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Finał WOŚP w Andrychowie
Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy zagrała w Polsce po raz 31. Andrychowski sztab w tym roku wspomógł 
akcję 22. raz! Wolontariusze działali w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie. W okolicy w działania zaanga-
żowanych było ich 130. Tegoroczny finał odbywał się pod hasłem: „Chcemy wygrać z sepsą.” 

Kwota, jaką zebrał sztab WOŚP w Andrychowie:

149 318,71 zł
W ramach orkiestry w SP nr 2 odbył się II Turniej Siatkówki dla WOŚP. Zwyciężył zespół Mlaku Team, drugie miejsce przypadłu zespołowi 
Towarzystwo Wzajemnej Adoracji a trzecie drużynie Kucyk Mini ZOO. W restauracji Sami Swoi zorganizowano Zawody Darta a na Krytym 
Basenie w sali fitness tańczono zumbę. Wolontariuszy wsparły lokalne restauracje dostarczając im kilkadzieciąt pizz.

– ABS Bank Spółdzielczy 
    w Andrychowie,
– „SPOŁEM” PSS Andrychów,
– Restauracja 
   „Na Starym Tartaku”,
– Restauracja „Sami Swoi”,
– Restauracja „Beskidzka”,
– Pizzeria „Piekiełko”,
– Restauracja „Słoneczna”,

– Kawiarnia „Dzień Dobry”,
– Ośrodek „Czarny Groń”
– OGNIOCHRON S.A.,
– MKS Andrychów,
– Szkoła Podstawowa nr 2 
   w Andrychowie,
– Klub Fitness „iFitt”,
– MOSKiT w Andrychowie,
– Kuba Banat @kuba.piecze.

Sztab z naszego miasta chciałby przekazać 
podziękowania sponsorom i darczyńcom. 
Byli nimi:
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Nasza gmina jest liderem tego typu budow-
nictwa w skali województwa. Przypomnij-
my, iż samorząd andrychowski zaplanował 
postawienie czterech budynków socjalnych, 
po trzynaście mieszkań w każdym. Jeden 
już zasiedlono kilkanaście miesięcy temu. 
Natomiast drugi właśnie został ukończony. 
Na miejsce przybyli przedstawiciele Urzędu 
Miejskiego z wiceburmistrzem Mirosławem 
Wasztylem i kierownikiem Wydziału Inwe-
stycji i Drogownictwa Szymonem Wnęcza-
kiem. Był też obecny dyrektor Zespołu Ob-
sługi Mienia Komunalnego Grzegorz Góra. 
To ta instytucja, zarządzająca obiektami ko-
munalnymi, ma pod swoją pieczą budynek 
socjalny, a wkrótce przejmie dwa kolejne. Na 
czwarty ogłoszono już przetarg.
Nowy budynek prezentował zebranym wła-
ściciel kęckiej firmy budowlanej DTM Da-
niel Kaczmarz wraz ze współpracownikami. 
Powiedział on nam, że realizacja inwestycji, 
która rozpoczęła się w lipcu 2021 roku, wca-
le nie była łatwa, bo na przeszkodzie stawał 
m.in. ogromny wzrost cen materiałów bu-
dowlanych. Szczęśliwie dzięki dobrej współ-

Drugi obiekt socjalny po odbiorze prac budowlanych
16 stycznia odbył się odbiór prac budowlanych drugiego budynku socjalnego przy ulicy Batorego. Na ukończe-
niu jest też trzeci obiekt, który powinien być gotowy do czerwca. 

pracy z burmistrzem i pracownikami Urzędu Miejskiego udało się zaradzić problemom.
Podczas  wizytacji reprezentanci władz gminy i ZOMK zaglądali niemal do każdego kąta. Nie 
omieszkali też pooglądać trzeci budynek. Druga część spotkania odbyła się już w magistracie, 
gdzie spisano protokół z odbioru prac budowlanych.

jd Fot. Jacek Dyrlaga
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NOWINY: Panie burmistrzu, mamy za sobą czwarty rok tej kadencji, 
przed nami ostatni, licząc do kwietnia 2024, na który to termin obecnie rzą-
dzący w naszym kraju przesunęli wybory samorządowe. Jak ocenia pan 
miniony 2022 rok?
Tomasz Żak: Był to rok bardzo trudny. Nie spodziewaliśmy się, że po okre-
sie pandemii nadejdzie wojna, i to tuż za granicą naszego kraju. Uciekający 
ludzie trafili również do nas, a przypomnę, że w Ukrainie mamy dwa za-
przyjaźnione miasta – Izjum i Storożyniec. To pierwsze jest dziś zniszczone  
w osiemdziesięciu procentach. Polskie społeczeństwo zachowało się wspa-
niale, co doceniono w świecie. Ale i mieszkańcy Andrychowa zdali ten egza-
min z humanitaryzmu. Uchodźcy trafili do Andrychowa nie tylko z zaprzy-
jaźnionych miast, ale wielu innych regionów. Już w pierwszych tygodniach  
i miesiącach przyjęliśmy do naszej gminy 1600 osób z Ukrainy. Potem jed-
ni pojechali dalej, inni zdecydowali się na powrót. W obecnej chwili mamy 
w naszej gminie około 650 imigrantów wojennych, w tym 160 dzieci. Żyją 
wśród nas, pracują, uczą się. Ta pomoc nadal trwa, to nie był tylko chwilowy 
zryw, wciąż pomagamy naszym przyjaciołom tutaj i wysyłając wsparcie tam, 
do bombardowanego przez Rosjan kraju. 
To sytuacja absolutnie wyjątkowa, ale były też inne okoliczności, które 
sprawiły, że miniony rok był trudny. Co szczególnie ocenia Pan jako duży 
kłopot dla samorządu?
Pamiętajmy, że w 2022 roku dotknął nas kryzys energetyczny, ekonomiczny, 
inflacja i duża drożyzna. To spowodowało zachwianie na rynku inwestycyj-
nym. Mimo to zadania, które sobie postawiliśmy z mniejszymi lub większy-
mi trudnościami, udało się zrealizować. Przypomnę, że po otwarciu Galerii 
Andrychów przebudowaliśmy cały system komunikacyjny w tej części mia-
sta. Powstały łączniki, nowe skrzyżowanie przy Grunwaldzkiej oraz nowe 
rondo przy Białej Drodze i krajówce. To bardzo poprawiło sytuację drogo-
wą. Kilka dni temu dokończona została w tym rejonie przebudowa Strefo-
wej. Równie ważna była naprawa muru oporowego w strefie aktywności 
ekonomicznej. Ale i przy tym zadaniu był problem, bo musieliśmy wybrać 
wykonawcę zastępczego. Udało się to zrealizować i już dziś stoją tam dwa 
duże, nowo wybudowane zakłady, a niebawem rozpocznie się budowa trze-
ciego. Strefa jest dopuszczona do użytkowania w całości. Pozostałe grunty 
przygotowujemy do sprzedaży. Nowi inwestorzy są zainteresowani tymi 
działkami. Ważną inwetycją komunikacyjną dla gminy, udrażniającą ruch 
w centrum miasta było wybudowanie łacznika między ulicami Krakowską  
a Tkacką przez tereny przemysłowe.
A co było najtrudniejszym zadaniem?
Zapewne ustabilizowanie sytuacji energetycznej w gminie i zabezpieczenie 
dostaw ciepła dla tysięcy mieszkańców i obiektów użyteczności publicznej 
oraz firm. Sytuacja była tak trudna, że musieliśmy zrezygnować z paliwa ga-
zowego i przejść na paliwo węglowe. A tu znowu kłopot, bo węgla zaczęło 
brakować w naszym kraju. W takiej sytuacji znalazły się wszystkie samorzą-
dy. Trzeba było zabezpieczyć dostawy węgla, co nie było łatwe, ale udało się 
i ciepło płynie do mieszkań. 
Do tego jeszcze samorządy zostały obarczone dystrybucją węgla dla miesz-
kańców.
To było dla nas dużym zaskoczeniem i wyzwaniem, ale i z tym sobie pora-
dziliśmy. Ta sytuacja pokazuje, że samorząd jest mocny i potrafi skutecznie 
działać nawet w tak kryzysowych okolicznościach. Właczyliśmy się w to 
działanie dla dobra mieszkańców naszej gminy.
Były też inne inwestycje. Które uznaje Pan za szczególnie ważne?
Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że wszystkie inwestycje, które zaczęli-
śmy wcześniej były kontynuowane, niczego nie zaniechaliśmy. Przykładem 
są budynki komunalne. Z końcem roku odebraliśmy już drugi blok, a trzeci 
jest w stanie surowym zamkniętym, z terminem w połowie 2023 r. W tym 
roku powstanie czwarty budynek. To zwiększa naszą pulę mieszkań o 52 
lokale.
A co z Pańską Górą?
Tak, tu też mieliśmy kłopot z wykonawcą. Trzeba było zrobić korekty przy 
budowie Stawu Anteckiego, ale i to już jest za nami. Jestem przekonany, że 
w tym roku, w jego drugiej połowie zarówno Pańska Góra, jak i Staw Antec-
kiego będą gotowe.

Przypomnę, że w minionym roku kłopot był też przy rewitalizacji Pałacu 
Bobrowskich. Proszę przypomnieć, jakie były powody i jak będzie to reali-
zowane w przyszłości?
Problem był poza Andrychowem, bo do dziś, mimo interwencji nie uzyskali-
śmy od konserwatora zabytków decyzji i zezwolenia na prace przy remoncie 
pałacu, a to już czwarta osoba na tym stanowisku. Efekt był taki, że firma, 
która wygrała przetarg wycofała się, bo nie była w stanie zrealizować zadań  
w obowiązującym terminie. A termin to wrzesień tego roku, bo dotacja po-
chodziła z poprzedniej perspektywy unijnej i trzeba by ją zakończyć najpóź-
niej we wrześniu, a rozliczyć do końca roku. Niewykonalne. Ale chcę uspo-
koić mieszkańców, ta inwestycja będzie kontynuowana, zapewne etapami 
i będziemy aplikować o nowe dotacje tak krajowe jak i unijne, z nowej per-
spektywy finansowej. 
Jest jeszcze jeden ważny temat...
Wiem do czego Pan zmierza – nowa elektrociepłownia. Tak, to kluczowe za-
danie dla bezpieczeństwa energetycznego gminy. Dziś nasza spółka działa na 
dzierżawionym majątku, a do tego jest to obiekt przestarzały. Jesteśmy zmu-
szeni wybudować nowy zakład. Zdecydowaliśmy się na zupełnie nową, bar-
dzo nowoczesną technologię zgazowywania odpadów. Zaznaczam, zresztą 
robię to nie po raz pierwszy, że nie ma tu mowy o spalarni śmieci. W uchwa-
le zmieniającej plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego wyraźnie 
jest to zapisane i uchwalone. Tam na pewno nie powstanie spalarnia. Mówię 
to, aby uspokoić mieszkańców, bo szerzy się w tej kwestii dezinformacja. 
Nam chodzi o bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców. W tej kwestii 
był jeszcze jeden niezwykle ważny element, musieliśmy stać się właścicielem 
sieci energetycznej. To był kluczowy warunek i to udało się po dwuletnich 
negocjacjach z właścicielem sieci zrealizować. Umowa została podpisana  
w marcu ubiegłego roku. Mając system możemy nie tylko myśleć o budowie 
nowej elektrociepłowni, ale też zabiegać o fundusze na tę inwestycję. I po to 
też zmieniliśmy plan miejscowy.
A skąd pieniądze na tę inwestycję?
Między innymi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej. W grudniu złożyliśmy w tej sprawie wniosek. Przypomnę, że ta 
inwestycja zyskała wysoką ocenę ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowi-
ska. Osobiście był tutaj wiceminister Ireneusz Zyska, zainteresowany andry-
chowskimi planami i zadeklarował wsparcie naszych planów. Teraz staramy 
się o decyzję środowiskową, po niej powstanie projekt i będziemy wniosko-
wać o zezwolenie na budowę. Będziemy szukać finansowego wsparcia tak 
w funduszach krajowych jak i unijnych. To plan na ten rok. Stoimy przed 
wyzwaniem, które jeszcze niedawno trudno było sobie wyobrazić. Jednak w 
obecnej sytuacji energetycznej w kraju i w Europie nie ma innej drogi. Liczy 
się bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców.

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiał Marek Nycz

Rozmowa z Burmistrzem Andrychowa Tomaszem Żakiem

Stoimy przed dużym wyzwaniem
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Ekipy drogowe widać w kilku miejscach. Największy jednak ruch pod 
koniec stycznia panował w sąsiedztwie bloku nr 70. Powstaje tutaj 
chodnik oraz parking. Dostrzec można bez trudu już nawet ich zary-
sy. Tymczasem w okolicach bloku nr 58 zastaliśmy także ekipę Zakła-
du Wodociągu i Kanalizacji. Ma ona też swój udział w modernizacji 
tej części miasta. Jak dowiedzieliśmy się od prezesa ZWiK Jana Mrzy-
głoda, następuje tutaj wymiana sieci wodociągowej oraz części kanali-
zacyjnej, także pod jezdnią. Zakład wykonuje to na własny koszt i jest 
to osobna inwestycja niewchodząca w skład przedsięwzięcia realizo-
wanego przez samorząd powiatowy. Przypomnijmy, iż modernizacja 
Lenartowicza potrwa do grudnia br. Koszt to 20 milionów złotych, 
z czego ok. 15 milionów ma pochodzić z „Polskiego Ładu”.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Na Lenartowicza praca wre…

Upłynęło niewiele czasu od rozpoczęcia prac moderni-
zacyjnych ulicy Lenartowicza, a już widać spory postęp 
robót. Sprzyja pogoda, ale także organizacja pracy fir-
my ze Spytkowic, wykonującej inwestycję. 

Ulica Strefowa to ta znana w Andrychowie droga płytowa, zwa-
na dawniej nawet pralką, bo jazda po niej przypominała pranie na 
tzw. tarce. Stanowiła głównie dojazd do ogródków działkowych. 
Kiedy powstała strefa aktywności gospodarczej jej znaczenie wzro-
sło, bo razem z ul. Przemysłową obejmują strefę i łączą się ze sobą 
drogą wewnątrz obszaru przemysłowego. Od wschodu krzyżują się  
z ul. Batorego, a od zachodu z Białą Drogą, stanowiąc otwarty system 
komunikacyjny dla strefy i zakładów przy ul. Przemysłowej.
Z tego też powodu władze Andrychowa zabiegały o dofinansowanie 
ze środków krajowych i otrzymały je z „Polskiego Ładu”, jego pierw-
szej edycji. Budowa dotyczy odcinka od potoku Bobrek do ul. Batore-
go. - Całość kosztuje 3 mln 839 tys. a dofinansowanie wyniosło 3 mln 647 tys. 
zł. Zatem zewnętrzne środki to 95 procent kosztów – mówi Szymon Wnę-
czak, kierownik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miej-
skiego. I dodaje, że gmina do tej inwestycji dołożyła tylko 192 tys. zł.

mn Fot. Marek Nycz

Strefowa niemal gotowa

Kończą się prace budowlane na ulicy Strefowej. Obej-
mują one odcinek od potoku Bobrek do ulicy Batore-
go. W połowie stycznia kładziona była tam ostatnia 
warstwa asfaltu. Ulica będzie oddana do użytkowania 
przypuszczalnie w połowie lutego, gdy zakończą się też 
prace przy ścieżkach rowerowych i chodnikach. 

Laptopy dla dzieci 
Dla dwunastu młodych osób przygotowano w Urzę-
dzie Miejskim laptopy. Był to sprzęt zakupiony z myślą 
o dzieciach z rodzin pegeerowskich.

25 stycznia przenośne komputery z rąk burmistrza Tomasza Żaka 
odebrali głównie rodzice obdarowanych, ale pojawił się też i jeden 
z beneficjentów. W ceremonii wzięli udział również zastępca bur-
mistrza Wojciech Polak oraz dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty 
Andrzej Szafrański. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Prio-
rytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpor-
ności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST 
oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia: „Wsparcie 
dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
Nowi właściciele laptopów to: Gabriela Bik, Eliza Bik, Antoni Fic, 
Ignacy Fic, Tomasz Kowal, Arkadiusz Kowal, Bartłomiej Marczyński-
,Wojciech Kukuła, Milena Markowska, Kamila Markowska, Joanna 
Pawlikowska, Aleksander Pawlikowski.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Ubiegłoroczna napaść spowodowała falę uchodźców, która napły-
nęła także do naszej gminy. W Urzędzie Miejskim utworzono wtedy 
sztab zajmujący się wyszukiwaniem miejsc pobytu dla przybyszów 
oraz zapewnieniem zaopatrzenia. Ruszyła lawina pomocy. Powsta-
ły punkty z niezbędnymi produktami potrzebnymi do codziennego 
życia. Wiele osób przyjęło uchodźców wojennych, głównie kobiety 
z dziećmi, we własnych domach. Od razu znaleźli się wolontariusze, 
instytucje i organizacje zaangażowane w niesienie pomocy. Dużą rolę 
odegrały również parafie. Transporty z żywnością czy potrzebnym 
sprzętem jeździły i jeżdżą do Ukrainy. Firmy z naszego terenu przyję-
ły do pracy wielu przybyszów.
W marcowym wydaniu Nowin Andrychowskich przypomnimy 
o tym wszystkim oraz napiszemy, jak sytuacja wygląda obecnie.

jd

Smutna rocznica
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła inwazję na Ukra-
inę. To kontynuacja agresji rozpoczętej osiem lat wcze-
śniej od m.in. aneksji Krymu i wojny w Donbasie.
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To przedsięwzięcie, przypomnijmy, zorganizowane przy udziale 
sponsorów przez Koło PTTK „Chałupa”. Brali w nim udział chętni 
miłośnicy górskich wędrówek, którzy najpierw zakupili specjalne 
książeczki, a potem na podobnych zasadach jak w przypadku zdo-
bywania Górskiej Odznaki Turystycznej zbierali punkty. Na końcu 
sponsorzy przeliczyli je na konkretną sumę pieniędzy.
Książeczki zakupiło 177 osób, co pozwoliło już na starcie pozyskać 
3816 złotych. Na górskie szlaki wyruszyło i swoje wędrówki udoku-
mentowało 86 uczestników. Uzbierali oni aż 41 083 punkty. Całkowita 
uzyskana z akcji kwota to 9016 zł. Jak poinformowała uczestników 
spotkania kierownik Hospicjum Domowego Królowej Apostołów Fi-
lii nr 1 w Andrychowie Krystyna Piątek zebrane pieniądze będą prze-
znaczone na zakup profesjonalnego pulsoksymetru dla dziecka. To 
sprzęt czuwający nad małym pacjentem non stop (także podczas snu), 
a służący do badania tętna i saturacji krwi, wyposażony w monitor.
Podsumowanie było okazją do wręczenia pucharów i upominków 
osobom, które zdobyły najwięcej punktów. Dokonali tego: pomy-
słodawczyni akcji i zarazem prezes „Chałupy” Grażyna Kidoń, jej 
zastępca Krzysztof Wojewodzic oraz kierownik andrychowskiej filii 
hospicjum Krystyna Piątek, kierownik filii w Kętach Anna Zaręba, 
a także przedstawicielka Stowarzyszenia Hospicyjnego w Andrycho-
wie Barbara Woźniak.
Najbardziej punktujący to:
Kobiety
1. Jolanta Dusza 1140 punktów – Andrychów
2. Anna Miroś 968 pkt – Kalwaria Zebrzydowska
3. Anna Łysoń 940 pkt – Andrychów
Mężczyźni
1. Mirosław Morkisz 1332 pkt – Oświęcim
2. Łukasz Orzechowski 1149 pkt – Brzeźnica K/ Skawiny
3. Marek Bruzda 934 pkt – Brody
Dzieci i młodzież ucząca się
1. Janusz Wójcik 796 pkt – Kalwaria Zebrzydowska
2. Oliwier Bruzda 764 pkt – Brody
3. Julia Bruzda 747 pkt – Brody
Były też wyróżnienia za aktywność dla kolejnych kilkunastu osób, 
w tym dzieci. Prezes Grażyna Kidoń zapowiada kolejną edycję akcji. 
Początek w kwietniu. Dodajmy, że spotkanie poprowadził II wicepre-
zes „Chałupy” Zbigniew Przybyłowicz.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Górskie wędrówki „zamienione” 
na profesjonalny pulsoksymetr

9016 złotych to plon akcji „Przemierzam górskie szlaki 
dla hospicjum domowego”. Podsumowanie nastąpiło  
7 stycznia w Restauracji na Starym Tartaku. 

W minionym roku Straż Miejska przeprowadziła ponad 
300 kontroli, sprawdzając czym palimy w piecach. Oka-
zało się, że w co dziesiątym sprawdzanym domu palo-
no śmieciami. Nie zawsze kończyło się to mandatami.

Nadal kopcimy… ale mniej

Jak poinformował nas komendant Straży Miejskiej Krzysztof Tokarz, 
na 302 kontrole, aż 118 było wynikiem zgłoszeń od mieszkańców, 
zaniepokojonych tym, co wydobywa się z komina u sąsiadów. Oba-
wy nie zawsze były uzasadnione, bo jak już wspomnieliśmy na 302 
kontrole tylko w 30 wypadkach okazało się, że właściciele domu palili 
w swoich piecach odpadkami. W 14 przypadkach skończyło się na 
pouczeniu, 15 innych osób tak dalece przekroczyło normy, że trzeba 
było wystawić mandaty – na łączną kwotę 3,5 tys. zł. Tylko w jednym 
przypadku palenie śmieciami zakończyło się wnioskiem do sądu. Tak 
dzieje się w przypadku, gdy ktoś nie chce przyjąć mandatu.

W 18 przypadkach koniecznym było pobranie próbek popiołu z pie-
ców. Wyniki 8 z nich wskazały, że palono w piecach odpadkami i in-
nymi niedozwolonymi materiałami.

n

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wadowicach 
– w związku z licznymi zapytaniami i informacjami medialnymi – informuje, 
że obowiązkowa wymiana bezterminowych, laminowanych praw jazdy roz-
pocznie się od 19 stycznia 2028 roku i trwać będzie do 18 stycznia 2033 
roku.
Terminy wymiany określone zostaną przez ministra właściwego do spraw 
transportu w drodze rozporządzenia. Na dzień dzisiejszy o wydanie nowego 
dokumentu wnioskować należy w przypadku: utraty ważności, zmiany na-
zwiska posiadacza lub zagubienia/zniszczenia prawa jazdy.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wadowicach. Fot. Jacek Dyrlaga

Kiedy obowiązkowa wymiana 
bezterminowych praw jazdy?

W związku z licznymi zapytaniami Wydział Komunikacji 
i Transportu Starostwa Powiatowego w Wadowicach 
wydał komunikat dotyczący harmonogramu obowiąz-
kowej wymiany bezterminowych praw jazdy. Treść in-
formacji publikujemy poniżej. 
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Stara nie nadawała się do użytku. Zainstalowaną właśnie tablicę wy-
konał wiceprezes Oddziału PTTK „Ziemia Wadowicka” Krzysztof 
Wojewodzic. Pełni on także funkcję, przypomnijmy, wiceprezesa koła 
PTTK „Chałupa”. Natomiast autorem zdjęcia panoramy jest Ireneusz 
Fornal, członek „Chałupy”. Tablicę kwotą 1000 złotych sfinansował 
Urząd Miejski w Andrychowie. W jej dolnej części widnieje herb na-
szego miasta oraz logo. 

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Nowa tablica na Leskowcu już jest

Na Leskowcu zniknęła na pewien czas tablica widoko-
wa z opisem widocznych stamtąd gór. Petetekowcy za-
powiadali, że powstanie nowa. I dotrzymali słowa!

Forma zbiórki wzbudziła duże zainteresowanie. Po mszach ustawia-
ły się kolejki. Okazało się, że wypieków zabrakło. W związku z tym 
w lutym kiermasz zostanie powtórzony. Organizatorzy dziękują za 
wsparcie.

ac, jd. Fot. Parafia Św. Macieja

Udany kiermasz
15 stycznia odbył się kiermasz dobroczynny z wypiekami 
Pań z Ukrainy i darczyńców. Celem kiermaszu była zbiórka 
środków na utrzymanie uchodźców w parafii Św Macieja. 

Wykaz nieopłaconych miejsc pochówku, przypomnijmy, można zna-
leźć na stronie grobonet.com. Administrator cmentarza co najmniej raz 
w roku dokonuje przeglądu grobów. Nieopłacone stanowiska mogą 
zostać zlikwidowane i przekazane do ponownego użytkowania komuś 
innemu. Można zapobiec temu i przywrócić prawa, jeśli wyrówna się 
zaległości w ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia procedury „likwida-
cyjnej”. Zgodnie z regulaminem administrator cmentarza nie ma obo-
wiązku poszukiwania osób, które mogą zgłaszać zastrzeżenia i uregu-
lować opłatę dalszego użytkowania grobu oraz nie ma też obowiązku 
powiadamiania dysponentów grobów o kończącym się terminie prawa 
do miejsca grzebalnego. To samo dotyczy drugiej nekropolii komunal-
nej w naszej gminie, to jest cmentarza w Roczynach.

jd Fot. NA

Sporo nieopłaconych grobów 
na andrychowskim cmentarzu
Wiele grobów na andrychowskim cmentarzu komunal-
nym jest nieopłaconych. Zaległości mogą spowodować 
utratę prawa do grobu.
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Pierwsza w tym roku Sesja Rady Miejskiej w Andrychowie była już 54 sesją w obecnej kadencji, jej obrady zdomi-
nowały sprawy bieżące. Gorące dyskusje pojawiły się w punktach dotyczących ścieków z osadników, transportu 
publicznego i cen biletów oraz rezolucji dotyczącej taryf na wodę i ścieki, od których to taryf uzależnione jest 
dalsze funkcjonowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Styczniowa sesja Rady Miejskiej

Sesja miała miejsce w Urzędzie Miejskim 26 
stycznia a poprowadził ją przewodniczący 
Rady Miejskiej Roman Babski. Na samym 
początku, na wniosek zastępcy burmistrza 
Mirosława Wasztyla, uzupełniono porządek 
obrad o zmianę uchwały dotyczącej upraw-
nień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów 
oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi 
w publicznym transporcie zbiorowym reali-
zowanym przez operatora na terenie Gminy 
Andrychów. Piszemy o tym obok.
Zaraz po tym punkcie burmistrz Tomasz Żak 
złożył sprawozdanie ze swoich prac w okresie 
międzysesyjnym. O wszystkich tych wyda-
rzeniach pisaliśmy na naszym portalu radio-
andrychow.pl i można je znaleźć również na 
stronach Nowin Andrychowskich.

Podjęcie uchwał
Pierwsza uchwała dotyczyła przyjęcia planów 
pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w An-
drychowie na bieżący rok 2023. Za głosowało 
19 radnych, wszyscy obecni wtedy na sesji.
Treść kolejnej uchwały zreferowała Ewa Roh-
de-Trojan, kierowniczka Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Uchwała 
dotyczyła zmiany uchwały Rady Miejskiej z li-
stopada 2020 roku i Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy. No-
welizacja rozszerzyła zakres pojęcia „nieczy-
stości ciekłe” przez objęcie tym określeniem 
także ścieków gromadzonych w osadnikach 
w instalacjach przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Oznacza to, że nieczystości zbierane 
w takich osadnikach będą kwalifikowane jako 
nieczystości ciekłe, a nie tylko jako odpady. 
Nowelizacja precyzuje też kilka definicji za-
wartych w uchwale. Podobnej kwestii doty-
czyła następna uchwała – nowelizacji uchwały 
ze stycznia 2019 (z późniejszymi zmianami).
Do tej sprawy odniósł się radny Andrzej Po-
wroźnik. Stwierdził, że w kwestii ścieków nie 
ma równości w opłatach: ci, którzy są podłą-
czeni do kanalizacji płacą mniej, niż posiada-
jący osadniki i ponoszący koszty ich opróż-
niania. Poparli go radni Wiesław Mikołajek 
i Jakub Guzdek. Radnym odpowiedział wice-
burmistrz Wojciech Polak. Stwierdził, że radni 
zrzucają odpowiedzialność na samorząd, ale 
to nie gmina jest odpowiedzialna za podwyżki 
paliw, energii, płacy minimalnej itd. Poza tym 
uchwała jest dostosowaniem przepisów lokal-
nych do ustawy krajowej.
Za głosowało 11 radnych, 10 wstrzymało się 
od głosu

Kolejna uchwała dotyczyła górnej stawki 
opłaty ponoszonej za wywóz ścieków. Górna 
stawka się nie zmienia (86,40 zł), ale noweli-
zacja sprowadza się do dopisania do grupy 
„zbiorników bezodpływowych” „osadników 
w instalacji przydomowych oczyszczalni ście-
ków”. I tę zmianę wymusiła zmiana przepi-
sów ogólnokrajowych. Za było 12 radnych, 
przeciwko głosowało 2, a 7 wstrzymało się od 
głosu.    
Również następna uchwała dotyczyła odpa-
dów. Rada dokonała w tym punkcie zmiany 
uchwały z listopada 2020 roku w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadcze-
nia na terenie Gminy Andrychów usług w za-
kresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowa-
nia tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
I ta uchwała dostosowania uchwał lokalnych 
do zmienionych ustaw określających przepisy 
ogólnokrajowe została zmieniona. Za zmiana-
mi byli wszyscy radni

Kolejną uchwałę, dotyczącą udzielenia po-
mocy finansowej w postaci dotacji celowej 
dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie 
działalności Ośrodka Przeciwdziałania Pro-
blemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, zre-
ferowała Marta Kajzer, kierowniczka Działu 
Profilaktyki Środowiskowej w Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Andrychowie. Chodzi 
o korzystanie z izby wytrzeźwień w Bielsku-
-Białej. Ta „usługa” kosztuje gminę 69.717 zł 
na rok. Rada zagłosowała za uchwałą jedno-
głośnie.

Zmiany w budżecie
W następnej części Rada Miejska zajęła się 
zmianami w budżecie gminy i uchwale bu-
dżetowej na rok 2023. Kwestię tę przedstawiła 
i udzieliła wyjaśnień Skarbnik Gminy Dorota 
Żywioł. Przesunięcia w budżecie sprowoko-
wały dyskusję na temat priorytetów inwesty-
cyjnych. Radni opozycji twierdzili, że reali-
zowane są zadania, które mogłyby poczekać 
zanim zrobione będą potrzebniejsze rzeczy. 
Przykładem miała być kryta pływalnia, lepiej 
byłoby zrobić remonty dróg na wsiach. Po-
dobnie ocenili przesunięcie funduszy z dro-
gownictwa na dołożenie do budowy toru rol-
karskiego. Chodziło o 68 tys. zł. Za zmianami 
w budżecie głosowało 11 radnych, 5 było prze-
ciw i 5 wstrzymało się.
Po zmianach w tegorocznym budżecie radni 
dokonali idących za tym zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Andrychów 
na lata 2023-2032. Obyło się bez dyskusji, a za 
zmianami w WPF głosowało 12 radnych, resz-
ta się wstrzymała. Potem skarbniczka zrefero-
wała projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Wadowic-
kiego w 2023 roku. Chodzi o pokrycie części 
kosztów wynagrodzeń pracowników zatrud-
nionych w Referacie Zamiejscowym Wydzia-
łu Komunikacji i Transportu (60 tys. zł) oraz 
Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania 
Przestrzennego Starostwa Powiatowego (89 
tys. zł). Oba wydziały dla wygody mieszkań-
ców działają w Andrychowie.
Potem Jerzy Dwojak zreferował projekt 
uchwały „Świadczenie usług w zakresie pu-
blicznego transportu zbiorowego w transpor-
cie drogowym na linii komunikacyjnej Wa-
dowice – Wieprz – Andrychów”. Chodziło 
o dopłatę do utrzymania tej linii – w kwocie 13 
tys. zł. Rada przyjęła tę uchwałę jednogłośnie.
Rada rozpatrzyła też skargę na burmistrza. 
Skarżąca go osoba zarzucała burmistrzowi 
niewykonywanie przez niego czynności na-
kazanych prawem, polegających na zapew-
nieniu dostępu do danych przestrzennych 
dotyczących miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego zgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa. Radni uznali tę 
skargę za bezzasadną.

Rezolucja i polityka
Na sesji powróciła też rezolucja w sprawie 
ustalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ście-
ków. Na poprzedniej sesji radni usunęli tę 
rezolucję z porządku obrad na wniosek jed-
nego z radnych. Powodem miała być kwestia 
formalna dotycząca daty. Mimo wyjaśnie-
nia, że w przypadku rezolucji data jej wejścia 
w życie nie ma znaczenia, radni głosowali za 
usunięciem. A sprawa dotyczy bardzo palą-
cej kwestii – stawek za wodę i ścieki. Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie 
ma związane ręce w tej kwestii, bo o taryfach 
decyduje tzw. „regulator”, to jest urzędnik 
w Wodach Polskich, a według nowego prawa 
taryfy ustalane są raz na trzy lata. Przy obecnej 
inflacji, gigantycznych podwyżkach cen ener-
gii, paliw, materiałów taryfy nawet sprzed 
roku nijak mają się do obecnych realiów. 
Z tego powodu ZWiK odnotował kilkuset-
tysięczną stratę, jak nigdy dotąd. Zakład już 
kilkukrotnie składał wnioski o zmianę taryfy, 
ale albo na odpowiedź czekał pół roku, albo 
nie dostawał zgody na zmiany taryf. Kiedyś 
o tej kwestii decydowała Rada Miejska, ale 
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obecnie rządząca partia uzna-
ła, że tę kompetencję odbierze 
samorządom i powierzy admi-
nistracji państwowej – Wodom 
Polskim. Ten problem dotknął 
nie tylko Andrychowa, ale 
większości samorządów.
Rezolucja jest skierowana do 
premiera, ale też do polityków, 
którzy mogliby zmienić prawo 
choćby tak, aby taryfy ustalać 
co roku. Temat jest palący i dla-
tego wrócił na tę sesję. Radni 
opozycji skrytykowali tę rezo-
lucję, uznając ją za kuriozum 
i absurd szkodzący mieszkań-
com. Natomiast treść rezolucji 
odczytali jako działanie skiero-
wane przeciwko mieszkańcom. 
Domagali się nawet, aby razem 
z rezolucją wysłać do adresa-
tów listę, którzy radni jak głoso-
wali. Aby władza wiedziała… 
Przewodniczący Rady Miej-
skiej skwitował wystąpienia 
tych radnych stwierdzeniem, 
że najwyraźniej nie zrozumieli 
argumentacji, jaką kilkukrotnie 
przedstawiał prezes Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji. I ro-
bił to na poprzednich sesjach. 
Te argumenty powtórzył na 
koniec dyskusji burmistrz To-
masz Żak. Odbyło się głosowa-
nie: 12 radnych było za rezolu-
cją, 7 przeciw, a 2 wstrzymało 
się.

Później Rada przyjęła obwiesz-
czenie w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego Statutu 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Andrychowie. Projekt ten 
omówiła Aneta Wróbel z OPS.
Na końcu sesji radni zajęli 
się projektem uchwały, który 
wniósł na początku sesji wice-
burmistrz Mirosław Wasztyl. 
Projekt ten dotyczył zmiany 
uchwały Rady Miejskiej z paź-
dziernika 2017 roku, dotyczą-
cej uprawnień do bezpłatnych 
i ulgowych przejazdów oraz 
zasad systemu taryfowego i cen 
na usługi w publicznym trans-
porcie zbiorowym realizowa-
nym przez operatora na terenie 
Gminy Andrychów. Kwestię 
te przedstawił Jerzy Dwojak. 
Przedstawił zmianę stawek za 
bilety. O tej sprawie piszemy 
obok w artykule. Tu należy tyl-
ko dodać, że radni opozycji byli 
zdecydowanie przeciwko.   
Sesję zakończyły wolne wnio-
ski, oświadczenia i komunika-
ty.

n 

Na ostatniej (26 stycznia) 
sesji Rady Miejskiej do-
konano zmian w systemie 
taryfowym i cen za usługi 
w publicznym transporcie 
zbiorowym w gminie An-
drychów. Stało się tak na 
wniosek spółki PKS Połu-
dnie ze Świerklańca.

Nowe ceny 
za przejazdy 
autobusami

Spółka tłumaczy, że nastąpił znacz-
ny wzrost kosztów działalności, 
zwłaszcza w zakresie cen paliw. 
Podniesiono też w naszym kraju pła-
cę minimalną, co wpływa na koszty 
wynagrodzeń. Do tego dochodzą 
wyższe stawki za energię elektrycz-
ną i ogrzewanie.
Za jednorazowy bilet normalny trze-
ba będzie zapłacić 3,50 zł (dotychczas 
3 zł). Nic nie zmienia się dla posia-
dających kartę seniora emerytów 
i rencistów mieszkających w naszej 
gminie, którzy ukończyli 60 rok ży-
cia. Bilety kosztować będą dla nich 
nadal 1 zł, a od 75. roku życia pojadą 
bezpłatnie. Uczniowie i studenci do 
26. roku życia będą płacić 1 zł. Dzieci 
do 7 lat nie płacą.
Z darmowych przejazdów skorzy-
stają nadal inwalidzi I grupy, dzieci 
i młodzież dotknięte inwalidztwem 
lub niepełnosprawne do 16. roku 
życia, a także Zasłużeni Honorowi 
Dawcy Krwi.
Bilety miesięczne normalne na li-
nie łączone wzrosną do 120 złotych 
(obecnie 90 zł), a studenci, ucznio-
wie, emeryci i renciści zapłacą 40 zł. 
Za przewóz bagażu nie pobiera się 
opłat.
Za przejazd bez ważnego biletu trze-
ba będzie zapłacić tak jak do tej pory 
100 zł. Tyle samo grozi za  brak do-
kumentu poświadczającego upraw-
nienia do bezpłatnego przejazdu. 
Natomiast za spowodowanie przez 
podróżnego zatrzymania lub zmia-
ny trasy autobusu opłata wyniesie 
300 zł (bez zmian). Te „kary” zostają 
obniżone jeśli opłaty będą wniesione 
w ciągu siedmiu dni od wezwania 
do zapłaty.
Uchwałę podjęto stosunkiem głosów 
11 za, 7 przeciw i przy trzech wstrzy-
mujących się radnych.

jd
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Gdy mąż ciężko chorował...
Od 2012 roku w naszym mieście działa Ho-
spicjum Domowe Królowej Apostołów dla 
Dzieci i Dorosłych, filia w Andrychowie.  
- Przychodzi czas takiej choroby, że już nie ma ra-
tunku i tak stało się z moim mężem – wspomi-
na jedna z mieszkanek podandrychowskiej 
wioski, prosząca o niepodawanie imienia 
i nazwiska. - Niestety wyszły sprawy natury 
onkologicznej. Lekarz rodzinny wypisał skiero-
wanie do hospicjum. Męża odwiedzał lekarz pro-
wadzący z tego hospicjum, a jeszcze częściej, bo co 
najmniej dwa razy w tygodniu pielęgniarki. A jak 
zadzwoniłam, to były na każde wezwanie. Lekarz 
i pielęgniarka wiele mi pokazali, udzielali wskazó-
wek, instruowali. Dzięki nim nauczyłam się robić 
zastrzyki, zakładać kroplówki. Udało się też szyb-
ko załatwić wizytę w placówce w Bytomiu, gdzie 
mąż miał wprowadzone centralne wkłucie do żyły, 
aby mógł być karmiony pozajelitowo. Nasza roz-
mówczyni podkreśla też, że wszystko było 
za darmo, także wypożyczony z hospicjum 
sprzęt – urządzenie do oddychania czy sto-
jak na kroplówkę. A wręcz nieoceniona była 
pomoc osób z hospicjum w ostatnich dniach 
życia męża, gdy już odchodził. To tylko jeden 
z przykładów, a takich można by opisać setki.

Początki
Hospicjum, którego filia mieści się w An-
drychowie założyła firma Medi Kompleks 
wspólnie z „naszymi” fachowcami i ludźmi 
z racji wykonywanych zawodów, gotowymi 
pomagać innym. Główna siedziba tej instytu-
cji mieści się w Wiśniowej (powiat myślenic-
ki). Natomiast filia obejmuje swym zasięgiem 
cały powiat wadowicki, ale nie odmawia 
się opieki i wsparcia pacjentom z sąsiednich 
jednostek administracyjnych. A jak to się 
zaczęło? Okazuje się, że to był trochę zbieg 
okoliczności. - To jest taka trochę historia oso-
bista, o której nie chciałabym opowiadać w szcze-
gółach – mówi Krystyna Piątek, kierownik 
filii w Andrychowie. - W 2012 roku na wiosnę 
zmarł mój tata, który był ciężko chory. Nie było 
oczywiście wtedy hospicjum. W domu używałam 
sprzętu specjalistycznego. Musiałam się go na-
uczyć obsługiwać, by pomóc tacie. Po jego śmier-
ci zgłosiła się do mnie rodzina, gdzie także chory 
był ich tata i pytali mnie, czy mogłabym pożyczyć 
im koncentrator tlenu, ssak elektryczny. Poprosili 
również, by nauczyć ich obsługi sprzętu oraz pielę-
gnacji niewydolnego krążeniowo i oddechowo ojca. 
Dostali wypis ze szpitala z zaleceniami. Ten ich 
ojciec wymagał opieki 24-godzinnej. Oczywiście 
zgodziłam się. I w tym domu pojawiła się Danuta 
Kowal, prezes firmy Medi Kompleks, przyjaciółka 
tamtej rodziny. Chciała pomóc, ale Wiśniowa jest 
oddalona od Andrychowa i zastanawiała się, co 
zrobić. Zapewniła jednak lekarza i mnie zatrudniła 

do opieki nad tym pacjentem w ramach hospicjum. 
Latem 2012 roku niestety, pacjent zmarł, a jesienią 
pani Danuta zaproponowała utworzenie takiego 
hospicjum w Andrychowie. I stało się: powstało 
w naszym mieście hospicjum jako filia. 
Krystyna Piątek skompletowała zespół. Wte-
dy nie był liczny. Tworzyli go lek. Marcin 
Bielarz (obecnie kardiolog), Barbara Młocek-
-Graca, Anna Zaręba (aktualnie szefowa filii 
w Kętach), Barbara Bornstedt, Wanda Stary-
pan oraz wspomniana już Krystyna Piątek. 
Pacjentów było początkowo 5 – 10. Obecnie 
andrychowski personel składający się z leka-
rzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i psycholo-
gów to zespół 30-osobowy. A podopiecznych 
jest około 120 w każdym miesiącu. Potrzeby 
są większe, bo chorych i w wieku starszym 
przybywa. Brakuje personelu. W 2014 roku 
na bazie andrychowskiej filii powstała po-
dobna w Kętach, która także dynamicznie się 
rozwija. 

Dla kogo?
Pod opiekę sprawowaną, jak sama nazwa 
wskazuje w mieszkaniach pacjentów, pozo-
stają osoby chore na nowotwory, stwardnie-
nie rozsiane, owrzodzenie odleżynowe, nie-
wydolność oddechową (niesklasyfikowaną), 
dotknięte wirusem upośledzenia odporności, 
cierpiący na następstwa zapalnych chorób 
odśrodkowego układu nerwowego i na ukła-
dowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodko-
wy układ nerwowy oraz na kardiomiopatię. 
Opieka jest refundowana przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia, a więc nie ma z tego tytułu 
żadnych opłat. Wymagane są jedynie skiero-
wanie od lekarza, dokumentacja zakończe-
nia leczenia przyczynowego, zgoda pacjenta 
i trzeba przejść kwalifikację prowadzoną 
przez lekarza hospicjum domowego. Siedzi-
ba filii mieści się przy ulicy Krakowskiej 140 
A (parter byłego biurowca WSW Andoria). 
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie 
internetowej medikompleks.pl/andrychow

Wolontariat
Andrychowskie hospicjum aktywnie wspie-
ra grupa wolontariuszy. Najpierw działała 
w jednym ze stowarzyszeń, a teraz w ramach 
Beskidzkiej Fundacji Hospicyjnej. Opiera się 
na aktywności nauczycieli i młodzieży ze 
szkół gmin Andrychów i Wieprz. - Dzięki wo-
lontariuszom, widzimy ogromną wartość wsparcia 
jakie niesione jest bezinteresownie innym ludziom 
– stwierdzają zgodnie prezes Medi Kompleks 
Danuta Kowal oraz członkinie Zarządu Bar-
bara Lechwar i Zofia Buraczek oraz Magda-
lena Cienkosz. - Paniom nauczycielkom ze szkół 
oraz dyrekcjom i wolontariuszom młodzieżowym 

pragniemy gorąco podziękować za dobro, które nie-
siecie innym. Wskazujecie, kierunek w jakim każ-
dy człowiek powinien dążyć w życiu. Dziękujemy 
za Wasze zaangażowanie i otwarte serce.
Pierwszą grupę wolontaryjną stworzyły Ka-
tarzyna Pikoń (jest skarbnikiem), Marta Ma-
kowiecka, Barbara Woźniak, Bogumiła Szat-
kowska i Bernadetta Zacny. Większość działa 
nadal, teraz już w dużo liczniejszym zespole. 
- Nasza działalność polega przede wszystkim na 
organizacji kwest – informuje Barbara Woź-
niak. - Odbywa się to przy dużym zaangażowaniu 
nauczycieli, a zwłaszcza dzieci. Takich kwest jest 
kilka czy nawet kilkanaście w ciągu roku. Nazywa-
my to dniami żonkilowymi. Oczywiście uzyskuje-
my pozwolenie biskupa, bo to jest przy parafiach. 
Oprócz tego przygotowujemy upominki na święta 
dla chorych. Dzieci otrzymują dodatkowo na uro-
dziny tort, drobny upominek i karteczki na dzień 
chorego. Warto odnotować, iż dzięki wolonta-
riuszom z naszego terenu udało się zakupić 
w ciągu sześciu lat aktywności sprzęt wart 
ponad dwieście tysięcy złotych! To głównie 
koncentratory tlenu i łóżka. Wsparcie otrzy-
muje także filia w Kętach.
Takie inicjatywy zasługują na szczególne 
uznanie. Biorą w nich bowiem udział osoby, 
które  rezygnują z czasu wolnego, by poma-
gać innym.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Gdy nadziei już nie ma, są oni
Pomagają nieuleczalnie chorym, przynoszą też wsparcie i ulgę ich najbliższym. Kto skorzystał z pomocy, chwali 
w każdym zdaniu. A jeszcze ponad dziesięć lat temu Andrychów i okolice były pod tym względem swoistym 
pustkowiem. 

Kierownik andrychowskiej filii Krystyna 
Piątek przygotowuje w siedzibie filii pakie-
ty dla podopiecznych.
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W najnowszej książce zatytułowanej „Lola. Dziewczyna 
z Andrychowa. Kobieta z Hajfy” przytoczyłam wspomnie-
nia Henryka Szmeji (str. 47-51), który opisał, jak z rodzicami 
uciekał z Andrychowa we wrześniu ’39 roku do Kielc, stam-
tąd do Lwowa i jak wyglądała jego wojenna tułaczka oraz 
pozostałych członków rodziny. Henryk miał wtedy 13 lat. 
Zapis tych wspomnień znalazłam w Hajfie, w domowym 
archiwum Szymona Badera. Kilka tygodni po październi-
kowej premierze „Loli”, dostałam maila. Od pani Henryki, 
córki Henryka Szmeji. „Szkoda, że mój tata tego nie docze-
kał” – pisała. Chciałam dowiedzieć się czegoś więcej, przede 
wszystkim o matce Henryka, Rozalii Bader, urodzonej 
w Andrychowie 31 maja 1898 roku. Zaproponowałam spo-
tkanie w Cieszynie, czyli mniej więcej w połowie drogi mię-
dzy Andrychowem a czeskim Boguminem, gdzie mieszka 
pani Henryka. Doszło do niego w połowie stycznia. I było to 
niezwykle interesujące spotkanie, bogate w wiedzę o andry-
chowskiej rodzinie oraz o mniejszości polskiej żyjącej na Za-
olziu. Jako że Walentynki za pasem, spośród wielu wątków 
wybrałam opowieść o tym, jak panna Rozalia, Żydówka 
z Andrychowa poznała swojego przyszłego męża, Antonie-
go – katolika z Krakowa.  
Rozalia Bader (czasem pisana jako Róża) była jedną z czte-
rech córek Szymona i Estery. Miała też trzech braci (młodszy 
o sześć lat Maurycy ożenił się z Lolą Rauchberger, bohater-
ką wspomnianej wyżej książki). Szymon Bader, w realności 
21 (dziś Rynek 25), prowadził przemysł gospodni, nieco póź-
niej założył Fabrykę Wody Sodowej i Soków Owocowych. 
Baderowie mieli rodzinę w Ostrawie. Tam Maurycy uczył 
się na jubilera i tam pewnego dnia (a był to najprawdo-
podobniej rok 1924) wybrała się panna Rozalia, jego sio-
stra. Podróżowała pociągiem z Andrychowa do Ostrawy 
przez Zebrzydowice. W przedziale, oprócz niej, znajdował 
się jeszcze jeden pasażer. Gdy zbliżali się do granicy, Ro-
zalia zaczęła się denerwować. Nie uszło to uwadze mło-
dego mężczyzny. Zapytał o przyczynę. Dowiedział się, że 
dziewczyna boi się kontroli granicznej, bo wiezie do krew-
nych w Ostrawie kawałek polskiej kiełbasy. Postanowił 
oszczędzić jej stresu, więc zaproponował, żeby przełożyć 
kiełbasę do jego teczki i to on ją przewiezie przez granicę. 
Tak też się stało i tak też się zaczęło…
Rozalia Bader i Antoni Szmeja umówili się na spotkanie 
w Ostrawie. Potem zaczęli spotykać się w Andrychowie. 
Antoni dojeżdżał tu z Krakowa, gdzie pracował w Pol-
skim Banku Przemysłowym. 
Młodzi nie ociągali się z decyzją o ślubie. Problem polegał 
na tym, że on był katolikiem, a ona wyznania mojżeszo-
wego. Rodzina niezbyt entuzjastycznie przyjęła decyzję 
Rozalii o przejściu na katolicyzm. Nie wpłynęło to jednak 
na jej decyzje i wybory. Kiedy Rozalia została żoną Anto-
niego, opuściła Andrychów. 7 maja 1926 roku przyszedł 
na świat syn Szmejów, Henryk. 
Gdy w 1938 r. Polska zajęła Zaolzie, Antoni Szmeja został 
mianowany burmistrzem Bogumina. Nie piastował tego 
urzędu zbyt długo, prawdopodobnie nie pozwoliło mu na 
to zdrowie. 

Po andrychowskich śladach

Walentynkowa historia, która się zdarzyła sto lat temu
Kolejny raz przekonałam się, że napisanie i wydanie książki opartej na historii miasta i jego mieszkańców nie 
finalizuje pracy nad danym tematem. Jest raczej jak otwarcie puszki Pandory, albo przyczynek do odkrywania 
nowych faktów. Tak było i tym razem.

Rozalia Bader. Jak wskazuje zapis na odwrocie, zdjęcie zostało wysłane 
do Antoniego Szmeji na adres krakowskiego banku, w którym pracował

Jego syn, Henryk, zapisał w swoich wspomnieniach: Tuż przed wybuchem II wojny 
światowej mój ojciec zachorował na serce. Mieszkaliśmy w Boguminie, ojciec Antoni Szme-
ja był wtedy generalnym inspektorem Warszawskiego Towarzystwa Ubezpieczeń, mama 
Rozalia pracowała jako agentka Towarzystwa Ubezpieczeniowego Patria. (…) Ponieważ 
stan zdrowia taty wciąż się pogarszał, lekarz zalecił zmianę klimatu. Rodzice postanowili 
więc spędzić jakiś czas w Andrychowie. 
Z chwilą wybuchu wojny cała rodzina musiała z tego Andrychowa uciekać. Ale 
o tym, opowie nam Henryk następnym razem.
Po wojnie państwo Szmejowie wrócili do Bogumina. Antoni zmarł w 1957 roku, 
w wieku 62 lat, Róża dokładnie w tym samym wieku, ale trzy lata później. Oboje 
spoczęli na cmentarzu w Boguminie. 

Jadwiga Janus
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Wojenne dzieciństwo
Pan Stanisław wniósł olbrzymi wkład w działalność ZWI. Cofnijmy 
się jednak do jego dzieciństwa w podwadowickiej Lgocie. Nie miał 
skończonych jeszcze sześciu lat, gdy wybuchła wojna. - W czwartek (31 
sierpnia) przyszedł listonosz, wręczył ojcu kartę mobilizacyjną, a już w piątek 
znalazł się on w koszarach – wspomina Stanisław Tyrybon. - Zostaliśmy 
sami z mamą, ja i trójka rodzeństwa. Przed końcem wojny ojca już nie zo-
baczył. Tata wrócił dopiero w roku 1946. Jego oddział otoczyli Niem-
cy w okolicy Ustrzyk i stamtąd trafił do niewoli. Gdy natomiast zbliżał 
się front do Lgoty rozpoczęły się bombardowania. Mały Staś pasł kro-
wy, które zaczęły uciekać z pastwiska. Z góry leciały odpryski wy-
glądające jak popiół. Niemcy byli bezwzględni. Zabrali im obydwie 
krowy. Kupili więc kozę. Szczęśliwie mogli też uprawiać rolę. Stasiu 
chodził do sąsiadów paść krowy. Codzienne menu składało się z za-
cierki albo z grochu z kapustą. Chleb był rarytasem. Matka była praw-
dziwą bohaterką. Ukrywała Żydówkę. Wiadomo, co za to wówczas 
groziło. Śmierć! Stasiu, mały chłopiec, musiał mocno trzymać język za 
zębami. - Nie byłem zbytnio gadatliwy – mówi teraz z uśmiechem. Ryzy-
kowali też inni mieszkańcy Lgoty, bo działał tu cały system pomocy 
Żydom. Sąsiedzi wzajemnie się ostrzegali, gdy Niemcy wjeżdżali do 
wioski. - Nasza Żydówka uciekała wtedy do lasu – informuje Stanisław 
Tyrybon. - Była u nas do końca okupacji.

Dramat na poligonie
Stanisław Tyrybon trafił do Andrychowa, bo uczył się zawodu u pana 
Klimali. Podjął też pracę w Andrychowskiej Fabryce Maszyn. W 1953 
roku upomniało się o niego wojsko. Służył w jednostce pancernej 
w Nysie. Po szkole pana Klimali doskonale nadawał się do obsługi 
technicznej czołgów i innego sprzętu. Niestety podczas służby miał 
straszną przygodę i przypłacił to utratą zdrowia. Stało się to na poligo-
nie w okolicach Słubic. Odbywały się tam manewry z udziałem wojsk 
z ZSRR i NRD. - O północy, byliśmy wtedy sponiewierani, zmęczeni spali-
śmy w szóstkę w takim rowie – wspomina pan Stanisław. - Położyliśmy 
tam śliwę i plandekę czołgową. Bo w czołgach nie było wolno spać. O trzeciej 
miała być pozoracja wybuchu bomby atomowej. Kiedy leżeliśmy w tym rowie, 
to przejechał po nas czołg. Miałem złamany obojczyk i klatkę piersiową. Ten 
czołg jechał dalej i byłaby większa tragedia, ale udało się go zatrzymać kapita-
nowi Muchowiczowi. On był z Wadowic.
W wojsku dosłużył się stopnia chorążego i otrzymał rentę. W 1978 r. 
dostał awans na porucznika. Odniesione rany i renta nie przeszko-
dziły mu w kontynuowaniu pracy w AFM. Był zatrudniony przy 
montażu obrabiarek oraz w serwisie. Wyjeżdżał więc za granicę – do 
Czechosłowacji, NRD, Bułgarii, Rumunii, Finlandii, Algierii. Pół roku 
spędził w USA.

Księga i pamiętniki
W 1982 roku wstąpił do Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Pełnił funkcję skarbnika (2008 – 2010), a potem, do 
dziś, prezesa oddziału w Wadowicach. Organizacja ta wykruszała się 
i groziło jej w ogóle rozwiązanie w powiecie wadowickim. On, jak mó-
wią członkowie, tchnął w nią nowego ducha. Znalazł sponsora, zrobił 
paczki na święta i osobiście rozwoził je schorowanym członkom ZIW 
RP. Stanisław Tyrybon ma zacięcie kronikarskie. Stworzył więc i wy-
dał własnym sumptem pamiętniki. Szczególne wrażenie robi Księga 
Pamiątkowa, powstała dużym nakładem pracy i czasu. To opis dzia-
łalności Związku w latach 1919 – 2019. Jeden z egzemplarzy znajduje 

się w Izbie Regionalnej Zie-
mi Andrychowskiej, drugi 
trafił do parafii Św. Macieja. 
Do tejże parafii przekazano 
także sztandar oddziału. Co 
ciekawe biuro oddziału znaj-
duje się w... mieszkaniu pana 
Stanisława. Przeznaczył on 
na to jeden z pokoi. Jest tu 
biurko, a ściany wypełnione 
są pamiątkami, w tym oka-
załym tableau oraz tablicą 
z nazwiskami fundatorów 
sztandaru.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Gdy realizowaliśmy ten te-
mat, odwiedzili nas goście, 
którzy przekazali podzięko-
wania dla pana Stanisława 
Tyrybona. Poniżej ich treść

Szanowny Panie Stanisławie,
pozwalamy sobie wyrazić ciepłe słowa uznania i podziękowania za Pana wie-
loletnią, społeczną działalność na rzecz Związku Inwalidów Wojennych, które 
często mocnymi akcentami zaznaczyła się w funkcjonowaniu środowiska.
Wyrażamy podziw i wielki szacunek za szczególne zasługi dla Związku, za 
starania, aby ZIW RP mógł w miarę możliwości pomagać swoim członkom 
w trudnych sytuacjach.
Dziękujemy Panie Stanisławie! Życzymy pomyślności w Nowym Roku.

Członkowie ZIW RP, a także najbliżsi tych członków Związku, którzy odeszli 
i również sympatycy, którzy z podziwem podziwiali działalność Prezesa.

Prezes z pamiętnikarską pasją
Związek Inwalidów Wojennych, to organizacja, która ze zrozumiałych względów jest coraz mniej liczna. Nad 
oddziałem obejmujący swym zasięgiem powiat wadowicki wisiało nawet widmo rozwiązania. Szczęśliwie przed 
bez mała trzynastu laty funkcję prezesa zdecydował się objąć, po namowach innych członków, andrychowianin 
Stanisław Tyrybon. 

Okładka Księgi Pamiątkowej 
autorstwa Stanisława Tyrybona

Prezes i jego część eksponatów w domowym biurze
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Okazuje się, że najbardziej widoczne elemen-
ty znajdują się w centrum miasta. Tuż przed 
wejściem do ratusza stoi drogowskaz. Podob-
ny do „naszego” zainstalowanego naprzeciw 
Urzędu Miejskiego. Widnieją tam napisy 
z nazwami zaprzyjaźnionych miejscowości. 
Wśród kilku innych jest też „Andrychów” 
i – w formie imitacji flagi – biało-czerwone, 
polskie barwy. Przechodzą tędy tłumy spa-
cerowiczów – mieszkańców Isny, turystów 
i wczasowiczów. Tutaj także odbywają się 
imprezy handlowe ze stoiskami, w tym zna-
ny w regionie targ smalcowy, gdzie oferowa-
ne są lokalne wyroby od rolników, sadow-
ników czy serowarów. Kierunkowskazu nie 
sposób stąd nie zauważyć.
To jednak drobiazg w porównaniu z innym 
andrychowskim akcentem, jaki znajduje się 
przy jednej z głównych i ruchliwych ulic. 
Chodzi o okazałą, drewnianą rzeźbę autor-
stwa Jana Zielińskiego, uroczyście odsłonię-
tą w 2003 roku. Symbolizuje przyjaźń miast 
partnerskich Isny. Pokazuje łódź, a na niej 
strumyki łączące się w jedna rzekę. Są także 
głowy – swoiste odpowiedniki miast part-
nerskich. Wykonana z ośmiometrowego ka-
wałka jesionu, materiału niezbyt trwałego, 
jednak doczekała do dziś. Obecnie władze 
Isny zastanawiają się, co dalej, gdyż planują 
renowację skweru, na której postawiona jest 
rzeźba częściowo zasłonięta przez drzewa, 
a i samo dzieło wymaga konserwacji. 
Jan Zieliński gościł dwukrotnie w zaprzyjaź-
nionym niemieckim mieście na zaproszenie 
lokalnych władz i przyjaciół. Tam tworzył 
swoje dzieła. Najpierw wykonał drewnia-
nego Światowida o czterech głowach posta-
wionego na placu zabaw, ale wkrótce dobrał 
się do niego dzięcioł. W związku z tym po-
nownie zaproszono andrychowskiego arty-
stę, który wykonał wspomnianą łódź. Przez 

wiele lat widoczny był w publicznym miejscu 
jeszcze jeden andrychowski element. Chodzi 
o dzieło projektu Zbigniewa Burego zreali-
zowane przez tego autora oraz Jana Zieliń-
skiego i innych artystów z zaprzyjaźnionych 
z Isny miast. Składało się z ceramicznych 
trójkątów, pomalowanych niezależnie przez 
każdego twórcę, które „zbudowały” łódkę, 
symbol niezatapialnej przyjaźni oraz faktu 
płynięcia na jednym, europejskim pokła-
dzie. Dzieło było wystawiane przez wiele lat 
w „Kurhausie”, który wbrew nazwie nie jest 
obiektem kuracyjnym a klasycznym, dużym 
ośrodkiem kultury. Jak dowiedzieliśmy się 
od oprowadzających nas po mieście isneń-

czyków, ceramiczna łódka została zdemon-
towana i niestety podczas wykonywanych 
prac jej elementy popękały. Nie nadawała się 
zatem do ponownej ekspozycji. Co ciekawe, 
była reprodukowana w postaci kartki świą-
tecznej wysyłanej z Isny.
Andrychów „żyje” również w prywatnych 
zbiorach mieszkańców partnerskiego mia-
sta. Są to rzeźby oraz obrazy Zbigniewa Bu-
rego i Jana Zielińskiego. Ich posiadaczką jest 
między innymi honorowa obywatelka An-
drychowa Doris Graenert, która prezentuje 
z dumą kolekcję w swoim mieszkaniu.

jd Fot. Jacek Dyrlaga,  
Kopia kartki: Jan Zieliński

Andrychowskie akcenty w Isny
Niemieckie Isny to od ćwierć wieku miasto partnerskie Andrychowa. O uroczystościach jubileuszowych infor-
mowaliśmy w poprzednim wydaniu Nowin Andrychowskich. Będąc na miejscu, postanowiliśmy sprawdzić, czy 
w zaprzyjaźnionym mieście można dostrzec andrychowskie akcenty. 

Drogowskaz przed isneńskim ratuszem

Jesionowe dzieło Jana Zielińskiego Zaprojektowana przez Zbigniewa Burego ceramiczna łódka stała się motywem 
do wykonania kartki świątecznej z europejskim przesłaniem
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DATA TEMAT WYKŁADOWCA

2.02.2023
godz. 16.00
(czwartek)

 „O komunikacji interpersonalnej” dr Artur Łacina-Łanowski

16.02.2023
godz. 16.00
(czwartek)

„Pireneje – piękne i dzikie z dreszczykiem”
mgr Stanisław Ramian

2.03.2023
godz. 16.00
(czwartek)

„Obyczajowy rodowód naszego regionu”
         

mgr Zbigniew Jurczak

16.03.2023
godz. 16.00
(czwartek)

„Nasze tradycje” Czesława Wojewodzic

13.04.2023
godz. 16.00
(czwartek)

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków

27.04.2023
godz. 16.00
(czwartek)

„Granica między zdrowiem a zaburzeniem psychicznym” mgr Klaudia Portuchaj

11.05.2022
godz. 16.00
(czwartek)

 

„Motyle – oczami hobbysty” dr Alicja Bartuś

25.05.2023
godz. 16.00
(czwartek)

„Afryka południowa”

                

mgr Bartosz Demczuk

15.06.2023
godz. 16.00
(czwartek)

                     
Zakończenie roku

„Andrychów przyszłości” – występ zespołu
mgr Tomasz Żak

          
Zakończenie roku odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie przy ul. Szewskiej 7
Wykłady cykliczne prowadzen są w Klubie Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Lenartowicza 7

PROGRAM  ZAJĘĆ
STOWARZYSZENIE  „UNIWERSYTET  TRZECIEGO  WIEKU  W  ANDRYCHOWIE”

II semestr 2023 r. 

kontakt: tel. 605 434 520;                                                          
e-mail: utw.andrychow@gmail.com;

strona internetowa: www.utw.andrychow.eu; 
nr konta: 96 8110 0000 2001 0040 3898 0001;
Biblioteka czynna w czwartki przed wykładami; 

godz. 15.30 prowadzą: Ewa Talar i Agnieszka Kozerska.
 Uczestnictwo w Walnym Zebraniu jest przywilejem 

i obowiązkiem Członka Stowarzyszenia
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Warsztaty malarskie  prowadzi mgr Jerzy Kozak
    11.02; 28.02; 11.03; 28.03; 15.04; 29.04; 13.05; 27.05; 10.06.2023 r.
                   Klub ASM ul. Lenartowicza 7; sobota: godz. 9.00 – 14.00
Spotkania z poezją  prowadzi mgr Krystyna Korbut-Płonka
    24.02; 31.03; 28.04; 26.05.2023
    Klubi ASM, ul. Lenartowicza 7; piątek: godz. 16.30
Warsztaty wokalne  prowadzi kol. Teresa Młocek                                                                                                                                     
    Klubie ASM, ul. Lenartowicza 7; poniedziałek: godz. 17.00

Warsztaty „Mobilny Cyfrowy Klub Seniora” wg oddzielnego harmonogramu.

Zajęcia informatyczne prowadzi mgr Magdalena Kubalka-Pluta                                                                       
                      Liceum Ogólnokształcące, sala nr 31; wtorek; 1 raz w miesiącu: godz. 17.15
    (inf. na bieżąco)
Spotkania towarzyskie  Klub ASM, czwartek: co drugi czwartek miesiąca; godz. 15.30

ZAJĘCIA RUCHOWE:

Sekcja rowerowa  prowadzą: Dionizy Szczygielski tel. 602 799 433 i Jerzy Pytlewski tel. 604 151 421                                                 
    Plac Mickiewicza; poniedziałek: godz. 10.00. 
    Termin rozpoczęcia zajęć zostanie ogło szony w terminie późniejszym.

Ćwiczenia w Klubie Fitness Be-fit; Andrychów, ul. Słowackiego 4a (stary tartak)

Pilates                      koordynator Wanda Olearczyk tel. 602 625 751; wtorek: godz. 8.30
Fit-Joga             koordynator Ewa Talar tel. 506 145 123; poniedziałek: godz. 16.00                  
Gimnastyka 50+    koordynator Mieczysława Prus tel. 697 762 156; poniedziałek: godz. 9.30
                                  koordynator Jadwiga Moskwik tel. 503 821 183; środa: godz. 9.30
                            koordynator Stanisława Pomietło tel. 500 362 709; piątek: godz. 9.30
Gimnastyka „Zdrowe plecy”  koordynator Jadwiga Gwoździewicz tel. 506 271 496; czwartek: godz. 9.30
Istnieje możliwość utworzenia dodatkowej grupy gimnastycznej – terminy do uzgodnienia.

Aerobik          koordynator Kazimiera Kurek tel. 668 030 480; Basen Kryty w Andrychowie;
    czwartek: godz. 7.15; 8.05; 9.50; 10.40.                                                                    
                                                                          

WYCIECZKI:

Cotygodniowe wycieczki w nasze górki (środa) – prowadzi kol. Józef Kobielus tel. 510 238 243;
Wycieczka do Zakopanego (21.04.2023 r.) – organizator Barbara Lachendro-Kruczała  tel. 694 3.14 901;
Wyjazd integracyjny do Zubrzycy – planowany na 9 czerwca;
Wycieczka poznawczo-edukacyjna – Lanckorona i okolice – szczegóły w późniejszym terminie;
Wyjazdy do basenów termalnych – ostatni wtorek miesiąca; zaczynamy 28 lutego; informacje na stronie inter-
netowej, koordynator Jan Kowalczyk tel. 662 274 117.

WYDARZENIA KULTURALNE:

Koncert „Karnawał Wiedeński” – MDK w Andrychowie;
Wyjazd do Teatru Miejskiego w Gliwicach – szczegóły w terminie późniejszym;
Piknik miejski – szczegóły w terminie późniejszym;
Planowane wyjazdy do Obserwatorium Astronomicznego w Szkole Podstawowej w Sułkowicach-Bolęcinie,      
na wieczorne oglądanie nieba. Organizator mgr Janusz Ślesak; szczegóły na bieżąco.

UWAGA:
Wyjazdy i wycieczki do instytucji kultury ogłaszane są na stronie internetowej Stowarzyszenia, w programach na semestry oraz 
w dniu wykładów. oprócz słuchaczy wyjazdach mogą uczestniczyć również osoby towarzyszące, jeżeli istnieją wolne miejsca. 
Koszty wycieczek dzielą się na koszty stałe tj. przejazd, opłaty parkingowe i przewodnickie oraz zmienne tj. bilety wstępu, 
wyżywienie oraz ewentualne noclegi. Koszty stałe w przypadku rezygnacji nie podlegają zwrotowi. Również rezygnacja zgło-
szenia 2 tygodnie przed wyjazdem powoduje, że nie będą zwracane także koszty zmienne, chyba, że w jednym i drugim przy-
padku uczestnik znajdzie osobę na swoje miejsce.

WARSZTATY  TEMATYCZNE:
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* Relacje z minionych wydarzeń kulturalnych dostępne na www.kultura.andrychow.eu w zakładce FOTORELACJE. Polecamy! Szczegółowy program wydarzeń dostępny na www.kultura.andrychow.eu w zakładce KALENDARZ. Polecamy!

LUTY – MARZEC 2023lny rozkład jazdy

Bądź na bieżąco  
z              lnymi nowinkami!
Przegląd najciekawszych informacji kulturalnych 
w każdy czwartek od 9:15 do 10:00 na antenie 
Radia Andrychów. Zapraszamy do słuchania!

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

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

Do 26 lutego | DRZEWO ŻYCIA
WYSTAWA MALARSTWA ANETY LACHENDRO
Aneta Lachendro, mimo że aktywnie maluje i two-
rzy, od ponad dwudziestu lat związana jest z andry-
chowską Kulturą nie tylko jako artysta plastyk, ale 
też instruktor i reżyser teatralny. Podczas wernisażu  
(20 stycznia 2023 r.)* udało nam się zamienić kilka 
słów z Artystką. Czego się dowiedzieliśmy?
Ulubiony obraz serii „Drzewo życia” to „Z zapisków 
na dykcie – odsłona III”. Historia mężczyzny, który 
odszedł, jest już w przestrzeni pamięci kogoś, kto 
pisał wspólną historię tego mężczyzny ze swoją. 
Jest tutaj jego linia życia, połączenie, są kwiaty, 
te, które są pełne i puste, niezapisane, czekające,  
że kiedyś ktoś może je zapisze... (...)
Drzewo życia. Kocham rośliny, uwielbiam je. Szcze-
gólnie kocham drzewa. Jestem połączona z nimi. 
Wiem, że kiedyś chciałabym stać się ich częścią.  
Ta wystawa jest próbą porozmawiania o tym z Wami 
– nie tylko sama ze sobą... 

Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

11 lutego (sobota) godz. 19.00 – 03.00
Potańcówka karnawałowa z DJ Karolo  
„Szaleństwo karnawałowe”
BILETY WYPRZEDANE!

12 lutego (niedziela) godz. 17.00
Etiuda teatralna w wykonaniu dzieci i młodzieży 
biorących udział w pięciodniowych warsztatach 
teatralnych pn. „Wyobraź sobie” w ramach Akcji 
Ferie w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie.
Wstęp wolny. Zapraszamy!

19 lutego (niedziela) godz. 17.00 i 19.30
Koncerty: BACIARY
Organizator: MAESTROVIP. Ceny biletów: 79 zł 
Sprzedaż biletów: KASA MDK w Andrychowie 
Bilety online: www.kultura.andrychow.eu; www.kupbilecik.pl; 
www.biletyna.pl

25 lutego (sobota) godz. 20.00
PIOTR WYLEŻOŁ INTERNATIONAL TRIO
Klub jazzowy 69 prezentuje koncert zespołu, który 
współtworzą wybitni muzycy:
Piotr Wyleżoł – pianista, kompozytor. Okrzyknięty 
cudownym dzieckiem, kiedy w wieku 10 i 11 lat grał 
koncerty fortepianowe Haydna i Beethovena z orkie-
strą filharmonii w Rybniku. Od lat uznawany jest za 
jednego z czołowych polskich pianistów jazzowych.
Michał Barański – kontrabasista i gitarzysta basowy. 
Należy do najwybitniejszych i najbardziej rozchwyty-
wanych basistów w Polsce. Współpracuje z czołówką 
polskiej sceny jazzowej, a także artystami światowe-
go formatu, jak m.in. Bennie Moapin, Dan Tepfer.
David Hodek – fenomenalny, zjawiskowy 22-letni 
perkusista dorastający w Nowym Jorku, regularnie 
przemieszczający się pomiędzy Budapesztem a Los 
Angeles. Współpracuje m.in. z Soveto Kinch, Roby 
Lakatos’em, Casey Benjamin’em, może także po-
szczycić się zaproszeniem do współpracy przez sa-
mego Quincy Jonesa!

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

3 marca (piątek) godz. 18.00 | WERNISAŻ:  
MALARSTWO NA SZKLE „SERCEM MALOWANE” 
ZBIGNIEW MICHERDZIŃSKI
Zbigniew Micherdziński to człowiek, który poświęcił 
całe swoje życie... innym. Mowa tu nie tylko o sferze 
zawodowej i działaniach na rzecz rozwoju ukochanej 
kultury ludowej, obejmujących blisko 45 lat pracy  
w Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku-Białej,  
w tym kierowania 30-letnią Galerią Sztuki ROK-u.  
Ale także o aktywnej postawie społecznej na rzecz 
małej ojczyzny, którą jest Żywiecczyzna. (...)
Człowiek wielu talentów – zarówno artystycznych 
(malarstwo na szkle, rysunek, ceramika, rzeźba, gra-
fika), jak i organizacyjnych (ogromna liczba zrealizo-
wanych z wielkim sukcesem krajowych i międzynaro-
dowych projektów, wystaw, konkursów, przeglądów, 
plenerów). (...)
Obserwując przede wszystkim kreatywność, łatwość 
i lekkość tworzenia oraz najnowsze efekty aktywności 
Zbyszka Micherdzińskiego w postaci tych kilkunastu 
znakomitych prac, jakie powstały przed wystawą, 
jestem przekonana, że najlepsze dopiero przed nim.  
(...) /Alicja Raszka Micherdzińska/

Wystawa potrwa do 10 kwietnia.  
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

9 marca (czwartek) godz. 19.00
SPEKTAKL TEATRALNY „MIŁOSNA PUŁAPKA”
Komedia romantyczna, która w zaskakujący sposób 
pokazuje relacje międzyludzkie, a przede wszystkim 
odwieczną walkę między kobietą i mężczyzną. 
Obsada: Katarzyna Jamróz, Agnieszka Mrozińska, Jacek 
Rozenek, Tomasz Ciachorowski i Sandra Żuk.
Reżyseria: Stefan Friedmann. 
Organizator: Krakowska Fundacja Teatralna 
90 zł (sala widowiskowa); 80 zł (balkon) 
Sprzedaż biletów: KASA MDK w Andrychowie. 
Bilety online: www.kultura.andrychow.eu; www.kupbilecik.pl

10 marca (piątek) godz. 17.00 | DZIEŃ KOBIET... 
I MĘŻCZYZN W MDK W ANDRYCHOWIE!
W programie wieczoru:
•  17:00 – 19:00 | Hol MDK w Andrychowie: „JA, TY, 

ONA...” – spotkania ze specjalistami z dziedziny 
wizażu, kosmetologii, odnowy biologicznej, itp.; 
możliwy udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej; 
niespodzianki...

•  19:00 | Sala widowiskowa: ADAM SNOPEK SHOW 
PRZY FORTEPIANIE „OD BACHA DO AC/DC CZYLI 
O MUZYCE NA WESOŁO”
Brawurowa jazda przez wieki największych prze-
bojów z aktywnym udziałem publiczności! Mu-
zyczno-Kabaretowe Show w żywiołowym wyko-
naniu pianisty, który udowadnia, że co trzeci utwór 
muzyki rozrywkowej zawiera w sobie fragment 
piosenki „Pieski Małe Dwa”! 
ADAM SNOPEK – absolwent Wydziału Jazzu i Mu-
zyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowi-
cach. Laureat I Nagrody na II Międzynarodowym 
Konkursie Improwizacji Jazzowej w Katowicach. 
Czynny muzyk sesyjny, z powodzeniem wchodzi na 
polską scenę kabaretową.

Miła atmosfera oraz moc niespodzianek gwaran-
towane! Zapraszamy!

Cena biletu: 50 zł
Sprzedaż biletów: KASA MDK w Andrychowie 
Bilety online: www.kultura.andrychow.eu

Świetlica CKiW w Rzykach
rzyki@kultura.andrychow.eu

Telefon: 33 432 28 10

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

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

6 lutego (poniedziałek) godz. 13.30 – 15.00
W POSZUKIWANIU HAŁASU
Warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podsta-
wowych, podczas których zapoznamy się z twór-
czością artystów eksperymentujących z dźwiękiem 
i stworzymy własne obiekty generujące tytułowy 
hałas. Prowadzenie: Joanna Amrozi.
Warsztaty bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.

7 lutego (wtorek) godz. 15.00 – 16.30
TAŃCE I MASKARADY, CZYLI JAK WYGLĄDAŁY 
ZAPUSTY
Warsztaty plastyczne połączone z zabawami mu-
zycznymi dla dzieci uczestniczących w zajęciach ta-
necznych i plastycznych (grupy młodsze) w Świetlicy 
CKiW w Rzykach. Podczas warsztatów dowiemy się 
jak wyglądały tradycyjne zabawy karnawałowe i stwo-
rzymy elementy strojów noszonych przez uczestni-
ków dawnych zapustnych orszaków. Prowadzenie: 
Agnieszka Kołacz i Joanna Amrozi.
Warsztaty bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.

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

Telefon: 33 870 13 64

Do 24 lutego | ARTYSTYCZNY SZAŁ
WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH 
Prace powstawały podczas warsztatów plastycznych 
odbywających się w Świetlicy.

Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

8 lutego (środa) godz. 15.00
SERCE, JAK NA DŁONI...
Warsztaty rękodzieła dla dzieci i młodzieży, podczas 
których będziemy tworzyć walentynkowe podarunki. 
Prowadzenie: Sabina Gibas, Joanna Amrozi.
Warsztaty bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.

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

Telefon: 33 875 12 25

Do 21 marca | SNEM KAMIENNYM... 
WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH 
Prace laureatów XVI Międzybibliotecznego Konkursu 
Plastycznego „O czym śnią postaci z bajek?”.

Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki! 

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

Telefon: 33 875 27 45 

Do 28 lutego | Maluje(MY) 
Wystawa z ubiegłorocznego pleneru malarskiego 
przedstawicieli andrychowskiego Stowarzysze-
nia Grupa Twórców MY. W galerii będzie można 
obejrzeć prace następujących artystów: Grażyny 
Jończy, Grażyny Szefer-Furczyk, Barbary Kierczak, 
Doroty Dubanowicz, Natalii Paw, Ewy Partyki, Anity  
Młodzik, Ewy Najbor, Lesława Najbora, Józefa Trzaski 
oraz Jerzego Panka. Grupa MY w tym roku obchodzi 
Jubileusz 50-lecia swojej działalności. 
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

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

Telefon: 33 875 47 29

Do 26 lutego | PO DRUGIEJ STRONIE 
WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH
Prace laureatów III Konkursu Plastyczno-Literackiego 
„Słówko w ramie”.
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki! 

17 lutego (piątek) godz. 15.00 – 17.30
KARNAWAŁOWE WYPIEKI – warsztaty kulinarne
Zapraszamy na warsztaty kulinarne, podczas których 
wspólnie z gospodyniami z KGW w Zagórniku będzie-
my wypiekać karnawałowe smakołyki: faworki zwane 
„chrustem” oraz oponki z serem.
Wstęp wolny. Zapraszamy!

17 lutego (piątek) godz. 15.00 – 18.00
24 lutego (piątek) godz. 15.00 – 18.00
3 marca (piątek) godz. 15.00 – 18.00
CUDAWIANKI – zabawa, integracja, edukacja!
Wstęp wolny. Zapraszamy!

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

Do 28 lutego (w godzinach 8:00 – 15:00)
GRZEGORZ MICHAŁEK / RZEŹBA

Wstęp wolny. Zapraszamy! 

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

Telefon: 33 432 26 12

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS RADIOWY – dla 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych na najciekawszy 
głos radiowy – HALO, HALO... TU RADIO!
Zgłoszenia przyjmowane są do 17 lutego 2023 r. 
Zapraszamy do udziału! 

10 lutego (piątek) godz. 17.30
„INNY” DIABŁY I ŚWIĄTKI JANA BEDNARZA  
– wystawa rzeźby oraz koncert Ludowego Zespołu 
Pieśni i Tańca „Andrychów”
•  17:30 | Wernisaż wystawy „INNY” 
•  18:00 | Koncert LZPiT „Andrychów”
Wystawa potrwa do 3 marca.  
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

3 marca (piątek) godz. 17.00
GALA WRĘCZENIA NAGRÓD LAUREATOM  
II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RADIOWEGO 
„HALO, HALO… TU RADIO!”
Wstęp wolny. Zapraszamy! 

8 marca (środa) godz. 17.30
KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET
Podczas koncertu zaprezentują się dzieci i młodzież 
– uczestnicy zajęć wokalnych oraz instrumentalnych 
prowadzonych w inwałdzkim Domu Kultury. Ponadto 
gościnnie wystąpi multiinstrumentalistka Maria  
Tomiczek. 
Wstęp wolny. Zapraszamy!

Piątkowy wieczór. Jak go lubicie spędzać? Spotkanie w rodzinnym gronie, z przy-
jaciółmi, czytanie książek, przeglądanie internetu, spacer... A może „Cudawianki”? 
CUDAWIANKI to nowa forma aktywności, którą proponujemy mieszkańcom naszej 
gminy. Pierwsze spotkania odbywać się będą w Wiejskim Domu Kultury im. Romana 
Prystackiego w Zagórniku (w przyszłości będą realizowane także w innych placówkach 
CKiW). Bez względu na wiek zapraszamy do aktywnego spędzania z nami piątkowych 
popołudni. W godzinach od 15:00 do 18:00 animatorzy i instruktorzy andrychowskiej 
Kultury będą do Waszej dyspozycji. Gry zręcznościowe, łamigłówki, gry planszowe – to 
tylko wierzchołek góry atrakcji! Chcecie poznać nowych przyjaciół i wesoło spędzić 
czas? A może taniec, wspólne rozmowy, gry, słuchanie muzyki, prezentowanie swoich 
umiejętności recytatorskich, muzycznych lub plastycznych? 
Pierwsze spotkanie z cyklu CUDAWIANKI odbędzie się 17 lutego 2023 r. w zagórnickim 
Domu Kultury! Kolejne zaplanowaliśmy na 24 lutego i 3 marca. Wstęp wolny. Zapraszamy!
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* Relacje z minionych wydarzeń kulturalnych dostępne na www.kultura.andrychow.eu w zakładce FOTORELACJE. Polecamy! Szczegółowy program wydarzeń dostępny na www.kultura.andrychow.eu w zakładce KALENDARZ. Polecamy!

LUTY – MARZEC 2023lny rozkład jazdy

Bądź na bieżąco  
z              lnymi nowinkami!
Przegląd najciekawszych informacji kulturalnych 
w każdy czwartek od 9:15 do 10:00 na antenie 
Radia Andrychów. Zapraszamy do słuchania!

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

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

Do 26 lutego | DRZEWO ŻYCIA
WYSTAWA MALARSTWA ANETY LACHENDRO
Aneta Lachendro, mimo że aktywnie maluje i two-
rzy, od ponad dwudziestu lat związana jest z andry-
chowską Kulturą nie tylko jako artysta plastyk, ale 
też instruktor i reżyser teatralny. Podczas wernisażu  
(20 stycznia 2023 r.)* udało nam się zamienić kilka 
słów z Artystką. Czego się dowiedzieliśmy?
Ulubiony obraz serii „Drzewo życia” to „Z zapisków 
na dykcie – odsłona III”. Historia mężczyzny, który 
odszedł, jest już w przestrzeni pamięci kogoś, kto 
pisał wspólną historię tego mężczyzny ze swoją. 
Jest tutaj jego linia życia, połączenie, są kwiaty, 
te, które są pełne i puste, niezapisane, czekające,  
że kiedyś ktoś może je zapisze... (...)
Drzewo życia. Kocham rośliny, uwielbiam je. Szcze-
gólnie kocham drzewa. Jestem połączona z nimi. 
Wiem, że kiedyś chciałabym stać się ich częścią.  
Ta wystawa jest próbą porozmawiania o tym z Wami 
– nie tylko sama ze sobą... 

Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

11 lutego (sobota) godz. 19.00 – 03.00
Potańcówka karnawałowa z DJ Karolo  
„Szaleństwo karnawałowe”
BILETY WYPRZEDANE!

12 lutego (niedziela) godz. 17.00
Etiuda teatralna w wykonaniu dzieci i młodzieży 
biorących udział w pięciodniowych warsztatach 
teatralnych pn. „Wyobraź sobie” w ramach Akcji 
Ferie w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie.
Wstęp wolny. Zapraszamy!

19 lutego (niedziela) godz. 17.00 i 19.30
Koncerty: BACIARY
Organizator: MAESTROVIP. Ceny biletów: 79 zł 
Sprzedaż biletów: KASA MDK w Andrychowie 
Bilety online: www.kultura.andrychow.eu; www.kupbilecik.pl; 
www.biletyna.pl

25 lutego (sobota) godz. 20.00
PIOTR WYLEŻOŁ INTERNATIONAL TRIO
Klub jazzowy 69 prezentuje koncert zespołu, który 
współtworzą wybitni muzycy:
Piotr Wyleżoł – pianista, kompozytor. Okrzyknięty 
cudownym dzieckiem, kiedy w wieku 10 i 11 lat grał 
koncerty fortepianowe Haydna i Beethovena z orkie-
strą filharmonii w Rybniku. Od lat uznawany jest za 
jednego z czołowych polskich pianistów jazzowych.
Michał Barański – kontrabasista i gitarzysta basowy. 
Należy do najwybitniejszych i najbardziej rozchwyty-
wanych basistów w Polsce. Współpracuje z czołówką 
polskiej sceny jazzowej, a także artystami światowe-
go formatu, jak m.in. Bennie Moapin, Dan Tepfer.
David Hodek – fenomenalny, zjawiskowy 22-letni 
perkusista dorastający w Nowym Jorku, regularnie 
przemieszczający się pomiędzy Budapesztem a Los 
Angeles. Współpracuje m.in. z Soveto Kinch, Roby 
Lakatos’em, Casey Benjamin’em, może także po-
szczycić się zaproszeniem do współpracy przez sa-
mego Quincy Jonesa!

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

3 marca (piątek) godz. 18.00 | WERNISAŻ:  
MALARSTWO NA SZKLE „SERCEM MALOWANE” 
ZBIGNIEW MICHERDZIŃSKI
Zbigniew Micherdziński to człowiek, który poświęcił 
całe swoje życie... innym. Mowa tu nie tylko o sferze 
zawodowej i działaniach na rzecz rozwoju ukochanej 
kultury ludowej, obejmujących blisko 45 lat pracy  
w Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku-Białej,  
w tym kierowania 30-letnią Galerią Sztuki ROK-u.  
Ale także o aktywnej postawie społecznej na rzecz 
małej ojczyzny, którą jest Żywiecczyzna. (...)
Człowiek wielu talentów – zarówno artystycznych 
(malarstwo na szkle, rysunek, ceramika, rzeźba, gra-
fika), jak i organizacyjnych (ogromna liczba zrealizo-
wanych z wielkim sukcesem krajowych i międzynaro-
dowych projektów, wystaw, konkursów, przeglądów, 
plenerów). (...)
Obserwując przede wszystkim kreatywność, łatwość 
i lekkość tworzenia oraz najnowsze efekty aktywności 
Zbyszka Micherdzińskiego w postaci tych kilkunastu 
znakomitych prac, jakie powstały przed wystawą, 
jestem przekonana, że najlepsze dopiero przed nim.  
(...) /Alicja Raszka Micherdzińska/

Wystawa potrwa do 10 kwietnia.  
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

9 marca (czwartek) godz. 19.00
SPEKTAKL TEATRALNY „MIŁOSNA PUŁAPKA”
Komedia romantyczna, która w zaskakujący sposób 
pokazuje relacje międzyludzkie, a przede wszystkim 
odwieczną walkę między kobietą i mężczyzną. 
Obsada: Katarzyna Jamróz, Agnieszka Mrozińska, Jacek 
Rozenek, Tomasz Ciachorowski i Sandra Żuk.
Reżyseria: Stefan Friedmann. 
Organizator: Krakowska Fundacja Teatralna 
90 zł (sala widowiskowa); 80 zł (balkon) 
Sprzedaż biletów: KASA MDK w Andrychowie. 
Bilety online: www.kultura.andrychow.eu; www.kupbilecik.pl

10 marca (piątek) godz. 17.00 | DZIEŃ KOBIET... 
I MĘŻCZYZN W MDK W ANDRYCHOWIE!
W programie wieczoru:
•  17:00 – 19:00 | Hol MDK w Andrychowie: „JA, TY, 

ONA...” – spotkania ze specjalistami z dziedziny 
wizażu, kosmetologii, odnowy biologicznej, itp.; 
możliwy udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej; 
niespodzianki...

•  19:00 | Sala widowiskowa: ADAM SNOPEK SHOW 
PRZY FORTEPIANIE „OD BACHA DO AC/DC CZYLI 
O MUZYCE NA WESOŁO”
Brawurowa jazda przez wieki największych prze-
bojów z aktywnym udziałem publiczności! Mu-
zyczno-Kabaretowe Show w żywiołowym wyko-
naniu pianisty, który udowadnia, że co trzeci utwór 
muzyki rozrywkowej zawiera w sobie fragment 
piosenki „Pieski Małe Dwa”! 
ADAM SNOPEK – absolwent Wydziału Jazzu i Mu-
zyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowi-
cach. Laureat I Nagrody na II Międzynarodowym 
Konkursie Improwizacji Jazzowej w Katowicach. 
Czynny muzyk sesyjny, z powodzeniem wchodzi na 
polską scenę kabaretową.

Miła atmosfera oraz moc niespodzianek gwaran-
towane! Zapraszamy!

Cena biletu: 50 zł
Sprzedaż biletów: KASA MDK w Andrychowie 
Bilety online: www.kultura.andrychow.eu

Świetlica CKiW w Rzykach
rzyki@kultura.andrychow.eu

Telefon: 33 432 28 10

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

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

6 lutego (poniedziałek) godz. 13.30 – 15.00
W POSZUKIWANIU HAŁASU
Warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podsta-
wowych, podczas których zapoznamy się z twór-
czością artystów eksperymentujących z dźwiękiem 
i stworzymy własne obiekty generujące tytułowy 
hałas. Prowadzenie: Joanna Amrozi.
Warsztaty bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.

7 lutego (wtorek) godz. 15.00 – 16.30
TAŃCE I MASKARADY, CZYLI JAK WYGLĄDAŁY 
ZAPUSTY
Warsztaty plastyczne połączone z zabawami mu-
zycznymi dla dzieci uczestniczących w zajęciach ta-
necznych i plastycznych (grupy młodsze) w Świetlicy 
CKiW w Rzykach. Podczas warsztatów dowiemy się 
jak wyglądały tradycyjne zabawy karnawałowe i stwo-
rzymy elementy strojów noszonych przez uczestni-
ków dawnych zapustnych orszaków. Prowadzenie: 
Agnieszka Kołacz i Joanna Amrozi.
Warsztaty bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.

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

Telefon: 33 870 13 64

Do 24 lutego | ARTYSTYCZNY SZAŁ
WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH 
Prace powstawały podczas warsztatów plastycznych 
odbywających się w Świetlicy.

Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

8 lutego (środa) godz. 15.00
SERCE, JAK NA DŁONI...
Warsztaty rękodzieła dla dzieci i młodzieży, podczas 
których będziemy tworzyć walentynkowe podarunki. 
Prowadzenie: Sabina Gibas, Joanna Amrozi.
Warsztaty bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.

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

Telefon: 33 875 12 25

Do 21 marca | SNEM KAMIENNYM... 
WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH 
Prace laureatów XVI Międzybibliotecznego Konkursu 
Plastycznego „O czym śnią postaci z bajek?”.

Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki! 

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

Telefon: 33 875 27 45 

Do 28 lutego | Maluje(MY) 
Wystawa z ubiegłorocznego pleneru malarskiego 
przedstawicieli andrychowskiego Stowarzysze-
nia Grupa Twórców MY. W galerii będzie można 
obejrzeć prace następujących artystów: Grażyny 
Jończy, Grażyny Szefer-Furczyk, Barbary Kierczak, 
Doroty Dubanowicz, Natalii Paw, Ewy Partyki, Anity  
Młodzik, Ewy Najbor, Lesława Najbora, Józefa Trzaski 
oraz Jerzego Panka. Grupa MY w tym roku obchodzi 
Jubileusz 50-lecia swojej działalności. 
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

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

Telefon: 33 875 47 29

Do 26 lutego | PO DRUGIEJ STRONIE 
WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH
Prace laureatów III Konkursu Plastyczno-Literackiego 
„Słówko w ramie”.
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki! 

17 lutego (piątek) godz. 15.00 – 17.30
KARNAWAŁOWE WYPIEKI – warsztaty kulinarne
Zapraszamy na warsztaty kulinarne, podczas których 
wspólnie z gospodyniami z KGW w Zagórniku będzie-
my wypiekać karnawałowe smakołyki: faworki zwane 
„chrustem” oraz oponki z serem.
Wstęp wolny. Zapraszamy!

17 lutego (piątek) godz. 15.00 – 18.00
24 lutego (piątek) godz. 15.00 – 18.00
3 marca (piątek) godz. 15.00 – 18.00
CUDAWIANKI – zabawa, integracja, edukacja!
Wstęp wolny. Zapraszamy!

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

Do 28 lutego (w godzinach 8:00 – 15:00)
GRZEGORZ MICHAŁEK / RZEŹBA

Wstęp wolny. Zapraszamy! 

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

Telefon: 33 432 26 12

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS RADIOWY – dla 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych na najciekawszy 
głos radiowy – HALO, HALO... TU RADIO!
Zgłoszenia przyjmowane są do 17 lutego 2023 r. 
Zapraszamy do udziału! 

10 lutego (piątek) godz. 17.30
„INNY” DIABŁY I ŚWIĄTKI JANA BEDNARZA  
– wystawa rzeźby oraz koncert Ludowego Zespołu 
Pieśni i Tańca „Andrychów”
•  17:30 | Wernisaż wystawy „INNY” 
•  18:00 | Koncert LZPiT „Andrychów”
Wystawa potrwa do 3 marca.  
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

3 marca (piątek) godz. 17.00
GALA WRĘCZENIA NAGRÓD LAUREATOM  
II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RADIOWEGO 
„HALO, HALO… TU RADIO!”
Wstęp wolny. Zapraszamy! 

8 marca (środa) godz. 17.30
KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET
Podczas koncertu zaprezentują się dzieci i młodzież 
– uczestnicy zajęć wokalnych oraz instrumentalnych 
prowadzonych w inwałdzkim Domu Kultury. Ponadto 
gościnnie wystąpi multiinstrumentalistka Maria  
Tomiczek. 
Wstęp wolny. Zapraszamy!

Piątkowy wieczór. Jak go lubicie spędzać? Spotkanie w rodzinnym gronie, z przy-
jaciółmi, czytanie książek, przeglądanie internetu, spacer... A może „Cudawianki”? 
CUDAWIANKI to nowa forma aktywności, którą proponujemy mieszkańcom naszej 
gminy. Pierwsze spotkania odbywać się będą w Wiejskim Domu Kultury im. Romana 
Prystackiego w Zagórniku (w przyszłości będą realizowane także w innych placówkach 
CKiW). Bez względu na wiek zapraszamy do aktywnego spędzania z nami piątkowych 
popołudni. W godzinach od 15:00 do 18:00 animatorzy i instruktorzy andrychowskiej 
Kultury będą do Waszej dyspozycji. Gry zręcznościowe, łamigłówki, gry planszowe – to 
tylko wierzchołek góry atrakcji! Chcecie poznać nowych przyjaciół i wesoło spędzić 
czas? A może taniec, wspólne rozmowy, gry, słuchanie muzyki, prezentowanie swoich 
umiejętności recytatorskich, muzycznych lub plastycznych? 
Pierwsze spotkanie z cyklu CUDAWIANKI odbędzie się 17 lutego 2023 r. w zagórnickim 
Domu Kultury! Kolejne zaplanowaliśmy na 24 lutego i 3 marca. Wstęp wolny. Zapraszamy!
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Tego dnia krypta ze srebrną trumną i ciałem 
stygmatyka nie była szczególnie oblegana. 
Bardziej niż twarz zmarłego moją uwa-
gę przyciągały twarze żywych, skupione 
i wzruszone, ufne… Obserwując je dyskret-
nie, próbowałam odgadywać, o co błagają 
świętego kanonizowanego dopiero co*? Z  
jakich nieszczęść chcą się uwolnić za jego 
wstawiennictwem? Co wypisują w listach 
zostawianych nieopodal? Czytałam, że co 
trzeci Włoch modli się do ojca Pio, dlatego 
też należy do najpopularniejszych włoskich 
świętych. W rankingach pobożności wy-
przedza Matkę Boską, do której zwraca się 
co dziesiąty Włoch, podczas gdy do Jezusa 
ledwie 3-4%**. Ot, taka ciekawostka.   
Opuściłam kryptę kościoła Matki Bożej 
Łaskawej, ale Ojciec Pio opuścić mnie nie 
mógł.  Towarzyszył mi wszędzie. W zauł-
kach San Giovanni Rotondo, na wystawach 
sklepów, zastawiał wejście do restauracji… 
Figury i figurki, maleńkie i wielkie jak ja, oj-
czulki i ojcowie, za 5 i za 500 euro… martwe 
jak ten złożony w srebrnej trumnie. Całe za-
stępy ich gipsowych ciał zdawały się trwo-
nić majestat tego jednego. Nie uszło mojej 
uwadze, że wszystkie drogi prowadzą do… 
kasy! Byłam tym wszystkim oszołomiona. 
Wtedy tego nie wiedziałam, że kult z biz-
nesem tworzą zgrany i nierozerwalny duet. 
Musiałam odwiedzić jeszcze parę świętych 
miejsc, żeby to przyjąć za regułę i przestać 
się dziwić. 
W kupczeniu wizerunkami świętych łatwo 
o przekroczenie dobrego smaku. Gdy jakaś 
nachalna reklama, tuż przed Bożym Na-
rodzeniem, wmawiała mi, że najlepszym 
prezentem pod choinkę będą skarpetki 
z wizerunkiem Jana Pawła II (za 29 zł), po-
myślałam sobie... biedny Wojtyła.
Stosunkowo niedawno media zaczęły 
ujawniać szczegóły kościelnych biznesów. 
Zakres dziedzin, w których realizują się 
duchowni przedsiębiorcy jest wręcz im-
ponujący; od produkcji płynu do naczyń 1, 
przez budowę niebosiężnych wieżowców2, 
luksusowych hoteli3, ciepłownictwo4 , ko-
palnię piasku5, po  handel nieruchomościa-
mi6 czy ziemią itp. 
Gdy przeczytałam, że nie licząc Skarbu 
Państwa, kościół katolicki w Polsce jest 
największym właścicielem gruntów w kra-
ju („Polityka”), że w przeciwieństwie do 
zwykłego, szarego obywatela, może nimi 
dowolnie handlować, bo został wyłączo-
ny z zapisów ustawy o gruntach rolnych 
z 2016 r., że rocznie pozyskuje 17 mln zł do-

płat unijnych do ziemi rolnej (oko.press) , to 
zdziwiłam się jak wtedy w San Giovani Ro-
tondo. A zdjęcie ukrzyżowanego Chrystusa 
na tle kasy w sześciu językach przejęło mnie 
dogłębniej niż wtedy. Jeśli ramiona tego 
krzyża miałyby symbolizować równowagę 
między tym, co duchowe a materialne, do-
nosy medialne oraz rzeczywistość wskazu-
ją na wyraźne zachwianie proporcji. 
„Tam gdzie w Kościele pojawia się mowa 
o pieniądzach, nie można spodziewać się 
niczego dobrego” – mawiał ksiądz Jan 
Kaczkowski. Łatwo też stracić orientację, 
bo przecież fundamentem pojęć:  duszpa-
sterz, duszpasterstwo, duchowieństwo jest 
pojęcie dusza, nie pieniądz. 
Ale pewnego dnia mnie oświeciło. I słońce, 
i myśl. „Ludziom potrzebne światło i błękit 
przestrzeni, śnieg Elbrusa, biel obłoków”… 
Ten wers z wiersza Mandelsztama brzmi 
jak lekarska diagnoza i recepta równocze-
śnie. Często ją realizuję w ulubionym miej-
scu pod Jawornicą, które oferuje mi  ten 
błękit przestrzeni, tę biel obłoków, czasem 
także zachód słońca. Jak się już tam wygra-
molę, wykładam się na polanie i gapię się 
na ten nieprawdopodobnie piękny świat, 
i słucham sobie czasem ciszy, czasem Cho-
pina, oddycham zapachem łąk i lasów, 
które ciągną się za moimi plecami aż po 
horyzont… Innymi słowy – pasę swoją du-
szę, czyli jestem swojej duszy pasterzem. 

I właśnie tam mnie olśniło! Gromadzenie 
gruntów rolnych przez instytucje kościelne 
znajduje uzasadnienie w pojęciu „duszpa-
sterstwo”. Przecież duszpasterze gdzieś te 
baranki boże muszą wypasać. 
Raz w tygodniu wpadam do starszej pani, 
żeby jej poczytać książkę. Czasem treść wy-
wołuje w niej dawne wspomnienia, więc 
dzieli się nimi ze mną. A ma się czym dzie-
lić, bo żyje już na tym świecie prawie sto lat. 
Źle widzi, źle słyszy, ale doskonale pamięta 
minione czasy. Gdy się żegnamy, przytu-
la się do mego ramienia i mówi zawsze to 
samo… dziękuję ci. Nie zdradziłam jej, że te 
spotkania i dla mnie są ważne. Na polanie 
pod Jawornicą karmię swoją duszę pięk-
nem i spokojem, u starszej pani – dobrem. 
Gdyby pani Aniela zechciała płacić mi za 
czas jej poświęcony, nasze spotkanie zy-
skałoby rangę usługi, a pieniądze za nią 
pozyskane zabiłyby czułość, wdzięczność, 
rozświetloną uśmiechem twarz, a więc 
wartości wynikające z naszej relacji … Bo 
to, co duchowe, co najwartościowsze dzieje 
się poza obiegiem pieniądza. Tak myślę.
Oprócz miejsca, gdzie pasę swoją duszę, 
mam miejsce, gdzie się modlę. Najpierw 
jadę 8 km samochodem, potem idę mię-
dzy polami uprawnymi i na końcu schodzę 
w dół do strumyka. Któregoś dnia przyje-
chałam tu wprost po pogrzebie znajomej. 

Wszystkie drogi prowadzą do… kasy
To zdjęcie zrobiłam 18 albo 19 lat temu. Spędzałam wtedy wakacje na półwyspie Gargano i któregoś dnia wybraliśmy się do 
San Giovanni Rotondo, położonego zaledwie 60 km od naszej nadmorskiej bazy. Z partnerskimi Wadowicami to włoskie mia-
sto łączy wielkość i świętość. Tak jak Wadowice przyciągają osobą Jana Pawła II, tak San Giovanni Rotondo stało się miejscem 
pielgrzymkowym ze względu na osobę Ojca Pio, który po pół wieku posługi, zmarł tutaj w 1968 roku. Rocznie, miasteczko 
trochę ludniejsze od Wadowic, odwiedza ok. 7 milionów osób, co czyni je jednym z najliczniej odwiedzanych miejsc kultu 
w Europie. Nigdy wcześniej nie byłam w takim miejscu, dlatego z ciekawością przyglądałam się wszystkiemu wkoło.
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Andrychowskim zwyczajem, odczytano, jak nazywają to miej-
scowi, „listę obecności”, czyli nazwiska tych, którzy w kopertach 
złożyli ofiary „za duszę”. Nie złożyłam takiej ofiary, ale czułam 
potrzebę pomodlenia się. Poza tym, miałam do pogadania z moimi 
zmarłymi. Chciałam im powiedzieć, jak bardzo brakuje mi ich rad, 
wiedzy, duchowego wsparcia i pogawędek.
W moim kościele bez ścian, wież i dzwonów zastał mnie wieczór. 
Zeszło mi na modlitwach i próbie rozstrzygnięcia dylematu, czy 
modlitwa za pieniądze jest wartościowsza od tej szczerej, wypły-
wającej z potrzeby serca a nieopłaconej? Której z nich bliżej do 
Boga?
W domu czekała na mnie koperta, a w niej 50 zł. Przyniosła ją star-
sza pani, której w czasie covidowej apokalipsy zmarł mąż. Organi-
zując pogrzeb zabrakło jej na „co łaskę”. Pożyczyłam jej te pienią-
dze, a ona,  skrupulatnie, przez kilkanaście miesięcy wkładała do 
koperty czasem 100, czasem 20 zł i ją przynosiła. O żadnej darowiź-
nie nie chciała słyszeć. Ta koperta była ostatnią. 

- Cześć Johnny! – przywitałam się, nie ukrywając radości z po-
wodu wizyty. Powinnam  powiedzieć „szczęść Boże”, bo Johnny 
jest księdzem. Inaczej ma też na imię, ale  odkąd zobaczyłam film 
o księdzu Janie Kaczkowskim, zatytułowanym „Johnny”, tak samo 
ochrzciłam mojego znajomego. 
Argumentowałam to tym, że podobnie jak ksiądz Jan, wydaje się 
być świadomy wyboru swojej drogi, wierny Ewangelii i własnym 
pryncypiom, a przede wszystkim jest, jak tamten, otwarty na dru-
giego człowieka, identycznie jak tamten, uparcie walczący o tych 
pogubionych i stawiający na nogi poranionych. Imponuje mi też 
intelektualnym potencjałem. 
Ku mojej radości Johnny się zasiedział. Rozmawialiśmy o wszyst-
kim, o pieniądzach i duchowości też. Obiecałam mu, że kiedyś, cał-
kiem gratis, zabiorę go tam, gdzie lubię paść swoją duszę. 
- Johnny, a propos „gratis”, czy w twoim kościele jest coś za dar-
mo? – zapytałam. 
- Jest – odparł, uśmiechając się nieco. Łaska boska!
- Johnny, a czy to prawda, że jak nie zagłosuję na PiS nie będę zba-
wiona? 
- Kto ci naopowiadał takich głupot? – zaciekawił się. 
- Twój kolega po fachu, gdy odwiedził moją koleżankę po kolędzie 
na bielskim osiedlu.
Johnny westchnął głęboko, pokręcił głową z niedowierzaniem i za-
milkł.  
- Bóg z wami – pożegnał się wsiadając do samochodu. 
- Bóg z Tobą – pożegnałam go i ja. Wróć znowu i takim, jakim jesteś 
– poprosiłam.  

Tekst i foto: Jadwiga Janus

*kanonizacji dokonał Jan Paweł II w 2002 r.

** GW, T. Bielecki, „Święty ojciec Pio w złotej krypcie”
1 Płyn do mycia naczyń „Ludwik” to niekwestionowany lider sprzedaży w Polsce. Właści-
cielem tego biznesu jest kościelna organizacja Civitas Christiana. (…) Zgodnie ze swym 
statutem ma zajmować się propagowaniem postawy katolickiej i patriotycznej. (natemat.pl)
2 Na rogu Nowogrodzkiej i Emilii Plater ma powstać nowy wieżowiec. Będzie miał 170-me-
trów wysokości. Współudziałowcem inwestycji jest… Archidiecezja Warszawska. (warsza-
wa.naszemiasto.pl)
3Gmina Stawiguda, Jezioro Łańskie - jedno z najpiękniejszych jezior Pojezierza Olsztyń-
skiego.  Hotel ze spa na 700 osób, 28 domów letniskowych - to nowa inwestycja Kościoła na 
Warmii. (deon.pl)
4  Ojciec Rydzyk chwycił wielki biznes za nogi. Ciepłownictwo to grube miliony (Onet.pl)
5  Archidiecezja Łódzka otworzyła kopalnię piasku  (lodz.wyborcza.pl)
6  Stolica Apostolska za 186 mln funtów sprzedała nieruchomość w Londynie, na zakup której 
wyłożyła nieco więcej, bo 300 mln (za pap.pl)

Mijamy się na ulicy. Idziemy ze spuszczonym wzrokiem, liczymy 
płyty na chodniku, myślimy... O czym? Tak naprawdę staramy się nie 
myśleć, pozbyć codziennego szumu, pragniemy ciszy... ciszy... choć 
przez chwilę. 
Czasem podnosimy wzrok, napotykamy zmęczony wzrok mijanej 
osoby, która tak jak i my pragnie ciszy.
I nagle uśmiech!
Zwalniamy zadziwieni, w cudzych oczach widzimy iskierkę, któ-
ra zapala się powoli. Wookół oczu pojawia się COŚ!... Zmarszczki? 
Iskierka  błyszczy, kąciki ust podnoszę się w górę, cała twarz jaśnieje.
UŚMIECH!
Nagle czujemy, że  życie ma sens. W naszych oczach też coś rozbłyska. 
To wszystko trwa może sekundę, może dłużej. Mijamy się, uśmiechy 
gasną. Znowu robi się pusto, smutno, szaro… Aż do następnego 
uśmiechu.
Jaka to moc powoduje, że uruchamiamy mięśnie uśmiechu (musculu-
as risorius), bo tak prozaicznie i nieciekawie nazywają się te właśnie 
twory anatomiczne ? Jaka siła sprawia, że nasza twarz emanuje cie-
płem.
Myślę, że tak naprawdę uśmiech nosimy w sercu! To jest to miesce, 
w którym rodzi się ta mała iskierka. Iskierka, która potrafi obudzić się 
w nas i powoduje, że świat rozbłyska.
Agnieszka Osiecka w swoim genialnym wierszu pisze  „Grajmy Panu 
na harfie, grajmy Panu w dolinach, z Jego światłem we włosach każ-
dy życie zaczyna..”. Skoro dane jest nam to światło  co powoduje, że 
z czasem przygasa? Przecież to światełko daje nam siłę do przetrwa-
nia porażek, trudnych chwil, mrocznych dni. Dlaczego pozwalamy 
mu przygasać?
Codzienność nie oszczędza nam przeżyć, doświadczeń, cierpień. 
A my wokół siebie budujemy tamy, chowamy się głęboko, chowamy 
nasze światełko. Czasem aż tak głęboko, że sami nie potrafimy go do-
strzec. A przecież ono jest . Od nas zależy jak o nie dbamy, rozpalamy 
optymizm optymizmem, radością życia, uśmiechem właśnie.
Moim ulubieńcem pozostaje na zawsze przyjaciel Alicji z Krainy Cza-
rów, Kot z Cheshire. Zawsze, gdy Alicja jest w trudnej sytuacji pojawia 
się Jego śmiech, postać kota ukazuje się później. Znika w odwrotnej 
kolejności, gdy staje się niepotrzebny. Na dłużej pozostaje uśmiech.
Szkoda, że nie każdemu dane jest posiadanie takiego przyjacie-
la. A może nie potrafi Go dostrzec, może jest blisko. Z tym właśnie 
uśmiechem. Uśmiech pozwala nam żyć, zwalcza wewnętrzny chłód, 
ogrzewa, dodaje odwagi, wyzwala pozytywną energię. 
Myślę, że we mnie też najważniejsze jest to, co mogę ofiarować in-
nym. UŚMIECH!

Aleksandra Gancarz

Nic, co nosisz w sobie nie jest ważniejsze niz twój uśmiech.
Connie Stevens

Uśmiech



20

Nowiny Andrychowskie
luty 2023

Udana współpraca z włoską firmą

We Włoszech, w pobliżu Werony, działa firma Linz 
Electric, produkująca prądnice prądu zmiennego w za-
kresie mocy od 2 kVA do 1500 kVA. Z firmą Linz, od 
samego jej założenia, współpracuje andrychowski pro-
ducent zespołów prądotwórczych, spółka komandyto-
wa SUMERA Motor.

Zespól prądotwórczy z prądnicą Linz Electric o mocy 500 kVA

7 grudnia 2022 na uroczystej gali w Teatrze Ristori w Weronie firma 
Linz Electric obchodziła swoje dwudziestolecie, na które zaprosiła sześć 
firm spośród przeszło dziewięćdziesięciu kooperujących z nimi. Wśród 
zaproszonych znaleźli się właściciele spółki Sumera Motor, którym 
podczas uroczystości wręczono okolicznościową plakietkę.

Plakietka z widokiem zabytkowej Werony, wydana z okazji jubileuszu

Podczas wieloletniej współpracy do zespołów prądotwórczych Su-
mera Motor zabudowano około 15000 szt. prądnic Linz Electric różnej 
mocy. Tak duża ilość zakupionych prądnic wynika głównie z tego, że 
cechują się one wysoką jakością. 
Ostatnio powstał agregat Sumera Motor o  mocy 500 kVA z taką 
prądnicą. Zespół został wyposażony w automatykę, pozwalającą na 
samoczynne uruchomienie i podjęcie zasilania w przypadku zaniku 
napięcia w sieci zawodowej.

Zespół ten będzie użytkowany przez znaną andrychowską firmę 
„Ogniochron”.

Tekst i foto: Andrzej Fryś

Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie zachęca do udziału 
w akcji czytelniczej „14 książek na 14 luego” organizowanej z okazji 
Święta Zakochanych. W bibliotece znajdziecie 14 propozycji o miłości 
– prawdziwej, pięknej, trudnej czy z kategorii „to skomplikowane”...
Zachęcamy do odwiedzenia naszej siedziby przy ul. Krakowskiej 74. 

p Fot. AP

Z miłości do książek…

Pragnęliśmy przypomnieć o naszej polskiej tradycji, o radości cele-
browania narodzin Jezusa, opłatku i spotkaniu przy wigilijnym stole. 
Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Ponieważ dziecięca 
wyobraźnia nie zna granic, nagrodzone prace zamieniły naszą placów-
kę we wspaniałą galerię, którą mogli oglądnąć również mieszkańcy 
Inwałdu. Młodzi artyści byli bardzo pomysłowi w doborze technik, 
materiałów oraz w twórczym ukazaniu symboliki Świąt Bożego Na-
rodzenia. Laureaci konkursu bardzo licznie przybyli na rozdanie na-
gród. O piękne przeżycia zadbali aktorzy i muzycy inwałdzkiej szkoły, 
którzy zaprosili zgromadzonych gości w podróż do Betlejem. Dyrektor 
Michał Kołodziejczyk pogratulował rodzicom i nauczycielom wspania-
łych sukcesów dzieci oraz złożył najlepsze życzenia. Nagrody wręczał 
uczniom pan radny Zbigniew Rzadek. Dziękujemy za udział w kon-
kursie i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.
Zdobywcy I miejsca to:
Franciszek Bogacz, Konrad Kukuła, Wiktoria Misiek, Sabina Kiszczak, 
Bartosz Dutka, Marianka Maryewska, Karol Olszyński, Rozalia Pio-
trowska, Filip Brańka, Alicja Nowak, Łukasz Korbel, Liliana Kręcioch, 
Szymon Rusinek, Hanna Rymarczyk, Marta Rajda, Arkadiusz Rymar-
czyk, Lena Marek, Nikodem Habrzyk, Jan Wajdzik, Emilia Talar, Jan 
Babik, Amelia Hutniczak, Kinga Gawron, Leon Czaderski, Zuzanna 
Króliczek, Kinga Trojak, Kamila Biczak, Maja Talar, Joanna Matejko, 
Aleksander Stachura, Emilia Gwoździewicz, Alicja Masłowska, Karol 
Chorabik, Maria Bizoń, Anna Zawora, Zuzanna Ostrowska, Natalia 
Białczyk, Karolina Klepka, Wojciech Łysoń, Hanna Kołaczek, Lena 
Gibas, Bartek Kubień, Tymoteusz Nowak, Alicja Kobielus, Wiktor Wa-
silewski, Nina Adamek, Nikola Bury, Kinga Kobielus, Emilia Macioł, 
Liliana Kruczała, Zuzanna Bury, Julia Sordyl, Dawid Ocieczek, Mał-
gorzata Korbel, Kinga Żabińska, Hanna Kopytko, Maja Wróbel, Julia 
Góra, Patryk Jończyk, Patrycja Niewęgłowska, Róża Nowak, Piotr Ci-
bor, Kacper Magiera, Wojciech Matyszkowicz, Michał Osowski, Filip 
Sałaciak, Julia Charusta. Zdjęcia na radioandrychow.pl

Tekst i foto: ZSS w Inwałdzie

Kolory Świąt
Po raz dwudziesty piąty nauczyciele Zespołu Szkół Samo-
rządowych w Inwałdzie zaprosili uczniów edukacji wcze-
snoszkolnej z Gminy Andrychów do wzięcia udziału w kon-
kursie plastycznym „Boże Narodzenie w oczach dzieci”. 
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Wiadomości dla Seniora
ważne  |  ciekawe  |  zabawne

Szanowni Seniorzy. Od styczniowych wydań Nowin Andrychowskich Miejska Rada Seniorów przygotowuje dla 
Was wiadomości, które mamy nadzieję, są ważne, ciekawe i zabawne. 

Materiał nadesłany przez Miejskią Radę Seniorów

„Pamiętaj o trzech rzeczach: szacunek dla siebie, szacunek dla in-
nych, odpowiedzialność za wszystkie swoje czyny.”

Na wesoło
- Mamo, jaki jest skuteczny przepis na dobry i szybki obiad, taki, żeby smako-
wało i żeby się nie zmęczyć podczas przygotowań? – pyta dorastająca córka. 
- Jest taki i to niezawodny: obiad u mamy lub teściowej!

Warto znać
Kupując produkty spożywcze, zwróćmy uwagę nie tylko na ich skład, 
ale także na ich opakowania. 

Mają one oznaczenia, które mówią o ich właściwościach i możliwo-
ściach ponownego wykorzystania.
Oznaczenie takie najczęściej figuruje na spodzie opakowania. Każdy 
symbol charakteryzuje się konkretnym składem.
1. PET / PETE – to politereftalan etylenu, jedno z najczęściej wyko-
rzystywanych tworzyw. PET używany jest głównie przy produkcji 
plastikowych butelek na napoje (m.in. wody mineralne), naczyń jed-
norazowego użytku, a także różnego rodzaju włókien sztucznych. 
Opakowania wykonane z powyższego tworzywa nie powinny być 
ponownie wykorzystywane. Przeprowadzone badania wykazują 
możliwość występowania w opakowaniach PET ksenoestrogenów 
- związków chemicznych, mogących niekorzystnie oddziaływać na 
układ hormonalny. Opakowania takie nie powinny mieć również 
bezpośrednio kontaktu ze słońcem. Promienie słoneczne mogą po-
wodować wydzielanie szkodliwych substancji. 
2. HDPE – to polietylen wysokiej gęstości. Używany jest on m. in. do 
produkcji pojemników i folii do pakowania żywności, a także rur, 
nart, żagli, markerów, zmywaczy do paznokci oraz toników. Uważa-
ny jest za jedno z dwóch najbezpieczniejszych dla nas tworzyw. Wy-
konane z niego opakowania można powtórnie użytkować.
Aby zminimalizować szkodliwy wpływ tworzyw sztucznych na 
nasze zdrowie warto do kontaktu z żywnością używać wyłącznie 
opakowań z plastiku oznaczonych cyfrą 2 lub 5. O kolejnych ozna-
czeniach napiszemy w kolejnym numerze.

Ciekawe
12-latka wymyśliła butelkę, która może pomóc rozwiązać problem 
plastiku. Codziennie na świecie sprzedawane jest ok. 1,4 mld jedno-
razowych plastikowych butelek z wodą. 

Są to tony plastiku, które często lądują w środowisku naturalnym. 
Według szacunków zaledwie 10 proc. plastikowych opakowań zo-
staje poddanych recyklingowi. Puste butelki kończą niestety w oce-
anach czy lasach, co motywuje młodych odkrywców do działania.
12-letnia Madison Checketts mieszka w mieście Eagle Mountain 
w Stanach Zjednoczonych. Dziewczynka postanowiła zająć się pro-
blemem plastikowych odpadów, projektując ekologiczną butelkę, 
w której nie ma ani grama tworzyw sztucznych. Swój projekt nazwała 
„Eco-Hero”.
Butelka „Eco-Hero” wykonana jest w stu procentach z produktów na-
dających się do spożycia. Po wypiciu opakowanie może być po prostu 
zjedzone lub kompostowane.
Aby dostać się do wnętrza, wystarczy nadgryźć miękką, przypomina-
jącą żel powłokę – nie ma tu żadnych nakrętek. Butelka jest też biode-
gradowalna, więc ci, którym nie w smak jedzenie takiego pojemnika, 
mogą bez wyrzutów sumienia ją wyrzucić. Inspiracją do stworzenia 
ekologicznej butelki był widok zaśmieconych plaż w Kalifornii, gdzie 
Madison od lat jeździ z rodziną na wakacje. 12-latka zaczęła pracować 
nad swoim ekologicznym rozwiązaniem w październiku 2021 r. w ra-
mach szkolnego konkursu naukowego. Zajęła w nim pierwsze miej-
sce, awansowała do kolejnych kilku etapów, a we wrześniu 2022 r.  
znalazła się w gronie 30 nastoletnich finalistów Broadcom Masters 
Competition, wiodącego w USA konkursu  w dziedzinie nauki, tech-
nologii, inżynierii i matematyki.
Do stworzenia nietypowej butelki Madison zastosowała metodę od-
wróconej sferyfikacji, wykorzystywaną od lat w gastronomii, a do-
kładniej w kuchni molekularnej.„Eco-Hero” nie przypomina butelki, 
ale ma taką samą funkcję
Zrobiłam wiele prób, by membrana była na tyle mocna, aby nie pękała mi 
w rękach – przyznała Checketts. W końcu jednak się udało.
Nauczyła się, że ciężka praca się opłaca i dostrzegłam to w niej, gdy robiła 
kolejne próby i trochę się frustrowała — mówiła w rozmowie ze „Smith-
sonian Magazine” Missy Checketts, matka dziewczynki.
Cały artykuł na dobrewiadomosci.net.pl

Źródła: 
Mały Poradnik Życia tom II H. Jackson Brown, Jr.  
60plus.pl 
opakowania.com.pl
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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

Nowa seria Moniki Ka-
mińskiej, autorki cie-
pło przyjętych książek 
o małym Kuku. Tym 
razem wykreowała siel-
ski klimat, w którym 
najciekawsze przygody 
rozgrywają się w domu. 
Nadeszła zima. Jest taka, 
jak trzeba: mróz szczypie 
w policzki, śnieg porząd-
nie sypie, no i zbliżają się 
święta. Można lepić bał-
wany, można rzucać się 
śnieżkami, można całe 
dnie spędzać na dworze!

Adam Podlewski
„Marymonckie młyny”

3 listopada 1771 ostatni 
król Polski, Stanisław 
August Poniatowski zo-
staje porwany. Wraca na 
dwór już dzień później, 
zupełne odmieniony. Co 
stało się owej listopado-
wej nocy, gdy władca 
zagubił się wraz z po-
rywaczami w podwar-
szawskich lasach? 

Holly Jackson
„Grzeczna dziewczynka 

zepsuta krew”

Ktoś zaginął. Nikt nic nie 
mówi. Ale wszyscy słu-
chają… Mimo błyskotli-
wie przeprowadzone-
go śledztwa z zeszłego 
roku Pippa Fitz-Amobi 
nie planowała kontynu-
owania kariery detekty-
wistycznej. Jej podcast 
na temat morderstwa, 
które wtedy wyjaśniła, 
stał się viralem. 

Monika Kamińska
 „Mroźne przygody Bąbli”

Pierwszy solowy krążek 
IGO stanowi 12-rozdzia-
łową opowieść prezentu-
jącą dotychczasową dro-
gę artystyczną muzyka. 
Album wymyka się utar-
tym schematom i w ża-
den sposób nie da się go 
zaszufladkować. To zbiór 
jego emocji, przeżyć i in-
spiracji, które połączone 
w jedną całość tworzą 
niezwykle eklektyczne, 
choć zarazem bardzo 
spójne wydawnictwo. 
[empik.com]

Måneskin 
„RUSH”

Album, którego tytuł jest 
podsumowaniem kilkuna-
stu miesięcy intensywnego 
życia zespołu w trasie, po-
śpiechu i surowej dyscypli-
nie. Oddaje on też emocje 
i uczucia, których człon-
kowie Måneskin doświad-
czyli po drodze: od strachu, 
przez zabawę, zaskoczenie 
po radość z życia na kra-
wędzi. Praca nad „RUSH!” 
przebiegała w inny sposób, 
niż przy poprzednich albu-
mach. [empik.com]

Chivas 
„młody say10” 

Po ponad roku od pre-
miery świetnie przyjęte-
go „nauczyłem się prze-
klinać” Chivas powraca.
Podobnie jak w debiucie 
muzyk zaskakuje swoim 
unikatowym stylem, któ-
ry towarzyszy szczerym 
wersom i opowieściom 
o wewnętrznych przeży-
ciach. Dzięki dbałości ar-
tysty o szczegóły powsta-
ło (10/11) tracków na tak 
wysokim poziomie. 
[empik.com]

Igo  
„Igo”
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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

LUTY 2023
 

6.02.2023 r. (poniedziałek) 14:30-18:30 
8.02.2023 r. (środa) 14:30-19:00 

9.02.2023 r. (czwartek) 14:30-19:00
13.02.2023 r. (poniedziałek) 8:30-12:30 

15.02.2023 r. (środa) 8:00-12:30 
16.02.2023 r. (czwartek) 8:00-12:30

20.02.2023 r. (poniedziałek) 11:00-15:00 
22.02.2023 r. (środa) 14:30-19:00 

23.02.2023 r. (czwartek) 14:30-19:00
27.02.2023 r. (poniedziałek) 8:30-12:30

Z wielką przyjemnością czytałem także te fragmenty książki, które za-
wierały andrychowskie wspomnienia Jana Peszka. Gdy był on dziec-
kiem, rodzina Peszków mieszkała przy ulicy Legionów nr 4, wówczas 
była to ul. Jedności Robotniczej.  Latem Jan, na którego wówczas wo-
łano Janusz, lubił razem z siostrą Marleną wygrzewać się w słońcu, 
siedząc na stopniu bramy wejściowej do domu (ta brama znajduje się 
pomiędzy sklepem muzycznym Mikrus, a sklepem hydraulicznym). 
Moja rodzina była bezpośrednim sąsiadem Peszków, w kolejnym 
następnym domu (Jedności Robotniczej 50) mieszkała wspomniana 
w książce rodzina Kiznerów, a jeszcze dalej w kierunku Wieprzów-
ki  Gustafiakowie. W nieistniejącej już dziś kamienicy naprzeciwko 
mieszkali z rodzicami bracia Tadeusz i Kazimierz Żywiołowie, któ-
rych także wspomina Jan Peszek. W stojącym do dziś pożydowskim 
budynku była wtedy łaźnia miejska, a po przeciwnej stronie dzisiej-
szej ulicy 1 Maja, w miejscu obecnej Hali Sportowej – targowica, gdzie 
handlowano świniami i bydłem. Wszystkie te miejsca wspomniano 
w książce.
Pamiętam także biletera z kina „Beskid” zamaskowanego w książce 
pod nazwiskiem „Pszczelarski”. Myślę, że natomiast przypadkiem 
zmieniono w książce nazwisko krawcowej, pani Pinocci, na Pinecową.
Z Biblioteki Miejskiej dowiedziałem się, że książka Marii Peszek jest 
rozchwytywana. Myślę, że słusznie, bo każdy Andrychowianin, 
a szczególnie ten urodzony przed, lub na początku II wojny, przeczy-
ta ją z prawdziwą przyjemnością. Z kolei młodsi czytelnicy dowiedzą 
się ze zdumieniem, jakie metody wychowawcze stosowano w młodo-
ści Jana Peszka.

Andrzej Fryś

Andrychowskim okiem

Znowu o lekturze
Jednym tchem przeczytałem książkę Marii Peszek „Na-
ku*wiam Zen”. Bardzo mi się podobała rozmowa dwojga 
artystów, ojca i córki. Ja bym tak z moją córką nie potrafił 
rozmawiać, pewnie dlatego, że żadne z nas nie jest artystą. 

W niewielkich grupkach, z zapartym tchem, słuchali ciekawej opo-
wieści o prawach rządzących we wszechświecie i oglądali planety na 
gwieździstym nieboskłonie. Zainteresowanie astronomią w naszej 
szkole sięga kilku lat wsteacz, kiedy to uczniowie młodszych klas 
przeprowadzili projekt „Kosmiczne przygody”. Wykonali m.in. mo-
del układu słonecznego, zbudowali rakietę i przyrząd pozwalający 
śledzić ruch Ziemi względem Słońca. Poznawali różne ciekawostki 
o planetach oraz badali dlaczego wstaje dzień i zapada noc. Kolejnym 
etapem tej edukacyjnej przygody jest wyjazd do Planetarium Śląskie-
go – największego, a zarazem najstarszego planetarium i obserwato-
rium astronomicznego w Polsce. Nie ukrywamy, że wszyscy mamy 
chrapkę na kolejne kosmiczne wrażenia. Serdecznie dziękujemy panu 
dyrektorowi ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie Zbigniewowi Grabow-
skiemu za zaproszenie w podróż bliżej gwiazd.

Źródło: OSW w Kaczynie

Bliżej gwiazd
Jak się okazuje planety, gwiazdy, ciała niebieskie nie 
zawsze muszą być tak odległe. Uczniowie Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie w styczniu sys-
tematycznie odwiedzali Szkolne Obserwatorium Astro-
nomiczne w Sułkowicach-Bolęcinie – miejsce, gdzie 
kosmos jest „na wyciągnięcie ręki”.

W Andrychowie odbyły się dziś powiatowe obchody Mię-
dzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu a za-
razem zakończenia okupacji hitlerowskiej w naszym mieście.

Ceremonia była krótka i przebiegała w ciszy. Najpierw uczestnicy 
zebrali się w Rynku. Delegacja władz miasta – złożona z burmistrza 
Tomasza Żaka, jego zastępcy Wojciecha Polaka i wiceprzewodniczą-
cej Rady Miejskiej Doroty Magiery – złożyła kwiaty przed Pomnikiem 
„Poległym w Walkach o Wolną i Niepodległą Polskę”. Następnie ze-
brani udali się na ulicę Legionów, gdzie przedstawiciele władz miasta, 
Miejskiej Rady Seniorów, Towarzystwa Miłośników Andrychowa, 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz kierownictw szczebla powiato-
wego i miejskiego Nowej Lewicy złożyli wiązanki i znicze przed tabli-
cą upamiętniającą andrychowską synagogę.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

27 stycznia w Andrychowie: 
Rocznicowa ceremonia
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Grobowiec weteranów powstań z 1831 
i 1863 r. na Cmentarzu Rakowickim w Kra-
kowie, fot. D. Rusin.

Urodził się w Andrychowie 15 kwietnia 1846 r. 
jako syn Franciszka Gałuszki i Julianny z Ha-
nuszewskich1. Co ciekawe, w księdze chrztów 
andrychowskiej parafii, bohater naszego arty-
kułu figuruje jako Teofil. W innych źródłach 
dotyczących Gałuszki imię to pojawia się jako 
drugie, obok Bogumiła. Ponadto we wspo-
mnianej księdze metrykalnej znaleźć możemy 
pozostałe dzieci Franciszka i Julianny Gałusz-
ków. Wiadomo, że Bogumił Teofil miał czte-
rech braci i był najstarszy z rodzeństwa.
Nie wiadomo natomiast nic na temat pierw-
szego etapu edukacji Gałuszki. Dopiero 
w 1857 r. pojawia się  wykazie uczniów Gim-
nazjum Św. Anny w Krakowie. Tu zastał go 
wybuch powstania styczniowego, do którego 
przystąpił wiosną 1863 r. Miał wówczas 17 
lat i uczęszczał do VIII klasy. Walczył jako 
szeregowy kolejno w oddziałach François de 
Rochebrune (twórca żuawów śmierci), Józefa 
Wysockiego, Wojciecha Komorowskiego i Jó-
zefa Miniewskiego. W styczniu 1864 r. znalazł 
się pod dowództwem Karola Krysińskiego. 
Niedługo później, 16 stycznia w bitwie pod 
Nową Wsią na Podlasiu został ciężko ran-
ny. Pojmany przez Rosjan, pod nazwiskiem 
Gniewosza został wtrącony do warszawskiej 
Cytadeli, a następnie skazany na zsyłkę do 
wschodniej Syberii
Gdy po blisko 7 latach w 1870 r. ogłoszono 

1 Na tablicy nagrobnej widnieje data 14 
kwietnia 1846 r.

amnestię, Bogumił Gałuszka powrócił do 
Galicji. Tu został przymusowo wcielony do 
austriackiego wojska. Ukończył szkołę kade-
tów, a także kursy dla oficerów sztabowych, 
choć nie obyło się bez problemów – ze wzglę-
du na powstańczą przeszłość traktowany 
był z oczywistą podejrzliwością. Skierowany 
został do służby w piechocie, najpierw w wa-
dowickim 56 Pułku Piechoty, następnie zaś 
w 11 p. p. w Krakowie i 6 p. p. w Budapeszcie. 
Ostatecznie dosłużył się stopnia pułkownika. 
Nieco inaczej ten epizod z życia Bogu-
miła Gałuszki został przedstawiony we 
Wspomnieniach z Powstania 1863 r. i pobytu 
na Syberji Henryka „Ostoi” Samborskie-
go: „Bogumił Gałuszka, (…) wysłany do 
wschodniej Syberyi, powrócił do Galicyi 
1867 r., wstąpił do wojska, następnie ukoń-
czył akademję wojskową w Wiedniu – ma-
jąc lat 30, co stanęło mu na przeszkodzie do 
świetnej kariery wojskowej. Służbę odbywał 
w piechocie. Wyszedł do emerytury przed 
paru laty z powodu anewryzmu, w stopniu 
pułkownika, i zamieszkał w Krakowie”. Wi-
dać zatem pewną rozbieżność w biografii Ga-
łuszki.
Nie ulega jednak wątpliwości fakt, że po 
przejściu w 1906 r. na emeryturę, ostatnie 
lata życia płk. Gałuszka spędził w Krako-
wie. Tu zaangażował się w działalność na 
rzecz ubogich weteranów powstania stycz-
niowego. Związany był przede wszystkim 
z „Przytuliskiem uczestników powstania z r. 
1863/4”, najpierw jako skarbnik, a następnie 
komendant. Organizacja powstała w 1895 r.  
(choć nieformalną działalność rozpoczęła  
2 lata wcześniej) i miała na celu zapewnie-
nie pomocy i opieki dla tych powstańców, 
którzy ze względu na podeszły wiek oraz 
pogarszający się stan zdrowia nie byli w sta-
nie utrzymać się samodzielnie. Początkowo 
domy, w których mieszkali weterani mieściły 
się w podkrakowskim wówczas Zwierzyńcu, 
zaś w 1901 r. przytulisko przeniesiono na ul. 
Biskupią 16. Kancelaria organizacji mieściła 
się natomiast przy ul. Gołębiej 5. W przytuli-
sku pomoc i schronienie znajdowali powstań-
cy z całej Polski, którzy – o ile dopisywało im 
zdrowie – angażowani byli do takich zajęć jak 
np. pilnowanie zbiorów w Muzeum Narodo-
wym, czy opieka nad cmentarzami. „W ten 
sposób dają się poznawać publiczności, jako 
ludzie uczciwi, trzeźwi i zasługujący na pełne 
zaufanie i szczere poparcie”.
Płk. Bogumił Gałuszka zmarł 5 grudnia 1923 r.  
(na tablicy umieszczonej na grobowcu wid-
nieje data 6 grudnia). Spoczywa na Cmen-
tarzu Rakowickim w Krakowie, pochowa-
ny został w grobowcu weteranów powstań 

z 1831 i 1863 r. Dał się poznać jako człowiek 
niezwykle zaangażowany w walkę naro-
dowowyzwoleńczą. Dr Gustaw Studnicki 
w artykule poświęconym Gałuszce, który 
ukazał się w 1994 r. na łamach „Nowin An-
drychowskich”, przytoczył taką oto słynną 
niegdyś anegdotę z nim związaną: „Głośna 
była w wojsku (i nie tylko) odpowiedź, jakiej 
udzielił płk. B. Gałuszka cesarzowi Francisz-
kowi Józefowi podczas obiadu galowego. Na 
pytanie „Co pan robiłeś powstaniu 1863?” 
odpalił krótko: „Walczyłem za swoją Ojczy-
znę!”.

Daria Rusin
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Bogumił Gałuszka – powstaniec styczniowy rodem z Andrychowa

22 stycznia 2023 r. minęła 160. rocznica wybuchu powstania styczniowego – wydarzenia, które odegrało kluczową 
rolę w ukształtowaniu tożsamości narodowej Polaków. W tym największym i najdłużej trwającym zrywie niepodle-
głościowym w epoce porozbiorowej brali udział także andrychowianie. Jednym z nich był Bogumił Teofil Gałuszka.

Portret Bogumiła Gałuszki w: Wizerunki 
uczestników powstania styczniowego 1863-
4. Ser. 2 i 3, Lwów 1913. Źródło: Polona.
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Urodziła się w 1938 r. na Kielecczyźnie. Do 
szkoły podstawowej chodziła w Kurozwę-
kach, a do Liceum Pedagogicznego w Koń-
skich. Pracowita i uzdolniona, potrafiła ukoń-
czyć dwie klasy w ciągu jednego roku. Podjęła 
studia pedagogiczne na Uniwersytecie War-
szawskim, ale po 2 latach musiała je przerwać, 
aby zaopiekować się chorą mamą i rozpocząć 
pracę, by zapewnić byt sobie i rodzinie. Prze-
rwane kształcenie uzupełniła później na stu-
diach w Krakowie. 

Swą pierwszą pracę jako nauczyciel w latach 
1958 – 1961 podjęła w szkole we Frydrycho-
wicach, ponieważ tam było mieszkanie dla jej 
rodziny. Tam też poznała swego przyszłego 
męża, z którym w szczęśliwym związku dane 
jej było przeżyć ponad 62 lata. Do Zagórnika 
władze oświatowe przeniosły panią Krystynę 
w roku 1961. Początkowo we Frydrychowi-
cach i Zagórniku uczyła w klasach 1 – 3 histo-
rii, a nawet matematyki. Jednak przedmiotem, 
z którym nierozerwalnie była kojarzona. jako 
wybitnie dobry specjalista był język polski. 
Wniosek o Nagrodę  dla niej Kuratora Oświa-
ty i Wychowania z 1989 r. argumentowany był 
słowami: wszyscy absolwenci klasy ósmej sta-
rający się o przyjęcie do szkół średnich, nawet 
z ocenami dostatecznymi od kilku lat zdają eg-
zaminy wstępne. Wiedziało o tym i potrafiło 
to docenić ówczesne kierownictwo oświaty, 
które już w latach 1968 – 1972 r. mianowało ją 
kierownikiem Ośrodka Metodycznego języka 
polskiego przy wydziale oświaty w Wadowi-
cach. Z wielkim sukcesem przygotowywała 
uczniów do egzaminów, konkursów, olim-
piad a nawet matur. 

Świętej Pamięci Pani Krystyna Kilian była 
osobą wszechstronną, ponieważ kiedy nastą-
piła potrzeba nie zawahała się wziąć odpowie-
dzialności za szkołę na siebie i w latach 1972 
– 1978 była dyrektorem szkoły w Zagórniku. 
Zaznała w tym czasie blasków i cieni codzien-
nej rzeczywistości bycia odpowiedzialnym 
za wszystko. Przed powstaniem przedszkola  
w Zagórniku w wakacje organizowała i pro-
wadziła tzw. dziecińce wiejskie dla dzieci 
przedszkolnych. Później wraz z Kołem Go-
spodyń Wiejskich zorganizowała pierwsze 
przedszkole w budynku prywatnym.

Zwieńczeniem jej starań o powstanie w Za-
górniku przedszkola było jej zaangażowanie 
się w generalny remont starej szkoły, która  
w latach 1973 – 1975 została przebudowana na 
upragnione przedszkole i dom nauczyciela, 
tak bardzo potrzebne i służące dzieciom z Za-
górnika do dnia dzisiejszego. Podjęła się także 
niełatwego zadania zagospodarowania terenu 
wokół nowej szkoły z budową boisk sporto-
wych włącznie. 

W późniejszych latach wróciła ponownie do 
pracy wychowawczej i nauczania języka pol-
skiego wielu roczników a nawet pokoleń. Ich 
przedstawiciele obecni byli podczas ceremonii 
pogrzebowej i swą obecnością zaświadczyli 
o tym, że ją pamiętają, szanują i są wdzięcz-
ni za wszelkie dobro i mądrość, które od niej 
otrzymali.W 1989 r. po ponad 31 latach pracy, 
nagradzanych wieloma najwyższymi odzna-
czeniami państwowymi, świętej pamięci pani 
Krystyna Kilian przeszła na emeryturę.

Dane jej było być szanowanym wychowawcą, 
nauczycielem, dyrektorem, ale przede wszyst-
kim wspaniałą kochającą żoną, matką babcią 
i prababcią. Niestety śmiertelną chorobę leka-
rze zdiagnozowali w 2021 r. Chociaż była bar-
dzo dzielna i dobrej myśli odeszła 8 stycznia. 
Zgodnie ze swą ostatnią wolą odeszła tylko  
z różańcem podarowanym jej przez Jana 
Pawła II podczas pielgrzymki mieszkańców 
Zagórnika do Watykanu. Świętej Pamięci 
Pani Krystyna będzie żyła z nami dalej we 
wdzięcznej pamięci rodziny, przyjaciół, kole-
gów, uczniów, rodziców i wszystkich pamię-
tających.

Pamiętamy i dziękujemy – Dyrekcja i Pracow-
nicy ZSS w Zagórniku

Ludzie, których kochamy zostają na zawsze, 
bo zostawili ślady w naszych sercach.

Taki ślad zostawiła Świętej Pamięci Pani Krystyna Kilian (zmarła 8 stycznia 2023 r. w wieku 85 lat) w historii szkoły 
w Zagórniku, której była wieloletnim i zasłużonym dyrektorem, wychowawcą i nauczycielem. Niech choć te kilka 
słów przypomni i zaświadczy o tym.
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Konsultacje w zakresie uzależnień od narkotyków oraz uzależnień 
behawioralnych (zakupoholizm, seksoholizm, hazard, uzależnienie 
od mediów i inne)
W punkcje można uzyskać pomoc z zakresu:
- porad, informacji, konsultacji psychologicznych odnośnie profilak-
tyki i uzależnienia
- zasad postępowania w sytuacji istnienia zagrożenia uzależnieniem
- diagnozy stopnia zaawansowania w uzależnieniu (i zalecenia do 
skorzystania z ośrodków detoksykacyjnych lub leczniczych)
- informacji na temat testów na obecność narkotyków w moczu
- informacji o ośrodkach profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyj-
nych zajmujących się uzależnieniami behawioralnymi oraz uzależnie-
niem od narkotyków.

Dyżur pełni Bogdan Krzak – instruktor Terapii Uzależnień od nar-
kotyków. Na co dzień pracuje w Katolickim Ośrodku Wychowania 
i Terapii Młodzieży „NADZIEJA” w Bielsku-Białej. Profilaktyk i  re-
alizator warsztatów profilaktycznych. Realizator programów reko-
mendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkoma-
nii (KBPN).

Bezpłatne konsultacje możliwe przez dwa wtorki w miesiącu po 
wcześniejszym umówieniu telefonicznym: tel. 505 682 504

Źródło: OPS w Andrychowie

Punkt konsultacyjny Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Andrychowie,
Dział Profilaktyki Środowiskowej
Rok 2023

W marcu planowane jest spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Wszelkie in-
formacje znajdziecie na biblioteka.radioandrychow.pl Warto dodać, iż 
wszyscy seniorzy w naszej gminie są mile widziani na spotkaniach. 
Osoby zainteresowane wstąpieniem do Klubu Seniora „Zawsze Mło-
dzi” mogą zgłosić chęć udziału osobiście w siedzibie biblioteki przy 
ul. Krakowskiej 74 lub telefonicznie 33 875 25 52.

p

Klub Seniora „Zawsze Młodzi” 
zaprasza

Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie zaprasza 
na spotkania Klubu Seniora „Zawsze Młodzi” działają-
cego przy bibliotece. 

Był radiologiem oraz specjalistą chorób płuc. Pierwsze lekarskie kro-
ki stawiał w wadowickim, nieistniejącym już, szpitalu „Na Kopcu”. 
Większość zawodowego życia spędził jednak w Andrychowie. Pra-
cował m.in. w poradni mieszczącej się najpierw w budynku przy 
ulicy Krakowskiej vis a vis dzisiejszej stacji paliw. Potem placówkę 
przeniesiono na ulicę Starowiejską (obecnie „Vena”), a następnie do 
tzw. przychodni AZPB. Po przejściu na emeryturę nie poniechał dzia-
łalności w służbie zdrowia. Kilka razy w tygodniu jako lekarz rodzin-
ny pracował w przychodni w Wieprzu. Dojeżdżał także do Spytko-
wic, gdzie w miejscowym ośrodku zdrowia wykonywał USG.  Dał 
się również poznać jako samorządowiec. Był radnym Rady Miejskiej 
w latach 2006 – 2010, wybranym z listy Komitetu Wyborczego Prawo 
i Sprawiedliwość. Nabożeństwo i ostatnie pożegnanie Emila Burego 
nastąpiło 28 stycznia.

jd

Odszedł Emil Bury

Zmarł lekarz Emil Bury. W lipcu br. skończyłby 91 lat. To 
osoba niezwykle zasłużona dla ochrony zdrowia w na-
szym regionie.
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Roczynianie zaczęli sezon w imponującym 
stylu. Na inaugurację pokonali 4:0 i to na 
wyjeździe zawsze groźnego Borowika Ba-
chowice, a tydzień później przywitali się 
z własnymi kibicami w najlepszy możliwy 
sposób, gromiąc 8:2 Wikliniarza Woźniki. 
Potem szli – nomen omen – jak burza, ogry-
wając 6:0 Gronie Zagórnik i 2:1 Iskrę Klecza 
Dolna. Na krótko zaciągnęli hamulec dopie-
ro w Wieprzu, gdzie zremisowali z Orłem 
1:1, ale i rywale wówczas zagrali dla nich, co 
pozwoliło utrzymać fotel lidera. Z czasem 
kroku Burzy dotrzymywała już tylko Olim-
pia Chocznia (w bezpośrednim meczu padł 
remis 1:1). Niestety, końcówka rundy roczy-
nianiom nie wyszła i zremisowali dwa ostat-
nie spotkania (1:1 z Huraganem Inwałd i 3:3 
z Przełęczą Kossowa), co skwapliwie wyko-
rzystała Olimpia wychodząc na czoło stawki, 
a następnie się na nim umacniając. – Przed 
startem rundy takie miejsce brałbym w ciemno. 
Długo jesteśmy już w A klasie, więc chcieliśmy 
być w czubie, a zarazem poprawić ubiegłoroczny 
wynik, gdy skończyliśmy sezon na piątym miejscu 
– mówi trener i zarazem prezes Burzy Ro-
czyny Mateusz Siwiec. Przyznaje jednak, że 
apetyt rośnie w miarę jedzenia i teraz pozo-
staje lekki niedosyt. Z jednej strony jego pod-
opieczni nie przegrali żadnego spotkania, ale 
z drugiej finisz rundy powinien być dużo lep-
szy. - Z Huraganem chcieliśmy przełożyć mecz na 
inny termin, bo nie dysponowaliśmy pełną kadrą, 
a z Przełęczą po prostu zagraliśmy słabe zawody 
i tyle. Na naszej postawie odbiły się przy tym braki 
kadrowe spowodowane kartkami jakie złapaliśmy 
właśnie w Inwałdzie – mówi o powodach straty 
punktów szkoleniowiec. 

Cztery punkty to solidna zaliczka, ale nie taka, 
której nie można wiosną odrobić. Tym bardziej, 
że to właśnie w rundzie rewanżowej na posta-
wę zespołów wpływają absencje wynikające 
z przymusowych pauz za nadmiar kartek oraz 
kontuzje. - W każdym meczu gramy o wygraną. 
Czas pokaże co przyniesie los. Nie mamy ciśnienia 
żeby awansować. Zamierzamy się jak najlepiej przy-
gotować do rundy, a niewątpliwie zajmowane miej-
sce w tym pomaga, gdyż motywuje do większego wy-
siłku na treningach – zauważa Mateusz Siwiec, 
który w listopadzie dał zawodnikom czas na 
odpoczynek. W grudniu i na początku stycznia 
organizowano jedynie luźne „gierki” na hali. 
Regularne treningi rozpoczęły się 10 stycznia. 
Odbywają się dwa razy w tygodniu. - Trenu-
jemy na hali i w terenie. Jak boisko pokryje śnieg, 
to niewątpliwie skorzystamy z okazji pobiegania po 
nim – opisuje trener plan przygotowań, w któ-
rym znalazł się wyjazd na krótki obóz (2-5.02) 
do Brennej. Podczas niego treningi będą odby-
wać się dwa razy dziennie, a ponadto znajdzie 
się czas na niezbędną odnowę biologiczną oraz 
integrację, gdyż jest to również ważny element 
przygotowań i cementowania drużyny. Obóz 
zakończy się pierwszym meczem kontrolnym. 
Zostanie rozegrany w Ustroniu, a rywalem Bu-
rzy będzie Cukrownik Chybie. 12 lutego roczy-
nianie zagrają w Suchej Beskidzkiej z Muńcołem 
Ujsoły, a 18 lub 19 lutego z Przełomem Kaniów. 
W marcu sparingpartnerami Burzy będą Iskra 
Brzezinka (4/5.03), Zatorzanka (11/12.03), LKS 
Bulowice (18/19/03). - Sześć sparingów to opty-
malna ilość. Zbyt duża ilość meczów kontrolnych 
spowoduje, że gdy zacznie się sezon to zawodnicy nie 
będą czuli głodu piłki – mówi Mateusz Siwiec. 

Co bardzo istotne kadra Burzy nie powinna 
zostać osłabiona (wszyscy potwierdzili chęć 
pozostania w Roczynach), a być może będzie 
wzmocniona. Trener chętnie zwiększyłby ry-
walizację w bloku obronnym, jak i na skrzy-
dłach. - Najważniejsze, że nikt nie odchodzi. 
A jak ktoś do nas dołączy, to tylko będę się cieszył 
– mówi.   

Tekst i foto: Wojciech Ciomborowski

Burza jeszcze nie ucichła. Wiosną zagrzmi na nowo
Na drugim miejscu, z czteropunktową stratą do prowadzącej Olimpii Chocznia, spędzają zimową przerwę pił-
karze a-klasowej Burzy Roczyny. Życie już nie raz pokazywało, że realne możliwości zespołów weryfikuje jednak 
dopiero runda rewanżowa. Podopieczni Mateusza Siwca zaczęli już solidne przygotowania do niej.
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Występująca w IV lidze pierwsza drużyna Backhandu weszła w se-
zon całkiem udanie i wydawało się, że będzie miała realne szanse po-
walczyć nawet o jedną z lokat premiowanych awansem do grupy mi-
strzowskiej. Jednak w przypadku andrychowian prawdziwe okazało 
się powiedzenie mówiące, że im dalej w las, tym więcej drzew. Z me-
czu na mecz spisywali się coraz słabiej, a o styczniowych spotkaniach 
chcieliby jak najszybciej zapomnieć. W Święto Trzech Króli podejmo-
wali drugi garnitur Podwawelskiego Kraków, który dał im bolesną 
lekcję ping-ponga. Nawet rutynowany Michał Ostanek był tego dnia 
bezradny. Honor gospodarzy w ostatniej partii uratował Zbigniew 
Holcman. Natomiast wyjazdowe starcie Bronowianki II z Backhan-
dem było w gruncie rzeczy meczem pomiędzy krakowianami a Mi-
chałem Ostankiem. Lider andrychowskiego klubu zdobył komplet 
punktów w pojedynkach indywidualnych. Niestety reszta ekipy nie 
poszła w jego ślady i nie dała zbyt dużego wsparcia. Rafał Merta zdo-
łał jeszcze dorzucić jedną wygraną indywidualną oraz zwycięstwo 
w grze podwójnej (tworzył parę z Łukaszem Nowakiem). Jednak na 
dobrze dysponowanych zawodników spod Wawelu było to zdecy-
dowanie za mało. Co prawda w pewnym momencie z wyniku 6:2 dla 
krakowian zrobiło się tylko 6:5, ale był to efekt wyłącznie układu gier, 
gdzie w krótkim odstępie czasu dwa pojedynki stoczył Ostanek. Po-
tem punktowali już tylko gospodarze, wygrywając całe zawody 9:5. 
W efekcie andrychowianie zajmują w tabeli trzecią lokatę od końca 
z niewielką przewagą nad strefą spadkową i w rundzie rewanżowej 
czeka ich walka o utrzymanie się na tym szczeblu rozgrywek.  
Nie tak początek nowego roku wyobrażali sobie również zawodnicy 
drugiej drużyny Backhandu, którzy w styczniu rozegrali trzy spotka-
nia. W pierwszym niezwykle istotnym dla układu piątoligowej tabeli 
doznali dotkliwej porażki z Gorcami IV Nowy Targ. Wysoką porażką 
zakończyła się także konfrontacja z wiceliderem - Turbaczem Msza-
na Dolna, choć po deblach andrychowianie sensacyjnie remisowali 
3:3 i mogli po cichu liczyć na sprawienie niespodzianki. Przełamanie 
Backhandu II przyszło w Nidku w meczu z miejscową Victorią II. An-
drychowianie, choć wyżej notowani, nie byli murowanymi faworytem 
potyczki z zespołem mającym w swoich szeregach Stefana Bizonia, 
Krzysztofa Szemika i Patryka Węglarza, którzy przez lata nie tylko 
utrzymywali Victorię w czołówce V ligi, ale też z powodzeniem rywa-
lizowali na wyższych szczeblach rozgrywkowych. Od początku meczu 
przy stołach trwała zacięta rywalizacja, a o końcowych wynikach se-
tów decydowały pojedyncze piłki, gdyż ich rezultat był na styku. Tylko 
w pierwszej serii singli rozegrano aż dwie pięciosetówki. Obie oraz jesz-
cze jedna partia padły łupem ekipy spod Pańskiej Góry, co pozwoliło jej 
przejąć kontrolę nad meczem i utrzymać ją do końca spotkania. 

Tekst i foto: Wojciech Ciomborowski

Backhand wygrywał od święta

Źle, żeby nie napisać fatalnie, zaczął się nowy rok dla tenisistów stołowych zarówno czwarto, jak i piątoligowego 
Backhandu Andrychów. Z pięciu rozegranych w sumie spotkań zespoły spod Pańskiej Góry zdołały odnieść tylko 
jedną wygraną, co rzecz jasna przełożyło się na ich miejsca w ligowych tabelach. 

IV liga:
Backhand Andrychów – Bronowianka II Kraków 1:13
Backhand: Holcman (1), Ostanek (0), Merta (0), Nowak (0)    
Bronowianka II Kraków – Backhand Andrychów 9:5 
Backhand: Ostanek (3), Merta (1,5), Nowak (0,5), Ochman (0).

1. Bronowianka II Kraków 10 17 90:50
2. Magnum-Wesem Koźmice W. 10 16 86:54
3. Centrum Kraków 10 15 87:53
4 Podwawelski Kraków II 10 14 89:51

5. Magnum-Wesem II Koźmice W. 10 14 88:52
6. Wielmożanka Wielmoża 10 12 70:70 
7. Polonia II Wilczkowice 9 8 67:73
8. Victoria Spytkowicie 9 8 65:61
9 Centrum II Kraków 10 5 51:75
10. Backhand Andrychów 10 5 55:85
11. Bronowianka III Kraków 10 3 44:96
12. Victoria II Spytkowice 10 1 34:106

V liga:
Gorce IV Nowy Targ – Backhand II Andrychów 12:2
Bachand II: Handzlik (1), Miczołek (1), Górski (0), Gasidło (0) 
Backhand II Andrychów – Turbacz Mszana Dolna 4:10
Backhand II: Gasidło (1,5), Handzlik (1,5), Miczołek (0,5), Górski (0,5)
Victoria II Nidek – Backhand II Andrychów 5:9 
Backhand II: Miczołek (3,5), Gasidło (2,5), Handzlik (2), Górski (1)

1. Victoria III Nidek 12 24 122:46
2. Turbacz Mszana Dolna 12 20 119:49
3. ULKS II Lachowice 12 18 102:66
4 Orawa Jabłonka 12 18 110:58
5. Gorce III Nowy Targ 10 14 82:58
6. Gorce IV Nowy Targ 12 13 88:80
7. Skawa II Wadowice 10 11 71:69
8. Backhand II Andrychów 12 10 81:87
9 Victoria II Nidek 12 7 67:101
10. Power Rangers Czarny Dunajec 11 7 67:87
11. Metalka Nowy Targ 11 5 58:96
12. Orły Zakopane 10 4 56:84
13. Halniak Maków Podhalański 10 3 46:94
14. Victoria III Spytkowice 8 0 9:103
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Miejsce Drużyna Mecze Punkty Zwycięstwa Porażki Sety
1 MCKiS Jaworzno 15 39 14 1 43:12
2 Hutnik Kraków 15 36 12 3 41:18
3 MKS Andrychów 15 34 12 3 36:19
4 Karpaty Krosno 15 32 11 4 36:19
5 Extrans Sędziszów 14 26 9 5 29:22
6 Kęczanin Kęty 15 19 6 9 27:33
7 MOSiR Jasło 15 18 6 9 24:30
8 TKS Tychy 15 17 5 10 25:34
9 Błękitni Ropczyce 14 15 4 10 24:34

10 Volley Rybnik 14 14 5 9 23:36
11 AT Jastrzębski Węgiel 15 10 4 11 19:39
12 AKS Rzeszów 14 4 0 14 11:42

Źródło: statystyki.pzps.pl, stan na 25.01.2023

Od zwycięstwa do zwycięstwa
Siatkarze drugoligowego MKS-u Andrychów rozpoczęli 2023 rok w doskonałym stylu, bo nie dość, że notują zwy-
cięstwo za zwycięstwem, to na dodatek w ważnych i prestiżowych starciach, bo podopieczni grającego trenera 
Macieja Fijałka pokonali liderujący MCKiS Jaworzno, a także zwyciężyli w lokalnych derbach z Kęczaninem Kęty.

Zespół z Jaworzna jest w tym sezonie póki co 
niekwestionowanym liderem z kilkupunk-
tową przewagą nad resztą stawki, ponadto 
w pierwszym starciu z MKS-em to MCKiS 
odniósł wysokie zwycięstwo. Tym razem to 
jednak andrychowianie zaprezentowali lep-
szą siatkówkę.
Podopieczni grającego trenera Macieja Fijał-
ka pierwszego seta wygrali na przewagi, ale 
po drugiej partii był remis. Kolejne dwa sety 
padły łupem andrychowian do 21 i do 19, 
a więc MKS dopisał do swojego konta kolejne 
3 punkty, zwyciężając 3:1. Podopieczni grają-
cego trenera Fijałka zafundowali MCKiS-owi 
pierwszą porażkę w sezonie i zmniejszyli jego 
przewagę nad resztą stawki. Andrychowscy 
siatkarze poszli za ciosem i następnie wygrali 
z Volleyem Rybnik, również 3:1. Mecz z pla-
sującym się w dolnym rejonie tabeli zespołem 
Volleya rozpoczął się zgodnie z przewidywa-
niami, bo MKS wygrał pierwszego seta do 20. 
W drugiej partii rybniczanie wrócili jednak 
do gry, zwyciężając do 22, więc zrobiło się 
1:1. Kolejne dwa sety padły łupem siatkarzy 
z Andrychowa do 23 i 21, a zatem to MKS 
dopisał do swojego konta kolejny komplet 
punktów. 

Starcia lokalnych rywali zawsze budzą emo-
cje i nie inaczej było tym razem. Tydzień póź-
niej andrychowianie odnieśli kolejne zwy-
cięstwo, pokonując tym razem w derbach 
niżej notowaną ekipę Kęczanina Kęty 3:2. 
Było to drugie zwycięstwo andrychowian 
nad tymi rywalami w obecnie trwającym se-
zonie, a więc można stwierdzić, że MKS ma 
patent na siatkarzy z Kęt. W hali Kęczanina 
kibice obejrzeli zacięte i wyrównane spotka-
nie, które lepiej rozpoczęli gospodarze, wy-

grywając pierwszego seta do 23. Podopieczni 
trenera Macieja Fijałka ruszyli do odrabiania 
strat i po kolejnych dwóch partiach wygra-
nych przez MKS do 23 i 16 zrobiło się 2:1 dla 
andrychowian. Gospodarze jednak nie od-
puszczali i w czwartym secie zwyciężyli do 
22, doprowadzając do wyrównania. O losach 
derbowego starcia decydował więc tie-break, 
w którym andrychowianie wygrali do 13 i 3:2 
w całym spotkaniu. 

Dzięki temu zwycięstwu MKS awansował 
na trzecie miejsce w tabeli, bo jednocześnie 
Karpaty Krosno uległy MCKiS-owi Jaworz-

no. Wiceliderujący Hutnik Kraków zgroma-
dził dotychczas dwa punkty więcej i wiele 
wskazuje na to, że właśnie krakowianie będą 
w dalszej części sezonu najtrudniejszym ry-
walem andrychowian, których trzeba dogo-
nić i wyprzedzić, aby liczyć się w dalszej grze 
o najwyższe cele, która zarezerwowana jest 
dla dwóch najlepszych ekip po fazie zasadni-
czej. Nadchodzące mecze MKS-u: MOSiR Ja-
sło (11 lutego, wyjazd), Extrans Sędziszów (25 
lutego, dom), TKS Tychy (11 marca, wyjazd).

gs Fot. Grzegorz Sroka
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Andrychowianie mieli rozpocząć sparingi od starcia z przedstawi-
cielem lokalnej okręgówki, Babią Górą Sucha Beskidzka, 18 stycz-
nia. Plany pokrzyżowała jednak aura, bo intensywne opady śniegu 
spowodowały, że boisko nie nadawało się do gry i mecz odwołano. 
Start meczów kontrolnych przesunął się zatem o tydzień, bo później 
podopieczni trenera Tomasza Moskały mieli rozegrać starcie z innym 
przedstawicielem okręgówki, Skawą Wadowice. Następnie zawodni-
cy Beskidu sprawdzą się przeciwko śląskim ekipom, takim jak czwar-
toligowy Drzewiarz Jasienica (27 stycznia), GLKS Wilkowice z biel-
skiej okręgówki (4 lutego), a także czwartoligowy Orzeł Łękawica (11 
lutego). Później Beskidowcy mają w planach sparing z Niwą Nowa 
Wieś, czyli przedstawicielem V ligi Małopolski zachodniej, a na zakoń-
czenie okresu przygotowawczego z kolejnymi śląskimi ekipami z IV 
ligi: Podbeskidziem II Bielsko-Biała (25 lutego) oraz MRKS-em Cze-
chowice-Dziedzice (4 marca). Mecze sparingowe rozgrywane będą na 

sztucznych boiskach. - Jedyny 
sparing jaki możemy zagrać u sie-
bie to mecz z MRKS Czechowice-
-Dziedzice, ale tylko w przypadku 
sprzyjających warunków atmos-
ferycznych – czytamy na klu-
bowej stronie na Facebooku. 
Wkrótce mamy dowiedzieć się 
więcej również na temat zmian 
kadrowych w andrychowskim 
zespole. Póki co wiemy tylko, 
że wiosną nie zobaczymy już 
na boisku w barwach Beskidu 
Kamila Karcza, o którym pisze-
my szerzej obok. 
Przypomnijmy, że po rundzie 
jesiennej Beskid Andrychów 
zajmuje dziewiąte miejsce w ta-
beli Jako IV ligi małopolskiej ze 
stratą siedmiu punktów do 
trzeciego Popradu Muszyna 
i przewagę pięciu oczek nad 
piętnastą Limanovią Limano-
wa. Początek rundy wiosennej 
zaplanowano na 18 marca.

gs Fot. Grzegorz Sroka

Budują formę na rundę wiosenną

W drugiej połowie stycznia drużyna Beskidu Andry-
chów weszła w okres gier sparingowych, które mają 
przygotować zespół do wiosny na szczeblu Jako IV ligi. 
Działacze poinformowali o ośmiu zaplanowanych me-
czach, w dużej części z silnymi śląskimi drużynami.

- Kamil, dziękujemy za wszystkie piękne akcje, asysty i gole. Przez te 2,5 roku 
zrobiłeś dla naszego klubu wiele. Na każdym treningu byłeś wzorem do na-
śladowania dla młodzieży. Życzymy dużo zdrowia i sukcesów. Do zobaczenia 
na K1 Królu – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Be-
skidu na Facebooku.
Urodzony w 1986 roku Kamil Karcz jest wychowankiem andrychow-
skiego klubu, a znaczną część swojej kariery spędził w Cracovii, gdzie 
zanotował dwa występy w Ekstraklasie, głównie był tam jednak za-
wodnikiem rezerwowym. Rozegrał także wiele meczów na zapleczu 
piłkarskiej elity w barwach Stali Stalowa Wola, do której wypożyczo-
ny był właśnie z Cracovii. Jego kariera na najwyższym szczeblu nie 
potoczyła się jednak pomyślnie i nie udało mu się już znaleźć kolej-
nego klubu w Ekstraklasie czy I lidze. Później między innymi przez 
kilka sezonów walczył w barwach BKS-u Bielsko-Biała, a do Beski-
du powrócił na stałe w 2020 roku. Jego doświadczenie i umiejętno-
ści w ofensywie wyrastały ponad czwartoligowy poziom, więc teraz 
przed drużyną i trenerem Tomaszem Moskałą trudne zadanie zapeł-
nienia tej luki.

gs Fot. Grzegorz Sroka

Kamil Karcz żegna się z grą 
w Beskidzie

Jeden z najbardziej doświadczonych piłkarzy czwartoli-
gowej drużyny Beskidu Andrychów nie znajdzie się w ka-
drze na rundę wiosenną. Jak poinformował klub, umowa 
z 36-letnim Kamilem Karczem nie została przedłużona. 
To niebagatelna strata dla zespołu, bo mający na swoim 
koncie występy na szczeblu Ekstraklasy i I ligi piłkarz, był 
bardzo ważnym ogniwem formacji ofensywnej.
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Po Internecie krąży mem, którego bohater próbuje sfotografo-
wać księżyc. Na pierwszym obrazku jest zachwycony wido-
kiem srebrnego globu, a na drugim zdegustowany zdjęciem, 
które wykonał. Śmieszne i prawdziwe. Ale dlaczego tak się 
dzieje? Nasz wzrok i mózg potrafi wyrównać ciemny, pierw-
szy plan z blaskiem Luny, ale aparat fotograficzny, który rządzi 
się tylko prawami fizyki, już nie.  Fotografowanie księżyca jest 
trudne, a nawet wyjątkowo trudne. I nie piszę tutaj o zdjęciach, 
na których jest tylko nasz satelita na ciemnym tle, to akurat 
proste, ale o ujęciach, na których księżyc w pełni jest wtopiony 
w krajobraz, jest na drugim planie. Można, oczywiście, skorzy-
stać z podwójnej ekspozycji i najpierw wykonać zdjęcie pierw-
szego planu, a następnie księżyca i nałożyć na siebie otrzymane 
obrazy, ale dla mnie to już raczej płaski fotomontaż, a nie foto-
grafia. Internet pełen jest tego typu efektownych sztuczek. Cóż 
pozostaje? Fotografować Lunę o świcie lub o zmroku, kiedy 
kontrasty nie są jeszcze za duże. A przy spełnieniu mojego ma-
rzenia, czyli skadrowaniu sowy z księżycem w tle, z pewnością 
przyda mi się dobra lampa błyskowa.   

Tekst i foto: Jerzy Tomiak

Piękna, niefotogeniczna... 

Zza obiektywu

Kolorowy motyl, wonny kwiat, czy górski krajobraz – wszystko co piękne i doskonałe, nawet urocza modelka, 
czy śliczne, domowe zwierzaki – zwykle zachwycająco wychodzą na fotografiach. Ta reguła nie dotyczy księżyca. 
Luna nie lubi być fotografowana. 
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