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Obrady Rady Miejskiej, które jak zwykle popro-
wadził przewodniczący Roman Babski, odbyły 
się na sali narad w Urzędzie Miejskim, a całość 
była transmitowana w Internecie. Na początku 
przyjęto porządek obrad z kilkoma zmianami, 
a następnie Rada zaakceptowała protokoły z po-
przednich sesji.
Sprawozdanie burmistrza
Na początku sesji wiceburmistrz Wojciech Polak 
przedstawił sprawozdanie burmistrza Tomasza 
Żaka z jego pracy w okresie międzysesyjnym, 
a także z wydarzeń jakie miały miejsce w tym 
okresie. O wszystkich tych sprawach mówiliśmy 
na antenie Radia Andrychów i pisaliśmy na na-
szym portalu radioandrychow.pl, a czytelnicy 
znajdą te relacje w grudniowym wydaniu No-
win Andrychowskich.
Do sprawozdania burmistrza odniosło się kilko-
ro radnych. Pierwszy głos zabrał radny Zbigniew 
Rzadek, który zadał dwa pytania. Pierwsze do-
tyczyło organizacji połączeń autobusowych po-
między Andrychowem i Wadowicami. Radny 
chciał znać jakieś konkrety i terminy uruchomie-
nia takich połączeń. Odpowiedział na to pytanie 
wiceburmistrz Mirosław Wasztyl mówiąc, że jest 
to konsekwencja uchwały Rady Powiatu, która 
zdecydowała się na organizację planu transpor-
tu publicznego pomiędzy gminami. Mirosław 
Wasztyl przyznał, że trwają prace nad połącze-
niami i Gmina Andrychów też w tym uczestni-
czy. Jest szansa, że na początku przyszłego roku 
ruszą dwie linie – po kilkanaście kursów na dobę 
– pomiędzy Andrychowem a Wadowicami. Jed-
na przez Chocznię, a druga przez Wieprz i Fry-
drychowice. O tym piszemy obszerniej w osob-
nym artykule w grudniowym wydaniu.
Drugie pytanie radnego Rzadka dotyczyło dys-
trybucji węgla, czy będą dostępne różne rodzaje 
tego opału. Wojciech Polak wyjaśnił, że są już 
wstępne umowy tak z dostarczycielem, jak i fir-
mami, które zajmą się sprzedażą, a węgiel będzie 
w co najmniej trzech gatunkach: miał, orzech 
i groszek. Kilku radnych, np. Wiesław Mikołajek 
dołączyło do tematu pytając o cenę. Wicebur-
mistrz Polak przypomniał, że sprawę reguluje 
ustawa, która określiła cenę zakupu przez gminy 
– 1500 zł za tonę i sprzedaży – 2000 zł.
Z kolei radny Krzysztof Kubień poruszył sprawę 
inwestycji na Pańskiej Górze, a także sporu z fir-
mą, która pierwotnie realizowała tworzenie stre-
fy aktywności ekonomicznej. Przy tej okazji prze-
czytał ponad 20 pytań z pisma, które złożył na 
dziennik podawczy dzień wcześniej. Wicebur-
mistrz Wasztyl zapewnił radnego, że dostanie 
odpowiedź na wszystkie pytania, ale na piśmie. 
Nie obyło się bez kłótni i osobistych wycieczek.  
Trudna sytuacja ZWiK
Kolejnym punktem sesji była informacja na temat 
działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
w Andrychowie, którą przedstawił prezes ZWiK 
Jan Mrzygłód. Prezes rozpoczął od stwierdzenia, 
że nie będzie odczytywał sprawozdania, które 

radni otrzymali na piśmie, ale zajmie się przede 
wszystkim perspektywami, przed jakimi stanął 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji. A są one wy-
soce niepokojące ponieważ już we wspomnianej 
informacji przedstawiono, że tylko w miesiącach 
od stycznia do września ZWiK zanotował blisko 
półmilionową stratę. Do tej pory (od 2005 roku) 
zakład miał tylko dwukrotnie jakąkolwiek stratę 
i to znacznie niższą – raz 148 tys. zł i drugi – 89 tys. 
Prezes zaznaczył, że kwota straty zapewne wzro-
śnie, ale jaka będzie ostatecznie trudno stwierdzić. 
Radni pytali, jaka jest przyczyna takiej sytuacji. Jan 
Mrzygłód stwierdził, że podstawowy problem to 
trzyletnie stawki regulowane przez Wody Polskie 
i kłopoty ma nie tylko andrychowska spółka wo-
dociągowa, ale większość w Polsce. Nie sposób 
bowiem w obecnej sytuacji utrzymywać przez 
trzy lata zamrożone stawki, bo cały czas rośnie 
cena energii, paliw, materiałów czy koszty płacy. 
Tymczasem tzw. „regulator” w Wodach Polskich 
nie tylko nie zgadza się na zmiany stawek, ale 
zamiast w ustawowe 40 dni odpowiada w 186 
(pierwszy przypadek) czy 134 (w drugim). ZWiK 
już ograniczył inwestycje, ale w przyszłym roku 
sytuacja będzie jeszcze gorsza… Radni z PiS pro-
ponowali, aby to urząd zaczął oszczędzać i „zaci-
skać pasa”, a nie „zaglądał do kieszeni mieszkań-
ców”, aby też zwolniono Zakład Wodociągów 
z podatku od działalności gospodarczej. Znowu 
rozgorzała dyskusja i spory polityczne, daleko od-
biegające od meritum sprawy. Sytuacja ZWiK jest 
bardzo poważna i w tak krótkiej relacji z sesji nie 
sposób rozwinąć tego tematu. Dlatego w najnow-
szym wydaniu Nowin opisujemy sprawę obszer-
niej, posiłkując się sprawozdaniem i wyjaśnienia-
mi prezesa Jana Mrzygłoda, jakie wygłosił tak na 
sesji, jak i w czasie audycji w Radiu Andrychów.  
Uchwały
Pierwsza uchwała Rady Miejskiej na tej sesji 
dotyczyła powierzenia Beskidzkiemu Związkowi 
Powiatowo-Gminnemu w Bielsku-Białej zadania pu-
blicznego w zakresie planowania, organizacji i zarzą-
dzania lokalnym transportem zbiorowym na obszarze 
Gminy Andrychów. Temat ten zreferował Jerzy 
Dwojak. Radni zapytali przy tej okazji o większą 
liczbę połączeń Andrychowa z Bielskiem-Białą 
i ile będzie kosztować gminę ta całoroczna usłu-
ga. Takich połączeń jest dziś pięć, a cały koszt dla 
gminy to nieco ponad 680 tys. zł w skali roku. 
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Następnie radni zajęli się wysokością stawek 
podatku od nieruchomości na terenie Gminy 
Andrychów. Ten projekt, który opisała skarbnik 
Dorota Żywioł wzbudził gorącą dyskusję i kolej-
ne wycieczki osobiste i aluzje polityczne. Przypo-
mniano, że w latach 2019-2021 nie było żadnych 
podwyżek, a obecne to średnio niespełna 10 
proc. Za uchwałą było 11 radnych a przeciw – 10.
Kolejna uchwała dotyczyła określenia stawki za 
1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu 
kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży 
i rodziców. To rutynowa, coroczna uchwała, a zre-

ferował ją Andrzej Szafrański, dyrektor Gminne-
go Zarządu Oświaty. Tę uchwałę rani przyjęli 18 
głosami.
Następna uchwała dotyczyła zmiany Statutu 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie. Cho-
dzi o zmianę statusu „schroniska” do poziomu 
„noclegowni”. Ten projekt przedstawiła Elżbieta 
Prus, dyrektorka Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Radni jednogłośnie przyjęli tę uchwałę.
Tego samego tematu dotyczyła kolejna uchwała: 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – w schro-
nisku dla bezdomnych oraz w schronisku dla bezdom-
nych z usługami opiekuńczymi. To czysta formal-
ność polegająca na zmianie nazwy. I ten projekt 
przegłosowano „za” jednogłośnie.
Z kolei Program współpracy Gminy Andrychów 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmio-
tami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2023 rok zreferował dyrektor MOSKiT-u Marcin 
Putyra.
Następna uchwała dotyczyła Przyjęcia programu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla 
Gminy Andrychów na lata 2022-2032 i ten projekt 
przedstawiła Radzie Ewa Rohde–Trojan, kie-
rowniczka Wydziału Ochrony Środowiska, Rol-
nictwa i Leśnictwa.
Dwie uchwały: o zmianach w budżecie gminy 
i uchwale budżetowej na 2022 rok oraz zmianie 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy An-
drychów na lata 2022-2032, zreferowała radnym 
skarbniczka Dorota Żywioł. Głównie chodziło 
o przyjęcie dotacji do budżetu i zmianie planów 
wydatkowych z tym związanych, np. na zakup 
węgla.
Potem była uchwała dotycząca udzielenia dota-
cji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzykach. 
Chodzi o 33 tysiące złotych na remont zbiornika 
na wodę do celów przeciwpożarowych. Radni 
znowu jednogłośnie przyjęli uchwałę.
Ostatnią uchwałą była rezolucja skierowana do 
premiera, w sprawie wsparcia ze strony państwa 
polskiego dzieci chorujących na SMA. Takie 
dzieci są również w naszym powiecie. Pełną treść 
można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego.
Sesję zamknęły wolne wnioski i oświadczenia. 
W tej części głos zabrał radny Kubień, a za nim 
kilku innych radnych dołączyło do kolejnej go-
rącej wymiany zdań. Chodziło o sytuację eko-
nomiczną samorządu, o politykę rządu, o media 
(również nasze) i niedopuszczalne krytykowanie 
rządzącej partii. Radny sugerował nawet, aby 
fragmenty protokołu z sesji – te z wypowiedzia-
mi przewodniczącego Babskiego krytykującego 
rząd – wysłać gdzie trzeba. Roman Babski przy-
pomniał radnemu, że jeszcze póki co mamy de-
mokrację i wolność słowa.
Sesję zamknęły komunikaty – następna sesja, 
ostatnia  w tym roku, odbędzie się 29 grudnia.

n

Listopadowa Sesja Rady Miejskiej
Głównymi tematami przedostatniej w tym roku sesji były zmiany stawek podatku od nieruchomości, informacja o dzia-
łalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie oraz współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi. 
Poruszono też wiele spraw bieżących i w kilku przypadkach rozgorzały dyskusje, często o podłożu politycznym. 



5

Nowiny Andrychowskie
grudzień 2022

OGŁOSZENIE

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Andrychowie  
6 listopada oficjalnie zaprezentowali nowego quada. Na-
bytek został zakupiony ze środków własnych jednostki.

- Tak naprawdę ten pojazd został zakupiony ze środków mieszkańców An-
drychowa, którzy wspierali nasze akcje np. kalendarze. Dziękujemy im za to! 
– przekazuje naczelnik OSP w Andrychowie Jakub Targosz. To quad 
Segway Snarler AT6.                    rf Fot. Robert Fraś

Szczególnie szybko zapadający zmrok, może stwarzać zagrożenie dla 
pieszych, często zmuszonych korzystać z jezdni lub pobocza. Dlatego 
razem z Policją apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i przy-
pominamy o noszeniu odblasków! W grudniu w redakcji Nowin An-
drychowskich Radia Andrychów (ul. Krakowska 74) będzie można 
odebrać odblask, który zapewni lepszą widoczność i może uratować 
Twoje zdrowie, a nawet życie. Pamiętajmy, że posiadanie odblasku po 
zmroku i poza terenem zabudowanym jest obowiązkowe.
Pragniemy serdecznie podziękować firmie EUROBLASK za zaspon-
sorowanie elementów odblaskowych. 

p

Nośmy odblaski!
Jesienno-zimowy czas zmniejszonej widoczności po-
wietrza oraz wzmożonych opadów powoduje, że wa-
runki na drodze stają się uciążliwe dla wszystkich 
uczestników ruchu. 

Ochotnicy z nowym pojazdem

Małgorzata Matusiak z Bankiem Spółdzielczym w Andrychowie 
związała się 25 czerwca 2001 roku. Trzy lata później została członkiem 
zarządu tej placówki. W roku 2007 Rada Nadzorcza powołała ją na 
stanowisko prezesa ABS Banku. 
W styczniowym numerze Nowin Andrychowskich opublikujemy 
wywiad z byłą już prezes Małgorzatą Matusiak.

rf Fot. Jarosław Skupień

Zmiana na stanowisku prezesa 
ABS Banku w Andrychowie
Po wielu latach pracy na emeryturę przeszła dotych-
czasowa prezes ABS Banku Spółdzielczego w Andry-
chowie Małgorzata Matusiak. Stanowisko to objął  
1 grudnia Tomasz Królicki, który do tej pory był człon-
kiem zarządu banku a wcześniej prezesem Banku Spół-
dzielczego w Wilamowicach. 

Wieść o tym, jak niesamowitą historię opi-
suje autorka, rozniosła się po mieście i dwa 
tygodnie później nakład został wyczerpa-
ny.  
Spieszymy zatem donieść, że dodruk tej po-
zycji jest dostępny od 7 XII w dotychczaso-
wych punktach sprzedaży:
Sklep Muzyczny „Mikrus” - ul. Legionów 4,
Księgarnia Edukacyjna - ul. Krakowska 94.

„Lola”  po raz drugi
15 października miała premierę nowa książka Jadwigi 
Janus „Lola. Dziewczyna z Andrychowa. Kobieta z Hajfy”. 
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Nowe linie związane z naszą gminą to Wadowice – Inwałd – An-
drychów oraz Wadowice (Gorzeń szkoła) – Frydrychowice – 
Wieprz – Andrychów. Pierwsza z nich będzie obsługiwana 19 razy 
(licząc tam i z powrotem) dziennie od poniedziałku do piątku i dzie-
więć razy w soboty. Nie przewidziano kursów niedzielnych. Za to 
autobus będzie się zatrzymywał na przystanku przy wadowickim 
szpitalu. Pieniądze na uruchomienie połączeń będą pochodzić z kil-
ku źródeł to jest z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej, kasy Starostwa Powiatowe-
go w Wadowicach oraz zainteresowanych gmin. Czynione są stara-
nia, aby autobusy ruszyły na nowe trasy z początkiem przyszłego 
(2023) roku. Wszystko zależy od przetargów, które mają wyłonić 
przewoźników.
Pozostałe linie w naszym powiecie to: Wadowice – Babica – Stani-
sław Dolny – Zebrzydowice – Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice 
– Bachowice – Spytkowice – Miejsce, Wadowice – Wyźrał – Nowe 
Dwory – Brzeźnica, Wadowice – Szkoła w Radoczy – Zygodowice 
– Ryczów – Spytkowice, Wadowice – Jaszczurowa.
Poniżej prezentujemy ceny, które będą obowiązywać w tych auto-
busach.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Powstaną nowe linie autobusowe w powiecie
23 listopada na sesji Rady Powiatu w Wadowicach zdecydowano o powstaniu powiatowej sieci transportu zbioro-
wego. Na początek zostanie uruchomionych siedem linii, w tym dwie przebiegające przez gminę andrychowską.
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Decyzją Zarządu Powiatu w Wadowicach 
pełnomocnikiem do spraw DPS-ów został 
prawnik z Andrychowa Marcin Górecki, któ-
ry jest, przypomnijmy, jednocześnie powiato-
wym rzecznikiem konsumentów.
Do jego głównych zadań należą: nadzór nad 
jakością świadczonych usług przez Domy 
Pomocy Społecznej oraz ocena poziomu bez-
pieczeństwa mieszkańców tych placówek. 
W razie konieczności opracowanie i wdro-
żenie niezbędnych procedur zapewniających 
prawidłową realizację zadań. Zainteresowani 
kontaktem z pełnomocnikiem mogą pisać do 
niego na następujący adres mailowy: pelno-
mocnik.dps@powiatwadowicki.pl

jd Fot. Archiwum Nowin Andrychowskich

Andrychowianin nowym 
pełnomocnikiem w powiecie

W powiecie wadowickim utworzo-
no nową funkcję. To Pełnomocnik 
do spraw Domów Pomocy Społecz-
nej. Będzie nim, a właściwie formal-
nie już jest od połowy listopada an-
drychowianin...

Prace dokumentacyjno-projektowe, przypo-
mnijmy, sfinansowały po połowie samorządy 
powiatowy i gminy Andrychów. Przedsię-
wzięcie ma być dofinansowane z „Polskiego 
Ładu” kwotą ok. 15 milionów złotych. Prace 
potrwają do grudnia 2023 roku. Modernizo-
wany będzie odcinek o długości ok. 2 km. To 
nie tylko remont nawierzchni, ale także prze-
budowa miejsc parkingowych, zjazdów i za-
tok autobusowych. Władze powiatu podpi-
sały też umowy na przebudowę innych dróg 
powiatowych na łączną kwotę 30 milionów 
złotych.

jd 

Modernizacja 
ul. Lenartowicza: 
Umowa podpisana!

Blisko 20 milionów złotych będzie 
kosztowała modernizacja ulicy Le-
nartowicza w Andrychowie. Przed-
stawiciele władz powiatowych pod-
pisali niedawno stosowną umowę 
ze spytkowicką firmą DROG-BUD.

Relacje stróżów porządku
Nie brakowało emocji, ale krok po kroku zmierzano do pewnych ustaleń. Podobna dyskusja od-
była się przed rokiem. Ta obecna miała być porównaniem i analizą, tego co stało się od tamtego 
czasu. Konfrontowano statystyki policji oraz straży miejskiej z doświadczeniami i odczuciami 
mieszkańców tej części miasta. Z danych prezentowanych przez aspiranta sztabowego Rafała 
Tlałkę wynika, że stróże prawa podejmowali w ostatnich dwunastu miesiącach mniej interwen-
cji na Rynku i w jego okolicy niż rok wcześniej (spadek z 518 do 346). Niemniej jednak wykryto tu 
większą liczbę przypadków osób spożywających alkohol. Zatrzymano też więcej osób poszuki-
wanych przez organy ścigania. Komentujący te dane komendant komisariatu mł. asp. Sławomir 
Urbanowski podkreślał, że są inne rejony miasta jak np. Osiedle czy pas wzdłuż ulicy Krakow-
skiej, gdzie policja podejmuje więcej interwencji i jest mniej bezpiecznie. Zaprezentowano też 
Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa i jak z niej skorzystać. Mówiono o programie „Dziel-
nicowy bliżej nas”, a ponadto pokazano aplikację „Nasza komenda”, która m.in. umożliwia 
wyszukanie dzielnicowego niezależnie w jakim miejscu Polski się znajdujemy. Statystyki straży 
miejskiej przedstawił jej komendant Krzysztof Tokarz. Również i on wspomniał, iż najwięcej 
interwencji podejmowanych jest nie w centrum Andrychowa a na Osiedlu.
Głos mieszkańców
Biorący udział w debacie mieszkańcy Rynku jednak uznali, że ich bezpieczeństwo wcale się nie 
poprawia. Mówiono o nocnych, głośnych libacjach na plantach, a nawet przykościelnym parkin-
gu (tym od strony Rynku), o nasiadówkach młodzieży, wandalizmie. Hałasy, zwłaszcza latem 
są nie do wytrzymania i nie pozwalają usnąć. - Błagamy o pomoc, jesteśmy wykończeni – mówiła 
jedna z uczestniczek. Od policji domagano się szybszych interwencji, większej liczby patroli i aby 
stróże prawa nie tylko grozili palcem zakłócającym ciszę nocną, ale legitymowali. Panowało też 
niezadowolenie ze sposobu przyjmowania zgłoszeń przez dyżurnych komisariatu. Zdaniem 
wypowiadających się lepiej jest korzystać z telefonu alarmowego. Uwag było więcej. 
Deklaracje i wspólne wnioski
Komendant Sławomir Urbanowski co nieco polemizował z mówcami, również jednak prze-
konywał, że policja chce działać coraz lepiej i będzie się poprawiać, choć nie stanie się to 
z dnia na dzień. A poprawie służą m.in. takie debaty. Plonem spotkania jest kilka ustaleń. 
Komendant zadeklarował, że będzie pozytywnie opiniował Radzie Miejskiej inicjatywę grupy 
mieszkańców Rynku, aby handel alkoholem odbywał się do 23.00. Podobną zapowiedź dała 
przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Marta Kajzer. 
Na pewno z dużymi nadziejami przyjęto informację zastępcy naczelnika Wydziału Prewencji 
Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach kom. Marka Skoczylasa zapowiadającego, że 
postara się skierować większą liczbę policjantów z Wadowic do Andrychowa i będzie wnio-
skował do Komendy Wojewódzkiej w Krakowie o wysyłanie stamtąd grupy funkcjonariuszy 
patrolowych. Obiecał także szkolenia doskonalące pracę dyżurnych. Wspólnym wnioskiem 
było i to, że dobrze by było zainstalować więcej kamer monitoringu oraz zwiększyć liczbę 
strażników miejskich do monitoringu, by działał on także w godzinach nocnych. Mieszkańcy, 
policjanci, strażnicy miejscy umówili się na kolejne spotkanie mniej więcej za pół roku.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Debata o bezpieczeństwie: 
Policyjne statystyki a doświadczenia mieszkańców

28 listopada w Klubie Integracji Społecznej przy ulicy Krakowskiej odbyła 
się debata „Zakłócenie ładu i porządku publicznego oraz spoczynku noc-
nego w centrum miasta Andrychowa – rejon ul. Rynek”. Spotkanie zorga-
nizował Komisariat Policji w Andrychowie. 
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Już we wrześniu radni mieli okazję wysłuchać prezesa Jana Mrzygło-
da, który również na sesji przedstawiał wstępne informacje o drama-
tycznej sytuacji spółki. Wtedy też padły słowa, że po raz pierwszy od 
czasu transformacji, czyli od 30 lat, Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
stanął na krawędzi zapaści. Nie tylko inwestycje hamują i kurczą się, 
ale zagrożona jest działalność spółki i jej płynność finansowa.

Ogólnie jest źle
Tak wtedy, jak i teraz Jan Mrzygłód opisał przyczyny takiej sytuacji. 
Najważniejszymi czynnikami są trzyletnie taryfy za wodę i horren-
dalne podwyżki cen energii, paliw i materiałów. O co chodzi? 
Otóż obecnie taryfy za wodę i ścieki zatwierdza tzw. „regulator”. 
Dla andrychowskiej Spółki regulatorem jest Dyrektor Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zarząd ten funkcjonuje 
w ramach struktury PGW Wody Polskie. Do końca 2017 r. robiła to 
Rada Miejska i taryfę ustalano na okres roczny. Obecnie kompetencje 
te przejęły Wody Polskie i według nowych przepisów ustalają taryfę 
raz na trzy lata. Przy obecnej sytuacji lawinowo rosnących cen za ener-
gię, paliwa, koszty materiałów i pracy stawki te dezaktualizują się co 
kilka miesięcy. 
Ponieważ można skrócić trzyletni okres taryfowy, ZWiK już kilku-
krotnie występował do Wód Polskich o weryfikację stawek, czyli 
zmiany cen za dostarczaną wodę i odbierane ścieki. Wody Polskie po-
winny odpowiedzieć w czasie nie dłuższym niż 45 dni, a na pierwszą 
odpowiedź trzeba było czekać… 186 dni, na drugą – 134. Pierwsza 
była zgodą, ale niezwykle spóźnioną i już nijak nie przystawała do 
aktualnej wtedy sytuacji. W drugiej „regulator” się nie zgodził na ja-
kiekolwiek podwyżki.
Aby pokazać, jak wielki jest to problem w skali kraju nadmieńmy, że 
w 2022 r. z podobnym wnioskiem jak andrychowski ZWiK zgłosiło 
się do Wód Polskich 500 innych polskich spółek wodociągowych, 
a zgodę na podwyżkę otrzymało… 28 z nich.

Obecna sytuacja
Pominiemy tutaj szczegółowy opis zadań ZWiK, jego zakres wykona-
nych prac i stan inwentaryzacji majątku. To bez problemu można zna-
leźć we wspomnianej już „Informacji o działalności ZWIK Sp. z o.o. 
w Andrychowie za okres od 1.01.2022 r. do 30.09.2022 r.” Dokument 
ten jest na stronie Biura Rady Miejskiej. 
Skupimy się na bilansie porównawczym: „Wynik finansowy na dzień 
30 września 2022 roku to strata w wysokości 498.493 zł, przy czym 
z podstawowej działalności, tj. ze sprzedaży wody i oczyszczania ście-
ków strata za pierwsze 9 miesięcy 2022 roku wyniosła 1.101.263 zł” – 
czytamy we wspomnianym raporcie. Nigdy takich strat nie było. Do 
tej pory (od 2005 roku) Spółka miała tylko dwukrotnie jakąkolwiek 
stratę i to znacznie niższą – raz 148 tys. zł i drugi - 89 tys.  
A jak to wyglądało rok temu? Otóż w 2021 roku również we wrześniu 
„Spółka osiągnęła zysk w kwocie +147.171 zł, a ze sprzedaży wody 
i oczyszczania ścieków stratę – 553.761 zł”. 
To początek kryzysu, bo planowane na przyszły rok wzrosty wszyst-
kich kosztów zapowiadają jeszcze drastyczniejszą sytuację. Cena 
energii elektrycznej wzrasta o 175%, a ceny paliw, materiałów do eks-
ploatacji, utylizacji osadów również galopująco rosną. Inflacja w tym 
zakresie jest dużo wyższa niż w przypadku np. żywności (20 proc.). 
Do tego rząd zaplanował niezwykle wysoki wzrost płacy minimalnej 
– od lipca ta stawka wyniesie 3.600 zł i koszty pracy wzrosną horren-

dalnie. Spółki komunalne, a więc działające niekomercyjnie, praktycz-
nie po kosztach, staną na krawędzi upadku.

Zero inwestycji
Prezes Jan Mrzygłód zwrócił też uwagę na spadek wydatków na 
inwestycje, ten trend trwa od kilku lat. Oto w 2018 roku wydano na 
inwestycje 2.295.274 zł, w 2019 – 2.047.148 zł, w 2020 – 1.529.630 zł, 
w 2021 – 1.810.606 zł, a w tym, do września… 434.406 zł. Do końca 
roku kwota ta sięgnie maksymalnie 565 tys. zł. 
W 2022 roku straty spółki mogą iść w sumie w kilka milionów zło-
tych. Postawi to nie tylko ZWiK w dramatycznej sytuacji, ale również 
władze samorządowe, bo będą musiały znaleźć pieniądze na pokry-
cie straty – są właścicielem spółki. Można zamknąć kino, dom kultury 
czy basen, ale nie można zaprzestać dostarczania wody mieszkań-
com. Mówią o tym choćby dwie konwencje: ONZ i Unii Europejskiej.

A co na to radni
Rada Miejska ze zrozumieniem przyjęła te niepokojące informacje. Na 
sesji rozgorzała nawet dyskusja i zaczęły padać nie tylko pytania do 
prezesa ZWiK, ale też „dobre rady”. Radni z PiS na przykład propo-
nowali, aby to urząd zaczął oszczędzać i „zaciskać pasa”, a nie „zaglą-
dał do kieszeni mieszkańców”. Padały też propozycje, aby zwolniono 
Zakład Wodociągów z podatku od nieruchomości. 
- To może uratować sytuację Spółki tylko na rok, a w całej branży chodzi 
o zmiany systemowe - mówi prezes Jan Mrzygłód - Dopóki nie zmieni się 
zasada ustalania taryf za wodę i ścieki na trzy lata, problemy spółek wod.-kan. 
nie znikną.
Gminy i tak mają już niezwykle trudną sytuację finansową 
i Andrychów nie jest odosobniony. Tylko w ostatnich trzech la-
tach wpływy z podatku od osób fizycznych zmalały tutaj z 46 mln 
w 2020 r. do 37 mln w nadchodzącym 2023 r. To wynik decyzji rzą-
du o zmianach podatkowych. Większą część ulg i zmian  stawek 
sfinansowano z puli samorządów, które do tej pory miały 38-pro-
centowy udział w PIT. W gminach podobnych do Andrychowa 
sumaryczne straty ostatnich lat liczy się już w dziesiątkach milio-
nów. Burmistrzowie i wójtowie mówią jednym głosem: najwięk-
szy problem to zbilansowanie dochodów i wydatków bieżących 
– płac, rachunków za energię, paliwa, pomoc społeczną oświatę… 
Jak zatem znaleźć kolejnych kilka milionów na ratowanie spółek wo-
dociągowych? I na jaki okres? Na rok na dwa a może więcej? To pyta-
nie zadają sobie włodarze wszystkich polskich miast i gmin. 

mn

Trudne czasy dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej Jan Mrzygłód, prezes Zakładu Wodociągu i Kanalizacji przedstawił 
informację o działalności spółki za okres od początku tego roku do końca września. Poinformował radnych, że 
sytuacja jest coraz trudniejsza, spada poziom inwestycji i zakład odnotowuje rekordowe straty, których w ostat-
nich latach nie było. Andrychowski ZWiK nie jest wyjątkiem, w podobnej sytuacji jest większość polskich spółek 
komunalnych zajmujących się dostarczaniem wody i oczyszczaniem ścieków. 
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Zakończyły się wszelkie prace budowlane w strefie aktywności ekonomicznej. Od początku grudnia gmina uzy-
skała decyzję na użytkowanie całego obszaru strefy. Jako inwestor dokonała też odbioru wykonanych robót. Już 
dziś w strefie pozostały do sprzedaży tylko działki poniżej przebudowanej skarpy.

Strefa gotowa

Wszystko zostało już zatwierdzone przez Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego i w najbliższych dniach otwarty zostanie też 
łącznik drogowy przebiegający przez całą strefę.

Przypomnijmy, że przebudowa tej części obszaru aktywności gospo-
darczej dotyczyła przede wszystkim 200-metrowego odcinka muru 
oporowego, który jest tuż pod tą częścią drogi łącznikowej. Poprzedni 
wykonawca wykonał prace wadliwie i mur zaczął się wybrzuszać. 
Trzeba było rozebrać nie tylko źle zbudowany mur, ale też 200-metro-
wy odcinek drogi ponad nim. Teraz jest już wszystko gotowe, wyko-
nane zgodnie ze sztuką budowlaną i w obszarze pod skarpą zostaną 
ostatnie działki na sprzedaż. Tereny wzdłuż Białej Drogi nie tylko 
sprzedano, ale powstają tam dwa duże zakłady pracy. Budowa kolej-
nych rozpocznie się w nadchodzącym roku.

Równocześnie trwa spór sądowy z poprzednim wykonawcą. Jeśli sąd 
przyzna rację gminie, ten wykonawca pokryje koszty opisywanej tu-
taj naprawy.

Jak powiedział nam Szymon Wnęczak, kierownik Wydziału Inwe-
stycji i Drogownictwa, ruszają też prace kończące przebudowę ul. 
Strefowej, zwłaszcza jej ostatniego odcinka przy ul. Batorego. Jeszcze  
w tym roku zakończy się kładzenie przedostatniej warstwy nawierzch-
ni, a w przyszłym ukończone będą częściowo już gotowe chodniki  
i ścieżki rowerowe. O tych inwestycjach, ale też o wielu innych waż-
nych sprawach rozmawialiśmy w Radiu Andrychów w poniedziałek  
5 grudnia, z burmistrzem Tomaszem Żakiem. Rozmowa na radioan-
drychow.pl

n Fot. Marek Nycz
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Budżet Andrychowa na 2023 rok
Jest już gotowy plan finansów Gminy Andrychów na przyszły rok. Dochody oszacowano w nim na 205 mln zł, 
a wydatki na 228 mln zł. Burmistrz Tomasz Żak nie ukrywa, że w obecnej kryzysowej sytuacji tworzenie budżetu 
nie było łatwe.  

W piątkowy wieczór (18.11) w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie odbył się koncert z okazji 
rocznicy odzyskania niepodległości pt. „Polsce Śpiewam”.

Patriotycznie w szkole w Sułkowicach-Bolęcinie

Utwory żołnierskie i patriotyczne zaśpiewali 
uczniowie szkoły, harcerze oraz Szkolny Zespół 
Pieśni i Tańca „Bolęcina” pod kierownictwem 
Barbary Badowskiej. Przybyłych na uroczystość 
powitał dyrektor ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie 
Zbigniew Grabowski. Wśród gości pojawili się 
m.in. wiceburmistrz Andrychowa Wojciech Polak, 
sołtys wioski Aleksander Oboza, prezes Stowa-
rzyszenia Gospodyń Wiejskich w Andrychowie 
Czesława Wojewodzic, radni Rady Miejskiej. Licz-
nie przybyli także mieszkańcy Sułkowic-Bolęciny 
i okolicy.

Tekst i foto: Robert Fraś

Projekt budżetu trafił już do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, która jak co roku zaopiniuje 
go. Gminy mają obowiązek wysłania swo-
ich projektów finansowych do 15 listopada. 
Kiedy opinia będzie gotowa, planem budże-
towym zajmie się Rada Miejska – najpierw 
wszystkie jej komisje, a potem na sesji projekt 
zostanie poddany dyskusji i głosowaniu. 

Dochody
Przyszłoroczne dochody Gminy Andrychów 
oszacowano na 205 mln zł. W tym bieżące 
180.8481.862 zł, a majątkowe – 24.751.482 zł.
Ważną częścią dochodów bieżących są te, 
które pochodzą od nas – podatników, które w 
przyszłym roku wyniosą blisko 38 mln zł. To 
dlatego, że w gminie pozostaje 38,4% naszych 
podatków PIT. Druga w dziale dochodów co 
do wielkości jest kwota z podatku od nieru-
chomości – 24,6 mln zł. Po stronie dochodów 
trzeba też odnotować subwencje. Ogólna wy-
nosi ponad 64 mln zł, a w tym największą jest 
subwencja oświatowa – 48,3 mln zł, a druga 
to tzw. „wyrównawcza” – 15,2 mln zł. Jest 
jeszcze część równoważąca – 0,5 mln zł. 
Natomiast dochody majątkowe (24, 7 mln zł) 
to przede wszystkim: wpłaty z tytułu naby-
cia prawa własności oraz prawa użytkowa-
nia wieczystego (4,9 mln zł),dotacja celowa  
w ramach działania Strefy Aktywności Go-
spodarczej (2,95 mln zł), dotacja na rewita-
lizację (9,7 mln zł), środki z Polskiego Ładu 
(ponad 6,5 mln zł).

Wydatki
Wydatki z kolei oszacowano na kwotę 
228 mln zł, a w nich same inwestycje (tzw. 

wydatki majątkowe) to prawie 38 mln zł. 
Jak wyjaśnił nam burmistrz Tomasz Żak, 
tak duża kwota to wynik tego, że kontynu-
owane są inwestycje rozpoczęte już wcze-
śniej – np. rewitalizacja Pańskiej Góry (18 
mln zł – w dużej części dotowana ze środ-
ków unijnych), budowa budynków socjal-
nych przy ulicy Batorego (6 mln zł), ale też 
inne remonty i budowy dróg. 
Wydatki bieżące przekraczają kwotę 190 
mln zł. A w tym dziale największa kwota 
jest po stronie wynagrodzeń i składek od 
nich naliczanych (96 mln zł). Gmina jest 
największym pracodawcą na swym terenie. 
Kwota związana z realizacją zadań statu-
towych (wszelkie świadczenia na rzecz 
mieszkańców, jak oświata, utrzymanie 
czystości, oświetlenie itd.) to suma 51 mln 
zł. Są tu też dotacje np. dla instytucji gmin-
nych jak np. Centrum Kultury – 3.8 mln zł, 
Miejska Biblioteka Publiczna (razem z re-
dakcją Radia Andrychów i Nowin Andry-
chowskich – 1,7 mln zł, a także dotacje do 
przedszkoli i szkół niepublicznych w sumie 
ponad 9 mln zł. Są  też inne wydatki bieżą-
ce, jak np. świadczenia dla osób fizycznych 
(19 mln zł) i wydatki na obsługę długu (6,9 
mln zł).
W wydatkach bieżących trzeba zaznaczyć 
kwoty np. na oświatę, bo to w sumie 89 mln 
zł oraz pomoc społeczną – 14,5 mln zł. Tu 
trzeba jeszcze wliczyć przekazywane przez 
gminę inne świadczenia z budżetu central-
nego, np., w dziale „rodzina” bo to kwota 
ponad 17 mln zł.
Gospodarka komunalna w sumie będzie 
kosztować 14,6 mln zł. W tym jest np. 
oświetlenie ulic – 1,1 mln zł.

Wydatków jest znacznie więcej i są one 
bardzo szczegółowo opisane w tabelach 
projektu budżetowego, do którego zain-
teresowanych odsyłamy – jest na stronach 
Biuletynu Informacji Publicznej. Łatwo go 
znaleźć na stronie urzędu.

Deficyt
Porównując dochody i wydatki – tak bieżą-
ce jak i majątkowe widać, że różnica pomię-
dzy nimi to 23 mln zł. Jest to tzw. deficyt 
budżetowy, dla którego trzeba znaleźć źró-
dła finansowania. Skąd będą pochodzić? 
Będą to: emisje obligacji komunalnych – 5,1 mln 
zł, spłaty udzielonej pożyczki – 2,4 mln zł, wol-
nych środków – 5,8 mln zł, niewykorzysta-
ne środki 8,5 mln zł i „rozliczenia środków  
i dotacji na realizację programów, projek-
tów lub zadania finansowanego” z udzia-
łem środków w wysokości 1,3 mln zł. 
Zadłużenie gminy na koniec roku 2023 wy-
nosi 82 mln zł.
Kiedy rozmawialiśmy w naszym radiu  
z burmistrzem Tomaszem Żakiem, nie 
ukrywał, że prace nad budżetem były nie-
zwykle trudne zważywszy na ogólną sy-
tuację gospodarczą w kraju i na obecny 
system finansowania samorządów. - Przy-
kładem niech będzie zaplanowana na przyszły 
rok stawka płacy minimalnej – mówił Tomasz 
Żak. - Od pierwszego stycznia będzie to kwota 
3.490 zł, a już w lipcu 3.600 zł. I to my musimy 
znaleźć te pieniądze. To będzie bardzo trudne – 
przyznaje burmistrz.

mn
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REKLAMA

Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń zajęło II miejsce w ka-
tegorii Firma EKO HERO. Doceniono zaangażowanie firmy w działa-
niach na rzecz ekologii i innowacyjność wdrażanych rozwiązań. - Po-
przez to wydarzenie chcemy pokazać, że rozwiązania ekologiczne stosowane 
na co dzień w gminach i firmach naprawdę się opłacają, a ekoinicjatywy po-
prawiają świadomość ekologiczną mieszkańców, a co za tym idzie - zmieniają 
zachowania Małopolan – mówił na gali wicemarszałek województwa 
małopolskiego Józef Gawron. Konkurs prowadzony był w pięciu ka-
tegoriach: Ekoinicjatywa, Firma EKO HERO, Gmina do 15 000 miesz-
kańców EKO HERO, Gmina EKO HRERO 15000 – 30000 mieszkań-
ców i Gmina EKO HERO powyżej 30 000 mieszkańców.

jd Fot. Urząd Marszałkowski w Krakowie

EKO HERO: Firma Tomasza Łysonia 
wśród laureatów
28 listopada w Krakowie odbyła się uroczysta gala koń-
cząca tegoroczną edycję konkursu EKO HERO Małopol-
ski. Nie zabrakło akcentów związanych z naszym terenem.

Już teraz, początkiem grudnia można stwierdzić, że mi-
jający rok był szczególnie udanym czasem dla uczniów  
i nauczycieli Zakładu Doskonalenia Zawodowego w An-
drychowie. Jako jedni z nielicznych wybrańców zasłużyli 
sobie na udział w poligonie sił NATO w Polsce. Wygrali też 
Grę Terenową w Kościelisku, a Dominik Michalczyk został 
najsprawniejszym uczniem w powiecie wadowickim.

Seria sukcesów uczniów ZDZ

O tych wszystkich sukcesach opowiadali w Radiu Andrychów na-
uczyciele i uczniowie szkoły ZDZ, którzy odwiedzili nas razem z pa-
nią dyrektor Zofią Wanat. Kadrę nauczycielską reprezentowali pano-
wie: Piotr Piwowarczyk, Paweł Żygliński i Piotr Sobala. Odwiedzili 
nas też uczniowie: Patrycja Leśniak, Julia Ramenda, Julia Stachura  
i Dominik Michalczyk.

Najciekawsze były opowieści z poligonu na Mazurach, gdzie repre-
zentacja szkoły z Andrychowa wzięła udział w „Bitwie Mazurskiej” 
– ćwiczeniach formacji NATO, z żołnierzami Polski, USA, Rumunii  
i Wielkiej Brytanii. Wiele tych zdarzeń zaplanowano jako nocne ćwi-
czenia, były jazdy amfibiami, amerykańskimi transporterami, obsługa 
broni krótkiej i długiej, a nawet amerykańskich granatników. Aby wy-
jechać do Bemowa Piskiego trzeba było przejść ogólnopolskie kwa-
lifikacje i szkoła z Andrychowa zakwalifikowała się bez problemu. 
Uczniów przygotowywał do tego Paweł Żygliński, a był tam z nimi 
Piotr Piwowarczyk. Jak sam przyznał, ten tydzień na poligonie wy-
magał żelaznej kondycji, a po całym dniu w polu wszyscy zasypiali  
w kilka sekund. Uczniowie opowiadali nie tylko o samych ćwicze-
niach, ale też o kontaktach z żołnierzami innych krajów i kadetami 
spoza Polski.

Z kolei 11 listopada uczniowie klas wojskowych ZDZ w Andry-
chowie i Wadowicach uczestniczyli w Wojskowej Grze Terenowej  
w Kościelisku. Kadeci z Andrychowa po raz kolejny okazali się naj-
lepsi spośród 46 drużyn z całego województwa małopolskiego.
Sukcesem andrychowian był też turniej siatkówki, w którym spo-
śród uczniów Andrychowa, Kęt i Wadowic okazali się najlepsi. Naj-
lepszym siatkarzem turnieju został Adrian Guzdek z Andrychowa. 
Z kolei 16 listopada przeprowadzono konkurs na najsprawniejszego 
ucznia powiatu wadowickiego i wygrał go Dominik Michalczyk, któ-
ry pokonał tor przeszkód w najlepszym czasie.

Jak powiedziała nam dyr. Zofia Wanat, najważniejsze w tych wszyst-
kich zawodach i zmaganiach jest wyrabianie w młodych ludziach 
dyscypliny, zamiłowania do pracy i doskonalenia samego siebie.

mn

REKLAMA
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Dawno się zaczęło
Choć szopkarstwo pomału zanika, to jed-
nak nie wszędzie. Jedną z osób zajmujących 
się nadal tą sztuką jest roczynianka Sabina 
Sowa. Z wykształcenia magister geografii, 
dobrze znana w swoim sołectwie, gdyż jako 
nauczycielka całe życie zawodowe związa-
ła z miejscową szkołą. Obecnie na emerytu-
rze angażuje się w działalność roczyńskiego 
Koła Gospodyń Wiejskich. Wśród licznych 
zainteresowań ma też właśnie tworzenie szo-
pek, ale także bombek choinkowych i innych 
świątecznych ozdób. 
- To wszystko zaczęło się dawno – wspomina 
Sabina Sowa. - Zawsze mi się podobały wyro-
by regionalne, ludowe i zastanawiałam się, jak 
ja mogłabym coś podobnego zrobić. Gdy miałam 
małe dzieci, to nie dysponowałam zbyt dużą ilością 
czasu. Mój tata robił dla nich szopki. Dwaj syno-
wie i córka przed świętami kręcili się koło dziadka 
i robili te szopki.  Pani Sabina przejęła swoistą 
„szopkową pałeczkę”, gdy sama doczekała 
wnuków. Ma do tego i w ogóle do prac ma-
nualnych, spory talent, nie kończąc przy tym 
żadnych kursów bądź szkoleń. Kiedyś na 
przykład dużo szyła. Spod igieł jej maszyny 
wychodziły płaszcze, a nawet kostiumy. Jak 
przyznaje, wszelkie prace, w tym z czasem 
tworzenie szopek, były i są formą relaksu, od-
skocznią od zmęczenia, stresu czy trosk życia 
codziennego.

Oszczędnościowymi technikami
Autorka podkreśla, iż jej szopki są wykony-
wane technikami bardzo oszczędnościowy-
mi. Stosuje zatem resztki kartonów, różne 

błyskotki, cynfolię (cienka, miękka folia). 
Nierzadko bywa w pasmanteriach, by kupić 
a to łańcuszek, a to jakąś perełkę bądź inny 
detal. Niemniej jednak większość to efekt 
własnoręcznej pracy. Nawet postaci wyko-
nuje sama, z modeliny. Szopki stylizowane 
są na krakowskie, ale mają własny styl. Kie-
dyś powstawały co roku. Wykorzystywały 
je dzieci do kolędowania. Te pierwsze, świą-
teczne obiekciki były nieco inne, bo tworzone 
z koralików. 
Samo tworzenie jest finałem wielu innych, 
poprzedzających czynności, choćby doku-
mentacji fotograficznej obiektów (np. wież, 
kaplic), które będą odwzorowane do szopki. 
Zdarzają się nawet wyjazdy, by taki obiekt 

dokładniej pooglądać. - Gdy tworzyłam szopkę 
nawiązującą do Jana Pawła II, po jego śmierci, po-
jechałam do Krakowa – wspomina Sabina Sowa. 
- Jednym z elementów miało być okno papieskie. 
Udałam się na Franciszkańską i przyglądałam się 
temu oknu uważnie. Elementów krakowskich 
w szopkach roczynianki jest sporo, w tym 
wieże Bazyliki Mariackiej. Przed obecnymi 
świętami powstaje coś niezwykle oryginalne-
go. W nowym dziele będą lokalne elementy. 
Już gotowa jest dzwonnica z Roczyn, a gdy 
gościliśmy u autorki w drugiej połowie listo-
pada, widać też było zaczątki wieży ciśnień 
z Andrychowa. Została dokładnie obfotogra-
fowana. 

I jeszcze świąteczne co nieco
Inną pasją pani Sabiny związaną ze świętami 
Bożego Narodzenia są bombki choinkowe, 
rzadko spotykane w naszym regionie. Są to 
kule plastikowe jakby obleczone w koronko-
we motywy. – Kule kupuję, a mojej pracującej 
w przedszkolu córce jakaś pani przyniosła odpady 
– ujawnia tajniki „produkcyjne” nasza roz-
mówczyni. - To jest gipiura w kawałkach, takie 
ścinki. I zamiast wyrzucić to do kosza, przekazała 
i bardzo się przydaje. I to nawet córka wpadła na 
pomysł, by banieczki zrobić z tą gipiurą. A praca 
przy tym jest w miarę prosta. Trzeba wyciąć, co 
należy i potem przyklejać do kulek. 
Na tym nie koniec. Prócz szopek i baniek ro-
czynianka wykonuje ozdoby czy zawieszki 
choinkowe. Są to przeróżne przedmiociki – od 
bibułkowych aniołków po różne inne postaci 
lub motywy. Pani Sabina przygotowuje także 
coś na Wielkanoc, ale to już inna historia...

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Mistrzyni szopkarskiej sztuki
W Roczynach powstaje oryginalna, niewielka szopka. I to jaka! Prawdziwie „nasza” – regionalna. Widać to już po 
pierwszych wykonanych elementach, odwzorowanych z paru istniejących obiektów Andrychowszczyzny...

Powstaje szopka oryginalna – lokalna. Po prawej stronie widać już roczyńską dzwonnicę.

Sabina Sowa i jej niektóre świąteczne dzieła
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Kolejno barwny pochód złożony z władz miasta, delegacji władz po-
wiatowych i gminnych, instytucji, szkół, organizacji społecznych, za-
wodowych i kombatanckich oraz mieszkańców przeszedł pod tablicę 
poświęconą pamięci żołnierzy Legionów Polskich (ul. Rynek 15), aby 
złożyć kwiaty. Konno przyjechała umundurowana grupa ze stanicy 
„Hucuł” z Sułkowic. Licznie przybyli także strażacy z OSP oraz tra-
dycyjnie harcerze ZHP. Okolicznościowe wystąpienie wygłosił bur-

mistrz Tomasz Żak. Zebrani złożyli kwiaty u stóp tablicy upamięt-
niającej żołnierzy Legionów Polskich, znajdującej się obok wejścia do 
gmachu Urzędu Miejskiego. Tradycyjnie Święto Niepodległości 11 
Listopada stało się okazją do wręczenia medali. Poseł Marek Polak, 
przewodniczący Rady Miejskiej Roman Babski i burmistrz Tomasz 
Żak przekazali medal i dyplom z tytułem „Zasłużony dla Gminy An-
drychów” dla Miejskiej Orkiestry Dętej „ANDROPOL” Andrychów, 
która w zeszłym miesiącu obchodziła swoje stulecie o czym pisaliśmy 
na naszym portalu radioandrychow.pl. Burmistrz Tomasz Żak po raz 
kolejny podkreślił, że Andrychowska Orkiestra jest tutejszym „do-
brem narodowym”, dumą i chlubą nie tylko Andrychowa, ale całego 
powiatu i Małopolski. Nagrodę w imieniu Miejskiej Orkiestry Dętej 
„ANDROPOL” Andrychów odebrał Kapelmistrz Łukasz Zaborow-
ski.
Oprawę muzyczną wydarzenia zapewniła oczywiście nagrodzona 
Miejska Orkiestra Dęta Andropol Andrychów.
To nie koniec świętowania! W godzinach popołudniowych odbyło 
spotkanie przy ognisku na pl. Mickiewicza, organizowane przez Hu-
fiec ZHP Andrychów. 

ap Fot. Anna Piotrowska, Szymon Łysoń

Andrychów świętował 104. rocznicę odzyskania niepodległości

Uroczystości z okazji obchodów 104. rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęła Msza Święta w intencji Oj-
czyzny w Kościele pw. Św. Macieja Apostoła. 
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To była już dwudziesta dziewiąta edycja konkursu. Uczestników po-
dzielono na kategorie wiekowe. Przedszkolaki wykonywały prace 
plastyczne, podobnie pierwszoklasiści. Uczniowie klas II i III podsta-
wówek odpowiadali na pytania zawarte w teście. Przed sporym wy-
zwaniem stanęli czwarto- piąto- i szóstoklasiści, którzy mieli za zadanie 
wykonać pojemnik na zużyte baterie. Ich koleżanki i koledzy z klas VII 
i VIII musieli z kolei wykonać plakat promujący hasło konkursu. Eko-
logiczne przedsięwzięcie zorganizował Wydział Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie.
Organizatorzy na godziny popołudniowe zaplanowali galę dla naj-
młodszych uczestników konkursu. Przygotowali dla nich wielką nie-
spodziankę… spektakl „Zielony Kopciuszek” w wykonaniu Teatru 
Kultureska!
Sala MDK w Andrychowie pękała w szwach. Spektakl muzyczny 
dla dzieci, dzięki piosenkom, fantastycznym aktorom przeniósł dzie-
ci i ich opiekunów w świat Kopciuszka z innego wymiaru. Była ćma 
czyli wróżka, przyjaciel pies czyli szczur i duża dawka dobrego hu-
moru z tematem ekologii w tle. Nawet książę Von Bałagan przeszedł 
na właściwą – ekologiczną stronę.

Kolejno nastąpiło wręczenie nagród. Warto dodać, że każdy uczestnik 
konkursu został nagrodzony, a listę laureatów oraz fotorelację znaj-
dziecie na naszym portalu radioandrychow.pl.

Teksty i foto: Anna Piotrowska i Jacek Dyrlaga

Ekologiczny konkurs: 
Malowali, odpowiadali, tworzyli…

„Czystym powietrzem oddychajmy, śmieci nie spa-
lajmy” – to hasło tegorocznego Gminnego Konkursu 
Ekologicznego. 16 listopada w Miejskim Domu Kultury 
miał miejsce jego finał i rozdanie nagród.

Pochodzący z 1802 roku obiekt, 
znajdujący się przy ulicy Słonecz-
nej, szczęśliwie najgorsze ma już 
za sobą. Niedawno zakończono 
bowiem renowację tego zabytku. 
Po latach starań. Jest to kapliczka 
słupowa, wykonana z piaskow-
ca. Niektórzy historycy przyrów-
nują ją nawet do starożytnych 
latarń. Takie funkcje zresztą peł-
niła, stojąc na rozstaju dróg do 
Targanic, Andrychowa i Czańca. 
Była widoczna z daleka. Jest peł-
na tajemnic, gdyż nie wiadomo, 
kto ją ufundował i z jakiego po-
wodu. Jak na razie nie odnalezio-
no żadnych materiałów doku-
mentujących ten zabytek.
Renowacja odbyła się dzięki sta-
raniom grupy ludzi. Bardzo dużo 
ścieżek do odpowiednich osób 

i instytucji wydeptała Halina Markowska, która uważa się jedynie 
za skromną koordynatorkę przedsięwzięcia w imieniu brzezińskie-
go Koła Gospodyń Wiejskich. Sama wskazuje przede wszystkim na 
innych. Na pierwszym miejscu wymienia Katarzynę Markiewicz, na 
której posesji kapliczka się znajduje i nie dość, że właścicielka pozwo-
liła na przeprowadzenie prac, to sama też starała się o renowację. Pani 
Halina sporo ciepłych słów wypowiada o burmistrzu Tomaszu Żaku, 
który ze zrozumieniem podszedł do tematu i znalazły się w gminnej 
kasie pieniądze na remont. Sporą rolę odegrał także sołtys Brzezinki 
Stanisław Prus, który zasiada w kierownictwie Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Wadoviana”, gdzie także znalazły się fundusze na renowację. 
Dwie trzecie środków finansowych pochodzi właśnie z „Wadovia-
ny”, a jedna trzecia z Urzędu Miejskiego.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Brzezinka: Tu już nie straszy
Jak opowiadali starsi mieszkańcy Brzezinki i Roczyn, 
dawniej na granicy obu wiosek straszyło jakieś licho. 
Wodziło ludzi i ci nie mogli trafić do domu. W ostat-
nich, kilkunastu latach w tym miejscu też straszyło, ale 
nie za sprawą złego ducha, a... kapliczki. Podupadają-
cej, szpetnej, w żadnym razie nie cieszącej oczu.

Srebrnym medalem za długoletnią służbę odznaczony został mł. kpt. 
Łukasz Sopicki z JRG Andrychów. Otrzymał on także nadaną przez 
ministra spraw wewnętrznych i administracji srebrną odznakę „Za-
służony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. To nie jedyna osoba wyróż-
niona z gminy Andrychów. Brązową odznakę „Zasłużony dla Ochro-
ny Przeciwpożarowej” otrzymał Grzegorz Strzeżoń, który wprawdzie 
pracuje w PSP w Wadowicach i za to został uhonorowany, ale jest 
także naczelnikiem OSP w Sułkowicach-Bolęcinie. W gronie awanso-
wanych znalazł się Andrzej Wróbel (został starszym ogniomistrzem) 
z andrychowskiej jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP.

jd 

Uroczysta zbiórka z odznaczeniami
15 listopada odbyła się w Krakowie uroczysta zbiórka 
strażacka z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 
Spotkanie było okazją do wręczenia odznaczeń, wyróż-
nień i awansów. Nie zabrakło andrychowskich akcentów.
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W TMZW
Gospodarzem wizyty był andrychowski rad-
ny i zarazem szef Nowej Lewicy w powiecie 
wadowickim – Czesław Rajda. W siedzibie 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowic-
kiej goście odpowiadali na pytania dzienni-
karzy. A dotyczyły one m.in. szpitala i służ-
by zdrowia, a także szans mieszkaniowych 
młodych małżeństw. Goście deklarowali, że 
Lewica przede wszystkim będzie przeciwna 
próbom prywatyzacji powiatowych lecz-
nic, chce je oddłużyć, ale również zreformo-
wać system, w którym nie liczy się pacjent 
a punkty za usługi. Przypomniano, że Lewi-
ca poparła Krajowy Plan Odbudowy, otrzy-
mując gwarancję na 5 miliardów złotych dla 
szpitali powiatowych. Z kolei w zakresie bu-
downictwa mieszkaniowego Włodzimierz 
Czarzasty podawał przykład Włocławka 
współzarządzanego przez Lewicę, w którym 
to mieście w ramach budownictwa komunal-
nego powstało 300 mieszkań. Budownictwo 
dla młodych i szerszy program „Bezpieczna 
rodzina” adresowany zwłaszcza do uboż-
szych warstw społecznych, to sztandarowe 
projekty tej formacji.
U burmistrza
W Andrychowie przedstawiciele Lewicy 
najpierw rozmawiali o sprawach samorządu 
z burmistrzem Tomaszem Żakiem, przewod-
niczącym Rady Miejskiej Romanem Babskim 
i wiceprzewodniczącymi Dorotą Magierą 
i Tadeuszem Sarlejem. Poinformowano gości 
o inwestycjach, w tym o planowanej budo-
wie instalacji zgazowania odpadów. Wspo-
mniano też o tym, iż kryzys energetyczny 
na razie w niewielkim stopniu dotyka naszej 
gminy, gdyż wymieniono tutaj kilka lat temu 
oświetlenie na oszczędnościowe, LED-owe, 
co daje oszczędności 70 proc. na rachunkach 
za prąd. Burmistrz wyraził wszakże obawy 
o przyszłość, gdyż opłaty za energię ciągle 
wzrastają, nie jest łatwo kształtować budżet 
lokalny, a zarządzanie gminami staje się co-
raz trudniejsze. Chwalił za to mieszkańców 

za przedsiębiorczość. Przewodniczący rady 
skrytykował rządowe plany zmian w oświa-
cie, co również potępia Lewica. Podzielono 
się z wicemarszałkiem troskami i obawami 
dotyczącymi przyszłości.
Z przedsiębiorcami
Swoistym przedłużeniem tych rozmów było 
spotkanie, także w magistracie, z drobnymi 
przedsiębiorcami. Tu Włodzimierz Czarza-
sty zapytał, co należałoby przez symboliczne 
sto dni zmienić po objęciu władzy przez dzi-
siejszą opozycję. W odpowiedzi usłyszał, że 
najważniejsze jest uporządkowanie przepi-
sów podatkowych i ich stabilizacja. - Czujemy 
się jak złodzieje – odpowiadali przedsiębiorcy. 
A ktoś dodawał: - Jest bałagan, co trzy miesią-
ce się przepisy zmieniają, wyjątek goni wyjątek, 
a jeszcze są przepisy przejściowe. Przedsiębiorcy 
wylewali sporo żali na rządzących. Kryty-
kowano monopol na rynku energetycznym, 
gdzie nie można sobie już praktycznie wybrać 
dostawcy prądu czy gazu. Potępiano prakty-
ki organów ścigania i wymiaru sprawiedli-
wości, które – zdaniem mówców – nadmier-
nie chronią dłużników czyli niepłacących za 
towary czy usługi. Drobni przedsiębiorcy 
nie byli też zadowoleni z forsowanej co roku 

zbytnio w górę płacy minimalnej. Podkreśla-
li, że obciążenia spadają na nich. - Jeśli mam 
podwyższyć płacę pracowników o 20 procent, to 
niech ktoś mi wskaże, jak uzyskać wydajność więk-
szą o to 20 procent, aby zrekompensować obciąże-
nia – pytał retorycznie jeden z uczestników. 
Podkreślano, że jak nie zmieni się polityka, 
to coraz więcej prowadzących działalność 
gospodarczą będzie zamykać biznesy. Już to 
zresztą widać. Niektórzy uczestnicy mówili 
wprost, iż chcą, aby PiS odszedł od władzy.
W „Adrii”
Ostatnie andrychowskie spotkanie z udzia-
łem przedstawicieli Lewicy miało miejsce 
w Restauracji „Adria”. Krzesła były zajęte do 
ostatniego, trzeba było dokładać nowe. Przy-
szli tu członkowie i sympatycy lewicowej 
formacji politycznej, ale także przedstawi-
ciele siedemnastu organizacji i stowarzyszeń 
działających w powiecie wadowickim. Było 
także kilku radnych. Przyjęli Włodzimierza 
Czarzastego gromkimi oklaskami. Ten po-
informował ich, iż opowiada się za jedną li-
stą opozycji w wyborach parlamentarnych. 
Takie porozumienie jest jeśli chodzi o Senat 
i opozycja chce w tej izbie uzyskać nad Zjed-
noczoną Prawicą dużo większą przewagę niż 
w obecnej kadencji. Natomiast gorzej wyglą-
da sytuacja w zakresie wspólnego startu do 
Sejmu. Rozmowy będą jednak prowadzone. 
Tymczasem konsoliduje się sama Lewica, 
która już jest dogadana w sprawie wspól-
nej listy i tworzenia klubu parlamentarnego 
w przyszłej kadencji.
Szef Lewicy opowiedział też zebranym o ob-
szarach ubóstwa w Polsce, ilustrując to da-
nymi statystycznymi. Zapowiedział, że po 
zmianie władzy reformy nastąpią, ale nie da 
się tego zrealizować natychmiast. To dłuższy 
proces. Niektórzy mówcy domagali się rozli-
czeń obecnie rządzących.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Wicemarszałek w Wadowicach i Andrychowie
W powiecie wadowickim, głównie w Andrychowie, 7 listopada gościł  wicemarszałek Sejmu RP i zarazem współ-
przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Towarzyszyli mu małopolska posłanka Daria Gosek-Po-
piołek (partia „Razem”) oraz szef wojewódzkich struktur Nowej Lewicy Ryszard Śmiałek. 
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Jak informuje wiceprezes „Delty” Stanisław Król, czas pandemii sta-
wiał klubowiczom różne przeszkody. Radzono sobie jednak dobrze. 
Wprawdzie ze względów bezpieczeństwa zrezygnowano z rywaliza-
cji w Mistrzostwach Polski, ale nie zawieszono wtedy całkowicie dzia-
łalności. A w tych zawodach andrychowianie mieli spore osiągnięcia. 
- Byliśmy osiem lat po rząd mistrzami Polski – wspomina wiceprezes.  
- A specjalizujemy się zarówno w łączności na falach ultrakrótkich jak krót-
kich. Zawody składają się z cyklu łączeń, a na końcu roku następuje podsu-
mowanie i przyznawane są puchary. Ostanie, najwyższe trofeum było 
w 2018 roku w mistrzostwach krajowych na falach krótkich. Na ul-
trakrótkich było wówczas wicemistrzostwo. Warto wspomnieć, iż ry-
walizacja na UKF (ang. VHF) różni się od tej na falach krótkich (HF). 
W przypadku pierwszej z nich liczy się nie tyle liczba połączeń, co 
odległości do stacji, z którymi się łączono. Ultrakrótkie fale nie mają 
bowiem tak dużego zasięgu jak HF, które z kolei obejmują niemal całą 
kulę ziemska i w ich przypadku najważniejsza jest właśnie liczba po-
łączeń. I tu „Delta” ma się czym pochwalić. Widać to w specjalnym 
dzienniku oraz z kart, którymi krótkofalowcy się wymieniają. W sie-
dzibie klubu przy ulicy Starowiejskiej są potwierdzenia nawiązanych 
kontaktów z najdalszymi zakątkami świata, choćby z Nową Zelandią, 
Gwadelupą, USA, Tajwanem czy Chile, a to tylko kilka przykładów.
Obecnie „Delta” wznowiła rywalizację w Mistrzostwach Polski oraz 
w innych zawodach. Przerwa wcale nie wpłynęła negatywnie na kon-
dycję „naszych” krótkofalowców. Niedawno zwyciężyli oni na UKF 
w imprezie organizowanej przez łącznościowców z Tarnowa. Sukces 
był możliwy dzięki strażakom z OSP w Zagórniku, którzy pomogli 
przetransportować sprzęt na Leskowiec, gdzie powstała baza łącz-
ności. Andrychowianie wracają także do gry w mistrzostwach kraju. 
Wprawdzie nie przystąpili do nich od początku i musieli odrabiać 
straty, ale idzie im całkiem dobrze. Zajmowali czternaste miejsce, a te-
raz są w czołówce, z szansami na uplasowanie się na III miejscu. Nie 
będzie łatwo, bo jedno z urządzeń radiowych popsuło się. Poza tym 
sprzęt „delciarzy” bynajmniej do najnowszych nie należy, bo wypro-
dukowany kilkadziesiąt lat temu albo i wcześniej. Członkowie klubu 
przekonują, że to wszystko zabytki. Zresztą, jeśli chodzi o historycz-
ny sprzęt, to nasi rozmówcy mają się czym pochwalić. Pokazują pół-
ki w lokalu klubu zapełnione dawnymi urządzeniami, w większości 
wykonanymi własnoręcznie w czasach, gdy w sklepach niewiele co 
można było kupić. Wszystko zależało od pomysłowości i umiejętności 
twórców takiego sprzętu. Lepszymi, prywatnymi urządzeniami dys-
ponują andrychowianie w domach jako indywidualni krótkofalowcy. 
Wszyscy, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z krótkofalarstwem, 
mogą zgłaszać się do AKŁ „Delta”. Członkowie spotykają się w każ-
dy czwartek od godz. 17.00 w siedzibie przy ulicy Starowiejskiej 22 b, 
na ostatnim piętrze. Chętnie pomogą nowicjuszom.
A my zapytaliśmy krótkofalowców, czy w dobie smartfonów i róż-
nych aplikacji ma sens taka działalność czy hobby? - Ma sens – odpo-
wiada Zbigniew Bernacik, jeden z klubowych nestorów. - To jest tak jak 
z wędkarzami, którzy mogą rybę kupić w sklepie, ale oni będą siedzieć nad tą 
sadzawką, w której może i nawet ryby nie ma, ale sprawia im to przyjemność, 
w ten sposób odpoczywają. To jest po prostu hobby. A z drugiej strony: proszę 
wziąć telefon i zadzwonić na przykład do Japonii. A nam, wybierając odpo-
wiedni zakres fal uda się porozmawiać z Japończykiem.
I jeszcze jedna ważna funkcja krótkofalowców. To łączność kryzy-
sowa w sytuacjach klęsk żywiołowych albo innych zagrożeń. Jest to 
realizowane we współpracy z Urzędem Miejskim. Gdyby zawiodła 
łączność telefoniczna, albo zostały uszkodzone przekaźniki sieci ko-
mórkowych, to oni stanowią zabezpieczenie.
Aktualnie kierownictwo Andrychowskiego Klubu Łączności „Del-

ta” SP9 KUP tworzy Zarząd w składzie: Roman Ćwiartka (prezes), 
Stanisław Król (zastępca prezesa), Krzysztof Weźranowski (skarbnik) 
i Piotr Szczurkowski (sekretarz).

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

„Delta” znów w krajowej czołówce
Andrychowski Klub Łączności SP9 KUP „Delta” działa już od 33 lat. Zrzesza obecnie piętnastu pasjonatów nawią-
zujących drogą radiową kontakty niemal z całym światem. Wraca też do ogólnopolskiej rywalizacji.

Część klubowiczów i ich ściana pucharów, świadczą-
cych o potędze andrychowskiej „Delty”

REKLAMA
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Wychodząc z założenia, że warto czerpać ze sprawdzonych wzor-
ców, Stowarzyszenie LGD Wadoviana zaprosiło podmioty działające 
w sektorze turystycznym na terenie obu gmin do udziału w wyjeź-
dzie studyjnym zatytułowanym: „Efektywna współpraca w zakresie 
świadczenia usług turystycznych – w Bieszczady po dobre praktyki”.  
Co takiego kryło się pod hałem „dobre praktyki”? Najkrócej rzecz uj-łem „dobre praktyki”? Najkrócej rzecz uj- „dobre praktyki”? Najkrócej rzecz uj-
mując, chodziło o to, by ci z Beskidu Małego mogli podpatrzeć, jak ci 
z Bieszczad budują produkty turystyczne, jak kreują lokalne marki, 
jak ze sobą współpracują, jak pozyskują fundusze, jak radzą sobie, 
gdy jest „pod górkę”... Chodziło też o to, by jedni dla drugich mogli 
stać się inspiracją.

W bogatym programie wyjazdu studyjnego (14-16 XI) znalazły się wi-
zyty w miejscach obejmujących teren działania Stowarzyszenia LGD 
„Zielone Bieszczady”. Z pewnością za ich wizytówkę uznać można 
m.in.: Bieszczadzką Szkołę Rzemiosła w Uhercach Mineralnych, Nie-ę Rzemiosła w Uhercach Mineralnych, Nie- Rzemiosła w Uhercach Mineralnych, Nie-
komercyjny Inkubator Przetwórstwa Lokalnego w Moczarach, Mu-
zeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych, Park Konny w Za-
twarnicy, Ekomuzeum „W krainie Bojków” (także w Zatwarnicy)… 
Wszystkie te miejsca charkteryzują się tym, że stworzyli je ludzie z pa-
sją i miłością do Bieszczad. Jeden kupił starą szkołę, drugi opuszczony 
PGR, trzeci podupadający młyn, kolejny - park konny, który stracił ra- młyn, kolejny - park konny, który stracił ra-kolejny - park konny, który stracił ra-
cję bytu, gdy bieszczadzkie lasy opanowały konie mechaniczne. Ktoś 
inny zainwestował w odtworzenie chyży, tradycyjnej chaty Bojków, 
mniejszości etnicznej, zamieszkującej Bieszczady do czasu, gdy po 
wojnie wszystkich stamtąd wysiedlono (w większości do ZSRR). 
Wszystkie niefunkcjonujące, często zrujnowane miejsca stały się atrak-
cją turystyczną, bo ich właściciele tchnęli w nie życie i bieszczadzkiego 
ducha. Zadbali o zachowanie lokalnej historii, tradycji, kuchni… 
Na przykład w gustownie odnowionej Szkole Rzemiosł można uczest-
niczyć w warsztatach kaligrafii, garncarstwa, pieczenia chleba. W Par-
ku Konnym – obejrzeć film (oczywiście z Bieszczadami w roli głównej) 
w kinie Końkret, wypić kawę bez końserwantów w kawiarni Końse-
kwencja, wziąć udział w warsztatch rękodzieła. W karczmie funkcjonu-
jącej przy Muzeum Młynarstwa można skosztować tradycyjnych biesz-
czadzkich potraw, a można też nauczyć się je przyrządzać samemu. 
Trzeba tylko przyodziać się w tradycyjną haftowaną koszulę, włożyć 
na głowę wianek lub słomkowy kapelusz i wziąć udział w lekcji pie-
czenia proziaków (placków powstałych na bazie mąki, kefiru i sody). 
Bieszczady wybrzmiewają też swoją muzyką. Do Zajazdu pod Caryń-
ską przybywa się nie tyle jeść, co posłuchać koncertów. 

Uczestnikom wyjazdu studyjnego w Bieszczady nie mogły ujść uwa-
dze różnorodne formy współpracy lokalnych artystów, rękodzielni-
ków, producentów żywności, hotelarzy, biur podróży. Przykładem 
może być Karczma Solina. Jej wystrój jest dziełem tutejszych rzemieśl-
ników, ściany zdobią obrazy tutejszych artystów, a potrawy powstają 
z produktów dostarczanych przez tutejszych producentów. Można 
też nabyć bilety do okolicznych atrakcji turystycznych.
W tym miejscu warto wspomnieć bieszczadników, którzy na długo 
przed powstaniem różnych stowarzyszeń, wymyślili Fundację Biesz-
czadzką. Powołali ją z troski o zrównoważony rozwój Bieszczadów. 
A za cel postawili sobie integrację tamtejszej społeczności oraz wspie-
ranie działań organizacji pozarządowych, samorządów, lokalnych 
przedsiębiorców. 
Widoczna gołym okiem i godna zazdrości współpraca jest „trenowa-
na”  w Bieszczadach od prawie dwóch dekad.

Bieszczady inspirują. Być może dzięki nim ziści się jeszcze jeden cel, 
jaki przyświecał organizatorom wyjazdu studyjnego dla andrychow-
sko – wadowickiej grupy, by działający w branży turystycznej na-
wiązali wzajemne relacje, a potem przełożyli je na wspólne projekty. 
Z radością dla nich samych, z pożytkiem dla mieszkańców i turystów 
odwiedzających nasze Beskidy. 

Jadwiga Janus – przypadkowa obserwatorka dobrych praktyk
Fot. LGD Wadoviana

W Bieszczady po dobre praktyki
W 2008 roku Gmina Andrychów i Gmina Wadowice zdecydowały, że w ramach Stowarzyszenia Lokalnej Grupy 
Działania (LGD) „Wadoviana”, wspólnie będą wytyczać zadania,  wspierać  projekty wykorzystujące potencjał 
gospodarczy, walory turystyczne i kulturowe służące aktywizacji społeczeństwa oraz rozwojowi naszego regionu. 
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Z tego względu, pla-
nowanie czegokolwiek 
na kilkanaście dni do 
przodu wydaje się być 
czymś bezsensownym, 
a tym bardziej kupno bile-
tu na 117 dni przed impre-
zą.  Jedyne czego można być 
pewnym w tym przypadku to 
to, że wydane dziś 269 zł, za 117 dni, bę-
dzie albo nic niewarte, albo warte wiele 
mniej. 

Michał, Irańczyk, który pięć lat temu 
zamieszkał w Polsce, opowiadał mi, że 
jedną z pierwszych różnic jaką dostrzegł 
między życiem w Europie a w Iranie 
było planowanie przyszłości, tej bliższej 
i tej dalszej. – Tutaj wszystko się planuje: 
spotkanie z przyjaciółmi, wyjazd na wa-
kacje, kupno samochodu, wizytę u den-
tysty… Musiałem się tego nauczyć, bo 
w Iranie jest dokładnie odwrotnie. Tam 
działa się spontanicznie. I przyznam, że spodobało mi się to planowa-
nie, bo zauważyłem, że dzięki niemu można więcej osiągnąć.
- Jak myślisz, z czego wynika ta różnica? – zapytałam.
- Z podejścia do życia. W Europie życie jest wartością. Żeby móc 
nadawać temu życiu kształt, ważna jest stabilizacja i jeśli ją osiągasz, 
możesz wyznaczać sobie cele i mieć satysfakcję z ich realizacji. Możesz 
marzyć i działać. 
Trudno marzyć w Iranie, skoro nie jest się pewnym jutra. Nie trzeba 
być groźnym przestępcą, by władza odebrała ci życie…

Od naszej rozmowy minęło zaledwie parę miesięcy, gdy w połowie 
września, wskutek pobicia przez policję obyczajową, w Teheranie 
zmarła dwudziestodwuletnia Mahsa Amini. Policja zatrzymała 
ją, gdyż miała nieprzepisowo założoną chustę. Na ulice irańskich 
miast wyszło w proteście tysiące młodych ludzi. Mija kolejny mie-
siąc, a manifestacje nie ustają. I władza nie ustaje w próbach ich po-
wstrzymania. Strzela, torturuje, aresztuje. W centrach miast urzą-
dza pokazowe egzekucje. Do tej pory zginęło ponad 400 młodych 
Irańczyków. Każdego dnia bilans ofiar się powiększa. W aresztach 
przebywa ponad 16 tys. osób*. Kilka dni temu irański parlament 
przegłosował dla nich karę śmierci. Teraz decyzja należy do sądu. 
Wśród uwięzionych znalazł się  Shervin Hajipour. Jakie przestęp-
stwo popełnił? Zaśpiewał piosenkę.  

Skomponował ją z za-
mieszczonych w Inter-

necie tweetów. Śmierć 
Mahsy Amini wydoby-

ła z młodych Irańczyków 
głos. W wirtualnej przestrzeni 

wyrazili swoje marzenia, także 
powody, dla których chcieliby zmian 

w ustroju islamskiej republiki. Sharvin 
to wyśpiewał. Piosenkę zatytułował „Ba-ę zatytułował „Ba- „Ba-
raye”*, co po persku znaczy „żeby” lub 
„dla”( poniżej, dla lepszego tłumaczenia, 
stosujemy „z powodu”). Dwa dni po jej 
publicznej prezentacji Sharvin został aresz-
towany i skazany na karę śmierci.    

O czym marzą chłopaki i dziewczyny po-
nad cztery tysiące kilometrów stąd? 
Niech mówią wybrane z piosenki, prze-
tłumaczone przez Michała, przykłady 
tweetów…
… żeby zatańczyć na ulicach

… żebyśmy się nie bali, gdy się całujemy
… żeby każdy mógł godnie zarabiać
… żeby każdy z nas mógł wieść normalne życie
… żeby zobaczyć słońce po tak długiej nocy
… żeby widzieć twarze, które się uśmiechają  
… żeby Iranki zakosztowały wolności…

Z jakich powodów młodzi pragną zmian?
… z powodu naszych łez, które wciąż płyną i płyną
… z powodu tego obowiązkowego nieba, do którego nas ciągniecie
… z powodu tych wszystkich waszych słów, w których jest tyle śmierci i nienawiści
… z powodu przyszłości naszych uczniów i studentów
… z powodu naszych więźniów, którzy są profesorami i geniuszami
… z powodu tamtego dziecka, które grzebało w śmieciach i mówiło do waszej 
kamery, co to znaczy „marzenie”
… z powodu takiej ekonomii, w której wy ustalacie wszystkie reguły
… z powodu wszystkich psów, które zabijacie, bo mówicie, że są nieczyste
… z powodu tego wszystkiego; mogę wymieniać i wymieniać…

15 października, w andrychowskim MDK, miało miejsce spotkanie 
promujące moją nową książkę noszącą tytuł „Lola. Dziewczyna z An-
drychowa. Kobieta z Hajfy”. Jej bohaterka urodziła się w rodzinie ży-

Gdy jeszcze nie wszystko się stało, 
a wszystko może się stać…
Kupiłam dziś bilety na koncert „Pieśni współczesne” - dzieło Miuosha, zespołu Śląsk oraz znanych solistów. Ku-
powanie biletu w środku jesieni na wydarzenie, które ma odbyć się, gdy wschodzić będzie wiosna, wydało mi 
się czymś surrealistycznym. Doszło bowiem do konfrontacji pewności siebie z pewnością jutra. Pewności siebie 
uczyłam się przez większą część mojego życia i zdobywałam je, jak zdobywa się górskie szczyty. Pewność jutra 
straciłam ot tak, z dnia na dzień, z 24 na 25 lutego 2022 roku. Takie zdarzenia, jak to, gdy przypadkowy pocisk 
spada w przypadkowej wiosce i zabija przypadkowych ludzi, wzmacniają przekonanie, że każdy kolejny dzień 
trzeba traktować jak dar. Dar z mottem Agnieszki Osieckiej: „Jak pięknie jest rano, gdy jeszcze nie wszystko się 
stało, i wszystko może się stać”. 
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dowskiej tutaj, pod Pańską Górą. Książka jest opowieścią o tym, jak 
udało się jej przeżyć zmasowane, kilkuletnie polowanie na takich lu-
dzi, jak ona. Była piękną kobietą, dobrym człowiekiem. Nie uczyniła 
niczego złego, ale ktoś wydał na nią wyrok śmierci. Co było jej winą? 
Pochodzenie. Loli się udało, ale jej rodzicom, siostrom, sześciu milio-
nom Żydów, już nie. Większość z nich, tak jak rodzice i trzy siostry 
Loli, zginęła w specjalnie skonstruowanych piecach przeznaczonych 
do „utylizacji” tej właśnie ludzkiej rasy. Z niejednej opresji ratowały 
Lolę niebieskie oczy. Te oczy i jaśniejsze włosy czyli tzw. „dobry wy-
gląd” były jak tarcza ochronna. Bo w tamtej wojnie wygląd też był 
winą, też mógł być przyczyną śmierci.

77 lat po drugiej ze światowych wojen, na chwilę przed planowa-
nym wieczorem autorskim w Andrychowie, w Iranie zmarła Mahsa 
Amini. Czym naraziła się policji obyczajowej, że ją śmiertelnie pobi-
ła? Chustą założoną niezgodnie z przepisami prawa. Czym zawiniła? 
Odsłoniła zbyt dużo swych kruczoczarnych włosów.  
Rozmyślając o Loli, o Mahsie, przypomniała mi się Milo, która też 
zginęła. Czym zawiniła? Tym, że czuła się kimś innym, niż wskazy-
wało ciało. Przyjęła do wiadomości, że jest tęczową zarazą (ten cios 
pochodził od władzy kościelnej), że tacy jak ona, to nie ludzie (a ten 
od władzy państwowej) i pojęła, że dla takich, jak ona, nie ma miej-
sca w tym arcykatolickim i arcypolskim społeczeństwie, więc trzy lata 
temu  rzuciła się do Wisły z warszawskiego mostu. Była prawie ró-
wieśniczką Mahsy.
Tamtego październikowego wieczoru odkryłam, że te śmierci, któ-
re wydarzyły się w różnych miejscach i o różnym czasie, łączy ten 
sam schemat. Wiecznie żywy schemat… Bo czyż to, że nie muszę no- schemat. Wiecznie żywy schemat… Bo czyż to, że nie muszę no-ż to, że nie muszę no- to, że nie muszę no-
sić chusty, nie jestem Żydówką, ani osobą nieheteronormatyną, czy 
transpłciową gwarantuje mi bezpieczeństwo? Mogę żyć bez obaw? 
Nie! Absolutnie nie! Nigdy nie wiem, czym zawinię. Równie dobrze 
może to być czarny (bo diabelski) kolor oczu, niewypełnianie przy-niewypełnianie przy-
kazań kościelnych, pochodzenie z miasta na A, czy jakikolwiek inny 
nonsensowny powód. Bo powody(!) i ofiary(!) ustala ten, kto dyspo-
nuje propagandą (podległymi mediami) i siłą (podległą policją i woj-ą i woj- i woj-
skiem). Czyli ten, któremu ta ofiara jest konieczna do realizacji jakichś 
celów; żeby wygrać wybory, żeby ustabilizować władzę, gdy ta za-
czyna się chwiać, żeby zawładnąć Europą, światem, stworzyć iluzję 
wyimaginowanej potęgi… do wyboru, do koloru. 
Świadomość tego mechanizmu sprawiła, że zaczęłam dostrzegać, 
w jak niewielkim stopniu moje życie do mnie należy. 
Ten przekaz spróbowałam wyrazić poprzez wymyśloną przez siebie, 
a zaprojektowaną przez Ewę, „koszulkę ideologiczną”, w której wy-
stąpiłam na wieczorze autorskim poświęconym Żydówce z Andry-
chowa. Na koszulce znalazły się  cztery kobiece imiona i jeden znak 
zapytania.

Znak zapytania postawiony w październiku (niby teoretyczny), 
w listopadzie zyskał zupełnie nowy, bardziej realny wymiar. Bo, 
gdy wysłuchałam nagrania rozmowy prezydenta Polski z rosyjskim 
„żartownisiem”, który podając się za  prezydenta Francji wypytywał 
o szczegóły rozmów z głowami państw USA i Ukrainy, znów podda-
łam w wątpliwość istnienie jutra. Przecież nie tylko zaplątane rakiety, 
także niekompetencja władzy i służb może stanowić zagrożenie dla 
życia takiej szarej obywatelki jak Jadwiga z małego miasta na A. 
Nie przestraszyłam się jego utraty, ale tego, by owa niekompetencja 
nie stanęła mi na przeszkodzie wysłuchania Pieśni Współczesnych 
Miuosha, gdy świtać będzie wiosna. A potem, niech się dzieje, co 
chce… Najlepiej, niech znów zakwitną żonkile, po nich bzy i jaśminy.

Jadwiga Janus 

* źródło TVN 24 
* „Baraye” stała się manifestem politycznym, rozbrzmiewającym na scenach 
demokratycznego świata, czego przykładem jest wersja zespołu Coldplay 
i Golfarahani (www.youtube.com/watch?v=aJb3uc1D1D8)

Temat spotkania to: „Mieszkańcy ziemi oświęcimskiej i wadowickiej 
wobec powstania listopadowego i Wielkiej Emigracji”. Łukasz Gie-
ruszczak podczas wystąpienia przybliżył słuchaczom sylwetki osób 
związanych z naszym regionem, które brały udział w powstaniu li-
stopadowym bądź wspierały jej uczestników, jak np. dr Ignacy Fijał-
kowski, Wojciech Śmiałowski, Stanisław Dunin-Wąsowicz, Maurycy 
Potocki, czy Karol Larisch. Sporo uwagi poświęcono zagadnieniom 
dotyczącym epidemii cholery, która nawiedziła okoliczne tereny wio-
sną 1831 r. i spowodowała utworzenie kordonu sanitarnego wzdłuż 
Wisły i Soły. Wydarzenia te opisała w swoich pamiętnikach Eugenia 
Larisch. Prelegent opowiedział wreszcie o takich zagadnieniach, jak 
misja Andrzeja Artura Zamoyskiego i rola, jaką odgrywali w niej La-
rischowie, czy też przyjmowanie po klęsce powstania oficerów i żoł-
nierzy w dworach na terenie ziemi oświęcimskiej i wadowickiej. Na 
zakończenie Łukasz Gieruszczak przybliżył zebranym postać Eusta-
chego Januszkiewicza, polskiego pisarza, publicysty i wydawcy oraz 
jego związki z rodziną Larischów. Dyrektor swój wykład prowadzo-
ny w czytelni MBP wsparł prezentacją multimedialną, w której za-
warty był bogaty materiał ilustracyjny.

dr, jd

MBP: O powstaniu i Wielkiej 
Emigracji regionalnie
W działającym przy Miejskiej Bibliotece Publicznej Klu-
bie Seniora „Zawsze Młodzi” 23 listopada gościł Łukasz 
Gieruszczak. Jest on dyrektorem Muzeum im. Aleksan-
dra Kłosińskiego w Kętach.

Polski Alarm Smogowy opublikował najnowszy ranking 
najbardziej smogowych miejscowości w Polsce. Nowa 
Ruda to nowy smogowy lider Polski. To dolnośląskie 
miasto zwyciężyło we wszystkich trzech kategoriach. 
Tuż za nią uplasowały się małopolskie miejscowości: 
Nowy Targ i Sucha Beskidzka.

Na listę smogowych rekordzistów trafiły aż trzy uzdrowiska – Rabka 
Zdrój (województwo małopolskie), Szczawno-Zdrój (województwo 
dolnośląskie) i Goczałkowice-Zdrój (województwo śląskie). Dane do 
rankingu pochodzą z pomiarów Głównego Inspektoratu Ochrony 
środowiska i obejmują 2021 rok.
Na liście smogowych rekordzistów brakuje dużych miast. Przeważa-
ją małe i średnie miejscowości, jest również kilka wsi. Jeszcze kilka 
lat temu do rankingu trafiał Kraków, ale odkąd w stolicy Małopol-
ski wprowadzono zakaz spalania węgla i drewna, powietrze uległo 
znaczącej poprawie. Stężenia pyłów i rakotwórczego benzo[a]pirenu 
spadły aż o 45%.

oprac. rf

Sucha Beskidzka na szczycie 
smogowego rankingu

OGŁOSZENIE
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lne konkursy POZNAJCIE LAUREATÓW*

GRUDZIEŃ 2022 / STYCZEŃ 2023lny rozkład jazdy

WSTĘP WOLNY 

Zapraszamy!

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

GRAND PRIX KONKURSU – JULIA LACHENDRO

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!

16 grudnia (piątek) godz. 16.30  
ZAWIESZONE U POWAŁY
Warsztaty dla młodzieży i dorosłych, podczas których 
stworzymy przestrzenne konstrukcje inspirowane  
ludowymi pająkami. Prowadzenie: Joanna Amrozi.
Koszt: 15 zł. Ilość miejsc ograniczona.

19 grudnia (poniedziałek) godz. 13.30 
ZWYCZAJNE TRADYCJE I NIEZWYKŁE OZDOBY
Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, podczas 
których poznamy dawne zwyczaje i tradycje związane 
z obchodami świąt Bożego Narodzenia i stworzymy 
świąteczne ozdoby inspirowane ludowym rękodzie-
łem. Prowadzenie: Joanna Amrozi.
Warsztaty bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.

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

Telefon: 33 870 13 64

9 grudnia (piątek) godz. 16.30 
ŚWIĘTA W PRZEŚWICIE
Warsztaty rękodzieła dla młodzieży i dorosłych, 
podczas których będziemy tworzyć ozdoby świą-
teczne z akrylowych bombek, gipury i koralików. 
Prowadzenie: Sabina Gibas.
Koszt: 25 zł. Ilość miejsc ograniczona.

14 grudnia (środa) godz. 15.00 
PATYCZKOWE CUDA
Warsztaty rękodzieła dla dzieci i młodzieży, podczas 
których będziemy tworzyć ozdoby choinkowe z drew-
nianych patyczków. Prowadzenie: Joanna Amrozi, 
Sabina Gibas.
Warsztaty bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.

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

Do 15 stycznia 2023 (w godz. 8.00 – 15.00)
SZOPKA KRAKOWSKA
Andrzej Kosek – krakowski szopkarz z Andrychowa
Urodzony w 1956 r. w Andrychowie, syn rodowite-
go krakowianina, Tadeusza, który zaszczepił w nim 
miłość do szopek krakowskich. Od 20 lat regularnie 
wykonuje szopki krakowskie, które zawsze znajdu-
ją swojego odbiorcę. W 2020 i 2021 r. jego szopki 
zostały zakwalifikowane i wystawione podczas Kon-
kursu Szopek Krakowskich organizowanego przez 
Muzeum Miasta Krakowa. W wolnych chwilach ar-
tysta oddaje się swojej drugiej pasji, jaką jest węd-
kowanie...

Wstęp wolny. Zapraszamy!

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

Telefon: 33 875 12 25

Do 31 stycznia 2023 | Z TRZYDZIESTEJ STRONY 
PAMIĘTNIKA... 
Wystawa plakatów, zdjęć, prac plastycznych, doku-
mentów faktograficznych przedstawiających trzy-
dziestoletnią historię Konkursu Recytatorskiego Poezji 
Religijnej im. Jana Fujawy.
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki! 

10 grudnia (sobota) godz. 16.30
ROZSTRZYGNIĘCIE oraz KONCERT LAUREATÓW 
XXX KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI 
RELIGIJNEJ IM. JANA FUJAWY
W programie wieczoru: uroczyste rozdanie nagród  
i wyróżnień oraz prezentacja nagrodzonych recytacji. 
Ponadto uroczystość uświetni koncert zespołu DZIEŃ 
DOBRY z Bielska-Białej. Ta niezwykle energetyczna 
formacja muzyczna wystąpiła u boku gwiazd polskiej 
estrady, takich jak: Krystyna Prońko, Renata Przemyk, 
Gaba Kulka, Jacek Wójcicki, Zbigniew Wodecki, 
Tadeusz Woźniak, zespół „Anawa” i innych. Ich ta-
lent został także doceniony w telewizyjnym show 
„Must Be The Music”, gdzie prezentując autorskie 
utwory dotarli do półfinału, zyskując bardzo przy-
chylne opinie jury i publiczności. Podczas koncertu 
w Targanicach zespół zaprezentuje utwory z progra-
mu „Tyś jak skała” (program był z dużym sukcesem 
wykonywany m.in. podczas Małopolskich Dni Jana 
Pawła II), a całość dopełnią standardy poetyckie  
i autorskie piosenki zespołu. Zespół słynie ze znako-
mitego kontaktu z publicznością. 

Wstęp wolny. Zapraszamy!

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

Telefon: 33 875 27 45 

Do 31 stycznia 2023 | SEN, NIE SEN... 
Wystawa malarstwa Grażyny Jończy – malarki, którą 
interesuje barwa i ekspresja, a inspiracją jest przyroda 
i człowiek. Swoimi obrazami pragnie otwierać drogę 
widzowi do uwolnienia własnych emocji i wyobraźni. 
Ulubionymi technikami artystki są malarstwo akrylo-
we, pastel olejna, kolaż.
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

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

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

Do 15 stycznia 2023 | DOROCZNA POPLENEROWA 
WYSTAWA MALARSTWA, RZEŹBY, INTARSJI,  
FOTOGRAFII I HAFTU GRUPY TWÓRCÓW „MY”
Autorami prezentowanych prac są: Stefan Albiński, 
Kazimierz Bliźniak, Józef Chmielarczyk, Dorota Du-
banowicz, Grażyna Jończy, Kazimierz Jończy (1932- 
-2022), Barbara Kierczak, Krzysztof Kudłacik, Anna 
Malata, Anita Młodzik, Ewa Najbor, Lesław Najbor, 
Jerzy Panek, Ewa Partyka, Natalia Paw, Barbara Po-
tempa, Dawid Prus, Grażyna Szefer-Furczyk, Józef 
Trzaska.

Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

17 grudnia (sobota) godz. 17.00 
Miejska Orkiestra Dęta ANDROPOL Andrychów 
„NASTRAJAMY ŚWIĄTECZNIE” | KONCERT
Koncert promujący najnowszą płytę CD wydaną  
z okazji 100. rocznicy powstania andrychowskiej 
orkiestry. Na krążku „NASTRAJAMY ŚWIĄTECZNIE” 
znalazły się poruszające ludzkie serca nasze polskie 
kolędy i pastorałki oraz wiele znanych świątecznych 
utworów, które przyjemnie wprowadzą każdego słu-
chacza w ten wyjątkowy nastrój, jaki niosą ze sobą 
Święta Bożego Narodzenia... 
Wraz z 40-osobową orkiestrą pod dyrekcją Łukasza 
Zaborowskiego wystąpią solistki Ewa Walczak oraz 
Maria Walczak. 
Wstęp wolny. Zapraszamy!

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

Telefon: 33 432 26 12

Do 31 grudnia | POKONKURSOWA WYSTAWA 
PRAC LAUREATÓW VII KONKURSU MALARSTWA 
I RYSUNKU „PLAMĄ I KRESKĄ – W DŻUNGLI 
WYOBRAŹNI. LAS I JEGO OCZY”
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

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

Telefon: 33 875 47 29

17 grudnia (sobota) godz. 18.00
GALA LAUREATÓW III KONKURSU PLASTYCZNO-
-LITERACKIEGO „SŁÓWKO W RAMIE”
Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród 
i wyróżnień laureatom konkursu. Uroczystości towa-
rzyszyć będą występy artystyczne uczestników zajęć 
kulturalnych oraz wernisaż pokonkursowej wystawy 
prac laureatów pt. „PO DRUGIEJ STRONIE”.
Wstęp wolny. Zapraszamy! Wystawa potrwa do 26 lutego 
2023 r. (w godzinach otwarcia placówki). 

XIII ANDRYCHOWSKA WIGILIA | 11 grudnia 2022 (niedziela) godz. 10.00 – 15.00
Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak oraz Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie zapraszają na XIII Andrychowską Wigilię, 
która odbędzie się w niedzielę, 11 grudnia w Parku Miejskim (DZIEDZINIEC PAŁACU BOBROWSKICH, od strony ul. Krakowskiej). 
To już miejska tradycja. Kiedy zbliża się Boże Narodzenie pragniemy uprzyjemnić andrychowianom czas oczekiwania na te najpiękniejsze 
święta w roku. Wiele osób przyczynia się do uświetnienia przedświątecznego spotkania mieszkańców. Tak również jest tym razem, za co 
jesteśmy niezmiernie wdzięczni. W organizację naszej świątecznej inicjatywy włączają się lokalne firmy, instytucje i organizacje. Dołączcie 
do nas 11 grudnia i poczujcie magiczną atmosferę – będzie pięknie i smacznie! 
Będzie można posłuchać kolęd i bożonarodzeniowych życzeń, posmakować tradycyjnych potraw świątecznych przygotowanych przez  
lokalnych restauratorów i gospodynie, a także zdobyć „Choinkę na święta od mamNewsa.pl”! Koncerty, występy, świąteczny kiermasz, 
przejazdy magiczną kolejką, parada MotoMikołajów, pokazy wozów i sprzętu strażackiego i wiele innych atrakcji i niespodzianek przed nami.
W wigilijny nastrój zebranych wprowadzi koncert kolęd w wykonaniu zespołu DZIEŃ DOBRY z Bielska-Białej. Formacja wystąpi w składzie: 
Małgorzata Stachura – śpiew, bas akustyczny, Jan Stachura – gitara, Stanisław Joneczko – akordeon, Piotr Mirecki – śpiew, gitara, cajon, 
Krzysztof Maciejowski – śpiew, skrzypce. Podczas koncertu zespół zaprezentuje utwory z płyty kolędowej „Panu Naszemu Dzień Dobry”  
w autorskich aranżacjach akustyczno-folkowych. Będzie to niezapomniana muzyczna uczta połączona ze wspólnym kolędowaniem.
Na scenie Andrychowskiej Wigilii nie zabraknie również porywających świątecznych występów artystycznych w wykonaniu lokalnych 
zespołów muzycznych oraz dzieci i młodzieży z Gminy Andrychów. Tego dnia wystąpią: Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Andrychów”, 
Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” Andrychów, Andrychowska Kapela Podwórkowa, dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół 
(Przedszkole nr 1 w Andrychowie, Przedszkole nr 5 w Andrychowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie, Szkoła Podstawowa nr 4  
w Andrychowie, Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie, Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Brzezince), reprezentanci Ogniska 
Muzycznego Skylight Music oraz harcerze z Hufca ZHP Andrychów im. Szarych Szeregów. Zobaczymy również „Bitwę kolędniczą” – hap-
pening w wykonaniu uczniów ZDZ w Andrychowie.

Szczegółowy program wydarzenia oraz regulamin, określający zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas imprez plenerowo-rekreacyjnych organizowanych przez CKiW w Andrychowie znajdziecie na www.kultura.andrychow.eu 

Patronat honorowy: Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak  Organizator: Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie  Partner: Portal i Gazeta mamNewsa.pl  
 Patroni medialni: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie
Potrawy wigilijne przygotowują: CZARNY GROŃ – Restauracja Oberża  KOCIERZ Hotel & SPA  Restauracja NA STARYM TARTAKU  Restauracja BESKIDZKA  Restauracja ADRIA  
 Restauracja SAMI SWOI  Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie
Wigilię wspierają: Stanica Hucuł – Józef Brzazgacz  Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie  Urząd Miejski w Andrychowie  Straż Miejska w Andrychowie  Ochotnicza Straż Pożarna 
Andrychów  Klub motocyklowy Prospect Gremium MC Andrychów  Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie  Mini Zoo KUCYK w Inwałdzie  MANILA Alina Marczyńska

29 listopada 2022 roku w Wiejskim Domu Kultury w Sułkowicach-Łęgu odbył się XVII Gminny Konkurs Piosenki dla Przedszkolaka  
„Od Przedszkola do Idola – MÓJ PRZYJACIEL...”. Jury w składzie: Jerzy Górka (przewodniczący), Agnieszka Kołacz, Andrzej Wojtal, 
wysłuchało 39 uczestników i przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
I gr. wiekowa (3-4 latki): I MIEJSCE: Kornelia Gronczakiewicz (Sułkowice-Łęg); II MIEJSCE: Zuzanna Kryń (Inwałd); III MIEJSCE: Igor Śliwa 
(Andrychów); WYRÓŻNIENIA: Maksymilian Kudłacik, Barbara Gawron, Aleksandra Machander, Dagmara Gazda. 
II gr. wiekowa (5-6 latki): I MIEJSCE: Anna Zielińska (Andrychów); II MIEJSCA: Lena Rajda (Andrychów), Karolina Walczak (Inwałd), Emilia 
Kowalska (Sułkowice-Bolęcina); III MIEJSCA: Nikola Mrzygłód (Brzezinka), Wojciech Korzeniowski (Andrychów), Manuela Jębrzycka  
(Andrychów); WYRÓŻNIENIA: Antoni Zięba, Hanna Gryniak, Natalia Karecka, Jan Graca, Zofia Sanak, Hanna Kowalczyk.
Ponadto Jury postanowiło przyznać nagrodę GRAND PRIX dla najlepszej wokalistki Konkursu – Joanny Woźniakiewicz z Przedszkola 
w Sułkowicach-Łęgu.
Gratulujemy! Dziękujemy opiekunom i rodzicom za przygotowanie dzieciaków do tegorocznego Konkursu! Zapraszamy za rok!
Organizację Konkursu wsparli: Rada Rodziców oraz Dyrekcja ZSS w Sułkowicach-Łęgu, Klub Fitness iFitt, Resort MOLO oraz Hotel & SPA Czarny Groń

15 i 16 listopada 2022 roku w Wiejskim Domu Kultury w Inwałdzie odbył się VII KONKURS MALARSTWA I RYSUNKU „PLAMĄ I KRESKĄ  
– W DŻUNGLI WYOBRAŹNI. LAS I JEGO OCZY”. Jury w składzie: przewodnicząca Joanna Strzyżewska, Zbigniew Bury i Maciej  
Gwoździewicz – przyglądając się kilkugodzinnej pracy uczestników, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
I gr. wiekowa (7-9 lat): I MIEJSCA: Nina Adamek (Inwałd), Alicja Chmiel (Sułkowice-Bolęcina); II MIEJSCA: Wiktoria Stelmachowicz  
(Mucharz), Emily Hoffman (Inwałd); III MIEJSCA:  Nadia Hada (Mucharz), Leon Basta (Wadowice), Jan Drąg (Andrychów); WYRÓŻNIENIA: 
Patryk Mydlarz, Aniela Pawlik, Hanna Rymarczyk, Paulina Słupska, Łucja Jończy.
II gr. wiekowa (10-12 lat): I MIEJSCA: Szymon Kadela (Mucharz), Sophia Ince (Andrychów), Nina Graca (Wadowice); II MIEJSCA:  
Emilia Drabczyk (Inwałd), Hanna Piotrowska (Andrychów), Lilianna Majewska (Inwałd); III MIEJSCE: Anastazja Szydłowska (Brzezinka); 
WYRÓŻNIENIA: Kinga Fila, Maja Brońka, Gabriela Szatan, Lila Stuglik, Maja Borgosz.
III gr. wiekowa (13-15 lat): I MIEJSCE: Gabriela Janik (Wadowice); II MIEJSCA: Weronika Martin-Głazowska (Andrychów), Kinga  
Komendera (Andrychów), Karolina Chrapkiewicz (Andrychów); III MIEJSCA: Aneta Hojny (Andrychów), Daria Ogórek (Andrychów), 
Piotr Szatan (Andrychów), Małgorzata Przystał (Wadowice); WYRÓŻNIENIA: Malwina Leśniak, Nadia Kyś, Tobiasz Kubica, Anna Czerwik, 
Zofia Reciak. 
IV gr. wiekowa (16-19 lat): I MIEJSCE: Magdalena Napora (Andrychów); II MIEJSCE: Oliwia Korzonkiewicz (Andrychów);  
III MIEJSCE: Weronika Gajos (Wadowice); WYRÓŻNIENIA: Olga Rzemieniec, Amelia Sitarz.
Ponadto, decyzją Jury, GRAND PRIX Konkursu zdobyła JULIA LACHENDRO ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie.
Gratulujemy! Jury dziękuje za zaangażowanie dzieci i młodzieży podczas wykonywania prac plastycznych, które powstały z wielką 
pasją i są dowodem ogromnej wrażliwości i wyobraźni, a także podkreśla wysoki poziom tegorocznego konkursu!
Organizację konkursu wsparli: Sołtys wsi Inwałd wraz z Radą Sołecką, Klub Fitness iFitt oraz Resort MOLO

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie Wam spokój i radość.

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia
żyje własnym pięknem a Nowy 2023 Rok
obdaruje Was pomyślnością i szczęściem...
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Nowiny Andrychowskie
grudzień 2022

lne konkursy POZNAJCIE LAUREATÓW*

GRUDZIEŃ 2022 / STYCZEŃ 2023lny rozkład jazdy

WSTĘP WOLNY 

Zapraszamy!

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

GRAND PRIX KONKURSU – JULIA LACHENDRO

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!

16 grudnia (piątek) godz. 16.30  
ZAWIESZONE U POWAŁY
Warsztaty dla młodzieży i dorosłych, podczas których 
stworzymy przestrzenne konstrukcje inspirowane  
ludowymi pająkami. Prowadzenie: Joanna Amrozi.
Koszt: 15 zł. Ilość miejsc ograniczona.

19 grudnia (poniedziałek) godz. 13.30 
ZWYCZAJNE TRADYCJE I NIEZWYKŁE OZDOBY
Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, podczas 
których poznamy dawne zwyczaje i tradycje związane 
z obchodami świąt Bożego Narodzenia i stworzymy 
świąteczne ozdoby inspirowane ludowym rękodzie-
łem. Prowadzenie: Joanna Amrozi.
Warsztaty bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.

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

Telefon: 33 870 13 64

9 grudnia (piątek) godz. 16.30 
ŚWIĘTA W PRZEŚWICIE
Warsztaty rękodzieła dla młodzieży i dorosłych, 
podczas których będziemy tworzyć ozdoby świą-
teczne z akrylowych bombek, gipury i koralików. 
Prowadzenie: Sabina Gibas.
Koszt: 25 zł. Ilość miejsc ograniczona.

14 grudnia (środa) godz. 15.00 
PATYCZKOWE CUDA
Warsztaty rękodzieła dla dzieci i młodzieży, podczas 
których będziemy tworzyć ozdoby choinkowe z drew-
nianych patyczków. Prowadzenie: Joanna Amrozi, 
Sabina Gibas.
Warsztaty bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.

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

Do 15 stycznia 2023 (w godz. 8.00 – 15.00)
SZOPKA KRAKOWSKA
Andrzej Kosek – krakowski szopkarz z Andrychowa
Urodzony w 1956 r. w Andrychowie, syn rodowite-
go krakowianina, Tadeusza, który zaszczepił w nim 
miłość do szopek krakowskich. Od 20 lat regularnie 
wykonuje szopki krakowskie, które zawsze znajdu-
ją swojego odbiorcę. W 2020 i 2021 r. jego szopki 
zostały zakwalifikowane i wystawione podczas Kon-
kursu Szopek Krakowskich organizowanego przez 
Muzeum Miasta Krakowa. W wolnych chwilach ar-
tysta oddaje się swojej drugiej pasji, jaką jest węd-
kowanie...

Wstęp wolny. Zapraszamy!

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

Telefon: 33 875 12 25

Do 31 stycznia 2023 | Z TRZYDZIESTEJ STRONY 
PAMIĘTNIKA... 
Wystawa plakatów, zdjęć, prac plastycznych, doku-
mentów faktograficznych przedstawiających trzy-
dziestoletnią historię Konkursu Recytatorskiego Poezji 
Religijnej im. Jana Fujawy.
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki! 

10 grudnia (sobota) godz. 16.30
ROZSTRZYGNIĘCIE oraz KONCERT LAUREATÓW 
XXX KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI 
RELIGIJNEJ IM. JANA FUJAWY
W programie wieczoru: uroczyste rozdanie nagród  
i wyróżnień oraz prezentacja nagrodzonych recytacji. 
Ponadto uroczystość uświetni koncert zespołu DZIEŃ 
DOBRY z Bielska-Białej. Ta niezwykle energetyczna 
formacja muzyczna wystąpiła u boku gwiazd polskiej 
estrady, takich jak: Krystyna Prońko, Renata Przemyk, 
Gaba Kulka, Jacek Wójcicki, Zbigniew Wodecki, 
Tadeusz Woźniak, zespół „Anawa” i innych. Ich ta-
lent został także doceniony w telewizyjnym show 
„Must Be The Music”, gdzie prezentując autorskie 
utwory dotarli do półfinału, zyskując bardzo przy-
chylne opinie jury i publiczności. Podczas koncertu 
w Targanicach zespół zaprezentuje utwory z progra-
mu „Tyś jak skała” (program był z dużym sukcesem 
wykonywany m.in. podczas Małopolskich Dni Jana 
Pawła II), a całość dopełnią standardy poetyckie  
i autorskie piosenki zespołu. Zespół słynie ze znako-
mitego kontaktu z publicznością. 

Wstęp wolny. Zapraszamy!

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

Telefon: 33 875 27 45 

Do 31 stycznia 2023 | SEN, NIE SEN... 
Wystawa malarstwa Grażyny Jończy – malarki, którą 
interesuje barwa i ekspresja, a inspiracją jest przyroda 
i człowiek. Swoimi obrazami pragnie otwierać drogę 
widzowi do uwolnienia własnych emocji i wyobraźni. 
Ulubionymi technikami artystki są malarstwo akrylo-
we, pastel olejna, kolaż.
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

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

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

Do 15 stycznia 2023 | DOROCZNA POPLENEROWA 
WYSTAWA MALARSTWA, RZEŹBY, INTARSJI,  
FOTOGRAFII I HAFTU GRUPY TWÓRCÓW „MY”
Autorami prezentowanych prac są: Stefan Albiński, 
Kazimierz Bliźniak, Józef Chmielarczyk, Dorota Du-
banowicz, Grażyna Jończy, Kazimierz Jończy (1932- 
-2022), Barbara Kierczak, Krzysztof Kudłacik, Anna 
Malata, Anita Młodzik, Ewa Najbor, Lesław Najbor, 
Jerzy Panek, Ewa Partyka, Natalia Paw, Barbara Po-
tempa, Dawid Prus, Grażyna Szefer-Furczyk, Józef 
Trzaska.

Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

17 grudnia (sobota) godz. 17.00 
Miejska Orkiestra Dęta ANDROPOL Andrychów 
„NASTRAJAMY ŚWIĄTECZNIE” | KONCERT
Koncert promujący najnowszą płytę CD wydaną  
z okazji 100. rocznicy powstania andrychowskiej 
orkiestry. Na krążku „NASTRAJAMY ŚWIĄTECZNIE” 
znalazły się poruszające ludzkie serca nasze polskie 
kolędy i pastorałki oraz wiele znanych świątecznych 
utworów, które przyjemnie wprowadzą każdego słu-
chacza w ten wyjątkowy nastrój, jaki niosą ze sobą 
Święta Bożego Narodzenia... 
Wraz z 40-osobową orkiestrą pod dyrekcją Łukasza 
Zaborowskiego wystąpią solistki Ewa Walczak oraz 
Maria Walczak. 
Wstęp wolny. Zapraszamy!

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

Telefon: 33 432 26 12

Do 31 grudnia | POKONKURSOWA WYSTAWA 
PRAC LAUREATÓW VII KONKURSU MALARSTWA 
I RYSUNKU „PLAMĄ I KRESKĄ – W DŻUNGLI 
WYOBRAŹNI. LAS I JEGO OCZY”
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

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

Telefon: 33 875 47 29

17 grudnia (sobota) godz. 18.00
GALA LAUREATÓW III KONKURSU PLASTYCZNO-
-LITERACKIEGO „SŁÓWKO W RAMIE”
Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród 
i wyróżnień laureatom konkursu. Uroczystości towa-
rzyszyć będą występy artystyczne uczestników zajęć 
kulturalnych oraz wernisaż pokonkursowej wystawy 
prac laureatów pt. „PO DRUGIEJ STRONIE”.
Wstęp wolny. Zapraszamy! Wystawa potrwa do 26 lutego 
2023 r. (w godzinach otwarcia placówki). 

XIII ANDRYCHOWSKA WIGILIA | 11 grudnia 2022 (niedziela) godz. 10.00 – 15.00
Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak oraz Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie zapraszają na XIII Andrychowską Wigilię, 
która odbędzie się w niedzielę, 11 grudnia w Parku Miejskim (DZIEDZINIEC PAŁACU BOBROWSKICH, od strony ul. Krakowskiej). 
To już miejska tradycja. Kiedy zbliża się Boże Narodzenie pragniemy uprzyjemnić andrychowianom czas oczekiwania na te najpiękniejsze 
święta w roku. Wiele osób przyczynia się do uświetnienia przedświątecznego spotkania mieszkańców. Tak również jest tym razem, za co 
jesteśmy niezmiernie wdzięczni. W organizację naszej świątecznej inicjatywy włączają się lokalne firmy, instytucje i organizacje. Dołączcie 
do nas 11 grudnia i poczujcie magiczną atmosferę – będzie pięknie i smacznie! 
Będzie można posłuchać kolęd i bożonarodzeniowych życzeń, posmakować tradycyjnych potraw świątecznych przygotowanych przez  
lokalnych restauratorów i gospodynie, a także zdobyć „Choinkę na święta od mamNewsa.pl”! Koncerty, występy, świąteczny kiermasz, 
przejazdy magiczną kolejką, parada MotoMikołajów, pokazy wozów i sprzętu strażackiego i wiele innych atrakcji i niespodzianek przed nami.
W wigilijny nastrój zebranych wprowadzi koncert kolęd w wykonaniu zespołu DZIEŃ DOBRY z Bielska-Białej. Formacja wystąpi w składzie: 
Małgorzata Stachura – śpiew, bas akustyczny, Jan Stachura – gitara, Stanisław Joneczko – akordeon, Piotr Mirecki – śpiew, gitara, cajon, 
Krzysztof Maciejowski – śpiew, skrzypce. Podczas koncertu zespół zaprezentuje utwory z płyty kolędowej „Panu Naszemu Dzień Dobry”  
w autorskich aranżacjach akustyczno-folkowych. Będzie to niezapomniana muzyczna uczta połączona ze wspólnym kolędowaniem.
Na scenie Andrychowskiej Wigilii nie zabraknie również porywających świątecznych występów artystycznych w wykonaniu lokalnych 
zespołów muzycznych oraz dzieci i młodzieży z Gminy Andrychów. Tego dnia wystąpią: Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Andrychów”, 
Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” Andrychów, Andrychowska Kapela Podwórkowa, dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół 
(Przedszkole nr 1 w Andrychowie, Przedszkole nr 5 w Andrychowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie, Szkoła Podstawowa nr 4  
w Andrychowie, Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie, Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Brzezince), reprezentanci Ogniska 
Muzycznego Skylight Music oraz harcerze z Hufca ZHP Andrychów im. Szarych Szeregów. Zobaczymy również „Bitwę kolędniczą” – hap-
pening w wykonaniu uczniów ZDZ w Andrychowie.

Szczegółowy program wydarzenia oraz regulamin, określający zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas imprez plenerowo-rekreacyjnych organizowanych przez CKiW w Andrychowie znajdziecie na www.kultura.andrychow.eu 

Patronat honorowy: Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak  Organizator: Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie  Partner: Portal i Gazeta mamNewsa.pl  
 Patroni medialni: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie
Potrawy wigilijne przygotowują: CZARNY GROŃ – Restauracja Oberża  KOCIERZ Hotel & SPA  Restauracja NA STARYM TARTAKU  Restauracja BESKIDZKA  Restauracja ADRIA  
 Restauracja SAMI SWOI  Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie
Wigilię wspierają: Stanica Hucuł – Józef Brzazgacz  Parafia pw. św. Macieja w Andrychowie  Urząd Miejski w Andrychowie  Straż Miejska w Andrychowie  Ochotnicza Straż Pożarna 
Andrychów  Klub motocyklowy Prospect Gremium MC Andrychów  Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie  Mini Zoo KUCYK w Inwałdzie  MANILA Alina Marczyńska

29 listopada 2022 roku w Wiejskim Domu Kultury w Sułkowicach-Łęgu odbył się XVII Gminny Konkurs Piosenki dla Przedszkolaka  
„Od Przedszkola do Idola – MÓJ PRZYJACIEL...”. Jury w składzie: Jerzy Górka (przewodniczący), Agnieszka Kołacz, Andrzej Wojtal, 
wysłuchało 39 uczestników i przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
I gr. wiekowa (3-4 latki): I MIEJSCE: Kornelia Gronczakiewicz (Sułkowice-Łęg); II MIEJSCE: Zuzanna Kryń (Inwałd); III MIEJSCE: Igor Śliwa 
(Andrychów); WYRÓŻNIENIA: Maksymilian Kudłacik, Barbara Gawron, Aleksandra Machander, Dagmara Gazda. 
II gr. wiekowa (5-6 latki): I MIEJSCE: Anna Zielińska (Andrychów); II MIEJSCA: Lena Rajda (Andrychów), Karolina Walczak (Inwałd), Emilia 
Kowalska (Sułkowice-Bolęcina); III MIEJSCA: Nikola Mrzygłód (Brzezinka), Wojciech Korzeniowski (Andrychów), Manuela Jębrzycka  
(Andrychów); WYRÓŻNIENIA: Antoni Zięba, Hanna Gryniak, Natalia Karecka, Jan Graca, Zofia Sanak, Hanna Kowalczyk.
Ponadto Jury postanowiło przyznać nagrodę GRAND PRIX dla najlepszej wokalistki Konkursu – Joanny Woźniakiewicz z Przedszkola 
w Sułkowicach-Łęgu.
Gratulujemy! Dziękujemy opiekunom i rodzicom za przygotowanie dzieciaków do tegorocznego Konkursu! Zapraszamy za rok!
Organizację Konkursu wsparli: Rada Rodziców oraz Dyrekcja ZSS w Sułkowicach-Łęgu, Klub Fitness iFitt, Resort MOLO oraz Hotel & SPA Czarny Groń

15 i 16 listopada 2022 roku w Wiejskim Domu Kultury w Inwałdzie odbył się VII KONKURS MALARSTWA I RYSUNKU „PLAMĄ I KRESKĄ  
– W DŻUNGLI WYOBRAŹNI. LAS I JEGO OCZY”. Jury w składzie: przewodnicząca Joanna Strzyżewska, Zbigniew Bury i Maciej  
Gwoździewicz – przyglądając się kilkugodzinnej pracy uczestników, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
I gr. wiekowa (7-9 lat): I MIEJSCA: Nina Adamek (Inwałd), Alicja Chmiel (Sułkowice-Bolęcina); II MIEJSCA: Wiktoria Stelmachowicz  
(Mucharz), Emily Hoffman (Inwałd); III MIEJSCA:  Nadia Hada (Mucharz), Leon Basta (Wadowice), Jan Drąg (Andrychów); WYRÓŻNIENIA: 
Patryk Mydlarz, Aniela Pawlik, Hanna Rymarczyk, Paulina Słupska, Łucja Jończy.
II gr. wiekowa (10-12 lat): I MIEJSCA: Szymon Kadela (Mucharz), Sophia Ince (Andrychów), Nina Graca (Wadowice); II MIEJSCA:  
Emilia Drabczyk (Inwałd), Hanna Piotrowska (Andrychów), Lilianna Majewska (Inwałd); III MIEJSCE: Anastazja Szydłowska (Brzezinka); 
WYRÓŻNIENIA: Kinga Fila, Maja Brońka, Gabriela Szatan, Lila Stuglik, Maja Borgosz.
III gr. wiekowa (13-15 lat): I MIEJSCE: Gabriela Janik (Wadowice); II MIEJSCA: Weronika Martin-Głazowska (Andrychów), Kinga  
Komendera (Andrychów), Karolina Chrapkiewicz (Andrychów); III MIEJSCA: Aneta Hojny (Andrychów), Daria Ogórek (Andrychów), 
Piotr Szatan (Andrychów), Małgorzata Przystał (Wadowice); WYRÓŻNIENIA: Malwina Leśniak, Nadia Kyś, Tobiasz Kubica, Anna Czerwik, 
Zofia Reciak. 
IV gr. wiekowa (16-19 lat): I MIEJSCE: Magdalena Napora (Andrychów); II MIEJSCE: Oliwia Korzonkiewicz (Andrychów);  
III MIEJSCE: Weronika Gajos (Wadowice); WYRÓŻNIENIA: Olga Rzemieniec, Amelia Sitarz.
Ponadto, decyzją Jury, GRAND PRIX Konkursu zdobyła JULIA LACHENDRO ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie.
Gratulujemy! Jury dziękuje za zaangażowanie dzieci i młodzieży podczas wykonywania prac plastycznych, które powstały z wielką 
pasją i są dowodem ogromnej wrażliwości i wyobraźni, a także podkreśla wysoki poziom tegorocznego konkursu!
Organizację konkursu wsparli: Sołtys wsi Inwałd wraz z Radą Sołecką, Klub Fitness iFitt oraz Resort MOLO
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Przypomnijmy odrobinę historii. Ludowy 
Zespół Pieśni i Tańca „Andrychów” powstał  
w 1997 roku z inicjatywy Zofii Wanat i począt-
kowo reprezentował go tylko zespół dziecię-
cy. Działał przy Szkole Podstawowej Nr 4, ale  
z czasem tworzył się również skład grupy 
dorosłej. Potem kolejno dołączali do niej klu-
czowi dla zespołu twórcy: Leon Majkut – kie-
rownik muzyczny, choreograf Urszula Wi-
śniowska, Anna Maria Badowska pieśniarka  
i kronikarka zespołu, a także nieoceniona et-
nografka Małgorzata Kiereś.  
Dzisiaj Zespół Pieśni i Tańca „Andrychów” 
działa przy Centrum Kultury i Wypoczynku 
w Andrychowie pod opieką Agnieszki Ko-
łacz – instruktorki CKiW i członkini zespołu. 
Muzycy i tancerze „Andrychowa” – a jest ich 
obecnie 60 – prezentują muzykę, tańce i oby-
czaje krakowiaków zachodnich, a także kultu-
rę ludową pogranicza małopolsko-śląskiego.  
I to właśnie w doborze repertuaru i jego folklo-
rystycznej dokładności od lat pomaga zespo-
łowi dr. Małgorzata Kiereś, znany i ceniony 
etnograf i współtwórczyni Festiwalu Kultury 
Beskidzkiej. 
Przez ćwierć wieku występów „Andrycho-
wianie” zdobyli wiele nagród i niejednokrot-
nie były to pierwsze nagrody, jak np. na Ogól-
nopolskich Przeglądach Kolęd i Pastorałek. 
Teraz doszła do tego Nagroda im. Władysła-
wa Orkana.
1 grudnia – o czym już pisaliśmy na naszych 
łamach – odbył się urodzinowy koncert. 
Uświetniły go występy zespołów ludowych 
nie tylko z Andrychowa. Nie zabrakło waż-
nych gości, gratulacji, nagród i prezentów. 
I oczywiście urodzinowego tortu. Jubileusz 
„Andrychowa” przygotowano w Miejskim 
Domu Kultury. I to właśnie wówczas posy-
pały się pierwsze dowody uznania dla pracy 
członków zespołu: kierownikowi muzyczne-
mu zespołu Leonowi Majkutowi wręczono 
odznakę honorową Zasłużony dla Kultury 
Polskiej. Przyznał mu ją Minister Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego, a wręczyli bur-
mistrz Tomaz Żak i poseł Marek Polak. 
We wspomnianej urodzinowej gali wzięły 
udział zaprzyjaźnione zespoły z wielu miej-
scowości – Zespół Pieśni i Tańca Rodlania  
z Zakrzewa oraz Zespół Regionalny Ziemia 
Suska z Suchej Beskidzkiej. Ale nie zabrakło 
też gości z Kęt, Osieka, Bestwiny i muzyków 
z Orkiestry „Andropol”. 
W Radiu Andrychów członkowie zespo-
łu bywają częstymi gośćmi, więc na stronie 
radiowej można znaleźć nagrane audycje  
i rozmowy z twórcami „Andrychowa”.           

n Fot. Marek Nycz

Jubileusz i nagroda Zespołu „Andrychów”
Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Andrychów” w swoim jubileuszowym roku 25-lecia istnienia został laureatem 
Nagrody im. Władysława Orkana. Nagrodę przyznaje Zarząd Województwa Małopolskiego dla osób i zespołów 
zasłużonych w propagowaniu idei regionalizmu. 
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Jak wynika ze statystyk Polskiego Związ-
ku Piłki Siatkowej, Władysław Kustra 
reprezentował nasz kraj 111 razy. Był 
brązowym medalistą Mistrzostw Europy 
juniorów oraz trzykrotnie wicemistrzem 
naszego kontynentu seniorów. Był po-
czątkowo zawodnikiem AZS-u Czę-
stochowa, potem Beskidu, a karierę za-
wodniczą kończył w Portugalii, gdzie 
został trenerem. Od czterech lat zmagał 
się z ciężka chorobą.

Odszedł Władysław Kustra
W wieku 67 lat zmarł w Portugalii Władysław Kustra. Był wybitnym siatkarzem, reprezentantem Polski, olimpij-
czykiem. Przez trzy sezony, po igrzyskach w Moskwie, występował w barwach Beskidu Andrychów.

 

 W Krakowie 17XI 2022

odszedł na zawsze w wieku 76 lat

Grzegorz Chmielewski
znakomity dziennikarz 

Zmarły był wypróbowanym przyjacielem WSW  
Andoria, o której przygotował wiele tekstów  
do prasy motoryzacyjnej i do Radia Kraków

O krótkie wspomnienie o znanym siatkarzu poprosiliśmy jego kolegę z boiska – Grzegorza Gacka.
Powiedział on nam m.in.: - Władek Kustra przyszedł do nas, o ile dobrze pamiętam, to był rok 1980 albo 
1981. Grał z nami trzy sezony. Przyszedł po olimpiadzie w Moskwie. Naszym trenerem w Beskidzie był Jan 
Tomiczek. Władek grał na pozycji środkowego i przyjmującego, bo wtedy to była inna siatkówka, bardziej 
uniwersalna. Grało się na dwóch rozgrywających. Dla Beskidu to było spore wyzwanie, bo Władek jako 
reprezentant Polski prezentował  wysoką klasę krajową a nawet międzynarodową. Pokładano w nim duże 
nadzieje. W sumie w następnym sezonie jak do nas przyszedł, a drużynę przejął Wiktor Krebok, to zajęliśmy 
IV miejsce w Polsce, najwyższe w historii. Mieliśmy mocny skład. Władek był bardzo skoczny, w naszej 
drużynie miał najwyższy wyskok i przy tym też zasięg.

jd
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Koło Gospodyń Wiejskich z Roczyn zdobyło w tym roku Grand Prix 23. Konkursu Potraw Regionalnych „Stół Wi-
gilijny”. Konkurs, który zgromadził kilkanaście zespołów gospodyń i wielu gości odbył się w Park Hotelu Łysoń 
w Inwałdzie. Były występy Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Andrychów”, prezenty dla laureatów, moc życzeń 
świątecznych i degustacja wspaniałych potraw.

Organizatorem 23 Konkursu Potraw Regionalnych „Stół Wigilijny” 
jak co roku było Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich z Andrycho-
wa, a imprezę poprowadziła jego Prezeska Czesława Wojewodzic. 
Nie zabrakło zacnych gości, byli posłowie Marek Polak i Marek Sowa,  
a także senator Andrzej Pająk, ale nie zbrakło samorządowców. An-
drychów reprezentowali: Burmistrz Tomasz Żak i dwaj jego zastępcy 
– Mirosław Wasztyl i Wojciech Polak oraz Sekretarz Gminy Grażyna 
Łoboda. Przybyli też radni Gminy Andrychów z Romanem Babskim, 
przewodniczącym Rady Miejskiej i radni powiatowi, a także repre-
zentanci wojewody i starostwa. Jak co roku gościem „Stołu Wigili-
jengo” był także były wojewoda małopolski Jerzy Miller, wieloletni 
przyjaciel Stowarzyszenia.

Jeszcze przed konkursem i ogłoszeniem jego wyników pani Czesława 
Wojewodzic wręczyła Cechowi Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczo-
ści tytuł Honorowego Członka SGW Andrychów. W imieniu cechu 
tytuł ten odebrał jego prezes Daniel Trojak, który serdecznie podzię-
kował pani prezes i przypomniał, że jego organizacja od lat jest wier-
nym przyjacielem Stowarzyszenia.

W przerwach pomiędzy konkursowymi zmaganiami, przemówie-
niami i degustacjami spotkanie uświetniały występy taneczne i kolę-
dy wykonywane przez Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Andrychów”. 
Było też wspólne strojenie świątecznej choinki.

Tekst i foto: Marek Nycz

Stół Wigilijny 2022
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Wyniki konkursów
Grand Prix zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich Roczyny

I Miejsce

Gospodynie z Gierałtowiczek

Koła Gospodyń Wiejskich: Sułkowice-Łęg, Świnna Poręba,  
Targanice Dolne, Targanice Górne

II Miejsce

Koła Gospodyń Wiejskich: Andrychów, Głębowice, Sułkowice-  
Bolęcina, Rzyki, Zagórnik oraz Gospodynie z Frydrychowic  

i Gospodynie z Nidku

Konkurs Stroików na święta Bożego Narodzenia

I Miejsce

Koła Gospdyń Wiejskich: Roczyny, Sułkowice-Bolęcina,  
Sułkowice Łęg, Świnna Poręba, Brzezinka Dolna i Targanice

II Miesce

Koła Gospodyń Wiejsckich: Głębowice i Rzyki  
oraz Gospodynie z Gierałtowiczek i z Inwałdu

III Miejsce

Gospodynie z Frydrychowic i Nidku oraz KGW Targanic Dolnych  
i KGW Zagórnika

Konkurs Ozdób Choinkowych

I Miejsce

Koła Gospodyń Wiejskich: Roczyny, Sułkowice-Bolęcina,  
Sułkowice-Łęg, Zagórnik, Świnna Poręba  

oraz Gospodynie z Frydrychowic i Gospodynie z Gierałtowiczek

II Miejsce

Koła Gospodyń Wiejskich z Brzezinki Dolnej,  
Rzyk i Targanic Dolnych

III Miejsce

Koła Gospodyń: Głęboiwce i Targanice oraz Gospodynie  
z Nidku i Gospodynie z Inwałdu

Konkurs Nalewek

I Miejsce

KGW Rzyki

II Miejsce

KGW Głębowice i KGW Sułkowice-Łęg

III Miejsce

KGW Nidek i KGW Inwałd
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Odporność
Niska temperatura sprzyja namnażaniu się bakterii i wirusów. Tylko 
odpowiednio przygotowany organizm może się bronić przed częstymi 
infekcjami. Dlatego właśnie musimy pamiętać, że aktywność fizyczna 
w wodzie jak również poprawne saunowanie bardzo wzmacniają na-
szą odporność.
Forma
Każda aktywność fizyczna wymaga powtarzalności. Ważne jest, aby 
zachować regularne treningi przez cały rok. Jeśli zatrzymamy się na 
kilka zimowych miesięcy to wiele naszych postępów zniknie.
Relaks
Pływanie doskonale odpręża i rozluźnia nasze ciało. Dzięki temu stres 
i napięcie znika. „Ciepłolubni” klienci mogą skorzystać z saun. Zwo-
lenników poprawnego sanowania  zapraszamy w każdą środę na aro-
materapeutyczne seanse saunowe, które doskonale podnoszą poziom 
naszego zdrowia fizycznego, jak i psychicznego.
Zrzucanie zimowych kilogramów
Zima to pora roku, która dla wielu osób jest czasem obniżonej  aktyw-
ności fizycznej, a jednocześnie większego zapotrzebowania energe-
tycznego. Niestety sprzyja to pojawieniu się kilku nadprogramowych 
kilogramów. Wizyta na basenie to świetny sposób na wypracowanie 
i utrzymanie poprawnej sylwetki. W wodzie ciało jest lżejsze i moż-
na wykonywać ruchy, które w naturalnym środowisku przychodzą 
nam z trudem. Takie ćwiczenia wymagają większych nakładów ener-
gii i mocniejszej pracy mięśni. To powoduje, że w organizmie nasilają 
się przemiany metaboliczne. Co więcej, pływanie usprawnia krążenie 
krwi i pomaga pozbyć się podskórnej tkanki tłuszczowej.

Basen z dzieckiem zimą
Wiele osób zastanawia się czy basen zimą dla dziecka jest dobrym 
rozwiązaniem. Pływanie bardzo rozwija dziecko pod kątem fizycz-
nym i motorycznym, a także wpływa na zachowanie prawidłowej 
postawy ciała. W zimie nie ma tak wielu sposobów na aktywność fi-
zyczną jak latem dlatego basen to świetna forma spędzenia wolnego 
czasu. Regularne pływanie kształtuje zmysł równowagi, reguluje na-
pięcia mięśniowe w organizmie oraz wzmacnia odporność.
Basen w zimie to szereg korzyści dla Waszego zdrowia. Wam po-
zostaje zapoznać się z naszą ofertą na stronie www.moskit-andry-
chow.eu. Widzimy się na Krytym Basenie w Andrychowie!
Podziękowanie dla firmy LORIN – producenta strojów kąpielowych 
za współpracę w realizacji sesji zdjęciowej na Krytym Basenie w An-
drychowie.

Źródło: MOSKiT Andrychów

Czy warto chodzić na basen w zimie?
Przyjęło się, że najlepszą porą roku na wizyty na basenie jest sezon letni. A zatem, czy warto chodzić na basen 
w zimie? Oto szereg korzyści, które niesie ze sobą wizyta na Krytym Basenie w Andrychowie!

Nie sposób napisać optymistyczny felieton na koniec tego roku, choć-
by jak bardzo się tego chciało. No bo proszę: niewygasająca epidemia 
Covid 19, trwająca ponad 9 miesięcy wojna po bandyckiej napaści 
Rosji na Ukrainę i wreszcie nie pozostająca bez związku z tą wojną 
inflacja, dotycząca szczególnie cen energii. Dobijający psychicznie 
był incydent we wsi  Przewodów, w pobliżu ukraińskiej granicy, 
gdy nadlatująca ze wschodu rakieta zabiła dwóch Polaków. Incydent 
ten uświadomił, że wojna jest naprawdę blisko. Tymczasem Polska, 
a właściwie jej rząd, rezygnuje z oferowanych nam przez Niemcy 
rakiet Patriot, które pomogłyby strzec nieba na wschodniej granicy. 
Niezrozumiała dla mnie jest także opieszałość w sięganiu po miliardy 
euro z Krajowego Planu Odbudowy. Przecież te pieniądze byłyby po-
mocne w walce z inflacją
A w dodatku Medonet donosi, że żyjemy najkrócej w Unii Europejskiej, 
że statystyczny Polak umiera w wieku 77 lat i co gorsze ten wiek ostatnio  
się skrócił. Do tego dochodzą pesymistyczne komunikaty ekologów, do-
tyczące stanu naszej planety, a szczególnie ocieplania się klimatu.
Wracając na nasze, andrychowskie podwórko, trzeba stwierdzić, że 
kiepską informacją jest także ta, która dotyczy podniesienia podatków 
od nieruchomości. Niestety podwyżka ta okazała się niezbędna dla 
ratowania budżetu Gminy.
Ponieważ z natury jestem optymistą, chcę i muszę wierzyć, że nad-
chodzący rok 2023 będzie choć trochę lepszy. I tego się trzymajmy!

Andrzej Fryś

Andrychowskim okiem

Dziś raczej niewesoło

Zobaczyliśmy Stare Miasto, Pałac w Wilanowie, Łazienki Królewskie 
i Muzeum Warszawy. Wykonywaliśmy też różne, niezwykle ciekawe 
doświadczenia w Centrum Nauki Kopernik. W drodze powrotnej od-
wiedziliśmy zabytkowe Powązki oraz Jasną Górę. 
Do Warszawy mogliśmy pojechać dzięki udziałowi w programie Po-
znaj Polskę realizowanym przez MENiS. 

Źródło: OSW w Kaczynie

Po raz pierwszy w Warszawie
Spełniło się marzenie uczniów Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Kaczynie. Pojechaliśmy na trzydniową 
wycieczkę do naszej stolicy.
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Miejsce pochówku Wacława Damskiego 
na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, 
fot. D. Rusin.

Wacław Jan Damski urodził się w roku 1857 1 
 w Wieprzu. Jego rodzicami byli Franciszek 
i Anastazja Damscy, ojciec dość szybko osie-
rocił młodego Wacława. W 1867 r. chłopiec 
rozpoczął naukę w Gimnazjum św. Anny 
w Krakowie, a po zdaniu matury dostał się 
na studia lekarskie w Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W listopadzie 
1882 r. został przewodniczącym Towarzy-
stwa Wzajemnej Pomocy uczniów UJ na rok 
1882/1883. W 1884 r. uzyskał tytuł doktora 
medycyny ogólnej.

Na początku lat 90. XIX w. Wacław Damski 
przeniósł się do Jaworzna. W 1893 r. rozpo-
czął pracę lekarza w Gwarectwie Jaworznic-
kim. Musiał cieszyć się dobrą opinią, skoro 
8 marca 1896 r. zdecydowano, że to właśnie 
on zostanie prezesem tamtejszego gniazda 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. 

Funkcję tę sprawował do 1903 r. Z kolei 
w 1906 r. zasiadł jako asesor w radzie miasta 
Jaworzna.
Jeszcze w tym samym roku doktor Damski 
przeniósł się do Krakowa, nie oznaczało to 
jednak zerwania związków z Jaworznem. 
W 1907 r. występował bowiem jako kandy-
dat do mandatu poselskiego Rady Państwa 
z okręgu nr 35, obejmującego Jaworzno, 
Chrzanów, Krzeszowice i Liszki.  1910 r. 
był natomiast członkiem komitetu II Zjazdu 
Polskich Górników i Hutników we Lwowie 
jako lekarz górniczy, a zarazem prezes Sto-
warzyszenia Górniczego Okręgu Krakow-
skiego w Jaworznie.
W 1908 r. dr Damski został wybrany na se-
kretarza stałego Towarzystwa Lekarskiego 
Krakowskiego oraz wiceprezesa Zachodnio-
-Galicyjskiej Izby Lekarskiej, której siedziba 
znajdowała się w Domu Towarzystwa Le-
karskiego przy ul. Radziwiłłowskiej 4 w Kra-
kowie. W 1912 r. został natomiast kierow-
nikiem Szkoły Pielęgniarek Zawodowych 
Stowarzyszenia PP Ekonomek św. Wincen-
tego a Paulo w Krakowie. Był osobą nie-
zwykle aktywną publicznie, w maju 1914 r. 
został radnym Rady Miejskiej w Krako-
wie. Angażował się również społecznie: był 
członkiem zarządu Krajowego Towarzy-
stwa Rybackiego, a także Miejskiego Ko-
mitetu Propagandy Pożyczki Państwowej 
w Krakowie.
Podczas I wojny światowej dr Damski włą-
czył się w działalność mającą na celu niesienie 
pomocy rannym żołnierzom i ich bliskim. Był 
współzałożycielem i pełnił funkcję referenta 
w powstałym już 22 sierpnia 1914 r. oddzia-
le sanitarnym Departamentu Wojskowego 
Naczelnego Komitetu Narodowego. Jako 
kierownik referatu szpitalnictwa organizo-
wał szpitale dla legionistów, a w listopadzie 
1914 r. w obliczu częściowej ewakuacji miasta 
skierował osoby tworzące krakowski oddział 
sanitarny do Wiednia. Za swoją działalność 
podczas wojny został w 1916 r. wyróżniony 
Odznaką Honorową Czerwonego Krzyża II 
klasy z dekoracją wojenną.

Po zakończeniu I wojny światowej Wacław 
Damski pozostał radnym miejskim, opo-
wiadając się za konserwatystami. W 1919 r. 
pełnił funkcję prezesa Krakowskiego To-
warzystwa Lekarskiego. W 1920 r. służył 
w Wojsku Polskim jako ppłk. lek. szpitala 
wojskowego nr 6. Po zakończeniu działań 
wojennych uhonorowany został Krzyżem 
Walecznych za czyny orężne w Legionach 
Polskich.
Pochodzący z ziemi andrychowskiej lekarz 
i działacz społeczny, który zapisał się w hi-
storii Jaworzna oraz Krakowa i zasłużył się 
podczas Wielkiej Wojny niosąc pomoc ran-
nym żołnierzom, zmarł 3 lipca 1923 r. w Kra-
kowie. Pochowany został na Cmentarzu Ra-
kowickim.

Daria Rusin

Wacław Damski – zasłużony społecznik rodem z Wieprza

Bohater niniejszego artykułu jest w Andrychowie postacią praktycznie nieznaną, choć urodził się po sąsiedzku 
w Wieprzu. Tymczasem w położonych całkiem niedaleko przecież Jaworznie i Krakowie dał się poznać jako nie-
zwykle zaangażowany lekarz i społecznik, aktywny w zasadzie do ostatnich lat swojego życia.
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Tow. Wzajemnej Pomocy uczniów Uniw. Jag., „Nowa Reforma”, Nr 262, 16 listopada 1882, s. 3.
Urbanek B. Idea opieki nad chorym na ziemiach polskich w latach 1809-1914, Wrocław 2001.

Wacław Damski, fotografia zamieszczona 
w „Nowościach Illustrowanych” 29/1914; 
zbiory Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej.

1. Wg danych z Wojskowego Biura Historycznego lekarz urodził się 24 października 1858 r.
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Czyli refleksje po warsztatach z cyklu „Nabieramy siły”, które zrealizowali-
śmy w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Te-
rytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ”.
W ramach zajęć psychologicznych dzieci dosłownie przechodziły przez 
„MUR”. „Mur” problemów barier, trudności, krzywd, osamotnienia, za-
gubienia itd. Szukały własnych, intuicyjnych metod pokonywania tych 
problemów. Wykazywały się przy tym odwagą, delikatnością i wyczuciem, 
siłą, pomysłowością dyplomacją, determinacją …
Założeniem zajęć było doświadczenie swojej potencjalnej odporności psy-
chicznej, czyli umiejętności skutecznego radzenia sobie, wtedy kiedy dzie-
je się coś trudnego, co powoduje stres i poczucie zagrożenia.
Każda grupa dzieci uczestniczących w warsztatach, zapytana o to co doda-
je im sił wymieniła na pierwszym miejscu drugiego człowieka: dorosłych, 
rodziców, nauczycieli, rodzeństwo, potem było hobby, sport ulubione zwie-
rzę… podkreślały też mocno znaczenie przyjaźni. 
Zaskakująca była także świadomość w zakresie zdrowego stylu życia- prze-
strzeganie zasad higieny psychicznej – wypoczynek, sen, kontakt z przyrodą, 
wycieczki spacery. 

Jak zatem wzmacniać odporność psychiczną dziecka i pomóc w jej rozwoju?
Ważne, aby w tym procesie, dziecku towarzyszył „Bezpieczny Dorosły” – ro-
dzic, opiekun wychowawca. Czyli taka osoba, która zrozumie dziecko i wes-
prze je w jego poczynaniach, zaakceptuje, doradzi i ochroni w razie potrzeby. 
Jako dorośli odgrywamy bardzo ważną rolę w kształtowaniu postaw dzieci 
w sytuacjach trudnych. 
Dorosły – rodzic, opiekun, nauczyciel, wychowawca powinien stanowić tar-
czę bezpieczeństwa i kształtować teren np. dom, szkoła, kółko zainteresowań, 
w którym dziecko czuje się bezpiecznie i może swobodnie wyrażać swoje 
potrzeby i mówić o przebytych traumach. Rolą dorosłego jest ułatwianie tej 
komunikacji, a co za tym idzie realna pomoc w rozwiązywaniu tych proble-
mów, z którymi dziecko samo sobie nie poradzi. 
Zdarzają się sytuacje, w których dziecko wymaga tylko wsparcia, towarzy-
szenia, ukierunkowania lecz czasem przekraczają możliwości obronne dziec-
ka i dorosły musi ingerować. 
Osoba dorosła jest wzorem racjonalnego rozwiązywania problemów dla 
dziecka. Dlatego należałoby przyjrzeć się własnym strategiom radzenia sobie 
z kryzysami. Jeśli sami dbamy o własną odporność psychiczną, tym lepszym 
wzorem będziemy dla młodych ludzi. 
Dzieci, które są świadkami konfliktu małżeńskiego, przemocy, choroby, utra-
ty kogoś ważnego doświadczają ogromnego stresu i brak poczucia bezpie-
czeństwa. Ważne by o tym co się dzieje była rozmowa, która dla dziecka  jest 

wsparciem, a dla dorosłego– źródłem informacji o tym, jakie myśli i uczucia 
uruchamia w nim dana sytuacja. Warto w takiej rozmowie używać pytań: Co 
wiesz na temat…? Jak myślisz? Co chciałbyś wiedzieć? O co miałbyś ochotę 
zapytać? Co czujesz? Co mógłbym zrobić, byś poczuł się lepiej? 

Jakie kluczowe umiejętności budują odporność psychiczną?
1. Rozpoznawanie emocji. 
Ludzie przeżywając różne sytuacje, różnie reagują – niekiedy się boją lub 
czują odwagę, niektórzy się cieszą, a innych ta sama sytuacja może zasmucić. 
Mówiąc o swoich emocjach uczymy dzieci naszego prawa do przezywania 
swoich emocji. Nie decydujemy o tym co czujemy ale decydujemy o swoim 
zachowaniu. 
2. Dzięki umiejętności rozpoznawania emocji i potrzeb możemy skuteczniej 
wskazać drogę zadbania o siebie.
3. Uczenie rozróżniania tego na co mam wpływ i tego co ode mnie nie zależy.
4. Umiejętność proszenia o wsparcie i pomoc; zarówno w bliskim otoczeniu 
jak i pomoc specjalistyczną (terapeutyczną, psychiatryczną i telefon zaufania, 
itp.).

Lęk przed wyzwaniami można załagodzić poprzez wsparcie i skorzystanie 
z wymienionej wyżej pomocy specjalistycznej i instytucjonalnej. 

Gdzie w  naszej gminnie można znaleźć pomoc psychologiczną pomoc spe-
cjalistyczną:

- W Ośrodku Pomocy Społecznej 
Punkt Pierwszego Kontaktu, ul. Starowiejska 22b | tel. 033 8753300
Dział Profilaktyki Środowiskowej, ul Metalowców 10 | tel. 033 875 2429
Klub Integracji Społecznej, ul. Krakowska 72 | tel. 033 8764292

- W Centrum Zdrowia Psychicznego w Andrychowie, ul. Dąbrowskiego 19  
   tel. 033 875 75 66, 033 875 75 67.
- W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy, ul. Dworska 9 
   tel. 033 873 10 01
- W każdej szkole u psychologa lub pedagoga szkolnego.

Tekst: Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

Było sporo zabawy, ale przy okazji też... nabieranie siły. Jak dowie-
dzieliśmy się od psycholog z OPS Aleksandry Gancarz, to kolejne, 
trzecie już spotkanie w ramach realizowanego przez Ośrodek Po-
mocy Społecznej programu „Nabieramy siły”. Tym razem młodzież 
grała na wspomnianych bębnach afrykańskich, a poprzednio były 
m.in. warsztaty w „Czarnym Groniu”, a także malowanie koszulek 
i przechodzenie przez mur. Listopadowe zajęcia zatytułowane „Moc 
rytmów” poprowadziła na zaproszenie OPS pasjonatka djembe, po-
chodząca z Gliwic, a mieszkająca od pewnego czasu w Rzykach Anna 
Pawluk. - Spotykamy się tutaj, by z młodzieżą zrobić dobry hałas – mówi 
p. Anna. - Bębny afrykańskie to źródło przepięknej energii. To takie instru-
menty, które po kilku minutach wspólnego grania powodują, ze stajemy się 
zespołem. W ten sposób uwalniamy też emocje, które nam się nagromadziły 
w wyniku stresu czy innych złych rzeczy. To też dobra metoda, aby uwolnić 

radość i energię. Jest to także forma medytacji przez muzykę. Znikają myśli, 
umysł się wycisza. Zajęcia odbywały się w Klubie Integracji Społecznej 
przy ulicy Krakowskiej.

jd Fot. Jacek Dyrlaga
Poniżej całe przedsięwzięcie podsumowują organizatorzy z OPS

Afrykańskie dźwięki na nabranie sił
Kilkudziesięciu uczniów, najpierw z SP nr 4, a następnie z SP 
nr 2, 10 listopada grało na bębnach afrykańskich djembe 
(wym. dżembe). Przyłączyli się też nauczyciele. To inicjaty-
wa andrychowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jak kształtować odporność psychiczną u dzieci i młodzieży? 
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Zaprezentowano wydany już pośmiertnie jej niewielki tomik „Poza 
tęczą”. Tytuł wymyśliła i do publikacji doprowadziła Maria Biel-Pa-
jąkowa, która też spotkanie poprowadziła wraz z Krystyną Korbut-
-Płonką. Przypomniano postać nieżyjącej poetki, a zarazem oddanej 
ludziom, uśmiechniętej pielęgniarki. Była też wnikliwa analiza jej 
twórczości. Krystyna Korbut-Płonka przyrównała ją nawet do stylu 
Czesława Miłosza. Pojawiły się także odnośniki do Wisławy Szym-
borskiej i Juliusza Słowackiego. To co wyróżniało Wandę Naglik, to 
zwięzłość i ascetyczność. Poetka miała w dorobku około 150 wierszy. 
Kilkanaście z nich przeczytały obie prowadzące, a potem spontanicz-
nie dołączyła znana poetka Emilia Berndsen. Kilka osób z publiczno-
ści, w tym siostra zmarłej, wypowiadało się o bohaterce.
Tomik poezji „Poza tęczą” można nabyć w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej. Dochód będzie przeznaczony na prace związane z nagrob-
kiem zmarłej poetki. Nakład jest niewielki – to jedynie 100 egzempla-
rzy.
Więcej o Wandzie Naglik pisaliśmy piórem Marii Biel-Pająkowej 
w marcowym wydaniu Nowin Andrychowskich.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Spotkanie w MBP: Wspomnienie 
o uśmiechniętej poetce

W piątkowe popołudnie 18 listopada czytelnia Miej-
skiej Biblioteki Publicznej pękała niemal w szwach. Od-
było się tu spotkanie, którego nieobecną bohaterką 
była zmarła w lutym br. poetka Wanda Naglik. 
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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 Norman Davies 
„Mała Europa. 
Szkice polskie”

W zmieniającej się sytuacji 
geopolitycznej niezbędne 
jest świeże spojrzenie na 
historię Polski. Norman 
Davies w swojej najnow-
szej książce udowadnia, że 
Polska po raz kolejny ma 
szansę odegrać w Europie 
kluczową rolę.

Riikka Jäntti 
„Myszonek i Gwiazdka”

Bestsellerowa seria fiń-
skich książek przetłu-
maczona na 18 języków! 
Myszonek czeka na Boże 
Narodzenie już od listo-
pada. Tylko dlaczego czas 
tak okropnie się wlecze? 
Czy święta kiedykolwiek 
nadejdą? 

Aneta Jadowska 
„Cuda wianki. Nowe 

przygody rodziny 
Koźlaków”

Z rodziną Koźlaczek 
jedno jest pewne – nie 
będzie cicho, spokojnie 
ani skromnie. Chaos 
mieszka w ich szafach, 
zamęt wygląda zza 
rogu, przygoda łasi się 
do nóg jak kot.

Album zawiera najlep-
sze wykonania utworów 
zarejestrowane podczas 
zakończonej w sierpniu 
trasy. Tegoroczny pro-
jekt był jeszcze bardziej 
eklektyczny niż podczas 
wcześniejszych edycji, 
a z dwóch scen wy-
brzmiały nowe gatunki. 
[empik.com]

Agnieszka Chylińska 
„Never Ending Sorry”

Album pokazuje szerokie 
możliwości artystki, za-
skakując stylem i teksta-
mi. Sama zapowiada swój 
nowy projekt słowami: 
„W czasach tak niepewnych 
i ponurych, jak dzisiejsze, 
muzyka w mojej opinii staje 
się bardziej wymowna, niż 
tysiąc słów. [empik.com]

Paweł Domagała 
„Narnia”

To czwarta płyta artysty. 
Tytuł nawiązuje oczywiście 
do „Opowieści z Narnii” 
C.S Lewisa, serii która miała 
na mnie wielki wpływ. Mam 
wrażenie, że to najbardziej 
osobista z moich dotychczaso-
wych płyt, gdzie najbardziej 
wprost mówię o tym co się ze
mną dzieje. [empik.com]

Męskie Granie 2022
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KUPON V
Wydanie grudniowe

Hasło:

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

GRUDZIEŃ 2022
12.12.2022 r. (poniedziałek) 11:00-15:00 

14.12.2022 r. (środa) 8:00-12:30 
15.12.2022 r. (czwartek) 8:00-12:30

19.12.2022 r. (poniedziałek) 8:30-12:30 
21.12.2022 r. (środa) 8:00-12:30 

22.12.2022 r. (czwartek) 8:00-12:30

A wszystko to odbywa się przy ulicy Krakowskiej gdzie mieszczą się 
„promyczkowe” Warsztaty Terapii Zajęciowej. Bierze w nich udział 
dwudziestu dwóch uczestników. Są w ciągłym ruchu, bo też ciągle się 
tutaj coś dzieje. A to ćwiczenia gimnastyczne czy rehabilitacyjne, a to 
zajęcia w kuchni, a to wreszcie na przykład szereg prac manualnych 
w specjalnym pomieszczeniu. - Mamy cztery pracownie: artystyczną, rze-
miosł różnych, ogrodniczo-florystyczną i gospodarstwa domowego – mówi 
Katarzyna Dąbrowska, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej 
„Promyczka”. - Nasze wszystkie prace powstają w ramach zajęć terapeu-
tycznych. Jeśli chodzi o święta, to tak naprawdę już od września tworzymy 
ozdoby i dekoracje. W tym roku są to głównie wianki oraz anioły z drewna. 
Wianki są z pomponów i szyszek. Nowością są świece. Na miejscu zauwa-
żyliśmy również małe szopki.
Większość tych świątecznych przedmiotów będzie można nabyć 
podczas Andrychowskiej Wigilii (11 grudnia). Ponadto każdego 
dnia są one dostępne w miejscu, gdzie odbywają się warsztaty czyli 
w budynku nr 35 przy ulicy Krakowskiej w Andrychowie. Co ważne 
fundusze pozyskane w ten sposób przekazywane są na tak zwaną in-
tegrację i rehabilitację społeczną uczestników. To oni decydują, na co 
chcą przekazać pieniążki. Może to być wyjazd do teatru, wycieczka 
poza Andrychów albo wyjście do restauracji. 

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Wigilijnie i świątecznie 
na „promyczkowych” warsztatach

Już od września osoby z niepełnosprawnościami czy-
nią przygotowania do wigilii i Świąt Bożego Narodze-
nia. To podopieczni fundacji „Promyczek”, którzy pod 
okiem opiekunów wykonują szopki i inne okoliczno-
ściowe mini-dzieła.

W piątek, 2 grudnia w Miejskim Domu Kultury odbyło 
się otwarcie wystawy artystów Stowarzyszenia Grupa 
Twórców „MY”. Licznie zgromadzeni goście mogli zo-
baczyć efekty całorocznej pracy członków grupy.

Poplenerowa wystawa prac 
Grupy MY

Wieczór wzbogaciła muzy-
ka na żywo w wykonaniu 
ucznia LO im. Marii Skło-
dowskiej-Curie. Na wernisaż 
przybyli m.in. przedstawicie-
le Urzędu Miejskiego, Radni 
Rady Miejskiej, przedstawi-
ciele stowarzyszeń z Oświęci-
mia, Wadowic czy Chełmka, 
członkowie rodzin oraz przy-
jaciele twórców. Burmistrz 
Tomasz Żak pogratulował 
artystom owoców ich pracy 
i życzył kolejnych sukcesów. 
Prezes grupy – Lesław Naj-
bor oraz towarzysząca mu 
małżonka Ewa podziekowali 
Władzom Gminy i Powiatu, 
Dyrekcji CKiW i Sponsorom: 
MSH „Wizan”, ABS Bankowi 
Spółdzielczemu w Andry-
chowie oraz Całodobowej 
Stacji Paliw inż. Wita Ziół-
kowskiego za wieloletnie wsparcie ich działań. W przyszłym roku 
Grupa będzie obchodzić 50-lecia działalności. Szykuje się wyjątkowe 
wydarzenie. Tym, którzy nie mogli przybyć na wczorajsze wernisaż 
serdecznie polecamy zobaczyć wystawę, która prezentowana jest do 
15 stycznia 2023 r.

p Fot. Anna Płonka
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Na starcie stanęło oko-
ło stu uczestników, 
głównie młodzież re-
prezentująca szkoły 
z powiatu wadowic-
kiego. - Przesłaniem 
Biegu jest krzewienie 
idei patriotycznych 
oraz sportu – mówią 
zgodnie prezes „So-
koła” w Andrycho-
wie Grażyna Gwoź-
dziewicz i wiceprezes 
Danuta Stysło. W organizacji zawodów pomogło Starostwo Powia-
towe w Wadowicach oraz dr hab. Andrzej Nowakowski, propagator 
ruchu sokolego, którzy ufundowali nagrody. Dołączyli także prywat-
ni sponsorzy tj. „Maspex” i piekarnia „U Jakuba” zapewniający na-
poje, drożdżówki i pączki. Co ważne, dopisała pogoda – nie padało 
i panowała odpowiednia temperatura, nie za wysoka nie za niska.
Zwycięzcami okazali się:
Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie w biegu sztafetowym klas 
V-VI. Opiekunem drużyny jest Ewa Bury. 
Zespół Szkół Samorządowych w Inwałdzie w klasach VII-VIII, treno-
wany przez Katarzynę Rusinek.
Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie wśród placówek ponad-
podstawowych. Opiekunem jest Anna Guzdek.
W biegach indywidualnych tryumfowali: Zuzanna Fijołek (LO Wa-
dowice) i Adrian Dragan (Zespół Szkół i Placówek Oświatowych 
w Kalwarii Zebrzydowskiej).

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Uczcili Święto Niepodległości

Andrychowskie Gniazdo Towarzystwa Gimnastyczne-
go „Sokół” zorganizowało 7 listopada już po raz dru-
gi bieg „Mila dla Niepodległej”. Zawody podobnie jak 
przed rokiem odbyły się na stadionie pod Pańską Górą. 

Dwa medale brązowe na dystansie 50 metrów w stylu dowolnym 
i grzbietowym wywalczył Łukasz Żmij. Jego młodszy kolega, Bar-
tosz Sekuła (na zdjęciu w środku) w swojej kategorii tryumfował na 
grzbiecie, także na 50 metrów. Złoty medalista, przypomnijmy, jest 
multimedalistą pływackich imprez. Dotychczas największym jego 
sukcesem było wicemistrzostwo na Ogólnopolskim Mitingu Osób 
Niepełnosprawnych.

jd Fot. START Bielsko

Pływanie: Medale dla andrychowian

Bardzo udany występ w finałach Parapływackiego 
Grand Prix Polski odnotowali andrychowscy licealiści. 
Rywalizacja toczyła się w ostatni weekend października 
na basenie w Łodzi. 

Poniżej relacja przesłana do nas przez dra hab. Andrzeja Nowakow-
skiego, propagatora ruchu sokolego. 
W dniu 16 listopada br. w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach odbyły się obchody 
135-lecia założenia gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 
w mieście. Po uroczystej akademii odbyły się dwie imprezy sporto-
we: mini turniej piłki ręcznej dziewcząt oraz kolejna edycja turnieju 
sprawnościowego dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu 
wadowickiego. W obu imprezach zaznaczył się znaczący udział an-
drychowian.
W turnieju piłkarskim Andrychów, jako miejscowy „Sokół” reprezen-
towała drużyna ZS nr 2, popularnej „Bawełnianki” pod wodzą prezes 
„Sokoła” w Andrychowie, druhny Grażyny Gwoździewicz. Po am-
bitnej walce na parkiecie andrychowianki zajęły III lokatę, ulegając 
licealistkom z Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic.
Następnie rozegrano turniej sprawnościowy, w którym prym wiedli 
andrychowianie. Najsprawniejszą uczennicą okazała się Anna Gur-
dek z andrychowskiego Liceum Ogólnokształcącego. Wśród uczniów 
najsprawniejszym okazał się również andrychowianin z ZDZ Domi-

nik Michalczyk. III miejsce zajął inny andrychowianin Michał Płon-
ka z ZS nr 2, a IV lokatę uzyskał Robert Żydek z andrychowskiego 
liceum.

Opr. jd Fot. TG „Sokół” w Wadowicach

Andrychowianie najsprawniejsi w powiecie
W wadowickim Liceum Ogólnokształcącym odbyły się obchody 135-lecia powstania gniazda „Sokoła” w mieście 
nad Skawą. Swoja obecność, i to dość mocno, zaznaczyli andrychowianie, odnosząc znaczące sukcesy.
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Zawody odbywały się w Kleczy Dolnej w przededniu Dnia Niepodle-
głości, a zorganizowano je w ramach Małopolskiego Systemu Współ-
zawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży. 

Wyniki:
IGRZYSKA DZIECI (rocznik 2010 i młodsi)
Dziewczęta 
1 m. Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach
2 m. Szkoła Podstawowa w Kleczy Dolnej
3 m. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Frydrychowicach
Chłopcy
1 m. Szkoła Podstawowa nr 4 w Wadowicach
2 m. Szkoła Podstawowa nr  5 w Andrychowie
3 m. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy
 
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (rocznik 2008 i 2009)
Dziewczęta
1 m. Zespół Szkół Samorządowych w  Sułkowicach Łęgu
2 m. Szkoła Podstawowa w Kleczy Dolnej
3 m. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy
Chłopcy
1 m. Szkoła Podstawowa nr  2 w Andrychowie
2 m. Szkoła Podstawowa nr 4 w Wadowicach
3 m. Szkoła Podstawowa w Bachowicach
Puchary i dyplomy ufundował Zarząd Powiatu w Wadowicach.

Oprac. jd Fot. Starostwo Powiatowe w Wadowicach

Koszykówka 3x3: Roczynianki, 
sułkowiczanki i andrychowianie najlepsi

Rewelacyjnie spisały się zespoły z podstawówek gminy 
Andrychów startujące w Mistrzostwach Powiatu Wado-
wickiego w Koszykówce 3X3. Przywiozły trzy puchary 
dla tryumfatorów i jeden dla wicemistrzów!

Wśród dziewcząt na 
III miejscu uplasowała 
się drużyna Centrum 
Kształcenia Zawodo-
wego i ustawicznego 
czyli popularnego „Ko-
tarbina”. Tryumfowały 
kalwarianki z Zespołu 
Szkół im. Komisji Edu-
kacji Narodowej. Wśród 
chłopców wicemistrza-
mi powiatu zostali 
koszykarze z Liceum 
Ogólnokształcącego 
w Andrychowie. Wy-
przedzili ich koledzy 
z wadowickiego „Ogól-
niaka”. Imprezę zor-
ganizowano w ramach 
Małopolskiego Syste-
mu Współzawodnic-
twa Sportowego Dzieci 
i Młodzieży. Nagrody 
ufundowało Starostwo Powiatowe w Wadowicach.

jd Fot. Starostwo Powiatowe w Wadowicach

Koszykówka 3x3: 
Rezultaty powiatowych zmagań
Wadowickie Liceum Ogólnokształcące było gospoda-
rzem finału powiatowego w koszykówce 3x3 uczniów 
szkół ponadpodstawowych. Andrychowskie zespoły 
wróciły bez głównych trofeów.
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Andrychowianie zaczęli sezon wybornie, pokonując 81:58 Pretorian 
i 92:83 Crazy Ducks. Potem jednak niespodziewanie po raz pierwszy 
w historii, ulegli 79:82 Maximusowi Team, a przegrana 57:75 z Big 
Bad Wolf spowodowała, że sytuacja andrychowian w ligowej tabeli 
jeszcze bardziej się skomplikowała. Stąd na wpadkę z Fourty Plus 
Hustlerzy nie mogli już sobie pozwolić. I nie zawiedli, odnosząc oka-
załą wygraną. – Bardzo dobry mecz z drużyną, która z uwagi na swoją 
sportową postawę jest wzorem do naśladowania. To jest II liga. Nigdy nie 
można być pewnym składu i jak będzie wyglądała gra – mówi Łukasz Ma-
jewski, jeden z czołowych zawodników andrychowskiej drużyny. 
Szybko wypracowana przewaga sprawiła, że w spotkaniu z Fourty 
Plus więcej czasu na parkiecie spędzili młodsi stażem zawodnicy, 
którzy wciąż nabierają doświadczenia i ogrania. Swoją dotychczaso-
wą pracą, ale i postawą na boisku sprawili, że mogli przebywać na 
placu gry bardzo długo. Mowa tu o Grzegorzu Obrzudzie, który nie 
tylko zdobył swoje rekordowe 19 punktów w meczu. Drugim mło-
dym wilkiem jest Wiktor Majewski. Koszykarską młodzież do walki 
poprowadziły ligowe wygi. Na swoim znakomitym, wysokim po-
ziomie zagrał  Bartosz Sierp, notując triple double, czyli podwójny 
wynik w trzech elementach gry (25 punktów, 12 asyst i 10 zbiórek). 
Wszechstronnością wykazał się Patryk Maryon. W ostatnią sobotę 
listopada mierzyli się z NSBB i należało się spodziewać zaciętej kon-
frontacji. Andrychowianie zagrali jednak nawet nie jeden z najlep-
szych, ale zdecydowanie najlepszy mecz w tym sezonie. W rezulta-
cie od pierwszych minut zdominowali rywali. A triumf różnicą 41 
punktów najdobitniej pokazuje jak jednostronne było to widowisko. 
– Wygraliśmy ważny mecz z bardzo mocnym przeciwnikiem. Co prawda 
ten, wystąpił bez swojego najlepszego zawodnika, ale i takie spotkania trze-
ba umieć wygrywać. Nasza drużyna bardzo dobrze się spisała. Zagraliśmy 
świetnie w obronie. Każdy dał z siebie wszystko – skomentował spotka-
nie Bartosz Sierp, kapitan Hustlerów. Podkreśla, że teraz przed jego 
zespołem wielkie wyzwanie. W sobotę, 3 grudnia (godz. 15.00) an-
drychowianie zmierzą się z bardzo mocnymi Przekrętami, którzy 
ostatnio pokonali 74:71 Big Bad Wolf. Wynik tej konfrontacji będzie 
niezwykle istotny w kontekście batalii o awans do play-off. – Musimy 
wygrać przynajmniej jedno z dwóch spotkań jakie nam pozostały – mówi 
kapitan Hustlerów.

woc
Hustlerzy Andrychów – Fourty Plus 86:52 (26:10, 21:12, 13:19, 26:11)
Hustlerzy: Jarosz (4 pkt., 7 zb., 3 as.), Ł. Majewski (2 pkt., 7 zb., 3 as., 
2 prz.), W. Majewski (8 pkt., 1 prz.), Maryon (20 pkt., 2 zb.), Obrzud 
(19 pkt., 3 zb.), Rokowski (3 pkt.), Sajdak (5 pkt., 11 zb., 1 as., 3 bl.), 
Sierp (25 pkt., 10 zb., 12 as.), Szumowski (5 zb., 1 as., 2 prz.). 
Hustlerzy Andrychów – NSBB 94:53 (21:14, 15:7, 26:15, 32:17)
Hustlerzy: Cholewa (7 pkt., 4 zb., 3 prz.), Ł. Majewski (8 pkt., 10 zb., 2 as.), 
W. Majewski (8 pkt.), Maryon (12 pkt., 2 zb. 1 as.), Obrzud (10 pkt., 4 zb., 1 
bl.), Rokowski (4 pkt., 2 zb., 2 as., 1 prz.), Sajdak (14 pkt., 9 zb., 1 as., 1 bl., 3 
prz.) Sierp (29 pkt., 9 zb., 5 as., 1 bl.) Szumowski (2 pkt., 3 as. 3 prz., 8 zb.)   

Hustlerzy walczą o udział play-off
Po dwóch porażkach, w tym niespodziewanej z Ma-
ximus Team, na zwycięską ścieżkę wróciła występu-
jąca na drugim szczeblu Bielskiej Ligi Koszykówki, 
drużyna andrychowskich Hustlerów. Ekipa znad 
Wieprzówki pokonując Fourty Plus i NSBB pozosta-
ła w walce o awans do fazy play-off. 

Założenia czasem biorą w łeb
Za IV-ligowymi tenisistami stołowymi Backhandu Andrychów, jak 
i występującą w V lidze drugą drużyną tego klubu po pięć spotkań. Po 
nich solidarnie zajmują ósme lokaty i mają realne szanse na zakwalifi-
kowanie się po pierwszej części sezonu do grup mistrzowskich. 

- Mamy dwa mocne deble, a Michał Ostanek gwarantuje trzy wygrane w meczach 
singlowych. Potem trzeba jeszcze „coś” ugrać i nawet z mocnymi drużynami może-
my śmiało walczyć o remis – mówił na początku sezonu Łukasz Nowak, kapitan 
IV-ligowego Backhandu. W domowym starciu z Magnum-Wesem Koźmice 
Wielkie planu jednak nie udało się zrealizować. W dużej mierze dlatego, że Mi-
chał Ostanek przegrał jednego singla, a do tego w parze z Michałem Ochma-
nem grę deblową, choć trzeba pamiętać, że tak jak wygrywa cały zespół, tak 
cała drużyna ponosi odpowiedzialność za porażkę. - Brakło właśnie debla i singla 
do remisu. Michał Ostanek po meczu był delikatnie mówiąc mocno na siebie wkurzony 
za przegraną z Arturem Marchewką. W grze deblowej Michał Ochman nie mógł po-
radzić sobie z serwisem przeciwnika. Odgrywał rywalom wysoką piłkę i ci bezlitośnie 
to wykorzystywali – komentuje porażkę 5:9 Łukasz Nowak. Wraz z partnerami 
niepowodzenie powetował sobie w meczu z drugim zespołem spytkowickiej 
Victorii. Choć trzeba powiedzieć, że spotkanie długo nie przebiegało po myśli 
andrychowian. Ci spodziewali się łatwej przeprawy, a tymczasem już na starcie 
musieli odrabiać dwupunktową stratę, której nie udało się zniwelować nawet 
w grach deblowych. Jednak ostatecznie Backhand zwyciężył 8:6, więc zgodnie 
z przysłowiem – zwycięzców nie sądzimy. Na piątoligowym froncie druga 
drużyna Backhandu w swoim piątym meczu o punkty rywalizowała z ma-
kowskim Halniakiem i nie dała mu się zdmuchnąć. Drużyna znad Wieprzówki 
od początku spotkania dyktowała warunki. Po pierwszej serii singli prowadziła 
różnicą dwóch punktów i przewagę tę utrzymała po deblach. W dalszej części 
meczu rywale stawiali jeszcze mniejszy opór i ostatecznie andrychowianie efek-
townie triumfowali 10:4. - To był bardzo udany mecz w naszym wykonaniu – skwi-
tował krótko kapitan Backhandu II Mateusz Górski. 

woc

Mecze Punkty Stos. koszy
Big Bad Wolf 7 13 608:499

NSBB 7 12 534:516

Przekręty 6 11 463:377

Maximus Team 7 10 554:559

Hustlerzy Andrychów 6 10 489:403

Crazy Ducks 6 9 429:404

Pretorianie 7 8 408:529

Grim Reapers 6 8 451:462

Fourty Plus 6 6 337:524

IV liga: 
Backhand Andrychów – Magnum-Wesem Koźmice Wielki 5:9
Backhand: Ostanek (2), Merta (1,5), Ochman (1), Nowak (0,5), Holcman (0) 
Backhand Andrychów – Victoria II Spytkowice 8:6 
Backhand: Ostanek (3,5), Merta (2), Holcman (1,5) Ochman (1), Nowak (0)
Tabela: Mecze Punkty Stos. pkt.
Centrum Kraków 5 8 47:23

Bronowianka Kraków 5 8 44:26
Victoria Spytkowice 6 8 49:35
Magnum-Wesem Koźmice W. 6 8 42:42
Polonia II Wilczkowice 5 6 42:28
Podwawelski II Kraków 5 6 40:30
Centrum II Kraków 5 5 35:35
Backhand Andrychów 5 5 32:38
Magnum-Wessem II Koźmice W. 5 4 36:34
Wielmożanka Wielmoża 5 4 29:41
Victoria II Spytkowice 5 0 10:50
Bronowianka III Kraków 5 0 18:52

V liga:
Backhand II Andrychów – Halniak Maków Podhalański 10:4
Backhand II: Miczołek (3), Górski (3), Gasidło (2,5), Dudka (1,5)

Tabela Mecze Punkty Sto. pkt.

Victoria III Nidek 5 10 50:20

Orawa Jabłonka 5 9 53:17

Gorce III Nowy Targ 4 8 41:15

Turbacz Mszana Dolna 5 7 52:18

Skawa II Wadowice 5 7 38:32

ULKS II Lachowice 4 6 31:25

Metalka Nowy Targ 5 5 31:39

Backhand II Andrychów 5 4 34:36

Gorce IV Nowy Targ 5 4 31:39

Victoria II Nidek 5 3 30:40

Orły Zakopane 5 2 28:42

Power Ranger Czarny Dunajec 5 2 27:43

Halniak Maków Podh. 5 1 24:46

Victoria III Spytkowice 5 0 6:64

Tabela:
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Po lekkiej zadyszce spowodowanej nie tyle 
spadkiem formy, co brakiem szczęścia, pod-
opieczni Kamila Żmudy wrócili na zwycię-
ską ścieżkę. Po wygranych 2:0 z Victorią 1918 
Jaworzno i aż 8:0 z Ciężkowianką Jaworzno 
z optymizmem, ale i szacunkiem dla rywala 
udali się do Gromca na mecz z tamtejszym 
Nadwiślaninem. Tymczasem od pierwszych 
minut gra wyraźnie im się nie kleiła, a dopeł-
nieniem nieszczęścia były dwa rzuty karne 
podyktowane przeciwko nim. Szczególnie 
drugi był mocno kontrowersyjny. Tuż po 
zmianie stron piłka odbiła się Kamilowi Żmu-
dzie od kolana, a następnie trafiła go w rękę 
i sędzia uznał to za przewinienie. - Z tymi rę-
kami to teraz dziesiątki interpretacji. Chłopaki się 
kłóciły, ale karny jest wtedy, gdy sędzia gwizdnie 
i tak było w tym przypadku – stwierdza kierow-
nik Halniaka Tomasz Buda. Po stracie drugiej 
bramki z piłkarzy Halniaka zeszło powietrze. 
Może nie złożyli broni, ale w ich poczyna-
niach widać było brak wiary w sukces. A gdy 
już postawili wszystko na jedną kartę, to - jak 
mówi się w piłkarskim żargonie - nadziali się 
na kontry, po których rywale zdobyli jeszcze 
trzy gole. Honor udało się jednak uratować. 
Po faulu na Dariuszu Kubiku sędzia odgwiz-
dał rzut karny, którego bezbłędnie wykonał 
Andrzej Górski.
Dwa ostatnie spotkania rundy jesiennej poka-
zały, że targaniczanie są nie tylko dobrzy pił-
karsko, ale i mocni psychicznie. Szybko pod-
nieśli się po niepowodzeniu i w wielkim stylu 
na własnym stadionie pokonali prowadzący 
wówczas z jeszcze dużą przewagą nad resz-
tą stawki LKS Gorzów. Dzięki temu Halniak 
zachował kontakt z czołówką, a przy tym nie 
pozwolił na dobre odskoczyć liderowi. Zaś 
kibice Pularysów mogli nie tylko fetować 
okazałą wygraną, ale i byli świadkami pięk-
nej urody bramek (już w niedawnym starciu 
ze Skawą Wadowice podopieczni Kamila 

Żmudy udowodnili, że potrafią w efektow-
ny sposób pokonywać bramkarzy). Już na 
początku meczu Grzegorz Kubik popisał się 
strzałem z pierwszej piłki zza pola karnego, 
a krótko przed przerwą  Kacper Fujawa feno-
menalnie wykonał rzut wolny posyłając piłkę 
w same widły. W drugiej połowie co prawda 
z wyniku 3:0 zrobiło się tylko 3:2, ale ostatnie 
słowo należało do Michała Studnickiego, któ-
ry ustalił rezultat na 4:2. 
Na zakończenie rundy Halniak mierzył się 
w Chrzanowie z miejscowym Fablokiem. 
Ten mecz pokazał, że ocenianie siły drużyny 
wyłącznie na podstawie zajmowanej lokaty 
może być krzywdzące. Znawcy lokalnego 
futbolu wiedzieli doskonale, że chrzanowia-
nie na swoim boisku są niezwykle groźni 
i targaniczanie szybko się o tym przekonali.  
- Źle weszliśmy w mecz i mieliśmy trochę proble-
mów, ale koniec, końców udało się wygrać – mówi 
trener targaniczan Kamil Żmuda. Gola do 
szatni zdobył niezawodny Andrzej Górski, 

który z zimną krwią wykorzystał podanie od 
Kacpra Fujawy (posłał piłkę za linię obroń-
ców). Chrzanowianie nie wyciągnęli wnio-
sków i krótko po zmianie stron w identycz-
ny sposób snajper beniaminka sfinalizował 
kolejną akcję, wyprowadzając zarazem swój 
zespół na prowadzenie. Ostatnia bramka 
także była golem do szatni. Michał Studnicki 
stanął „oko w oko” z bramkarzem Fabloku 
i nie dał mu szans na skuteczną interwencję, 
pieczętując wygraną 3:1 – Dobrze, że to był już 
ostatni mecz. Ten rok był dla nas długi. Wiosną 
zespół walczył o awans, jesienią rozegraliśmy wiele 
zaciętych spotkań ligowych oraz mecze pucharowe. 
Widać, że wszystkim potrzebny jest odpoczynek – 
powiedział po meczu z Fablokiem szkolenio-
wiec Halniaka. 
Wygrana w Chrzanowie była dziewiątym 
sukcesem beniaminka w rundzie jesiennej. 
Ponadto dwukrotnie zremisował i cztery 
razy przegrał. Zgromadzone w ten sposób 
29 punktów powoduje, że przerwę zimową 
spędzi na czwartej pozycji z zaledwie trze-
ma punktami straty do LKS Gorzów, który 
w ostatniej kolejce sensacyjnie uległ na wła-
snym boisku 0:1 suskiej Babiej Górze. Tym 
samym targaniczanie są w wybornej pozycji 
do przeprowadzenia wiosną szturmu na fotel 
lidera, a i być może - co byłoby wielkim osią-
gnięciem - wywalczenia awansu do V ligi. Jak 
wiadomo, nierzadko lepiej właśnie atakować 
z drugiej linii niż uciekać rywalom. Inna spra-
wa, że przy odrobinie piłkarskiego szczęścia 
Halniak już teraz mógł być na czele stawki. 
Wszak niekoniecznie musiał przegrać ze Ska-
wą, a i na początku sezonu pechowo zgubił 
kilka punktów.  

woc Fot. Halniak Targanice

Halniak przezimuje tuż za podium
Niczym w przyrodzie, musiało chwilę potrwać zanim targanicki Halniak zaczął wiać z pełną mocą. Gdy już jednak 
przybrał na sile solidnie namieszał w wadowickiej okręgówce. Niewiele brakło żeby beniaminek tej klasy rozgrywko-
wej był liderem na półmetku rozgrywek. Ostatecznie zakończył jesienne zmagania tuż za podium z niewielką stratą 
do prowadzącego LKS Gorzów. 

Tabela Mecze Punkty Stos. bramek

LKS Gorzów 15 32 46:17

Naroże Juszczyn 15 31 35:23

Skawa Wadowice 15 30 37:18

Halniak Targanice 15 29 46:29

Górnik Brzeszcze 15 27 36:25

Brzezina Osiek 15 25 25:16

LKS Bobrek 15 23 20:22

Nadwiślanin Gromiec 15 22 28:25

LKS Rajsko 15 21 27:27

Victoria 1918 Jaworzno 15 20 26:28

Zgoda Byczyna 15 17 21:34

LKS Żarki 15 15 17:24

Babia Góra Sucha Beskidz. 15 15 20:28

Fablok Chrzanów 15 12 15:37

Hejnał Kęty 15 10 19:39

Ciężkowianka Jaworzno 15 8 12:38
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Piłkarze Leskowca rundę jesienną mogą spisać na 
straty. W dwunastu spotkaniach zdołali wywalczyć 
zaledwie 3 punkty, nie poznając przy tym smaku 
zwycięstwa. Cały dorobek to bowiem efekt remisów, 
w tym odniesionego w przedostatniej kolejce rundy 
jesiennej z Halniakiem II Targanice. Podział punktów 
w tym spotkaniu był rozczarowaniem dla obu dru-
żyn. Występujący w roli gości rzyczanie prowadzili 
po bramce Artura Babińskiego, ale cieszyli się z niej 
raptem minutę, gdyż błyskawicznie wyrównał Artur 
Oboza, a po zmianie stron Przemysław Buda wypro-
wadził targaniczan na prowadzenie. Plany gospoda-
rzom, którzy liczyli na komplet punktów, pokrzyżo-
wał dwie minuty przed końcowym gwizdkiem nie 
kto inny jak Babiński. 
W ostatniej kolejce Leskowiec mierzył się na wła-
snym boisku z trzecim w tabeli Dębem Paszkówka. 
I choć skazywano go na pożarcie, to za sprawą Ma-
riusza Polaka sensacyjnie objął prowadzenie. Marne 
to pocieszenie, gdy w ciągu kolejnego kwadransa Ja-
kub Pikoń i Adrian Żydek zamiast do bramki rywali 
trafili do własnej siatki! Po chwili za sprawą Damiana 
Smajka było już 4:1 dla Dębu. Kontaktowy gol Kon-
rada Walaszka niewiele wniósł, bo to Smajek był tym, 
który ustalił rezultat na 4:2 dla gości.  Jeszcze lepiej 
niż dla Leskowca zaczął się ostatni mecz tej rundy dla 
rezerw Halniaka. Podopieczni Łukasza Kantyki po 
dwóch szybko zdobytych bramkach przez Zbignie-
wa Zająca i Maksymiliana Mrawczyńskiego prowa-
dzali już 2:0 z wyżej notowanym Relaksem Wysoka 
i to na jego terenie. Były to jednak miłe złego począt-
ki. Gospodarze jeszcze przed przerwą odrobili stra-
ty, a w kolejnych 45 minutach pokusili się o dalsze 
sześć bramek i pogrom 8:2 stał się faktem! W efekcie 
Halniak z zaledwie 8 punktami na koncie pozostał na 
11 miejscu. Gdyby targaniczanie mieli jesienią więcej 
piłkarskiego szczęścia, ale i zachowali więcej koncen-
tracji, to cieszyliby się nie z dwóch, lecz z czterech lub 
nawet pięciu wygranych i tym samym plasowaliby 
się na półmetku zmagań w środku stawki. 

woc

Ugrzęźli na dnie
Zaledwie 11 punktów zdobyli łącz-
nie w ciągu całej rundy jesiennej dwaj 
przedstawiciele gminy Andrychów w B 
klasie. Finisz pierwszej części rozrywek, 
podobnie jak wcześniejsze fazy, wypa-
dły mizernie, a przy tym były zarówno 
dla Leskowca Rzyki jak i rezerw targa-
nickiego Halniaka mało szczęśliwe. 

Tabela: Mecze Punkty Stos. bramek
Stanisławianka Stanisław D. 12 28 37:10
Gród Grodzisko 12 26 34:16
Dąb Paszkówka 12 25 31:23
Dąb Tomice 12 24 40:18
Relaks Wysoka 12 23 46:19
Płomienień Sosnowice 12 18 20:21
Sokół Przytkowice 12 14 26:33
Orzeł Radocza 12 14 25:30
Sokół Chrząstowice 12 13 33:38
Victoria Półwieś 12 11 26:35
Halniak II Targanice 12 8 23:41
Sokół Frydrychowice 12 6 12:49
Leskowiec Rzyki 12 3 17:37

Kłopoty podopiecznych Mateusza Siwca zaczęły się w Inwałdzie, choć w derbową potyczkę 
z miejscowym Huraganem weszli znakomicie. W środkowej części boiska źle wyprowadzaną 
przez gospodarzy futbolówkę przejął Jakub Mizera i popędził z nią przed siebie. Gdy wpadł 
w pole karne został „wycięty” przez bramkarza i sędzia bez wahania wskazał na „wapno”,  
a pewnym strzałem z 11 metrów popisał się Tomasz Susek. Starający się grać piłką, podopieczni 
Kamila Wołczyka nie przejęli się niekorzystnym obrotem spraw. Na ciężkim, grząskim boisku 
z minuty na minutę radzili sobie coraz lepiej, zyskując optyczną przewagę nad Burzą. Wyrów-
nującą bramkę Dawid Rzegotka zdobył jednak po stałym fragmencie gry, zachowując w polu 
karnym najwięcej zimnej krwi. Po zmianie stron już i tak twardo grający piłkarze obu drużyn 
jeszcze bardziej przesunęli granicę bólu, mając przy tym do siebie wzajemne pretensje. W efekcie 
raz po raz dochodziło do wymiany zdań i drobnych przepychanek, a sędzia często sięgał do 
kieszonki po kartki. Dwa razy żółtą, przy tym drugą za faul w polu karnym rywali ujrzał Kamil 
Kierczak i roczynianie kończyli mecz w osłabieniu. Mogli przy tym stracić nie tylko zawodnika, 
ale i punkt. Michał Klęczar obronił jednak rzut karny wykonywany przez Adama Chrapkiewi-
cza. – Spodziewałem się trudnego meczu. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności trzeba szanować ten 
punkt. Przed nami cała runda wiosenna, więc jeszcze dużo się może wydarzyć – powiedział po meczu 
trener Burzy Roczyny Mateusz Siwiec, mając świadomość, że wskutek remisu jego zespół odda 
przodownictwo Olimpii Chocznia.  
Tydzień później szkoleniowiec Burzy gorzko przyznał, że jego słowa okazały się prorocze.  
W starciu z Huraganem roczynianie stracili nie tylko dwa punkty, ale również Tomasza Suska, 
Jakuba Mizerę i Jakuba Witkowskiego, którzy zobaczyli czwarte żółte kartki. Na dodatek Michał 
Rajda, który z konieczności ze środka pomocy został wycofany do defensywy dwa razy został 
napomniany żółtą kartką i kolejny raz Burza kończyła zawody w niepełnym składzie.
Po meczu z Burzą trener Huraganu Inwałd czuł ogromny niedosyt, ale w jeszcze gorszym na-
stroju był tydzień później. Jego drużyna sensacyjnie przegrała 2:3 z przedostatnim w tabeli Ama-
torem Babica. – Trudno mi powiedzieć co się stało. Potrafiliśmy zremisować z liderem i to będąc, moim 
zdaniem, piłkarsko lepszą drużyną, a teraz taka wpadka. Miało być miłe zakończenie, całkiem udanej run-
dy, a tymczasem dziś cierpimy – mówił Kamil Wołczyk, którego zespół jesienią zdobył tyle samo 
punktów, co Znicz Sułkowice-Bolęcina.
Sułkowiczanie w swoim przedostatnim meczu rozgromili 6:2 Przełęcz Kossowa i na finiszu 
rundy mierzyli się na własnym boisku z Borowkiem Bachowice, prowadząc do przerwy 1:0 
(po rzucie rożnym piłkę w siatce umieścił Mateusz Ogiegło). W identycznych okolicznościach 
goście wyrównali, a w 82 min. zdobyli bramkę na wagę trzech punktów. – Mieliśmy jeszcze swoje 
szanse, ale ich nie wykorzystaliśmy. Szkoda, bo remis był w zasięgu, choć w drugiej połowie to goście mieli 
więcej okazji bramkowych – powiedział po spotkaniu Leszek Książek, prezes i kierownik drużyny 
Znicza Sułkowice-Bolęcina. 
Nie przełamało się zagórnickie Gronie, notując dwie kolejne wysokie porażki. O ile przegranej 
3:6 z Wisłą Łączany można było się spodziewać. To fani beniaminka liczyli, że ich ulubieńcy zdo-
łają postawić się Skawie Jaroszowice. Tymczasem konfrontacja zakończyła się jeszcze bardziej 
dotkliwym laniem (7:3 dla rywali). W rezultacie strata zagórniczan do przedostatniej drużyny w 
tabeli wzrosła już do 10 punktów. Trudno mówić o szansach na jej odrobienie, gdy weźmie się 
pod uwagę fakt, że w rundzie jesiennej Gronie przegrało wszystko co było do przegrania, tracąc 
w 13 spotkaniach aż 72 bramki.   

woc

Burza osłabła na finiszu
Dwa ostatnie mecze rundy jesiennej nie były udane dla zespołów z gmi-
ny Andrychów. Najbardziej dotkliwe straty poniosła Burza Roczyny, któ-
ra w skutek niepowodzeń oddała fotel lidera Olimpii Chocznia. 

Tabela: Mecze Punkty Stos. bramek

Olimpia Chocznia 13 35 43: 9

Burza Roczyny 13 31 49:13

Iskra Klecza Dolna 13 28 40:18

Wisła Łączany 13 23 38:33

Orzeł Wieprz 13 22 32:16

Borowik Bachowice 13 21 37:29

Nadwiślanka Brzeźnica 13 20 50:27

Huragan Inwałd 13 16 25:31

Znicz Sułkowice-Bolęcina 13 16 32:26

Przełęcz Kossowa 13 14 43:44

Wikliniarz Woźniki 13 13 20:39

Skawa Jaroszowice 13 10 26:61

Amator Babica 13 10 17:51

Gronie Zagórnik 13 0 16:72
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Poz. Drużyna Mecze Punkty Zwyc. Remisy Porażki Bramki
1. Wiślanie Jaśkowice 17 46 15 1 1 50-12
2. Bruk-Bet Termalica II Nieciecza 17 37 12 1 4 51-17
3. Poprad Muszyna 17 31 9 4 4 30-21
4. LKS Jawiszowice 17 30 9 3 5 27-27
5. Wierchy Rabka Zdrój 17 28 8 4 5 40-32
6. Wolania Wola Rzędzińska 17 27 8 3 6 35-30
7. Unia Oświęcim 17 26 8 2 7 25-23
8. Barciczanka Barcice 17 25 7 4 6 34-38
9. Beskid Andrychów 17 24 7 3 7 24-29
10. Dalin Myślenice 17 24 7 3 7 34-34
11. Glinik Gorlice 17 24 8 0 9 30-30
12. Słomniczanka Słomniki 17 24 7 3 7 24-25
13. Lubań Maniowy 17 23 7 2 8 25-28
14. Orzeł Ryczów 17 21 6 3 8 25-25
15. Limanovia Limanowa 17 19 6 1 10 26-28
16. Radziszowianka Radziszów 17 15 4 3 10 18-42
17. Okocimski KS Brzesko 17 7 2 1 14 18-51
18. Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska 17 7 2 1 14 23-47

Przezimują w środku stawki
Za nami runda jesienna w Jako IV lidze małopolskiej w nowej-starej, jednogrupowej formule. Poziom rozgrywek 
wyraźnie wzrósł, a stawka się wyrównała, bo zaledwie trzy wygrane mecze dzielą zespół z najniższego stopnia 
podium od ekip w strefie zagrożonej spadkiem. Zespół Beskidu Andrychów zadomowił się w środku stawki, ale 
jego sytuacja bynajmniej nie jest komfortowa.

Końcówka rundy jesiennej nie potoczyła się po myśli podopiecznych 
trenera Tomasza Moskały, bo spośród pięciu ostatnich starć Beskid 
zwyciężył tylko w jednym, pokonując Okocimskiego Brzesko 2:0. 
Starcie z przedostatnią w tabeli drużyną z Brzeska rozpoczęło się 
dla andrychowian znakomicie, bo już w 2. minucie Patryk Koim cel-
nym strzałem głową zamknął centrę z rzutu rożnego. Andrychowi-
anie nie ustawali w atakach i po dwudziestu minutach było już 2:0. 
Nieporozumienie bramkarza Okocimskiego ze swoimi obrońcami 
wykorzystał Szymon Wróblewski, trafiając po ziemi do pustej bramki. 
Mimo niskiej pozycji w tabeli przyjezdni skonstruowali w pierwszej 
połowie kilka akcji zaczepnych, ale zabrakło im skuteczności. Szczęście 
też im nie sprzyjało, bo jeszcze przed przerwą dwóch zawodników 
Okocimskiego zeszło z boiska z powodu urazów. Z czasem pogoda 
stawała się coraz gorsza, intensywnie padało, co nie sprzyjało precyzji 
w ofensywie. W drugiej połowie drużyna z Brzeska nie stworzyła 
praktycznie żadnego większego zagrożenia pod bramką Beskidu. 
Andrychowianie mogli podwyższyć, ale zabrakło celności. W samej 
końcówce Koim mógł postawić kropkę nad „i”, ale chybił o centym-
etry, strzelając z kilkunastu metrów. Andrychowianie zanotowali też 
ostatnio dwa bezbramkowe remisy, z czego jeden można rozpatrywać 
w kontekście zyskania punktu (z plasującym się w czołówce LKS-
em Jawiszowice), a drugi jako stratę dwóch oczek (z niżej notowaną 
Limanovią). Jesień Beskidowcy zakończyli dwiema porażkami, i to 
dotkliwymi, bo z zespołami plasującymi się nieco niżej, a tabela jest 
w tym sezonie wyjątkowo płaska, więc nawet drobne potknięcie 
może być kosztowne. W derbach zachodniej Małopolski andrychow-
ianie ulegli Unii Oświęcim 0:1, a z Dalinem Myślenice przegrali po 
zaciętym starciu 2:3. 

Takie rezultaty sprawiły, że sytuacja w czwartoligowej tabeli jest niez-
wykle wyrównana. Andrychowianie zgromadzili 24 punkty, co daje 
im dziewiąte miejsce, a złożyło się na to 7 zwycięstw, 1 remis oraz 
7 porażek. Takim samym dorobkiem legitymują się jeszcze trzy inne 
zespoły (Dalin Myślenice, Glinik Gorlice i Słomniczanka Słomniki). 
Jakby tego było mało, trzynasty Lubań Maniowy ma tylko punkt 

mniej, a ósma Barciczanka Barcice ledwie jedno oczko więcej. Już 
dawno drużyna Beskidu nie była uwikłana w tak wyrównaną stawkę, 
a dodatkowych emocji dodaje fakt, że strefa spadkowa (uzależniona 
również od spadków z III ligi, więc precyzyjnie jeszcze niezdefinio-
wana) jawi się już raptem kilka punktów niżej. To oznacza, że wiosną 
walka o bezpieczne miejsce w środku stawki będzie niezwykle zacięta. 
Ale patrząc na drugi koniec tabeli, tylko 6 punktów dzieli andrychow-
ian od miejsca tuż za podium. Na szczycie stawki zadomowili się 
Wiślanie Jaśkowice, którzy mają już 9 punktów przewagi nad drugim 
Bruk-Betem Termalica II Nieciecza.

Tymczasem Małopolski Związek Piłki Nożnej poinformował, że 
wstępny termin rozpoczęcia wiosennych rozgrywek to 18 marca. Plan 
zakłada tylko jedną kolejkę środową (3 maja) i zakończenie zmagań 
25 czerwca. 

gs Fot. Grzegorz Sroka
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Zespół, nad którym pieczę przejął w tym sezonie Maciej Fijałek, nie 
schodzi poniżej swojego, wysokiego poziomu, notując seryjne zwy-
cięstwa. Choć obsada pierwszego miejsca w tabeli wydaje się bezdy-
skusyjna, bo samodzielnym liderem z wyraźną, kilkupunktową prze-
wagą jest MCKiS Jaworzno, tak premiowana przepustką do walki 
o awans pozycja wicelidera to sprawa otwarta. Akces do tej lokaty 
zgłaszają póki co przynajmniej trzy zespoły, bo prócz andrychowian 
są to Karpaty Krosno i Hutnik Kraków. Po dziewięciu seriach najlep-
si w tym gronie są siatkarze MKS-u, którzy zgromadzili 20 punktów 
wobec 19 Karpat i Hutnika. Zespół Macieja Fijałka zanotował siedem 
zwycięstw i tylko dwie porażki (z liderem z Jaworzna i z sąsiadujący-
mi w tabeli Karpatami). W pokonanym polu andrychowianie pozo-
stawili już jednak między innymi Błękitnych Ropczyce 3:2, TKS Ty-
chy 3:1, Extrans Sędziszów 3:0, MOSiR Jasło 3:1 czy Kęczanina Kęty 
3:0. 11 grudnia MKS zmierzy się jeszcze z ostatnim w tabeli AKS-em 
Rzeszów, a 17 grudnia zaplanowano już mecz rewanżowy z dziesiątą 
Akademią Talentów Jastrzębskiego Węgla. Później przyjdzie pora na 
świąteczno-noworoczną przerwę, z której siatkarze powrócą 7 stycz-
nia (MKS zagra wtedy u siebie rewanż z liderem z Jaworzna).
Skład MKS-u w meczu z Błękitnymi Ropczyce (za facebook.com/
mksandrychow1): Maciej Fijałek, Jakub Gaweł, Maciej Maryon, Piotr 
Munik, Jakub Dyrcz, Jakub Bochenek, Jakub Filipczak, Karol Gawina, 
Mikołaj Być, Arkadiusz Sordyl, Michał Krawczyk, Wiktor Haduch, 
Szymon Janus, Dawid Krysta.

gs Fot. Grzegorz Sroka

Młodzi piłkarze Beskidu długo szukali swojego rytmu, notując po-
czątkiem jesieni seryjne porażki. W tym dotkliwe, jak 0:16 z Garbarnią 
Kraków czy 1:7 z Sandecją Nowy Sącz. Ale gdy andrychowianie wy-
walczyli przełamanie, pokonując Limanovię Limanowa 3:2 (gole zdo-
byli D. Wróbel, Gurdek i Skorupa), zaczęli mozolnie budować swój 
punktowy dorobek, bo później poszli za ciosem i wygrali z Dunajcem 
Nowy Sącz 4:1 (dublet zanotowali Misiek i D. Wróbel). Nie jest tak, że 
porażki poszły w zapomnienie, bo Beskid uległ choćby liderującemu 
Hutnikowi Kraków 0:11, ale punktował już bardziej regularnie. Solid-
na była zwłaszcza końcówka rundy jesiennej, bo spośród pięciu me-
czów andrychowianie przegrali tylko jeden, a trzy wygrali. Porażka 
z Pcimianką Pcim 3:6 nie podcięła im skrzydeł, bo później odkuli się, 
pokonując Orła Myślenice 3:1 (trafiali dwukrotnie D. Wróbel i Skoru-
pa) i MKS SMS Oświęcim 2:1 (gole Janusiewicza i Mikołajka). Ponadto 
młodzi Beskidowcy zremisowali z Glinikiem Gorlice 1:1, a wcześniej 
pokonali Górnika Wieliczka 2:1 (bramki Jasnusiewicza i D. Wróbla). 
Ostatecznie podnieśli z boiska 16 punktów, które zapewniły miejsce 
trzynaste. Niżej od andrychowian uplasowały się zespoły z Wielicz-
ki, Gorlic, Myślenic i Oświęcimia. Na prowadzeniu Hutnik Kraków 
z przewagą czterech oczek nad Sandecją i dziewięciu nad Garbarnią 
Kraków oraz Bruk-Betem Termalica Nieciecza.
Piłkarze udali się już na zasłużony zimowy odpoczynek, a do wal-
ki w rundzie wiosennej powrócą, zgodnie ze wstępnymi planami, 25 
marca i powalczą aż do 18 czerwca.

gs Fot. Grzegorz Sroka

Trudne lekcje w małopolskim topie

Drużyna juniorów starszych Beskidu Andrychów po 
przygodzie na szczeblu makroregionalnym powróciła 
na małopolskie boiska, w odmienionym składzie mie-
rząc się z najlepszymi młodzieżowymi drużynami na-
szego województwa. Po rundzie jesiennej andrycho-
wianie plasują się w dolnej połowie tabeli.

Na wysokim poziomie

Rozkręciły się na dobre rozgrywki w II lidze siatka-
rzy. Po dziewięciu kolejkach wykrystalizował się już 
kształt tabeli, w której, jak od wielu sezonów, drużyna 
MKS-u Andrychów plasuje się w ścisłej czołówce. 
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Nad naszą rzeką fotografowałem z bliska czarne bociany. Płochliwe czaple bia-
łe i siwe nieraz zaglądały mi do czatowni. Zimorodek raz do niej nawet wleciał,  
a rodzina pluszczy podrygiwała na mnie kilka minut. Dlatego kadrowanie ptaków, 
które mijam codziennie na chodniku wydawało mi się tak banalnie proste, że nigdy 
wcześniej tego nie próbowałem. A jednak miejska fotografia przyrodnicza okazała 
się znacznie trudniejsza, niż sądziłem. Krukowate to spostrzegawcze i wyjątkowo 
inteligentne ptaki. Nie tylko w mieście z łatwością umykają przed obiektywem.  
W Andrychowie możemy spotkać głównie kawki, które najczęściej gniazdują  
w kanałach wentylacyjnych osiedlowych bloków. To najmniejsze ptaki z wymie-
nionej trójki. Wielkością dorównują gołębiom. Poza okresem lęgowym grupują się 
i okupują świeżo skoszone trawniki i okolice sklepów, gdzie poszukują pożywie-
nia. Zdjęcie kawki wykonałem na Ulicy Włókniarzy przy kiosku Pana Krzyśka. 
Znacznie większe od kawek gawrony w naszym mieście i okolicach nie gniazdują. 
Możemy spotkać tylko zimujące osobniki. Fotografię gawrona z charakterystycz-
nym dziobem wykonałem w Brzeszczach. W Andrychowie ostatnio ich nie widu-
je. Nie ma u nas miejskiej populacji wron siwych. Możemy je spotkać na obrzeżach 
miasta i terenach wiejskich. Wrony bywają większe od gawronów, ale mają znacz-
nie mniejsze, czarne dzioby. W odróżnieniu od kawek i gawronów mają szare 
upierzenie grzbietu i brzucha. Fotografie wrony w locie, na której wyraźnie widać 
popielate upierzenie, wykonałem przejeżdżając Ulicą Spokojną między polami  
w Wieprzu. 

Jerzy Tomiak

Zza obiektywu

Przy kawce o krukowatych
Kawki i gawrony to gatunki synantropijne, czyli przystosowane do życia w środowisku mocno przekształconym 
przez działalność człowieka. Do życia w miastach adoptowała się również wrona siwa. Te trzy gatunki z rodziny 
krukowatych z pozoru wyglądają podobnie. Wszystkie wydają się czarne. Miejska fotografia przyrodnicza może 
pomóc nam je rozróżnić. 
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