTAWY MALARSTWA
Wystawa potrwa do 25 listopada 2022 r. Wstęp wolny.  
Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

15 października (sobota) godz. 17.00
SPOTKANIE AUTORSKIE Z JADWIGĄ JANUS  
POŁĄCZONE Z PROMOCJĄ KSIĄŻKI „LOLA. 
Dziewczyna z Andrychowa. Kobieta z Hajfy”
Podczas spotkania można będzie nabyć książkę  
i uzyskać autograf autorki. Zapraszamy!
Szczegółowe informacje na stronie 17.
29 października (sobota) godz. 15.00 
KONCERT CHARYTATYWNY DLA OLIWIERKA  
„Od ludzi dla ludzi”
Zagrają: The Barflies, Taint, Napad, Gutek, Michał 
Stawiński Oberschlesien.
Organizatorzy: Maciej Kudzia, Mateusz Przybyła,  
Wataha Camp. Wstęp: cegiełka min. 20 zł

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

Do 30 listopada (w godz. 8.00 – 15.00)
RYSZARD KARCHUT 35-lecie dyplomu 
WYSTAWA MALARSTWA

Ryszard KARCHUT (ur. 26 marca 1962 r. w Gliwi-
cach) – artysta malarz, magister sztuki. W 1987 r. 
ukończył Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie. W kręgu jego zainteresowań  
artystycznych znajduje się malarstwo i rysunek 
oraz projektowanie wnętrz. W dorobku ma liczne 
wystawy indywidualne oraz zbiorowe na terenie 
Polski i poza jej granicami.
Wstęp wolny. Zapraszamy!

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

Telefon: 33 870 13 64
12 października (środa) godz. 10.00 
GRAFIKA NA LUDOWO
Warsztaty rękodzieła dla dzieci i młodzieży. Druko-
wanie wzorów z drewnianych matryc w nawiązaniu 
do ludowej tradycji drzeworytniczej. Prowadzenie: 
Joanna Amrozi, Sabina Gibas.

Warsztaty bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.
Zapisy do 10 października 2022 r. w Świetlicy CKiW.

21 października (piątek) godz. 14.30 
MALARSTWO (W) AKCJI
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. Tworze-
nie wielkoformatowych dzieł malarskich inspirowa-
nych malarstwem gestu (action painting). Prowa-
dzenie: Joanna Amrozi, Sabina Gibas.
Warsztaty bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.
Zapisy do 17 października 2022 r. w Świetlicy CKiW.

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!

KĄCIK DLA RYSOWNIKÓW /NOWOŚĆ/
„Stworzyliśmy kącik rysunkowy wyposażony 
w materiały niezbędne do doskonalenia techni-
ki rysowania. Znajdziecie tutaj węgiel rysunko-
wy, suche pastele, kredki akwarelowe, ołówki  
o różnym stopniu twardości, tusz kreślarski, szki-
cowniki, książki do nauki rysowania oraz albumy  
o rysunku. Wszystkie te materiały są dostępne dla 
chętnych na twórczą pracę w godzinach otwarcia 
naszej Świetlicy.”

/Joanna Amrozi – St. Instruktor | Świetlica CKiW w Rzykach/

Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

Do 28 października | WYSTAWA POPLENEROWA  
„NATURALNIE KULTURALNI”
Ekspozycja składa się z rysunków, przedstawiają-
cych naturalne i architektoniczne atrakcje naszych 
okolic oraz rzeźb z naturalnych materiałów.
Autorami prac są uczestnicy twórczych warsztatów 
plenerowych: Wiktoria Bizoń, Amelia Gibas, Zuzan-
na Buda, Oliwia Buda, Szymon Bogucki, Jakub Ku-
bik, Lena Cioch, William Hoffman, Emilia Hoffman, 
Bartosz Płonka, Sara Kuźma, Maja Babińska, Alek-
sandra Elżbieciak, Weronika Elżbieciak, Dawid Elż-
bieciak, Joanna Krupa, Lena Młocek, Aliaksandra 
Nazdryna-Plstnitskaja, Victoria Boba, Milena Balon, 
Magdalena Rusinek, Antoni Tomiczek, Dawid Stawo-
wy, Jakub Noszka, Igor Noszka.
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

14 października (piątek) godz. 15.00 | POMY-SŁOWO
Warsztaty recytatorsko-teatralne dla uczniów szkół 
podstawowych. Warsztaty obejmować będą:
–  doskonalenie umiejętności poprawnej wymowy, 

ruchu scenicznego, wystąpień przed publicznością;
–  rozwijanie umiejętności identyfikowania się  

 z odgrywaną postacią;
– sposoby radzenia sobie z tremą;
– zabawy teatralne.
 Prowadzenie: Kinga Piesko.
Warsztaty bezpłatne. Zapraszamy!

28 października (piątek) godz. 15.00  
PAPIER, KAMIEŃ… JUTA
Warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawo-
wych inspirowane twórczością Magdaleny Abakano-
wicz, podczas których zapoznamy się z charaktery-
stycznymi materiałami rzeźbiarskimi stosowanymi 
przez artystkę i stworzymy własne rzeźby. Prowadze-
nie: Joanna Amrozi.
Warsztaty bezpłatne. Zapraszamy!

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

Telefon: 33 875 12 25

Do 13 października | WYSTAWA  
„ZIEMIA TO ZIARNKO, NAPRAWDĘ NIE WIĘCEJ, 
A INNE ZIARNKA – PLANETY I GWIAZDY [...]”
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

26 października (środa) godz. 15.30
TEATR NA BIS
Projekcja spektakli teatralnych pt. „Szkolne lata” oraz 
„Ogrody Niezgody” (reż. Kinga Piesko) w wykonaniu 
aktorów grupy teatralnej z WDK w Sułkowicach-
-Łęgu oraz panel dyskusyjny dot. prezentowanych 
treści, interpretacji postaci, środków wyrazu arty-
stycznego, organizacji pracy zespołowej, wykorzy-
stania własnych umiejętności w procesie twórczym, 
uczestnictwa w życiu kulturalnym i innych zagad-
nień. Impreza organizowana z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Artystów (25 września) oraz Światowego 
Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego (27 września).
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy oraz szcze-
gółowe informacje: WDK w Targanicach.

26.10 – 30.11 | WYSTAWA FOTOGRAFII  
„ŚWIATEŁKO” / Jarosław Skupień, Adam Ochocki
Fotografie z prób teatralnych i spektaklu poetyckiego 
„Ogrody Niezgody”, którego premiera odbyła się 22 
maja 2022 roku w WDK w Sułkowicach-Łęgu.
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

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

Telefon: 33 875 27 45 

Do 30 listopada | WYSTAWA PORTRETÓW  
„zaRYSY” | EWA PARTYKA
EWA PARTYKA. Urodzona w 1960 r. w Wadowicach. 
Absolwentka andrychowskiego Liceum Ogólno- 
kształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie i Wy-
działu Architektury Politechniki Gliwickiej. Członkini 
Stowarzyszenia Grupa Twórców MY z Andrychowa. 
Mieszkanka Targanic. Zawodowo związana z progra-
mami graficznymi i z drukiem opakowań w Alupol 
S.A. w Kętach. Z pasji związana z rysunkiem, akwa-
relą i pastelami olejnymi. „Piękno leży w oczach 
patrzącego”, a reszta jest wynikiem nieustannego 
zmagania się, wyrażania siebie, dostrzegania i próbą 
zostawienia śladu w kresce, plamie i radości innych.

/źródło: grupamy.art.pl/

Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

21 – 23 października 2022 (piątek – niedziela) 
CIENIOWANKI – weekendowe warsztaty teatru 
cieni dla rodzin
Udział w warsztatach oraz pokazach jest bezpłatny. Ilość 
miejsc na warsztaty ograniczona, liczy się kolejność zgło-
szeń. Zapisy do 17 października 2022 r. w WDK.

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

Telefon: 33 432 26 12

26 października (środa) godz. 17.30
OTWARCIE WYSTAWY GRAFIKI I RYSUNKU 
„ILUSTRACJE” | NATALIA PAW
NATALIA PAW urodziła się w 1989 roku w Wadowi-
cach, mieszka i pracuje w Kętach. Jest pedagogiem 
współorganizującym kształcenie specjalne w Szkole 
Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino 
w Kętach. Uczęszczała do Liceum Plastycznego 
im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej. W 2015 roku 
ukończyła cieszyńską filię Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach na kierunku: grafika. Dyplom magi-
sterski został wykonany w pracowni litografii dr hab. 
Krzysztofa Pasztuły oraz w pracowni projektowania 
graficznego prof. UŚ dr hab. Ryszarda Pielesza. Do-
kształca się także w kierunkach pedagogicznych. 
Do tej pory jej prace można było oglądać m.in.  
w Cieszynie, Bielsku-Białej, Warszawie, Katowicach, 
Gliwicach, Tarnowie, Gdyni czy rodzinnym Andry-
chowie. Jest wiceprezesem Grupy Twórców „My”. 
Wystawa potrwa do 16 listopada 2022 r. Wstęp wolny.  
Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

26 października (środa) godz. 18.00
„OSZUSTKA” spektakl grupy teatralnej  
Wadowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Spektakl miał swoją premierę 9 maja 2022 roku. In-
spirowany jest jednoaktówką Ephraima Kishona pt. 
„Oszust”. Grupa pracowała nad nim od października 
2021 roku i po premierze zaprezentowała na sce-
nach w: Tomicach, Zatorze i Oświęcimiu.
Ephraim Kishon (1924-2005), izraelski pisarz, felie-
tonista i reżyser, słynął z lekkiego pióra i ogromnego 
poczucia humoru. Jednak pozorna niefrasobliwość, 
z jaką portretował współczesnych, i zabawność opi-
sywanego świata kryją w sobie pewną niepokojącą 
uniwersalność. Okazuje się bowiem, że w swym 
głupim, nieodpowiedzialnym czy wręcz złym postę-
powaniu człowiek de facto się nie zmienia i wciąż na 
nowo zaczyna tworzyć absurdalną, czasem nawet 
okrutną rzeczywistość...
Reżyseria: Paweł Buszewicz
Występują: Dorota Daszkiewicz, Nina Kamińska, 
Henryka Sordyl, Teresa Stańco, Maria Szydło, Anna 
Tomczyk, Anna Wacław, Anna Żmuda, Kazimierz 
Głuszczak, Aleksander Sapeta. 
Wstęp wolny. Zapraszamy!

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

Telefon: 33 875 47 29

10, 17, 24 i 31 października (poniedziałki) godz. 18.00
CIENIOWANKI – rodzinne warsztaty teatru cieni
Udział w warsztatach oraz pokazach jest bezpłatny.

„Cieniowanki”, czyli rodzinne opowieści w oknach...
Jakie macie pierwsze skojarzenia z teatrem? Wielka kurtyna? Duża scena? Sławni aktorzy i wielkie wyjście?  
A może teatr można zrobić w… oknie?
Taki pomysł mają artyści z Teatru Figur z Krakowa i postanowili zaprosić do współpracy rodziny z dziećmi  
z Sułkowic-Łęgu i Zagórnika i razem z nimi przygotować spektakl teatru cieni. Przygotowanie etiudy cieniowej 
umożliwia zaangażowanie wszystkich członków rodziny w serię działań artystycznych, produkcyjnych i tech-
nicznych a efektem wspólnej pracy będzie etiuda cieniowa wystawiana w oknach Domów Kultury w Zagórniku 
oraz w Sułkowicach-Łęgu. Pokazy etiud planowane są na początek listopada w godzinach wieczornych, tuż 
po zapadnięciu zmroku. Publiczność będzie brała udział w wydarzeniach na zewnątrz budynków, po pokazach 
planujemy organizację bankietów popremierowych dla mieszkańców.
Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu  
Promocji Kultury. Partnerem projektu jest Fundacja Pro Futuro.

10 września 2022 roku w Zagórniku odbyło się znane nam dobrze Święto Plonów – Dożynki! Niektórym z nas 
wydaje się, że tego rodzaju święto to zbędny obyczaj z przeszłości. Ogródki teraz pełne są kwiatów i rów-
niuteńko przystrzyżonej trawy, coraz większe ich połacie pokrywa idealna kostka brukowa, a zieleń iglaków 
cieszy oczy... W tym samym czasie ogromne pola stoją odłogiem… Z drugiej strony ceny żywności poszybo-
wały w górę, wszędzie mówi się o kryzysach związanych z zanieczyszczeniem środowiska i brakiem wody...
Czy dożynki są potrzebne? Sami odpowiedzcie, czy ten jeden raz w roku nie warto zatrzymać się i zastanowić 
nad pracą ludzi, którzy dostarczają nam pożywienie… (nie chodzi tutaj oczywiście o kasjerki w supermarketach) 
lecz o rolników – ludzi, którzy dbają o nas, o nasze ciała, dostarczając nam produktów do ich budowy.
Mieszkańcy gminy Andrychów oraz zaproszeni na uroczystości dożynkowe goście wzięli udział w tegorocznym 
Święcie Plonów w niewielkim, ale niezwykle malowniczym sołectwie – Zagórniku. Już drugi raz najważniejsze 
święto rolników świętowano właśnie tam. 1 września 2013 r. dokładnie w tym samym miejscu obchodzo-
no gminne uroczystości dożynkowe. Ze względu na deszcz zrezygnowano wtedy z przemarszu korowodu do-
żynkowego od remizy tamtejszej OSP. W tym roku uroczysty korowód również stanął pod znakiem zapytania.  
Prognozy pogody przewidywały bowiem na sobotnie popołudnie ciągłe opady deszczu…
Jest wiele teorii na to, jak to się stało, że pogoda tego dnia była… rewelacyjna! Przez zdecydowaną większość 
popołudnia i wieczór nad Zagórnikiem świeciło słońce, a piękne, malownicze niebo pokryte było częściowo 
chmurkami. Temperatura również była idealna na tego rodzaju wydarzenie!  (...)

Tekst i fot. Jarosław Skupień

A jak było? Dużo by opowiadać... Pełna megarelacja dostępna na www.kultura.andrychow.eu w zakładce FOTORELACJE.

ZAGRAJ Z NAMI! SPOTKANIE GITAROWE
16 października (niedziela) godz. 16.00 | Andrychów, Plac Mickiewicza*
„Muzyczny Andrychów – Zagraj z nami – spotkanie gitarowe” to nowe wydarzenie na cool-turalnej mapie Andrychowa! Mamy na-
dzieję, że w niedzielne popołudnie na andrychowskim Placu Mickiewicza spotka się kilkudziesięciu muzyków – gitarzystów rockowych, 
heavy metalowych oraz wszystkich tych, którzy „szarpią struny” – tych najmłodszych i najstarszych... I oni właśnie wspólnie, syn-
chronicznie zagrają kultowy utwór „Nothing Else Matters” zespołu Metallica – będzie to główny punkt programu naszego wydarzenia. 
Celem tej akcji jest spotkanie się miłośników gitarowych brzmień – gitarzystów elektrycznych, elektro-akustycznych, basowych, kla-
sycznych i elektro-klasycznych. Młodzi gitarzyści będą mogli się spotkać, poznać się z potencjalnymi mentorami i innymi gitarzystami 
z naszej gminy (i nie tylko) oraz wymienić doświadczeniami, nawiązać przyjaźnie… Podczas spotkania zostaną zagrane również inne 
utwory metalowe/heavy metalowe... również do tych wykonań będą mogli przyłączyć się uczestnicy naszego wydarzenia. Aby wziąć 
udział w akcji należy dokonać zgłoszenia, zabrać ze sobą gitarę, mandolinę, banjo, itp. i dołączyć do nas! Ponadto... przewidziane 
niespodzianki! – zachęcają pracownicy MDK w Andrychowie.
Partnerem wydarzenia jest Sklep Muzyczny MIKRUS w Andrychowie.
Ważne informacje:
• REGULAMIN WYDARZENIA wraz z niezbędnymi formularzami zgłoszeniowymi dostępny na stronie kultura.andrychow.eu
•  Spotykamy się 16 października 2022 r. o godz. 16.00 na Placu Mickiewicza w Andrychowie (*w przypadku niekorzystnych 

warunków atmosferycznych wydarzenie przeniesione będzie do Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7). 
• Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
• Szczegółowe informacje: Miejski Dom Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7, tel.: 33 875 31 05 lub 512 442 918, e-mail: mdk@kultura.andrychow.eu 
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Na którejś z sesji odbywającej się w drugim 
roku wojny (1915), jeden z radnych zauwa-
żył: Ceny żywności prawie z każdym dniem idą 
w górę. 
Radny zapewne nie przypuszczał, iż jego 
spostrzeżenie będzie zaledwie uwerturą do 
całego ciągu zdarzeń, które pogrążą andry-
chowian w głodzie i chłodzie na najbliższych 
co najmniej dziewięć lat. Nigdy wcześniej, 
ani później słowo „głód” nie pojawiało się 
w Księgach Protokołów Rady Miejskiej tak 
często, jak parę lat przed i parę lat po roku 
1920. Trzeba przyznać, że władze Andrycho-
wa robiły, co mogły, ale często były bezradne 
wobec skali problemów. 

Aby zapobiec wzrostowi cen Rada Miej-
ska zaproponowała wprowadzenie tzw. 
taryfy maksymalnej, poza którą cena da-
nego produktu nie miała prawa wzrosnąć. 
Majstrowanie przy cenach nie zapobiegło 
niedoborowi żywności. Prawie ustały tar-
gi i jarmarki, bo nie było czym handlować. 
A każdy rok przynosił tylko pogorszenie 
sytuacji. Andrychowianom zaczął zaglądać 
głód w oczy. 
Władze sięgały po różne rozwiązania. Mię-ładze sięgały po różne rozwiązania. Mię-ze sięgały po różne rozwiązania. Mię-
dzy innymi: 
- przystąpiły do aprowizacji miast, 
- zaciągnęły pożyczkę na zaopatrzenie miasta 
w żywność, 
- wydały rozporządzenie zobowiązujące wy-
twórców i handlarzy do dostarczania towarów na 
targi tygodniowe,
- uchwaliły zaprowadzić karty na mąkę, 
- zawarły także umowę z: Wilhelmem Scha-
dlem z Andrychowa, Janem Walitzą z Nid-
ku, Jerzym Bortschem z Radoczy na dosta-
wę ziemniaków ze zbiorów 1917 roku. 
Dodatkowo, burmistrz Stefan Bobrowski 
zaapelował do członków Rady o zagospoda-
rowanie najmniejszego skrawka ziemi. 
Jesienią 1917 roku powołano Gminną Radę 
Gospodarczą, która miała zadbać o dowóz 
żywności do miasta, także pilnować, by jej 
stąd nie wywożono i jak najenergiczniej zwal-
czać lichwę żywnościową. Bo odpowiedzią na 
problemy z zaopatrzeniem było pojawienie się 
spekulacji żywnością oraz wzrost kradzieży.
Nie tylko władze miasta, także parafia włą-
czyła się w walkę z klęską głodu. 
W Kronice parafialnej zapisano: 

- Nastaje rok 1918, wojna ma się ku końcowi. 
Wyczerpanie czteroletnią wojną dochodzi roz-
miarów strasznych. Pieniędzy dosyć lecz chleba 
nie ma. Powstaje komitet miejscowy, którego ce-
lem nieść pomoc głodnym. Trudno zaspokoić po-
trzeby wszystkich. (NA 11/2008).  

Zakończenie wojny, odzyskanie niepodle-
głości nic a nic nie przyczyniły się do popra-
wy krytycznej sytuacji mieszkańców maleń-
kiego Andrychowa. Władze nie ustawały 
w wysiłkach zapewnienia dostaw żywności 
i opału, bo i tego drugiego dramatycznie 
brakowało.
Co rusz Rada Miejska wysyłała delegację, 
jak nie do Wadowic to do Krakowa, jak nie 
do Krakowa to do Warszawy. Od Starostwa 
po rozmaite Ministerstwa szukano ratunku 
dla cierpiących głód i chłód andrychowian.
Najlepiej zobrazował sytuację asesor Fran-
ciszek Fryś, który na jednej z sesji przedsta-
wił wynik wizyty delegacji z Andrychowa 
w Starostwie i Ministerstwie aprowizacji w Kra-
kowie:
- Sprawa zaopatrzenia miasta w mąkę i opał 
przedstawia się wprost katastrofalnie. Produkcya 
węgla z powodu ciągłych strajków i zmniejszonej 
wydajności pracy spadła do minimum. (…) Przy-
rzeczono miastu parę wagonów węgla, lecz dotąd 
nie nadszedł ani jeden. Młockarnie z braku węgla 
stoją bezczynnie, czego następstwem brak zboża 
i mąki. Sól zmonopolizowana – zracjonowana, 
przybywa nowa troska o nią. 
Zaś z delegacji do Wadowic przywieziono 
wiadomość, że Starostwo rozporządza 35 q zbo-
ża na cały powiat, więc Andrychów nie może 
liczyć na wiele.

Nastała jesień 1919 roku. Z myślą o nad-
chodzącej zimie, Rada Miejska poleciła wła-
dzom poczynienie wszelkich możliwych kroków 
dla zabezpieczenia miasta przed klęską głodową 
i wymrożeniem.
Kwestie zaopatrzenia ludności w żywność 
i opał wracały na sesjach jak bumerang. Rad-
ny Szałapski irytował się: 
- Wszystkiego jest brak! Za ziemniakami trzeba się 
rozbijać, a jeśli się ich dostanie, to z wielkim trudem 
i nie więcej jak 60 sztuk w miarce. I za te 60 sztuk 
trzeba płacić 24 Koron! Szałapski przestrzegał 
przed niekontrolowanymi wybuchami spo-
łecznymi, których iskrę może podpalić głód. 
 

- Sytuacja jest rozpaczliwa i nie ma widoków na 
poprawę – odpowiedział burmistrz Fryś.
Mija kolejny rok kryzysu żywnościowo-
-opałowego. Z jednego z protokołów (III 
1922) dowiadujemy się, że brak węgla był 
przyczyną zamknięcia szkół. Radny Szałap-
ski ponaglał władze miasta, żeby coś zrobiły 
w tej kwestii, bo przez zamknięcie szkół mło-
dzież traci pod względem naukowym jak i moral-
nym.
Wśród radnych pojawił się pomysł, żeby 
w pozyskanie opału do ogrzania budynków 
publicznych zaangażować fabrykę Braci 
Czeczowiczka.  
Upoważnili zatem władze miasta, aby wo-
bec istniejącej katastrofy opałowej postarała się 
o towary tekstylne w tym celu, by za nie uzyskać 
gmina mogła, w drodze kompensaty, odpowied-
nią ilość węgla dla aprowizacji urzędów, zakła-
dów publicznych oraz mieszkańców miasta.
Nie wiemy, czy wymiana barterowa, teksty-
lia za węgiel, doszła do skutku, ale jeśli do-
szła, to kryzysu opałowego nie rozwiązała. 
Zresztą, kryzys węglowy dotknął i fabrykę. 
Radny Malec zdradził, że fabryka tutejsza, 
której dotąd węgla nigdy nie brakowało, obecnie 
wyczerpała się z zapasów i była zmuszona przez 
1 dzień drzewem opalać. 

Lektura Księgi Protokołów z posiedzeń 
Rady Miejskiej z lat 1915 – 1924 pozwala 
na wysunięcie wniosku, że kryzys to jed-
nak harda bestia. Bo zmieniały się władze 
miejskie (burmistrza Bobrowskiego zastąpił 
burmistrz Fryś), zmieniały się władze pań-
stwowe (cesarza Franciszka Józefa I zastą-
pił Józef Piłsudski), a kryzys jak trwał, tak 
trwał. Choć wiadomość, która nadeszła do 
Andrychowa końcem 1923 r., dotycząca cen 
ulgowych węgla, zdawała się nieść nadzieję, 
że młode państwo polskie podjęło jakieś sys-podjęło jakieś sys-
temowe rozwiązania kłopotów nękających 
byłe galicyjskie miasteczko.
W listopadzie 1923 roku z Krakowa przy-
szła do Magistratu wiadomość, że celem 
uzyskania przydziału węgla dla miasta po cenach 
ulgowych władze Andrychowa są zobowiąza-
ne do wystawienia weksli kaucyjnych na sumę 
400 000 000 Mk. [marek] bez terminu zapłaty 
podpisanych in blanco.

Jadwiga Janus
Wiedzę oraz  cytaty zaczerpnęłam  
z Protokołów RM w Andrychowie

Pieniędzy dosyć lecz chleba nie ma
- czyli o głodzie i chłodzie w dawnym Andrychowie

Drożyzna? Inflacja? Brak węgla? Uczucie beznadziei i przyszłość malująca się w czarnych barwach? Aż się prosi, by 
przywołać lata I wojny światowej, także parę powojennych, kiedy to andrychowianie doświadczali problemów z jakimi 
i nam przychodzi się mierzyć po ponad stu latach. Choć ich skala jest nieporównywalna, łączy je ta sama niepewność 
o przyszłość. Warto też wspomnieć o sposobach walki z głodem i chłodem andrychowskiej władzy, która długo pozo-
stawała bez wsparcia władzy państwa; najpierw cesarstwa austro-węgierskiego, potem II Rzeczpospolitej.
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W trakcie pięknie zorganizowanej gali od-
czytano protokół oraz nagrodzono Finali-
stów 44. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr 
Dętych ECHO TROMBITY. Na scenie za-
prezentowały swoje umiejętności andry-
chowska MOD ANDROPOL oraz Big Band 
Łososina Dolna.
Wśród przybyłej publiczności dostrzegliśmy 
Pana Stanisława Migacza – pomysłodawcę 
i koordynatora festiwalu, który zajmował się 
tym przez pierwsze 40 edycji. Miłośnicy mu-
zyki orkiestr dętych zapewne pamiętają go 
z edycji andrychowskich przeglądów „O liść 
platana” będących eliminacjami do wspo-
mnianego wyżej festiwalu.  
Oprócz przedstawicieli władz samorządo-
wych oraz instytucji i stowarzyszeń działa-
jących w Nowym Sączu oraz województwie 
w gali finałowej uczestniczyli również Da-
riusz Gawęda – zastępca dyrektora ds. Prze-
strzeni Kulturowych Departamentu Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Małopolskiego, 
delegacja z Andrychowa na czele z Wicebur-
mistrzem Andrychowa – Wojciechem Pola-
kiem oraz dyrektorem CKiW w Andrycho-
wie – Leszkiem Ścibikiem.
Galę rozpoczął sygnał festiwalu wykonywa-
ny od 2007 roku – tym razem zagrany przez 
muzyków andrychowskiej orkiestry!  
MOD ANDROPOL Andrychów zaprezen-
towała wybrane utwory, znajdujące się na 
dwóch płytach CD wydanych przez orkiestrę:
„Young Fanfare” Martin Scharnagl – dźwięcz-
na fanfara na młodzieżową orkiestrę dętą
„Mazurek F-dur op. 68 nr 3” Fryderyka Cho-
pina w aranżacji Grzegorza Duchnowskiego 
(piękne solo na Piccolo zagrała Marysia Ga-
węda)
Wiązanka krakowiaków nieznanych autorów
Marsz koncertowy „Na szczytach Karpat” 
Władysława Wilkuszewskiego
„All About That Bass” z repertuaru amery-
kańskiej wokalistki Meghan Trainor, w aran-
żacji Paul’a Murtha (wersja z solistką Marią 
Walczak)  
„Despacito” kompozycja – Luis Fonsi, Erika 
Ender & Ramon Ayala, aranżacja na orkiestrę 
dętą Paul Murtha
„Can’t Take My Eyes Off You” – „Nie mogę od 
Ciebie oderwać oczu”. Autorstwa: Bob’a Crewe 
& Bob’a Gaudio w opracowaniu dyrygenta an-
drychowskiej orkiestry Łukasza Zaborowskie-
go (wersja z solistką Marią Walczak)
„80er KULT(tour) Medley” – wiązanka fil-
mowa Thiemo Kraas’a, kompozytora na stałe 
związanego z jednym z najpopularniejszych 

wśród orkiestr dętych wydawnictw mu-
zycznych w Europie „RUNDEL Musikver-
lag”.
Naszej wspaniałej orkiestrze, składającej się 
z muzyków-pasjonatów, ale i takich, któ-
rzy talent muzyczny zawdzięczają nie tylko 
kursom muzycznym organizowanym przez 
orkiestrę, ale też uczęszczają do szkół mu-
zycznych, towarzyszyła niezwykle utalento-
wana wokalistka – Maria Walczak, która od 
kilku lat uzupełnia swoim śpiewem świetne 
wykonania andrychowskich dęciaków!
Po wręczeniu nagród we wszystkich festi-
walowych kategoriach Dyrektor MCK Sokół 
Andrzej Zarycha oraz Dariusz Gawęda – 
zastępca dyrektora ds. Przestrzeni Kulturo-
wych Departamentu Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego wręczyli Łu-
kaszowi Zaborowskiemu – kapelmistrzowi 
orkiestry puchar – Grand Prix 44. Festiwa-
lu ECHO TROMBITY 2022 – przyznanego 
jednogłośnie przez komisję konkursową, 
w której zasiedli ppłk dr hab. Stanisław 
Strączek – przewodniczący, st. chor. sztab. 
Konrad Borycki, dr Waldemar Groń, ppłk 
Leszek Mieczkowski oraz kpt. Stefan Żuk. 
Smaczku temu werdyktowi dodaje fakt, że 
jest to pierwsze w historii Festiwalu zwycię-
stwo dla orkiestry z powiatu wadowickiego!

Nie była to jedyna nagroda dla naszej orkie-
stry, która za najlepsze wykonanie marsza 
na estradzie (Marsz koncertowy „Na szczy-
tach Karpat” Władysława Wilkuszewskie-
go) otrzymała również nagrodę specjalną!

PATRONAT HONOROWY nad festiwalem 
objęli: Witold Kozłowski – Marszałek Woje-
wództwa Małopolskiego, Marek Kwiatkow-
ski – Starosta Nowosądecki, Biskup Andrzej 
Jeż – Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej, 
Ludomir Handzel – Prezydent Miasta No-
wego Sącza. Wydarzenie dofinansowano 
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury – państwowego funduszu 
celowego.

Po koncertach laureatów i uroczystym ban-
kiecie, nie zabrakło słów uznania od przed-
stawiciela andrychowskiego samorządu 
– Wiceburmistrza Wojciecha Polaka, który 
gratulował orkiestrze wspaniałego osiągnię-
cia. Słowa uznania wyraził również dyrek-
tor CKiW, który podkreślił jak ważną częścią 
działań Centrum Kultury i Wypoczynku 
w Andrychowie jest wspieranie działań tego 
rodzaju – zgranych, prężnych zespołów 
artystycznych, które tworzą pasjonaci, ale 
i przyjaciele! W drodze powrotnej nie zabra-
kło śpiewu, muzyki i dobrego humoru!

Źródło: CKiW, Tekst i foto: Jarosław Skupień
Dołączamy się do gratulacji, życząc kolej-
nych – tak spektakularnych sukcesów, ale 
i nieustającej radości, jaką daje przebywanie 
w gronie ludzi, podzielających miłość do 
muzyki! 
Obszerną relację fotograficzną znajdziecie 
na kultura.andrychow.eu

Pierwszy taki wspaniały puchar dla MOD Andropol!
25 września 2022 roku zapisze się złotymi zgłoskami w historii liczącej sobie już 100 lat (!) Miejskiej Orkie-
stry Dętej ANDROPOL w Andrychowie. Tego dnia w siedzibie Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym 
Sączu odbył się uroczysty koncert cyklu “My, Małopolanie” będącego promocją uroczystych wydarzeń i najwy-
bitniejszych osiągnięć w zakresie amatorskiej twórczości artystycznej.
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Parę dni temu spotkałam ucznia z pierw-
szej ławki. Zawsze zadziwiał mnie swoją 
uważnością i tym, jak celne pytania potrafił 
formułować. Teraz zadziwił mnie posturą 
i szpakowatymi skroniami. Opowiedział mi, 
jak dziewięć lat temu aplikował na ważne 
stanowisko w wielkiej szwajcarskiej firmie 
i go wygrał. Wyjechał z Polski. Wkrótce zo-
stał awansowany. Policzył, że wystarczy jak 
popracuje w tej firmie dwa lata, potem wróci, 
by zrealizować swe cele. Kupi kawałek ziemi, 
wybuduje chatę i zamieszka w niej z dziew-
czyną, z którą chce spędzić życie.
Po dwóch latach w Polsce zmieniła się wła-
dza. Obserwował rozwój wypadków, anali-
zował nowe akty prawne i… czekał. Czekał 
i zwlekał. Aż wybuchła pandemia. To ona 
pomogła mu podjąć decyzję.
- Porównywałem sobie, jak przez to samo 
zagrożenie przeprowadza swój kraj rząd 
szwajcarski, a jak rząd polski – mówił mi. 
Granicząca z Włochami prowincja Ticino, 
kusząca słońcem i palmami, jest bardzo lu-
bianym przez Szwajcarów miejscem wypo-
czynku. Gdy włoskie statystyki zachorowań 
szybowały w górę, rząd szwajcarski poprzez 
media zwrócił się do obywateli z prośbą, by 
zaniechali podróży do strefy przygranicznej. 
Profilaktycznie, na drogach dojazdowych 

do prowincji Ticino stanęły patrole policyj-
ne, w celu zawracania niedoinformowanych 
kierowców. Patroli było co niemiara, a robo-
ty wcale. Bo zawrócone zostały tylko cztery 
auta. Cztery auta! W tak zdyscyplinowany 
sposób obywatele odpowiedzieli na prośby 
władz. Były w tych komunikatach i działa-
niach rządowych spokój i logika, a w obywa-
telach zrozumienie i zaufanie.
W tym samym czasie, rząd polski wydawał 
zakaz za zakazem, groził karami finansowy-
mi, a policja i sanepid wpadały na kontrole. 
Do tego maksymalnie utrudniono dostęp 
do opieki szpitalnej przewlekle chorym. No-
towano rekordy zgonów. Mój uczeń zwie-
rzył się, że wśród całej litanii, zakaz wstępu 
do lasu pod groźbą kary 500 zł, zasadniczo 
wpłynął na jego decyzję. Wtedy postanowił, 
że nie wraca. A  zakaz odwiedzania grobów 
zmarłych w dniu ustanowionym na ich cześć, 
który dotyczył wszystkich prócz jednego, je-
dynego obywatela, ugruntował go w tej de-
cyzji. – To było tak nieludzkie i tak głupie, że 
brak mi słów! – stwierdził. Pogadaliśmy jesz-
cze o tej dziewczynie, która została żoną, po-
wspominaliśmy szkolne dzieje i rozstaliśmy 
się; pewnie znów na wiele lat.
Długo rozmyślałam o tej rozmowie. Bo prze-
cież zdarzało mi się oddziaływać na uczniów 

i prośbą, i groźbą; efekty były różne. Jednakże 
była to zaledwie dwudziestokilkuosobowa 
społeczność. W czym tkwi tajemnica, że wła-
dza zwraca się do prawie dziewięciu milio-
nów obywateli swojego kraju z prośbą i ufa, 
że bez kar i gróźb, ją wyegzekwuje? 
Odpowiedź znalazłam na obrazie Julii 
Curyło „Baranki Boże”, który oglądałam 
w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Pałac 
Kultury, symbol stolicy Polski, prawie to-
nie w chmurach. Takie chmury nazywamy 
„barankami”. Ale w niebo wznoszą się też 
balony barankom podobne. W większości 
bialutkie jak te chmurki, ale gdzieniegdzie 
zaplącze się  owca tak czarna, jak czarne by-
wają charaktery. Wiatr unosi je wszystkie to 
tu, to tam, wywraca na tę i na tamtą stronę, 
czyni z nimi co chce. Stado baranków wy-
daje się być bezwolne i posłuszne. Kiedyś, 
w formie muralu, obraz Julii Curyło zdobił 
jedną z warszawskich stacji metra. Ale ktoś 
się oburzył, bo jakaś owieczka skojarzyła mu 
się z Chrystusem, wybuchł skandal, w efekcie 
czego mural został zniszczony. Stojąc przed 
tym obrazem, nie dostrzegłam tego Chrystu-
sa. Dostrzegłam nas samych i sytuację, w ja-
kiej się znaleźliśmy. Rozwiązałam też zagad-
kę, którą sama sobie zadałam.

My stado! My naród!
Rzadko się zdarza, bym w napotkanych na ulicy kobietach czy mężczyznach, rozpoznała swoich uczniów. W mo-
jej pamięci wciąż pozostają dziesięcioletnimi dzieciakami. Częściej to one rozpoznają mnie. Gdy zdarzy się nam 
natknąć na siebie po latach, zawsze pytam, jak się wiedzie? Wtedy konfrontuję sobie potencjał, jaki dostrzegałam 
w danym uczniu, z tym, jak go rozwinął, czy go wykorzystał, co na nim zbudował? 

Julia Curyło, „Baranki Boże”, Muzeum Narodowe w Gdańsku
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Za parę godzin, o 3:04, nastąpi równonoc 
jesienna. Słońce oświetli swoim światłem 
dokładnie połowę kuli ziemskiej. Druga 
połowa pozostanie pogrążona w ciem-
ności. Przyszło mi do głowy, że z forma-
mi sprawowania władzy jest dokładnie 
tak samo. Bo jest władza, która traktuje 
obywateli jak stado i jest władza, która 
traktuje obywateli jak ludzi. Ta druga, 
świadoma swej służebnej roli wobec po-
datników, zabezpiecza podstawowe, 
ziemskie potrzeby człowieka, chroni go, 
broni i szanuje. Szanuje, to znaczy uznaje 
jego prawa np. do kochania kogo chce, czy 
wierzenia w co chce i nie ingeruje w tego 
typu indywidualne kwestie. 
Podczas, gdy działania jednych skupiają 
się na życiu obywatela i trosce o jego do-
brostan, drudzy stawiają na oderwane od 
życia, idee. Pompują więc te ludzkie balo-
niki bogiem, honorem, ojczyzną, tudzież 
strachem; bo ogień piekielny, bo dusza nie 
będzie zbawiona, bo Niemcy, bo LGBT, bo 
gender… Nieustająco i zewsząd, z ekra-
nów telewizyjnych, z ambon, z Torunia… 
Żeby przypadkiem racjonalne myślenie 
nie zainfekowało jakiejś wyborczej więk-
szości,  poprzez chaos w edukacji, za-
paść w finansowaniu wysokiej kultury, 
redukuje się  możliwości wpływu tych 
instytucji. Wtedy, w różnych zakątkach 
tej nieoświetlonej części ziemi, dzieją się 
cuda! Baranki boże bezwolnie unoszą się 
jak na obrazie Julii Curyło posłuszne byle 
podmuchowi wiatru. 
I dzieje się kolejny cud! Władza, choćby 
jednoosobowa, staje się dysponentem ży-
cia milionów ludzi, czyniąc z tym życiem, 
co mu się żywnie podoba. Na przykład 
puka do drzwi, gdy pijesz sobie poranną 
kawę i zabiera cię na wojnę, choć ta nic cię 
nie obchodziła. Byłeś sprzedawcą w skle-
piku z książkami albo rozwoziłeś pizzę, 
ale ktoś obsadził cię w nowej roli, w roli 
ludobójcy. 
„…a im bardziej bezsensowny twój zgon 
się wydaje/ tym gorętsze składaj dzięki że 
jesteś Polakiem/ naród tylko ten zwycięża 
razem ze swym Bogiem/ który pocałun-
kiem śmierci ma znaczoną głowę”. Obe-
rwało mi się kiedyś, gdy krytykując wiersz 
Wojciecha Wencla, napisałam, że wolała-
bym, by moich synów całowały kobiety, 
nie śmierć. Jak to? – odezwał się oburzony 
głos. A patriotyzm? Obowiązek obrony oj-
czyzny? A tradycja romantyzmu? A wol-
ność, za którą zginęło tylu Polaków?
Takimi wierszami i hasłami pompuje się 
baranki z obrazu Julii. Dokładnie w tym 
właśnie stylu (bo ojczyzna, bo patriotyzm, 
bo walka z nazizmem…) przemówili do 
Rosjan zarządzający ich życiem i dusza-
mi,  prezydent oraz patriarcha. Patriarcha 
ogłosił nawet, że udział w wojnie zmaże 
wszystkie grzechy! Czym odpowiedzieli 
młodzi ludzie? Masową ucieczką! Niech 
głos Ilii będzie głosem uciekinierów:  
- Przez 26 lat mojego życia szedłem w kie-
runku własnych marzeń i celów. I nikt nie 

ma prawa odebrać mi życia i wolności. 
Jeśli chcą się bawić w wojnę, niech bawią 
się sami!
Gdzie ucieka Ilia? Na Zachód. Tam, gdzie 
w spokoju i dobrobycie żyją dzieci tych, 
którzy prowokują wojny. 

Władza, dysponent twojego życia, może 
cię zbić, może zabić.
Zabić, jak Mahsę Amini, która parę dni 
temu spacerowała sobie po Teheranie, 
ale zgrzeszyła. Miała nieprzepisowo zało-
żoną chustę. Zabić, jak kilkadziesiąt bez-
bronnych osób, które po śmierci Mahsy 
wyszły na irańskie ulice, żeby wyrwać się 
ze stada, którego reguły nie pozwalają im 
ubierać się po swojemu, tańczyć, jeździć 
na rowerze, trzymać chłopaka za rękę…
Gdy krzyczysz pod Pałacem Kultury, tym 
samym, co z obrazu Julii, że chcesz de-
cydować o swoim ciele, władza cię zbije. 
Złamie rękę, potraktuje gazem pieprzo-
wym prosto w twarz, zaciągnie do suki 
i gdzieś wywiezie. A ty się dziwisz, bo 
przecież zrzuciłaś się w podatkach na ład-
ny mundur tego policjanta, tej policjantki, 
na ich comiesięczną wypłatę, także na ten 
gaz, na tę policyjną pałkę po to, aby da-
wali ci poczucie bezpieczeństwa, a nie po 
to, by cię krzywdzili, bo chcesz tylko po-
wiedzieć, że się nie zgadzasz, by twoim 
ciałem zarządzało państwo.

Gdy władza traktuje obywateli jak lu-
dzi, daje im prawo do indywidualności. 
Czasem ją wspiera, bo indywidualność 
bywa wartościowym wkładem w życie 
społeczne. Bycie indywidualnością w sta-
dzie wiąże się z cierpieniem. Pasterz sta-
da decyduje, kto może do niego przyna-
leżeć, kto nie. Sformułowania typu: „Ci 
ludzie nie są równi ludziom normalnym”,  
„Próbuje się nam wmówić, że to ludzie, 
a to jest po prostu ideologia” wykluczają 
i stygmatyzują. Na obrazie Julii łatwo 
rozpoznać baranki wyrzucone poza 
społeczny nawias; są czarnego koloru. 
Proces formowania stada to nie jest bułka 
z masłem, to harówa. Wszak na pasterzu 
spoczywa regulacja każdziutkiej kwestii 
indywidualnego życia. Od kreowania 
poglądów i gustów obywatela, po zasta-
nawianie się, czy przypadkiem „ustawo-
wo nie zakazać seksu dla przyjemności”. 
Nieważne, czy minister, reprezentant 
rządu żartował, czy konfabulował, czy 
coś wyrwano z kontekstu. Ta wypowiedź 
obrazuje tok myślenia pasterza stada. Bo 
od myślenia jest pasterz. Stadko bożych 
baranków, co najwyżej, od fruwania  
w chmurach i kolebania się to w tę, to 
w tamtą stronę. 

Jadwiga Janus
Równonoc jesienna 22/23 IX

14 października (Dyskusyjny Klub Książki) odbę-
dzie się spotkanie z Hanną Greń; a 26 października 
zapraszamy na spotkanie z Martą Matyszczak.

Hanna Greń – urodzona w Wiśle, obecnie miesz-
kanka Bielska-Białej. Z wykształcenia ekonomistka, 
do 2014 roku właścicielka biura rachunkowego, 
niedługo później wydała swoją pierwszą powieść. 
Pasjonuje się kryminalistyką, a jej mąż – emeryto-
wany policjant – jest pierwszym recenzentem jej 
książek. W wolnych chwilach uwielbia spacero-
wać po lesie, najbardziej jesienią, a także haftować 
i czytać. Autorka m.in. „Wioski kłamców” rozpo-
czynającej kryminalną serię z Dionizą Remańską.
[lubimyczytac.pl]
Marta Matyszczak – chorzowianka z urodzenia, 
dziennikarka z wykształcenia, pasjonatka krymi-
nałów z zawodu. Prowadzi Kawiarenkę Krymi-
nalną, portal poświęcony literaturze kryminalnej. 
Uczestniczka warsztatów literackich na Między-
narodowym Festiwalu Kryminału we Wrocławiu 
oraz na Festiwalu Conrada w Krakowie. Laureat-
ka konkursów na opowiadanie kryminalne (MFK 
Wrocław i Kryminalna Piła). Adeptka kursu scena-
riopisarskiego w Warszawskiej Szkole Filmowej. 
Autorka scenariuszy do kryminalnych fars teatral-
nych. Kocha psy i podróże (szczególnie te tropem 
powieściowych bohaterów). [lubimyczytac.pl]
Wstęp na spotkania jest bezpłatny. Ze względu na 
ograniczoną liczbę miejsc MBP prosi o wcześniejszą 
rezerwację, której można dokonać telefonicznie (33 
875 25 52) lub przez e-mail (udostepnianie@biblio-
teka.andrychow.eu). 

Źródło: MBP

Kryminalna jesień 
w bibliotece
Powieści kryminalne to zdecydowanie 
najchętniej wypożyczane przez Polaków 
książki. Nie inaczej sytuacja przedstawia 
się wśród Czytelników Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Andrychowie. W paź-
dzierniku na Czytelników czekać będą 
jeszcze dwa spotkania autorskie z cyklu 
„Kryminalna jesień w bibliotece”. 
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Otworzył  Pan przy ul. Krakowskiej „Salonik Prasowy” i planuje 
uruchomienie „Andrychowskiej Księgarni Edukacyjnej”. Skąd po-
mysł na takie przedsięwzięcie?
Jestem miłośnikiem wiedzy, a prasa i książki zawsze były dla mnie jej 
podstawowym źródłem. Posiadam dużą kolekcję tytułów prasowych 
oraz liczny i bogaty księgozbiór. Od pewnego czasu towarzyszą mi 
słowa wypowiedziane przez kubańskiego bohatera walk o jej niepod-
ległość Jose Marti, że „dom bez książek jest, jak plaża bez słońca”. Dlatego 
książki powinny być w każdym domu. Były kiedyś takie czasy, że 
o niektóre tytuły było bardzo trudno, a wiele książek nie mogło się 
ukazać z powodu cenzury. Dziś dostęp do książek jest bardzo duży. 
Największa barierą do ich posiadania i czytania są ceny, ograniczone 
możliwości bibliotek, brak czasu, system oświaty oraz niestety polity-
ka państwa.
Dlaczego „Andrychowska” i dlaczego „Edukacyjna”?
Andrychowska, bo w Andrychowie, a każde miasto, zwłaszcza ta-
kie, jak nasze zasługuje na taką placówkę kultury. Uważam, że jedną 
z najważniejszych funkcji księgarni jest jej rola kulturotwórcza. W każ-
dym mieście i większym sołectwie oprócz domu kultury, biblioteki 
i hali sportowej powinna być też księgarnia.
Edukacyjna, ponieważ edukacja czyli sensowne i pożyteczne zdoby-
wanie i poszerzanie wiedzy, to jedna z najważniejszych funkcji spo-
łecznych.  
Skąd u Pana zainteresowanie książkami?
Książki towarzyszą mi od dzieciństwa. Zawsze były w domu. Czytała 
moja prababcia Joanna, babcia Anna, mama Maria, ciocie i wujkowie 
od strony mamy. Pierwsze książki, które pamiętam z dzieciństwa to 
„Brzechwa dzieciom”, „Pinokio” i „Plastusiowy pamiętnik”. Była 
też w domu Biblia – duża, gruba, z pięknymi inicjałami na początku 
każdej księgi wydrukowana niezwykłą czcionką. Gdy nauczyłem się 
czytać – a czytać nauczył mnie pan Jan Knycz w Szkole Podstawowej 
nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Andrychowie – mama wypożyczała 
mi z biblioteki po kilkanaście książek Pamiętam również, że zabiera-
ła mnie do Księgarni pana Marczyńskiego, gdzie mogłem wybierać 
sobie te książki, które mi się podobały. Podczas wakacji spędzanych 
u babci czytałem książki kupowane przez rodzeństwo  mamy. Były 
to kryminały, literatura piękna, powieści obyczajowe i przygodowe. 
Najbardziej utkwiły mi w pamięci, takie tytuły, jak „Dzieci kapitana 
Granta”, „Chłopcy z placu broni” oraz „Kariera Nikodema Dyzmy”.
Księgarnia będzie sąsiadowała z „Andrychowskim Salonikiem Pra-
sowym”, a właściwie znajdować się na jego zapleczu. Dlaczego?
W moim rodzinnym domu oprócz książek była też prasa – Przekrój, 
Polityka,  Żyjmy dłużej, Przyjaciółka. Mama prenumerowała dla mnie 
Świerszczyk, Płomyczek i Płomyk. Potem już sam kupowałem Świat 
Młodych i jako zagorzały kibic: Sport, Przegląd Sportowy oraz mie-
sięcznik Sportowiec.
W czasie studiów wiele czasu spędzałem w bardzo dobrze wyposażo-
nej czytelni prasy. Przeglądanie i czytanie prasy może być zachętą do 
sięgnięcia po coś więcej, czyli po książkę. Mała księgarnia potrzebuje 
spokoju i nastroju do podjęcia świadomej decyzji o zakupie książki, 
stąd decyzja by znajdowała się w „cieniu” saloniku. 
Jaką literaturę znajdą klienci w księgarni edukacyjnej?
Będą to książki o różnorodnym charakterze. Literatura popularna, 
poezja, biografie, rozmowy, wywiady. Książki o tematyce historycz-
nej, politycznej, ekonomicznej, społecznej. Osobny regał poświęcony 
będzie Noblistom. Kupić będzie można również książki wydawane 
przez naszych lokalnych autorów oraz pozycje związane z historią re-
gionu ze szczególnym uwzględnieniem Andrychowa i okolicy.

Nie wymienił Pan podręczników. Dlaczego?
Mam krytyczne podejście do nauczania podręcznikowego. Nie podo-
ba mi się polski system oświaty oparty na jednolitych, nie uwzględ-
niających różnic indywidualnych oraz możliwości intelektualnych 
oraz zainteresowań uczniów programach i co za tym idzie podręczni-
kach. Moim marzeniem są „podręczniki uniwersalne”, oparte na sta-
łej wiedzy, wzbogacane (aneksowane) nowymi aktualnymi treściami 
(odkrycia, wynalazki, osiągnięcia i wydarzenia). Takie, których nie 
trzeba oddawać na makulaturę przy kolejnych reformach, czy też 
zmianach podstaw programowych i wprowadzaniu  nowych przed-
miotów (miliony ton zmarnowanego papieru i drzew). Podręczniki, 
których „domem” będą biblioteki i które będzie można wypożyczać.
Jakie jest Pana zdanie na temat lektur szkolnych?
Jestem za tym, żeby uczniowie sami wybierali książki, które chcą 
w danym roku szkolnym przeczytać, a nauczyciele, rodzice, a może 
nawet dziadkowie powinni im  w tym doradzać i pomagać. Literatura 
jest zbyt „bogata”, by narzucać tylko wybrane  i jednolite dla wszyst-
kich tytuły.
Do jakich grup wiekowych i jakich klientów skierowana będzie 
oferta księgarni?
Przede wszystkim do wszystkich miłośników książek, a w szczególno-
ści do dzieci i młodzieży. Miłość do książek i ich czytania zaczyna się 
w dzieciństwie i jest przekazywana tak, jak książki z pokolenia na poko-
lenie. Również dorośli znajdą  dla siebie wiele ciekawych pozycji. Mile 
widzianymi klientami będą seniorzy  oraz osoby niepełnosprawne.
Czy chciałby Pan coś jeszcze dodać na koniec?
Korzystając z okazji chciałbym z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji 
Narodowej złożyć wszystkim, którzy związani są z systemem oświa-
ty,  życzenia takiej szkoły, do której uczniowie i nauczyciele przycho-
dzą codziennie z przyjemnością.
Rozmawiał: Andrzej Fryś, który dołącza się do życzeń dla Nauczycieli 

Fot. Jerzy Pietraszek

W Andrychowie będzie znów księgarnia
1 października b.r. przy ul. Krakowskiej 94 (blisko poczty) rozpoczął działalność „Andrychowski Salonik Prasowy”. 
14 października, w Dniu Edukacji Narodowej, planowane jest otwarcie „Andrychowskiej Księgarni Edukacyjnej”. 
Poniżej wywiad z założycielem obu tych instytucji – Jerzym Pietraszkiem. 
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Nie tylko komercja
Zacznijmy od krótkiego przypomnienia. 
Z dawnych, jeszcze przedwojennych ka-
mieniołomów do czasów współczesnych 
dotrwał ten jeden. Od 2003 roku jego właści-
cielem jest spółka ATS-BUD, która odkupiła 
go od Rejonu Dróg Publicznych w Wadowi-
cach. Jeszcze w ubiegłym roku, pod koniec 
działalności, zatrudnionych tutaj było sze-
ściu pracowników. Firma, prócz działalności 
czysto komercyjnej, angażowała się na rzecz 
lokalnej społeczności, budując chodnik i do-
starczając materiałów do bieżącego utrzy-
mania dróg.
To już jednak historia. Kamieniołom jeszcze 
w ubiegłym roku zamknięto. Choć istnieją 
jeszcze w innych miejscach Targanic pokła-
dy pozwalające na uruchomienie poboru 
nowych pokładów, to jednak ATS-BUD nie 
zamierza w nie inwestować, bo procedura 
od rozpoczęcia starań po uruchomienie ka-
mieniołomu trwa 8 – 10 lat. Co w takim razie 
dalej z miejscem, w którym znajdowała się 
zamknięta już mini-kopalnia?  

Pogórnicze działki terenami leśnymi  
i pastwiskiem
Po zaprzestaniu działalności rozpoczęła się 
rekultywacja prowadzona przez ATS-BUD. 
Następnie przystąpiono do procedury 
przekwalifikowania działek wchodzących 
w skład tego górniczego terenu. Nie trwa-
ło to krótko. Na miejscu jeszcze w listopa-
dzie ubiegłego roku pojawiały się komisje  
z Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Nad-
leśnictwa Andrychów i Starostwa Powiato-
wego w Wadowicach. Potem zajęli się tym 
geodeci i wtedy utknęło to na osiem miesię-
cy. Gdy w lipcu br. zapytaliśmy o to wicesta-
rostę Beatę Smolec, to zadeklarowała ona, że 
przyjrzy się problemowi. Dotrzymała słowa. 
Procedury nabrały przyspieszenia.  - Tam, 
gdzie znajduje się zbiornik wodny, to teren ten 
przekształcono w obszar leśny, natomiast pozo-

stała część, w tym działka z budynkiem i zakładem 
przeróbczym są pastwiskami piątej klasy – mówi 
Tadeusz Mocie, współwłaściciel spółki ATS-
-BUD. - To co przekształcono w pastwiska to jest 
to ziemia z kamieniem i tam nic nie urośnie. 

Będzie tu SPA a może rezerwuar wody?
Zdaniem Tadeusza Mocie władze Andry-
chowa powinny zainteresować się tym tere-
nem, bo przestały mieć z tych działek całkiem 
niezłe dochody, które w postaci podatków 
spływały do gminnej kasy. Firma ATS-Bud 
nie zamierza tutaj inwestować, choć pozo-
staje właścicielem części terenu a części jest 
wieczystym użytkownikiem (od starostwa 
wadowickiego). Spółka prawie na pewno 
będzie chciała wszystkie działki sprzedać.  
- Ja już jestem w takim wieku, że nie podejmę się 
żadnej nowej działalności – stwierdza Tadeusz 
Mocie. - Natomiast jest tutaj woda, jest prąd, do-
stęp do kanalizacji. Można zatem postawić jakiś 
ładny budynek albo małe domki, utworzyć hotel 
SPA, zarybić zbiornik. Pomysłów może być wię-
cej. Oczywiście, jak dodaje nasz rozmówca 
możliwym jest uruchomienie w tym miejscu 
kąpieliska. Ma też jeszcze jedną wizję. Są-
dzi, że w czasach głębokiego deficytu wody 
zbiornik można by przekształcić jako źródło 
zasilania dla wodociągów. Jak podkreśla, 
woda tutaj jest czysta, nie wymaga zapewne 
specjalnego uzdatnianie i co też ważne nie 
brakuje jej. Co więcej, stan wody w zbior-
niku ciągle się podnosi, a więc jest jej sporo. 
Tymczasem w okolicy, Brzezince Górnej 
i Targanicach wody brakuje.
Zdaniem sołtysa i zarazem radnego Adama 
Kowalczyka wąskim gardłem dla tworzenia 
kąpieliska byłyby dojazdy. Drogi są tutaj 
wąskie, może też zabraknąć miejsc parkin-
gowych. Tadeusz Mocie twierdzi jednak, 
iż skoro dojeżdżały tutaj ciężarówki, to tym 
bardziej nie powinno być problemu z auta-
mi osobowymi.

Głos prezesa ZWiK-u
A co z koncepcją ze zbiornikiem na potrzeby 
wodociągów? Zapytaliśmy o to prezesa Za-
kładu Wodociągu i Kanalizacji Jana Mrzy-
głoda. - Bardzo doceniam inicjatywę i troskę 
w zakresie zaopatrzenia w wodę – stwierdza szef 
ZWK-u  - Z przyczyn organizacyjnych, ale też 
technicznych realizacja takiego przedsięwzięcia 
w ciągu dziesięciu najbliższych lat nie będzie jed-
nak możliwa.  
Nasz rozmówca obszernie uzasadnia swoje 
stanowisko. Przede wszystkim podkreśla, że 
nie da się ot tak z dowolnego miejsca w gmi-
nie podłączyć zasobów wody do rurociągów. 
Musi być konkretne ujęcie wody, postawio-
na stacja uzdatniania i wybudowany wo-
dociąg. Poza tym woda w takim zbiorniku 
musi być przebadana, bo to dopiero określi 
metodę uzdatniania. - Nie ma takiej możliwo-
ści, aby woda była zdatna do spożycia bezpośred-
nio – przekonuje Jan Mrzygłód. - Oprócz tego 
trzeba by było się zastanowić, jak przesłać wodę 
do wodociągów przez mnóstwo działek, jakie to są 
odległości. Trzeba by było także wykonać ana-
lizy oddziaływania na środowisko takiego 
przedsięwzięcia. Prezes jeszcze raz dodaje, 
że w najbliższych dziesięciu latach taka inwe-
stycja nie wchodzi w grę. Być może w dalszej 
przyszłości będzie to możliwe. Jak zaznacza 
Jan Mrzygłód, mimo ogólnego kryzysu bra-
ku wody, gmina Andrychów akurat jest do-
brze zabezpieczona. Posiada własne ujęcia 
wody oraz realizuje także „import” ze Soły. 
Mało tego, jest podpisana umowa o współ-
pracy z Wadowickim Przedsiębiorstwem 
Wodociągów i Kanalizacji i andrychowska 
gmina może otrzymać wodę także stamtąd 
czyli ze Skawy. ZWiK i WPWiK mają swoje 
rurociągi w Choczni i wystarczy je połączyć 
kilkusetmetrowym wodociągiem. W ten spo-
sób sieci andrychowska i wadowicka byłyby 
spięte oraz mogło to by być wykorzystywane 
w sytuacjach deficytu wody. 

Tekst Jacek Dyrlaga Fot: Anna Piotrowska

Targanice: Co po kamieniołomie?
Ponad rok temu opisywaliśmy sytuację w targanickim kamieniołomie (NA wyd. lipiec 2021 r.). Informowaliśmy, 
że jako kopalnia znika ten do niedawna ważny punkt na mapie gospodarczej gminy Andrychów. Postanowiliśmy 
sprawdzić, co teraz tam się dzieje i jakie są ewentualne plany na urządzenie tego terenu.

Kamieniołom - stan obecny
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Nowiny Andrychowskie
październik 2022

Zarząd Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie” zaprasza mieszkańców Andrychowa na wy-
kład inauguracyjny pt. „Ewolucja mózgu u naszego gatunku”, który wygłosi dr hab. nauk biologicznych Henryk 
Głąb. Po wykładzie wystąpi młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie.

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 UTW w Andrychowie

Rozpoczęcie nowego roku akademickiego odbędzie się 6 październi-
ka 2022 r. (czwartek) o godz. 16:00 w Miejskim Domu Kultury w An-
drychowie. Zapraszamy. Wstęp wolny.
Zapisy zainteresowanych uczestnictwem w UTW prowadzone będą 
od 10 do 14 października 2022 r. w godz. od 10:00 do 12:00, w siedzibie 
Stowarzyszenia: ul. Krakowska 112 (ABS Bank Spółdzielczy) II piętro, 
pok. 208; tel. 605 434 520.

DR HAB. HENRYK GŁĄB
Były Dyrektor Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Działal-
ność naukową rozpoczął już w 1976 roku, kiedy został zatrudniony na 
etacie asystenta stażysty w Zakładzie Antropologii. W 1977 roku obronił 
pracę magisterską wykonaną na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, której tematem był „Rozwój kości czołowej 
w filo- i ontogenezie”. W tym samym roku został zatrudniony na etacie 
asystenta w Zakładzie Antropologii. Rok 1983 zaowocował obronioną na 
Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi rozprawą doktorską pt. „Zmienność 
ewolucyjna rozmiarów otworu potylicznego wielkiego u Naczelnych”. 
Lata 1984-1994 związane były z pracą na stanowisku starszego specjali-
sty, a następnie od roku 1994 na etacie adiunkta Zakładu Antropologii. 
Działalność naukowa została wyróżniona już w 1984 roku przez II Wy-
dział PAN za pracę nad rozwojem biologicznym populacji śląskiej, a tak-
że otrzymaniem pierwszej nagrody Polskiego Towarzystwa Antropolo-
gicznego podczas Konferencji Naukowej „Człowiek – Natura – Kultura” 
odbywającej się w Krakowie w 1994 r. Wieloletnie badania naukowe po 
raz kolejny zostały docenione otrzymaniem nagrody II stopnia Rektora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków 1997). Późniejszymi sukcesami 
było dwukrotne otrzymanie nagrody w Konkursie Towarzystwa Asy-
stentów UJ na Najlepszą Pracę Naukową (1993, 2003). Rezultatem wie-
loletniej pracy badawczej było uzyskanie w 2008 roku tytułu doktora 
habilitowanego nauk biologicznych za pracę pt. „Biologia historycznych 
grup ludzkich w świetle analiz fizykochemicznych zębów” wykonaną 
na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Źródło: UTW

W programie wydarzenia, na któ-
re wstęp jest bezpłatny zaplano-
wano m.in.: wizyta w SP im. Lu-
dwika Zamenhofa w Zagórniku; 
otwarcie wystawy pokonkurso-
wej „Pokój-Przyjaźń-Esperanto”; 
Wycieczka do Wadowic – zwie-
dzanie Muzeum JP II, spacer po 
Zagórniku, występ chóru para-
fialnego MISERICORDIA DOMINUM, wystawa błogosławionego 
ks. Bukowińskiego – męczennika wschodu czy piesza wycieczka na 
Leskowiec.
Więcej o spotkaniach przeczytacie na radioandrychow.pl

p

Esperanckie Spotkania w Zagórniku

Od 21 do 23 października w Zagórniku odbędą się spo-
tkania organizowane przez Klub Esperantystów „AMI-
KECO” w Andrychowie. 

Na starcie stanęło 270 uczestników z wielu szkół i placówek naszego 
powiatu i regionu beskidzkiego. Główną ideą rajdu było propagowa-
nie turystyki i pełna integracja uczniów ze szkół masowych i uczniów 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale pełnych zapału i chęci 
do pokonywania własnych słabości. 
Pomysłodawcami oraz organizatorami tego przedsięwzięcia od 18 lat 
są: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaczynie oraz PTTK „Ziemia 
Wadowicka”. Honorowy Patronat objął Zarząd Powiatu Wadowic-
kiego. Wędrowcy pokonywali górski szlak w radosnych nastrojach 
i mogli podziwiać piękny, jesienny krajobraz, gdyż w tym dniu za-
świeciło dla nich słońce, mimo, że wcześniej padał deszcz. Poza tym 
mogli cieszyć się obecnością i życzliwością całej grupy turystów. 
Uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie na długo 
zapamietają emocje i ogromną satysfakcję, jaką dało im uczestnictwo 
w tym wydarzeniu.

Źródło: OSW w Kaczynie

„Z Tobą na Groń"
Pod tym hasłem 27 września odbył się XVI Ogólnopolski 
Integracyjny Rajd zakończony Mszą Świętą w Sanktuarium 
„Ludzi Gór" na Groniu Jana Pawła II na Leskowcu.
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KUPON III
Wydanie październikowe

Hasło:

Co to jest FASD? To alkoholowy zespół płodowy, który dotyczy poal-
koholowych dzieci ze złożoną niepełnosprawnością. Takie dzieci ro-
dzą się, gdy ich matki w okresie ciąży spożywają alkohol. Picie w tym 
okresie skutkuje u dzieci uszkodzeniami ośrodkowego układu ner-
wowego, zaburzeniami neurologicznymi, opóźnieniem rozwoju fi-
zycznego i psychicznego i zaburzeniami zachowania. Ponadto w cięż-
kich przypadkach skutkiem jest niedorozwój umysłowy i wszelkie 
wady rozwojowe.
To zjawisko od lat jest w Polsce problemem społecznym i dotyczy 
sporej grupy tak dzieci, jak ich matek. Jak rozpoznawać zespół FASD? 
Jak określać poziom upośledzenia dziecka? Jak radzić sobie z jego 
wychowaniem? Jak zapobiegać temu zjawisku? Na te i wiele innych 
pytań odpowiadano dziś na konferencji, a wykładowcami byli dr Te-
resa Jadczak-Szumiło – psycholog i pedagog, ks. Piotr Leśniak – diece-
zjalny Duszpasterz Trzeźwości, lekarz dr Tomasz Indyka ze szpitala 
w Andrychowie i Ewa Duda – specjalistka terapii uzależnień z Biel-
ska-Białej. Były wykłady, a na koniec panel dyskusyjny.
Konferencję przygotowała i otwarła Marta Kajzer, kierowniczka Dzia-
łu Profilaktyki Środowiskowej w andrychowskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej i zarazem przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych. Gości, którzy zjechali z kilkunastu 
gmin Małopolski przywitał Wojciech Polak, zastępca burmistrza An-
drychowa. Konferencja odbyła się 9 września. 

 Fot. Marek Nycz

Konferencja naukowa: O tym, czym jest FASD

Zjawisko uzależnienia od alkoholu i profilaktyka FASD były tematem konferencji naukowo-profilaktycznej zorganizo-
wanej przez Dział Profilaktyki Środowiskowej OPS w Andrychowie, w ramach Andrychowskich Dni Profilaktyki 2022. 

Festiwal odbył się między 9 a 11 września. Inwałdzki teatr zaprezento-
wał swój spektakl w piątek  9 września. Jury w składzie: Joanna Szul-
borska-Łukaszewicz (przewodnicząca), Arkadiusz Półtorak i Kaltes 
Kinimod postanowiło przyznać nagrodę główną za piękną metaforę 
drogi i podroży z wykorzystaniem minimalistycznych środków.
Spektakl w reżyserii Anety Lachendro zainspirowany jest historią Ca-
lineczki z baśni Jana Christiana Andersena.
Scenografia: Zbigniew Bury 
Występują: Joanna Graca, Magdalena Graca, Roksana Kopeć, Ame-
lia Lachendrowicz, Aniela Rusinek, Joanna Setla, Oliwia Sołek, 
Lila Stuglik, Kacper Fraś, Igor Niedziela, Piotr Rusinek.

rf. Fot. AL

FORMA z kolejną nagrodą!

Kolejny sukces Teatru Ruchu Forma działającego 
w Wiejskim Domu Kultury w Inwałdzie. Młodzi aktorzy 
spektaklem DROGA zdobyli Główną Nagrodę na Ogól-
nopolskim Festiwalu Teatralnym OFMAT w Krakowie.

„Chleba i igrzysk” (po łacinie „panem et circences”) to było hasło po-
spólstwa starożytnego Rzymu, domagającego się rozrywek i zaspo-
kojenia potrzeb materialnych. Tegoroczny wrzesień przyniósł nam 
niewątpliwe sukcesy polskich sportowców. Iga Świątek wygrała 
wielkoszlemowy turniej US Open, a drużyna siatkarzy była o krok 
od zdobycia złotego medalu Mistrzostw Świata. A przecież nieźle się 
spisali także koszykarze, choć medalu nie zdobyli. Zawzięty antymo-
narchista dodałby jeszcze do wrześniowych igrzysk solenne obchody 
pogrzebu Elżbiety II. Była ona uwielbiana przez Brytyjczyków i sza-
nowana na świecie i przyznać trzeba, że wizualnie pochówek prze-
szedł wszystkie oczekiwania. Można więc powiedzieć, że w sferze 
rozrywek dostaliśmy, czegośmy chcieli.
Pesymistycznie natomiast rysuje się przyszłość pod względem ma-
terialnym. Znaczącą część naszych dochodów pożera dwucyfrowa 
inflacja, a istnieją obawy nawet fizycznego niedoboru węgla, gazu 
i energii elektrycznej. Nie pozostaje nam nic innego, jak oszczędzanie 
i nadzieja, że może nie będzie tak źle.

Andrzej Fryś

Andrychowskim okiem

Z igrzyskami nieźle, gorzej z chlebem
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Nigdy nie chciałam jechać do Izraela. To był kraj, który z różnych powodów 
mnie do siebie zniechęcał. Gdy zaczęłam odkrywać historię mojego miasta, 
jego wielokulturowość, poznawać z imienia, nazwiska, profesji, zasług miesz-
kańców pochodzenia żydowskiego, do Izraela pojechać musiałam. Tam spo-
tkałam się z urodzonymi w Andrychowie: Szymonem, Adamem, Adolfem… 
Adolf przebywał w gettcie andrychowskim, Adam – w wadowickim, z trzy-
miesięcznym Szymonem matka uciekła z miasta, na parę dni przed wybu-
chem drugiej z wojen. Byłam tylko słuchaczem, a ich wojenne historie trudno 
mi było udźwignąć. Polska – to ich dzieciństwo. Izrael był ich przyszłością. 
Od chwili proklamowania przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, 29 XI 1947 r,. 
brali udział w budowaniu swojej nowej ojczyzny. Nie stąpałam, jak większość 
polskich turystów, śladami Chrystusa, stąpałam śladami zwykłego człowieka. 
W domach, na dworcu kolejowym, w domu starców, na plaży… podsłuchi-
wałam i podglądałam życie, całkiem przypadkiem odkrywając COŚ, co wy-
dało mi się wyróżnikiem izraelskiego państwa i co wzbudziło mój podziw. 
Państwa, które końcem XIX w. zrodziło się w marzeniach Teodora Herzla 
i którym to marzeniem potrafił zarażać. Także andrychowskich Żydów.
Jeśli mają Państwo ochotę towarzyszyć mi w podróży po dwóch miejscach 
połączonych jednym wątkiem, czyli po przedwojennym Andrychowie, oraz 
po współczesnym Izraelu… 

ZAPRASZAM do Klubu Podróżnika!
Jadwiga Janus

„Izrael. Po andrychowskich śladach…” – 
opowieści Jadwigi Janus

Koło PTTK „Chałupa” w Andrychowie zaprasza na spotkanie 
w Klubie Podróżnika, które odbędzie się w sali bankietowej 
Restauracji na Starym Tartaku w Andrychowie we wtorek 18 
października o godz. 18.00. Po raz kolejny gościć będziemy 
Jadwigę Janus. Jej opowieści zaprowadzą nas do Izraela. Ty-
tuł spotkania: „Izrael. Po andrychowskich śladach…”

Przypomnijmy w skrócie, że u wlotu drogi zdjęto znaki „strefa za-
mieszkania” oraz zakazujący wjazdu pojazdów o masie całkowitej 
przekraczającej 3,5 tony.  Nowym znakiem wprowadzono ograni-
czenie prędkości do 30 km na godzinę, ale słowo „ograniczenie” jest 
mylące, gdyż do tej pory pojazdy mogły poruszać się maksymalnie 
20 km/h. I stało się: zaczęły się pojawiać na jednokierunkowej cięża-
rówki. Zapanował parkingowy nieład. Swoje „przeprawy” na drugą 
stronę mieli piesi. A to tylko część problemów.
Po tym, co się stało mieszkańcy pobliskich bloków, Jan Witkowski 
i Jerzy Sorka, podjęli interwencję i zainteresowali tym też Nowiny 
Andrychowskie. Rozmawialiśmy w tej sprawie z wicestarostą Beatą 
Smolec, która aktywnie włączyła się w rozwiązywanie problemu. 
Interweniowali także radni Sebastian Mlak (powiatowy) i Czesław 
Rajda (miejski). Ulica Lenartowicza, przypomnijmy jest drogą powia-
tową, podlegającą starostwu.
Finał jest zgodny z oczekiwaniami mieszkańców tej części miasta.  
- Trzeba podziękować za przywrócenie poprzedniego stanu – mówi Jan 
Witkowski. - To jest przecież rejon zamieszkania kilku tysięcy ludzi!  Nasz 
rozmówca apeluje teraz o wzajemny szacunek kierowców i pieszych. 
Przypomina i pokazuje, że u wlotu ulicy jednokierunkowej znów 
widnieje znak informujący o ciągu pieszo – jezdnym, a to nakłada na 
prowadzących pojazdy zwolnienie do 20 km/h i ustępowanie pierw-
szeństwa pieszym. Jest też prośba do kierowców zwłaszcza większych 
aut, by nie urządzali sobie postojów przed znakiem i go nie zasłaniali. 
Zresztą w tym miejscu zgodnie z przepisami nie wolno parkować, bo 
to rejon skrzyżowania i zarazem pas zieleni. Jan Witkowski za pośred-
nictwem Nowin Andrychowskich chce podziękować wicestaroście 
Beacie Smolec, za szybkie i kompetentne załatwienie sprawy.

jd  Fot. Jacek Dyrlaga

Lenartowicza na jednokierunkowej 
znów ciągiem pieszo-jezdnym
Po interwencji grupy mieszkańców osiedla, jednokie-
runkowa część ulicy Lenartowicza na powrót jest cią-
giem pieszo-jezdnym. To powinno przywrócić zwłasz-
cza bezpieczeństwo pieszych w tej części Andrychowa.

Słuchaj nas codziennie!
Radio Andrychów nadaje: 

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00, 17.00, 21.00, 
w soboty i niedziele o godz. 8.00, 12.00, 17.00 i 21.00.

Jan Witkowski u wlotu ulicy Lenartowicza
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- Żona mówiła znajomym, że jest drugą miłością swojego męża, bo pierwszą 
jest sport . Zapewne wypowiadała te słowa z przymrużeniem oka – tak roz-
poczynał się tekst o zmarłym działaczu w Nowinach Andrychowskich 
(wyd. XI 2019 r.). Był andrychowianinem, bardzo mocno związanym 
z Beskidem. Jako zawodnik tego klubu grywał w koszykówkę. Przede 
wszystkim dał się jednak poznać jako działacz. Bardzo pomagał sekcji 
piłkarskiej, a potem już jednosekcyjnemu, odnowionemu klubowi. Za-
czynał od funkcji kierownika drużyny trampkarzy. Potem przejmował 
coraz bardziej odpowiedzialne zadania. Należał do niezwykle zaanga-
żowanych i aktywnych osób w Zarządzie Beskidzkiego Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej, a po zmianach administracyjnych w Małopol-
skim Związki Piłki Nożnej. Najwięcej serca oddał pracy jako sekretarz 
Podokręgu Wadowice ZPN. Bynajmniej nie ograniczał się tylko i wy-
łącznie do zadań wynikających z tej funkcji. Należał do współorganiza-
torów turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży, doradzał kierow-
nictwu Beskidu, ale także działaczom innych klubów. A jego ostatnim 
marzeniem, jakie wypowiedział w rozmowie z dziennikarzem Nowin Andrychowskich był awans Beskidu do III ligi, może nie od razu, ale gdy 
drużyna okrzepnie. Kazimierz Walus kilka lat temu otrzymał brązową odznakę „Za zasługi dla Sportu”,  jedno z najwyższych odznaczeń przy-
znawanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki za szczególną aktywność i wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie właśnie sportu.
Kazimierza Walusa pochowano na andrychowskim cmentarzu komunalnym przy ulicy Beskidzkiej.

jd  Fot. Jacek Dyrlaga/ Archiwum Nowin Andrychowskich

Odszedł Kazimierz Walus
To niezwykle smutna wiadomość. W wieku 76 lat zmarł po długiej, ciężkiej chorobie Kazimierz Walus. To ogromna 
strata dla sportu, a zwłaszcza piłkarskiej społeczności. 

16 września zmarła

Maria Lenartowicz
osoba mądra, dobra i przyjazna ludziom

Serdeczne wyrazy współczucia Basi i bliskim
składa rodzina Frysiów

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

PAŹDZIERNIK 2022

6.10.2022 r. (czwartek) 14:30-19:00
10.10.2022 r. (poniedziałek) 8:30-12:30 

12.10.2022 r. (środa) 8:00-12:30 
13.10.2022 r. (czwartek) 8:00-12:30

17.10.2022 r. (poniedziałek) 14:30-18:30 
19.10.2022 r. (środa) 14:30-19:00 

20.10.2022 r. (czwartek) 14:30-19:00
24.10.2022 r. (poniedziałek) 11:00-15:00 

26.10.2022 r. (środa) 14:30-19:00 
27.10.2022 r. (czwartek) 14:30-19:00

31.10.2022 r. (poniedziałek) 14:30-18:30



31

Nowiny Andrychowskie
październik 2022

Propozycje książkowe 
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Propozycje płytowe 
sklepu muzycznego „MIKRUS”

Anonimowi Alkoholicy są Wspólnotą 
mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem 
doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać 
swój wspólny problem i pomagać innym 
w wyzdrowieniu z alkoholizmu. 

Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie 
jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych 
składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni 
poprzez własne dobrowolne datki. 

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, 
wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją 
lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne 
polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych 
poglądów. Naszym podstawowym celem jest 
trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom 
w jej osiągnięciu.

Jeżeli uważasz, że masz problem z alkoholem 
- zadzwoń. 

Anonimowi Alkoholicy czekają.

Przychodnia „Vena” ul. Starowiejska 17a
„Podaj dalej” środa 16:30

„STOKROTKA” czwartek 18:00
„Exodus” wtorek 19:00

Kościół pw. Stanisława (pomieszczenia 
biblioteki)

„MGIEŁKA” niedziela 19:00

Przychodnia „Vena” ul. Starowiejska 17a
Grupy Wsparcia poniedziałek 19:00

DDA/DDD „Nowe Życie” 
Pomoc dla dorosłych dzieci alkoholików i rodzin 

dysfunkcyjnych

Salka w dolnym kościele św. Stanisława 
pomoc dla żon alkoholików

Gr. AI-ANON „NADZIEJA” 
wtorek 17:40 - 18.45

Telefon kontaktowy Andrychów: 
p. Wiesiek nr 788 789 052

Anonimowi 
Alkoholicy 

czekają Riikka Jäntti  
„Myszonek chce po 

swojemu”

Ciepła i humorystyczna 
opowieść o tym, co robi 
mała miejska mysz. Myszo-
nek przechodzi wiek buntu 
i nie zawsze wszystko od-
bywa się tak, jak życzyłaby 
sobie tego mama. W wio-
senny poranek Myszonek 
budzi się w świetnym na-
stroju, ale tak bardzo nie 
lubi się ubierać! Mama 
prowadzi Myszonka do 
przedszkola, a tam czekają 
już inne dzieci z grupy. 

Paulina Hendel  
„Demon”

To brawurowe zakończe-
nie historii Huberta, czyli 
zwykłego chłopaka, który 
pewnego dnia znalazł się 
w świecie po Apokalipsie. 
W efekcie musiał zmie-
rzyć się z niewyobrażal-
nymi strachami oraz po-
tworami. Na przestrzeni 
poprzednich czterech 
powieści główny bohater 
odkrywał zasady, jakie 
rządzą światem, do które-
go wrzucił go los.

Stephen King 
„Baśniowa opowieść”

Siedemnastolatek otrzymu-
je w spadku niezwykłe dzie-
dzictwo – klucz do równole-
głego wymiaru, w którym 
toczy się wojna między do-
brem i złem; walka o prze-
trwanie zarówno tamtego 
świata, jak i tego, który 
znamy. Historia klasyczna 
jak baśń czy mit. Zaskaku-
jąca i świeża, lecz jednocze-
śnie pełna motywów, które 
w twórczości Stephena Kin-
ga lubimy najbardziej.

Ralph Kaminski  
„Bal u Rafała”

Album „Bal u Rafała” to 
czwarte wydawnictwo 
w karierze artysty. Premie-
rowe wydawnictwo zawie-
rać będzie 10 autorskich 
kompozycji, za produkcję 
których odpowiada sam 
artysta. Na płycie znajdą się 
znane już single „Bal u Ra-
fała”, „Duchy”, „Krystyna” 
oraz najnowszy „Planeta 
i ja”. „Bal u Rafała” opowia-
da o tęsknocie za miłością, 
beztroskim życiem i wolno-
ścią. To refleksja nad dzie-
ciństwem oraz pędzącym 
czasem. [epmik.com]

Nocny Kochanek  
„O Jeden Most za Daleko”

To płyta eklektyczna, będą-
ca dość szerokim przekro-
jem muzyki rockowo-me-
talowej - od akustycznych 
rockowych klimatów w sty-
lu Boston, poprzez rock and 
rolla à la Van Halen, klasykę 
typową dla Iron Maiden 
i Judas Priest, po bardziej 
agresywne granie spod zna-
ku Iced Earth czy Metalliki. 
Tematyka tekstów typowa 
dla Nocnego Kochanka: 
miłość. Ciekawostką jest 
„Numer z Banjo”, w którym 
pierwsze skrzypce gra… 
banjo. [empik.com]

Ozzy Osbourne 
 „Patient Number 9”

Po 2 latach od premiery 
krążka Ordinary Man, 
powraca z kolejną daw-
ką muzyki! Na swoim 
13 solowym albumie stu-
dyjnym Książe Ciemno-
ści przedstawia utwory 
nagrane z tuzami rocko-
wego świata. Wśród go-
ści znajdą się: Jeff Beck, 
Zakk Wylde, Eric Clap-
ton, Mike McCready czy 
Tony Iommi. Płytę, tak 
jak ostatnim razem, wy-
produkował Andrew 
Watt. [empik.com]
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Założycielem i pierwszym prezesem klubu 
był nieżyjący już Dawid Skrzypiec wspierany 
przez Łukasza Nowaka. Niestety, śmierć sze-
fa pokrzyżowała pewne plany, ale nie prze-
kreśliła pasji i dążeń pozostałych członków 
Backhandu.  - Zaczynaliśmy od czterech osób.  
– wspomina Łukasz Nowak, obecnie zawod-
nik pierwszego zespołu. -  To była grupa zna-
jomych zawodników z poprzednich klubów. Teraz 
jest nas dwunastu. Jak dodaje obecny prezes 
Backhandu Mateusz Górski, klub dysponuje 
aktualnie dwoma drużynami. Zespół pierw-
szy występuje w IV lidze Małopolski Zachod-
niej, a zespół drugi w V lidze – grupie Nowy 
Targ. Andrychowscy tenisiście praktycznie ra-
dzą sobie sami. Nie mają sponsorów, a nawet 
trenera. Niewielką dotację otrzymali z Urzędu 
Miejskiego. Za wszystko płacą z własnej kie-
szeni. Na razie nie mogą się już bardziej rozwi-
jać czy choćby szkolić dzieci i młodzież. 
- Nie przysługują nam ministerialne (Ministerstwa 
Sportu i Turystyki) dotacje – mówią zgodnie 
Łukasz Nowak i Mateusz Górski. - Są one zare-
zerwowane dla klubów działających od co najmniej 
trzech lat. Mamy szansę je uzyskać zatem dopiero 
za rok. A więc jest jednak nadzieja na dalszy 

rozwój Backhandu, tyle że nie od razu. Prezes 
i jego współpracownicy, gdy będzie dotacja, 
chcieliby zatrudnić trenera, który mógłby się 
zająć również młodymi adeptami tenisa stoło-
wego. Wtedy trzeba by było rozważyć zmia-
nę miejsca na treningi. Obecnie odbywają się 
w małej sali gimnastycznej Szkoły Podstawo-
wej nr 2, gdzie rozgrywane są też mecze ligo-
we. Klub ma do dyspozycji tylko trzy stoły do 
gry, co nie jest imponującą liczbą, gdy myśli się 
w perspektywie o rozwoju. Póki co, jeśli ktoś 
nowy ma chęć przyłączenia się do treningów, 
to może to uczynić, jeżeli akurat brakuje do 
pary zawodnika. W innym przypadku musi 
uzbroić się w cierpliwość i czekać na swoją ko-
lejkę do tenisowego stołu.
Jak wspomnieliśmy klub dysponuje dwo-
ma zespołami. Zawodnicy w większości są 
mieszkańcami gminy Andrychów i powiatu 
wadowickiego, ale też w barwach Backhan-
du występują pingpongiści z powiatu oświę-
cimskiego. Pierwszą drużynę tworzą: Łukasz 
Nowak, Michał Ochman, Rafał Merta, Zbi-
gniew Holcman, Tomasz Konieczny, Artur 
Opyd i Michał Ostanek. Z kolei w w drugim 
zepole występują: Mateusz Górski, Tomasz 

Gasidło, Krzysztof Miczołek, Piotr Dudka 
i Mateusz Pierzchała.
A jakie są oczekiwania na rozpoczęty właśnie 
sezon? Prezes chciałby, aby pierwsza druży-
na awansowała do III ligi. Natomiast plany 
związane z drugim zespołem, składającym 
się z młodych zawodników, to doskonale-
nie gry, nabieranie doświadczenia i ambitna 
walka. Dodajmy, że treningi odbywają się we 
wtorki (18 – 20) i piątki (18 – 21).

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga
Wyniki podajemy na bieżąco w Radiu An-
drychowi i na radioandrychow.pl

Backhand po dwóch latach
Przed dwoma laty informowaliśmy, że na sportowej arenie Andrychowa pojawił się nowy klub gromadzący entu-
zjastów tenisa stołowego. To Backhand. Postanowiliśmy sprawdzić, czy i jak rozwinęła się ta organizacja sportowa.

Najpierw rozegrano dwa mecze półfinałowe. W pierwszym MCKiS 
Jaworzono w trzech setach pokonało Kęczanina Kęty. Zdecydowanie 
bardziej zacięta była konfrontacja MKS z KS Rudziniec. Podopieczni 
Macieja Fijałka dwukrotnie obejmowali prowadzenie w setach (25:19, 
25:19). Rywale za każdym razem odpowiedzieli (25:16, 26:24 dla KS 
Rudziniec), a w piątej partii triumfowali do 10. W rezultacie andrycho-
wianom pozostała walka o trzecie miejsce. 
W mecz z Kęczaninem andrychowianie weszli bardzo dobrze. So-
lidnie grając blokiem i wykorzystując błędy przeciwników wygrali 
pierwszego seta do 21. Potem jednak zaczęli mieć kłopoty z przyję-
ciem zagrywki oraz kończeniem ataków. W rezultacie dwie następ-
ne partie padły łupem gości (25:21, 25:22 dla Kęczanina). Druga część 
spotkania należała już do coraz bardziej łapiących luz podopiecznych 
Macieja Fijałka. Po bardzo dobrej grze wygrali IV seta do 21, a w tie-
-breaku triumfowali do 13, choć po trzech z rzędu asach serwisowych 
to kęczanie prowadzili 12:11. - Uważam turniej za bardzo udany. Wiado-
mo, że zawsze chce się wygrać, ale tym razem wynik nie był ważny. Chcie-
liśmy sprawdzić różne warianty. Rozegraliśmy w ciągu dwóch dni 10 setów 
i mamy bardzo dużo materiału do analizy. Przed nami jeszcze bardzo dużo 
pracy. Na razie mocno trenujemy na siłowni i zawodnicy są zmęczeni, ale 
gdy to z nich zejdzie i pojawi się świeżość, to gra na pewno będzie wyglądała 
zdecydowanie inaczej – powiedział po turnieju trener MKS Andrychów 
Maciej Fijałek.
W finale MCKiS Jaworzno w trzech setach wygrało z KS Rudziniec. 
Nie oznacza to jednak, że kibice byli świadkami jednostronnego wi-
dowiska.

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

woc Fot. Wojciech Ciomborowski

Siatkówka: Turnieju o Puchar Burmistrza Andrychowa

Zwycięstwem MCKiS Jaworzno zakończył się rozgrywany w pierwszy weekend września siatkarski turniej O Pu-
char Burmistrza Andrychowa. Występujący w roli gospodarza MKS Andrychów zajął trzecie miejsce. 
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Grali siedmiolatkowie, w większości przyjezdni. Z zaproszenia na za-
wody skorzystały kluby m.in. z Opola, Krakowa i okolic, Śląska, Ży-
wiecczyzny, ale też Wadowic. Nasze miasto reprezentowali gospoda-
rze imprezy tj. Akademia Piłkarska Progress oraz jako goście Football 
Academy Beskid. Pojedynki trwały po 15 minut, a drużyny występo-
wały w 5-osobowych składach (czterech zawodników + bramkarz). 
Przygotowano trzy miniboiska. Choć pogoda w kratkę, z przelotnym 
deszczem, niezbyt sprzyjała małym adeptom futbolu, to jednak nikt 
się nie poddawał. Podczas imprezy przeprowadzano też piłkarskie 
gry sprawnościowe, działał bufet oraz prowadzono zbiórkę na rzecz 
chorego Oliwierka. Nie zabrakło też kibiców, w tym głównie rodziców 
zawodników. Zabezpieczenie medyczne zapewniała Pomoc Maltań-
ska – Maltańska Służba Medyczna. Jak podkreśla główny organizator 
zawodów czyli prezes AP Progres – Artur Kuczaj, w imprezie siedmio-
latków wyniki mają drugorzędne znaczenie, choć był to sprawdzian 
nabytych już pewnych umiejętności. Zwycięzcą zawodów został zespół 
Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karol” z Wadowic.

jd Fot. Jacek Dyrlaga 

Progress Cup: Siedmiolatki na boiskach
Dwanaście piłkarskich drużyn dziecięcych stanęło w pierwszą niedzielę września do rywalizacji w kolejnej edycji 
Progress Cup. Zawody odbyły się na obiekcie przy ulicy Szewskiej w Andrychowie. 

Drużyna gospodarzy imprezy w komplecie wraz z trenerem – 
prezesem Arturem Kuczajem

Rozegranych zostało ponad 60 meczów, a pod siatką walczyło 28 zespo-
łów, zarówno męskich, jak i damskich, w kilku kategoriach wiekowych. 
Wśród pań triumfował zespół Aspik z Ukrainy, w kategorii Men 20 wy-
grali zawodnicy Kaman Volley, w Men 40 najlepsi byli gracze Lviv Plizhny 
z Ukrainy, w Men 48 Kaman Volley Masters, Men 55 to zwycięstwo Ma-
sters Wrocław, a w najstarszej kategorii Men 60 triumfowała ekipa Tornado 
Koszalin.
Zawody objęli honorowym patronatem marszałek województwa mało-
polskiego Witold Kozłowski, starosta wadowicki Eugeniusz Kurdas i bur-
mistrz Andrychowa Tomasz Żak.

gs Fot. Grzegorz Sroka

Międzynarodowe emocje w Andrychowie
Za nami dwa dni emocjonujących siatkarskich zmagań w ramach międzynarodowych zawodów XII Kaman Cup 
WorldVolley Masters & Amateur Championship. 9 i 10 września na parkietach andrychowskich hal sportowych 
zaprezentowały się drużyny z całej Polski, a także zespoły z Bułgarii, Norwegii, Litwy, Ukrainy, Holandii czy Słowacji.

Zespół MKS-u Andrychów pod wodzą grającego trenera Macieja Fi-
jałka na pierwszy ogień mierzył się z drużyną Akademii Talentów 
Jastrzębskiego Węgla. W pierwszym secie przewagę osiągnęli przy-
jezdni, ale im bliżej końca partii, tym lepiej spisywali się siatkarze 
MKS-u. W końcowej fazie seta andrychowianie objęli prowadzenie  
i wygrali tę partię do 22. W drugim secie drużyna trenera Fijałka po-
szła za ciosem, zwyciężając do 18. Najbardziej zacięty był trzeci set, 
który jastrzębianie wygrali na przewagi, ale w czwartej partii MKS 
wygrał do 17 i postawił kropkę nad „i”, zwyciężając 3:1. W drugiej 
kolejce zespół MKS-u zagra na wyjeździe z MCKiS-em Jaworzno, któ-
ry w pierwszej serii pokonał ekipę Volleya Rybnik 3:2. Przypomnij-

my, że w obecnym sezonie, podobnie jak w poprzednim, do walki  
o awans do I ligi zakwalifikują się dwa najlepsze zespoły z każdej gru-
py II ligi. Nie będzie więc fazy play-off, a bezpośrednio turniej półfina-
łowy, po którym najlepsze ekipy zmiezą się w zawodach finałowych.

Kolejni rywale MKS-u: Volley Rybnik (15 października w Andry-
chowie), Kęczanin Kęty (22 października w Andrychowie), Karpa-
ty Krosno (29 października na wyjeździe), MOSiR Jasło (5 listopada  
w Andrychowie). 

gs

MKS Andrychów rozpoczął drugoligowe rozgrywki
Sezon 2022/2023 w II lidze siatkarzy rozpoczęty. W tej kampanii w stawce grupy czwartej mierzyć się będzie mniej 
ekip, bo dwanaście, ale znów będą to zespoły od Śląska po Podkarpacie, bo andrychowianie powalczą z drużynami 
z Jaworzna, Tychów, Rybnika, Jastrzębia Zdroju, Kęt, Krakowa, Krosna, Jasła, Ropczyc, Sędziszowa czy Rzeszowa. 
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Zespół Tomasza Moskały zaliczył falstart, ale nie ma już po nim śla-
du, bo jak andrychowianie zaczęli punktować, tak kontynuowali serię 
meczów bez porażki aż przez pięć kolejek. Beskid kolejno pokonywał 
Lubania Maniowy 3:0, Glinika Gorlice 4:0, remisował z Wierchami 
Rabka 0:0, by notować kolejne zwycięstwa ze Słomniczanką Słomni-
ki 1:0 i z Barciczanką Barcice 4:1. Ta znakomita seria zakończyła się 
dopiero w Ryczowie, w ramach derbowego starcia z wyżej notowa-
nym Orłem. Ryczowianie z animuszem rozpoczęli spotkanie, dość 
szybko przejmując inicjatywę i sunąc z kolejnymi atakami. To jednak 
andrychowianie mogli otworzyć wynik za sprawą Szymona Wró-
blewskiego, który sprawdził czujność golkipera gospodarzy, strzela-
jąc z dystansu pod poprzeczkę, ale bramkarz Orła był na posterunku. 
Ryczowianie trafili po raz pierwszy w 11. minucie, szybko rozpro-
wadzając akcję z prawego na lewe skrzydło, wchodząc w pole karne 
i umieszczając piłkę w siatce tuż obok dalszego słupka. W 34. minucie 
było już 2:0 po kolejnej składnej akcji miejscowych, którzy w ofensy-
wie radzili sobie lepiej od andrychowian. Mimo to do przerwy Beskid 
mógł ukłuć Orła, bo swoje szanse mieli Eryk Ceglarz i Patryk Koim, 
ale nie udało im się pokonać bramkarza drużyny z Ryczowa. W dru-
giej połowie miejscowi dołożyli jeszcze dwa trafienia i pewnie sięgnęli 
po komplet punktów, wygrywając 4:0. 
Andrychowianie nie zrazili się jednak tą porażką i błyskawicznie 
wrócili na zwycięską ścieżkę. Choć w meczu z Radziszowianką Ra-
dziszów pierwsi stracili gola, to później Dawid Nagi trafił do siatki 
dwukrotnie, a Beskid wygrał 2:1. Tym samym szesnaście punktów 
w dziesięciu spotkaniach dało podopiecznym Tomasza Moskały 
ósmą lokatę ze stratą czterech punktów do czwartego Popradu Mu-
szyna. W czołówce plasują się Wiślanie Jaśkowice i Bruk-Bet Termali-
ca II Nieciecza, a na drugim biegunie znajduje się z zerowym dorob-
kiem Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska.
Nadchodzące mecze: Wiślania Jaśkowice (8 października o 12 w An-
drychowie), Limanovia Limanowa (16 października o 15:30 na wyjeź-
dzie), Okocimski Brzesko (22 października o 15 w Andrychowie), LKS 
Jawiszowice (30 października o 14 na wyjeździe), Unia Oświęcim (5 
listopada o 14 w Andrychowie).

gs Fot. Grzegorz Sroka

Budują punktowy kapitał
Krystalizuje się układ sił w Jako IV lidze małopolskiej. Druży-
na Beskidu Andrychów po nieudanym starcie skutecznie od-
budowuje swoją pozycję, starając się zadomowić w górnej 
połowie tabeli, by nie musieć oglądać się za siebie.

Trener Kamil Żmuda zapowiadał przed sezonem, że jego zespół w li-
dze okręgowej będzie walczył jak równy z równym z innymi zespoła-
mi, bo nie odstaje od nich piłkarskim poziomem. Jego słowa właśnie 
się ziszczają, bo Halniak po ośmiu seriach spotkań jest wiceliderem 
rozgrywek i notuje serię już pięciu zwycięstw z rzędu! Targaniczanie 
musieli zapłacić frycowe na początku sezonu, notując remis z LKS-
-em Żarki i porażki z Brzeziną Osiek oraz Strażakiem Rajsko. Ale gdy 
zaczęli wygrywać, tak nie mogą przestać, punktując regularnie i na 
własnym stadionie, i na wyjazdach. Znakomita seria podopiecznych 
trenera Żmudy rozpoczęła się w Kętach, gdzie Halniak wygrał 3:1 
po golach Górskiego (dwóch) i Kubika. Później piłkarze z Targanic 
odprawili z kwitkiem Górnika Brzeszcze 3:2, a bramki zdobyli Gór-
ski, Przybylski i Magiera. W starciu beniaminków Halniak okazał się 
lepszy od Naroża Juszczyn, zwyciężając 3:2 (gole Górskiego, Rusinka 
i Magiery), a później pokonał Zgodę Byczyna aż 5:0 (trafiali Górski, 
dwa razy Studnicki, Magiera i Kubik). Z kolei w meczu z przedostat-
nią w tabeli Babią Górą Sucha Beskidzka zespół trenera Żmudy wy-
grał 6:1 - cztery gole zdobył najlepszy strzelec drużyny Górski, a po 
jednym dołożyli Studnicki i Magiera. Tak dobre rezultaty dają Halnia-
kowi drugą pozycję w tabeli po ośmiu kolejkach, z czterema punkta-
mi straty do pierwszego zespołu z Gorzowa. 
W najbliższych tygodniach Halniak zmierzy się z następującymi ry-
walami: Skawa Wadowice (9 października o 15 w Targanicach), Vic-
toria Jaworzno (15 października o 15 na wyjeździe), Ciężkowianka Ja-
worzno (23 października o 14 w Targanicach), Nadwiślanin Gromiec 
(29 października o 14 na wyjeździe), LKS Gorzów (6 listopada o 14 
w Targanicach). 

gs Fot. Grzegorz Sroka

Halniak w czołówce ligi okręgowej
Piłkarze Halniaka Targanice rozgrywający swój pierwszy, hi-
storyczny sezon na szczeblu okręgówki, notują zwycięstwo 
za zwycięstwem, plasując się w ścisłej czołówce tabeli. Mimo 
debiutu w tych rozgrywkach, targaniczanie potrafią wygry-
wać z dużo bardziej doświadczonymi zespołami.

Na przestrzeni siedmiu kolejek zespół z Ro-
czyn nieprzerwanie punktuje, przechodząc 
bez porażki mecz za meczem. W ostatnich 
tygodniach Burza pokonała Iskrę Klecza 2:1, 
Amatora Babica 6:0, Nadwiślankę Brzeźnica 
2:1, a z Orłem Wieprz zremisowała 1:1. Tak 
dobre wyniki dają roczynianom pozycję lide-
ra po siedmiu kolejkach, ale druga Olimpia 

Chocznia legitymuje się takim samym do-
robkiem punktowym. Pozostali A-klasowi-
cze z naszej gminy plasują się w dolnej części 
stawki - Huragan Inwałd jest ósmy, Znicz 
Sułkowice Bolęcina dziewiąty, a Gronie Za-
górnik czternaste, ostatnie, z zerowym do-
robkiem punktowym. Nie najlepiej wiedzie 
się także naszym przedstawicielom w klasie 

B. Drugi zespół Halniaka Targanice w sied-
miu kolejkach zanotował jedno zwycięstwo, 
jeden remis i pięć porażek, co daje miejsce 
jedenaste, a Leskowiec Rzyki ma na koncie 
jeden punkt i zamyka stawkę. Przed druży-
nami z naszej okolicy jeszcze jednak wiele 
punktów do podniesienia z boiska, bo runda 
jesienna potrwa do listopada.                 gs

Idą jak burza
Rozkręciły się rozgrywki rundy jesiennej w klasach A i B. Zespoły z terenu naszej gminy radzą sobie ze zmiennym 
szczęściem, a najlepiej wiedzie się póki co Burzy Roczyny, która jest w ścisłej czołówce A-klasy.

Piłkarski wrzesień
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Żyjąc w tym „rajskim” krajobrazie, nie zauważamy, 
że jednak w naszym realnym otoczeniu mamy coraz 
mniej życia i jego bioróżnorodności. Dotyczy to nie 
tylko terenów zurbanizowanych, ale i leśnych, nad-
rzecznych, czy śródpolnych, wszędzie tam, gdzie 
ingerujemy i coś zmieniamy. Jest coraz mniej gatun-
ków pięknych, rodzimych grzybów, roślin, owadów 
(motyli, pszczół, trzmieli, chrząszczy, ważek, koni-
ków polnych, much itp.), coraz mniej ryb, płazów, 
gadów, ptaków, czy ssaków! Czasem jest to wynik 
bardzo niekorzystnych czynników pogodowych, ale 
te w tym roku były dobre, a nawet bardzo dobre! 
Co się dzieje? Czy nie za szybko, zbyt pochopnie i bez 
wyobraźni zmieniamy nasze otoczenie? Jakie popeł-
niamy błędy? Obecnie trudno jeszcze jednoznacznie 
na te pytania odpowiedzieć, ale proces zmian jest co-
raz szybszy, dla wielu wyraźnie widoczny i dokucz-
liwy. Objawem tego mogą być pojawiające się głosy 
sprzeciwu i buntu mieszkańców na liczne, nowe in-
westycje i sposoby zagospodarowania terenu. Wyda-
je się, na co już wcześniej zwracałem uwagę, że jest to 
wynik niefrasobliwości i bezkrytycznego pozbywa-
nia się „dzikich”, niezagospodarowanych terenów 
zielonych, na rzecz kosztownej, rozproszonej urbani-
zacji i związanej z nią całej infrastruktury. Nasz pięk-
nie ukształtowany teren traci wartości krajobrazowe, 
turystyczne, rekreacyjne, a przede wszystkim przy-
rodnicze, traci swoją różnorodność biologiczną. Po-
garszają się warunki zdrowotne i komfort życia, co 
wpływa na to, że młodzi wykształceni ludzie coraz 
częściej wyjeżdżają. 
Może warto się czasem wcześniej zastanowić, czy nie 
są to zbyt duże koszty i czy za kilkanaście lat nasze 
dzieci i wnuki nie będą na nas „rzucać gromy”!!!   

Tekst i foto: Jan Zieliński

Czas refleksji! Lato, lato się skończyło i zaczyna jesień! 
Lato w tym roku było ciepłe i gorące, suche, ale na końcówce obdarzyło nas deszczem, a nawet przykrym chło-
dem. Od wiosny, w naszej lokalnej przyrodzie działo się dużo dobrego. Na wiosnę w zasadzie nie było przy-
mrozków, rośliny szybko wystartowały, świat się zazielenił i ukwiecił. Ciepło sprzyjało także zwierzętom, wcześnie 
pojawiły się owady, wróciły ptaki, zakładały lęgi i wykluwały się pisklęta, a wilki, lisy, kuny, sarny, jelenie, zające, 
czy jeże rodziły młode. Lato przywitało wakacje i zapanowało ogólne leniuchowanie, jedzenie smakołyków, wy-
chowywanie młodych oraz zbieranie sił i zapasów na jesień i niedaleką zimę. 
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