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Biblioteka miejska powstała  
w 1948 roku na mocy Dekretu 

 o bibliotekach i opiece nad zbiorami. 
Założycielem był Władysław Żywioł. 

Do lat 70. ubiegłego wieku 
biblioteka  mieściła się w różnych  
budynkach na terenie Andrychowa. 

W 1978 roku zajęła willę 
dr Matlaka, znajdującą się przy 

ulicy Krakowskiej.  
 

Niepodzielnie nasza biblioteka  
jest kobietą - znakomita  

większość dyrektorów, kierowników 
 i pracowników to kobiety.  

Obecnie w naszej bibliotece 
posiadamy różnorodne zbiory: 

 
prawie 76 000 książek 

ponad 1300 audiobooków 
ponad 150 gier planszowych 

30 tytułów czasopism 
dzienniki 

bogaty zbiór regionalizmów. 
 

Od początku swojego istnienia 
nasza instytucja nastawiona była na 
szeroko pojętą działalność kulturalną 

i edukacyjną. Liczne spotkania 
autorskie, konkursy literackie 

i plastyczne,  Dyskusyjne Kluby 
Książki, kursy komputerowe, Klub 
Seniora „Zawsze Młodzi”, zajęcia 
literacko-plastyczne dla dzieci, 

sprawiają, że każdy, niezależnie od 
wieku, może znaleźć coś dla siebie. 

Współpracujemy z innymi 
instytucjami publicznymi, 
placówkami oświatowym, 

stowarzyszeniami oraz osobami, 
aktywnie działającymi na rzecz 

społeczności naszej gminy. 
Najważniejszym zadaniem pozostaje 

dla nas jednak gromadzenie 
i udostępnianie zbiorów naszym 

Czytelnikom.  

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Andrychowie 

ul. Krakowska 74 
34-120 Andrychów 
tel. 33 875 25 52 

 
http://andrychow.eu/ 

biblioteka/ 
https://www.facebook.com/ 

biblioteka.andrychow/ 
https://www.instagram.com/ 

mbpandrychow/?hl=pl 
 
 

Instytucje z którymi 
współpracujemy: 

 
Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego 
w Andrychowie 

I Liceum Ogólnokształcące 
w Andrychowie 
OPS Andrychów 
Przedszkole Nr 5 

Zespół Szkół nr 2 im. św. Jadwigi 
Królowej 

ZSS w Rzykach 
 
 

Nasz główny sponsor: 
 

ABS Bank Spółdzielczy 
w Andrychowie 
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Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej VIII ka-
dencji odbyła się 21 listopada w nowo wy-
remontowanym Wiejskim Domu Kultury 
w Zagórniku. Każda pierwsza sesja, otwiera-
jąca kadencję ma charakter uroczysty i stały 
porządek obrad. Prowadzi ją radny senior, 
czyli osoba najstarsza wiekiem – tym razem 
był to radny Władysław Żydek. Razem z nim 
za stołem prezydialnym usiadły: Przewod-
nicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Halina 
Pilch i Sekretarz Gminy Andrychów Grażyna 
Łoboda. 
W pierwsze części sesji radni odebrali z rąk 
Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wybor-
czej zaświadczenia o objęciu mandatów, a po-
tem składali ślubowanie. Po ślubowaniu, gdy 
radni już formalnie przejęli swe obowiązki 
i uprawnienia, wybierali przewodniczącego 
oraz dwóch jego zastępców. Aby można było 
przeprowadzić te wybory, spośród radnych 
wybiera się komisję skrutacyjną, a jej człon-
kowie nie mogą kandydować w wyborach 
do prezydium. W komisji skrutacyjnej – wy-
bieranej przez głosowanie Rady – znaleźli 
się: Zbigniew Rzadek – jej przewodniczący, 
Maciej Kobielus, Paweł Łysoń, Tadeusz Sarlej 
oraz Jakub Guzdek. 
Kandydaturę Krzysztofa Kubienia na Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w Andrychowie 
zgłosił radny Wiesław Mikołajek. Nie było 
innych kandydatur. Za wyborem Krzysztofa 
Kubienia na Przewodniczącego Rady Miej-
skiej głosowali wszyscy radni, czyli 21. Od 
tego momentu obrady poprowadził już nowy 
przewodniczący, który podziękował Radzie 
za wybór i zadeklarował, że będzie sprawował 
swoją funkcję ponad podziałami i dla dobra 
ogółu. 
Przyszedł czas na wybór wiceprzewodniczą-

cych. Pierwsze kandydatury zgłosił radny 
Czesław Rajda, który zaproponował Alicję 
Studniarz i Romana Babskiego (przewodni-
czącego dwóch poprzednich kadencji). Listę 
kandydatów uzupełnił Maciej Kobielus zgła-
szając radną Dorotę Magierę. Potem odbyło 
się głosowanie. Wiceprzewodniczącymi zo-
stały Alicja Studniarz (21 głosów za) i Dorota 
Magiera (12 głosów za). Roman Baski dostał 
9 głosów. Nowo wybrane zastępczynie prze-
wodniczącego podziękowały Radzie za wy-
bór. 
W ostatniej części sesji ślubowanie złożył 
Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak – to już 
jego trzecia kadencja. Burmistrz podziękował 
wyborcom i również złożył deklarację spra-
wowania swego urzędu ponad politycznymi 
podziałami, dla dobra ogółu.
Przypomnijmy, że w obecnej Radzie Miejskiej 
są trzy ugrupowania: Prawo i Sprawiedliwość 
– jego liderem jest Krzysztof Kubień, „Naszej 
Gminy Andrychów” - to ugrupowanie burmi-

strza Tomasza Żaka oraz radni z ugrupowa-
nia „Kobielus 2018”.
Prawo i Sprawiedliwość ma w Radzie nastę-
pujących 9 radnych: Tadeusza Biłko, Jakuba 
Guzdka, Józefę Kapelę, Krzysztofa Kubienia, 
Wiesława Mikołajka, Sławomira Nowaka, 
Andrzeja Powroźnika, Jacka Sordyla i Alicję 
Studniarz. 
Komitet „Nasza Gmina Andrychów” wpro-
wadził do Rady Miejskiej również 9 radnych: 
Romana Babskiego, Adama Kowalczyka, 
Pawła Łysonia, Zofię Moskwik, Stanisława 
Prusa, Czesława Rajdę, Tadeusza Sarleja, Ewę 
Wątrobę i Władysława Żydka. 
Natomiast ugrupowanie „Kobielus 2018” ma 
troje radnych, są to: Dorota Magiera, Maciej 
Kobielus i Zbigniew Rzadek. 
Pierwsza, inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej 
nie była jeszcze transmitowana do internetu, 
ale następne będą już musiały być „online”, 
bo takie są teraz przepisy. Ponadto radni 
będą głosować zawsze imiennie. Ten ostatni 
wymóg spowoduje, że każdy radny musi mieć 
sprzęt elektroniczny do głosowania i odnoto-
wywania tego faktu w zapisie cyfrowym sesji. 
Dlatego radni zostaną zaopatrzeni w tablety 
do tego celu. Na te nośniki będą też otrzy-
mywać wszystkie materiały, bez drukowania 
setek stron na papierze, jak dotychczas. Tak 
będzie już na następnej sesji, kiedy będą usta-
lane składy komisji Rady i wybierani będą ich 
przewodniczący. 

mn

Krzysztof Kubień przewodniczącym Rady Miejskiej w Andrychowie. Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Andry-
chowie zostały radne Alicja Studniarz i Dorota Magiera. Wszyscy radni oraz burmistrz Tomasz Żak złożyli ślubowanie 
i tym samym nowa Rada kadencji 2018-2023 ukonstytuowała się.

Pierwsza sesja VIII kadencji
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Po wystąpieniu burmistrza Andrychowa Tomasza Żaka harcerze 
wspólnie z przedstawicielami gminy i instytucji, zatańczyli Polone-
za. Uczestnicy pochodu rozłożyli 100-metrową flagę Polski, a naj-
młodsi wypuścili w powietrze biało-czerwone balony. 
Wydarzeniu towarzyszyła Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” oraz 
Szwadron Ułanów im. 21. Pułku Ułanów Nadwiślańskich. Po go-
dzinie 12.00 (w Inwałdzie) nastąpiło poświęcenie oraz odsłonięcie 
tablicy upamiętniającej hrabiego Rodryga Romera – przy kaplicy 
Romerów obok Kościoła. W wydarzeniu udział wzięła Barbara Ro-
mer-Kukulska (wnuczka hrabiego).
Andrychowscy harcerze, jak co roku, Święto Niepodległości uczcili 
patriotycznym ogniskiem! W 100. rocznicę odzyskania niepod-

ległości zorganizowali piękne uroczystości. Wszystko zaczęło się 
od inscenizacji w Parku Miejskim. Później harcerze z Hufca im. 
Szarych Szeregów przeszli na Plac Mickiewicza. Śpiewanie pieśni 
patriotycznych umożliwił duży ekran, na którym wyświetlane były 
teksty. Ognisko przygotowali pracownicy Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej w Andrychowie. Oprócz harcerzy wieczornica zgroma-
dziła także licznie przybyłych mieszkańców. Przed uroczystościa-
mi, o godzinie 16.00, w Miejskim Domu Kultury zorganizowano 
koncert „Historia polskiej pieśni patriotycznej”. 

red.

Andrychów świętował rocznicę
Uroczystości z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny 
w Kościele pw Św. Macieja Apostoła. Kolejno barwny pochód złożony z władz miasta, przedstawicieli zakładów pracy, 
instytucji, stowarzyszeń, harcerzy, delegacji z pocztami sztandarowymi oraz mieszkańców przeszedł pod tablicę po-
święconą pamięci żołnierzy Legionów Polskich (ul. Rynek 15), aby złożyć kwiaty. 

Wszystkim mieszkańcom z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
składamy serdeczne życzenia szczęścia i radości  
z przeżywania tych najpiękniejszych dni w roku.  

Życzymy, by Wigilia we wszystkich domach przyniosła 
Państwu wiele refleksji, ciepła rodzinnego i spokoju,  
a Nowy 2019 Rok, spełniając Państwa marzenia  
i oczekiwania, dostarczył samych pogodnych dni.

Życzenia składają

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Kubień

Burmistrz Andrychowa  
Tomasz Żak
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Jest zwykła środa, ostatnia w listopadzie, 
a ja przyszłam tutaj dlatego, bo zaciekawiło 
mnie, jak będzie wyglądała wigilia u „Bra-
ta Alberta”. Fakt, że będzie to równiutko 
dwudziesta wigilia w historii tego niezwy-
czajnego miejsca, też wydał mi się wart 
wspomnienia.  Siostra Danuta Korska ze 
Zgromadzenia Sióstr Albertynek z Wado-
wic kończy myć podłogę, odkłada mopa 
i zaprasza mnie do środka. 
W Kuchni św. Brata Alberta, która mieści 
się przy ul. 1 Maja 11 jestem po raz  pierw-
szy. Od razu rzuca się w oczy schludność 
i porządek. W jadalni wszystko urządzone 
jest w jasnych, stonowanych kolorach: ka-
felki na podłodze oraz ścianach, nowe sto-
ły i stołki. Jest też umywalka wyposażona 
w mydło i papierowe ręczniki. Są kwiaty 
w oknie.  Spożywanie posiłku w takich wa-
runkach na pewno jest przyjemnością. 
Siostra Danuta sprawuje pieczę nad pla-
cówką od ponad dwóch lat, ale doskonale 
zna jej historię. Tak wspomina jej początek:
- Kuchnia św. Brata Alberta została powo-
łana w 1998 r. z inicjatywy ówczesnego 
burmistrza Andrychowa – pana Tadeusza 
Woźniaka oraz grupy charytatywnej. To 
oni zwrócili się do naszego Zgromadzenia 
z prośbą o prowadzenie Kuchni. Decyzja  
przełożonych była pozytywna; pierwszą 
kierowniczką została siostra Renata Du-
dzik. Na początku na obiad przychodziło 
ok. 50 osób. O tym, że „Kuchnia” się przy-
jęła, świadczyła zwiększająca się systema-
tycznie ilość wydawanych posiłków. Gdy 
dwa lata temu odchodziła moja poprzed-
niczka wydawano ich 330; teraz – 250. Był 
czas, że do gotowania zupy używało się 
dwóch garnków pięćdziesięciolitrowych 
i jeszcze kotła na 150 litrów, teraz wystar-
cza nam sam kocioł. Wiem, że Andrychów 
przeżywał trudny czas, że zamykano zakła-
dy, że ludzie pozostawali bez środków do 
życia i ratowali się jak mogli. To, że zupę 
gotujemy w jednym kotle świadczy, że cza-
sy się zmieniły. I życzyć sobie możemy, by 
dalej zmieniały się na lepsze. Żeby nasza 
„Kuchnia” była tylko przejściową formą 
pomocy. 

- A co dziś było na obiadek? – pytam. 
- Zupa ogórkowa z ryżem – zdradza sio-
stra Danuta i dodaje, że na posiłek składa 
się przeważnie pożywna zupa z mięsną 
wkładką (w piątki – bez wkładki),  czasem 
zastępuje ją drugie danie. Do tego podaje 
się chleb, kompot lub herbatę. Część osób 
spożywa obiad na miejscu, część bierze go 
na wynos. 
- Żeby ugotować posiłek, trzeba mieć pro-
dukty. Żeby mieć produkty, trzeba mieć 
fundusze. Jak „Kuchnia” je pozyskuje?
- Największą pulę środków stanowi dotacja 
z Urzędu Miasta i Gminy w Andrychowie, 
którą pozyskujemy w ramach konkursu 
ofert. Muszę przyznać, że bardzo dobrze 
nam się ta współpraca układa. Jak również 
z tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
oraz Parafią św. Macieja. 
Produkty otrzymujemy również z Banku 
Żywności w Krakowie. Bank ten realizuje 
Program Operacyjny  Pomoc Żywnościo-

wa, który jest finansowany z Europejskie-
go Funduszu Pomocy Najbardziej Potrze-
bującym. Towar z Krakowa  pomaga nam 
dostarczyć pan kierowca, który prowadzi 
jednoosobową firmę  transportową i poma-
ga Kuchni bezpłatnie. Bank Żywności pro-
wadzi współpracę z siecią supermarketów 
Tesco. Na bazie tamtego porozumienia, my 
jesteśmy odbiorcą towarów spożywczych 
w andrychowskim Tesco. Wszystkie daro-
wizny musimy protokołować, a potem się 
z nich rozliczać.
Jak mówi dalej siostra Danuta, pomocy 
„Kuchni” udzielają także lokalne piekar-
nie. Na 1 Maja 11 dostarczają  pieczywo 
niesprzedane dnia poprzedniego. Z pod-
opiecznymi Albertynek chlebem dzielą się 
piekarnie: „U Frysia” , „Piekarnia Marczyń-
skich”, „PSS Społem”,  „U Jakuba” z Rzyk, 
„Piekarnia Skiba” z Kęt oraz piekarnia 
MSH Wizan z Inwałdu.
Pieczywa trzeba dużo, bo każda z 250-ciu 

Dwudziesta wigilia z Bratem Albertem
Na wieży kościelnej wybija godzina 15. Drzwi do Kuchni św. Brata Alberta są już zamknięte. Trzy godziny wcześniej, 
przed budynkiem kłębił się spory tłum ludzi. I tak jest codziennie, od poniedziałku do soboty. Każdego dnia na ciepły 
posiłek przychodzi tu około 250 osób. W większości są to osoby kierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, ale jeśli 
trafi tu ktoś w potrzebie… „z ulicy”, nie wyjdzie stąd głodny. 
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osób, która przychodzi na posiłek, liczy, 
że dostanie do domu jeszcze pół bochenka 
chleba. 
Gdy zbliża się świąteczny czas, Zgroma-
dzenie Sióstr Albertynek zwraca się o da-
rowiznę słodkości do ZPC „Skawa”. Nigdy 
nie odmówiono ich prośbom. Wiernymi 
darczyńcami są również „Czanieckie Maka-
rony”. Oprócz większych i mniejszych firm, 
„Kuchnię” wspomagają też osoby prywat-
ne. Dzielą się plonami z sadów i ogrodów, 
przynoszą różne produkty spożywcze, 
środki czystości, odzież.
- Dwa razy do roku zwracam się z prośbą 
do parafii św. Macieja o przeprowadzenie 
zbiórki pieniężnej – dodaje siostra Danuta. 
Jako Zgromadzenie, w ramach podpisanej 
z UM umowy, musimy się wykazać wkła-
dem własnym. Oprócz wkładu osobowe-
go, którym jest moja charytatywna praca, 
potrzebne są też dodatkowe środki finan-
sowe. Środków z dotacji nie można wy-
korzystać na utrzymanie samochodu, na 
telefony… a bez tego prowadzenie naszej 
„Kuchni” byłoby bardzo trudne.
- Rozmawiamy cały czas o jedzeniu i pienią-
dzach. Niech siostra opowie mi o ludziach, 
którzy tu przychodzą.
- Przychodzą tu różni ludzie. Starsi, w sile 
wieku, są dzieci, których mama przysłała 

po chleb… Nie przeprowadzałam jakichś 
badań, które dawałyby mi wiedzę, jak to się 
stało, że ci ludzie trafiają do nas. Niektóre 
historie poznaję przypadkowo. Chcę po-
wiedzieć, że czasami myli się kuchnię dla 
ubogich z kuchnią dla uzależnionych. A to 
nie jest tak. Tu przychodzą osoby samotne, 
osoby niepełnosprawne, choć ich niepełno-
sprawność nie rzuca się w oczy. Przychodzą 
osoby starsze o niskich świadczeniach. 
Zdarzają się mężczyźni, którzy nie umieją 
nic ugotować. Często o tym mówią, że wie-
le różnych rzeczy w życiu robili, ale nigdy 
nie gotowali. Gdy umiera żona, a oni zosta-
ją sami, nie potrafią sobie poradzić. Wśród 
tych osób, które do nas przychodzą są też 
rodziny; czasem niepełne, czasem wielo-
dzietne. 
Oczywiście, że są i tacy, którzy mają pro-
blem alkoholowy albo przeszłość kryminal-
ną, którzy nie bardzo potrafią się odnaleźć 
w życiu. Ale jak nagle ktoś z nich przestanie 
się u nas pojawiać, to ja to przyjmuję jako 
pozytywny znak. Może ten człowiek zna-
lazł pracę? Może znalazł drogę do lepszego 
życia? Wierzę, że tak się stało!
Dla siostry Danuty, żaden człowiek korzy-
stający z „Kuchni” nie jest anonimowy. Do 
każdego zwraca się po imieniu. To wpły-
wa na atmosferę miejsca. A prowadzącej 

„Kuchnię” bardzo zależy, by była ona po-
strzegana jako miejsce przyjazne. Niedo-
puszczalne są kłótnie, awantury, przekleń-
stwa. Jeśli dojdzie do rękoczynów, trzeba 
ponieść karę. Jest nią zakaz przychodzenia 
do jadłodajni przez dwa tygodnie. Siostra 
Danuta bardzo skrupulatnie tego pilnuje. 
„Nerwowi” starają się hamować, bo wiedzą, 
że w razie, gdy sytuacja się powtórzy, utra-
cą prawo do korzystania z dobrodziejstw 
„Kuchni”. Jak przyznaje siostra Danuta, 
ta groźba okazuje się bardzo skuteczna. 
Agresywne zachowania nie są normą, są 
wyjątkiem. I dzieli się jeszcze takim spo-
strzeżeniem: - Gdy podopieczni „Kuchni” 
przychodzą na posiłek, witają się, pozdra-
wiają, podają sobie rękę, traktują się jak do-
brzy znajomi. Przyglądam się temu, jak ci 
ludzie się traktują i to mnie buduje. I ważne 
jest też to, że się nie boją tu przychodzić.
Na jednej ze ścian wiszą rozmaite ogłosze-
nia. Większość dotyczy ofert pracy; są one 
jak pomocna dłoń. Wydrukował je Klub 
Integracji Społecznej na prośbę siostry Da-
nuty. Cieszy ją, że te ogłoszenia są zabie-
rane, odpisywane numery telefonów. – To 
dobry znak – mówi. Bo przecież praca jest 
drogą do wyjścia z bezdomności, a wśród 
bezdomnych jest wielu ludzi w wieku pro-
dukcyjnym. 
 No i nadszedł czas porozmawiać 
o wigilii; przecież po to tu przyszłam.  
-Będzie jak zawsze. Jak od dwudziestu lat 
- mówi siostra Danuta. Tradycyjnie przy 
wigilijnym stole  zasiądą osoby samotne 
i bezdomne. Takich osób jest 30 – 35. Ko-
lację możemy urządzić dla tylu osób, bo 
na tyle pozwalają nam warunki lokalowe. 
Pozostali korzystający z Kuchni św. Brata 
Alberta otrzymają paczki żywnościowe. 
Wieczerza też będzie tradycyjna, jak 
w większości polskich domów. Podamy: 
barszcz z uszkami, karpia smażonego 
z ziemniakami, kapustę z grzybami, pie-
rogi, kompot z suszu. Na deser planujemy 
makowiec i sernik. Opłatek,  odczytanie 
ewangelii, śpiewanie kolęd – oczywiście, te 
tradycje też zachowujemy. Cieszymy się, że 
udział w wigilii potwierdził ks. prałat Sta-
nisław Czernik. Jeżeli pozwoli nam budżet 
albo znajdą się sponsorzy, to chcielibyśmy, 
aby pod choinką znalazły się choć drobne 
upominki.
Zostawiam naszych Czytelników z tym ży-
czeniem. Nas, andrychowian jest jakieś 20 
tysięcy. Bezdomnych – 30 osób!

Jadwiga Janus
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Głównym wykonawcą prac budowlanych 
w strefie ekonomicznej jest konsorcjum 
trzech firm: dwóch TOMBET-ów z Sobkowa 
– Zakładu Usługowo-Handlowego i Przed-
siębiorstwa Robót Inżynieryjnych oraz EU-
ROBUD-u z Nowogrodu Bobrzańskiego. 
Konsorcjum to zaoferowało najkorzystniej-
szą cenę w postępowaniu przetargowym 
pn.: „Rozbudowa strefy aktywności gospo-
darczej w Andrychowie poprzez uzbroje-
nie nowych terenów inwestycyjnych oraz 
rozbudowę i przebudowę infrastruktury 
drogowej w strefie” - 12 mln 738 tys. zł. 
A przedmiotem zlecenia w formule „za-
projektuj i wybuduj” jest niwelacja terenu 
(wyprofilowanie wszelkich pochyłości), bu-
dowa murów oporowych przy skarpach oraz 
uzbrojenie całego terenu w media – i to już 
jest gotowe, co widać na naszych zdjęciach. 
Poza tym wykonawca wybudował tam dwie 

drogi: jedną środkową, łączącą ulice Strefo-
wą z Przemysłową (jest równoległa do Białej 
Drogi) i drugą, usytuowaną poniżej i będącą 
dojazdem do działek pod wysoką skarpą. 
Dziś obie drogi mają już pierwsze warstwy 
asfaltu, szerokie chodniki i słupy oświe-
tleniowe – zobaczcie zdjęcia. 26 listopada 
przepięto linie wysokiego napięcia na nowe 
słupy, które teraz nie kolidują już z działka-
mi pod inwestycje, a przedtem przebiegały 
na skos przez cały teren. Prace te wykonali 
pracownicy TAURONU. Zakończenie wszel-
kich prac budowlanych zaplanowano na 28 
grudnia, a przekazanie strefy do użytkowa-
nia – na styczeń przyszłego roku. W lutym 
będą pierwsze przetargi na sprzedaż działek 
– w sumie dla 5-7 firm, które mają dać pracę 
dla 500 pracowników.
Na koniec należy przypomnieć, że inwesty-
cja jest współfinansowana ze środków Unii 

Europejskiej. 24 maja 2018 r. podpisana zo-
stała w tej sprawie umowa z władzami woje-
wództwa. Urząd Marszałkowski zobowiązał 
się do wypłacenia ponad 11 mln zwrotu za 
wykonane w strefie zadania.
Andrychowska strefa aktywności gospodar-
czej jest częścią Krakowskiego Parku Tech-
nologicznego. 

mn

Stare słupy padły i stoją już nowe
26 listopada rozpoczęła się przekładka linii wysokiego napięcia, która przebiega przez 
strefę ekonomiczną w Andrychowie. Za miesiąc zakończą się tam wszystkie prace bu-
dowlane, a w lutym będą pierwsze przetargi na działki dla przyszłych inwestorów.

W przedostatnim dniu listopada gościem Radia Andrychów był Mi-
rosław Wasztyl – zastępca Burmistrza Andrychowa, odpowiedzialny 
za gminne inwestycje. Wiceburmistrz przypomniał największe tego-
roczne przedsięwzięcia i sumy na nie wydane:
1. Budowa Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 11.800.000 zł
2. Budowa krytej pływalni – 10.500.000 zł
3. Zakup autobusów – 10.200.000 zł
4. Przebudowa ul. Włókniarzy – 4.200.000 zł
5. Budowa przedszkola w Inwałdzie przy ZSS – 2.950.000 zł
6. Budowa przedszkola w Roczynach przy ZSS – 2.150.000 zł
7. Budowa boisk sportowych przy SP 4 w Andrychowie – 1.480.000 zł
8. Rozbudowa bazy ZGK (hala autobusowa, warsztat, dyspozytor-
nia, zaplecze socjalne) – 1.250.000 zł 
- To tylko te najważniejsze inwestycje – mówi Mirosław Wasztyl  
– a sumy obejmują wydatki w mijającym roku. Kilka przedsięwzięć 
będzie kończonych w roku przyszłym. 
W 2019 r. szczególnie intensywne będzie pierwsze półrocze w in-
westycjach. Zakończone będą budowy basenu (17,5 mln) i strefy 
ekonomicznej (1,35 mln zł), a do tego kontynuowany będzie pro-
jekt komunikacyjny, a w nim budowa przystanków autobusowych 
(3,3 mln zł). Po ul. Włókniarzy nadchodzi czas na ul. Lenartowicza 
(3 mln), która jest drogą powiatową, ale to Gmina Andrychów zno-

wu pokryje całość wydatków. Zakończy się rozbudowa szkoły w Suł-
kowicach -Bolęcinie (1,85 mln zł). Rozbudowywana będzie remiza 
w Inwałdzie (1.8 ml zł)Na liście planowanych inwestycji jest blisko 
dwadzieścia pozycji. 
- Dziś mamy już zakontraktowane umowy na  na łączną sumę pra-
wie 41 mln – mówi Mirosław Wasztyl. - Z tego 35 mln będzie wydat-
kowane w pierwszym półroczu 2019 r. – dodaje wiceburmistrz. Na 
koniec trzeba dodać, że większość z tych inwestycji jest współfinan-
sowana ze środków zewnętrznych, głównie unijnych. Ponieważ nie 
można tutaj, w tak krótkim artykule wymienić wszystkich planów 
inwestycyjnych, możemy tylko zapewnić Czytelników, że będziemy 
o nich informować na bieżąco. 

mn

Rok rekordów inwestycyjnych
W kończącym się roku 2018 andrychowskie inwestycje sięgną rekordowej sumy – 44 mln 550 tys. zł. Nadchodzący rok 
2019 nie będzie gorszy – już dziś zakontraktowano inwestycje na łączną sumę blisko 41 mln zł.
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W październiku rząd przyjął przygotowaną w Ministerstwie 
Sprawiedliwości nowelizację Kodeksu Wykroczeń, a od po-
łowy listopada przepisy te weszły w życie. Wprowadzono 
wiele zmian, o czym w Radiu Andrychów mówił słuchaczom 
komendant Straży Miejskiej w Andrychowie Krzysztof To-
karz. 

Psy muszą być pilnowane
Komendant odpowiadał na pytania nasze i słuchaczy, któ-
rych bulwersował np. rozmiar kary za niedopilnowanie psa. 
W medialnych doniesieniach pojawiła się bowiem mowa 
o grzywnie nawet do 5000 zł.
- To prawda, ale chodzi o tak zwane szczucie psem – mówił 
Krzysztof Tokarz. -  Więc nie należy tego rozumieć tak, że 
każde spuszczenie psa ze smyczy ma się tak skończyć.
Komendant przypomniał, że część przepisów ma charakter 
lokalny, więc jest ustanawiana przez samorządy. Jednak 
przepisy te są dość podobne w całym kraju: pies zawsze 
musi być na smyczy, a jeśli jest to rasa agresywna lub wła-
ściciel nie potrafi nad nim zapanować, to ma mieć kaganiec. 
Zwierzaka możemy spuścić ze smyczy tylko w miejscu od-
ludnym i tylko wówczas, gdy pies nas słucha i reaguje na ko-
mendy. Nie spuszczajmy jednak psa w lesie – tu nic się nie 
zmienia od lat – bo nasz pupil zagraża zwierzynie i może być 
potraktowany jak kłusujący. Las to teren łowiecki (z małymi 
wyjątkami), więc myśliwi mogą zastrzelić naszego psa.
Ale wróćmy do kodeksu, który zaostrza kary za niedopilno-
wanie zwierząt, bo chodzi w nim przede wszystkim o zwie-
rzęta niebezpieczne. Właściciel groźnego psa, którego nie 
dopilnował podczas spaceru, albo nie zabezpieczył przed 
wydostaniem się z posesji, będzie karany najsurowiej. Grozi 
mu nie tylko pięciotysięczna grzywna, którą nakłada sąd, 
ale nawet ograniczenie wolności. Wzrost kar jest drastyczny, 
bo do tej pory za nieostrożność przy trzymaniu zwierzęcia 
groziła grzywna w wysokości zaledwie do 250 zł. Ustawo-
dawca uznał jednak, że w Polsce tak często dochodzi do ata-
ków na ludzi, których sprawcami są zwierzęta pozostawione 
bez właściwego dozoru, a ofiarami niejednokrotnie padają 
dzieci, że trzeba zaostrzyć przepisy.
Surowszych kar możemy się też spodziewać za nieposprzą-
tanie po swoim pupilu. O tym też trzeba pamiętać. 

Sumowanie wykroczeń
Wiele osób nie wie, gdzie kończy się rejestr wykroczeń, a za-
czyna kwalifikacja czynu jako przestępstwo. A to niezwykle 

ważne, bo za wykroczenie grozi nam grzywna czy mandat, 
a zakwalifikowanie naszego czynu jako przestępstwo, to 
już nawet do 5 lat więzienia. I to właśnie kwota opisująca 
wartość wyrządzonej szkody – np. przywłaszczenie sobie 
czegoś, albo zniszczenie cudzej własności – jest progiem 
rozgraniczającym te dwie kwalifikacje. Dziś jest to sztywna 
kwota 500 zł. Poniżej tej wartości będziemy karani za wy-
kroczenie, powyżej za przestępstwo. 
Złą wiadomością dla wszystkich, którym przytrafiają się 
„wykroczenia” jest utworzenie elektronicznego rejestru 
sprawców wykroczeń przeciwko mieniu. Bo tu zaczynają się 
kłopoty dla takich osób. Dotychczas dostawały niewielkie 
kary grzywny, bo tzw. „społeczna szkodliwość czynu” była 
niska (poniżej 500 zł). I tak mogło być wiele razy... Teraz 
rejestr i nowe przepisy umożliwią łączenie wartości szkód 
dokonanych przez sprawcę w krótkich odstępach czasu. 
Pojedyncze wykroczenia zostaną w sumie zakwalifikowane 
jako przestępstwo. 
Do tego specjalnego rejestru sprawców wykroczeń trafią 
osoby dopuszczające się kradzieży, paserstwa i niszczenia 
mienia, oczywiście o niskiej wartości. Teraz jednak rejestr 
pokaże, że osoba przyłapana na drobnej kradzieży sklepo-
wej jest notorycznym złodziejem, a w rejestrze są zareje-
strowane wszystkie poprzednie wyczyny. Na tej podstawie 
sąd może zmienić kwalifikację tych uczynków i łącznie 
uznać działanie sprawcy za przestępstwo. Koniec końców – 
odsiadka.
Ale są też lepsze wieści. Na przykład osoby ukarane man-
datem będą miały więcej czasu na jego zapłacenie. Mandat 
możemy zapłacić do 14 dni, a do tej pory było to 7 dni. man

Ostrzejszy Kodeks Wykroczeń
Od połowy listopada obowiązuje znowelizowany Kodeks Wykroczeń. Jest bardziej rygorystyczny, niż poprzednio, 
a kary surowsze – za brak nadzoru nad agresywnym psem, możemy zapłacić nawet 5000 zł. Natomiast sprawców 
drobnych kradzieży będzie można uznać za przestępców i tak też karać.
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Utrzymaniem dróg na terenie ca-
łej Gminy Andrychów zajmie się 
konsorcjum, którego liderem jest 
Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Andrychowie. A w jego skład 
wchodzą: ZGK, Kółko Rolnicze 
w Inwałdzie, firma Pawła Nowa-
ka z Zagórnika, firma Jana Sochy 
TRANSPEED z Rzyk oraz firma 
Łukasza Lachendro FHU LACH 
BUD  z Sułkowic. 
W imieniu Gminy Andrychów 
umowę podpisał Mirosław Wasz-
tyl – zastępca Burmistrza Andry-
chowa, a w imieniu konsorcjum 
firm Jerzy Wojewodzic – prokurent ZGK. Zimowe utrzymanie dróg będzie realizowane w dwóch okresach: od 1 stycznia do 31 marca i od 
1 listopada do 31 grudnia 2019 r. Do końca tego roku obowiązuje umowa z roku ubiegłego. 
Jak zastrzeżono w umowie na 2019 r., „okres, o którym mowa jest orientacyjny i może ulec zmianie z uwagi na warunki pogodowe”. 
Rozpoczęcie prac przewidziano „z chwilą wystąpienia opadów śniegu, śliskości lub wezwania do prac przy zimowym utrzymaniu dróg”. 
Zakończenie z kolei nastąpi „z chwilą całkowitego ustąpienia warunków zimowych”. Rachunek za tę usługę, a więc koszt – nie wyższy niż 
1 mln 467 tys. zł – zostanie ustalony „na podstawie ilości faktycznie wykonanych usług, tj. ilości kilometrów utrzymanych w danym dniu 
(km/dobę) i cen jednostkowych zgodnie z Ofertą Wykonawcy”. „Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty nie wykonane”. 
Oznacza to, że ostateczny koszt zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Andrychów będzie uzależnionych od tego, jak śnieżna 
i mroźna będzie zima. Zdarzały się bowiem lata, kiedy przy łagodnej zimie na tej usłudze można było zaoszczędzić.            mn

Wiadomo już kto 
będzie dbał o drogi zimą

Jest umowa na „Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Gminy Andrychów w roku 2019”. Zadanie 
to będzie kosztować gminę nie więcej, jak do kwoty 1 mln 467 tys. zł.

 29 listopada w Urzędzie Miejskim została podpisa-
na umowa dotycząca „Rozbudowy i modernizacji 
budynku Ochotniczej Straży pożarnej w Inwałdzie 
– etap II” w ramach zadania „Rewitalizacja centrum 
wsi Inwałd”.
Wykonawcą jest kęcka firma Daniel Kaczmarz DTM. 
Do zakresu prac zleceniobiorcy należy m.in.: izolacja 
fundamentów, wykonanie ścian nośnych, wymiana 
dachu, roboty wykończeniowe oraz zagospodarowa-
nie terenu. Przewidywany termin zakończenia inwe-
stycji: 30 stycznia 2020 r. 
Przypomnijmy, że wykonawcą pierwszego etapu 
(fundamenty, kanalizacja) jest Zakład Gospodarki 
Komunalnej, a jego koszt to 179.331 zł. Koszt dru-
giego etapu: 1.820.372,53 zł.

red.

Nowa remiza w Inwałdzie
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 6 listopada w CKZiU w Andrychowie odbyła 
się pierwsza w tym roku szkolnym AKCJA 
HONOROWEGO KRWIODAWSTWA, pod 
hasłem KREWNIACY KOTARBINA. Trud-
no znaleźć słowa, aby to opisać. Akcja trwała 
znacznie dłużej niż planowano. Chętnych do 
oddawania krwi nie brakowało, do punktu 
poboru krwi od samego rana formowała się 
długa kolejka. Aż 60 osób oddało 27 litrów 
krwi! Ochotników było znacznie więcej. 
Wszystkim KREWNIAKOM KOTARBINA 
– CICHYM BOHATEROM serdecznie dzię-
kujemy, jesteście niesamowici! Zachęcamy 
do jeszcze liczniejszego udziału w tej formie 
pomocy potrzebującym, ponieważ krwi nie 
można niczym zastąpić, ani jej sztucznie wy-
produkować - trzeba się nią dzielić! KOLEJ-
NA AKCJA JUŻ W LUTYM

Monika Górkiewicz

W Kotarbinie 
polała się krew

Tak mówi zastępca burmistrza Mirosław 
Wasztyl. Inwestor jest na etapie badań 
marketingowych i to one będą decydują-
ce. - My namawiamy inwestora na budo-
wę kina – mówi wiceburmistrz.
Przypomnijmy, że prywatny inwestor 
planuje budowę centrum handlowego 
przy Białej Drodze obok skrzyżowa-
nia z ul. Krakowską (DK 52). Ma to być 
obiekt o powierzchni ponad 16 tys. me-
trów kwadratowych z ok. 30 dużymi 
sklepami i parkingiem na ponad pół ty-
siąca aut. Wciąż więc trwają spekulacje, 
jakie będą tam inne atrakcje i czy będzie 
zapowiadane kino. W lokalnych mediach 
pojawiają się już kategoryczne newsy, że 
kina nie będzie... Co na to władze Andry-
chowa? Zapytaliśmy Mirosława Waszty-
la, zastępcę burmistrza odpowiedzialne-
go za inwestycje w gminie.
- Mówienie jednoznaczne, że kina nie 
będzie, nie jest prawdziwe – mówi wice-
burmistrz. - Na razie prywatny inwestor 
przeprowadza badania marketingowe, 
które mają pokazać, jakie jest zapotrze-
bowanie na taki obiekt. My namawiamy 
go, aby to kino zrobił. Jednak pamiętaj-
my, że to jest prywatny inwestor i to jest 
jego ryzyko.
Kiedy będą już gotowe badania marke-
tingowe i okażą się zachęcające dla inwe-
stora, do gry wkroczą kinowe koncerny, 
np. Cinema City. Zatem sprawa jest jesz-
cze otwarta i nic nie zostało przesądzone 
– mówią władze Andrychowa. Na razie 
konieczne jest dobre skomunikowanie 
przyszłego centrum z DK 52 i Białą Dro-
gą, dlatego w tym rejonie jeszcze w tym 
roku powstaną dwa ronda: na wysokości 
Białej Drogi i Grunwaldzkiej. 

mn

Sprawa kina 
nie jest przesądzona

 Z nieoficjalnych informacji wiemy, że Pasaż 
Handlowy w Andrychowie ma zostać zno-
wu otwarty! Dojdzie do tego prawdopo-
dobnie w połowie przyszłego roku, a plany 
takie ma mieć nowy właściciel obiektu. Za-
interesowanie pasażem jest duże.
Przypomnijmy, budynek Pasażu Handlo-
wego w Andrychowie został zamknięty 7 
lutego 2017 roku. Wszyscy najemcy pasa-
żu zostali poinformowani przez ówczesne-
go właściciela obiektu, że mają kilka chwil 
na to, aby opuścić swoje lokale. Obiekt 
zamknięto ze względów bezpieczeństwa, 
naruszona została konstrukcja dachu.  
- Podjęliśmy decyzję o zamknięciu budynku po 
tym, jak się okazało, że stan dachu zagraża 
bezpieczeństwu osób przebywających w środ-
ku. Trwają ekspertyzy, po nich będzie wiado-
mo, kiedy rozpocznie się remont i ile potrwa 
– wyjaśniał rok temu Gazecie Krakowskiej 
Jakub Kaźmierczak z firmy Jones Lang La-
Salle, administrującej budynkiem na zlece-
nie właściciela, spółki Balmain Polish Retail 
Investments.    red.

Pasaż Handlowy pod 
znakiem zapytania

W Brzezince wyas-
faltowana zostanie 
gruntowa dziś droga 
boczna od ul. Działy. 
16 listopada podpi-
sano w tej sprawie 
umowę. Praktycznie 
budowa nowej drogi, 
bo trzeba tu zrobić 
podbudowę, odwod-
nienie i nawierzchnię 
asfaltową na odcinku 
250 metrów, będzie 
kosztować 270 tys. zł. 
Prace wykona firma Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Wadowice Sp. z o.o. 
z Barwałdu i potrwają one dziewięć miesięcy. W imieniu Gminy Andrychów umowę pod-
pisali: burmistrz Tomasz Żak oraz skarbnik Dorota Żywioł, a z ramienia PRDM Witold 
Frasunek, prezes zarządu.                          red.

Będzie nowa droga
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Szkoła Podstawowa nr 2 z Andrychowa 
systematycznie plasuje się na wysokich 
miejscach konkursów ortograficznych or-
ganizowanych w gminie i w województwie, 
ale sukces, który uczniowie osiągnęli w VI 
Dyktandzie Niepodległościowym „Po pol-
sku o historii”, jest spektakularny. Repre-
zentanci „Dwójki” przeszli jak burza przez 
gęste sito eliminacji – w województwie ma-
łopolskim startowało 16 150 uczniów z 350 
szkół. Później również okazali się bezkonku-
rencyjni, świetnie radząc sobie z zawiłościa-
mi polskiej ortografii. Ostatecznie Jagoda 
Radke, Marek Bryndza i Anna Jończy, pod 
opieką mgr Barbary Woźniak, uzyskali tytuł 
laureata w kategorii – szkoły podstawowe 
klasy IV – VI. 
Natomiast w kategorii – klasy VII – VIII 
szkoły podstawowej i klasy gimnazjum 
– Ewa Dura otrzymała wyróżnienie, 
a Weronika Oboza została finalistką. Obie 
uczennice przygotowywała mgr Agnieszka 
Stachowiak.     Źródło: SP 2 w Andrychowie

Dwójka sukcesami 
ortograficznymi stoi

Na konkurs „Mój 
wymarzony dom” 
wpłynęły 34 opo-
wiadania i 22 wier-
sze, które napisali 
uczniowie klas IV-
-VI z andrychow-
skich szkół. Ocenia-
ło je jury w składzie: 
dyrektor MBP Syl-
wia Błasiak, przed-
stawiciele Capital 
Invest Bogusław Mokwa i Joanna Babińska – Główny Sponsor konkursu oraz bibliotekar-
ka z MBP Magdalena Zaremba.
W kategorii „Opowiadanie” jurorzy najwyżej ocenili pracę Marii Kowalczyk z ZSS w Rzy-
kach, która napisała piękne opowiadanie pod tytułem „Gdy marzenia się spełniają”. Dru-
gie miejsce zajął Mateusz Talar z SP 2 w Andrychowie za „Dom pełen skarbów”, a trze-
cie miejsce przypadło Zofii Mikołajek z SP 4 w Andrychowie za opowiadanie pod takim 
samym tytułem, jak konkurs „Mój wymarzony dom”. Ponadto wyróżniono dwie osoby: 
Helenę Kądziołek (SP 4) i Milenę Kołaczyk (SP 5).
W kategorii „Utwór poetycki” pierwsze miejsce zdobyła Anna Kocia z ZSS w Roczynach za 
wiersz „Azyl”, który mogliśmy usłyszeć podczas rozdania nagród. Drugie miejsce przypa-
dło Milenie Wojewodzic ze szkoły w Brzezince za „Rodzinny dom”. Trzecie miejsce jurorzy 

przyznali Antoniemu Bizoniowi za 
„Wymarzony, zwariowany dom”. 
Ponadto dwa wyróżnienia przy-
padły: Maciejowi Dubanowiczowi 
z Brzezinki i Nicoli Sporek z SP 4 
w Andrychowie.
Organizatorzy podziękowali Ro-
dzicom i Nauczycielom, za wspar-
cie dzieci podczas tworzenia 
prac konkursowych oraz samym 
uczestnikom za zaangażowanie 
i liczny udział w konkursie.       red.

Mój wymarzony dom
Pod takim hasłem odbył się literacki konkurs, który zorganizowała Miejska Biblioteka 
Publiczna w Andrychowie. 19 listopada w bibliotece rozdano nagrody laureatom.

 21 listopada w całej Polsce obchodzony jest Dzień Pra-
cownika Socjalnego. Z tej okazji w andrychowskim Klubie 
Integracji Społecznej odbyło się spotkanie pracowników 
tego właśnie sektora.
Przy stole spotkali się pracownicy Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej na czele z dyrektor Elżbietą Prus. W wydarzeniu 
udział wzięli: Burmistrz Tomasz Żak, skarbnik gminy 
Dorota Żywioł oraz dyrektor biura burmistrza Agniesz-
ka Gierszewska. Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, 
wszystkim pracownikom życzymy sukcesów i zadowole-
nia z pracy.                  mn

Podziękowanie dla pracowników socjalnych
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W najmłodszej grupie - klas I – III, I miejsce przypadło soliście 
z SPSK w Brzezince, II miejsce otrzymało trio z SP nr 4 w Andry-
chowie, III miejsce solistka z SP nr 5 w Andrychowie, wyróżnienie 
przypadło SP w Targanicach. 
W starszej grupie wiekowej klas IV – VI, I miejsce otrzymała so-
listka z SP w Targanicach, dwa równorzędne II miejsca zdobyły 
solistki z SP w Roczynach i SP nr 4 w Andrychowie, III miejsce wy-
śpiewał zespół z SP w Targanicach, wyróżnienie przypadło soliście 
z SP w Roczynach. 
W najstarszej grupie wiekowej klas VII, VIII, gimnazjum, I miejsce 
otrzymał zespół z SP w Roczynach, II miejsce solistka z SP w Ro-
czynach, III miejsce zdobyła uczennica z SP nr 4 w Andrychowie.
Tegoroczne jury przyznało specjalną nagrodę GRAND PRIX uta-
lentowanej wokalnie i teatralnie solistce z SP w Targanicach. 
Wszystkim wykonawcom gratulujemy. 
Festiwal co roku gromadzi wokół siebie sympatyków i przyjaciół, 
którzy chętnie wspierają jego rozwój, a są nimi Parafia św. Macieja 
w Andrychowie, Rada Rodziców przy SP w Targanicach, Hurtow-
nia Owoców i Warzyw Mizera & Mizera, Firma TEMA Komputer, 
Państwo Jaworowscy.

Pragniemy serdecznie podziękować ks. Prałatowi Stanisławowi 
Czernikowi za udostępnienie sali kina na przeprowadzenie cieszą-
cego się wśród uczniów naszej gminy festiwalu. Impreza ta od 21 
lat motywuje młodych artystów do rozwijania talentów, uczy kul-
turalnego spędzania czasu, a przede wszystkim integruje muzycz-
nie środowisko szkolne w naszej gminie. 
Zapraszamy za rok na kolejną edycję SZKOLNEGO SONGU.

Źródło: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Targanicach

XXI Gminny Festiwal Piosenki SZKOLNY SONG 2018

19 listopada w kinie Beskid w Andrychowie odbył się XXI Gminny Festiwal Piosenki SZKOLNY SONG 2018. Na zaproszenie 
organizatora wydarzenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Targanicach odpowiedziało 9 szkół podstawowych 
w naszej gminie. Młodzi artyści przygotowani przez swoich nauczycieli, instruktorów reprezentowali jak zwykle wysoki 
poziom artystyczny na scenie. Profesjonalne jury dokonało oceny występujących w trzech kategoriach wiekowych. 

W weekend 16-18.11.2018 
r. w Dobczycach odbył się 
SPEED-BALL SENIOR 
CUMP. Seniorzy – Lide-
rzy z sześciu województw, 
w tym z Małopolski (An-
drychów) mieli okazję po-
trenować z najlepszymi 
mistrzami i zawodnikami 
tej innowacyjnej dyscypliny 
sportowej. Podczas zgru-
powania po raz pierwszy 
odbyły się Ogólnopolskie 
Zawody Seniorów w SPEED-BALL, gdzie Seniorzy walczyli o najlep-
sze miejsca na podium. Rozgrywki odbywały się w dwóch różnych 
kategoriach: Super Solo oraz gra singlowa. Nasza Seniorka – Pani 
Maria Karasińska wywalczyła złoty medal w kategorii Super Solo 
pokonując wszystkie rywalki. Gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów w Speed-Ball. Projekt realizowany przez Fundację pn. WIIR 
we współpracy ze Stowarzyszeniem Sportownia w ramach projektu 
Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 
2014-2020 – ASOS.                                          Źródło: Jolanta Pstrowska

Speed-ball Senior 
Cump w Dobczycach

 Fundacja „Promyczek” zatrudni specjalistów: fizjoterapeutę, logo-
pedę, terapeutę Integracji Sensorycznej.
Oferujemy zatrudnienie na umowę o pracę, wsparcie meryto-
ryczne, wsparcie w procesie dalszego rozwoju osobistego, pracę 
w zgranym zespole specjalistów. 
Zainteresowane osoby zachęcamy do przesłania CV oraz listu 
motywacyjnego na adres centrumpromyczek@gmail.com. 
Zapraszamy do współpracy!

Poszukiwani specjaliści
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Kolejny raz wielopokoleniowa grupa andry-
chowian spotkała się w Kościele Parafialnym 
Św. Macieja w Andrychowie aby poprzez 
wspólny śpiew cieszyć się z daru, którym jest 
wolna i niepodległa ojczyzna.
Szósty raz w wigilię Święta Niepodległości 
podjęto szereg działań mających na celu pro-
pagowanie naszej historii poprzez śpiew pieśni 
patriotycznych oraz wspominanie wydarzeń 
związanych z dążeniem i drogą do wolności 
Polski. W sobotni wieczór 10 listopada mło-
dzież i dyrekcja Zespołu Szkół im. Armii Kra-
jowej w Andrychowie, Ludowy Zespół Pieśni 
i Tańca „Andrychów”, ułani 21. Pułku Uła-
nów Nadwiślańskich z Chrzanowa i Stanicy 
Hucuł, dzieci i młodzież Zespołu Szkół Samo-
rządowych w Sułkowicach-Bolęcinie, dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie 
zaprezentowali wzruszający, muzyczny spek-
takl, rozpoczynający się piękną recytacją wier-
sza „Katechizm polskiego dziecka” autorstwa 
Wojciecha Bełzy (1900) - przez pięcioletniego 
Frania. W uroczystości uczestniczyli przed-
stawiciele Rady Powiatu Wadowickiego i Rady 
Miejskiej Andrychowa, przedstawiciele parla-
mentu oraz biur poselskich, przedstawiciele 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej z Wadowic 
i Andrychowa oraz członkowie Związku Strze-
leckiego „Strzelec”. Organizatorem imprezy 
był Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Andry-
chowie ZDZ w Katowicach. Impreza odbyła się 
we współpracy z Parafią Św. Macieja w Andry-
chowie oraz Centrum Kultury i Wypoczynku 
w Andrychowie.    red.

VI lekcja śpiewu 
pieśni patriotycznych

Zbadaj się i zyskaj spokój! Sza-
nowne Panie, jeśli macie 50 – 69 lat, 
jesteście ubezpieczone, nie byłyście 
leczone z powodu raka piersi a także 
nie miałyście wykonanej mammogra-
fii w ciągu ostatnich 2 lat lub jesteście 
w grupie ryzyka i otrzymałyście w roku 
poprzednim wynik ze wskazaniem do 
wykonania mammografii po 12 mie-
siącach, skorzystajcie z badań mam-
mograficznych w ramach Programu 
Profilaktyki Raka Piersi refundowa-
nych przez NFZ.
Możecie w nich wziąć udział bezpłat-
nie, bez skierowania lekarskiego, na 
obszarze całej Polski, niezależnie od 
swojego miejsca zamieszkania.
Badaj się co dwa lata, przestrzegaj 
terminów!
Pamiętajcie, że systematyczne i regu-
larne badania mammograficzne umoż-
liwiają wykrycie zmian nowotworo-
wych w ich wczesnej fazie, pozwalając 
rozpocząć natychmiastowe i skuteczne 
leczenie, które daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia.
Mammografia jest całkowicie bezpieczna. Dawka promieniowania jest porównywalna 
z prześwietleniem zęba. Zdjęcia w technice obrazowania cyfrowego zostaną ocenione przez 
dwóch lekarzy radiologów, a jeśli nie będą zgodni, co do wyniku – opisane przez trzeciego le-
karza arbitra. Porównamy je ze zdjęciami z wcześniejszych mammografii, co powoli nam na 
rzetelną ocenę ewentualnych zmian. W sytuacji, gdy badanie będzie wymagało pogłębionej 
diagnostyki, udzielimy wszelkich wskazówek i pomożemy w umówieniu dogodnego i szyb-
kiego terminu dalszych badań w najbliższych ośrodkach diagnostycznych.
Nie odkładaj profilaktyki na później!
Zgłoś się na najbliższe badania mammograficzne w mobilnej pracowni mammograficznej 
(mammobusie) LUX MED, które odbędą się 19 grudnia, ul. Krakowska 83 (przy Kauflan-
dzie) w Andrychowie!
Jeżeli chcesz uniknąć oczekiwania w kolejce oraz sprawdzić uprawnienie do badania, zareje-
struj się wcześniej pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz.
Przynieś ze sobą zdjęcia / płyty z poprzednich mammografii – pozwolą nam porównać obec-
ne wyniki z poprzednimi badaniami.Wszystkie Panie uczestniczące w badaniu otrzymają 
prezent w postaci próbek kosmetyków.

Bezpłatna mammografia w Andrychowie

Małgorzata Szczur z Fundacji „Promyczek” z Andrychowa organizuje akcję pod hasłem: „Paczka od Świętego Mikołaja”.
Prezenty mają trafić do dzieci niepełnosprawnych z Fundacji „Promyczek”. Zbierane są upominki (nie pieniądze) np.: puzzle, gry zręcz-
nościowe, edukacyjne, logicznego myślenia, malowanki, kredki, farby, lalki, samochody, pluszaki, klocki - wszystko to co wywoła uśmiech 
na twarzach dzieci. Akcja trwa do 10 grudnia 2018.

Prezenty można składać pod adresami:
- Frydrychowice, ul. Akacjowa 10 (Małgorzata Szczur – tel. 793-044-383);
- Fundacja Promyczek, ul. Starowiejska (Przychodnia Vena);
- Andrychów, ul. Tkacka Boczna 13 (Alicja Adamczyk).

Zapraszamy do udziału w akcji.

Paczka od Świętego Mikołaja dla małych-wielkich PROMYCZKÓW
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W tym roku uczestnicy spotkali się, aby wysłuchać pięciu wykładów związanych z tematem przewodnim 
Konferencji „Czy to autyzm – różnicowanie zaburzeń. Wsparcie osób z niepełnosprawnością, postulaty 
programu ‘Za życiem’”. Konferencję stworzyła Barbar Pindel-Polaszek - Dyrektor PCPR w Wadowicach 
oraz  Agata Janosz-Jarzyna - Prezes Fundacji “Promyczek”.
Zebrani wysłuchali dr hab. n. med. prof. nadzw. Roberta Śmigla specjalisty genetyka neonatologa, oraz 
pediatry, który w swym wystąpieniu “Autyzm: choroba XXI wieku – wskazania do diagnostyki genetycz-
nej zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASDs)” poruszył zagadnienia różnicowania autyzmu oraz chorób 
genetycznych. Lek. med. spec. psychiatra dzieci i młodzieży Pani Zofia Szepczyńska przybliżyła temat 
“Autyzm, ADHD, FASD – współwystępowanie, różnicowanie zaburzeń”, który przybliżył nam istotne 
różnice oraz podobieństwa tych zaburzeń. Wykład mgr Joanny Wójtowicz-Pałasz, logopedy klinicznego 
terapii wczesnodziecięcej oraz pedagoga, zatytułowany “Zaburzenia komunikacji w autyzmie. Diagnoza 
różnicująca”, pomógł uczestnikom konferencji w rozwianiu wątpliwości, co do różnic pomiędzy zabu-
rzeniami wynikającymi z deficytów w rozwoju komunikacji, mowy i języka a autyzmem. Jako ostatnia 
wystąpiła pani mgr Monika Kamińska, dietetyk. Tematem jej wystąpienia była “Dieta dla dzieci z Au-
tyzmem”. Niestety, ze względów losowych, niezależnych od organizatorów ani od samej prelegentki, 
w konferencji nie wzięła udziału pani dr Maria Łuszczyńska, mamy nadzieje wysłuchać jej wykładu 
„Wsparcie osób z niepełnosprawnością – obszary problemowe,  postulaty programu „Za życiem”, wyzwa-
nia na przyszłość” w najbliższym czasie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom oraz uczestnikom Konferencji za przybycie i mamy nadzieję, że spotkamy się w przy-
szłym roku.

Fundacja „Promyczek”

Konferencja naukowa „Promyczka”
24 listopada 2018 roku, w Auli przy Klasztorze Karmelitów Bosych w Wadowicach, Fundacja „Promyczek” oraz Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, powitały ponad stu uczestników kolejnej Konferencji Naukowej,  
organizowanej corocznie przez nasze organizacje.

Honorowe wyróżnienie w konkursie Małopolski Pracownik Socjalny 2018 roku – Lider Współpracy dla pracownika socjalnego z te-
renu Gminy Andrychów. 20 listopada 2018 r. w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie, podczas kon-
ferencji pn. „Wiele wymiarów współpracy, współpraca w wielu wymiarach”, nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie VIII edycji konkursu 
„Małopolski Pracownik Socjalny 2018 roku – Mamy moc pomagania”. Celem Konkursu było promowanie i nagradzanie aktywnych 
pracowników socjalnych – Liderów współpracy, którzy w swojej pracy wyróżniają się na tle innych swoją postawą, podejściem i odwagą 
w podejmowaniu wyzwań, w tym szczególnie dostrzegają potrzebę budowania systemu wsparcia osoby znajdującej się w trudnej sytu-
acji, w oparciu o kooperację służb, a w szczególności  spoza sektora pomocy społecznej. Pani Ewa Białczyk-Czechowska na co dzień 
zatrudniona w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie i koordynująca pracę w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym-Koalicja 
Przeciw Przemocy na terenie naszej gminy, otrzymała nagrodę za profesjonalizm 
w budowaniu sieci współdziałania oraz zaangażowanie w realizację nowatorskich 
działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.      red.

Honorowe wyróżnienie dla Ewy Białczyk-Czechowskiej
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Pierwsza grupa to przedszkolaki oraz uczniowie klas I szkół 
podstawowych, którzy mieli do wykonania pracę plastyczną (mak-
symalny format pracy A3). Dzieci zostały podzielone na 5 kategorii 
wiekowych: 3 –latki, 4 – latki i 5 – latki ,6 – latki oraz uczniowie klas 
I szkół podstawowych. 
Komisja: Marlena Babik – Inspektor w Wydziale Ochrony Środo-
wiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie, 
Agnieszka Fijałek – Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Maciej 
Gwoździewicz – plastyk przedstawiciel Miejskiego Domu Kultury 
w Andrychowie, dokonała wyboru najlepszych prac.
Brano pod uwagę estetykę, samodzielność wykonania pracy pla-
stycznej, technikę wykonania oraz ujęcie tematu.

W kategorii wiekowej dzieci w wieku 3 lat:
I miejsce – Wojciech Kasperkiewicz z Przedszkola przy Zespole Szkół 
Samorządowych w Sułkowicach-Łęgu
II miejsce – Albert Wójcik z Przedszkola przy Zespole Szkół Samo-
rządowych w Sułkowicach-Łęgu oraz Julia Charusta z Przedszkola 
przy Publicznej Szkole Podstawowej SPSK w Brzezince 
III miejsce – Iga Sternal z Przedszkola nr 5 w Andrychowie oraz Lilia-
na Kowina z Przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej SPSK 
w Brzezince i Filip Łysoń z Przedszkola przy Zespole Szkół Samorzą-
dowych w Rzykach.

W kategorii wiekowej dzieci w wieku 4 lat:
I miejsce – Aleksandra Bury z Przedszkola przy Publicznej Szkole 
Podstawowej SPSK w Brzezince 
II miejsce – Karolina Matyszkowicz z Niepublicznego Przedszkola 
„Mały Bystrzak” w Andrychowie i Antonina Matejko z Niepublicz-
nego Przedszkola „Mały Bystrzak” w Andrychowie 
III miejsce – Sandra Prus z Przedszkola nr 1 w Andrychowie i Maja 
Kapela z Przedszkola nr 3 w Andrychowie oraz Zuzanna Matejko 
z Przedszkola przy Zespole Szkół Samorządowych w Rzykach
Wyróżnienie – Emily Hoffman z Przedszkola nr 1 w Andrychowie 
oraz Julia Ćwiertka z Przedszkola przy Zespole Szkół Samorządo-
wych w Targanicach.

W kategorii wiekowej dzieci w wieku 5 lat:
I miejsce – Hanna Wiktor z Przedszkola przy Zespole Szkół Samo-
rządowych w Sułkowicach-Bolęcinie oraz Jonathan Sonne z Niepu-
blicznego Przedszkola „Mały Bystrzak” w Andrychowie 
II miejsce – Tomasz Cieluch z Przedszkola nr 4 w Andrychowie oraz 
Alicja Stuglik z Niepublicznego Przedszkola „Mały Bystrzak” w An-
drychowie 
III miejsce – Anita Janicka z Przedszkola nr 5 w Andrychowie oraz 
Aleksandra Romik z Przedszkola nr 5 w Andrychowie
Wyróżnienie – Dominik Strama z Przedszkola nr 3 w Andrychowie 
oraz Julia Kukuła z Przedszkola przy Zespole Szkół Samorządowych 
w Rzykach.

W kategorii wiekowej dzieci w wieku 6 lat:
I miejsce – Kinga Pustelnik z Przedszkola nr 4 w Andrychowie oraz 
Julia Walczak z Przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej 
SPSK w Brzezince
II miejsce – Andżelina Lechendro z Przedszkola nr 5 w Andrychowie 
i Weronika Elżbieciak z Przedszkola przy Zespole Szkół Samorządo-
wych w Sułkowicach-Bolęcinie oraz Anna Borek z Niepublicznego 
Przedszkola „Mały Bystrzak” w Andrychowie 
III miejsce – Marcel Wróbel z Przedszkola nr 3 w Andrychowie oraz 
Łukasz Socha z Przedszkola przy Zespole Szkół Samorządowych 
w Sułkowicach-Bolęcinie
Wyróżnienie – Julia Kuśnierczyk z Przedszkola przy Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Andrychowie oraz Aleksandra Pędziwiatr z Niepublicz-
nego Przedszkola „Mały Bystrzak” w Andrychowie.

W kategorii wiekowej uczniowie klas I szkół podstawowych:
I miejsce – Zofia Magiera uczennica kl. I a ze Szkoły Podstawowej nr 
3 w Andrychowie 
II miejsce – Nina Bystrzycka uczennica kl. I c Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Andrychowie oraz Laura Golda uczennica kl. I b z Publicznej 
Szkoły Podstawowej SPSK w Brzezince
III miejsce – Natalia Gajczak uczennica kl. I a ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Andrychowie oraz Lena Sierp uczennica kl. I b z Publicznej 

XXIV Gminny Konkurs Ekologiczny
20 listopada 2018 r. w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie odbyło się rozdanie nagród laureatom XXIV Gminnego 
Konkursu Ekologicznego „Dbaj o powietrze – nie pal śmieci”. Konkurs skierowany był do przedszkolaków oraz uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Andrychów. Podzielony został na 4 grupy wiekowe:
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Szkoły Podstawowej SPSK w Brzezince
Wyróżnienie – Julia Praciak uczennica kl. I b ze Szkoły Podstawowej 
nr 5 w Andrychowie oraz Maja Kurzyniec uczennica kl. I ze Szkoły 
Podstawowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach.

Druga grupa to uczniowie klas II-III szkoły podstawowej. 
Konkurs dla młodszych uczniów składał się z etapu pisemnego. 
Każdy uczeń otrzymał do rozwiązania test składający się z 31 pytań 
– test wyboru i pytania otwarte, który należało rozwiązać w ciągu 
45 min.

Zwycięzcami zostali:
I miejsce – Nadia Makles uczennica kl. III a ze Szkoły Podstawowej 
przy Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie (40 
pkt.) oraz Aleks Sordyl uczeń kl. II a ze Szkoły Podstawowej przy Ze-
spole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie (40 pkt.)
II miejsce – Filip Gawron uczeń kl. III b ze Szkoły Podstawowej przy 
Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie (39 pkt.) oraz Eliza 
Kucharczyk uczennica kl. II a ze Szkoły Podstawowej przy Zespole 
Szkół Samorządowych w Inwałdzie (38 pkt.)
III miejsce – Amelia Rokowska uczennica kl. III a ze Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Andrychowie (36 pkt.) oraz Szymon Bizoń uczeń kl. III 
z Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Brzezince (36 pkt.)
IV miejsce – Wojciech Wróbel uczeń kl. III z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej SPSK w Brzezince (35 pkt.), Kacper Sawka uczeń kl. III a ze 
Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Roczy-
nach (34 pkt.), Szymon Bizoń uczeń kl. III b ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Andrychowie oraz Lilianna Góral uczennica kl. II d ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Andrychowie.

Trzecia grupa to uczniowie klas IV-VI, którzy mieli możliwość 
wykonania zespołowego opracowania w formie raportu. 
Laureatami zostali:
I miejsce zajęła Natalia Guzdek uczennica kl. V a i Sabina Potempa 
uczennica kl. V b ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie oraz 
Adrianna Susfał, Martyna Dziedzic i Kacper Kiszczak uczniowie 
kl. V a ze Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Samorządowych 
w Zagórniku
II miejsce zajęły Julia Iskierka i Zofia Oczkowska uczennice kl. VI 
a ze Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Tar-
ganicach
III miejsce zajęły Joanna Buldończyk i Emilia Gawior uczennice kl. 
VI a ze Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Samorządowych 
w Sułkowicach-Bolęcinie oraz Patrycja Chmiel, Monika Pająk i Karol 
Cibor uczniowie kl. IV b ze Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół 
Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie.
Wyróżnienie – Jan Młocek i Seweryn Młocek uczniowie kl. V a ze 
Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Targa-
nicach.

Czwarta grupa to uczniowie klas VII-VIII i gimnazjum, któ-
rzy mieli możliwość wykonania nagrania wideo lub audio pt.: „Dbaj 
o powietrze – nie pal śmieci”.
Złożono dwie prace i zadecydowano, że w tej kategorii uczestnicy zo-
staną nagrodzeni jednakowo (nie będą przyznawane miejsca).
Wszyscy uczestnicy konkursu (również Ci poza podium) zostali na-
grodzeni upominkami, które wręczył Burmistrz Andrychowie – To-
masz Żak.

Źródło: UM (M.B.) 

Podczas sejmiku podsumowano rok pracy spółdzielni uczniow-
skich w kraju,  przedstawiono sukcesy i problemy, z którymi się 
borykają. Omówiono niektóre zmiany prawne, a także odczytano 
list od Pani Minister Elżbiety Rafalskiej przesłany do uczestników 
Sejmiku. W związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę nie-
podległości przedstawiono prezentację nt. „Wkład spółdzielczości 
w budowaniu niepodległej Polski”. Na koniec wręczono pucha-
ry, dyplomy i nagrody zwycięzcom XVIII Konkursu na Najlepszą 
Spółdzielnię Uczniowską w kraju - o puchar Krajowej Rady Spół-
dzielczej. Jesteśmy w gronie najlepszych Spółdzielni Uczniowskich 
w naszym kraju – zajęliśmy  III miejsce. Otrzymaliśmy puchar, 
dyplom i nagrodę, którą jest drukarka laserowa. Podczas finałowej 
prezentacji Magdalena Wider i Prezes Spółdzielni Kamil Bizoń po-
kazali nasze działania w ostatnim roku. Takiego sukcesu pewnie by 
nie było gdyby nie pomoc Pani Iwony Kapeli przy przygotowaniu 
Kroniki SU. Świetną prezentację przygotowali: uczeń  klasy 2d Ra-
fał Smolec i uczennica klasy 2e Joanna Kryska. Bardzo nam miło, 
że praca wielu osób została doceniona. Dziękujemy wszystkim 
spółdzielcom, pomagającym nam nauczycielom, uczniom CKZiU, 
bez których sklepik by nie istniał. Składamy podziękowania Panu  
Dyrektorowi Tomaszowi Bizoniowi, który zawsze wspiera nas 
w realizacji nowych pomysłów. Słowa podziękowania kierujemy 
do naszego Patrona Społem PSS Andrychów z Panią prezes Anną 
Rychter za pomoc i wsparcie naszych działań. 

Opiekunowie: Małgorzata Majdak i Edyta Zwieńczak 

Spółdzielnia Uczniowska 
z CKZiU tryumfuje
III miejsce w kraju dla naszej Spółdzielni Uczniowskiej 24 listopada 
przedstawiciele naszej Spółdzielni Uczniowskiej – Madga, Kamil i Pani 
Katarzyna Kocemba mieli zaszczyt już drugi raz uczestniczyć w Ogól-
nopolskim Sejmiku Spółdzielni Uczniowskich organizowanym przez 
Krajową Radę Spółdzielczości oraz Fundację Rozwoju Spółdzielczości 
Uczniowskiej w Domu Spółdzielczości Pracy w Krakowie. 
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W tym wyjątkowym roku 100-leica odzyskania przez Polskę nie-
podległości, uczniowie oraz nauczyciele z SP Nr 4, przygotowali 
oraz uczestniczyli w wielu wydarzeniach. Zaczęli od rozmów na 
temat współczesnego patriotyzmu i przygotowali Kodeks Patrio-
ty. Brali udział w projekcie „Dzień flagi”, poznawali historię sym-
boli narodowych, przygotowywali pracę plastyczną „Orzeł biały”, 
inspirowaną polskim godłem.  Podczas wakacyjnych wycieczek, 
uczniowie wykonywali zdjęcia w miejscach szczególnie ważnych 
dla historii Polski – „Selfi z Niepodległą”. W czasie szkolnego pikni-
ku uczestniczyli w sztafecie, upamiętniającej 100-lecie odzyskania 
niepodległości. We wrześniu uczniowie wzięli udział w ogólnopol-
skiej akcji „Kartka dla Powstańca”. W jej ramach samodzielnie re-
dagowali kartki pocztowe do żyjących Powstańców Warszawskich.  
Podążając śladami miejsc pamięci narodowej, poznawali historię 
Andrychowa i ludzi, którzy się w jego historię wpisali, walcząc 
o niepodległą Polskę. Była to gra terenowa pn. „Bieg po historii An-
drychowa”. W październiku odbył się konkurs pieśni patriotycznej 
„Kocham Cię Polsko”. Wokół szkoły powstała instalacja plastyczna 
„Dla Niepodległej”, wykonana przez członków szkolnego koła pla-
stycznego. Składa się ona ze stu biało-czerwonych kwiatów i pięk-
nego orła bielika. Uczestnicząc w konkursie „Poznajmy wybitnych 
polskich uczonych, naukowców i odkrywców”, uczniowie musieli 
odpowiedzieć na wiele pytań, m.in.: Która kobieta po raz pierwszy 
otrzymała Nagrodę Nobla? Kto wstrzymał słońce, a ruszył Ziemię? 
W szkolnej bibliotece uczniowie stworzyli muzeum z eksponatami 
– pamiątkami i przedmiotami związanymi z historią Polski. Wie-
dzą historyczną, dotyczącą trudnej historii Polski i walk Polaków 
o odzyskanie niepodległości, wykazali się w konkursie historycz-
nym „Drogi do wolności”. Uczniowie reprezentowali szkołę w wie-
lu konkursach pozaszkolnych, organizowanych w celu uczczenia 
100-lecia niepodległości. Podsumowaniem projektu „Rok dla 
Niepodległej”, a zarazem szkolną patriotyczną uroczystością, był 
dzień 9 listopada. Rozpoczął się on od uroczystego apelu. Następ-
nie cała społeczność SP nr 4 uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji 
bicia rekordu we wspólnym śpiewaniu hymnu państwowego.  Czę-

stym błędem w śpiewaniu hymnu narodowego są słowa „póki my 
żyjemy” zamiast „kiedy my żyjemy”. Dlatego „Czwórka” przyłączy-
ła się do ogólnopolskiej akcji #KiedyMyŻyjemy i udowodniła, że 
poprawne śpiewanie hymnu nie jest żadną trudnością. Oddając 
hołd Ojczyźnie, uczestniczyli w Marszu Niepodległości, spod szko-
ły do rynku naszego miasta. Tam uroczyście odśpiewali „Rotę” 
i założyli „andrychowiance” biało-czerwony wianek oraz szarfę 
w tych samych barwach. Piątkowy dzień zakończył się „Wieczorni-
cą patriotyczną”. Panujący w sali gimnastycznej półmrok dodawał 
tajemniczości całemu spotkaniu. Widownia została zamieniona 
w kawiarnię. Zaproszeni goście mogli przy odrobinie słodkości i fi-
liżance herbaty, powspominać dawne czasy. Na zakończenie pani 
dyrektor Dorota Zawada podziękowała nauczycielom, uczniom 
i rodzicom za pomoc w całej organizacji „Roku dla Niepodległej”. 
Paniom: Marii Skrzypiec – kustosz Izby Regionalnej, Annie Rych-
ter – prezes PSS Społem oraz Izabeli Bylicy – dyrektor CKiW za 
pomoc okazaną szkole w tym szczególnym roku. To był wyjątkowy 
dzień i niezwykły rok. Taki czas zdarza się raz na sto lat. Wszyst-
kiego najlepszego – Polsko!

Marta Paczyńska

Rok dla Niepodległej
W Szkole Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Andrychowie od kwietnia realizowany jest projekt „Rok dla 
Niepodległej”. Został on doceniony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej , dzięki czemu andrychowska „Czwórka” 
uzyskała dotację w wysokości 10.000 zł na jego realizację.
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W sobotę skauci uczcili 100-lecie utworzenia Związku Harcerstwa 
Polskiego, a kolejno – w niedzielę – 100-lecie odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Pierwszego dnia zlotu odbyło się wiele ak-
tywności harcerskich, m.in.: Bieg harcerski po złotą lilijkę stulecia 
ulicami Andrychowa, Turniej wiedzy „100 na 100”. Wszystko po 
to, by upamiętnić 100 lat ZHP i z radością wejść w nowe, harcerskie 
stulecie. Zwieńczeniem sobotniego programu był Festiwal „Ślada-
mi Harcerskiej Piosenki”, podczas którego gromady i drużyny pre-
zentowały piosenki z dawnych lat. Poziom występów był bardzo 
wysoki, co podkreśliło jury Festiwalu.
11 listopada zuchy i harcerze z Hufca ZHP Andrychów od rana do 
wieczora świętowali 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości. Rano wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej w Kościele 
pw św. Macieja Apostoła, by następnie przejść radosnym korowo-
dem pod tablicę poświęconą pamięci żołnierzy Legionów Polskich. 
Tam andrychowscy skauci pełnili warty honorowe i złożyli kwiaty. 
Kolejno, wraz z władzami miasta i przedstawicielami instytucji, 
odtańczyli uroczystego Poloneza, którego zwieńczeniem było roz-
ciągnięcie wraz z mieszkańcami 100-metrowej flagi państwowej. 
Zuchy, najmłodsi uczestnicy obchodów, wypuściły w niebo 100 
biało-czerwonych balonów. O godzinie 12:00 drużyny harcer-
skie w piętnastu różnych miejscach miasta radośnie i uroczyście 
odśpiewały Hymn Polski, zapraszając do tej inicjatywy również 
przechodniów. Wieczorem Hufiec ZHP Andrychów zaproponował 
mieszkańcom wspólne świętowanie na Ognisku Patriotycznym. 
Całość rozpoczęła się inscenizacją na przystani kajakowej, a na-

stępnie uczestnicy wydarzenia przeszli symbolicznym marszem 
Legionów Polskich na Plac Mickiewicza. Tam zuchy i harcerze 
przedstawili piękny program artystyczny, prezentując swoje talen-
ty wokalne, aktorskie i taneczne, włączając przy tym uczestników 
Ogniska do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych, wyświe-
tlanych na dużym ekranie. Po uroczystościach harcerze rozdali 
uczestnikom Ogniska pamiątkowe magnesy niepodległościowe, 
a chętni mogli spróbować grochówki wojskowej, przygotowanej 
przez Stanicę Hucuł. Dziękujemy mieszkańcom Andrychowa, któ-
rzy wspólnie z nami włączyli się do świętowania! Było naprawdę 
uroczyście i patriotycznie!

phm. Maja Pawińska

Harcerski 11 listopada
 Zuchy i harcerze z Hufca ZHP Andrychów od rana do wieczora świętowali 100-lecie odzyskania Niepodległości. 10 – 
11 listopada 2018 roku, 230 zuchów, harcerzy i instruktorów Hufca ZHP Andrychów spotkało się na wspólnym zlocie 
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Andrychowie, by wspólnie świętować podwójną, setną rocznicę pod hasłem „Nowe 
stulecie na tapecie”.

Następnie licznie zgromadzeni mieszkańcy przeszli ulicami wioski w Marszu 
Niepodległościowym. Przedszkolanki z Przedszkola Publicznego w Rzykach 
przygotowały wraz z dziećmi Biesiadę Patriotyczną, na którą zaprosiły miesz-
kańców Rzyk do remizy strażackiej OSP, gdzie odbył się program słowno – mu-
zyczny. Odtańczono taniec „Andrychowska Polka”, a chętni rodzice w ramach 
kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” przeczytali legendę Wandy 
Chotomskiej „O Lechu, Czechu i Rusie”. Podczas Biesiady nie mogło zabraknąć 
śpiewu pieśni patriotycznych. To uroczyste spotkanie zakończyliśmy pysznym 
poczęstunkiem przygotowanym przez panie z KGW w Rzykach. Organizatorzy 
dziękują wszystkim, którzy wsparli przedsięwzięcie w tak uroczystym i waż-
nym dniu dla każdego Polaka.                 (kp)

Świętowanie w Rzykach
W większych i mniejszych miejscowościach odbyły się uroczystości upamiętniające 100 - lecie Niepodległej Polski.  
11 listopada po uroczystej mszy św. odbyło się w Rzykach poświecenie pamiątkowego obelisku ku czci 36 rzyczan 
walczących podczas I wojny światowej.
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Choć obchody w naszej szkole nie dobiegły jeszcze końca i w naj-
bliższych dniach organizować będziemy dla naszych uczniów wiele 
wydarzeń o charakterze patriotycznym, to na jedno z nich chciał-
bym zwrócić szczególną uwagę.
Projektem owym było wystawienie sztuki opowiadającej o począt-
kach niepodległości w Andrychowie. A fakt ten nierozerwalnie 
jest związany z osobą pana Józefa Herzoga, legionisty, który wraz 
z trójką swoich braci, walczył o wolną Polskę na różnych frontach 
I wojny światowej. Sztuka powstała na zamówienie Towarzystwa 
Miłośników Andrychowa w osobie pani Marii Skrzypiec i pier-
wotnie miała to być jedynie inscenizacja przedstawiająca scenę 
rozbrojenia żandarmerii austriackiej, która miała być odegrana na 
otwarciu wystawy TMA w stulecie niepodległości w Andrychowie. 
Zadania tego podjęła się nasza nieoceniona bibliotekarka szkolna, 
prawdziwy „wulkan pomysłów”, pani Krystyna Pyzio wraz z naszą 
charyzmatyczną doradczynią zawodową panią Katarzyną Kocem-
bą i moją skromną osobą.
Po przeczytaniu (z wypiekami na twarzy ;), pamiętnika Herzoga 
zatytułowanego „Krzyż Niepodległości”, dosyć szybko doszliśmy 
do wniosku, że scen mogłoby być więcej i że warto byłoby poka-
zać losy wszystkich braci Herzogów, tak zasłużonych w historii 
naszego miasta. W rezultacie powstała niemal godzinna sztuka 
– wspólne dzieło uczniów i nauczycieli szkoły ze Starowiejskiej. 
Wersja „demo” swoją premierę miała już na miesiąc przed obcho-
dami na uroczystym otwarciu niepodległościowej wystawy TMA 
dnia 11 października 2018 r. Odegraliśmy wtedy scenę spotkania 
głównego bohatera z Piłsudskim, spotkania z profesorem Gerhar-
dem (nauczycielem historii Józefa Herzoga) – obie w mistrzowski 
sposób odegrane przez naszego ucznia z klasy 1ts Jakuba Krupni-
ka. W rolę tytułową wcielił się Kamil Pasternak z 3d – informatyk, 
ale i znakomity tancerz i jak się okazało aktor – jednym słowem 
„człowiek orkiestra”! Ponieważ wersja „demo” zyskała bardzo 
przychylne recenzje zarówno specjalistów z historii naszej „Małej 
Ojczyzny” jak i przybyłych podówczas władz miejskich, więc po-
stanowiliśmy „pójść za ciosem” i przedstawić szerszej publiczności 
pełnej wersji sztuki w międzyczasie pracowicie napisanej przez pa-
nią Krysię.
Nadszedł długo wyczekiwany jubileuszowy listopad. Próby za zgo-
dą księdza proboszcza przeniosły się do auli kościoła pw św. Stani-
sława w Andrychowie. Panie Krystyna i Katarzyna w czarodziejski 
wręcz sposób pozyskiwały różne elementy dekoracji, a dodatkowo 
nasza pani reżyser zadbała o wierność prezentacji przedstawiającej 
nasze miasteczko sto lat temu.
Premiera odbyła się 9 listopada br. zaraz po ognisku patriotycz-
nym w naszej szkole. Jako pierwsi spektakl obejrzeli uczniowie 
klas młodszych – na pochwałę zasługuje to, że przez cały czas 
trwania sztuki panowała idealna cisza i można domniemywać, że 
ta swoista lekcja historii na długo pozostanie w pamięci.

11 listopada, w niedzielne popołudnie, odbyło się przedstawienie 
dla miasta. W auli niemal wszystkie miejsca zostały zapełnione, 
więc i większy stres dla młodych aktorów. Dosyć szybko okazało 
się, że przy tak przychylnej uwadze publiczności, kolejne sceny 
przychodziły w sposób naturalny, tak jakby spektakl był grany już 
po kilkadziesiąt razy. Tęą główną premierę zaszczycił prezes TMA 
pan Andrzej Fryś oraz księża z parafii Wieprz, radni, dyrektorzy 
okolicznych szkół i mieszkańcy osiedla, Andrychowa, ale także 
goście z okolicznych miejscowości. Całość znakomicie podsumo-
wał dyrektor naszej szkoły pan Tomasz Bizoń, który osobiście na 
koniec przedstawił wszystkich grających, wśród których znaleźli 
się uczniowie klasy 1de (tzw. Demonki Morawskiego;): Krzysztof 
Bednarz, Jan Danioł, Dominik Dyrcz, Jakub Filipek, Jakub Ga-
gracz, Kacper Gawęda, Justyna Pękala i Renata Siwek, z klasy 1ts 
prócz w/w  znakomitego Jakuba Krupnika, Jan Samborski w wir-
tuozerski sposób grający rolę Franciszka – brata głównego boha-
tera. Wystąpili również uczniowie klas starszych. Oprócz Kamila 
Pasternaka, Dawid Ścibik z klasy 3f (nawiasem mówiąc znakomity 
multiinstrumentalista z naszej szkoły) tu we wspaniały sposób 
grający austriackiego żandarma oraz słynny biblioteczny Wunder-
team pani Krystyny w osobach: Małgorzaty Gawędy, Aleksandry 
Pomietło, Michała Kręciocha i Jakuba Pękali – wszyscy z klasy 4s. 
Należy tu podkreślić genialną rolę ojca głównego bohatera odegra-
ną przez Małgorzatę i wzruszająco zagraną rolę Marysi Sworzeń 
– pierwszej miłości Józefa Herzoga, odtworzonej przez Olę. Co do 
mnie ograniczyłem się do roli starszego pana Herzoga, wspomina-
jącego czasy swej młodości, roli dość statycznej, która jednak bar-
dzo mi pasowała z racji mego zaawansowanego wieku ;)
Dziękujemy Księdzu Proboszczowi parafii św. Stanisława w Andry-
chowie za życzliwość, reklamę i przede wszystkim udostępnienie 
nam klimatycznej auli w dolnym kościele, państwu Andrzejowi 
Frysiowi i Marii Skrzypiec z TMA za inspirację i panu Dyrektoro-
wi Tomaszowi Bizoniowi za życzliwość i wspieranie tego, jakby nie 
było wielomiesięcznego przedsięwzięcia.
 

Olgierd Morawski

„Kotarbin” w stulecie niepodległości 
Niedziela, 11 listopada z pewnością przejdzie do historii, z racji wielości obchodów, uroczystości, z okazji stulecia nie-
podległości Naszej Ojczyzny. Także w Andrychowie, można było w sposób godny spędzić ten czas i uczcić to nie-
zwykle ważne wydarzenie, które zdarza się wszak raz na sto lat. Na wysokości zadania stanął też nasz stary, poczciwy 
„Kotarbin” – czyli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie z panem dyrektorem Tomaszem 
Bizoniem na czele. 
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Wadowickie Muzeum Miejskie podeszło do obchodów stulecia 
odzyskania niepodległości inaczej, niż Towarzystwo Miłośników 
Andrychowa. Zamiast wyeksponowanych w Andrychowie wątków 
lokalnych, zorganizowano w Wadowicach wystawę przygotowaną 
przez Fundację Ośrodka KARTA w ramach realizowanego przez 
nią programu rocznicowego „Nieskończenie Niepodległa”. Wado-
wicka wystawa dotyczyła więc spraw ogólnopolskich. Na spotka-
niu, które w Muzeum Miejskim odbyło się 24 października, przed-
stawicielki Fundacji Ewa Pietraszek i Magdalena Sopyło, wyjaśniły 

metody działania 
Ośrodka KARTA, 
polegające na tym, 
że zbierane są 
głównie materiały 
oryginalne (pa-
miętniki, zdjęcia, 
teksty prasowe), 
a potem publiko-
wane są teksty 
źródłowe, z mi-
nimalnymi tylko 
komentarzami. 
Także wystawa na 
tym polegała: na 
planszach widnia-
ły zdjęcia, skany 
gazet, cytaty z wy-
stąpień i przemó-
wień – wszystko 

z okresów poprzedzających i następujących bezpośrednio po 11 
listopada 1918 r. 
Na wystawie wyeksponowano pomoc, jaką odzyskująca niepodle-
głość Polska uzyskała od Stanów Zjednoczonych. Była to pomoc 
moralna, choćby poprzez postulaty – także o niezawisłym pań-
stwie polskim – sformułowane przez prezydenta USA T. W. Wilso-
na w orędziu do Kongresu wygłoszonym 8 stycznia 1918 r., ale tak-
że ogromna pomoc ekonomiczna, świadczona przez Amerykańską 
Misję Humanitarną. Od lutego do sierpnia 1919 r. Stany Zjedno-
czone przysłały do Polski żywność i odzież o wartości 63 milionów 
dolarów, a ponadto sprzęt techniczny i tabor kolejowy. 
Pomoc amerykańska była przedstawiona także na wystawie an-
drychowskiej, gdzie na jednej z plansz pokazano pochodzące ze 
zbiorów Rodziny Tomów zdjęcie, przedstawiające rozdział żyw-
ności z USA w zarządzie Związku Inwalidów. Kopia tej fotografii  
widnieje poniżej.

Wracając do historii, w czerwcu 1926 r., w stupięćdziesięciolecie 
niepodległości Stanów Zjednoczonych, w podziękowaniu za tę 
pomoc, specjalna delegacja z Polski wręczyła Amerykanom 111 
tomów księgi zatytułowanej „Deklaracja Podziwu i Przyjaźni”, za-
wierającej 5.5 miliona podpisów obywateli i dzieci szkolnych z Pol-
ski. Liczba ta stanowiła około 20% ówczesnej ludności Polski. Na 
rysunku poniżej reprodukujemy kartę z podpisami uczennic Sied-
mioklasowej Szkoły Żeńskiej 
z Andrychowa. W Internecie 
są także karty szkoły męskiej 
z Andrychowa i szkół z Ro-
czyn i Inwałdu.
Reprodukcje kart z tej księgi, 
zeskanowane w Bibliotece 
Kongresu w Waszyngtonie, 
można znaleźć w Internecie 
pod adresem WWW.nieskon-
czenieniepodlegla.pl w za-
kładce „ludzie”.
Symbol „Nieskończenie Nie-
podległa”, reprodukowany 
nad tytułem, zaprojektował 
znany grafik Andrzej Pągow-
ski.

Andrzej Fryś

Ciekawa wystawa w Wadowicach
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Pożar domu w Roczynach 
przy ul. Środkowej

13 listopada ok. godziny drugiej 
w nocy doszło do pożaru pod-
dasza. Prawdopodobnie ogień 
rozprzestrzenił się na skutek 
pożaru sadzy w kominie. W ak-
cji gaśniczej udział wzięły: JRG 
Andrychów, OSP Roczyny, OSP 
Targanice Dolne, OSP Targanice 
Górne, OSP Sułkowice Bolęcina 
i Sułkowice Łęg. Dzięki szybkiej 
i sprawniej interwencji udało się 
ugasić pożar i zminimalizować 
straty.

(foto: A.R.)

Plaga kolizji na drogach
21.11 w naszym powiecie doszło 
do 7 zdarzeń drogowych – apelu-
jemy o ostrożność!
Jesień na dobre zagościła na na-
szych drogach, w związku z powyższym przypominamy wszystkim kierowcom, rowe-
rzystom i pieszym o tym, aby w okresie jesienno-zimowym, przy zmiennych warun-
kach pogodowych, zachowali szczególną ostrożność.
W Nidku, gdzie kierujący motorowerem na łuku drogi stracił panowanie nad pojaz-
dem, zjechał z jezdni, a następnie uderzył w słupek instalacji gazowej powodując jego 
wyrwanie. Jak się okazało mężczyzna miał w organizmie 2,44 promila alkoholu.
Na ul. Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej  kierujący samochodem Citroen 
Berlingo nie zachował bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami, w wyniku czego 
uderzył w tył samochodu Hyundai, który zatrzymał się przed sygnalizacją świetlną. 
Uczestnicy kolizji byli trzeźwi.
W Izdebniku kierujący pojazdami Iveco oraz VW Transporter nie zachowali należytej 
odległości podczas wymijania, w wyniku czego wzajemnie uszkodzili lusterka pojaz-
dów.
W Wadowicach na Al. M.B. Fatimskiej kierowca Mercedesa nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu prawidłowo jadącemu pojazdowi Renault, czym doprowadził do zderzenia 
się pojazdów. Sprawca kolizji został ukarany mandatem.
Następnie na ul. Wojska Polskiego w Wadowicach kierujący samochodem Man pod-
czas wjazdu na skrzyżowanie o ruchu okrężnym, nie zachował bezpiecznej odległości 
od pojazdu marki Mercedes, w efekcie czego doprowadził do zderzenia się pojazdów.
Z kolei w miejscowości Kossowa kierowca Volvo nie dostosował prędkości do warun-
ków ruchu, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i zjechał z jezdni do przy-
drożnego rowu. Kierujący był trzeźwy, został ukarany mandatem.
W związku z nadejściem jesieni, a wraz z nią trudnych warunków atmosferycznych, 
apelujemy do wszystkich uczestników ruchu, by zachowali szczególną ostrożność 
i rozwagę, by każdy mógł bezpiecznie dotrzeć do celu.

Źródło: KPP w Wadowicach

Uczniowie z Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Kaczynie przystąpili do 
ogólnopolskiej akcji banku BGŻ BNP Pa-
ribas, promującej aktywność fizyczną.
Sport to ich ulubione zajęcie, więc po-
stanowili powalczyć o nagrodę jaką 
jest profesjonalny sprzęt tenisowy do 
nauki dzieci oraz specjalne szkolenie 
dla nauczycieli wychowania fizycznego, 
prowadzone przez doświadczonych tre-
nerów.
Akcja pod hasłem “Dzieciaki do rakiet” 
jest organizowana już od trzech lat i do 
tej pory umożliwiła ponad 5500 dzie-
ciom postawić pierwsze kroki w tenisie 
ziemnym. Warunkiem przystąpienia 
do konkursu było przesłanie filmiku 
zachęcającego do aktywności fizycznej 
i ukazującego korzyści, jakie niesie za 
sobą uprawianie sportu. Sprzęt otrzyma 
aż 70 szkół podstawowych z całej Polski, 
które do 18 grudnia uzyskają wystarcza-
jącą ilość kliknięć.
Aby zagłosować, trzeba wejść na stro-
nę: www.dzieciakidorakiet.pl, wpisać 
w wyszukiwarce: Kaczyna, a następnie 
kliknąć przycisk “głosuj”. Codziennie 
z jednego adresu IP, czyli każdego telefo-
nu komórkowego, laptopa i komputera 
można oddać 5 głosów (klikamy 5 razy 
aż wyskoczy informacja, że przekroczy-
liśmy dzienny limit). 
Nasi uczniowie mają ogromną ochotę 
na przygodę z tenisem ziemnym i z góry 
dziękują za każdy oddany głos na SOSW 
w Kaczynie. CODZIENNIE CZEKAMY 
NA WASZE GŁOSY!  

(T.K.)

Pomożecie 
i klikniecie?
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Garncarstwo, którym zajmuje się Jerzy 
Mika, do drugiej połowy XIX w. miało bar-
dzo poważne znaczenie w całej Polsce. W lata 
50. XX w na terenie powiatu wadowickiego 
z  powodzeniem pracował jedynie garncarz 
w Nidku oraz trzej garncarze w  Andrycho-
wie1. Jednym z tych andrychowskich garn-
carzy był laureat licznych nagród Jan Chmiel 
(1918–1976), który nauczył się garncarstwa 
od swego ojca Kazimierza (1880–1942) 
i razem ze swoim bratem Ludwikiem (1924–
1996) kontynuował rodzinną profesję, a póź-
niej przeniósł się do Wadowic. Jerzy Mika 
(ur. 1951) w 1972 r. ożenił się z córką Jana 
Chmiela - Zofią. Przyglądał  się on  pracy te-
ścia i rozpoczął u niego naukę garncarskiego 
rzemiosła. Po nagłej śmierci Jana w 1976 r. 
przejął warsztat i samodzielnie zaczął pro-
dukować wyroby garncarskie, kontynuując 
tradycję ośrodka andrychowskiego i tworząc 
z czasem własny, rozpoznawalny styl. Roczynianka Halina Brzazgacz od kilkudziesięciu lat wyrabia metodą tradycyjną kwiaty bibułkowe.  
Jej przodkowie zajmowali się ogrodnictwem oraz przygotowywali wieńce pogrzebowe i bukiety okolicznościowe, przy produkcji których 
wykorzystywano bibułkowe kwiaty. To niekwestionowana Mistrzyni tworzenia różnego rodzaju ludowych kwiatów sztucznych, posiada-
jąca własny i unikatowy styl oraz (o czym wielokrotnie pisano na łamach NA) tworzenia obrzędowym wieńców dożynkowych. W wolnym 
czasie zajmuje się także hafciarstwem i koronkarstwem. Uczennicami Mistrzów w ramach w/w zadań finansowanych przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury zostały panie: Joanna Janicka, Monika Byrska i Dorota 

Kouba (uczennice Jerzego Miki) oraz Agnieszka 
Kołacz, Jadwiga Balon,  Agnieszka Balonówna 
(uczennice Haliny Brzazgacz). Koordynatorką 
i inicjatorką  projektów była Regina Pazdur. Po 
więcej informacji zapraszamy na stronę Fundacji 
„Memo” www.fundacjamemo.pl oraz stronę 
NA.

Regina Pazdur

1  E. Fryś-Pietraszkowa, Garncarstwo ludowe w zachodniej części województwa krakowskiego od polowy XIX w. do czasów obecnych, niepublikowana praca magisterska 
napisana pod kierunkiem prof. K. Moszyńskiego, obroniona na Uniwersytecie Jagiellońskim 24 czerwca 1955.

Fundacja „Memo” wspiera Mistrzów tradycji z regionu
Z początkiem każdego roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza programy grantowe w ramach 
których m.in. organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich działań. Jednym z nich jest pro-
gram zatytułowany „Kultura ludowa i tradycyjna” z zadaniem „Mistrz tradycji”. W 2018 r.  działająca na naszym terenie 
Fundacja „Memo” (o działaniach, której pisaliśmy już na łamach NA) otrzymała dofinansowanie na dwa autorskie 
projekty: jeden dotyczący garncarstwa „Mistrz Tradycji – Jerzy Mika z Wadowic” oraz drugi dotyczący bibułkarstwa „Mi-
strzyni Tradycji – Halina Brzazgacz z Roczyn”.  Trwające od kwietnia 2018 r.  projekty w listopadzie dobiegły końca. 
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Na palcach jednej ręki można w chwili obecnej policzyć polskie 
supergrupy z kręgu Krainy Łagodności. Do jednej z nich bez wąt-
pienia zalicza się Stare Dobre Małżeństwo. W piątkowy wieczór,  
9 listopada 2018 r. ze sceny Miejskiego Domu Kultury w Andry-
chowie popłynęły dźwięki i słowa, których nie znajdziemy na 
współczesnych radiowych i telewizyjnych listach przebojów.
Mimo nieobecności Starego Dobrego Małżeństwa w największych 
polskich rozgłośniach, zespół od ponad 30 lat prowadzony przez 
Krzysztofa Myszkowskiego bez trudu gromadzi swoich wiernych 
fanów, wypełniając największe sale koncertowe. Nie inaczej było 
w Andrychowie!

Mimo upływającego czasu lider grupy nie stanął w miejscu, poszu-
kując nowych inspiracji wnikających w nasze umysły z otaczające-
go  świata. Podczas koncertu zespół zaprezentował publiczności 
piosenki z najnowszej płyty Blizny czasu, będącej wnikliwą anali-
zą otaczającej nas rzeczywistości. Wiele razy podczas koncertów 
SDM łapaliśmy się na tym, że repertuarowe nowości odbijały się 
od naszych uszu, sprawiając wrażenie kakofonii słów i dźwięków, 
wnikając tak naprawdę do umysłu dopiero po jakimś czasie. Pew-
nie i tym razem będzie podobnie.   
 
Oprócz najnowszego repertuaru nie zabrakło również najwięk-
szych, ponadczasowych piosenek SDM, śpiewanych wspólnie z pu-
blicznością. Brawa i bisy zdawały się nie mieć końca... Tak to już 
jest z piosenkami SDM. Docierają do naszych umysłów powoli, ale 
jak już znajdą w nich swoje miejsce - pozostają na zawsze!

JS

Blizny czasu Starego 
Dobrego Małżeństwa

W nocy z 22 na 23 listopada 2018 r. Miejska Biblioteka Publiczna 
w Andrychowie zamieniła się w... wieczorno-nocne miejsce spo-
tkań. Klub Poszukiwaczy Odpowiedzi – działający w Szkole Pod-
stawowej Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Andrychowie oraz MBP 
w Andrychowie byli organizatorami nietuzinkowego wydarzenia. 
Uczniowie andrychowskiej „Czwórki” pod opieką pań wychowaw-
czyń, wzięli udział w akcji „Noc w bibliotece”. Celem spotkania było 
promowanie czytelnictwa i kreatywnego myślenia wśród młodych 
ludzi. Sylwia Błasiak – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Andrychowie, omówiła z uczestnikami zasady BHP, a następnie 
oprowadziła uczniów po bibliotece. Przedstawiła im również histo-
rię andrzejek z wykorzystaniem księgozbioru popularnonaukowe-
go dla dzieci, który znajduje się w MBP. Uczniowie pracowali w gru-
pach, wyszukując informacji na temat katarzynek i andrzejek. Gry 
planszowe (80 sztuk), wykorzystano do integracji grupy i przede 
wszystkim do pobudzenia wśród uczestników kreatywności. Nie-
spodzianką była smakowita pizza, którą podarowała dla dzieci 
restauracja „Bracia” z Andrychowa. Nie zabrakło zajęć relaksacyj-
nych, podczas których dzieci słuchając opowiadań, wyciszały się 
przed snem. Około godziny 8.00 podsumowano zajęcia i przypo-
mniano dzieciom zasady BHP, dotyczące bezpiecznego powrotu do 
domów. Akcja „Noc w bibliotece” była udana i na pewno na długo 
zostanie w pamięciach młodych czytelników. Serdeczne podzię-
kowania dla dyrektorów szkół: SP Nr 4 oraz SP Nr 3 za użyczenia 
materacy, CKiW w Andrychowie za przewiezienie ich do biblioteki, 
Rodzicom za wyrażenie zgody na udział ich dzieci w wieczorno-
-nocnej akcji, nauczycielkom za oryginalny pomysł i opiekę nad 
dziećmi. Pani dyrektor MBP w Andrychowie za wsparcie organiza-
cyjne. Oby więcej tak niekonwencjonalnych wydarzeń.

K.P. 

Niekonwencjonalny sposób 
promowania czytania

Jako obywatelowi Andrychowa, podobały mi się niedawne ob-
chody stulecia niepodległości. Bez zbędnej tromtadracji, z do-
brym, krótkim okolicznościowym przemówieniem. Podobał mi 
się polonez odtańczony przez harcerzy i zuchów (i nie tylko). 
A przede wszystkim podobało mi się to, że do wspólnego świę-
towania (choćby do niesienia stumetrowej flagi) udało się zaan-
gażować wielu ludzi. 

Andrzej Fryś

Andrychowskim okiem

Mnie się podobało! 
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KULTURA

Tymczasem seria koncertów promujących płytę rozpoczyna się 
już 7 grudnia koncertem w Krakowie, a 8 grudnia Jerzy Górka 
Artkiestra zagra w Klubie K2 w Ośrodku Kocierz. O terminach 
kolejnych koncertów zespół informuje na swojej stronie www.
artkiestra.art.pl oraz na Facebooku.
JERZY GÓRKA ARTKIESTRA – zespół założony w 2005 roku 
przez perkusistę zespołu GOLEM Jerzego Górkę, w aktualnym 
składzie: Michał Kołodziejczyk – gitara, Piotr Rupik – klawisze, 
Łukasz Jura – bas, Szczęsny Skrzypiec – instr. perkusyjne, Je-
rzy Górka – perkusja, pracuje od 2008 roku. Muzyka zespołu 
tworzy wyraźnie przemyślany koncept, zawiera wiele zaskaku-
jących zwrotów, często bardzo precyzyjnie zaaranżowana, z im-
prowizowanymi solami poszczególnych muzyków, jest fuzją 
wielu gatunków muzycznych: art-rock, jazz-rock, free, muzyka 
współczesna. W kompozycjach Artkiestry pobrzmiewają echa 
takich wykonawców jak King Crimson, Mahavishnu Orchestra 
czy SBB. Aktualny materiał koncertowy zawiera utwory z wy-
danej w 2005 roku płyty „Struktury”, materiał zarejestrowany 
na płycie „Drugie wołanie” oraz nowe utwory obecnego kwin-
tetu.              red.

Jerzy Górka Artkiestra – „Drugie wołanie”
19 listopada br. nakładem wytwórni Lynx Music ukazała się nowa płyta andrychowskiego zespołu JERZY GÓRKA ART-
KIESTRA zatytułowana „Drugie wołanie”. W ostatnich latach, zespół koncertował poza Andrychowem. Teraz jest okazja, 
żeby zespół zagrał w naszym mieście tym bardziej, że od ostatniego koncertu Artkiestry w MDK minęło już pięć lat. 

W ramach tegorocznej edycji projektu zarchiwizowane zostaną następujące zespoły:
- II wojna światowa (4 jednostki archiwalne zawierające materiały aktowe, w tym unikato-
wą listę mężczyzn wyznania mojżeszowego pochodzących z Andrychowa i okolic, zdolnych 
do pracy oraz kolekcję Tadeusza Wolfa), - Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Andrychów (2 
jednostki archiwalne zawierające materiały aktowe i fotograficzne z OSP z terenu gminy), 
- Zakładowy Dom Kultury przy Andrychowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego w An-
drychowie (4 jednostki archiwalne, w tym kolekcja Elżbiety Srebro, zawierające archiwalia 
dokumentujące działalność ZDK, materiały aktowe i fotograficzne), - Dom Kultury Dzieci 
i Młodzieży (8 jednostek, materiały aktowe i fotograficzne związane z działalnością instytu-
cji). Efektem prac prowadzonych przez 3-osobowy zespół w składzie Regina Pazdur, Maria Pytel-Skrzypiec i Daria Rusin będzie również 
opracowanie indeksów i inwentarzy, które ułatwią zainteresowanym osobom przeglądanie zasobu archiwalnego TMA. Pomoce naukowe 
dostępne będą w formie papierowej w Izbie Regionalnej oraz w wersji elektronicznej na stronie TMA: http://tma-andrychow.blogspot.
com. II etap projektu realizowany był od sierpnia do grudnia 2018 r. w ramach programu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych 
„Wspieranie działań archiwalnych 2018. Nabór II”. Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 33 384,95 PLN, z czego 23 784,95 PLN 
to kwota dofinansowania.

Daria Rusin

Archiwizacja w Izbie Regionalnej Ziemi Andrychowskie 
– Etap II

W grudniu 2018 r. dobiega końca II etap zadania „Archiwizacja części zasobu Towarzystwa Miłośników Andrychowa”. 
Zainicjowany w 2017 r. projekt ma na celu profesjonalne opracowanie materiałów archiwalnych o unikatowej wartości 
historycznej, znajdujących się w Izbie Regionalnej Ziemi Andrychowskiej, zewidencjonowanie ich w systemie muzeal-
nym MONA, zakupionym przez Urząd Miasta Andrychów i zabezpieczenie, by mogły służyć kolejnym pokoleniom. 
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Bożonarodzeniowe zwyczaje 
ludowe z Andrychowa i okolic

Pocztówka bożonarodzeniowa, wyd. A. Setkowicz, Kraków ok. 1912. Zbiory Biblioteki Narodowej w Warszawie, sygn. DŻS XII 8b/p.54/3.
2. Pocztówka bożonarodzeniowa, Kraków 1915. Zbiory Biblioteki Narodowej w Warszawie, sygn. DŻS XII 8b/p.54/3.

Bogatym źródłem informacji na interesujący nas temat są 
artykuły autorstwa Szymona Goneta, publikowane w cza-
sopismach etnograficznych na przełomie XIX i XX w. Ten 
pochodzący z Krakowa nauczyciel przez kilkanaście lat kie-
rował szkołami kolejno w Sułkowicach i Inwałdzie. Oprócz 
prowadzenia działalności edukacyjnej, Gonet oddawał się 
też innej swojej pasji – etnografii i zbierał od tutejszych 
mieszkańców wiadomości na temat zwyczajów, przesądów, 
wierzeń, podań i gwary. Spora część zebranych przez niego 
informacji dotyczyła praktyk wykonywanych w czasie Go-
dów, zwłaszcza w Wigilię i Nowy Rok, które miały zapewnić 

pomyślność w konkretnych dziedzinach życia. Zacznijmy 
od przepowiadania pogody na nadchodzący rok. Zgodnie ze 
zwyczajem, w Wigilię po łamaniu się opłatkiem należało 6 
cebul przekroić na połówki, wydrążyć z nich środek i posy-
pać tak uzyskane łódeczki solą, a następnie odłożyć na noc 
w suche miejsce. W bożonarodzeniowy poranek sprawdza-
no, w których łódkach sól zamokła lub roztopiła się (miały 
symbolizować miesiące deszczowe w nadchodzącym roku), 
a w których pozostała sucha (miesiące suche). Przypomina 
to bardzo inny ludowy zwyczaj, polegający na obserwowaniu 
pogody w okresie od dnia św. Łucji do Wigilii. Wśród miesz-

W tradycji ludowej okres między Bożym Narodzeniem a świętem Trzech Króli, zwany Godami, uważany był za czas 
wyjątkowy, pełen ważnych znaczeń. Zgodnie z powszechnym przekonaniem to, jak zaczynało się początek roku, miało 
rzutować na cały jego przebieg, popularnym było więc wykonywanie pewnych czynności, by nieco pomóc szczęściu. 
Jak to wyglądało w Andrychowie i okolicy ponad 100 lat temu?
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Pocztówka bożonarodzeniowa, wyd. Salon Malarzy Polskich, Kra-
ków 1908-1922, zbiory Biblioteki Narodowej w Warszawie, sygn. 
DŻS XII 8b/p.54/3.

kańców Ziemi Andrychowskiej popularne było również po-
wiedzenie „Jak we wilią z dachu ciecze, zima się długo prze-
wlecze”.
Wiele ludowych zwyczajów i przesądów związanych ze 
świętami Bożego Narodzenia dotyczyło pracy na gospodar-
stwie. Dla przykładu, sprawdzano wówczas, który gatunek 
ziemniaków dobrze obrodzi w nadchodzącym roku. W wi-
gilijny wieczór z trzech różnych ziemniaków wykrawano po 
kawałku (im wcześniejsza odmiana, tym większy kawałek), 
a następnie odstawiano je w suche miejsce. Jeżeli do Nowe-
go Roku kawałek puścił kieł, znaczyło to, że dany gatunek 
dobrze obrodzi, jeżeli gnił, nie było z niego pożytku. Podob-
nie sprawdzano, jak będą rosły żyto i pszenica: między nad-
krojone bochenki chleba żytniego i pszenicznego wstawiano 
nóż i zostawiano tak do Nowego Roku. Jeżeli z którejś stro-ś stro- stro-
ny nóż zaczął rdzewieć, znaczyło to, że dane zboże w nad-
chodzącym roku będzie liche. Popularnym zwyczajem było 
też święcenie w dzień św. Szczepana owsa, z którego część 
dodawano do owsa przeznaczonego do siewu, by zapewnić 
sobie lepsze plony. Poświęcony owies podawano też kurom, 
„aby wczas kwokały”. Odnośnie zwierząt hodowlanych 
powszechnie uważano, że jeśli w Wigilię niebo jest niezach-Wigilię niebo jest niezach-
murzone, a gwiazdy świecą, to w nadchodzącym roku kury 
będą dobrze jaja niosły, a cielęta dobrze się chowały.
Sporo uwagi poświęcano oczywiście losom domowników. 
Szczęście w tej kwestii zależeć miało od odwiedzin konkret-
nych gości w wigilijny wieczór i Nowy Rok. Zgodnie z in-
formacją odnotowaną przez Goneta, jeżeli z wizytą przybył 
mężczyzna, był to dla mieszkańców domu zwiastun szczę-ów domu zwiastun szczę- domu zwiastun szczę-
ścia; odwiedziny kobiety, zwłaszcza starej, miały przynieść 
pecha. „Szczególniejszą pomyślność oznaczałyby w tym 
dniu odwiedziny żyda lub cygana, a już pewne nieszczęście 
przynoszą: żydówka, cyganka lub ksiądz”. Pewne znaki pod-
czas wigilijnego wieczoru mogły również zwiastować śmierć 
jednego z mieszkańców domu: mały cień głowy na ścianie, 
wizyta gościa podczas spożywania przez domowników ko-
lacji, czy siadanie do stołu nakrytego dla nieparzystej liczby 
osób. Interesującą wróżbę podał też Gonetowi Franciszek 
Lachendro z Inwałdu: jeśli ktoś zawędrował na mokradła, 
mógł uniknąć utonięcia, o ile podróżował z osobą, z którą 
podczas Wigilii przełamał się opłatkiem.
Wigilia to także czas wykonywania pewnych praktyk, które 
według mieszkańców Andrychowszczyzny miały mieć ko-
rzystny wpływ na ich zdrowie. Na ból nóg lub tzw. bolaki 
(wrzody) zalecano stanie na żelaznym sprzęcie, np. kosie 
albo siekierze. Z kolei bólom w pasie u służby i osób star-
szych zapobiegać miało stanie podczas wigilijnej wieczerzy.
Na zakończenie warto wspomnieć o wróżbach, za pomocą 
których panny sprawdzały, czy czeka je rychłe zamążpójście. 
Zgodnie z jedną z nich dziewczęta po łamaniu się opłatkiem 
wychodziły przed dom i nasłuchiwały. Jeśli z którejś  stro-ś  stro- stro-
ny dobiegło je szczekanie psa, oznaczało to, że stamtąd na-
dejdzie kawaler. Inna wróżba polegała na rzucaniu fartucha 
na dach – jeżeli nie spadł, właścicielka miała w następnym 
roku zostać mężatką. W tym samym celu wysyłano pannę 

po wigilijnej wieczerzy na pole po drewno – jeżeli przyniosła 
parzystą liczbę oznaczało to, że za niedługo czeka ją ślub.
Choć zaprezentowane powyżej obyczaje i przesądy raczej 
nie mają wpływu na to, czy w nadchodzącym roku będzie 
się nam szczęściło, czy też nie, warto o nich przypomnieć, 
gdyż są elementem naszej lokalnej tradycji, a z niektórymi 
możemy spotkać się nawet dzisiaj. Jeżeli w Państwa domach 
obecne są ciekawe zwyczaje bożonarodzeniowe, prosimy 
o kontakt z redakcją Nowin Andrychowskich – opowiemy 
o nich w przedświątecznej audycji historycznej na antenie 
Radia Andrychów.

Daria Rusin

Bibliografia:
Gonet S., Kilka szczegółów z wierzeń ludu z okolicy Andrycho-
wa, „Lud”, T. 2, 1896, s. 62-3, 221–8, 331–4.
Gonet S., Wierzenia ludu z okolic Andrychowa, „Lud”, T. 11, 
1905, s. 194–195.
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Media coraz częściej donoszą o nowych ogniskach zachorowań na 
odrę. W Małopolsce, do końca października, odnotowano cztery 
przypadki (2 w Krakowie, 1 w Nowym Sączu, 1 na Podhalu). Tylko 
cztery albo aż cztery. W każdym razie wystarczy, by zakłócić nasze 
poczucie bezpieczeństwa, szczególnie osób bez odporności gwa-
rantowanej przez szczepionki. 
Jak się te same kwestie mają w jednym z małopolskich miasteczek 
– w Andrychowie? 
Informacji szukam w przychodni  „Przy basenie”. Pani Dorota Mło-
cek szczepi dzieci od trzydziestu lat, od tylu też lat przygotowuje 
zestawienia do GUS. Pamięta lata, gdy wyszczepialność była wzor-
cowa. Potwierdza, że pomimo przeciwwskazań lekarskich z roku na 
rok przybywa osób rezygnujących z udziału w „Programie szczepień 
ochronnych do lat dwóch”. Tylko w jej przychodni na 180 dzieci uro-
dzonych w 2017 roku ze szczepienia zrezygnowało ośmioro. W po-
zostałych przychodniach w mieście i gminie wskaźniki są podobne.
Pani Dorota wskazuje też na inne postawy rodziców. 
- Niektórzy szczepią swoje dzieci dodatkowo: przeciw ospie, rota 
wirusom, boreliozie…Inni zaś, gdy dziecko jest już w wieku szkol-
nym, rezygnują z kolejnej tury obowiązkowych szczepień. Niefra-
sobliwość tej decyzji ujawnia się szczególnie przy wypadkach rowe-
rowych, gdy szczepionka przeciw tężcowi byłaby jak znalazł.
Unikanie obowiązkowych szczepień nie mogło pozostać bez kon-
sekwencji. Ich ujawnienie się było tylko kwestią czasu. W ostatnich 
tygodniach media donoszą o kolejnych przypadkach zarażenia 
odrą, także ujawniają nowe ogniska chorobowe.
Pan Ryszard Paprocki – lekarz pediatra przyznaje, że wraz ze wzro-
stem zachorowań na odrę, wzrasta zainteresowanie szczepieniami 
osób, które dotychczas ich odmawiały. Przy tym wyjaśnia bardzo 
ważną rzecz:

- Nie można zaszczepić dziecka, które wypadło z „kalendarza 
szczepień” w dowolnym momencie i przeciw wybranej chorobie.
Takie dziecko musi mieć indywidualny „kalendarz szczepień” za-
ordynowany przez lekarza Poradni Konsultacyjnej ds. Szczepień. 
Ani lekarz POZ, ani pielęgniarka nie wykonają szczepienia bez tej 
konsultacji. Problem polega na tym, że trzeba na nią oczekiwać na-
wet i pół roku. Dodać można, że najbliższe Poradnie znajdują się 
w Bielsku i w Krakowie.
 W przytoczonym na wstępie artykule można przeczytać dodatko-
wo o inicjatywie rodziców – mieszkańców Krakowa, którzy zbierają 
podpisy pod projektem obywatelskim ustawy stanowiącej o tym, 
żeby zaszczepienie dziecka było jednym z kryteriów przyjęcia do 
żłobków i przedszkoli. 
Czy podobna inicjatywa dotyczy też andrychowskich placówek 
oświatowych? - zapytałam dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty 
– Andrzeja Szafrańskiego i dowiedziałam się, że żaden z dyrekto-
rów nie sygnalizował „problemów szczepionkowych”.
Ruchy antyszczepionkowe sieją zamęt w Internecie, w mediach 
i w głowach rodziców. Wielu zaczęło postrzegać szczepienie bar-
dziej jako zagrożenie zdrowia niż jego ochronę przed groźnymi 
chorobami zakaźnymi. Jak narodził się problem, który nie istniał 
od czasu wprowadzenia w Polsce programu obowiązkowych szcze-
pień – czyli od lat 60. XX wieku? W tym miejscu możemy pole-
cić wiele wyjaśniający artykuł Małgorzaty Soleckiej „Boty i trolle 
sztucznie podsycają spory wokół szczepień”, który znajduje się na 
stronie „medycyna praktyczna dla lekarzy” (mp.pl).

Jadwiga Janus

Jak trwoga… to do szczepienia
Z danych małopolskiego Sanepidu, opublikowanych początkiem listopada w krakowskim dodatku Gazety Wyborczej, 
wynika, że rok 2018 będzie rekordowym pod względem liczby osób uchylających się od szczepień.  Od stycznia do 
października, w całej Małopolsce, obowiązkowego szczepienia odmówiło 1975 osób. Ich lawinowy przyrost obrazują 
statystyki: 2015 r. – 867 osób, 2016 r. – 1006, 2017 r. – 1645 osób.     



33NOWINYNr 12 (336) - grudzień 2018

www.radioandrychow.pl

Przed „epoką szczepień” byle wirus po-
trafił zdziesiątkować miasta i wioski. Tak 
było np. w pradawnym Andrychowie. Wi-
rusy i zarazki trafiały tu na podatny grunt. 
W ubogim, niedożywionym społeczeństwie 
pozbawionym dostępu do wodociągów i ka-
nalizacji, szerzyły się rozmaite choróbska. 
W połowie XIX wieku Andrychów zmagał 
się z epidemią cholery, w jego końcówce – 
z epidemią tyfusu brzusznego. W pierwszej 
połowie XX wieku masowo występowała  tu 
gruźlica oraz nieliczne przypadki wściekli-
zny. Nie było chałupy, w której śmiertelna 
choroba nie zaznaczyłaby swojej obecno-
ści. Umierały dzieci, matki, ojcowie. Tylko 
w sierpniu 1855 roku u św. Macieja wypra-
wiono 55 pogrzebów. Władze Andrychowa 
musiały mierzyć się z problemem sieroc-
twa. One brały na siebie wypłacanie zasił-
ków na utrzymanie sierot oraz szukanie dla 
nich rodzin zastępczych. 
Czasy, gdy byle wirus miał władanie nad 
licznymi ludzkimi populacjami, są dzisiaj 
jedynie historycznym wspomnieniem. 
Stan rzeczy udało się odmienić po pierwsze 
- dzięki badaczom naukowym, po drugie – 
dzięki masowym szczepieniom.
Pogromca tyfusu plamistego (duru) – 

zmory dawnej Europy przenoszonej przez 
wszy,  urodził się w Andrychowie, przy uli-
cy Legionów. Nazywał się Artur Feliks. To 
on wraz z czeskim bakteriologiem Edmun-
dem Weilem wymieniani są we wszystkich 
światowych publikacjach medycznych jako 
odkrywcy odczynu aglutacyjnego, dzięki 
któremu walka z tyfusem plamistym stała 
się możliwa. Odkrycia dokonano w Wado-
wicach, w 1915 roku. Trzeba nadmienić, że 
test diagnostyczny Weila – Felixa stosowa-
ny jest w medycynie do dzisiaj.
Artur Feliks urodził się w 1887 roku w za-
możnej żydowskiej rodzinie. Jego ojciec – 
Teodor był właścicielem Fabryki Perkali, 
która znajdowała się przy ul. Krakowskiej 
(w okolicy obecnego Banku PKO BP). Fa-
brykę założył Salomon Feliks, ojciec Teodo-
ra, który przybył do Andrychowa w 1861 
roku. W Arturze upatrywano następcy ro-
dzinnego biznesu.
Toteż po ukończeniu Szkoły Ludowej 
w Andrychowie (dawnej „Jedynki”), młody 
Feliks kontynuował naukę w bielskim 
Gimnazjum, po czym udał się na studia do 
Wiednia. Ukończył je z tytułem doktora 
chemii. Na jakiś czas powrócił do Andry-
chowa, by wesprzeć rozwój rodzinnego 
biznesu swoją wiedzą nt. technologii bar-
wienia tkanin. Barwniki chemiczne były 
treścią jego pierwszej pracy naukowej opu-
blikowanej w 1909 roku.  
Zapewne praca w Fabryce Perkali nie dawała 
Arturowi tyle satysfakcji co praca naukowa, 
więc porzucił Andrychów dla Wiednia, by 
tam podjąć kolejne studia oraz badania na-
ukowe. 
W 1914 roku wybuchła I wojna światowa. 
Dr Artur Feliks został powołany do wojska. 
Ze względu na swoje doświadczenia dostał 
przydział do pracy laboratoryjnej w szpi-
talu wojskowym. Tam poznał się m.in. 
z Edmundem Weilem, kierującym laborato-
rium, którego jednym z zadań było badanie 
przyczyn gorączki tyfusowej. Późną jesie-
nią 1914 roku obaj naukowcy zostali skie-
rowani na Śląsk, gdzie wybuchła epidemia 

cholery. Stąd przeniesiono ich do Wadowic. 
Tu odkryli wspomnianą reakcję aglutynacji, 
która posłużyła za podstawę testu diagno-
stycznego tyfusu plamistego. Feliks i Weil 
w 1916 roku opublikowali wyniki swoich 
badań w austriackim piśmie medycznym 
„Wiener Klinische Wochenschrift ”
Po wojnie, Artur Feliks wielokrotnie zmie-
niał miejsca zamieszkania i miejsca pra-
cy. Niemniej, charakter zajęć pozostawał 
niezmienny – prace badawcze. Najpierw, 
przez trzy lata pracował w Pradze. Jako że 
idee ruchu syjonistycznego były mu bliskie, 
w 1921 roku wyjechał do Palestyny. Tam 
został dyrektorem laboratorium bakterio-
logicznego w Tel Awiwie. Po sześciu latach 
przeniósł się do Londynu, gdzie zapropo-
nowano mu pracę w słynnym Instytucie 
Zdrowia Publicznego Listera. Niewątpli-
wym sukcesem był otrzymany w 1937 
roku Doktorat Honorowy Queen’s Uni-
versity w Belfaście oraz wybór na członka 
Królewskiego Stowarzyszenia Naukowego 
(Royal Society). Z dużym prawdopodobień-
stwem możemy przyjąć, że Artur Feliks – 
bakteriolog i serolog z ulicy Legionów był 
pierwszym i jedynym andrychowianinem 
uhonorowanym takimi zaszczytami.
Londyn okazał się jego ostatnim przystan-
kiem. Tutaj, w 1956 roku zmarł na atak 
serca. Odnotowały to liczne czasopisma 
naukowe.  Jedno z nich tak napisało w ne-
krologu: „Śmierć Artura Felixa pozbawiła 
medyczną bakteriologię wybitnej, jedynej 
w swoim rodzaju osobistości”. 
Prochy naukowca urodzonego w Andry-
chowie, zmarłego w Londynie, spoczęły 
w Izraelu. Dla uwiecznienia jego zasług, 
Instytut Bakteriologiczny Ministerstwa 
Zdrowia w Abu Kabir otrzymał jego imię.

Jadwiga Janus

Korzystałam z następujących źródeł:
Tomasz Marczuga, W Wadowicach  dokonano przeło-
mu w walce z tyfusem plamistym, Wadoviana 6/2013
https://sztetl.org.pl/pl/biogramy/4278-felix-artur

Artur Felix - pogromca tyfusu
Higiena i szczepienia to podstawowe wyróżniki cywilizacji zachodnich od cywilizacji afrykańskich i znacznej części cy-
wilizacji azjatyckich.  Program szczepień ochronnych powstał w Polsce w połowie XX wieku. Musiało upłynąć dobrych 
parę lat zanim zaczął przynosić efekty i kolejne lata, by o istnieniu takich jednostek chorobowych jak np. odra, krztusiec, 
gruźlica czy polio zupełnie zapomniano. Wyeliminowanie tych chorób, zmniejszenie śmiertelności, zwłaszcza wśród 
dzieci,  zaświadcza, że podjęte ponad pół wieku temu działania okazały się słuszne i skuteczne.

Artur Felix
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Cztery razy CHCĘ
- Ciocia, co chciałabyś dostać pod choinkę? – zapytał mnie kilkuletni synek znajomej. Odpowiedziałam mu, że nic 
nie chcę, czego bajtel pojąć nie umiał. Ja zaś wytłumaczyć mu nie potrafiłam, że tego czego pragnę, o czym marzę, 
czego chcę nie można ot tak dostać, że wszystko to trzeba sobie wypracować… Że nie ma takich Aniołków, Mikoła-
jów, nawet Dziadków Mrozów, którzy podołaliby wyzwaniu. Że potrzebny jest mój wysiłek, moje decyzje i oczywiście, 
łut szczęścia. - A ty co byś chciał dostać? – zrewanżowałam się pytaniem. Z długiej listy życzeń, zapamiętałam tylko 
początek: - Chcę…

- CHCĘ autko! Chcę to autko!!! – wrzeszczał dzieciak w super-
markecie.
– Przecież masz takie autko – próbowała tłumaczyć matka.
– Ale ja chcę to „zóte”!!!
- Kupię ci kiedy indziej, teraz nie mam pieniędzy. Im bardziej 
matka perswadowała, tym bardziej narastał wrzask, bek i tupa-
nie. Potem zaczęła się szarpanina. Matka próbowała wyszarpać 
autko z rąk syna, a jego samego sprzed zabawkowego regału. 
A ten zaparł się jak koń, rycząc wniebogłosy, że on chce, że te-
raz, że „zóte”. Scena skończyła się klapsem, „wrzuceniem” dzie-
ciaka do wózka zakupowego i szybkim wyjazdem ze sklepu. 
„CHCĘsceny” są w sklepowej rzeczywistości codziennością. Pra-
wie każdy był ich świadkiem. Jedyne, co je różni to przedmiot 
pożądania, natężenie wrzasku i siła argumentacji rodziców. 

***
- CHCĘ cię – zdawał się komunikować mi młody chłopak. Był 
wysoki, szczupły, miał kakaową, płócienną galabiję, długie 
włosy i może ze dwadzieścia lat. Tego dnia wyjątkowo źle się 
czułam, nie stać mnie było na wysiłek fizyczny, więc zosta-
łam w samochodzie i na parkingu oczekiwałam powrotu trój-
ki moich towarzyszy podróży. Zawalona jaskinia, którą poszli 
penetrować, należała do atrakcji turystycznych południowego 
Omanu.  W otwartych drzwiach samochodu stanął wspomnia-
ny chłopak, przerywając mi drzemkę. Nie znam arabskiego, ale 
jego drżące ciało, przyspieszony oddech, rozbiegane oczy i ręka 
wskazująca jego samochód, jasno i wyraźnie mówiły mi czego 
chce. Odpychając go i z impetem zatrzaskując drzwi samocho-
du, ustanowiłam granicę między jego „chcę” i moim „nie chcę”.

***
- CHCĘ umrzeć – wyszeptała mi do ucha kobieta, którą od-
wiedziłam po powrocie ze szpitala. Po operacji funkcjonowała 
jak umiała, ale bez pomocy drugiej osoby było to bardzo trud-
ne. Cierpieniem większym niż ból fizyczny okazał się zawód. 
Mężczyzna, który prawie pół wieku temu ślubował jej miłość, 
w chwili próby jaką stała się choroba, nie potrafił ani okazać za-
interesowania, ani współczuć, ani podać herbaty. Powściągnąć 
się w ubliżaniu, też nie potrafił.
- Nie chcę już żyć. Powiedz mi, po co ja żyję? – pyta mnie inna, 
dziewięćdziesięcioparoletnia kobieta i opowiada mi o swej sa-
motności. Natykam się na nią często i nigdy nie wiem, co odpo-
wiedzieć na zadawane wciąż to samo pytanie. Za każdym razem 
zastanawia mnie, czy tak długie i samotne życie jest karą, czy 
nagrodą?

Taki tydzień jak ten, w ciągu którego trzy – cztery razy, od róż-
nych osób, słyszę: „Chcę umrzeć”, uznaję za zły tydzień.

***
 „My CHCEMY Boga” – to hasło pod jakim przeszedł ulicami 
Warszawy ubiegłoroczny „Marsz Niepodległości”. 
Gdy tylko zobaczyłam ten ogromny baner, jak ramionami obej-
muje szerokość całej ulicy oraz maszerujący za nim tłum męż-
czyzn, od razu przypomniał mi się tupiący i wrzeszczący bajtel. 
On chciał autko, oni chcą Boga! W czym tkwi różnica między 
„chcieć autko” a „chcieć Boga”? W tym, że o to pierwsze trudniej 
niż o to drugie. Zdobycie autka, także kobiety wiąże się z wy-
siłkiem pozyskania funduszy (w pierwszym przypadku) oraz 
sympatii (w drugim przypadku). 
Chłopak w kakaowej galabiji z pewnością żył w przekonaniu, że 
aby posiąść kobietę wystarczy tylko „chcę” i tylko skinienie ręki.   
W moim mniemaniu, skinienie ręki to wysiłek niegodny odpo-
wiedzi. Żeby umrzeć nie wtedy, kiedy przyjdzie pora, a kiedy 
się chce – również się trzeba wysilić. Decyzja wymaga trudu, na 
którą się składa akt odwagi i cała logistyka. Przynajmniej tak 
mi się wydaje. A jaki trud trzeba ponieść, gdy się chce Boga? 
Żadnego. Wystarczy BYĆ. Blisko drugiego człowieka.

***
Gdy cały ekran mojego telewizora wypełniło hasło „MY CHCE-
MY BOGA” poczułam się skonsternowana. Przecież umiem czy-
tać, jednak nic nie rozumiałam. Trzy wyrazy a złożyć ich w lo-
giczną całość nie potrafiłam.

Źródło: gazetaprawna.pl
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Chcemy – czyli domagamy się! Czego? Boga! Boga, wiara w któ-
rego nie jest w Polsce ani zabroniona, ani nie grozi konsekwen-
cjami. Jak się ma do tego obecna sytuacja np. ludu Rohingya 
– najbardziej prześladowanej mniejszości świata, którym spa-
lono domy i którzy w popłochu uciekli z Birmy do sąsiedniego 
Bangladeszu, żeby ocalić życie i wiarę? 
Pod skrzydłami namalowanego na czerwono hasła „MY CHCE-
MY BOGA” maszerowało tysiące mężczyzn. Gdybym tam była 
i ja, pytałabym …
- Chcesz Boga? To po niego sięgnij! Doświadcz go! Nie tup 
nóżkami i nie wrzeszcz jak bajtel, co chce „zóte” autko. Skoro 
Bóg jest miłością, bądź miłością. Jak Wojtek. Człowiek, które-
go przyjaźń poczytuję sobie za zaszczyt, którego najszczerzej 
podziwiam i szanuję. Mało znam takich osób, stąd wdzięcz-
ność dla losu, że przypadkiem napatoczyliśmy się na siebie. 
Wojtek jest bardzo zapracowanym człowiekiem. Działalność 
zawodowa, troska o rodzinę, opieka nad niedołężnymi rodzi-
cami, organizacja różnych imprez, choćby turnieju sportowego 
dla ludzi pokrzywdzonych przez los i siebie samych sprawiają, 
że z jego słownika zniknęło pojecie wolnego czasu. Mimo to, 
stara się taki czas wygospodarować. Oddaje go podopiecznym 
krakowskiego hospicjum. Przychodzi tam w soboty, w niedzie-
le i… JEST. Tylko JEST. Głaszcze czyjąś dłoń. Słucha czyichś 
wspomnień. Otrze czyjąś łzę. Poczyta komuś książkę… Mógłby 
maszerować i manifestować, że chce Boga. Ale on woli Boga do-
świadczać. Właśnie poprzez tę łzę, ten dotyk... może ostatnią 
łzę i ostatni dotyk.   
Tak sobie wyobrażam, że dla podopiecznych hospicjum, te so-
boty i niedziele kiedy przychodzi Wojtek, kiedy siada przy ich 
łóżkach, są jak święto, jak dary pod choinką. 

***
Marsz, któremu przyświecało hasło „My chcemy Boga”, przera-
żał. To, że oglądałam go z perspektywy Andrychowa, nie łago-
dziło napięcia. Grozę budziły wykrzykiwane nienawistne hasła, 
agresja wymalowana na twarzach i symbole eksponowane na 
ubraniach. Maszerujących zjednoczyła nienawiść do wszystkich 
i wszystkiego co jest inne od ich ideałów. Owo zjednoczenie nie 
dokonało się na okoliczność tego jednego marszu. To budzi nie-
pokój. Zwłaszcza u kogoś takiego jak ja, komu wyrazy twarzy, 
tembr głosów wydały się znajome. Widziałam je na filmach do-
kumentalnych z lat 30. XX wieku  w Yad Vashem – Instytucie 
Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu. 
Patrząc na tych zdrowych, młodych, silnych mężczyzn z war-
szawskich ulic miałam poczucie marnotrawienia ich energii, 
siły i czasu. W dobie obfitości towarów i deficytu uczuć, napraw-
dę można by spożytkować ich potencjał, ich zaangażowanie na 
wiele piękniejszych sposobów. Gdyby taka masa ludzi albo cho-
ciaż ich część zechciała być jak Wojtek… Gdyby tę rzekę ludz-
kiej nienawiści przemienić w rzekę miłości… Gdyby ci ludzie 
zechcieli chcieć Boga… 
Aż wyobraźni brakuje, jak świat mógłby być pięknym!

Jadwiga Janus

PS. Wiem, że się powtórzę. Nieustająco życzę tego samego: 
BĄDŹCIE! Bądźcie lekarstwem na czyjąś samotność, cierpienie, 
beznadzieję...

Informujemy, że  w okresie od 2 listopada 2018 r. do 31 marca 
2019 r.  będą przedłużone godziny pracy Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej do godz. 20.00
 
Przez okres zimowy  pracownicy socjalni OPS we współpracy ze 
Strażą Miejską – w przypadku wystąpienia niskich temperatur  
i wzmożonych opadów śniegu – będą monitorować miejsca 
gdzie mogą przebywać osoby bezdomne.

W siedzibie Ośrodka przy ulicy Starowiejskiej 22b lub pod nr tele-
fonów 33 875 33 00  oraz  531 094 775 mieszkańcy Gminy mogą 
zgłaszać informacje o osobach potrzebujących pomocy.

Wydłużone godziny 
pracy Ośrodka 
Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunal-
nej Sp. z o.o. w Andrycho-
wie zwraca się z uprzejmą 
prośbą do Mieszkańców Gm. 
Andrychów, którzy podjęli się 
selektywnej zbiórki popiołu, 
aby pojemnik przeznaczony 
na ten odpad był oznaczony 
napisem „POPIÓŁ” . W prze-
ciwnym przypadku odpady te 
będą odbierane jako zmiesza-
ne odpady komunalne.

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

Informacja od ZGK
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Służba
Niedaleko Andrychowa okrążona lesi-
stymi wzgórzami leży wieś Zagórnik. 
Sołectwo chlubi się historią czwórki bra-
ci Herzogów, oddanych służbie Polsce. 
Najstarszy z braci, Stanisław, żołnierz 
II Brygady, poległ w Karpatach w 1914 
roku. Franciszek i Stefan, oficerowie 
Wojska Polskiego, uczestniczyli w woj-
nie obronnej 1939 roku. Dostali się do 
niewoli i zostali zamordowani przez So-
wietów w 1940 roku. Najmłodszy Józef 
był majorem Wojska Polskiego w szta-
bie Grupy Operacyjnej „Piotrków” Ar-
mii „Łódź” generała Wiktora Thomme. 
Również dostał się do niewoli. Miał 
nieco więcej szczęścia, ponieważ trafił 
do niemieckiego oflagu w Waldenbur-
gu i jako jedyny z braci przeżył wojnę 
(zmarł w Krakowie w 1983 roku). Do-
mniemanie, że „Czwórka Legionowa” 
w Kielcach dłuta Konstantego Laszczki 
jest rzeźbiarskim portretem czterech 
braci z Zagórnika – to chyba tylko pięk-

na legenda. Z Zagórnika droga krzyżo-
wa wspina się na Wzgórze Miłosierdzia 
z kaplicą i Krzyżem Niepodległości. 
W krypcie pod kaplicą mieszkańcy wio-
ski uczcili pamięć Herzogów wspomnie-
niem wyrytym w ściennych tablicach.

Zagórnik wydał jeszcze jednego pa-
triotycznego oficera Wojska Polskiego, 
uczestnika wojny w 1939 roku, kapitana 
Jana Górę. Potomkowie brata Kapitana 
Góry (Stefana Góry) nadal mieszkają 
w Zagórniku i być może lepiej znają splot 

Służba, wojna i niewola
Dzienniczek z czasów wojny kapitana Jana Góry cz. 1

WSTĘP
Przypadkowo trafiłem na odręcznie pisane notatki prowadzo-
ne przez polskiego oficera od 22 sierpnia 1939 roku do 26 li-
stopada 1943 roku. Osobiste przeżycia i spostrzeżenia zawarte 
są w czterech pisanych ołówkiem uczniowskich zeszytach. Au-
tor był świadkiem wydarzeń historycznych niezwykle drama-
tycznych i bolesnych dla Polski. Ten okres narodowej klęski jest 
i będzie przedmiotem rozpamiętywania i często namiętnych 
sporów. Zawsze budził moje zainteresowanie. Sam autor nota-
tek domaga się obowiązku pamięci o tych strasznych czasach. 
Opis jego udręki był doświadczeniem setek tysięcy walczących 
towarzyszy broni, strasznym przeżyciem wszystkich rodaków, 
cieżkim doznaniem moich rodziców i moich braci. 
Dzienniczki kapitan Góry zawierają wpisy z czterech lat poby-
tu w niewoli. Są coraz bardziej poruszające i smutne. Zeszyt 
pierwszy, dla czytelnika najciekawszy, zawiera szczególnie in-
teresujące fragmenty jego wspomnień dotyczące służby woj-
skowej, przeniesienia do Sztabu Armii „Łódź”, potyczek w czasie 
odwrotu, pracy sztabowej w oblężonej Warszawie, kapitulacji, 
poniewierki jeńców i pobytu w oflagu. Na początku zawiera 
subiektywny opis stosunków międzyludzkich w Wojsku Pol-
skim, zasad funkcjonowania sztabów i krytyczny osąd przygo-
towania Polski do wojny. Po napaści hitlerowskich Niemiec na 
Polskę życie niskiego stopniem sztabowca nie było wcale bez-

pieczne. Był wysyłany na szczególnie wysunięte miejsca łącz-
ności i obserwacji postępów natarcia Wermachtu. Obserwował 
gehennę wycofujących się żołnierzy i ludności cywilnej pod 
stałym ostrzałem samolotów nieprzyjaciela. Widział rzeczy 
straszne i cudem uniknął śmierci. Zlecano mu zadania groma-
dzenia wycofujących się pododdziałów, rozproszonych taborów 
i pogubionych żołnierzy i kierowanie ich do szykującej się do 
obrony Warszawy. Przeżył koszmar przetrwania w płonącej 
i oblężonej Warszawie. Warszawa nie została zdobyta. Po trzy-
tygodniowym oporze Warszawa kapitulowała na honorowych 
warunkach (których zresztą Niemcy nie dotrzymali). Intere-
sujący jest opis przebiegu kapitulacji. Droga do niewoli, pobyt 
w obozie jenieckim daje wyobrażenie o cierpieniach polskich 
jeńców wojennych. O ich myślach, tęsknotach, o ich głodzie fi-
zycznym i głodzie informacji. O ich pragnieniu odwetu za klę-
skę i upokorzenia. Mimo okrutnych warunków życia w niewoli 
żołnierze polscy starali się zachować godność, stale podnosili 
kwalifikacje i żyli z niezniszczalną nadzieją, że najeźdźcy i gnę-
biciele zostaną ostatecznie pokonani. Kapitana Górę dręczyła 
bezradność, tęsknota do wolnej Polski i ukochanej żony. „Jak-
że ciężko bez walki, bez broni!” – pisał. „Wszyscy tam walczą, 
a my bezsilni. Okropne jest życie w niemocy!” Ofiara obrońców 
Ojczyzny, tych co polegli i tych co cudem przeżyli zasługuje na 
pamięć.
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okoliczności, który sprawił, że chłopak 
z ukrytej za górami wioski na Podbeski-
dziu za protekcją hrabiego Bobrowskie-
go trafił do wyższej szkoły wojskowej, 
był wykładowcą szkoły podchorążych 
w Warszawie (1921 – 1925) i został 
dowódcą IV kompanii w 54 Pułku Pie-
choty Strzelców Kresowych w Tarnopo-
lu. Kapitan Jan Góra prowadził pisany 
ołówkiem codzienny pamiętnik. Pisa-
nie pamiętnika rozpoczął 22 sierpnia 
1939 roku, tuż przed wybuchem wojny, 
której nadejście trafnie przewidywał. 
Pierwsze wpisy dotyczą ostatnich dni 
pokoju w sztabie Armii „Łódź” dowo-
dzonej przez generała dywizji Juliusza 
Rómmla, opisują stosunki i atmosferę 
wśród kadry oficerskiej, zawierają ocenę 
stanu przygotowań polskich sił zbroj-
nych i dowodzą krytycyzmu i realizmu 
bezpośredniego obserwatora. Czter-
dziestoletni kapitan miał złe przeczucia 
i nieomal zawsze wykazywał więcej roz-
sądku w ocenie sytuacji wojskowej niż 
jego wysoko tytułowani i dyplomowani 
przełożeni. Był niewątpliwym patriotą, 
człowiekiem zasad i honoru. Człowie-
kiem rozdartym pomiędzy troską o ro-
dzinę i los Ojczyzny.

„Dzienniczek z okresu wojny z roku 
1939; roku bardzo niełaskawego
Kapitan Góra Jan IV komp. 54 pp. Tar-
nopol

22/VIII 1939r.
Po dość długim pobycie poza pułkiem 
(różne sprawy) 15 b.m. zameldowałem 
się w pułku na obozie – w Horodyszczu 
i ku wielkiej mojej radości, znów jestem 
przy mojej kochanej kompanii i pomię-
dzy kolegami. Ćwiczenia dzień po dniu. 
Cieszę się, bo wszystko dobrze idzie, 
a Lusia czuje się dobrze przy swoim sta-
nie – niedługo odwiozę ją do Lwowa na 
klinikę. Wczoraj mój kochany dowódca 
major Karol Durko – kazał mi pojechać 
do żony, ja jednak poszedłem na nocne 
„pogaduszki”, by było weselej. Rano po-
łożyliśmy się spać. Ledwie się położyłem 
– już mi żołnierz melduje: „pana kapita-
na wzywają w bardzo pilnej sprawie do 
pułku”. Co robić – ubrałem się i posze-
dłem. „Jest pan czasowo przeniesiony 
do Łodzi do dyspozycji gen. Rómmla 
– wyjazd natychmiast”. Tylko Karola 

zdążyłem pożegnać, bo autobus już nad-
chodził – porwałem moje rzeczy i wy-
jechałem łazikiem tego pułku z ppłk. 
Franciszkiem Pokornym. Ogromnie żal 
mi kompanii i dowódcy baonu. W Tar-
nopolu (w domu) – spakowałem rzeczy, 
przygotowałem co mogłem kochanej 
żonie i byłem gotów do wyjazdu – ze 
względu na żonę odłożyłem wyjazd na 
23 bm. Rano. Dziwnie się czuję i czułem.
Od wiosny wiem, że będzie wojna, 
a przeczuwam, że będzie nieszczęśliwa – 
jednak dobrze się skończy, nie wiem jak 
to będzie, ale wiem, że Warszawa pad-
nie. Rosja też jest znakiem zapytania, 
choć „mądrzy” twierdzą, że tam do 25 
lat wojny nie będzie, ja w to nie wierzę. 
Czuję, że jak teraz dalej wyjadę na dłuż-
szy czas (nie wiem po co jadę do Łodzi) 
– to i nieprędko wrócę – jeśli w ogóle 
wrócę. To mnie gnębi. Od wiosny też nie 
byłem w humorze – na czym cierpiała 
żona – byłem ponury, zdenerwowany, 
Lusia nieraz płakała na mnie. Ale nie 
mogłem Jej powiedzieć co mnie gnębi, 
nie wierzy w wojnę, a gdy widzi, że ro-
bię pewne zapasy – śmieje się ze mnie 
– i śmiała się, gdym jej powiedział, że 
wolę walczyć teraz, kiedym zdrowy, aby 
moje przyszłe dziecko miało już spokój 
– choćby kosztem ojca. Bóg jest z tobą. 

23/VIII 39 r.
Razem z żoną Lusią (Anną) wyjecha-
liśmy Tarnopola do Lwowa – żona na 
klinikę położniczą. Biedna Babcia (te-
ściowa) płakała – czuła biedna i ja to 
czułem – pożegnałem się zimno. Żal mi 
tylu, tylu znajomych i dobrych ludzi, 
z którymi się zżyłem. Trudno, służba 
– ale, że mnie tam wybrali? Nie jestem 
nikim wybitnym. Po załatwieniu spraw 
zatrzymaliśmy się u bardzo czcigodnych 
pp. Weingarten – ul. Lindego 9 – gdzie 
Lusia znalazła bardzo życzliwą przystań 
do czasów rozwiązania. Żydzi, bo Żydzi 
– ale nie wszyscy są niedobrzy, a ja by-
łem w kłopocie – u rodaków nie znalazł-
bym tak szczerej i bezinteresownej opie-
ki dla Lusi. Tacy sami są pp. Józefowie 
Stochlowie(?)* w Tarnopolu. Ja znów 
odłożyłem odjazd na wieczór zamiast 
popołudniu, ciężko mi się było rozstać 
z Lusią – bo nieprędko ją zobaczę – je-
śli Bóg pozwoli. Lusia odprowadziła 
mnie na kolej. Ciężkie było pożegnanie 

– o mało nie ryknąłem z bólu – pocało-
wałem zimno i wskoczyłem do wagonu 
– może Jej nie zobaczę nigdy, może, 
może to ostatni raz. Nie, Bóg pozwoli 
mi zobaczyć moje dziecko. Chciałem 
jej otworzyć oczy i przygotować, że bę-
dzie wojna – szczęśliwa (do czasu) – nie 
uwierzyła. Lusiu! Bądź zdrowa, niech 
Cię Bóg ma w swojej opiece i módl się za 
mnie. Pociąg ruszył, ostatnie skinienie 
ręką i Lusia energicznie obróciwszy się – 
znikła mi z oczu. Pojechałem ze swoimi 
ciężkimi myślami. Ciężka była podróż 
– choć miejsca było dość, nie mogłem 
zasnąć. Żal mi wszystkiego, do głowy 
cisną mi się straszne myśli – widzę je na 
jawie – potworne, czyżby tak miało być! 
Boże ratuj – ale niech się dzieje Twoja 
wola.

24/VIII39 r.
Po smutnej podróży jestem w Łodzi 
o godz. 7.00. W Łodzi mobilizacja – 
a więc będzie wojna? – moje przeczucia 
i myśli mają się spełnić? Straszne! Nikt 
mi nie wierzy, gdy zechcę moje obawy ko-
muś opowiedzieć. Niech się dzieje wola 
Boga – Lusię nieprędko zobaczę – teraz 
już wiem, ale nie powiem. Po dowiedze-
niu się o miejscu pobytu (mp) sztabu 
Gen. Rómmla – pojechałem tam tj. do 
Julianowa – do Parku – Zgierska 133 
o godz. 830 zameldowałem się u szefa 
sztabu płk dyplomowanego Aleksandra 
Pragłowskiego – bardzo kulturalnego 
człowieka, od którego dowiedziałem się, 
że mam objąć kierownictwo szefa kan-
celarii sztabu od por. Tomaszewskiego 
Bronisława (z mojego pułku). Wpa-
dłem! Organicznie nie znoszę tej pracy, 
po prostu nie nadaję się. Zameldowa-
łem zaraz o tym i prosiłem o zwolnie-
nie. Pułk. Pragłowski odpowiedział: „Ja 
wiem, że pan się nadaje i potrafi to robić 
a kompanią jeszcze będzie pan dowo-
dził”. Słaba pociecha. Nie chcę być łazi-
kiem tyłowym, chcę dowodzić wojskiem 
na wojnie, w którą i tu nie wierzą – bie-
dacy. Dano mi auto i przewiozłem swoje 
rzeczy z dworca. Resztę dnia zużyłem 
na urządzanie się (na wspólnej izbie 
oficerskiej), rozglądnięcie się, napisanie 
listów i zapoznanie się z kim należało. 
Choć współlokatorzy – oficerowie to 
specjaliści rezerwy i służby stałej – ze-
brani dawno do przygotowania wojny, 
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w którą nie wierzą. Sympatyczny jest 
kpt. Gębalski – geograf. Wieczorem za-
meldowałem się u gen. Rómmla, który 
mnie zaraz poznał i przypomniał dobre 
i wesołe czasy z Tarnopola. Prosiłem go 
zaraz o zwolnienie z tej „zaszczytnej” 
funkcji. Obiecał mi – „Kiedyś pana zwol-
nię – teraz jest pan potrzebny, kancela-
ria Sztabu Armii (o dziwo, jeszcze nikt 
o tym nie wie – a ja już) – rozwija się i po 
to tu pana ściągnąłem”. Żadna perspek-
tywa – to moje przeniesienie „czasowe” 
– będzie czasowym, bo długi czas po-
trwa. Już czuję się głupio – a co będzie 
dalej? Tyle tu „szarż” dyplomowanych, 
a to dopiero mała część z właściwego 
etatu. Całe szczęście, że kasyno jest 
w tym samym budynku (za drzwiami) – 
napiłem się piwa i oddając Bogu ducha 
poszedłem spać z myślą o Lusi – i całym 
dniu.

25/VIII 39 r.
Spałem źle, b. dużo myślałem o Lusi – 
jak ona tam się czuje – biedna! Jest jej 
nieswojo u obcych – pierwszy raz w ży-
ciu! Babcia pewnie się modli i płacze. Od 
rana przystąpiłem do odbierania funk-
cji w ten sposób, że por. Tomaszewski 
pracował, a ja się temu przyglądałem. 
Trzeba prowadzić całą kancelarię prze-
pisowo (już widzę, że nie wszystko jest 
dobrze prowadzone). Kancelaria Sztabu 
to ogromna maszyna, należy też do tego 
zaopatrywanie w materiały kancelaryj-
ne całego sztabu. Widzę, że będzie tu 
uczciwa praca i wiele kłopotu, bo jak się 
pływa między „grubymi rybami” – a tu 
ich pełno (sami „wodzowie”) – kapitana 
znajdziesz na lekarstwo – to jest się sza-
rym, małym w stopniu kapitana – ordy-
nansem. Ogromnie mi się to wszystko 
nie podoba, wszyscy z nosem do góry, 
bez kija nie przystępuj – ani rusz. Po-
ciechę mam z maszynistkami, nie zo-
baczyły jeszcze drżączki i nie wyglądam 
zbyt stanowczo i jestem teraz ich prze-
łożonym (śmieszne – zamienię wojsko 
i broń na bal, mam kobietami dowodzić 
– na pewno wojnę przegramy). Biegają 
już za mną i starają się o moje względy, 
bo niedługo kończą im się kontrakty. 
Będzie i pomoc z nich, bo tu długo pra-
cują – jedna młoda wdowa – „panna” 
Stenia Kiciakowa, dwie panny – Zosia 
i Ida, jak się zdążyłem zorientować to 

ładne i pilne pracownice. Sam staram 
się być „ważnym” i udaję, że się znam na 
tym – w gruncie rzeczy diabli mnie biorą 
na to wszystko, na tą babską robotę.
Odebrałem też dzisiaj kasyno – nowy 
kłopot, a znam go, bo w pułku miałem 
aż za dużo z nim do czynienia. Robota 
będzie, ale za to będzie taniej kosztować 
utrzymanie, bo tylko po cenie własnych 
kosztów – taki jest przywilej kierownika 
kasyna. Obsługa bardzo słaba, kucharka 
dobra – stara „panna” Iza – ale fachowa. 
Bardzo dobry plutonowy zawodowy 
z 28/op. Janiszewski. Przydał mi się 
mundur drelichowy, bardzo jest gorąco 
w sukiennym w zamkniętym budynku 
i przy wielkiej pracy – pocę się ogrom-
nie. Piwo tutaj jest bardzo niedobre 
– żeby choć było warszawskie piwo; tu 
jakieś wody, soki – nalewki a wszystko 
diabła warte, jedynie wódka jest taka 
sama. Piwo lepsze już zamówiliśmy. 
Wykąpałem się w zimnej wodzie, piszę 
i kładę się spać.

26/VIII 39 r. 
Spałem lepiej – ale na duchu czuję się 
bardzo źle – smutno mi wciąż i bez-
ustannie myślę o Lusi. Nie mam ani 
jednej twarzy znajomej, praca wstręt-
na – wszyscy mają do szefa kancelarii 
– słuszne i niesłuszne pretensje – a ja 
nie umiem być bezczelnym, kłócić się 
i rozpychać lub być lizusem, co szczegól-
nie popłaca i popłacało nawet w pułku. 
Każdy w stosunku do młodszego jest 
ważnym „półbogiem”. Stroni taki od 
człowieka – szczególnie pan „dyplomo-
wany” – bo zdaje mu się, że wszystkie 
mądrości już pojadł - a nierzadko jest 
durny, że aż wstyd. I szczerze mówiąc, 
to ja tutaj dużo mądrych i lotnych nie 
widzę, a każdy na pierwszym planie 
ma swoje osobiste dobro – później do-
piero służbę – o młodszych i podwład-
nych nikt nie pamięta i nie troszczy się. 
Ja inaczej postępowałem – ale każdy 
„prosty” oficer liniowy przetrwał wie-
le i pracuje ponad możliwości fizyczne. 
Dyplomowani tylko niektórzy, reszta to 
karierowicze. Wszędzie jest bardzo duża 
przepaść pomiędzy starszymi a młod-
szymi – a zawsze winnymi są ci ostatni.
Już zaczynam sam pracować i użerać 
się. Ciekawe dlaczego lubią mnie ludzie 
młodsi stopniami a nierzadko starsi 

wiekiem? Nikomu nic specjalnie dobre-
go nie zrobiłem i nie robię – postępuję 
normalnie i nieraz powiem przykre sło-
wo w służbie. Brakuje mi wszystkiego 
jednakowo, po ludzku – czemu tak nie 
jest na innych stopniach? Praca idzie mi 
nieźle. Jakoś daję sobie radę, ale widzę, 
że w kancelarii pisać nie umieją. Napisa-
łem parę kart do Lusi i ludzi – tęsknie za 
Lusią, tak mi jej żal. Jak czuje się bied-
na Babcia – znajomi? Co wieczór modlę 
się na tarasie, skąd jest przepiękny wi-
dok na park, szczególnie przy księżycu. 
Sam park jest wspaniały. Z drugiego 
piętra wszystko widać jak na dłoni. Pa-
łac w tym parku, jak wyspa na jeziorze 
– jest doskonałym punktem do bom-
bardowania przez lotników – ja bym 
się stąd wyniósł na czas wojny – muszę 
o tym wspomnieć szefowi sztabu. Po 
jednym czarnym piwie idę spać.

27/VIII 39 r.
Rano wstaję wcześniej – o godzinie 
szóstej – (praca tu zaczyna się o godz. 
9–tej) – by wszystko obejść, dojrzeć, 
pogonić leniwych i przygotować pracę, 
a jest jej coraz więcej. Wczoraj wieczo-
rem o zmroku byłem u por. Tomaszew-
skiego (u państwa Tomaszewskich) na 
herbacie, trochę pogwarzyliśmy o na-
szej doli, o Tarnopolu i znajomych. Dziś 
dalej pracuję sam a por. Tomaszewski 
mniej – on się teraz przygląda jak ja to 
robię i uczy. Odebrałem już całą kance-
larię z przynależnościami. Zapoznałem 
się też z firmami „Nasz Sklep” i „Ura-
nią” – który nas zaopatruje w materiały 
kancelaryjne i 4. p.a.c(?)*. skąd bierze-
my pieniądze. Spotkałem wzgl. rozpo-
znałem moich wychowanków ze szkoły 
podchorążych z Warszawy z roku 1921 
– 1925. Dziś to „pany” dyplomowane, 
ciężko im się przyznać do marnego kapi-
tana – jedyny mjr dyplomowany Kwie-
ciński serdecznie odniósł się do mnie 
– inni – drą sobie gardła udając „waż-
nych”, a nie mają racji. Przykro mi cza-
sem z tego powodu i dlatego, że ludzie, 
którzy coś – niecoś powąchali w (?)*J.4 
– robią się tutaj „groźnymi”- a w rzeczy-
wistości są to patentowani tchórze, bo 
swoje niedociągnięcia boją się wziąć na 
siebie. – a składają na kogo innego – i to 
młodszego. Są źle wychowani – a cza-
sem i widać głupotę maskowaną nabytą 
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inteligencją. Im się lepiej przyglądam 
tym więcej widzę głupoty – a ile jej bę-
dzie w Warszawie w różnych instytu-
cjach – no a w całej Polsce? Źle! A na 100 
byłych i uprzywilejowanych legionistów 
– 20-tu jest żołnierzami, którym się 
świetnie powodzi, bo są niby wyrocznia-
mi – ale sprawę kraju stawiają na pierw-
szym miejscu – reszta to zdecydowanie 
zdeklarowana klika – dbająca wyłącznie 
o swoje interesy. Każdy piastuje wysokie 
stanowiska (urząd) – a najczęściej nie 
dorósł do tego – ileż pomiędzy nimi jest 
skończonych osłów? Podobnież rzecz 
się ma ze starymi „piernikami” z armii 
zaborczych. To towarzystwo zgubi Pol-
skę. Jeśli chodzi o czyn legionowy – to ja 
przed każdym legionistą stoję na bacz-
ność w uznaniu zasług, ale obecnie jest 
tak, jak opisałem. Ile ja się tu dowiaduję 
smutnych rzeczy – jak się to ludzie bo-
gacą skarbowym majątkiem, mając przy 
tym ustawowe i wysokie pensje (bied-
nego woźnego za 3.50 zł, z których się 
nie mógł w znaczkach pocztowych wy-
liczyć – pozbawia się posady i karze 3 
miesiącami aresztu) ale innych –„wpły-
wowych” za kradzież tysięcy – przenosi 
się – i to na wyższe stanowisko. Zgroza! 
Polskę spotka nieszczęście. Bóg musi 
ukarać grzeszników i złodziei. Jakżesz 
my mali dowódcy w pułkach jesteśmy 
zapracowani – a co za to mamy w sto-
sunku do nich? Jakże my ogromnie Pol-
skę kochamy – sami nie wiedząc o tym, 
– widzę, że tylko ta straż, brać żołnier-
sko-oficerska w terenie pracuje uczciwie 
i myśli po polsku, a ci panowie – natural-
nie z wyjątkami, są zdrajcami kraju. Ale 
w pułkach też te „wszechmocne kliki” 
– wiem, znam to, bo na własnej skórze 
poczułem. A ile niemoralności wszędzie 
– a nikt do kościoła nie chodzi. Przyjdzie 
kara Boża – niech się stanie wola Twoja, 
ale zachowaj nam niepodległość – moją 
żonę przy życiu, bym ją mógł jeszcze zo-
baczyć.
Był u nas Naczelny Wódz, miał tajną na-
radę i on nie wierzy w wojnę – biedny. 
Witał się z nami i krzyczeliśmy „Niech 
żyje!”. Widać, że się dobrze czuje fizycz-
nie.

28/VIII 39 r.
Dzień minął „równo” – podobny do 
wczorajszego. Od drogiej Lusi otrzyma-

łem list – i od znajomych. Bardzo się cie-
szę. Odpisałem wszystkim – a Lusi duży 
list – jak również do miłych i dobrych 
państwa Weingarten (?). Lusia tak się 
czuje, jak myślałem – tzn. nieswojo, ale 
opiekę ma bardzo dobrą. Wynagrodź im 
za to, Panie Boże! Pracuję sam, por. To-
maszewski buja sobie po mieście. Mu-
szę zmienić lokal, bo kancelaria bardzo 
mała, a mam w niej na dodatek kance-
larię kwatermistrza Kwatery Głównej 
z sympatycznym kpt. Konopackim Ja-
siem na czele. Różne wiadomości przy-
nosi prasa i radio. Ja nie wierzę w pokój 
i Rosję – będzie prędko wojna i Rosja 
uderzy nas zdradzonych z tyłu – kiedy 
będziemy najsłabsi.
Popiliśmy piwa i o godz.23 poszliśmy 
spać; – modliłem się jak zwykle, za 
wszystko i za wszystkich.

29/VIII 39 r.
Por. Tomaszewski otrzymał rozkaz te-
legraficzny ze Lwowa natychmiasto-
wego powrotu do pułku (ja się w tym 
dopatruję wojny). Załatwił resztę, zdał 
mi kasę i przygotował się do wyjazdu. 
Otrzymałem list od adwokata i od Lusi 
o zaprotestowaniu weksla – właśnie 
por. Tomaszewskiego. Byłem wściekły – 
przede wszystkim, dlatego, że Lusia się 
tym niepotrzebnie irytowała. Zrobiłem 
awanturę Tomaszewskiemu przed wy-
jazdami, obiecał to w Tarnopolu załatwić 
i odjechał. Zaraz napisałem list do Lusi, 
Babci, Stefana i adwokata Bobikowskie-
go(?) – by tę sprawę wyjaśnić. Zły jestem 
na tę sprawę, bo weksle strasznie mnie 
zniszczyły – niech nikt nie podpisuje 
weksla bez zabezpieczenia. 
Przydzielono mi dwóch podoficerów do 
pomocy: jest to st. ogniomistrz Kru-
piański(?) i st. sierż. Olszewski – pierw-
szy b. dobry podoficer – drugi mi się 
nie podoba – pisze na maszynie. Będzie 
mi lżej, bo ciężka jest praca, trwa do 18 
godzin na dobę. Ogromnie jestem zmę-
czony. Wiadomości polityczne wskazują 
wyraźnie na wojnę, w którą dalej nikt 
nie wierzy. Czuję też, że nie jesteśmy go-
towi na wojnę – będzie źle.

30/VIII 39 r.
Dzień podobny do poprzedniego. Kru-
piański będzie mi bardzo dobrze po-

magał – widzę, że się nadaje – cieszę się 
z tego. A może uda mi się stąd wyrwać? 
Jestem już prawie dobrze zorientowa-
ny, praca idzie, załatwiam dużo spraw 
w ciągu dnia. Por. Tomaszewskiego nikt 
nie żałuje, nikt go nie lubił – począwszy 
od gen Rómmla – teraz mi o tym mó-
wią, gdy go już nie ma. Po prostu gen. 
Rómmel wyrzucił go stąd, był warcho-
łem, kłótnikiem nieludzkim i niekole-
żeńskim. Twierdzą, że ja jestem zupeł-
nie inny – podobno oddychnęli. Nie ma 
obawy, twierdzę i ja, że jestem „inny” – 
wolę cierpieć – sam zrobić, niż się kłócić 
i innych maltretować – czasem i wtedy 
ustąpię, kiedy mam rację, a przeciwnik 
głupszy ode mnie. Maszynistki twierdzą 
też, że wojny nie będzie – jeszcze bar-
dziej skaczą koło mnie i noszą ciastka, 
by te kontrakty przedłużyły się w odpo-
wiednim czasie. Mówię im by sobie nie 
robiły wydatków, bo będzie wojna no i te 
kontrakty przedłużą się automatycznie. 
Czy tak, czy inaczej – to zostaną, ale im 
o tym nie powiem, bo gorzej by praco-
wały. Napisałem znów do Drogiej Lusi.

31/VIII 39.
Wstałem jakiś dziwny, coś będzie. Pra-
cujemy normalnie. Dzień ciągnął się do 
godziny 24, bo przenosiliśmy się do du-
żego pokoju – dalej będą obie kancela-
rie razem – jest to bardzo niewygodne, 
ale nie ma innego miejsca. Aby zdobyć 
ten pokój musieliśmy eksmitować ofi-
cerów (i mnie) na prywatne kwatery. Ja 
zamieszkałem w dotychczasowej kan-
celarii san(?), przy tym znanym tarasie 
– dobrze mi tu będzie. Kpt. Konopackie-
go zmieni kpt. Bojakowski Stefan – też 
„swój” chłop – przepiliśmy „piwska” 
wspólnie. Mówimy dużo o wojnie, wie-
lu tych „z góry” nie wierzy w nią – a ja 
głośno twierdzę, że będzie i to prędko, – 
modlę o pokój lub zwycięstwo, „przewo-
żę”(?) ochotę wojny, bo lepiej teraz niż 
później. Napisałem list do Lusi i innych.

Przepisał i opatrzył komentarzami

Kazimierz Szczepański

Kolejna część w numerze styczniowym.
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Choroba wykładowczyni spowodowała zmianę programu wykła-
dów na andrychowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. W miej-
sce zapowiedzianego na dzień 25 X  wykładu „Krótka historia tu-
lipana”, mgr inż. Anna Kasperkiewicz zaprezentowała słuchaczom 
prelekcję pt. „Jakość odżywiania, a stan zdrowia człowieka”. 
Wykładowczyni rozpoczęła od najnowszej wersji piramidy zdrowe-
go żywienia, w której u podstawy widnieją potrawy najzdrowsze, 
których powinniśmy spożywać najwięcej. 
Są to warzywa i owoce. Idąc ku górze mamy produkty zbożowe, na-
stępnie nabiał, mięso i warzywa strączkowe, a na szczycie piramidy 
znajdują się tłuszcze, których raczej należy unikać – za wyjątkiem 

tłuszczów zawartych w rybach i tłuszczów roślinnych (np. oliwy 
z oliwek). Podano też szereg informacji dotyczących tego, jakie 
warzywa, owoce i inne produkty należy spożywać, aby się ustrzec 
przed niektórymi chorobami lub przynajmniej zminimalizować 
ryzyko zachorowania.
Nie obyło się przy tym bez pewnych dziwnych stwierdzeń. Np. 
na jednym ze slajdów napisano, że: „każda dodatkowa porcja wa-
rzyw i owoców w diecie zmniejsza ryzyko incydentów sercowo-
-naczyniowych o 4 %, a udaru mózgu o 5%”. Pomijając już fakt, 
że udar mózgu należy chyba także do incydentów naczyniowych, 
to ze zdania tego wynika, że precyzyjnie określone w procentach 
zmniejszenie ilości zachorowań występuje niezależnie od tego, czy 
wspomniana dodatkowa porcja warzyw lub owoców to 100 g, czy 1 
kilogram. Podobnie mało przekonujące jest zdanie: „Spożycie 3-5 
porcji warzyw i owoców ogranicza ryzyko zgonu wskutek chorób 
dietozależnych  o 29 %, spożycie 5-7 porcji o 42 %” Tu nie tylko nie 
mówi się o wielkości porcji, ale też zostawia się pewną dowolność 
w ich ilości. Natomiast procentowe zmniejszenie ryzyka jest okre-
ślone dokładnie co do procenta: 29% lub 42 %.

Niezależnie od wspomnianych usterek wykład był interesujący, 
a zastosowanie się do podanych wskazówek na pewno wyjdzie 
nam na zdrowie.

Andrzej Fryś

Na UTW zamiast o tulipanach – o diecie
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Słuchacze andrychowskiego UTW, którzy, przejmują się walką ze 
smogiem z zainteresowaniem wysłuchali wykładu dr hab. Aliny 
Stachurskiej-Swakoń zatytułowanego „Zieloni sprzymierzeńcy 
w walce z zanieczyszczeniami”. Wykładowczyni, pracująca nauko-
wo w Zakładzie Ekologii Roślin Instytutu Botaniki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, jest autorką ponad 100 publikacji w czasopismach 
naukowych.
Na początku wykładu dowiedzieć się można było o badaniach ame-
rykańskiej agencji NASA poświęconych wpływowi roślin domo-
wych na oczyszczanie powietrza ze szkodliwych zanieczyszczeń. 

Celem tych badań była poprawa atmosfery w kabinach statków ko-
smicznych podczas długotrwałych lotów. Z badań tych wynika któ-
re rośliny warto hodować w mieszkaniach, aby sprawić, by w po-
wietrzu było mniej zanieczyszczeń. Chodzi tu o tak szkodliwe dla 
zdrowia związki chemiczne jak amoniak, benzen, ksylen, formal-
dehyd i trójchloroetylen, zaś rośliny, które powietrze z tych trucizn 
oczyszczają, to np. skrzydłokwiat, dracena odwrócona, chryzante-
ma wielkokwiatowa, bluszcz i paproć o nazwie nefrolepis. 
Dla mnie jeszcze bardziej interesujące były informacje o zdolności 
oczyszczania powietrza atmosferycznego z pyłów (a także produk-
cji tlenu), jaką posiadają drzewa liściaste i iglaste. 
Las liściasty o powierzchni 1 ha, w którym zsumowana powierzch-
nia liści wynosi aż 57 ha potrafi pochłonąć 60 ton pyłów. Bór świer-
kowy o tej samej powierzchni pochłania 37 ton pyłów, a sosnowy 
– prawie 35 ton. 60-letnia sosna oddaje do atmosfery tlen, który 
wystarczy do oddychania trzech osób, duży buk – dla 14 osób. Po-
nadto drzewa stanowią naturalny ekran przeciwhałasowy i chro-
nią przed podmuchami wiatru. Dlatego powinniśmy się trzykrot-
nie zastanawiać przed podjęciem decyzji o wycince drzewa, a jeżeli 
jest to naprawdę niezbędne, to posadzić w pobliżu nowe.

Andrzej  Fryś

Rośliny pomagają walczyć ze smogiem
Bardzo interesujący wykład na UTW
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„Kolumbia. Blask słońca w sercu” - Radan Jovanović, Ania Po-
lak i Aiyani w Klubie Podróżnika

Koło PTTK „Chałupa” przy ASM zaprasza na przedświąteczne 
spotkanie w ramach Klubu Podróżnika zatytułowane Gośćmi 
Klubu będą: Radan Jovanović, Ania Polak i ich maleńka có-
reczka Aiyani. Opowiedzą o liczącej ponad 4000 km podróży 
przez Kolumbijską Amazonię, Andy i Sierra Nevada, o dawnych 
kulturach Kolumbii i o inspirujących spotkaniach z niezwykły-
mi ludźmi. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 17 grudnia 
o godz. 19.00 w Klubie ASM przy ul. Lenartowicza 7.

Radan Jovanović - pochodzący z Serbii podróżnik, poszukiwacz 
przygód, odkrywca. Jako miłośnik natury i biolog od lat reali-
zuje projekt dokumentalny „The Xylem Road”, którego celem 
jest przekazanie mądrości rdzennych plemion, rozumiejących 
prawa natury.
Ania Polak – nauczycielka jogi, psycholog, terapeutka ruchem 
i tańcem, jak sama o sobie mówi: „góralka z Kocierza”. Była go-
ściem marcowego spotkania w Klubie Podróżnika zatytułowa-
nego „Jogaździna na Saharze!”.

7 grudnia o godz. 13.00 w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Andrychowie, odbędzie się spotkanie prawnika z seniorami, 
którego tematem będzie prawo spadkowe.
Spotkanie poprowadzi Anna Wilk – prawnik z Centrum Porad 
Prawnych o Obywatelskich w Krakowie.

Omówione zostaną tematy:
- zasadność spisania testamentu lub wydziedziczenia,
- postępowanie w przypadku śmierci bliskiej osoby,
- prawo do zachowku.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

Szczegółowe informacje:
MBP w Andrychowie, ul. Krakowska 74
tel. 33 875 2552

W związku z zarządzeniem Burmistrza Andrychowa, 24 grudnia 
(Wigilia) będzie dniem wolnym od pracy dla urzędników.
Wszystkich interesantów zapraszamy 8 grudnia 2018 (sobota). 
Tego dnia urzędnicy będę do Państwa dyspozycji.

Fot. Nad Dachami

Urząd Miasta 
zamknięty w Wigilię

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

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych
W grudniu 2018 zapraszamy na spotkania wg poniższego termina-
rza. Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Andrychowie Ul. Metalowców 10, Gabinet 2-03:
GRUDZIEŃ 2018:
10.12.2018 r. (poniedziałek) 8:30-12:30
12.12.2018 r. (środa) 8:00-12:30
13.12.2018 r. (czwartek) 8:00-12:30
17.12.2018 r. (poniedziałek) 8:30-12:30
19.12.2018 r. (środa) 14:30-19:00
20.12.2018 r. (czwartek) 14:30-19:00
27.12.2018 r. (czwartek) 8:00-12:30
31.12.2018 r. (poniedziałek) 8:30-12:30

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Ochotniczych Hufców Pracy 
w Andrychowie zaprasza na warsztaty carvingu i latte art. Ce-
lem warsztatów Carvingu jest podniesienie kwalifikacji zawo-
dowych młodzieży 
oraz rozwój dodatkowych umiejętności praktycznych
Warsztaty skierowane są do młodzieży w wieku 15 – 25 lat:
    • ze szkół zawodowych oraz branżowych  
    • kształcących się w zawodzie kucharz
    • uczestników OHP.

Zapraszamy do udziału w Konkursie carvingu pn. „Dekoracje 
Carvingowe”
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań kulinarnych 
młodzieży
Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 15 – 25 lat:
    • ze szkół zawodowych oraz branżowych  
    • kształcących się w zawodzie kucharz
    • uczestników OHP.

Ponadto zapraszamy na warsztaty Latte art.
Celem warsztatów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 
młodzieży 
oraz rozwój umiejętności przyrządzania wyjątkowych w smaku 
i formie napojów z kawy. 
Latte art jest sztuką polegającą na artystycznym zdobieniu po-
wierzchni kawy (zazwyczaj espresso) wzorami, kształtami, fi-
gurami czy rysunkami powstałymi ze spienionego mleka. 
Warsztaty skierowane są do młodzieży w wieku 15 – 25 lat:
    • ze szkół zawodowych oraz branżowych  
    • kształcących się w zawodzie kucharz
    • uczestników OHP.

Szczegółowych informacji udziela:
Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Andrychowie
ul. Starowiejska 22b, IV piętro, pok. 425
34-120 Andrychów
Tel. 33 874 49 28
e-mail. osz.andrychow@ohp.pl

Zapraszamy na 
arsztaty z OHP

Urząd Miasta 
zamknięty w Wigilię
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Litery w zaznaczonej kolumnie (uzupełnione literami z pól ze strzałką) oraz w zaznaczonych polach czytane kolejno rzędami utworzą tytuły 
dwóch utworów związanych ze świętami. Wśród osób, które prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nadeślą lub przyniosą do redakcji NA w ter-
minie do 21 grudnia 2018 r., dla jednej osoby zostanie wyłoniona nagroda – roczna prenumerata „Nowin Andrychowskich” oraz komplet po-
ścieli ufundowany przez firmę ANDROPOL. Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: „Za ciosem cios” - Kombi. Nagrodę otrzymuje: 
Ewelina Ptaszek z Inwałdu. Gratulujemy!

Rozwiąż krzyżówkę! 
Masz szansę 

na roczną prenumeratę 
Nowin Andrychowskich

oraz komplet pościeli 
od firmy ANDROPOL!

OPRACOWAŁ „IMIR”

POZIOMO : 1 ) cecha in plus, 4 ) Kościuszki w Krakowie, 8 ) naj-
szybszy na basenie, 9 ) pasterz z pampasów, 10 ) bujda na resorach, 
11 ) kieszonkowy kapownik, 12 ) czasem pleni się na grządkach, 
15 ) czas na roraty, 19 ) don Diego w masce, 20 ) wojsko chana,  
22 ) brzęcząca gotówka, 23 ) nie wszystko co się świeci, 24 ) może 
być i pchli, 25 ) skrzydlaty amator czereśni, 28 ) nóż do cięcia 
szkła, 32) zastępuje korek w butelce, 34 ) może być pierwsza lub 
domowa, 35 ) rodzaj sera lub wędliny, 36 ) okrąg po wypadku,  
37 ) materiał na pończochy, 38 ) ręce draba, 39 )czapka papieża.

PIONOWO: 2 ) jedna z wielu możliwości, 3 ) zaliczka na konto na-
leżności, 4 ) druga w szkole lub wagonie, 5 ) cykl pracy urządzenia, 
6 ) cale na regale, 7 ) średniowieczni komedianci, 13 ) skrzypaczka 
nad skrzypaczkami, 14 ) ciasto z jabłkami, 16 ) grzanka podawa-
na do zup, 17 ) znak właściciela książki, 18 ) odosobniony szczyt,  
21 ) kobieca uroda i powab, 26 ) ciągle pada jak się gada, 27 ) daw-
niej stop metali, 29 ) narciarska ewolucja, 30 ) materiał na „lewisy”, 
31) broń prześmiewcy, 33 ) fałda na spódnicy.
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Regulamin:
1. Organizatorami Konkursu są Małopolska Spółdzielnia Handlowa „WIZAN” 
oraz Nowiny Andrychowskie i Radio Andrychów.
2. Konkurs jest organizowany w sklepach MSH „WIZAN”.
3. Czas trwania Konkursu: 7 – 18 grudnia 2018 r.
4. Zasady Konkursu:
1. Do konkursu mogą przystąpić osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność 
do czynności prawnych, które w okresie konkursowym dokonywały zakupów 
w sklepach MSH „WIZAN” objętych Konkursem i zbierały paragony.
2. Zebrane paragony (oryginały spięte, zszyte lub w kopercie) wraz z wypełnio-
nym kuponem konkursowym zamieszczonym w grudniowym wydaniu Nowin 
Andrychowskich, należy dostarczyć do redakcji w terminie do 17 grudnia 2018 
r. do godz. 15.00. Kupon zamieszczony w grudniowym wydaniu Nowin Andry-
chowskich należy czytelnie wypełnić (umieszczenie danych jest jednocześnie 
zgodą na ich przetwarzanie w celach marketingowych MSH „WIZAN” (zgod-
nie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U.  
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).
3. Brak wypełnionego kuponu wyklucza uczestnika z Konkursu.
4. Wszystkie paragony muszą dotyczyć wyłącznie zakupów dokonanych w skle-
pach MSH „WIZAN” w okresie konkursowym. 
5. Nagrody wygrają osoby, które zbiorą paragony o największej łącznej 
wartości.

6. Nagrody w Konkursie:
I nagroda – Bon na zakupy w sklepach MSH „WIZAN” o wartości 300 zł
II nagroda – Bon na zakupy w sklepach MSH „WIZAN” o wartości 200 zł
III nagroda – Bon na zakupy w sklepach MSH „WIZAN” o wartości 100 zł
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów.
8. Do rozstrzygnięcia Konkursu powołana zostanie Komisja w składzie: przed-
stawiciele MSH „Wizan” oraz członkowie Redakcji Nowin Andrychowskich 
i Radia Andrychów.
9. Weryfikacja paragonów odbędzie się pod nadzorem członków Komisji 
w siedzibie Redakcji Nowin Andrychowskich i Radia Andrychów, Andrychów, 
ul. Krakowska 74.
10. O wynikach Konkursu laureaci powiadomieni zostaną telefonicznie. 
11. Imiona i nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone 18 grudnia 2018 r. 
w porannej audycji Radia Andrychów o godz. 8:30 oraz na portalu Nowin 
Andrychowskich.
12. Wręczenie nagród odbędzie się 18 grudnia 2018 r o godz. 15.00 w Re-
dakcji Nowin Andrychowskich i Radia Andrychów.
13. Osoby, które nie będą mogły być obecne podczas wręczania nagród, mogą 
być zastąpione przez osobę pisemnie upoważnioną przez zwycięzcę.
14. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych 
właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczo-
wego).
15. Regulamin Konkursu jest dostępny w Redakcji Nowin Andrychowskich 
i Radia Andrychów oraz na portalu www.radioandrychow.pl.

Zapraszamy do udziału w Konkursie „Wygraj świąteczne zakupy z WIZANem”. 
W dniach od 7 do 17 grudnia zrób zakupy w sklepach MSH „WIZAN” na dowolną kwotę, zbieraj paragony i wraz z wypełnionym ku-
ponem konkursowym przynieś je do redakcji Nowin Andrychowskich. Nagrody (bony o wartości 300, 200, 100 zł) wygrają osoby, które 
zbiorą paragony o największej łącznej wartości. Ostateczny termin mija 17 grudnia o godz. 15.00. Szczegóły Konkursu w Regulaminie 
poniżej. Sponsorem Konkursu jest Małopolska Spółdzielnia Handlowa „WIZAN.
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Najwięcej emocji wśród sympatyków 
andrychowskiej siatkówki wzbudził 
mecz na szczycie, w którym zawodniczki 
MKS-u mierzyły się z niepokonaną wów-
czas wiceliderującą Wisłą Kraków. Spo-
tkanie stało na wysokim poziomie, a ki-
bice przeżyli prawdziwą karuzelę emocji. 
Na prowadzenie wyszły andrychowianki 
(25:19), ale drugą partię po wyrównanej 
końcówce wygrały krakowianki (29:31). 
Wisła wyszła na prowadzenie, zwycięża-
jąc do 20 w trzecim secie, ale następnie to 
MKS wygrał do 15 i o losach meczu mu-
siał zadecydować tie-break. W ostatniej 
partii andrychowianki przechyliły szalę 
na swoją korzyść (15:11) i sięgnęły po 
dwa punkty, pozostając jedynym niepo-
konanym zespołem w stawce.

Po siedmiu meczach podopieczne Be-
aty Książek mają na koncie 20 punktów, 
a druga Wisła Kraków jedno oczko mniej. Z kolei trzecia Bronowianka Kraków zgromadziła już tylko 12 punktów, a więc walka o najwyż-
sze lokaty rozegra się najpewniej pomiędzy Wisłą a MKS-em. Najbliższe mecze seniorek MKS-u: Setbol Oświęcim (8 grudnia, wyjazd), 
Bronowianka Kraków (15 grudnia, dom), MKS MOS Wieliczka (5 stycznia, wyjazd).                      (gs)

Andrychowianki niepokonane
Seniorki MKS-u Andrychów dotarły do półmetka fazy zasadniczej I ligi małopolskiej. Podopieczne trener Beaty Książek 
w siedmiu meczach zanotowały siedem zwycięstw i przewodzą stawce. 
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Na przestrzeni dziewięciu dotychczasowych spotkań drużyna tre-
nera Tomasza Rupika zagrała niemal bez potknięcia, notując pew-
ne i wysokie zwycięstwa z najsilniejszymi rywalami. Wystarczy 
wspomnieć starcie na szczycie, w którym MKS zdeklasował Zaksę 
Strzelce Opolskie 3:0 (w setach do 18, 20 i 16), pokazując jedno-
znacznie, komu w tym sezonie należy się pozycja lidera drugoli-
gowej tabeli. Ponadto andrychowianie bez większych problemów 
uporali się ostatnio 3:1 z Volleyem Rybnik, który w poprzednich 
sezonach zawsze plasował się w czołówce, ale w tej kampanii notu-
je już słabsze rezultaty, zajmując miejsce w środku stawki. Z kolei 
mecze z rywalami takimi jak rezerwy MKS-u Będzin to dla pod-
opiecznych trenera Rupika formalność. Andrychowianom wystar-
czyła niewiele ponad godzina, by zwyciężyć 3:0 (w setach do 21, 
19 i 11).
MKS-owi przydarzyło się jednak potknięcie, które sprawiło, że ZA-
KSA nadal utrzymuje się tuż za plecami andrychowian. W starciu 

z plasującym się w czołówce TKS-em Tychy podopieczni trenera 
Rupika nie mogli znaleźć argumentów do przeciwstawienia się ry-
walom. Najwięcej emocji było w drugiej partii, którą MKS wygrał 
30:28, ale w pozostałych setach to tyszanie byli górą (do 23, 18, 22) 
i zwyciężyli ostatecznie 3:1. Ta porażka kosztowała andrychowian 
utratę trzypunktowej przewagi nad Zaksą.
Na półmetku fazy zasadniczej liderujący MKS zgromadził 24 
punkty, czyli tyle samo ile druga ZAKSA. Tuż za tymi zespołami 
(21 punktów) plasuje się Kęczanin Kęty, a czołową czwórkę za-
myka TKS Tychy (18 punktów). W tym sezonie czołówka wykry-
stalizowała się bardzo wyraźnie, bo piąty SMS PZPS Spała ma aż 
osiem oczek mniej. To oznacza, że walka o czołowe lokaty będzie 
bardzo zacięta i emocjonująca! Nadchodzące mecze MKS-u: BBTS 
II Bielsko-Biała (8 grudnia, dom), AZS Politechnika Opolska (15 
grudnia, wyjazd), AT Jastrzębski Węgiel II (22 grudnia, dom), SMS 
PZPS Spała (5 stycznia, wyjazd).            (gs)

Ramię w ramię 
Bardzo wyrównany i emocjonujący jest w tym sezonie pojedynek dwóch najsilniejszych ekip siatkarskiej II ligi. MKS 
Andrychów i ZAKSA Strzelce Opolskie kroczą zwycięską ścieżką, legitymując się na półmetku fazy zasadniczej iden-
tycznym dorobkiem punktowym.
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Andrychowianie przystępowali do sezo-
nu w niewiele zmienionym w stosunku 
do poprzednich rozgrywek składzie. 
Sympatycy lokalnego futbolu liczyli więc, 
że drużyna Beskidu nawiąże walkę przy-
najmniej o miejsca w środkowej części 
stawki. Ligowa rzeczywistość szybko 
jednak zafundowała andrychowianom 
zimny prysznic, a podopieczni trenera 
Jakuba Adamusa nie mogli odnaleźć 
formy, notując seryjne porażki. Sympto-
matyczny był już pierwszy mecz z benia-
minkiem, Słomniczanką Słomniki, który 
Beskidowcy przegrali aż 1:7, będąc na bo-
isku cieniem samych siebie z poprzednie-
go sezonu. Podopieczni trenera Jakuba 
Adamusa na pierwsze zwycięstwo czeka-
li aż do piątej kolejki, w której zwyciężyli 
2:0 z Pcimianką Pcim. Ta wygrana wlała 
nadzieję w serca kibiców, którzy liczyli na 
to, że ich ulubieńcy pójdą za ciosem i za-
czną regularnie punktować. 

Po zwycięstwie w Pcimiu piłkarze Be-
skidu zanotowali jednak kilka spotkań, 
których przebieg był wyjątkowo niefor-
tunny, bo andrychowianie przegrywali 
o włos, jedną bramką, często traconą 
w samych końcówkach meczów. Wy-
starczy wspomnieć takie wyniki jak 2:3 
z Górnikiem Wieliczka, 1:2 z Orłem 

Ryczów, 1:2 z KS-em Olkusz czy 0:1 
z Wiślanką Grabie. Właściwie w każdym 
z tych spotkań andrychowianie mogli 
i powinni co najmniej zremisować, a te 
dodatkowe kilka punktów diametralnie 
odmieniłoby ich sytuację w tabeli, która 
jest w dolnej części bardzo płaska. 

W przeciągu całej rundy Beskid był jed-
nak jedynym zespołem w stawce, który 
nie podzielił się punktami z żadnym 

rywalem. Andrychowianie grali bez-
kompromisowo, ale niestety na kolejne 
zwycięstwa musieli poczekać niemal do 
samego końca jesieni. To wtedy zaliczyli 
długo wyczekiwaną serię trzech zwy-
cięstw z rzędu na własnym stadionie: 1:0 
z Clepardią Kraków, 1:0 z Orłem Piaski 
Wielkie i 2:0 z Kaszowianką Kaszów. 
Bramki w tych meczach strzelali Piotr 
Motyka, Łukasz Kantyka, Miłosz Wę-
glarz i Patryk Koim, czyli gracze, którzy 
w dużej mierze napędzali ofensywę Be-
skidu w trakcie  całej rundy, oczywiście 
obok doświadczonego Tomasza Moskały.

Dzięki tej fantastycznej serii andrycho-
wianie odbili się od dna i utrzymali kon-
takt z bezpieczną strefą tabeli. Czterna-
ste miejsce z trzema punktami straty do 
dwunastej lokaty to obiecujący punkt 
wyjścia przed rundą rewanżową. Ale póki 
co przed Beskidem zimowa przerwa, 
która musi być wykorzystana w stu pro-
centach, aby wiosną przystąpić do walki 
o utrzymanie w pełnej gotowości. Wszak 
w 2019 obchody stulecia Beskidu, a taki 
rok musi być wyjątkowy...    

 (gs)

Zima będzie kluczowa
Piłkarze czwartoligowego Beskidu zakończyli jesienne rozgrywki. Podopieczni trenera Jakuba Adamusa zanotowali 
jedną z najsłabszych rund od lat, gromadząc dwanaście punktów, które zapewniają dopiero czternastą lokatę.
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W klasie A najwyżej sklasyfikowaną na półmetku 
ekipą jest Burza Roczyny, która zajmuje miejsce 
jedenaste. Szesnaście zebranych punktów nie daje 
jednak bezpiecznej przewagi nad strefą zagrożoną 
spadkiem, więc wiosną podopieczni Mateusza Siw-
ca będą musieli mieć się na baczności. Roczynianie 
zakończyli rundę w dobrych humorach, bo na fini-
szu pokonali wyżej notowanego Orła Wieprz 1:0. 
Tuż za Burzą, na miejscu dwunastym, ulokował 
się Halniak Targanice, który zgromadził szesnaście 
oczek. Jesienią targaniczanie zremisowali tylko 
jeden mecz, a poza tym notowali wyniki w kratkę, 
z przewagą porażek, zwłaszcza w drugiej części run-
dy, gdy zwyciężyli tylko 3:1 ze Zniczem i 1:0 z Or-
łem Wieprz. Trzy punkty mniej wywalczył dotych-
czas Znicz Sułkowice Bolęcina, zajmujący miejsce 
czternaste. Drużyna Znicza na przestrzeni rundy 
wygrała trzy spotkania: z Żurawiem Krzeszów 4:1, 
z Żarkiem Barwałd 3:2 i z Jałowcem Stryszawa 4:1. 
Ponadto zanotowali osiem porażek i cztery remisy, 
które stawiają ich w trudnym położeniu przed run-
dą wiosenną.
B-klasowe drużyny z naszej gminy radzą sobie skraj-
nie różnie. Huragan Inwałd jest niepokonany, prze-
wodzi stawce i ma sporą, sześciopunktową prze-
wagę nad drugim Borowikiem Bachowice. Zespół 

Zapadli w zimowy sen
Przed nami długa, przynajmniej czteromiesięczna przerwa w rozgrywkach lokalnych lig piłkarskich. Na szczeblu klasy 
A przedstawiciele naszej gminy z Roczyn, Targanic i Sułkowic Bolęciny plasują się w dolnej części stawki, z kolei w klasie 
B zespoły z Inwałdu, Zagórnika i Rzyk zajmują miejsca na przeciwnych biegunach. 

z Inwałdu zremisował tylko pierwszy mecz, a później wszystkie pozostałe zwyciężył, 
zdobywając przy tym sześćdziesiąt pięć bramek w trzynastu meczach (średnio pięć 
na spotkanie!). W środku stawki, na miejscu ósmym, plasują się Gronie Zagórnik. 
Drużyna z Zagórnika zanotowała cztery zwycięstwa, trzy remisy i sześć porażek, 
które złożyły się na dorobek piętnastu punktów. Z kolei na samym dnie tabeli wy-
lądował Leskowiec Rzyki, który wygrał tylko jedno spotkanie, cztery zremisował 
i osiem przegrał, gromadząc siedem oczek. Leskowiec ma pięć punktów straty do 
bezpiecznych rejonów tabeli, więc nie jest to jeszcze strata nie do odrobienia. 
A jak wiedzie się piłkarkom Burzy Roczyny? Znakomicie! Popularne Pandy zakoń-
czyły jesień na pierwszym miejscu w IV lidze, wygrywając siedem meczów i przegry-
wając tylko jeden. Zespół Burzy ma trzy punkty przewagi nad drugą Victorią Zalas.  
Tymczasem piłkarskie emocje zostały zakończone i powrócą dopiero w drugiej poło-
wie marca. O ile oczywiście zima na to pozwoli.                         (gs)
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Bez opadów będzie źle!
W naszym regionie minęło gorące, suche lato, ciepła, sucha jesień i w potokach jest bardzo mało wody. Brakuje jej 
bardzo nie tylko w korytach potoków, ale również w glebie, której wilgotność, po ostatnich niewielkich opadach i obfitej 
rosie sięga zaledwie 15 - 30 cm w głąb gleby.



51NOWINYNr 12 (336) - grudzień 2018

www.radioandrychow.pl

Trudno sobie wyobrazić, co będzie, jeżeli taka sytuacja utrzyma się 
również w zimie.  Wody może braknąć dla dużych, aktywnych cały rok 
zwierząt i ludzi, bo rośliny i drobne zwierzęta sobie poradzą. Już teraz 
tragedię przeżywają ostatnie pstrągi potokowe niemogące się dostać 
do swoich tarlisk i drobne zwierzęta szukające zimowych kryjówek 
w niewielkich zbiornikach wodnych. Potrzebny jest deszcz, potrzebny 
jest śnieg, ale na to teraz nie mamy wpływu, ale czy w ogóle? Może 
tegoroczne deficyty wody zmuszą nas do zastanowienia się, dlacze-
go jest jej tak mało, dlaczego Wieprzówka zaczyna drugi swój bieg za 
oczyszczalnią ścieków, dlaczego Młynówka już nie płynie w Andrycho-
wie, kto ma na to największy wpływ? Kilka zdjęć ilustruje konkretną 
sytuację w naszych górach i lasach. Czy możemy na ich podstawie wy-
ciągać wnioski i podejmować racjonalne działania? Popatrzmy się do-
okoła i zastanówmy, co takiego robimy, że tej wody jest tak mało, a jak 
jest, to często zbyt dużo i szybko znika?                              Jan Zieliński

26.01 (sobota) godz. 16.00 
Miejski Dom Kultury w Andrychowie Kabaret SMILE 
„To się nadaje do kabaretu” – nowy program Kabaretu SMILE!
W tym właśnie programie powraca wyczekiwana Bożena i jej 
mąż Merlin. Nowe perypetie tej zwariowanej pary to tylko część 
programu Kabaretu SMILE. Cały program to laboratoryjna mie-
szanka codziennych sytuacji, ponadczasowych tematów i prze-
rysowanych postaci, które niesamowicie bawią każdego z nas. 
Nowe skecze, piosenki, gagi, puenty i inne odczynniki tworzą 
wybuchową reakcję. Na sali co chwila wybucha salwa śmiechu, 
po której przychodzi chwila zadumy i myśl: „Faktycznie. Tak 
jest też w moim życiu!”.
Chcesz poczuć na własnej skórze z jakich odczynników korzy-
stają artyści? – Przyjdź na spektakl!
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