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Budżet gminy jest jak medal, więc zawsze 
ma dwie strony: dochody i wydatki. Skoro 
napisaliśmy, że po jednej stronie zaplano-
wano dochody w wysokości 

186.782.811 zł

to trzeba pokazać też drugą stronę – wy-
datki w zaplanowanej wysokości 

196.099.353 zł

Łatwo zauważyć, że wydatki są większe od 
przychodów o circa 10 mln zł, a to ozna-
cza, że różnicę, czyli tak zwany deficyt – do-
kładnie 

9 mln 316 tys. zł 

trzeba będzie jakoś pokryć. Z tego powodu 
w projekcie zaplanowano kredyt w wysoko-
ści 15 mln zł. Jak widać, wyższy od deficy-
tu, a dlaczego? Zaraz to wyjaśnimy. 
Dziś dług Gminy Andrychów wynosi 
28.480.678 zł, ale w roku przyszłym za-
planowano nie tylko zaciąganie kredytu, 
ale też spłatę obecnego zadłużenia w kwo-
cie 5 mln 845 tys. zł.

Ale wróćmy jeszcze do dochodów, bo te 
także mają dwie strony i dzielą się na bie-
żące i majątkowe. Dochody bieżące sięgną 
w 2018 r. 

161 mln 670 tys. zł 

– to wszelkie subwencje, dotacje, wpływy 
z podatków, opłat, czynszów… 
Są też dochody majątkowe i te w następnym 
roku zaplanowano na poziomie ponad 25 
mln zł. Na to złożą się np. sprzedaże dzia-
łek i innych nieruchomości, np. w terenach 
przemysłowych, jak dwie działki w okolicy ul. 
Strefowej za blisko 4 mln. Do tych dochodów 
majątkowych doliczyć też trzeba różne dota-
cje celowe. I tak uzbiera się wspomniane 

25 mln zł

Również po stronie wydatków mamy 
zawsze dwie pozycje: wydatki bieżące 
i wydatki majątkowe. Bieżące to wszystkie 
koszty działania gminy, oświaty, wypła-
ty świadczeń społecznych i wielu innych 
mniejszych zadań, jakie prawo nakłada na 
samorządy. Na te bieżące wydatki idą też 
takie dotacje, jak np. subwencja oświatowa 
(37 mln zł) czy pomoc społeczna, a w tym 

program 500+ (ponad 41 mln zł). W su-
mie wydatki bieżące gminy to 

153 mln 354 tys. zł

I teraz druga część wydatków – majątkowe, 
inaczej zwane inwestycjami. Na to Gmina 
Andrychów ma przeznaczyć w przyszłym 
roku 

42,7 mln zł

Do największych inwestycji należeć będą: 
„rozbudowa infrastruktury techniczno-
-komunikacyjnej” (nowe autobusy, przy-
stanki, zaplecze techniczne) – 4,6 mln zł, 
„rozbudowa strefy aktywności gospodar-
czej” - 13 mln zł, budowa budynku socjal-
nego przy ul. Batorego – 1 mln, rozbudo-
wa szkoły i przedszkola w Inwałdzie – 1,7 
mln, przebudowa szkoły w Bolęcinie –  
1 mln, budowa przedszkola w Roczynach – 
2,1 mln, sportowe obiekty przy szkole Nr 
4 w Andrychowie – 1,5 mln oraz ponad 10 
mln na budowę krytej pływalni. Tak am-
bitne plany i tak duże inwestycje mogą być 
zrealizowane tylko przy wysokim budżecie, 
a ten na rok przyszły jest najwyższy w całej 
historii gminy.                                                  mn

Rekordowy budżet na 2018 rok
W przyszłym roku dochody Gminy Andrychów sięgną 186 mln 782 tys. zł, a pula inwestycyjna przekroczy 42 mln. Takie 
kwoty zawiera projekt budżetu na przyszły rok. Rada Miejska uchwali go na sesji 21 grudnia.
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A czy historia Świętego Mikołaja wyra-
żona w formie spektaklu jest w stanie 
przyczynić się do poszerzenia wiedzy 
u najmłodszych odbiorców? 

#Edukacja przez spektakl
Rozwój przez spektakl może być szcze-
gólnie wartościową formą edukacji 
dzieci w wieku przedszkolnym. Powo-
dów może być co najmniej kilka – dzię-
ki uczestnictwie w takiej inscenizacji, 
wychowankowie mogą kształtować 
swoje umiejętności słuchania, a przede 
wszystkim interpretowania przekazy-
wanych im znaczeń. Aktywny udział 
i interakcja z osobami prezentującymi 
sztukę, pozwala najmłodszym uczyć 
się w indywidualny sposób odbierać 
przedstawione im bodźce. Dziecko 
jako widz może odczuwać wiele róż-
nych emocji – ciekawość, radość, za-
dowolenie, a nawet niepokój. Za po-
średnictwem muzyki, słów, dialogów, 
gestów, kreacji postaci, dzieci odkry-
wają swoje reakcje, które mogą kształ-
tować ich późniejsze przekonania oraz 
wartości. Nic więc dziwnego, że sztu-
ka jest wybierana jako jedna z dróg 
dotarcia do najmłodszych.  To za jej 
bowiem pośrednictwem dzieci mogą 
poznawać swoją osobowość oraz wery-
fikować własne upodobania. Aktywna 
ocena walorów estetycznych spekta-
klowego widowiska oraz zaangażowa-
nie w teatralne spotkanie umożliwia 
młodym ludziom nie tylko rozwijanie 
wyobraźni, ale także odkrywanie swo-
ich własnych zainteresowań. Sztuka 
w każdym możliwym wydaniu może 
spełniać ponadto wychowawczą funk-
cję. Teatralna inscenizacja skupiająca 
się wokół takich wartości jak troska, 
wzajemna pomoc, bezinteresowność, 
czy wrażliwość wobec drugiego czło-
wieka, może w takiej artystycznej od-
słonie podkreślać cechy godne naśla-
dowania.
 

EDUKACJA NAJMŁODSZYCH TEATREM 
- HISTORIA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA OPOWIEDZIANA SPEKTAKLEM

Nie od dziś wiadomo, że nic nie pobudza lepiej kreatywności oraz wyobraźni niż sztuka. Oprócz rozwijania w ludziach 
twórczych zdolności, pozwala ona również między innymi zaspokajać ciekawość, dawać spokój, rozrywkę, a także 
nierzadko przekazuje wiedzę na tematy ważne z perspektywy każdego człowieka.  Coraz częściej ta część kultury jest 
wykorzystywana w celach edukacyjnych oraz wychowawczych dzieci. 

Czego uczy postać Świętego Mikołaja?
Nie istnieje chyba na świecie żadne dziecko 
ani rodzic, które nie kojarzyłoby kultowej 
postaci Świętego Mikołaja. Starszy siwy pan, 
ubrany w czerwony płaszcz, który 6 grud-
nia rozdaje grzecznym dzieciom prezenty, 
a tym mniej, rózgi.  Ale czy każdy z uczniów 
wie, że ten brodaty mężczyzna był biskupem 
oraz pomagał najuboższym? Wokół postaci 
Świętego Mikołaja krąży wiele legend – jed-
na z nich mówi, że zasłynął on także jako 
wybawiciel żeglarzy z katastrofy morskiej. 
Każda z przypowieści próbuje przybliżyć 
swoją narracją historię człowieka o wielkim 
sercu, który na pierwszym miejscu stawiał 
przede wszystkim potrzeby innych ludzi. Co 
więcej, jego dobre uczynki wobec bliźnich 
nie kończyły się tylko i wyłącznie na mate-
rialnych podarunkach. Bezinteresowność 
oraz życzliwość to niewątpliwie cechy, z któ-
rymi powinno się utożsamiać postać Świę-
tego Mikołaja. Dziś jednak niewiele mówi 
się o tym, dlaczego na tego starszego pana 
z siwą brodą mówimy „święty”. Częściej jego 
wizerunek kojarzony jest z medialnym sza-
łem prezentów z okazji zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia. A za osobą Mikołaja stoi 

ktoś więcej – nie tylko kreacja roznosiciela 
podarunków, ale przede wszystkim czło-
wieka pełnego miłości wobec drugiej osoby.  
 
O tym czego uczy postać biskupa, będzie 
można się dowiedzieć podczas tegorocznego 
sezonu Parku Świętego Mikołaja organizowa-
nego przez Zatorland!
 
#Park Świętego Mikołaja zaprasza na 
spektakl!
Możliwość uczestniczenia w spektaklu na 
temat świętego Mikołaja w Parku Zatorland 
pozwoli najmłodszym podopiecznym nie 
tylko poznać lepiej jego historię. Spacer po 
najciekawszych wątkach z życia człowieka, na 
prezenty, którego wyczekują dzisiaj wszystkie 
dzieci na całym świecie, będzie niepowtarzal-
ną okazją do tego, aby dowiedzieć się dlacze-
go tak naprawdę nazywany jest on „świętym”. 
Dzięki spektaklowi, najmłodsi będą mogli 
poznać najpiękniejsze momenty z życia Świę-
tego Mikołaja.  Mamy nadzieję, że spektakl 
przyniesie dla najmłodszych nie tylko radość, 
a także uwrażliwi wszystkie dzieci na takie 
cechy jak dobrość, troska i potrzeba czynienia 
dobrych uczynków… nie tylko 6 grudnia! 
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Gośćmi Burmistrza Tomasza Żaka 
byli min.: burmistrz Wadowic Ma-
teusz Klinowski, burmistrz Kalwarii 
Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty, 
wójt Stryszowa Jan Wacławski, wójt 
Wieprza Małgorzata Chrapek.
W nowej ustawie spółdzielnie ener-
getyczne są nazwane klastrami. 
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 
pkt 15a ustawy o OZE, klaster ener-
gii to „cywilnoprawne porozumie-
nie, w skład którego mogą wchodzić 
osoby fizyczne, osoby prawne, jed-
nostki oraz instytuty badawcze lub 
jednostki samorządu terytorialne-
go”. Celem porozumienia w zakresie 
klastra energii musi być wytwarzanie 
i równoważenie zapotrzebowania, 
dystrybucji lub obrotu energią z OZE 
lub z innych źródeł lub paliw w ra-
mach sieci dystrybucyjnej o napięciu 
znamionowym niższym niż 110 kV. 
Klastry mają zrzeszyć odbiorców 
energii oraz jej wytwórców na danym 
obszarze. To ułatwi przepływ energii, 
oraz sprawi, że dany teren będzie sa-
mowystarczalny energetycznie. Ob-
szar działania klastra nie może prze-
kraczać granic jednego powiatu lub 5 
gmin. Tworzenie spółdzielni polega 
na zrzeszeniu wytwórców energii ze 
źródeł odnawialnych.
Na mocy podpisanych umów do 
klastra przystąpili nowi uczestnicy 
i partnerzy tj.:
- Gmina Kalwaria Zebrzydowska;
- Gmina Stryszów;
- Gmina Wadowice;
- Gmina Wieprz;
- Zakład Gospodarki Komunalnej   
   Sp. z o. o. z siedzibą 
   w Andrychowie;
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
   Sp. z o. o. z siedzibą 
   w Andrychowie;
- Komenda Powiatowa Państwowej  
   Straży Pożarnej w Wadowicach.

ap

„Andrychowska Energia Beskidu”
30 listopada w andrychowskim magistracie odbyło się spotkanie, którego celem było podpisanie umów partnerskich 
klastra energii pn.: „Andrychowska Energia Beskidu”.
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Dziewiątego grudnia w auli Collegium No-
vum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie 
się uroczysta gala, podczas której burmistrz 
Tomasz Żak odbierze certyfikat „Samorządo-
wego Lidera Edukacji”. Taki laur przyznawany 
jest gminom, które mają szczególne osiągnię-
cia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu 
oświaty, a także za działania samorządów 
w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. To już 
VII edycja konkursu organizowanego przez 
Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa 
Wyższego.
A jak wygląda sytuacja w andrychow-
skiej oświacie?
Zacznijmy od liczb. W andrychowie w oma-
wianym okresie minionego i podsumowane-
go roku szkolnego 2016/2017 funkcjonowa-
ło 12 przedszkoli, 9 szkół podstawowych i 9 
gimnazjów, a średnia liczebność klas to 18-20 
uczniów.
Obecnie we wszystkich szkołach jest 4207 
uczniów. Dla porównania warto pokazać licz-
bę sprzed np. 15 lat, wtedy w Andrychowie 
do szkół gminnych chodziło 6148 uczniów. 
Zatem mamy dziś w szkołach niż i mniej 
uczniów o blisko dwa tysiące. W ostatnim 
okresie ubyło 41 oddziałów klasowych. Obec-
nie wspomniane 4207 uczniów uczy 513  na-
uczycieli, których wspiera 229 pracowników 
obsługi.
W bieżącym roku szkolnym wdrażana jest re-
forma oświaty, a z nią rodziły się obawy o pra-
cę dla nauczycieli. Zapytaliśmy o to Andrzeja 
Szafrańskiego, dyrektora Gminnego Zarządu 
Oświaty. 
- W  minionym roku udało się uniknąć zwol-
nień pracowników oświaty, mimo wprowa-
dzania reformy edukacji i mniejszej ilości 
uczniów – mówi dyr. Szafrański. - Ale też 
należy dodać, że 32 nauczycieli przebywa na 
urlopach dla poratowania zdrowia, co w tym 
roku kosztuje budżet gminy ok. 890 tys. zł.
Oświata to przede wszystkim wyniki
Od dawna wiadomo, że o poziomie szkol-
nictwa świadczą jego absolwenci i uczniowie 
wyróżniający się w konkursach i olimpia-
dach. Liczba  laureatów  konkursów  przed-
miotowych  organizowanych przez Kurato-
rium Oświaty w Krakowie w roku szkolnym 
2016/17 to 11 osób, które zdobyły najwyższe 
laury. Ta liczba utrzymuje się od kilkunastu 
lat na podobnym wysokim poziomie. 
- Wszyscy uczniowie laureaci i pracujący na te 

sukcesy nauczyciele otrzymali w czerwcu na-
grody Burmistrza tj; laptopy i tablety ucznio-
wie, nagrody pieniężne 5000 zł  nauczyciele 
– mówi Andrzej Szafrański. – Razem nagro-
dzonych pracowników oświaty było 373 oso-
by na kwotę 408 tys. zł.
Przedszkola
Obecnie w Andrychowie funkcjonuje 12 
przedszkoli. Ponadto poszerzono ofertę 
w zakresie opieki przedszkolnej o dodatkowy 
oddział w Przedszkolu nr 2, otwarto dodat-
kowe dwa oddziały przedszkolne w SP nr 2. 
Zaczęło też funkcjonować nowe przedszkole 
przy Parafii Św. Stanisława. Te działania spra-
wiły, że wszyscy rodzice dzieci w wieku 3-6 lat 
1 września 2017 r. mogli bez problemu umie-
ścić dzieci w przedszkolu.
Oprócz zwykłych oddziałów przedszkolnych 
funkcjonuje także sieć placówek ze specjal-
nymi oddziałami – są to Przedszkole nr 3, SP 
nr 4 i Gim. nr 2 z klasami integracyjnymi dla 
uczniów wymagających szczególnej opieki. 
Do tego należy nadmienić, że 50 uczniów jest 
dowożonych codziennie do specjalistycznych 
ośrodków edukacyjnych w Kaczynie, Kętach, 
Gorzeniu, Rabce, Bielsku i Oświęcimiu.
Nie tylko nauka
Ponieważ szkoły nie tylko uczą i wychowują, 
ale także organizują inne zajęcia, to trzeba 
napisać, że w ostatnim roku szkolnym kon-
tynuowano np. takie akcje, jak „Już pływam”, 
„Jeżdżę z głową” czy nauka zasad poruszania 
się pieszych dla nowych pierwszoklasistów. 
Organizowane także były liczne wymiany za-
graniczne uczniów i  nauczycieli np. ze szkół 
w Targanicach i Rzykach. 
Gminny Zarząd Oświaty w porozumieniu ze 
szkołami przygotował trzy wnioski o środki 
zewnętrzne na  projekty: „Akcja Edukacyjna”, 

„Akcja edukacyjna dla ciebie” oraz „Erasmus”, 
na ogólną sumę 1 mln 800 tys. zł.
Nauka kosztuje
W roku szkolnym 2016/17 wydatki na edu-
kacje w Gminie Andrychów wyniosły 58 mln 
zł, z czego 43 mln zł to subwencja otrzymy-
wania ze środków centralnych, a 15 mln to  
pieniądze z budżetu gminy. Te pieniądze wy-
dawane są na bieżące funkcjonowanie szkół, 
pensje nauczycieli, itp. Ale szkoły i przed-
szkola wymagają także inwestycji, a to już 
osobna kilkumilionowa pula.  
Tylko na remonty wydano 1 mln 142 tys. zł,  
a prowadzono je w kilku placówkach. Teraz 
trwa też budowa  przedszkola w Roczynach 
za ponad 2 mln zł i duża rozbudowa ZSS 
w Inwałdzie, aby dostosować tę placówkę do 
potrzeb przeniesionego tam przedszkola – za 
2,9 mln zł.
Trwają także kompleksowe termomoder-
nizacje kolejnych budynków oświatowych 
– tak przedszkoli jak i szkół (np. w Zagórni-
ku czy Brzezince). Trwają budowy kolejnych 
przyszkolnych parkingów i remontowane 
są place zabaw. Niebagatelne są też wydatki 
na wymianę oświetlenia w kolejnych szko-
łach i przedszkolach, z tradycyjnego i ener-
gochłonnego na energooszczędne ledowe. 
Ponadto gmina podjęła się sfinansowała wy-
miany pokrycia dachu na SP nr 4. Powstała 
też plenerowa siłownia w szkole w Brzezince 
i zakończyła się budowa wielofunkcyjnych 
boisk i parkingu w szkole w Sułkowicach–
Łęgu.
W przyszłorocznym budżecie, gdzie pula na 
inwestycje jest rekordowa, bo to ponad 42 
mln zł, na inwestycje w oświacie zaplanowa-
no ok. 5 mln zł.

man

Dobry rok andrychowskiej oświaty
Wysoki poziom nauczania w Gminie Andrychów oraz działania władz na rzecz poprawy warunków szkolnictwa spo-

wodowały, że gmina ponownie otrzymała prestiżowy tytuł „Samorządowy Lider Edukacji”. 



10 NOWINY Nowiny Andrychowskie

www.nowiny.andrychow.eu

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Babski zapoznał radnych 
z porządkiem obrad, do którego wniesiono poprawki – m.in. pro-
jekt uchwały, dofinansowującej Centrum Kultury i Wypoczynku 
kolejną dotacją – tym razem 660 tys. zł. Drugim był projekt, który 
przedłożył radny Wiesław Mikołajek, a dotyczący rezygnacji kilkor-
ga radnych opozycji z członkostwa w komisji rewizyjnej. Pierwszy 
z tych punktów, a więc dotacja do CKiW oraz kwestia dyrektorki tej 
instytucji stała się tematem gorącej dyskusji w dalszej części sesji.
Po przegłosowaniu uzupełnionego porządku obrad radni przyjęli 
protokołu z XL sesji Rady Miejskiej. 

Sprawozdanie burmistrza 
Tomasz Żak przedstawił Radzie relację ze swej działalności w okre-
sie międzysesyjnym. Przypomniał, że 28 października do tutej-
szych przedszkoli trafiły cztery oczyszczacze powietrza od firmy 
TAURON. Była to nagroda za trzecie miejsce w Polsce w konkursie 
„Oddychaj powietrzem”. Z kolei 30 października burmistrz wraz 
z zastępcą Mirosławem Wasztylem, Kierownikiem Wydz. Dro-
gownictwa Szymonem Wnęczakiem oraz Prezesem ZGK, gościł 
w Zbyszewie, aby sprawdzić postępy w pracach nad montażem 
andrychowskich autobusów miejskich. 31 października burmistrz 
wydał zarządzenie  w sprawie organizacji akcji zimowej na tere-
nie Gminy Andrychów. 4 listopada w MDK odbyło się wręczenie 
nagród zwycięzcom XXIV Gminnego Konkursu Ekologicznego. 
W tym roku odbywał się on pod hasłem „Czyste powietrze – wspól-
na sprawa”. Natomiast 10 listopada w Krakowie włodarz Andry-
chowa odebrał nagrodę „Samorządowy Kreator Przedsiębiorczo-
ści”. Od 20 do 22 listopada Tomasz Żak uczestniczył w spotkaniu 
Forum Wójtów Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w Mu-
szynie. Trzy dni później, 23 listopada podpisana została umowa 
na montaż kolejnych 85 lamp typu LED oraz budowę blisko 4,5 
km linii energetycznej w gminie Andrychów. 24 listopada w Miej-
skim Domu Kultury w Andrychowie odbyła się uroczysta Gala 
Jubileuszowa – 95 lecie Miejskiej Orkiestry Dętej ANDROPOL 
Andrychów. 29 listopada wraz ze skarbnik Dorotą Żywioł w Ma-
łopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, burmistrz podpi-
sał umowę na powierzenie gminie Andrychów zadania pomocy 
osobom pokrzywdzonym przestępstwem i z ochroną interesów 
osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją 
skutków pokrzywdzenia przestępstwem. W omawianym okresie 
burmistrz nie udzielił żadnych umorzeń i rozstrzygnął 163 karty 
sprawy.

Interpelacje i zapytania
W tej części radni zadawali pytania burmistrzowi i prezentowali 
swoje interpelacje. 
Pierwszą interpelację złożył radny Wiesław Mikołajek, prosząc 
o szczegółową informację: kiedy do Andrychowa dotrą autobusy 

montowane dla tutejszej komunikacji gminnej? W czasie odpowie-
dzi radny usłyszał, że autobusy staną na Placu Mickiewicza 9 grud-
nia, aby każdy mieszkaniec mógł je zobaczyć. - Jesteśmy w trakcie 
odbioru technicznego – mówił burmistrz – potrzeba też trochę 
czasu, aby je tutaj przetransportować spod Słupska.
Radna Alicja Studniarz interpelowała, aby władze Andrychowa 
zauważyły 10. urodziny andrychowskich czworaczków i objęły je 
specjalną opieką. Tomasz Żak odparł, że władze gminy nie zapo-
minają o czworaczkach i także teraz, w czasie ich 10. urodzin będą 
usatysfakcjonowane. 
W czasie składania zapytań znowu jako pierwszy głos zabrał radny 
Wiesław Mikołajek. Chciał wiedzieć, co burmistrz zrobił w spra-
wie świątecznych i nocnych dyżurów lekarskich w Andrychowie? 
Tomasz Żak poinformował radnego, że rozmowy w tej sprawie z 
władzami szpitala powiatowego nadal trwają. Poza tym kolejny 
raz usłyszał to samo, co już było tłumaczone, że to wynik nowych 
przepisów, które wprowadził minister zdrowia. 
Radny Mikołajek podziękował w imieniu mieszkańców za inwesty-
cję na Potrójnej.
Z kolei radny Marek Nowak pytał burmistrza, co z remontami 
i przebudową DK 52 (głównej przelotowej drogi przez Andry-
chów)? Tomasz Żak poinformował radnego, że trwają prace pro-
jektowe i w przyszłości powstaną ronda na przykład na skrzyżo-
waniu z Białą Drogą. 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Władysław Żydek pytał, kiedy 
zostanie wybudowany ostatni, łączący dwie części odcinek chodni-
ka na ul. Bielskiej w Roczynach? Burmistrz odpowiedział radnemu, 
że kwestia ta wciąż jest uzgadniana z zarządcą drogi – nie jest to 
bowiem droga gminna.
Aż cztery pytania miała radna Alicja Studniarz. Pierwsze dotyczyło 
drzew zalegających w korycie Wieprzówki. Usłyszała, że już trwają 
prace porządkujące ten teren. Drugie pytanie, czy Andrychów do-
czeka się żłobka. Rozważana jest ta kwestia.
Radna nie była też usatysfakcjonowana odpowiedzią na swoje 

Wodociągi, kultura i finanse
XLI Sesja Rady Miejskiej

Przedostatnia w tym roku Sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Andrychowie 
w ostatnim dniu listopada. Poświęcona była sprawom bieżącym oraz działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. 
Część przeznaczoną na interpelacje zdominował temat dyrektorki Centrum Kultury i Wypoczynku.
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zapytanie z poprzedniej sesji, a dotyczyło ono zadłużenia gminy. 
Radna prosiła o szczegóły.
Alicja Studniarz zapytała na koniec, dlaczego władze gminy nie re-
spektują wyroku sądu w sprawie konkursu na dyrektora SP Nr 4 
sprzed trzech lat? Odpowiedzi udzielił radnej Andrzej Szafrański, 
dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty: NSA nie wydał wyroku, ale 
ze względów proceduralnych cofnął pierwsze zarządzenie burmi-
strza. Teraz to są sprawy porządkujące sytuację sprzed trzech lat.

Przyszłość ZWiK i jej andrychowskich klientów
Informacje na temat działalności Zakładu Wodociągów i Kanaliza-
cji przedstawił Radzie Jan Mrzygłód, prezes ZWiK. Prezes przed-
stawił nie tylko obecną sytuację zakładu, jego sprawozdanie fi-
nansowe i plany inwestycyjne, ale też ogólną sytuację, jaką tworzy 
nowe Prawo Wodne. Prezes Mrzygłód przypomniał, że powstaje 
nowa instytucja – Wody Polskie – która przejmuje wiele kompe-
tencji. I tak np. w jej ramach powołani zostaną tzw. „regulatorzy ta-
ryf”, którzy będą zatwierdzać stawki za dostarczanie wody, już nie 
będą tego robić samorządy. Kłopot nie tylko w odbieraniu przez 
państwo kompetencji samorządom, ale też ich konsekwencje fi-
nansowe. Otóż stawki ustalone przez „regulatorów” będą obowią-
zywać przez trzy lata, bez możliwości dostosowania ich do sytuacji 
rynkowej, zmian cen hurtowych, kosztów produkcji i transportu. 
To może zmusić gminy do gigantycznych dopłat do różnicy między 
ceną hurtową a detaliczną. 
Wystąpienie prezesa Mrzygłoda skomentował przewodniczący 
Rady Miejskiej Roman Babski, konkludując, że to co usłyszeli rad-
ni, to przykład powolnego demontażu polskiego samorządu.

Podjęcie uchwał
Pierwsza uchwała Rady Miejskiej dotyczyła określenia rodzaju do-
datkowych usług świadczonych przez Gminę Andrychów w zakre-
sie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich 
świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. Tę kwestię wyjaśniła 
Ewa Rohde-Trojan, kierowniczka Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa UM.   
Projekt drugiej uchwały o programie współpracy Gminy Andrychów 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowa-

dzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok przedstawił 
Marcin Putyra, kierownik Wydziału Turystyki, Sportu i Kultury.
Kolejna uchwała dotyczyła przyznania osobom zamieszkałym na 
terenie Gminy Andrychów jednorazowej zapomogi z tytułu uro-
dzenia dziecka oraz określenia zasad jej przyznawania. 
Rozpatrzono też dwie skargi mieszkańca Andrychowa na burmi-
strza i przewodniczącego RM, uznając obie za bezzasadne. 
Rada przegłosowała także kilka zmian w budżecie gminy i uchwa-
le budżetowej na 2017 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Andrychów na lata 2017-2027.
Przegłosowano też obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jed-
nolitego Uchwały Nr XXXIX-351-13 Rady Miejskiej w Andrycho-
wie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminy Andrychów. Ta kwestia dotyczyła zamiaru wydzielenia ze 
struktur CKiW   Nowin Andrychowskich i Radia Andrychów i prze-
niesienia mediów w ramy organizacyjne Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej. Projekt ten przedstawiła dyrektorka Biblioteki Sylwia Bła-
siak, mówiąc m.in. o powodach tych zmian: utworzeniu Gminnego 
Centrum Informacji i budowy (za unijną dotację) nowego studia 
radiowego, które faktycznie znajduje się (od zawsze) w bibliotece.
Kolejną uchwałą Rada Miejska dofinansowała Centrum Kultury 
i Wypoczynku sumą 660 tys. zł. Ta kwota potrzebna była do fi-
nansowego domknięcia roku i zapłaceniu wszystkich zaległości. 
W związku z tym radni ostro skrytykowali byłą dyrektorkę CKiW, 
która złożyła już wypowiedzenie z pracy i nie pełni swej funkcji od 
1 grudnia. Ta kwestia wróciła jeszcze podczas wolnych wniosków 
i oświadczeń. Wtedy też w tej sprawie wypowiedział się burmistrz 
Tomasz Żak – piszemy o tym w osobnym artykule poniżej.
Ostatnia uchwała dotyczyła wystąpienia kilkorga radnych z ko-
misji rewizyjnej. Tu też wywiązała się dyskusja: radny Wiesław 
Mikołajek, też występujący z tej komisji, nazwał ją „szopką”. Jego 
wypowiedź spotkała się z ostrą reakcją przewodniczącego komisji 
radnego Stanisława Prusa i przewodniczącego Rady Romana Bab-
skiego. Ten drugi zauważył, że nie można komisji nazywać „szop-
ką” tylko z tego powodu, że „nasz” kandydat nie przeszedł.
Sesja zakończyła się po pięciu godzinach obrad. Następna, poświę-
cona przyszłorocznemu budżetowi, odbędzie się 21 grudnia.

mn

Sprawa ma szerszy kontekst – kwestię finansowego niedoboru 
w budżecie Centrum w wysokości 660 tys. zł. Tyle bowiem potrze-
ba było do rocznego domknięcia finansowego największej andry-
chowskiej instytucji kultury. W przerwie sesji zebrała się nawet ko-
misja gospodarcza, aby zaopiniować projekt tej uchwały. Podczas 
procedowania, przed samym głosowaniem rozwinęła się gorąca 
dyskusja i pretensje kilkorga radnych o zaistniałą sytuację, adre-
sowane do burmistrza. Radni mówili, że zmiana na stanowisku 
dyrektora CKiW powinna była zapaść dużo wcześniej. Potem rad-
ny Wiesław Mikołajek oświadczył, że mimo swej krytycznej oceny 
działalności CKiW, to będzie głosował za przyznaniem dotacji, aby 
pracownicy – którzy nie są niczemu winni – otrzymali wypłaty. 
Jego opinię podzielili inni radni.

Na sam koniec burmistrz Tomasz Żak oświadczył, że po rozważe-
niu wszelkich „za” i „przeciw”, po przeanalizowaniu sytuacji w Cen-
trum podjął decyzję o zmianie na stanowisku szefa CKiW. Oświad-
czył też, że wszelką odpowiedzialność za zaistniałą sytuację bierze 
na siebie. Dyrektorka złożyła dymisję ze stanowiska, a burmistrz ją 
przyjął. Od 1 grudnia nie sprawuje już swojej funkcji.
Radna Alicja Studniarz pytała jeszcze, w jakim trybie została zwol-
niona dyrektorka, sugerując zwolnienie dyscyplinarne. Tomasz 
Żak odpowiedział, że nie było przesłanek ani podstaw do takiej 
formy zwolnienia, a dzisiejsze niedobory w Centrum są wynikiem 
nakładających się zaległości jeszcze z poprzedniego roku.
W sesji wzięło udział kilkoro pracowników CKiW, ale żaden nie za-
brał głosu.                                 mn

Dyrektorka CKiW odchodzi
Podczas listopadowej sesji radni Rady Miejskiej dowiedzieli się od burmistrza, że odchodzi ze stanowiska dotychczasowa dyrektora 
Centrum Kultury i Wypoczynku, Aneta Wądrzyk. Przegłosowali więc dotację do CKiW.
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- Pracujemy nad tym od siedmiu lat – mówi Andrzej Bizoń, dyrek-
tor ds. techniczno-produkcyjnych Elektrociepłowni Andrychów. - 
Chcemy, aby w przyszłości sto procent naszego ciepła pochodziło 
ze spalania gazu.
Trwa już budowa linii gazowej średniego ciśnienia, która dostarczy 
gaz dla ECA. Kilkukilometrowa nitka gazowa od ronda przy ulicy 
Biała Droga do obiektów Elektrociepłowni gotowa będzie w poło-
wie grudnia. Potem będą kilkutygodniowe formalności związane 
z zakończeniem budowy, w tym próby techniczne i odbiory celem 
oddania gazociągu do użytkowania. Dystrybutorem gazu będzie 
Polska Spółka Gazownicza, a sprzedawcą PGNiG. Turbina gazowa 
ruszy na przełomie stycznia i lutego. 
W połowie listopada mieliśmy możliwość obejrzenia nowej turbi-
ny, która czeka już na paliwo. Turbinę zainstalowano w wyremon-
towanym i zaadaptowanym na te potrzeby budynku dawnej od-
lewni. Sama turbina wygląda jak odrzutowy silnik lotniczy, a cała 

instalacja wraz z wymiennikiem ciepła jest kilkukrotnie mniejsza 
niż działające do tej pory kotły na paliwo stałe. Elektrociepłownia 
w tej chwili spala dwa rodzaje paliwa stałego – węgiel i biomasę, 
choć ten drugi rodzaj opału w obecnej sytuacji, jaką tworzą obo-
wiązujące dziś przepisy nie jest ekonomicznym paliwem. Dziś pa-
liwem najkorzystniejszym ekonomicznie i najbardziej ekologicz-
nym, bo dającym znikome ilości spalin, a zwłaszcza pyłów jest gaz. 
Dyrektor Andrzej Bizoń nie ukrywa, że dlatego ECA, która przecież 
funkcjonuje w centrum miasta, przechodzi właśnie na ten rodzaj 
paliwa. Oprócz budowy nowych bloków energetycznych opalanych 
gazem Elektrociepłownia Andrychów przebudowuje całą swoją 
infrastrukturę, poczynając od bezobsługowych urządzeń i sterują-
cej nimi elektroniki po drogi dojazdowe i chodniki. Zmiany widać 
nawet od strony ul. 1 Maja, wystarczy spojrzeć na nową elewację 
ECA, choć to co najważniejsze, kryje się za nią – lepsze i bardziej 
ekologiczne urządzenia energetyczne.           mn

Gazem zamiast węglem
Elektrociepłownia Andrychów przechodzi na gaz. Gotowa jest już pierwsza turbina gazowa i miejsce na następną. 
Jeszcze tej zimy 40 proc. ciepła z ECA będzie pochodzić ze spalania gazu.

Treścią umowy jest „Podniesienie efektywności energetycznej systemu oświetlenia 
ulicznego na terenie Gminy Andrychów – modernizacja infrastruktury oświetlenia 
ulicznego na drogach publicznych i wewnętrznych w Gminie Andrychów”. Kon-
kretnie będzie to postawienie 43 nowych słupów z wysięgnikami i mocowaniami 
do lamp, umieszczenie na tych słupach i kolejnych 42 już istniejących 85 lamp typu 
LED, oraz instalacja również 85 sterowników do tych lamp. Ponadto wykonawca 
zobowiązał się do budowy 4370 m nowych linii kablowych i napowietrznych zasi-
lających lampy. W sumie będzie to kosztowało prawie 490 tys. zł, a prace zakończą 
się w lipcu przyszłego roku.
Wykonawcą prac została wyłoniona w przetargu warszawska firma FBService SA, w imieniu której umowę podpisał Mateusz Ryndak. 
W imieniu gminy umowę podpisali: burmistrz Tomasz Żak oraz skarbnik Dorota Żywioł.                red.

Kolejne lampy na andrychowskich ulicach
23 listopada  podpisana została umowa na montaż kolejnych 85 lamp typu LED 
oraz budowę bilsko 4,5 km linii energetycznej.
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W Gazecie Olsztyńskiej napisano o tym, jak Gmina Andrychów 
wdrożyła Program „SOWA” i wymieniła ponad 2700 lamp starego 
typu na lampy typu LED, które po pierwszym roku dały 70-pro-
centowe oszczędności w rachunkach za energię elektryczną. Go-
ście z Warmii i Mazur przyjechali tu, „aby sprawdzić dobre praktyki 
i rozwiązania, jakie zastosowano tam przy modernizacji oświetle-
nia ulicznego” - napisał Grzegorz Siemieniuk, autor tekstu w Gaze-
cie Olsztyńskiej. Artykuł na cała stronę to nie tylko opis programu, 
który tu w Andrychowie wdrożono, ale też opinie gości o tym, co tu 

zobaczyli i jakie to na nich zrobiło wrażenie. A byli w Andrychowie 
m.in. przedstawiciele gmin: Płośnica, Sorkwity, Olecko czy Ełk. 
Jako ilustrację do tej krótkiej notatki publikujemy skan artykułu 
z Olsztyna – kto ciekawy, może sam poczytać. Na koniec należy do-
dać, że do naszej redakcji zatelefonowała dziennikarka Tygodnika 
Polityka – to największy tygodnik opinii w Polsce. Urszula Czerny 
przygotowuje publikację na temat andrychowskiej SOWY, nieba-
wem znajdzie się on na łamach Polityki. 

mn

Sowa doleciała do Olsztyna
Kilkanaście osób z Warmii i Mazur przyjechało do Andrychowa specjalnie po to, aby zobaczyć najlepiej oświetloną gminę w Pol-
sce. Niedawno napisała o tym Gazeta Olsztyńska. Do własnej publikacji na ten temat przygotowuje się też Tygodnik Polityka.
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Czytelnicy i Słuchacze Ra-
dia Andrychów pytali nas 
telefonicznie, jakie to prace 
prowadzone są wzdłuż ul. 
Przemysłowej i czy nie spowo-
dują jej rozkopania, a przez to 
utrudnień komunikacyjnych? 
Zapytaliśmy o to w Elektrocie-
płowni Andrychów, a dyrektor 
ds. techniczno-produkcyjnych 
Andrzej Bizoń uspokoił nas. 
- Budujemy nowe do nowej firmy JCG, która wybudowała w tym re-
jonie swoje budynki – mówi dyr. Andrzej Bizoń. - Ale nie ma obaw, 
nie będziemy przekopywać się przez jezdnię, już wykonaliśmy po-
trzebne dwa przewierty, nie naruszając jezdni. Żadnych utrudnień 
nie będzie. Tak więc niebawem kolejna firma z obszarów przemysło-
wych będzie zaopatrywana w ciepło przez Elektrociepłownię Andry-
chów. Zapytaliśmy dyrektora Andrzeja Bizonia, czy budowana nitka 
będzie też służyć powstającej tam strefie aktywności gospodarczej? 
Okazuje się, że nie, bo w okolice strefy łatwiej będzie dotrzeć z cie-
płem z EA od drugiej strony, z linii ciepłowniczej za CMC. I takie roz-
wiązanie jest już dziś brane pod uwagę.                   mn

Kolejne przyłącze ciepła
Wzdłuż ul. Przemysłowej dobiegają końca prace przy budowie 
nowej nitki ciepłowniczej do kolejnej firmy. Choć nitka ciepłowni-
cza „przejdzie” pod drogą, nie będzie jej rozkopywania.

Do nagrody rekomendował Burmistrza Andrychowa Marszałek 
Województwa Małopolskiego.
Jak czytamy w liście przesłanym na ręce Tomasza Żaka: „Nagro-
da ta honoruje tych przedstawicieli władz samorządowych, którzy 
osobiście przyczyniają się do rozwoju lokalnej społeczności po-
przez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju i upowszech-
niana przedsiębiorczości oraz kreowanie nowych możliwości 
rozwoju gospodarczego. W ciągu 20 lat Kapituła uhonorowała me-
dalem Krakowskiego Dukata ok. 140 osób. Charakter tej nagrody, 
jej prestiż i znaczenie dla środowisk gospodarczych powodują, że 
coraz więcej przedsiębiorców czyni starania, aby uzyskać rekomen-
dacje izb gospodarczych, stowarzyszeń czy instytucji samorządu 
terytorialnego.”
Ceremonia ogłoszenia wyników i wręczenia nagród miała miejsce 
10 listopada 2017 r. o godz. 19.00 w Akademii Sztuk Teatralnych 
w Krakowie. W uroczystości uczestniczyli, oprócz firm zrzeszo-
nych w IPH, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, 
dyplomaci oraz przedstawiciele środowisk gospodarczych, izb go-
spodarczych krajowych i zagranicznych współpracujących z Izbą 
Przemysłowo-Handlową w Krakowie.            mn

Nagroda dla burmistrza
Tomasz Żak został Laureatem Nagrody „Samorządowy Kreator 
Przedsiębiorczości”, przyznawanej decyzją Kapituły Nagrody Kra-

kowski Dukat. Odebrał ją osobiście na gali w Krakowie. 

Narodowe czytanie tym razem z Miejską Biblioteką Publiczną przy-
gotowało Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w An-
drychowie oraz Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodow-
skiej i Zespół Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie. To 
w szkole przy ul. Starowiejskiej spotkali się czytający na głosy narodo-
wy dramat Wyspiańskiego. A byli wśród nich między innymi: wicesta-
rosta Andrzej Górecki, przewodniczący Rady Miejskiej Roman Babski, 
Elżbieta Prus - dyrektorka Ośrodka Pomocy Społecznej, Grzegorz 
Tomiak – prezes „Ogniochronu”, dyrektorzy wielu szkół, młodzież 
i nauczyciele. Wszyscy spisali się na medal, a niektóre czytania były 
prawdziwym popisem aktorstwa. Wystąpił też zespół dziecięcy z Bolę-
ciny. Całą imprezę poprowadziła dyrektorka MBP Sylwia Błasiak. mn

Narodowe czytanie
W tym roku, we wrześniu cała Polska czytała „Wesele” Stanisława 
Wyspiańskiego. Ponieważ wtedy obchodziliśmy 250-lecie miasta, 
andrychowskie czytanie przesunięto na 20 listopada.
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A to powoduje, że nad Andrychowem i okolicznymi wsiami ściele 
się mglisty smog. W taki dzień wystarczy wyjść na Górnicę lub pod 
Pańską Górę, aby zobaczyć to jak na dłoni. Pokazuje to kilka fotek, 
jakie zrobiliśmy w takim dniu. Np. 16 listopada trzy z dwunastu 
sensorów pokazywały ekstremalne zanieczyszczenie powietrza, 
godzinę wcześniej było jeszcze gorzej. Już o 10.30, gdy niektórzy 
z nas już wygasili swoje piece węglowe poziom był średni, wyso-
ki, i bardzo wysoki. Jednak smog wrócił wieczorem, więc poranne 
i wieczorne spacery po Andrychowie i okolicznych sołectwach nie 
za bardzo mają sens w taką pogodę. Szkoda zdrowia.
Zainteresowanym podpowiadamy, że poziom smogu można same-
mu sprawdzić w każdej chwili – wystarczy wejść na główną stro-
nę portalu Urzędu Miasta, a tam po prawej stronie jest okienko: 
„Jakość powietrza w Andrychowie”. Można też ściągnąć sobie na 
telefon aplikację airly, która jest w każdym sklepie internetowym, 
za darmo.             mn

Smog nad Andrychowem
Nad Andrychowem mamy coraz częściej zimową piękną pogodę, 
słońce na błękitnym niebie… Ale to tyle dobrych informacji, bo piękna 
i mroźna aura sprzyja tzw. inwersji, czyli takiemu rozkładowi tempera-

tury w powietrzu, że wszelkie mgły i zanieczyszczenia spływają tuż nad 
powierzchnię ziemi. 

W tym roku odbyła się pierwsza edycja Ogólnopolskiego Kon-
kursu „Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji”. Jego celem było 
wyróżnienie placówek oświatowych, które w nowatorski i po-
mysłowy sposób, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
realizują programy edukacyjne. Jak mówią trzy nauczycielki 
z Roczyn: Joanna Kosar, Aneta Zwieńczak i Katarzyna Gurdek-
-Wojewodzic, w konkursie ważne było wydobywanie kreatyw-
ności i rozwijanie pasji oraz zainteresowań uczniów. Dziś trud-
no już nie zauważać, że młode pokolenia żyją w e-świecie, wśród 
smartfonów, laptopów, tabletów, w społecznościach i rzeczy-
wistości wirtualnej. Dlatego szkoła również musi sięgnąć po 
te narzędzia i przy ich pomocy realizować swoje programy.   
- Przez ostatnie trzy lata, a więc jeszcze za mojej poprzednicz-
ki dyrektorki Magdaleny Kubalki-Pluty panie z naszej szko-
ły pracowały na ten sukces – mówi obecny dyrektor Andrzej 
Kojder. - Z dumą możemy dziś powiedzieć, że znaleźliśmy się 
w gronie tak znakomitych szkół, jak LO Nowodworskiego. 
A co i jak robili w pracy z uczniami nauczyciele szkoły w Roczy-
nach? Jeśli pamiętacie tradycyjne szkolne zadania, to pamię-
tacie też papierowe zeszyty, książki, wypracowania pisane na 
papierze, dzienniczki, które trzeba było pokazywać rodzicom 
i zbierać do nich podpisy… że już wiedzą o naszych „sukce-
sach” i zareagowali na nie. Dziś, w nowoczesnej szkole uczeń 
ma smartfona, swoje konto w szkole, swój profil, pisze zada-
nia na komputerze, wysyła je mailem lub logując się na stronie 
szkoły, znajduje poprawione i ocenione swoje dzieła. Tak samo 
odbywa się komunikacja z rodzicami, którzy porozumiewają 
się ze szkołą i nauczycielami przy pomocy e-dziennika, sms-
-ów, poczty elektronicznej. Wszystko znajduje swoje odbicie 
w sieci, każdy sukces i każda porażka. Ale to nie koniec, bo 
pomysłowość nowoczesnych nauczycieli z nowoczesnymi 
technologiami nie zna granic. Sami uczniowie nie żyją też 
w dwóch oddzielnych światach – swoim wypełnionym wir-

tualnymi przestrzeniami i szkolnym, z innej epoki. Dzisiej-
sza szkoła, zwłaszcza taka jak w Roczynach, też funkcjonuje 
w tym ulubionym środowisku młodych ludzi i tam uczy ich 
twórczego wykorzystywania tych narzędzi. Jak mówią pa-
nie od tego e-learningu, jeszcze tylko maluchy z pierwszych 
klas czasem traktują swoje telefony i tablety jako zabawki, 
już 3-4-klasiści, wiedzą, że mają w rękach doskonałe narzę-
dzie pomagające w nauce. I to jest największy sukces szkoły. 
Konkurs przygotowany był w czterech kategoriach: przed-
szkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceów oraz techni-
ków i szkół zawodowych. Organizatorami tych edukacyjnych 
zmagań byli: Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty, Europej-
skie Stowarzyszenie Dialogu Edukacji, Targi Kielce SA, a pa-
tronatem objęła konkurs minister edukacji Anna Zalewska.   
Uroczysta gala i rozdanie nagród odbyło się 24 listopada 
w Kielcach.               mn

ZSS w Roczynach - szkoła XXI wieku
Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach znalazł się w gronie 83 szkół z całej Polski, które zasłużyły sobie na „Laur 
Mistrza Nowoczesnej Edukacji”. W finałowej rozgrywce gimnazjum w Roczynach ustąpiło tylko renomowanemu LO 
im. Nowodworskiego z Krakowa.
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Uroczystości uświetnił pokaz sztuk walki w wykonaniu Pododdziału 
Reprezentacyjnego klas mundurowych Zespołu Szkół ZDZ w Andry-
chowie. Po pokazie w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego nastąpiło 
uroczyste wręczenie medalu „Zasłużony dla Gminy Andrychów” dla 
Andrychowskiego Stowarzyszenia Trzeźwości - Klub Integracji Spo-
łecznej „Watra”, Klubu Turystyki Górskiej „Limba” przy Oddziale Za-
kładowym PTTK „Andropol” S.A w Andrychowie i dla Ludowego Ze-
społu Pieśni i Tańca ANDRYCHÓW.
Medale wręczali przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie Ro-
man Babski, burmistrz Tomasz Żak oraz poseł Marek Polak. 
 
Ludowy Zespół Pieśni i Tańca ANDRYCHÓW to zespół folklory-
styczny prezentujący folklor opracowany. Przypomina i popularyzuje 
autentyczną muzykę, śpiew, tańce i zwyczaje, zwłaszcza regionu Kra-
kowiaków Zachodnich. 
Zespół powstał w 1997 roku. Początkowo, jako zespół dziecięcy, dzia-
łał przy Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie. Pomysłodawczynią 
utworzenia grupy i społecznym managerem była Zofia Wanat - ów-

czesna kierowniczka Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego w Andrychowie. Niebawem do zespołu dołączyła grupa 
śpiewacza osób dorosłych i kapela ludowa. Choreografem zespołu był 
wówczas Władysław Koźbiał. Obecnie zespół działa przy Centrum 
Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. 
Twórcą choreografii do prezentowanych programów jest Urszula Wi-
śniowska. Kierownikiem muzycznym zespołu, od jego powstania do 
dzisiaj, jest Leon Majkut. Konsultantem etnograficznym jest dr Mał-
gorzata Kiereś - dyrektorka Muzeum Beskidzkiego w Wiśle.
Głównym atutem zespołu jest wielopokoleniowość. Rozpiętość wieku 
jego członków jest bardzo duża: od seniorów do sześciolatków z gru-
py dziecięcej. To jeden z nielicznych międzypokoleniowych zespołów 
artystycznych tak pięknie wpisujących się w historię lokalnej społecz-
ności. Obecnie zespół liczy około 60 osób, w tym 8-osobowa kapela 
i 18-osobowa grupa dziecięca.
W swoim bogatym repertuarze zespół ma m.in. program „Na andry-
chowskim rynku”, suitę tańców krakowskich, pieśni ludowe, patrio-
tyczne i utwory biesiadne oraz pieśni kościelne, kolędy i pastorałki. 
Nagrał dwie płyty z kolędami (2007 i 2012 r.) oraz płytę „Beskidzie, 
Beskidzie” z pieśniami ludowymi i płytę „Oj, weselcie się” z pieśniami 
ludowymi i biesiadnymi. Zespół nagrał nowy materiał na płytę „Kolę-
dy i pastorałki”, która ukaże się pod koniec 2017 roku. Zespół promuje 
gminę Andrychów poprzez udział w wielu imprezach kulturalnych za-
równo w kraju, jak i za granicą. Członkowie zespołu prowadzili także 
warsztaty taneczne dla uczestników delegacji z miast partnerskich 
Andrychowa. Zespół uczestniczy w życiu społeczności gminy poprzez 
udział w imprezach charytatywnych, uroczystościach państwowych 
i świętach miasta. Od 2013 r. jest jednym ze współorganizatorów i bie-
rze czynny udział w „Lekcjach śpiewu pieśni patriotycznych”, odbywa-
jących się w Kościele św. Macieja w Andrychowie. Zespół brał udział 
w wielu przeglądach i festiwalach, zdobywając nagrody i wyróżnienia. 
To jedyny taki zespół w gminie Andrychów i powiecie wadowickim, 
który konsekwentnie buduje w środowisku poczucie tożsamości lokal-
nej i nieustannie wzbogaca kulturowo naszą Małą Ojczyznę. 

Obchody Święta Niepodległości 
w Andrychowie

Oficjalne obchody Święta Niepodległości już za nami. Po mszy w kościele parafialnym św. Macieja delegacje i pocz-

ty sztandarowe, w towarzystwie Orkiestry Dętej OSP Roczyny i Szwadronu Ułanów im. 21. Ułanów Nadwiślańskich, 
przemaszerowały pod Urząd Miejski w Andrychowie, by pod tablicą poświęconą pamięci żołnierzy Legionów Polskich 
złożyć wiązanki kwiatów.
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  Klub Turystyki Górskiej „Limba” przy Oddziele Zakłado-
wym PTTK „Andropol” S.A w Andrychowie  powołany został 
w dniu 13 stycznia 1978r., podczas zebrania ogólnego Przodowni-
ków Turystyki Górskiej. Pierwszym Prezesem Klubu został  Euge-
niusz Matyszkowicz. W chwili powołania Klub zrzeszał 18 człon-
ków. Obecnie funkcję prezesa pełni Kazimierz Niemczyk, a w jego 
skład wchodzi blisko 50 członków.  Skupia w swoich szeregach ka-
drę turystyczną: przodowników turystyki górskiej, przewodników, 
organizatorów turystyki, instruktorów krajoznawstwa oraz osoby 
posiadające przynajmniej małą srebrną GOT. Klub przejął zadania 
Komisji Turystyki Górskiej w Oddziale realizując m.in. zadania we-
ryfikacji książeczek Górskiej Odznaki Turystycznej oraz inicjując 

imprezy turystyczne w mieście, zarówno krajowe, jak i zagranicz-
ne. W głównej mierze Klub Turystyki Górskiej „Limba” skupia się 
na propagowaniu turystyki wśród dzieci i młodzieży oraz formach 
aktywnego wypoczynku wśród seniorów. Klub jest głównym orga-
nizatorem rajdów turystycznych.   
Działalność klubu opiera się na pracy społecznej jego członków. 
Dzięki ich pasji i zaangażowaniu  turystyka jest promowana w każ-
dej grupie wiekowej naszej społeczności. Ich celem jest propagowa-
nie zdrowego stylu życia poprzez zachęcanie do aktywności rucho-
wej i do mądrego spędzania wolnego czasu. Szczególnie ważny dla 
zdrowia  jest wypoczynek na świeżym powietrzu. W ramach organi-
zowanych rajdów każdorazowo prowadzone są konkursy w różnych 
kategoriach wiekowych, mające na celu poznawanie Beskidu Małe-
go, jak również zasad udzielania pomocy przedmedycznej. 
Jego aktywność społeczna przejawia się nie tylko w szeroko zakro-
jonej działalności turystyczno-krajoznawczej, a również w pracy na 
rzecz dzieci i młodzieży. Wpływa pozytywnie na rozwój młodych 
pokoleń rozwijając ich zainteresowania oraz wiedzę, co przyniesie 
niewymierne efekty w przyszłości. Odznaczenie Klubu Turystyki 
Górskiej „Limba” będzie szczególnym podkreśleniem jego roli w   
promocji miasta oraz pięknym uhonorowaniem zbliżającego się ju-
bileuszu 40-lecia powstania organizacji. 
 
Klub Integracji Społecznej „Watra”. Pomysłodawcą stworzenia 
klubu była terapeutka z bulowickiego oddziału leczenia alkoholików 
zainspirowana przez swoich pacjentów. To czterech alkoholików po 
zakończeniu leczenia na oddziale chciało stworzyć miejsce sprzyja-
jące wytrwaniu przez nich w trzeźwości, terapeutka im w tym po-
mogła. Początki nie były łatwe, opóźniały i utrudniały wyjście z po-
mocą sprawy urzędowe, osoby zaangażowane w powstanie klubu 
spotykały się z lekceważącym podejściem do ich problemu. Kłopoty 
były również z pozyskaniem środków finansowych na terapie dla 

uzależnionych i współuzależnionych. Jednak inicjatorzy powstania 
klubu nie dali się przeciwnościom losu, ale wytrwałe je przezwycię-
żali. Znalazły się osoby, które były przychylne powstałej idei, takie 
jak ówczesny naczelnik miasta i gminy oraz dyrektorka biblioteki 
miejskiej, która udostępniła pomieszczenia na spotkania. Trzeźwo-
ściowej idei na andrychowskim gruncie sprzyjali także: burmistrz, 
kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektorzy Ośrodka Wspie-
rania Rodziny. Jeden z alkoholików, który zainicjował powstanie 
klubu wymyślił dla niego nazwę: „Watra” - ognisko w górach, przy 
którym można się ogrzać i nabrać sił. Od początku dewizą klubu jest 
hasło: „Pomagając innym - pomagamy sobie!”
Od początku istnienia stowarzyszenie miało czterech prezesów, 
każdy z nich ma udział w rozwoju klubu, zapisali się w pamięci za-
równo dawnych, jak i obecnych uczestników spotkań społeczności 
abstynenckiej, a także grup terapeutycznych. Rosło zainteresowa-
nie ludzi. Pojawiła się grupa dla rodzin, później wspólnot AA. Nie 
brakowało przy tym nieporozumień. Ale przeważała chęć niesienia 
pomocy tym, którzy jej potrzebowali. Bez wątpienia przez tak impo-
nujący okres czasu „Watra” zdobyła zaufanie osób, których dotknął 
problem alkoholowy, a także stała się placówką znaną i szanowaną 
w środowisku lokalnym. Szczególna atmosfera i życzliwość, z którą 
może spotkać się każdy przychodzący do klubu z pewnością jest za-
sługą kadry placówki. Pracownicy z szacunkiem oraz troską traktują 
każdą osobę przychodzącą do „Watry” z problemem, poprzez swój 
długoletni staż pracy, a także niejednokrotnie poprzez osobiste do-
świadczenie związane z alkoholizmem są niezwykle bogaci w wiedzę, 
nie tylko tę teoretyczną, ale także praktyczną. Potrafią zachęcić do 
skorzystania z pomocy, mówiąc o możliwościach rozpoczęcia życia, 
nad którym mamy kontrolę. Nadzieję na rozpoczęcie nowego, lep-
szego etapu w życiu daje głoszone z wielką wiarą przez pracowników 
klubu oraz jego trzeźwych członków zdanie: „Alkoholizm to jedyna 
choroba na świcie, z której zdrowiejąc można stać się lepszym czło-
wiekiem.” Wielką zaletą klubu jest rodzinna atmosfera, świadczyć 
mogą o tym wypowiedzi członków stowarzyszenia, którzy nazywają 
„Watrę” swoim drugim domem. Na uznanie zasługuję także baza 
lokalowa placówki, o pomieszczenia stowarzyszenia dbają wspólnie 
klubowicze i robią to z wielką chęcią i zaangażowaniem. Osiągnięcia 
WATRY nie może policzyć żadna statystyka. Przewinęło się przez 
klub setki ludzi. Ilu ich nie pije na dzień dzisiejszy nie wiemy, ale 
wiemy, że każdy trzeźwy alkoholik to trzeźwa rodzina, to dobry są-
siad, to również trzeźwy mieszkaniec Andrychowa. Gdy zapytamy 
trzeźwego mieszkańca Andrychowa o jego początki do normalnego 
trzeźwego życia to wielokrotnie usłyszymy WATRA.

red.
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Dlaczego hostel nie hotel?  Bo od Wadowic po Andrychów nie ma 
podobnego obiektu, który oferowałby nocleg w niższym standar-
dzie, ale za to za mniejsze pieniądze. 
To fakt. W hotelach trzy – czterogwiazdkowych, a takie przewa-
żają na naszym terenie, trudno o nocleg za kilkadziesiąt złotych. 
Poza tym, dla turystów korzystających z komunikacji publicznej, 
centrum miasta jest zawsze najdogodniejszą lokalizacją.   
Planuje się, że „Leskowiec” przyjmie pierwszych gości około poło-
wy grudnia. Trwają ostatnie prace wykończeniowe, trwa urządza-
nie pokoi, trwa rejestracja w portalach rezerwacyjnych, a my, już 
po pierwszej wizycie,  możemy stwierdzić… andrychowski hostel 
będzie wyjątkowy!
Są tu zachowane wszystkie standardy spotykane w tego typu 
obiektach na całym świecie. Są wieloosobowe pokoje, ulubiona 
przez podróżników - świetlica, czyli miejsce spotkań, jest wspólna 
kuchnia, gdzie można samodzielnie przyrządzić sobie posiłek, jest 
pralnia. Co będzie wyróżnikiem „Leskowca”? Standard!   
Pokoi jest 20; dwu lub czteroosobowych. Są obszerne, estetycz-

nie wykończone i urządzone. Każdy dysponuje własną łazienką  
(w innych hostelach przeważnie jedna łazienka przypisana jest do 
jednego piętra). Co jest raczej niespotykane w innych miejscach, 
każdy pokój posiada aneks kuchenny (z lodówką, naczyniami, 
szafkami itp.). 
Na komfort wpłynęła także wymiana okien, które zupełnie wytłu-
miły hałas ulicy Krakowskiej. W pokojach jest cicho.
Jeszcze jedna poważna zmiana. Wejście od głównej ulicy zostało 
zamurowane. Do hostelu wchodzi się „od tyłu” czyli od strony  we-
wnętrznego parkingu. 
Jak wspomnieliśmy, jeśli chodzi o wyposażenie i urządzenie, na 
całym świecie hostele wpisują się w pewne kanony i standardy. Jak 
najbardziej wpisał się w nie także andrychowski hostel. Ale jest 
jeszcze coś, o czym na forach rozpisują się turyści i podróżnicy… to 
klimat jaki tworzy dane miejsce.
By ten w „Leskowcu” był niepowtarzalnym – tego życzymy nowe-
mu hostelowi przy Krakowskiej 86.

Jadwiga Janus

Po hotelu, który przez długie lata mieścił się przy Krakowskiej 86, pozostała jedynie nazwa… „Leskowiec”. Prywatny 
inwestor, który niedawno nabył obiekt, uznał, że w odpowiedzi na bogatą ofertę okolicznych atrakcji turystycznych, 
warto poszerzyć również bazę noclegową. 
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Jak poinformował nas Andrzej Szafrański, dyrektor Gminnego 
Zarządu Oświaty, wniosek  o  dotacje  celową   złożono  27 wrze-
śnia tego roku. A dotyczył on doposażenia gabinetów  profilaktyki  
zdrowotnej  w  taki sprzęt, jak kozetki, ciśnieniomierze, wagi me-
dyczne, szafki lekarskie, wyposażenie apteczek. Wszystko to trafi 
do gabinetów pielęgniarskich w szkołach podstawowych, które 
prowadzi Gmina Andrychów. 
Aktualnie   trwa  wymiana  dokumentów  dotyczących podpisa-
nia  umowy – mówi Andrzej Szafrański. - Urząd   ze  swojej  strony  
wykonał  wszystkie   czynności, a podpisane  dokumenty   przesła-

liśmy  do  Krakowa. Teraz już tylko czekamy  na podpis  ze  strony   
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego  w  Krakowie. Prawdopo-
dobnie   pieniądze  gmina  otrzyma   do 15  grudnia.                        mn

Pieniądze na gabinety w szkołach
Andrychów dostanie ponad 64 tys. zł na gabinety profilaktyki 
w szkołach. Pieniądze trafią tu jeszcze w tym roku.

- Od wielu lat jesteśmy szkołą promującą bezpieczeństwo. Posiadamy certyfi-
kat Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa i ciągle rozwijamy się w tej dzie-
dzinie. Ostatnim naszym dużym przedsięwzięciem jest Projekt AED - zakup 
defibrylatora i udostępnienie go w sytuacji zagrożenia życia uczniom, pracow-
nikom szkoły, jak i wszystkim mieszkańcom naszej wioski – mówi Zbigniew 
Grabowski, dyrektor ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie. Dzięki zaangażo-
waniu uczniów, nauczycieli, rodziców i wielu przyjaciół szkoły udało się 
zrealizować ten pomysł. Finansowo szkolę wsparli lokalni sponsorzy - 
właściciele dużych firm, Rada Rodziców i OSP w Sułkowicach-Bolęcinie. 
W ciągu ostatniego roku zorganizowano w szkole dwa duże kiermasze, 
jeden z okazji Bożego Narodzenia, drugi z okazji Dnia Dziecka. Uzyska-
ny dochód przeznaczony został na zakup defibrylatora. W październiku 
zorganizowano kolejne spotkanie partnerów Zintegrowanej Polityki 
Bezpieczeństwa i omówiono działania szkoły, pracownicy szkoły przed-
stawili również plany na następne lata pracy. Obecnie szkoła jest w trak-
cie certyfikacji w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie w sprawie przyznania jej tytułu Lidera Projektu. Defibrylator jest zamontowany 
w korytarzu szkoły, ale jego docelowym miejscem będzie parking szkolny, aby każdy potrzebujący mieszkaniec w sytuacji zatrzymania krążenia 
czy zagrożenia życia, mógł w sposób sprawny i szybki z niego skorzystać. - Planujemy rów-
nież wiele szkoleń i warsztatów we współpracy z OSP w Sułkowicach- Bolęcinie i Panem Prze-
mysławem Gawiorem - ratownikiem medycznym, rodzicem naszych uczennic – mówi dyrektor 
Grabowski. - Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektu za wsparcie i cieszy-
my się, że sprawa naszego bezpieczeństwa jest priorytetem we wspólnych działaniach. Jesteśmy 
dumni z tego, że jako jedyna szkoła i wioska w powiecie wadowickim mamy ogólnodostępny defi-
brylator AED – dodaje dyrektor.       rw/rob

Defibrylator - aby czuć się bezpiecznym
Defibrylator AED od 20 listopada jest dostępny dla każdego 
w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie.
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Wybory związane były 
z upływem kadencji 
władz terenowych Pra-
wa i Sprawiedliwości 
i odbyły się w ponie-
działek 20 listopada. 
Komitet Terenowy PiS 
w Andrychowie wybrał 
trzyosobowy Zarząd 
oraz Przewodniczące-
go. W skład Zarządu 
KT PiS w Andrychowie wybrani zostali panowie: Rafał Komendera, 
Marek Polak i Dominik Powroźnik. 
- Spośród członków Zarządu, Komitet wybrał niemal jednogłośnie 
Przewodniczącego, którym został poseł Marek Polak. PiS poseł Ma-
rek Polak, wypełniając swoje obowiązki wynikające z ordynacji, zwo-
łał pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu, który wyłonił 
ze swojego grona sekretarza Zarządu i został nim p. Dominik Po-
wroźnik oraz powołał na skarbnika p. Rafała Komenderę. - Ponadto 
informuję, że w myśl zapisów ordynacji wyborczej każdy, wyłonio-
ny w drodze wyborów  przewodniczący Komitetu Terenowego PiS 
w powiecie, wchodzi w skład  Zarządu Powiatowego PiS, który na 
wniosek Prezesa Zarządu Okręgowego, może zostać uzupełniony 
w wyborach zebrania powiatowego do 4 członków – oświadczył Ire-
neusz Żmija. Zarządzenie Prezesa Zarządu Okręgowego w sprawie 
liczby wybieranych członków w powiecie wadowickim jeszcze nie 
zostało wydane.  
             mn

Marek Polak 
ponownie szefem PiS
Jak poinformował Ireneusz Żmija, asystent posła Marka Po-
laka, Komitet Terenowy PiS w Andrychowie wybrał trzyoso-
bowy Zarząd oraz Przewodniczącego na nową kadencję.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie organizuje 
takie spotkania co roku. Tego dnia seniorki i zaproszeni seniorzy 
mają okazję obejrzeć występy młodzieży, posłuchać chóru SGW 
i pokosztować pysznych specjałów przygotowanych na tę okazję. 
Nie brakuje też gości, a zawsze na spotkaniu integracyjnym obec-
ny jest Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak. Również tym razem 
nie zabrakło włodarza miasta. Gratulując seniorkom ich osiągnięć 
i energii do pracy społecznej Tomasz Żak powiedział, że sam lubi 
bywać na ich spotkaniach, bo to jest „dosłowne ładowanie baterii 
optymizmem”. W spotkaniu wzięli też udział: wiceprzewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Andrychowie Władysław Żydek, dyrektorka 
biura burmistrza Agnieszka Gierszewska oraz prezes Spółdzielni 
WIZAN Jerzy Chylewski. Imprezę jak zwykle poprowadziła pani 
prezes SGW Czesława Wojewodzic, a na scenie w dowcipnym 
przedstawieniu zaprezentowały się dzieci ze szkoły w Brzezince. 

mn

Spotkały się seniorki
W Miejskim Domu Kultury 7 listopada odbyło się Spotkanie Inte-

gracyjne Seniorek zrzeszonych w SGW Andrychów.

Grupa liczyła kilkunastu studentów Politechniki Krakowskiej, 
a pracowali pod opieką pani prof. Krystyny Romaniak. Pierwsze-
go dnia swego pobytu – 7 listopada – spotkali się z burmistrzem 
Tomaszem Żakiem i jego zastępcą Mirosławem Wasztylem. To już 
kolejna grupa studentów architektury, którzy mieli tutaj warszta-
ty z projektowania. Ich przyjazd akurat do Andrychowa to wynik 
podpisanej rok temu umowy pomiędzy Politechniką Krakowską 
a Gminą Andrychów. 
Wcześniejsze grupy opracowywały już koncepcje zagospodaro-
wania Pańskiej Góry czy terenów nad Wieprzówką. Teraz młodzi 
adepci architektury zmierzyli się z zadaniem „węzła komunikacyj-
nego”, który ma powstać w okolicach dworca PKP, ale służyć będzie 
autobusom miejskim.
Podczas spotkania Mirosław Wasztyl powiedział: - Nie ukrywam, 
że wasze pomysły są dla nas inspiracją, ponieważ jesteście osobami 
z zewnątrz i macie świeże spojrzenie na nasze miasto. 
Z ramienia urzędu grupą warsztatową opiekował się Łukasz Jończy. 

mn

Studenci 
i komunikacja
Kolejna grupa studentów architektury Politechniki Krakowskiej 
miała swoje warsztaty w Andrychowie. Szukali pomysłów na wę-

zeł komunikacyjny.
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Jan Kanty Pawluśkiewicz, prof. Beata Szymańska-Aleksandrowicz, 
Ireneusz Kania, zespół naukowy w składzie: prof. Władysław Śli-
wiński, dr Jakub Bobrowski, dr Malwina Jabczuga-Gębalska, dr 
Małgorzata Kosińska-Zagajewska i dr Magdalena Niemczyk-Jacek, 
Maria Springwald, Ewelina Bączek i Paulina Bździuch, Bartłomiej 
Trybuś, Rita Łabuz, Tomasz Gwiazda, Joanna Wojtuń, Sonia Bała 
– to laureaci tegorocznych Nagród Miasta Krakowa 2017, które 
zostały wręczone w czwartek 30 listopada podczas uroczystej gali 
w sali Obrad Rady Miasta Krakowa.
Nagrody Miasta Krakowa mają wieloletnią tradycję – po raz pierw-
szy przyznane zostały w 1933 roku, ale swoją historią sięgają XVI 
wieku. W tym roku Komisja przyznała nagrody w dziedzinach: kul-
tura i sztuka, nauka i technika, sport oraz prace dyplomowe. W tej 
ostatniej kategorii tryumf święciły Ewelina Bączek (była uczenni-
ca LO w Andrychowie) i Paulina Bździuch – absolwentki inżynierii 
środowiska na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 
Akademii Górniczo-Hutniczej. Tutuł nagrodzonej pracy magisterskiej to „Ocena zmian emisji zanieczyszczeń do powietrza z komuni-
kacji miejskiej w Krakowie w latach 2010–2015 wraz z prognozą na rok 2025”. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. fot. Marian 
Satała (Gazeta Krakowska)

Nagrody Miasta Krakowa 2017 
z andrychowskim akcentem

Sukces Eweliny Bączek – absolwentki Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Andrychowie.

W przededniu grudnia na andrychowskim placu Mickiewicza pojawiła się choinka – symbol Świąt. Posągowy świerk srebrny 
mierzy blisko 12 m wysokości. Drzewo pochodzi z prywatnej plantacji. Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w iście 
zimowej scenerii zajmowali się montażem i dekoracją choinki. Gdy Państwo czytacie już gazetę, choinka na pewno pięknie 
świeci. Polceamy wybrać się wieczorem na Plac Mickiewicza.

Choinka na placu 
Mickiewicza
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Konkurs został ogłoszony 4 września 2017 r. przez 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Urzędu Miejskiego w Andrychowie i był skierowany 
do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych z terenu gminy Andrychów. 
Był podzielony na 4 grupy wiekowe - od przed-
szkola po gimnazjum. Nadesłane prace oceniała 
komisja konkursowa w składzie: Marlena Babik 
– Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnic-
twa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie, 
Monika Sordyl z tego samego wydziału oraz Zbigniew 
Bury – plastyk przedstawiciel Miejskiego Domu Kul-
tury w Andrychowie. W trakcie wyboru zwycięskich 
prac brano pod uwagę estetykę, samodzielność 
wykonania pracy plastycznej, technikę wykonania 
oraz ujęcie tematu.
W najstarszej grupie, czyli dla gimnazjalistów kon-
kurs plastyczny zastąpiono konkursem na dwumi-
nutowy filmik o ochronie powietrza. Ocenioną naj-
wyżej prace już można zobaczyć na naszej stronie.
Imprezę, która odbyła się w trzech turach wieko-
wych poprowadziła Ewa Rohde-Trojan, kierow-
niczka Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa 
i Leśnictwa, a nagrody laureatom wręczał bur-
mistrz Tomasz Żak.

LAUREACI: 

W kategorii wiekowej dzieci w wieku 3 lat:
I miejsce – Rozalia Dziedzic z Przedszkola przy Zespole 
Szkół Samorządowych w Inwałdzie oraz Ireneusz Swa-
koń z Przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej 
SPSK w Brzezince
II miejsce – Aleksander Nowak z Przedszkola przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie oraz Karoli-
na Matyszkowicz z Niepublicznego Przedszkola „Mały 
Bystrzak” w Andrychowie
III miejsce – Małgorzata Korbel z Przedszkola nr 3 
w Andrychowie oraz Jagoda Flisek z Przedszkola nr 3 
w Andrychowie

W kategorii wiekowej dzieci w wieku 4 lat:
I miejsce – Daria Chrapkiewicz z Przedszkola przy Ze-
spole Szkół Samorządowych w Inwałdzie
II miejsce – Dominika Tomiczek z Przedszkola nr 5 
w Andrychowie i Laura Koczur z Przedszkola nr 5 
w Andrychowie oraz Julia Rajda z Przedszkola przy 
Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach
III miejsce – Paweł Rzegotka z Przedszkola nr 2 w An-
drychowie

Czyste powietrze to wspólna sprawa
W listopadzie w MDK odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom XXIV Gminnego Konkursu Ekologicznego. W tym roku 
odbywał się pod hasłem „Czyste powietrze – wspólna sprawa”.  Nagrody wręczał laureatom burmistrz Tomasz Żak.

W kategorii wiekowej dzieci w wieku 5 lat:
I miejsce – Aleksandra Czarnik z Przedszkola nr 5 w Andrychowie oraz Aniela Rusinek 
z Przedszkola przy Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie
II miejsce – Olaf Łysoń z Przedszkola nr 4 w Andrychowie, Antoni Stopka z Przedszkola 
przy Zespole Szkół Samorządowych w Zagórniku oraz Liliana Susfał z Przedszkola przy 
Zespole Szkół Samorządowych w Zagórniku
III miejsce – Oliwia Sołek z Przedszkola przy Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie

W kategorii wiekowej dzieci w wieku 6 lat:
I miejsce – Aleksandra Piekiełko z Przedszkola nr 5 w Andrychowie oraz Karol Karczew-
ski z Przedszkola przy Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie i Maria Ziemichód 
z Przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej SPSK w Brzezince
II miejsce – Nadia Badan z Przedszkola nr 1 w Andrychowie oraz Eliza Chmiel z Przed-
szkola przy Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolecinie
III miejsce – Daniel Knycz z Przedszkola nr 5 w Andrychowie  oraz Igor Niedziela z Przed-
szkola przy Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie

W kategorii wiekowej uczniowie klas I szkół podstawowych:
I miejsce – Paulina Sierp ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie 
II miejsce – Milena Braczkowska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Andrychowie 
III miejsce – Kamil Karaś ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie oraz Jagoda Skrzy-
piec ze Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach

Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymali nagrody za udział w Konkursie. 

II grupa to uczniowie klas II-III szkoły podstawowej. Konkurs dla młodszych uczniów 
składał się z etapu pisemnego – testu. W dniu 14 listopada 2017 r. do konkursu przystą-
piło 21 uczniów klas III, z 7 szkół podstawowych naszej Gminy.
Każdy uczeń otrzymał do rozwiązania test składający się z 39 pytań – test wyboru i py-
tania otwarte, który należało rozwiązać w ciągu 45 min. Za prawidłowo rozwiązany test 
można było uzyskać max 43 punkty. Rozdanie nagród odbyło się 14 listopada 2017 r. 
w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie.
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Zwycięzcami zostali:
I miejsce – Zuzanna Fryt uczennica kl. III c ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Andrychowie (35 pkt.)
II miejsce – Wojciech Stokłosa uczeń kl. III b ze Szkoły Pod-
stawowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-
-Łęgu (33 pkt.)
Magdalena Zaremba uczennica kl. III a ze Szkoły Podstawo-
wej przy Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach
III miejsce – Gabriela Kasperek uczennica kl. III ze Szkoły Pod-
stawowej SPSK w Brzezince (32 pkt.)
Kryspin Adamczyk uczeń kl. III b ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Andrychowie (31 pkt.)
Tymoteusz Bizoń uczeń kl. III c ze Szkoły Podstawowej przy 
Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach (31 pkt.)
Cezary Walczak uczeń kl. III a ze Szkoły Podstawowej przy Ze-
spole Szkół Samorządowych w Inwałdzie (31 pkt.)
IV miejsce – Anna Mrzygłód uczennica kl. III c ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Andrychowie (30 pkt.)
Nikola Gruszczyk uczennica kl. III e ze Szkoły Podstawowej nr 
4 w Andrychowie (30 pkt.)
Natalia Paczyńska uczennica kl. III d ze Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Andrychowie (30 pkt.)

III grupa to uczniowie klas IV-VII

I miejsce zajęła Julia Iskierka uczennica kl. V a i Jakub Ma-
tyszkowicz uczeń kl. VI b ze Szkoły Podstawowej przy Zespole 
Szkół Samorządowych w Targanicach
II miejsce zajęły: Monika Saferna, Agnieszka Pikoń i Wikto-
ria Pawińska uczennice kl. VI b ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Andrychowie
III miejsce: zajęli Tymoteusz Adamek i Olivier Olszewski 
uczniowie kl. V a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie 
oraz Aleksandra Kraus, Emilia Otfinowska i Aleksandra Ze-
mła  uczennice kl. VII a ze Szkoły Podstawowej przy Zespole 
Szkół Samorządowych w Zagórniku
Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymali nagrody za udział 
w Konkursie. Wręczenia nagród dokonał Burmistrz Andry-
chowie – Tomasz Żak.

4. IV grupa to uczniowie klas gimnazjalnych, którzy również 
mieli możliwość wykonania nagrania wideo lub audio pt.: 
„Czyste powietrze – wspólna sprawa”.

Do Konkursu zostały złożone 3 nagrania, wykonane przez 3 
uczniów, z 2 gimnazjów.

I miejsce zajęła Agata Iskierka uczennica kl. III b z Gimnazjum 
przy Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach
Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymali nagrody za udział 
w Konkursie.             red.

Klub abstynenta „Watra” powstał 1 czerwca 1987 roku, a 23 listopada 
1993 roku w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej zarejestrowano Andry-
chowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta „Watra”. Pierw-
szą siedzibą klubu były pomieszczenia w budynku przy ul. Batorego 5. 
W kwietniu 1995 r. watrowicze przenieśli się do pomieszczeń przy ul. 
Metalowców 10, w których działają do chwili obecnej. Trudno dziś zliczyć 
tych wszystkich, którym społeczność „Watry” pomogła w życiu i wspie-
ra do dziś. Stowarzyszenie nie raz doświadczało wyrazów uznania, czego 
przykładem może być przyznany przez Radę Miejską z okazji 30-lecia ty-
tuł „Zasłużony dla Gminy Andrychów”. 
Ta silnie zintegrowana i prężnie działająca grupa aktywnych ludzi w ju-
bileuszowy wieczór uroczyście obchodziła swoje święto. Przybyli na nie 
nie tylko watrowicze, ale też wielu ich przyjaciół – władze gminy z burmi-
strzem Tomaszem Żakiem i przewodniczącym Rady Miejskiej Romanem 
Babskim, radni, pracownicy wspierającego ich Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, liczni sponsorzy, duszpasterze i wiele innych osób. 

mn

30 lat Watry
Społeczność Andrychowskiego Stowarzyszenia Trzeźwości Klub Inte-

gracji Społecznej „Watra” obchodziła swoje trzydziestolecie. 17 listopada 
w „Baciarskiej Chacie” Hotelu & Spa Kocierz spotkali się członkowie klubu 
i liczni ich przyjaciele.
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Niedawno Ireneusz Żmija przypomniał postać Jalu Kurka (1904-1983), powieściopi-
sarza, poety i tłumacza z języka włoskiego, a także taternika i wielbiciela Tatr. W mię-

dzywojniu Jalu Kurek był przedstawicielem tzw. Awangardy Krakowskiej. Napisał on 
słynną powieść „Grypa szaleje w Naprawie”, opisującą wydarzenia we wsi pod Jorda-

nowem, w której autor się urodził.
30 września 1969 r. Jalu Kurek gościł w Klubie NOT, w andrychowskim Saloniku Literac-

kim, którego dzieje opisujemy w kolejnych numerach „Nowin”
Andrzej Fryś Janina Madeja Fryś

Przed niespełna pięćdziesięciu  laty…

Jalu Kurek 
w andrychowskim 
Saloniku Literackim

Burmistrz zapoznał zebranych z inwestycjami w latach 2011-
2016. W tym okresie zrealizowano 733 zadania za łączną kwotę 
prawie 94 mln zł. W tym roku wyremontowano m.in. ulice Trau-
gutta i Słowackiego. Najważniejszymi zdaniem władz miejskich 
inwestycjami w roku 2018 będą:
- rozbudowa strefy aktywności gospodarczej
- uruchomienie komunikacji autobusowej w ramach Lokalnego 
Transportu Publicznego; pierwsze 10 nowoczesnych autobusów 
będzie można oglądnąć 9 XII na placu Mickiewicza
- przebudowa dróg na Osiedłu Olszyny
- dokończenie przebudowy ul. Włókniarzy

- wykonanie projektu przebudowy ul. Lenartowicza a także wybu-
dowanie w stanie surowym budynku krytego basenu kąpielowego.
Burmistrz poinformował, że od roku 2011 nie podniesiono w 
Andrychowie stawki podatku od nieruchomości, a od roku 2015 
także cen wody i ścieków. Mimo to inwestycje realizowane są przy 
niewielkim obciążeniu budżetu Gminy kredytami.
Wywiązała się dyskusja, która w znacznej mierze dotyczyła spraw 
komunikacyjnych, a szczególnie dojazdu do Krakowa. Były też gło-
sy na temat służby zdrowia.

Andrzej Fryś

Obywatelskie spotkanie 
z Burmistrzem Tomaszem Żakiem
Andrychowska Organizacja Sojuszu Lewicy Demokratycznej zorganizowała w dniu 24 listopada obywatelskie spotkanie z Burmistrzem 
Andrychowa Tomaszem Żakiem. Do siedziby SLD przy ul. Krakowskiej przybyło kilkadziesiąt osób, które, poza SLD reprezentowały 
Stowarzyszenie „Witalność”, Radę Nadzorczą Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Partię „Racja”, TMA, a także inne organizacje. 
Nie brakło także obywateli, którzy nie należą do żadnych organizacji.
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W piątek – 10 listopada – Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło swój pro-
jekt ustawy dotyczącej Kodeksu wyborczego. Oczywiście projekt jest 
„poselski”, więc nie było żadnych konsultacji, ani społecznych, ani 
eksperckich – poszedł prosto pod głosowanie. Zresztą po co robić 
konsultacje, skoro, jak mówi rzeczniczka rządu Beata Mazurek: - To są 
zmiany, które przygotowywane były przez długi okres, one są efektem 
informacji, które do nas docierały, których byliśmy świadkami w pro-
cesie wyborczym, to są sygnały od ludzi, którzy są praktykami - powie-
działa Mazurek. Dlatego pod głosowanie projekt poszedł szybko, na 
posiedzeniu Sejmu 22 listopada.
Beata Mazurek, zachwalała:  - Projekt ustawy, której celem jest zwięk-
szenie udziału obywateli w procesie wybierania, kontrolowania i funk-
cjonowania niektórych organów administracji państwowej. - I dodała 
że projektowane zmiany zmierzają do tego, aby przepisy były bardziej 
przejrzyste i uczciwe - jeśli chodzi o proces wyborczy; mają też zwięk-
szyć możliwość kontrolowania władz samorządowych przez obywateli 
oraz dawać możliwość opozycji kontrolowania władzy samorządowej.

Wybory w ręce komisarzy
Już wcześniej PiS zapowiadało zmiany, które miały być drobne, a ich 
głównym celem byłoby uczynienie wyborów bardziej przejrzystymi. 
Kiedy jednak patrzy się na ten projekt (to ponad 70 stron), to ciężko 
znaleźć przepisy, które miałyby coś upraszczać i czynić bardziej przej-
rzystym.
Zapewne dlatego to już nie samorządy będą organizować kolejne wy-
bory, bo PiS nie wierzy w ich uczciwość. - Nie może być tak, że gmina, 
wójt, burmistrz, czy prezydent, który zazwyczaj jednocześnie ubiega 
się o kolejną kadencję, jednocześnie organizuje wybory – mówi poseł 
PiS Łukasz Schreiber.
Teraz zrobią to powiatowi komisarze wyborczy, powołani przez wła-
dzę centralną, więc uczciwą. Kłopot w tym, że to ci właśnie komisarze 
powiatowi będą tworzyć i zmieniać obwody wyborcze oraz ustalać ich 
siedziby. Do teraz robiły to samorządy, a decydowały rady gmin. Spe-
cjaliści biją na alarm, bo to już krok do tzw. „gerrymanderingu”, czyli 
takiego manipulowania granicami okręgów, które daje przewagę partii 
odpowiedzialnej za ich ustalanie – jak pisze Maciej Czupluk w „Polity-
ce”. Do tego komisarz już nie musi być doświadczonym sędzią, wystar-
czy teraz, że będzie prawnikiem po studiach, nawet 25-letnim. 

Cóż poza tym?
Po pierwsze w życie wejdzie zapowiadana już wcześniej dwukaden-
cyjności dla wójtów, burmistrzów i prezydentów, ale nie działająca 
wstecz, a dopiero od 2018 r. 
Po drugie zlikwidowane zostaną jednomandatowe okręgi wyborcze, 
a powrócą stare, sprawdzone zasady głosowania na wielomandatowe 
listy ugrupowań i partii. Czyli znowu mandat radnego będzie mógł do-
stać ktoś, na kogo głosowało mniej wyborców, ale jego partia „zebrała” 
więcej głosów na wszystkich innych kandydatów. 
- Stoimy na stanowisku, że na gruncie polskich realiów jednomandato-
we okręgi prowadzą do rozdrobnienia sceny politycznej i nie gwaran-
tują sprawnego funkcjonowania samorządu - mówi Marek Ast, który 
kiedyś zasłynął z braku wiedzy prawniczej przy sporze o Trybunał 
Konstytucyjny. 

Przeciwko likwidacji JOW-ów już zaprotestował największy ich obroń-
ca KUKIZ’15. Ale Ast uciął to krótko: „Działania Kukiz’15 wpisują się 
wyraźnie w działania opozycji, która z pewnością będzie kontestowała 
projekty zmian w ordynacji wyborczej do samorządów. My zapowia-
daliśmy, że jednomandatowe okręgi wyborcze w gminach nie spraw-
dziły się i że powrócimy do zasad starego systemu.” Ast oczywiście ma 
rację, bo dla jego partii ostatnie wybory samorządowe bardzo się nie 
sprawdziły, dlatego w 2014 r. prezes tej parii ogłosił, że na poziomie 
wojewódzkim zostały sfałszowane.

Co robić, żeby nie było fałszerstw?
Prawo i Sprawiedliwość w sowim projekcie zapisało, że „nieco” zmie-
ni się podejście do protokołów z głosowania. Do tej pory wszystkie te 
dokumenty przekazywane były do archiwów państwowych i tam są 
przechowywane. Tego nowelizacja nie zmienia, jednak ogranicza czas, 
w którym dokumenty te trzeba składować, „do 2 lat”. „Czyli w świetle 
projektu zupełnie legalne może stać się zniszczenie wszystkich kart 
do głosowania powiedzmy miesiąc czy tydzień po wyborach” - pisze 
Maciej Czupluk.
Nie mniej niepokoju budzi zapis, który wygasza kadencje obecnych 
członków Państwowej Komisji Wyborczej i zmienia reguły wyboru 
nowych. Obecnie Komisja składa się z dziewięciu osób (trzech sę-
dziów Sądu Najwyższego, trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego 
oraz trzech sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego). Po wejściu 
w życie nowej ustawy PKW będzie się składać z jednego sędziego TK, 
jednego NSA i aż siedmiu osób, które wybierze Sejm, czyli PiS. I zrobi 
to spośród osób „mających kwalifikacje do zajmowania stanowiska sę-
dziego”. Może to zatem być np. prokurator – sugeruje Maciej Czupluk. 
Ale przepisy dotyczące PKW mają wejść w życie dzień po najbliższych 
wyborach do Sejmu w 2019 r.
Zmian jest więcej. Opinie na temat pisowsko-poselskiego projektu są 
raczej jednoznaczne. Oto jedna z nich, wprost z Portalu Samorządo-
wego: „W 24-stronicowym uzasadnieniu projektu próżno szukać od-
wołań do jakichkolwiek badań lub opinii środowisk naukowego czy sa-
morządowego. To raczej powtórzenia samej treści przepisów, zaś część 
dotycząca Kodeksu wyborczego odwołuje się wprost do insynuacji (np. 
o celowo fałszowanych wyborach 2014 r.)” - mówi Agata Dąmbska 
z Forum Od-nowa. Inni eksperci, prawnicy i publicyści nie kryją, że 
zmiany te są tak skrojone, aby w najbliższych wyborach spełniły ocze-
kiwania „posłów”, którzy to wymyślili.           MaN

Samorząd wybierany po nowemu
Tylko dwie kadencje dla wójtów i burmistrzów, koniec JOW-ów, a wybory samorządowe zorganizują w przyszłym 
roku już powiatowi komisarze wyborczy, którzy ustalą też nowe obwody. To najważniejsze zmiany, jakie szykuje nowa 
ustawa PiS. Ale jest ich więcej.
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SOLIŚCI I „ROYAL BALLET” NARODOWEGO
LWOWSKIEGO TEATRU OPERY I BALETU

Ceny biletów: 80 zł (sala widowiskowa, rząd 1 – 10),
70 zł (sala widowiskowa, rząd 11 – 18, balkon).
Sprzedaż biletów: MDK w Andrychowie, ul. Szewska 7,
tel.: 33 875 31 05, 512 442 918, 530 474 008.
Bilety online: www.kultura.andrychow.eu, www.kupbilecik.pl, www.ticketpro.pl

28.01 (niedziela) godz. 18.00
MDK w Andrychowie

Pomysł na prezent

„Don Kichot” to więcej niż balet. To barwne widowisko 
z udziałem baletu klasycznego, zachwycające bogactwem 
tańców i kostiumów oraz dowcipną narracją do muzyki 
Ludwiga Minkusa. Na andrychowskiej scenie wystąpią 
Soliści i Balet „Royal Ballet” Narodowego Lwowskiego 
Teatru Opery i Baletu – to gwarancja widowiska na 
najwyższym światowym poziomie artystycznym.

Już w 1614 roku w królewskim Luwrze tańczono balet 
dworski Don Quichotte. Później motywy z dzieła 
Cervantesa zadomowiły się w balecie na stałe, owocując 
przez 400 lat dziesiątkami nowych opracowań. Prawdziwą 
furorę zrobił jednak balet Mariusa Petipy z muzyką 
Ludwiga Minkusa (1869), bo trwa na scenach do dzisiaj, 
odświeżany i przetwarzany przez kolejne pokolenia 
choreografów
Skąd taka jego żywotność i popularność? Malowniczy 
koloryt dawnej Hiszpanii, ponętne Cyganki i strojni 
toreadorzy, błędny rycerz z La Manchy, komiczny Sancho 
Pansa i pokraczny Gamache zawsze mogą liczyć na 
powodzenie. A główni bohaterowie, Kitri i Basilio, nie mają 
sobie równych w repertuarze klasycznym w kategoriach 
wdzięku, temperamentu i wirtuozerii tanecznej. Wszystko 
to tworzy porywającą rewię tańca klasycznego
w hiszpańskiej stylistyce.

Muzyczną ucztę dla mieszkańców oraz gości zapewnią zespół  
symfoniczny, znani polscy soliści wielkiego formatu: Małgorzata Ostrowska,  
Hanna Banaszak, Kasia Kowalska, Daniel Olbrychski, Krzysztof Kiliański, Daniel 
Moszczyński oraz Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Andrychów. 
Podczas koncertu Zespół wraz z artystami wykona m.in. 3 pastorałki – kantyczki 
z 1846 r. ze skomponowaną specjalnie na tę okazję muzyką: „Witaj Jezu  
Kochany”, „O jakaż to nuta” oraz „Hej pasterze, pasterze”. Równie szczególną 
częścią wydarzenia będzie muzyczno-poetyckie przedstawienie utworu Karola 
Wojtyły, który podkreśla i przywołuje walory krajobrazowe oraz tradycje 
naszego terenu – Sonet I. List do przyjaciela, który opisuje m.in. miejscowe 
szlaki górskie i szczyt Madohory.
Organizatorzy: 
- Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie 
- Rada Sołecka w Inwałdzie 
- Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Inwałdzie
Wstęp wolny*
* Bezpłatne zaproszenia do odbioru w Kościele pw Narodzenia NMP w Inwałdzie od 20 grudnia.

W InWałdzkIej cIszy
700-lecie wsi Inwałd! Jubileuszowy rok 2018 uroczyście zainauguruje  
NoworoczNy koNcert kolęd i pastorałek

Kościół NarodzeNia Najświętszej Maryi PaNNy w iNwałdzie godz. 19.00

w w w. 7 0 0 l a t i n w a l d . a n d r y c h o w. e u

6 stycznia 2018

.
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KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY GRUDZIEŃ/STYCZEŃ

MIEJSKI DOM KULTURY
 

Tel. 33 875 31 05, 512 442 918, 530 474 008
mdk@kultura.andrychow.eu

16.12 (sobota) godz. 8.00 – 14.00
SPOTKAJMY SIĘ RAZEM!
XVII Przedświąteczna Biesiada Seniorek 
i Działaczek KGW.
Organizator: Stowarzyszenie Gospodyń 
Wiejskich ANDRYCHÓW.

17.12 (niedziela) godz. 10.00
MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY
Organizator: Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
w Andrychowie. 

31.12 (niedziela) godz. 20.00
SYLWESTER 2017
MDK w Andrychowie zaprasza na zabawę 
Sylwestrową w starym, dobrym stylu. Czeka 
na Was prawdziwe staropolskie jadło: 3 dania 
gorące, pyszny deser, zimne przekąski, gorące 
i zimne napoje. Alkohol we własnym zakresie. 
Nowy Rok 2018 powitamy z zespołem „Black 
Jack”. Cena: 180 zł od osoby. Zapisy w Miejskim 
Domu Kultury lub telefonicznie.

28.01.2018 r. (niedziela) godz. 18.00 
GALA NOWOROCZNA: Balet „Don 
Kichot” w wykonaniu Solistów i „Royal 
Ballet” Narodowego Lwowskiego Teatru 
Opery i Baletu. 
Szczegóły na stronie 25. 

                  PAŁAC BOBROWSKICH 
W ANDRYCHOWIE

17.12 (niedziela) godz. 16.00 – 19.00
„KOLĘDUJMY, PRZYŚPIEWUJMY” 
– VIII Andrychowska Wigilia
Świąteczne spotkanie mieszkańców Gminy 
Andrychów, dzielenie się opłatkiem, wspól-
ne śpiewanie kolęd oraz degustacja trady-

cyjnych potraw świątecznych przygotowa-

nych przez lokalnych restauratorów. 
W programie: 
- życzenia wigilijne Burmistrza Andrychowa 
dla wszystkich mieszkańców Gminy 
- tradycyjne przekazanie światełka betle-

jemskiego przez harcerzy 
- otwarcie wystawy szopek inspirowanych 
tradycją i sztuką ludową pt. „Polskie Stoły 
Wigilijne” autorstwa Marka Grabowskiego
- wspólne kolędowanie z przedszkolakami 
z Przedszkola Nr 5 w Andrychowie oraz 
z Ludowym Zespołem Pieśni i Tańca 
ANDRYCHÓW
- koncert Leny Czechowicz i Filipa Nowa-
kowskiego
- koncert Duo Linea
Organizatorzy: 
- Centrum Kultury i Wypoczynku w Andry-

chowie 
- KLUB STU przy Andrychowskim Klubie 
Sportowym „Beskid”. 
Patronat Honorowy nad imprezą objął Bur-
mistrz Andrychowa Tomasz Żak.
Zapraszamy wszystkich do wspólnego kolę-

dowania w Pałacu Bobrowskich!

18 – 31.12 Wystawa szopek inspirowa-
nych tradycją i sztuką ludową 
Wystawa „Polskie Stoły Wigilijne” autorstwa 
Marka Grabowskiego prezentuje szopki wy-

konane przez polskich artystów. Projekt „Pol-
skie Stoły Wigilijne” ma na celu pokazanie jak 
bogata, kolorowa i zachwycająca jest polska 
tradycja bożonarodzeniowa. W andrychow-

skim Pałacu Bobrowskich zostanie zaprezen-

towana ekspozycja składająca się z szopek 
krakowskich i innych inspirowanych tradycją 
i sztuką ludową. Elementem uzupełniającym 
wystawę są tła, które utrzymują się w styli-

styce świątecznej, zimowej – przedstawiają 
jedlinę, zimowe pejzaże, opłatki czy anioły. 
Wystawa w połączeniu z muzyką świątecz-

ną tworzy niepowtarzalny klimat i cieszy 
się ogromnym powodzeniem i uznaniem. 
Dotychczas szopki prezentowane były 
w Belgii, Francji, Szwecji, Niemczech i Austrii. 

Wystawa czynna od 18 do 31 grudnia 
w godzinach 10.00 – 18.00 oraz 24 grud-

nia (Wigilia) w godzinach 22.00 – 24.00 

Serdecznie zapraszamy!

                  RYNEK SZTUKI

Telefon: 698 624 826
ryneksztuki@kultura.andrychow.eu 

16.12 (sobota) godz. 11.00 – 13.00
STROIK ŚWIĄTECZNY
Warsztaty dla dzieci. 
Koszt warsztatów: 20 zł. Ilość miejsc ograni-
czona. Zapisy: Rynek Sztuki.

                    WDK W INWAŁDZIE
Telefon 33 432 26 12 

inwald@kultura.andrychow.eu

13.12 (środa) godz. 11.00  
120 Stópek 

Program artystyczno-rozrywkowy dla 
dzieci w wieku wczesnoszkolnym z okazji 
Mikołajek w wykonaniu aktorów Teatru 
Edukacyjnego GABI ART z Chorzowa.

14.12 (czwartek) godz. 15.00 
Świąteczne liściki 
Akcja plastyczno-techniczna dla dzieci 
i młodzieży, podczas której zostaną 
napisane świąteczne listy do bliskich.

 RYNEK SZTUKI
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WDK W TARGANICACH
Telefon 33 875 12 25 

targanice@kultura.andrychow.eu

4 – 19.12 w godz. otwarcia placówki 
Bóg się rodzi 
Wystawa szopek bożonarodzeniowych 
autorstwa Franciszka Zaborowskiego – 
artysty pochodzącego z Targanic, twórcy 
miniatur kościołów, szopek, wiatraków 
i zabytków architektury, członka PTTK 
Andropol.

10.12 (niedziela) godz. 16.30 
Koncert Laureatów XXV Konkursu 
Recytatorskiego Poezji Religijnej im. 
Jana Fujawy 

Uroczyste rozdanie nagród, prezentacja 
nagrodzonych recytacji, obchody 
jubileuszu 50-lecia placówki, występ 
gościnny Emilii Bury – studentki II roku 
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
im. Ludwika Solskiego w Krakowie na 
wydziale aktorskim, laureatki wielu 
konkursów recytatorskich i wokalnych 
o zasięgu ogólnopolskim.

13.12 (środa) godz. 9.00  
120 Stópek 

Program artystyczno-rozrywkowy dla 
dzieci w wieku wczesnoszkolnym z okazji 
Mikołajek w wykonaniu aktorów Teatru 
Edukacyjnego GABI ART z Chorzowa.

17.12 (niedziela) godz. 16.00  
Spotkanie przy Wigilijnym Stole 

Przedświąteczne spotkanie integracyjne 
dla mieszkańców Targanic, organizowane 
wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich. 
 

19.12 (wtorek) godz. 9.30  
XIV Przegląd Kolęd Europejskich 

Przegląd adresowany do uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
Przybliża świąteczne zwyczaje i tradycje 
krajów europejskich. Organizator: ZSS 
w Targanicach.

31.12 (niedziela) godz. 19.00
Sylwester 2017/2018
Zabawa taneczna organizowana przez 
LKS Halniak w Targanicach. Zagra zespół 
SMAJL. Wstęp: 160 zł/od osoby.

                    WDK W ZAGÓRNIKU
Telefon 33 875 47 29

zagornik@kultura.andrychow.eu
 

1 – 20.12 w godz. otwarcia placówki 
Jubileuszowa wystawa fotografii 
Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca 
ANDRYCHÓW z okazji 20-lecia 
działalności zespołu.

                    WDK W SUŁK.-ŁĘGU
Telefon 33 875 27 45 

sulkowice@kultura.andrychow.eu

13.12 (środa) godz. 13.00 
120 Stópek 

Program artystyczno-rozrywkowy dla 
dzieci w wieku wczesnoszkolnym z okazji 
Mikołajek w wykonaniu aktorów Teatru 
Edukacyjnego GABI ART z Chorzowa.

18.12 (poniedziałek) godz. 13.30 
Czas wystroić choinkę 

Wspólne ubieranie choinki z dziećmi 
z kół zainteresowań oraz ozdabianie 
pomieszczeń domu kultury świątecznymi 
elementami dekoracyjnymi. Wręczenie 
dzieciom drobnych upominków 
świątecznych.

31.12 (niedziela) godz. 19.00 
Bal Sylwestrowy 

Zabawa sylwestrowa zorganizowana 
przez Rodzinne Towarzystwo Sportowe 
„Jawornica”. Zagra zespół SOFT. Wstęp: 
320 zł/od pary. Szczegółowe informacje: 
Adam Rajda, tel. 509 542 406.

     ŚWIETLICA CKiW 
    W SUŁK.-BOLĘCINIE

Telefon 33 870 13 64 

bolecina@kultura.andrychow.eu

13.12 (środa) godz. 15.00 
Bałwanki na sanki 
Warsztaty rękodzieła artystycznego dla 
dzieci i młodzieży z cyklu Spotkania 
(S)Twórcze. Wykonanie świątecznego 
bałwanka z materiałów tekstylnych.  
Cena warsztatów: 10 zł/od osoby. Zapisy 
pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 
Liczba miejsc ograniczona.

15.12 (piątek) godz. 13.30  
Święta w obiektywie 

Świąteczne warsztaty fotograficzne dla 
dzieci i młodzieży. Jak fotografować 
choinkę, by była naprawdę odlotowa?!

19.12 (wtorek) godz. 14.30  
Życzeń moc 

Spotkanie przedświąteczne dla dzieci 
i młodzieży uczestniczących w zajęciach 
stałych w placówce.

17.02.2018 r. (sobota) godz. 18.00 
MDK – XXIII Wieczór Austriacki
Koncert Galowy „W Krainie Wiednia 
i Czardasza – Budapeszt Show” 

Jedyne w swym rodzaju widowisko mu-

zyczne. Usłyszycie Państwo najpiękniejsze 
arie operetkowe, nawiązujące do muzyki 
nie tylko wiedeńskiej, ale również cygańskiej 
i węgierskiej. Blasku i elegancji tej cudownej 
muzyce doda przepiękna scenografia oraz 
przepiękne układy choreograficzne. Mię-

dzynarodowa obsada Artystów specjalizują-

cych się w muzyce wiedeńskiej i węgierskiej 
zapewni Państwu niezapomniany wieczór. 
Wykonawcy:
Miklosz Deki Czureja – wirtuoz skrzypiec 

Sara Lakatosz – wirtuoz cymbałów 

Marek Czureja – fortepian i wokal 
Anastasia Kornutiak – sopran koloraturowy 

Mykola Kornutiak – tenor 
Orkiestra Filharmonii Chmielnickiej 
Soliści Opery Filharmonii Lwowskiej

Ceny biletów: 80 zł (sala widowiskowa: rząd 
1 – 10), 70 zł (sala widowiskowa: rząd 11 – 
18, balkon). Sprzedaż biletów: Miejski Dom 
Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7,  
tel.: 33 875 31 05 lub 512 442 918. 
Bilety online: www.kultura.andrychow.eu, 
www.kupbilecik.pl, www.ticketpro.pl

Już w lutym!

Pomysł na prezent!
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TOMASZ ŻAK
BURMISTRZ ANDRYCHOWA

PATRONAT HONOROWY: 
JACEK KRUPA
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SPONSORZY WSPIERAJĄCYSPONSORZY PARTNERZY

C a ł o d o b o w a
STACJA PALIW

W ANDRYCHOWIE

inż. Wit Ziółkowski ul. Szewska 46a34-120 Andrychów tel. (33) 875 28 16

FRANCZYZA

Internet Telewizja Telefon

Jako support wystąpił zespół Besides - lider na polskiej scenie 
post-rockowej. Zespół istnieje od 2011 r. Podbił serca milionów lu-
dzi w Polsce podczas telewizyjnego talent show - Must Be The Mu-
sic, gdzie zdobył główną nagrodę w ósmej edycji programu. Mu-
zycy zaserwowali publiczności utwory ze swoich dwóch albumów: 
„We Were So Wrong” i „Everything is”. Występowi towarzyszyły 
niezwykłe efekty świetlne.
Po energetycznym show artystów z zespołu Besides przyszedł czas 
na koncert „The Best Of” akustycznie Kasi Kowalskiej. Wokalistka, 
kompozytorka i autorka tekstów jest jedną z najbardziej popular-
nych i docenianych artystek na polskiej scenie muzycznej. Każda 
z jej płyt pokryła się platyną. Artystka zaprezentowała cały szereg 
swoich największych przebojów, m.in.: „Pieprz i sól”, „Co może 
przynieść nowy dzień”, „Będę jak”. Publiczność śpiewała z Kowal-
ską niemal każdy utwór, świetnie się przy tym bawiąc. Po występie 
artystka rozdawała autografy, podpisywała płyty oraz pozowała do 
zdjęć z fanami. Wisienką na muzycznym torcie był koncert legen-
darnej formacji rockowej - Lady Pank. Jan Borysewicz, Janusz Pa-
nasewicz, Krzysztof Kieliszkiewicz, Kuba Jabłoński oraz gościnnie 
Wojciech Olszak wykonali swoje 
największe przeboje w nieco-
dziennych, akustycznych aran-
żacjach. Mogliśmy usłyszeć 
m.in.: „Stacja Warszawa”, „Mój 
świat bez ciebie”, „Tacy sami”. 
Zespół porwał publiczność już 
od pierwszych chwil koncertu 
i nie zwalniał tempa aż do jego 
zakończenia.
Bez wątpienia 26 listopada 2017 
r. zapisuje się jako muzyczna 
uczta dla wszystkich miłośni-
ków dobrej muzyki.

Anna Piotrowska

Fabryka Muzyki Niezwykłej 
26 listopada w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie odbył się 
koncert w ramach festiwalu Fabryka Muzyki Niezwykłej. Wieczo-

rem o godz. 18:00 na widowni zgromadziła się publiczność spra-

gniona dobrej muzyki.
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Ukazała się płyta „Kolędy i pastorałki” 
w wykonaniu Ludowego Zespołu Pie-
śni i Tańca ANDRYCHÓW. Album został 
wyprodukowany w ramach współ-
pracy Centrum Kultury i Wypoczynku 
w Andrychowie z Miejskim Klubem 
im. Jana Kiepury w Sosnowcu. Nagrań 
dokonano w Klasztorze Franciszkanów 
w Kętach. Autorem aranżacji utworów 
jest kierownik muzyczny zespołu Leon 
Majkut. Na płycie znalazły się m.in. 
bardzo ciepło przyjmowane na kon-
certach, utwory nagrodzone na 23. 
Międzynarodowym Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika 
w Będzinie w 2017 roku – „Kolęda na 
ten rok”, „Stajenecka” i „Przychodzimy do 
stajenki”. Jest również piosenka „Przysia-
dło słonko” znana z wykonania zespołu 
„Golec uOrkiestra”. 

Płytę można nabyć w Miejskim Domu 
Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7, 
w Butiku „Rynek Sztuki”, ul. Rynek 14, 
w Sklepie EMAUS Dewocjonalia, ul. Ry-
nek 37 i w Sklepie Muzycznym „Mikrus”, 
ul. Legionów 4. Cena 20 zł.

W sobotę 30 grudnia LZPiT ANDRY-
CHÓW wystąpi w Kościele św. Sta-
nisława BM w Andrychowie. Będzie 
zatem okazja do wysłuchania kolęd 
i pastorałek z nowej płyty. Koncert 
odbędzie się po wieczornej mszy 
św. ok. godz. 18.30. Serdecznie za-
praszamy wszystkich mieszkańców 
Andrychowa. 

„Kolędy i pastorałki” zespołu ANDRYCHÓW
Pomysł na prezent!
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Początki Inwałdu nie są nam znane, do dziś bowiem nie do koń-
ca wiadomo, która wzmianka dotycząca miejscowości jest naj-
starsza. Być może po raz pierwszy pojawił się Inwałd na kartach 
historii, gdy w 1317 r. książę oświęcimski Władysław przeka-
zał znajdującą się w jego dobrach osadę o nazwie Hoynewaldt 
Schnokowi. Kim był ów Schnok? Nie wiadomo, tak jak nie ma 
całkowitej pewności, czy wspomniana nazwa Hoynewaldt od-
nosi się faktycznie do wsi, czy też może do lasu rozciągającego 
się między nią a sąsiednią Chocznią. Kolejna wzmianka pocho-
dzi z 1318 r. i związana jest z nadaniem przez Jacussiusa Ligęzę 
uposażenia dla wybudowanej przez niego inwałdzkiej parafii. 
Historycy do dziś jednak nie mają pewności, czy ów dokument, 
który nie zachował się do naszych czasów, był autentyczny1. 

Niezależnie od tego, która z podanych dat jest bardziej praw-
dopodobna jako pierwsza historyczna informacja o Inwałdzie 
faktem jest, że osada musiała powstać już wcześniej, wszak nie 
można nadać komuś wsi, która jeszcze nie istnieje, a i kościół 
nie mógłby zostać wybudowany na niezasiedlonym terenie. 
Można więc założyć, że początki osady przypadają najpóźniej 
na przełom XIII i XIV stulecia.

700 lat Inwałdu
W nadchodzącym 2018 r. rozpoczniemy świętowanie jubileuszu 700-lecia istnienia wsi Inwałd. Rocznica ta jest doskonałą okazją 
do przypomnienia historii miejscowości, która jest najstarszą spośród wszystkich znajdujących się na terenie naszej gminy.

Kościół pw. Narodzenia NMP, kwiecień 1938 r. Świątynię ufundo-

wał Franciszek Szwarcenberg-Czerny w latach 1747-1750, wybu-

dowano ją obok istniejącego wcześniej drewnianego kościoła. 
Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, kon-

cern Ilustrowany Kurier Codzienny.

Pałac Romerów w Inwałdzie, kwiecień 1938 r. Rezydencja została 
przebudowana w 1852 r. na polecenie ówczesnego właściciela 
majątku, hrabiego Feliksa Romera. Fotografia ze zbiorów Naro-

dowego Archiwum Cyfrowego, koncern Ilustrowany Kurier Co-

dzienny.

Inwałdzianie przed pałacem Romerów, kwiecień 1938 r. Zdjęcie 
wykonano podczas uroczystości pogrzebowych hrabiego Karola 
Romera, szefa Protokołu Dyplomatycznego MSZ. Fotografia ze 
zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, koncern Ilustrowa-

ny Kurier Codzienny.
1) Badacze za Józefem Putkiem wskazują, że dokument został najpewniej podrobiony przez XVIII-wiecznego fałszerza Stanisława Morawskiego.
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Począwszy od XIV w. stanowił Inwałd własność prywatną, przechodząc 
w ciągu kolejnych stuleci w ręce poszczególnych rodów szlacheckich: Korniczów 
(z czasem przyjęli oni od nazwy siedziby rodowej nazwisko Inwałdzcy), Lanc-
korońskich, Przyłęckich, Szwarcenbergów-Czernych, Ankwiczów, Bobrowskich, 
a wreszcie Romerów, w posiadaniu których wieś znajdowała się formalnie do 
czasu przeprowadzenia reformy rolnej w 1947 r. Każda z wymienionych rodzin 
odcisnęła swój ślad na historii wsi, czasem widoczny po dziś dzień, jak choćby 
kościół Narodzenia NMP, wybudowany przez Franciszka Szwarcenberga-Czer-
nego, czy też pałac, któremu obecną formę nadał Feliks Romer. Po innych śla-
dach pozostały już tylko zapiski i wspomnienia.
700 lat istnienia Inwałdu to okres obfitujący w niezwykłe epizody i posta-
cie, które zapisały się w historii – zarówno tej lokalnej, jak i ogólnopolskiej, 
a nawet międzynarodowej. Dzieje miejscowości postaramy się przybliżyć 
Państwu w kolejnych numerach „Nowin Andrychowskich”. Za wsparcie 
naszej opowieści niech posłużą zdjęcia dawnego Inwałdu. Spośród nich 
pragniemy zwrócić szczególną uwagę na niepozorną, wyblakłą już foto-
grafię miejscowego kościoła na tle Ostrego Wierchu, datowaną na koniec 
XIX stulecia. Jest to prawdopodobnie najstarsza fotografia wykonana na 
terenie Inwałdu, a kto wie, być może też całej andrychowszczyzny?

Daria Rusin, Andrzej Fryś
Kościół pw. Narodzenia NMP w Inwałdzie na 
tle Beskidu Małego, kon. XIX w. Fotografia ze 
zbiorów Polskiej Akademii Umiejętności.

30 listopada ok. godz. 14:40 na ulicy Lenartowicza doszło do kolizji 
drogowej. Kierujący samochodem marki Mazda, 70-letni mężczyzna, 
włączając się do ruchu nie udzielił pierwszeństwa kierowcy Opla. Do-
szło do zderzenia pojazdów. Sprawca został ukarany mandatem.
29 listopada 2017 ok. godz. 16:45 na ulicy Krakowskiej w Andrycho-
wie doszło do kolizji. Kierująca samochodem marki Skoda nie zacho-
wała należytej ostrożności i wjechała w tył przyczepy volkswagena. 
Prowadząca została ukarana mandatem.
28 listopada ok. godz. 12:15 w Andrychowie na skrzyżowaniu ul. Gło-
wackiego i Żwirki i Wigury doszło do kolizji dwóch samochodów. Jak 
wynika ze wstępnych ustaleń Policji kierująca fiatem Siena nie ustąpiła 
pierwszeństwa kierowcy Opla. W konsekwencji doprowadziła do zde-
rzenia czołowego bocznego. Kierująca została ukarana mandatem.
23 listopada około godz. 13:40 w Andrychowie na ul. Pachla doszło 
do kolizji drogowej. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce ustalili, że 
kierujący samochodem marki VW wyjeżdżając z ul. Pachla, nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu kierującej pojazdem marki Chevrolet, która 
jechała prawidłowo ul. Rynek, w wyniku czego doprowadził do zderze-
nia pojazdów. Sprawca kolizji odjechał z miejsca. Chwilę po zdarzeniu 
policjanci z Komisariatu Policji w Andrychowie w wyniku podjętych 
czynności zatrzymali na ul. 1 Maja dwóch mężczyzn podejrzewanych 
o kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i spowodowanie kolizji 
drogowej. 37 i 64- latek siedzieli w pojeździe i byli mocno nietrzeźwi. 
15 listopada na ul. Legionów podczas rutynowego patrolu strażnicy 
miejscy ujęli poszukiwanego przez Sąd Rejonowy w Wadowicach 50 - 
letniego mieszkańca Gminy Andrychów, podejrzanego o przestępstwa 
przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu al-
koholizmowi. Poszukiwany mężczyzna został przekazany funkcjona-
riuszom Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji w Andrychowie 
celem wykonania dalszych dyspozycji.

13 listopada Komisariat Policji w Andrychowie został powiadomiony 
o fakcie kradzieży pojazdu marki Volvo z terenu gminy Andrychów. 
Z treści zawiadomienia wynikało, że samochód zaparkowany był przy 
drodze wojewódzkiej i zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach 10 
listopada br. Z uwagi na charakter zdarzenia do sprawy zostali zaan-
gażowani policjanci z Wydziału Kryminalnego, którzy ustalili, że skra-
dziony samochód trafił na jedną z prywatnych posesji, gdzie został 
zdemontowany, a następnie oddany na skup złomu. Funkcjonariusze 
ustalili i zatrzymali sprawcę kradzieży, którym okazał się 22-letni 
mieszkaniec gminy Andrychów. Pojazd udało się odzyskać. Z terenu 
jednej z posesji powiatu wadowickiego policjanci odzyskali również 
felgi aluminiowe z oponami, pochodzące z tego pojazdu. Mężczyźnie 
grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Sprawa ma 
charakter rozwojowy, Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań doty-
czących paserstwa jak również fałszowania dokumentacji.    
13 listopada W Andrychowie na skrzyżowaniu ulic Żwirki i Wigury 
i Krakowskiej o 8.40 zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna oso-
ba została poszkodowana
8 listopada
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w Wadowicach, zatrzymali 
2 nietrzeźwych kierujących na terenie gminy Andrychów. Policjanci 
podczas pełnionej służby, około godz. 9:30 na ul. Batorego w Andry-
chowie, zatrzymali do kontroli drogowej kierującego pojazdem marki 
Citroen. Od mężczyzny wyczuwalna była silna woń alkoholu. Badanie 
stanu trzeźwości wykazało 1,22 promila.
3 listopada. Dwie osoby zostały poszkodowane w wypadku do które-
go doszło około godziny 19.00 w Andrychowie na ulicy Krakowskiej. 
Samochód osobowy wjechał w dwóch przechodniów, jak twierdzą 
świadkowie wypadku, było to dwoje młodych ludzi, chłopak i dziew-
czyna. Zostali przetransportowani do szpitala przez Zespół Ratownic-
twa Medycznego. Droga Krajowa nr 52 została zablokowana, policja 
kierowała na objazdy.

red.

Kronika Policyjna
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Zgodnie z tym, trochę zresztą przydługim tytułem, wykładowca szczegółowo  omówił ustawodawstwo związane z pomocą społeczną, 
zaczynając od Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r., w której można przeczytać, że: „Każdy człowiek jako członek społeczeń-
stwa ma prawo do ubezpieczeń społecznych”, a także, że: „…każdy człowiek ma prawo do poziomu życia zapewniającego zdrowie i dobro-
byt  jemu i jego rodzinie, włączając w to wyżywienie, odzież,  mieszkanie, opiekę lekarską i niezbędne świadczenia socjalne oraz prawo do 
zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, choroby, niezdolności do pracy, wdowieństwa, starości lub utraty środków do życia w sposób od 
niego niezależny”. Tematu świadczeń społecznych dotyczą także akty normatywne Rady Europy, umowy dwustronne i wreszcie bogate 
ustawodawstwo krajowe, które również szczegółowo omówił wykładowca.
Mnie osobiście, a pewnie też większość słuchaczy, zainteresowała informacja, że pionierem w zakresie pomocy społecznej był Otto von 
Bismarck, kanclerz Rzeszy Niemieckiej, który w roku 1880 wprowadził emerytury, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, 
opieki medycznej i ubezpieczenia od bezrobocia.
Na końcu wykładowca podał szereg przykładów rozwiązań praktycznych, stosowanych w Krakowie. Myślę, że dla słuchaczy andrychow-
skiego UTW bardziej interesujące byłyby przykłady pochodzące z praktyki MOPS-u w naszym mieście. Z drugiej jednak strony doświad-
czenia akcji „Szlachetna Paczka”, czy organizacji Siemacha mogą być zastosowane także u nas.

Andrzej Fryś

O świadczeniach społecznych
W dniu 9 listopada na UTW wykładał urzędnik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie mgr Karol Pytlarski. Tytuł wykładu 
był następujący: „Formy świadczeń społecznych i wspierających w programach rządowych, samorządowych i organizacji społecznych”. 

fot. J. Kobielus



35NOWINYNr 12 (324) - grudzień 2017

www.nowiny.andrychow.eu

Promienie Rentgena były początkowo stosowane w medycynie, w Polsce dr E. Biernacki (1866-
1911) wykonał pierwsze prześwietlenie już w roku 1896 – w rok po odkryciu Rentgena. Poza-
medyczne zastosowania, to przede wszystkim krystalografia, badania materiałowe, ale także 
poznanie struktury DNA.
Wykładowca, fizyk z zawodu, zajmuje się naukowo małokątową dyfraktometrią rentgenowską 
(SAXS). Jest to metoda która pozwala wniknąć w głąb struktur rożnych polimerów i ilościowo 
określić jaki procent materiału posiada budowę krystaliczną, a jaki bezpostaciową. Ta proporcja 
jest ważna, gdyż decyduje o właściwościach materiału, np. o jego wytrzymałości. Opisana na 
wykładzie metoda może także służyć do badania roztworów koloidalnych i obiektów fraktal-ć do badania roztworów koloidalnych i obiektów fraktal- do badania roztworów koloidalnych i obiektów fraktal-
nych. 
Wykład był bardzo trudny do zrozumienia - głównie z uwagi na skomplikowanie tematu. Na 
końcu słuchacze dowiedzieli się z przyjemnością, że bielska ATH jest krajowym liderem w 
dziedzinie zastosowania metody małokątowej dyfraktometrii rentgenowskiej i co dwa lata 
organizuje, wspólnie z belgijskim Katolickim Uniwersytetem w Leuven międzynarodowe 
sympozja na ten temat. Kolejną ciekawą informacją było to, że właśnie w Bielsku-Białej udo-
skonalono metodę pozyskiwania grafenu, który uważany jest za materiał przyszłości. Jest to 
bowiem niezwykle wytrzymały materiał, którego grubość odpowiada średnicy atomu węgla. 
           Andrzej Fryś

Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo

Wykładowca poinformował, że Ogólnopolska Federacja UTW przystąpiła do organizowanej przez TAURON akcji społecznej „Senior znaczy 
szacunek”, która jest formą odpowiedzi na liczne i głośne dzisiaj wymierzone w seniorów oszustwa i próby wyłudzenia majątku. A katalog tych 
przestępstw jest niestety naprawdę imponujący. Zdarzają się wyłudzenia: „na wnuczka” – najbardziej znane, „na policjanta, agenta CBŚ” – gdy 

senior ma uratować swoje oszczędności poprzez wręczenie ich – oczywiście fałszywemu 
– policjantowi, „na urzędnika ZUS, NFZ. Urzędu Skarbowego, Ośrodka Pomocy Społecz-
nej – gdy fałszywi urzędnicy pod pretekstem pomocy w załatwieniu ważnej dla seniora 
sprawy wchodzą do mieszkania i podczas gdy pierwszy z seniorem wypełniają formularz, 
drugi kradnie co popadnie
„na obowiązkowy remont mieszkania, wymianę drzwi wejściowych” tu przestępca ogra-
nicza się do pobrania zaliczki na poczet rzekomego remontu. Powodem, dla którego TAU-
RON sfinansował tę akcję był fakt, że powszechne stało się także przychodzenie do do-
mów seniorów fałszywych akwizytorów tej firmy energetycznej, którzy pod pretekstem 
zmiany umowy na taką, przy której ceny energii będą niższe, w rzeczywistości skłaniali 
seniora do zerwania umowy z TAURON-em i zawarcia z innym, wcale nie tańszym, do-
stawcą. Dla podkreśleniu faktu, że TAURON nigdy nie wysyła swych pracowników do do-
mów odbiorcy wyświetlono podczas wkładu krótki filmik instruktażowy.
Wykładowca przestrzegł słuchaczy przed uczestnictwem w imprezach i wycieczkach pro-
mocyjnych, organizowanych przez sprzedawców różnych produktów, szczególnie luksu-
sowych artykułów gospodarstwa domowego. W przypadku gdy przedmiot, zakupiony 
dzięki podstępnym staraniom organizatorów, okaże się nieprzydatny lub grubo przepła-
cony, nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Ważne jest w tym przypadku, 
aby odstąpienie nastąpiło w terminie 14 dniowym, w formie pisemnej.    

    Andrzej Fryś

Senior znaczy szacunek

Doc. dr Czesław Ślusarczyk, Prorektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, niebotycznie podniósł poziom wykła-

dów na andrychowskim UTW. W dniu 23 XI mówił on o promieniowaniu rentgenowskim w zastosowaniach pozamedycznych. Na 
wstępie przypomniał o samym Wilhelmie Konradzie Röntgenie (1845-1923) i o wynalezionych przez niego w roku 1895 „Promieniach 
X”. W. Röntgen za swój wynalazek otrzymał Nagrodę Nobla w roku 1901 (był to pierwszy rok jej przyznawania). 

Z seniorami z andrychowskiego UTW spotkał się 16 listopada Daniel Jachimowicz – prawnik, pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiej 
Federacji UTW, wiceprezes Fundacji Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego. Tematem wykładu były wybrane zagadnienia prawa 
konsumenckiego. 
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Przegląd prasy 
– marzec 1967 r.

Początek marca zdecydowanie należał do 
gości z Wietnamu. Długi i krwawy konflikt 
zbrojny (1955 – 1975), który objął kraje In-
dochin, dotyczył też Wietnamu. W Andry-
chowie, z udziałem wietnamskiej delegacji, 
odbył się wiec, podczas którego potępiono 
amerykańską interwencję zbrojną. Jak do-
nosi GK, sala widowiskowa przy Szewskiej 7 
pękała w szwach.  Andrychowianie dali wy-
raz swojej solidarności z Wietnamczykami 
w słowach i złotówkach.   
Choć od ponad dwóch dekad panował w Pol-
sce pokój i spokój, komunistyczna propa-
ganda pozostawała przy wojennej retoryce. 
Tylko teraz walczyć ze sobą miały miasta. 
Miał być wygrany i przegrany. Rywalizację 
wręcz nazywano „świętą wojną”. Stawały 
do niej nie samorządy (bo takowych nie 
było), ale zakłady pracy, szkoły, kluby spor-
towe… Bo i polem rywalizacji było wszyst-
ko od wielkości produkcji po poszanowanie 
mienia szkolnego. Tę nową formę starć na-ę nową formę starć na- nową formę starć na-ą formę starć na- formę starć na-ę starć na- starć na-
zwano - „Turniejem miast”. Szeroko rela-
cjonowały go media, zagrzewając do boju, 
pobudzając ambicje. Przeciwnikiem An-
drychowa zostały sąsiednie Kęty. Pierwsze 
starcie miało miejsce właśnie w marcu 1967 
roku. – Impreza gigant – pisała Krakowska. 
W jakich konkurencjach Andrychów poko-
nał Kęty, a w jakich został pokonany – pro-
szę przeczytać obok.
Nie tylko rywalizacja z sąsiadem była pre-
tekstem do wzmożonych działań obywa-
telskich i pracowniczych, była nim także 50 
rocznica Wielkiej Rewolucji Październiko-
wej. Jak załoga AZPB odpowiedziała na we-
zwanie krakowskich hutników? Też warto 
przeczytać. 
A na koniec i przy okazji Dnia Kobiet z roz-
rzewnieniem wspomnieliśmy sobie panią 
Zofię Lenartowiczową, która dla wielu po-
została przede wszystkim legendarną na-
uczycielką.
Zapraszamy do lektury.

Jadwiga Janus

Marcowe wydania „Gazety Krakowskiej” 
sprzed pół wieku zdominowały dwa tematy: 
kobiety i „międzymiastowa” rywalizacja. Za-

łożyć musimy, że tym czym żyła prasa, tym 
żył też Andrychów.
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Towarzystwo Miłośników Andrychowa pragnie podziękować na-
stępującym osobom za pomoc przy opracowaniu biogramów do 
publikacji „Kto był kim w Andrychowie”:

Barbara Badowska
Magdalena Biel
Janusz Buksa
Józef Burzej
Maria Bury
Jakub Cinal
ks. Dziekan prałat Stanisław Czernik, parafia św. Macieja w Andry-
chowie
Łukasz Dziedzic
Emil Graboń
Jakub Graca
Teresa Gumoś
Jadwiga Janus
Grzegorz Kadela
Danuta Karmowska-Włodarczyk 
ks. Kan. dr Stefan Klajman, parafia pw. Wszystkich Świętych 
w Wieprzu
Adam Kołaczyk
Bogumiła Kołodenny
Michał Kołodziejczyk
dr hab. Henryka Kramarz, prof. UP
Jan Kuźma
Mateusz Kuźma
ks. Piotr Liptak, parafia pw. Narodzenia NMP w Inwałdzie
Maria Liszka
Zbigniew Lot
Andrzej Marek
Halina Markowska
Józef Moćko
Artur Oboza
Henryk Pabiś
Teresa Peszek
dr Przemysław Płonka
Jadwiga Pocułejko
Bogdan Poloński
Ryszard Potempa
Ewelina Prus-Bizoń
Kazimierz Prus
Barbara i Jacek Rusin
Krystyna N. Skjelfoss
Jacek Wcisło
Marta Wołek-Bury
Janusz Wróbel
Jadwiga Zaborowska 
Łukasz Zaborowski
Bolesław Zaremba

W październiku ukazałą się publikacja „Kto kim był w Andrycho-

wie?”.  Opracowali ją Andrzej Fryś, Maria Pytel-Skrzypiec, Teresa 
Putek oraz Daria Rusin.

Podziękowanie

TMA zaplanowało przeprowadzenie renowacji Kaplicy Horun-
terów i Chlebowskich. Obecnie trwają prace nad sporządzeniem 
fachowej dokumentacji konserwatorskiej i wyceny poszczególnych 
etapów prac. Jeśli TMA nie uda się pozyskać na renowację środków 
zewnętrznych, to prawdopodobnie środki finansowe potrzebne na 
dokonanie prac będą zbierane w dniu 1 listopada jeszcze w następ-
nym roku. Ogromne ukłony dla: ZHP Andrychów, Stanicy Hucuł, 
Skull Hunters, ZDZ Andrychów, LO Andrychów, Pana Posła Marka 
Polaka, Pana Czesława Rajdy. Serdeczne podziękowania dla firmy 
TECH Sterowniki z Wieprza oraz Stacji Paliw inż. Wita Ziółkow-
skiego. Słowa uznania dla niezrzeszonych kwestujących – sympa-
tyków TMA – Justyny, Damiana, Patryka, Antka, Michaliny, rodzi-
ny Klaczaków.              red.

17 kwesta 
- podsumowanie
Kolejna kwesta już za nami. Nadszedł czas na podsumowanie. 
Dzięki pracy wolontariuszy oraz szczodrości darczyńców udało 
się zebrać ponad 15 000,00 zł.

O wielkim pechu może mówić mieszkaniec Targanic. Mężczyzna 
przez na jednym z portali zamówił telefon. Świetny kontakt ze 
sprzedającym ułatwił podjęcie decyzji o zakupie. Kiedy wpłacił 
pieniądze (650 zł.), kontakt się urwał... Mieszkanka gminy Andry-
chów zamówiła buty dla dziecka (70 zł.). Transakcja przebywała 
pomyślnie: sprzedająca „mierzyła i podawała długość wkładki”, 
dziękowała za przelew informując, że nazajutrz przesyłka zosta-
nie wysłana. Minął tydzień - paczki nie ma, mail do sprzedającej 
z prośbą o nr przesyłki i... zero odzewu, konto usunięte.
Jak informuje nas Agnieszka Petek, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Wadowicach w okresie od stycznia do paź-
dziernika 2017 r. zgłoszono ponad 130 postępowań wobec oszu-
stów internetowych. Wykrywalność to 89,9%. Kupując różnego 
rodzaju rzeczy za pośrednictwem Internetu starajmy się sprawdzić 
wiarygodność i rzetelność firmy lub osoby sprzedającej.               red.

Oszuści w sieci - ostrzegamy!
Któż z nas nie dokonuje zakupów przez internet? Na miejscu - 
w domu, bez konieczności wychodzenia - prosto, łatwo i przy-

jemnie. Oszustwa w sieci stanowią coraz większy problem.
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O tym, że naczelny rabin Polski Micha-
el Schudrich spotkał się z prezesem 

Jarosławem Kaczyńskim i o tym, że ten 
pierwszy opowiedział temu drugiemu 
o niepokojach jakie wzbudziły w nim ha-
sła towarzyszące ostatniemu marszowi 
niepodległości, o telefonicznych pogróż-
kach i atrapie bomby podłożonej pod 
warszawską siedzibą gminy żydowskiej, 
przeczytałam przy porannej kawie pitej 
gdzieś przy Jaffa street w Jerozolimie. 
Czekałam na pana Szymona. Umówili-
śmy się, że w Yad Vashem, w Ogrodzie 
Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata 
razem będziemy szukać drzewa Staszki 
Stypułowej. 
Jechaliśmy na Wzgórze Herzla tramwa-
jem. Deszcz wzmagał się z każdym przy-
stankiem. Przetasowaliśmy zatem ko-
lejność zwiedzania. „Ogród” miał być na 
finał, a na początek - „Muzeum Historii 
Holokaustu”.  
Weszliśmy. Już w progu przywitał nas 
film zmontowany z jakichś archiwalnych 
taśm, na których zapisano autentyczne 
sceny z życia codziennego Żydów roz-życia codziennego Żydów roz-a codziennego Żydów roz-
sianych po miastach i miasteczkach całej 
Europy. Miałam wrażenie, że lada mo-
ment kamera przeniesie mnie także na 
andrychowskie ulice, że zobaczę miejsca 
i twarze znane mi ze starych fotografii.
Wszystko to wydało mi się tak bliskie, 
tak znajome. Pewnie dlatego, że dopiero 
co skończyłam pisać książkę o przedwo-
jennym, wielokulturowym Andrychowie 
i tkwiłam w tych tematach i klimatach 
przez blisko trzy lata. 
Sielskość, codzienność i spokój dopiero 
co obejrzanych obrazów ulotniły się na-
tychmiast po wejściu do następnej sali, 
bo w tej zaczął rodzić się nazizm – pań-
stwowa ideologia totalitarnych Niemiec.
Jak się okazało, przebrnąć przez kawał 
historii (od 1933 – do 1945 r.) niby ob-
cego państwa było dla mnie – obywatelki 
Polski oraz pana Szymona – obywatela 

Polski i Izraela, jednym z najtrudniej-
szych doświadczeń. Dla każdego z nas 
z innego powodu.
Ja urodziłam się dwadzieścia lat po wy-
buchu wojny, on – trzy miesiące przed 
jej wybuchem. Łączyło nas miejsce 
urodzenia – Andrychów. 

*
Tutaj, przed wojną, przy Rynku 4 dzia-
dek pana Szymona - Samuel Rauchber-
ger prowadził restaurację „Pod paszczę-
ką”. Zaś drugi dziadek – Szymon Bader 
miał przy Rynku 25 wytwórnię soków 
i wód gazowanych. Gdy córka Samuela 
– Lola Rauchberger wychodziła za mąż 

za Maurycego - syna Szymona Badera, 
ponoć  na ślub przyszedł  popatrzeć cały 
Andrychów. Nie z ciekawości, a z sym-
patii. Bo Lola, nie dość, że była piękną 
kobietą, była też osobą bardzo lubianą 
i znało ją całe miasteczko. A to między in-
nymi z powodu medali, jakie przywoziła 
z różnych, także międzynarodowych, za-
wodów narciarskich. Nie potrafię ukryć 
fascynacji jej osobą. Bo była obdarzona 
wieloma talentami, niezwykłą ducho-
wością, jakimś szczególnym stosunkiem 
do świata i ludzi oraz czymś, czego jesz-
cze nazwać nie umiem. Z powodu Loli 
pojechałam do Izraela. Żeby bliżej po-
znać jej historię, jej rodzinę, chodzić jej 
ścieżkami, posłuchać wspomnień. Przed 
śmiercią nagrała je dla swoich wnuków 
na taśmie magnetofonowej; sześć godzin 
opowieści. Ileż w nich Andrychowa… 
Izraelskie mieszkania członków rodziny 
zdobią beskidzkie pejzaże, malowane 
ręką Loli. Rozpoznawałam te miejsca od 
razu: Jawornica, Pańska Góra, ścieżka 
na Biadasów, lasy i łąki rozsiane wokół 
Andrychowa… Ktoś policzył, że z blisko 
czterystuosobowej społeczności izraelic-
kiej żyjącej w Andrychowie przed drugą 
z wojen, ocalało 25 osób. Jedną z nich 
była Lola. O tym, co przeszła przez sześć 
wojennych lat, jak z pomocą dobrych 
ludzi udało się jej ocalić życie swojego 
syna Szymona i syna siostry Sydzi – Ada-
ma przeczytałam w listach adresowa-
nych do pana Franciszka Kudasa. To są 
niewiarygodne historie. 

*
I teraz, w listopadowe przedpołudnie, 
z synem Loli – Szymonem przemierzamy 
razem piekło wspomnień. Oglądamy te 
same obrazy, filmy, makiety, pamiątki… 
Ale każde z nas widzi w nich co innego. 
On - przeszłość, ja – przyszłość.
Pan Szymon (erudyta i bibliofil) patrzy 
jak na stosie płonie hebrajska literatura. 
– Tam, gdzie pali się książki, wkrótce lu-

W piekle wspomnień 
i w niebie miliona dusz
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dzi palić będą –  tłumaczy mi z niemiec- tłumaczy mi z niemiec-z niemiec-
kiego cytat Heinego. On widzi książki, 
ja – kukłę Żyda paloną na wrocławskim 
Rynku.  
A potem stajemy się uczestnikami wie-
ców demokratycznie wybranych władz, 
które przemawiają z taką emfazą, że po-
rywają tłumy. Co z tego, że przemówienia 
są po niemiecku i sprzed ponad osiem-
dziesięciu lat. Ktoś kto dmucha w iskrę, 
żeby rozpalić ogień nienawiści jednych 
przeciw drugim zawsze ma ten sam wy-
raz twarzy. Rozpoznaję go z łatwością. 
Widziałam go na rozmaitych  zgroma-
dzeniach, w polskim sejmie, w białostoc-
kiej katedrze…  
- Coś nieprawdopodobnego… Coś nie-
prawdopodobnego… - szepcze do siebie 
pan Szymon, gdy na monitorze tysięcz-
ne zastępy młodych chłopców maszerują 
przez niemieckie miasta. Nie wiem, co 
bardziej go przerażało, liczebność czy 
wyraz twarzy tych młodzieńców. Wy-
czytać z nich można było gotowość. Na 
wszystko!  Nad ich głowami powiewały 
niezliczone sztandary. Obrazy były czar-
no białe, a ja widziałam w nich zielone 
flagi ONR z falangą – symbolem pol-
skich nacjonalistów, hasła z polskich ulic 
i stadionów: o białej Europie, czystej krwi, 
o klękaniu chamów przed polskim panem… 
Słyszałam ten sam tupot tysiąca stóp. 
I słyszałam deklarację wykrzykiwaną 
przez tysiące gardeł o wieszaniu na drze- o wieszaniu na drze-
wach; nie liści a ludzi.
W scenach z nocy kryształowej, do której 
doszło w listopadzie 1938 roku, zoba-
czyłam zdemolowaną niedawno budkę 
z kebabem w Lublinie, zdemolowany 
bar z tym samym asortymentem w Ło-
dzi, pobitego w warszawskim tramwaju 
naukowca za to, że mówił po niemiecku 
i hinduskiego studenta, któremu rozbito 
nos w Poznaniu.
Ja Jadwiga z Polski i on – Szymon z Izra-
ela, szliśmy pomaleńku od pomieszcze-
nia do pomieszczenia, od ekspozycji 
do ekspozycji, od tematu do tematu. 
Śledziliśmy jak myśl zrodzona w głowie 
jednego człowieka stała się ideą, która 
opętała niemal cały naród. Jak ta właśnie 
idea przerodziła się w czyn, w precyzyjnie 
zaplanowane dzieło eksterminacji jedne-
go narodu i podległości innych. W imię 
urojonej potęgi, manii wielkości i żądzy 
panowania jednych nad drugimi.  

I on, który to przeżył, i ja, która o tym 
uczyłam się w szkole, nie mogliśmy w to 
wszystko uwierzyć. Ani w to z jaką łatwo-
ścią masy ludzi dały się opętać szaleńco-
wi, ani w to, że człowiek może być tak 
głupi i tak okrutny, ani w to jakie spusto- okrutny, ani w to jakie spusto-
szenie może siać w głowach propaganda.
Chyba z dwie godziny minęły nim do-
szliśmy do miejsca gdzie idea ciałem się 
stała. To znaczy do miejsca prezenta-
cji obozów śmierci. Stanęliśmy przed 
jednym z nich. – Tu zginęli moi… - pan 
Szymon chciał dokończyć, ale nie mógł. 
Nie musiał. Znam listę ofiar Holocaustu 
pochodzących z Andrychowa. Wiem, że 
są tam rodzice  jego matki Loli, Samuel 
i Salomea Rauchbergerowie, którzy zgi-
nęli w Bełżcu. Są też jej trzy siostry: Ma-
tyldzia, Rutosia i Sydzia  - jak nazywała je 
Lola oraz Szmuel - mąż tej ostatniej. Są 
i bracia męża Loli Maurycego Badera… 
Niemal cała rodzina. 
Nie tylko dla pana Szymona, dla mnie 
również miejsce, w którym się znaleźli-
śmy było czymś więcej niż tylko obiek-
tem muzealnym. Oddech przyspieszył, 
łzawe szybki przysłoniły pole widzenia. 
Nie podołaliśmy wyzwaniu. Przyspie-
szyliśmy kroku i wyszliśmy na zewnątrz. 
Deszcz to zrywał się do boju, to ustawał.
Yad Vashem zajmuje wielki teren. Na 
kompleks składa się wiele budynków 
i pomników. Jednym z nich jest Pomnik 
Dzieci. Niepowtarzalny! Wchodzi się do 
jaskini, której wnętrze wypełnia czerń 
nieba usianego milionem gwiazd. I nie 
ma tam nic prócz tych jasnych punkci-
ków. Możemy kluczyć wśród nich, mo-
żemy utonąć w gwiazdach. Ale możemy 
tylko stać i tylko słuchać. Słuchać muzy-
ki i nazwisk, wieku i narodowości dzieci 
pomordowanych w czasie wojny. Było 
ich prawie półtora miliona. Pan Szymon 
powiedział, że te gwiazdy to ich dusze, 
a ja pomyślałam, że gdyby nie pani Stani-
sława Stypułowa z Budzowa, jedna z nich 
mogłaby być jego duszą, a druga duszą 
Adama.

*
Może to sam Bóg, może ślepy los po-
stawił Staszkę z Budzowa na drodze Loli 
z Andrychowa. W każdym razie, to ona 
wybawiła Lolę z niejednej wojennej opre-
sji: udzieliła dachu nad głową, nakarmi-
ła, odnalazła zaginionego syna Szymona. 
To ona wraz z Lolą i mężem Staszkiem 

uknuli plan „wykradzenia” z wadowickie-
go getta Adama. Adam urodził się w An-
drychowie. Był synem najstarszej siostry 
Loli – Sydonii Hupert z Rauchbergerów. 
Plan zrealizowali z powodzeniem. 
To niezwykłe, że blisko 75 lat później 
siedziałam w domu na wzgórzu nieda-
leko Hajfy, słuchając pana Adama i jego 
historii. Nie było mu łatwo mówić, ale jak 
zaczął to mówił, mówił i mówił. Jakby 
odblokowywały się jakieś śruby, zawory 
i pętle… 
Pani Stanisława Stypułowa (w opowie-
ściach występująca jako Staszka) w 1987 
roku została wpisana na Listę Sprawiedli-
wych Wśród Narodów Świata. Uhonoro-
wano ją medalem i zasadzono drzewo ku 
jej chwale i pamięci. 
Ale nikt nie zapisał czarno na białym hi-
storii o tym, jak Staszka z Budzowa ura-
towała trzy życia z Andrychowa. W każ-
dym razie nie znalazłam śladu w żadnym 
spisie. 
Mieliśmy szukać z panem Szymonem 
drzewa Staszki Stypułowej. Deszcz po-
krzyżował plany. A czekający mnie tego 
samego wieczora lot do domu, nakazał 
pośpiech.

*
Chcę wrócić do Yad Vashem. Zobaczyć, 
czego zobaczyć nie zdążyłam, znaleźć 
drzewo Staszki z Budzowa i zawieźć na 
piśmie historię, którą opowiedział mi 
pan Adam. Przecież nie mogę jej zatrzy-
mać tylko dla siebie. Myślę sobie, że opo-
wieściami o dobrych ludziach należy się 
dzielić; jak chlebem.
Muszę tylko pamiętać, żeby spakować 
parasol.

Jadwiga Janus

PS.  Powinnam Państwu życzyć spokoj-
nych Świąt. Życzę więcej... SPOKOJU NA 
KAŻDY DZIEŃ. W takim miejscu jak Yad 
Vashem widać wyraźnie jak wielką jest 
on wartością, jak łatwo ktoś może nam go 
odebrać. Więc dorzucę jeszcze życzenie... 
RADOŚCI. Nie tylko w świątecznym dniu, 
ale z powodu każdego, który jest nam dany.

Jadwiga
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85 lat temu, dokładnie 26 listopada 1932 roku przewodniczący ob-
radom Rady Miejskiej, zastępca burmistrza – Ferdynand Matlak 
poddał pod głosowanie uchwałę nadającą nazwy placom i ulicom 
Andrychowa.
W projekcie wyszczególniono łącznie  22 ulice, dwa rynki i dwa pla- łącznie  22 ulice, dwa rynki i dwa pla- 22 ulice, dwa rynki i dwa pla-
ce. Tyle wszystkiego liczył wtedy Andrychów. Najwyraźniej intencją 
władz było, by wiele bezimiennych ulic miało wreszcie swoje nazwy. 
To wtedy pojawiły się między innymi: Rzycka (dzisiejsza Pachla), 
Stefana hr. Bobrowskiego (kawałek Garncarskiej i Dąbrowskiego), 
Roczyńska, Fabryczna, Parkowa (fragment Traugutta), Szpitalna, 
Niecała, Pod Olszyny, Na Brzegi, Zatorska (dzisiejsza Batorego), 
Żwirki i Wigury… I wtedy też odcinek od Jaworskiej do Kreczmera 
został nazwany ulicą Kośvitzkiego. Dziś jest to kawałek 27 Stycznia 
i kawałek Brzegów. 
Jako że, na wspomnianej sesji w listopadzie 1932 roku  w roli spra-
wozdawcy wystąpił radny Ferdynand Pachel, w ciemno możemy mu 
przypisać autorstwo projektu. Uchwałę o nowych nazwach andry-
chowskich ulic radni podjęli bez dyskusji. 
Trzy lata później, za burmistrzowania Adama Wietrznego, miasto 
znów przejdzie „nazewniczą rewolucję”. Niewiele ulic pozostanie 
przy swoim imieniu. Ale wtedy takie zmiany były niemal bezbole-
sne i nie budziły społecznego niezadowolenia, bo biurokracja i ewi-
dencjonowanie wszystkiego  w niczym nie przypominało dzisiejszej 
sytuacji. Zresztą,  w Andrychowie od zawsze ważniejszy od nazwy 
ulicy był numer domu (czyli realności) i te nie zmieniały się przez 
dziesięciolecia. Ciekawostką jest, że zmiany dotyczące poszczegól-
nych ulic dokonywały się w innym trybie i zdarzały się bardzo czę-
sto. W przedwojennym Andrychowie bohaterom nie stawiało się po-
mników, ich imiona nadawało się najważniejszym ulicom. Z prostej 
przyczyny… tak było taniej. Jak dobrze policzyłam, jedna Krakow-
ska, zanim Krakowską ją ochrzczono, miała tych imion osiem.
 
Z ulicą Józefa Kośvitzkiego wiąże się dość ciekawa historia. Ale za-
nim ją przytoczymy, przypomnijmy rzeczy podstawowe. Józef Ko-
śvitzki był Węgrem. Zjawił się w Andrychowie w 1832 roku. Następ-
nego roku ożenił się z 17-letnią panną, córką bogatego karczmarza 
– Jana Penkali. Kośvitzki założył w mieście jeden z pierwszych skła-
dów bawełny. Handel bawełną, handel gotowymi płótnami, poży-
czanie pieniędzy na procent (lichwa), spekulacje giełdowe… uczyniły 
z niego pierwszą fortunę Andrychowa. 
22 lutego 1867 roku został wybrany burmistrzem miasta (zwanym 
wtedy naczelnikiem). Funkcję tę pełnił do 1870 roku. Później, pra-
wie do śmierci, pozostawał radnym.
Umarł milionerem bezdzietnym – napisała w swoim „Dzienniku” o Jó-
zefie Kośvitzkim panna Chrząszczówna, córka starosty wadowickie-
go. A stało się to 17 maja 1884 roku. Do swej śmierci pan Józef przy-
gotowywał się długo i skrupulatnie. M.in. wybudował sobie kaplicę 
grobową i wydał bardzo szczegółowe dyspozycje, zawarte w Funda-

cji swego imienia, związane z podziałem zgromadzonego majątku. 
W dużej mierze beneficjentem fortuny uczynił miasto i jego miesz-
kańców. Ale nic za darmo. Każdy akt darowizny związany był z kon-
kretną formą uczczenia pamięci największego andrychowskiego 
filantropa. Sam zainteresowany określił, czego sobie życzy  i zapisał 
to w dokumentach.
Dwa miesiące po śmierci pana Józefa do andrychowskich władz 
dotarła wiadomość (via sąd), że zmarły uczynił legat na rzecz mia-
sta w niebagatelnej kwocie 5000 zł Au. Ale postawił warunek. Plac 
przed jego domem ma być nazwany „Placem Kośvitzkiego”. Dziś 
jest to fragment Rynku z fontanną, kiedyś był tu staw i plac zwany 
„na stawku”. Burmistrz Gayczak był przekonany, że przegłosowanie 
uchwały będzie formalnością. Zaproponował dyskusję, czy nową 
nazwą objąć tylko plac, czy cały Rynek.
Wiceburmistrz Juliusz Israeli wydawał się być zdziwiony: 
-Pan Hr. Karol Bobrowski większe dla gminy zrobił dobrodziejstwa – mó-
wił.
Radni wydawali się być niemniej zdziwieni. Przecież „plac na staw-
ku”, który Kośvitzki chciał nazwać swoim imieniem, był darowizną 
Bobrowskiego na rzecz miasta. Israeli zaproponował zatem, aby ry-
nek nazwać rynkiem p. Hrabiego K. Bobrowskiego, a którąś z ulic – ulicą 
Kośvitzkiego.
Burmistrz Gayczak dawał do zrozumienia, że ta zmiana wiąże się 
z utratą niezłych pieniędzy.  
-Warunki testamentu wypada wypełnić – wspierał go radny Szczerski.
Ostatecznie, jednogłośnie poparty został wniosek radnego dr. Zbo-
rowskiego, aby się w tym względzie porozumieć z panem Hrabią. W tym 
celu wybrana została delegacja w osobach: ks. Jurkowskiego i burmi-
strza Marcina Gayczaka. 
W żadnym miejscu nie zrelacjonowano szczegółów spotkania. Ale 
możemy przyjąć, że to w jego rezultacie nie powstał ani plac Ko-
śvitzkiego, ani plac Bobrowskiego. A 5000 zł i to w złocie?  Chyba 
przepadło…
48 lat później, w listopadzie 1932 roku, inni radni przypomnieli 
sobie o Kośvitzkim i nadali jego imię nie wskazanemu placowi, ale 
podrzędnej wtedy uliczce. Właśnie tej, którą wojewoda Ćwik zakwa-
lifikował do dekomunizacji.

Jadwiga Janus
 

Historyczny spacer ulicą 27 Stycznia
Nie milkną komentarze związane z decyzją wojewody Pawła Ćwika, który uznał, że jedna z andrychowskich ulic, mianowicie 27 
Stycznia, propaguje komunizm i zgodnie z nowym prawem uchwalonym przez PiS, zamierza w trybie administracyjnym dokonać 
zmiany nazwy. Władze miasta znalazły sposób na zachowanie dotychczasowego status quo. Niewiadomo jednak, czy wojewoda 
przychyli się do pomysłu uczczenia datą 27 Stycznia – Światowego Dnia Pamięci o Holocauście, która to data dotąd upamiętniała 
dzień wyzwolenia Andrychowa. Zanim wojewoda Ćwik poinformuje nas o swojej decyzji, przypomnijmy pokrótce historię tej ulicy.
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Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Andrychowie zawiadamia, że na 
mocy atr. 24 ust. 9 a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (D.U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm. 
), Rada Miejska w Andrychowie uchwałą Nr XL – 406 – 17, z dnia 26 paździer-
nika 2017 r. przedłużyła obowiązywanie dotychczasowych taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy 
Andrychów na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.  

Ogłoszenie ZWiK

Pani bibliotekarka mgr Danuta Kierczak zakupiła 1049 książek o te-
matyce zgodnej z zainteresowaniami dzieci oraz młodzieży gimnazjal-
nej. Pozwoliło to również zasilić bibliotekę o lektury, obowiązujące 
w nowej podstawie programowej. W związku z przeprowadzanym pro-
jektem, w zagórniczańskiej szkole zorganizowane zostało spotkanie 
z rodzicami, podczas którego mgr Marta Paczyńska wygłosiła wykład 
zatytułowany „Czytelnictwo, inwestycja w rozwój dziecka”. – O tym, 
że czytanie w życiu każdego człowieka jest bardzo ważne, wiemy wszyscy. 
Uwierzcie mi państwo, a mówię to jako polonistka i logopeda – czytanie jest 
receptą na wiele niepowodzeń ludzkich. Literatura niesie ze sobą wiele war-
tości. Przekazuje wiedzę, rozbudza zainteresowania, zaspokaja poznawczą 
ciekawość, kształci gust estetyczny, uczy – jak odróżnić dobro od zła, do-
starcza wielu wzruszeń i głębszych przeżyć, pozwala nie popełniać błędów 
ortograficznych, wzbogaca słownictwo i można by jeszcze długo wymieniać 
państwu te pozytywy – mówiła pani Paczyńska. - Myślę, że śmiało może-
my powiedzieć, że literatura uczy, bawi i wychowuje zarazem. Oprócz tego 
jest ona nieodzownym czynnikiem rozwoju osobowości młodego człowie-
ka, pozwala formować poglądy i postawy wobec otaczającego nas świata. 
Książka pełni także funkcje kompensacyjne – otóż przynosi ulgę, odprę-

żenie, wypoczynek i wyzwolenie od napięć dnia codziennego. A któż z nas 
nie boryka się w dzisiejszym świecie ze stresem… - dodała prelegentka. 
Jako podsumowanie swojego wystąpienia, pani Paczyńska przytoczy-
ła zebranym gościom słowa Wisławy Szymborskiej: „Czytanie książek, 
to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. Dlaczego 
by z tego nie skorzystać?! Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mło-
dych ludzi, zmieniono wizerunek biblioteki szkolnej na nowoczesną 
i zmodernizowaną. Przyczyniło się do tego wykorzystanie programu 
MOL NET+. Katalog on-line odzwierciedla stan księgozbioru biblio-
teki szkolnej, może z niego skorzystać każdy. Uczniowie mają także 
możliwość przeglądnięcia własnego konta czytelniczego i dowiedze-
nia się np. kiedy muszą oddać wypożyczoną książkę. Zbiory biblio-
teki – nowości wydawnicze, są na bieżąco wprowadzane przez panią 
bibliotekarkę. W ramach projektu organizowane są w szkole konkursy, 
uczniowie wykonywali plakaty zatytułowane „Do czego potrzebna jest 
książka”. Okazało się, że wśród zagórniczańskich uczniów jest wielu 
pasjonatów książek, zwłaszcza tych wykraczających poza kanon lektur 
szkolnych. Oby tak dalej.       (pacz)

Przyjemność czytania
W Zespole Szkół Samorządowych w Zagórniku w roku szkolnym 2017/2018 realizowany jest projekt „Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa”. Jest to akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej, której celem jest rozpowszechnianie czytelnictwa i zachęcanie do sięga-

nia po książki. Biblioteka szkolna otrzymała na ten cel dotację w kwocie 15.000zł.
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Litery w zaznaczonej kolumnie (uzupełnione literami z pól ze strzałką) oraz litery z zaznaczonych pól czytane kolejno rzędami utwo-

rzą rozwiązanie – tytuł utworu związanego ze świętami. Wśród osób, które prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nadeślą lub przyniosą 
do redakcji NA w terminie do 28 grudnia 2017 r., dla jednej osoby zostanie wyłoniona nagroda - roczna prenumerata „Nowin An-

drychowskich” oraz komplet pościeli ufundowany przez firmę ANDROPOL. Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: „Luba 
Luboczka” - Trubadurzy. Nagrodę otrzymuje: Danuta Szczepańska z Andrychowa. Gratulujemy!

Arkusz1

Strona 1

1 2 3 ←4 5 6

7 8

9 10 ←

11

12 13 14 15 16 17← 18

19

20

21 22

23

24

25 26 27

28 29 30 31 32 33 ←

34

35 36 ←

37

38 39 ←

Litery w zaznaczonej kolumnie (uzupełnione literami z pól ze strzałką) oraz litery

z zaznaczonych pól czytane kolejno rzędami utworzą rozwiązanie – tytuł utworu

związanego ze świętami.

POZIOMO: 1 ) brudzi kominiarza, 4 ) brzdąc, 8 ) królowe sawanny, 9 ) czczony przez Apaczów,

10 ) grecki instrument strunowy, 11 ) angielskie to piment, 12 ) choć nijaki ma jednak znaczenie,

15 ) złożył przysięgę Hipokratesa, 19 ) jedenastka dla jedenastki, 20 ) domowy rupieć,

22 ) pełen fotografii, 23 ) może głęboko wciągnąć, 24 ) centrum biznesu, 25 ) bicz na krótkiej

rękojeści, 28 ) zapiekana legumina, 32 ) element zawieszenia pojazdu, 34 ) do generalnego

remontu, 35 ) zdzierane od okrzyku, 36 ) presja na kogoś lub coś, 37 ) młodszy owczarz,

Rozwiąż krzyżówkę! 
Masz szansę 

na roczną prenumeratę 
Nowin Andrychowskich

oraz komplet pościeli 
od firmy ANDROPOL!

POZIOMO: 1 ) brudzi kominiarza, 4 ) brzdąc, 8 ) królowe sawanny, 
9 ) czczony przez Apaczów, 10 ) grecki instrument strunowy, 11) 
angielskie to piment, 12 ) choć nijaki ma jednak znaczenie, 15 ) 
złożył przysięgę Hipokratesa, 19 ) jedenastka dla jedenastki, 20 ) 
domowy rupieć, 22 ) pełen fotografii, 23 ) może głęboko wciągnąć, 
24 ) centrum biznesu, 25 ) bicz na krótkiej rękojeści, 28 ) zapiekana 
legumina, 32 ) element zawieszenia pojazdu, 34 ) do generalnego 
remontu, 35 ) zdzierane od okrzyku, 36 ) presja na kogoś lub coś, 
37 ) młodszy owczarz, 38 ) kartka dla mamy od malucha, 39 )sie-
dziba władcy wiatrów w starożytnej Grecji. 

PIONOWO: 2 ) barbarzyńcy lub wandale, 3 ) dwuznaczne napo-
mknięcie, 4 ) może być domowy i biurowy, 5 ) atrybut drogówki, 6 ) 
człowiek z duszą na ramieniu, 7 ) „przetrzepanie” skóry, 13 )przy-
rząd do rysowania na skórze, 14 ) promieniotwórcze pierwiastki 
chemiczne, 16 ) nasilenie działań, 17 ) specjalistka od literatury 
orientalnej, 18 ) blizna na ciele, 21 ) najwyższy szczyt Kaukazu, 
26 ) szczególne względy, amory, 27 ) czapka ułana, 29 ) może być 
baczna, podzielna, złośliwa, 30 ) jedzie w żółtej koszulce, 31 ) upa-
dła przez konia, 33 ) ma pieską robotę.

OPRACOWAŁ „IMIR”
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Kim są Anonimowi Alkoholicy?
Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą kobiet i mężczyzn, którzy 
dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać 
swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu 
z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie 
jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani 
opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne 
datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, 
działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje 
się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza 
żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać 
w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Mityngi Anonimowych 
Alkoholików w Andrychowie

Poniedziałek, godz. 17.30, gr. AA „Ptaki”
ul. Batorego 52 (dom dla bezdomnych)
Wtorek, godz. 19.00, gr. AA „O to chodzi”; 
ul. Batorego 52 (dom dla bezdomnych)
Środa, godz. 16.30, gr. AA „Podaj dalej”, 
ul. Batorego 52 (dom dla bezdomnych)
Czwartek, godz. 18.00, gr. AA „Stokrotka”, 
ul. Batorego 52 (dom dla bezdomnych)
Piątek, godz. 19.00, gr. AA „Exodus”, 
ul. Batorego 52 (dom dla bezdomnych)
Sobota, godz. 16.00, gr. AA „Zamek” 
ul. Batorego 52 (dom dla bezdomnych)
Niedziela, godz. 19.00, gr. AA „Mgiełka”, 
ul. Batorego 52 (dom dla bezdomnych).

Serdeczne podziękowania ks. Wojciechowu 
Medwidowi, Panom Organiście i Kościelnemu 
oraz wszystkim uczestniczącym 
w uroczystości pogrzebowej

śp. Zbigniewa Sosnowskiego

Dziękujemy za intencje modlitewne, wieńce 
i kwiaty. Szczególne podziękowania składamy 
ks. Rafaelowi Gwizdoniowi, Zofii 
Gwoździewicz, Oldze i Ewie Kierpiec, 
sąsiadom i przyjaciołom za wszelką pomoc 
w czasie Jego choroby.

Wdzięczna Rodzina
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- Przed wakacjami graliśmy w takim presezonie, gdzie zgłosiło 
się 5 drużyn (około 40 zawodników) i widząc, że idzie to do-
brze, dwóch kolegów postanowiło zorganizować Andrychow-
ską Ligę Darta od września tego roku do czerwca następnego 
- mówi Dawid, jeden z zawodników walczących w ALD.

W ALD bierze udział 6 drużyn o bardzo wymyślnych na-
zwach - 500Plus, Team Kufelek, zDARTe Koty, Sportowi 
Uchodźcy, Sami Bracia, Słoneczny Patrol. Łącznie mierzy 
się ze sobą około 50 zawodników. Mecze są rozgrywane co 
dwa tygodnie w andrychowskich lokalach. Póki co rozegra-
ne zostały trzy kolejki, a obecną klasyfikację oraz aktualne wyniki można znaleźć na stronie http://www.ald.ligspace.pl/index.php - Co 
tydzień rozgrywane są również turnieje indywidualne, które nazywamy „klubówkami”, na które przychodzi średnio po około 15 osób. Przyjeżdżają 
już do nas osoby z okolicznych miejscowości: Bielska, Wadowic czy Kleczy. Aktualnie rozegranych zostało 10 takich turniejów - dodaje Dawid. 
Więcej informacji na temat Andrychowskiej Ligi Darta można znaleźć na oficjalnym profilu na Facebooku. Tam też można skontaktować 
się z organizatorami. fot. facebook.com/AndrychowskaLigaDarta                   (gs)

Andrychowianie grają w darta!
Zorganizowane rozgrywki darta, a więc w popularne „rzutki”, obecne są w Andrychowie od lat, ale dopiero niedawno za-

częły prężnie się rozwijać. W ramach Andrychowskiej Ligi Darta walczy już około 50 zawodników podzielonych na 6 drużyn.

Jest to ogromne wyróżnienie dla młodego zawodnika oraz na-
groda za długoletnią, ciężką pracę na korcie. Zgrupowania kadry 
to niesamowite przeżycia, możliwość trenowania pod okiem naj-
lepszych trenerów oraz rywalizacja z najlepszymi zawodnikami. 
Warto dodać, że dwunastoletni obecnie Igor już drugi rok z rzę-
du otrzymuje powołanie PZT, w roku 2017 była to kadra U12.  
W kategorii Skrzaty czyli do lat, 12 Igor zakończył rozgrywki na 
4. pozycji w rankingu w Polsce. Teraz zaczyna walkę ze starszymi 
kolegami w kategorii Młodzików. Igor ma też już na koncie kilka 
spektakularnych zwycięstw na arenie międzynarodowej. Trzyma-
my kciuki i życzymy powodzenia Info/foto: ZSS Roczyny            (gs)

Igor Kubalka w kadrze narodowej!
Polski Związek Tenisowy powołał ucznia klasy 7B (klasa sportowa) 
ZSS w Roczynach Igora Kubalkę do kadry U14 na rok 2018.
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Dziś po zakończeniu wspaniałej kariery, 
z ramienia Polskiego Związku Piłki Siatko-
wej pełni on funkcję ambasadora Akademii 
Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. Podczas 
prelekcji ilustrowanej pokazem zdjęć były 
siatkarz opowiadał o swojej przygodzie ze 
sportem. Zaznaczył, że aby poznać smak 
zwycięstwa, trzeba doświadczyć goryczy 
porażki. Mówił o tym, jak ważna w reali-
zacji marzeń jest motywacja i samodyscy-
plina. Zachęcał młodzież do uprawiania 
siatkówki, która może się stać alternatywą 
dla biernego spędzania czasu przed ekra-
nem smartfona lub komputera. Uczniowie 
mieli możliwość zadawania pytań, z której 
skwapliwie skorzystali. Pytano o ilość roze-
granych meczów, ulubione filmy, potrawy, 
inne pasje niezwiązane z piłką siatkową. 
W taki oto sposób dowiedzieliśmy się, że 
pan Marcin jest zapalonym wędkarzem, 
lubi prowadzić samochód i podróżować po 
różnych zakątkach naszego kraju, a państwem, które zrobiło na nim największe wrażenie jest Australia. Można powiedzieć, że spotkanie 
z mistrzem było również promocją zdrowego trybu życia, życia bez narkotyków i dopalaczy. Poza tym została poruszona kwestia kultury 
osobistej, szacunku do drugiej osoby i punktualności. Na zakończenie dyrektor Andrzej Kojder podziękował za przyjęcie zaproszenia, 
poświęcony czas oraz cenne wskazówki. Przedstawiciele uczniów wręczyli siatkarzowi dyplom i drzewko szczęścia. Zwieńczeniem wizyty 
byłego reprezentanta Polski  był wspólny trening siatkówki.                               Info/foto: ZSS w Roczynach    

Marcin Prus z wizytą w Roczynach
W środę 15 listopada w ZSS w Roczynach odbyło się spotkanie uczniów klas siódmych i gimnazjalnych z Marcinem 
Prusem - byłym reprezentantem kadry narodowej w siatkówce, wielokrotnym mistrzem Polski, mistrzem Europy i mi-
strzem świata juniorów.

Obok awansów reprezentacyjnych odnosił także klubowe, jako 
zawodnik Mostostalu Azoty Kędzierzyn Koźle, z którym sięgał po 
tytuł Mistrza Polski i zdobywał Puchar Polski. Grając w koszulce 
narodowej, zdobył brązowy medal Mistrzostw Europy Kadetów, 
złoty Mistrzostw Europy Juniorów oraz złoty Mistrzostw Świata 
Juniorów (Manama, Bahrajn, 1997 r.). Spotkanie z dziećmi i mło-
dzieżą odbyło się w sali gimnastycznej. Pan Marcin poprowadził je 
w dość niekonwencjonalny sposób, zapraszając uczestników spo-
tkania do wspólnych rozmów i prowadzenia prelekcji. Na wstępie 
podkreślił, jak ciężka jest praca nauczycieli, wychowawców i rodzi-
ców. Gość opowiadał o dążeniu do sukcesów sportowych. Ucznio-
wie dowiedzieli się także o tym, jak ważna jest wiara we własne 
możliwości, motywacja i zaangażowanie. Po spotkaniu był czas na 
pytania, autografy oraz wspólne zdjęcia. (pacz)

Siatkarz odwiedził także szkołę w Zagórniku

15 listopada w Roczynach, dzień później w Zespole Szkół Samo-

rządowych w Zagórniku, odbyło się spotkanie z niezwykle cie-

kawą osobą. Marcin Prus, bo o nim właśnie piszemy – to wielo-

krotny reprezentant Polski w piłce siatkowej, zagrał 97 spotkań 
siatkarskich. 
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Jesienią Beskid zanotował pięć zwycięstw, dwa remisy 
i osiem porażek. Andrychowianie lepsi byli od Sosno-
wianki Stanisław (3:1), Orła Ryczów (3:2), Jutrzenki 
Giebułtów (1:0), Dalinu Myślenice (3:1) i Orła Piaski 
Wielkie (2:1). Najskuteczniejszym strzelcem drużyny 
jest Maciej Stróżak z dziewięcioma golami na koncie. 
Mimo wyników w kratkę, mecze andrychowian mogły 
się podobać, bo padało w nich sporo bramek. Wystarczy 
wspomnieć 3:3 z TS-em Węgrzce, 2:5 z Pcimianką, czy 
3:2 z Orłem. Warto zaznaczyć, że żadne spotkanie nie 
zakończyło się bezbramkowym remisem, a jeden gol 
padł tylko w jednym meczu. Sympatycy andrychowskie-
go futbolu nie powinni zatem narzekać na brak emocji 
i małą widowiskowość spotkań. 

Szkoleniowiec andrychowian podkreśla, że jego zespół 
stać na regularne punktowanie. - Podział na mocnych 
i słabych jest umowny. Potrafimy wygrać z każdym, pod 
warunkiem konsekwentnej gry. Wahania formy wynikają 
ze szczupłej kadry, bo gramy praktycznie gołą jedenastką 
i zespół jest fizycznie zmęczony – wyjaśnia trener Jakub 
Adamus. W czwartoligowej stawce widać jednak dwa 
skrajne bieguny – na szczycie po jesieni znajduje się 
Hutnik Kraków z trzynastoma zwycięstwami i dwie-
ma porażkami. Identyczny bilans ma Wiślanka Grabie, 
a tuż za nimi plasuje się Górnik Wieliczka. Silna jest też 
Unia Oświęcim oraz Dalin Myślenice. Na przeciwnym 
biegunie znajduje się z kolei Sosnowianka Stanisław, 
która ma na koncie tylko jeden punkt. TS Węgrzce oraz 
Orzeł Piaski Wielkie odstają już mnie wyraźnie, bo mają 
po 10 oczek. Andrychowianie ze swoimi siedemnasto-
ma punktami aspirują do pewnego miejsca w środku 
stawki. Nie mogą jednak zapominać o depczącej po 
piętach konkurencji – KS Olkusz ma tylko jedno oczko 
mniej, Clepardia Kraków traci do Beskidu trzy punkty.

Piłkarze czwartoligowych ekip udali się na zasłużony 
odpoczynek, a do walki wrócą – jeśli pogoda nie pokrzy-
żuje szyków – 17 marca 2018 roku. Andrychowianie 
rozpoczną od dwóch meczów na wyjeździe – z Wiślanką 
Grabie i TS-em Węgrzce. Warto pamiętać o zasadach 
awansów i spadków – mistrz grupy zachodniej IV ligi 
powalczy o awans do III ligi z mistrzem grupy wschod-
niej, a spadną co najmniej trzy zespoły. Liczba ta może 
się zwiększyć, jeśli mistrz naszej grupy nie awansuje 
w barażu, a także jeśli z III ligi do naszej grupy spadną 
jakieś zespoły, czyli potencjalnie MKS Trzebinia, Soła 
Oświęcim i Wiślanie Jaśkowice (jesienią wiedzie się im 
jednak dobrze i są poza strefą spadkową).                     (gs)

IV liga na półmetku
Drużyna Beskidu Andrychów zakończyła rundę jesienną IV ligi. Podopieczni trenera Jakuba Adamusa w piętnastu 
meczach zgromadzili siedemnaście punktów i plasują się na dziesiątym miejscu. Szczególnie udana dla andrychowian 
była końcówka rundy.
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W klasie A najlepiej wiedzie się póki co Burzy Roczyny, któ-
ra przezimuje na miejscu szóstym. Roczynianie zanotowali 
siedem zwycięstw, cztery remisy i cztery porażki. W ostat-
niej części pierwszej rundy Burza zremisowała 2:2 z Lesko-
wiec Rzyki, rozgromiła Strzelca Budzów 7:1, przegrała 2:3 
ze Skawą Wadowice i wygrała 3:0 z Orłem Wieprz. Ekipa 
z Roczyn ma na koncie 25 punktów i do piątej Skawy Wa-
dowice traci trzy oczka. Na miejscu dziewiątym finiszuje 
Huragan Inwałd. Drużyna Huraganu zremisowała ostatnio 
1:1 z Orłem Wieprz, 5:5 z BCS-em Zawoja, a Dąb Tomice 
pokonała 3:2. Ostatecznie piłkarze z Inwałdu zamykają je-
sień z bilansem czterech zwycięstw, siedmiu remisów i czte-
rech porażek. Znicz Sułkowice Bolęcina jest na półmetku 
dwunasty. Na siedemnaście punktów złożyło się pięć zwy-
cięstw, dwa remisy i osiem porażek. W listopadzie Znicz 
pokonał Leskowiec 5:1, uległ Orłowi 0:3 i przegrał z Babią 
Górą 1:2. Z kolei na przedostatnim, piętnastym miejscu 
z dziewięcioma punktami melduje się drużyna z Rzyk. 
Leskowiec wygrał dwa mecze, trzy zremisował, a dziesięć 
przegrał. Na szczycie tabeli po jesieni plasuje się Relaks Wy-
soka (33 punkty).

Na szczeblu B-klasy najlepiej spisuje się drużyna Halniaka 
Targanice, która przezimuje na szczycie tabeli. Halniak wy-
grał jedenaście meczów i zanotował po jednym remisie oraz 
porażce. Warto zaznaczyć, że targaniczanie mogą pochwa-
lić się rewelacyjną skutecznością – w trzynastu meczach 
zdobyli aż 77 bramek, co daje średnio niemal 6  goli w każ-
dym spotkaniu. Listopad zakończyli takimi wynikami, jak 
8:2 z Sokołem Chrząstowice, 8:0 z Sokołem Frydrychowice 
i 1:2 z Wisłą Łączany (pierwsza i jedyna porażka). Na dru-
gim miejscu plasuje się na półmetku Nadwiślanka Brzeźni-
ca z dwoma punktami straty.

Z kolei w klasie C Gronie Zagórnik finiszują na miejscu dru-
gim. Zespół z Zagórnika zanotował siedem zwycięstw, je-
den remis i trzy porażki, gromadząc 22 punkty. Prowadzący 
Jubilat Izdebnik ma na koncie dziewięć oczek więcej. W li-
stopadzie Gronie wygrały 2:0 z Iskrą II Klecza i 5:2 z Orłem 
Radocza.

Jesień w IV lidze zakończyły również dziewczęta z Burzy 
Roczyny. Popularne FC Panda zajmują miejsce siódme 
z dziewięcioma punktami (trzy zwycięstwa i sześć pora-
żek). W ostatnich listopadowych spotkaniach Pandy prze-
grały 0:5 z rezerwami Prądniczanki Kraków i wygrały 3:1 
z Queens Witanowice. Tym samym piłkarska jesień została 
zakończona. Drużyny wrócą do walki o ligowe punkty na 
przełomie marca i kwietnia przyszłego roku.                      (gs)

Piłkarze nadrobili zaległości
Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, które wpływały na stan boisk, sporo meczów lig lokalnych 
w trakcie rundy jesiennej była przekładana, a drużyny odrabiały te zaległości aż do przełomu listopada i grudnia. 
Ostatecznie jednak udało się zamknąć rundę jesienną i dobrnąć do półmetku sezonu.
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Andrychowianki przeszły 
przez pierwszą część fazy za-
sadniczej bez straty seta. Na 
pokonanym polu pozostawiły 
Maraton Krzeszowice, Ak-
tywnych Raba Wyżna, Setbol 
Oświęcim, Kęczanin Kęty, 
Skawę Wadowice, Sokół Za-
tor, Dalin Myślenice i Zalew 
Świnna Poręba. Teraz walczą 
w rewanżach i celują w przej-
ście przez cała fazę zasadniczą 
bez straty ani jednego seta. 
Najbliższe mecze seniorek 
MKS-u: 9 grudnia Maraton 
Krzeszowice (dom), 16 grud-
nia Zalew Świnna Poręba (wy-
jazd), 3 stycznia Skawa Wado-
wice (dom).                            (gs)

Seniorki rządzą pod siatką
Na reaktywowaną drużynę seniorek MKS-u Andrychów nie ma mocnych. Podopieczne trenera Piotra Kwaka w I lidze 
małopolskiej (dawniej nazywaną III ligą) notują zwycięstwo za zwycięstwem. Co więcej – bez straty seta!
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Spośród drużyn z pierwszej czwórki andrychowianie wygrali tyl-
ko z TKS-em Tychy 3:2. Poza tym ulegli Zaksie Strzelce Opolskie 
2:3, Volleyowi Rybnik 2:3 i MCKiS-owi Jaworzno 1:3. W meczach 
z niżej notowanymi ekipami MKS radzi sobie jednak pewnie, acz-
kolwiek andrychowianom nie udało się uniknąć potknięcia. We 
własnej hali ulegli Górnikowi Radlin 2:3, choć wygrywali już 2:0.  
Podopieczni Rafała Legienia i Tomasza Rupika świetnie poradzi-
li sobie za to w lokalnych derbach z Kęczaninem Kęty. Spotkanie 
elektryzowało fanów lokalnej siatkówki. Po pierwszoligowych 
występach kęczanie wrócili niedawno na szczebel wojewódzki, by 

w poprzednim sezonie wywalczyć awans do II ligi i dołączyć do 
andrychowskiej ekipy. Początek meczu należał do MKS-u, który 
pierwszego seta wygrał do 20. W drugiej partii sytuacja odwróciła 
się i to gospodarze byli skuteczniejsi, wygrywając do 19. Trzeci set 
był z kolei popisem gry andrychowian, którzy rozbili Kęczanina do 
12, a w czwartym secie dobili lokalnych rywali, wygrywając do 21 
i 3:1 w całym meczu. Rewanże rozpoczną się już w grudniu, a ko-
niec fazy zasadniczej zaplanowano na 17 marca. Najbliższe mecze: 
9 grudnia BBTS II Bielsko-Biała (wyjazd), 16 grudnia MCKiS Ja-
worzno (wyjazd), 6 stycznia Volley Rybnik (dom).          (gs)

MKS walczy o miejsce w czołówce
W nowym układzie sił w II lidze seniorów przebudowana drużyna MKS-u Andrychów nie ma łatwo. Po dziesięciu 
kolejkach, a więc tuż przed półmetkiem fazy zasadniczej, podopieczni Rafała Legienia i Tomasza Rupika plasują się 
na piątym miejscu.
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Drużyna orlików U-10 prowadzona przez 
trenera Artura Kuczaja po rundzie jesiennej 
zajmuje pierwsze miejsce w tabeli z komple-
tem zwycięstw. Młodsza drużyna żaków U-8, 
której trenerem jest Tomasz Lechowicz, zajęła 
drugie miejsce przegrywając tylko jedno, wy-
równane spotkanie z Karolem Wadowice 8:6.
 - Cieszymy się ze szczęścia dzieci, które daje im 
uczestnictwo we wszelakich zawodach. Ich solidna 
i systematyczna praca na treningach przynosi wy-
mierne rezultaty. Jako trenerzy wszyscy w ostat-
nim czasie mówimy o tym, że wynik na tym etapie 
szkolenia nie jest rzeczą najważniejszą, ale zapo-
minamy, że jest rzeczą ważną. Spróbuj powiedzieć 
chłopcu, który wychodzi na boisko żeby przegrał. 
To jest sport. Trenujemy, aby podnosić umiejęt-
ności. Podnosimy je, aby wygrywać. Mentalność 
zwycięzcy to cecha, której brakuje polskim piłka-
rzom. Nie są to moje słowa, tylko zawodników 
i trenerów, którzy wyjeżdżają na zachód. Nie 
przypadkowo zachodnie ligi wyznaczają trendy, 
a nie nasza (to oczywiście jeden z czynników). 
Zdajemy sobie sprawę, że z dzieci, które dziś trenu-
ją tylko odsetek pozostanie „przy piłce”. Naszym 
celem powinno być to, aby ten odsetek miał szan-
sę na powodzenie w dorosłym futbolu - wyjaśnia 
Prezes AP Progress.
- Nie zapominamy również o tych dzieciach, które 
na tą chwilę mają słabsze umiejętności. Świadczy 
o tym fakt, że dla nich również organizowane są 
dodatkowe mecze - kończy Artur Kuczaj.
 W sumie Akademia Piłkarska Progress Andry-
chów od września w niespełna trzy miesiące 
rozegrała 54 mecze (ligowe i towarzyskie) oraz 

wzięła udział w 15 turniejach, pokonując mię-
dzy innymi tak uznane marki, jak Legia War-
szawa, Śląsk Wrocław, Wisła Kraków, Polonia 
Warszawa czy Widzew Łódź. Akademia - tak 
jak w poprzednim sezonie - organizuje wyjazdy 
na mecze Ekstraklasy, podczas których młodzi 
adepci futbolu eskortują zawodników na bo-

isko.  Działacze akademii informują, że prowa-
dzony jest nabór dzieci z roczników 2007-2014. 
W związku z ciągłym rozwojem poszukiwani są 
również trenerzy piłki nożnej. Więcej informacji 
pod numerem tel. 668 357 231. 
Info/foto: AP Progress. Tabele: laczynaspilka.pl  

(gs)

Zespoły AP Progress zakończyły jesień
Zakończyła się runda jesienna w ligach orlików oraz żaków. Dzieci z Akademii Piłkarskiej Progress mają na koncie 
pierwsze sukcesy w rozgrywkach organizowanych przez OZPN Wadowice.
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Złote Gody 2017 - uzupełnienie 

Kapela Wujka Jaśka nagrała nową płytę, tym razem z kolędami. Będą 
tu tradycyjne polskie kolędy i te znane na całym świecie. Płytę będzie 

można nabyć jeszcze przed 
świętami. Sama kapela rusza 
wtedy na występy do Nie-
miec. Do Bawarii zaprosił ich 
tamtejszy związek piwowa-
rów. Zespół grywał już i zdo-
bywał laury na tutejszych, 
polskich świętach chmiela-
ków i piwowarów. Trzy razy 
pod rząd na ich ogólnopol-
skich festiwalach w Kra-
snymstawie Kapela Wujka 
Jaśka zdobywała pierwsze 
miejsce. mn

Z Wujkiem Jaśkiem po kolędzie
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Prawdziwa choinka, czyli jodła pospolita
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   Jodła pospolita jest gatunkiem rodzi-
mym, który występuje w Karpatach, Sude-
tach i na wyżynach południowej Polski jako 
składnik lasów mieszanych oraz jako czyste 
drzewostany w Puszczy Jodłowej w Górach 
Świętokrzyskich. Oprócz Europy Środko-
wej rośnie także we Francji, na Korsyce 
i w górach Półwyspu Bałkańskiego. Razem 
ze świerkiem jest bardzo wrażliwa na zanie-
czyszczenia, mało odporna na mrozy i wio-
senne przymrozki, dlatego rzadko można 
ją spotkać w ogrodach i parkach miejskich. 
Największa odnotowana w Polsce jodła 
„Gruba Jodła” rosła na północnym zboczu 
Babiej Góry (w tzw. Kniei Czatożańskiej, 
przy polanie Czarna Cyhrel), miała 6,72 m 
w pierśnicy (na wysokości 130 cm) i ponad 
55 m wysokości. Obecnie najwyższa jodła 
w Polsce rośnie w Beskidzie Sądeckim i ma 
44 m. W Beskidzie Małym jodła była kiedyś 
drugim po buku gatunkiem tworzącym 
jego lasy. Dziś też można ją zobaczyć na sto-
kach Leskowca, Łamanej Skały, Potrójnej, 
Złotej Górki, czy Kocierza. Niewiele jednak 
spośród nich jest okazałych, choć niektóre 
naprawdę mogą imponować! Jodła rośnie 

powoli do 15 roku życia, dojrzałość w lesie 
osiąga po 60 - 70 latach, i po tym okresie 
wydaje nasiona co 2 - 6 lat, ale trzeba cze-
kać aż 100 do 200 lat aby osiągnęła 30 m 
wysokości i 1 m średnicy. 
   Jodła od pradawnych czasów była uważa-
na za wyjątkowe drzewo,  przypisywano jej 
najróżniejsze właściwości i była obiektem 
kultu. W starożytnej Grecji była poświe-
cona bogini Artemidzie, opiekunce m.in. 
lasów i dzikich zwierząt, a także Dionizo-
sowi, bogu ekstazy, wina i odradzającego 
się życia. Była wyjątkowa dla starożytnych 
Rzymian, Żydów, mieszkańców dawnej 
Rumunii. U nas także uchodziła za drzewo 
magiczne i była symbolem życzliwości.
   Starszemu pokoleniu jodła kojarzy się nie-
odłącznie z choinką, młodsi często mylą ją 
ze świerkiem, czy innymi gatunkami drzew 
szpilkowych. W czasach sztucznych choinek 
i ochrony jodły zapomnieliśmy, jak wyglą-
da, pachnie i jak jest delikatne prawdziwe 
drzewko z karpackich lasów! Teraz jeżeli już 
mamy na święta w mieszkaniu żywe drzew-
ko, to najczęściej pochodzi ono z uprawy.
   Warto przypomnieć, że choinka nie za-

wsze gościła w naszych do-
mach. Zwyczaj narodził się 
w XV w. w Alzacji, skąd powoli 
rozprzestrzenił się na całą Eu-
ropę, trafił do Ameryki i teraz 
jest prawie na całym świecie. 
W samej Polsce pojawiła się 
dopiero w XIX w. jako zwy-
czaj przejęty od Niemców, co 
również budziło opory, które 
przełamano w pełni dopiero 
w okresie międzywojennym. 

Przedtem taką funkcję pełniły jedynie ga-
łązki świerkowe lub jodłowe, potem bar-
dziej wyszukana podłaźniczka zwana też 
sadem rajskim albo bożym drzewkiem 
wieszanym pod powałą wierzchołkiem do 
dołu, dekorowanym ozdobami i owocami. 
W niektórych miejscach Beskidu Niskiego 
gospodarze przynosili nawet dwa drzewka 
- jedno stawiano w domu, a drugie wbijano 
na oborniku i wieszano na nim puszki z po-
karmem dla ptaków. Choinka z obornika 
wróżyła urodzaj, gałązki z niej kładziono na 
stole w kształcie krzyża, a ksiądz podczas 
kolędy używał ich jak kropidła.
   Piszę tu o jodle i zwyczajach z pewnym 
sentymentem i żalem, bo bliski kontakt 
z żywą przyrodą nawet w czasie świąt od-
chodzi w zapomnienie i sztuczne drzewko 
staje się symbolem naszego wyobcowania 
z natury. Prosimy jednak nie brać tego jako 
namawiania do wycinania żywych drze-
wek z naszych lasów, ale raczej jak próbę 
namówienia do świątecznych spacerów, 
przypomnienia sobie dawnych zwyczajów 
i odszukania prawdziwej choinki – jodełki 
w pięknych beskidzkich lasach. 

Jan Zieliński

Jodła pospolita na terenach Polski rosła już w praborach. Najstarsze jej ślady sięgają 70 tys. lat wstecz, a metodą pyłkową ustalono, że 
w okolicach Nowego Targu od 10 tys. lat. Wcześniej też była, ale zmiany klimatyczne powodowały jej czasowe zanikanie.  



Wszystkim Naszym Klientom, Współpracownikom i Przyjaciołom 
życzymy pełnych miłości i spokoju Świąt Bożego Narodzenia.
Niech Nowy Rok przyniesie Państwu tę odrobinę szczęścia, 
która sprawi,że wszystkie podjęte działania zakończą się sukcesem. życzy


