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

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

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

Andrychowski Plac Mickiewicza 16 października wy-
pełnił się rockowymi dźwiękami! Sporo osób pojawiło 
się aby zobaczyć jak gitarzyści radzą sobie z zagraniem 
dziesięciu utworów. To wszystko za sprawą imprezy 
„Muzyczny Andrychów – zagraj z nami”.

Muzyczny Andrychów 
po raz pierwszy

Przed sceną pojawiło się prawie 30 muzyków z klasykami, gitarami 
elektrycznymi i basowymi. Na samym początku wspólnie zagrano 
dwa utwory zespołu Metallica („Nothing Else Matters”, „The Unfor-
given”). Później pojawiły się piosenki Nirvany, AC/DC, Dżemu, 
Guns N’ Roses, Piotra Roguckiego i Carlosa Santany.
Po reakcji publiczności widać, że impreza się przyjęła. Dyrektor Cen-
trum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie Leszek Ścibik podzięko-
wał ze sceny Stefanowi Koczurowi ze sklepu muzycznego „Mikrus” 
za pomysł na wydarzenie. W planach takiego rodzaju koncertów jest 
więcej.

rf. Fot. Robert Fraś

Podsumowanie 22. kwesty
W Andrychowie to już tradycja. 1 listopada członkowie To-
warzystwa Miłośników Andrychowa kwestowali na cmenta-
rzu przy ul. Beskidzkiej. Była to 22. zbiórka z której zebrane 
pieniądze przeznaczone zostaną na renowację zabytkowych 
nagrobków. Jak przekazuje nam Ewelina Prus-Bizoń z TMA, 
w 16 puszkach było w sumie 21 tysięcy 156 zł i 22 grosze, 21 
euro, 100 koron czeskich i... ćwierćdolarówka.

Tak wydarzenie podsumowuje Towarzystwo Miłośników Andry-
chowa:
Kwestował z nami Pan Burmistrz Tomasz Żak, Pan Poseł Marek Po-
lak, radni Czesław Rajda i Sebastian Mlak, sympatycy TMA, hufiec 
andrychowskich harcerzy, prawie 60 licealistek i licealistów, rodzina 
Żebrackich i Klaczaków, członkowie TMA wraz Prezesem Andrze-
jem Janusem. W tym roku naklejki zasponsorował nam anonimowy 
darczyńca a pamiątkowe buttony dla każdego uczestnika ufundował 
Czesław Rajda. Firmy, które wsparły nas w tym roku to: Sklep ogrod-
niczy Pana Edwarda Smazy na ul. Olszyny, Stacja Paliw inżyniera 
Wita Ziółkowskiego, Efekt DDD Dawida Markowskiego, LoboGraf 
z Wieprza Jacka Pawlaka. Ukłony dla CKZiU im. T. Kotarbińskiego 
oraz I LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Andrychowie za prowadzone 
w okresie jesiennym prace porządkowe i drobne prace naprawcze na 
prawie 30 miejscach pochówków.
Dziękujemy wszystkim DARCZYŃCOM za każdy grosz wrzucony 
do puszki! Pieniądze trafią na subkonto KWESTY z przeznaczeniem 
na remont kaplicy Horunterów i Chlebowskich!

rf Fot. TMA
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Przypomnijmy, od trzech lat trwają zabiegi o rewitalizację Pańskiej 
Góry wraz z przyległościami, jak np. dawny Staw Anteckiego.
Uzyskano nawet kilkunastomilionową dotację do zadania wartego 
(wtedy) 19 mln zł. Projekt pod nazwą „Rewitalizacja Pańskiej Góry 
i Stawu Anteckiego” zawierał takie elementy, jak nowe ścieżki dla pie-
szych i rowerów, promenadę, a także amfiteatr, wieżę widokową (27 
m wys.), tor dla rolkarzy i przede wszystkim duży zalew rekreacyjny 
na terenie dawnego stawu. Ogłoszono przetarg w trybie „zaprojektuj 
i wybuduj” i wygrała go firma z Oświęcimia. 
Rozpoczęło się od wycinki ponad 600 drzew, głównie samosiejek. 
Potem ruszyły roboty przy przebudowie stawu, ale w listopadzie 
ubiegłego roku (2021) wstrzymano je. Władze gminy zakwestiono-
wały pewne rozwiązania zawarte w projekcie i faktyczne wykonanie. 
Chodziło o ocenę sytuacji hydrologicznej w tym miejscu i naruszenie 
stosunków wodnych. Wykonawca miał inne zdanie i sytuacja stała 
się patowa.
Na sesji w marcu wiceburmistrz Mirosław Wasztyl tak tłumaczył 
sprawę:
– Podstawową przyczyną wstrzymania robót w miesiącu listopadzie na części 
Stawu Anteckiego, była niekompletna, naszym zdaniem dokumentacja pro-

jektowa. Uważamy, że na etapie jej opracowania popełniono błędy w części 
dokumentacji hydrologicznej. Jak również zakwestionowaliśmy w trakcie od-
biorów niezgodne z dokumentacją wykonanie robót budowlanych. Ponadto 
zobowiązaliśmy wykonawcę do przedstawienia programu naprawczego.
Potem doszło do „obustronnego odstąpienia od umowy”. 

rf, mn Fot. Robert Fraś

Umowa na dokończenie Stawu Anteckiego podpisana
W listopadzie zeszłego roku wstrzymane zostały prace przy budowie Stawu Anteckiego w Andrychowie. Niedawno 
Urząd Miejski ogłosił kolejny przetarg na dokończenie prac, który został rozstrzygnięty. 20 października w Urzędzie 
Miejskim  podpisano umowę na dokończenie zadania z konsorcjum firm, gdzie liderem jest spółka Gama. Firma ma 
ma teraz przeznaczyć 6 miesięcy na prace projektowe oraz 3 miesiące na roboty budowlane.

Pierwszego dnia Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zor-
ganizowała panel dyskusyjny „Walka o słowo”, który poświęcony był 
– jak czytamy na stronie organizatora – „literaturze ukraińskiej, roli 
książki w kształtowaniu postaw patriotycznych w czasie wojny oraz 
działań rynku wydawniczego w warunkach wojennych”. 
Spotkanie poprowadził dyrektor WBP Jerzy Woźniakiewicz, a wzięli 
w nim udział pisarka Mila Radchenko, kierowniczka Biblioteki Pu-
blicznej im. Łesi Ukrainki w Kijowie, dyrektor Instytutu Książki ds. 
organizacyjnych i finansowych Robert Kaźmierczak. 
Jako przedstawicielka bibliotek publicznych do udziału w panelu zo-
stała zaproszona dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrycho-
wie Sylwia Błasiak, która opowiedziała o tym, jakie działania podjęto 
w placówce w związku z wojną w Ukrainie, m. in. o dostosowaniu bi-
blioteki do obsługi czytelników pochodzenia ukraińskiego, zasobach, 
z których mogą oni korzystać, a także kursach języka polskiego.

MBP

O literaturze ukraińskiej na Międzynarodowych Targach Książki 
w Krakowie

Od 27 do 30 października po raz 25. odbyły się Między-
narodowe Targi Książki w Krakowie. W tym roku pod-
czas wydarzenia nie zabrakło andrychowskiego akcentu. 

reklama
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Na początku obrad radni opozycji próbowali zakwestionować legal-
ność zwołania tej sesji w trybie nadzwyczajnym. Radca prawny odpo-
wiedział im, że sesja jest jak najbardziej prawidłowo zwołana.
Potem pytano o to, kto i kiedy zwołał taką sesję? Zastępca burmistrza 
Mirosław Wasztyl przyznał, że to był jego wniosek, a burmistrz To-
masz Żak przyznał, że upoważnił do tego zastępcę, bo w tym czasie 
– 10 października – był za granicą.

Radni opozycji nadal zadawali pytania, np. o to, czy ta sesja musiała 
być zwoływana w trybie nadzwyczajnym? Mirosław Wasztyl wyja-
śnił, że chodzi o możliwość jak najszybszego aplikowania o dotację 
na planowaną inwestycję – stąd pośpiech. A aplikację trzeba przygo-
tować i wysłać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska do 
końca tego miesiąca. Gdyby nie było zmiany w planie miejscowym, 
nad czym radni debatowali, to wniosek już na wstępie będzie odrzu-
cony.

Kolejne pytania coraz bardziej odbiegały od tematu, zaczęły się też 
osobiste wycieczki, przytyki i złośliwości, których nie warto powta-
rzać. W takiej sytuacji radny Stanisław Prus złożył formalny wniosek 
o zakończenie dyskusji. Przy głośnych protestach opozycji wniosek 
przegłosowano i dyskusję zakończono.

Radni 11 głosami za, 5 przeciw i 5 wstrzymującymi przyjęli projekt 
uchwały i tym samym dokonano zmian w planie miejscowym.
W drugiej części dokonano zmian budżetowych, przede wszystkim 
zabezpieczono środki na zakup paliwa do elektrociepłowni. I tu roz-
gorzała dyskusja… nawet na ten temat, czy burmistrz będzie – tak jak 
chce rząd – organizować w Andrychowie sprzedaż węgla?

Burmistrz Tomasz Żak odparł krótko, że nie ma prawnej możliwości, 
aby samorząd to robił. Co zresztą kilka dni temu publicznie przyznał 
premier. Poza tym, gdyby ten rzekomo stojący w porcie węgiel przy-
wieźć do Andrychowa, zapłacić VAT, transport, koszty załadunku, 
rozładunku i dystrybucji, to tona kosztowałaby 4,5 tys. zł. Równocze-
śnie wyjaśnił, że sprawdzano jakość sprowadzanego węgla, np. jego 
poziom zasiarczenia, bo szukano paliwa dla elektrociepłowni. Ten 
węgiel nie nadaje się. Część radnych chciała nadal ciągnąć dyskusję, 
ale przewodniczący Rady Miejskiej zakończył obrady.                          n

Krótka, ale gorąca sesja  
12 października odbyła się nadzwyczajna Sesja Rady 
Miejskiej poświęcona zmianie planu miejscowego za-
gospodarowania przestrzennego. Chodzi o plan bu-
dowy zakładu termicznego przekształcania odpadów 
i nowej elektrociepłowni. Radni dokonali też zmian bu-
dżetowych.

27 października odbyła się 51 w tej kadencji Sesja Rady 
Miejskiej. Głównymi tematami obrad były sprawy bie-
żące, a zwłaszcza związane z finansami gminy, inwesty-
cjami i rozwiązywaniem problemu zaopatrzenia miesz-
kańców w węgiel oraz ciepło dostarczane do mieszkań.

Inwestycje 
i kwestia węglowa

Zanim rozpoczęły się obrady Rady Miejskiej burmistrz Tomasz Żak 
wręczył Janowi Zielińskiemu Medal 600-lecia Istnienia Wolnego 
Miasta Isny im Allgäu. Zrobił to w imieniu burmistrza niemieckiego 
miasta, z którym Andrychów przyjaźni się od 25 lat. Jubileusz z tym 
związany obchodzono w październiku w samym Isny, a Jan Zieliński 
jest inicjatorem tej współpracy. Jednak w tym roku nie mógł osobiście 
pojechać do Isny razem z andrychowską delegacją. Z tego powodu 
przekazanie medalu odbyło się na sesji. W swoim wystąpieniu Jan 
Zieliński wspomniał początki tej współpracy.

Poza tym w trakcie opisywanej sesji burmistrz Tomasz Żak wręczył 
medal związany z 250-leciem praw miejskich Andrychowa byłemu 
burmistrzowi Tadeuszowi Woźniakowi. To za jego kadencji nawią-
zano stosunki partnerskie z Isny i on podpisywał pierwszą umowę 
o współpracy. Więcej o historii stosunków partnerskich obu miast 
pisaliśmy w osobnych artykułach publikowanych w Nowinach i na 
naszym portalu.   

W trakcie ustalania porządku obrad skarbniczka Dorota Żywioł zgło-
siła trzy dodatkowe punkty i projekty: pierwszy dotyczył zmian w bu-
dżecie, drugi – zmian w wieloletniej prognozie finansowej, a trzeci 
dotyczył przekazania środków finansowych na fundusz wsparcia 
Państwowej Straży Pożarnej – chodzi o zakup nowego samochodu. 
Kolejnym punktem było przyjęcie protokołów z dwóch poprzednich 
sesji.

Sprawozdanie burmistrza
Burmistrz Tomasz Żak złożył sprawozdanie ze wszystkich swoich 
działań w okresie międzysesyjnym. Dominującym tematem było za-
opatrzenie w paliwo stałe do ogrzewania i w samo ogrzewanie dla 
mieszkańców. To wszystko w związku z nadchodzącą zimą i kry-
zysem energetycznym. O wszystkich tych działaniach pisaliśmy ob-
szernie w osobnych artykułach. Można je znaleźć w Nowinach i na 
naszych stronach internetowych.
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Nim jednak doszło do sprawozdań, omawiano oświadczenia mająt-
kowe. Okazało się, że wśród niektórych radnych zdarzały się pomyłki 
dotyczące... adresu zameldowania, a także pewnych, na szczęście nie-
wielkich kwot. Jeden z urzędników wadowickiego starostwa w ogóle 
zapomniał wypełnić oświadczenie i trzeba było mu o tym przypomi-
nać. 
Potem już podczas sesji przyglądano się ubiegłorocznej sytuacji w za-
kresie bezpieczeństwa sanitarnego, podejmowanych działań przez 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, pracy pogotowia 
ratunkowego i bezpłatnej pomocy prawnej. Podczas wystąpienia Mi-
chała Kwarciaka, szefa PINB pojawił się wątek związany z gminą An-
drychów. Chodzi o ośrodek narciarski „Czarny Groń”, o który dopy-
tywali radni. Mówca stwierdził, że na poziomie powiatowym sprawa 
została zakończona. Właściciel obiektu wpłacił opłatę legalizacyjną, 
ale ekolodzy nie dali za wygraną. Wojewódzki Inspektorat Nadzo-
ru Budowlanego podtrzymał jednak decyzję wadowickiego PINB. 
Sprawa jednakże się nie kończy, gdyż ekolodzy poszli z tym do sądu. 
Reszta jest już poza kompetencjami służb nadzory budowlanego.
Podczas omawiania spraw bezpieczeństwa sanitarnego radny z gmi-
ny Andrychów Tadeusz Sabat dopytywał o żywność w szpitalu oraz 
restauracjach. Czy nie ma przekroczeń azotanów, azotynów bądź in-
nych środków chemicznych. Jak zapewniała dyrektor wadowickiej 
stacji SANEPID-u Krystyna Kozik, nie wykryto przekroczeń w punk-
tach zbiorowego żywienia. Natomiast jeśli chodzi o szpital, to tam 
dowożona jest żywność przez firmę spoza powiatu wadowickiego, 
która podlega kontroli innej stacji senepidowskiej. 
Kierownik pogotowia ratunkowego Maciej Kobielusa zaprezentował 
swoją jednostkę w postaci prezentacji multimedialnej. Przypomniał 
on m.in., że do dyspozycji pacjentów w naszym powiecie jest pięć 
karetek (plus dwie rezerwowe) w tym cztery podstawowe i jedna 
specjalistyczna. Dwie „P” stacjonują w Andrychowie. Roczna liczba 
wyjazdów to 10331, co jest dużym wzrostem do roku poprzedniego 
(8906). To efekt głównie covid-u.

Podczas omawiania inwestycji drogowo – mostowych potwierdzono, 
że będzie remontowana ulica Lenartowicza w Andrychowie na od-
cinku bez mała dwóch kilometrów.

jd

Do wystąpienia odniosło się kilkoro radnych opozycji, a dotyczyły 
one też kosztów inwestycji.

Pierwszy zabrał głos Krzysztof Kubień, który zapytał, ile gmina do-
płaci do pierwotnego kosztorysu rewitalizacji Pańskiej Góry i przebu-
dowy Stawu Anteckiego?    

W późniejszej części sesji wiceburmistrz Mirosław Wasztyl szczegóło-
wo przedstawił finansowy montaż już od pierwszej umowy na rewita-
lizację Pańskiej Góry i Stawu Anteckiego – w sumie było to 18.999.000 
zł. Po zerwaniu umowy z poprzednim wykonawcą rozpisano dwa 
nowe przetargi – osobno na Pańską Górę i osobno na Staw Anteckiego 
– obecnie w sumie to 19.481.000 zł. Burmistrz Wasztyl przypomniał, 
że cała ta inwestycja miała być pokryta ze środków zewnętrznych – 
funduszy unijnych rozdysponowywanych przez Urząd Marszałkow-
ski – 11.800.000 zł i z tzw. „środków covidowych” – 8.000.000 zł. Po 
wydaniu na wykonane już roboty i projekty 4.500.000 zł i dodaniu 
obecnych wartości podpisanych umów 19.481.000 – ostateczny koszt 
rewitalizacji Pańskiej Góry i Stawu Anteckiego to niespełna 24.000.000 
zł.    

Radny pytał także, kiedy będzie remontowana Szkoła Podstawowa 
Nr 5? Dowiedział się, że w przyszłym roku 2023 i następnym 2024.

W tej części głos zabrał także radny Wiesław Mikołajek. Pytał, dlacze-
go w elektrociepłowni uruchomiono ogrzewanie gazowe. W odpo-
wiedzi usłyszał, że na tę chwilę, sprzyjającą aurę, małe zapasy węgla 
i ustabilizowaną cenę gazu bardziej opłaca się używać tego systemu. 
Radny podziękował też burmistrzowi, że zajął się tematem dystrybu-
cji węgla w gminie.                                                                                                                            

Do sprawy zaopatrzenia w węgiel odniósł się również radny Adam 
Kowalczyk, który zwrócił uwagę na szczególny brak tak poszukiwa-
nych asortymentów paliwa, jak ekogroszek.

Na zakończenie tej części sesji radni przyjęli informację dotyczącą 
wyznaczenia na terenie gminy Andrychów zakładu pracy, w którym 
jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie 
użyteczna, a zaraz potem informacji na temat realizacji zadań oświa-
towych.

Uchwały
Potem radni zajęli się kilkoma projektami uchwał.

Pierwsza dotyczyła ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddzia-
łów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowa-
dzonych przez Gminę Andrychów, co zreferował Andrzej Szafrański 
dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty. Ta uchwała związana była ze 
zmianą siedziby i adresu Przedszkola Nr 1. Uchwałę przyjęto.

Potem Ewa Rohde-Trojan, kierowniczka Wydziału Ochrony Środo-
wiska zreferowała projekt uchwały dotyczącej uzgodnienia przepro-
wadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki 
przyrody. Tę uchwałę też przyjęto.

Następnie radni zdecydowali o nadania Medalu „Zasłużony dla Gmi-
ny Andrychów” dla Stowarzyszenia Miejska Orkiestra Dęta „Andro-
pol”.

Ostatnie trzy uchwały związane były ze zmianami w budżecie i wie-
loletniej prognozie finansowej gminy oraz przekazaniu środków na 
zakup samochodu strażackiego dla PSP.

Sesję zakończyły wolne wnioski, oświadczenia i komunikaty.               n 

Powiatowe obrady 
z andrychowskimi wątkami
Ostatnia (27 października) sesja Rady Powiatu w Wado-
wicach stała w dużej mierze pod znakiem sprawozdań 
dotyczących 2021 roku. Natomiast wycofano z porząd-
ku obrad procedowanie  projektu uchwały dotyczącej 
„Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wado-
wickiego na lata 2023 – 2030”.
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Nagroda
Adam Mikołajek, bo o nim ten tekst, otrzymał od burmistrza Andrycho-
wa dyplom gratulacyjny oraz nagrodę w wysokości 2 tysięcy złotych za 
promocję naszej gminy i za wysokie wyniki sportowe. Pieniądze, jak 
deklaruje młody mistrz, będą przeznaczone na zakup sprzętu, oczywi-
ście związanego z uprawianą dyscypliną. Utalentowany chłopak jest 
uczniem II klasy o specjalizacji kucharz w Zespole Szkół nr 2 im. Świętej 
Jadwigi Królowej, czyli popularnej „Bawełniance”.

Początki
 A jak to wszystko się zaczęło? - Moja przygoda z hulajnogą zaczęła się 
mniej więcej cztery, pięć lat temu – odpowiada Adam Mikołajek. - Wra-
całem z rodzicami od babci, a w naszym skateparku na stadionie odbywały się 
właśnie zawody rowerowe. Widziałem, jak chłopaki wykonują różne ewolucje. 
I kiedy to zobaczyłem, bardzo mi się spodobało. Okazało się, że podobne figury 
można wykonywać na hulajnodze. Zaczął więc zbierać pieniądze na hu-
lajnogę, bo to wcale nie aż tak tani jednoślad.

Rider
Kiedy kupił już sprzęt zaczął pojawiać się w andrychowskim skate-
parku, znajdującym się w obrębie stadionu pod Pańską Górą. Stawał 
się riderem, bo tak skrótowo określa się uprawiających jazdę na hulaj-
nodze. Gdy nabył już pewne umiejętności, andrychowski obiekt już 
mu nie wystarczał. Jeździł zatem do różnych miejscowości w Polsce, 
gdzie były warunki do nabierania kolejnych doświadczeń i przygoto-
wania nowych ewolucji. Nie miał nigdy trenera. „Bawi” się hulajnogą 
sam, ale też spotyka się z kolegami w skateparkach i wtedy wymienia-
ją poglądy czy uwagi. - Pomagamy sobie, wspieramy się, a jak ktoś nauczy 
się jakieś sztuczki, to może pokazać koledze, jak to się robi – wyjaśnia Adam 
Mikołajek. - Wszystko odbywa się na zasadach prób i błędów. 

Sukcesy
Umiejętności andrychowianina zostały dostrzeżone. Z czasem poja-
wił się sponsor (skoos.pl z Gliwic). Ponad rok temu Adam Mikołajek 
zadebiutował w zawodach. Na pumptracku (specjalnym torze rowe-
rowym) w Polance Wielkiej ścigano się na czas na hulajnogach. Ry-
walizację zakończył na I miejscu. Potem wziął udział w eliminacjach 
Mistrzostw Polski w Żorach, gdzie oceniano prezentację różnych 
skomplikowanych figur. Uplasował się na VI miejscu. Zabrakło jedne-
go punktu, by znaleźć się w TOP 5. Zaliczył upadek i to zdecydowało. 
Następnie wystartował na zawodach w Krakowie, w których również 
oceniano hulajnogowe triki. W swojej kategorii (junior) zajął II miejsce 
i tym razem zabrakło punktu, by zrównać się z liderem. Odbywała 

się tam osobna jeszcze konkurencja na najlepszą figurę. I tu wykazał 
się andrychowianin niezwykłą ambicją. Podczas pierwszej próby, jak 
wspomina, wywalił się, stracił nawet na chwilę przytomność, rozwalił 
buta, ale podniósł się. Pożyczył obuwie od kolegi i ponownie przy-
stąpił do próby. - Walczyłem z mistrzem Polski Bartkiem Oskrobą, mnie 
nie wyszło, a jemu tak – dodaje Adam Mikołajek. Nasz bohater ma na 
swoim koncie także doświadczenie jako komentator zawodów prze-
prowadzonych w Zawierciu.

Chciałby...
Młody rider liczy na jak najlepszy wynik w „Mam talent!”. Ważne jest 
przy tym głosowanie publiczności. Sporo jednak ma do powiedzenia 
na temat andrychowskiego skateparku. Z jednej strony przyznaje, że 
dobrze, iż taki obiekt istnieje. Chciałby wszakże, by powstał nowy, 
gdyż obecny już nie spełnia odpowiednich wymogów. Starego nie 
da się wyremontować. - To byłaby wspaniała inwestycja – przekonuje 
Adam Mikołajek. - Dałaby wielu ludziom większe możliwości i przyciągnę-
ła nowych. Nasz skatepark nie jest już w 100 procentach bezpieczny. Przyjeż-
dża tutaj sporo osób z innych miejscowości. Są firmy specjalistyczne, które 
wiedzą jak zaprojektować oraz wykonać taki obiekt. Nasz rozmówca 
deklaruje, że gotów byłby z kolegami konsultować taki projekt, co 
byłoby dla niego wielkim zaszczytem. I na koniec jeszcze jedno prze-
słanie. Często się sądzi, iż takie sporty uprawiają osoby korzystające 
z niedozwolonych używek. Adam Mikołajek chce zmieniać ten ste-
reotyp i pokazywać, że jest wielu pasjonatów ani myślących o „do-
pingu”.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Talent i hulajnoga
Jest prawdziwym mistrzem jazdy na hulajnodze. A co potrafi, można obejrzeć m.in. w telewizyjnym programie 
„Mam talent!” oraz na zdjęciach i filmikach w internecie.
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Strażacy kontrolują: Będzie aplikacja o schronach!
Podobnie jak w całym kraju także w Andrychowie funkcjo-
nariusze Państwowej Straży Pożarnej kontrolują piwnice. Po-
żytek z ich pracy zobaczymy między innymi w... smartfonach. 

Przedstawiciele PSP, jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, są podzie-
leni na dwa zespoły. Pierwszy z Komendy Powiatowej sprawdza 
obiekty specjalne mieszczące się m.in. na terenie niektórych zakładów 
pracy. Grupa druga złożona ze strażaków andrychowskiej Jednostki 
Ratowniczo – Gaśniczej PSP wizytuje obiekty wielorodzinne, w tym 
należące do spółdzielni mieszkaniowej oraz wspólnot mieszkanio-
wych. Celem jest sprawdzenie, czy pomieszczenia piwniczne nadają 
się do wykorzystania na schrony, ewentualnie czy można je na tako-
we cele zaadaptować. Tym sposobem powstanie ogólnopolska baza 
takich obiektów. Każdy mieszkaniec naszego kraju otrzyma też spe-
cjalną aplikację na smartfon, dzięki której na wypadek zagrożenia bę-
dzie wiedział, gdzie w pobliżu może skorzystać ze schronienia. 
jd Fot. Jacek Dyrlaga

W strefie już asfaltują

Budowa jest tym ważniejsza, że powstają tam dwa duże zakłady pro-
dukcyjne, a wszystkie działki wzdłuż Białej Drogi już są sprzedane. 
Wszyscy ci inwestorzy potrzebują dobrych dróg dojazdowych.
Przypomnijmy, że poprzedni wykonawca tak zrealizował podmuro-

wanie skarpy, że ta zaczęła się przesuwać powodując wybrzuszenie 
w koronie muru oporowego. Dlatego trzeba było to wszystko roze-
brać, łącznie 200-metrowym odcinkiem gotowej, nowej drogi i wyko-
nać raz jeszcze, z dużo lepszym skutkiem. Na razie to gmina ponosi 
kilkumilionowy koszt naprawy, ale sprawa jest w sądzie i władze sa-
morządowe będą się tam domagać zwrotu kosztów naprawy. W tym 
miejscu należy też wspomnieć, że Andrychów dostał na tę inwestycję 
unijną dotację w wysokości ponad 11 mln zł. 
W strefie do sprzedania pozostały już tylko działki po wschodniej 
stronie drogi wewnętrznej,  w tym działka pod nowym murem opo-
rowym. Gmina ogłasza właśnie przetargi i czeka na nowych inwesto-
rów. W sumie ma tam powstać pięć zakładów – to warunek określony 
w umowie dotyczącej dotacji. 
Niemal w tym samym czasie oddane zostanie nowe rondo na drodze 
krajowej w miejscu zbiegu DK 52 z Białą Drogą, a za kilka miesięcy, 
ale jeszcze w tym roku ma być otwarta dla ruchu także przebudowy-
wana ul. Strefowa, która biegnie po północnej stronie strefy, a niżej 
wzdłuż ogródków działkowych. n

Kończą się prace naprawcze w strefie aktywności gospodarczej. W listopadzie zostanie oddana droga wewnątrz 
strefy. Trwają ostatnie prace, łącznie z kładzeniem asfaltu na 200-metrowym odcinku. 
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Podczas uroczystości połączonych z kolacją wręczono specjalne wy-
różnienie (medal honorowy 600-lecia Isny i dyplom) byłemu burmi-
strzowi Tadeuszowi Woźniakowi, który ćwierć wieku temu podpi-
sał umowę z Isny. Podobne czekało na Jana Zielińskiego, inicjatora 
współpracy, ale ze względu na stan zdrowia nie mógł on przybyć na 
obchody. Z kolei burmistrz Isny Rainer Magenreuter otrzymał z rąk 
burmistrza Andrychowa Tomasz Żaka statuetkę 25-lecia partner-
stwa. Uhonorowano też Doris Graenert (współinicjatorkę nawiąza-
nia kontaktów między obu miastami) figurką autorstwa Zbigniewa 
Burego. 

Nie zapomniano o innych osobach, które przyczyniły się do nawią-
zania i pogłębiania partnerstwa Isny – Andrychów. Andrychowska 
delegacja przebywała na cmentarzu, gdzie oddała hołd Manfredowi 
Behrningowi (byłemu burmistrzowi Isny) i Helmutowi Morlokowi. 
Podczas spotkań i przemówień wielokrotnie przypominano historię 
kontaktów i wzajemnych wizyt. Była też prezentacja multimedialna 
na ten temat. Nie zabrakło występów artystycznych. Ze strony an-
drychowskiej zaprezentował się zespół rodziny Ścibików - Servoos 
Family. Niemieccy gospodarze przygotowali dla gości kilka atrakcji. 
To wyjazd nad Jezioro Bodeńskie i do Muzeum Zeppelina, a także 
zwiedzanie miasta oraz okolic, gdzie przewodnikiem był burmistrz 
Isny. Andrychowianie zobaczyli m.in. strefę przemysłową. Cieka-
wym doświadczeniem było również zwiedzanie biblioteki oraz 
galerii w zamku i targu smalcowego, na którym oferowane były 
produkty regionalne, w tym pyszne sery żółte. Andrychowską de-
legację tworzyły 43 osoby – przedstawiciele samorządu lokalnego, 
stowarzyszeń i instytucji oraz ZHP.

Dalszy ciąg jubileuszowych uroczystości zaplanowano w Andry-
chowie, ale to już odbędzie się w przyszłym roku.

jd, rf  Fot. Jacek Dyrlaga, Robert Fraś  

Isny – Andrychów: 25 lat minęło...
W dniach 6 – 9 października odbywały się obchody 
25-lecia nawiązania partnerskich stosunków Isny i An-
drychowa. Gospodarzem spotkania była strona nie-
miecka. 

Były burmistrz Andrychowa Tadeusz Woźniak odebrał wyróżnienie 
specjalne i dyplom. 

Burmistrz Tomasz Żak wręczył włodarzowi Isny  Rainerowi Ma-
genreuterowi statuetkę 25-lecia partnerstwa obu miast.

Andrychowska delegacja oddała hołd nieżyjącym już „współoj-
com” partnerstwa  Manfredowi Behrningowi (byłemu burmi-
strzowi Isny) i Helmutowi Morlokowi.

Honorowa obywatelka Andrychowa Doris Graenert otrzymała 
statuetkę – rzeźbę autorstwa Zbigniewa Burego.
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reklama

Jak ocenia Pani dotychczasowe partnerskie stosunki między 
Andrychowem a Isny?
Oceniam je jako bardzo, bardzo piękne (schön ) i dobre. Prow-
adzone są na wysokim poziomie.
Powinniśmy jeszcze coś w tych relacjach poprawić albo part-
nerstwo pogłębić?
Marzę, aby pozostając na tym wysokim poziomie partnerst-
wa pogłębić kontakty człowieka z człowiekiem tak jak to 
było na początku. To znaczy, że goście nie śpią w hotelach 
a u rodzin. W ten sposób nawiązujemy bliższe relacje prywatne, 
międzyludzkie. Powinny zaistnieć stosunki między rodzinami. 
Sama wspominam, jak spałam u sympatycznej rodziny i to 
było tak samo dobre i wygodne jak w hotelu. 

Burmistrz Isny Rainer Magenreuter o partnerstwie

Podczas pobytu w Isny z okazji 25-lecia nawiązania 
współpracy zapytaliśmy burmistrza tego miasta o stan 
i perspektywy partnerstwa. Podobne pytania zadaliśmy 
Viktorii Doris Graenert, współinicjatorce andrychowsko 
– isnieńskiego partnerstwa. Poniżej treść tych rozmów 
przeprowadzonych przez naszego kolegę redakcyjne-
go Jacka Dyrlagę.

Panie Burmistrzu, jak ocenia Pan dotychczasowe stosunki 
między Isny a Andrychowem?
Bardzo się cieszę, że nasze partnerstwo trwa już od 25 lat. 
Chcę z tej okazji serdecznie podziękować tym, którzy je do 
życia powołali oraz do dziś zachowali. Obecnie, patrząc na 
wojnę w Ukrainie i wszystko co tam się dzieje widzimy, że 
nasze partnerstwo dziś ważne jest jak nigdy. Gdy drogi się 
rozchodzą doprowadza to nieporozumień. Pamiętamy o tym, 
jak dziesiątki lat temu doszło do wojny niemiecko – polskiej, 
która nigdy nie powinna się rozpocząć i kładzie się to do dziś 
cieniem na naszych stosunkach.
Co myśli Pan o przyszłości partnerstwa naszych obu miast?
Nasze partnerstwo musi nadal trwać i rozwijać się. Musimy 
stać razem. Z mojego punktu widzenia, zwłaszcza po agresji 
Rosji na Ukrainę, ciesząc się życiem w wolnych krajach, mu-
simy pogłębiać współpracę i pomagać innym tak jak to dzieje 
się w partnerstwie Andrychowa z Izium. Ta wojna wcale nie 
jest daleko. Mam nadzieję, że Ukraina dołączy do krajów wol-
nych. 
Czy współpraca Andrychowa i  Isny  jest na odpowiednim 
poziomie, czy też należy jeszcze ją pogłębić?
Partnerstwo powinniśmy rozwijać na poziomie takim jak 
w ciągu ostatnich 25 lat. Praktycznie go nie przerywaliśmy. 
Ważne jest, aby były kontakty międzyludzkie tak osób star-
szych, ale szczególnie młodych. Jeśli młodzi pójdą w ślady 
dorosłych, to będziemy chyba wszyscy zadowoleni i szczęśli-
wi.

Victoria Doris, honorowa obywatelka Andrychowa, 
liderka współpracy Isny – Andrychów o partnerstwie

Musimy pogłębiać współpracę 
i pomagać innym...

Posiedzenie poświęcone było sprawom edukacji. Pokazano prezenta-
cję dotyczącą placówek podległym starostwu wadowickiemu. Z cie-
kawszych danych na uwagę zasługuje fakt, że coraz większy odsetek 
absolwentów szkół podstawowych czy wcześniej gimnazjów wybie-
ra kontynuację nauki w placówkach na terenie powiatu wadowickie-
go. O ile w 2003 roku było to 80,6 proc., to obecnie jest to już 88,64 proc. 
co świadczy o postępującym, lepszym dopasowaniu szkolnictwa 
średniego i branżowego do zainteresowań i potrzeb młodzieży. Pew-
nym mankamentem jest to, że w niektórych szkołach zajęcia trwają do 
godzin wieczornych – w dwóch placówkach wadowickich młodzież 
kończy lekcje o 19.00 a nawet później.

Sesja była okazją do wręczenia nagród dla dyrektorów szkół, porad-
ni psychologiczno – pedagogicznych, ośrodków szkolno – wycho-
wawczych oraz wyróżniających się nauczycieli i pedagogów. Nie 
zapomniano o młodzieży. Przekazano puchary i nagrody uczniom 
przodującym, młodym sportowcom rywalizującym w ramach „Ma-
łopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci i Mło-
dzieży”. Podczas posiedzenia nie zabrakło także występów artystycz-
nych w wykonaniu uczniów szkół ponadpodstawowych.

Nagrodzeni dyrektorzy z gminy Andrychów: Katarzyna Przebinda-
-Niemczyk – I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Andrychowie, Tomasz Bizoń – Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Andrychowie, Krystyna Rajs – Poradnia Psycholo-
giczno-Pedagogiczna w Andrychowie. Szefowa Poradni wcześniej na 
uroczystościach wojewódzkich odebrała także srebrny krzyż zasługi.

Nagrodzenie nauczyciele z gminy Andrychów: Iwona Kaczmarek, 
Sylwia Ochman, Magdalena Kubalka-Pluta – I Liceum Ogólnokształ-
cące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie, Dariusz Dubel, 
Piotr Stach, Robert Tracz – Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Andrychowie, Marta Bagińska-Chmura, Alina Radwan 
– Zespół Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie, Teresa 
Lipowiecka – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Andrycho-
wie.

jd

Oświatowa sesja powiatowa

13 października, w przededniu Dnia Edukacji Narodowej 
odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu w Wadowicach. 
Gospodarzem spotkania był wadowicki „Ekonomik”. 



10

Nowiny Andrychowskie
listopad 2022

Za sprawą nauczycielek historii Moniki Dud-
ki i Lidii Siwek zorganizowano z myślą o kla-
sach IV – VI wielką lekcję w terenie. – Ponad 
100 młodych ludzi wraz z opiekunami przeszło 
szlakiem miejsc pamięci w naszym Mieście, chcąc 
upamiętnić 255. rocznicę lokacji Andrychowa 
– informują organizatorki. – Na trasie znalazły 
się m.in. Pałac Bobrowskich, Kościół św. Macieja, 
liczne tablice pamiątkowe, czy Studnia Kościuszki. 
Szczególnym punktem, który odwiedzili ucznio-
wie klas 6, było wyjątkowe miejsce – Muzeum Hi-
storyczno – Etnograficzne w Andrychowie.
Po muzealnych salach oprowadzała i cieka-
wie opowiadała właścicielka placówki Iwo-
na Szlagor – Dyla. Jak przekonaliśmy się na 
miejscu (zob. foto), nie było to tylko zwykłe 
zwiedzanie. Przygotowano też warsztaty, na-
wiązujące do dawnych tradycji, a uczniowie 
mieli do wypełnienia karty pracy i zabytków.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

SP nr 4: Urodzinowa 
gra terenowa

24 października 1767 roku Andry-
chów otrzymał prawa miejskie.  Z tej 
okazji Szkoła Podstawowa nr 4 zor-
ganizowała urodzinowe obchody. 
I to jakie! 

W niedzielę, 16 października w Teatrze 
Elektrycznym w Skoczowie podsumowa-
no sezon Bosko Cup. Po modlitwie i pane-
lu dyskusyjnym w kawiarence rozpoczęto 
podsumowanie minionego sezonu. W su-
mie w turnieju uczestniczyło 400 zawodni-
ków i o nich także nie można zapomnieć. 
W gronie nominowanych do opiekuna roku 
był nasz parafianin Bartłomiej Beer z Rzyk 
i ks. Michał Styła pracujący w Jawiszowicach. 
Opiekunem roku został trener z Pogórza. 
Wszyscy czekali na najważniejsze rozstrzy-
gnięcie czyli tytuł piłkarza roku 2022. Został 
nim Nikodem Cibor z Rzyk, na co dzień lek-
tor miejscowej parafii. Antoni Beer był trzeci. 
W wydarzeniu uczestniczył także wikariusz 
generalny, ksiądz Marek Studnicki, mini-
ster Stanisław Szwed oraz władze Żywca 
i Skoczowa z prezydentem miasta na czele. 
Zawodnicy otrzymali statuetki, figurkę św. 
Jana Bosko naszego patrona oraz cenne na-
grody; a wśród nich Piłkarz Roku otrzymał 
piłkę z podpisem Łukasza Piszczka. Zaś Pił-
karz Roku wg Internautów otrzymał koszul-
kę z autografem Łukasza Hanzela.

Marcin Cibor Fot. boskocup.pl

Bosko Cup 2022
Nikodem Cibor z parafii świętego 
Jakuba w Rzykach został piłkarzem 
roku 2022.

Można było obejrzeć oraz kupić sporo inte-
resujących „perełek” – od maleńkich figurek, 
zabawek, porcelany, biżuterii, książek, ikon, 
lamp po m.in. obrazy i meble. Jarmark staro-
ci w Andrychowie to już impreza cykliczna. 
Kolejny planowany jest na wiosnę.                  rf

Sporo staroci 
na Placu Mickiewicza
Za nami kolejny “Jarmark staroci” 
organizowany przez Towarzystwo 
Miłośników Andrychowa. 22 paź-
dziernika na Placu Mickiewicza zja-
wiło się sporo wystawców. Dopisali 
też mieszkańcy.

Niech żyje Bal!
Kolejny Charytatywny Bal organizowany przez Fundację 
“Promyczek” przeszedł do historii. I to jakiej! Nie tylko dla-
tego, że minęło 10 lat, odkąd to 4 dziewczyny postanowiły 
połączyć wspólnie siły i pomagać lokalnej społeczności... 

Frekwencja dopisała – ponad 90 gości bawiło się w pięknie położo-
nym ośrodku Czarny Groń w Rzykach. Impreza odbywała się pod 
hasłem „Paryż nocą”. Przy dźwiękach francuskiej i polskiej piosen-
ki, goście bawili się do białego rana. Imprezę rozpoczęli uczestnicy 
Warsztatów Terapii Zajęciowej „Promyczek”, ubrani w piękne histo-
ryczne stroje, którzy uroczyście odtańczyli Menueta. Był też czas na 
muzyczną podróż nad Sekwanę, w którą zabrał nas François Marti-
nou , finalista programu „Mam talent”. Tradycją jest już, że w trakcie 
Balu odbywają się licytacje, z których dochód przeznaczony jest na 
działalność Fundacji. Aktorka Magda Szczepanek oraz Producent TV 
Ernest Durka świetnie sprawdzili się w roli prowadzących Licytację. 
Przelot helikopterem, Off-road, obrazy podarowane przez przyjaciół 
„Promyczka”, pobyt w górskim apartamencie i wiele innych atrakcji 
– zostało wylicytowanych na ponad 90 tys. zł! To rekordowa kwota, 
jaką udało się zebrać organizatorom w bogatej historii Balu.

Całość dochodu – czyli 93 180 zł przeznaczona jest na działalność 
statutową Fundacji.
Choć emocje po Balu jeszcze nie ostygły, organizatorzy już teraz za-
praszają na kolejna edycję! Dziękujemy Gościom za wspólną zabawę 
i otwartość serca!
Dziękujemy za wsparcie!
Lista sponsorów oraz darczyńców na radioandrychow.pl

Materiał nadesłany przez Fundację „Promyczek”



11

Nowiny Andrychowskie
listopad 2022

Pobito kolejny rekord. Podczas jubileuszowej zbiórki zebrano 53 235,96 zł. Burmistrz Andry-
chowa Tomasz Żak podziękował wolontariuszom, którzy pomogli w organizacji wydarzenia. 
Obecny był także Artur Koman, tata Oliwierka. Na starcie biegu od 12.00 do 16.00 zjawiło się 
467 zawodników. Na trasie pieszej biegało i spacerowało 347 osób, a na rowerowej było ich 120. 

Podziękowania dla wolontariuszy
13 października w Urzędzie Miejskim w Andrychowie odbyło się oficjalne podsu-
mowanie Biegu po Serce Zbója spod Złotej Górki. W tym roku biegacze i rowe-
rzyści, którzy w niedzielę 18 września licznie stawili się w centrum Andrychowa 
zbierali fundusze na pomoc w rehabilitacji dla Oliwierka Komana z Wadowic.

Szkolenie podzielono na 3 bloki tematyczne, 
którym poświęcone były kolejne dni ćwiczeń. 
Na trwających po kilka godzin i składających 
się z części teoretycznej i praktycznej zaję-
ciach poruszono następujące tematy:
- Zajęcia 1: rodzaje spalania, omówienie ele-
mentów czworokąta spalania, sposoby trans-
portu ciepła w pożarze, zagrożenia stwarza-
ne przez pożar wewnętrznych oraz zasady 
bhp podczas gaszenia tego typu pożarów.
- Zajęcia 2: wybrane parametry pożaru, mo-
del strefowy pożaru, rozwój pożaru we-
wnętrznego i jego modele, niebezpieczne zja-
wiska pożarowe.
- Zajęcia 3: woda jako środek gaśniczy, rodza-
je prądów gaśniczych oraz techniki operowa-
nia prądami gaśniczymi wody, współpraca 
ratowników w rocie, technika wchodzenia do 
pomieszczenia objętego pożarem oraz sposo-
by prowadzenia przeszukania.
Filmiki z prezentacji pożarów w małej skali 
stanowiącej element drugich zajęć można zo-
baczyć na radioandrychow.pl

Strażacy z OSP 
w Andrychowie 
się szkolą
W ostatnim czasie w Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Andrychowie 
prowadzono cykl szkoleń z zakresu 
gaszenia pożarów wewnętrznych, 
czyli pożarów budynków. Ze wzglę-
du na wiele zagrożeń i gwałtowne 
zjawiska, pożary te są dużo bardziej 
niebezpieczne, niż pożary występu-
jące na przestrzeniach otwartych.

Inicjatorem spotkania w Andrychowie był 
Andrzej Szafrański, właściciel czerwonego 
Fiata. – W całej Polsce jest kilkunastu właści-
cieli Fiatów X1/9, którzy regularnie spotyka-
ją się na zlotach. Dosyć długo nie mogliśmy 
się widzieć m.in. ze względu na pandemię. 
Teraz usiłujemy wskrzesić nasze znajomo-
ści – przyznaje Andrzej Szafrański. Miłośnicy 
modelu X1/9 spotkali się dziś spontanicznie, 
przy okazji organizując na Placu Mickiewicza 
mały spend. Czerwony Fiat Andrzeja Sza-
frańskiego wyposażony jest w silnik dwu-
litrowy o mocy 125 koni, a więc mógłby się 

ścigać z wieloma współcześnie produkowa-
nymi samochodami, tym bardziej że waży 
jedynie 850 kilogramów. Do setki rozpędza 
się w osiem sekund. X1/9 świetnie zachowu-
je się na wirażach, gdyż jednostkę napędową 
umieszczono centralnie, tuż za fotelikami 
kierowcy i pasażera. Za silnikiem znajduje 
się drugi bagażnik (pierwszy jest z przodu). 
W dowodzie rejestracyjnym jako rok produk-
cji widnieje 1978, ale tak naprawdę to model 
z 1973 r. Więcej o pasji Andrzeja Szafrańskie-
go pisaliśmy na radioandrychow.pl

Spontaniczne spotkanie właścicieli 
pięknych samochodów
2 października na Placu Mickiewicza w Andrychowie można było zobaczyć 
niecodzienny widok. Obok siebie znakomicie prezentowały się cztery Fiaty 
X1/9. Każdy innego koloru.
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Rodzina wyruszyła we wrześniu z okolic Sydney kierując się do serca Australii. Celem 
było dotarcie do Uluru. To formacja skalna w centralnej części kontynentu. Dodajmy, że 
cel został osiągnięty ponieważ pani Agnieszka przesłała nam zdjęcie z Alice Springs a to 
miejscowość leżąca od słynnych skał jedynie (jak na Australię) 400 kilometrów. 
Skąd pomysł na taką wyprawę? – W maju spędziliśmy dwa tygodnie na wyspie, gdzie mu-
sieliśmy mieć zapasy wody i jedzenia. Mieliśmy namioty. Na tej wyspie nie było zupełnie nic 
i… było cudownie – przyznaje Agniesza Kerr. – Wspólnie spędziliśmy wspaniale czas. Nasze 
córki zaadoptowały się do tej sytuacji bez problemu. Bez telefonów i elektroniki! Potem podjęliśmy 
decyzję, że wybierzemy się w dłuższą podróż po Australii – dodaje.
Nasi bohaterowie wyruszyli 13 września. Poruszali się samochodem terenowym spe-
cjalnie przygotowanym do takiej podróży. – Chodzi nam głównie o to, żeby wpoić naszym 
dzieciom chęć podróżowania. Chcemy, aby pokochały kontakt z naturą i nauczyły się ciekawo-
ści świata. Bardzo nam zależy na tym, żeby dla naszych córek natura nie była obcą – mówi 
Agnieszka Kerr.
Pani Agnieszka obiecała nam w rozmowie online w Radiu Andrychów, że po powrocie 
do Polski, w listopadzie, odwiedzi nasze studio i opowie o rodzinnej wyprawie. Poniżej 
kilka zdjęć z codziennego życia w Australii.                       rf

Do serca Australii. Rodzina Kerr w podróży
Obcowanie z naturą, wspólne spędzanie czasu, odpoczynek od elektroniki – między innymi takie cele przyświe-
cają Agnieszce Kerr i jej rodzinie podczas kilkutygodniowej podróży po Australii. Pani Agnieszka na stałe mieszka 
w Roczynach, cztery lata temu kupiła tam dom. Wspólnie z mężem, który pochodzi z Australii, mają dwie córki 
Zoey (6 lat) i Emilię (4 lata), które są dzielnymi towarzyszkami podróży.
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Lp
Imię i Nazwisko nagrodzonego nauc-
zyciela

Stanowisko Placówka

1 Daria Bercal nauczyciel Przedszkole nr 2 w Andrychowie
2 Katarzyna Sołtysek nauczyciel Przedszkole nr 3 w Andrychowie
3 Paulina Spyrka nauczyciel Przedszkole nr 4 w Andrychowie
4 Małgorzata Babińska Nauczyciel  i wicedyrektor Przedszkole nr 5 w Andrychowie
5 Kinga Zontek-Kwarciak nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie
6 Monika Dudka nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie
7 Renata Babska nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie
8 Małgorzata Lipowiecka nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie                  
9 Katarzyna Łysoń nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie                  
10 Sławomir Nowak nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie                  (ZNP)
11 Katarzyna Ficek nauczyciel Zespół Szkół Samorządowych w Inwałdzie
12 Ewa Gramatyka nauczyciel  i wicedyrektor Zespół Szkół Samorządowych w Inwałdzie
13 Sylwia Piekarczyk nauczyciel Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach
14 Joanna Kosar Nauczyciel  i wicedyrektor Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach
15 Małgorzata Wójcik nauczyciel  i wicedyrektor Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach
16 Iwona Pikoń nauczyciel Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach
17 Agata Grabowska nauczyciel Zespół Szkół Samorządowych  w Sułkowicach - Bolęcinie
18 Renata Gordon nauczyciel Zespół Szkół Samorządowych  w Sułkowicach - Bolęcinie
19 Renata Matyszkowicz nauczyciel Zespół Szkół Samorządowych  w Sułkowicach – Bolęcinie
20 Izabela Bogacz-Sośnicka nauczyciel Zespół Szkół Samorządowych  w Sułkowicach - Łęgu
21 Artur Zborowski nauczyciel Zespół Szkół Samorządowych  w Sułkowicach - Łęgu
22 Joanna Grygiel nauczyciel Zespół Szkół Samorządowych  w Targanicach 
23 Dorota Kowalczyk nauczyciel Zespół Szkół Samorządowych  w Targanicach
24 Marzena Michniewicz-Bąk nauczyciel  i pedagog Zespół Szkół Samorządowych w Zagórniku
25 Maja Sikorska nauczyciel Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie

1 Elżbieta Górska-Zborowska Dyrektor Szkoła Podstawowa nr 2   w Andrychowie
2 Renata Gondko Dyrektor Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach
3 Michał Kołodziejczyk Dyrektor Zespół Szkół Samorządowych  w Inwałdzie
4 Janusz Uznański Dyrektor Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Łęgu
5 Wioletta Kadamus Dyrektor Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie
6 Barbara Borgosz Dyrektor Zespół Szkół Samorządowych w Targanicach
7 Agnieszka Gwiżdż Dyrektor Przedszkole nr 3 w Andrychowie
8 Urszula Rokowska Dyrektor Przedszkole nr 5 w Andrychowie
9 Sylwia Kolber Dyrektor Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie
10 Tomasz Osowski Dyrektor Zespół Szkół Samorządowych  w Zagórniku
11 Andrzej Kojder Dyrektor Zespół Szkół Samorządowych  w Roczynach

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej
14 października w Szkole Podstawowej nr 2 odbyły gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Przedstawiciele 
władz Andrychowa wręczyli nagrody, dyplomy i kwiaty wyróżniającym się w pracy dyrektorom placówek oświa-
towych i nauczycielom.

Gospodarze z „Dwójki” przygotowali pod kierunkiem Sławomira Pie-
karskiego interesujący program artystyczny. Wystąpili tanecznie, mu-
zycznie i śpiewająco utalentowani uczniowie – Maria Paterek, Marcel 
Stańczak i Weronika Wróbel. Nagrody dyrektorom i nauczycielom prze-
kazał zastępca burmistrza Wojciech Polak w asyście dyrektor Gabinetu 

Burmistrza Agnieszki Gierszewskiej i wiceprzewodniczącego Rady Miej-
skiej Tadeusza Sarleja. Wyróżnieni usłyszeli wiele ciepłych słów i życzeń 
ze strony przedstawicieli gminnego samorządu. W uroczystości wzięła 
też udział prezes Zarządu Oddziału Związku nauczycielstwa Polskiego 
w Andrychowie Sylwia Żmudka.                                      jd Fot. Jacek Dyrlaga

Poniżej pełna lista wyróżnionych nauczycieli i dyrektorów.
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Kontrasty
Podczas zebrań wiejskich ten temat pojawia 
się niemal zawsze. Pijaństwo, chuligaństwo, 
krzyki, zaczepianie o pieniądze, ale nawet, 
co sygnalizuje sołtys Grażyna Stuglik–Nizio, 
publiczne, nieobyczajne zachowania seksual-
ne. W związku z tym udaliśmy się na miejsce. 
O „Belwederze” i o tym co w nim oraz wo-
kół się dzieje rozmawialiśmy z kilkunastoma 
osobami. Od razu trzeba dodać, że zdania 
są podzielone. Ten budynek jest własnością 
komunalną, gdzie znajdują się mieszkania 
socjalne. Położony jest naprzeciwko inwałdz-
kich parków rozrywki i hotelu, tyle że po dru-
giej stronie ulicy. Kontrast widoczny z daleka. 
Niemniej jednak dostrzec też można różnice 
w samym „Belwederze”. Część zachodnia, 
ta od strony Andrychowa, wygląda dużo 
lepiej od tej wschodniej, gdzie nie zamykają 
się drzwi sieni czy korytarza. Uzupełnieniem 
tego widoku jest sklep „Wizanu”, co też ma 
znaczenie.

Zadowoleni
Nasze spotkania rozpoczynamy od krótkich 
rozmów z dwoma paniami Janinami, są są-
siadkami z „zachodnich”, czyli tych ładniej-
szych lokali. Obie kobiety dbają o mieszkania. 
Są też zgodne, że nie mają problemu z oso-
bami z drugiej części obiektu. - Ja tu mam ci-
szę i spokój – mówi Janina nr 1 i dodaje nieco 
zgryźliwie: – A inwałdzianom nikt, nigdy nie 
dogodzi.  Druga z pań Janin informuje, że za 
sąsiadów ma rodzinę Romów. Miała z nimi 
tylko na początku problem, bo pozostawiali 
trochę bałaganu. Spotkała się z nimi, poinfor-
mowała, iż tutaj każdy sprząta po sobie, nie 
ma tak jak w ich poprzednim miejscu, gdzie 
była osoba odpowiedzialna za porządki. - 
Zrozumieli to od razu i są dobrymi sąsiadami – 
przekonuje Janina nr 2. 

Pół na pół
Jedna z kobiet, która prosi o zachowanie ano-
nimowości, a mieszkająca z rodziną w pew-
nej oddali od „Belwederu”. - My tutaj nie 
odczuwamy tego sąsiedztwa w szczególny sposób 
– informuje kobieta. - Na pewno im bliżej tego 
budynku komunalnego, tym sytuacja się trochę 
zmienia. Ja miałam stamtąd tylko jedną niezapo-
wiedzianą wizytę w moim ogrodzie. Pan chciał 
sobie pozbierać plony z drzewek owocowych, ale 
po zwróceniu uwagi, iż to teren prywatny i że 
należałoby zapytać o możliwość pozbierania jabłek 
i orzechów, ta osoba spokojnie odeszła. Jak pod-
kreśla nasza rozmówczyni, do jej domu nie-
kiedy dochodziły odgłosy chuligańskich za-
chowań. Ciszę nocną w tej części Inwałdu, jej 
zdaniem zakłócają bardziej pseudorajdowcy, 

którzy od czasu do czasu urządzają sobie na 
parkingu nielegalne popisy jazd z paleniem 
gum na parkingu przed „Dinolandią”. Zda-
rza się również, że weselnicy z hotelowego 
lokalu budzą miejscowych pokazami sztucz-
nych ogni lub petardami.

Z „Belwederem” sąsiaduje członek Rady 
Sołeckiej Józef Dziedzic, współwłaściciel 
gospodarstwa ogrodniczego. Jego zdaniem 
sytuacja ulega poprawie. - Troszeczkę się tutaj 
uspokoiło – mówi pan Józef. - Może jesień, niż-
sza temperatura do tego przyczyniły się? Ostat-
niego, głośniejsze incydenty odbywały się około 12 
października. Klienci mnie pytali co się dzieje, bo 
to były odgłosy awantury. Wydawało się, że kogoś 
mordują albo coś innego, niedobrego się dzieje. To 
się stało w dzień. Tam zawsze się coś dzieje, jak 
jest jakiś zastrzyk gotówki. Słychać to z balkonu. 
Klienci są zawsze zaskoczeni i zbulwersowani, 
bo padają wulgaryzmy i przekleństwa. Jak za-
znacza Józef Dziedzic było gorzej. Pewnego 
dnia przyszedł „belwederowicz” i zaczął 
kraść ogórki szklarniowe. Przyłapano go na 
gorącym uczynku i przeprowadzono męską 
rozmowę. Incydentów było więcej, ale na 
razie jest z tym spokój. Problemem było też 
i to, że w „Belwederze” poprzedniej zimy pa-
rokrotnie niektórzy lokatorzy palili płytami 
meblowymi, lakierowanymi. - Był smród, nie 
dało się oddychać – wspomina Józef Dziedzic. 
- Zobaczymy, co będzie w tym roku. Opał jest bar-
dzo drogi.
Poszkodowani
Spotkaliśmy się też z panem Janem, któ-
ry podczas ostatniego zebrania wiejskiego 

był głównym krytykującym to, co się dzieje 
w „Belwederze” i wokół niego. - Jesteśmy za-
grożeni, jak wracają z imprez nocą, wyrzucają bu-
telki, śmieci – relacjonuje inwałdzianin. - Żona 
z córką były zaczepiane. Jaka to jest wizytówka 
Inwałdu, jak siedzą na przystanku autobusowym 
naprzeciwko „Belwederu”. Oni zaczepiają ludzi. 
Żądają pieniędzy, po dwa złote albo i po pięć. Zda-
niem pana Jana do tego towarzystwa zalicza 
się jeden lokator tego budynku komunalnego 
i jego znajomi, którzy ściągają do niego spoza 
Inwałdu. Do zaczepek i żebraniny dochodzi 
również przy sklepie „Wizanu”, bo chodzi 
o kasę na alkohol. Dochodzi także do bijatyk. 
Chuligani w pobliżu stodoły odpalili petardę, 
wypaliło trawę. Nasz rozmówca i jego żona 
Maria opowiadają więcej historii mrożących 
krew. Na przykład jedna z uczestniczek libacji 
w „Belwederze” tuż przed południem, a więc 
w biały dzień, leżała prawie nieprzytomna 
obok jezdni. Jakiś jegomość w niewiele lep-
szym stanie próbował ja zabrać stamtąd, ale 
nie dawał rady. Gdy jednak przyjechała poli-
cja udało się wcześniej pijaną zabrać stamtąd. 
- Ludzie często nie przechodzą przez przejście dla 
pieszych, tylko przebiegają jezdnię w innych miej-
scach, bo się boja zaczepiania - stwierdza pan 
Jan. - To są niebezpieczne sytuacje. Jego żona 
opowiada o obcym, nieznającym Inwałdu 
człowieku, który wyszedł z więzienia i szu-
kał jak to określił, „domu, gdzie mieszkają 
biedni”. Towarzyszyła mu kobieta, podobnie 
jak on pijana. Chcieli wody. Następnym ra-
zem przyszedł z drugim mężczyzną i prosił 
o pieniądze (2 złote) dla kolegi na busa. Po 
odmowie dobijał się do garażu. Potem poszli 
do sąsiadów po pieniądze i tak od domu do 

Inwałdzki „Belweder”: Nieładny, libacyjny... 
Ulica Wadowicka, budynek nr 148 w Inwałdzie. To obiekt, który wśród części mieszkańców tego sołectwa wzbu-
dza emocje. „Belweder”, bo tak go tu nazywają, nie grzeszy pięknością. Co gorsze, już od bardzo wielu lat pro-
blemem są czy byli niektórzy lokatorzy.

Brzydsza część inwałdzkiego budynku socjalnego.



15

Nowiny Andrychowskie
listopad 2022

domu. Po kilku dniach ten sam mężczyzna 
znowu pojawił się przed drzwiami domu ko-
biety i znów prosił o pieniądze. Nagabywań 
nie było końca. Pani Maria wraz z córką była 
też świadkiem, jak mężczyzna szarpie wyda-
wało się że dziecko, ale okazało się, że to mała 
kobieta. Zdejmował jej kurtkę...
Zdaniem pani Marii i pana Jana problem jest 
też z policją, na którą trzeba długo czekać, 
a też próby dodzwonienia się do dzielnico-
wego bywają nieskuteczne.

Zdaniem radnego, sołtys i dyrektora
Na naszą prośbę podczas wielu rozmów 
z mieszkańcami Inwałdu towarzyszył nam 
radny Zbigniew Rzadek, który także otrzy-
mywał sygnały dotycząc „Belwederu”. Jaka 
jest jego opinią w tej sprawie? - Mam dużo 
telefonów z interwencjami  – informuje radny. 
- Jeśli chodzi o budynek socjalny czyli tak zwany 
„Belweder”, to mieszkańcy Inwałdu skarżyli się 
przede wszystkim na wyłudzenia ze strony pi-
jaczków. Ci, to nie byli tylko osobami z budynku 
socjalnego, ale różni ludzie, z różnych miejsc. Było 
to przeze mnie i panią sołtys zgłaszane do służb, 
aby tu przyjeżdżały i prowadziły kontrole. I takie 
kontrole są. Ten punkt tutaj jest wpisany na poli-
cyjnej mapie zagrożeń. Tak samo przyjeżdża straż 
miejska. Inny problem, według relacji Zbignie-
wa Rzadka, wiąże się z pijanymi na drodze, 
która jest uczęszczaną trasą krajową. Radny 
słyszy to również od kierowców. Otrzymy-
wał także sygnały o Romach, ale nie można 
kategoryzować ludzi wedle przynależno-
ści narodowościowej. Tu, jak mówiła jedna 
z mieszkanek „Belwederu”, rodzina romska 
potrafiła się dobrze zaadaptować do nowych 
warunków. Zbigniew Rzadek zapowiada, 
iż będzie bacznie obserwował sytuacje w tej 
części wioski.
Sołtys Grażyna Stuglik–Nizio, jeśli chodzi 
o pracę policji też ma optymistyczne informa-
cje. Rozmawiała ona bowiem z komendantem 
komisariatu w Andrychowie i inwałdzkim 
dzielnicowym. Podobne rozmowy przepro-
wadziły władze miasta. Jest deklaracja ze 

strony stróżów prawa, że będą pilnować tej 
sprawy. Proszą jednak, aby mieszkańcy In-
wałdu zgłaszali wszystko policji, bo z tym jest 
póki co kłopot. Sołtys ma też swoje i to dość 
wyraziste zdanie o „Belwederze”. Martwi ją 
wygląd, który jest pseudowizytówką wioski. 
- Część mieszkańców tego obiektu (podkreślam nie 
wszyscy!) nie dba o  ten budynek – mówi Gra-
żyna Stuglik–Nizio. - Mam tu na myśli ostat-
nie mieszkanie, patrząc od strony Andrychowa, 
pierwsze od Wadowic. Drzwi na okrągło otwarte, 
niezamykające się. Przypomina to jakiś budynek 
gospodarczy, a jest to przecież miejsce w pobliżu 
atrakcji turystycznych. Prawda jest też taka, że 
mieszkańcy do mnie jako sołtysa zgłaszają fakt 
wyłudzania pieniędzy, takiej żebraniny. Widzę też 
niepokój pań sprzedających w sklepie, kiedy tam się 
niektórzy zjawiają. Za tym budynkiem socjalnym 
odbywają się libacje, które nawet niekiedy kończą 
się aktami seksualnymi. Jest to nieprzyjemna rzecz 
i wygląda jakby nikogo to nie interesowało. Sołtys 
także ze smutkiem zauważa, że występuje 
tutaj zagrożenie w zakresie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Przed laty zginął tu męż-
czyzna. Niedawno osoba pijana leżała obok 
drogi. 
Dyrektor Zakładu Obsługi Mienia Komunal-
nego w Andrychowie Grzegorz Góra, który 
administruje „Belwederem” przyznaje, że 
również ma problem z niektórymi lokatora-
mi, którzy nie dbają o mieszkania. Nie jest to 
przypadek związany tylko z tym obiektem, bo 
w innych budynkach komunalnych też się to 
zdarza. Lokatorzy są różni.  Zgłoszenia o eks-
cesach w „Belwederze” w pewnych okresach 
się nasilały, teraz jest ich trochę mniej. Najczę-
ściej, co ciekawe, dzwoniła pewna kobieta, 
która nie radziła sobie z synem udającym się 
na libacje w tamte okolice. Dyrektor deklaru-
je, że w listopadzie drzwi (te niezamykające 
się) powinny być wymienione. 
Tematu wcale nie kończymy i nadal będzie-
my przyglądać się sytuacji związanej z in-
wałdzkim „Belwederem”.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Niezamykające się drzwi „Belwederu”.

Zastawianie dróg pożarowych oraz wjaz-
dów do remiz to problem wielu jednostek 
OSP. Ochotnicy OSP w Sułkowicach-Łę-
gu wielokrotnie apelowali do kierowców 
o właściwe parkowanie. Tamtejsza remiza 
znajduje się bezpośrednio przy drodze wo-
jewódzkiej w tym samym budynku co Wiej-
ski Dom Kultury oraz w sąsiedztwie ZSS. 
Niestety kierowcy, chcący odprowadzić 
dziecko do szkoły, czy załatwić sprawunki 
w WDK, zastawiają drogę, którą wyjeżdża-
ją i wracają z akcji druhowie. W garażach 
jednostki znajdują się pojazdy ratowniczo-
-gaśnicze, które nie są samochodami osobo-
wymi. Na wykonanie manewru potrzebują 
znacznie więcej miejsca niż pojazdy osobo-
we. Strażacy dodają, że słyszeli też ogrom-
ną ilość tłumaczeń typu „tylko na chwilę”. 
Okazuje się, że niekiedy informacje o za-
stawianiu wyjazdu strażaków przekazują 
same… dzieci.
Czwartkowe popołudnie pokazało, że „kierow-
cy” albo nie zdają sobie sprawy z powagi, albo 
są skrajnie nieodpowiedzialni w swoim zacho-
waniu. Po powrocie z działań zastęp GCBA nie 
miał możliwości „powrotu do remizy”. Pojazdy 
zaparkowane zostały na placu oraz na drodze 
dojazdowej obok remizy. Całe szczęście, że był to 
„tylko” powrót z działań, a pojazdy stały „tylko 
na chwilę”. Szczególnie, że kierowca „tylko przez 
chwilę” musiał czekać na drodze wojewódzkiej 
na właścicieli tych pojazdów aby je przestawili. 
Proszę, aby teraz każdy z Was odpowiedział so-
bie na pytanie: Jak kierowca pojazdu specjalnego 
powinien odnaleźć kierowców pojazdów zaparko-
wanych podczas jego nieobecności na wjeździe do 
remizy? – czytamy na facebooku OSP Sułko-
wice-Łęg.
Nie  chcielibyśmy,  aby  kiedykolwiek  do-
szło do sytuacji w której jakakolwiek straż 
pożarna czy inne służby ratownicze z po-
wodu pojazdu  zaparkowanego  „tylko na 
chwilę” nie zdążyły z ratunkiem drugiemu 
człowiekowi – dodają strażacy.
Warto wziąć sobie do serca apel! W grę 
wchodzi nasze bezpieczeństwo, a nawet ży-
cie…

ap Fot. Facebook OSP Sułkowice-Łęg

Strażacy ochotnicy z Sułkowic-Łę-
gu po raz kolejny apelują, aby nie 
zastawiać bram garażowych. 

Tylko na chwilę… 
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Ciepło zostaliśmy przyjęci przez Dyrekcję 
Szkoły. Uczestniczyliśmy w uroczystym ape-
lu z programem artystycznym. Zwiedziliśmy 
szkołę. Odbyła się prelekcja Adama Wilkusa 
skierowana do uczniów, która dotyczyła po-
dróży górskich.
Spotkaliśmy się przy kawie i kremówce. 
Odbył się spacer po Zagórniku z wizytą na 
cmentarzu, gdzie modliliśmy się przy grobie 
księdza Leszka Solakiewicza, wielkiego po-
pularyzatora języka esperanto w Zagórniku. 
W Domu Kultury ogłoszono i otwarto wysta-
wę pokonkursową prac dzieci „Pokój-Przy-
jaźń Esperanto”. Odbył się koncert Wojciecha 
Ławnikowicza - niewidomego wokalisty i gi-
tarzysty z Wrocławia. Kolejno pokazano film 
Romana Dobrzyńskiego Esperanto en Zagór-
nik oraz odbyła się prelekcja Adama Wikusa.
Wieczorem spotkaliśmy się w Szkolnym Ob-
serwatorium Astronomicznym w Sułkowi-
cach-Bolęcinie oraz oglądaliśmy interesujący 
film w Planetarium.
W sobotę 22 października 2022 r. udaliśmy się 
na wycieczkę do Wadowic. Zwiedziliśmy mu-
zeum Jana Pawła II, nawiedziliśmy bazylikę, 
gdzie został ochrzczony Karol Wojtyła, a przy 
pomniku papieskim zaśpiewaliśmy Barkę.
Po południu uczestniczyliśmy we Mszy Św. 
przy kapliczce Matki Bożej patronki uzdro-
wienia chorych w Andrychowie. Po mszy 
odbyło się spotkanie z miejscowymi esperan-
tystami przy ognisku. Nie zabrakło wspólne-
go śpiewania piosenek w języku esperanto. 
W spotkaniu uczestniczył ksiądz dziekan Pa-
rafii św. Macieja w Andrychowie – ks. Stani-
sław Czernik.
Niedziela 23 października 2022 to ostatni 
dzień Spotkania Esperantystów w Zagórniku.
Nawiedziliśmy kościół św. Bartłomieja i Łuka-
sza w Zagórniku, po części dzieło ks. Leszka 
Solakiewicza.
W Centrum Księdza Bukowińskiego w Zagór-
niku modliliśmy się przed obrazem Matki Bo-

żej Esperanckiej „Espera de’l mondo”.
Wyruszyliśmy szlakiem czarnym na Lesko-
wiec (922 metrów nad poziomem morza), 
gdzie ksiądz Roman Andrzej Gmyrek dusz-
pasterz esperantystów z Częstochowy odpra-
wił mszę świętą w języku esperanto w Sanktu-
arium św. Jana Pawła II.
Przybyli esperantyści z różnych regionów pol-
skich oraz sympatycy języka esperanto.
Pokój-Przyjaźń-Esperanto: wyniki konkursu
Nadesłane do konkursu prace zostały podda-
ne klasyfikacji z uwzględnieniem podziału na 
dwie kategorie: szkoła podstawowa klasa 1-3 
i klasa 4-8.
Na konkurs wpłynęło 46 prac dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 38 z Częstochowy im. Ludwi-
ka Zamenhofa, ZSS w Zagórniku im. Ludwika 
Zamenhofa, ZSS w Targanicach oraz ze Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Andrychowie.
Komisja konkursowa postanowiła przyznać 
laureatom konkursu nagrody książkowe:
Grupa I /klasa 1-3/:
I miejsce | Maja Wróbel ze Szkoły Podstawo-
wej nr 5 w Andrychowie klasa 3a
II miejsce | Blanka Kiszczak z ZSS w Zagór-
niku klasa 3

III miejsce | Aleksandra Wocial z ZSS w Tar-
ganicach klasa 1b.
Komisja postanowiła przyznać również wy-
różnienia:
Alicja  Drąg (ZSS w Zagórniku), Gu-
staw Szklarczyk (Szkoła Podstawowa 
nr 38 w Częstochowie), Natalia Koło-
dziejczyk (Szkoła Podstawowa nr 38 
w Częstochowie), Helena  Zemanek (ZSS 
w Zagórniku), Jagoda Flisek (ZSS w Targa-
nicach), Oliwia  Byrdziak (ZSS w Targani-
cach), Leon Stuglik (ZSS w Targanicach), Na-
talia  Białczyk (ZSS w Targanicach), Fabian 
Jagodziński (Szkoła Podstawowa nr 38 
w Częstochowie), Anna Zawora (ZSS w Tar-
ganicach).
Grupa 2 /klasa 4-8/
I miejsce | Lilianna Susfał z ZSS w Zagórniku 
klasa 4
II miejsce | Lena Milewska ze Szkoły Podsta-
wowej nr 38 z Częstochowy klasa 6a
III miejsce | Maja Żurek ze Szkoły Podstawo-
wej nr 38 z Częstochowy klasa 6a.
Komisja postanowiła przyznać również wy-
różnienia:
Matylda  Lubas (Szkoła Podstawowa nr 38 
w Częstochowie), Hanna  Soduka (Szkoła 
Podstawowa nr 38 w Częstochowie), Oskar 
Szydłowski (Szkoła Podstawowa nr 38 w Czę-
stochowie).
Pozostałym uczestnikom przyznano podzię-
kowania. Wszyscy uczestnicy otrzymują rów-
nież plakietkę Esperanto Język Międzynaro-
dowy. Wystawa pokonkursowa czynna jest 
do 30 listopada 2022 w Domu Kultury w Za-
górniku.

Materiał nadesłany przez Esperancki Klub 
AMIKECO w Andrychowie Fot. ap

Esperanckie spotkanie w Zagórniku
21 października 2022 rozpoczęło się weekendowe Esperanckie spotkanie w Zagórniku. Pierwszym punktem pro-
gramu była wizyta w Szkole Podstawowej im. Ludwika Zamenhofa w Zagórniku. Na uroczystość szkolną przybyło 
ponad 30 esperantystów z Wrocławia, Częstochowy, Krakowa, Katowic, Bierunia, Bielska-Białej oraz miejscowi 
esperantyści.
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Urodzona w Wiśle, a mieszkająca obecnie w Bielsku-Białej autorka ma 
na swoim koncie m.in. serie „W Trójkącie Beskidzkim”, „ Śmiertel-
ne wyliczanki”, „Dioniza Remańska”, „Polowanie na Pliszkę”, „Serię 
bielską”, pojedyncze powieści „Gasnące światło” oraz „Klopsiki, kro-
kiety i inne zagadki” (razem z Anną Kasiuk i Agnieszką Lis), a także 
opowiadania wydane w antologiach.
Podczas spotkania pisarka odpowiadając na pytania ze strony mode-
rującej wydarzenie Darii Rusin, a także publiczności, opowiedziała 
m.in. o tym, co inspiruje ją w pracy, jak w jej przypadku przebiega 
proces tworzenia książki i skąd u niej zamiłowanie do nadawania nie-

którym postaciom niezwykle oryginalnych imion. W trakcie rozmo-
wy wywiązała się dyskusja na temat roli kryminału jako nośnika tre-
ści o problematyce społecznej, a także… metody promocji regionu. Na 
zakończenie Pani Hanna zdradziła czytelnikom swoje plany pisarskie 
na najbliższą przyszłość – my oczywiście czekamy z niecierpliwością 
na kolejne książki i jeszcze raz serdecznie dziękujemy za spotkanie za-
równo Autorce, jak i wszystkim Państwu, którzy odwiedzili nas tego 
dnia.
Zapraszamy również na ostatnie spotkanie z cyklu „Kryminalna je-
sień w bibliotece”, które odbędzie się w środę 26 października o godz. 
17:00. Gościem wydarzenia będzie Marta Matyszczak, autorka serii 
„Kryminał pod psem” oraz „Kryminał z pazurem”.

Źródło: MBP, fot. S. Błasiak, J. Rusin

Hanna Greń w andrychowskiej bibliotece

Za nami trzecie, przedostatnie spotkanie z cyklu „Kryminalna jesień w bibliotece”, zorganizowanego przez Miej-
ską Bibliotekę Publiczną w Andrychowie – tym razem również w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Gościem 
spotkania, które odbyło się w Czytelni MBP w piątek 14 października, była jedna z najpopularniejszych obecnie 
pisarek kryminałów w Polsce, Hanna Greń, nic zatem dziwnego, że liczba słuchaczy naprawdę dopisała! 

Obiekt znajduje się w Roczynach przy ulicy Ogrodniczej naprzeciwko 
Krótkiej i opodal skrzyżowania z Bielską. - Kapliczka pochodzi z 1903 roku 
– mówi Jan Walczak, były radny, jeden z uczestników akcji odnowy tego 
zabytku. - Jej fundatorami wtedy byli mieszkańcy Roczyn, a głównym wśród nich 
Franciszek Skupień. Natomiast wykonawcą Jan Piesko z Targanic. Kapliczka 
zwieńczona jest krzyżem z Chrystusem, a poniżej znajdują się figurki Mat-
ki Bożej oraz świętych Urbana (patron Roczyn) i Izydora (patron chłopów 
i rolników).  Roczyńska budowla została poddana renowacji dwadzieścia 
jeden lat temu. Obecnie wymagała jednak pogłębionej konserwacji zabez-
pieczającej przed zniszczeniem. Krzyż już niemal odlatywał. Mieszkańcy 
z rejonu ulic Bielskiej, Ogrodniczej, Dolnej, Krótkiej i Sadowej zorganizo-
wali zbiórkę. Głównym inicjatorem renowacji, którą przeprowadzono 
w październiku br. był Kazimierz Skupień, prawnuk Franciszka. Dołączyli 
Jan Walczak, Franciszek Walczak, a także Henryk Wojewodzic, którego 
mama była wnuczką dawnego, głównego fundatora.
Odnową i zabezpieczeniem kapliczki zajmował konserwator z Pszczyny -  
Wiesław Kamiński, który, jak zapewniają roczynianie, wykonał swą pracę 
za niewygórowaną sumę. Co więcej, co dwa lata będzie on dostarczał miej-
scowym mieszkańcom środki do mycia i dalszej drobnej konserwacji zabytku. Opiekę nad obiektem przejęły Krystyna Walczak i Weronika 
Skupień. Jak wspomina Jan Walczak, niegdyś przy kapliczce odbywały się majówki, teraz jednak młodzież nie jest zainteresowana kontynu-
owaniem tej tradycji.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Roczyny: Kapliczka przy Ogrodniczej jak nowa
Nie prosili o wsparcie czy dofinansowanie. Sami zebrali pieniądze i doprowadzili do odnowy przydrożnej kaplicz-
ki. I choć to zabytek, wygląda jak nowa.
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LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2022lny rozkład jazdy lne konkursy ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

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

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

Do 25 listopada | RYSZARD KARCHUT 35-lecie 
dyplomu | „KOBIETA” WYSTAWA MALARSTWA
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

18 listopada (piątek) godz. 20.00
Koncert 100nka/GRALAK
Klub jazzowy 69 prezentuje koncert zespołu 
100nka/GRALAK! Muzyka improwizowana, jaką 
gra 100nka, wraz z niepowtarzalną trąbką Antonie-
go „Ziuta” Gralaka (Graal, Tie Break) zdecydowanie 
definiuje ich jako przedstawiciela tego gatunku. Ze-
spół wystąpi w składzie: 
Antoni „Ziut” Gralak – trąbka 
Tomasz Leś – gitara 
Adam Stodolski – kontrabas 
Przemysław Borowiecki – perkusja

Ceny biletów: 30 zł (przedsprzedaż), 40 zł (w dniu 
koncertu). Sprzedaż biletów: KASA MDK w Andry-
chowie. Bilety online: www.kultura.andrychow.eu

23 listopada (środa) godz. 18.00
Premiera spektaklu pt. „LARWY” – przygotowa-
nego na bazie zbioru „Ballady i romanse” Adama 
Mickiewicza
Artyści: Grupa teatralna „C’est la vie” I LO im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie
Scenariusz i reżyseria: Iwona Kaczmarek
Scenografia i stroje: Iwona Boba, Agnieszka Bok
Muzyka: Michał Wódz 
Rok 2022 to czas kiedy „Ballady i romanse” Adama 
Mickiewicza wybrzmiewają na wielu scenach. Dwu-
setna rocznica pierwszego wydania zbioru to sym-
boliczny początek polskiego romantyzmu, którego 
idee wpłynęły na wszystkie dziedziny sztuki. 
Wydarzenie finansowane jest ze środków Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w partner-
stwie z Domem Kultury w Kętach, CKiW w Andrycho-
wie i MDK w Andrychowie. Wstęp wolny. Zapraszamy!

2 grudnia (piątek) godz. 18.00
WERNISAŻ DOROCZNEJ POPLENEROWEJ WY-
STAWY MALARSTWA, RZEŹBY, INTARSJI, FOTO-
GRAFII I HAFTU GRUPY TWÓRCÓW „MY”
Wstęp wolny. Zapraszamy!

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

Telefon: 33 875 47 29

Do 30 listopada | POKÓJ – PRZYJAŹŃ – ESPERANTO
Pokonkursowa Wystawa Prac Plastycznych zor-
ganizowana przez Esperancki Klub AMIKECO  
w Andrychowie.
Wstęp wolny. Zapraszamy!

10 listopada (czwartek) godz. 18.30
KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH 
W koncercie wystąpią: Orkiestra Dęta OSP Roczyny 
oraz Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Andrychów”.
Współorganizator: Rada Sołecka w Zagórniku  
Wstęp wolny. Zapraszamy!

4 grudnia (niedziela) godz. 11.30 – 13.00
CIENIOWANKI – spektakl TEATRU FIGURKI
Spektakl dla dzieci od 2. roku życia.
Organizator: Małopolski Instytut Teatralny
Wstęp wolny. Zapraszamy!

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

Telefon: 33 432 26 12

Do 16 listopada | „ILUSTRACJE”
WYSTAWA GRAFIKI I RYSUNKU | NATALIA PAW 
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

15, 16 listopada (wtorek, środa) godz. 9.00 – 15.00
VII Konkurs Malarstwa i Rysunku „Plamą  
i Kreską – W dżungli wyobraźni. Las i jego oczy”.
Szczegółowe informacje na stronie obok.

21 listopada (poniedziałek) godz. 17.00
Ogłoszenie wyników oraz otwarcie pokonkursowej 
wystawy prac laureatów VII Konkursu Malarstwa  
i Rysunku „Plamą i Kreską...”
Wystawa potrwa do 31 grudnia 2022 r. Wstęp wolny.  
Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

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

Telefon: 33 875 12 25

Do 30 listopada | WYSTAWA FOTOGRAFII  
„ŚWIATEŁKO” / Jarosław Skupień, Adam Ochocki
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

7 grudnia (środa) godz. 9.00 | XXX Konkurs Recy-
tatorski Poezji Religijnej im. Jana Fujawy
Szczegółowe informacje na stronie obok.

10 grudnia (sobota) godz. 16.30 
KONCERT LAUREATÓW XXX Konkursu 
Recytatorskiego Poezji Religijnej im. Jana Fujawy
Wstęp wolny. Zapraszamy!

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

Telefon: 33 875 27 45 

Do 30 listopada | WYSTAWA PORTRETÓW  
„zaRYSY” | EWA PARTYKA
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

29 listopada (wtorek) godz. 10.00
XVII Gminny Konkurs Piosenki dla Przedszkolaka
„OD PRZEDSZKOLA DO IDOLA – MÓJ PRZYJACIEL...”
Szczegółowe informacje na stronie obok.

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

Telefon: 33 870 13 64

Do 9 grudnia | W STRONĘ GWIAZD
Pokonkursowa wystawa prac plastycznych, które zo-
stały przygotowane na Szkolny Konkurs Plastyczny 
pt. „W stronę gwiazd”, czyli kosmos oczami dziecka, 
przez uczniów ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie.
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

18 listopada (piątek) godz. 14.30 
IKONY W STYLU POP
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, pod-
czas których będziemy tworzyć portrety sławnych 
ludzi inspirowane pop-artem. Prowadzenie: Joanna 
Amrozi, Sabina Gibas.
Warsztaty bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.
Zapisy do 14 listopada 2022 r. w Świetlicy CKiW.

Świetlica CKiW w Rzykach
rzyki@kultura.andrychow.eu

Telefon: 33 432 28 10

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

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

Do 30 listopada | FORMY NIEOCZYWISTE
Wystawa prac plastycznych stworzonych przez 
uczestników warsztatów inspirowanych twórczością 
Magdaleny Abakanowicz.
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

25 listopada (piątek) godz. 14.30 
ROŚLINA, ZWIERZĘ I CZŁOWIEK
Warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej, inspi-
rowane działalnością artystyczną Josepha Beuysa, 
podczas których poznamy najważniejsze dzieła arty-
sty i stworzymy własne prace nawiązujące do tytu-
łowych motywów w jego twórczości. Prowadzenie: 
Joanna Amrozi.
Warsztaty bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.
Zapisy do 18 listopada 2022 r. w Świetlicy CKiW.

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

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

CKiW w Andrychowie – WDK w Inwałdzie serdecznie zaprasza-
ją dzieci i młodzież w wieku 7 – 19 lat do udziału w konkursie. 
Tegoroczna edycja dedykowana jest francuskiemu malarzowi 
Henriemu Rousseau. Jego twórczość ma stać się inspiracją  
do stworzenia prac. 
Konkurs ma charakter warsztatowy – praca malarska lub rysun-
kowa wykonywana jest w dzień konkursu w WDK w Inwałdzie. 
Konkurs odbędzie się w dniach: 15 listopada (I i II grupa wieko-
wa) i 16 listopada (III i IV grupa wiekowa). Prace konkursowe 
mogą być wykonane różnorodnymi technikami plastycznymi 

(akwarela, tempera, pastele, olej, akryl) i oceniane będą z po-
działem na cztery grupy wiekowe: uczestnicy 7 – 9 lat (I gr.), 
uczestnicy 10 – 12 lat (II gr.), uczestnicy 13 – 15 lat (III gr.), 
uczestnicy 16 – 19 lat (IV gr.). 
Rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród i wyróżnień od-
będzie się 21 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17.00  
w WDK w Inwałdzie i zostanie połączone z otwarciem wystawy 
pokonkursowej.

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 listopada 2022 r.

CKiW w Andrychowie – WDK w Sułkowicach-Łęgu serdecznie 
zapraszają dzieci w wieku przedszkolnym (3 – 6 lat) do udziału 
w Konkursie. Celami Konkursu są: umożliwienie uczestnikom 
skonfrontowania umiejętności wokalnych, doskonalenie warsz-
tatu wokalnego, rozbudzanie u dzieci zamiłowania do śpiewu, 
kształtowanie umiejętności współzawodnictwa, organizacja ży-
cia kulturalnego w środowisku lokalnym. Tematem tegorocznej 
edycji Konkursu jest – Przyjaciel – ktoś, komu można zaufać, 
z kim można zawsze porozmawiać, pobawić się lub przytulić. 
Przyjacielem może być zarówno człowiek (np.: mama, tata, 
siostra, brat), jak i zwierzę (np.: pies, kot, świnka morska)  

czy zabawka (np.: lalka, miś, maskotka).
Część konkursowa przeprowadzona będzie z podziałem na 
dwie grupy wiekowe: dzieci w wieku 3 – 4 lat (I gr.) i dzieci  
w wieku 5 – 6 lat (II gr.). 
Przesłuchania konkursowe odbędą się 29 listopada 2022 r. 
(wtorek) o godz. 10.00 w sali widowiskowej WDK w Suł-
kowicach-Łęgu. Laureatów Konkursu poznamy tego same-
go dnia – około godz. 12.30 nastąpi ogłoszenie wyników,  
a także uroczyste rozdanie nagród i wyróżnień.

Zgłoszenia przyjmowane są do 22 listopada 2022 r.

CKiW w Andrychowie – WDK im. Romana Prystackiego  
w Zagórniku zapraszają dzieci i młodzież ze szkół podstawo-
wych do udziału w Konkursie. Głównymi celami Konkursu 
są: prezentacja możliwości twórczych, zachęcanie dzieci 
i młodzieży do czytania książek, kształtowanie wyobraźni 
plastycznej oraz wrażliwości i umiejętności wypowiedzi arty- 
stycznej, a także zachęcenie dzieci i młodzieży do zapozna-
nia się z jednym z najbardziej znanych utworów światowej 
literatury dziecięcej pt. „Alicja w Krainie Czarów” – Lewisa 
Carroll’a.

Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie pracy 
plastycznej (uczestnikom pozostawiamy swobodę w dobo-
rze technik i materiałów wykonywanych prac) inspirowanej 
dziełem literackim pt. „Alicja w Krainie Czarów”. Prace kon-
kursowe ocenianie będą przez Jury z podziałem na trzy grupy 
wiekowe: I – uczniowie klas I-III SP, II – uczniowie klas IV-VI 
SP, III – uczniowie klas VII-VIII SP. Rozstrzygnięcie Konkursu  
odbędzie się 17 grudnia 2022 r. (sobota).

Zgłoszenia przyjmowane są do 9 grudnia 2022 r. 

Konkurs organizowany jest przez ZSS w Targanicach im. Jana 
Pawła II oraz CKiW w Andrychowie. W Konkursie mogą wziąć 
udział uczniowie klas IV-VI oraz VII-VIII szkół podstawowych. Za-
daniem uczestników Konkursu jest wykonanie pracy plastycz-
nej inspirowanej dowolnym dziełem literackim. Biorący udział 
w Konkursie przedstawiają w swojej pracy postać dowolnego 
bohatera literackiego oraz próbują wykreować jego sen. Cela-
mi konkursu są: wspomaganie edukacji czytelniczej i literackiej; 

rozwijanie umiejętności manualnych; rozwijanie aktywności 
twórczej dzieci i młodzieży; kształtowanie wrażliwości estetycz-
nej, wyobraźni i umiejętności wypowiedzi artystycznej; zachęca-
nie dzieci i młodzieży do czytania książek. Prace plastyczne na 
kartce formatu A3 wraz z wypełnionymi kartami zgłoszeń należy 
złożyć w bibliotece szkolnej ZSS w Targanicach.

Zgłoszenia przyjmowane są do 21 listopada 2022 r.

CKiW w Andrychowie – WDK w Targanicach serdecznie za-
praszają dzieci i młodzież do udziału w Konkursie. Od trzy-
dziestu lat organizowany jest on corocznie i gromadzi bardzo 
dużą liczbę uczestników oraz widzów. 
Część konkursowa przeprowadzona będzie w czterech gru-
pach wiekowych: I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym  
i klasy „0”, II grupa – uczniowie klas I-III SP, III grupa – ucznio-
wie klas IV-VI SP oraz IV grupa – uczniowie klas VII-VIII SP.

Przesłuchania konkursowe dla grup wiekowych I i II rozpocz-
ną się 7 grudnia 2022 r. (środa) o godz. 9.00, natomiast 
dla grup wiekowych III i IV o godz. 11.30 w sali widowisko-
wej WDK w Targanicach. Uroczyste rozstrzygnięcie Konkur-
su oraz Koncert Laureatów odbędą się 10 grudnia 2022 r.  
(sobota) o godz. 16.30.

Zgłoszenia przyjmowane są do 1 grudnia 2022 r.

VII Konkurs Malarstwa i Rysunku „PLAMĄ I KRESKĄ – W DŻUNGLI WYOBRAŹNI. LAS I JEGO OCZY”

XVII Gminny Konkurs Piosenki dla Przedszkolaka „Od Przedszkola do Idola – Mój Przyjaciel…”

III Konkurs Plastyczno-Literacki „SŁÓWKO W RAMIE”

REGULAMINY KONKURSÓW oraz formularze zgłoszeniowe dostępne w placówkach CKiW w Andrychowie oraz w Sekretariacie CKiW  
w Andrychowie (w godzinach otwarcia), a także do pobrania na stronie: kultura.andrychow.eu/kategoria/konkursy-przeglady/

Szczegółowe informacje: WDK w Targanicach, ul. Floriańska 2, tel. 33 875 12 25, e-mail: targanice@kultura.andrychow.eu

Szczegółowe informacje: WDK w Sułkowicach-Łęgu, ul. Beskidzka 124 a/2, tel.: 33 875 27 45 lub 668 139 168, e-mail: sulkowice@kultura.andrychow.eu

Szczegółowe informacje: WDK w Inwałdzie, ul. Miła 9, tel. 33 432 26 12, e-mail: inwald@kultura.andrychow.eu

Kontakt z Organizatorem (ZSS w Targanicach): dorotamar0@op.pl / tel. 33 875 12 24

Szczegółowe informacje: WDK im. Romana Prystackiego w Zagórniku, tel. 33 875 47 29, e-mail: zagornik@kultura.andrychow.eu

XVI Międzybiblioteczny Konkurs Plastyczny pt.: „O czym śnią postaci z książek?”

Jubileuszowy XXX Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej im. Jana Fujawy!
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Nowiny Andrychowskie
listopad 2022

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2022lny rozkład jazdy lne konkursy ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

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

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

Do 25 listopada | RYSZARD KARCHUT 35-lecie 
dyplomu | „KOBIETA” WYSTAWA MALARSTWA
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

18 listopada (piątek) godz. 20.00
Koncert 100nka/GRALAK
Klub jazzowy 69 prezentuje koncert zespołu 
100nka/GRALAK! Muzyka improwizowana, jaką 
gra 100nka, wraz z niepowtarzalną trąbką Antonie-
go „Ziuta” Gralaka (Graal, Tie Break) zdecydowanie 
definiuje ich jako przedstawiciela tego gatunku. Ze-
spół wystąpi w składzie: 
Antoni „Ziut” Gralak – trąbka 
Tomasz Leś – gitara 
Adam Stodolski – kontrabas 
Przemysław Borowiecki – perkusja

Ceny biletów: 30 zł (przedsprzedaż), 40 zł (w dniu 
koncertu). Sprzedaż biletów: KASA MDK w Andry-
chowie. Bilety online: www.kultura.andrychow.eu

23 listopada (środa) godz. 18.00
Premiera spektaklu pt. „LARWY” – przygotowa-
nego na bazie zbioru „Ballady i romanse” Adama 
Mickiewicza
Artyści: Grupa teatralna „C’est la vie” I LO im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie
Scenariusz i reżyseria: Iwona Kaczmarek
Scenografia i stroje: Iwona Boba, Agnieszka Bok
Muzyka: Michał Wódz 
Rok 2022 to czas kiedy „Ballady i romanse” Adama 
Mickiewicza wybrzmiewają na wielu scenach. Dwu-
setna rocznica pierwszego wydania zbioru to sym-
boliczny początek polskiego romantyzmu, którego 
idee wpłynęły na wszystkie dziedziny sztuki. 
Wydarzenie finansowane jest ze środków Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w partner-
stwie z Domem Kultury w Kętach, CKiW w Andrycho-
wie i MDK w Andrychowie. Wstęp wolny. Zapraszamy!

2 grudnia (piątek) godz. 18.00
WERNISAŻ DOROCZNEJ POPLENEROWEJ WY-
STAWY MALARSTWA, RZEŹBY, INTARSJI, FOTO-
GRAFII I HAFTU GRUPY TWÓRCÓW „MY”
Wstęp wolny. Zapraszamy!

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

Telefon: 33 875 47 29

Do 30 listopada | POKÓJ – PRZYJAŹŃ – ESPERANTO
Pokonkursowa Wystawa Prac Plastycznych zor-
ganizowana przez Esperancki Klub AMIKECO  
w Andrychowie.
Wstęp wolny. Zapraszamy!

10 listopada (czwartek) godz. 18.30
KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH 
W koncercie wystąpią: Orkiestra Dęta OSP Roczyny 
oraz Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Andrychów”.
Współorganizator: Rada Sołecka w Zagórniku  
Wstęp wolny. Zapraszamy!

4 grudnia (niedziela) godz. 11.30 – 13.00
CIENIOWANKI – spektakl TEATRU FIGURKI
Spektakl dla dzieci od 2. roku życia.
Organizator: Małopolski Instytut Teatralny
Wstęp wolny. Zapraszamy!

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

Telefon: 33 432 26 12

Do 16 listopada | „ILUSTRACJE”
WYSTAWA GRAFIKI I RYSUNKU | NATALIA PAW 
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

15, 16 listopada (wtorek, środa) godz. 9.00 – 15.00
VII Konkurs Malarstwa i Rysunku „Plamą  
i Kreską – W dżungli wyobraźni. Las i jego oczy”.
Szczegółowe informacje na stronie obok.

21 listopada (poniedziałek) godz. 17.00
Ogłoszenie wyników oraz otwarcie pokonkursowej 
wystawy prac laureatów VII Konkursu Malarstwa  
i Rysunku „Plamą i Kreską...”
Wystawa potrwa do 31 grudnia 2022 r. Wstęp wolny.  
Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

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

Telefon: 33 875 12 25

Do 30 listopada | WYSTAWA FOTOGRAFII  
„ŚWIATEŁKO” / Jarosław Skupień, Adam Ochocki
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

7 grudnia (środa) godz. 9.00 | XXX Konkurs Recy-
tatorski Poezji Religijnej im. Jana Fujawy
Szczegółowe informacje na stronie obok.

10 grudnia (sobota) godz. 16.30 
KONCERT LAUREATÓW XXX Konkursu 
Recytatorskiego Poezji Religijnej im. Jana Fujawy
Wstęp wolny. Zapraszamy!

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

Telefon: 33 875 27 45 

Do 30 listopada | WYSTAWA PORTRETÓW  
„zaRYSY” | EWA PARTYKA
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

29 listopada (wtorek) godz. 10.00
XVII Gminny Konkurs Piosenki dla Przedszkolaka
„OD PRZEDSZKOLA DO IDOLA – MÓJ PRZYJACIEL...”
Szczegółowe informacje na stronie obok.

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

Telefon: 33 870 13 64

Do 9 grudnia | W STRONĘ GWIAZD
Pokonkursowa wystawa prac plastycznych, które zo-
stały przygotowane na Szkolny Konkurs Plastyczny 
pt. „W stronę gwiazd”, czyli kosmos oczami dziecka, 
przez uczniów ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie.
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

18 listopada (piątek) godz. 14.30 
IKONY W STYLU POP
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, pod-
czas których będziemy tworzyć portrety sławnych 
ludzi inspirowane pop-artem. Prowadzenie: Joanna 
Amrozi, Sabina Gibas.
Warsztaty bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.
Zapisy do 14 listopada 2022 r. w Świetlicy CKiW.

Świetlica CKiW w Rzykach
rzyki@kultura.andrychow.eu

Telefon: 33 432 28 10

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

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

Do 30 listopada | FORMY NIEOCZYWISTE
Wystawa prac plastycznych stworzonych przez 
uczestników warsztatów inspirowanych twórczością 
Magdaleny Abakanowicz.
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

25 listopada (piątek) godz. 14.30 
ROŚLINA, ZWIERZĘ I CZŁOWIEK
Warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej, inspi-
rowane działalnością artystyczną Josepha Beuysa, 
podczas których poznamy najważniejsze dzieła arty-
sty i stworzymy własne prace nawiązujące do tytu-
łowych motywów w jego twórczości. Prowadzenie: 
Joanna Amrozi.
Warsztaty bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.
Zapisy do 18 listopada 2022 r. w Świetlicy CKiW.

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

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

CKiW w Andrychowie – WDK w Inwałdzie serdecznie zaprasza-
ją dzieci i młodzież w wieku 7 – 19 lat do udziału w konkursie. 
Tegoroczna edycja dedykowana jest francuskiemu malarzowi 
Henriemu Rousseau. Jego twórczość ma stać się inspiracją  
do stworzenia prac. 
Konkurs ma charakter warsztatowy – praca malarska lub rysun-
kowa wykonywana jest w dzień konkursu w WDK w Inwałdzie. 
Konkurs odbędzie się w dniach: 15 listopada (I i II grupa wieko-
wa) i 16 listopada (III i IV grupa wiekowa). Prace konkursowe 
mogą być wykonane różnorodnymi technikami plastycznymi 

(akwarela, tempera, pastele, olej, akryl) i oceniane będą z po-
działem na cztery grupy wiekowe: uczestnicy 7 – 9 lat (I gr.), 
uczestnicy 10 – 12 lat (II gr.), uczestnicy 13 – 15 lat (III gr.), 
uczestnicy 16 – 19 lat (IV gr.). 
Rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród i wyróżnień od-
będzie się 21 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17.00  
w WDK w Inwałdzie i zostanie połączone z otwarciem wystawy 
pokonkursowej.

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 listopada 2022 r.

CKiW w Andrychowie – WDK w Sułkowicach-Łęgu serdecznie 
zapraszają dzieci w wieku przedszkolnym (3 – 6 lat) do udziału 
w Konkursie. Celami Konkursu są: umożliwienie uczestnikom 
skonfrontowania umiejętności wokalnych, doskonalenie warsz-
tatu wokalnego, rozbudzanie u dzieci zamiłowania do śpiewu, 
kształtowanie umiejętności współzawodnictwa, organizacja ży-
cia kulturalnego w środowisku lokalnym. Tematem tegorocznej 
edycji Konkursu jest – Przyjaciel – ktoś, komu można zaufać, 
z kim można zawsze porozmawiać, pobawić się lub przytulić. 
Przyjacielem może być zarówno człowiek (np.: mama, tata, 
siostra, brat), jak i zwierzę (np.: pies, kot, świnka morska)  

czy zabawka (np.: lalka, miś, maskotka).
Część konkursowa przeprowadzona będzie z podziałem na 
dwie grupy wiekowe: dzieci w wieku 3 – 4 lat (I gr.) i dzieci  
w wieku 5 – 6 lat (II gr.). 
Przesłuchania konkursowe odbędą się 29 listopada 2022 r. 
(wtorek) o godz. 10.00 w sali widowiskowej WDK w Suł-
kowicach-Łęgu. Laureatów Konkursu poznamy tego same-
go dnia – około godz. 12.30 nastąpi ogłoszenie wyników,  
a także uroczyste rozdanie nagród i wyróżnień.

Zgłoszenia przyjmowane są do 22 listopada 2022 r.

CKiW w Andrychowie – WDK im. Romana Prystackiego  
w Zagórniku zapraszają dzieci i młodzież ze szkół podstawo-
wych do udziału w Konkursie. Głównymi celami Konkursu 
są: prezentacja możliwości twórczych, zachęcanie dzieci 
i młodzieży do czytania książek, kształtowanie wyobraźni 
plastycznej oraz wrażliwości i umiejętności wypowiedzi arty- 
stycznej, a także zachęcenie dzieci i młodzieży do zapozna-
nia się z jednym z najbardziej znanych utworów światowej 
literatury dziecięcej pt. „Alicja w Krainie Czarów” – Lewisa 
Carroll’a.

Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie pracy 
plastycznej (uczestnikom pozostawiamy swobodę w dobo-
rze technik i materiałów wykonywanych prac) inspirowanej 
dziełem literackim pt. „Alicja w Krainie Czarów”. Prace kon-
kursowe ocenianie będą przez Jury z podziałem na trzy grupy 
wiekowe: I – uczniowie klas I-III SP, II – uczniowie klas IV-VI 
SP, III – uczniowie klas VII-VIII SP. Rozstrzygnięcie Konkursu  
odbędzie się 17 grudnia 2022 r. (sobota).

Zgłoszenia przyjmowane są do 9 grudnia 2022 r. 

Konkurs organizowany jest przez ZSS w Targanicach im. Jana 
Pawła II oraz CKiW w Andrychowie. W Konkursie mogą wziąć 
udział uczniowie klas IV-VI oraz VII-VIII szkół podstawowych. Za-
daniem uczestników Konkursu jest wykonanie pracy plastycz-
nej inspirowanej dowolnym dziełem literackim. Biorący udział 
w Konkursie przedstawiają w swojej pracy postać dowolnego 
bohatera literackiego oraz próbują wykreować jego sen. Cela-
mi konkursu są: wspomaganie edukacji czytelniczej i literackiej; 

rozwijanie umiejętności manualnych; rozwijanie aktywności 
twórczej dzieci i młodzieży; kształtowanie wrażliwości estetycz-
nej, wyobraźni i umiejętności wypowiedzi artystycznej; zachęca-
nie dzieci i młodzieży do czytania książek. Prace plastyczne na 
kartce formatu A3 wraz z wypełnionymi kartami zgłoszeń należy 
złożyć w bibliotece szkolnej ZSS w Targanicach.

Zgłoszenia przyjmowane są do 21 listopada 2022 r.

CKiW w Andrychowie – WDK w Targanicach serdecznie za-
praszają dzieci i młodzież do udziału w Konkursie. Od trzy-
dziestu lat organizowany jest on corocznie i gromadzi bardzo 
dużą liczbę uczestników oraz widzów. 
Część konkursowa przeprowadzona będzie w czterech gru-
pach wiekowych: I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym  
i klasy „0”, II grupa – uczniowie klas I-III SP, III grupa – ucznio-
wie klas IV-VI SP oraz IV grupa – uczniowie klas VII-VIII SP.

Przesłuchania konkursowe dla grup wiekowych I i II rozpocz-
ną się 7 grudnia 2022 r. (środa) o godz. 9.00, natomiast 
dla grup wiekowych III i IV o godz. 11.30 w sali widowisko-
wej WDK w Targanicach. Uroczyste rozstrzygnięcie Konkur-
su oraz Koncert Laureatów odbędą się 10 grudnia 2022 r.  
(sobota) o godz. 16.30.

Zgłoszenia przyjmowane są do 1 grudnia 2022 r.

VII Konkurs Malarstwa i Rysunku „PLAMĄ I KRESKĄ – W DŻUNGLI WYOBRAŹNI. LAS I JEGO OCZY”

XVII Gminny Konkurs Piosenki dla Przedszkolaka „Od Przedszkola do Idola – Mój Przyjaciel…”

III Konkurs Plastyczno-Literacki „SŁÓWKO W RAMIE”

REGULAMINY KONKURSÓW oraz formularze zgłoszeniowe dostępne w placówkach CKiW w Andrychowie oraz w Sekretariacie CKiW  
w Andrychowie (w godzinach otwarcia), a także do pobrania na stronie: kultura.andrychow.eu/kategoria/konkursy-przeglady/

Szczegółowe informacje: WDK w Targanicach, ul. Floriańska 2, tel. 33 875 12 25, e-mail: targanice@kultura.andrychow.eu

Szczegółowe informacje: WDK w Sułkowicach-Łęgu, ul. Beskidzka 124 a/2, tel.: 33 875 27 45 lub 668 139 168, e-mail: sulkowice@kultura.andrychow.eu

Szczegółowe informacje: WDK w Inwałdzie, ul. Miła 9, tel. 33 432 26 12, e-mail: inwald@kultura.andrychow.eu

Kontakt z Organizatorem (ZSS w Targanicach): dorotamar0@op.pl / tel. 33 875 12 24

Szczegółowe informacje: WDK im. Romana Prystackiego w Zagórniku, tel. 33 875 47 29, e-mail: zagornik@kultura.andrychow.eu

XVI Międzybiblioteczny Konkurs Plastyczny pt.: „O czym śnią postaci z książek?”

Jubileuszowy XXX Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej im. Jana Fujawy!
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Burmistrz Tomasz Żak powiedział wczoraj podczas swojego wystąpie-
nia, że Andrychowska Orkiestra jest tutejszym „dobrem narodowym”, 
dumą i chlubą nie tylko Andrychowa, ale całego powiatu i Małopolski. 
I wcale nie była to przesada.
Andrychowska Orkiestra Dęta „Andropol” jest najlepszą orkiestrą dętą 
w Małopolsce. Muzycy w stulecie istnienia swej orkiestry, w czerwcu tego 
roku wywalczyli sobie największy urodzinowy prezent – Grand Prix 44. 
Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY. Najpierw 
w eliminacjach dostali się do grona 33 orkiestr-finalistów, a w końcowym 
jednogłośnym werdykcie jury okazali się najlepsi spośród 1200 muzy-
ków startujących w konkursie. Do tego dostali nagrodę specjalną za bra-
wurowe wykonanie marsza „Na szczytach Karpat”.
Wczoraj w Miejskim Domu Kultury mogliśmy wysłuchać tego utworu 
i wielu tak samo wspaniałych wykonań tutejszej orkiestry. A grają oni nie 
tylko marsze, z którymi może się kojarzyć orkiestra dęta, bo wykonują 
całe wiązanki przebojów pop, muzyki filmowej, jazzowej i super hity ta-
kich zespołów, jak choćby The Beatles – wczoraj zagrali np. „Hey Jude”.
Nie byłoby tych sukcesów bez znakomitego dyrygenta Łukasza Zabo-
rowskiego, który prowadzi orkiestrę od 2006 r., dobiera jej repertuar, pro-
wadzi próby, uczy młodych adeptów, tworzy aranżacje, a nawet zapro-
jektował stroje dla muzyków.

Podczas gali nie zabrakło słów uznania dla kapelmistrza i wszystkich 
muzyków, były też słowa podziękowania dla przyjaciół i sponsorów. 
Wręczano specjalne grawery jubileuszowe przyjaciołom orkiestry i były 
prezenty dla nich. Burmistrz Tomasz Żak na stulecie Miejskiej Orkiestry 
wręczył prezesowi stowarzyszenia Dawidowi Babikowi czek na 10 000 
zł. Podobnych prezentów i deklaracji finansowego wsparcia było więcej. 
Nie zapomniano również o muzykach, którzy występowali w zespole, 
ale ze względu na wiek już są na muzycznej emeryturze. Tak jak wielu 
innych przyjaciół otrzymali oni w prezencie albumy z historią orkiestry 
i archiwalnymi zdjęciami wydane specjalnie na stulecie. Po wspaniałym 
koncercie i po oficjalnej części była kolacja i urodzinowa zabawa.               n

Stulatka w świetnej formie
Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” 21 października obcho-
dziła swoje stulecie, działa od 1922 r. Koncert jubileuszowy 
był prawdziwym muzycznym popisem, który publiczność 
nagradzała brawami na stojąco. Były gratulacje, podzięko-
wania, życzenia kolejnych stu lat i znakomita zabawa.

Podczas spotkania za sprawą starych zdjęć przenie-
śliśmy się do dawnego Andrychowa: miasta  dwóch 
kultur i dwóch wyznań, który właśnie dzięki ży-
dowskim inwestorom stał się potęgą przemysłową. 
Gospodyni spotkania zabrała nas na spacer z Lolą 
po Andrychowie, w którym spędziła młodość, naj-
szczęśliwszy okres życia brutalnie przerwany przez 
wojnę…
„Lola. Dziewczyna z Andrychowa. Kobieta z Hajfy” 
to historia niezwykłej kobiety, która stoczyła i wy-
grała ciężką walkę o życie swoje i syna Szymona. Nie 
było by to możliwe, gdyby nie jej determinacja i lu-
dzie, którzy wyciągali do niej pomocną dłoń.
Lola nigdy nie zapomniała Andrychowa. Miłość 
do miasta przekazała swojemu synowi Szymonowi 
i jego rodzinie. Oni również wzięli udział w spotka-
niu (wirtualnie). Podczas kilkunastominutowego po-
łączenia mężczyzna dzielił się z nami opowieściami 
o mamie, podkreślając jej niezwykłość.
Wśród zaproszonych Gości znaleźli się ludzie zwią-
zani z historią Loli i Szymona – niezwykle ważni bo-
haterowie drugiego planu. Spotkaniu towarzyszył 
występ Karoliny Fryt, która zaprezentowała utwory 
„Miasteczko Bełz”, „Rebeka” i „Kocham cię życie”. 
Po spotkaniu Jadwiga Janus podpisywała książki, 

kolejka była długa. Autorka przyznaje, że długo nie 
zdawała sobie sprawy w jak magicznym mieście się 
urodziła i żyje. Owocami zdobywania tej wiedzy są 
kolejne książki andrychowianki.
Bardzo żałuję, że tak późno odkryłam, jak fascynująca jest 
historia miasta, w którym mieszkam od urodzenia. Ponie-
waż każde odkrycie rodziło potrzebę podzielenia się nim 
z mieszkańcami Andrychowa, zaczęłam pisać książki – 
mówi.
Cóż, my – czytelnicy możemy tylko być wdzięczni za 
owoce tej fascynacji – książki, dzięki którym odkry-
wamy historię naszego miasta i niezwykłych ludzi.
Przypomnijmy: Pierwsza wydana książka autorstwa 
Jadwigi Janus to, „Bobrowscy z Andrychowa. Histo-
rie zwykłe i niezwykłe” z 2014 roku. W 2018 roku, 
ukazała się dwutomowa praca  „Andrychów. Sceny 
z życia miasta”, Kolejno „Moje olimpiady” – maj 2021 
roku. Tego samego roku ukazał się zbiór felietonów 
zatytułowany „Szpetna, grzeszna, błogosławiona. 
2022 – „Lola. Dziewczyna z Andrychowa. Kobieta 
z Hajfy”.
Książki Jadwigi Janus można nabyć w sklepie Mi-
krus przy ul. Legionów 4 oraz w Księgarni Eduka-
cyjnej przy ul. Krakowskiej 94.

ap Fot. Anna Piotrowska

Spotkanie z Jadwigą Janus połączone z promocją książki 
„Lola. Dziewczyna z Andrychowa. Kobieta z Hajfy”
15 października 2022 r. (sobota) o godz. 17:00 sala widowiskowa Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie 
zgromadziła kilkadziesiąt osób. Wszystko za sprawą jednej kobiety – Jadwigi Janus i jej najnowszej książki, której 
bohaterką jest andrychowska Żydówka - Lola Rauchberger Bader. 
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25 października obchodziły swoje jubileusze pary małżeńskie, które przeżyły ze sobą 60 i 65 lat. Uroczystość 
odbyła się w Czarnym Groniu.

Wyjątkowe jubileusze

Ze względu na pandemię takich jubileuszy nie było w poprzednim 
roku, zatem w tym zaproszono małżeństwa, których rocznice wypa-
dły tak w 22 roku, jak i w poprzednim 21. Poza tym wśród jubilatów 
były dwie grupy: pierwsza to małżonkowie z 60-letnim stażem i to 
było w sumie 48 par i z 65-letnim okresem pożycia – 16 par. Nie wszy-
scy jubilaci mogli jednak dotrzeć na uroczystość do Czarnego Gronia, 
przyjechały 23 małżeństwa.
Spotkanie poprowadziła Sekretarz Miasta pani Grażyna Łoboda, 
a gratulacje i prezenty złożył na ich ręce Burmistrz Andrychowa To-
masz Żak. Był też tort i koncert Servoos Family, rodziny państwa Ści-
bików.                       n Fot. Marek Nycz
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Gdy wiele tygodni wcześniej, gdzieś w sieci natknęłam się 
na informację o wydarzeniu, od razu postanowiłam… jadę. 
Dziewięćdziesięcioletni pisarz rzadko spotyka się ze swo-
imi czytelnikami, więc uznałam, że jest to być może jedyna 
okazja, by móc pobyć obok. Bywają ludzie, którzy są jak źró-
dło światła. Bywają i tacy, którzy, jak ćmy, do tego światła 
się garną; muszą tylko wsiąść w pociąg.

W jednej z rozmów, opublikowanej w najnowszej książce 
Myśliwskiego zatytułowanej „W środku jesteśmy baśnią”, 
moją uwagę przykuła rozbieżność w pojmowaniu ludzkie-
go losu. 
Los jest konstrukcją świadomości i intelektu – twierdził pi-
sarz.
Los, to ciąg zdarzeń niezależnych od człowieka, to chaos – 
uważała dziennikarka. I do dnia, w którym przeczytałam 
ten wywiad, myślałam dokładnie tak samo.
- Po to mamy świadomość, aby uporządkować ten chaos 
– argumentował Wiesław Myśliwski, dodając, że ważne 
jest, aby w tym chaosie życia ujrzeć rację naszego istnienia. 
A wielkość człowieka polega na tym, by nie godzić się na 
przypadkowość swojego życia. Na co dziennikarka zapyta-
ła:    
- Co jest racją Twojego życia? 
- A choćby to: dobrze, że żyłem – odpowiedział.

CMENTARZ WOJSKOWY 

Spotkanie z Wiesławem Myśliwskim nie było jedynym, któ-
re zaplanowałam podczas kilkudniowego pobytu w War-
szawie. Czas pomiędzy nimi wypełniałam włóczeniem się 
po cmentarzach. Towarzyszył mi Michał, Irańczyk, który 
przez pięć lat swojego pobytu w Polsce poznał Warszawę 
jak własną kieszeń. 
Cmentarz Wojskowy jest o połowę mniejszy i o ponad 
dwa wieki młodszy od sąsiadującego z nim Cmentarza 
Powązkowskiego. Założony został w czasie I wojny świa-
towej jako cmentarz prawosławny przeznaczony dla zmar-
łych żołnierzy rosyjskich. Co jakiś czas przechodził pod 
kuratele innych zarządców, ale niezmiennie pozostawał 
miejscem spoczynku ofiar kolejnych wojen i powstań, bez 
których najwyraźniej historia nie umiała się toczyć. Ten 
cmentarz jest jak podręcznik do historii, a każda z kwater 
poświęcona ofiarom i pamięci innego wydarzenia, jak karty 
tego podręcznika.
Przyszliśmy z Michałem na Cmentarz Wojskowy dla Kory. 
W drodze do jej grobu przemierzaliśmy Aleję Zasłużonych. 
Odczytywałam nazwiska spoczywających tu artystów, 
sportowców, polityków… Przypominały mi się emocje, ja-
kich wielu z nich dostarczało mi w młodzieńczych latach, 
czy to podczas igrzysk olimpijskich, czy też zadań klaso-ń klaso- klaso-
wych związanych z daną lekturą.

Grób Kory znajdował się jakby na końcu cmentarnego świa-
ta. Zapaliliśmy znicz i przysiedliśmy vis a’vis. W kapliczce 
z bluszczu umieszczono czarno-biały portret artystki. Na 

Dobrze, że żyłeś. Dobrze, że żyłaś
Mocnym akcentem wieńczącym pierwszą edycję Festiwalu Nowe Oświecenie, zorganizowanym przez Centrum 
Kultury Alternatywy na warszawskim Ursynowie, było spotkanie z Wiesławem Myśliwskim. 
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płycie napisano tylko trzy znaki: rok urodzenia (1951), za-
miast daty śmierci - symbol nieskończoności oraz autograf.
Przyszliśmy tu, żeby pomilczeć i pośpiewać. Michał z Ira-
nu, Jadwiga z Andrychowa i Kora z zaświatów (via tele-
fon)… takie trio śpiewało na Cmentarzu Wojskowym, że 
planety szaleją, że nic dwa razy się nie zdarza, że nie chcę jeszcze 
odchodzić stąd/ tu jest moje miejsce/ dom/ tutaj jest mój kąt…  
Musieliśmy przerwać nasz koncert, bo do grobu podeszła 
szkolna grupa (na oko ośmioklasistów). – Chyba wiecie, kim 
była Kora? – zapytała nauczycielka. – Ja nie wiem – odezwał 
się któryś z nastolatków. Uczniowie zapalili znicze i poszli. 
Gdy zaczęło zmierzchać, zaczęliśmy się zbierać i my.
- Dobrze, że żyłaś – wyszeptałam na pożegnanie.

Do wyjścia skierowaliśmy się inną alejką. Jak wcześniej, 
czytałam nazwiska na płytach nagrobnych. Jedno bardziej 
znane od drugiego.
Nie miałam już kwiatów, zniczy, niczego… Mogłam tylko 
uklęknąć. I tak uczyniłam na widok dwóch wyrazów wy-
rytych na czarnej płycie: Jerzy Ficowski. Nigdy nie udało 
mi się trafić na nikogo, kto do dzieci mówiłby tak pięknymi 
wersami jak Jerzy Ficowski. Gdy byłam nauczycielką, pró-
bowałam poprzez jego wiersze, oswajać dzieci z poezją. 
Jeśli zdarzyło mi się zapłakać nad wierszami, to tylko tymi 
autorstwa pana Jerzego, zebranymi w tomiku „Odczyta-
nie popiołów”. On, bezradny świadek zagłady Żydów dał 
świadectwo… wierszem. Choćby o tej sześcioletniej dziew-
czynce żebrzącej na Smolnej w 1942: ona nie miała nic/ prócz 
oczu na wyrost/  w nich całkiem niechcący/ dwie gwiazdy dawido-
we/ może by je zgasiła łza/ więc płakała…
Gdy polski poeta napisał poemat „List do Marc Chagalla”, 
adresat opatrzył go równie przejmującymi akwafortami. 

Przeczytałam uważnie epitafium, które zapewne spro-
kurował sobie sam Jerzy Ficowski. Pierwszy raz zdarzy-
ło się, by treść epitafium wpłynęła na moje postawy. Bo 
był wśród tych srebrnych liter komunikat: śmierć to NIC 
NADZWYCZAJNEGO. I była prośba do BLISKICH I DA-. I była prośba do BLISKICH I DA-
LEKICH nie o westchnienia i smutek, a O BŁOGOSŁA-
WIEŃSTWO UŚMIECHU I ŁASKĘ POGODY DUCHA. 
Pogłaskałam nagrobną płytę i znów wyszeptałam: - Do- i znów wyszeptałam: - Do-: - Do-
brze, że żyłeś…  

CMENTARZ ŻYDOWSKI na Woli

Warszawski kirkut, liczący około 200 tys. nagrobków, nale-
ży do jednych z największych na świecie. Pochówki odby-
wają się tutaj od ponad dwustu lat. 
To zadziwiające miejsce, bo plątanie się po tutejszych cmen-
tarnych alejkach niesie artystyczne doznania, jest intelek-
tualnym wyzwaniem, także szarpie emocjonalne struny. 
Choćby wtedy, gdy grupa gości z Izraela śpiewała piękną 
pieśń przy symbolicznym monumencie przedstawiającym 
lewitujące kamienie, umiejscowionym wśród masowych 
grobów ofiar warszawskiego getta. 
Charakterystyczne dla żydowskich macew są wypisywa-
ne na nich sentencje. Trudno przejść obok nich obojętnie. 
Niemal każda zmusza, by przystanąć, przeczytać, po-
myśleć. „często mówiłaś: NIE JEST BŁĘDEM BŁĄDZIĆ 
W OGROMNYM LESIE ŻYCIA, LECZ BŁĘDEM JEST 
BŁADZIĆ, DRÓG NOWYCH NIE SZUKAĆ” - przeczyta-
łam na grobie pani Zofii pochowanej tu w 2012 roku. Na 
grobie Marka Edelmana – przywódcy powstania w Getcie 
Warszawskim, lekarza widnieją dwa zdania: „Najważniej-
sze jest życie, jak już jest życie, to najważniejsza jest wolność. 
A potem oddaje się życie za wolność.”  

CMENTARZ w KONSTANCINIE-JEZIORNEJ

Michał miał potrzebę odwiedzić cmentarz w Skolimowie, ja w Konstancinie – 
Jeziornej. Trafiliśmy w to samo miejsce. Skolimów, będący częścią Konstancina, 
kojarzy mi się z Domem Artystów Weteranów Scen Polskich. Byłam tam kiedyś. 
Cmentarz w Skolimowie jest ostatnim przystankiem pensjonariuszy Domu Ar-
tystów. Ich groby znajdujące się w długiej alei, umieszczono jeden obok drugie-
go tak, jak aktorzy ustawiają się na scenie po skończonym spektaklu.
Michał przyjechał do Skolimowa, żeby zapalić znicz na grobie Wacława Gąsio-
rowskiego, autora książki „Huragan” traktującej o udziale Polaków w wojnach 
napoleońskich. Na jej podstawie napisał i parę tygodni temu obronił pracę licen-
cjacką na Uniwersytecie Warszawskim, stąd potrzeba wyrażenia wdzięczności.
Na drugim końcu tego samego cmentarza znajduje się grób urodzonej w An-
drychowie w 1909 roku, córki Róży i Stefana Bobrowskich, Jadwigi Wysockiej. 
Zapaliłam jej światełko pamięci z Andrychowa. Jak również jej zięciowi, panu 
Stefanowi Wyganowskiemu, zmarłemu dwa lata temu.

DOBRZE, ŻE…

Gdy w holu Centrum Kultury Alternatywy stałam z egzemplarzem „W środku 
jesteśmy baśnią” po autograf Wiesława Myśliwskiego, chciałam zwrócić się do 
niego, jego własnymi słowami: Dobrze, że żyłeś. Powstrzymałam się jednak, bo 
operowanie czasem przeszłym wydało mi się nie na miejscu. Teraz myślę ina-
czej. Powiedzenie sobie: Dobrze, że żyłam - to też gotowość, by w każdej chwili 
odejść sobie gdzieś tam.... 

Jadwiga Janus
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Bohater niniejszego artykułu przyszedł na świat 22 listopada 1882 r. w Czań-
cu. Z Andrychowem związany był przez ojca, urodzonego w 1849 r. Samuela 
Pilzera, który z zawodu był kupcem i przedsiębiorcą. Z żoną Reginą Samuel 
doczekał się łącznie dziewięciorga dzieci, przy czym miejsca ich urodzin ewi-
dentnie świadczą o tym, że rodzina Pilzerów prowadziła życie na przysłowio-
wych walizkach. Przez jakiś czas mały Oskar przebywał z rodzicami i rodzeń-
stwem w Berlinie, do liceum uczęszczał jednak w Bielsku i to tam zdał maturę, 
po czym udał się do Wiednia, by rozpocząć studia prawnicze. Naukę na uczelni 
ukończył w roku 1906 uzyskując tytuł doktora praw, a siedem lat później dołą-
czyła do niego w Wiedniu reszta rodziny, w tym ojciec, który zmarł w 1915 r.
Świeżo upieczony prawnik, specjalizujący się w finansach i przemyśle, rozpo-
czął swoją pierwszą pracę w Międzynarodowym Banku Handlowym (Inter-
nationalen Handelsbank), systematycznie awansując na kolejne stanowiska. 
Zmiany nie omijały również jego życia prywatnego: w 1921 r. Oskar Pilzer 
poślubił wiedenkę Hildę Kamarad. Jeszcze w tym samym roku na świat przy-
szedł ich pierwszy syn Georg (George), rok później zaś drugi, Herbert.
Po kilku latach Pilzer zrezygnował ze stanowiska w banku. Początkowo pra-
cował jako niezależny konsultant, wkrótce jednak zainteresował się przemy-
słem filmowym. Pod koniec lat 20. branża ta przeżywała poważny kryzys, 
który spowodowała w 1927 r. premiera pierwszego dźwiękowego filmu, 
„Śpiewaka jazzbandu”. Widzowie praktycznie z miejsca pokochali nowe, 
udźwiękowione kino, co postawiło w trudnej sytuacji wiele wytwórni filmo-
wych, które nie nadążały za nowinkami technicznymi. Nie inaczej sytuacja 
przedstawiała się w Austrii, a sytuację postanowili wykorzystać bracia Oskar, 
Kurt, Severin i Viktor Pilzer, którzy w tym celu założyli prywatną grupę kapi-
tałową i wkroczyli do branży filmowej. W lipcu 1930 r. Oskar został prezesem 
rady nadzorczej Sascha Filmindustrie. Była to jedna z najstarszych, a zarazem 
największa austriacka wytwórnia filmowa ery kina niemego i pierwszych lat 
kina dźwiękowego. Założycielem firmy był Alexander (Sascha) Joseph Graf 
Kolowrat-Krakowsky, a współpracowały z nią takie osobistości, jak Alexan-
der Korda, Michael Curtiz, Willi Forst, czy Marlene Dietrich.
Pilzer przejął firmę ostatecznie w 1932 r. Na początku kolejnego roku zdo-
łał pozyskać jako inwestora niemiecką firmę Tobis Tonbild-Sindikat AG. 
Austriacka wytwórnia zmieniła wówczas nazwę na Tobis Sascha-Filmindu-
strie AG, a już parę miesięcy później wznowiono nagrania w na nowo za-
adaptowanym studio Rosenhügel (dotychczas studia wytwórni znajdowały 
się w Sievering). W 1934 r. ukazał się film „Maskarada” w reżyserii Willego 
Forsta, z udziałem Hansa Mosera, Pauli Wessely i Adolfa Wohlbrücka. Była 
to ostatnia przedwojenna produkcja wytwórni Tobis Sascha. Studia zostały 
wydzierżawione, a firma zajęła się dystrybucją filmów.
Oprócz tej największej firmy w austriackiej branży filmowej Oskar Pilzer po-
siadał też udziały w m.in. Vienna-, Gloria-, Rex-, Viktoria-Film i Walter- Re-
isch- Filmproduktion. Był też prezesem Wiedeńskiego Stowarzyszenia Pro-
ducentów Filmowych. 
W połowie lat 30. XX w. sytuacja Tobis Sascha uległa diametralnej zmianie. 
Najpierw niemiecki minister propagandy Joseph Goebbels zakazał udziału 
żydowskich artystów w filmach kręconych na terenie nazistowskich Nie-
miec. Jednocześnie chciał, by to prawo obowiązywało również zagraniczne 
produkcje wyświetlane w Niemczech i tu pojawiła się groźba zakazu importu 
filmów z Austrii. Problem polegał na tym, że III Rzesza była wówczas dla 
Austrii głównym krajem eksportowym w odniesieniu do przemysłu filmo-
wego. Oskar Pilzer jako prezes Wiedeńskiego Stowarzyszenia Producentów 
Filmowych  postanowił zatem pójść na ustępstwo.
Niedługo później 20 kwietnia 1936 r. Reichsfilmkammer i Bund österreicher 
Filmindustrieller zawarły umowę, na mocy której Żydzi nie mogli już brać 
udziału w produkcji filmów austriackich. Jednocześnie uchwalono ustawę 
zakazującą przekazywanie dochodów z austriackich filmów z Niemiec do 
Austrii. Pieniądze wytwórni Tobis Sascha, które znajdowały się na niemiec-
kich rachunkach zostały zamrożone, nie było więc możliwości kręcenia ko-
lejnych filmów w Austrii. Na dodatek austriacki bank Creditanstalt, finansu-
jący dotychczas projekty Sascha Filmindustrie, odmówił udzielenia kredytu. 
Dalsze negocjacje w sprawie transferu pieniędzy do Austrii były niemożliwe, 
a powodem stało się żydowskie pochodzenie prezesa wytwórni. W tej sytu-
acji pod koniec 1936 r. Oskar Pilzer zrezygnował z pełnionej funkcji, a niedłu-
go później 23 stycznia 1937 r. przeniósł swoje udziały w wytwórni na Credi-
tanstalt, ta z kolei… niezwłocznie odsprzedała je firmie Tobis AG, znajdującej 
się już pod kontrolą nazistów. Wytwórnia została zamknięta, a pod koniec 

1938 r. „odrodziła się” jako Wien-Film GmbH.
Oskar Pilzer został aresztowany przez gestapo dwa dni po przyłączeniu Au-
strii do Niemiec w marcu 1938 r. Szybko jednak zwolniono go z więzienia 
dzięki pomocy i wpływom Alberta Göringa, brata marszałka Rzeszy Her-
manna Göringa. Albert od 1935 r. pracował dla Tobis Sascha, pozostawał jed-
nocześnie w opozycji wobec narodowych socjalistów.
Oskar Pilzer udał się najpierw do Rzymu, stamtąd zaś do Paryża, gdzie cze-
kała na niego reszta rodziny, która zdołała uciec przez Zurych. Pilzer był już 
wówczas schorowany i zmarł 7 czerwca 1939 r. w trakcie niewłaściwie prze-
prowadzonej operacji. Dla wdowy z dziećmi pieniędzy starczyło jedynie na 
ucieczkę do Casablanki, skąd w 1941 r. udali się statkiem do Nowego Jorku. 
W tym czasie w Wiedniu postanowiono nieżyjącego już Oskara pozbawić ty-
tułu naukowego doktora praw, do którego jako Żyd nie miał prawa. Został 
mu on ponownie nadany dopiero w 1955 r.
Tymczasem w Ameryce młodzi synowie austriackiego potentata filmowego 
musieli sami się utrzymać: George pracował jako pakowacz, Herbert nato-
miast był chłopcem na posyłki. W dorosłym życiu poszli oni w ślady ojca. 
Starszy z synów początkowo związany był z Columbia Pictures, później 
z 20th Century Fox International, w którym pełnił funkcję wiceprezesa na Eu-
ropę Kontynentalną. Młodszy zaś do swojej śmierci w 2003 r. prowadził firmę 
produkującą i sprzedającą techniczne akcesoria filmowe. W 2005 r. spadko-
biercy Oskara Pilzera rozpoczęli walkę o restytucję majątku przejętego przez 
nazistowski reżim.
Oskar Pilzer doczekał się upamiętnienia w Wiedniu, z którym związany był 
niemal do samego końca. W listopadzie 2013 r. w Hali nr 1 Filmstadt Wien 
Studios w Rosenhügel, odsłonięto poświęconą mu tablicę pamiątkową, za-
prezentowano też film dokumentalny „Oskar Pilzer – Die bewegte Geschich-
te der Wiener Filmateliers”. W uroczystościach brał udział m.in. 92-letni 
wówczas George Pilzer. Rok później jeden z placów w wiedeńskiej dzielnicy 
Hietzing otrzymał nazwę Oskar Pilzer Platz. Warto pamiętać, że ta niesamo-
wita historia rozpoczęła się tu – w Czańcu i Andrychowie.

     Daria Rusin
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Z miłości do kina - burzliwe losy Oskara Pilzera i jego rodziny
Często mówi się, że najlepsze scenariusze dla opowieści filmowych, czy książkowych pisze samo życie. Historia 
Oskara Pilzera, związanego z Czańcem i Andrychowem właściciela największej przedwojennej austriackiej wy-
twórni filmowej, zdecydowanie potwierdza tę regułę. Przy czym było to życie tyleż fascynujące, co tragiczne.
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Patronat medialny:

ORGANIZATORZY:

ZIEMIA

Dyrekcja Zespołu Szkół Samorządowych i Obserwatorium AstronomiczneGO
w Sułkowicach-Bolęcinie zaprasza  

na wykład astronoma p. Janusza Nicewicza pt.

Wstęp wolny!

26.11
godzina 16

UWAGA!
Zmiana miejsca wykładu!
Zapraszamy do Szkoły 

w Sułkowicach - Bolecinie!Ziemia - księżyc. podwójna planeta?

KSIĘŻYC

Podwójna planeta?

Nie było łatwo, bo w zawodach udział wzięło 250. uczestników z ca-
łej Polski. Naszych uczniów wspierało szerokie grono młodszych ko-
legów. Oni również mieli możliwość wspinania się na ściance pod 
okiem profesjonalnych instruktorów oraz ćwiczeń na trampolinach 
i gimnastycznym torze z przeszkodami. Dla niektórych był to pierw-
szy kontakt ze wspinaczką. Doświadczenia te okazały się bardzo 
dobrą formą rekreacji ruchowej, terapii i rehabilitacji. Okazały się 
także zachętą do podejmowania wysiłku i rozwijania nowych zainte-
resowań sportowych. Czekamy na kolejne sukcesy naszych uczniów 
i wieści ze ścianek wspinaczkowych.

Źródło: OSW w Kaczynie

Sukcesy uczniów na ściance 
wspinaczkowej 
w Krakowie
Udział uczniów z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Kaczynie w III Igrzyskach Wspinaczkowych w obiekcie 
sportowym Avatar Centrala Ruchu to zapewne nieza-
pomniane i niezwykle emocjonujące wydarzenie. Spo-
śród 5. zawodników z naszej szkoły Kamila Urbańczyk 
i Tomasz Grzesiek wywalczyli srebrny i brązowy medal.
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Autorka wierszy oszczędnych 
w słowach a wysublimowa-
nych w treści, z wykształcenia 
była pielęgniarką. Prawie całe 
swoje życie zawodowe zwią-
zała z Andrychowem, pracując 
w Poradni Chirurgicznej, Izbie 
Porodowej i Pogotowiu Ratun-
kowym. 
Wiersze pisała od najmłod-
szych lat. Początkowo odkłada-
ła je do przysłowiowej szuflady, 
ale z biegiem czasu zgłaszała na 
konkursy poetyckie, zyskując 
nagrody i wyróżnienia. Kil-
kanaście było drukowanych 
w zbiorach pokonkursowych 
i prasie regionalnej oraz anto-
logiach tematycznych. Niestety, zamiar wydania własnego tomiku 
nie został zrealizowany. Po ośmiu miesiącach od Jej nagłej śmierci 
staraniem rodziny, przyjaciół i kolegów z dawnych andrychowskich 
placówek medycznych, ukazał się skromny wybór poezji Pani Wan-
dy. Promocja wydanego w niewielkim nakładzie tomiku Poza tęczą 
będzie miała miejsce właśnie w czasie tego spotkania.
Serdecznie zapraszamy na ten listopadowy wieczór nie tylko osoby, 
które znały tę skromną i bardzo ludziom życzliwą Pielęgniarkę-Poet-
kę, ale wszystkich miłośników poezji.

MBP

x x x

Poezja jest wszędzie

nie objęta piórem 

tańczy

pomiędzy chwilą 

a spojrzeniem

pomiędzy prawdą 

i złudzeniem

które w rozpaczy

na ratunek wybiega

Poezja jest winem -

napełnijmy słowa

Zaproszenie:

Krople myśli słowem 
w perły przemienić
Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie zaprasza 
na kolejne spotkanie z poezją - 18 listopada (piątek) 
będziemy obcować z twórczością Wandy Naglik, poet-
ki zmarłej w lutym tego roku. 

27 października obchodzimy Światowy Dzień Terapii Zajęciowej. 
Z tej okazji rodziny/opiekunowie uczestników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej składają podziękowanie dla wyjątkowych andrychow-
skich terapeutów!
Drodzy Terapeuci, Warsztatu Terapii Zajęciowej!
Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za ogromne zaangażowanie i trud 
włożony w pracę z naszymi wyjątkowymi Bliskimi. Dziękujemy za 
Waszą cierpliwość, uśmiech, serce, wyrozumiałość i dobroć. Zaanga-
żowanie i pasja, jakie wkładacie w swoją pracę, są widoczne w postę-
pach, zadowoleniu i uśmiechu uczestników warsztatu. Rodzice i opie-
kunowie Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyczek”.
Podziękowania otrzymane przez rodziców i opiekunów Uczestni-
ków Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyczek”     

ap Fot. Anna Piotrowska

Podziękowanie dla Terapeutów WTZ

30 grudnia 2020 ruszył pierwszy w naszej gminie 
Warsztat Terapii Zajęciowej dla dorosłych osób z nie-
pełnosprawnościami. W budynku przy ulicy Krakow-
skiej uczestnicy zajęć rozwijają swe talenty, nabywają 
nowe umiejętności, zawierają przyjaźnie oraz uczą się 
podstawowych czynności życia codziennego. 
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Znakomity wykład inauguracyjny, zatytułowany „Ewolucja mózgu 
u naszego gatunku”, wygłosił pracownik naukowy U.J., biolog i an-
tropolog dr hab. Henryk Głąb. W swej prelekcji dr Głąb opisał prak-
tycznie cały proces ewolucyjny człowieka, zaczynając od pojawienia 
się małpiatek przed 65 milionami lat. Uwagę słuchaczy skupił na 
wpływie różnych czynników na rozwój mózgu. Kapitalnym (przynaj-
mniej dla mnie) przykładem było znaczenie dla rozwoju mózgu, jakie 
należy przypisać przyjęciu przez naszych odległych przodków posta-
wy pionowej. Uwolnione w ten sposób ręce mogły być wykorzystane 
do tworzenia narzędzi (które przedtem trzeba było wymyślić), a także 
do odbierania porodów. Ta ostatnia czynność była ważna dlatego, że 
człowiek rodzi się niezdolny do samodzielnego życia. Tu z kolei przy-
czyną jest wielkość mózgu (a więc i czaszki) u ludzkiego noworodka, 
która zmusiła do tego, że dziecko ludzkie rodzi się przedwcześnie. 
Mózg ludzki jest (porównując do masy ciała) przeszło 7 razy większy 
niż u innych ssaków. 

Wykładowca pokazał drogę, jaką nasi przodkowie przemieszczali 
się z Afryki (gdzie niewątpliwie była kolebka ludzkości) po całym 
świecie. Wykorzystywali w tym celu połączenia między kontynenta-
mi i wyspami, jakie były stworzone przez zamarznięta podczas epok 
lodowcowych morza i oceany. Człowiek neandertalski stanowił od-
mienną gałąź ewolucyjną w stosunku do przodków człowieka. Ba-
dania genetyczne, prowadzone między innymi przez tegorocznego 
laureata Nobla Svante Paabo wykazały jednak, że neandertalczyk się 
z innymi hominidami krzyżował. Fatalne warunki świetlne, jakie nie-
stety były w Miejskim Domu Kultury podczas wykładu uniemożli-
wiały robienie notatek, a także, jak się okazało później, wykonywanie 
przyzwoitych zdjęć. Dlatego ta relacja odnosi się tylko do tej niewiel-
kiej części prelekcji, którą udało się odtworzyć z pamięci.
Po wykładzie uczniowie Liceum Ogólnokształcącego zaprezentowali 
obecnym  sztukę teatralną „Chcemy jeść” opartą na jednoaktówce Sła-
womira Mrożka „Na pełnym morzu”. Spektakl się bardzo spodobał, 
aczkolwiek młodzi wykonawcy nie ustrzegli się pewnych, zrozumia-
łych w ich wieku, przeszarżowań.

Spotkanie studentów UTW było okazją do zapoznania się z kolejnym 
sukcesem. Otóż na Senioriadzie, która odbyła się w Chorzowie, Zofia 
Gwoździewicz i Jerzy Rokowski zdobyli złote medale, a licząca 90 lat 
Zofia Gwoździewicz dodatkowo została uhonorowana pucharem dla 
najstarszej uczestniczki zawodów.

Andrzej Fryś

Vivat Academia, vivant Professores!
Słuchacze Andrychowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 6 października wysłuchaniem akademickiego hymnu 
„Gaudeamus igitur” rozpoczęli nowy rok szkolny. Na wstępie Prezes Stowarzyszenia UTW Barbara Lachendro-
-Kruczała przywitała gości, a wśród nich: Przewodniczącego Rady Miejskiej Romana Babskiego, Prezesa A.S.M. 
panią Bogumiłę Zacną-Sporysz, Członkinię Rady Programowo-Naukowej UTW Danutę Bańską, a także dyrekto-
rów szkół: Liceum Ogólnokształcącego panią Katarzynę Przebindę-Niemczyk i Zespołu Szkół w Sułkowicach-Bo-
lęcinie Zbigniewa Grabowskiego.

Złoci medaliści Senioriady: Zofia Gwoździewicz i Jerzy Rokowski 
Fot. Józef Kobielus

Widok ogólny Sali wykładowej. Na pierwszym planie goście, od 
prawej: dr hab. Henryk Głąb, Danuta Bańska, Bogumiła Zacna-
-Sporysz, Roman Babski. Fot. Józef Kobielus

Powierzchnia kory mózgowej u różnych ssaków. Jeżeli u człowieka 
można ją porównać do czterech arkuszy formatu A4, to u szym-
pansa jest to jeden arkusz A4, u innych małp – A5, a u szczura 
ułamek formatu. Fot. Józef Kobielus

Wykonawcy sztuki ”Chcemy jeść” Fot. Józef Kobielus
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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

Następca „Małomiastecz-
kowego”. Problemy mi-
kroświata, osobiste roz-
terki, ale i spojrzenie na 
to, co dzieje się na świecie. 
O tym będzie album „Lata 
Dwudzieste”. „Lata XXte 
to moje pierwsze dziesięć 
lat innego życia. Innego od 
pierwszych dwudziestu. 
To także nabranie powie-
trza do płuc przed zbliżają-
cą się trzydziestką i zderze-
nie się z moim nastoletnim 
wyobrażeniem o tym, kim 
wtedy będę”. [empik.com]

Red Hot Chili Peppers 
„Return of the Dream 

Canteen” 

Druga płyta zespołu wy-
dana w 2022 roku, następ-
ca platynowego dzieła 
„Unlimited Love”. „Wró-
ciliśmy, poszukując sie-
bie jako zespołu, którym 
w jakiś sposób zawsze 
byliśmy. Dla zabawy jam-
mowaliśmy i nauczyliśmy 
się kilku starych piosenek. 
Wkrótce rozpoczęliśmy 
tajemniczy proces tworze-
nia nowych piosenek. Wy-
starczyła odrobina chemii, 
która potem pojawiała się 
setki razy w trakcie podró-
ży”. [empik.com]

Doda  
„Aquaria”

„Aquaria - wystarczająco 
silna, by utrzymać statek 
i tak delikatna by prze-
lecieć przez palce. Do-
stosowuje się kształtem 
do otoczenia, a mimo to 
z biegiem czasu zmie-
nia kształt wszystkiego”. 
Na tym czwartym już 
solowym albumie, Doda 
jak nigdy rozlicza się ze 
swoimi demonami. Łączy 
bolesne słowa i z pomocą 
producentów z Hotelu 
Torino ubierają je w elek-
troniczne brzmienie – 
dance. [empik.com]

Podsiadło Dawid 
„Lata Dwudzieste”

Kontynuacja przebo-
jowego „D.O.M.K.U.” 
- to nowatorska książ-
ka dla dzieci o najbar-
dziej wszechobecnej 
i najbardziej niedoce-
nianej ze sztuk - desi-
gnie. „D.E.S.I.G.N.” to 
historia wzornictwa 
w pigułce: pasjonują-
cy przegląd 69 najcie-
kawszych domowych 
przedmiotów z ostat-
nich 150 lat.

Richard Bradford  
Orwell. Człowiek  
naszych czasów

Kompletna biografia pro-
roka obecnych nieszczęść 
politycznych.Minęło po-
nad siedemdziesiąt lat od 
śmierci George’a Orwel-
la – twórcy o barwnym 
życiorysie, skandalisty 
z ogromnym poczuciem 
humoru, włóczęgi i fana 
wypraw motocyklowych. 
Dopiero teraz możemy 
poznać go jako człowieka 
z krwi i kości.

V.E. Schwab  
Gallant

Olivia Prior dorastała 
w szkole dla dziewcząt, 
nie wiedząc nic o swo-
jej rodzinie i pochodze-
niu. Posiada tylko jed-
ną rzecz związaną z jej 
przeszłością: to dziennik 
z zapiskami swojej mat-
ki. Pewnego dnia Olivia 
otrzymuje list zaprasza-
jący ją do powrotu do 
domu — do Gallant.

Aleksandra Mizielińska, 
Daniel Mizieliński 

D.E.S.I.G.N. : domowy 
elementarz sprzętów  

i gratów niecodziennych
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KUPON IV
Wydanie listopadowe

Hasło:

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.

To jego druga andrychowska wystawa. Pierwsza, z obrazami głównie 
martwej natury, dużo mniejsza, ma miejsce w „Galerii Sztuki” przy 
Rynku. Podczas wernisażu artystę zaprezentował Zbigniew Bury, też 
malarz oraz rzeźbiarz oraz uznany twórca sztuki ceramicznej. Okazją 
do prezentacji dzieł Ryszarda Karchuta (rocznik 1962) było 35-lecie 
uzyskania dyplomu na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Na 
wernisażowe spotkanie przybyli m.in. przedstawiciele Grupy Twór-
ców „My”, spora była także reprezentacja Centrum Kultury i Wypo-
czynku, organizatora wystawy. Nie zabrakło też przyjaciół i znajo-
mych tak z Andrychowa jak i z Gliwic, gdzie pan Ryszard się urodził. 
Artysta z niepełnosprawnością dziękował za przybycie swoim reha-
bilitantom, pod których opieką pozostaje. Po zwiedzeniu wystawy 
gości podjęto poczęstunkiem i to był czas intensywnych rozmów 
o kulturze i sztuce… Wystawa w MDK potrwa do 25 listopada, a przy 
Rynku do 30 listopada.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Kobiece wdzięki pędzlem malowane

Ryszard Karchut, to profesjonalny artysta malarz miesz-
kający od dwudziestu lat w Andrychowie. 14 paździer-
nika w Miejskim Domu Kultury odbył się wernisaż jego 
prac tematycznie związanych z kobietą. 

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

LISTOPAD 2022
9.11.2022 r. (środa) 8:00-12:30 

10.11.2022 r. (czwartek) 8:00-12:30
14.11.2022 r. (poniedziałek) 8:30-12:30 

16.11.2022 r. (środa) 14:30-19:00 
17.11.2022 r. (czwartek) 14:30-19:00

21.11.2022 r. (poniedziałek) 11:00-15:00 
23.11.2022 r. (środa) 8:00-12:30 

24.11.2022 r. (czwartek) 8:00-12:30
28.11.2022 r. (poniedziałek) 14:30-18:30 

30.11.2022 r. (środa) 14:30-19:00

Podziękowania za udział w ostatnim pożegnianiu 

Anetty Utraty

Dziękujemy za okazane wsparcie, 
modlitwę i kwiaty oraz liczne intencje mszalne 

składa Mąż i Rodzina

Obserwując doniesienia prasowe z innych miast łatwo sobie wyobra-
zić, jakie kłopoty mielibyśmy gdybyśmy tej modernizacji nie wpro-
wadzili. Po prostu trzeba by oświetlenie wyłączać. W gminnej spółce 
ZWiK za niemałe pieniądze zmodernizowano oczyszczalnię ścieków, 
co także przyczyniło się do sporej oszczędności energii. W dodatku 
część tej energii Wodociągi wytwarzają same, po zainstalowaniu agre-
gatu prądotwórczego, napędzanego biogazem wytworzonym z fer-
mentujących ścieków.
Pamiętając o tym, kibicuję w sprawie wybudowania w naszej gminie 
zakładu gazyfikacji odpadów komunalnych. Wiadomo, że opłaty za 
przyjmowanie odpadów na składowiska maleć nie będą, a spalanie 
wytworzonego gazu w miejskiej ciepłowni zmniejszy zapotrzebowa-
nie na inne, stale drożejące źródła energii.
Mam także nadzieję, że wróci sprawa budowy farmy fotowoltaicznej 
na terenie zrekultywowanego wysypiska śmieci. Podobno państwo-
we przepisy w tej sprawie trochę zelżały. 

Andrzej Fryś

Andrychowskim okiem

Dobrze być mądrym przed szkodą
Gdy w Andrychowie podejmowano decyzję o całko-
witej modernizacji miejskiego oświetlenia, polegającej 
głównie na wprowadzeniu oszczędnych lamp LED, nikt 
chyba nie przypuszczał, że w roku 2022 ceny energii 
poszybują tak wysoko w górę. 
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Są ósmoklasistkami, uczennicami szkół 
w Sułkowicach-Łęgu i Zagórniku. Bronią 
barw Akademii Kobiecego Futbolu Wisła 
Brzeźnica, a obecnie przez pół roku grają 
w krakowskiej Bronowiance na wypożycze-
niu. Z Wisłą awansowały już do wyższego 
szczebla rozgrywek, a teraz wzmocniły klub 
z Krakowa, by ten też mógł osiągnąć awans. 
A wszystko to pod okiem tego samego tre-
nera – Andrzeja Żądło. Kim są zatem te 
wspaniałe futbolistki?  To bramkarka Maja 
Becker, grające na obronie Judyta Mizera 
i Maria Płonka oraz pomocnik czy pomoc-
niczka Milena Koczur. Dwie pierwsze są 
z Zagórnika, a pozostałe z Sułkowic. Na 
swoim koncie mają wspomniane mistrzo-
stwo Małopolski i wicemistrzostwo kraju, 
ale także mistrzostwo Polski zrzeszenia LZS. 
Dziewczyny wspaniale spisały się także 
podczas międzynarodowego turnieju Go-
thia Cup – The World Youth Cup w Szwecji. 
To największa tego typu młodzieżowa im-
preza piłkarska na świecie, w której wzięło 
udział 1606 zespołów, w tym 67 w kategorii, 
w której startowała Wisła. „Nasze” zawod-
niczki pojechały w osłabionym składzie, 
gdyż część zespołu udała się na kolejne za-
wody LZS. W tej międzynarodowej rywali-
zacji szły jak burza, wygrywając z przeciw-
niczkami wysoko do zera. Niestety, w fazie 
pucharowej, w jednej ósmej finału przytrafi-
ła się po zaciętej walce jedna jedyna porażka 
(1:2) i odpadnięcie z dalszej rywalizacji. Były 
jednak w „szesnastce”. Występowały w ory-
ginalnych koszulkach, miały też proporczy-
ki i gadżety. A wszystko to dzięki sponso-
rowi – Tomaszowi Łysoniowi, znanemu 
przedsiębiorcy branży pszczelarskiej.
Maja Becker jest reprezentantką naszego 
województwa, była też powoływana do ka-
dry Polski. Milena Koczur również grywała 
w małopolskiej kadrze.
Zapytaliśmy nasze bohaterki, jak trafiły do 
piłki nożnej?

Judyta Mizera: - To zaczęło się, gdy chodziłam 
do trzeciej klasy. W sąsiedztwie miałam samych 
chłopaków, którzy grali w piłkę nożną. I z nimi 
grałam. Inne dyscypliny sportu mnie jakoś nie 
pociągały. Potem dowiedziałam się od koleżanek, 
że można ćwiczyć w klubie. Zaczynałam w Cra-
covii Andrychów. Potem od Mai [Becker] dowie-
działam się, że jest taki dobry klub AKF Wisła 
Brzeźnica i tam mogę się przenieść.

Milena Koczur: - Od dzieciństwa kopałam z ku-
zynami. Oni znaleźli stronę na Facebooku i po-

wiedzieli mi, że jest możliwość grania w klubie. 
Od wakacji, jak szłam czwartej klasy zaczęłam 
grać w Cracovii Andrychów. I tak to się zaczęło.

Maria Płonka: - U mnie zaczęło się tak, że czę-
sto grałam w piłkę w ogrodzie z tatą. Jeździłam 
też na mecze brata i z czasem sama zaczęłam 
grać. W szkole od pierwszej klasy chodziłam na 
SKS-y, w drugiej klasie przeszłam z chłopakami 
do LKS Znicz Sułkowice-Bolęcina. Tam grałam 
cztery albo pięć lat. Ostatnio jestem w AKF Wi-
sła Brzeźnica. Chciałam grać z dziewczynami 
a nie chłopakami dlatego zmieniłam klub. Trener 
z Brzeźnicy zadzwonił do mojego trenera i zapro-
ponował przejście do Wisły.

Maja Becker: - Zaczynałam w pierwszej klasie. 
Uprawiałam wiele sportów, między innymi pły-
wałam, ale spodobała mi się piłka nożna. Próbo-
wałam w Football Academy Beskid Andrychów, 
miała tam powstać drużyna dziewczęca, ale coś 
nie wyszło. Ze starszymi dziewczynami trafi-
łam do Pand w Roczynach. Tam trenerem był 
pan Marek Kudłacik i jak przeszedł do Cracowii 
Andrychów, to ja poszłam za trenerem. Grałam 
też z chłopakami, a gdy poszukiwali bramkarza 
w Brzeźnicy, to tam się przeniosłam.

Oczywiście sukcesy nie przyszły same 
z siebie. Dziewczyny trenują, jak podkreśla 
Robert Płonka, tata Marii, trzy razy w ty-
godniu, a do tego w weekendy rozgrywają 
jeden albo i dwa mecze. Mają zatem dwa, 
góra trzy dni wolnego, i to nie wszystkie 
z futbolistek. Maja Becker odbywa jeszcze 

dwa w tygodniu specjalistyczne treningi 
bramkarskie, na szczęście na miejscu, bez 
dojazdów. Warto wspomnieć, że bramkarka 
jest najbardziej poobijaną i najczęściej kon-
tuzjowaną zawodniczką w tym gronie, a za-
pach gipsu, mimo młodego wieku, czuła na 
własnej skórze już wielokrotnie.
Za sukcesami czwórki dziewcząt kryją się 
bohaterowie niejako drugiego planu. To ro-
dzice – cierpliwi, poświęcający się. Poprzez 
jedną ze znanych aplikacji komunikują się 
ze sobą i na zmiany dowożą piłkarki z Suł-
kowic i Zagórnika na treningi do Brzeźnicy, 
a ostatnio do Krakowa. To wyjazd i czekanie 
na miejscu. - Dziewczyny wyjeżdżają o szesna-
stej a wracają już o dziesiątej wieczorem – infor-
muje Agnieszka Płonka, mama Marii. Co 
ważne, piłkarki nie mają problemów z na-
uką, niektóre nawet otrzymują świadectwa 
z paskami. - Część dziewczyn może uczyć się 
w aucie, ale na przykład  Maja  nie – mówi Kry-
styna Becker. - Uczy się zatem w wolnych chwi-
lach. Szybko materiał zapamiętuje i od czwartej 
klasy ma świadectwo z czerwonym paskiem.
Judyta, Milena, Maria i Maja stoją przed wy-
borem dalszej, już bardziej dorosłej drogi. 
To między innymi wybór szkoły średniej. 
Wszystkie zamierzają kontynuować karie-
rę. Najbardziej zdecydowanie o tym wy-
powiada się Maria Płonka, która chce pójść 
do szkoły sportowej z internatem. Pozostałe 
nie podjęły jeszcze ostatecznej decyzji, ale 
niektóre też po cichu mówią o sportowych 
szkołach.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga 

Futbolowe dziewczyny...
Jedna stoi między słupkami, dwie specjalizują się w grze obronnej, a kolejna jest pomocnikiem. Cztery dziewczy-
ny z gminy Andrychów sporą pracą, zaangażowaniem i zapewne też licznymi wyrzeczeniami w codziennym życiu 
osiągnęły niezwykle wysoki futbolowy poziom. Należą do drużyny wicemistrzyń Polski i mistrzyń województwa 
małopolskiego. Pokazały się również z najlepszej strony na arenie międzynarodowej.



31

Nowiny Andrychowskie
listopad 2022

Andrychowianie rozpoczęli zmagania od 
wysokiej wygranej 81:58 nad Pretorianami, 
choć po pierwszej kwarcie to rywale byli na 
sześciopunktowym prowadzeniu. Hustle-
rzy już w kolejnej odsłonie z nawiązką zni-
welowali deficyt, prowadząc do przerwy 
39:31. Wysoko wygrali także trzecią kwartę, 
a w ostatniej skupili się na pilnowaniu wy-
niku. W efektownej wygranej największy 
udział miał Bartosz Sierp, który nie tylko zdo-
był 28 punktów, ale także rzucał na bardzo 
wysokim procencie skuteczności Dwucyfro-
we wyniki punktowe mieli jeszcze Patryk 
Maryon, Łukasz Majewski i Marcin Jarosz.
Tydzień później po zaciętym i pełnym zwro-
tów akcji spotkaniu andrychowianie sięgnęli 
po drugą ligową wygraną. Tym razem poko-
nali 92:83 drużynę Crazy Ducks. Zwycięstwo 
tym cenniejsze, że odniesione pomimo braku 
Łukasza Majewskiego, Karola Rokowskiego 
i Marcina Jarosza. Decydująca okazała się 
czwarta kwarta, wygrana przez Hustlerów 

27:18. - Spokojnie nie było. Musieliśmy ostro wal-
czyć. Falowaliśmy z grą, ale finał jest pozytywny, 
bo cieszymy się z wygranej. Słabo zaczęliśmy. 
Potem złapaliśmy swój rytm. W trzeciej kwarcie 
zdobyliśmy nawet 11 punktów z rzędu i wydawało 
się, że mamy ustawiony mecz. Przeciwnicy wzięli 
czas, po którym nas doszli – skomentował spo-
tkanie Janusz Cholewa.
Dwa kolejne mecze w wykonaniu Hustlerów 
nie były już tak udane. Najpierw ulegli po do-
grywce 79:82 Maximus Team. - Nigdy z nami 
nie wygrali i bardzo chcieli wreszcie tego dokonać. 
No i im się udało – mówi o tamtym meczu Łu-
kasz Majewski, którego z powodu choroby 
zabrakło w kadrze na starcie z Big Bad Wolf. 
O niepowodzeniu Hustlerów w tym meczu 
(przegrali 57:75) zdecydowała w dużej mierze 
mizerna nieskuteczność. Za 2 punkty trafili 
jedynie 14 razy na 40 oddanych rzutów (35 
proc.). Jeszcze bardziej szwankowały rzuty 
z dystansu. Andrychowianom wpadło zaled-
wie 8 „trójek” na 34 podjęte próby (23,5 proc.).

W ostatnim meczu Hustlerzy pokonali Four-
ty Plus 86:52.
Andrychowianie zajmują obecnie drugie 
miejsce i mają tyle samo punktów (6), co pro-
wadzący Maximus Team oraz NSBB i Big 
Bad Wolf, które rozegrały jednak o jeden 
mecz mniej. 

woc

Hustlerzy Andrychów z 50% skutecznością
Za występującą na drugim szczeblu Bielskiej Ligi Koszykówki drużyną andrychowskich Hustlerów pięć spotkań. 
Po ich rozegraniu zespół znad Wieprzówki przekonał się o prawdziwości powiedzenia, że im dalej w las, tym 
więcej drzew. 

Występująca w IV lidze pierwsza drużyna Backhandu zaliczyła fal-
start. Zmagania zaczęła od dotkliwej porażki 2:12 z Polonią II Wilcz-
kowice. Warto zaznaczyć, że rywalizowała wówczas jeszcze bez 
Michała Ostanka w składzie. A jak dużą wartość stanowi ten mają-Ostanka w składzie. A jak dużą wartość stanowi ten mają- w składzie. A jak dużą wartość stanowi ten mają-. A jak dużą wartość stanowi ten mają-ć stanowi ten mają-ten mają-
cy II-ligowe ogranie zawodnik pokazały dwa kolejne mecze. Po za-
ciętym boju andrychowianie zremisowali 7:7 z rezerwami Centrum 
Kraków, aby kilka dni później nadspodziewanie łatwo pokonać 10:4 
pierwszy garnitur tej krakowskiej drużyny. – Michał to praktycznie 
gwarancja 3 punktów. Mamy do tego dwa bardzo mocne deble. Trochę punk-
tów uciekło i na awans już raczej szans nie mamy, ale walczymy dalej. Sezon 
jest jeszcze długi – mówi Łukasz Nowak, kapitan Backhandu Andry-
chów. W chwili zamykania numeru drużyna znad Wieprzówki z do-
robkiem 3 punktów zajmowała siódme miejsce, tracąc 3 punkty do 
prowadzącej z kompletem zwycięstw Victorii Spytkowice. 
Piątoligowe rezerwy Backhandu zaczęły zmagania od dwóch pora-
żek. Domowej 6:8 z ULKS II Lachowice i wyjazdowej 5:9 z Victorią III 
Nidek. W trzeciej kolejce doczekały się pierwszej wygranej. Po dra-
matycznym, pełnym zwrotów akcji meczu pokonały 8:6 zakopiańskie 
Orły. Przy stanie 3:3 swoje pojedynki wygrali kolejno Mateusz Gór-
ski, Krzysztof Miczołek i Tomasz Gasidło, co wyprowadziło andry-
chowian na prowadzenie 6:3. Tenisiści stołowi spod Tatr nie złożyli 
jednak broni. Udany zryw pozwolił im odrobić straty i o końcowym 
wyniku decydowały dwa ostatnie pojedynki. Oba padły łupem Bac-
khandu, a konkretnie Krzysztofa Miczołka i Tomasza Gasidły.
W czwartkowym (27 października) spotkaniu andrychowianie mie-
rzyli się w Nowym Targu z liderującą drużyną Gorców III. Fawory-
tem, co zrozumiałe, byli gospodarze, ale przyjezdni nie zamierzali 
jednak ułatwiać im zadania. Od początku zagrali bardzo ambitnie. 
W rezultacie zarówno po pierwszej serii singli, jak i po deblach na ta-

blicy wyników był remis. Niestety, druga seria singli drużynie spod 
Pańskiej Góry wyraźnie nie wyszła. Przegrali wszystkie cztery poje-
dynki i ze stanu 3:3 zrobiło się 7:3 dla nowotarżan, którzy wypraco-
waną przewagę utrzymali do końca meczu. Backhand Andrychów 
ma trzy punkty i zajmuje dziewiąte miejsce. 

woc

Odbijali ze zmiennym szczęściem
Raz na wozie, raz pod wozem. Tak mogą powiedzieć tenisiści stołowi dwóch drużyn andrychowskiego Backhan-
du po pierwszych meczach nowego sezonu. 

IV liga: 
Polonia II Wilczkowice – Backhand Andrychów 12:2 
Backhand: Merta (1,5), Nowak (0,5) 
Centrum II Kraków – Backhand Andrychów 7:7 
Backhand: Ostanek (3,5), Merta (2), Ochman (1,5) 
Backhand Andrychów – Centrum Kraków 10:4 
Backhand: Ostanek (3,5), Merta (2,5), Ochman (2,5),  
                     Holcman (1), Nowak (0,5)
Backhand Andrychów - Magnum-Wesem Koźmice Wielki 5:9
Backhand: Ostanek (2), Merta (1,5), Ochman (1), Nowak (0,5). 
V liga: 
Backhand II Andrychów – ULKS II Lachowice 6:8 
Backhand II: Miczołek (3), Dudka (2), Gasidło (1)
Victoria III Nidek – Backhand II Andrychów 9:5
Backhand II: Miczołek (2,5), Dudka (1), Gasidło (1), Górski (0,5)
Backhand II Andrychów – Orły Zakopane 8:6 
Backhand II:  Miczołek (3,5),  Gasidło (2,5), Górski (1), Handzlik (1) 
Gorce III Nowy Targ – Backhand II Andrychów 9:5 
Backhand II: Miczołek (2,5), Górski (1,5), Handzlik (1)
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Maciej Fijałek odebrał gratulacje oraz pamiątkową 
statuetkę od prezesa klubu Zbigniewa Marka. Jubi-
leusz uświetniła także cała drużyna, bo andrycho-
wianie pokonali w derbowym starciu lokalnego 
rywala z Kęt 3:0. Przypomnijmy, że czterdziestolet-
ni rozgrywający w swojej karierze reprezentował 
barwy takich klubów, jak między innymi BBTS 
Bielsko-Biała, Stal Nysa czy GKS Katowice.

gs Fot. Grzegorz Sroka

MKS rozpoczął sezon od zwycięstwa 3:1 nad Akademią Talentów Ja-
strzębskiego Węgla, ale trudno było pójść za ciosem, bo w drugiej ko-
lejce zespół trenera Fijałka mierzył się z mocnym MCKiS-em Jaworz-
no. Faworyci nie zawiedli swoich kibiców, pokonując andrychowską 
drużynę w trzech setach, do 18, 15 i 19. MKS szybko jednak odkuł 
się za tę porażkę, wygrywając 3:0 z Volleyem Rybnik (do 19, 22 i 19), 
a następnie dopisując kolejne trzy punkty za prestiżowe zwycięstwo 
w lokalnym klasyku z Kęczaninem Kęty 3:0 (do 18, 22 i 17). Potem 
przyszła porażka w Krośnie z Karpatami 0:3 (- 15, - 21, - 12). 
Dziewięć punktów w pięciu meczach daje andrychowianom miejsce 

tuż za podium. Drugi MOSiR Jasło ma jedno oczko więcej, a liderują-
cy MCKiS Jaworzno dwa. MKS-owi depczą jednak po piętach Karpa-
ty Krosno i TKS Tychy. Potrzeba jeszcze kilku serii spotkań, aby tabela 
wykrystalizowała się w nieco bardziej wyraźnej formie. 
Nadchodzące mecze MKS-u: MOSiR Jasło (5 listopada w Andrycho-
wie), Extrans Sędziszów Małopolski (12 listopada na wyjeździe), TKS 
Tychy (19 listopada w Andrychowie), Błękitni Ropczyce (26 listopada 
na wyjeździe), Hutnik Kraków (3 grudnia w Andrychowie).

gs Fot. Grzegorz Sroka

MKS Andrychów: Budują pozycję w tabeli
Rozkręca się sezon w II lidze siatkarzy. Drużyna MKS-u Andrychów po pięciu kolejkach plasuje się za podium, 
ale czołówka jeszcze nie wykrystalizowała się w wyraźnej formie. Andrychowianie pod wodzą grającego trenera 
Macieja Fijałka nie schodzą jednak nigdy poniżej swojego solidnego poziomu.

100 meczów 
Macieja Fijałka
Drugoligowe starcie MKS-u Andry-
chów z Kęczaninem Kęty było setnym 
meczem Macieja Fijałka w barwach 
andrychowskiego klubu. Grający tre-
ner MKS-u dołączył więc do elitarnego 
grona, bo wcześniej wykręcili taki wy-
nik tylko Janusz Guzdek i Piotr Munik.
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To oznacza, że jest wiele zespołów w środ-
kowej strefie tabeli z bardzo podobną licz-
bą punktów i wystarczy tak naprawdę parę 
potknięć, aby znaleźć się nagle w trudnym 
położeniu. Podopieczni Tomasza Moskały 
większych wpadek skutecznie unikają, ale to 
nie oznacza, że w każdym meczu udaje im 
się punktować. Z silnym liderem z Jaśkowic 
andrychowianie przegrali 0:3, wcześniej 0:4 
ulegli również Orłowi Ryczów. Co ważne, 
Beskid zwykle nie traci punktów z zespołami 
z niższych rejonów tabeli. Andrychowianom 
udało się pokonać dwójkę beniaminków, Ra-
dziszowiankę Radziszów 2:1 i Kalwariankę 
Kalwaria Zebrzydowska 3:2. Choć zwłaszcza 
w Kalwarii emocji nie brakowało, bo ostatni 
w tabeli zespół wysoko zawiesił poprzeczkę. 
Patryk Koim otworzył rezultat, ale po prze-
rwie zrobiło się 2:1 dla Kalwarianki. Andry-
chowianie jednak szybko odwrócili losy spo-
tkania po golach Eryka Ceglarza i kolejnym 
Koima. Z kolei w Limanowej zespół Tomasza 

Moskały podzielił się punktami z Limano-
vią, remisując bezbramkowo, ale już z Oko-
cimskim Brzesko Beskid wygrał 2:0 po go-
lach Patryka Koima (już w drugiej minucie) 
i Szymona Wróblewskiego. Co ciekawe, był 
to pierwszy mecz, przynajmniej w tej “no-

wożytnej” historii Beskidu, z drużyną z Brze-
ska, która zwykle plasowała się na wyższym 
szczeblu, nawet na zapleczu Ekstraklasy.
Takie rezultaty zapewniają Beskidowi szóste 
miejsce z dwudziestoma trzema punktami, 
ale to tylko trzy oczka więcej od jedenastego 
Dalinu Myślenice czy sześć więcej od czter-
nastej Słomniczanki, która zahacza już o rejo-
ny zagrożone spadkiem (niewesoło wiedzie 
się w tym sezonie III ligi Unii Tarnów, która 
może spaść do IV ligi i powiększyć grono 
spadkowiczów). Z drugiej strony tylko trzech 
oczek brakuje andrychowianom do pozycji 
tuż za podium, którą obecnie zajmuje Poprad 
Muszyna. Pomiędzy podium a strefą zagro-
żoną spadkiem jest obecnie tylko jedenaście 
punktów, a to stosunkowo niewiele. 
Tymczasem w listopadzie Beskidowi pozo-
stał jeden mecz: 12 listopada o 14 na wyjeź-
dzie z Dalinem Myślenice. 

gs Fot. Grzegorz Sroka

Wyjątkowo wyrównana stawka
Dobiega końca runda jesienna w Jako IV lidze małopolskiej. Drużyna Beskidu Andrychów plasuje się w górnej 
połowie tabeli, ale to wcale nie oznacza, że przewaga nad strefą zagrożoną spadkiem jest duża. Tabela wykrysta-
lizowała się bowiem w bardzo “płaskiej” formie.

Zespół z Roczyn notuje znakomitą rundę, regularnie punktując i nie 
znajdując pogromcy. Po jedenastu kolejkach Burza ma na koncie dzie-
więć zwycięstw i dwa remisy, a dokładnie takim samym dorobkiem 
legitymuje się Olimpia Chocznia, z którą w dodatku roczynianie zre-
misowali 1:1. Trudno więc o bardziej wyrównaną czołówkę stawki, 
zwłaszcza że trzecia Iskra Klecza ma cztery punkty mniej. Walka mię-
dzy Burzą a Olimpią będzie w tym sezonie pasjonująca. Nieco słabiej 
wiedzie się Huraganowi Inwałd, który plasuje się póki co na ósmym 
miejscu, podobnie jak Znicz Sułkowice Bolęcina, który jest dziesiąty. 

Z kolei beniaminek - Gronie Zagórnik - zamyka stawkę, mając po je-
denastu kolejkach niechlubny bilans jedenastu porażek. 
Z kolei w B-klasie w tym sezonie andrychowska gmina ma dwóch re-
prezentantów - Halniak II Targanice i Leskowiec Rzyki. Rezerwy ze-
społu z Targanic są dopiero jedenaste z siedmioma punktami w dzie-
sięciu meczach, a Leskowiec Rzyki z dwoma oczkami zamyka tabelę 
i wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo. 

gs

Piłkarska jesień na finiszu
Rozgrywki piłkarskie w ligach lokalnych zbliżają się już do zimowej przerwy. Wyjątkowo ciekawa sytuacja panuje 
w klasie A, gdzie o pozycję samodzielnego lidera walczy Burza Roczyny. W B-klasie drużyny z naszej gminy w tym 
sezonie nie brylują. 
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Osiem do zera - trudno o wynik me-
czu pokazujący wyraźniej, że targa-
niczanie w okręgówce są na właści-
wym miejscu i udowadniają swoją 
wartość. Takim rezultatem zakończy-
ło się starcie Halniaka z Ciężkowian-
ką Jaworzno, a okazałym dorobkiem 
bramkowym podzielili się Nieciąg 
(cztery gole), Studnicki i Górski (po 
dwa). Wysokie zwycięstwa nie są 
podopiecznym Kamila Żmudy obce, 
bo wcześniej pokonywali między in-
nymi Babią Górę Sucha Beskidzka 6:1 
czy Zgodę Byczyna 5:0. Nie zawsze 
jednak piłkarzom z Targanic udaje 
się punktować. W derbowym starciu 
ze Skawą Wadowice targaniczanie 
dzielnie gonili wynik, ale ostatecznie 
ulegli 3:4, a z niżej notowanym LKS-
-em Bobrek zremisowali 1:1. Zaliczyli 
jednak “jaworzniańskiego hat-tric-
ka”, bo do wspomnianych zwycięstw 
z Ciężkowianką i Zgodą Byczyna, 
dołożyli jeszcze wygraną 2:0 nad Vic-
torią Jaworzno. 
Niestety w ostatnim, październiko-
wym meczu Halniak uległ na wyjeź-
dzie Nadwiślaninowi Gromiec 1:5 
(1:0).
Po trzynastu meczach Halniak ma na 
koncie 23 punkty, które zapewniają 
czwartą lokatę. Czy Halniak przezi-
muje na podium? 

gs Fot. Grzegorz Sroka

W Targanicach nie zwalniają tempa

Drużyna Halniaka Targanice doskonale czuje się w roli beniaminka ligi okręgowej. Choć to ich debiutancki 
sezon na tym szczeblu, walczą jak równy z równym z bardziej doświadczonymi rywalami, niektórych z nich 
bezlitośnie gromią, a tuż przed końcem rundy jesiennej plasują się w czołówce stawki. 
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Niestety, bardzo często interesy partykularne, doraźne korzyści po-
wodują, że nasz interes społeczny np.: prawo do czystego powietrza, 
czystej wody, zdrowej żywności, przyjaznego klimatu, otaczającej nas 
bioróżnorodności, a w konsekwencji do życia w zdrowym środowi-
sku jest nam odbierane!!! Brak jest także dobrej woli, dialogu i współ-
pracy pomiędzy instytucjami, instytucjami a przedstawicielami społe-
czeństwa, samorządami, czy organizacjami pozarządowymi! Zdarza 
się to często w sytuacjach, gdzie dialog i współpraca jest konieczna 
np., gdy chodzi o ochronę zasobów wody, ochronę przeciwpowo-
dziową, o ochronę mikroklimatu, o ochronę bioróżnorodności, itp. 
Przykład, proszę bardzo!  Nadleśnictwo Andrychów ma stary Plan 
Urządzenia ważny jeszcze 2 lata, w którym zapisano wycinki rębne-
go drzewostanu (700 – 900 kubików), który przylega do „Rezerwa-
tu Madohora”. W lesie tym są źródliska rzeki Wieprzówki, która jest 
źródłem wody dla Rzyk i Andrychowa. Nie ma tam innej możliwości 
ściągania drewna jak tylko korytami potoczków, co już raz się stało 
w 2014 r., gdy rozjechano ich koryta i zniszczono możliwość egzysten-
cji rozrodu ryby głowacza pręgopłetwego.  Burmistrz Andrychowa 
Tomasz Żak w imieniu mieszkańców, Miejskiego Zakładu Wodocią-
gów i Kanalizacji w Andrychowie i organizacji społecznych zwrócił się 
do Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach o przyłączenie tego 
fragmentu do rezerwatu i zwiększenie jego obszaru o 30 ha. Zwrócił 
się także do Dyrektora Małopolskiej Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Krakowie. Obie instytucje pierwotnie zaakceptowały 
propozycję, a Małopolski Konserwator Przyrody nawet zapropono-
wał powiększenie proponowanego kawałka lasu i pozyskanie fundu-
szy na inwentaryzację przyrodniczą tego terenu i samego rezerwatu. 
Mijają 3 lata i Nadleśnictwo Andrychów ponownie zgłasza wolę wy-
cinki na tym terenie. To tak w wielkim skrócie. Nie pomogły prośby, 
petycja (poparta ponad 6 tys. głosów) dla leśników, ważniejsze jest 
pozyskanie kilkuset m3 drewna niż poprawa bezpieczeństwa zaopa-
trzenia w wodę kilkunastu tys. mieszkańców. 
   Podobnie jest ze współpracą przy planach wycinek drzew i krzewów 
pod inwestycje, sposobach ich pielęgnacji, a szczególnie koszenia te-
renów zielonych miejskich, spółdzielczych czy prywatnych. W tym 
roku kosi się trawniki, obcina krzewy któryś kolejny raz nawet teraz 
niszcząc to, co jeszcze przetrwało letnią suszę! Nie spodziewajmy się 
na wiosnę motyli, pszczół, trzmieli czy większej ilości ptaków. Robi-
my wszystko żeby było ich jak najmniej, jeszcze trochę, a zostaniemy 
tu sami!

Jan Zieliński

Jeszcze trochę, a zostaniemy tu sami!
Powietrze, woda, gleba, lasy, łąki i wszystko, co żyje jest wspólnym dobrem człowieka! Część tych dobrodziejstw 
oddaliśmy we władanie naszych przedstawicieli, czyli instytucji rządowych, samorządowych, spółdzielni, czy wła-
ścicieli prywatnych. Oddając te dobra pod ich zarządy mieliśmy nadzieję, że będą nimi dobrze zarządzać, dbać 
o nie, uwzględniając nasze bieżące potrzeby pamiętając również o przyszłych pokoleniach.  
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