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

rf Fot. AG

Harcerze z wizytą w Urzędzie Miejskim
To już tradycja. Druhowie andrychowskiego Hufca ZHP 15 grudnia przy-
nieśli do andrychowskiego urzędu betlejemskie światełko pokoju. Złożyli 
też życzenia burmistrzowi Tomaszowi Żakowi.

W uroczystościach 
uczestniczyli także 
komendant powiato-
wy PSP st. bryg. Pa-
weł Kwarciak, wice-
przewodniczący RM 
w Andrychowie i były 
dowódca JRG Tadeusz 
Sarlej oraz zastępca 
dowódcy mł. bryg. 
Marek Nowak. Pojazd 
kosztował ponad 108 
tysięcy złotych.       

rf Fot. Robert Fraś

Nowy pojazd strażaków zawodowych

22 grudnia odbyło się oficjalne przekazanie nowego quada strażakom za-
wodowym w Andrychowie. Pojazd został kupiony ze środków gminnych. 
Kluczyki zostały przekazane przez burmistrza Andrychowa Tomasza Żaka 
na ręce dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Andrychowie 
brygadiera Tomasza Kasperka.

Przez cały rok na naszym terenie w akcję 
zaangażowanych było 24 wolontariuszy. 
10 grudnia, podczas finału osób do pomocy 
było dużo więcej. Paczek przygotowano spo-
ro. Tylko jeden z darczyńców dostarczył ich 
aż 27. Przedświąteczna pomoc nie jest przy-
padkowa. Wolontariusze prowadzą z wyty-
powanymi rodzinami wywiady, w oparciu 
o te potrzeby przygotowywana jest pomoc. 

rf Fot. Robert Fraś

Szlachetna Paczka 
po raz kolejny 
w Andrychowie

Tradycyjnie w ABS Banku w Andry-
chowie odbył się finał Szlachetnej 
Paczki. W tym roku pomoc dotarła 
do 27 rodzin z terenu gmin Andry-
chów, Wieprz i Wadowice.

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach 
informuje, że od 1 stycznia 2023 r. PUNKT 
INFORMACYJNY w Andrychowie został 
zlikwidowany. Wszelkie sprawy należy zała-
twiać w siedzibie PUP w Wadowicach przy 
ul. Mickiewicza 27 tel. 33 873 71 00.

Źródło: PUP w Wadowicach
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Gmina Andrychów otrzymała 120.000 zł. na reali-
zację dodatkowych zajęć dla uczniów szkół pod-
stawowych. Zadaniem projektu jest zniwelowanie 
u uczniów skutków pandemii COVID-19 . Na 
spotkaniu gminę reprezentował Zbigniew Gra-
bowski, dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych 
w Sułkowicach-Bolecinie.

Źródło: GZO w Andrychowie

Gmina Andrychów z promesą na edukację
16 grudnia br. w Urzędzie Miasta w Nowym Targu odbyło się uroczyste 
wręczenie promes dla Grantobiorców projektu Małopolska Tarcza An-
tykryzysowa Pakiet Edukacyjny II „Realizacja wsparcia szkół i placówek 
oświatowych”, realizowany przez Województwo Małopolskie.

15 stycznia 2023 r. | Kościół pw. św. Wojcie-
cha Biskupa i Męczennika w Bulowicach; po 
Mszach Św. o godz. 9:00 i 11:00. 2 lutego 2023 
r. | Kościół pw. św. Macieja w Andrychowie; 
po Mszy Św. o godz. 18:00. Wstęp wolny.

Źródło: CKiW w Andrychowie

Harmonogram koncertów 
kolędowych LZPiT 
„Andrychów”

Zapraszamy na koncerty kolędowe 
w wykonaniu Ludowego Zespołu 
Pieśni i Tańca ANDRYCHÓW! 

Dlaczego nie będzie połączeń autobusowych z Wadowicami?

Aby w pełni zrozumieć, co się stało i jakie są tego powody, trzeba wró-
cić co najmniej do 2021 roku. To wtedy władze Gminy Andrychów 
podjęły próbę organizacji takiego połączenia Andrychowa z Wado-
wicami. Organizacją miał się zająć PKS Południe ze Świerklańca – ten 
sam, który obsługuje wszystkie linie gminne w Andrychowie. Linia 
Andrychów-Inwałd-Wadowice miała ruszyć we wrześniu 2021 roku. 
Niestety, sprawa utknęła po tym, jak negatywnie o tym pomyśle wy-
powiedział się obecny burmistrz Wadowic. W starostwie z kolei uza-
sadniono brak poparcia tym, że władze powiatu przygotowują wła-
sną strategię organizacji transportu międzygminnego. I teraz właśnie 
owe przygotowania się zakończyły, ale w sposób dość kontrowersyj-
ny. Dlaczego? 

Jak powiedział nam Mirosław Wasztyl, zastępca burmistrza Andry-
chowa, wyłonienie wykonawcy powinno się odbyć w procedurze 
przetargu lub powierzenia usługi, i w tym drugim przypadku tylko 
na rok. Tymczasem odbyło się to na zasadzie „zapytania ofertowego”. 
Wybrano najtańszą ofertę, a tę złożył przewoźnik, który i tak dominu-
je na tej trasie i który ją skomercjalizował. Jeśli teraz przejmie jeszcze 
usługę dotowaną z budżetu państwa, to całkowicie zmonopolizuje 
transport na tej trasie. 

Dlatego w swoim piśmie do starostwa władze Andrychowa piszą tak: 
Ponadto istotą ustawy dotyczącej komunikacji publicznej, zgodnie z dyrekty-
wą unijną 1270 jest zwiększenie konkurencyjności usług przewozowych mię-
dzy operatorami i przewoźnikami. Zlecenie dodatkowej usługi temu samemu 
przewoźnikowi doprowadzi do całkowitego zmonopolizowania usługi prze-
wozowej na w/w linii przez jednego przewoźnika i nie gwarantuje poprawy 
jakości wykonywanych przewozów.

Co do jakości usług tego przewoźnika, to najlepiej o nich świadczą 
pisma wysyłane do urzędu i komentarze w Internecie. Łatwo je tam 
znaleźć.

Pojawia się jeszcze jeden problem i dziwna kwestia z tym związa-
na. Wspomniany przewoźnik zaoferował kwotę znacznie niższą 
od pozostałych oferentów, od niektórych nawet dwukrotnie niższą.  
Ich zdaniem nierealną w dzisiejszych warunkach rynkowych. Swój 

tzw. „wozokilometr” wycenił poniżej 3 zł. Tymczasem dopłata z Fun-
duszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do takiej usługi to 3 zł za 
„wozokilometr”. Zatem starostwo ma pieniądze na pokrycie kosztów 
tego zamówienia. – A skoro tak, to czego tu trzeba dopłacać? – pyta wice-
burmistrz Mirosław Wasztyl. I dodaje, że przecież przewoźnik jeszcze 
będzie kasować opłatę za bilety.

Zapytaliśmy kilku przewoźników z pogranicza małopolsko-śląskiego, 
jaka jest realna cena „wozokilometra”? Zamyka się w kwotach 6-9 zł.  
– Gdyby to był normalny przetarg ze wszystkimi jego rygorami, to oferta po-
niżej 3 zł byłaby odrzucona, jako nierealna – podsumowuje jeden z nich.  
I nie chce komentować, dlaczego dokonano wyboru i tak już dominu-
jącego przewoźnika. 

Po piśmie władz Andrychowa do starosty, ten oświadczył, że skoro 
Andrychów nie chce dopłacać, połączenia nie będzie. Jeśli ktoś chce 
poznać całą argumentację Gminy Andrychów polecamy pełną treść 
listu do starosty, który jest opublikowana na radioandrychow.pl 

mn

W grudniu zakończył się wybór przewoźnika, który miał zrealizować połączenia Andrychowa z Wadowicami. Wy-
boru dokonano, ale połączenia nie będzie… Gmina Andrychów nie zgodziła się na dopłaty do tych kursów, bo 
uznała wybór przewoźnika z Roczyn za utrwalanie monopolu w usługach komunikacyjnych. 
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U Oliwiera Komana z Wadowic zdiagnozowano w lipcu SMA typu 
pierwszego. Gdyby urodził się dwa miesiące później, dołączyłby do 
przesiewowych badań na SMA dla noworodków w naszym woje-
wództwie. Chłopiec niestety nie kwalifikuje się do refundacji leczenia 
terapią genową, której koszt to 10 mln zł.
Na portalu siepomaga.pl zorganizowano zbiórkę środków na lecze-
nie maluszka. 29 grudnia tuż przed godziną 22.00, udało się zebrać 
całą kwotę. Tego dnia na konto zbiórki wpłynęło 1,5 miliona złotych 
od anonimowego darczyńcy, kolejno lawina wpłat i upragniony zie-
lony pasek.
Akcja charytatywna dla Oliwiera zjednoczyła kilkadziesiąt tysięcy 
osób. Od lipca 2022 r. w zbiórkę zaangażowało się ich ponad 120 tys. 
W powiecie wadowickim działa Armia Oliwiera Andrychów, która or-
ganizowała kiermasze, imprezy charytatywne i licytacje. Sztab ludzi 
poświęcało swój czas i życie prywatne, a wszystkim przyświecał je-
den cel – Oliwier. 
- Przed nami jeszcze długa droga i ciężka praca .Ale to co było naszym 
koszmarem przez ostatnie 174 dni dobiegło końca...Nastał spokój w duszy  
i w głowie – informują rodzice chłopca na profilu facebookowym Oliwier  
z Wadowic kontra SMA, gdzie mogą Państwo śledzić losy chłopca. 
Można rzec, że zdarzył się cud. Nie byłoby to jednak możliwe bez 
determinacji rodziców Oliwiera i wszystkich ludzi dobrego serca. Po 
sukcesie zbiórki dla Olisia nie spoczywamy na laurach. Przypomina-
my, że cały czas trwa również zbiórka dla chorej na SMA Zosi Pająk 
ze Skawinek (gmina Lanckorona). Ona również nie kwalifikuje się na 
refundowanie leku. (siepomaga.pl/zosia-pajak).

ap Fot. facebook.com, CKiW w Andrychowie, archiwum redakcji

Zbiórka zakończona sukcesem
W 174 dni udało się zebrać astronomiczną kwotę – 10 milionów złotych na terapię niespełna rocznego Oliwiera 
z Wadowic, u którego zdiagnozowano rdzeniowy zanik mięśni.

Podczas tegorocznego Biegu po Serce Zbója spod 
Złotej Górki zbierano pieniądze dla Oliwiera Październikowy koncert w Andrychowie dla Oliwiera

Armia Oliwiera zorganizowała niezliczoną ilość zbiórek

29 grudnia 2022 - zielony pasek na siepomaga.pl 
osiągnął 100%



5

Nowiny Andrychowskie
styczeń 2023

Cud wypracowany, cud w którym mo-
gliśmy uczestniczyć. Cud pełen wysiłku, 
ciężkiej pracy, złości ale i miłości, wiary, 
nadziei. Zwyciężyliśmy ŻYCIE OLISIA! 
Mamy 10 mln zł! Anonimowy Darczyń-
ca zauważył Olisia i przekazał 1.5 mln zł. 
Dziękujemy Wam za te wszystkie ciasta...
Ciasta pełne wiary i miłości. Dziś już 
wiemy czemu tak smakowały. Niosły na-
dzieję. Miały w sobie siłę i wiarę. Dziękuję 
za wszystkie wpłaty I KAŻDĄ AKTYW-
NOŚĆ. KAŻDĄ!
Zwycięstwo jest dzięki każdemu z nas. 
Cud się zdarzył, ale też dzięki nam. Jesz-
cze nigdy nie widzieliśmy tyle miłości ile 
zobaczyliśmy przez te kilka miesięcy. Nie-
całe pół miliona, tyle było jak zaczęliśmy. 
Spotkałyśmy się na kocyku, zrobiłyśmy 
plan. Zaczęłyśmy choć nie wiedziałyśmy 
jak będzie. Potem się zadziało...czujemy się 
dumni. 
Dostaliśmy mnóstwo lekcji pięknych i cza-
sami też trudnych. Ale było warto. 
Dostaliśmy prawdziwą, normalną przyjaźń z akceptacją – takimi jacy jesteśmy. 
Dostaliśmy relacje i dziś już wiemy, jesteśmy potrzebni, dlatego będziemy dalej działać.
Mamy plany, wizję i cel. Chcemy pomóc jak największej ilości dzieci z naszej okolicy w tym również kochanej Zosi Pająk ze Skawinek, która choruje na SMA. 
Dzięki Fundacji Pomóc Więcej mamy taką możliwość. Fundacji, która od początku wspierała Oliwiera Koman, ale i nas, nas wolontariuszy. Dlatego już dziś 
prosimy. Zostańcie z nami, obserwujcie nasze poczynania i śmiało do nich dołączajcie. UDOWODNLIŚMY SIŁĘ zwłaszcza naszą lokalną! Nie mówimy 
żegnaj! Mówimy do zobaczenia! 

Ludmiła Dudek-Wieczorek

Zdarzył się cud!
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Sesję, która odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego – 29 grudnia 
– poprowadził jak zawsze Roman Babski, przewodniczący Rady. 
Na samym początku o głos poprosiła goszcząca na sesji Czesława 
Wojewodzic. Przewodnicząca Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich 
złożyła radnym życzenia noworoczne i podziękowała za współpracę 
w mijającym roku.
Potem radny Jakub Guzdek złożył wniosek, aby z obrad sesji wyco-
fać „Rezolucję w sprawie ustalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”. Radny uzasadnił 
swój wniosek względami formalnymi, jak to, że rezolucja nie posiada 
daty wprowadzenia w życie wspomnianej rezolucji. Jedenastu rad-
nych poparło wniosek Jakuba Guzdka, a dziesięciu było przeciwko 
usuwaniu tego punktu z porządku obrad. Rezolucji nie podjęto, choć 
sprawa trzyletnich taryf jest niezwykle ważna, bo rujnuje finanse Za-
kładu Wodociągów i Kanalizacji.

Sprawozdanie
Po tym jak Rada Miejska jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej 
sesji, głos zabrał Wojciech Polak, zastępca Burmistrza Andrychowa 
i przedstawił sprawozdanie z jego prac w okresie międzysesyjnym. 
O wszystkich tych sprawach pisaliśmy na naszym portalu i porusza-
liśmy te tematy na antenie Radia Andrychów.
Do sprawozdania odniosło się trzech radnych. Pierwszy głos zabrał 
Krzysztof Kubień, który zapytał, dlaczego nie dostał pisemnej odpo-
wiedzi na swoje kilkanaście pytań wygłoszonych na poprzedniej se-
sji? Wiceburmistrz Mirosław Wasztyl odpowiedział radnemu, że do-
stanie odpowiedź na piśmie, jeśli sam złoży pytania na piśmie, o czym 
zresztą stanowi statut.
Potem radny Stanisław Prus zapytał, jak przebiega zaopatrzenie 
mieszkańców w węgiel? Czy zaspokajane są oczekiwania ludzi, któ-
rzy zapisali się na konkretny asortyment. Wiceburmistrz Wojciech 
Polak odparł, że do Andrychowa dociera tylko część zakontrakto-
wanego węgla i rzadko jest to oczekiwany asortyment. Do tego te-
matu odniósł się też radny Wiesław Mikołajek. Również pytał o to, 
czy gmina zamawia konkretny asortyment, czy bierze każdy węgiel? 
Wiceburmistrz raz jeszcze podkreślił, że gmina, jako odbiorca nie ma 
wpływu na asortyment przydzielonego węgla.

Uchwały
Następnie radni przyjęli sprawozdanie z działalności Komisji Rady 
Miejskiej za 2022 r., a zaraz potem – jako uchwałę – plan pracy Rady 
Miejskiej w 2023 roku.
Po długiej dyskusji i wykreśleniu punktu o „kondygnacjach w stodo-
łach” radni przegłosowali uchwalę o Zwolnieniu z podatku od nierucho-
mości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie Gminy Andrychów.
Petycja w sprawie zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych 
sprowokowała kolejną długą dyskusję. Ale o tym piszemy obok 
w osobnym artykule.

Następny projekt uchwały dotyczył ustalenia wysokości opłat za korzy-
stanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przed-
szkolnym w Gminie Andrychów. Ze szczegółami tego projektu radnych 
zapoznał Andrzej Szafrański, dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty. 
Wszyscy radni głosowali za tą uchwałą.

Potem Rada wyraziła zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
na czas oznaczony z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmio-
tem jest miejsce pod gablotę ogłoszeniową w centrum miasta. Z jej 
części korzysta też Urząd Miasta. Projekt ten przedstawiła Barbara 
Krzyżak, kierowniczka Wydziału Geodezji i Gospodarki Nierucho-
mościami. Radni byli za.

W następnej części Rada Miejska przyjęła zmiany w budżecie gminy 
i uchwale budżetowej na 2022 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Andrychów na lata 2022-2032.

Najważniejszą częścią tej sesji było przyjęcie budżetu Gminy Andry-
chów na rok 2023. Zaczęto od przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Andrychów na lata 2023-2032.

Potem Skarbniczka Gminy Dorota Żywioł przedstawiła projekt bu-
dżetu Gminy Andrychów na 2023 rok i odczytała opinię Regionalnej 
Izby Obrachunkowej. Opinia ta jest pozytywna. O szczegółach budże-
tu pisaliśmy już w chwili, gdy ukazał się jego projekt – w pierwszych 
dniach listopada i przypomnieliśmy te plany w artykule zapowiada-
jącym bieżącą sesję. Jest on na naszej stronie internetowej.

Teraz zajmijmy się dyskusją. Rozpoczął ją radny Krzysztof Kubień, 
którego krytyczne argumenty ograniczyły się do dowcipnych cyta-
tów z filmu „Miś”. Potem radna Alicja Studniarz również wyraziła 
swoją krytyczną opinię na temat budżetu. Radni szczególnie krytyko-
wali inwestycje, ich zdaniem nieudane i „słomiane”. W odpowiedzi 
wiceburmistrz Mirosław Wasztyl przypomniał te naprawdę udane, 
a wcześniej krytykowane przez opozycję. Wskazując ile razy się myli-
li. Zaznaczył też, w jak trudnej sytuacji będzie realizowany ten budżet 
i złożył radnym życzenia, kładąc nacisk na zrozumienie sytuacji.

Koniec końców za budżetem było 11 radnych, dwoje było przeciw, 
a 7 wstrzymało się od głosu. Tym samym budżet został przyjęty. Na 
koniec przewodniczący Roman Babski złożył życzenia noworoczne 
wszystkim radnym oraz mieszkańcom całej gminy.

n

Jest budżet na rok 2023
Rada Miejska w Andrychowie przyjęła budżet Gminy Andrychów na następny rok. Stało się to na ostatniej w 2022 
roku sesji, 53 w tej kadencji. W porządku obrad przewidziano kilka równie ważnych punktów. Jednym z nich była 
rezolucja w sprawie ustalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
To apel do premiera RP w sprawie skrócenia okresu taryfowego. Niestety, Rada ją odrzuciła. Równie ważna oka-
zała się petycja o ewentualnym zakazie sprzedaży alkoholu nocą.
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Petycja sprowokowała gorącą dyskusję, a radni na początku byli moc-
no podzieleni w swoich opiniach. Jedni kategorycznie chcieli zakazu 
inni uważali, że to i tak nie odniesie większego skutku i trzeba po-
szukać innych rozwiązań, zwłaszcza w zakresie profilaktyki, a także 
utrzymania porządku.
Dlatego głos zabrali przedstawiciele służb porządkowych. Naj-
pierw Krzysztof Tokarz, komendant Straży Miejskiej szczegółowo 
opisał nie tylko sytuację, ale też działania strażników i policji oraz ich 
pozytywne skutki. Okazuje się, że to szeroki problem, a od początku 
grudnia – na wniosek mieszkańców – trwają na nowo zorganizowa-
ne akcje monitorowania miasta i sprawdzania miejsc zagrożonych 
a także młodych ludzi, którzy nie powinni nawet kupić alkoholu ze 
względu na wiek. Głos zabrał też policjant aspirant sztabowy Robert 
Rychlik, który potwierdził współpracę ze Strażą Miejską i jej wyniki. 
Potem poproszono Martę Kajzer kierowniczkę Działu Profilaktyki 
Środowiskowej w Ośrodku Pomocy Społecznej i przewodniczącą 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, aby 
odniosła się do petycji. Marta Kajzer całkowicie ją poparła, ale też 
przypomniała wszystkie działania, jakie Ośrodek i Komisja podejmu-
ją, rozwiała też sugestie kilku radnych, że pieniądze przekazywane 
gminie za pozwolenia sprzedaży alkoholu (to 1,2 mln złotych) są źle 
wydawane. Zaprzeczyła mówiąc, że kwoty te w całości wydawane są 
na profilaktykę – np. świetlicę środowiskową dla dziesiątków dzieci, 
na pomoc osobom chcącym wyjść z nałogu i akcje promujące trzeź-
wość, np. kierowców. Inaczej nie można wydawać tych kwot, bo to 
tzw. „pieniądze znaczone”. Marta Kajzer przypomniała, że Andry-
chów i jego profilaktyka przeciwdziałania problemom alkoholowym 
jest stawiany jako wzór w całej Małopolsce.
Wszyscy dyskutujący zgodzili się co do jednego, że nocne rajdy samo-
chodowe pod takimi sklepami, które nocami sprzedają alkohol, a tak-
że głośne burdy uliczne to ogromny problem dla osób mieszkających 
po sąsiedzku. Przypomniano też, że osobnym problemem jest spoży-
wanie alkoholu przez osoby młode, nawet uczniów szkół.
Radni zagłosowali za poparciem petycji. 17 radnych było za, jeden 
przeciw, a trzech się wstrzymało od głosu. Uchwała za poparciem pe-
tycji wchodzi w życie z dniem podjęcia, ale żeby jej skutki przełożyły 
się na konkretny zakaz potrzeba osobnej uchwały. Takiego projektu, 
jak na razie nie ma, więc nie ma też jeszcze takiego zakazu.
Czy radni pójdą „za ciosem” i w nowym roku wprowadzą taki zakaz? 
Zobaczymy.

n

Zakaz sprzedaży 
alkoholu nocą?
Rada Miejska 29 grudnia na sesji poparła petycję w sprawie 
zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Nie ozna-
cza to automatycznego zakazu, ale należy się spodziewać, 
że wkrótce pojawi się projekt uchwały wprowadzającej w ży-
cie zakaz handlu alkoholem w godzinach od 23 do 6 rano.

Kwota, którą zaproponował ZGK to nieco ponad milion złotych brut-
to. Do zadań tej należącej do gminy spółki należeć będzie m.in. bieżą-
ce utrzymanie dróg wraz z przystankami, w tym opróżnianie koszy. 
Ponadto Zakład będzie musiał utrzymywać w należytym stanie tere-
ny zielone oraz utwardzone, a także wywoził śmieci z miejsc publicz-
nych. Należąca do gminy firma zgodziła się m.in., by w przypadkach 
interwencyjnych reagować najpóźniej w ciągu godziny.                          jd

Utrzymanie czystości w 2023 roku
Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie będzie 
się zajmował w 2023 roku bieżącym utrzymaniem czy-
stości i porządku na terenie naszej gminy. To jedyna 
firma, która złożyła ofertę.

6 grudnia, w budynku Komisariatu Policji w Andrychowie odbyło się 
uroczyste przekazanie sprzętu biurowego, którego zakup był możli-
wy dzięki wsparciu gminy Wieprz i gminy Andrychów.
W wydarzeniu wzięli udział: Komendant Powiatowy Policji w Wado-
wicach mł. insp. Arkadiusz Śniadek, Komendant Komisariatu Policji 
w Andrychowie mł. insp. Sławomir Urbanowski, Burmistrz Andry-
chowa Tomasz Żak oraz Wójt Gminy Wieprz Małgorzata Chrapek. 
Na stan komisariatu trafiły m.in. latarki, niszczarki do papieru, ka-
mera wraz ze statywem, karta pamięci oraz dyski. Łączna wartość 
sprzętu to 14 500 złotych. Gmina Wieprz przekazała na ten cel 10 000 
złotych, natomiast Gmina Andrychów – 4 500 złotych.
Spotkanie było okazją do przekazania podziękowań za dotychczaso-
wą wieloletnią współpracę z miejscowym komisariatem Policji. - Ser-
decznie dziękujemy za okazane wsparcie! – przekazują policjanci w komu-
nikacie.

rf Fot. KPP w Wadowicach

Policjanci z nowym sprzętem
Gmina Wieprz i gmina Andrychów przekazały środki 
finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznacze-
niem na zakup nowego sprzętu dla policjantów z an-
drychowskiego komisariatu.

Placówka ta, to Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzie-
ży w Andrychowie. Przeznaczona ma być dla młodych pacjentów 
będących w kryzysie związanym ze skutkami pandemii. Jej siedzi-
ba znajdować się będzie w andrychowskim Wojewódzkim Szpitalu 
Psychiatrycznym. Władze wojewódzkie przekażą na ten cel w 2023 
roku 570 tysięcy złotych. WSP, przypomnijmy, jest lecznicą podległą 
małopolskiemu samorządowi. Z budżetu wojewódzkiego, „Psychia-
tryk” otrzyma w przyszłym roku ponad 2,4 mln złotych na rozwój 
i utrzymanie u siebie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej.

jd

Nowa placówka medyczna
Radni Sejmiku Samorządowego Województwa Małopol-
skiego uchwalili budżet na 2023 r. Znaleźliśmy w nim cieka-
wy zapis o nowo powstającym centrum w Andrychowie...
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Chcę być „Kobietą w podróży”
- z Małgorzatą Matusiak rozmawia Jadwiga Janus

1876 rok! Uczyńmy z tej daty kontekst naszej rozmowy. Osobiście, niezmiennie budzi mój podziw, że instytucja 
finansowa założona przez andrychowian dla andrychowian prawie półtora wieku temu wciąż istnieje (choć pod 
inna nazwą), i wciąż spełnia wyznaczone wtedy funkcje. 21 lat wydaje się być zaledwie cząstką prawie półtora-
wiekowej historii, zaś w życiu pojedynczego człowieka, to przecież szmat czasu. Z dniem 1 grudnia 2022 roku, 
dotychczasowa prezes zarządu ABS Banku – pani Małgorzata Matusiak przeszła na emeryturę. Zadzwoniłam 
i spytałam, czy „tygodnicę” tego zdarzenia możemy uczcić zimową herbatą i pogadać, niekoniecznie o pienią-
dzach, ale o ludziach, historii, o Andrychowie? - Zimowa herbata? To dobry pomysł! – odpowiedziała.
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Czwartek, 1 grudnia, był normalnym, roboczym dniem. Jeśli pierw-
szy raz od 21 lat nie trzeba poddać się rutynowym czynnościom, nie 
trzeba po prostu „iść do roboty”, to fakt ten raduje czy dezorientuje?
Gdybym miała zobrazować mój stan umysłu oraz emocje, jakie mi 
towarzyszyły w tych pierwszych dniach mojego pozazawodowego 
życia, to byłby to pociąg z zaciągniętym hamulcem. Czuję, że hamuje, 
ale jeszcze się toczy, Jeszcze myślami jestem na Krakowskiej 112, jesz-
cze rozwiązuję bankowe problemy, poszukuję rozwiązań i rozdzie-
lam zadania.
W prawie 150-letniej historii andrychowskiego Banku jest Pani jed-
ną z nielicznych kobiet, której powierzono zarządzanie tą instytu-
cją. Ktoś w tym maczał palce, czy tak zrządził los, że pochodząca 
z Myszkowa mieszkanka Kęt, znalazła się w środku swojego zawo-
dowego życia w Andrychowie?
Zapewne przeznaczeniu, które kieruje naszym życiem, pomógł ów-
czesny Prezes Pan Antoni Zadora, który zaprosił mnie do współpracy 
w 2001 roku i zaproponował pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu 
Banku Spółdzielczego w Andrychowie. Po przejściu Pana Prezesa 
Zadory na rentę chorobową Rada Nadzorcza Banku zaproponowała 
mi stanowisko Prezesa Zarządu Banku, które objęłam po uzyskaniu 
zgody Komisji Nadzoru Bankowego w 2007 r.
Kierowanie instytucją finansową obarczoną niezwykłą odpowie-
dzialnością, biurokracją, przepisami zmieniającymi się niemal 
z prędkością światła, nieustającymi kontrolami, do tego kojarzoną 
z „banksterami”, wydaje się bardzo stresogennym i heroicznym 
zajęciem. Niemniej zaryzykuję pytanie o Pani osobiste powody do 
zawodowej satysfakcji?
Jeżeli miarą satysfakcji zawodowej jest wzrost skali działalności insty-
tucji, którą się kieruje, jej wielkość, to niewątpliwie można mieć po-
wód do satysfakcji.
W 2001 roku suma bilansowa* Banku wynosiła ok. 59 mln pln, na ko-
niec listopada 2022 r. ponad 690 mln. Również w tym czasie przepro-
wadziliśmy fuzje z dwoma bankami spółdzielczymi: w Oświęcimiu 
i w Wilamowicach.
Jeżeli miarą tejże satysfakcji, o którą pani pyta, jest liczba ok. 300 osób, 
związanych z tą instytucją stosunkiem pracy w dłuższym lub krót-
szym okresie;
- jeżeli miarą tej satysfakcji jest udział w finansowaniu i powstaniu 
wielu wspaniałych przedsięwzięć: firm, domów, nie tylko na terenie 
Miasta i Gminy Andrychów, ale także woj. małopolskiego i śląskiego;
- jeżeli miarą sukcesu jest wyczuwalny szacunek do naszej pracy ze 
strony większości naszych Klientów… to czuję się szczęśliwa i speł-
niona.
Zrobiłam, co mogłam i ile mogłam.
Myślę, że powodem do satysfakcji jest w ogóle  fakt kontynuacji 
działalności tej historycznej instytucji. Przecież, w latach 1989-2011 
upadło łącznie 138 banków, przy czym aż 132 z nich było bankami 
spółdzielczymi*.  
Banki Spółdzielcze upadały z różnych przyczyn, głównie ze względu 
na nieprzygotowanie się do funkcjonowania w zmienionym otocze-
niu gospodarki rynkowej. Rzadziej z powodu błędów w zarządzaniu 
czy niegospodarności.
Kiedy w 2007 roku objęłam funkcję Prezesa Banku Spółdzielczego w An-
drychowie, pierwsze założenie jakie sobie przyjęłam, brzmiało - muszę 
tak pracować, aby w czasie tej mojej kadencji, nic złego tutaj się nie po-
działo. Przez wszystkie dni mojej pracy w Banku, towarzyszył mi ciężar 
odpowiedzialności za utrzymanie tej instytucji w przestrzeni historycz-
nej, w której powierzono mi pełnienie zaszczytnej funkcji Prezesa.
Z szacunku dla tych, którzy stworzyli ten Bank i prowadzili przez 
prawie 150 lat, nie mogłam tego zepsuć, zaprzepaścić. A satysfakcja? 
Powoli dociera do mnie, że się udało i to jest naprawdę miłe uczucie.
A czy jest coś, czego się nie udało zrealizować?
Jeff Bezos, właściciel Amazona, jest zdania, że ludzie na starość żałują 
raczej rzeczy, których nie zrobili, niż tych, które zrobić próbowali, ale 
im się nie udało. Jest coś na rzeczy. Moje niezrealizowane marzenie, 
to remont kamienicy przy Krakowskiej 112 w Andrychowie, w której 
ma siedzibę Centrala ABS Banku Spółdzielczego. Mam nadzieję, że to 
moje marzenie zrealizuje mój następca.

Mam wrażenie, że ten ponaddwudziestoletni związek był związkiem 
nie tylko z firmą, ale też z naszym miastem i jego mieszkańcami.
Mocno przywiązuję się do miejsc i ludzi, wśród których żyję. 
W Andrychów wsiąkałam kropla po kropli. Tu spędziłam większość 
mojego czasu w ciągu tych 21 lat. Tu poznałam wiele wspaniałych 
osób: samorządowców, ludzi z ponadnormatywną aktywnością spo-
łeczną, pasjonatów pozytywnie zakręconych. W tym mieście robiłam 
codzienne zakupy, korzystałam z wielu usług m.in. Pani Ani, świetnej 
krawcowej, szewca, pralni chemicznej. Byłam cichą wielbicielką Pana 
naprawiającego parasolki. W Księgarni Marczyńskiego zaopatrywa-
łam się w książki… Ci ludzie i te miejsca, w których ich spotkałam na 
zawsze zostaną w mojej pamięci.
Wróćmy do wspomnianego przez Panią szacunku. Okazywanie go 
w stosunku do instytucji finansowej to raczej precedens. Wydaje mi 
się, że jego źródłem może być m.in. rozmowa. Wiem, że w ABS Ban-
ku, gdy pojawiają się problemy ze spłatą zadłużenia, rozmawia się 
z klientem. Czy w ogóle dopuszczalne jest w instytucji finansowej, 
by wyjść z urzędniczej skóry? By wysłuchać, zaufać, zaradzić? Gdy-
by spisać te ludzkie historie, które w czasie Pani kadencji znalazły 
szczęśliwe zakończenie, jak wiele by ich było?
W urzędniczej skórze się nie rodzimy, a raczej ją przywdziewamy 
w związku z funkcją, jaką pełnimy i odpowiedzialnością – w na-
szym przypadku za powierzone pieniądze. W banku pracują ludzie 
świadomi złożoności i nieprzewidywalności ludzkiego losu. W trud- W trud-
nych sytuacjach, kiedy pojawiają się kłopoty z obsługą zobowiązań, 
kierujemy się zasadą, że wysłuchać należy zawsze, zaufać często 
i próbować zaradzić. W moim „bankowym życiu” zaufanie i wycią-
gnięta ręka zaowocowała wyjściem z trudnej sytuacji wielokrotnie.
W ostatnich dniach listopada, wieść o tym, że odchodzi Pani na 
emeryturę, rozeszła się po Andrychowie lotem błyskawicy. Chciała 
Pani odejść po cichu. Udało się?
Nie. Nie udało się. Od trzech lat podejmowałam próby zakończenia 
etapu życia zawodowego. Do tej decyzji skłonił mnie stan mojego zdro-
wia. Pandemia a następnie konflikt zbrojny na naszej wschodniej grani-
cy, przesunęły moją decyzję o zakończeniu pracy. Przecież w trudnych 
sytuacjach kapitan nie powinien zostawiać swojej załogi. Oswoiliśmy 
się już trochę z tymi wydarzeniami, więc poprosiłam Radę Nadzor-
czą o przyjęcie mojej rezygnacji. Choć nie ukrywam, że emocjonalnie 
był to dla mnie trudny czas. Nie chciałam robić wokół mojego odejścia 
hałasu. Ale rozdzwoniły się telefony, pojawiły pytania, wizyty przed-
stawicieli różnych organizacji, instytucji, Klientów. Usłyszałam w tych 
dniach wiele ciepłych słów wsparcia, cennych wskazówek. Doświad-
czyłam życzliwości niejednokrotnie graniczącej z serdecznością. Za to 
Wszystkim Państwu i każdemu z osobna z całego serca dziękuję.
 Pani Prezes, przecież Pani zamysł był z gruntu skazany na niepowo-
dzenie. Bo te dziesiątki rozmaitych lokalnych stowarzyszeń, organi-
zacji, instytucji czuło się w powinności wyrazić Pani wdzięczność za 
wierność misji, jaką wyznaczyli sobie założyciele andrychowskie-
go Banku w 1876 roku, wspierając pierwszą dotacją Dom Ubogich 
przy ul. Floriańskiej. Jeśli dobrze policzyłam, w Andrychowie ma 
swoje siedziby sześć banków. Ale działacze społeczni i instytucjo-
nalni, ludzie – jak Pani ich nazwała – pozytywnie zakręceni – będąc 
w finansowej potrzebie, kierowali swe kroki do tego jednego, jakby 
mieli pewność, że w czynieniu rzeczy ważnych i dobrych dla lokal-
nej społeczności znajdą tam partnera. Ni mniej, ni więcej znaczy to 
Pani Prezes, że misja została wykonana…
Pozostaje mi, w imieniu andrychowian, serdecznie Pani za to po-
dziękować. Chcę też życzyć skutecznego skierowania pociągu, 
o którym Pani wspomniała, na inne tory, wiodące ku nowym teryto-
riom; ciekawszym i bardziej ekscytującym od „bankowego życia”.
Dziękuję za życzenia, które pięknie wpisują się w moje marzenia do 
realizacji. Chcę być „Kobietą w podróży” i zwiedzać te nowe teryto-
ria. A trzymając się konwencji podróży i przekierowywania pociągu, 
mam też w sobie dużo pokory, co do moich możliwości w tym zakre-
sie, o których tak pięknie śpiewa Renata Przemyk: Przecież to nie Ty 
rozkładasz te tory. Nie masz na to wpływu gdzie ich koniec. Myślisz, jestem 
Bóg wie jak wyjątkowy. Ale mylisz się.
Do zobaczenia w pozazawodowym życiu.
*łączna wielkość aktywów banku
*za www.bankier.pl
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Polityczny spór
Posiedzenie zaczęło się od polemik w sprawie dwóch projektów 
uchwał dotyczących dzieci chorych na SMA (rdzeniowy zanik mię-
śni). Wpłynęły dwa konkurencyjne projekty. Pierwszy – klubu Wspól-
na Małopolska będący apelem do władz centralnych o pomoc dla 
wszystkich cierpiących oraz niedzielenie ich na zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych do terapii. Drugi – będący reakcją na ten 
pierwszy – klubu Prawa i Sprawiedliwości, by oddać diety lub ich 
części na rzecz chorych i wyrażający wdzięczność polskiemu rządowi. 
Ostatecznie m.in. na wniosek Tadeusza Sabata (PSL), chcącego, aby 
podobne uchwały były bardziej doprecyzowane, nie wprowadzono 
projektów do porządku sesji. Nie da się ukryć, że całość sporu ma pod-
tekst polityczny. Jedna z grup radnych krytykuje bowiem rząd, a dru-
ga go chwali. Zakończyło się to swoistym kompromisem.
Inwestycje Wód Polskich
Sprawozdanie za ubiegły rok z dokonań Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie złożyła dyrektor Zlewni Żywiec Maria 
Wisińska – Kurz. Z akcentów związanych z gminą Andrychów od-
notujmy prace porządkowe na Wieprzówce. Udrożniono też potok 
w okolicy Pańskiej Góry na odcinku ponad 600 metrów. Uregulowa-
no także na niewielkim odcinku potok w Inwałdzie, zasypując wy-
rwę. Nakłady inwestycyjno – naprawcze w powiecie wadowickim 
wyniosły ponad 1,6 mln złotych.
Jest zapowiedź dalszych działań. W naszej gminie mają być prze-
prowadzone prace m.in. w Targanicach i Inwałdzie, ale wszystko 
uzależnione będzie od przyznanych środków finansowych. Wice-
przewodniczący Rady Powiatu Adam Kubik, reprezentujący gminę 
Andrychów, stwierdził, iż w poprzednich latach na Andrychowsz-
czyźnie działo się więcej. Upomniał się o Rzyki – Mydlarze, gdzie 
występuje zagrożenie powodziowe. W odpowiedzi usłyszał, że teren 
ten jest dozorowany i problem będzie poddany dalszym analizom.
Powiatowa darowizna dla Gminy Andrychów
Należące niegdyś do powiatu, a obecnie do naszej gminy ulice Da-
szyńskiego, Aleja Wietrznego, Legionów, Grunwaldzka i Głowackie-

Powiatowe obrady: 
Darowizna dla gminy, mało inwestycji przy potokach
W grudniu odbyły się dwie sesje Rady Powiatu w Wa-
dowicach. Podczas posiedzenia 8 grudnia nie zabra-
kło kilku akcentów związanych z gminą Andrychów. 

Opowiedziała m.in. o budowie hali sportowej przy andrychowskim Li-
ceum Ogólnokształcącym. Rozpoczęta już inwestycja będzie kosztować 
15 mln. 800 tys. zł. Jest na to dofinansowanie ze środków Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej (3 mln zł), z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych (4,5 mln zł), Polskiego Ładu (2,5 mln zł). Na razie wydano 
ponad 4 mln złotych. Przy liceum przebudowano też schody wejściowe, 
co kosztowało 185 tys. zł. Starosta obszernie informował też o drogach 
i chodnikach. W naszej gminie była to budowa chodnika w Sułkowicach-
-Bolęcinie. Jeśli chodzi o plany, to w Andrychowie będzie przebudowana 
ulica Lenartowicza, dofinansowana kwotą niespełna 19,3 mln zł.
Uchwalony (jednogłośnie!) budżet jest dość ambitny pod względem 
inwestycji. Władze powiatowe przewidziały ambitne tempo realizacji 
inwestycji. Zaplanowano na nie bowiem aż ponad 54 miliony złotych 
wobec ogółem ponad 200 milionów wydatków ogółem. To oznacza 27 
proc. środków finansowych zarezerwowanych na rozwój powiatu. Nie-

mały udział w inwestycjach będzie miała gmina Andrychów. To m.in. 
wspomniana modernizacja ulicy Lenartowicza, budowa sali przy Liceum 
Ogólnokształcącym, a także przygotowania (dokumentacja) do przebu-
dowy ulicy Bielskiej w Roczynach. Zastrzyku pieniędzy (ponad milion 
złotych) może się spodziewać Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego czyli „Kotarbin” na rozwój szkolnictwa zawodowego. 
Sesja była też okazją do uchwalenia harmonogramu dyżurów aptek 
w roku 2023. Które apteki w poszczególnych terminach pełnią takie dy-
żury dla mieszkańców gminy Andrychów, publikujemy na bieżąco na 
naszej stronie internetowej.
Sesja zakończyła się życzeniami świątecznymi i noworocznymi dla 
mieszkańców powiatu, w tym także dla nieobecnej, chorującej wicesta-
rosty Beaty Smolec. A sobie radni życzyli, by sesje nadal odbywały się 
w spokojnej atmosferze.

jd

Radni powiatowi jednogłośnie za budżetem
22 grudnia odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Powiatu w Wadowicach. Najważniejszym punktem obrad było 
uchwalenie budżetu. Nim doszło do głosowań kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Alina Wolas mówiła 
o inwestycjach powiatowych tak realizowanych jak i planowanych. Zaczęła od przedsięwzięć związanych z edukacją. 

go nadal są w części położone na działkach powiatowych. To zmieni się od stycznia 2023 
roku. Radni powiatowi na wniosek andrychowskich władz przegłosowali (jednogłośnie)
dokonanie na rzecz Gminy Andrychów darowizny w postaci tych terenów położonych 
pod jezdniami.
Ile za usunięcie pojazdu?
Radni powiatowi ustalili wysokość opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywa-
nie na parkingu strzeżonym. Przykładowo za usunięcie źle zaparkowanego roweru czy 
motoroweru trzeba będzie zapłacić od 1 stycznia 144 zł, za motocykl odpowiednio 281 
zł, a za samochód do 3,5 ton – 606 zł. Pełną tabelę opłat z fragmentem uchwały publi-
kujemy powyżej. Ponadto na sesji wysłuchano m.in. Powiatowego Lekarza Weterynarii 
Wojciecha Wójcika, składającego sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa sanitarno-we-
terynaryjnego w 2021 roku. Omawiano także sytuację w zakresie ochrony środowiska 
w ostatnich dwóch latach. Przyjęto uchwałę „Program Ochrony Środowiska na lata 
2023 – 2030”.

jd
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- Nasze Szkolne Koło Caritas w zorganizowanej, 
w sklepach Społem PSS w Andrychowie zbiórce, 
zebrało 833 kg żywności. Paczki żywnościowe 
zostały przekazane najbardziej potrzebującym 
rodzinom z terenu naszej gminy. Bardzo dzięku-
jemy Darczyńcom za ofiarność, a naszym Wolon-
tariuszom – Młodzieży i Nauczycielom – za Wa-
sze gorące serca. Cieszymy się bardzo, że zawsze 
możemy na Was liczyć! – czytamy na stronie 
CKZiU.
Organizatorzy Edyta Zwieńczak, Ks. Woj-
ciech Medwid, Katarzyna Kocemba, Krysty-
na Pyzio oraz Małgorzata Majdak

Oprac. p Źródło: CKZiU w Andrychowie

833 kg w Świątecznej 
Zbiórce Żywności

W dniach 2 i 3 grudnia br. wolon-
tariusze Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego w Andry-
chowie brali udział w Świątecznej 
Zbiórce Żywności TAK POMAGAM 
organizowanej przez Caritas Diece-
zji Bielsko-Żywieckiej.

Każdy stypendysta otrzymuje 300 zł miesięcznie przez dziesięć miesięcy. Nagrodzeni z andry-
chowskiego „Kotarbina” to: Anita Bajgrowicz, Patrycja Biczak, Agnieszka Bizoń, Agnieszka 
Chmiel, Wiktor Fąferko, Dominika Góra, Anna Graca, Wiktoria Kapela, Milena Koczur, 
Konrad Koniarz, Patrycja Konior, Justyna Kożuch, Emilia Kręcioch, Martyna Legień, Jakub 
Majdak, Emilia Mazgaj, Patrycja Micorek, Angelika Młodzik, Jakub Mydlarz, Oliwia Rus, 
Jakub Seneszyn oraz Martyna Wrona. 
Uczniowie z CKZiU w Andrychowie zostali wyróżnieni za osiągnięcia w ramach realizowa-
nego w tej placówce programu kształcenia zawodowego. Stypendia wręczył starosta Euge-
niusz Kurdas w asyście członka Zarządu powiatu w Wadowicach Marka Ciepłego.

jd Fot. Starostwo Powiatowe w Wadowicach  

Szkolnictwo zawodowe: Stypendia dla uczniów

63 uczniów z andrychowskiego, kalwaryjskiego oraz dwóch wadowickich 
centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego otrzymało stypendia sa-
morządu powiatowego. Sporo wyróżnionych, to młodzież z „Kotarbina”.

Stypendyści z „Kotarbina” wraz z opiekunami i starostą, tuż po odebraniu stypendiów

Książeczka nosi tytuł „Mama na biegunach”, 
to nawiązanie z jednej strony do choroby, 
a z drugiej do blasków i cieni macierzyństwa. 
Bohaterką jest jej córka Magda, dziewczynka 
mądra, cechująca się ciekawymi obserwacja-
mi świata, ale też celnie ripostująca, potrafią-
ca wymyślać fajne powiedzonka. Ilustrację 
okładki publikacji wykonała Ewelina Prus-
-Bizoń. Całość wydano dzięki Stypendium 
Kulturalnemu Gminy Andrychów. Zofia Ko-
czur była bohaterką jednego z tekstów w No-
winach Andrychowskich (wyd. kwietniowe 
2022 r,) z cyklu poświęconego osobom z nie-
pełnosprawnościami.

jd

Ukazała się 
„Mama na biegunach”
Wychowuje z mężem trójkę dzieci, 
cierpi na chorobę dwubiegunową, 
ale mimo przeciwności losu prowa-
dzi aktywne życie. To Zofia Koczur, 
która właśnie wydała swoją kolejną 
publikację.

Książka która boli, łamie serce. Ale też uświadamia wielu z nas, 
że to nie pieniądze czy wygodne życie są najważniejsze – a zdro-
wie i to, by mieć obok siebie kogoś bliskiego, na kogo możemy 
liczyć. Kto nas wesprze i nam pomoże. Nawet na odległość. Na-
wet jedynie dobrym słowem i daniem możliwości wygadania się 
– czytamy w recenzji książki na facebook.com/dziecio-
czytanie
Anna Onichimowska to autorka książek dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych oraz scenariuszy radiowych, telewizyj-
nych i filmowych. Twórcą ilustracji jest Natalia Harań-
czyk – andrychowianka!
Pani Natalia ukończyła wydział Biologii na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim oraz Studium Graficzne. Przez kilka 
lat pracowała jako nauczycielka w SP 4 w Andrychowie. 
Jako ilustratorka debiutowała serią o przygodach Arsène 
Lupin. Od dziecka kochała tworzyć i pozostała wierna 
swojej pasji. Zapraszamy do lektury „Listów od Jaśka”.

ap Fot. okładka Wydawnictwo TANDEM

Z andrychowskim akcentem
„Listy od Jaśka” autorstwa Anny Onichimowskiej z ilustracjami Natalii Ha-
rańczyk zostały nominowane do prestiżowej nagrody. Ta książka nikogo 
nie pozostawi obojętnym. Książka, która momentami szokuje, innym ra-
zem wzrusza, a jeszcze innym wkurza – tym, co w tak młodym wieku spo-
tyka głównego bohatera.
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Klub będzie działał w Andrycho-
wie na ul. Lenartowicza 7 (Świetlica 
Andrychowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej) w ustalonych termi- w ustalonych termi-
nach podanych do publicznej wia-
domości. Projekt  skierowany jest do  
mieszkańców miasta i gminy Andry-
chów w wieku 60+, w tym członków 
Stowarzyszenia „Uniwersytet Trze-
ciego Wieku w  Andrychowie.
Celem projektu jest upowszechnianie 
i rozwijanie cyfrowych kompetencji 
seniorów, poprzez zapoznanie ich 
z dobrodziejstwami internetu  oraz 
doskonaleniem  praktycznych  umie-
jętności  bezpiecznego korzystania 
z niego. Wszyscy  obywatele w dzi-
siejszej rzeczywistości powinni  być 
przygotowani  do załatwiania spraw 
obywatelskich poprzez  internet . 
Tą drogą można  wyrobić dokument, 
rejestrować się w różnych Urzędach 
Państwowych, placówkach 
medycznych, załatwić wiele spraw 
w  ZUS czy Urzędzie Skarbowym.
Media cyfrowe dają wiele możliwo-
ści w zakresie e-komunikacji  oraz  
e-rozrywki. Także z tymi obszarami 
chcemy zapoznać uczestników  za-
jęć.  Projekt  zakłada również  zaję-
cia z rozwijania  umysłu  w oparciu 
o stosowny program komputerowy.
W Mobilnym Cyfrowym  Klubie 
Seniora,  po wcześniejszej eduka-
cji, seniorzy będą mogli realizować 
swoje e-potrzeby. Liczymy, że re-
alizując program, pomożemy człon-
kom UTW oraz innym  seniorom, 
pozbyć się  poczucia wyizolowania 
i wykluczenia ze względu na braki w  
umiejętnościach cyfrowych.

UTW w Andrychowie

Mobilny cyfrowy 
Klub Seniora
Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Andrychowie pozyskał dofi-
nansowanie na projekt MOBILNY 
CYFROWY KLUB SENIORA w AN-
DRYCHOWIE. W wyniku rozstrzy-
gnięcia konkursu Cyfrowe Kluby 
Seniorów Ministerstwo Cyfryza-
cji przyznało dofinansowanie do 
złożonego przez nas projektu 
w kwocie 18.226,52 złotych na 
wyposażenie stanowisk pracy 
w sprzęt cyfrowy w postaci czte-
rech laptopów i dwóch tabletów.

Stypendium przyznaje się uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym 
najwyższą w danej szkole średnią ocen lub są wyjątkowo uzdolnieni w co najmniej jednej z dziedzin 
wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej 
dobre. Stypendium wypłacane jest ze środków budżetu państwa. 
Wyróżnieni z andrychowskich szkół to: Agnieszka Chmiel, Emilia Kręcioch – obie z Technikum Nr 
1 (CKZiU w Andrychowie „Kotarbin”), Natalia Leśniak, Agnieszka Pawińska – Technikum nr 2 (Ze-
spół Szkół Nr 2 w Andrychowie „Bawełnianka”), Wiktoria Pilarz – Niepubliczne Technikum (ZDZ 
w Andrychowie), Mateusz Szwed i Martyna Żywioł – I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodow-
skiej-Curie w Andrychowie.
Stypendia wręczały wicekurator oświaty w Krakowie Kalina Cimer oraz przewodniczaca Rady Po-
wiatu w Wadowicach Zofia Kaczyńska.

Oprac. jd  Fot. Starostwo Powiatowe w Wadowicach   

Uczniowskie stypendia od premiera

21 uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wadowickiego znalazło 
się w gronie tegorocznych stypendystów Prezesa Rady Ministrów. W tym gronie 
nie zabrakło młodzieży z Andrychowa.

REKLAMA
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Muzyka towarzyszyła mu od dzieciństwa. Tata Fran-
ciszek grał na instrumentach, mama Stefania pięknie 
śpiewała. Nic więc dziwnego, że on jak i pięciu braci 
też opanowywali muzyczną sztukę. Wszystko zaczęło 
się od prostych instrumentów. - W dzieciństwie, podczas pa-
sania krów w górach, w stronach ojca pochodzącego ze Strysza-
wy graliśmy na piszczałkach – mówi Stanisław Hutniczak. 
- Ja tego dokładnie nie pamiętam, ale wspominał nam 
o tym tata. Takie piszczałeczki można było ku-
pić na odpustach i grało się na nich bardzo 
dobrze. Potem tata kupił sobie klarnet. No 
to najpierw starszy brat Janek, już nieży-
jący, trochę na nim próbował grać. Potem 
drugi brat Kazek, a ja na początku do tego 
się nie paliłem, ale w końcu też na nim 
zagrałem. 

Na początku nie przechodził żad-
nej muzycznej edukacji. Był kom-
pletnym samoukiem, grającym nie 
z nut a ze słuchu. Nikt mu nie po-
kazał gdzie i jak co należy użyć. 
Prawdziwy talent pokazał, gdy 
dostał od ojca w prezencie akorde-
on. - Mnie tak wcześniej ciągnęło do 
instrumentów klawiszowych – wspo-
mina targaniczanin. - Jak byłem mi-
nistrantem, a gdy organista poszedł do 
domu to sobie pograłem na fisharmonii. 
Ojciec z uznaniem mówił o jego 
grze na podarowanym akordeonie. 
A pierwszą zagraną melodią była 
„Serdeczna Matka”, oczywiście ze 
słuchu, znana mu z nabożeństw. Przy 
nim, ale samodzielnie na tym instru-
mencie oraz kupionej także guzikówce 
uczył się grać brat Marian nazywany po-
pularnie Mańkiem, późniejszy akordeonista 
Kapeli „Wujka Jaśka”, w której spędził aż 
do śmierci dwadzieścia lat. Nut uczył się ze 
specjalnych książeczek dla samouków. Na-
tomiast Stanisław poszedł nieco inną drogą. 
Jako piętnastolatek wstąpił do parafialnego 
chóru w Targanicach, po tym jak wypatrzył 
go, a właściwie wysłuchał organista podczas 
kolędowania po domach z księdzem. Śpiewał 
tam aż do rozwiązania tej grupy śpiewaczej. 
Gdy robił pierwsze kroki w chórze zaczął też 
próbować swych sił w orkiestrze AZPB (dziś 
orkiestra „Andropol”), której grającym na te-
norze członkiem pozostaje do dziś. Tam prze-
szedł trzyletni kurs nauki na instrumencie. Na 
przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesią-

Muzykujący radny: 55 lat w orkiestrze!
Targaniczanin Stanisław Hutniczak reprezentuje gminę Andrychów w Radzie Powiatu. Można go jednak spotkać 
nie tylko na sali obrad samorządowego gremium, ale również, a może nawet przede wszystkim, na salach kon-
certowych czy innych podobnych arenach, i to bynajmniej nie wśród publiczności, lecz w gronie artystów.

tych ubiegłego stulecia było aż trzydziestu mło-
dych czy początkujących muzyków. Stu, a nawet 
więcej liczyła cała orkiestra. Nawet powołanie do 

wojska na dwa lata nie przeszkodziło dalszej grze 
Stanisławowi Hutniczakowi. Wraz z kilkoma inny-

mi utalentowanymi chłopakami z naszego terenu 
trafił do Orkiestry Garnizonowej w Tarnowie. Byli 
„wyłowieni” przez pochodzącego z Sułkowic Kazi-

mierza Płonkę, zawodowego wojskowego muzyka 
z tarnowskiego garnizonu. Co ciekawe, także 

przedstawiciele OSP w Roczynach namówili 
go do gry w ich orkiestrze dętej. Tym 

sposobem należy do dwóch takich 
zespołów z gminy Andrychów. 

Panu Stanisławowi zdarza-
ło się sporadycznie grywać 
na weselach. W 2023 roku, 
we wrześniu targaniczanin 
będzie obchodził jubileusz 
55-lecia gry w orkiestrze 

„Andropol”. W zespole z Ro-
czyn jest od 28 lat.

I jeszcze ciekawostka z dawnych 
lat. Ze Stanisławem Kurzyńcem, 

skrzypkiem, i dwoma braćmi stwo-
rzyli nieformalny zespól, który sponta-

nicznie odwiedzał znajomych i sąsiadów 
z okazji imienin czy innych uroczystości. 
Pan Stanisław siadał wtedy przy perku-
sji. Któryż to już jego instrument! Gra-
no i śpiewano, bawiono się. Podobne 
zwyczaje międzysąsiedzkie już zaginęły. 
W Targanicach zawiązano zespół pieśni 
i tańca pod kierunkiem nieżyjącego Jana 
Fujawy. W kapeli grał nasz rozmówca. 
Niestety, cała ta grupa nie przetrwała. 

Odchodzili najlepsi nie było utalentowa-
nych następców. Dlatego pan Stanisław 

bardzo ciepło wypowiada się o istniejącym  
Zespole Pieśni i Tańca „Andrychów”, który kulty-
wuje tradycje i dysponuje dobrym składem. Targani-

czanin z łezką w oku wspomina dawne zespoły dęte. 
Nie ukrywa, że nie podoba mu się ich dzisiejszy roz-

wój w kierunku rozrywki. Przy okazji cytuje powiedze-
nie byłego kapelmistrza z Roczyn Adama Barana, który 
stwierdził, iż „Trudniej jest zagrać łatwą rzecz ładnie niż 

trudną rzecz dobrze”. Pewna epoka odchodzi. Mimo 
to, na ile starczy sił, będzie się nasz radny powiato-

wy starał nadal grać. 

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga
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Jest to impreza cykliczna, tradycyjnie organizowana w przededniu 
Świąt Bożego Narodzenia. Biesiada to doskonała okazja, aby podzię-
kować wszystkim Gospodyniom za pracę na rzecz Stowarzyszenia. 
Spotkanie poprowadziła prezes Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich 
w Andrychowie – Czesława Wojewodzic.
Podczas imprezy uczczono minutą ciszy Gospodynie, których za-
brakło w tym roku. Dodatkowo uhonorowano Gosposie zasłużone 
w działalności na rzecz swoich Kół. Każdej z nich wręczono pamiąt-
kowy dyplom oraz upominek. Wszystkim seniorkom podziękowa-
nia za pracę oraz świąteczne życzenia złożył burmistrz Tomasz Żak. 
Uroczystemu spotkaniu towarzyszyła wystawa rękodzieła autorstwa 
utalentowanych Pań. Można było nabyć także pięknie wydaną pu-
blikację „Przepisy gospodyń”, która powstała dzięki wsparciu samo-
rządów: wojewódzkiego w Krakowie, powiatowego w Wadowicach 
i gminnego w Andrychowie. Imprezę uświetniły występy artystycz-
ne: zespołu Kotlina oraz dzieci z Sułkowic-Bolęciny.

Wśród zaproszonych znaleźli się m.in.: burmistrz Tomasz Żak, dy-
rektor biura burmistrza Agnieszka Gierszewska, prezes Spółdzielni 
WIZAN Jerzy Chylewski oraz powiatowi i andrychowscy radni.

ap Fot. Anna Piotrowska

Świąteczne spotkanie Seniorek
10 grudnia w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich zorganizowało Biesia-
dę Seniorek i Działaczek Kół Gospodyń Wiejskich. 

Było o teatrze, o „Płatonowie”, o filmach „Wielki Szu” i „Magnat”, o marynarce za-
kupionej za honorarium uzyskane za rolę w Danii, o rozrzucaniu pieniędzy z bal-
konu.
Polubiłem jego dowcipny, czasem cyniczny, ale bardzo przyjazny w stosunku do 
publiczności, sposób opowiadania.  
W 2001 roku spotkaliśmy się w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie przy 
okazji premiery książki „Między Niebem a Ziemią”. Była to korespondencja Jana 
Nowickiego z Ziemi z Piotrem Skrzyneckim z Nieba. I tu  całkowite zaskoczenie: 
Jan Nowicki przyjechał nie tylko z Sebastianem L. Kudasem – autorem ilustracji do 
książki, ale również z Mártą Mészáros i… pieskiem. Piękne, wzruszające spotkanie.
10 lat później odbył się w Andrychowie, opracowany i wyreżyserowany przez Jana 
Nowickiego, spektakl-misterium „Z obłoków na ziemię”. Wystąpili: zespół „De 
Profundis” (Marek Stryszowski – saksofony, flet, śpiew, Cezary Chmiel – synteza-
tory, Krzysztof Boczoń – kontrabas) i Jan Nowicki – słowo. Tematem spektaklu była 
rozmowa z Panem Bogiem o przemijaniu, prawdzie, miłości, miłosierdziu i wierze. 
Ogromny ładunek emocji. Do dzisiaj pamiętam recytowaną przez Jana Nowickiego 
modlitwę „Ojcze nasz”, aż ciarki przechodziły po plecach. Później rozmawialiśmy 
jeszcze o jego najnowszej książce „Droga do domu”. Była miła atmosfera, uśmiechy 
i pamiątkowe zdjęcia.

Wspomnienie: Jan Nowicki – nieobecny Płatonow
Zaczęło się od „Płatonowa” w Starym Teatrze w Krakowie. Dzięki Janowi Nowickiemu miałem okazję uczestniczyć 
w próbie do tego spektaklu w reżyserii Filipa Bajona. Jan Nowicki był centralną postacią tej inscenizacji, wokół 
niego kręciła się cała akcja. Premiera miała miejsce 1. stycznia 1988 roku, a już 22 marca odbyło się w Klubie ASM 
w Andrychowie spotkanie organizowane przez Koło PTTK „Chałupa”.

Teraz oglądałem „Płatonowa” w reżyserii Małgorzaty 
Bogajewskiej w Teatrze Śląskim w Katowicach. W tym 
spektaklu Płatonow ma przyjść, nie przychodzi, ale cią-
gle się o nim mówi i na niego się czeka. Powracałem my-
ślami do Jana Nowickiego. Nieobecny Płatonow.  

Zbigniew Przybyłowicz 
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 - Spytałam się: „Małgosiu (to wspomniana córka dop. JD), co chcesz, co ci 
posłać, bo nie chce wysyłać jakiś niepotrzebnych głupot” - relacjonuje Lucyna 
Szymik. - Poprosiła, żeby wysłać kiełbaski, po prostu polskie wyroby świątecz-
ne. Oszczędzaliśmy trochę z małżonkiem, żeby taką paczkę przygotować. Doda-
liśmy jeszcze troszkę prezentów, troszkę słodyczy. Paczka została nadana 16 
listopada w punkcie w centrum Andrychowa. Doręczeniem miała zająć 
się firma kurierska. Osoba, które przyjmowała pakunek deklarowała, 
że będzie on dostarczony w ciągu czterech, pięciu dni. Opłata wyniosła 
149 złotych, bo paczka była niemała. Córka pani Lucyny otrzymała we 
Włoszech informację, iż otrzyma przesyłkę 21 listopada. Kilka dni po 
tym terminie nic nie dotarło. Córka zaczęła zatem wydzwaniać z Włoch 
do mamy, a potem interweniować. - We Włoszech powiedzieli córce, że 
paczka była uszkodzona i odesłano ją do Polski – mówi Lucyna Szymik. - Do-
stałam w końcu SMS-a, że paczka jest na sortowni w Czechowicach-Dziedzi-
cach. Jakby tego było mało andrychowianka dostała kolejną wiadomość 
tekstową, że trzeba dopłacić 2 złote za nadwagę. Stało się zatem to, 
przed czym przestrzega policja. Podobne SMS-y otrzymuje od naciąga-
czy wiele innych osób, by dobrać się do kont swoich ofiar. Szczęśliwie 
pani Lucyna na to nie zareagowała. Skończyło się to na złożeniu rekla-
macji do firmy kurierskiej. Tyle tylko, że kosztuje ta cała spraw sporo 
nerwów, a córka we Włoszech musiała obejść się smakiem. Proces 
reklamacji trwa do miesiąca. W związku z tym zwróciliśmy się o ko-
mentarz do powiatowego rzecznika konsumentów o komentarz w tej 
sprawie. Otrzymaliśmy go na piśmie i przytaczamy w całości poniżej.

jd

Dokonując analizy zdarzenia według opisu przedstawionego przez p. 
Lucynę Szymik, w mojej ocenie sprawa przedstawia się następująco:
1) Pani Lucyna Szymik zawarła umowę przewozu z Przewoźnikiem, 
której przedmiotem było doręczenie określonej przesyłki pod wska-
zany adres na terenie Włoch. Zatem mamy do czynienia z przesyłką 
zagraniczną, jednakże z uwagi na zawarcie umowy przewozu w Pol-
sce stosujemy tu prawo polskie. 
2) Przewoźnik poprzez swojego pośrednika przyjmującego zlecenie 
(tzw. punkt nadania/odbioru paczek) przyjął paczkę. Paczka została 
odebrana, następnie adresat otrzymał smsem informację o deklaro-
wanym terminie doręczenia. Pomimo upływu tego terminu paczka 
nie została doręczona. Po interwencjach zarówno odbiorcy, jak i adre-
sata ustalono, że paczka prawdopodobnie jest w posiadaniu Przewoź-
nika, nie została doręczona. Paczka prawdopodobnie jest uszkodzona 
i jest to powodem zwrotu jej do Polski. 
3) Pani Lucyna Szymik złożyła reklamację i oczekuje na jej rozpatrze-
nie. Termin rozpatrzenia reklamacji to 30 dni (kalendarzowych) liczo-
nych od dnia jej złożenia.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że:
Bezspornie doszło do prawidłowego zawarcia umowy przewozu. Na 
skutek zawarcia umowy Przewoźnik przyjął na siebie ryzyko zwią-
zane z niewykonaniem umowy, a także ryzyko związane z potencjal-
nym uszkodzeniem, lub zaginięciem paczki. Zgodnie z art. 65 pkt. 1 
Ustawy z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. 2020.8 t.j.) 
Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszko-
dzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wy-
dania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. 
Przepis art. 65 pkt. 2 i 3 ww. ustawy zwalniają Przewoźnika z odpo-
wiedzialności, jeżeli  utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie 
w przewozie przesyłki powstały z przyczyn występujących po stronie 

nadawcy lub odbiorcy, niewywołanych winą przewoźnika, z właści-
wości towaru albo wskutek siły wyższej. Idąc dalej stwierdzić należy, 
że Przewoźnik jest zwolniony od odpowiedzialności określonej na 
wstępie, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstały co 
najmniej z jednej z następujących przyczyn:
1) nadania pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub nie-
dostateczną rzeczy wyłączonych z przewozu lub przyjmowanych 
do przewozu na warunkach szczególnych albo niezachowania przez 
nadawcę tych warunków;
2) braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy, nara-
żonych w tych warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych wła-
ściwości;
3) szczególnej podatności rzeczy na szkodę wskutek wad lub natural-
nych właściwości;
4) ładowania, rozmieszczenia lub wyładowywania rzeczy przez 
nadawcę lub odbiorcę;
5) przewozu przesyłek, które zgodnie z przepisami lub umową po-
winny być dozorowane, jeżeli szkoda wynikła z przyczyn, którym 
miał zapobiec dozorca.
Dowód, że szkoda lub przekroczenie terminu przewozu przesyłki 
wynikło z jednej z wymienionych okoliczności, ciąży na przewoźniku.
Analiza Regulaminu świadczenia usług w obrocie międzynarodo-
wym firmy kurierskiej w treści § 16 przywołuje sytuacje, w których 
Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie usługi, jeżeli nie można przypisać mu winy. 
Przywołane okoliczności sprowadzają się do np. złego zaadresowania 
paczki, zmiany miejsca zamieszkania odbiorcy, niezgodności zawar-
tości przesyłki, wagi przesyłki z deklaracją nadawcy a także zlecenia 
przewozu przesyłki zawierającej towary, których z przyczyn innych 
taka forma jest niedozwolona, lub niedopuszczalna (np. wymaga 
zezwolenia, lub jest prawem zakazana). Przewoźnik nie ponosi rów-
nież odpowiedzialności, jeżeli szkoda nastąpiła na skutek działania 
siły wyższej. Przewoźnik precyzuje nadto, że usługa uznana będzie 
za niewykonaną w przypadku, gdy przesyłka zaginie z przyczyn le-
żących po stronie firmy kurierskiej w trakcie świadczenia usługi lub 
gdy przesyłka nie zostanie doręczona Odbiorcy w terminie 30 dni od 
upływu przewidzianego terminu wykonania usługi.
Według wiedzy na dzień sporządzania analizy nie mamy potwier-
dzenia stanowiska ze strony Przewoźnika – stanowisko to zostanie 
nam przedstawione w odpowiedzi na złożoną reklamację. Trudno 
zatem stwierdzić jaki jest stan prawny tego zdarzenia. Nie wiemy bo-
wiem, czy paczka została uszkodzona, czy utracona; nie wiemy jakie 
są powody zwłoki w jej doręczeniu. 
Można skłaniać się ku przyjęciu, że usługi nie wykonano, ponieważ 
mija już 30 dni od daty nadania przesyłki, stąd zgodnie z § 17 ww. 
regulaminu będzie można uznać przesyłkę za utraconą. W takiej sy-
tuacji pani Lucynie Szymik z pewnością będzie przysługiwało rosz-
czenie o zwrot kosztów wykonania usługi. Zwrot wartości przesyłki 
będzie możliwy, jeżeli przesyłka została ubezpieczona, lub została 
podana jej wartość. Niemniej należy poczekać na odpowiedź na re-
klamację. Wtedy też zapraszam p. Lucynę Szymik do przesłania (do-
ręczenia) mi dokumentów w sprawie, w szczególności treści złożonej 
reklamacji oraz odpowiedzi na reklamację. 

Marcin Górecki, Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Jak firma kurierska popsuła rodzinie święta
Firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie biją się o klienta, a tak naprawdę o jak największe zyski. Mimo 
konkurencji zdarzają się wpadki, które bardzo uprzykrzają życie, a nawet psują święta. Przydarzyło się to andry-
chowiance Lucynie Szymik. Kobieta chciała na Boże Narodzenie sprawić przyjemność swojej córce mieszkającej 
od dawna we Włoszech  Przygotowała zatem paczkę. z tradycyjnymi polskimi wyrobami.
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Andrychowianie w Filharmonii Narodowej
18 grudnia Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Andrychów” dał dwa koncerty kolędowe w Warszawie. Na widowni za-
siadło dwa tysiące osób. Andrychowianie zaprezentowali w stolicy kolędy spod Krakowa. Informowaliśmy o tym 
sukcesie na antenie Radia Andrychów.

Zapytaliśmy Leszka Ścibika, dyrektora Centrum Kultury i Wypoczynku 
– bo to w jego ramach działa „Andrychów” – jak to się stało, że trafili do 
Warszawy i to do Filharmonii Narodowej? Pan dyrektor opowiedział, 
że CKiW umieściło na swoje stronie internetowej kultura.andrychow.eu 
opis, co w repertuarze ma Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Andrychów”, 
razem z prezentacją na kanale YouTube. Potem był telefon z Filharmonii 
Narodowej i propozycja występu. Sprawą zajęła się Agnieszka Kołacz, 
koordynator zespołu. Decyzja zapadła równie szybko, jak szybko roze-
szły się w Warszawie bilety.
Andrychowianie dali dwa godzinne występy. Pierwszy, zaplanowany na 
godzinę 11. 00 dedykowany był dzieciom w wieku od 3 do 6 lat i oczywiście 
ich rodzicom. Na drugi o 14.00 przyszły dzieci w wieku od 7 do 12 lat oraz 
ich rodzice. Każdy występ prowadzony przez Agatę Kawełczyk-Starostę 
zgromadził tysięczną widownię, wśród której byli również goście z zagrani-
cy, chcący posłuchać tradycyjnych polskich kolęd.
Dzieciaki – jak opowiada Leszek Ścibik – miały ze sobą instrumen-
ty, takie „przeszkadzajki” i włączyły się do wspólnego muzykowania.  
- Ten koncert i jego sukces pokazuje, że zespół „Andrychów” jest już na 
takim poziomie, że ludzie chcą płacić za jego koncerty – podsumował 
dyrektor Leszek Ścibik. - Koncerty pn. Kolędy spod Krakowa, odbyły się w ra-
mach Porannych i Popołudniowych Koncertów dla Dzieci. Podczas występów 
LZPiT Andrychów zaprezentował najpiękniejsze polskie tradycyjne kolędy, pie-
śni, tańce oraz zabawy ludowe z naszego regionu. Całość wzbogacona została 
m.in. opowieścią o „plackorzach” z Andrychowa, andrychowskich wigilijnych 
zwyczajach, strojach ludowych, instrumentach czy też figurach Krakowiaka – 
dodaje Agnieszka Kołacz. - Nie zabrakło także rekwizytów takich jak 
gwiazda kolędnicza czy szopka krakowska (autorstwa andrychowia-
nina Andrzeja Koska), która dotarała do Warszawy dzięki uprzejmości 
zaprzyjaźnionego z zespołem Zbyszka Burego. 

n Fot. EG
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Już przed wejściem na salę widowiskową czekały stoiska. Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wadowicach oferował zała-
twienie spraw i to nie tylko emerytalnych czy rentowych. Miejska Bi-
blioteka Publiczna zorganizowała konkursy czytelnicze z nagrodami. 
A na sali widowiskowej ustawiono stoliki pełne napojów, przekąsek 
i różnych słodkości. Serwowano też obiad. Przybył święty Mikołaj, 
który rozdał uczestnikom drobne prezenty. Sporo się działo na scenie. 
Najpierw młodzież z miejscowego Zespołu Szkół Samorządowych 
zaprezentowała bogaty program artystyczny, pełen humoru, ale tak-
że nawiązujący do jesieni życia. Parokrotnie wystąpił zespół Servoos 
Family, którego liderem jest Leszek Ścibik, dyrektor Centrum Kultury 
i Wypoczynku. Muzyką i śpiewem podrywał seniorów z siedzeń. Były 
też prezentacje fundacji „Promyczek” o ofercie w zakresie rehabilitacji 
starszych osób, a także ZUS. Z uwagą wysłuchano również policjan-
tów z Komendy Powiatowej w Wadowicach i komisariatu w Andry-
chowie. Nie brakowało przy tym porad i przestróg przed oszustami. 
Całość imprezy poprowadziła Grażyna Stuglik-Nizio, sołtys Inwałdu 
a zarazem szefowa wadowickiego oddziału ZUS. Pojawili się goście: 
senator Andrzej Pająk, starosta Eugeniusz Kurdas, wiceburmistrz 
Wojciech Polak, prezes „Wizanu” Jerzy Chylewski (współsponsor im-
prezy), prezes Lokalnej Grupy Działania „Wadoviana” Dorota Belak, 
radny Zbigniew Rzadek. Obecni byli także przedstawiciele miejsco-
wego duchowieństwa. Jak powiedziała nam Grażyna Stuglik-Nizio, 
podobne imprezy będą kontynuowane, bo seniorzy spełniają bardzo 
ważną rolę w życiu społecznym sołectwa. 

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Dzień Seniora w Inwałdzie
W inwałdzkim Wiejskim Domu Kultury gościły osoby 60+. 
To dla nich 7 grudnia zorganizowano Dzień Seniora. A kto 
przyszedł, ten z pewnością nie mógł się nudzić. 

I cz. 21.01.2023
Narciarstwo – kandydaci powinni wykazać się umiejętnością 
jazdy na nartach na poziomie Pomocnika Instruktora PZN – eg-
zamin odbędzie się na trasach COS Skrzyczne.
Topografia – kandydaci powinni wykazać się znajomością gór 
Polski, a w szczególności terenu działania Grupy Beskidzkiej 
GOPR – poziom Przewodnika Beskidzkiego III klasy.

II cz. 22.01.2023 – tylko osoby, które pozytywnie zaliczyły cz. 
I egzaminu
Skitury – przejście na nartach skiturowych w rejonie Korbielo-
wa/Pilska – sprawne poruszanie się na nartach skiturowych 
w różnym terenie oraz jazda terenowa.

Zgłoszenia do 15 stycznia 2023. Szczegółowe informacje:
Szef Wyszkolenia Grupy Beskidzkiej GOPR – Maciej Stanisław-
ski
email: egzamin@beskidy.gopr.pl, Tel. 695 340 840 
Szczegóły na radioandrychow.pl 

Źródło: goprbeskidy.pl

Goprowcy zapraszają 
w swoje szeregi
Dołącz do zespołu - zostań ratownikiem Grupy Be-
skidzkiej GOPR! Egzamin wstępny odbędzie się 21-22 
stycznia 2023 roku w Szczyrku (narciarstwo, topogra-
fia) i w rej. Pilska (przejście skiturowe).

REKLAMA
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lne relacje

lny rozkład jazdy STYCZEŃ/LUTY 2023

lne konkursy POZNAJCIE LAUREATÓW*

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

Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak oraz Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie zaprosili mieszkańców Andry-
chowa i Gości naszej Gminy na XIII edycję Andrychowskiej Wigilii. Impreza odbyła się w niedzielę, 11 grudnia w andry-
chowskim Parku Miejskim na dziedzińcu Pałacu Bobrowskich. Nowe / stare miejsce (jak wiemy realizowane już były tam 
imprezy miejskie, jak np. Bajkolandia) powitało o 6:00 rano pracowników przygotowujących wydarzenie niespodziewanie 
dużą ilością śniegu... (...)
Impreza na stałe wrosła w kalendarz miejskich wydarzeń kulturalnych. Trudno sobie teraz wyobrazić zbliżające się Boże Narodze-
nie bez wspólnego spotkania, dzielenia się opłatkiem, oglądania występów lokalnych artystów i próbowania smacznych wigilij-
nych specjałów. Wspólnie z CKiW w Andrychowie wielu mieszkańców, przedstawicieli firm, organizacji, instytucji i stowarzyszeń 
przyczynia się do uświetnienia tego dnia. Na szczęście w ten mroźny i biały dzień nie zabrakło wspólnych życzeń, dźwięków kolęd, 
zapachu i smaku potraw przygotowanych przez lokalnych restauratorów i gospodynie oraz wszechobecnej życzliwości.
Wśród dodatkowych atrakcji pojawiły się choinki na święta rozdawane przez mamNewsa.pl, koncert zespołu „Dzień Dobry”, 
występy lokalnych grup muzycznych, świąteczny kiermasz, przejazdy magiczną kolejką wraz ze Świętym Mikołajem, Śnieżynką 
i Elfami, MotoMikołajowy akcent, pokazy wozów i sprzętu strażackiego OSP Andrychów, oraz nowość – BITWA KOLĘDNICZA  
– happening CKiW w Andrychowie zrealizowany przez Katarzynę Mikurdę.
W samo południe, burmistrz Tomasz Żak w towarzystwie małżonki oraz wiceburmistrza Wojciecha Polaka wraz przedstawicielami 
Radnych Rady Miejskiej złożył mieszkańcom świąteczne życzenia. Nikt z nas – rok temu nie spodziewał się, że świat i nasz region, 
jak nigdy będzie potrzebował życzeń pokoju. Burmistrz podziękował wszystkim zaangażowanym w pomoc potrzebującym, pod-
kreślając wielkie serce, jakie mieszkańcy naszego regionu okazali obywatelom Ukrainy! (...)

Tekst i fot. Jarosław Skupień

„ Nastrajamy świątecznie”... Magiczny koncert w wykonaniu  
Miejskiej Orkiestry Dętej „Andropol” Andrychów*
W sobotę 17 grudnia muzycy Miejskiej Orkiestry Dętej „Andropol” Andrychów zagrali swój ostatni koncert w tym wyjątkowym dla 
nich 2022 roku – roku jubileuszowym, w którym orkiestra świętowała 100-lecie swojej działalności muzycznej. Koncert ten był niejako 
podsumowaniem tego bardzo pracowitego i owocnego roku, a jednocześnie promocją (już trzeciej w tym roku) płyty CD audio, na której 
znalazły się najpopularniejsze polskie kolędy, pastorałki oraz utwory o tematyce zimowo-świątecznej. Na przepięknie przygotowanej 
przez pracowników MDK-u scenie, pojawił się 40-osobowy zespół pod dyrekcją Łukasza Zaborowskiego wraz z solistkami orkiestry: 
Ewą Walczak oraz Marią Walczak. Podczas tego magicznego koncertu widzowie mogli usłyszeć repertuar, który znalazł się na świą-
tecznym krążku, jak również utwory, które orkiestra wykonała po raz pierwszy. Występ został przyjęty przez publiczność bardzo entuzja-
stycznie, czego dowodem były aż trzykrotne bisy. Zaraz po koncercie, w holu Domu Kultury, można było się zaopatrzyć w prezenty pod 
choinkę w postaci najnowszych płyt MOD „Andropol” Andrychów.

XIII ANDRYCHOWSKA WIGILIA ZA NAMI!*
Za nami Gala Laureatów III Konkursu Plastyczno-Literackiego „SŁÓWKO W RAMIE”, konkursu łączącego dwie piękne dziedziny 
sztuki, jakimi są: plastyka i literatura. W zimowy wieczór – 17 grudnia 2022 r. – w WDK im. R. Prystackiego w Zagórniku odbyło się 
uroczyste ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i wyróżnień zwycięzcom konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej pt. „Po dru-
giej stronie” prezentującej prace plastyczne laureatów Konkursu. Uroczystość uświetniły pokazy artystyczne. Ponadto wszyscy laureaci 
otrzymali pamiątkowy katalog konkursowy, w którym zaprezentowane zostały nagrodzone dzieła.
Trzy dni wcześniej w WDK im. Romana Prystackiego w Zagórniku, Jury w składzie: Anita Młodzik, Joanna Pasternak i Maciej Gwoździewicz 
dokonało oceny nadesłanych prac konkursowych i przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
GRUPA I (klasy I-III SP): I MIEJSCA: Wiktoria Misiek (Kaczyna), Alan Jura (Zagórnik), William Hoffman (Sułkowice-Bolęcina), Wiktoria 
Stelmachowicz (Mucharz); II MIEJSCA: Szymon Bogucki (Sułkowice-Bolęcina), Igor Noszka (Rzyki), Alicja Chmiel (Sułkowice-Bolęcina), 
Anna Biczak (Zagórnik); III MIEJSCA: Emily Hoffman (Sułkowice-Bolęcina), Nina Adamek (Inwałd), Wiktoria Kierczak (Targanice),  
Bartosz Dutka (Kaczyna); WYRÓŻNIENIA: Anna Skrzypiec, Pola Piotrowska, Amelia Hutniczak, Alicja Pabiś, Bianka Tomiczek, Patryk  
Mieszczak, Leon Basta, Alicja Rajda, Maciej Kalemba, Wiktoria Bizoń, Jakub Noszka, Bernadetta Wiktor, Aleksandra Rusinek, Lena Wawak. 
GRUPA II (klasy IV-VI SP): I MIEJSCA: Joanna Becker (Zagórnik), Oliwia Trojan (Targanice); II MIEJSCA: Zofia Kapusta (Wadowice), 
Patryk Góra (Zagórnik); III MIEJSCA: Nina Graca (Wadowice), Zofia Kumala (Wadowice); WYRÓŻNIENIA: Albina Parkhomenko,  
Adrian Cinal, Natalia Kudłacik, Antoni Tomiczek, Natalia Kiszczak, Kacper Lurka, Olga Kolonko, Magdalena Rusinek.
GRUPA III (klasy VII-VIII SP): I MIEJSCE: Małgorzata Przystał (Wadowice); II MIEJSCE: Michalina Bizoń (Brzezinka); III MIEJSCE: 
Gabriela Janik (Wadowice).
Ponadto, decyzją Jury, GRAND PRIX III Konkursu Plastyczno-Literackiego „SŁÓWKO W RAMIE” otrzymała MILENA BALON ze Świetlicy 
CKiW w Rzykach.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim 164 uczestnikom Konkursu! Prace i Wasza kreatywność zachwycają! GRAND PRIX KONKURSU – MILENA BALON

7 grudnia 2022 roku w Wiejskim Domu Kultury w Targanicach odbył się Jubileuszowy XXX Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej im. 
Jana Fujawy. Po obejrzeniu i wysłuchaniu prezentacji 130 recytatorów, Jury w składzie: Katarzyna Przeciszowska, Barbara Borgosz, 
Agata Nizińska, Renata Siwek i Jerzy Górka – postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
GRUPA I (przedszkolaki i uczniowie klas „0”): I MIEJSCA: Sara Maj (Andrychów), Magdalena Kensiak (Brzezinka); II MIEJSCA: 
Alicja Skwarek (Inwałd), Nel Pilarska (Targanice), Hanna Wawrzeszkiewicz (Sułkowice-Łęg), Bianka Zachura (Brzezinka);  
III MIEJSCA: Bartłomiej Kapusta (Sułkowice-Łęg), Zofia Kasperkiewicz (Sułkowice-Łęg); WYRÓŻNIENIA: Paulina Korbel, Milena 
Kowalczyk, Dawid Targosz, Alicja Kensiak, Emilia Fiedor, Anna Zielińska, Zuzanna Mucha.
GRUPA II (klasy I-III szkół podstawowych): I MIEJSCA: Wojciech Matyszkowicz (Targanice), Alan Jura (Targanice); II MIEJSCA: 
Antoni Socała (Sułkowice-Bolęcina), Emilia Guzdek (Sułkowice-Łęg); III MIEJSCA: Aleksandra Kapusta (Sułkowice-Łęg), Alicja 
Jordanek (Targanice), Maja Babińska (Sułkowice-Bolęcina), Aleksandra Sordyl (Sułkowice-Łęg), Maja Wróbel (Andrychów);  
WYRÓŻNIENIA: Antoni Hutniczak, Wiktor Panek, Paweł Błachut, Justyna Chmiel, Aleksandra Rusinek, Pola Piotrowska, Zuzanna 
Matyszkowicz, Jagoda Flisek.
GRUPA III (klasy IV-VI szkół podstawowych): I MIEJSCA: Karolina Wawrzeszkiewicz (Sułkowice-Łęg), Iga Węglarz (Andrychów); 
II MIEJSCA: Eliza Chmiel (Sułkowice-Bolęcina), Julia Sieńko (Sułkowice-Łęg), Weronika Wojewodzic (Targanice), Jagoda Milcarz 
(Sułkowice-Łęg); III MIEJSCA: Marta Kasperkiewicz (Sułkowice-Łęg), Lena Bizoń (Targanice), Emilia Styła (Zagórnik), Antonina 
Cibor (Sułkowice-Bolęcina), Julia Guzdek (Sułkowice-Łęg); WYRÓŻNIENIA: Zuzanna Galus, Regina Walczak, Anna Mieszczak, 
Aleksandra Stopyra, Karolina Szczur, Anna Kudłacik, Natalia Pasierbek, Piotr Kasperkiewicz. 
GRUPA IV (klasy VII-VIII szkół podstawowych): I MIEJSCE: Anna Pankiv (Andrychów); II MIEJSCE: Marlena Kiszka (Sułkowice-Bolęcina); 
III MIEJSCE: Mateusz Szczur (Sułkowice-Łęg); WYRÓŻNIENIA: Dorota Błachut, Patrycja Chmiel.
Główną nagrodę Konkursu – GRAND PRIX, ufundowaną przez Rodzinę Pana Jana Fujawy otrzymała ZUZANNA ROKOWSKA z Wiejskiego 
Domu Kultury w Targanicach.
Jury pragnie podziękować wszystkim recytatorom. Pomimo tak licznego udziału w Konkursie – czas upłynął bardzo szybko, co oznacza, 
że uczestnikom udało się stworzyć niezapomniane – wzruszające i zabawne kreacje sceniczne. Gratulujemy wszystkim Lauraetom!
Rozdanie nagród odbyło się 10 grudnia podczas uroczystej gali. Oprócz ogromnej ilości nagród i prezentów ufundowanych przez 
organizatora i licznych sponsorów – jubileuszowy koncert uświetnił swoim występem zespół DZIEŃ DOBRY z Bielska-Białej. Kulmi-
nacyjnym momentem wieczoru był film ze zmagań konkursowych i ogłoszenie wyników! Po rozdaniu nagród i wspólnej fotografii 
kolejnym występem podzielił się z publicznością zespół DZIEŃ DOBRY! Nie mogło zabraknąć bisów i gorącego aplauzu! 
Na pożegnanie padła wymowna sentencja – słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Każda nienawiść, każda pięść wyciągnięta 
przeciw bratu – jest przegraną. Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca”. Pamiętajmy!

5 lutego (niedziela) godz. 17.00
„KARNAWAŁ WIEDEŃSKI” | KONCERT ORKIESTRY 
IM. TELEMANNA WRAZ Z SOLISTAMI
W programie koncertu, m.in.: walce i polki Johanna 
Straussa, arie i duety z operetek („Zemsta nietoperza” 
Johann Strauss, „Wesoła wdówka” Franz Lehár, 
„Cygańska miłość” Franz Lehár), „Marsz Ra-
detzky’ego” (Johann Strauss), „Czardasz” (Vitto-
rio Monti) i inne kompozycje.
Wykonawcy: Orkiestra im. Telemanna
Piotr Sadowski – skrzypce solo
Agnieszka Bochenek-Osiecka – sopran
Agnieszka Zabrzeska-Weber – sopran
Michał Borkowski – tenor

Cena biletu: 60 zł. Bilety grupowe (powyżej 15 osób): 50 zł  
/ osoba; sprzedaż biletów grupowych wyłącznie w kasie MDK. 
Sprzedaż biletów: KASA MDK w Andrychowie. Bilety online: 
www.kultura.andrychow.eu

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

Do 15 stycznia (w godz. 8.00 – 15.00)
ANDRZEJ KOSEK | SZOPKA KRAKOWSKA
Wstęp wolny. Zapraszamy!

17 stycznia – 28 lutego (w godzinach 8:00 – 15:00)
GRZEGORZ MICHAŁEK / RZEŹBA
(...) Rzeźbiarskie formy Grzegorza Michałka, to nie tyle 
obiekty, lecz raczej powołane przez Niego twory; tyleż 
wytworzone, co stworzone – figury czy postaci, lecz 
również swoiste totemy i fetysze. Bliżej im do archety-
powych tradycji animizmu czy pradziejowych praktyk 
dendrolatrii czy też kultu kamieni, niż do współcze-
snych bezdusznych strategii artystycznych. (...) 

/Hubert Bilewicz/

Wstęp wolny. Zapraszamy! 

21 stycznia (sobota) godz. 16.00
Kabaret PARANIENORMALNI „Osiemnastka”
Kabaret Paranienormalni ma już 18 lat! To powód, 
żeby świętować w towarzystwie najlepszych skeczy 
w towarzystwie premier i debiutów, których nie za-
braknie w nowym programie „Osiemnastka.”
Zapraszamy do wspólnej celebracji, która potrwa 
cały 2023 rok! Blisko dwugodzinny spektakl, to 
przede wszystkim nowe skecze i postacie, które 
zabiorą widzów w podróż pełną humoru, komedii 
pomyłek i zaskakujących sytuacji.

Organizator: KREATOR. Ceny biletów: 80 zł. 
Sprzedaż biletów: KASA MDK w Andrychowie. 
Bilety online: www.kultura.andrychow.eu; www.kupbilecik.pl; 
www.biletyna.pl; www.biletowakasa.pl

3 lutego (piątek) godz. 19.00
ILUZJONISTA ADRIAN MITORAJ: „POKAZ ILUZJI 
DLA CAŁEJ RODZINY”
Magic Mitoraj, czyli Adrian Mitoraj to jeden z najlep-
szych iluzjonistów. Twórca spektakli iluzji dla naj-
większych parków rozrywki w Polsce. Wielokrotnie 
występował w Niemczech i Szwajcarii. Tym razem 
pojawi się w Andrychowie! Podczas rodzinnego 
przedstawienia zobaczycie ponad 70 minut spektaku-
larnych efektów z pogranicza dziecięcych marzeń. To 
show, które łączy pokolenia. Doskonała muzyka, gra 
aktorska. Wszystko po to, aby wprowadzić widzów  
w inny wymiar dostarczanej rozrywki. Interaktywne 
widowisko, podczas którego wszyscy czarują razem 
z prestidigitatorem.
Organizator: STUDIO ARTYSTYCZNE „MITORAJ” A. Mitoraj 
Ceny biletów: 59 zł (normalny); 39 zł (ulgowy – dla dzieci  
i młodzieży do 18 r.ż.) 
Sprzedaż biletów: KASA MDK w Andrychowie. Bilety online: 
www.kultura.andrychow.eu; www.magicmitoraj.pl/andrychow; 
www.kupbilecik.pl; www.biletyna.pl

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

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

Do 15 stycznia 2023 | DOROCZNA POPLENEROWA 
WYSTAWA MALARSTWA, RZEŹBY, INTARSJI,  
FOTOGRAFII I HAFTU GRUPY TWÓRCÓW „MY”
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

20 stycznia (piątek) godz. 18.00
WERNISAŻ MALARSTWA ANETY LACHENDRO
ANETA LACHENDRO (ur. 7 lutego 1978 r. w Wadowi-
cach) w 2005 roku ukończyła dyplom na wydziale ma-
larstwa Uniwersytetu Śląskiego filii w Cieszynie. Ma-
lowanie jest dla niej chwilą magiczną, podczas której 
czuje się jak alchemik mieszający różne pierwiastki po 
to, aby poczuć sens bytu i odsunąć, czy też zapomnieć  
o lęku przed całkowitą pustką.

Wstęp wolny. Zapraszamy! Wystawa potrwa do 26 lutego 
(w godzinach otwarcia placówki). 

20 stycznia (piątek) godz. 20.00
SMOCZYŃSKI / SMOCZYŃSKI / MIŚKIEWICZ
Klub jazzowy 69 prezentuje koncert zespołu SMO-
CZYŃSKI / SMOCZYŃSKI / MIŚKIEWICZ w składzie: 
Mateusz Smoczyński – skrzypce, skrzypce barytonowe, 
Jan Smoczyński – instrumenty klawiszowe, Michał 
Miśkiewicz – perkusja. Zespół jest nową odsłoną za-
łożonego w 2009 roku New Trio. Tym razem instru-
mentarium zostało poszerzone o skrzypce barytono-
we oraz analogowe syntezatory, m.in. kultowy Arp 
Odyssey. 

Ceny biletów: 40 zł (przedsprzedaż), 50 zł (w dniu koncertu). 
Sprzedaż biletów: KASA MDK w Andrychowie. 
Bilety online: www.kultura.andrychow.eu



19

Nowiny Andrychowskie
styczeń 2023

lne relacje

lny rozkład jazdy STYCZEŃ/LUTY 2023

lne konkursy POZNAJCIE LAUREATÓW*

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

Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak oraz Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie zaprosili mieszkańców Andry-
chowa i Gości naszej Gminy na XIII edycję Andrychowskiej Wigilii. Impreza odbyła się w niedzielę, 11 grudnia w andry-
chowskim Parku Miejskim na dziedzińcu Pałacu Bobrowskich. Nowe / stare miejsce (jak wiemy realizowane już były tam 
imprezy miejskie, jak np. Bajkolandia) powitało o 6:00 rano pracowników przygotowujących wydarzenie niespodziewanie 
dużą ilością śniegu... (...)
Impreza na stałe wrosła w kalendarz miejskich wydarzeń kulturalnych. Trudno sobie teraz wyobrazić zbliżające się Boże Narodze-
nie bez wspólnego spotkania, dzielenia się opłatkiem, oglądania występów lokalnych artystów i próbowania smacznych wigilij-
nych specjałów. Wspólnie z CKiW w Andrychowie wielu mieszkańców, przedstawicieli firm, organizacji, instytucji i stowarzyszeń 
przyczynia się do uświetnienia tego dnia. Na szczęście w ten mroźny i biały dzień nie zabrakło wspólnych życzeń, dźwięków kolęd, 
zapachu i smaku potraw przygotowanych przez lokalnych restauratorów i gospodynie oraz wszechobecnej życzliwości.
Wśród dodatkowych atrakcji pojawiły się choinki na święta rozdawane przez mamNewsa.pl, koncert zespołu „Dzień Dobry”, 
występy lokalnych grup muzycznych, świąteczny kiermasz, przejazdy magiczną kolejką wraz ze Świętym Mikołajem, Śnieżynką 
i Elfami, MotoMikołajowy akcent, pokazy wozów i sprzętu strażackiego OSP Andrychów, oraz nowość – BITWA KOLĘDNICZA  
– happening CKiW w Andrychowie zrealizowany przez Katarzynę Mikurdę.
W samo południe, burmistrz Tomasz Żak w towarzystwie małżonki oraz wiceburmistrza Wojciecha Polaka wraz przedstawicielami 
Radnych Rady Miejskiej złożył mieszkańcom świąteczne życzenia. Nikt z nas – rok temu nie spodziewał się, że świat i nasz region, 
jak nigdy będzie potrzebował życzeń pokoju. Burmistrz podziękował wszystkim zaangażowanym w pomoc potrzebującym, pod-
kreślając wielkie serce, jakie mieszkańcy naszego regionu okazali obywatelom Ukrainy! (...)

Tekst i fot. Jarosław Skupień

„ Nastrajamy świątecznie”... Magiczny koncert w wykonaniu  
Miejskiej Orkiestry Dętej „Andropol” Andrychów*
W sobotę 17 grudnia muzycy Miejskiej Orkiestry Dętej „Andropol” Andrychów zagrali swój ostatni koncert w tym wyjątkowym dla 
nich 2022 roku – roku jubileuszowym, w którym orkiestra świętowała 100-lecie swojej działalności muzycznej. Koncert ten był niejako 
podsumowaniem tego bardzo pracowitego i owocnego roku, a jednocześnie promocją (już trzeciej w tym roku) płyty CD audio, na której 
znalazły się najpopularniejsze polskie kolędy, pastorałki oraz utwory o tematyce zimowo-świątecznej. Na przepięknie przygotowanej 
przez pracowników MDK-u scenie, pojawił się 40-osobowy zespół pod dyrekcją Łukasza Zaborowskiego wraz z solistkami orkiestry: 
Ewą Walczak oraz Marią Walczak. Podczas tego magicznego koncertu widzowie mogli usłyszeć repertuar, który znalazł się na świą-
tecznym krążku, jak również utwory, które orkiestra wykonała po raz pierwszy. Występ został przyjęty przez publiczność bardzo entuzja-
stycznie, czego dowodem były aż trzykrotne bisy. Zaraz po koncercie, w holu Domu Kultury, można było się zaopatrzyć w prezenty pod 
choinkę w postaci najnowszych płyt MOD „Andropol” Andrychów.

XIII ANDRYCHOWSKA WIGILIA ZA NAMI!*
Za nami Gala Laureatów III Konkursu Plastyczno-Literackiego „SŁÓWKO W RAMIE”, konkursu łączącego dwie piękne dziedziny 
sztuki, jakimi są: plastyka i literatura. W zimowy wieczór – 17 grudnia 2022 r. – w WDK im. R. Prystackiego w Zagórniku odbyło się 
uroczyste ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i wyróżnień zwycięzcom konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej pt. „Po dru-
giej stronie” prezentującej prace plastyczne laureatów Konkursu. Uroczystość uświetniły pokazy artystyczne. Ponadto wszyscy laureaci 
otrzymali pamiątkowy katalog konkursowy, w którym zaprezentowane zostały nagrodzone dzieła.
Trzy dni wcześniej w WDK im. Romana Prystackiego w Zagórniku, Jury w składzie: Anita Młodzik, Joanna Pasternak i Maciej Gwoździewicz 
dokonało oceny nadesłanych prac konkursowych i przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
GRUPA I (klasy I-III SP): I MIEJSCA: Wiktoria Misiek (Kaczyna), Alan Jura (Zagórnik), William Hoffman (Sułkowice-Bolęcina), Wiktoria 
Stelmachowicz (Mucharz); II MIEJSCA: Szymon Bogucki (Sułkowice-Bolęcina), Igor Noszka (Rzyki), Alicja Chmiel (Sułkowice-Bolęcina), 
Anna Biczak (Zagórnik); III MIEJSCA: Emily Hoffman (Sułkowice-Bolęcina), Nina Adamek (Inwałd), Wiktoria Kierczak (Targanice),  
Bartosz Dutka (Kaczyna); WYRÓŻNIENIA: Anna Skrzypiec, Pola Piotrowska, Amelia Hutniczak, Alicja Pabiś, Bianka Tomiczek, Patryk  
Mieszczak, Leon Basta, Alicja Rajda, Maciej Kalemba, Wiktoria Bizoń, Jakub Noszka, Bernadetta Wiktor, Aleksandra Rusinek, Lena Wawak. 
GRUPA II (klasy IV-VI SP): I MIEJSCA: Joanna Becker (Zagórnik), Oliwia Trojan (Targanice); II MIEJSCA: Zofia Kapusta (Wadowice), 
Patryk Góra (Zagórnik); III MIEJSCA: Nina Graca (Wadowice), Zofia Kumala (Wadowice); WYRÓŻNIENIA: Albina Parkhomenko,  
Adrian Cinal, Natalia Kudłacik, Antoni Tomiczek, Natalia Kiszczak, Kacper Lurka, Olga Kolonko, Magdalena Rusinek.
GRUPA III (klasy VII-VIII SP): I MIEJSCE: Małgorzata Przystał (Wadowice); II MIEJSCE: Michalina Bizoń (Brzezinka); III MIEJSCE: 
Gabriela Janik (Wadowice).
Ponadto, decyzją Jury, GRAND PRIX III Konkursu Plastyczno-Literackiego „SŁÓWKO W RAMIE” otrzymała MILENA BALON ze Świetlicy 
CKiW w Rzykach.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim 164 uczestnikom Konkursu! Prace i Wasza kreatywność zachwycają! GRAND PRIX KONKURSU – MILENA BALON

7 grudnia 2022 roku w Wiejskim Domu Kultury w Targanicach odbył się Jubileuszowy XXX Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej im. 
Jana Fujawy. Po obejrzeniu i wysłuchaniu prezentacji 130 recytatorów, Jury w składzie: Katarzyna Przeciszowska, Barbara Borgosz, 
Agata Nizińska, Renata Siwek i Jerzy Górka – postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
GRUPA I (przedszkolaki i uczniowie klas „0”): I MIEJSCA: Sara Maj (Andrychów), Magdalena Kensiak (Brzezinka); II MIEJSCA: 
Alicja Skwarek (Inwałd), Nel Pilarska (Targanice), Hanna Wawrzeszkiewicz (Sułkowice-Łęg), Bianka Zachura (Brzezinka);  
III MIEJSCA: Bartłomiej Kapusta (Sułkowice-Łęg), Zofia Kasperkiewicz (Sułkowice-Łęg); WYRÓŻNIENIA: Paulina Korbel, Milena 
Kowalczyk, Dawid Targosz, Alicja Kensiak, Emilia Fiedor, Anna Zielińska, Zuzanna Mucha.
GRUPA II (klasy I-III szkół podstawowych): I MIEJSCA: Wojciech Matyszkowicz (Targanice), Alan Jura (Targanice); II MIEJSCA: 
Antoni Socała (Sułkowice-Bolęcina), Emilia Guzdek (Sułkowice-Łęg); III MIEJSCA: Aleksandra Kapusta (Sułkowice-Łęg), Alicja 
Jordanek (Targanice), Maja Babińska (Sułkowice-Bolęcina), Aleksandra Sordyl (Sułkowice-Łęg), Maja Wróbel (Andrychów);  
WYRÓŻNIENIA: Antoni Hutniczak, Wiktor Panek, Paweł Błachut, Justyna Chmiel, Aleksandra Rusinek, Pola Piotrowska, Zuzanna 
Matyszkowicz, Jagoda Flisek.
GRUPA III (klasy IV-VI szkół podstawowych): I MIEJSCA: Karolina Wawrzeszkiewicz (Sułkowice-Łęg), Iga Węglarz (Andrychów); 
II MIEJSCA: Eliza Chmiel (Sułkowice-Bolęcina), Julia Sieńko (Sułkowice-Łęg), Weronika Wojewodzic (Targanice), Jagoda Milcarz 
(Sułkowice-Łęg); III MIEJSCA: Marta Kasperkiewicz (Sułkowice-Łęg), Lena Bizoń (Targanice), Emilia Styła (Zagórnik), Antonina 
Cibor (Sułkowice-Bolęcina), Julia Guzdek (Sułkowice-Łęg); WYRÓŻNIENIA: Zuzanna Galus, Regina Walczak, Anna Mieszczak, 
Aleksandra Stopyra, Karolina Szczur, Anna Kudłacik, Natalia Pasierbek, Piotr Kasperkiewicz. 
GRUPA IV (klasy VII-VIII szkół podstawowych): I MIEJSCE: Anna Pankiv (Andrychów); II MIEJSCE: Marlena Kiszka (Sułkowice-Bolęcina); 
III MIEJSCE: Mateusz Szczur (Sułkowice-Łęg); WYRÓŻNIENIA: Dorota Błachut, Patrycja Chmiel.
Główną nagrodę Konkursu – GRAND PRIX, ufundowaną przez Rodzinę Pana Jana Fujawy otrzymała ZUZANNA ROKOWSKA z Wiejskiego 
Domu Kultury w Targanicach.
Jury pragnie podziękować wszystkim recytatorom. Pomimo tak licznego udziału w Konkursie – czas upłynął bardzo szybko, co oznacza, 
że uczestnikom udało się stworzyć niezapomniane – wzruszające i zabawne kreacje sceniczne. Gratulujemy wszystkim Lauraetom!
Rozdanie nagród odbyło się 10 grudnia podczas uroczystej gali. Oprócz ogromnej ilości nagród i prezentów ufundowanych przez 
organizatora i licznych sponsorów – jubileuszowy koncert uświetnił swoim występem zespół DZIEŃ DOBRY z Bielska-Białej. Kulmi-
nacyjnym momentem wieczoru był film ze zmagań konkursowych i ogłoszenie wyników! Po rozdaniu nagród i wspólnej fotografii 
kolejnym występem podzielił się z publicznością zespół DZIEŃ DOBRY! Nie mogło zabraknąć bisów i gorącego aplauzu! 
Na pożegnanie padła wymowna sentencja – słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Każda nienawiść, każda pięść wyciągnięta 
przeciw bratu – jest przegraną. Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca”. Pamiętajmy!

5 lutego (niedziela) godz. 17.00
„KARNAWAŁ WIEDEŃSKI” | KONCERT ORKIESTRY 
IM. TELEMANNA WRAZ Z SOLISTAMI
W programie koncertu, m.in.: walce i polki Johanna 
Straussa, arie i duety z operetek („Zemsta nietoperza” 
Johann Strauss, „Wesoła wdówka” Franz Lehár, 
„Cygańska miłość” Franz Lehár), „Marsz Ra-
detzky’ego” (Johann Strauss), „Czardasz” (Vitto-
rio Monti) i inne kompozycje.
Wykonawcy: Orkiestra im. Telemanna
Piotr Sadowski – skrzypce solo
Agnieszka Bochenek-Osiecka – sopran
Agnieszka Zabrzeska-Weber – sopran
Michał Borkowski – tenor

Cena biletu: 60 zł. Bilety grupowe (powyżej 15 osób): 50 zł  
/ osoba; sprzedaż biletów grupowych wyłącznie w kasie MDK. 
Sprzedaż biletów: KASA MDK w Andrychowie. Bilety online: 
www.kultura.andrychow.eu

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

Do 15 stycznia (w godz. 8.00 – 15.00)
ANDRZEJ KOSEK | SZOPKA KRAKOWSKA
Wstęp wolny. Zapraszamy!

17 stycznia – 28 lutego (w godzinach 8:00 – 15:00)
GRZEGORZ MICHAŁEK / RZEŹBA
(...) Rzeźbiarskie formy Grzegorza Michałka, to nie tyle 
obiekty, lecz raczej powołane przez Niego twory; tyleż 
wytworzone, co stworzone – figury czy postaci, lecz 
również swoiste totemy i fetysze. Bliżej im do archety-
powych tradycji animizmu czy pradziejowych praktyk 
dendrolatrii czy też kultu kamieni, niż do współcze-
snych bezdusznych strategii artystycznych. (...) 

/Hubert Bilewicz/

Wstęp wolny. Zapraszamy! 

21 stycznia (sobota) godz. 16.00
Kabaret PARANIENORMALNI „Osiemnastka”
Kabaret Paranienormalni ma już 18 lat! To powód, 
żeby świętować w towarzystwie najlepszych skeczy 
w towarzystwie premier i debiutów, których nie za-
braknie w nowym programie „Osiemnastka.”
Zapraszamy do wspólnej celebracji, która potrwa 
cały 2023 rok! Blisko dwugodzinny spektakl, to 
przede wszystkim nowe skecze i postacie, które 
zabiorą widzów w podróż pełną humoru, komedii 
pomyłek i zaskakujących sytuacji.

Organizator: KREATOR. Ceny biletów: 80 zł. 
Sprzedaż biletów: KASA MDK w Andrychowie. 
Bilety online: www.kultura.andrychow.eu; www.kupbilecik.pl; 
www.biletyna.pl; www.biletowakasa.pl

3 lutego (piątek) godz. 19.00
ILUZJONISTA ADRIAN MITORAJ: „POKAZ ILUZJI 
DLA CAŁEJ RODZINY”
Magic Mitoraj, czyli Adrian Mitoraj to jeden z najlep-
szych iluzjonistów. Twórca spektakli iluzji dla naj-
większych parków rozrywki w Polsce. Wielokrotnie 
występował w Niemczech i Szwajcarii. Tym razem 
pojawi się w Andrychowie! Podczas rodzinnego 
przedstawienia zobaczycie ponad 70 minut spektaku-
larnych efektów z pogranicza dziecięcych marzeń. To 
show, które łączy pokolenia. Doskonała muzyka, gra 
aktorska. Wszystko po to, aby wprowadzić widzów  
w inny wymiar dostarczanej rozrywki. Interaktywne 
widowisko, podczas którego wszyscy czarują razem 
z prestidigitatorem.
Organizator: STUDIO ARTYSTYCZNE „MITORAJ” A. Mitoraj 
Ceny biletów: 59 zł (normalny); 39 zł (ulgowy – dla dzieci  
i młodzieży do 18 r.ż.) 
Sprzedaż biletów: KASA MDK w Andrychowie. Bilety online: 
www.kultura.andrychow.eu; www.magicmitoraj.pl/andrychow; 
www.kupbilecik.pl; www.biletyna.pl

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

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

Do 15 stycznia 2023 | DOROCZNA POPLENEROWA 
WYSTAWA MALARSTWA, RZEŹBY, INTARSJI,  
FOTOGRAFII I HAFTU GRUPY TWÓRCÓW „MY”
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

20 stycznia (piątek) godz. 18.00
WERNISAŻ MALARSTWA ANETY LACHENDRO
ANETA LACHENDRO (ur. 7 lutego 1978 r. w Wadowi-
cach) w 2005 roku ukończyła dyplom na wydziale ma-
larstwa Uniwersytetu Śląskiego filii w Cieszynie. Ma-
lowanie jest dla niej chwilą magiczną, podczas której 
czuje się jak alchemik mieszający różne pierwiastki po 
to, aby poczuć sens bytu i odsunąć, czy też zapomnieć  
o lęku przed całkowitą pustką.

Wstęp wolny. Zapraszamy! Wystawa potrwa do 26 lutego 
(w godzinach otwarcia placówki). 

20 stycznia (piątek) godz. 20.00
SMOCZYŃSKI / SMOCZYŃSKI / MIŚKIEWICZ
Klub jazzowy 69 prezentuje koncert zespołu SMO-
CZYŃSKI / SMOCZYŃSKI / MIŚKIEWICZ w składzie: 
Mateusz Smoczyński – skrzypce, skrzypce barytonowe, 
Jan Smoczyński – instrumenty klawiszowe, Michał 
Miśkiewicz – perkusja. Zespół jest nową odsłoną za-
łożonego w 2009 roku New Trio. Tym razem instru-
mentarium zostało poszerzone o skrzypce barytono-
we oraz analogowe syntezatory, m.in. kultowy Arp 
Odyssey. 

Ceny biletów: 40 zł (przedsprzedaż), 50 zł (w dniu koncertu). 
Sprzedaż biletów: KASA MDK w Andrychowie. 
Bilety online: www.kultura.andrychow.eu
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Szczegółowy program wydarzeń dostępny na www.kultura.andrychow.eu w zakładce KALENDARZ. Polecamy!

AKCJA 
FERIE Z MDK

Miejski Dom Kultury w Andrychowie w dniach 30.01 – 3.02.2023 r. (poniedziałek – piątek) zaprasza 
dzieci w wieku 7 – 12 lat na „Akcję Ferie z Miejskim Domem Kultury w Andrychowie”. Będzie się działo! 
W programie, m.in.: warsztaty tworzenia kul do kąpieli, warsztaty tworzenia świec zapachowych, zabawy 
ruchowe, wyjazd do Bielska-Białej – kino Helios i Park Trampolin GOjump, wyjazd do Rzyk – Czarny Groń 
Polana Pingwina, udział w pokazie „Iluzjonista Adrian Mitoraj: Pokaz Iluzji dla Całej Rodziny”.
Dzieci znajdą u nas odprężające sposoby na spędzenie wolnego czasu – zabawę, relaks, nowe pomysły na 
własnoręczne wykonanie nietuzinkowych dekoracji i dużo uśmiechu.
Uwaga: Ilość miejsc ograniczona! • Koszt: 265 zł / osoba • Zapisy przyjmowane są do 18 stycznia 2023 r.
Szczegółowe informacje, zapisy i opłaty w MDK w Andrychowie, ul. Szewska 7, w godzinach 8.00 – 16.00;  
tel. 33 875 31 05, 512 442 918; e-mail: mdk@kultura.andrychow.eu

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
Kącik wyposażony w materiały niezbędne do dosko-
nalenia techniki rysowania.
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

Do 27 stycznia | RODZAJE ŚNIEGU
Wystawa prac plastycznych uczestników zajęć pla-
styczno-technicznych dla najmłodszych w Świetlicy 
CKiW w Rzykach. 
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

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

Telefon: 33 870 13 64

12 stycznia – 24 lutego | ARTYSTYCZNY SZAŁ
Wystawa prac plastycznych dzieci i młodzieży. Prace 
powstawały podczas warsztatów plastycznych odby-
wających się Świetlicy CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie.
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

18 stycznia (środa) godz. 16.00
KARNAWAŁOWY SZAŁ
Warsztaty rękodzieła dla dzieci i młodzieży, podczas 
których uczestnicy będą tworzyć maski karnawało-
we. Prowadzenie: Sabina Gibas, Joanna Amrozi.
Warsztaty bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.

21 stycznia (sobota) godz. 16.00 | MAGICZNA NOC
Wspólne kolędowanie oraz koncert kolęd połączony 
z występami dzieci i młodzieży uczęszczających na 
zajęcia w Świetlicy CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie.
Organizatorzy: Sołtys wraz z Radą Sołecką, Koło Gospodyń 
Wiejskich, Świetlica CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie.
Wstęp wolny. Zapraszamy!

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

Telefon: 33 875 27 45 

Do 31 stycznia | SEN, NIE SEN... 
WYSTAWA MALARSTWA GRAŻYNY JOŃCZY

Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

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

Telefon: 33 875 47 29

Do 26 lutego | PO DRUGIEJ STRONIE
Wystawa prezentująca prace plastyczne laurea-
tów III Konkursu Plastyczno-Literackiego „Słówko  
w ramie” zorganizowanego na przełomie listopada  
i grudnia 2022 roku przez WDK w Zagórniku.
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki! 

13 stycznia (piątek) godz. 18.00
ZAŚPIEWAJMY KOLĘDĘ!
Wspólne kolędowanie mieszkańców Zagórnika. 
Organizator: KGW z Zagórnika.
Współorganizator: WDK im. R. Prystackiego w Zagórniku.
Wstęp wolny. Zapraszamy!

22 stycznia (niedziela) godz. 15.00 | JASEŁKA
W przedstawieniu zagrają uczniowie klas piątych oraz 
uczestnicy zajęć tanecznych w WDK w Zagórniku. 
Reżyseria: Anna Hernas i Renata Gilek przy pomocy 
Magdaleny Chojna z ZSS w Zagórniku. 
Wstęp wolny. Zapraszamy!

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

Telefon: 33 875 12 25

Do 31 stycznia | Z TRZYDZIESTEJ STRONY 
PAMIĘTNIKA... 
Wystawa przedstawiająca trzydziestoletnią historię 
Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej im. Jana 
Fujawy.
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki! 

22 stycznia (niedziela) godz. 16.30
NASTRAJAMY ŚWIĄTECZNIE
Świąteczny koncert Miejskiej Orkiestry Dętej  
ANDROPOL Andrychów pod dyrekcją Łukasza 
Zaborowskiego z udziałem solistek: Ewy Walczak 
oraz Marii Walczak. Koncert promujący najnowszą 
płytę CD „Nastrajamy świątecznie” wydaną z oka-
zji 100. rocznicy powstania andrychowskiej orkie-
stry. Podczas uroczystości usłyszymy poruszające 
ludzkie serca nasze polskie kolędy i pastorałki oraz 
wiele znanych świątecznych utworów. 

Wstęp wolny. Zapraszamy!

1 lutego – 21 marca | SNEM KAMIENNYM… 
Wystawa prac laureatów XVI Międzybibliotecznego 
Konkursu Plastycznego „O czym śnią postaci z bajek?” 
zorganizowanego przez ZSS i WDK w Targanicach  
na przełomie października i listopada 2022 roku.
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki! 

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

Telefon: 33 432 26 12

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS RADIOWY – dla 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych na najciekawszy 
głos radiowy – HALO, HALO... TU RADIO!

Konkurs ma charakter otwarty – mogą wziąć w nim 
udział wszystkie zainteresowane osoby powyżej  
7. roku życia. Tematem przewodnim tej edycji jest 
„miłość”. Uczestnicy konkursu mają za zadanie 
wybrać fragment tekstu traktujący o miłości, po-
chodzący z utworu literackiego (z wyłączeniem po-
ezji), który następnie zinterpretują głosowo i kolejno 
swoje nagranie wyślą do oceny konkursowej. Jury 
wybierze najciekawsze realizacje (z uwzględnieniem 
wieku uczestników – podziałem na grupy wiekowe).  
Laureaci konkursu zostaną zaproszeni do występu 
na żywo podczas uroczystej Gali wręczenia nagród 
– 3 marca 2023 r. o godz. 17:00 w WDK w Inwałdzie 
– oraz do nagrania audycji, która zostanie wyemi-
towana na antenie „Radia Andrychów”. Szczegóły 
konkursu zawarte są w Regulaminie.
Zgłoszenia przyjmowane są do 17 lutego 2023 r. 
Zapraszamy do udziału! 
Organizator: CKiW w Andrychowie – WDK w Inwałdzie
Partner: Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie. 
Patron medialny: Radio Andrychów
Szczegółowe informacje: WDK w Inwałdzie

10 lutego (piątek) godz. 17.30
„INNY” Diabły i świątki Jana Bednarza – wystawa 
rzeźby oraz koncert Ludowego Zespołu Pieśni  
i Tańca „Andrychów”
– godz. 17:30 / Wernisaż wyatawy „INNY” 
– godz. 18:00 / Koncert LZPiT „Andrychów”
JAN BEDNARZ. Mieszka w Wadowicach ale urodził 
się w Zakopanem, w starej, z dziada pradziada góral-
skiej rodzinie. I to właśnie dzieciństwo spędzone na 
Podhalu, w drewnianym domu z bali, góralskie trady-
cje, gwara i pierwsze skoki na nartach uformowały go 
na całe życie. (...) Nie przepada za dłutem, posługuje 
się szewskim gnypem kupionym na targu. Struga, jak 
sam mówi – „dłubie” – w lipie a świat, który kreuje za-
ludniają postaci z legend i podań ludowych oraz świę-
ci. Płaskorzeźby natomiast ukazują chłopski świat  
i okolice Wadowic. (...)
Skąd bierze motywy do swoich prac? Jak na rasowe-
go samouka przystało mówi, że „same przychodzą”. 
Sztuka Jana Bednarza wyrasta z ludowej tradycji, ale 
wychodzi poza jej zamknięty krąg i obdarza nas boga-
ctwem świata jego wyobraźni. /Joanna Strzyżewska/

Wstęp wolny. Zapraszamy! Wystawa potrwa do 3 marca 
(w godzinach otwarcia placówki).

STYCZEŃ – MARZEC 2023lny rozkład jazdy

2023
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Co by było, gdyby tak wszyscy ludzie wkoło pomilkli? Jak to co? Tęskniliby. 
Za czym? Za słowami. I tymi kiedyś wypowiedzianymi, i tymi nie-
wypowiedzianymi nigdy. Czy można tęsknić za słowami, których się 
nigdy nie usłyszało? Można. I to bardzo. Nawet nie zdawałam sobie 
sprawy… jak bardzo.

Schodziłam z Potrójnej, gdy minęli mnie rodzice z kilkuletnim synem 
pośrodku. Ten nagle się im wyrwał i pobiegł w stronę potoku. – Ko-
chanie! Uważaj, żebyś nie wpadł do wody! – zawołał ojciec. 
Po młodym słowo „kochanie” spłynęło jak przepływająca obok woda, 
zaś mnie – poruszyło. W kontekście tej sytuacji zobaczyłam, że jest 
ono czymś więcej niż trzysylabową konstrukcją, bo mieści w sobie 
troskę, czułość, także uważność. Pozazdrościłam dzieciakowi. I zatę-
skniłam… Zatęskniłam za tym słowem. Słowem, którego nigdy nie 
usłyszałam ani od mamy, ani od taty. Nigdy też nie doświadczy-
łam spaceru z mamą u jednego boku, z tatą u drugiego. Ten spacer 
też okazał się nieuświadomioną, uśpioną gdzieś głęboko tęsknotą, 
rozbudzoną przez przypadkowych przechodniów w momencie, gdy 
czuje się, że do mety pozostał krótszy niż dłuższy dystans. 

Cały świat jest jedną mową, ale najtrudniej porozmawiać człowiekowi 
z człowiekiem. Gdy nadejdzie czas, że budzi się w nim ciekawość dru-
giej osoby, że wie, o co chciałby zapytać, czego się o niej dowiedzieć, 
to okazuje się, że jest już za późno. Że szansa na rozmowę minęła bez-Że szansa na rozmowę minęła bez- na rozmowę minęła bez-ęła bez- bez-
powrotnie.
Nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo można tęsknić za rozmową, 
która nigdy nie miała miejsca, jak boleśnie przeżywać ten fakt. Czę-
sto wyobrażam sobie, jak pijemy z mamą kawę, ona taką jak zawsze 
– z fusami, ja – białą. I pytam, pytam, i pytam… Na przykład o to, 
jak przeżyła śmierć swojej mamy, będąc zaledwie 14-letnią dziew-
czyną? (co zauważyłam niedawno, uważnie przyglądając się datom 
na nagrobkach). Jak radziła sobie z tym półsieroctwem i wojną, któ- Jak radziła sobie z tym półsieroctwem i wojną, któ-
ra wybuchła parę miesięcy potem? Czy była dumna ze swojego ojca, 
gdy otrzymał list gratulacyjny od prezydenta Mościckiego? Popro-
siłabym, żeby opowiedziała mi o koleżankach z klasy, Polkach i Ży-
dówkach, o Wiktorii Dalewskiej, charyzmatycznej nauczycielce, która 
była jej wychowawczynią, co odkryłam szperając w roku ubiegłym 
w archiwach Szkoły Żeńskiej. Oczywiście, że musiałybyśmy gadać 
o ciuchach, szczególnie o tej wyjątkowej sukience z beżowej wełenki, 
godnej księżnej Diany, którą przetrzymuję jak najcenniejszą pamiątkę. 
Pytałabym o książki, które czytała pasjami, i w zdobywanie których 
zaangażowani byli niektórzy pracownicy fabryki Braci Czeczowiczka. 
Opowiadała mi o tym, poznana cztery lata temu, pani Monika Pająk 
(lat 95). Nigdy nie widziałam mojej mamy z książką, co znaczy, że 
na młodzieńcze pasje nie znajdowała już miejsca w swoim dorosłym 
życiu. Ale znaczy też, jak niewiele o niej wiedziałam. To jest bardzo 
bolesny rodzaj niewiedzy. 
Spowiadam się z tej mojej tęsknoty za nigdy niewypitą wspólnie 
kawą, nigdy „niewyrozmawianą” rozmową, z myślą o tych, którzy 
mając jeszcze szanse na to wszystko, tej szansy nie dostrzegają i nie 
wykorzystują.

Mój sąsiad zza dziewięciu domów i jednego zakrętu opowiedział mi 
kiedyś taką historię. Często zdarzało mu się obserwować przez okno 
w kuchni, spacerującą kobietę. Wydawało mu się, że jest to osoba, 
z którą kiedyś pracował. Brak pewności wynikał z tego, że nie widzieli 
się od chwili przejścia na emeryturę, czyli szmat czasu. Któregoś dnia 
wyszedł jej naprzeciwko. Chciał upewnić się, co do słuszności swych 
przypuszczeń. Tak! To była ta kobieta. Spotkanie ucieszyło ich oboje. 
Wspomnieniom nie było końca. Pożegnali się już, ale ona przytrzyma-
ła go jeszcze za rękę. – Dziękuję panu za tę rozmowę – powiedziała. 
Nie pamiętam, kiedy ostatnio rozmawiałam z człowiekiem. Czasem 
się boję, że zapomnę ludzkiej mowy. 
Więc… co by było, gdyby tak wszyscy ludzie wkoło pomilkli? Strach byłby 
i tęsknota by była, i byłaby beznadzieja...

Podobno słowa śmierci nie znają. Jakby jakieś ptaki przezroczyste, raz wypo-
wiedziane, krążą już na wieki ponad nami, tylko że ich nie słyszymy. A co się 
dzieje, gdy jednak gdzieś na Legionów, na Szewskiej, albo też w swo-
im telefonie je usłyszymy? Przeczytamy w liście, w smsie? Dzieją się 
cuda.  
Dziś, w ostatni dzień złego roku, u progu, według prognoz, roku 
jeszcze gorszego, czuję potrzebę wyrażenia wdzięczności wszystkim 
Państwu, którzy po lekturze mojej ostatniej książki „Lola. Dziewczyna 
z Andrychowa. Kobieta z Hajfy”, mającej swą premierę niespełna je-
denaście tygodni temu, obdarowali mnie niezwykle ważnymi i pięk-
nymi słowami. Choćby takimi:
- Właśnie przeczytałam „Lolę”. Pochłonęłam jednym tchem. Pisz dalej Kocha-
na o naszym mieście i jego mieszkańcach…
- Skończyłam czytać, ale nie skończyłam płakać. Dziękuję. Kibicuję każdemu 
Twojemu pomysłowi…
- Przeczytałam historię „Loli”. Gratuluję i dziękuję za wzruszenia i reflek-
sje…
- Niesamowita historia. Ze ściśniętym gardłem to czytałem. Dawno nie łykną-
łem książki od deski do deski na raz…
- Skończyłem „Lolę”. Ściśnięte gardło oraz serce, niezwykłe emocje, ogromne 
wzruszenie…
- Chciałam Pani podziękować za tę książkę. Jestem jedną z tych, którzy 
przeczytali od przysłowiowej „deski do deski” wszystkie Pani książki…
- Dziękuję. Nie wyduszę więcej ani słowa…
 
Takie słowa przekonują o sensie wykonanej pracy. Poczucie sensu 
przekłada się na poczucie spełnienia. Czyjeś słowa (ale także ciekawe 
spotkania, nowe doświadczenia, nowi ludzie) zmieniły ten obfitujący 
w zło rok w jeden z najważniejszych i najwartościowszych w moim 
życiu. 
Więc… obdarowujmy się słowami, żeby za nimi nie tęsknić. Obdaro-
wujmy się słowami, żeby poprzez nie wzrastać…

Jadwiga Janus, 31 XII 2022

A gdyby tak wszyscy ludzie wkoło pomilkli?
„Mieliśmy se pogadać. Ale nie chcesz, to nie mów. Chcesz tak żyć bez jednego słowa, to sobie żyj. Tylko co by 
było, gdyby tak wszyscy ludzie we wsi pomilkli? I by tylko orali, siali, kosili, zwozili i nikt by do nikogo nie powie-
dział nawet szczęść Boże. A z ludźmi gdyby psy, koty pomilkły i wszelkie stworzenia, ani ptaki by nie świergotały, 
żaby nie kumkały. Byłby świat?
Nawet drzewa mówią, jak im dobrze się przysłuchać. I każde swoją mową, dąb dębową, buk bukową. Mówią rze-
ki, zboża. Cały świat jest jedną mową. Gdybyś tak się w ten świat dobrze wsłuchał, mógłbyś nawet usłyszeć, co sto 
lat temu mówili, a może tysiące. Bo słowa śmierci nie znają. Jakby jakieś ptaki przezroczyste, raz wypowiedziane, 
krążą już na wieki ponad nami, tylko że ich nie słyszymy”.

                                                                   Wiesław Myśliwski, „Kamień na kamieniu”
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Towarzystwo Pedagogiczne było polską organizacją, 
która powstała we Lwowie w 1868 r., a więc w momen-
cie, w którym Monarchia Austro-Węgier przechodziła 
zmiany ustrojowe. Najważniejszym celem jaki przy-
świecał założycielom TP był udział w reformowaniu 
szkolnictwa na terenie Galicji. Do Towarzystwa mogli 
wstępować nie tylko nauczyciele, ale również inne oso-
by, zainteresowane poprawą stanu oświaty: przedsta-
wiciele duchowieństwa i administracji, ale także takich 
grup zawodowych jak lekarze, dziennikarze, adwokaci, 
sędziowie. Jeszcze w tym samym roku powstało 19 pla-
cówek terenowych, które podlegały centrali we Lwowie, 
rok później utworzono kolejnych 7 oddziałów, a dwa 
lata później następne 6. Systematycznie powiększała 
się również liczba członków Towarzystwa. Początkowo 
należało do niego 1500 osób, a po trzech latach było ich 
już o 1000 więcej. Do zadań organizacji należały m.in. 
poprawa sytuacji materialnej szkół, zakładanie nowych 
placówek (zwłaszcza ludowych, ale również średnich), 
wzmocnienie prestiżu zawodu nauczyciela w społeczeń-
stwie, wydawanie nowych podręczników i materiałów 
dotyczących pedagogiki. Towarzystwo miało również 
własny organ prasowy, którym był miesięcznik „Szko-
ła”. Ukazywał się on wraz z dodatkiem metodycznym 
„Praktyka szkolna”. W 1906 r. TP zmieniło nazwę na Pol-
skie Towarzystwo Pedagogiczne. W 1921 r. organizacja 
weszła w skład Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Naro-
dowego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w Polsce, 
które działało do 1939 r.
Wadowicki oddział Towarzystwa Pedagogicznego po-
wstał już 29 czerwca 1868 r., a jego prezesem został Fran-
ciszek Dbałowski. Początkowo organizowano 6 walnych 
zebrań rocznie, później 4, a gdy powołano podległe od-
działowi kółka pedagogiczne, liczbę zjazdów ograni-
czono do dwóch spotkań rocznie. Kółka takie powstały 
w Suchej, Andrychowie, Izdebniku i Zatorze. By rozbu-
dzić wśród dorosłych mieszkańców zainteresowanie na-
uką, organizowano także specjalne odczyty. Dość stwier-ą, organizowano także specjalne odczyty. Dość stwier-, organizowano także specjalne odczyty. Dość stwier-
dzić, że cieszyły się one sporą popularnością. Dochód ze 
wstępów, który wynosił od 10 do 5 centów, przeznaczał 
oddział na książki i przybory szkolne dla ubogich dzieci 
z okolicznych szkół.
Nie posiadamy niestety zbyt wielu informacji na temat 
działalności andrychowskiego kółka pedagogicznego. 
Wiadomo, że w 1877 r. do organizacji należeli m.in. Ma-
rian Koloszek, kierownik szkoły w Andrychowie, Michał 
Mrugacz i Jan Widlarz, nauczyciele w tamtejszej szkole; 
Józef Ciembroniewicz i Piotr Pałosz, nauczyciele ze szko-
ły w Wieprzu. Na spotkania andrychowskiego koła mie-
li też uczęszczać nauczyciele ze szkoły w Bulowicach, 
Tomasz Ślusarek i Karol Węgrzynek. Marian Koloszek 
zasiadał ponadto w zarządzie wadowickiego oddziału.
Warto przyjrzeć się też kilku zachowanym sprawozda-
niom z działalności koła za rok 1879. Podczas spotkania, 
które odbyło się 18 września przy udziale 9 członków 
podjęto decyzję o „ponownym wprowadzeniu w ruch 
kółka”. Wynika z tego, że w tamtym okresie zarząd mu-
siał się borykać z malejącą frekwencją uczestników. Na 

O działalności koła Towarzystwa Pedagogicznego
 w Andrychowie słów kilka

Ciekawym aspektem w historii XIX-wiecznego szkolnictwa w Andrychowie jest działalność tutejszego kółka 
wchodzącego w skład Towarzystwa Pedagogicznego. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć nieco in-
formacji na temat tej inicjatywy.

Strona tytułowa „Pedagogiki Mickiewiczowskiej”, wydanej przez Towarzy-
stwo Pedagogiczne we Lwowie w 1890 r. Źródło: Polona.

przewodniczącego wybrano wikariusza z miejscowej parafii ks. Antoniego 
Adamusa, który pełnił tą funkcję już wcześniej. Jego zastępcą został kierow-
nik miejscowej szkoły Marian Koloszek, sekretarzem natomiast nauczyciel 
Michał Mrugacz. Zdecydowano również, że kolejne spotkania będą odby-
wać się raz w miesiącu „w porządku alfabetycznym miejscowości, z których 
pp. Członkowie należą do kółka (…)”.
Relacje z kolejnych spotkań, w których uczestniczyło już więcej osób, po-
zwalają nam natomiast przyjrzeć się temu, co było tematem prelekcji pod-
czas zebrań andrychowskiego kółka. 9 października 1879 r. „P. M. Koloszek 
opisał niektóre minerały, znajdujące się w zbiorku szkoły andrychowskiej. 
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Budynek Magistratu w Andrychowie, w którym mieściła się również szkoła ludowa (później szkoła męska). Fot. M. Ryłko, 1914-1939. 
Źródło: Archiwum Gminy Andrychów.

(…) Ks. A. Adamus miał odczyt o złocie, jako metalu znanym od 
dawnych czasów”. Podczas spotkania 6 listopada natomiast „p. 
Fr. (Franciszek – przyp. red.) Szczerski, nauczyciel z Andrycho-
wa, miał odczyt o znaczeniu jubileuszu Kraszewskiego, z wszelką 
starannością opracowany, za co też przyjęto odczyt oklaskami. P. 
M. Koloszek, kierownik szkoły 4. kl. w Andrychowie, przeprowa-
dził praktycznie część o dzieleniu ułamków zwyczajnych (…)”. 
Podczas kolejnego spotkania, które odbyło się 3 grudnia 1879 r., 
uczestnicy wysłuchali m.in. wykładu Józefa Ciembroniewicza, kie-
rownika szkoły w Wieprzu „o wychowaniu religijno moralnem”. 
Prawdziwą sensacją była jednak prelekcja miejscowego lekarza, 
dr. Gustawa Schneidera, dotycząca światła. „Wykładu prelegenta 
tak zajmującego i ożywionego o teoryi, chyżości i łamaniu światła, 
przytoczonych obliczeń astronoma Romea (Duńczyka)1, jakoteż 
narysowanego aparatu Fizoo2 i obliczeń tegoż, zarazem stosow-
nych przykładów praktycznych w celu uzmysłowienia tych rzeczy, 
1 Ole Christensen Rømer (1644-1710) – jako pierwszy przeprowadził 
obserwacje potwierdzające tezę o skończonej prędkości rozchodzenia 
się światła.
2 Mowa o aparaturze interferencyjnej zastosowanej w 1851 r. przez Ar-
manda Fizeau do pomiaru prędkości światła w poruszającej się wodzie.

zgromadzeni z prawdziwą przyjemnością i korzyścią słuchali”. Na 
kolejne spotkanie, planowane na 8 stycznia 1880 r. (ostatecznie od-
było się tydzień później), dr Schneider został poproszony „aby rze-
czami tak interesownemi zasilał posiedzenia kółka i oile być może, 
przyrządy do nauki fizyki, znajdujące się w szkole andrychowskiej, 
zastosowywał do tychże, zarazem okazał obecnym, jak się z tymi 
obchodzić należy. Na to Wny P. Dr. G. Schneider odpowiedział 
przychylnie i przyrzekł mówić na następnem posiedzeniu o oku”.
Tych kilka skromnych informacji na temat działalności w Andry-
chowie koła Towarzystwa Pedagogicznego niesie ze sobą szereg 
ciekawych informacji. Dzięki nim dowiadujemy się nieco więcej 
na temat wyposażenia ówczesnej szkoły, a także inicjatyw podej-
mowanych przez tamtejszych nauczycieli. Nade wszystko najważ-
niejszy jest jednak fakt organizowania prelekcji naukowych, który 
wiele mówi o zainteresowaniach niektórych mieszkańców Andry-
chowa.

Daria Rusin
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Burmistrz Andrychowa ogłasza pierwszy 
publiczny przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż działki nr 474/11, położonej 
w Andrychowie przy ulicy Stanisława Le-
nartowicza.
Przedmiot przetargu: niezabudowana 
działka nr 474/11 o pow. 0,0654 ha, objęta 
księgą wieczystą KR1W/00045848/3.
Cena wywoławcza: wynosi 70.000,00 zł 
netto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zło-
tych 00/100). Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie należny 23% podatek VAT 
– zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy o podatku 
od towarów i usług.
Termin i miejsce przetargu: przetarg (licy-
tacja) odbędzie się w dniu 19 stycznia 2023 
r. o godz. 11-tej w budynku Urzędu Miej-
skiego w Andrychowie, Rynek 15, II piętro, 
sala konferencyjna.
Opis nieruchomości: działka nr 474/11 jest 
niezabudowana, nieogrodzona, o kształcie 
regularnym (szerokości ok. 8m-19m). Poło-
żona jest w terenie o lekkim spadku w kie-
runku północnym, jest porośnięta drzewa-
mi i zakrzaczona. W najbliższym otoczeniu 
znajdują się tereny zabudowane mieszka-
niowo (w przeważającej części są to budyn-
ki wielorodzinne), usługowo, kościół oraz 
grunty niezabudowane przeznaczone pod 
zabudowę i nieużytki. Dojazd do działki 
odbywa się od ul. Stanisława Lenartowi-
cza, drogą o nawierzchni żwirowej. Działka 
nie posiada urządzonego zjazdu. Sieci nie 
przebiegają przez działkę będącą przed-
miotem sprzedaży, natomiast znajdują się 
w odległości: kilku metrów – energetyczna, 
około 12 metrów – wodociągowa, około 35 
metrów – kanalizacji sanitarnej, około 70 
metrów – gazowa.
Obciążenie i zobowiązania: nieruchomość 
nie jest przedmiotem zobowiązań i wolna 
jest od obciążeń.
Przeznaczenie w mpzp: zgodnie z miej-
scowym planem zagospodarowania prze-
strzennego części Gminy Andrychów w za-
kresie parcel położonych w Andrychowie, 
zatwierdzonego Uchwałą nr XLIX-463-06 
Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 
września 2006 r. – opublikowaną w Dz. 
Urz. Woj. Małopolskiego Nr 801, poz. 4838 
z 23 listopada 2006 r. (z późn. zm.), przed-
miotowa działka znajduje się w jednostce 
oznaczonej symbolem A6.3/4b.MW1/ZP1, 
MN1, UU – tereny zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej, przeznaczenie dopusz-
czone w granicach terenu: tereny zieleni 
urządzonej, tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, tereny handlu i usług.
Wysokość i termin wpłaty wadium: 
7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 
00/100) w formie pieniądza lub przelewem 
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego 
w Andrychowie nr 82 8110 0000 2001 0000 
1225 0002 prowadzony przez ABS Bank 
Spółdzielczy w Andrychowie w taki spo-

sób, aby najpóźniej w dniu 12 stycznia 2023 
r. wadium znajdowało się na rachunku. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który 
przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny 
nabycia nieruchomości. Wadium ulega 
przepadkowi w razie uchylenia się uczest-
nika, który przetarg wygrał, od podpisania 
umowy notarialnej. Pozostałym uczestni-
kom przetargu wadium zostanie zwrócone 
niezwłocznie (bez odsetek), w ciągu 3 dni 
od odwołania, zamknięcia, unieważnienia 
lub zakończenia wynikiem negatywnym 
przetargu, w sposób odpowiadający for-
mie wnoszenia.
Wymagane dokumenty: dowód tożsamo-
ści, a w przypadku gdy uczestnikiem jest 
podmiot wpisany do Krajowego Rejestru 
Sądowego, osoba upoważniona do repre-
zentowania uczestnika powinna przedło-
żyć do wglądu na papierze aktualny odpis 
z Krajowego Rejestru Sądowego; oświad-
czenie o zapoznaniu się ze wszystkimi wa-
runkami przetargu; w odniesieniu do osób 
pozostających w związku małżeńskim po-
siadających ustawową wspólność mająt-
kową do udziału w przetargu wymagana 
jest obecność obojga małżonków. W przy-
padku uczestnictwa w przetargu jednego 
małżonka należy złożyć do akt pisemne 
oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu 
zgody na przystąpienie małżonka do prze-
targu z zamiarem nabycia nieruchomości 
będącej przedmiotem przetargu ze środ-
ków pochodzących z majątku wspólnego, 
za cenę ustaloną w przetargu. jeżeli uczest-
nik jest reprezentowany przez pełnomoc-
nika, konieczne jest przedłożenie orygi-
nału pełnomocnictwa uprawniającego do 
udziału w postępowaniu przetargowym.
Komisja przetargowa: przed otwarciem 
przetargu potwierdza wniesienie wadium 
przez jego uczestników oraz sprawdza wy-
magane dokumenty.
Ważność przetargu: przetarg jest ważny 
bez względu na liczbę jego uczestników, 
jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaofe-
ruje co najmniej jedno postąpienie powyżej 
ceny wywoławczej. O wysokości postąpie-
nia decydują uczestnicy przetargu, z tym 
że postąpienie nie może wynosić mniej niż 
1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem 
w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Termin zawarcia umowy: o terminie za-
warcia umowy notarialnej Nabywca zo-
stanie zawiadomiony w terminie do 21 dni 
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty 
sporządzenia umowy notarialnej, w tym 
opłat sądowych ponosi Nabywca.
Zapłata ceny sprzedaży: wylicytowana 
cena sprzedaży winna zostać wpłacona 
jednorazowo przed zawarciem umowy 
notarialnej. Przed podpisaniem umowy 
notarialnej środki finansowe winny znaj-
dować się na rachunku bankowym Gminy 
Andrychów.
Przejęcie nieruchomości: Nabywca przej-
muje nieruchomość w istniejącym stanie 
prawnym i faktycznym, a w przypadku 
konieczności rozgraniczenia lub wzno-
wienia granic działki pokrywa koszty prac 
geodezyjnych.
Cudzoziemcy: w przypadku, gdy Nabyw-
cą nieruchomości ustalony zostanie cudzo-
ziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 
marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 
2278 z późn. zm.), do zawarcia notarial-
nej umowy sprzedaży Nabywca winien 
przedłożyć zezwolenie, jeżeli jego uzyska-
nie wynika z przepisów cytowanej wyżej 
ustawy.
Szczegółowe informację: odnośnie zby-
wanej nieruchomości można uzyskać 
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w An-
drychowie, Rynek 15 (I piętro, pok. 112 lub 
113) w godzinach pracy Urzędu osobiście 
lub telefonicznie pod nr 33 842 99 55 lub 33 
842 99 57.
Publikacja ogłoszenia: ogłoszenie o prze-
targu jest zamieszczone na stronie inter-
netowej Urzędu www.andrychow.eu oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Andrychowie www.bip.ma-
lopolska.pl/umandrychow/ jak również 
w siedzibie i na tablicach ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Andrychowie.
Inne: Burmistrz Andrychowa zastrzega so-
bie prawo odwołania przetargu z ważnych 
powodów.

Źródło: UM w Andrychowie

Działka na sprzedaż przy ulicy Lenartowicza w Andrychowie
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W wielkim skrócie przypomnimy, że Rada wspiera ak-
tywność obywatelską osób starszych, reprezentuje zbioro-
we problemy tych osób, promuje działania profilaktyczne 
i prozdrowotne, zachęca do działań edukacyjnych związa-
nych z kulturą i aktywnością fizyczną oraz jest społecznym 
organem doradczym Burmistrza.
O działaniach MRS można dowiedzieć się ze strony interne-
towej andrychow.eu odnajdując zakładkę Ważne/Miejska 
Rada Seniorów.

Problemy oraz dobre praktyki warte upowszechnienia 
a dotyczące osób starszych zamieszkujących Gminę An-
drychów można zgłaszać poprzez: 
● e-mail na adresy: problemy.seniorow@andrychow.eu;      
rada.seniorow@andrychow.eu
● pisemnie za pomocą skrzynek „Zgłoś problem” umieszczo-
nych: 
- na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miejskim, ul. Rynek 
15,
- w siedzibie Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
Dział  Administracji Osiedla ul. Włókniarzy 18; 
- w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Krakowska 74; 
- w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Starowiejska 22b, wej-
ście od ul. Włókniarzy;
● dzwoniąc do Biura Miejskiej Rady 33 842 99 07 i pozosta-
wiając swój nr telefonu – odzwonimy. Zapraszamy do kon-
taktu!

Na wesoło
Pewni naukowcy szukali najstarszego człowieka na świecie. 
Dotarli do informacji, jakoby gdzieś na Syberii mieszkał czło-
wiek mający 130 lat. Wyruszyli z ekspedycją, szukali i zna-
leźli. Pytają:
- Ile pan ma lat?
- W tym roku kończę 120.
- Pan musi iść z nami! Pokażemy pana całemu światu. Będzie 
pan sławny!
- Nie wiem czy mnie tata puści.
- Tata?! A gdzie jest pana tata?
- Poszedł z dziadkiem na ryby.

- Jedna z emerytek chwali się przed innymi emerytkami swą 
sprawnością fizyczną, którą osiągnęła dzięki ćwiczeniom.
- Tylko z tymi ćwiczeniami nie przesadzaj! – ostrzegają ją ko-
leżanki.
- Dlaczego?
- Bo jak tak dalej będziesz się odmładzała, to odbiorą ci eme-
ryturę.

Warto znać
• Centrum wsparcia dla dorosłych  w kryzysie psychicznym                 
800-70-22-22 (bezpłatny, czynny całą dobę 7 dni w tygodniu);
• Wsparcie emocjonalne dla dorosłych 116-123   
(bezpłatny, codziennie od 14:00 do 22:00);
• Telefon Zaufania dla osób starszych 22 635-09-54 (koszt 
połączenia zgodny z taryfą operatora prowadzony jest przez 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie mali bracia Ubogich). „Tro-
ski i kłopoty dzielone z drugim człowiekiem maleją o poło-
wę” - to motto tego Telefonu Zaufania. Dyżury: poniedziałki 
- 17.00 – 20.00, środy - 17.00 – 20.00 (w godz. 14.00 – 16.00 
dyżur dot. choroby Alzheimera), czwartki - 17.00 – 20.00;
•Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depre-
sji 22 594-91-00  (środy, czwartki  17:00 – 19:00), 
przy telefonie dyżuruje lekarz specjalista – psychia-
tra (koszt połączenia jest równy stawce dla numerów  
stacjonarnych Twojego operatora, udzielane porady są bez-
płatne,  telefon jest skierowany zarówno do osób dotkniętych  
depresją jak i ich bliskich);
• Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  
800-120-002 (infolinia czynna całodobowo „Niebieska Linia”);      
• Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka  
800-12-12-12  (bezpłatny, czynny całą dobę 7 dni w tygo-
dniu); 
• Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111 (bezpłatny, 
czynny całą dobę 7 dni w tygodniu);
• Całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet                  
600-07-07-17 (koszt połączenia zgodny z taryfą  operatora)
• Centrum Praw Kobiet Odział Kraków 780-079-988 (ponie-
działek-piątek 10:00-18:00 koszt połączenia zgodny z taryfą  
operatora).

Źródła: 
google.com

forumprzeciwdepresji.pl/antydepresyjny-telefon
malibracia.org.pl

psychologia.edu.pl
niebieskalinia.org

60plus.pl

Wiadomości dla Seniora
ważne  |  ciekawe  |  zabawne

Szanowni Seniorzy. Od styczniowych wydań Nowin Andrychowskich Miejska Rada Seniorów będzie przygotowy-
wać dla Was wiadomości, które mamy nadzieję, będą ważne, ciekawe i zabawne. 

Materiał nadesłany przez Miejskią Radę Seniorów
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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

Rutynę rodzinnych za-
kupów przerywa upro-
wadzenie Michelle Spi-
vey, matki opuszczającej 
sklep z jedenastoletnią 
córką. Śledztwo trwa, 
policja szuka porwa-
nej, a partner błaga o jej 
uwolnienie. Bez powo-
dzenia. Jakby Michelle 
rozpłynęła się w powie-
trzu. 

Natasha Farrant 
„Dzieci z Zamkowej Skały”

Kiedy rodzinny dom Ali-
ce musi zostać sprzedany, 
ona i jej ojciec Barney zrobią 
wszystko, aby go odkupić - 
nawet jeśli nie jest to ściśle 
legalne. A kiedy Alice zosta-
je wydalona i odesłana do 
odosobnionej szkoły z inter-
natem, zrobi wszystko, aby 
uciec. Ale Akademia Stor-
my Loch nie jest tym, czego 
oczekiwała. 

Shelly Parker-Chan
„Ta, która stała się słońcem”

Przepowiedziano jej ni-
cość. Miała umrzeć z gło-
du w pyle rolniczej pro-
wincji, zapomnianej przez 
bogów i ludzi. Jednak żar 
przepełniający jej duszę, 
popchnął ją do walki. 
Skryła się za imieniem 
zmarłego brata i mając 
nadzieję, że Niebiosa nie 
zauważyły oszustwa, ru-
szyła spełniać jego prze-
znaczenie. 

Karin Slaughter 
„Ostatnia wdowa”

Piąty studyjny album 
Sorry Boys. Ta pełna pa-
radoksów, poetycka i 
przebojowa płyta jest zu-
pełnie nowym muzycz-
nym rozdziałem w historii 
zespołu. “Mapy Gwiazd”, 
singiel otwierający erę 
„Renesansu”, wprowadza 
nas do świata Starry - alter 
ego Beli. Poza albumem 
postać Starry komunikuje 
się ze słuchaczami Pocz-
tówkami - intymnymi li-
stami, w których dzieli się 
swoimi przemyśleniami. 
[empik.com]

Anna Wyszkoni 
„Z cegieł i łez”

Niech ten przewrotny ty-
tuł was nie zwiedzie. Ania 
Wyszkoni nadal jest ikoną 
wrażliwości, subtelności i 
nostalgii. Ania potrafi gło-
śno milczeć swoim magne-
tycznym głosem, jak nikt 
inny. Gdy śpiewa o Wenus 
i UFO w piosence „Wysoko 
wysoko”, zabiera nas do 
innego świata, w którym, 
mamy wrażenie… sama 
znalazła się po raz pierw-
szy. Ale czujemy, że znala-
zła tu swoje miejsce i rozgo-
ściła się w nim na dobre. 
[empik.com]

Kazik 
„Gdybym wiedział  

to co wiem”

Zremasterowany mate-
riał. Odświeżona poli-
grafia. Maxisingel Kazika 
Staszewskiego wydany 
w 2000.Kazik Staszew-
ski – polski muzyk, wo-
kalista, saksofonista, 
autor tekstów i aranżer. 
Jest członkiem zespołów 
Kult, KNŻ i El Dupa. Pro-
wadzi również działal-
ność solową. Początkowo 
związany był z zespołem 
Poland. W 1981 roku za-
łożył zespół Novelty Po-
land, a rok później Kult. 
[empik.com]

Sorry Boys 
„Renesans”
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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.

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

Wszelkiej pomyślności, serc przepełnionych ciepłem i siłą zaczerpnię-
tą z rodzinnie spędzonych Świąt Bożego Narodzenia oraz tego, aby 
różne niepokoje nie przysłoniły nam radości ze zwykłych, codzien-
nych spraw. Po prostu dobrego roku 2023 życzą:

Uczniowie, Grono Pegdagogiczne i Dyrekcja 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie

Dobrego Roku!

Praca konkursowa wykonana przez uczniów OSW w Kaczynie.

STYCZEŃ 2023
 

11.01.2023 r. (środa) 14:30-19:00 
12.01.2023 r. (czwartek) 14:30-19:00

16.01.2023 r. (poniedziałek) 11:00-15:00 
18.01.2023 r. (środa) 8:00-12:30 

19.01.2023 r. (czwartek) 8:00-12:30
30.01.2023 r. (poniedziałek) 8:30-12:30

Po wojnie, w latach pięćdziesiątych ub. wieku, prawdopodobnie 
w tym domku (nie pamiętam już, czy był jeszcze wówczas zielony) 
mieszkali państwo Rozalia i Ryszard Ścigowie. Ja bywałem tam czę-
stym gościem, bo przyjaźniłem się z Jasiem, synem państwa Ścigów, 
który był wielce utalentowanym narciarzem, a potem równie utalen-
towanym inżynierem.
Ogród, który wspomina Lola Bader był na tyłach domu, a pan Ści-
ga senior prowadził w nim po wojnie pasiekę. Z przodu, od strony 
ulicy Krakowskiej był skład węgla, którym po wojnie zawiadywała 
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” (dziś spadkobiercą tej 
spółdzielni jest „WIZAN”). 
Z drugiego tomu innej książki Jadwigi Janus, a mianowicie „Andry-
chów. Sceny z życia miasta”, można się dowiedzieć, że skład węgla 
istniał tam także przed wojną, a jego właścicielem był wtedy wuj (brat 
matki) Loli Samuel Ringer, o którym jest wielokrotnie mowa w „Loli” 
W książce „Andrychów. Sceny z życia miasta” jest zamieszczony 
szkic sytuacyjny, z którego wynika, że dom Rauchbergerów był bliżej 
ulicy Krakowskiej niż ja pamiętam. Tak czy inaczej dziś jest tam wyas-
faltowany plac dworca autobusowego.

Andrzej Fryś

Czytając „Lolę”

Lola Bader (de domo Rauchberger), bohaterka książki 
Jadwigi Stanisławek-Janus, wspomina, że dzieciństwo 
spędziła „ w zielonym domku obok stacji kolejowej”.
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Ten felieton muszę zacząć od dygresji lingwistycznej, albo – jak kto 
woli – leksykograficznej. Otóż język polski jest obecnie pod nieustan-
nym naciskiem przychodzącej głównie z USA angielszczyzny. Jed-
nym ze skutków tej presji jest zupełnie nieuprawnione zastąpienie 
słowa „technika” słowem „technologia”. Jest to bezmyślna kalka ję-
zykowa, bo angielskie słowo „technology” po polsku znaczy właśnie 
„technika”, a polską „technologię” (sztukę wytwarzania) należałoby 
na angielski tłumaczyć chyba jako „product engineering”. Trochę na-
mieszałem, ale ja będę używał słów „postęp techniczny”, a nie „po-
stęp technologiczny”, bo to ostatnie znaczy zupełnie co innego.
Teraz pozwolę sobie posłużyć się przykładem z mojego życia zawodo-
wego. Otóż gdy przed przeszło 60-ciu laty zaczynałem pracę w WSW 
Andoria, to inżynierowie w obliczeniach posługiwali się suwakami 
logarytmicznymi. Dziś mało kto wie, co to było, ale wystarczy że napi-
szę, że suwak służył do prostych obliczeń: mnożenia, dzielenia, pod-
noszenia do kwadratu i sześcianu, a także pierwiastkowania. 
Księgowi w fabryce używali ręcznych maszynek do liczenia (tzw. 
„kręciołek”), a jeden z działów, była to chyba tzw. rachuba, czyli księ-
gowość wynagrodzeń, posiadał jedyną w fabryce, wielką elektro-me-
chaniczną maszynę do liczenia. Potem inżynierowie i księgowi zostali 
uzbrojeni w kalkulatory elektroniczne, a wreszcie fabryka zakupiła 
komputer. 
Była to radziecka (dziś mówi się sowiecka) maszyna RIAD, wyprodu-
kowana w Mińsku Białoruskim. Komputer ten wymagał osobnego, 
klimatyzowanego pomieszczenia o powierzchni kilkudziesięciu me-
trów kwadratowych. Wystarczy napisać, że wybudowano specjalny 

budynek (gdzie obecnie jest Oddział PKO BP przy Krakowskiej) który 
miał pomieścić salę komputera, a także coś w rodzaju świetlicy zakła-
dowej. Na szczęście pod koniec ubiegłego stulecia pojawiły się kom-
putery osobiste i laptopy, więc budynek sprzedano bankowi, a zaczę-
to tworzyć zakładową sieć komputerową.
O potędze postępu technicznego świadczyć może fakt, że procesory 
w smartfonach, jakimi dziś posługują się dzieci, mają moc oblicze-
niową porównywalną z komputerami osobistymi, które pod koniec 
ubiegłego wieku były w WSW Andoria były używane do obliczeń 
inżynierskich i ekonomicznych.

Andrzej Fryś

Andrychowskim okiem

O postępie technicznym słów kilka

Cztery lata temu, 13 stycz-
nia 2019 r.  z rąk zama-
chowca zginął Prezydent 
Gdańska Paweł Adamo-
wicz. Mordercą był dzia-
łający z prawicowych po-
budek kryminalista Stefan 
Wilmont. Proces Wilmon-
ta rozpoczął się pod ko-
niec marca 2022 r., a więc 
przeszło trzy lata po za-
bójstwie, zaś wyrok prze-
widziany jest na pierwszą 
połowę roku 2023. 

Coś, co w II Rzeczypospo-
litej potrafiono zdziałać 
w niespełna miesiąc, dziś, 
w III Rzeczypospolitej zaj-
muje wymiarowi sprawie-
dliwości ponad cztery lata. 
Czy na pewno tak musi 
być?

Andrzej Fryś

Dwie Rzeczypospolite, dwa jakże różne tempa wymiaru sprawiedliwości

Sto lat temu, 16 grudnia 1922 r. z rąk zamachowca zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Gabriel Naruto-
wicz. Mordercą był prawicowy ekstremista Eligiusz Niewiadomski. Proces Niewiadomskiego rozpoczął się 30 
grudnia 1922 r. (czternaście dni po morderstwie), po kolejnych jedenastu dniach zapadł wyrok skazujący na karę 
śmierci, a 31 stycznia 1923 r. mordercę rozstrzelano na stokach Warszawskiej Cytadeli.

Styczeń 2019 r. Mieszkańcy Andrychowa żegnają Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza foto: Archiwum „Nowin”.
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Wyprawa zaplanowana była na 6 tygodni z przewidywanym dystansem do 
pokonania około 7000 km, a w rzeczywistości zrobiliśmy ponad 9000 km. Wy-
ruszyliśmy z okolic Sydney przez australijski „Outback”, czyli tereny bardzo 
mało lub w ogóle niezurbanizowane, poprzez pustynię Strzeleckiego, zaha-
czając o pustynię Simpson, następnie przez pustynię Gibson. Celem ostatecz-
nym było Uluru, czyli Święta góra Aborygenów – rdzennych mieszkańców 
Australii, znajdująca się w centrum kontynentu. Następnie kierowaliśmy się 
na południe w stronę Adelaide, aby ostatecznie skręcić na wschód do punk-
tu początkowego podróży, czyli Sydney. Misją naszej wyprawy było przede 
wszystkim wspólne spędzanie czasu (kiedy to jeszcze dzieci chcą podróżować 
z rodzicami), obcowanie z naturą, wzbudzenie ciekawości i pasji, wspólna pra-
ca i zabawa ucząca odpowiedzialności za siebie i innych.
Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

Koło PTTK „Chałupa”

Spotkanie z Agnieszką Kerr 
i jej rodziną

Koło PTTK „Chałupa” w Andrychowie zaprasza na spo-
tkanie w Klubie Podróżnika, które odbędzie się we wto-
rek 24 stycznia o godz. 18.00 w sali bankietowej Re-
stauracji na Starym Tartaku w Andrychowie. Agnieszka 
Kerr wraz z mężem i dziećmi zabierze nas na rodzinną 
wyprawę w głąb kontynentu australijskiego. 

Mamy przygotowane trasy na cały 2023 rok. Zapraszamy nie tylko seniorów, 
ale i całe rodziny z dziećmi oraz początkujących piechurów. Podczas planowa-
nia tras braliśmy pod uwagę stopień ich trudności, brak dużych przewyższeń, 
a także kondycje uczestników – mówiła na antenie Radia Andrychów 
Prezes PTTK Chałupa Grażyna Kidoń.

Cykl Chałupa Senior ruszył w listopadzie ubiegłego roku i cieszył się 
dużym powodzeniem. - Budujące jest to,że wśród uczestników wypraw 
znajduje się wielu seniorów z wnukami – dodaje wiceprezes Koła Krzysz-
tof Wojewodzic.

Najbliższa wycieczka odbędzie się 14 stycznia 2023 - wyprawa w Be-
skid Śląski. 

Harmonogram przedstawia się następująco:
Wyjazd 14.01.2023 (sobota)
Trasa: Brenna, leśniczówka-> Trzy Kopce Wiślańskie -> Orłowa -> 
Gościniec Równica
czas wędrówki: 4 h 20 / 13 km
suma podejść: 720 m / suma zejść 458 m
schronisko: tak
Wyjazd o godz. 6.40 Wadowice z pod Lidla
godz. 7.00 Andrychów ul. Włókniarzy przystanek autobusowy po-
wyżej Krytego Basenu Kąpielowego.

Wycieczka odbędzie się bez względu na pogodę.
Zapisy w siedzibie Koła (ul. Starowiejska 22b pokój 223) w każdy 
poniedziałek od godz. 18.00 do 20.00. Zapraszamy!

ap Fot. Koło PTTK Chałupa

Koło PTTK Chałupa zaprasza 
na wycieczki górskie dla seniorów 
i nie tylko..... 

Koło PTTK „Chałupa” przy Andrychowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej zostało powołane 6 grudnia 1973 roku. 
Skupia w swoich szeregach ponad 100 członków. Od 
końca lat siedemdziesiątych XX wieku Koło poszerzyło 
swoją ofertę turystyczną o działalność kulturalną. Obie 
formy aktywności cieszą się dużym powodzeniem. Naj-
nowszym projektem PTTK Chałupa jest Chałupa Senior 
– wędrówki górskie dla osób starszych. 
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- Przekręty to drużyna, po której spodziewamy się dużo ciekawej koszykówki. 
Łatwo nie będzie, ale powalczymy o dobry wynik – mówili przed meczem 
zawodnicy Hustlerów, pamiętając, że ich rywale doznali dotychczas 
tylko jednej porażki. I nie pomylili się. Co prawda andrychowianie 
prowadzili po pierwszej kwarcie różnicą trzech punktów, ale po ko-
lejnych 10 minutach to Przekręty miały nad nimi sześć „oczek” prze-
wagi. Trzecia kwarta ponownie padła łupem Hustlerów i przed ostat-
nią kwartą był remis, a emocje sięgały zenitu. Tym bardziej, że dwie 
minuty przed końcową syreną drużyna znad Wieprzówki traciła do 
przeciwników 6 punktów i musiała gonić wynik. 
Andrychowianie znakomicie zaczęli dogrywkę. Dwa razy za trzy 
punkty przymierzył Janusz Cholewa, który w całym meczu miał 
cztery tak udane próby. O jeden raz więcej z dystansu trafił Patryk 
Maryon, kończąc zawody z dorobkiem 24 punktów i znakomitymi 
statystykami (80 proc. skuteczności rzutów za 2 punkty i 33,3 proc. za 
3 punkty). 21 punktów dorzucił kapitan Bartosz Sierp. - Punkty Janusza 
ustawiły dogrywkę, ale cały zespół znakomicie pracował w obronie i równie 
dobrze spisywał się pod koszem rywali – powiedział po meczu Bartosz 
Sierp, kapitan Hustlerów. - No i nie daliśmy się przekręcić. Było kilka mo-
mentów, że mogło się wydawać, że po nas. Oj nie. Innym razem – cieszył się 
Łukasz Majewski, który podkreślił znakomitą postawę kapitana. - Sta-
tystyki miał świetne, ale nie oddają tego, co zrobił na boisku. Prowokował ry-
wali do fauli, dokładnie rozgrywał piłki, korzystając z bardzo mocnych zasłon 
(te stawiali Krzysztof Szumowski oraz Łukasze Majewski i Sajdak – przyp.). 
Spotkania w parterze z Januszem (Cholewą – przy.) mogły przyprawić rywali 
o ból głowy. Młodość nie zawsze wygrywa i nie ma straconych piłek, a dziś 
każda taka była nasza – chwalił partnerów Łukasz Majewski. Dodając, 
że 24 punkty Patryka Mayrona także zrobiły swoje, a cichym bohate-
rem był Grzegorz Obrzud, który zagrał za 120 procent możliwości. 
W ostatniej kolejce Hustlerzy 7 stycznia o 13.40 zmierzą się z Grim Re-
apers. Wygrana w tym meczu spowoduje, że bez względu na wynik 
spotkania NSBB – Przekręty andrychowianie zakończą sezon zasad-
niczy na drugiej pozycji, o czym zdecyduje tzw. mała tabela. W niej 
Huslterzy zawsze ulegają Big Bad Wolf, ale są minimalnie lepsi od 
Przekrętów (Hustlerzy, Przekręty i Big Bad Wolf mają po jednej bez-
pośredniej wygranej, ale Big Bad Wolf ma dodatni bilans koszy, Hu-
stlerzy -7, a Przekręty -8) i zdecydowanie lepsi od NSBB, które uległo 
zarówno andrychowianom, jak i Big Bad Wolf. Przegrana andrycho-
wian z Grim Reapers sprawi, że Hustlerzy zakończą rundę na trzeciej 
pozycji, gdyż wygrali zarówno z NSBB, jak i Przekrętami. Sprowadza 
się to zatem do jednego. W pierwszej rundzie play-off Hustlerzy za-
grają z wygranym starcia NSBB z Przekrętami, a przegrany tego spo-
tkania toczyć będzie bój z Big Bad Wolf. 

Hustlerzy Andrychów – Przekręty 83:74 d. (16:13, 12:18, 19:16, 19:19, 
18:7d) 
Hustlerzy: Cholewa (12 pkt., 2 zb., 1 as.,), Jarosz (2 pkt., 6 zb., 1 as., 1 
bl.), Ł. Majewski (3 pkt., 10 zb., 1 as., 1 bl.), W. Majewski, Maryon (24 
pkt., 3 zb. 3 as., 1 bl.), Obrzud (13 pkt., 7 zb., 2 as.,), Sajdak (7 pkt., 4 zb., 
1 as., 1 bl.), Sierp (21 pkt., 9 zb., 12 as.) Szumowski (2 pkt., 7 zb., 5 as., 
1 bl.).
Tabela:

1. Big Bad Wolf 8 14 682:586
2. Hustlerzy Andrychów 7 12 573:476
3. Przekręty 7 12 536:461
4. NSBB 7 12 534:518
5. Crazy Ducks 7 11 516:478
6. Maximus Team 7 10 554:559
7. Grim Reapers 7 9 531:547
8. Fourty Plus 7 8 422:604
9. Pretorianie 7 8 408:529

 
woc Fot. Hustlerzy Andrychów

Hustlerzy pewni awansu do play-off! 
W przedostatnim meczu sezonu zasadniczego Bielskiej Ligi Koszykówki, po zaciętym boju, andrychowscy Hu-
stlerzy pokonali Przekręty, gwarantując sobie awans do play-off. Co więcej, są już pewni, że w pierwszej rundzie 
unikną konfrontacji z najlepszym zespołem rundy zasadniczej – Big Bad Wolf.

W kategorii wiekowej młodzików walczyły 32 drużyny podzielone 
na turniejowe grupy, z których najlepsze zespoły początkiem grud-
nia starły się w zawodach finałowych w Kalwarii Zebrzydowskiej. Po 
emocjonujących meczach najlepsi okazali się młodzi piłkarze Beski-
du Andrychów, wyprzedzając kolejno Jałowiec Stryszawa, Progress 
Andrychów, Skawę Wadowice, Huragan Inwałd i Cedron Brody. Te-
raz przed młodzikami Beskidu zawody na szczeblu Małopolskiego 
Związku Piłki Nożnej. Z kolei wśród trampkarzy najlepsi okazali się 
zawodnicy Kalwarianki Kalwaria Zebrzydowska. 

Początkiem stycznia zaplanowane są kolejne turnieje na szczeblu 
wadowickiego podokręgu w kategoriach wiekowych orlików oraz 
żaków. Wśród walczących zespołów nie zabraknie przedstawicieli 
między innymi Beskidu Andrychów, Progressu Andrychów, Craco-
vii Andrychów, Burzy Roczyny, Groni Zagórnik, Huraganu Inwałd 
czy Skawy Wadowice.

gs

Halowe zmagania młodych piłkarzy
W zimie rozgrywki drużyn młodzieżowych nie ustają, ale z trawiastych boisk przenoszą się do zadaszonych hal 
sportowych, gdzie zespoły z naszej okolicy walczą o mistrzostwo wadowickiego podokręgu i przepustkę do tur-
niejów z rówieśnikami z innych części województwa. Za nami już zmagania młodzików i trampkarzy. 
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Halniak zaczął sezon, delikatnie pisząc, sła-
bo. Na inaugurację zremisował na własnym 
stadionie z LKS Żarki, aby kolejno przegrać 
1:6 z Brzeziną Osiek i 1:2 ze Strażakiem Raj-
sko. Część kibiców mogła wówczas nabrać 
obaw, że przygoda popularnych Pularysów 
z klasą okręgową potrwa jeden sezon. - Za-
częliśmy na trójkę z minusem, albo jeszcze gorzej. 
Tak się złożyło, że liga wystartowała dość wcze-
śnie, a do tego w ciągu dwóch tygodni rozegrano 
trzy kolejki. Dla nas to nie było korzystne, gdyż 
nie dysponowaliśmy pełnym składem – mówi 
Kamil Żmuda, trener targanickiego Halnia-
ka. Wspomina, że w tamtych meczach nie 
mógł skorzystać z usług przebywających na 
wakacjach Kacpra Fujawy, Konrada Niecią-
ga, Michała Studnickiego i Jakuba Rusinka.  
– Nie panikowałem. Wiedziałem, że chłopcy potra-
fią grać w piłkę. Zresztą nasza gra była dużo lepsza 
od wyników. Przegrane 1:2 spotkanie z LKS Raj-
sko było do wygrania i to nawet pomimo braków 
kadrowych. Z beniaminkami tak już jest, że albo 
płacą frycowe, albo z marszu odpalają i stają się 
rewelacją ligi – dzieli się refleksjami szkolenio-
wiec targaniczan.    
Gdy piłkarze wrócili z wakacyjnych wojaży 
Halniak zaczął wiać znacznie mocniej. Wygrał 
pięć kolejnych spotkań i sensacyjnie wskoczył 
na fotel lidera. Nie umościł się w nim na dłu-
go, bo tydzień później zremisował 1:1 z LKS 
Bobrek, a po kilku kolejnych dniach pechowo 
(między innymi Andrzej Górski zmarnował 
rzut karny) przegrał na własnym stadionie 
3:4 ze Skawą Wadowice. - Gramy swoimi chło-
pakami. Kadra liczy w zasadzie 13-14 zawodni-
ków. Gdy ktoś jest w słabszej dyspozycji, to i tak 
w zasadzie musi grać. Do tego dochodzą kartki. 
Takie mecze jak ze Skawą będą się nam od czasu 
do czasu zdarzały – mówi Kamil Żmuda, któ-
rego drużyna poległa jeszcze w Gromcu, ale 
dzięki wcześniejszym wygranym z dwoma 
zespołami z Jaworzna i udanemu finiszowi, 
okraszonemu triumfem 4:2 nad liderującym 

LKS Gorzów zakończyła rundę na czwartym 
miejscu ze stratą zaledwie trzech punktów do 
prowadzących gorzowian. - Jesteśmy w czołów-
ce. To na pewno będzie dopingowało chłopaków do 
trenowania. Szkoda byłoby teraz to rozmienić na 
drobne. Staliśmy się uznaną marką. Początkowo 
może spodziewano się, że będziemy dostarczycie-
lem punktów, a okazało się, że to my możemy wy-
grać z każdym – cieszy się Kamil Żmuda. Nie 
bez racji zauważa, że Halniak jest niezwykle 
groźny w ataku. W rundzie wiosennej zdo-
był aż 46 bramek, czyli tyle samo ile lider, ale 
aż o 11 więcej od drugiego w stawce Naroża 
Juszczyn i o 9 więcej od trzeciej w tabeli Ska-
wy Wadowice. Na blisko jedną trzecią strze-
leckiego dorobku targaniczan zapracował 
Andrzej Górski. Popularny „Jeleń” w rundzie 
jesiennej pokonywał bramkarzy rywali szes-
nastokrotnie i jest pod tym względem najlep-
szym zawodnikiem w klasie okręgowej. 
Dobra, a wręcz bardzo dobra postawa Hal-
niaka w rundzie jesiennej na pewno nie uszła 
uwadze rywali. – Telefony pewnie dzwonią, a i są 
inne środki komunikacji. Pokazaliśmy się z dobrej 
strony i wielu zawodników z pewnością mogłoby 
grać z powodzeniem w wyższych ligach, ale na ra-
zie nikt nie zgłosił chęci odejścia. Wiele się może 
jeszcze wydarzyć, ale wierzę, że wiosną kadra się 
nie zmieni. Sami bowiem jakoś niespecjalnie szu-
kamy wzmocnień, bo mamy solidny zespół – za-
uważa szkoleniowiec, który po zakończeniu 
rundy zarządził jeszcze treningi do 30 listo-
pada. Dopiero w grudniu zawodnicy mogli 
udać się na zasłużony odpoczynek. 
Ekipa Halniaka we wspólnym gronie spotka 
się 14 stycznia. Na ten dzień zaplanowano 
luźną, mającą bardziej formy zabawy „gier-
kę”. Do treningów zespół wróci na poważ-
ne trzy dni później. Te będą odbywały się 
dwa razy w tygodniu. Kamil Żmuda nie jest 

zwolennikiem zajęć na hali. Zdecydowanie 
bardziej preferuje zimą treningi na orlikach, 
czyli boiskach ze sztuczną nawierzchnią. I to 
na takich obiektach w Kętach i Andrychowie 
Halniak będzie przygotowywał się do rundy 
wiosennej. Od 28 stycznia trzecią jednostką 
treningową w tygodniu będzie mecz sparin-
gowy. Tych zaplanowano siedem. Na począ-
tek będzie to spotkanie z Olimpią Chocznia, 
które zostanie rozegrane o godz. 16.00 na 
sztucznym boisku Skawy Wadowice. 3 lute-
go o 16.30 w Chełmku Halniak zmierzy się 
z Niwą Nowa Wieś, a 11 lutego w Czechowi-
czach-Dziedzicach z Pasjonatem Dankowice. 
Tydzień później w Bielsku-Białej zweryfikuje 
swoją formę na tle miejscowego BKS Stali, 
a 25 lutego targaniczanie ponownie wybiorą 
się do Chełmka, ale tym razem na mecz z LKS 
II Czaniec. Marzec Halniak zacznie konfron-
tacją z Sołą Łęki na jej terenie (mecz o 15.00), 
a siedem dni później zmierzy się z czołową 
drużyną żywieckiej okręgówki – Podhalanką 
Milówka. - Wszystkie sparingi zagramy na ob-
cych boiskach. Stąd z Podhalanką chciałbym zmie-
rzyć się w Targanicach, aby kibice mogli zobaczyć 
nas w akcji. Ale w marcu może to być niemożli-
we. Szkoda dla jednego meczu zniszczyć murawę 
i potem na takiej mordować się całą rundę – mówi 
trener Żmuda.
Runda wiosenna wstępnie ma się rozpocząć 
18 marca, więc mecz z Podhalanką będzie 
dla Halniaka ostatnim przetarciem. - Chcemy 
grać swoją piłkę. Kibice, którzy licznie przychodzą 
na nasze mecze są dla nas motorem napędowym. 
Dlatego preferujemy ofensywny styl gry, który 
zawsze jest przyjemny dla oka – puentuje Kamil 
Żmuda.  

Tekst i foto: Wojciech Ciomborowski 

Beniaminek nie powiedział ostatniego słowa
Na czwartym miejscu spędza przerwę zimową beniaminek wadowicko-oświęcimskiej klasy okręgowej Halniak 
Targanice. Mający niewielką stratę do lidera podopieczni Kamila Żmudy wiosną chcą być jeszcze skuteczniejsi. 
O awansie do V ligi w klubie nikt jednak głośno nie mówi. 
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Chętnych było więcej, ale organizatorzy nie byli w stanie wszystkich 
przyjąć. Zapowiadają jednak, że w przyszłym roku będą się starać, 
by zwiększyć liczbę uczestników. Zespoły tworzyły rodzic i dziecko, 
a pojedynki toczyły się na mini-boiskach wytyczonych w poprzek 
hali. Przybyli nawet kibice. Przygotowano mnóstwo nagród, w tym 
puchar przechodni dla zwycięskiej drużyny. Nie zabrakło dyplomów 
i poczęstunku. Pojawił się też miś z cukierkami i balonikami. Wśród 
sponsorów było m.in. Starostwo Powiatowe w Wadowicach i Urząd 
Miejski w Andrychowie.
Przechodni puchar za zwycięstwo powędrował do Barbary i Tomasza 
Rupików. II miejsce zajęli Igor i Piotr Kwakowie, a III Alicja i Piotr 
Trojakowie. To rodziny o sportowych, w tym zwłaszcza siatkarskich 
tradycjach. Nagrody wręczał wiceprezes MKS Wojciech Walusiak.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Rodzinne miksty pod siatką

Aż czterdzieści dwuosobowych drużyn rywalizowało 
w Turnieju Rodzinnym Mikstów Siatkarskich przeprowa-
dzonym 10 grudnia na hali przy ulicy 1 Maja. To była dru-
ga edycja imprezy organizowanej przez MKS Andrychów. 

Frekwencja na turnieju przekroczyła wyobrażenia organizatorów

Drużyny miały swoich rodzinnych kibiców.

Zwycięska drużyna to Young Boys Andrychów. Na starcie stanęło aż 
25 zespołów. Andrychowianie pewnie wygrali swoją grupę, awan-
sując do dalszej fazy rozgrywek bez straty punktu. Potem dotarli do 
półfinału, w którym pokonali 3:2 Amicę Szczątki. W finale spotkali się 
z FC Chochla i był remis, ale dogrywka była już na korzyść „naszego” 
zespołu 4:2. Impreza miała bogatą oprawę z występami artystyczny-
mi i licytacjami koszulek znanych piłkarzy. Można też było wygrać 
wejściówki do kina, pływalni i innych ciekawych miejsc, a także bony 
upominkowe i vouchery.                                              jd Fot. Wadowice.pl

Andrychowski Young Boys 
tryumfuje w mikołajkowym turnieju
Sukcesem andrychowskiego zespołu zakończył się 
Mikołajkowy Turniej w Halówkę o Puchar Burmistrza 
Wadowic. Czwarta edycja tej imprezy przeprowadzona 
w dniach 9 – 11 grudnia była dedykowana Oliwierkowi 
zmagającemu się z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA).

Gminny koordynator sportu Piotr Kwak, zarazem główny organiza-
tor imprezy, podkreśla wysoki poziom rywalizacji. Kilkoro zawodni-
ków osiągnęło wartościowe wyniki i na pewno będą się liczyć w wal-
ce o medale na szczeblu powiatowym, a potem wojewódzkim. 
Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:
DZIEWCZĘTA klasy 1 – 3
styl grzbietowy: Prus Martyna (SP nr 2) , styl dowolny: Daria Chrap-
kiewicz (SP Inwałd), styl klasyczny: Karolina Sordyl (SP Inwałd). 
CHŁOPCY kl. 1-3
styl grzbietowy: Tymoteusz Nowak (SP 2), styl dowolny: Nikodem 
Skowron (SP Brzezinka)  
DZIEWCZĘTA kl. 4 – 6 
styl grzbietowy: Olga Fąferko (SP 2), styl dowolny: Małgorzata Smo-
larek (SP 4), styl klasyczny: Aleksandra Gądek (SP Sułkowice-Łęg) 
CHŁOPCY kl. 4-6
styl grzbietowy: Wiktor Wadowski (SP 2), styl dowolny: Stanisław 
Strama (SP Brzezinka), styl klasyczny: Szymon Bryndza (SP Brzezin-
ka), styl motylkowy: Jan Szafrański (SP 2)  
DZIEWCZĘTA kl. 7 - 8
styl grzbietowy: Małgorzata Dzob (SP 2), styl dowolny: Monika Pa-
jąk (SP Bolęcina), styl motylkowy: Patrycja Chmiel (SP Bolęcina)
CHŁOPCY kl 7 - 8
styl grzbietowy: Eryk Kubalka (SP Roczyny), styl dowolny: Alan Zie-
liński (SP 4), styl klasyczny: Maciej Bury (SP Targanice), styl motyl-
kowy: Maciej Wojewodzic (SP Sułkowice-Łęg ).
Nazwiska wszystkich medalistów i więcej zdjęć publikujemy na stro-
nie radioandrychow.pl 

jd Fot. Organizatorzy zawodów

Gminna rywalizacja na pływalni
Na krytej pływalni przy ulicy Włókniarzy odbyły się 20 grud-
nia gminne zawody pływackie. Na starcie stanęło 150 uczest-
ników reprezentujących dziesięć szkół podstawowych. 
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Po meczach z czołowymi drużynami ligi, ekipę Backhandu czekała 
- jak się wydawało - seria spotkań z mniej wymagającymi przeciw-
nikami. Andrychowianie mieli zatem nadzieje na solidne podrepe-
rowanie dorobku punktowego. Życie jednak szybko zweryfikowało 
ich plany. W ostatni weekend listopada wyruszyli do Krakowa na 
mecz z przedostatnią w tabeli Bronowianką III, której kadrę tworzą 
kobiety. Wydawało się, nie będą mieli większych trudności. Jednak 
do konfrontacji przystąpili bez Rafała Merty (zastąpił go Zbigniew 
Holcman), a na dodatek temperatura w hali przy ul. Zarzecze była 
tylko nieznacznie wyższa od tej na zewnątrz, co nie pozostało bez 
wpływu na przebieg rywalizacji. Goście fatalnie weszli w mecz, 
wygrywając tylko jednego z trzech singli, mając wyraźne kłopoty 
z grającymi czopami krakowiankami. Gdy po pojedynkach deblo-
wych na tablicy wyników był remis wydawało się, że przyjezdni 
opanowali sytuację. Nic bardziej mylnego, a najlepszym dowodem 
ich bezsilności jest fakt, że lider zespołu – Michał Ostanek nie zdołał 
wygrać ani jednej gry pojedynczej. 
Backhandowi nie udało się również przełamać we własnej sali 
w starciu z Wielomażnką. Do stanu 5:5 trwała walka punkt za 
punkt. Potem przyjezdni triumfowali w trzech kolejnych partiach. 
W tej sytuacji wygrana Michała Ostanka nad Markiem Ferdkiem 
pozwoliła jedynie zmniejszyć rozmiary porażki do 6:8.  
Na tarczy andrychowianie wrócili także z Koźmic Wielkich, gdzie 
dostali łupnia od Magnum-Wesem II.  Andrychowianie źle weszli 
w mecz, przegrywając trzy z czterech pierwszych gier pojedyn-
czych. Po deblach sytuacja nie uległa zmianie i goście byli pod ścia-
ną. Wydawało się nawet, że w drugiej kolejce singli nastąpił prze-
łom. Zawodnicy Backhandu zrewanżowali się bowiem rywalom 
za początek konfrontacji i na tablicy wyników pojawił się remis 5:5. 
Niestety, goście nie poszli za ciosem. Zdecydowała o tym między 
innymi porażka Michała Ostanka z Krzysztofem Zalewskim.
Przed Backhandem dwie trudne spotkania - 15 stycznia z Brono-
wianką II Kraków (wyjazd) oraz 27 stycznia z Victorią Spytkowice 
(dom). 
Piątoligowy Backhand II stoczył w ostatnim miesiącu cztery boje, 
zaczynając środkową cześć rundy od okazałej wygranej nad za-
mykającą stawkę Victorią III Spytkowice. Obiecująco zaczęło się 
również dla zespołu znad Wieprzówki domowe starcie ze Skawą II 
Wadowice. Kluczowym momentem spotkania była wygrana przez 
przyjezdnych obu gier deblowych oraz pierwszego singla drugiej 
serii. Pozwoliło to wadowiczanom odskoczyć na trzy punkty i prze-
wagi nie wypuścili już z rąk. 
Backhandowi II nie udało się odkuć kosztem Orawki Jabłonka, która 
bezwzględnie wykorzystała atut własnego terenu, odnosząc pewną 
wygraną 9:5. Andrychowianie zakończyli jednak rok w dobrych 
nastrojach, triumfując 9:5 nad nowotarską Metalką. Od początku 
meczu dyktowali warunki przy stołach. Wygrali trzy z czterech 
pierwszych gier pojedynczych i wypracowaną przewagę utrzymali 
po deblach. Druga kolejka singli również zakończyła się remisowo, 
więc przed decydującą częścią spotkania Backhand II prowadził już 
6:4. Potem historia zatoczyła koło, gdyż tenisiści stołowi znad Wie-
przówki w trzeciej odsłonie singlowej, podobnie jak w pierwszej, 
sięgali po wygrane w trzech z czterech pojedynków. Dzięki tej wy-
granej andrychowianie zbliżyli się na punkt do siódmych w tabeli 
Gorców IV Nowy Targ i wciąż mają realne szanse na przeskoczenie 
ich, a tym samym rywalizowanie w rundzie rewanżowej w grupie 
mistrzowskiej. W kolejnych meczach Backhand II zagra 17 stycznia 
z Turbaczem Mszana Dolna (dom), 20 stycznia z Victorią II Nidek 
(wyjazd) i 31 stycznia z Power Rangers Czarny Dunajec (dom).

Tekst i foto: Wojciech Ciomborowski

Tenisistom stołowym Backhandu szło jak po grudzie
Środkowa część pierwszej rundy była dla czwartoligowych tenisistów stołowych Backhandu Andrychów bardzo 
nieudana. Zdecydowanie lepiej spisała się występująca w V lidze jego druga drużyna.

IV liga: 
Bronowianka III Kraków – Backhand Andrychów 8:6 
Backhand: Nowak (2,5), Ochman (1,5), Holcman (1,5), Ostanek (0,5)  
Backhand Andrychów – Wielmożanka Wielmoża 6:8 
Backhand: Ostanek (3,5), Merta (1,5), Holcman (0,5), Nowak (0,5), 
Ochman (0) 
Magnum-Wesem II Koźmice Wielkie – Backhand Andrychów 9:5 
Backahnd: Ostanek (2,5), Holcman (1,5), Merta (1), Nowak (0). 
Tabela:

1. Bronowianka II Kraków 8 13 70:42
2. Magnum-Wesem Koźmice W. 8 12 63:49
3. Centrum Kraków 8 11 69:43
4. Magnum-Wesem II Koźmice W. 8 10 64:48
5. Podwawelski II Kraków 8 10 62:50
6. Wielmożanka Wielmoża 8 10 56:56
7. Polonia II Wilczkowice 8 8 62:50
8. Victoria Spytkowice 8 8 60:52
9. Centrum II Kraków 8 5 48:64
10. Backhand Andrychów 8 5 49:63
11. Bronowianka III Kraków 8 3 37:75
12. Victoria III Spytkowice 8 1 32:80

V liga: 
Victoria III Spytkowice – Backhand II Andrychów 2:12 
Backhand II: Gasidło (3,5), Miczołek (3,5), Handzlik (2,5), Dudka (2,5) 
Backhand II Andrychów – Skawa II Wadowice 6:8 
Backhand II: Gasidło (2), Miczołek (2), Handzlik (1), Górski (1) 
Orawa Jabłonka – Backhand II Andrychów 9:5 
Backhand II: Miczołek (3), Gasidło (1), Handzlik (1), Górski (0),   
Backhand II Andrychów – Metalka Nowy Targ 9:5 
Backhand II: Gasidło (2,5), Miczołek (2,5), Handzlik (2), Górski (2)

1. Victoria III Spytkowice 10 20 102:38 
2. ULKS II Lachowice  9 16 81:45 
3. Turbacz Mszana Dolna 9 14 91:35 
4. Orawa Jabłonka 10 14 88:52 
5. Gorce III Nowy Targ 9 14  78:48
6. Skawa II Wadowice 9 11   66:60
7. Gorce IV Nowy Targ 9 9  63:63
8. Backhand II Andrychów 9 8  66:60
9. Power Rangers Czarny Dunajec 9 5  52:74
10. Metalka Nowy Targ 9 5  50:76
11. Victoria II Nidek 9 5  49:77
12. Halniak Maków Podhalański 9 3  42:84
13. Orły Zakopane 8 2  45:67
14. Victoria III Spytkowice 8 0 9:103
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Odkąd usunięta została faza play-off, w której po zasadniczej części 
sezonu walczyły cztery najlepsze zespoły, walka o najwyższe dru-
goligowe lokaty stała się bardziej emocjonująca, bo tylko dwie ekipy 
otrzymają bezpośrednią przepustkę do gry w turnieju półfinałowym 
o awans do I ligi. Wysoka forma jaworznian sprawiła ponadto, że in-
nym ekipom trudno realnie patrzeć na zastąpienie MCKiS-u na szczy-
cie stawki, a więc pozycja wicelidera stała się wyjątkowo pożądana. 
Podopieczni grającego trenera Macieja Fijałka długo utrzymywali tę 
lokatę, notując zwycięstwo za zwycięstwem, ale nie ustrzegli się po-
tknięć, które sprawiły, że andrychowianie znaleźli się poza podium. 
W meczu z niżej notowanymi Błękitnymi Ropczyce zespół MKS-u wy-
grał dopiero po tie-breaku, a więc dopisał do swojego konta tylko dwa 
punkty. W kolejnym starciu, będącym spotkaniem czołowych ekip, 
andrychowianie wysoko ulegli Hutnikowi Kraków 0:3 (w setach do 
19, 23, i 16). Następnie w meczu na szczycie Hutnik Kraków poko-
nał Karpaty Krosno 3:2 i wskoczył na pozycję wicelidera. Jedno oczko 
mniej mają teraz Karpaty oraz MKS Andrychów.
Przed świętami siatkarze zdążyli rozpocząć rundę rewanżową. Mecz 
z niżej notowaną Akademią Talentów Jastrzębskiego Węgla rozpo-
czął się od przewagi gospodarzy, którzy pierwszego seta wygrali do 
23. Podopieczni grającego trenera Macieja Fijałka szybko zaczęli jed-
nak odrabiać straty, a później poszli za ciosem, zwyciężając kolejne 
partie do 19, 16 i 21. Drugie starcie z jastrzębianami zakończyło się 
więc takim samym rezultatem jak na inaugurację sezonu. MKS zagrał 
w składzie: Maciej Fijałek, Jakub Gaweł, Maciej Maryon, Piotr Mu-
nik, Jakub Dyrcz, Jakub Bochenek, Jakub Filipczak, Karol Gawina, 
Mikołaj Być, Arkadiusz Sordyl, Michał Krawczyk, Wiktor Haduch, 
Dawid Krysta, Kamil Bodzek.

Walka o wicelidera
Szybko wykrystalizowała się w tym sezonie struktura górnej części tabeli w II lidze siatkarzy. Na półmetku fazy 
zasadniczej niezagrożona wydaje się pierwsza pozycja MCKiS-u Jaworzno, a o drugą lokatę walczą Hutnik Kra-
ków, Karpaty Krosno oraz MKS Andrychów. Do fazy rewanżowej andrychowianie przystępują z czwartej lokaty.

pozycja zespół mecze punkty sety
1 MCKiS Jaworzno 12 33 36:7
2 Hutnik Kraków 12 27 32:15
3 Karpaty Krosno 12 26 29:14
4 MKS Andrychów 12 26 27:15
5 Extrans Sędziszów 12 23 25:18
6 TKS Tychy 12 16 22:25
7 Kęczanin Kęty 12 15 21:26
8 MKS MOSiR Jasło 12 12 17:27
9 Volley Rybnik 12 12 19:31

10 Błękitni Ropczyce 12 12 20:31
11 AT Jastrzębski Węgiel 12 10 17:30
12 AKS Rzeszów 12 4 10:36

Drugoligowcy wrócili na parkiety 7 stycznia. Andrychowianie zagrali 
z liderującym MCKiS-em Jaworzno (drukowaliśmy już w tym cza-
sie gazetę). 14 stycznia MKS zagra na wyjeździe z Volleyem Rybnik, 
21 stycznia również na wyjeździe odbędą się lokalne derby z Kęcza-
ninem Kęty, a 28 stycznia w Andrychowie MKS podejmie Karpaty 
Krosno. Runda rewanżowa potrwa do połowy kwietnia. Później dwa 
najlepsze zespoły powalczą w turnieju półfinałowym, z którego naj-
lepsi wywalczą przepustki do zawodów finałowych o awans do I ligi.

gs Fot. Grzegorz Sroka
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Młyn pracował do lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Po zakończeniu jego użyt-
kowania, popadał w ruinę, a teren go otaczający powoli się naturalizował i nabierał 
większych wartości przyrodniczych. Woda do stawu była doprowadzana z pobli-
skiego potoku Młynówki, która dawniej była połączona ze śluzą na potoku Zagór-
nickim oraz przez nią z korytem rzeki, Wieprzówki (dawniej Rzyczanki), staw i tartak 
w Zagórniku oraz przez stawy i młyn Kusia.
Tak było, ale już nigdy nie będzie! Są działania nieodwracalne i tak się stało tutaj, 
a można było inaczej, mądrzej, lepiej w zgodzie istniejącą przyrodą. Żal i niestety, 
chyba nie ostatni!

Tekst i foto: Jan Zieliński

Utracone piękno, 
utracone wspomnienia… 

Jeszcze 2 lata temu na końcu ul. Kościuszki można było przejść metalowym mostkiem w miejsce, gdzie znajdo-
wała się szeroka grobla. Z grobli roztaczał się widok zarówno na podmokłą łąkę, łęg nad młynówką, nieckę stawu 
pozostałość po stawie, jak i niszczejący młyn oraz dom Anteckich. Dalej od pierwszego planu rozpościerała się 
panorama Beskidu Małego. Dzisiaj pozostała tylko panorama!

Od naszego czytelnika otrzymaliśmy list, ilustrowany zdjęciami, po-
święcony Madohorze. Przytaczamy go w całości:
Dzień dobry,
Kilka dni temu odwiedziłem oddział 156 w nadleśnictwie Andrychów, znajdu-
jący się pod rezerwatem Madohora. Niestety w wydzieleniu całkiem niedaw-
no „wybudowano” nową drogę zrywkową, która ciągnie się przez całe zbocze. 
Oznacza to, że proces pozbawiania najstarszych drzew tego rejonu właśnie się 
zaczyna… To są lasy wodochronne, park krajobrazowy - w czasie katastrofy kli-
matycznej tego typu lasy o szczególnym statusie, nie powinny być traktowane 
gospodarczo. W nadleśnictwie Andrychów obowiązuje Plan Urządzenia Lasu 
na lata 2015-2024. Zaplanowano tu wycinkę 40% dojrzałych drzew na całej 
powierzchni wydzielenia 156a. 156b oraz cały sąsiedni pododdział 155-a, do 
którego dochodzi nowa droga zrywkowa, ma status lasu ochronnego, który wg 
obowiązującego prawa powinien być szczególnie chroniony. Zgodnie z przyj-
mowaną przez Lasy Państwowe doktryną wielofunkcyjnej zrównoważonej go-
spodarki leśnej, funkcja gospodarcza nie powinna być wiodącą funkcją dla tego 
lasu. Tymczasem nadleśnictwo zaczyna wycinać nasze najstarsze buki i jodły 
(132, 137 lat) w rejonie. Dodatkowo wyrycie w zboczu takiej drogi zrywkowej 
ciężkim sprzętem oznacza zwiększenie odpływu wody ze stoków i tym samym 
pogłębienie problemu suszy, która co roku dręczy mieszkańców podgórskich 
miejscowości i Andrychowa. Faktycznie to jest dewastacja wodochronnego lasu 
górskiego. Na miejscu spotkałem też wyraźne i świeże ślady naszych trzech naj-
większych drapieżników - rysia, wilka i niedźwiedzia, którym na pewno gospo-
darka leśna, usuwająca największe drzewa w rejonie nie pomaga...
Burmistrz Andrychowa, mieszkańcy, lokalnie biolodzy, a nawet Regionalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska opowiedziały się już kilka lat temu za posze-

rzeniem rezerwatu o tej części lasu, które teraz są dewastowane przez Nadle-
śnictwo Andrychów. Ich decyzja o wycince stoi w sprzeczności ze współcze-
sną nauką o lesie, oraz z sytuacją hydrologiczną naszego rejonu.

Pozdrawiam
Czytelnik

*  *  *
Teren, o którym pisze czytelnik leży w obrębie obszaru Natura 2000  
i powinien tam obowiązywać Plan Ochrony dla części obszaru Na-
tura 2000 Beskid Mały PLB240023 (pokrywającej się z Parkiem Kra-
jobrazowym Beskidu Małego - część położona w województwie 
małopolskim). I został on zawarty w Planie Ochrony dla Parku Krajo-
brazowego Beskidu Małego – ma być do pobrania  ze strony:  Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.  Tyle tylko, że z nie-
wiadomych przyczyn jest niedostępny (nieaktywny).         Jan Zieliński
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