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Nowe stawki za śmieci - z obliczeń wychodzi dużo drożej

Na okładce: Marysia, Zosia i Leon z Sułkowic. Fot. J. Skupień

• Jak się mają dzieci w naszej gminie
• Andrychów dostał 6,7 mln za autobusy
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W spotkaniu, którego gospodarzem była dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Sylwia Błasiak uczestniczyli m.in.: 

Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak, Przewodniczący Rady Miej-
skiej Krzysztof Kubień, Skarbnik Gminy Dorota Żywioł, Dyrektor 
WBP w Krakowie Jerzy Woźniakiewicz, Wojciech Momot (WBP 
Kraków), dyrektor OPS w Andrychowie Elżbieta Prus, kierownik 
Działu Profilaktyki Środowiskowej Marta Kajzer, dyrektor Wado-
wickiej Biblioteki Publicznej Bożena Płonka, dyrektor Powiatowej 
MBP w Wieliczce Agata Czarnota-Bajorek, zastępca dyrektora 
MBP w Oświęcimiu Mariola Talewicz. Oczywiście nie mogło za-
braknąć byłego dyrektora MBP w Andrychowie Ireneusza Żmiji 
oraz andrychowskich bibliotekarzy (emerytowanych i czynnych), 
którzy tworzyli i nadal tworzą wspaniałą historię biblioteki.
Przypomnijmy: od początku istnienia andrychowska instytucja 
nastawiona była na szeroko pojętą działalność kulturalną i eduka-
cyjną. Liczne spotkania autorskie, konkursy literackie i plastyczne, 
Dyskusyjne Kluby Książki, kursy komputerowe, Klub Seniora „Za- wsze Młodzi” oraz zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci, sprawia-

ją, że każdy, niezależnie od wieku, może znaleźć coś dla siebie.
Biblioteka współpracuje z innymi instytucjami publicznymi, pla-
cówkami oświatowymi, stowarzyszeniami oraz osobami aktywnie 
działającymi na rzecz społeczności naszej gminy. Najważniejszym 
zadaniem MBP jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów czytel-
nikom.
Obecnie w andrychowskiej bibliotece można znaleźć różnorodne 
zbiory: prawie 76 000 książek, ponad 1300 audiobooków, 150 gier 
planszowych, 30 tytułów czasopism, dzienniki oraz bogaty zbiór 
regionalizmów. Biblioteka miejska powstała w 1948 r. na mocy 
Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami. Założycielem był 
Władysław Żywioł. Do lat 70. ubiegłego wieku biblioteka mieściła 
się w różnych budynkach na terenie Andrychowa. W 1978 r. zajęła 
willę dr Matlaka, znajdująca się przy ul. Krakowskiej. 

Red.

70 lat tradycji – Miejska Biblioteka Publiczna świętuje
14 grudnia z okazji pięknego jubileuszu istnienia MBP, odbyła się konferencja, której towarzyszyła prezentacja kronik 
biblioteki oraz wybranych publikacji o regionie. 
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Przewodniczący wszyst-
kich komisji i ich za-
stępcy będą wybrani na 
pierwszych posiedze-
niach roboczych. 
Od tej kadencji – takie 
teraz jest prawo samo-
rządowe – wszystkie 
sesje rad gmin i powia-
tów muszą być trans-
mitowane online przez 
internet. I tak też było 
w Andrychowie – łatwo 
to znaleźć na stronie 
Urzędu Miejskiego lub 
wpisując w YouTube 
„Andrychów sesja on-
line”. Radni posługują 
się tabletami, za ich 
pomocą potwierdzają 
swoja obecność, głosują 
i zgłaszają się do dysku-
sji. Związane jest to też 
z tym, że od tej kadencji 
wszystkie głosowania są 
imienne i ich wynik (kto 
jak głosuje) jest od razu 
widoczny w transmisji 
online. Korzyścią z po-
sługiwania się tabletami 
jest to, że radni nie do-
stają już sterty zadruko-
wanych papierów – ma-
teriałów, np. projektów 
uchwał i załączników – 
bo wszystko jest im do-
starczane w formie elektronicznej. Pierwsza sesja z użyciem tych urządzeń poszła radzie 
bez komplikacji.

Następna sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbędzie się jeszcze w Urzędzie Miejskim, 
ale po instalacji kamer, następne będą się odbywać w Miejskim Domu Kultury. Najbliższa 
sesja jest zaplanowana na 20 grudnia i będzie poświęcona budżetowi na rok 2019. Do tego 
czasu muszą się zebrać wszystkie komisje i wydać opinie oraz złożyć ewentualne wnioski 
do budżetu. 

mn

Rada z tabletami i online
6 grudnia w Urzędzie Miejskim odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej. Ustalono składy komisji Rady Miejskiej. 
Po raz pierwszy radni posługiwali się tabletami.

Słuchaj nas  
codziennie!

Aktualne  
informacje z okolicy!

Sesję poprowadził przewodniczący Rady Miej-
skiej Krzysztof Kubień. Porządek tego posiedze-
nia był ograniczony tylko do podjęcia uchwały 
w sprawie składów ilościowych i osobowych Ko-
misji Rady Miejskiej w Andrychowie. 
Ustalono następujące składy:

Komisja Spraw Gospodarczych
1. Józefa Kapela
2. Krzysztof Kubień
3. Paweł Łysoń
4. Wiesław Mikołajek
5. Zofia Moskwik
6. Andrzej Powroźnik
7. Stanisław Prus
8. Zbigniew Rzadek
9. Ewa Wątroba

Komisja Spraw 
Organizacyjno-Regulaminowych
1. Jakub Guzdek
2. Adam Kowalczyk
3. Czesław Rajda
4. Zbigniew Rzadek
5. Tadeusz Sarlej
6. Jacek Sordyl
7. Alicja Studniarz

Komisja Spraw Społecznych
1. Roman Babski
2. Tadeusz Biłko
3. Maciej Kobielus
4. Dorota Magiera
5. Andrzej Powroźnik

Komisja Rewizyjna
1. Wiesław Mikołajek
2. Sławomir Nowak
3. Jacek Sordyl
4. Władysław Żydek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
1. Jakub Guzdek
2. Józefa Kapela
3. Sławomir Nowak
4. Andrzej Powroźnik



5NOWINYNr 1 (337) - styczeń 2019

www.radioandrychow.pl

Trzecia w tej kadencji Sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odby-
ła się 20 grudnia w Urzędzie Miejskim i miała być poświęcona 

budżetowi Gminy Andrychów na 2019 rok oraz stawkom za odpady 
komunalne, tzw. „stawki śmieciowe”. To były dwa najważniejsze te-
maty, ale nie uchwalono niczego. 
Budżet na później
Na wniosek radnego Wiesława Mikołajka głosowanie nad budżetem 
przełożono na koniec stycznia. Radny argumentował swoją propo-
zycję zmiany w porządku obrad tym, że nowa Rada Miejska miała za 
mało czasu, aby dokładnie przyjrzeć się projektowi gminnych finan-
sów na 2019 r. Dwunastu radnych z koalicji PiS z Komitetem Kobie-
lus 2018 poparło wniosek radnego Mikołajka, reszta wstrzymała się 
od głosu. Prace nad budżetem i ewentualne jego uchwalenie przesu-
nięto na następną sesję, która odbędzie się 31 stycznia. 
Na początku stycznia pojawiła się możliwość zwołania nadzwyczaj-
nej sesji, poświęconej tylko budżetowi. Kwestię tę radni dyskutowali 
m.in. podczas posiedzenia Komisji Spraw Gospodarczych 7 stycznia. 
Brak budżetu utrudnia funkcjonowanie Urzędu Gminy i prowadze-
nie np. inwestycji, za które trzeba na bieżąco płacić. Radni jednak nie 
zdecydowali się na wcześniejszą sesję, natomiast przedłożyli w tym 
dniu listę swoich oczekiwań i propozycji do wpisania do budżetu. 
Będą one dyskutowane na sesji 31 stycznia. Wtedy też dowiemy się, 
czy budżet będzie uchwalony. 
Brak gminnego budżetu w styczniu to jeszcze nie problem. Nie ma 
zagrożenia, że instytucje gminne przestaną działać z tego powodu. 
Jednak przez brak uchwalonego budżetu gmina nie może planować 
nowych zobowiązań finansowych. Jeśli rady nie zatwierdzą uchwały 
budżetowej do 31 marca, budżet gminy do 30 kwietnia ustala Re-
gionalna Izba Obrachunkowa na podstawie już wcześniej zaopinio-
wanego (pozytywnie) przez RIO projektu. Do tego czasu podstawą 
gospodarki finansowej gminy będzie więc projekt, jako prowizorium. 
Śmieci do kosza
Nie przeszły też zaproponowane stawki za śmieci – podwyżka z 10 
na 13 zł. Burmistrz, jego zastępca, a także kilku radnych próbowało 
przekonać resztę, że zaproponowana cena wynika z kalkulacji kosz-
tów. Wiele jej składników, jak np. „opłata środowiskowa”, czy ceny 
na Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunal-
nych (RIPOK), ceny energii i paliw są poza sferą decyzji władz gminy. 
Warunki, również prawne gospodarki odpadami przedstawiła Ewa 
Rohde-Trojan  kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa. Przypomniała, że zgodnie z ustawą z 2013 r. gospodarka 
odpadami musi się bilansować, czyli być w stu procentach pokrywa-
na z opłat. O problemie śmieciowym piszemy w osobnym artykule. 
Na sesji rozgorzała jednak gorąca dyskusja, w której radni koalicji PiS 
i Kobielus 2018 nie chcieli się zgodzić na żadną podwyżkę. Burmistrz 
Tomasz Żak i jego zastępca Mirosław Wasztyl przypomnieli, że nie 
podnoszenie stawki opłat spowoduje kłopoty z finansowaniem 
gospodarki odpadami. Po zakończeniu dyskusji 12 radnych zagło-
sowało przeciwko, a 9 za uchwałą. Na początku stycznia burmistrz 
przedłużył umowę z dotychczasowym wykonawcą na okres trzech 
miesięcy i po stawce 13 zł. Natomiast na Komisji Spraw Gospodar-
czych 7 stycznia radni zobaczyli jeszcze nowsze stawki, wynikające 

ze złożonych ofert – 15 zł. Rozgorzała jeszcze gorętsza dyskusja,  
a sprawa wróci na sesji 31 stycznia.
Mniejsza pensja burmistrza
Poza tym na grudniowej sesji radni uchwalili wynagrodzenie burmi-
strza – to konieczność po wyborach. Rada ustaliła to wynagrodzenie 
na poziomie 10 tys. 620 zł (brutto) i jest to pensja o 20 proc. niższa, 
niż w poprzedniej kadencji – zgodnie z rozporządzeniem Rady Mini-
strów z maja 2018 r. Nie obyło się bez dyskusji, dlaczego w ubiegłym 
roku burmistrz zarabiał więcej, choć rząd PiS obligował samorządy 
do obniżek.  
Na tej samej sesji Rada Miejska podjęła jeszcze następujące uchwały:
1. W sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 
kształcenie nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na któ-
re dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r.
2. W sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osło-
nowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019-2023.
3. Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przy-
znania pomocy w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowe-
go na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rzą-
dowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 
4. Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia – w schronisku dla bezdomnych oraz w schro-
nisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
5. Określenia zasad zwrotu wydatków za posiłek albo świadczenie 
rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na 
lata 2019-2023.
6. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Gminie Andrychów na rok 2019.
7. Zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok oraz 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 
2018-2028. 
8. Udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Andrychowie.
9. Pomocy finansowej powiatowi wadowickiemu.
10. Przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Andrychowie na 2019 
rok.
              mn

Sesja bez budżetu
Podczas ostatniej w 2018 roku sesji radni zdecydowali, że uchwalenie – lub nie – budżetu odłożą do 31 stycznia. 
Odrzucili też zaproponowaną podwyżkę opłat za śmieci. Decyzje w tych kwestii budżetu i tak trzeba będzie podjąć  
w ostatnim dniu stycznia, albo zrobi to za radnych Regionalna Izba Obrachunkowa.
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Przypomnijmy, że ogłoszony jesienią 
przetarg na tę usługę nie został osta-

tecznie rozstrzygnięty, a na  sesji w grudniu 
Rada Miejska odrzuciła projekt uchwały 
podnoszącej stawki za wywóz odpadów 
i tym samym ofertę złożoną przez ZGK 
i Empolu. Stawka miała wzrosnąć z 10 zł do 
13 zł od osoby. Przed nami kolejny przetarg.
4 stycznia gościem naszego Radia Andry-
chów był Mirosław Wasztyl, zastępca burmi-
strza Andrychowa. Wyjaśniał słuchaczom, 
jak funkcjonuje gospodarka odpadami 
komunalnymi – w warunkach rynkowych 
i prawnych, obwarowana przepisami ustawy 
z 2013 r. Jak bardzo gospodarka ta podlega 
warunkom rynkowym widać po takich sa-
mych problemach we wszystkich gminach, 
również sąsiednich. Tam ceny rosną lub już 
wzrosły od 30 proc. do ponad dwukrotnej 
stawki roku ubiegłego. Niech przykładem 
będzie Wieprz, w którym opłata ta wzrosła 
z 5 do 13 zł, albo Zator – z 9 na 11 zł czy 
Osiek – z 10 na 14 zł. Bywa jeszcze drastycz-
niej, jak w Jordanowie – z 9 do 17 zł.
A co powoduje taki wzrost kosztów? Miro-
sław Wasztyl mówił w RA np. o tzw. „opła-
cie środowiskowej”, nazywanej też czasem 
„marszałkowską” – to swoisty podatek 
ekologiczny za śmieci komunalne. Jeszcze 

pięć lat temu opłata ta była poniżej 80 zł 
za tonę odpadów. Były minister Szyszko 
podniósł ją drastycznie – w tym roku to już 
170 zł za tonę, a za rok będzie to 270 zł, bo 
taka stawka już jest ustalona. Na wysokość 
„opłaty śmieciowej” mają też wpływ inne 
czynniki: wzrost płacy minimalnej, wzrost 
cen paliwa (7 proc. w 2018 r.) czy narzucone 
koszty modernizacji RIPOK-ów. To właśnie 
do takiej Regionalnej Instalacji Przerobu 
Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Chocz-
ni (prowadzonej przez firmę Empol) trafiają 
andrychowskie śmieci. W tym roku za każ-
dą tonę trzeba tam będzie zapłacić ponad 
350 zł netto! Jeszcze trzy lata temu cena 
na RIPOK-ach była poniżej 200 zł. W 2020 
roku należy się spodziewać ceny brutto po-
wyżej 500 zł. To w tej kwocie jest owa „opla-
ta środowiskowa” i wszystkie inne koszty: 
transport, płace, energia itd. Są to składniki 
kształtujące się w warunkach rynkowych, 
poza władzą samorządową. Dodajmy do 
tego taki fakt: co roku w gminie Andrychów 
zbiera się około 11 tys. ton wszelkich śmie-
ci. Zbiórka, transport, segregacja, zagospo-
darowanie i wszelkie opłaty, głównie na RI-
POK-u w sumie windują koszty gospodarki 
odpadami komunalnymi do kwoty ponad 6 
mln zł rocznie. Z ostatnich wyliczeń wyni-

ka, że gdyby rozpisać to równo na wszyst-
kich mieszkańców, to cena za śmieci mu-
siałaby w tym roku skoczyć do 14 zł i 72 gr 
(licząc zadeklarowanych mieszkańców).
Mirosław Wasztyl wspomniał, że w ustawie, 
która w życie weszła w roku 2013 wyraźnie 
zapisano, że koszty gospodarki odpadami 
komunalnymi mają się bilansować z wpła-
tami od mieszkańców. To oznacza, że tak 
naprawdę nie można, a raczej nie powinno 
się dopłacać do tego z kasy gminnej. Jak na 
razie nikomu się to nie udało, żadnej gminie. 
W Andrychowie co roku wysokość tej do-
płaty przekracza 2 mln. Jak to na ostatniej 
sesji obliczył jeden z radnych – Tadeusz Sar-
lej – dalsze dofinansowywanie przez dopłaty 
tylko w tej kadencji będzie kosztowało gminę 
Andrychów blisko 20 mln zł. Te pieniądze nie 
są niczyje – dodawał radny – to także pienią-
dze andrychowskich podatników. Jeśli pójdą 
na dopłaty do śmieci, to czegoś innego się za 
nie zbuduje czy nie wyremontuje. Ustalenie 
stawki opłaty za wywóz odpadów to trudny 
orzech do zgryzienia i duży problem: z jednej 
strony trzeba się liczyć z niezadowoleniem 
mieszkańców, co jest naturalne, a z drugiej ze 
znalezieniem źródła, z którego ewentualnie 
pokryje się dopłatę.

mn

Jak rozwiązać problem śmieciowy?
Burmistrz przedłużył umowę z konsorcjum ZGK i Empolu na zagospodarowanie odpadów komunalnych. Przedłu-
żenie będzie obowiązywać do końca marca. Tymczasem czeka nas kolejny przetarg, a Rada Miejska będzie musiała 
podjąć temat cen raz jeszcze.
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W minionym roku nasza gmina wzbogaciła się o 426 miesz-
kańców. Na świat przyszło 192 dziewczynek oraz 234 

chłopców. Dla porównania w roku 2017 odnotowano 504 naro-
dziny. Statystyki, być może nie są optymistyczne, ale wierzymy  
w potencjał naszych mieszkańców.
Ciekawostka: We wrześniu rodzą się noworoczne postanowienia, a 
w listopadzie walentynkowe prezenty. Innym miesiącem obfitym 
w urodzenia jest też lipiec. 

Które sołectwo w naszej gminie może pochwalić się największym 
przyrostem naturalnym?  Oto jak kształtuje się liczba urodzeń 
mieszkańców poszczególnych miejscowości:
Andrychów – 176 ;
Sułkowice-Łęg – 68;
Roczyny – 54;
Targanice – 36;
Rzyki – 31;
Inwałd – 29;
Zagórnik – 23;
Brzezinka Dolna (najmniejsze sołectwo) – 9.

W całej gminie odnotowano narodziny trzech par bliźniąt. Rodzi-
com gratulujemy podwójnie.

Czym kierują się rodzice przy wyboru imienia dla dziecka? Trady-
cją czy trendami? Nadajemy imię po dziadkach bądź rodzicach... 
Często imię rodowe bywa tym drugim. Chcemy w ten sposób po-
dziękować krewnym za wkład, jaki mieli w wychowanie nas sa-
mych, chcemy kontynuować tradycję rodzinną lub nadajemy dane 
imię przez sentyment.
Wybór imienia dla swojego potomka to nie lada wyzwanie. Jakie 
imiona nadawali andrychowianie swoim pociechom w 2018 roku? 
Tradycyjne, a może wyszukane? 
Okazuje się, że wśród dziewczynek prym wiodą: Weronika, Wik-
toria, Zuzanna, Hanna, Emilia, Julia oraz Oliwia. Popularne  
w zeszłych latach imiona, obecnie nie tracą na zainteresowaniu. 
Najczęściej wybierane imiona dla chłopców to: Antoni, Szymon, 
Franciszek, Igor, Filip, Aleksander oraz Jan. Podobnie jak w przy-
padku niewiast stawialiśmy na tradycje.

Polityka prorodzinna jest sztandarowym zadaniem obecnego rzą-
du. W jaki sposób gmina Andrychów wspiera gospodarstwa domo-
we? W minionym roku, w ramach polityki prorodzinnej na różne-
go rodzaju świadczenia wydano:
- 29 608 052,00 zł.  – wypłacone świadczenia wychowawcze,  
z których skorzystało ok. 3 150 rodzin; celem świadczenia wycho-
wawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych 
z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem 
jego potrzeb życiowych. 
- 10 926 500,92 zł.  – wypłacone świadczenia rodzinne dla 2 784 ro-
dzin; Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki 
do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

się dziecka, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka na 
podstawie art. 22a wypłacana przez Gminę Andrychów świadcze-
nia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne  
i specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie.* 

- 1 236 521,60 zł – wypłacone świadczenia rodzicielskie; Świadcze-
nie rodzicielskie przysługuje: 1) matce albo ojcu dziecka; 2) opie-
kunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka  
w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wo-
bec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 
ukończenia 10. roku życia; 3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem ro-
dziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka  
w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wo-
bec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 
ukończenia 10. roku życia; 4) osobie, która przysposobiła dziecko, 
w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku 
życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odro-
czeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.*

- 123 471,50 zł – wypłacony zasiłek dla opiekuna. Dodatkowo 
z Programu „Dobry Start” (300 zł jednorazowego wsparcia dla 
wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, bez względu 
na dochód na osobę) skorzystało 5 563 dzieci, a kwota całościo-
wa jaką wydano na ten cel to 1 668 900,00 zł. Program obejmuje 
dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające  
w pieczy zastępczej. Świadczenie dobry start przysługuje raz  
w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez 
nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole 
otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.*

ap
* Wykorzystano materiały ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Andrychowie.

Jak się mają dzieci w naszej gminie
2018 rok dobiegł końca i nadszedł czas na małe podsumowania, które przygotowaliśmy korzystając z bazy danych 
Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Andrychowie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.
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Bilet uprawnia do darmowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Gminie 
Andrychów. Ważny jest za okazaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej, do ukoń-
czenia przez posiadacza 16 roku życia. Jak uzyskać taki bilet?
Należy złożyć wniosek o wydanie biletu bezpłatnych przejazdów w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, w godzinach od 7.00 do 15.00. Wzór 
wniosku można pobrać w siedzibie ośrodka oraz zamieszczony jest na stronie Urzędu 
Miejskiego w Andrychowie i ośrodka. 

Źródło: OPS w Andrychowie

Bezpłatne bilety przejazdów 1+1
Od 2 stycznia 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, na Dzienniku Podawczym, będą wydawane bilety 
bezpłatnych przejazdów 1+1 (dla dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnością do 16 roku 
życia wraz z opiekunem).

Punktualnie o godz. 12:00 uroczystość rozpoczął ks. Krzysztof 
Sordyl. Zgodnie z tradycją życzenia świąteczne złożyli mieszkań-
com burmistrz Andrychowa Tomasz Żak, przewodniczący Rady 
Miejskiej Krzysztof Kubień oraz Wiceprzewodnicząca Rady Miej-
skiej Alicja Studniarz. Przybyłym gościom czas umilały występy 
artystyczne. Na scenie mogliśmy zobaczyć m.in. występy: dzieci 
z Przedszkola nr 5, Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Andrychów”, 
Miejskiej Orkiestry Dętej ANDROPOL oraz Mateusza Mijala. Na-
stąpiło również symboliczne przekazanie światła betlejemskiego 
przez harcerzy. Wszyscy zebrani połamali się opłatkiem. Podczas 
IX Andrychowskiej Wigilii odbywał się Kiermasz Świąteczny: 
m.in.: kiermasz dekoracji świątecznych, stoiska z wyrobami regio-
nalnych rękodzielników.
Można było też skosztować specjałów przygotowanych przez lo-
kalnych restauratorów. 
Sponsorem IX Andrychowskiej Wigilii był Bank Pekao S.A. – Od-
dział w Andrychowie:  

Organizator: Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
Patronat honorowy: Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak
Potrawy wigilijne przygotowali:
       Czarny Groń sp. z o.o. sp.k.
       Hotel & SPA Kocierz
       Restauracja Adria
       Restauracja Bracia
       Restauracja Sami Swoi
       ParkHotel Łysoń
       Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie
Wigilię wspierali:
       STUS Szkółka Krzewów Ozdobnych – Eryk Stus
       Piekarnia Parowa „U Frysia” s.c.
       Marczyński & Spółka Sp.j. Piekarnia, Zakład cukierniczy
       FUH Lenox s.c.
       Gospodarstwo Pasieczne – Tomasz Łysoń sp. z o.o. sp. k.
       Hufiec ZHP Andrychów im. Szarych Szeregów
       Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie

ap

IX Andrychowska Wigilia
Mieszkańcy Andrychowa spotkali się 22 grudnia na Placu Mickiewicza podczas tegorocznej Wigilii. Chociaż pogoda 
nie rozpieszczała, frekwencja była duża.
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Na te pieniądze Andrychów czekał od ze-
szłego roku. Już 16 sierpnia ówczesny mar-
szałek województwa małopolskiego Jacek 
Krupa goszcząc w Andrychowie potwierdził 
przydział dotacji na transport publiczny. Od 
2017 roku władze Andrychowa  starały się  
o wielomilionowe dofinansowanie z fundu-
szy europejskich na utworzenie własnego, 
gminnego transportu publicznego i rozbu-
dowę infrastruktury z tym związanej, jak 
przystanki, oświetlenie czy ścieżki rowero-
we. 14 nowych autobusów już od roku (od 
1 stycznia 2018 r.) obsługuje całą gminę.  
W ubiegłym roku pieniądze na ten projekt 
zostały przyznane przez Urząd Marszałkowski. W sumie projekt wart ponad 21 mln będzie współfinansowany z europejskich funduszy 
w wysokości 14 mln zł. Teraz dotarła ostatnia transza dofinasowania samego zakupu autobusów. W ubiegłym roku przyszło na to już 
ponad dwa miliony. Zatem z zakupu, który kosztował ok. 11 mln blisko 9 mln zostało zrefundowane. 

mn

Kilkumilionowy zastrzyk do gminnej kasy
6 mln 726 tys. zł wpłynęło 7 stycznia do Andrychowa z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. To największa transza 
do już zrealizowanej części budowy transportu publicznego.

Sytuacja ma charakter przejściowy i wynika ze względów for-
malno-prawnych oraz technicznych. WFOŚiGW wznowią nabór 
wniosków o dofinansowanie niezwłocznie po przeprowadzeniu 
niezbędnej aktualizacji programu priorytetowego Czyste Powie-
trze oraz po dostosowaniu systemów informatycznych do zmian  
w prawie powszechnie obowiązującym. Zmiany te wynikają  
z wejścia w życie ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną 
ulgę podatkową, czyli ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przycho-
dów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246). 
O wznowieniu programu, będziemy niezwłocznie informować na 
antenie radia oraz na naszym portalu.           red.

Program „Czyste Powietrze” 
wstrzymany tymczasowo
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie informuje o tymczasowym wstrzymaniu od 1 stycznia 
2019 r. naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu 
priorytetowego Czyste Powietrze, prowadzonych przez wojewódz-
kie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).

Za udział dziecka w szkole-
niu, rodzice ponoszą koszt  
w wysokości 100,00 zł brut-
to, w której zawarta jest cena 
za karnety, wypożyczenie 
sprzętu narciarskiego oraz 
koszt nauki jazdy na nartach. 
We własnym zakresie należy 
zapewnić dziecku transport 
na stok Czarny Groń.
W ramach zajęć planowa-
ne jest 6 dniowe szkolenie 
dla 90 dzieci z klas III i IV 
szkół podstawowych Gminy 
Andrychów. Pierwszeństwo 
mają dzieci, które nie potra-
fią jeździć na nartach i nie 
brały udziału w projekcie 
„Jeżdżę z głową”. 
Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Andrychowie, Wydział 
Turystyki Sportu i Kultury tel. 33 842 99 35

red.

Projekt JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ 
w Andrychowie
Gmina Andrychów otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszał-
kowskiego w wysokości 14 500,00 zł brutto na realizację projektu 
„Jeżdżę z głową”. Pozostała kwota w wysokości 40 490,00 zł sfi-
nansowana jest z budżetu Gminy Andrychów oraz wpłat rodziców.



10 NOWINY Nowiny Andrychowskie

www.nowiny.andrychow.eu

O szczegółowe informacje na ten temat poprosiliśmy Ewę Rohde-
-Trojan, kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 

i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie. Pani Ewa była też 
gościem poniedziałkowej audycji Radia Andrychów i opisała działa-
nia andrychowskiego samorządu w zakresie ochrony powietrza przez 
wymianę starych kopciuchów na piece gazowe i węglowe najnowszej 
generacji, więc znacznie bardziej ekologiczne. Zacznijmy po kolei. 
W roku 2017 realizowane były trzy programy dotacyjne
1. Program gminny  realizowany zgodnie z Uchwałą Nr XXIV-232-16 
Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Re-
gulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gmi-
ny na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny 
budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Andrychów; (środki po-
chodziły w całości z budżetu gminy), w ramach którego wymieniono 
46 szt. starych kotłów węglowych na 13 szt. węglowych spełniających 
wymogi ekoprojetu, 32 szt. kotłów gazowych i 1 szt. pompy ciepła; 
wartość udzielonych mieszkańcom dotacji wyniosła 170 030,00 zł;
2. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Andrychów – re-
alizowany w latach 2015 – 2017; łączna wartość dotacji udzielonych 
mieszkańcom wyniosła 695 549,53 zł (całość środków pochodziła 
z pozyskanej dotacji z WFOŚiGW w Krakowie); w tym w roku 2017 
wymieniono 18 szt. starych kotłów węglowych na nowoczesne kotły 
węglowe spełniające normy ekoprojektu i udzielono dotacji w wyso-
kości 106 804,98 zł;
3. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Andrychów (wnio-
sek II) – realizacja w roku 2017 – łączna wartość udzielonych miesz-
kańcom dotacji wyniosła – 301 449,04 zł (w tym dotacja pozyskana ze 
środków WFOŚiGW w Krakowie – 137 088,91 zł, pozostałe środki był 
to wkład własny gminy); wymieniono 40 szt. starych  kotłów węglo-
wych na 30 szt. nowoczesnych kotłów węglowych spełniające normy 
ekoprojektu, 7 szt. gazowych i 3 szt. kotłów  na biomasę;
Łącznie w roku 2017 udzielono dotacji do wymiany 104 szt. systemów 
ogrzewania.
W roku 2018 realizowane były 2  programy dotacyjne:
1. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Andrychów (wnio-
sek III , w ramach którego udzielono dotacji do wymiany starych wę-
glowych systemów ogrzewania w 147 budynkach na nowe proeko-

logiczne w tym  63 szt. kotłów węglowych, 83 szt. kotłów gazowych 
i 1 szt. kotła na biomasę; łączna wartość udzielonych mieszkańcom 
dotacji wyniosła 906 379,46 zł, w tym dotacja pozyskana ze środków 
WFOŚiGW w Krakowie 286 740,84 zł ( pozostały wkład własny gminy 
został zabezpieczony nisko oprocentowaną, preferencyjną  pożyczką 
pochodzącą również ze środków WFOŚiGW w Krakowie w wysokości 
597 179,16 zł);
2. Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 
Regionalna Polityka energetyczna, Działanie 4.4. Redukcja emisji za-
nieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu 
niskiej emisji – SPR pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych go-
spodarstwach domowych w gminie Andrychów”. W ramach programu 
wymieniono 58 szt. starych węglowych kotłów na 52 szt. kotłów gazo-
wych i 6 szt. kotłów na biomasę. Kwota pozyskana przez gminę w for-
mie 100% dotacji i przekazana mieszkańcom wyniosła 733 396,51 zł;
Łącznie w roku 2018 udzielono dotacji do wymiany 205 szt. systemów 
ogrzewania.

Na koniec trzeba wspomnieć, że kolejne zapisy na dofinansowanie 
będą w przyszłym roku. Warto pilnować tych terminów. Od kilku 
miesięcy działa też rządowy program „Czyste Powietrze”, ale jest on 
prowadzony nie przez samorządy, ale przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska”. Szczegółowe informacje można znaleźć na jego 
stronach internetowych.

mn

Dwa razy więcej ekologicznych kotłów
W 2017 roku w Andrychowie dofinansowano wymianę 104 starych kotłów na nowe. W mijającym roku liczba ta po-
dwoiła się do 205 sztuk. To nasz lokalny rekord. Coraz więcej osób zmienia też kotły węglowe na gazowe, co pokazują 
statystyki. I tak w gminie Andrychów we wspomnianej powyżej liczbie 205 wszystkich wymienionych z dofinansowa-
niem kotłów aż 135 sztuk to kotły gazowe. To 65 procent!

Będzie nowy przetarg na „Świadczenie usług publicznego 
transportu zbiorowego, w miejskich przewozach pasażer-
skich w transporcie drogowym na terenie Gminy Andry-
chów w latach 2019 – 2023”. Złożone oferty przekraczały kwo-
ty zaproponowane przez gminę. Przedmiotem zamówienia były 
„przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na 
sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Gminy Andrychów, dla 
których Gmina Andrychów jest organizatorem transportu zbio-
rowego”. Chodziło o wyłonienie przewoźników, którzy podjęliby 
się realizacji tej usługi w najbliższych pięciu latach. Zadanie było 
podzielone na dwie części i wiemy, że zostały złożone w sumie 

cztery oferty. Wszystkie przekraczały sumę, którą zaproponował 
zamawiający. W związku z tym przetarg ten został unieważniony 
i w styczniu zostanie ogłoszony nowy. Zapytaliśmy, czy w takiej 
sytuacji w jakikolwiek sposób wpłynie to na funkcjonowanie ko-
munikacji po nowym roku?
Agnieszka Gierszewska, dyrektor Biura Burmistrza powiedziała 
nam, że nie ma żadnego zagrożenia dla działającej komunikacji i po 
Nowym Roku autobusy będą kursowały tak samo, jak do tej pory. 
Jakiekolwiek zmiany w rozkładach jazdy mogą być wprowadzone 
dopiero po wyłonieniu wykonawcy, po drugim przetargu. 

mn

Nierozstrzygnięty przetarg ale autobusy będą jeździć
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Po 10 latach Wadowice są na „tak” dla in-
westycji rządowej.

- Zleciłem kancelarii prawnej Savas Radco-
wie Prawni, Kiedacz, Radkowiak-Kiedacz 
sp. p. wycofanie skargi gminy Wadowice, 
złożonej 2 sierpnia 2018 r. przez poprzed-
niego burmistrza Mateusza Klinowskiego 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
na decyzję Generalnego Dyrektora Ochro-
ny Środowiska, dotyczącą środowiskowych 
uwarunkowań dla budowy Beskidzkiej 
Drogi Integracyjnej, wydanej 2 lipca 2018 
r. – napisał w piśmie do Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad Burmistrz Wa-
dowic, Bartosz Kaliński. 
Tym samym burmistrz Bartosz Kaliński 
spełnił pierwszą obietnicę wyborczą. Pod-
czas kampanii deklarował, że jeśli wygra 
wybory, jedną z pierwszych decyzji, jaką po-
dejmie, będzie wycofanie się z blokowania 
budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. 
- Wadowice były przez lata jedyną gminą, 
która podstawiała nogę tej inwestycji. To 
spowodowało poważne opóźnienia. Strate-
gia blokowania nie przyniosła gminie żad-
nych korzyści, co więcej ucierpiał na tym 
cały region – dodaje burmistrz Kaliński. 
Zaraz po wydaniu decyzji, w środę (28.11) 
do Wadowic przyjechał Andrzej Kollbek, 
dyrektor ds. inwestycji GDDKiA Kraków. 
- To bardzo ważna decyzja dla rozpoczęcia 
budowy tej drogi – przyznał dyrektor Koll-
bek, który w GDDKiA jest odpowiedzialny 
za budowę BDI. 
Decyzja nowego burmistrza Wadowic Bar-
tosza Kalińskiego daje więc zielone światło 
dla rozpoczęcia tej inwestycji. Przypomnij-
my, że przez ostatnie lata spośród wszyst-
kich 12 gmin, przez które ma przebiegać 
BDI, Wadowice były jedyną, które sprzeci-
wiały się jej budowie. 
W sierpniu 2018 roku poprzedni bur-
mistrz Wadowic Mateusz Klinowski, 
działając w imieniu gminy, zaskarżył do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie decyzję środowiskową Ge-
neralnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
z lipca 2018 roku ws. Beskidzkiej Drogi 
Integracyjnej. Skarga gminy do sądu mo-
gła spowodować dla inwestora, czyli GDD-

KiA, kolejną wieloletnią przeszkodę, która 
utrudniała planowanie inwestycji i przygo-
towanie jej do pozwolenia na budowę. Po-
przedni burmistrz Wadowic złożył skargę 
do WSA wbrew oficjalnemu stanowisku 
Rady Miasta. 
- Przyjmiemy i będziemy wspierać rozwią-
zanie w decyzji środowiskowej Generalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie 
specjalistycznego zespołu i najważniejsze-
go decydenta w zakresie ochrony środo-
wiska, które pozwoli na zamknięcie przez 
Inwestora procesu przygotowawczego 
potrzebnej dokumentacji, aby bez zbędnej 
zwłoki przystąpić do realizacji tej inwestycji 
- zapisano w rezolucji Rady Miasta z maja 
2018 roku.
Działając w imieniu gminy burmistrz Ma-
teusz Klinowski wynajął kancelarię prawną 
Savas Radcowie Prawni Radkowiak-Kie-
dacz sp. p., która złożyła skargę do sądu ad-
ministracyjnego. Gmina podpisała z kance-
larią prawną umowę na kwotę 12,3 tys. zł. 
Trasa BDI o długości ok. 61 km biegnie 
przez 12 gmin i ma stanowić obwodnice 
sześciu miejscowości: Kóz, Kęt, Bulowic, 
Andrychowa, Wadowic oraz Kalwarii Ze-
brzydowskiej. Inwestycja ma charakter 
ponad lokalny. Początek trasy znajduje się 

w Bielsku-Białej (węzeł Suchy Potok – po-
łączenie S1 i S52), a koniec w Głogoczo-
wie (węzeł Głogoczów – włączenie BDI do 
DK7). 
Inwestycja będzie polegać na budowie 
dwujezdniowej drogi ekspresowej, odcią-
żającej drogi krajową Nr 52 oraz odciążenia 
miejscowości zlokalizowanych przy tej kra-
jówce od ruchu tranzytowego. Zakres prac 
obejmuje m.in.: wykonanie 14 węzłów, 
m.in. w Adrychowie, Inwałdzie, Choczni, 
Wadowicach, Jaroszowicach i Kalwarii Ze-
brzydowskiej, ponadto budowę mostów, 
wiaduktów, estakad, tuneli, przepustów, 
wykonanie dróg dojazdowych do obłsu-
gi przyległego terenu, budowę urządzeń 
ochrony środowiska oraz trzech Miejsc 
Obsługi Pasażerów (MOP): w Kobierni-
cach, Choczni i Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Zaplanowano także m.in. zabezpieczenia 
akustyczne oraz przejścia dla zwierząt. 
Budowa ma się odbywać w pięciu etapach: 
od Bielska do Kęt (10,5 km), od Kęt do 
Bulowic (5,5 km), od Bulowic do Choczni 
(12,9 km), od Choczni do Jaroszowic jako 
obwodnica Wadowic (4,6 km), a także od 
Jaroszowic do Głogoczowa (27,4 km). 

Materiał nadesłany przez 
Wydział Promocji Gminy Wadowice

Wadowice wycofują się z blokowania BDI
Nowy burmistrz podjął decyzję. Burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński podjął pierwszą ważną decyzję. Tak jak obiecał, zaraz 
po objęciu urzędu wycofał skargę gminy do sądu administracyjnego dotyczącą budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej.
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Czy nad Andrychowem pojawią się drony za-
glądające do naszych kominów i sprawdzają-
ce czym palimy? Taki pomysł jest rozważany 
w Urzędzie. Już pojawiły się na rynku firmy 
oferujące specjalną usługę – drony szpiegujące 
nasze kominy. Akcja wygląda tak, że najpierw 
wybiera się obszar o powierzchni ok. kilometra 
kwadratowego i wypuszcza się nad ten teren 
dron z kamerą. Tak trwa typowanie konkret-
nych posesji, aby tam wysłać drugiego drona 
- „nosacza”. Jest on wyposażony w specjalne 
czujniki, które natychmiast dokonują analizy 
tego, co wydobywa się z komina. Potem wkra-
cza już Straż Miejska... W sumie jednorazowy 
monitoring dokonywany z powietrza trwa 
osiem godzin, więc można sprawdzić setki ko-
minów.  Na razie trwa sprawdzanie ofert na tę 
usługę.                                    man

W kominach drony

Obecnie andrychowski monitoring to 30 
kamer, ale pod koniec przyszłego roku bę-
dzie ich sto! Powstanie też miejskie cen-
trum monitoringu. 6 grudnia podpisano 
w tej sprawie umowę z wykonawcą.
Centrum dyspozycyjne systemu monito-
ringu będzie się mieściło w kamienicy przy 
Rynku 31.
Dawniej w tej kamienicy u wylotu ul. Flo-
riańskiej był wydział komunikacji (przenie-
siony obok). Teraz na piętrze będzie serce 
systemu monitorującego całą gminę. Ten 
projekt to część programu komunikacyjne-
go, który zakłada budowę 56 przystanków 
autobusowych. Każdy z nich będzie moni-
torowany, to znaczy będzie miał zainsta-
lowaną kamerę. Chodzi nie tylko o utrzy-
manie porządku, ale też kontrolowanie 
płynności przewozów i komunikowanie się 
z przewoźnikami. Ale to plan na drugi etap. 
Pierwszy etap przewiduje urządzenie serca 
systemu, gdzie będzie się mieścić centrum 
monitoringu. To zadanie wykona Zakład 
Gospodarki Komunalnej i będzie ono kosz-
towało 553 tys. zł. Umowę ze strony gmi-
ny podpisali Mirosław Wasztyl – zastępca 
burmistrza oraz Dorota Żywioł – skarbnik, 
a w imieniu ZGK, Jerzy Wojewodzic – pro-
kurent spółki. 
Prace tego pierwszego etapu mają się za-
kończyć do połowy przyszłego roku. Potem 
przyjdzie czas na dokończenie budowy 56 
nowych przystanków (przygotowywany 
jest w tej sprawie przetarg) i instalacja na 
nich 56 kamer. Dodatkowe 15 kamer bę-
dzie rozmieszczonych na ulicach w całej 
gminie. Ich ogólna liczba przekroczy więc 
setkę.
Jak powiedział nam Krzysztof Tokarz, ko-
mendant Straży Miejskiej, centrum będzie 
podlegać tej służbie, a operatorzy tam pra-
cujący będą cywilnymi pracownikami SM. 

mn 

Sto kamer 
w Andrychowie

W związku z okresem grzewczym, Urząd Miej-
ski w Andrychowie zachęca mieszkańców do 
selektywnej zbiórki popiołu pochodzącego 
z gospodarstw domowych. Pojemniki do selek-
tywnej zbiórki popiołu powinny być oznaczone 
napisem „Popiół”, w kolorze dowolnym z wyłą-
czeniem kolorów przeznaczonych do selektyw-
nej zbiórki odpadów (tj. żółty, zielony, niebieski 
i brązowy). Ponadto pojemnik powinien być 
wyraźnie oznaczony numerem ewidencyjnym 
nadanym dla nieruchomości przez Gminę An-
drychów.  Zwracamy się z prośbą do mieszkań-
ców, którzy podjęli się selektywnej zbiórki po-
piołu, o prawidłowe oznakowanie pojemników 
oraz właściwe przygotowanie odpadu do odbio-
ru tj. niezanieczyszczanie popiołu poprzez mie-
szanie z innymi frakcjami odpadów. W przypad-
ku wymieszania popiołu z innymi odpadami 
lub w przypadku niewłaściwego oznakowania 
pojemnika, firma wywozowa odbiera te odpa-
dy jako zmieszane. Duża ilość odpadów zmie-
szanych znacząco zwiększa koszty jakie gmina 
ponosi za zagospodarowanie odpadów w in-
stalacjach, co ma bezpośredni wpływ na koszty 
funkcjonowania systemu, a w konsekwencji 
wysokość opłat ponoszonych przez wszystkich 
mieszkańców gminy.

Red.

Selektywna 
zbiórka popiołu

Poczatkiem grudnia ABS Bank w Andry-
chowie zmienił się w magazyn Szlachetnej 
Paczki. A tam od samego rana w sobotę 
było bardzo ruchliwie. Darczyńcy dostar-
czali paczki które były ładowane na samo-
chody udostępnione przez Straż Miejską 
oraz lokalne firmy.
Następnie były one dostarczane do rodzin 
potrzebujących pomocy. Rodziny te zo-
stały wcześniej wytypowane przez wolon-
tariuszy. - Odwiedziliśmy w tym roku 68 
rodzin, z czego do projektu włączyliśmy 37. 
Takim sposobem mamy 37 darczyńców, 
przy czym nie jest tak, że jedna osoba robi 
paczkę. Są to często szkoły, firmy czy gru-
py przyjaciół. W skali kraju średnio jedną 
paczkę robi 36 osób – mówi Justyna Nizio, 
lider rejonu Szlachetnej Paczki. 

Red., Fot. AO

Szlachetna Paczka 
kolejny raz

8 i 9 grudnia odbyły się Beskidzkie Warsztaty 
z Mikołajem organizowane przez Kocierz HO-
TEL&SPA. W sobotę (8 grudnia) na zaprosze-
nie Fundacji „Promyczek” warsztaty „Fabryka 
ozdób choinkowych” poprowadziła pani Justy-
na Bizoń, której serdecznie dziękujemy! Spod 
rąk dzieci i rodziców przybyłych na Kocierz 
wyszły prawdziwe cudeńka, chętnie pomagali 
wolontariusze ze szkoły w Sułkowicach-Łęgu. 
Bańki zawisły na choince w Karczmie lub poje-
chały do domów, w których będą przypomina-
ły o misji naszej organizacji. W niedzielę nasze 
stoisko uginało się pod piernikami, które wła-
snoręcznie upiekli rodzice podopiecznych Fun-
dacji. Królował biały, czerwony i zielony lukier. 
Powstawały choinki, małe renifery, piernikowe 
chatki i gwiazdki, dzwoneczki i serduszka. Za-
pach pierników potęgowany palącym się w po-
bliżu ogniem miło zagrzewał do pracy. Pierni-
kowe wspomnienia Beskidzkich Warsztatów 
ozdobiły choinkę na Kocierzu lub pojechały 
przybrać domowe drzewka.
Dziękujemy Kocierz HOTEL&SPA za zapro-
szenie i możliwość udziału w warsztatach.
Do zobaczenia za rok!

Źródło: Fundacja „Promyczek”

Na warsztatach
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W pierwszym z nich na-
leżało wykonać krótki 
film, rejestrujący dowolną 
formę wydarzenia arty-
stycznego związanego ze 
świętowaniem Dnia Nie-
podległości. W drugim 
konkursie trzeba było wy-
konać plakat promujący 
wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych wolontariat 
„Pomaganie jest fajne”.
Nasza Szkoła „skosiła” konkurencję i otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie na wyda-
rzenie upamiętniające 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Film-reportaż, którego autorem jest Alek Świdowski z klasy 2f, relacjonuje nasze szkolne 
obchody odzyskania Niepodległości (m.in.: Spektakl „Panie Herzog – Polska Powstaje”, 
konkurs pieśni patriotycznej, ognisko patriotyczne, konkurs na mural i gadżety związane 
z rocznicą). Nagroda jest uznaniem dla całej społeczności CKZiU.
Natomiast w konkursie plastycznym II miejsce zajęła Justyna Sitarz z klasy 3f, a wyróżnie-
nia otrzymały Aleksandra Kasprzak z klasy 2f i Paulina Cebrat z klasy 3f.
Gratulujemy sukcesu naszym uczniom!

Opiekunowie szkolnego Koła „Caritas”: ks. Wojciech Medwid i Małgorzata Majdak

Sukcesy uczniów

 20 grudnia ogłoszony został konkurs na stanowisko Dyrektora 
Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Na to stano-
wisko wymagany jest m.in.: co najmniej 5-letni staż pracy na 
stanowiskach związanych z organizowaniem i prowadzeniem 
działalności kulturalnej, w tym co najmniej 2-letni staż pracy 
na stanowisku kierowniczym. Kandydat musi też przedstawić 
autorską, pisemną koncepcję programowo-organizacyjną funk-
cjonowania Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie na 
najbliższe 3 lata. Termin składania ofert: do 31 stycznia do go-
dziny 15.30.
Szczegóły znajdują się na www.bip.malopolska.pl/umandry-
chow

Konkurs ogłoszony

Urząd Miejski ogłosił kolejny przetarg na 
„Świadczenie usług publicznego transpor-
tu drogowego, w miejskich przewozach 
pasażerskich w transporcie drogowym na 
terenie Gminy Andrychów w latach 2019-
2023.”
Szczegóły tego przetargu można znaleźć 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
UM w Andrychowie (https://bip.malo-
polska.pl/umandrychow,m,301531,2018.
html).
Ponadto Urząd poinformował o korektach 
w trzech liniach: 
- na Linii nr 1 kurs z godz. 7:30 z przystan-
ku Andrychów Osiedle Pętla został przesu-
nięty na 7:25 tj. pięć minut wcześniej;
- na Linii nr 5 kurs z godz. 6:05 z przystan-
ku Andrychów Osiedle Pętla został przesu-
nięty na 6:02 tj. trzy minuty wcześniej;
- na Linii nr 6 kurs z godz. 20:51 z przy-
stanku Andrychów Osiedle Pętla został 
przesunięty na 21:04 tj. trzynaście minut 
później.
Wszelkie planowane zmiany w komunika-
cji miejskiej związane między innymi z do-
łożeniem nowych kursów zostaną wprowa-
dzone od 1 marca 2019 r.                      mn

W środę 19 grudnia w Bielsku-Białej w siedzibie Caritasu, czworo uczniów z CKZiU oso-
biście odebrało dyplomy i nagrody (vouchery na zakup książek w jednej z bielskich księ-
garni). Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie 
z klas 2f, 3f i 1f uczestniczyli w dwóch konkursach organizowanych przez Wolontariat 
Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, mających na celu uczczenie stulecia odzyskania nie-
podległości naszej Ojczyzny.

Nowy przetarg 
na transport 
autobusowy

Zarząd Beskidzkiego Związku Pszcze-
larzy BARTNIK, wspólnie z Zarządem 
Koła Pszczelarzy Andrychów oraz Fir-
ma Babik-Sabat zaprasza na spotkanie 
pszczelarzy 2 lutego o godz. 9.00 do 
Miejskiego Domu Kultury w Andrycho-
wie przy ul. Szewskiej 7.
W spotkaniu swój udział zapowiedział 
Tadeusz Dylon – Prezydent PZP.

W programie przewidziano wykład o pszczelarstwie, prezentacje 
produktów (m.in.: ciasta, syropy, probiotyki) firmy z Rumunii oraz 
środków biobójczych stosowanych w walce z chorobami pszczół fir-
my z Austrii; wystąpienia Prezesa Beskidzkiego Związku Pszczelarzy 
w Bielsku-Białej oraz Prezydenta PZP.

W holu MDK prezentowane będą ule, pokarmy oraz sprzęt pasieczny 
z możliwością zamówienia lub zakupu.
Zapraszamy!!!

red.

Spotkanie pszczelarzy
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Zgromadzeni podzieli się opłatkiem i kolędowali wspól-
nie z chórem MISERICORDIAS DOMINI. Artyści dali 

popis swoich umiejętności oraz zaprosili zebranych do 
wspólnego kolędowania. 
Podczas wydarzenia nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej przez synów ś.p. Romana Prystackiego oraz 
nadanie WDK jego imienia. 
Cytując słowa Pawła Łysonia – radnego Rady Miejskiej w An-
drychowie: Roman Prystacki był radnym sześciu kadencji, 
członkiem Zarządu Miejskiego, przewodniczącym komisji 
Rady Miejskiej, wieloletnim sołtysem Zagórnika, prezesem 
Ochotniczej Straży Pożarnej oraz działaczem miejscowego 
Klubu Sportowego LKS Gronie. Był człowiekiem zaangażo-
wanym w sprawy naszej małej ojczyzny, otwartym na ludzi 
i ich życiowe problemy. Nieustannie działał na rzecz rozwo-
ju gminy i swojego ukochanego Zagórnika. Rada Sołecka 
w Zagórniku zasięgając opinii mieszkańców uznała, że god-
nym miejscem uhonorowania zasług Romana Prystackiego 
będzie nadanie Jego imienia nowo wyremontowanemu 
Wiejskiemu Domowi Kultury w Zagórniku. Należy nadmie-
nić, iż Roman Prystacki był mocno zaangażowany w sprawy 
remontu tej placówki.
Uczestnicy spotkali się, aby wspólnie spędzić czas, złożyć 
sobie życzenia oraz hołd śp. Romanowi Prystackiemu, któ-
ry dzięki swojej postawie i działalności na stałe wpisał się 
w historię Zagórnika. 

ap

Wiejski Dom Kultury w Zagórniku 
im. Romana Prystackiego

W sobotę 22 grudnia w Wiejskim Domu Kultury w Zagórniku odbyło się świąteczne spotkanie pod nazwą „Przy 
wspólnym stole”. W wydarzeniu wzięli udział m.in.: burmistrz Andrychowa Tomasz Żak, przewodniczący rady Miej-
skiej Krzysztof Kubień, radny Paweł Łysoń, sołtys Zagórnika Tomasz Fijołek, proboszcz parafii Świętych Bartłomieja 
i Łukasza w Zagórniku ks. Stanisław Wilkołak, rodzina Państwa Prystackich oraz mieszkańcy Zagórnika. 
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Wszystkich Czytelników, którzy na co dzień tworzą po-
ezję, jak również tych, którym jak dotąd nic spod pióra nie 
wyszło zapraszamy do udziału w naszym Konkursie! Na 
Wasze dzieła czekamy w naszej Redakcji, możecie dostar-
czyć je osobiście lub pocztą tradycyjną. Laureata każdej 
edycji Konkursu wyłaniać będzie Jury, w skład którego 
wchodzą członkowie Redakcji Nowin Andrychowskich. 
Wszelkie szczegóły Konkursu znajdziecie w Regulaminie 
na stronie www.radioandrychow.pl

UWAGA! NOWY KONKURS 
DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW!

W 2019 roku na łamach „Nowin Andrychowskich” rusza KONKURS POETYCKI. Przed uczestnikami stoi wyzwanie po-
legające na napisaniu krótkiego utworu poetyckiego (wiersz / limeryk / fraszka itp.) na wybrany temat. W każdym 
miesiącu będziemy Wam proponować inną tematykę Waszych prac! Myśl przewodnia na styczeń to: MIŁOŚĆ!

Na zwycięzcę czeka nagroda w postaci upominku niespodzianki oraz przede wszystkim publikacja zwycięskiego utworu w kolejnym – 
lutowym – wydaniu Nowin Andrychowskich.

Zapraszamy! Pióra w dłoń!
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Złote Gody
12 grudnia w ParkHotel Łysoń, 22 pary 
z Gminy Andrychów świętowały swoje pół-
wiecze pożycia małżeńskiego.
Uroczystość ta, była pierwszą z trzech części 
tegorocznych Złotych Godów. Poprowadziła 
ją jak zwykle Sekretarz Miasta Grażyna Łobo-
da, a jubilatom serdeczne gratulacje i życzenia 
dalszych lat w zdrowiu i małżeńskim szczę-
ściu złożył Burmistrz Andrychowa Tomasz 
Żak. Wszystkie pary odznaczone zostały me-
dalami za długie pożycie, jakie nadał im Pre-
zydent RP oraz obdarowane okolicznościo-
wymi podarunkami i kwiatami. Po oficjalnej 
części była lampka szampana i poczęstunek. 

Nie zabrakło także tortu. Dla Dostojnych Ju-
bilatów wystąpiła Kapela Ludowego Zespołu 
Pieśni i Tańca „Andrychów”.
Świętowali:
Kazimiera i Józef Bury z Targanic
Władysława i Tadeusz Cholewka z Roczyn
Genowefa i Andrzej Gondko z Zagórnika
Olga i Bronisław Hulbój z Andrychowa 
Bogusława i Stanisław Karkoszka z Andry-
chowa
Danuta i Jan Kierczak z Targanic
Władysława i Mieczysław Kolber z Sułkowic
Maria i Marian Kryjak z Sułkowic
Janina i Stanisław Kryska z Sułkowic

Dorota i Wojciech Makuch z Targanic
Krystyna i Jan Matejko z Zagórnika
Anna i Bogusław Matejko z Zagórnik
Irena i Ryszard Mączka z Andrychowa
Stanisława i Stanisław Noga z Sułkowic
Kazimiera i Jan Ochmanek z Andrychowa
Irena i Mieczysław Pęczek z Andrychowa
Maria i Emil Rajda z Sułkowic
Zofia i Czesław Romański z Andrychowa
Emilia i Czesław Sosnowski z Sułkowic
Zofia i Sylwester Susfał z Zagórnika
Krystyna i Stanisław Wojewodzic z Sułkowic
Jadwiga i Jan Żydek z Andrychowa

13 i 18 grudnia w ParkHotel Łysoń kolejne 
cudowne pary z Gminy Andrychów święto-
wały swoje 50-lecie pożycia małżeńskiego.
Imprezę poprowadziła Sekretarz Miasta 
Grażyna Łoboda, a jubilatom gratulacje 
i życzenia złożyli Burmistrz Andrychowa 
Tomasz Żak oraz Przewodniczący Rady 
Miejskiej Krzysztof Kubień. Wszystkie pary 
odznaczone zostały medalami za długie po-
życie, jakie nadał im Prezydent RP oraz po-
darunkami. Po oficjalnej części była lampka 
szampana, tort i poczęstunek. Jubilatom 
czas uprzyjemniała występami Kapela Ludo-
wego Zespołu Pieśni i Tańca „Andrychów”. 
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18 grudnia świętowali:
Anna i Adam Bizoń z Andrychowa
Halina i Kazimierz Brzazgacz z Roczyn
Małgorzata i Emil Bury z Andrychowa
Teresa i Wojciech Gawlas z Andrychowa
Maria i Hieronim Gondko z Andrychowa
Irena i Leszek Jarzębińscy z Andrychowa
Jadwiga i Bronisław Jończy z Roczyn
Leokadia i Stanisław Kamińscy z Roczyn
Małgorzata i Wojciech Lessaer z Andrychowa
Helena i Willi Linke z Roczyn

Weronika i Władysław Łomzik z Roczyn
Janina i Tadeusz Matlak z Andrychowa
Halina i Stanisław Mikrut z Andrychowa
Irena i Jan Pasternak z Andrychowa
Wanda i Stefan Pytel z Andrychowa
Helena i Marian Rzeccy z Andrychowa
Zofia i Zbigniew Sprynca z Andrychowa
Elżbieta i Zdzisław Witkiewicz z Andrychowa
Maria i Jan Zabowrowscy z Andrychowa
10 par nie brało udziału w uroczystościach 
Złotych Godów 2018 organizowanych 
w ParkHotel Łysoń w Inwałdzie.

27 grudnia kilkoro jubilatów odebrało „Meda-
le za długie pożycie”. Były to osoby, które nie 
mogły wziąć udziału w jubileuszach. Burmistrz 
Tomasz Żak oraz Sekretarz Gminy Grażyna 
Łoboda spotkali się z jubilatami w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Andrychowie i tam wręczyli 
im medale i upominki, a także złożyli życzenia 
i gratulacje. Ze względów zdrowotnych jubila-
tów reprezentowali tylko pojedynczy współ-
małżonkowie, ale Złote Gody obchodzili: Sta-
nisława i Wendelin Chmiel, Józefa i Kazimierz 
Kwaśniak, Maria i Władysław Oboza oraz Ma-
ria i Edward Rączka.              Red.

Złote Gody
13 grudnia świętowali:
Krystyna i Ryszard Dyrcz z Andrychowa
Maria i Jan Garzeł z Inwałdu
Irena i Edward Giżyccy z Andrychowa
Stanisława i Władysław Graca z Rzyk
Maria i Jan Kierpiec z Inwałdu
Elżbieta i Tadeusz Mikołajko z Andrychowa
Wiesława i Zbigniew Mokwa z Andrychowa
Józefa i Józef Nowak z Andrychowa
Zofia i Stefan Orawiec z Inwałdu
Stanisława i Adam Paluch z Inwałdu
Danuta i Fryderyk Pękala z Rzyk
Helena i Czesław Rączkowscy z Andrychowa
Barbara i Edward Sitarz z Andrychowa

Maria i Henryk Skorupa z Inwałdu
Czesława i Stanisław Skowron z Inwałdu
Janina i Stefan Szydłowscy z Andrychowa

Danuta i Ryszard Trzaska z Andrychowa
Rozalia i Leopold Wróbel z Rzyk 
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W czwartek – biskup Pieronek. W pią-
tek – Amos Oz. Parę dni wcześniej 

– Kazimierz Kutz. Wyglądało to tak, jakby  
śmierć, wyliczankę: „na kogo wypadnie, na 
tego bęc”, zastąpiła sobie chirurgicznym 
skalpelem. Jakby nie zadowalała jej dusza 
byle drania i głupca, na których dostatek 
nie można narzekać. Jakby z ziemskiego 
ciasta wybierała sobie najwartościowsze 
kąski. Ani z biskupem polskiego kościoła, 
ani z izraelskim pisarzem nie łączyły mnie 
więzy krwi. Nie łączyła nas  przyjaźń, ani 
nawet przelotna znajomość. Ale słuchając 
pierwszego, czytając książki drugiego, mia-
łam poczucie przynależności do tej samej 
rodziny mentalnej. Czwartkowa i piątkowa 
wiadomość wywołały we mnie uczucie osa-
motnienia.

Podróż, zwaną życiem, można odbywać na 
dwa sposoby. Pierwszy nie kosztuje nas 
żadnego wysiłku; zwłaszcza myślowego. 
Cały nasz trud ogranicza się do tego, aby 
wsiąść do podstawionego pod nos auto-
karu i pozwolić przewodnikowi się wieźć 
i uwieść. Wybór drogi jest jego wyborem. 
Zresztą, nie tylko. Słuchamy, co ten chce 
byśmy słyszeli; widzimy, co ten chce byśmy 
widzieli. Jeśli przewodnik zechce pokazać 
nam Polskę w ruinie, to dobierze takie ob-
razy i słowa, byśmy w taką Polskę uwierzyli.
Jest i drugi sposób podróżowania przez 
życie. Wybór drogi jest twoim wyborem. 
Ten jeden implikuje mnóstwo kolejnych. 
Tylko ty ponosisz za nie odpowiedzialność. 
Nieznany szlak czyni z ciebie OBSERWA-
TORA. Nieznane – budzi wątpliwości, ro-
dzi PYTANIA. Więc pytasz (o sens, o war-
tości, o istotę rzeczy i zjawisk…) i szukasz 
odpowiedzi. To szukanie jest istotą drogi. 
Zwykle prowadzi cię ono do spotkania 
z MISTRZEM. Takie spotkania są podsta-
wą naszego rozwoju, przyczynkiem do ro-
zumienia świata i ludzi.
Kiedyś, na konferencji TED, opowiadał 
o tym Edi Pyrek:
- Żeby się rozwijać, potrzebujemy ludzi 
lepszych od siebie. Potrzebujemy: guru, mi-
strzów, mentorów. Dlatego też najwięksi 
na świecie, poczynając od Aleksandra Wiel-
kiego po Billa Gates’a mieli swoich mento-
rów. Ludzi, którzy wiedzieli więcej. 
Edi wyjaśnił też na czym polega „zasada 
33%” i jaki ma wpływ na jakość życia.  - 

Spotykam się z ludźmi, którzy:
1. są tacy jak ja (33%),
2. dla których  jestem nauczycielem (33%),
3. którzy  są o niebo lepsi ode mnie, są 
moimi mistrzami (33%). 
W pierwszym przypadku – robię coś dla in-
nych; jestem partnerem.
W drugim – robię coś dla swojego ego – je-
stem mistrzem.
W trzecim – robię coś dla swojej duszy. 
Dlaczego „zasada 33%” jest dla nas dobro-
dziejstwem? Bo gwarantuje harmonię!

Tacy jak ja
Ludzie mnie podobni – to jeden z ele-
mentów do uzyskania gwarancji harmo-
nii w życiu, o jakiej wspomniał Edi Pyrek. 
Mam szczęście, że tacy ludzie są obok 
mnie. Na wyciągnięcie ręki, na dźwięk te-
lefonu. Mam szczęście, że nasze spotkania 
i nasze rozmowy wciąż są naszą potrzebą. 
Mam szczęście spotykać coraz to nowe 
osoby i „dopisywać” je do listy mentalnych 
braci i sióstr. To bardzo ważne, żeby czuć, 
że w swoim postrzeganiu świata nie jest się 
osamotnionym.

O niebo lepsi ode mnie
Amoz Oz od pierwszej książki stał się 
moim mistrzem. Mistrzem pięknych słów, 
mądrych myśli, trafnych pytań. A wszystko 
dzięki Judith.
W zeszłym roku gościła mnie w swoim 
domu w Izraelu. Któregoś dnia zeszłam na 
kolację.  Judith siedziała na tarasie pogrą-

żona w lekturze. Zdała się być nieobecną. 
– Wiesz – szepnął mi Szymon, jej mąż – ona 
czyta książkę Amosa Oza. Mówiła mi, że 
czyta ją bardzo powoli, bo boi się ją skoń-
czyć. 
Cóż to za książka, którą ktoś chce czytać 
i czytać i jedyne czego pragnie, żeby nie 
miała końca? – zadziwiłam się. To była 
„Opowieść o miłości i mroku”. Parę dni po 
powrocie do domu, czytałam ją i ja. Zrozu-
miałam obawy Judith.  
To duża dla mnie strata, że spotkanie z tą 
książką przydarzyło się u progu mojego 
dorosłego życia, nie na jego początku. Ileż 
w niej drogowskazów! 
Ileż prawd! Ileż pytań! Amos Oz:
„Dziedziczenie oraz środowisko, które nas 
ukształtowało, a także status społeczny – 
wszystko to są jakby karty, które rozdaje 
się na ślepo przez przystąpieniem do gry. 
Co do tego nie ma żadnej wolności: świat 
przydziela, a człowiek po prostu bierze, co 
mu dają, bez żadnej możliwości wyboru. 
Pytanie tylko – co każdy robi z kartami, 
które dostał. Przecież zdarza się, że ktoś 
wyśmienicie zagra kiepskimi kartami, 
a ktoś inny na odwrót – marnuje wszystko 
i przegrywa, choćby miał najlepsze karty. 
I na tym polega cała nasza wolność: jak grać 
kartami, które nam przypadły. Jednakże 
nawet ta wolność zależy od indywidualne-
go szczęścia, od cierpliwości, inteligencji, 
intuicji, śmiałości. A zatem – czy i to nie są 
karty, które się nam rozdaje przed przystą-
pieniem do gry, nie pytając nas o zdanie? 

Kapitanie! Mój kapitanie!
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A jeśli tak – to jaka nam w końcu 
pozostaje swoboda wyboru? Nie-
wielka.
Nasza wolność ogranicza się do 
tego, czy śmiać się ze swego losu, 
czy nad nim płakać; brać udział 
w grze, czy spasować, próbo-
wać jako tako zrozumieć, co jest, 
a czego nie ma, czy poddać się, nie 
starać się niczego pojąć. Krótko 
mówiąc, wybór dotyczy tego, czy 
przejść przez życie, czuwając, czy 
tak, jakby we śnie.”  
Odpowiedź na pytania postawione 
przez autora „Opowieści o miłości 
i mroku” nie jest obowiązkiem, jest 
przywilejem.

Być jak mistrz
Trzeba mieć swoich mistrzów, 
trzeba być mistrzem dla kogoś – 
dowodzono na przytoczonej wyżej 
konferencji TED. 
W filmie „Stowarzyszenie umar-
łych poetów” jest taka scena, gdy 
uczniowie wchodzą na ławki i sto-
jąc, recytują wiersz Whitmana. 
„Kapitanie! Mój Kapitanie. Nasza 
pełna strachu podróż skończo-
na…” – tak żegnają zwolnionego 
z pracy nauczyciela – Johna Ke-
atinga, który uczył ich miłości do 
poezji, odwagi samodzielnego my-
ślenia, patrzenia na sprawy z róż-
nych perspektyw (choćby z wyso-
kości szkolnej ławy). Oglądałam 
ten film wtedy, gdy w zawodzie 
nauczyciela stawiałam pierwsze 
kroki. – Być kimś takim jak Ke-
ating! Być dla kogoś kapitanem! To 
dopiero wyzwanie – pomyślałam 
sobie wtedy. Zawód nauczyciela, 
jak żaden inny, daje taką szansę. 
Można z niej skorzystać. A można 
tylko zawęzić swoje oddziaływanie 
do wytycznych określonych przez 
ministerstwo edukacji i podręcz-
nikowe treści. Tuż przed świętami 
Bożego Narodzenia, przy warzyw-
niaku spotkałam mojego ucznia. 
Kiedyś dziecko - dziś mężczyznę, 
z brodą, wąsami, wzrostem znacz-
nie mnie przewyższającym. Byłam 
ciekawa jego losów. Więc opowia-
dał mi o studiach, fascynujących 
praktykach, o dziewczynie… Na 
koniec pożyczyliśmy sobie weso-
łych świąt, uścisnęliśmy się ser-
decznie i każdy poszedł w swoją 

stronę. – Proszę Pani! Proszę Pani! 
– dobiegło mnie w chwilkę potem. 
Młody człowiek podbiegł do mnie, 
bo chciał jeszcze coś dodać: - Dzię-
kuję pani za tamte lata – powie-
dział wyszczególniając wszystko, 
co, z perspektywy czasu, okazało 
się dla niego ważne.  Powinnam 
podziękować, ale wzruszenie ode-
brało mi głos. – Kapitanie! Mój ka-
pitanie! – pomyślałam tylko.
A potem przyszła kartka z Paryża. 
Z widokiem na wieżę Eifla. Moja 
uczennica, kiedyś dziewczynka, 
dziś kobieta, znów spacerowała 
po mieście, które przed wielu laty 
zwiedzałyśmy razem. Pozdrawiała 
mnie i dziękowała. „Dziękuję, że 
zaraziła mnie Pani swoją pasją do 
podróży” – napisała na pocztówce. 
W skrzynce mailowej też czekały 
na mnie podziękowania od Czytel-
nika „NA” – Dziękuję, że umożli-
wia Pani innym współuczestnicze-
nie w Pani przeżyciach…
Chcę się usprawiedliwić. Przyta-
czam te zdarzenia, nie ze względu 
na megalomaństwo, ale ze wzglę-
du na drugi wers wiersza Whitma-
na: „Nasza pełna strachu podróż 
skończona”…
Gdy ta ziemska podróż będzie się 
miała ku końcowi, chyba, bardziej 
opłacalne, niż gotówkę w banku, 
będzie posiadanie dowodów na to, 
że nie żyło się nadaremno.
Wtedy też będzie się znało odpo-
wiedź na pytanie Amosa Oza czy 
„przeszło się przez życie, czuwając, 
czy tak, jakby we śnie.”
Amos Oz został pochowany parę 
dni temu w kibucu Hulda, z któ-
rym związał swoje młodzieńcze 
lata; 40 km od Tel Awiwu, spraw-
dziłam – dojazd autobusem nr 76. 
Gdy mam okazję, odwiedzam gro-
by swoich mistrzów i zostawiam 
im coś od siebie. W Manchesterze 
na grobie Marii Pawlikowskiej – Ja-
snorzewskiej położyłam moją waż-
kę wewnętrzną z jednego z wierszy,  
w Hradistku – kota z opowiadania 
Bohumila Hrabala „Auteczko”. Już 
wiem; gdy tylko nadarzy się oka-
zja, na grobie Amosa Oza, jak każe 
żydowska tradycja, położę kamień. 
Wyryję na nim trzy słowa: Kapita-
nie! Mój kapitanie!   

Jadwiga Janus

Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie zaprasza dzieci w 
wieku od 2 do 8 lat na coroczny Bal Malucha, który odbę-
dzie się 16 lutego w godzinach od 15.00 do 18.00.
W programie m.in.: teatrzyk z Krakowa, spotkanie z Mi-
kołajem, atrakcyjne upominki, poczęstunek dla dzieci, ka-
wiarenka dla rodziców. Całość poprowadzi wodzirej.
Bilety w cenie 25 zł do nabycia w sekretariacie szkoły. 
Informacje pod nr tel. 33 875 22 89.

Zapraszamy na Bal 
Malucha do SP nr 2
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Musiał rozstać się z młodą żoną, pożegnać z ukochaną 
kompanią, z pułkowymi przyjaciółmi i niewątpliwymi urokami 
życia w garnizonowym Tarnopolu, będącym wtedy miastem 
wojewódzkim. Jako nowy szef kancelarii sztabu Armii z trudem 
znosił arogancję i ewidentne błędy przełożonych, zmagał 
się z kurierami, z absurdami kryptologii i przeżył pierwsze 
bombardowanie sztaby Armii, który powinien bezwzględnie po 
wybuchu wojny przenieść się z pałacyku w Parku Juljanowskim 
w centrum Łodzi na nowe terenowe miejsce pobytu (mp). Oto 
ciąg dalszy jego wspomnień. „1 IX 1939 r.

Stało się! Spełniły się częściowo moje przepowiednie, dzień 
dzisiejszy będzie wielkim w historii narodów, w historii świata – 
będzie największym dniem jaki zna potomność i przyszłe wieki – cały 
świat zadrży, potęgi wraże rozsypią się, ale wiele, wiele przecierpimy, 
czekają nas ciekawe i bardzo smutne czasy – w Bogu tylko nadzieja. 
Czekajmy, słuchajmy i patrzmy! 

Obudził mnie osobiście szef sztabu o godz. 530. „Wstawaj 
Jasiu – wojna jest!” Odrzekłem: „Bogu dzięki i wola boska!”. Wszyscy 
zerwali się na równe nogi. Ruch, podniecenie – nadzieje, ogromna 
niepewność – a ja jak czarny kruk: „Będzie źle!”. Na dobre długo 
będziemy czekać. Mobilizacja powszechna – twierdzę, że jest ona za 
późno ogłoszona. Niemcy napadli na nas bez wypowiedzenia wojny, 
sądząc, że Francja i Anglia nie pośpieszą nam z pomocą. Wszyscy 
twierdzili, że wojny nie będzie, z tego wniosek prosty, że nie jesteśmy 
do wojny przygotowani. Niemcy zaś przygotowali się i nie pozwolą 
przeprowadzić mobilizacji. Ale „kogo Bóg chce ukarać, temu rozum 
odbierze” – Hitlerowi już Bóg rozum odebrał dawno, a naszym 
rodakom na wiosnę b.r. Też nie zmobilizowali armii.

Wychodzą pierwsze rozkazy operacyjne, pracy szalenie dużo. 
Wiadomości: nieprzyjaciel bombarduje po kolei wszystkie miasta 
i ważne punkty – koleje, dworce, fabryki i magazyny – oraz lotniska. 
Straty duże – bardzo duże jak na pierwszy dzień. Podniecenie – pytamy 
się czy Anglia i Francja wypowiedzą wojnę – jest niepewność. Radio 
jest oblężone, słychać dobre i mądre słowa – ale słychać i niemądre 
– np. do ludności cywilnej (pana U.), by się wyniosła z terenów 
objętych działaniami i przed wrogiem – jakiż to będzie bałagan, jaka 
panika! Cały dzień naprężony. Wziąłem pobory (czekam na resztę) – 
mojej Lusi wysyłam 700 zł do Lwowa, bo może już więcej nie będę 
mógł posłać. Proponuję też zmianę miejsca pobytu (mp) Sztabu, 
bo spadną bomby niemieckie (lotniczy cel, wciąż przelatują ponad 
parkiem). Śmieją się ze mnie. Wieczorem wyjechali pierwsi kurierzy 
z rozkazami do dywizji. Zgłosili się już obiecani kurierzy – czterech, – 
rezerwiści, za 2 – 3 dni będę miał około 15 osób personelu w Sztabie 
Armii – będzie czym rządzić – ale moja nadzieja na powrót do pułku 

coraz więcej maleje. Prosiłem znów szefa sztabu o zwolnienie mnie, – 
obiecał jak jakiś inwalida przyjdzie mnie zmienić – czekaj więc bratku. 
Po niezwykle ciężkiej pracy pierwszym wrażeniu bombardowania 
Łodzi położyłem się spać smutny, modląc się za zwycięstwo i za Lusię 
– będę się już teraz modlił do końca wojny. Czy też uda nam się pójść 
naprzód? Boże dopomóż!

2 IX 1939 r.

Ciężka była noc i sen koszmarny – snu mało. Wstałem 
zmęczony. Robimy, co kto może – praca szalona – dyżury, 
służby, rozkazy, odezwy, przysięgi, informacje, przyjmowanie 
mobilizowanych, wciąganie i pouczanie ich, pobieranie materiału, 
zakupy – ogólne przejście na system wojenny. Najbiedniejsi 
jesteśmy my – ja i kpt. Bojakowski – obaj jesteśmy fundamentem 
i wszystkowiedzącymi – tak już jest zawsze, ale ochoczo pracujemy 
dla Ojczyzny i zwycięstwa. Wiadomości złe. A co Anglia i Francja? 
A inne państwa? Duch wszędzie doskonały – przepiękny. Znów nalot 
na Łódź. Wojna! Lecą bomby, strzelają armaty opl. i ckmy, – robi się 
wesoło i gorąco. Mój plutonowy (stary chłop) na trzask własnego ckm 
na dachu – gwałtownie upadł i przywarł do podłogi na 2 piętrze – 
kiedym dopiero go podniósł, wyszedł na taras i pokazał samolot 
nieprzyjaciela i własną broń – wtedy się uspokoił. Jedna bomb 
spadła blisko nas. Jest to znak, że będzie specjalny nalot na nas – 
nikt jednak nie myśli o zmianie mp. Wysłałem Lusi 700 zł – dopiero 
po wysłaniu zorientowałem się, że zrobiłem głupstwo, trzeba było 
wysłać telegraficznie, mogą nie dojść, a Lusia nie ma nic przy sobie. Co 
się stanie z moją Lusią – Boże uchowaj ją od wszelkiego złego. Znów 

Dzienniczek z czasów wojny Kapitana Jana Góry (część 2)

Wojna. W sztabie Armii „ŁÓDŹ”
Kilka dni przed wybuchem wojny kapitan Jan Góra został służbowo przeniesiony do sztabu Armii „Łódź”, utworzonej 
pośpiesznie 23 marca 1939 roku. Był to niewątpliwy awans wyróżniającego się oficera liniowego. Za inteligencję, gor-
liwość, obowiązkowość. Kapitan nie uznał tego za sukces i przeniesienie przyjął posłusznie, choć bez zadowolenia. 
Z łódzkiego dystansu z dużym rozrzewnieniem wraca wspomnieniami do Tarnopola i 54 Pułku Piechoty Kresowej, 
gdzie czuł się znaczący, przydatny i lubiany.
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rozkazy, kurierzy, telefony, bieganie i szepty pomiędzy gońcami. 
Wieczorem – Jasio Konopacki, Stefan Bojakowski i ja poszliśmy 
do mojego pokoju obok kuchni kasynowej uczcić Stefana, – jako, że 
dziś go przypada. Wypiliśmy wspólny „bruder” – by mieć przyjaciół, 
a nie miałem ich tu! Opiliśmy tę sprawę „przepisowo”. Przy wielkim 
nawale pracy zapomniałem o życzeniach dla Steni i brata – napisałem 
Steniowi(?) kartkę a bratu posłałem 40 zł na imieniny – czy oni to 
dostali? Napisałem i do Lusi i do Tarnopola. Po ciężkiej całodziennej 
pracy i wieczornym „dodatku” – zmęczony poszedłem spać o godz. 
2400 – w spodniach, zaraz zasnąłem (nie bez modlitwy).

3 IX 1939 r.

Od rana dzień podobny do poprzedniego – trochę mi szumi 
w głowie po wieczornym „Stefanie” – do szklanki „Soda Wasser” 
i „kogutek” – pomogły. Praca bez wytchnienia. Wiadomości coraz 
gorsze. Mam różne wiadomości o bohaterstwie naszych żołnierzy, 
bo mam pierwszy i ostatni do czynienia ze zjawiającymi się ludźmi 
z frontu (oficerowie łączności i kurierzy). Koło godz. 1400 poprawiły 
się nam humory, bo usłyszeliśmy wiadomość, że Anglia i Francja 
dziś przystąpiły do wojny po naszej stronie, inne państwa pozostają 
neutralne (ja mówię – do czasu). Niemcy z rozmachem idą naprzód – 
cofamy się na całym froncie. Lotnicy npl. czynią ogromne spustoszenie 
w kraju. Niemcy rzucili 70% swych sił – ogromną ilość samolotów 
i broni pancernej – nas nie widać. Samych czołgów oblicza się ponad 
3 tysiące – naszych nie widać. Piechurzy bagnetami a ułani szablami 
i lancami uderzają na pancerne wojska npla – jak w średniowieczu. 
Nie mamy nic, ani czołgów, ani samolotów ani dostatecznej ilości broni 
przeciwpancernej i przeciwlotniczej. Armia niezmobilizowana – tak 
jest jak twierdziłem – nie byliśmy gotowi, a wróg umiał to wykorzystać. 
Okazuje się, że wszystkiego nam brak, nawet mundurów – idziemy 
szybko ku klęsce. Te szumne frazesy – „czujni – zwarci – gotowi” dają 
swoje owoce – byliśmy (ci niżsi) zwarci – więcej nic, do gotowości 
daleko nam jeszcze. Żołnierze dokonują cudów męstwa i odwagi – ale 
cóż, są bezbronni, wróg wszędzie – z przodu, z powietrza i dywersanci 
po bokach i tyłu. Dziś był tu mjr Józef Herzog – mój rodak i przyjaciel, 
pożyczyłem 60 zł, bo biedak nie miał, – mam pobrać jego pobory 
i wysłać jego żonie. Przydzielony jest do Grupy Operacyjnej Piotrków 
– do gen. Thommego. Byli tu też przejściowo i inni znajomi – jak np. mjr 
Osika, ppłk dypl. Pęczkowski, rotm. rezerwy Niesiołowski z Bojkowic 
koło Tarnopola (należy do Wołyńskiej Brygady Kawalerii) – będę 
go częściej widywał – jest oficerem łącznikowym. Pogwarzyliśmy 
o dobrych czasach i naszych polowaniach – o znajomych. Wypiliśmy 
piwo i koniak. Na mój adres jego żona ma mu posłać buty – a doręczę 
mu przez kuriera. Wykąpałem się znów w zimnej wodzie, napisałem 
do słodkiej Lusi (czy też narodziło się już coś, takim ciekawy) – Lusia 

chce mieć syna i może będzie, bo Lusia dobrze wygląda i czas już minął 
– mnie obojętne, nawet bardziej będę się cieszył z córki, – choć większy 
z nią kłopot – niech będzie, co Bozia da, byle tylko Lusia szczęśliwie 
z tego wyszła i bez szwanku na zdrowiu. No i poszedłem spać o 130 
okropnie zmordowany.

Spałem bardzo źle, śniły mi się przykre sny – ale nie o Lusi. 
Pracujemy dalej bardzo intensywnie. Otrzymaliśmy dużo rezerwistów 
– jako „pierwszy rzut” Kwatery Głównej. Dostałem wreszcie 
ordynansa, poczciwy chłopak, rezerwista spod Łodzi. Załatwiłem 
bardzo dużo spraw z przewidywaniem, że się stąd ruszymy, bo 
jestem pewny, że bomby spadną na nas – powinniśmy stąd pójść. 
Łódź bombardują codziennie. Wszędzie pełno dywersantów – nie 
tylko za linią frontu, pełno zdrajców, miejscowych Niemców – to jest 
wynik naszej polityki, niedrażnienia mniejszości –i pozwalania jej na 
wszystko, popierania, … itp. – broń Boże, żeby komuś z mniejszości 
jakąś karę wymierzono. A trzymać było ostro – wyrzucić z kraju 
– na wschodzie będzie to samo w odpowiednim czasie, bo wszędzie 
mamy zdrajców wyhodowanych przez wojewodów i poszczególnych 
ministrów i „radców” z Warszawy. Żołnierz nam się bije doskonale, ale 
jest bezbronny wobec przewagi i dywersji – oraz falangi uciekinierów 
– prędko opanuje go panika. Wobec huraganu ognia z wszelkiej broni, 
trwającego nieraz nieskończenie i bez przerwy, – żołnierz tkwi na 
stanowisku – traci poczucie rzeczywistości – głupieje, podnosi się 
i jak tuman bez broni pod gradem kul odchodzi do tyłu, by zginąć po 
pierwszych krokach. Gdzie są nasze armaty, by nam pomogły? Tyle 
było chwalby i pokazywania (sto razy to samo, co my to nie mamy). 
Bujda! Piechota niemiecka jest zła, cofa się wszędzie, gdzie tylko 
zetknie się z naszymi piechurami – walki na bagnety, nocy i lasu boi 
się panicznie. Wiadomość z frontu bardzo zła, złe są i komunikaty 
od Naczelnego Dowództwa. Kawaleria też dobrze się bije, a broń 
p. pancerna jest bajkowa – niestety za mało jej jest, a karabiny 
przeciwpancerne – nikt ich nie ma, wożą podobno w skrzyniach, bo 
nie ma rozkazu otworzyć. Wściekle zmęczony o godz. 200 idę spać.

5 IX 1939 r.

Po krótkim śnie wstałem zmęczony. Praca, jak i wczoraj, 
– ale nerwowa – źle się dzieje. Na galop załatwiałem sprawy, bo 
mamy się gdzieś przenieść – naturalnie cofnąć – dziś cały materiał 
– Kwaterę Główną (w nocy), a jutro (6.IX) wieczór cały ścisły sztab 
a ja razem z nim. Wszystko kazałem spakować i być gotowym do 
załadowania i odjazdu wieczorem – małą kancelarię (głowę sztabu) 
przygotowałem w mojej podręcznej walizeczce, maszynę przenośną 
polową z maszynistką na auto. Moje rzeczy też spakowałem do 
wysłania. Biegam na wrządce, – ale już planowo. W nocy wszystko 
odeszło do tyłu, niektóre auta ciężarowe i kolumna aut osobowych 
zostały w parku. Z całej kancelarii sam zostałem i położyłem się spać 
o godzinie 230 w ubraniu, – ale bez butów.”

Przepisał i opatrzył komentarzem
Kazimierz Szczepański

Kolejna część w numerze lutowym

4 IX 1939 r.
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Na zajęciach kosmetycznych w Andrychowie i w Kętach o zaletach i wadach bycia modelką na świa-
towym poziomie mówiła Ola Dutka. Dziewczyna z Andrychowa wyjechała w świat podbijać Sydney, 

Mediolan czy Paryż. Osiągnęła sukces, czego najlepszym przykładem jest okładka Oli w presti-
żowym magazynie mody FASHION.

Jarosław Skupień, uznany fotograf-artysta, stworzył ze stylistkami i modelkami z ZDZ prawdziwie 
artystyczne obrazy.

„…takiej ekipy to dawno nie miałem na sesjach, super dziewczyn” zwierza się pan Jarek.
Na zdjęciach: Zuzanna Magiera, Nina Białończyk, Joanna Gajczak, Małgorzata Madej, Izabela Pluciń-

ska, Justyna Najbor, Wiktoria Fabia, Gabriela Śliwa.
Dziewczyny brały udział w sesji karnawałowej eksponując sukienki butiku Vashka z Choczni.  Fryzury wy-

konały uczennice Technikum Usług Fryzjerskich z Wadowic: Gabriela Zalewska i Weronika Goryl.
Nasze uczennice z Regionalnych Mistrzostw Makijażu i Charakteryzacji w Bytomiu przyjechały z sukce-
sami:
I miejsce w tym konkursie zajęła Krystyna Jabłońska z I klasy Szkoły Policealnej w Wadowicach, a III 
miejsce Natalia Koter z Liceum Kosmetycznego w Kętach. Przygotowaniem uczniów do konkursu zaję-
ła się Kornelia Bednarek-Widlarz. 

Myślę, że to dopiero początek tego, na co stać nasze dziewczyny. Szkoła daje im dużo więcej ponad podstawo-
wy program nauczania: oprócz kosmetyki, pracują nad stylizacją ubioru, wizerunkiem postaci, charaktery-
zacją i modelingiem.

Zofia Wanat
Dyrektor ZS ZDZ w Andrychowie, szkoły w Andrychowie, Wadowicach i Kętach

Kosmetyka w szkołach ZDZ nabiera rozpędu
W szkołach kosmetycznych w Andrychowie, Wadowicach i Kętach młodzież zgłębia tajniki piękna. 
Uczy się: jak dbać o dłonie, paznokcie i stopy, poznaje budowę i funkcje skóry paznokci i włosów.  
W ramach zajęć poznaje elementy mody, stylizacji i modelingu. 
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Roczyńska sołecka wigilia to już tradycja i jak zwykle miała miejsce 
w Domu Strażaka. Gości przywitała Halina Brzazgacz, a wśród za-
proszonych był burmistrz Tomasz Żak, Radna Powiatu Wadowic-
kiego Czesława Wojewodzic, Radni Rady Miejskiej w Andrychowie 
i wielu urzędników Urzędu Miejskiego. Nie zabrakło także przed-
stawicieli organizacji społecznych i instytucji działających w gmi-
nie. Sołtys Roczyn złożył życzenia parom małżeńskim z Roczyn, 
które obchodzą 50-lecie pożycia małżeńskiego. 
Program artystyczny przygotowały dzieci z Zespołu Szkół Sa-
morządowych w Roczynach (klasy II i III), zespół Marii Mikuły 
„Wniebogłosy” oraz „Roczynianki” z tutejszego Koła Gospodyń 
Wiejskich. Licznie przybyli mieszkańcy mieli okazję wspólnie ko-
lędować, spotkać się przy kawie i cieście, które przygotowały go-
spodynie.

Red.
fot. Adam Ochocki

Roczyńska Wigilijka
„Jest taki zmierzch wśród grudniowych szarych dni kiedy w noc, 
gwiazda lśni. Wigilii czas, każe nam u stołu stać łamać chleb, ra-
zem trwać”. W niedzielne popołudnie, 16 grudnia w Roczynach, 
jak co roku, odbyła się wspólna, sołecka wigilia, której gośćmi były 
też władze Gminy Andrychów.

17 grudnia delegacja z Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Andrychów 
złożyła przedświąteczną wizytę burmistrzowi Tomaszowi Żakowi. 
Były życzenia, podziękowania oraz wspólne kolędowanie.             red.

Ludowy Zespół Pieśni i Tańca 
Andrychów kolęduje w magistracie

Tradycyjnie, jak co roku, członkowie stowarzyszenia „Światło – 
Nadzieja” spotkali się na przedświątecznym spotkaniu opłatko-
wym, które odbyło się 14 grudnia w siedzibie klubu przy ul. 1 Maja 
4. Było to 11. spotkanie opłatkowe.
- Spotkaliśmy się razem z władzami miasta. Było sporo osób z cze-
go jestem bardzo zadowolony – mówi nam Jan Jopek, prezes Sto-
warzyszenia „Światło-Nadzieja”. - Przychodzi dużo nowych osób 
potrzebujących pomocy, to też nas bardzo cieszy. Dobrze, że wła-
dze miasta dbają o to, byśmy mieli dofinansowanie – dodaje prezes 
Jopek. Obecnie tygodniowo z terapii w różnych grupach Stowarzy-
szenia „Światło-Nadzieja” korzysta około 80 osób.           red.

Spotkanie opłatkowe 
Stowarzyszenia „Światło-Nadzieja”

18 grudnia o godz. 9:00 na antenie Radia Andry-
chów ogłosiliśmy zwycięzców Konkursu „Wygraj 
świąteczne zakupy z WIZANem”. Gratulujemy Pa-
niom: Stanisławie, Jadwidze i Danucie.
Wszystkim uczestnikom Konkursu dziękujemy za 
udział i zapraszamy do zabawy w kolejnych kon-
kursach. 

Red.

Konkurs rozstrzygnięty
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To tam odkrył swój muzyczny talent, którym raczył nauczycieli, 
kolegów i koleżanki, występując na wszelkiego rodzaju uroczy-

stościach, czy uczestnicząc w szkolnych konkursach muzycznych. 
Obecnie uczy się w Zespole Szkół Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej 
w Andrychowie. W listopadzie br. wziął udział w III Przeglądzie 
Pieśni Patriotycznych w Skomielnej Białej i zaskoczył wszystkich, 
ponieważ jako jedyny z uczestników, wykonał autorski utwór „Pol-
ska Walcząca” w rytmie hip hopu. 
 
NA: Zacznijmy od początku. Kiedy rozpoczęła się Twoja muzyczna 
podróż?
 
Kuba Kozłowski: Zaczęło się w szóstej klasie SP nr 4 w Andrycho-
wie. Jesienią moja klasa wraz z wychowawcą p. Rafałem Kada-
musem, którego serdecznie pozdrawiam, wzięła udział w rajdzie 
turystycznym, podczas którego, za namową kolegów, zaśpiewa-
łem utwór mojego ulubionego zespołu  South Blunt System. Po 
powrocie z rajdu, postanowiłem napisać coś swojego i zaśpiewać. 
Premiera odbyła się w „czwórce” na apelu, następnie śpiewałem na 
dyskotekach i konkursach szkolnych. 
 
NA: Dlaczego hip hop?
 
K.K.: Bo w moich żyłach płynie hiphopowa krew. W jednym utwo-
rze muzycznym można przekazać wiele informacji. Piszę teksty 
inspirowane moim życiem. Również takie, które niosą jakieś prze-
słanie, motywują, pocieszają, dodają siły na dalsze życie. Podkłady 
muzyczne uzyskuję od kolegi oraz z Internetu. Każdy utwór ma 
podane dokładne źródło, z którego skorzystałem. Piosenki nagry-
wam u kolegi w domu, który pomaga mi przy ich „obróbce”. 
 
NA: Jakie tytuły noszą Twoje utwory i gdzie można ich posłuchać?
 
K.K.: Dostępne na kanale YouTube są: „Na luzie”, „Gdzieś”, „Prze-
praszam”, „Akceptacja”. W swoich zbiorach mam jeszcze dziewięć 
utworów, które, mam nadzieję, niebawem będzie można posłu-
chać.
 
NA: Kto jest odbiorcą Twoich utworów?
 
K.K.: Współczesna młodzież. Nie ukrywam, że moi najbliżsi też lu-
bią słuchać moich piosenek. A są Oni w różnym wieku, czyli jest to 
muzyka dla każdego, kto tylko interesuje się hip hopem.
 
NA: Czy wiążesz swoją przyszłość z muzyką?
 
K.K.: Chciałbym, aby muzyka towarzyszyła w moim życiu. Jestem 
realistą i wiem, że w dzisiejszych czasach, trudno byłoby mi żyć 

tylko z samego hip hopu. Dlatego wybrałem szkołę zawodową, by 
mieć konkretny zawód. Mimo to,  muzyka zawsze będzie częścią 
mnie. 
 
NA: Jakie marzenia ma Kuba Kozłowski?
 
K.K.: Chciałbym nadal śpiewać. Móc dzielić się swoją muzyką z in-
nymi. Nie mam wygórowanych marzeń. Czymś wspaniałym było-
by dla mnie móc wystąpić przed andrychowską publicznością, na 
żywo. Tak, żeby mogli mnie usłyszeć mieszkańcy mojej miejscowo-
ści. Może Dni Andrychowa? Sam nie wiem.
 
NA: Życzymy, aby marzenia się spełniły. Abyś osiągnął w swoim 
życiu to, co dla Ciebie jest najważniejsze i  żeby nie zabrakło Ci sił 
do ciągłego rozwijania się. Pielęgnuj swój talent i dziel się nim z in-
nymi. Powodzenia.
 

Krzysztof Paczyński

Młody i utalentowany
Jakub Kozłowski jest niezwykle zdolnym nastolatkiem, który wyraża siebie za pomocą muzyki. W wykonywanych przez 
siebie utworach, lubi zaskakiwać słuchaczy. Na uwagę zasługuje fakt, iż teksty do piosenek pisze sam. Kuba jest absol-
wentem Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Andrychowie, gdzie stawiał swoje pierwsze „muzyczne kroki”. 
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KULTURA

Jury w składzie: Aneta Lachendro, Zbigniew Bury i Maciej Gwoź-
dziewicz, przyglądając się kilkugodzinnej pracy Uczestników, po-
stanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.

Kategoria I – dzieci w wieku 9-12 lat
I Miejsce – Karolina Nalborczyk – ZSS w Sułkowicach-Łęgu
I Miejsce – Magdalena Napora – Sp Nr 4 w Andrychowie
II Miejsce – Wiktoria Paszewska – ZSS w Sułkowicach-Łęgu
II Miejsce – Igor Fujawa – Sp Nr 4 w Andrychowie
II Miejsce – Oliwia Honkisz – ZSS w Roczynach
III Miejsce – Oliwia Nikliborc – Sp Nr 4 w Andrychowie
III Miejsce – Natalia Mieszczak – ZSS w Targanicach
III Miejsce – Karol Wocial – ZSS w Targanicach
 
Wyróżnienia:
Paulina Zielińska – zgłoszenie indywidualne
Alicja Oboza – ZSS w Inwałdzie
Anna Sordyl – ZSS w Inwałdzie
Zuzanna Bizoń – ZSS w Targanicach
Kacper Lachendro – WDK w Zagórniku
Piotr Małysiak – ZSS w Roczynach 

 
II Kategoria – młodzież w wieku 13-16 lat
I Miejsce – Natalia Stuglik – ZSS w Inwałdzie
II Miejsce – Julia Zielińska – ZSS w Roczynach 
III Miejsce – Mateusz Rokowski – ZSS w Targanicach
 
Wyróżnienia:
Julia Garzeł – ZSS w Inwałdzie
Nikola Wygoda – Sp Nr 4 w Andrychowie
 
Jury pragnie podziękować za zaangażowanie dzieci i młodzieży 
podczas wykonywania prac plastycznych, które zostały wykonane 
z wielką wyobraźnią, a także podkreślić wysoki poziom tegorocz-
nej edycji Konkursu. 
    Źródło: WDK w Inwałdzie. 

Wyniki 4. Konkursu Malarstwa i Rysunku w Inwałdzie
28 listopada w Wiejskim Domu Kultury W Inwałdzie odbył się IV Kon-
kurs Malarstwa i Rysunku „Plamą i Kreską – Szukamy Teatru”. W impre-
zie udział wzięły 32 osoby w wieku szkolnym i gimnazjalnym. 

W piątek, 7 grudnia restauracja Sami Swoi wypełniła się go-
śćmi. Pod nieobecność prezesa  Wiesława Ogórka, honory 

domu pełnili wiceprezes Grażyna Kidoń oraz Zbigniew Przybyło-
wicz, który prezesował Chałupie przez 30 lat (1978-2008). – Cie-
szę się, że jesteście. Cieszę się, że Koło trwa. Cieszę się, że wciąż 
wędrujecie – powiedział witając gości, podkreślając przy tym istotę 
fenomenu „Chałupy”. Nie tylko wiek stanowi o tym fenomenie, ale 
także mnóstwo nagród i wyróżnień przyznanych Kołu za rozmaite 
formy działalności propagujących nie tylko turystykę, ale i kulturę. 
Do wyróżnień, które Z. Przybyłowicz uznał za najcenniejsze, na-
leży tytuł „Zasłużonego dla Gminy Andrychów”, przyznany „Cha-
łupie” przez Radę Miejską. Pierwszy prezes, Józef Zieliński osiadł 
na stałe na Śląsku, ale nie mógł być nieobecny na jubileuszu Koła, 
które powoływał do życia. Urodzinowe życzenia składali Jubilato-
wi przedstawiciel Zarządu ASM, Zarządu Oddziału PTTK „Ziemia 
Wadowicka”, jak również przedstawiciel władz miasta. „Życzę so-
bie, by na szlaku, czy w schronisku trafić tylko na ludzi takich jak 
Wy” – napisał w Liście Gratulacyjnym burmistrz Tomasz Żak. 
Oczywiście, że oprócz życzeń i prezentów były tańce, hulanki, swa-

wole… Nie mogło być inaczej, gdyż rej wodziła kapela góralska. 
Niemniej, najbardziej niezwykły jubileuszowy akcent stanowił po-
nad półgodzinny „historyczny” film wyjaśniający, dlaczego Osie-
dlowe Koło PTTK „Chałupa” jest ewenementem, dlaczego trwa 
i trwać będzie. Wskazuje na to stale wzrastająca ilość członków 
(obecnie ponad 180 osób), bogata oferta imprez oraz to, że listy na 
wycieczki zapełniają się w mgnieniu oka. 
W imieniu naszej Redakcji i my składamy „Chałupie” życzenia – 
NIEUSTAJĄCEGO ZAPAŁU!             JJ

45 lat z PTTK „Chałupą”
 W „Mikołajki” – 6 grudnia 1973 roku – przy Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiązało się Osiedlowe Koło 
PTTK nr 11. Wiele lat później ochrzczono go „Chałupą” i z tą nazwą pozostaje do dziś. Systematycznie, co pięć lat, 
członkowie Koła, jego przyjaciele i sympatycy spotykają się, by celebrować kolejne urodziny, tym razem – 45-te.
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Zwycięzcy zostali wyłonieni w trakcie prze-
słuchań, w których wzięło udział 114 recy-

tatorów reprezentujących 22 placówki kultu-
ralne i oświatowe z naszego regionu oraz wielu 
zgłoszeń indywidualnych. Nagrody wręczono 
w czterech kategoriach wiekowych:
 
KATEGORIA I – przedszkolaki i uczniowie 
klas „0”:
I miejsce: Amelia Stuglik z Przedszkola nr 1 
w Andrychowie 
II miejsce: Kinga Żabińska z Publicznego Para-
fialnego Przedszkola im. św. Jana Pawła II 
w Andrychowie
II miejsce: Matylda Kubas z Przedszkola przy 
ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie
III miejsce: Tomasz Górski z Przedszkola 
w Targanicach 
III miejsce: Franciszek Kliś z Publicznego Para-
fialnego Przedszkola im. św. Jana Pawła II 
w Andrychowie
III miejsce: Barbara Żydek z Sułkowic-Bolęciny 
(zgłoszenie indywidualne)
Wyróżnienia: 
1. Antonina Cibor z Przedszkola przy ZSS 
w Sułkowicach-Bolęcinie
2. Antonina Kołaczyk z Przedszkola nr 5 w An-
drychowie 
3. Marta Kasperkiewicz z Parafii Miłosierdzia 
Bożego w Sułkowicach-Łęgu
4. Anika Bizoń z Publicznej Szkoły Podstawo-
wej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół
Katolickich w Brzezince 
5. Hanna Wiktor z Sułkowic-Bolęciny (zgłosze-
nie indywidualne)
6. Nadia Rokowska z Przedszkola „Bajkowy 
Zakątek” w Sułkowicach-Łęgu 
7. Zofia Szemik z Parafii Miłosierdzia Bożego 
w Sułkowicach-Łęgu
8. Zofia Kapusta z Przedszkola „Bajkowy Zaką-
tek” w Sułkowicach-Łęgu 
9. Julita Ludwikowska z Przedszkola przy ZSS 
w Sułkowicach-Bolęcininie 
10. Aleksandra Drąg z Przedszkola nr 3 w An-
drychowie
Ponadto w każdej kategorii wiekowej ksiądz 
Mirosław Włoch – Proboszcz Parafii pod we-
zwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii 
Panny w Targanicach ufundował nagrody 
specjalne. W tej kategorii zdobyła ją Milena 
Żydek z Sułkowic-Bolęciny (zgłoszenie indy-
widualne). Nagrodę dla najmłodszego uczest-

nika Konkursu otrzymała Magdalena Kensiak 
z Parafii pw Nawiedzenia Najświętszej Marii 
Panny w Targanicach.
 
KATEGORIA II – uczniowie klas I-III szko-
ły podstawowej: 
I miejsce: Lena Weiss ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Andrychowie
I miejsce: Weronika Smaza z Wiejskiego Domu 
Kultury w Targanicach 
II miejsce: Piotr Kasperkiewicz z Zespołu Szkół 
Samorządowych w Sułkowicach-Łęgu
II miejsce: Łukasz Bajak z Publicznej Szkoły 
Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 
Katolickich w Brzezince
III miejsce: Karolina Wawrzeszkiewicz z Wiej-
skiego Domu Kultury w Targanicach
III miejsce: Lena Bizoń z Wiejskiego Domu 
Kultury w Targanicach
Wyróżnienia: 
1. Szymon Bizoń z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Kato-
lickich w Brzezince
2. Szymon Kołodziejczyk z Zespołu Szkół Sa-
morządowych w Inwałdzie
3. Kacper Lurka z Zespołu Szkół Samorządo-
wych w Sułkowicach-Łęgu
4. Dominik Zadora ze Szkoły Podstawowej nr 
2 w Andrychowie
5. Aleksandra Górska z Wiejskiego Domu Kul-
tury w Targanicach 

6. Weronika Wojewodzic z Zespołu Szkół Sa-
morządowych w Targanicach
7. Paulina Szewczyk z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Ka-
tolickich w Brzezince
W tej kategorii nagrodę Księdza Proboszcza 
zdobyła Emilia Cygoń z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Ka-
tolickich w Brzezince.  
 
KATEGORIA III – uczniowie klas IV-VI 
szkoły podstawowej: 
I miejsce: Kaja Homel z Zespołu Szkół Samo-
rządowych w Targanicach
I miejsce: Magdalena Kożuch z Publicznej 
Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia
Przyjaciół Szkół Katolickich w Brzezince 
II miejsce: Kornelia Fujawa z Parafii św. Stani-
sława w Andrychowie 
II miejsce: Martyna Wawak z Publicznej Szkoły 
Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 
Katolickich w Brzezince
III miejsce: Karol Cibor z Zespołu Szkół Samo-
rządowych w Sułkowicach-Bolęcinie
III miejsce: Antoni Małysa ze Szkoły Podstawo-
wej nr 4 w Andrychowie
III miejsce: Karolina Jakubiec z Zespołu Szkół 
Samorządowych w Targanicach
Wyróżnienia: 
1. Szymon Toka ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Andrychowie

XXVI edycja kultowego konkursu recytatorskiego
9 grudnia w Wiejskim Domu Kultury w Targanicach odbył się finał XXVI Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej im. 
Jana Fujawy. Wypełniona po brzegi sala zgromadziła ponad sto osób. Imprezę rozpoczął występ w wykonaniu Studia 
Teatralnego STAN WYJĄTKOWY. Aktorzy zaprezentowali spektakl w Ramach Objazdowego Festiwalu Teatralnego Dilet-
tante „Więcej niż cały świat” na podstawie tekstu P. Dorin. Kolejno nadszedł czas na Koncert Laureatów.
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2. Krystian Bury z Wiejskiego Domu Kultury w Tar-
ganicach
3. Alicja Kasperkiewicz z Parafii Miłosierdzia Boże-
go w Sułkowicach-Łęgu
4. Weronika Kapusta z Zespołu Szkół Samorządo-
wych w Sułkowicach-Łęgu 
5. Gabriela Kasperek z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich 
w Brzezince
6. Natalie Rup z Zespołu Szkół Samorządowych 
w Sułkowicach-Bolęcinie 
7. Patrycja Chmiel z Zespołu Szkół Samorządowych 
w Sułkowicach-Bolęcinie 
8. Anna Łysoń z Wiejskiego Domu Kultury w Tar-
ganicach
9. Zofia Oczkowska z Zespołu Szkół Samorządo-
wych w Targanicach
10. Nicoletta Kaczor z Wadowickiego Centrum Kul-
tury
W tej kategorii nagrodę Księdza Proboszcza zdo-
była Kornelia Targosz ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Andrychowie.
 
KATEGORIA IV – uczniowie kl. VII i VIII szko-
ły podstawowej oraz III kl. gimnazjum
I miejsce: Weronika Pietrusa z Zespołu Szkół Samo-
rządowych w Targanicach
II miejsce: Elżbieta Walczak z Targanic (zgłoszenie 
indywidualne) 
III miejsce: Ewa Mrzygłód z Zespołu Szkół Samo-
rządowych w Targanicach
 
Wyróżnienia: 
1. Maja Policha z Publicznej Szkoły Podstawo-
wej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich 
w Brzezince
2. Miłosz Rajda z Zespołu Szkół Samorządowych 
w Sułkowicach-Łęgu
3. Tymoteusz Sabat z Zespołu Szkół Samorządo-
wych w Sułkowicach-Bolęcinie
W kat. IV nagrodę ufundowaną przez Księdza Pro-
boszcza z Targanic otrzymała Adrianna Rudy z Ze-
społu Szkół Samorządowych w Roczynach.

Główną nagrodę Konkursu, nagrodę Grand 
Prix, ufundowaną przez Rodzinę Pana Jana 
Fujawy otrzymała Zofia Górny ze Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Andrychowie. 
 
Jury pragnie wyrazić swój podziw dla pasji recyta-
torskiej uczestników konkursu. Występy artystycz-
ne były pełne emocji i dostarczyły odbiorcom wielu 
wzruszeń, szczerego śmiechu i poważnej zadumy.
Sponsorami nagród byli: Rada Rodziców ZSS Tar-
ganice, OSP Targanice, LKS Halniak Targanice, ro-
dzina Jana Fujawy, Andrzej Powroźnik, Jadwiga 
i Paweł Bajak, Anna i Grzegorz Jaworscy, Kocierz 
Hotel&Spa oraz Piwnica Rycerska w Kętach, ksiądz 
Mirosław Włoch, Adam Kowalczyk, Urząd Miejski 
w Andrychowie.

Źródło: WDK w Targanicach

Od 15 lat co 
roku w Targa-
nicach przed 
Świętami Boże-
go Narodzenia, 
słychać polskie 
kolędy i pasto-
rałki, niemiecką 
Stille Nacht, an-
gielskie Merry 
Christmas i wiele 
innych piosenek 
ś w i ą t e c z n y c h 
w wykonaniu 
dzieci i młodzieży 
z gminy Andry-
chów.
To okazja do corocznego spotkania w radosnej atmosferze. Na zaproszenie organizato-
rów (ZSS Targanice) odpowiadają niemal wszystkie pobliskie szkoły. Przegląd cieszy się 
również udziałem przedszkolaków. Uczestnicy zaskakują pięknym śpiewem oraz pomy-
słowością wykonania utworów. W czasie przerw pomiędzy występami opiekunowie pielę-
gnują piękny zwyczaj kolędowania angażując dzieci i młodzież do śpiewania tradycyjnych 
polskich kolęd. Na zakończenie przeglądu dzieci i młodzież otrzymują dyplomy i drobne 
upominki. Choć nie jest to konkurs, zostają przyznane miejsca i wyróżnienia.

W tym roku w kategorii przedszkola i 1-3 szkoły podstawowej wyróżniono:
I miejsce – solistka ze SP w Targanicach, Daria Ścibik, kl 1, „Let it snow”
I miejsce – zespół z SP z Sułkowic-Łęgu, „Oto o północy”
II miejsce – Przedszkole nr 3 w Andrychowie, „Przylecieli Aniołkowie” i „A Christmas Lul-
laby”
II miejsce – solistka z Inwałdu Agatka Noga, „Jolly Old Saint Nicholaus” i „Święta to czas 
niespodzianek”
III miejsce – Przedszkole Publiczne w Sułkowicach-Łęgu, „Skrzypi wóz” i „Deck the Halls”
III miejsce – zespół z klasy II z SP 5 w Andrychowie, „Santa Claus is Coming to Town” 
i „Skrzypi wóz”
Wyróżnienia: Oddział przedszkolny w Targanicach, „Największy Gazda, klasa I a z SP Tar-
ganice, „Aniołek najładniejszy”, klasa II a i b z SP w Targanicach „Przybieżeli do Betlejem” .
 
Kategoria klasy 4 – 8 i gimnazjum
I miejsce – zespół z gimnazjum w Roczynach, „White Christmas” i „Prowadź gwiazdo”
I miejsce – duet Maja i Szymon z SP w Roczynach, „Kiedy już siwy stary rok”
II miejsce – duet Natalia i Marlena z SP w Targanicach, „Pastorałka od serca do ucha”
II miejsce – solistka Klaudia Gurdek z SP w Targanicach, „Feliz Navidad”
III miejsce – zespół z Sułkowic-Bolęciny, „Uciekali”
III miejsce – solistka Natalia Stuglik z Inwałdu, „Święta w nas”.
Wyróżnienia:
Zespół z Sułkowic-Bolęciny, „Stille Nacht”,
duet z Targanic – Zuzia i Julka, „Merry Christmas everyone”,
zespół z SP 2 w Andrychowie, „Die Schneeflockenkonigin”,
zespoł z SP w Roczynach, „Silent Night” i „Skrzypi wóz”,
zespół z Sułkowic-Łęgu, „We need a Little Christmas” i „Pierwsza gwiazdka”
oraz SP 3 w Andrychowie, „Last Christmas”.

Organizatorzy serdecznie dziękują Radzie Rodziców przy ZSS w Targanicach oraz innym 
sponsorom i składają życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2019.

Źródło: ZSS w Targanicach 

Kolędy europejskie 
w Targanicach
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Początki nie były łatwe, opóźnienia 
i trudności wynikały z urzędowych 

procedur, niestety, osoby zaangażowane 
w utworzenie klubu spotkały się z lekcewa-
żącym podejściem do ich problemu. Kło-
poty były również z pozyskaniem środków 
finansowych na terapie dla uzależnionych 
i współuzależnionych. Inicjatorzy nie dali 
za wygraną i wytrwałe przezwyciężali pię-
trzące się kłopoty. Na szczęście znalazły się 
osoby, przychylne tego rodzaju działaniom. 
Pomógł ówczesny naczelnik miasta i gminy 
oraz dyrektorka biblioteki miejskiej, która 
udostępniła pomieszczenia na spotkania. 
Pierwsze spotkanie klubu abstynenta „Wa-
tra” odbyło się 25 maja 1987 roku o godzi-
nie 16:00 w podziemiach andrychowskiej 
biblioteki. Właśnie to miejsce było siedzi-
bą klubu przez pierwszy rok jego istnienia. 
W roku 1988 nowym miejscem spotkań 
stała się kawiarnia „Pod Basztą”. Rok 1992 
przyniósł kolejne zmiany dla klubu. Siedziba 
„Watry” została przeniesiona do budynku 
Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Batore-
go w miejsce dawnego żłobka. Wtedy też klub 
objął pomocą nie tylko trzeźwiejących alko-
holików, ale i ich rodziny – osoby dotknięte 
współuzależnieniem, w tym także dzieci. 
W tym czasie „Watra” stała się dostępna 
przez pięć dni w tygodniu od godziny 10 
do 21. Ważny w historii klubu jest też rok 
1993. W listopadzie w bielskim sądzie wo-
jewódzkim zostało zarejestrowane Andry-
chowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub 
Abstynenta „Watra”, uzyskując osobowość 
prawną. Kolejną datą w historii „Watry” 
był dzień 27 kwietnia 1995 roku. To wła-
śnie wtedy klubowicze przenieśli się na 
ulicę Metalowców 10, adoptując dla swoich 
potrzeb pomieszczenie dawnego żłobka 
miejskiego. Pod tym adresem można spo-
tkać ich do dzisiaj. Od 17 maja 2004 roku 
stowarzyszenie funkcjonuje pod nazwą An-
drychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości – 
Klub Integracji Społecznej „Watra”.
11 listopada 2017 r. w uznaniu zasług sto-
warzyszenia dla lokalnej społeczności na 
wniosek złożony 7 września 2017 r. przez 
grupę radnych Andrychowskiemu Stowa-
rzyszeniu Trzeźwości – Klubu Integracji 

Społecznej „Watra” z siedzibą w Andrycho-
wie, ul. Metalowców 10. nadano medal „ZA-
SŁUŻONY DLA GMINY ANDRYCHÓW”
30 lat to ogromny szmat czasu. Pomiesz-
czenia, które zajmuje obecne ASTKIS „Wa-
tra” widziały wiele... zbyt wiele... Przez lata 
wypełniły się niepewnością, bezsilnością, 
żalem, ale i nadzieją, że jeśli innym się uda-
ło, to warto spróbować powalczyć o własne 
życie, o los swoich najbliższych! Wiele lat 
przekonywał o tym były Prezes – Bogusław 
Niewiadomski. Obecnie robi to nowa Pani 
Prezes – Jolanta Kosek. Wraz z terapeuta-
mi pomagają każdej pojawiającej się w „Wa-
trze” osobie zmierzyć się z samym sobą. Po-
magają... bo tą jedyną swego rodzaju walkę 
każdy z przybywających do „Watry” musi 
stoczyć sam...  
Ten rok był dla „Watry” szczególnie do-
bry. W Andrychowskim Stowarzyszeniu 
Trzeźwości – Klubie Integracji Społecznej 
„Watra” same nowości. Odnowione pięknie 
pomieszczenia, nowe grupy terapeutyczne, 
nowy wystrój. Wszystko dzięki sponsorom, 
którzy na trzydziestolecie „Watry” pomogli 
finansowo. Całodobowa Stacja Paliw inż. 
Wit Ziółkowski, Ośrodek Konferencyjno-
-Wypoczynkowy Kocierz Hotel&Spa Stani-
sław Sordyl, Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Urząd Miejski – na nich zawsze mogliśmy 
i możemy liczyć – dziękuje Jolanta Kosek – 
obecny prezes „Watry”.  
Swoją funkcję pełni od 1 lipca 2017. 24 lata 
w „Watrze”! Nowa Pani Prezes zapowiada 
dalszą modernizację grup terapeutycznych 
poprzez nowe formy integracji i inne formy 
terapii, nie tylko obozy terapeutyczne, ale 

też wyjazdy integracyjne. 
Stowarzyszenie liczy obecnie 80 członków. 
Stan nieznacznie się zmienia. Jedni przy-
chodzą, inni odchodzą. W chwili obecnej 
przeważają Panie. Dla osób współuzależ-
nionych działają obecnie 4 grupy terapeu-
tyczne, 3 grupy prowadzone są dla osób 
uzależnionych. 
Czuję, że zaczyna się nowy czas dla „Wa-
try”. Praca z kobietami współuzależniony-
mi jest bardzo wdzięczna, bo ją widać. To 
są ogromne zmiany! Przychodzą do nas 
w takim stanie, że często kroi się serce. Po 
terapii zmiany na plus są olbrzymie! Z na-
szą pomocą i ich ciężką pracą są w stanie 
rozpocząć nowe życie. 
Problem osób współuzależnionych często 
był „zamiatany pod dywan”. Społeczeństwo 
nie dostrzegało tego, jak dużym problemem 
jest współuzależnienie. W tej chwili coraz 
głośniej mówi się o tych problemach. Osoby 
współuzależnione zapraszają znajome, któ-
re również borykają się z tym problemem 
i chcą zrobić coś ze swoim życiem. 
Przychodzi do nas bardzo dużo osób 
współuzależnionych. Wielką zaletą klubu 
jest rodzinna atmosfera, świadczyć mogą 
o tym wypowiedzi członków stowarzysze-
nia, którzy nazywają „Watrę” swoim dru-
gim domem. Na uznanie zasługuje także 
baza lokalowa placówki, o pomieszczenia 
stowarzyszenia dbają wspólnie klubowicze 
i robią to z wielką chęcią i zaangażowa-
niem. Osiągnięć „Watry”  nie może policzyć 
żadna statystyka. Przez jej siedziby prze-
winęły się setki ludzi. Ilu nie pije na dzień 
dzisiejszy nie wiadomo, ale wszyscy dobrze 

Watrowska Wigilia z marzeniami na bańkach

 Pomysłodawcą utworzenia klubu była terapeutka z bulowickiego oddziału leczenia alkoholików zainspirowana przez 
swoich pacjentów. Czterech alkoholików, po zakończeniu leczenia na oddziale, chciało stworzyć miejsce sprzyjające 
wytrwaniu przez nich w trzeźwości. Terapeutka im w tym pomogła.
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wiemy że każdy trzeźwy alkoholik to trzeź-
wa rodzina, to dobry sąsiad, to również 
trzeźwy mieszkaniec Andrychowa. Jak 
wyjść z nałogu? Gdy zapytamy mieszkań-
ców Andrychowa, mających w swoim życiu 
tego rodzaju epizod wielokrotnie usłyszy-
my słowo – WATRA! Osoby uzależnione 
mogą korzystać z wielu rodzajów pomocy 
systemowej w naszym mieście. „Watra” 
coraz częściej staje się symbolem pomocy 
właśnie dla osób współuzależnionych.
Rozglądając się po sali widzicie piękne 
dziewczyny i fantastycznych facetów. Ci 
ludzie przyszli do nas bardzo trudną dro-
gą, niejednokrotnie na niej upadając, po to, 
żeby się podnieść i po raz kolejny zapukać 
do drzwi „Watry”. Dobrze wiedzieć że jest 
ktoś kto pomoże, wspiera dobrym słowem, 
dobrym gestem, watrowskim przytule-
niem. Osobom, którzy szczególnie pomogli 
Stowarzyszeniu wręczono statuetki anio-
łów. Radość którą dostałam od Was w tym 
roku była niesamowita. Wasze zaangażo-
wanie i pomoc zachwyciła mnie. Chciałam 
podziękować wszystkim którzy zaanga-
żowali się w nowy wystrój „Watry”, nie 
szczędzili swojego wolnego czasu – mówiła 
podczas spotkania wigilijnego nowa Pani 
Prezes. W spotkaniu wigilijnym uczestni-
czyli również zaproszeni goście: Burmistrz 
Tomasz Żak, dyrektor Biura Burmistrza 
Agnieszka Gierszewska, radny Rady Miej-
skiej Adam Kowalczyk, Wit Ziółkowski, 
Marta Kajzer (OPS w Andrychowie), pani 
Aneta reprezentująca Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Krakowie oraz kierownik Wy-
działu Turystyki, Sportu i Kultury Urzędu 
Miejskiego w Andrychowie Marcin Putyra.
Chyba nie ma innego miejsca, które łączy 
tak bardzo jak „Watra”, miejsca do którego 
zawsze można przyjść. Życzymy, aby be-
tlejemskie światło łączyło nie tylko przy 
wigilijnym stole, nie tylko w czas kiedy 
będą brzmiały kolędy, kiedy Cicha Noc na-
dejdzie, ale żeby łączyło cały rok w Waszych 
rodzinach, łączyło w byciu razem, w przy-
jaźni, w drodze ku lepszemu jutru – życzyła 
Izabella Ziółkowska oraz 1 Gromada Zu-
chowa „Brykające Tygryski” z Hufca ZHP 
Andrychów – przekazując Prezes „Watry” 
Betlejemskie Światełko Pokoju! 
Każdy członek „Watry” i zaproszeni goście 
podczas Watrowskiej Wigilii mogli napisać 
swoje życzenie na choinkowej bańce, którą 
potem zawieszono na wspólnym, pięknym 
drzewku. Oby wszystkie te marzenia się 
spełniły – życzy Ci Watro redakcja Nowin 
Andrychowskich! 

 JS

To nasz wielki wspólny suk-
ces, ogromna radość i satys-
fakcja – cieszą się uczniowie, 
dyrekcja i pracownicy nie-
wielkiej szkoły położonej 
w malowniczym rejonie na-
szego powiatu. 
W konkursie udział wzięło 
ponad 600 szkół podstawo-
wych z całej Polski. Nagrody  
przyznano dla 60. placówek 
wybranych w drodze głoso-
wania internautów oraz 40. 
nagrodzonych dodatkowo 
przez komisję konkursową. 
Nasza droga do zwycięstwa 
rozpoczęła się 19 listopada 
po przesłaniu konkursowe-
go filmiku. Mieliśmy wów-
czas 145. miejsce i, szczerze 
mówiąc, niewielkie nadzie-
je na nagrody. Prosiliśmy  
o głosowanie przyjaciół, 
znajomych i między innymi 
czytelników Nowin Andry-
chowskich. Nie spodziewa-
liśmy się takiego odzewu 
i wsparcia. Nasze głosy rosły lawinowo i w szybkim tempie przemieszczaliśmy się coraz 
wyżej w rankingu wszystkich uczestników konkursowych. Po kolei, ku uciesze nas wszyst-
kich, wyprzedzaliśmy duże szkoły z wielkomiejskich ośrodków i dość szybko znaleźliśmy 
się w najlepszej trójce. Największym jednak zaskoczeniem był fakt, że w połowie grudnia 
w końcówce akcji zdecydowanie wyprzedziliśmy nawet tych, jak nam się wówczas wyda-
wało, pewnych zwycięzców. Wynik był zaskakujący – 80147 głosów. Wiele emocji, szok, 
niedowierzanie, ogromna radość.
Wierzymy, że Państwa każde kliknięcie to nie była tylko zabawa, ale wyraz Waszego wspar-
cia i akceptacji dla działalności Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie. W takich 
kategoriach to odbieramy i tym większa jest nasza radość i satysfakcja. 
W ten sposób rok 2018 zakończył się dla nas bardzo optymistycznym akcentem. Liczymy 
na to, że obecny 2019 rok będzie również przychylny i pozytywnie zaskakujący. Jedno jest 
pewne – będziemy uczyć się grać w tenisa i za to Wam wszystkim serdecznie dziękujemy.

                    T.K.

Dziękujemy za rakiety
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaczynie uzyskał PIERWSZE MIEJSCE w ogólnopol-
skiej akcji promującej aktywność fizyczną “Dzieciaki do rakiet” i zdobył nagrodę – profe-
sjonalny sprzęt tenisowy do nauki dzieci oraz specjalne szkolenie dla nauczycieli wycho-
wania fizycznego prowadzone przez doświadczonych trenerów.

Jesteśmy dla państwa również na facebook’u 
Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie 

Czekamy na wasze wiadomości, 
zdjęcia, filmiki i komentarze 

dotyczące tego, co Wy widzicie w okolicy!
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Koncert prowadziła Justyna Kryjak, a do występu zostali zaprosze-
ni: Szymon Nikiel, Julia Bartnicka, Elżbieta Walczak oraz Justyna 

Klimek. Dodatkowo jurorzy zakwalifikowali wybrane osoby do Festi-
walu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2019”.
Prace plastyczne wyróżnionych osób prezentowane są na wystawie 
w holu teatralno-kinowym WCK i będzie je można oglądać do 31 stycz-
nia 2019 r. 
Festiwal Artystyczny „Talenty” jest prezentacją indywidualnych talen-
tów oraz formą wsparcia przy dalszym ich rozwoju. W drodze dwu-
stopniowych eliminacji: gminnych i powiatowych jurorzy wyłaniają 
autentyczne talenty wokalne, muzyczne, taneczne, teatralne, recyta-
torskie, plastyczne, literackie i fotograficzno-filmowe z powiatu wa-
dowickiego. Prezentacje oceniane są w czterech grupach wiekowych, 
a najlepsi z najlepszych nominowani do nagrody „Talent 2018”.

LAUREACI NAGRODY „TALENT 2018”
MUZYKA
III grupa wiekowa /klasy VII, VIII oraz III gimnazjum/
JULIA KOSEK z Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Stanisławiu 
Górnym
IV grupa wiekowa /szkoły średnie/
JAKUB KARASIŃSKI ze Szkoły Muzycznej Yamaha z Wadowic
JAKUB CINAL z Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie
WOKAL
I grupa wiekowa /klasy I-III/
WERONIKA PIECUCH z Gminnego Ośrodka Kultury w Wieprzu
II grupa wiekowa /klasy IV-VI/
SZYMON NIKIEL z Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach
III grupa wiekowa /klasy VII, VIII oraz III gimnazjum/
ELŻBIETA WALCZAK z Zespołu Szkół Samorządowych w Targanicach
IV grupa wiekowa /szkoły ponadgimnazjalne/
JUSTYNA KLIMEK z I Liceum Ogólnokształcącego w Wadowicach

Ponadto Jury zakwalifikowało do eliminacji wojewódzkich XXXII Ma-
łopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Mało-
polski 2019” następujące osoby: 
WERONIKA PIECUCH z Gminnego Ośrodka Kultury w Wieprzu 
z utworem pt. „Wiele do szczęścia”
SZYMON NIKIEL z Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach 
z utworem pt. „Małe rzeczy”
DANIEL NAJBOR ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wadowicach z utwo-
rem pt. „Niech pomyślą, że to ja”
JULIA BARTNICKA ze Szkoły Podstawowej w Wysokiej z utworem pt. 
„Riptide”
ELŻBIETA WALCZAK z Zespołu Szkół Samorządowych w Targanicach  
z utworem pt. „Rebeka”
JUSTYNA KLIMEK z I Liceum Ogólnokształcącego w Wadowicach 
z utworem pt. „Oświadcz się”
JULIA KOSEK z Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Stanisławiu 
Górnym z utworem pt. „Wariacje na temat Mozarta op.9”
JAKUB KARASIŃSKI ze Szkoły Muzycznej Yamaha z Wadowic z utwo-

rem pt. „Satch boogie”
JAKUB CINAL z Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie z utwo-
rem pt. „James Bond Theme/Hymnotize i Ex”
PLASTYKA
I grupa wiekowa /klasy I-III/ 
ZOFIA PASIERBEK z Pracowni Twórczej BĘ 202
II grupa wiekowa /klasy IV-VI szkoły podstawowej/
MARIA JURKA ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wadowicach
III grupa wiekowa /klasy VII, VIII oraz III gimnazjum/
DOMINIKA HOMBESCH ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wadowicach
LITERATURA
II grupa wiekowa /klasy IV-VI/
EMILIA WOŹNIAK z Zespołu Szkół Publicznych w Wieprzu
III grupa wiekowa /klasy VII, VIII oraz III gimnazjum/
AGNIESZKA GĘBALA z Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszowie z/s 
w Stroniu
TEATR
II grupa wiekowa /klasy IV-VI/
JOANNA HAŁAT ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Choczni
LENA BOK z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Wieprzu
III grupa wiekowa  /klasy VII, VIII oraz III gimnazjum/
NATALIA KŁAPUT ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Wadowicach
IV grupa wiekowa /szkoły średnie/
ALEKSANDER RUPIK z I Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie
RECYTACJA
I grupa wiekowa /klasy I-III/
ANTONINA WOŹNIAK z Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej 
na Kopcu
II grupa wiekowa /klasy IV-VI/
AMELIA MATUŁA z Wadowickiego Centrum Kultury
III grupa wiekowa /klasy VII, VIII oraz III gimnazjum/
JULIA KOSTKA ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Spytkowicach
IV grupa wiekowa /szkoły ponadgimnazjalne/
MAKSYMILIAN WICHER z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych 
w Kalwarii Zebrzydowskiej
TANIEC
I grupa wiekowa /klasy I-III/
MARLENA KWARTNIK ze studia tańca i fitness Finezz w Wadowicach
III Grupa wiekowa /klasy VII, VIII oraz III gimnazjum/
AMELIA BUCKA ze studia tańca i fitness Finezz w Wadowicach
IV grupa wiekowa /szkoły średnie/
KAROLINA HYDZIK z Wadowickiego Centrum Kultury
Ponadto Jury zakwalifikowało do eliminacji wojewódzkich XXXII Ma-
łopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Mało-
polski 2019”:
MARLENA KWARTNIK, AMANDA KOZINA, AMELIA BUCKA, JU-
LIA KRĘCIOCH, ZUZANNA ORLIK, OLIWIA KORZENIOWSKA, KA-
ROLINA HYDZIK.

Gratulujemy wszystkim laureatom!
                                                            Źródło: Wadowickie Centrum Kultury

Talenty 2018 rozdane
Podczas Koncertu Galowego, 9 grudnia 2018 r., poznaliśmy zwycięzców tegorocznej edycji festiwalu „Talenty” oraz usły-
szeliśmy wybranych najzdolniejszych laureatów konkursu z naszego powiatu. Jurorzy nominowali 68 osób do nagrody 
„Talent” w 7 kategoriach artystycznych i wiekowych. Najlepsi z najlepszych (łącznie 23 osoby) otrzymali bezcenną, ręcz-
nie wykonaną statuetkę „Talent 2018” ufundowaną przez Starostwo Powiatowe i Wadowickie Centrum Kultury. 
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Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Andrychowie zwraca 
się z uprzejmą prośbą do Miesz-
kańców Gm. Andrychów, którzy 
podjęli się selektywnej zbiórki po-
piołu, aby pojemnik przeznaczo-
ny na ten odpad był oznaczony 
napisem „POPIÓŁ” . W przeciw-
nym przypadku odpady te będą 
odbierane jako zmieszane odpa-
dy komunalne.

Z poważaniem 
ZGK Sp. z o.o. w Andrychowie

Informacja od ZGK

 15 grudnia nie kto inny, jak właśnie Święty Mikołaj postanowił 
odwiedzić dzieciaki z Fundacji „Promyczek”…
Z samego rana Podopieczni Fundacji wraz z rodzinami powi-
tali Świętego Mikołaja, który ku radości wszystkich maluchów, 
rozsiadł się w użyczonej przez Pana Dyrektora ZSS w Sułkowi-
cach-Łęgu, sali gimnastycznej i nie odszedł póki nie rozdał całej 
góry prezentów. A było ich sporo dzięki Pomocnikom Świętego 
Mikołaja! 

Dziękujemy Sponsorom:
Arion Office Sp. z o.o., 
Aksam Sp. z o.o., Sp.k., 
Biuro Nieruchomości Majdom, 
ENERGYLANDIA Rodzinny Park Rozrywki w Zatorze

Dyrekcji, Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom:
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Brzechwy we Fry-
drychowicach, 
z Przedszkola Integracyjnego „SKRZATY” we Frydrychowi-
cach, 
z Przedszkola Publicznego we Frydrychowicach, 
z Przedszkola Publicznego nr 2 w Czańcu, 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Władysława Broniew-
skiego w Przybracku, 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Michała Szczygła w Gie-
rałtowicach, 
z Przedszkola Publicznego w Gierałtowicach 
dzięki Wam radości i zabawy z prezentami świątecznymi nie 
było końca!

Dziękujemy również Portalowi Nowiny Andrychowskie i Radiu 
Andrychów oraz Portalowi Mam Newsa za wsparcie akcji zbiór-
ki prezentów organizowanej przez Panią Małgorzatę Szczur-
-Przewodniczącą Rady Rodziców Fundacji.
Dziękujemy Wolontariuszom!
Natalii Adamus i Dominice Nowak za całoroczne wspieranie 
terapeutów podczas zajęć grupowych, a Pani Renacie Bylicy 
i Uczniom z ZSS w Sułkowicach za wsparcie podczas Spotkania 
z Mikołajem.

Jesteście wspaniali! 

          Zarząd, Rodzice i Podopieczni Fundacji „Promyczek”

Odwiedziny Mikołaja
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Stowarzyszenie już po raz 6 otrzymało dotację i zrealizowało pro-
gram Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej 
w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciw-
działania wykluczeniu osób starszych. W ramach tegorocznego 
projektu pn. „Kreatywna jesień życia”, realizowanego w okresie od 
1.06.2018 r. do 30.11.2018 r., seniorzy mogli uczestniczyć w spe-
cjalnie dla nich zorganizowanych kursach i warsztatach.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym z budżetu Woje-
wództwa Małopolskiego.
Podczas realizacji programu jego uczestniczki mogły uczestniczyć w:
Kursach:
„Sztuczne kompozycje kwiatowe na różne okoliczności – wzory 
kwiatów obecnie i 50 lat temu”,
„Szydełkowanie”,
„Wyszywanie makatek ludowych”
„Wyszywanie gorsetów i bluzek do strojów krakowskich”.
Warsztatach:
„Wicie wieńca i stroików dożynkowych”
„Pyszna kuchnia mojej babci i pieczenie wiejskiego chleba”.
Ponadto beneficjenci zadania zostali zaproszeni do udziału w wy-
jeździe na dożynki wojewódzkie, w wyjeździe do teatru, w wyjeź-
dzie na Spływ Dunajcem oraz w leczniczym wyjeździe na baseny 
termalne. Jednocześnie Stowarzyszenie zorganizowało dla 150 
osób spotkanie integracyjne z okazji Światowego Dnia Seniora 
podczas którego mogli obejrzeć wystawę efektów kursów. Spotka-
nie podkreśliło szczególną wartość ludzi sędziwego wieku, stało się 
ich świętem, okazją do wyróżnienia i docenienia wartości Seniora.
Innym, bardzo istotnym punktem realizacji zadania, skierowanym 
do ludzi sędziwego wieku, były odwiedziny przez sprawniejsze 
seniorki osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych w ich 

domach. Począwszy od września 2018 roku, młodsze seniorki od-
wiedzały swoje podopieczne średnio raz w tygodniu. Częstotliwość 
spotkań ustalana była indywidualnie w zależności od potrzeb. Se-
niorki-wolontariuszki udzielały wsparcia i pomocy.
Stowarzyszenie cały czas podejmuje działania by aktywować go-
spodynie, odkrywać drzemiące w nich talenty i dzielić się swoją 
pasją i zainteresowaniami ze społeczeństwem. Program „Kreatyw-
na jesień Życia” to ciekawa oferta, z której skorzystało 65 bene-
ficjentów – 50 młodszych, sprawniejszych seniorek oraz 15 osób 
starszych, chorych i samotnych.
W ramach programu przeprowadzono kursy, których efekty zapre-
zentowano podczas wystawy w Miejskim Domu Kultury w trakcie 
Spotkania integracyjnego z okazji Dnia Seniora.
Zapraszamy do obejrzenia efektów na www.sgw.andrychow.pl

SGW w Andrychowie

Projekt KREATYWNA JESIEŃ ŻYCIA zrealizowany

Jednym z głównych zadań Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Andrychowie jest pomoc osobom starszym – se-
niorkom, działaczkom Kół Gospodyń Wiejskich, które ze względu na swój wiek nie mogą czynnie uczestniczyć w dzia-
łaniach KGW.

19 grudnia wychowankowie Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeu-
tycznej działającej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie 
wspólnie z wychowawcami już po raz 25 przygotowali Jasełka. Po-
dobnie jak w latach poprzednich, pracownicy OPS-u zaprosili swoich 
podopiecznych, ich rodziny oraz swoich przyjaciół i przedstawicieli 
lokalnego samorządu.
Wśród gości znaleźli się m.in. przewodniczący Rady Miejskiej w An-
drychowie Krzysztof Kubień, sekretarz gminy Grażyna Łoboda, dy-
rektor biura burmistrza  Agnieszka Gierszewska, dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej Elżbieta Prus, kierownik działu Profilaktyki Śro-
dowiskowej  Marta Kajzer. Obecny był także ksiądz prałat Stanisław Czernik, proboszcz parafii św. Macieja. 
- W imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, życzę Państwu zdrowych i wesołych Świąt, przeżyjmy je 
w spokojnej i rodzinnej atmosferze – mówiła dyrektor OPS Elżbieta Prus. - Mamy fantastycznie uzdolnione dzieci, które podsumowując 
rok pracy w świetlicy pięknie wyrażają swoje uczucia – mówił przewodniczący Krzysztof Kubień. Kilka słów przekazał także ks. proboszcz 
Stanisław Czernik – Pięknie, że mamy w naszym mieście takie miejsca, gdzie dzieci mogą popołudniowy czas spędzić razem. 
Po życzeniach i przełamaniu opłatka, zebrani goście przystąpili do wspólnej wigilii.              Red.

Jubileuszowe spotkanie wigilijne w Świetlicy
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Duże wsparcie ze strony państwa, lokalnych samorządów, in-
stytucji i sponsorów sprawia, że realizowane są nowe projekty 

i pomysły. Warto pamiętać, że wiele organizacji pozarządowych 
ma swoje korzenie i bogatą historię. Warto pamiętać o ludziach, 
którzy tworzyli podwaliny obecnych, działających prężnie organi-
zacji. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie pamię-
ta o seniorkach, które kiedyś działały w Stowarzyszeniu i Kołach 
Gospodyń Wiejskich.
Kiedyś pracowałyście dla nas wszystkich, teraz ze względu na wiek, 
chorobę lub inną sytuację nie jesteście już tak aktywne, ale wiecie 
dobrze jak wielka jest nasza wdzięczność dla Was – seniorek – roz-
poczęła spotkanie Prezes SGW Czesława Wojewodzic.
Zbliża się czas Świąt. Tym razem jednak część spotkania poświę-
cono historii i działalności Kół Gospodyń Wiejskich. Dlaczego? 9 
listopada 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę o Kołach Gospo-
dyń, która wprowadza rewolucje w pracy Kół, które przekształ-
cą się w Stowarzyszenia.  Plusem tego rodzaju działań jest to, że 
można założyć stowarzyszenie i starać się o środki finansowe na 
późniejsze działania, środki od sponsorów, organizacji, urzędów 
i innych źródeł, a minusem jest to, że Stowarzyszenie będzie mu-
siało prowadzić uproszczoną dokumentację księgową, której tak 
naprawdę teraz Koła Gospodyń nie muszą prowadzić. Prezes SGW 
obiecała dokładniej przyjrzeć się tej sprawie. W lutym lub marcu 
Stowarzyszenie będzie chciało zaprosić przedstawicielkę ARMiR 
aby przyjechała na spotkanie dla przedstawicielek KGW i przybli-
żyła tematykę przekształceń Kół Gospodyń Wiejskich w Stowarzy-
szenia.
Wchodzimy w piękny okres świąteczny. Na stołach pojawią się 
piękne dekoracje i potrawy. Przed nami Wigilia. Wiele z Pań będzie 
przygotowywać wigilię. Pamiętajmy, że najważniejsza przy stole 
jest rodzinna atmosfera. Znajdźmy w sobie siłę przebaczania. Od 
lat jednym ze zwyczajów wigilijnych jest wolne miejsce przy stole - 
miejsce przeznaczone dla osoby która odeszła, a z odejściem której 
nigdy się nie pogodziliśmy.
Pamiętajmy o tym podczas Wigilii. Pozostawmy takie – symboliczne 
miejsce, śpiewajmy kolędy, rozmawiajmy z dziećmi, odrzućmy tema-

ty związane z polityką – mówiła podczas spotkania Prezes SGW. 
Sponsorami spotkania byli: Gmina Andrychów poprzez program 
„Spotkajmy się razem”, Małopolska Spółdzielnia Handlowa Wizan –  
fundator koszy ze słodkościami dla występujących artystów, CKIW, 
Miejski Dom Kultury – piękny wystrój sali i nagłośnienie, Koło Go-
spodyń Wiejskich z Targanic Górnych, które obsługiwało gastrono-
micznie spotkanie oraz Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich, które 
sfinansowało częściowo koszty spotkania.
Przed Gospodyniami w pięknym, pełnym serca i talentu występie 
zaprezentowała się Wiktoria – obdarzona wyjątkowym, ponadcza-
sowym głosem! W świąteczny nastrój wprowadził wszystkich wy-
stęp chóru KGW z Sułkowic-Łęgu oraz Roczyn.
Na biesiadę zaproszenie przyjęli Burmistrz Tomasz Żak, Sekretarz 
Gminy Grażyna Łoboda, Prezes Małopolskiej Spółdzielni Handlowej 
Wizan Jerzy Chylewski, Przedstawicielka ABS Banku Spółdzielczego 
w Andrychowie Elżbieta Paluch.
Tradycyjnie co roku każde koło wskazało jedną z Gospodyń Senio-
rek, która została szczególnie uhonorowana. Każdej z nich wręczono 
pamiątkowy dyplom uznania, książkę „Ocalmy kłosy tradycji” oraz 
słodki upominek. Szczególnie uhonorowane zostały: KGW Andry-
chów: Maria Gurdek, KGW Brzezinka Dolna: Wawak Natalia, Go-
spodynie z Frydrychowic: Anna Szatan, KGW Głębowice: Wasztyl 
Helena, Gospodynie z Nidku: Władysława Rajda, KGW Roczyny: Ja-
nina Majewska, KGW Rzyki: Janina Młynarczyk, KGW Sułkowice-
-Bolęcina: Anna Buda, KGW Sułkowice-Łęg: Julia Nalborczyk, KGW 
Targanice Dolne: Krystyna Kolber, KGW Targanice: Zdzisława Jur-
czak, KGW Zagórnik: Zofia Łysoń, KGW Inwałd: Danuta Mydlarz.
W korytarzu MDK Gospodynie SGW zaprezentowały piękną wysta-
wę rękodzieła. Podczas spotkania nie zabrakło również dzielenia się 
opłatkiem i wielu szczerych, płynących prosto z serca życzeń!

JS

XVIII Przedświąteczna Biesiada seniorek i działaczek SGW

Pełna sala! Po raz 18 gospodynie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Andrychowie spotkały się na przedświątecz-
nej biesiadzie seniorek i działaczek SGW oraz Kół Gospodyń Wiejskich. Jak ten czas szybko biegnie! Zmienia się świat. 
Organizacje społeczne, stowarzyszenia, kluby i koła – powstają jak grzyby po deszczu. 
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Nasza historia rozpoczyna się 14 stycznia 1823 r. Wtedy to 
w Andrychowie przyszedł na świat syn chłopa Franciszka 

Wiercimaka i Katarzyny z Gluzińskich, córki Wojciecha. Chłopiec 
otrzymał na chrzcie imiona Franciszek Maciej Jan. Niewiele wia-
domo na temat jego pierwszych lat życia poza tym, że dość wcze-
śnie stracił ojca. Franciszek kształcił się w gimnazjum w Bochni, 
a jego dalszą naukę przerwały wydarzenia polityczne, w które 
zdecydował się zaangażować. W latach 1846 – 1848 uczestniczył 
w walkach na terenie Galicji i na Węgrzech, za co – według ro-
dzinnego przekazu – osadzono go w twierdzy w Schlüsselburgu. 
W roku akademickim 1849/1850 Franciszek rozpoczął studia na 
Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego (wcześniej 
przez krótki okres studiował filozofię w Tarnowie), pobierając 
przy tym stypendium tzw. borkarne1. Między rokiem 1851 a 1852 
przez I semestr kontynuował naukę na Uniwersytecie w Wiedniu. 
W tym czasie przyjął też nazwisko panieńskie matki i odtąd znany 
był jako Franciszek Gluziński. Na Uniwersytet Jagielloński powró-
cił w roku akademickim 1852/1853, a rok później ukończył studia 
medyczne, uzyskując 29 lipca 1854 r. tytuł doktora medycyny.
Świeżo upieczony lekarz ze względu na swoją działalność w okresie 
młodzieńczym zdecydował się opuścić Galicję i osiąść w Królestwie 
Polskim. Po uzyskaniu potwierdzenia dyplomu od Rady Lekarskiej 
w Warszawie zamieszkał w miejscowości Sompolno na Pojezierzu 
Kujawskim (wówczas powiat kolski w guberni warszawskiej, dziś 
woj. wielkopolskie), z którą związany był przez większą część swo-
jego życia i w której cieszył się ogromnym autorytetem. Do Som-
polna przybył już ze swoją żoną, Walerią z domu Szarle (Charlais, 
Charolais), córką osiadłego w Polsce lekarza pochodzenia francu-
skiego (później lekarza wojsk austriackich), a także synem Wła-
dysławem Antonim. Wkrótce pojawiły się kolejne dzieci: Lesław, 
Zofia i Tadeusz.
W trakcie trwającej ponad 30 lat pracy w zawodzie lekarza dr Glu-
ziński służył pomocą okolicznym mieszkańcom, korespondował 
też z periodykami o tematyce medycznej. Szczególną uwagę trzeba 
jednak poświęcić jego działalności podczas powstania styczniowe-
go, w które zaangażowany był zarówno politycznie, jak i zawodowo. 
Dr Gluziński podczas powstania pełnił funkcję komisarza Rządu 
Narodowego na powiat kolski, pobierał też wyznaczony podatek 
narodowy. Przede wszystkim jednak niósł pomoc powstańcom, 
m. in. organizując wraz z żoną w swoim domu szpital, a także urzą-
dzając pogrzeby poległym w walkach. Działalność patriotyczną ro-
dziców wspominał po latach dr Władysław Antoni Gluziński (sam 
miał wówczas zaledwie kilka lat), zachowały się zatem opowieści 
o ubierającej się na czarno doktorowej, którą upominał komen-

1  Borkarne – fundusz dla ubogich studentów. Nazwa pochodzi od 
pierwszego fundatora stypendium, Stanisława Borka; zob. Śniadecki J., Żywot 
literacki Hugona Kołłątaja: z opisaniem Stanu Akademji Krakowskiej, w jakim 
się znajdowała przed rokiem reformy 1780, Wilno 1814.

dant stacjonującej tam roty, czy też o pojawiających się w domu 
państwa Gluzińskich rannych powstańcach, przywożonych pod 
osłoną nocy. „(…) Robił się coraz większy rwetes, – ojciec coraz 
rzadziej w domu, matka często zapłakana, zajmowała się chorą p. 
Słupską (żona miejscowego ziemianina, który sformował oddział 
powstańczy – przyp. red.), domem, nami, a zwłaszcza rannymi, 
których coraz więcej przybywało i którzy się mieścili w dwóch po-
kojach na poddaszu”.
O współpracy z dr. Franciszkiem Gluzińskim podczas powsta-
nia styczniowego wspominał również dr Władysław Stankiewicz 

Historia rodziny Gluzińskich cz. I
Wśród uznanych lekarzy wywodzących się z Ziemi Andrychowskiej znajdziemy tak wybitne osobistości, jak np. dr 
Ignacy Fijałkowski, czy dr Artur Feliks. Mało kto w Andrychowie pamięta dziś natomiast o dr. Franciszku Gluzińskim, 
który opuścił nasze miasto będąc jeszcze w wieku młodzieńczym. Choć los związał dr. Gluzińskiego z zupełnie inną 
częścią Polski, warto przypomnieć jego historię, gdyż zarówno on sam, jak i jego potomkowie, ogromnie zasłużyli się 
dla rozwoju polskiej medycyny.

Portret Franciszka Gluzińskiego w: Białokur F., Doktor medycyny 
Franciszek Gluziński komisarz Rządu Narodowego na powiat kol-
ski, Warszawa 1927. Zbiory Biblioteki Narodowej, sygn. 550.722



39NOWINYNr 1 (337) - styczeń 2019

www.radioandrychow.pl

Juliusz Kossak, Bitwa pod Ignacewem 1863, przed 1893 r., zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie.

(1837 – 1929), autor m. in. pierwszej 
instrukcji dla lekarzy polowych. Obaj ra-
towali rannych po krwawej bitwie pod 
Ignacewem, która rozegrała się niedaleko 
Sompolna: „Po porozumieniu się z D-rem 
Gluzińskim, wyjechaliśmy 8 maja (1863 r. 
– przyp. red.) rano w kierunku Lubstowa, 
mając zamiar dostać się stamtąd do obozu 
Taczanowskiego2. Przybywszy tam około 
11 rano dowiedzieliśmy się  od właściciela 
majątku Albina Słubickiego, że cała okoli-
ca przepełniona wojskiem nieprzyjaciel-
skiem i że co chwila spodziewać się można 
bitwy. Jakoż niedługo potem rozpoczęła 
się strzelanina coraz mocniejsza, a  wślad 
za tem przywożenie rannych. Co do mnie, 
zabrałem się niezwłocznie do opatrunku 
rannych i wykonania niezbędnych operacji. 

2  Edmund Taczanowski – naczelnik wo-
jenny województwa kaliskiego podczas powstania 
styczniowego od końca maja do 14 września 1863 r.

Salą operacyjną była izba w gorzelni lub-
stowskiej, a pomocnikami – Dr Gluziński 
i bardzo niewprawny felczer”. W bitwie pod 
Ignacewem zginęło blisko 160 powstań-
ców. 
Opisywana działalność dr. Gluzińskiego 
z pewnością była źle widziana przez Ro-
sjan, którzy w trakcie powstania brali od-
wet na lekarzach leczących powstańców, 
ale też niejednokrotnie na całych miejsco-
wościach, które udzielały im schronienia. 
Być może fakt, że dr Gluziński cieszył się 
ogromnym szacunkiem miejscowej opinii 
publicznej sprawił, że mimo aktywnego za-
angażowania się w działania powstańców, 
jego rodziny nie spotkały represje. O powa-
żaniu jakim cieszył się doktor Franciszek 
świadczy też z pewnością fakt zorganizo-
wania w 1880 r. w Sompolnie jubileuszu 
z okazji 25-lecia jego pracy zawodowej 
i społecznej.

Choć losy dzieci państwa Gluzińskich będą 
przedmiotem osobnego artykułu, warto 
w tym momencie nadmienić, że tradycje 
lekarskie w rodzinie kontynuowali dwaj 
synowie Franciszka i Walerii: Władysław 
Antoni i Lesław. Trzeci z synów, Tadeusz, 
obrał karierę prawniczą. Co do córki dokto-
rostwa Gluzińskich, Zofii, została ona żoną 
dr. Władysława Węgrzynowskiego. 
W 1892 r. dr Franciszek Gluziński opu-
ścił Sompolno i przeniósł się do najstar-
szego syna, który pracował najpierw na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 
a w 1897 r. objął Katedrę Chorób We-
wnętrznych na Uniwersytecie we Lwowie. 
Tam też dr Gluziński spędził ostatnie lata 
swojego życia. Zmarł 22 maja 1899 r. we 
Lwowie, pochowany został na Cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie.

Daria Rusin
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Białokur F., Doktor medycyny Franciszek Gluziński komisarz Rządu Narodowego na powiat kolski, Warszawa 1927.
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Kucharz E. J., Władysław Antoni Gluziński (1856-1935). Zarys biografii, Katowice 2006.
Szarejko P., Słownik lekarzy polskich XIX wieku, t. I, Warszawa 1991, s. 207.
Szumowski W., Gluziński Franciszek Maciej Jan, PSB, t. 8, Warszawa-Kraków, 1959-1960, s. 86.
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Przede wszystkim sam 
życiorys człowieka, któ-
ry niegodziwości stali-
nizmu doznał dwa razy, 
najpierw w młodości 
w wojennym Lwowie 
i znów w powojennej 
Polsce, pozwolił zrozu-
mieć powód, dla którego 
Z. Herbert był pesymi-
stą, a przede wszystkim 
zaciekłym antykomuni-
stą. Niestety tę głęboką 
niechęć poeta rozszerzył 
także na Okrągły Stół, oraz wydarzenie po wyborach 1989 r.
Wykładowczyni poinformowała, że Z. Herbert był pięciokrotnie 
proponowany do literackiej nagrody Nobla, lecz zrządzeniem losu 
nigdy jej nie otrzymał. A jego wiersze, chociażby te, które zacyto-

wała K. Płonka były naprawdę znakomite. Sprzeciwiały się okru-
cieństwu wojny, totalitaryzmowi, bezmyślności i broniły – jak na-
pisano w tytule – wolności i godności człowieka.
Był także Zbigniew Herbert mistrzem metafory. Przykładem tego 
może być – cytowany na wykładzie – wiersz pochodzący z 1957 r.: 
„Przedmioty martwe są zawsze w porządku i nic im, niestety, nie moż-
na zarzucić. 
Nie udało mi się nigdy zauważyć krzesła, które przestępuje z nogi na 
nogę, ani łóżka, które staje dęba. 
Także stoły, nawet kiedy są zmęczone, nie odważą się przyklęknąć. 
Podejrzewam, że przedmioty robią to ze względów wychowawczych, 
aby wciąż nam wypominać naszą niestałość.” 
Chyba wszyscy słuchacze, a już na pewno ja, wyszli z wykładu 
z przekonaniem, że – cytując Gombrowicza – Zbigniew  Herbert 
„wielkim poetą był”.

Andrzej Fryś

O Herbercie na UTW
Krystyna Korbut-Płonka, polonistka i honorowa członkini stowarzy-
szenia UTW w Andrychowie, wygłosiła 13 grudnia wykład zatytu-
łowany: „Zbigniew Herbert – bezkompromisowy  strażnik wolności 
i godności człowieka”. O Zbigniewie Herbercie (1924-1998) słyszał 
chyba każdy, ale dopiero wysłuchanie erudycyjnego wykładu po-
zwoliło dowiedzieć się więcej o koryfeuszu polskiej poezji. 

fot. A Jałosiński

Niedawno powstała Miejska Rada Seniorów pracuje nad opraco-
waniem strategii polityki senioralnej w gminie Andrychów na 
lata 2019-2024, zaś szczegółowe prace wykonuje Fundacja Kul-
tury Chrześcijańskiej „Znak” z Krakowa. Koordynatorem jednego 
z etapów prac nad strategią jest wykładowczyni z dnia 29 XI, na co 
dzień pracująca w Małopolskim Instytucie Kultury.
Na wstępie podano podstawowe definicje słów: strategia, cel 
i działanie, oraz przedstawiono różnice pomiędzy myśleniem stra- różnice pomiędzy myśleniem stra-e pomiędzy myśleniem stra-
tegicznym, a raczej bezproduktywnym myśleniem życzeniowym. 
Opisano proces tworzenia strategii, polegający na tym, że najpierw 
definiuje się stan obecny, określając jego silne i słabe strony (anali-
za SWOT). Następnie myślimy o tym, jak rzeczywistość na danym 
odcinku powinna wyglądać w przyszłości i precyzuje się konkretne 
cele, oraz metody dochodzenia do nich.
Na końcu wykładu podano szereg przykładów celów, jakie prawdo-
podobnie zostaną zawarte w andrychowskiej strategii. W tej części 
swoje propozycje podawali także obecni na sali. 

Andrzej Fryś

O myśleniu strategicznym
Na andrychowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku przyjęto za-
sadę, że w okresie obchodów 250-lecia nadania praw miejskich 
dla Andrychowa, jeden wykład w semestrze jest otwarty dla 
wszystkich obywateli i odbywa się w Miejskim Domu Kultury. Taki 
właśnie był wykład, który 29 listopada wygłosiła mgr Anna Mio-
dyńska, a tytuł jego brzmiał: „Długofalowe planowanie na rzecz 
jakości życia seniorów w Andrychowie”. 
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2 grudnia, w mroźne, zimowe południe dzieci i młodzież po raz 
szósty spotkała się na imprezie cyklicznej – ogólnopolskim turnie-
ju szachowym zorganizowanym przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
w Andrychowie oraz Radę Rodziców Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
w Andrychowie. 
Głównym celem turnieju jest popularyzacja sportu szachowego 
i promocja Andrychowa, ale szachy to również świetny sposób na 
wymianę doświadczeń młodych szachistów.  
Zawody co roku odbywają się w Miejskim Domu Kultury w An-
drychowie. W szranki stanęło 95 zawodników, głównie z Południa 
Polski, udowadniając, że mimo zalewu elektronicznych gier, apli-
kacji i konsol, a także świetnych gier – królewska gra ma się nadal 
całkiem dobrze!  
Zanim rozpoczęto turniej młodzież i dzieci pokazały, że szachy są 
dla nich prawdziwą pasją. Szachownice poszły w ruch! Jak co roku 
szczególnie cieszy fakt, że rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży 
czynnie pomagają swoim latoroślom – towarzysząc im w sporto-
wych zmaganiach.  
Rywalizacja, ale też chwile wytchnienia, rozmowy z nowymi przy-
jaciółmi, oderwanie się od codziennych obowiązków szkolnych 
sprzyja nawiązywaniu kolejnych znajomości. Dynamicznie zmie-
niająca się sytuacja na planszy, nieograniczona możliwość rozwoju 
wydarzeń podczas partii szachów narzuca uczestnikom koniecz-
ność niestandardowych rozwiązań, otwartości, przewidywania za-
miarów przeciwnika. To wszystko uczy cierpliwość i konsekwencji 
podejmowanych decyzji – królewska gra wciąż potwierdza, że ba-
wiąc - uczy! 
Jak w poprzednich latach sędzią głównym turnieju był Adam Ma-
dej. Towarzyszył mu sędzia pomocniczy Robert Ślęzak – opiekun 
grup szachowych Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

Uczestników turnieju powitała Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkol-
nej w Andrychowie Sylwia Kolber, której towarzyszyła Wicestaro-
sta Powiatu Wadowickiego, a jednocześnie Przewodnicząca Rady 
Rodziców Ogniska Pracy Pozaszkolnej Beata Smolec oraz Robert 
Ślęzak – opiekun grup szachowych Ogniska Pracy Pozaszkolnej.
 
Sponsorami turnieju były firmy PSS Społem oraz Przedsiębior-
stwo Pszczelarskie „ŁYSOŃ”.
 
Zawody rozgrywano w turnieju indywidualnym – systemem 
szwajcarskim – 7 rund po 15 minut na partię dla każdego zawod-
nika. Turniej rozegrano w 3 grupach wiekowych:
 
Grupa A (dziewczęta i chłopcy) - rocznik 1999 i młodsi - do lat 16
Grupa B (dziewczęta i chłopcy) - rocznik 2003 i młodsi - do lat 12
Grupa C (dziewczęta i chłopcy) - rocznik 2007 i młodsi - do lat 8
 
W turnieju przewidziano nagrody rzeczowe od miejsc I-VIII. Do-
datkowo każdy uczestnik otrzymał prezent od Mikołaja! Były pu-
chary, medale, nagrody dla najmłodszych uczestników turnieju 
i dużo dobrej zabawy! 
 
W turnieju obowiązywały przepisy kodeksu szachowego PZSZACH 
– kojarzenia komputerowe. W trakcie zawodów czynny był bufet, 
w którym podawano przepyszne placki upieczone przez przedsta-
wicieli Rady Rodziców. Środki zebrane podczas sprzedaży słod-
kości zasilą budżet Ogniska Pracy Pozaszkolnej, wspierając grupy 
zainteresowań działające w Ognisku! 

Wyniki turnieju dostępne na stronie www.chessarbiter.com

VI Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Szachowy
OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W ANDRYCHOWIE jest w chwili obecnej jedną z niewielu instytucji w Gminie An-
drychów, która w swojej ofercie posiada zajęcia dla dzieci i młodzieży związane z królewską grą - szachami! Kilka razy 
w roku dzieci i młodzież, głównie z południa Polski spotykają się aby sprawdzić swoje umiejętności gry, oraz zmierzyć 
się z kolegami i koleżankami. Tak, tak! Warto podkreślić, że z roku na rok udział dziewcząt w turniejach szachowych 
i zajęciach grup szachowych stale rośnie. 

W dwóch kolejnych latach my, mieszkańcy Andrychowa, obchodziliśmy dwie rocznice. Dwa lata temu tę ważną tylko dla naszej małej 
ojczyzny, a mianowicie dwustupięćdziesięciolecie uzyskania przez Andrychów praw miejskich, a w roku ubiegłym rocznicę istotną dla 
każdego Polaka: stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
Prosta arytmetyka pozwala na smutne stwierdzenie, że uwzględniając zabór austriacki i okupację hitlerowską, przeszło połowa historii 
naszego miasta minęła w czasie, gdy Polska nie była suwerenna. Trzeba zatem wyrazić radość z faktu, że mimo tego jesteśmy Polakami, że 
mówimy po polsku. W znacznej mierze zawdzięczamy to naszym przodkom-patriotom, którzy wbrew przeciwnościom zawsze walczyli 
o przetrwanie polskiego języka i kultury. Nie można wśród nich pominąć nauczycieli, a przede wszystkim tych, których imiona noszą 
dziś andrychowskie ulice.
Moim zdaniem obie rocznice obeszliśmy w naszym mieście i gminie godnie. Stało się tak dzięki staraniom Władz Miejskich, centrum 
kultury, organizacji pozarządowych, szkół i parafii. No i licznych zaangażowanych obywateli.

Andrzej Fryś

Andrychowskim okiem

Po dwóch rocznicach
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Wywiad z Prababcią Marysią
Pyta: Wnuczka Hania, lat 13, zapalona kucharka, na wywiad upie-
kła pyszny placek z borówkami – niesłodki, taki jak lubi Babcia.
Opowiada: Babcia, a właściwie Prababcia Marysia, w tym roku 
obchodzi 95 urodziny, więc ma tylko 5 lat mniej od Niepodległej! 
Jest co opowiadać!

H. Gdzie zastał Cię, Babciu, wybuch II wojny światowej ?
B. To był bardzo ciężki dzień, dlatego że moi bracia, kuzyni i wujko-
wie zaczęli już uciekać. U sąsiada było radio a w radiu mówili, że za-
częła się wojna. Byli tacy, którzy dosyć szybko wrócili, ale też tacy, 
którzy nigdy nie wrócili do Andrychowa. Na przykład mój brat był 
aż w Alpach. Ja zostałam w domu z mamą i z siostrami. Miałam 
wtedy prawie 17 lat. Wojna w Andrychowie zaczęła się jakieś 2 
tygodnie później. Niemcy ostrzeliwali miasto z Pańskiej Góry – 
stamtąd widzieli cały Andrychów. Samoloty latały nad głowami, 
ale nie było bombardowań. Ludzie, zwłaszcza mężczyźni, uciekali 
za Skawę lub do lasu, byle dalej od miasta.
H. Co się z Tobą działo w czasie wojny, Babciu ?
B. Dość szybko dostaliśmy niemieckie papiery i wezwanie z Arbe-
itsamtu na wyjazd do Niemiec, na roboty. Niektórzy andrychowia-
nie pojechali do samych Niemiec, czasem mieli tam nawet dobre 
warunki do życia. Ja, niestety, trafiłam do okropnego miejsca, 
w Choczni, która była wtedy w Generalnej Guberni, okupowanej 
przez Niemców. Znalazłam się w gospodarstwie przejętym od pol-
skich właścicieli, którzy zostali siłą przepędzeni ze swojego domu 
i gospodarki. Teraz mieszkali tam Niemcy. Gospodarzami byli Emi-
lia i  Antoni. Emilia zarządzała  gospodarstwem, a Antoni codzien-ła  gospodarstwem, a Antoni codzien-, a Antoni codzien-
nie  jeździł do Bielska, był tam w SA – czyli w niemieckiej policji. 
Ciężko tam pracowałam, od świtu do nocy. Codziennie było 12 
krów do wydojenia, nie było oczywiście maszyn, wszystko trzeba 
było robić ręcznie. Pod wieczór strasznie od tego bolały ręce. Było 
tam jeszcze dwóch chłopaków, którzy mieszkali w stajni i tam pra-
cowali. Ja mieszkałam w kuchni, na betonowej podłodze stało tyl-

ko łóżko, bez pościeli. Kiedyś mama posłała mi przez sąsiada, który 
też był na robotach w Choczni, poszewkę i coś do ubrania. Często 
głodowałam. Dostawałam na obiad i kolację – po robocie – zupę 
z ziemniakami. Chleb jadłam bardzo rzadko. To co upiekliśmy, było 
dla gospodarzy albo dla zwierząt: świń, krów i kur. Raz na trzy mie-
siące jeździłam do rodziny do Andrychowa. Miałam niestety tylko 
2 godziny wolnego czasu, więc nie zawsze zdążyłam zobaczyć się 
z mamą. Straszne to były dla mnie czasy. Bauerka ciągle groziła, 
że jeśli nie będę pracować albo ucieknę, całą moją rodzinę wywiozą 
do Oświęcimia. Bardzo się tego bałam, więc pracowałam bez wy-
tchnienia.
H. A jak wyglądały ostatnie dni wojny?
B. Przychodziły już wieści, że wojna się kończy. Niemcy zaczynali 
uciekać, także ,,moi’’ gospodarze. Na stacji podstawiono wagony 
i do nich Niemcy pakowali wszystko, zwłaszcza żywność, ubrania 
i różne sprzęty. Emilia zostawiła mi klucze od całego gospodarstwa 
i w pośpiechu wyjechała do Niemiec. Wieczorem przyszli żołnierze 
niemieccy i poprosili o wino, bo podobno kiedyś gospodyni winem 
ich gościła. Ja powiedziałam, że nic o tym nie wiem. Wtedy jeden 
z Niemców przyłożył mi broń do skroni. Nagle do pomieszczenia 
wszedł jakiś oficer i krzyczał w mojej obronie. Okazało się, że to 
Polak. Po tym wszystkim chciałam jak najszybciej wrócić do domu. 
Szłam na nogach kilka kilometrów, byłam bardzo wyczerpana. Na 
drodze było dużo wozów, bo Niemcy – bauerzy – uciekali do siebie, 
do Rzeszy.  Jeden z wozów się zatrzymał, udawałam, że też jestem 
Niemką, więc podwieźli mnie na stację kolejową w Andrychowie. 
Wysiadłam zmordowana, ale bardzo uszczęśliwiona: wróciłam do 
domu! 
To był dla mnie bardzo piękny dzień, choć było zimno, bo to było 
w styczniu, ale wreszcie skończyła się ta okropna wojna i okupacja!
H. Bardzo Ci, Babciu dziękuję za tę opowieść. Jestem nią wstrzą-ę za tę opowieść. Jestem nią wstrzą- za tę opowieść. Jestem nią wstrzą- tę opowieść. Jestem nią wstrzą-Jestem nią wstrzą-
śnięta. Nie wiedziałam, że tyle musiałaś przeżyć, będąc – taką jak 
ja – młodą dziewczyną. I że tak dzielnie, bohatersko, przetrwałaś 
ten ciężki, wojenny czas!

Kilka miesięcy temu Gazeta Wyborcza zorganizowała konkurs „Nieznani bohaterowie naszej niepodległej. Akademia opowieści”.
Takimi słowami zachęcała do wzięcia w nim udziału: „Historia Polski to nie tylko bitwy i przelana krew. To również wielki codzienny 
wysiłek zwykłych ludzi. Mieli marzenia i energię, dzięki której zmieniali świat. Pod okupacją, zaborami, w czasach komunizmu, dzisiaj – 
zawsze byli wolni. Każdy w polskiej rodzinie ma takiego bohatera: babcię, wujka, sąsiada. Uczyli, leczyli, budowali, projektowali. Dzięki 
nim mamy szkoły, bibliotekę na wsi, związki zawodowe, gazety, wiersze, fabryki. Dawali innym ludziom przykład wolności, odwagi 
i pracowitości”. Na zaproszenie „Wyborczej” odpowiedziało ponad 600 osób; wśród nich trzynastoletnia Hania z Andrychowa. Pu-
blikujemy pracę Hani z dwóch powodów: żeby uhonorować obchodzony w styczniu Dzień Babci, a także dlatego, żeby zachęcić do 
odkrywania rodzinnych historii. Zatem, jeśli macie okazję, pytajcie, dociekajcie, rozmawiajcie… JJ

Wojenne wspomnienia

REKLAMA
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Mityngi Anonimowych 
Alkoholików w Andrychowie
Podajemy aktualną listę miejsc i terminów spotkań grup AA. 
PONIEDZIAŁEK – godz. 17.30, gr. AA „Ptaki” – ul. Starowiej-
ska budynek przychodni 
WTOREK – godz. 19.00, gr. AA „O to chodzi” – ul. Starowiej-
ska budynek przychodni 
ŚRODA – godz. 16.30, gr. AA „Podaj dalej” – ul. Starowiejska 
budynek przychodni 
CZWARTEK – godz. 18.00, gr. AA „Stokrotka” – ul. Starowiej-
ska budynek przychodni 
PIĄTEK – godz. 19.00, gr. AA „Exodus” – ul. Batorego 52 
(dom dla bezdomnych) 
SOBOTA – godz. 16.00, gr. AA „Zamek” – ul. Dąbrowskiego 
Oddział Odwykowy 
NIEDZIELA – godz. 17.00, gr. AA „Mgiełka”  – ul. Batorego 
52 (dom dla bezdomnych)
Członkowie grup AA mówią o sobie i zwracają się z tym do innych alkoholików: Anonimo-
wi Alkoholicy są wspólnotą kobiet i mężczyzn, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, 
siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wychodzeniu 
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, działalno-
ścią polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne polityczne polemiki, 
nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać 
w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.             mn

W poniedziałek 21 stycznia o godz. 19.00 Koło PTTK „Chałupa” 
zaprasza do Klubu ASM przy ul. Lenartowicza 7 na projekcję 
filmu „Z nurtem życia” i spotkanie z jego autorami – Krzyszto-
fem Sarapatą i Tomaszem Kotasiem. „Z nurtem życia” to przy-
rodniczo-dokumentalny film będący swoistego rodzaju podróżą 
w czasie. Pokazuje piękno przyrody oraz nieistniejące już ma-
giczne zakątki rzeki Skawy na tle nowo budowanego zbiornika 
wodnego w Świnnej Porębie. Realizacja filmu to 5 lat powracania 
w te same miejsca, około 200 dni zdjęciowych. Filmowcy musieli 
wykazać się ogromną cierpliwością i koncentracją. Śledzili dzikie 
zwierzęta, podglądali przyrodę zmieniającą się zgodnie z porami 
roku się, rozmawiali z ludźmi zamieszkującymi region.
„Nasz film to nie tylko uczta dla oka. „Z nurtem życia” to wspa-
niały koncert, na który składają się naturalne, zarejestrowane 
dźwięki samej przyrody, zwierząt i ptaków oraz specjalnie skom-
ponowana autorska muzyka, która nie tylko wyśmienicie ilustruje 
nasze kadry, ale także gra na wrażliwej strunie widza, subtelnie 
manipulując jego emocjami. To również kultowy, głęboki i ciepły 
głos Krystyny Czubówny, która zgodziła się poprowadzić narra-
cję, pełniąc rolę przewodnika po kolejnych scenach.”

Wstęp wolny.

Film „Z nurtem życia” 
i spotkanie z jego twórcami 
w Klubie Podróżnika

Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Andrychowie
Ul. Metalowców 10, Gabinet 2-03
STYCZEŃ 2019:
14.01.2019 r. (poniedziałek) 14:30-18:30
16.01.2019 r. (środa) 14:30-19:00
17.01.2019 r. (czwartek) 14:30-19:00
21.01.2019 r. (poniedziałek) 8:30-12:30
23.01.2019 r. (środa) 8:00-12:30
24.01.2019 r. (czwartek) 8:00-12:30
28.01.2019 r. (poniedziałek) 14:30-18:30
30.01.2019 r. (środa) 14:30-19:00
31.01.2019 r. (czwartek) 14:30-19:00
W godzinach pracy Sekretarza GKRPA możliwy kontakt telefo-
niczny: tel. 33 875 24 29 
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Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: „Cicha noc, Pasterze mili”. Nagrodę otrzymuje: Ewa Chojnacka z Andrychowa. 
Gratulujemy!

Rozwiąż krzyżówkę! 
Masz szansę 

na roczną prenumeratę 
Nowin Andrychowskich

oraz komplet pościeli 
od firmy ANDROPOL!

OPRACOWAŁ „IMIR”

POZIOMO : 1) dziki pies australijski, 4) stolica Kuby, 8) arteria 
komunikacyjna, 9) muzyka rodem z Jamajki, 10) szare gliniane 
dzbanki, 11) dotyku lub smaku, 12) elementy tworzące całość, 15) 
efekt zranionej dumy, 19) stary, niedołężny człowiek, 20) kwota 
do zwrotu, 22) biały na stole, 23) doniosłość jakiegoś wydarzenia, 
24)  żelazny to glejt, 25) przepływa przez Wadowice, 28) leśni-
czówka Gałczyńskiego, 32) karabin strzelający seriami, 34) cichy 
szelest liści, 35) wesoła z operetki Lehara, 36) autorka „Pożegnania 
z Afryką”, 36) jeden z czterech archaniołów, który ma zadąć w trą-
bę zmartwychwstania, 38) baśniowa istota, skrzat, 39) hrabstwo 
w pobliżu Londynu.                                                                                                               

PIONOWO: 2) ciastko z masą orzechową, 3) apel do społeczeń-
stwa, 4) w parze z odzewem, 5) bulion rosołowy, 6) może być płat-
niczy, 7) atmosfera strachu, 13) przechowalnia materiałów, 14) 
towarzyszyli Jazonowi w jego wyprawie, 16)  optyczny dwuoczny 
przyrząd, 17) ciągnie zyski z nieuczciwych przedsięwzięć, 18) naj-
głębsza strefa morza, 21) stała postać krwi, 26) grają na nich dobo-
sze, 27) kochanek na ekranie, 29) dawny władca hinduski, 30) do 
użyźniania gleby, 31) kozacki oficer w carskiej armii, 33) kobieca 
ozdoba ucha.
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Impreza jak zwykle odbyła się w ParkHotel Łysoń w Inwałdzie, 
a poprowadziła ją pani prezes Czesława Wojewodzic. Swoje wspa-
niałe potrawy wigilijne przygotowało kilkanaście Kół Gospodyń 
Wiejskich z Gminy Andrychów oraz okolicznych miejscowości. 
Były to nie tylko smaczne i oryginalne potrawy, ale także pięknie 
udekorowane stoły, stroiki świąteczne i nalewki. które uginały się 
pod ciężarem wyśmienitych świątecznych potraw. Członkowie jury 
mieli nie lada problem z wyborem najpiękniejszego i najsmaczniej-
szego stołu. Świąteczny wieczór uświetniły występy Kapeli Zespo-
łu Andrychów, Chór Misericordias Domini z Zagórnika pod batutą 
Tadeusza Prystackiego oraz Zespół KOTLINA z Osieka. Po konkur-
sie i ogłoszeniu jego wyników goście częstowali się pysznymi sma-
kołykami świątecznymi, które przygotowały gospodynie.

Ostatecznie jury postanowiło przyznać następujące miejsca:
Grand Prix: 
Koło Gospodyń Wiejskich z Brzezinki
I miejsce:
Koło Gospodyń Wiejskich z Głębowic
Koło Gospodyń Wiejskich z Rzyk
Koło Gospodyń Wiejskich z Targanic Górnych
Koło Gospodyń Wiejskich z Zagórnika
II miejsce:
Koło Gospodyń Andrychów
Koło Gospodyń Wiejskich z Frydrychowic
Koło Gospodyń Wiejskich z Kleczy
Koło Gospodyń Wiejskich z Roczyn
Koło Gospodyń Wiejskich z Sułkowic-Łęgu
Koło Gospodyń Wiejskich z Węglówki
III miejsce:
Koło Gospodyń Wiejskich z Nidku
Koło Gospodyń Wiejskich z Sułkowic-Bolęciny
Koło Gospodyń Wiejskich ze Świnnej Poręby
Koło Gospodyń Wiejskich z Targanic Dolnych

mn

Stół Wigilijny Gospodyń
Już po raz 19 odbył się konkurs potraw „Stół Wigilijny”, jak zawsze organizowany przez Stowarzyszenie Gospodyń 
Wiejskich w Andrychowie. Wśród licznych gości byli przedstawiciele władz gminy, powiatu, parlamentarzyści oraz wielu 
przyjaciół SGW.



46 NOWINY Nowiny Andrychowskie

www.nowiny.andrychow.eu

- Szkółka Akademia Mistrzów Cracovii w Andrycho-
wie to część Akademii Mistrzów Cracovia. Dzieci 
są zawodnikami MKS-u Cracovia, co daje im dużo 
możliwości, jakich nie dają kluby komercyjne. Nasi 
podopieczni są obserwowani przez kluby zagranicz-
ne, jesteśmy zapraszani na ważne turnieje – opisuje 
Jakub Rajda. - Szkolenia prowadzone są pod kątem 
przyszłej gry dzieci w pierwszej drużynie Cracovii i są 
zgodne z jej systemem. Gra w Naszej Akademii daje 
możliwość obserwacji piłkarzy Cracovii i ich wypro-
wadzanie. Nasi trenerzy systematycznie są szkoleni, 
między innymi pod okiem trenera Michała Probie-
rza, podnoszą swoje kwalifikacje. Mają możliwość 
obserwacji gry podczas treningów pierwszej druży-
ny, przez co jakość treningów jest wyższa – dodaje.
- Ważną sprawą jest podpisana umowa z firmą Ego 
Power Lab, co daje duże możliwości jeżeli chodzi 
o profilaktykę kontuzji czy żywienia przez bardzo 
dobre zaplecze i doświadczenie firmy. Nasze dzieci będą przechodziły cykliczne badania, które są bardzo ważne zwłaszcza w przyszłej 
grze – podkreśla Jakub Rajda. Działacze akademii wspominają również o swoich zagranicznych kontaktach. - Mamy podpisaną umowę 
z Genuą, klubem, w którym obecnie gra Krzysztof Piątek, były gracz pierwszej drużyny Cracovii. Dzięki temu Nasi młodzi piłkarze będą 
mogli obserwować treningi kolegów, jeździć na wymiany i turnieje – zdradza Jakub Rajda. Działacze z optymizmem patrzą w przyszłość. 
- Plany rozwojowe są ogromne, będziemy chcieli organizować cykliczne turnieje, jeden z nich już się odbył 1.12.2018 w Szkole Podstawo-
wej nr 3 w Andrychowie. Dzieciaki jeżdżą na liczne turnieje i sparingi, które pozwalają na rozwój i zdobywanie nowych doświadczeń. Gra 
w naszym klubie to dobry start na przyszłość. Zapraszamy dzieci z roczników 2013-2007 – podsumowuje Jakub Rajda. 
Foto: profil Akademia Mistrzów Cracovia Andrychów na Facebooku.                      (gs)

Akademia Mistrzów Cracovia
W ramach przedstawiania funkcjonujących w Andrychowie szkółek piłkarskich, tym razem przyszła pora na Akademię 
Mistrzów Cracovia Andrychów! O kilka słów na temat akademii poprosiliśmy koordynatora Jakuba Rajdę.

W pierwszym meczu ekipa Ała Boli pokonała zespół Crazy Ducks 73:64. Apache 
wygrali z Houston Buckets 85:46, a Hustlerzy Andrychów ulegli drużynie Elefan-
ty 68:89. - W przerwie między meczami tradycyjnie już zorganizowaliśmy zabawy 
dla dzieci i dorosłych. Najmłodsi mogli się sprawdzić w treningu sprawnościowym, 
potrenować kozłowanie oraz rzuty do kosza. Dorośli również znakomicie się ba-
wili w konkursie rzutowym. Każdy z uczestników dostał solidną paczkę nagród 
z gadżetami od naszych sponsorów – relacjonują na swoim profilu na Facebooku 
organizatorzy. Nie zabrakło również zawodów w rzutach za trzy punkty, a także 
konkursu polegającego na rzucie z połowy boiska. - Podczas imprezy zbieraliśmy 
pieniążki na sprzęt sportowy dla dzieci niepełnosprawnych. To ten najważniejszy 
mecz, w którym wszyscy wygraliśmy! Oprócz pieniążków wrzuconych bezpośred-
nio do puszki, zorganizowaliśmy dwie licytacje, w których można było wygrać ko-
szulki sportowców z olimpiad specjalnych oraz gadżety z logiem naszej drużyny. 
W imieniu dzieci, wszystkim bardzo dziękujemy za udział w zbiórce! – podkreślają 
na Facebooku organizatorzy.  Foto: archiwum                                 (gs)

Basket na żywo po raz ósmy
W połowie grudnia Hustlerzy Andrychów zorganizowali kolejną imprezę z cyklu Basket na Żywo w Andrychowie. 
W ramach tego wydarzenia rozegrane zostały mecze Bielskiej Ligi Koszykówki, organizatorzy zapewnili też atrakcje 
i zabawy dla kibiców – tych małych i tych dużych.
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 Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie zaprasza dzieci do 
udziału w spotkaniach i warsztatach organizowanych podczas tego-
rocznych ferii zimowych.
17 stycznia, godz. 10.00-11.30
Coś dla Babci, coś dla Dziadka – warsztaty plastyczne 
23 stycznia, godz. 10.00-12.00
Bezpieczne ferie – spotkanie z ciekawymi gośćmi
24 stycznia, godz. 10.00-12.00 
Las w zimie nie śpi – zajęcia literacko-plastyczne
25 stycznia, godz. 10.00-12.00 
Karnawał czy zapusty? – zajęcia literacko-plastyczne
ZAPISY w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Andrychowie, ul. Krakow-
ska 74. | Tel. 33 875 2552
Udział bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie
ul. Krakowska74, 34-120 Andrychów
tel. 33 875 25 52 | www.facebook.com/biblioteka.andrychow

UWAGA! TO WCIĄGA! 
Zapraszamy również na spotkania „Ferie z planszówkami!”
Na zainteresowanych graczy (od lat 12) czekamy w andrychowskiej 
bibliotece 15 i 22 stycznia od godz. 10.00

4 grudnia 2018 r. Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie za-
prosiło mieszkańców naszej gminy na spektakl oparty na Baśni Braci 
Grimm „Królewna Śnieżka” w wykonaniu Royal Lviv Ballet. Artyści 
i Luminarze Lwowskiego Narodowego Akademickiego Teatru Opery 
i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej razem z Międzynarodowym Te-
atrem Baletu „Premier” przedstawili piękną, dynamiczną, pełną koloru 
prezentację jednej z najpiękniejszych i najbardziej znanych bajek w ba-
letowym wykonaniu. W kuluarach pojawił się również Św. Mikołaj!
Obserwując widownię, można było zauważyć, że zdecydowaną jej część 
stanowiła płeć piękna, niemal w każdym wieku. Oj, coś nam się wyda-
je, że po tego typu przeżyciach w naszym mieście znacząco wzrośnie 
sprzedaż tiulowych spódniczek i pojawi się jeszcze więcej chętnych na 
udział w zajęciach baletowych. 

Jarosław Skupień

MDK odwiedziły krasnoludki...
Na scenie Miejskiego Domu Kultury obejrzeliśmy losy dobrej i pięknej Śnieżki, znienawidzonej przez złą macochę. Któż 
z nas nie zna tej historii! Królewna, siedmiu wesołych krasnoludków, książę, jabłko, piękne kostiumy, scenografia, gra 
kolorów – wszystko to razem dostarczyło widzom (a zwłaszcza dzieciom przybyłym na to niecodzienne widowisko) 
niezapomnianych przeżyć.
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Na początku grudnia podopieczni trenera Tomasza Rupika rozegrali lokalne derby 
z Kęczaninem Kęty. Emocji nie było jednak wiele, bo MKS wygrał pewnie do zera (w se-
tach do 23, 19 i 19). Następnie w meczu jedenastej kolejki z rezerwami BBTS-u Biel-
sko-Biała niespodzianki nie było. Podopieczni Tomasza Rupika w błyskawicznym 
tempie rozprawili się z bielszczanami 3:0, w setach do 18, 9 i 13. Najwięcej emocji 
w ostatnich tygodniach przyniosło paradoksalnie starcie z przedostatnim w tabeli 
AZS-em Politechnika Opolska. Niespodziewanie to niżej notowani opolanie wyszli 
na prowadzenie 2:0, wygrywając dwa pierwsze sety do 24 i 18. Później podopieczni 
trenera Tomasza Rupika wzięli się jednak za odrabianie strat i zwyciężyli do 15 i 19. 
O losach starcia decydował więc tie-break, w którym MKS wygrał 15:13 i 3:2 w ca-
łym spotkaniu. Choć andrychowianie stracili jeden punkt, to utrzymali prowadzenie 
w tabeli, bo takim samym wynikiem zakończyła swój mecz ZAKSA Strzelce Opolskie. 
Na zakończenie roku andrychowianie dołożyli kolejne zwycięstwo 3:0 z Akademią Ta-
lentów Jastrzębskiego Węgla i zachowali status quo – liderujący MKS zgromadził 35 
punktów, dokładnie tyle samo co druga ZAKSA Strzelce Opolskie. Trzeci Kęczanin ma 
na koncie 30 punktów, a czwarty TKS Tychy 27. Przed drugoligowcami jeszcze pięć 
kolejek fazy zasadniczej. Mecze MKS-u w styczniu: SMS Spała (5 stycznia, wyjazd), 
Volley Rybnik (12 stycznia, dom), ZAKSA Strzelce Opolskie (19 stycznia, wyjazd), 
TKS Tychy (26 stycznia, dom).                               (gs)

ZAKSA czy MKS?
W tym sezonie starcie dwóch ekip nadaje ton rywalizacji w II lidze siatkarzy. MKS Andrychów idzie łeb w łeb z Zaksą 
Strzelce Opolskie, a pozostałe ekipy przyglądają się tej walce z dystansu. 

Dla dzieciaków przygotowano około 170 paczek z mikołajkowymi upominkami. Wydarzenie zostało zorganizowane przez działaczy Be-
skidu Andrychów, Football Academy oraz kibiców z grupy Ultras Beskid. Prócz upominków, dzieci wzięły udział między innymi w pokazie 
freestyle’owym. W wydarzeniu uczestniczyli też rodzice młodych adeptów futbolowego rzemiosła. Działacze podkreślają, że mijający rok 
był dla młodzieży Beskidu jak i dla całej Akademii bardzo udany.                   (gs)

Mikołajki w Beskidzie
Początkiem grudnia w hali przy Szkole Podstawowej nr 3 odbyło się mikołajkowe spotkanie dla ponad setki dzieci 
trenujących w Beskidzie Andrychów i Football Academy. Nie zabrakło prezentów oraz sportowych atrakcji.
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Andrychowianki zazwyczaj radzą sobie ze swoimi rywalkami sku-
tecznie i szybko. Tak jak początkiem grudnia w Myślenicach, gdy 
wygrały 3:0 (w setach do 12, 11 i 13). Później doszło natomiast 
do niespodzianki, bo seniorki MKS-u doznały pierwszej porażki. 
Podopieczne Beaty Książek uległy Setbolowi Oświęcim 1:3. Kosz-
towało to andrychowianki spadek na drugą lokatę, bo swój mecz 
zwyciężyła Wisła Kraków i przeskoczyła MKS w tabeli. Andrycho-
wianki szybko wróciły jednak na zwycięską ścieżkę, tym razem 
wygrywając z Bronowianką Kraków 3:0. Najwięcej emocji było 

w pierwszej partii, którą podopieczne Beaty Książek wygrały na 
przewagi (26:24). W kolejnych setach andrychowianki prezento-
wały się już wyraźnie lepiej od swoich rywalek, zwyciężając do 20 
i 17. Te rezultaty dają MKS-owi prowadzenie w tabeli (26 punk-
tów), ale druga Wisła Kraków ma tylko jedno oczko mniej i zaległy 
mecz do rozegrania. 
Mecze MKS-u w styczniu: MKS MOS Wieliczka (5 stycznia, wy-
jazd), Kęczanin Kęty (12 stycznia, dom), Wisła Kraków (19 stycz-
nia, wyjazd), Sokół Zator (26 stycznia, dom).        (gs)

Wisła czy MKS?
W I lidze małopolskiej kobiet sytuacja przypomina nieco tę z II ligi siatkarzy, bo wyłoniły się dwa wiodące zespoły, które 
z istotną przewagą wyprzedzają resztę stawki: MKS Andrychów i Wisła Kraków.

Dotychczas odbyły się już turnieje eliminacyjne w niemal wszystkich grupach wiekowych. 
W styczniu przyjdzie pora na zmagania finałowe. Wadowicki podokręg piłki nożnej poin-
formował o terminach i miejscach rozegrania tych zawodów. 5 stycznia w Wieprzu odby-
ły się finały w kategorii juniorów młodszych, w których zmierzyli się: Beskid Andrychów, 
Olimpia Chocznia, BCS Zawoja, Halniak Maków Podhalański, Huragan Inwałd i Lachy 
Lachowice. 6 stycznia w Kalwarii Zebrzydowskiej rozegrane zostały finały w kategorii 
juniorów starszych. Walczyli: Olimpia Chocznia, Orzeł Ryczów, Halniak Targanice, Lachy 
Lachowice, Jubilat Izdebnik i Sokół Przytkowice. Z kolei 12 stycznia w Suchej Beskidzkiej 
odbędą się finały trampkarzy, w których zagrają: Żarek Stronie, Lachy Lachowice, Karol 
Wadowice, Pobiedr Paszkówka, BCS Zawoja i Beskid Andrychów. Prócz wymienionych 
wyżej finałów, czekają nas też zawody eliminacyjne. 5 stycznia w Kalwarii zmierzyły się ekipy z rocznika 2006 i młodsi, a wśród nich: 
Orzeł Wieprz, Burza Roczyny, Czwórka Andrychów, Leskowiec Rzyki, Borowik Bachowice, Halniak Targanice. W tym samym terminie, 
ale w godzinach porannych, zagrały orliki (rocznik 2008 i młodsi): PKS Św. Józef Kalwaria, Znicz Sułkowice-Bolęcina, Burza Roczyny, 
Karol Wadowice, Beskid Andrychów i Halniak Targanice. Przypomnijmy, że zwycięzcy zawodów finałowych na szczeblu wadowickiego 
podokręgu przechodzą do kolejnego etapu, w którym mierzą się z rówieśnikami z innych małopolskich podokręgów.         (gs) 

W piłkę pod dachem
Zimą, jak co roku, wadowicki Podokręg Piłki Nożnej organizuje serię młodzieżowych turniejów halowej piłki nożnej. Na 
parkietach okolicznych obiektów walczą wszystkie grupy wiekowe – od najmłodszych adeptów piłkarskiego rzemiosła, 
aż po juniorów starszych. 
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Krajobraz, głupcze!
Mam to! – Pomyślałem, kiedy przez ośnieżone gałęzie drzew przebiło się wschodzące słońce, blenda z chmur stwo-
rzyła niepowtarzalny klimat, a  biała czapla w mlecznej mgle przycupnęła w oczekiwaniu na poranny żer pstrągów. 
–   Wieprzówka tuż po świcie.
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Na brzegu, po lewej 
stronie, biegały sarenki. 
Na gałęzi – także poza 
kadrem – zimorodek 
przyglądał się białej – nie 
znalazłem w wizjerze dla 
nich miejsca  – ale w tam-
tej chwili byłem pewien, 
że miły dźwięk migawki 
oznajmia wykonanie do-
brego, ba!, znakomitego 
ujęcia. Byłem w błędzie 
– co gorsze – dostrze-
głem lapsus dopiero, gdy 
wybierałem fotki do tego 
artykułu. Należało tyl-
ko lekko ostudzić krew, 
pomyśleć i domknąć 
przysłonę obiektywu,  
a fotografia z większą 
głębią ostrości wierniej 
odwzorowywałaby zasta-
ny widok – jak w tytule. 
Z biegającym po suchym stawie  lisem w Gierałtowicach, było inaczej – rudy drapieżnik dał mi czas. Ukryty w przybrzeżnych zaroślach, 
zauważyłem go jeszcze w spowitego w ciemnościach. Gdyby lisek poczekał kilka minut na wschód słońca… Pewnie nigdy nie wykonam 
perfekcyjnej fotografii, nie uchwycę piękna otaczającej nas przyrody. Może taki już jestem? W końcu; „nie o to chodzi by złapać króliczka, 
ale by gonić go”. 

Jerzy Tomiak

Zza obiektywu

Od listopada studio Radia Andrychów odwiedzały dzieci i mło-
dzież ze szkół i przedszkoli z Gminy Andrychów. Celem odwiedzin 
było nagranie kolęd i pastorałek, które będą emitowane na antenie 
radia. Najpiękniejsze kolędy i pastorałki w wykonaniu dzieci i mło-
dzieży zabrzmiały 25 i 26 grudnia w godzinach 8:00, 12:00, 17:00 
i 21:00 oraz w okresie świątecznym. 

Rodzicom i Nauczycielom gratulujemy tak zdolnych dzieci i mło-
dzieży.

W nagraniu wystąpili:
- Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 
NMP im. bł. Edmunda Bojanowskiego „Przybieżeli do Betlejem”
- Niepubliczne Przedszkole Mały Bystrzak grupa Dzwoneczki „Jó-
zefie stajenki nie szukaj”
- Przedszkole Nr 3 „Bosy Pastuszek”
- Przedszkole w Sułkowicach-Łęgu „Gore Gwiazda”
- SP nr 2 „Do stajenki”
- SP nr 4 „Maleńka Miłość” ratunku
- Przedszkole SPSK w Brzezince „Jezuniu Maleńki niesiemy ci pre-
zenty”
- SP nr 4 „W najgorszą z zim”
- Przedszkole SPSK w Brzezince „Z wysokiego nieba”
- SP nr 5 „Gore Gwiazda”
- ZSS Rzyki „Gore Gwiazda”
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Pastuszko-
wie Bracia mili”

- Jolanta Fajfer ZS nr 2 w Andrychowie „Kolęda dla nieobecnych” 
(mastered)
- Jolanta Fajfer ZS nr 2 w Andrychowie „Lulajże Jezuniu” (maste-
red)
- Publiczne Przedszkole Parafialne im. św. Jana Pawła II „Przybie-
żeli do Betlejem”
- Przedszkole nr 2 „Kołysanka dla Jezuska”
- Przedszkole nr 3 „Skrzypi Wóz”
- Przedszkole nr 4 „Nie miały aniołki”
- Przedszkole nr 5 „Już na płatkach śniegu”
- Przedszkole w Sułkowicach-Bolęcinie „Świeć Gwiazdeczko Świeć”
- Przedszkole w Zagórniku „Zostań Jezu mym braciszkiem”
- SP nr 2 „Już na płatkach śniegu”
- ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie „Dzisiaj w Betlejem”
- ZSS w Targanicach „Przybieżeli do Betlejem” (na grecką nutę)
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andry-
chowie

Kolędowanie w Radiu Andrychów
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