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

Czekamy na wasze wiadomości, zdjęcia, filmiki i komentarze 
dotyczące tego, co Wy widzicie w okolicy!

Andrychów, ul.Krakowska 112, tel. (33) 870 41 60

Słuchaj nas codziennie! 
Aktualne informacje z okolicy! 

33 875 23 13

Radio Andrychów  
z nową ramówką!
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Wszystko zaczęło się od decyzji o wyj-
ściu Andrychowa z międzygminnej spółki 
MZK, której współudziałowcami są jesz-
cze gminy Porąbka i Kęty. Władze Gminy 
Andrychów uznały, że same zorganizują 
gminny transport i zrobią to taniej niż robi 
to MZK. Tak powstał projekt „Rozbudowa 
i modernizacja infrastruktury techniczno-
-komunikacyjnej lokalnego transportu pu-

blicznego w Andrychowie wraz z zakupem 
taboru autobusowego”. Została złożona 
aplikacja na dofinansowanie tego projektu 
w maksymalnej kwocie do 86 proc. kosz-
tów kwalifikowanych(22 mln zł).

Sukces po odwołaniu 
Jednak w pierwszym rozdaniu unijnych 
środków na rozwój komunikacji gminnej 

Andrychów nie dostał nic. Władze odwoła-
ły się od tego rozstrzygnięcia i zostało ono 
uwzględnione przez Urząd Marszałkowski 
w Krakowie, bo to on rozdziela unijne do-
tacje. W kolejnym podziale – teraz w marcu 
2018 r. – z puli rezerwowej Urząd Marszał-
kowski przyznał Gminie Andrychów 16 
722 865 zł dotacji do projektu komunika-
cyjnego. 

Miliony dla Andrychowa na komunikację!
Andrychów otrzymał ponad 16 milionów 700 tysięcy złotych dofinansowania do projektu „Rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Andrychowie wraz z zakupem taboru 
autobusowego”. Autobusy już kursują od 1 stycznia, ale teraz będzie można sfinansować przystanki, zajezdnię, ścieżki 
rowerowe, bezpieczne przejścia z ledowym oświetleniem. To sukces po odwołaniu od poprzedniej decyzji.
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Przypomnijmy, że głównym celem projektu warte-
go 22 mln zł jest ograniczenie niskiej emisji przez 
utworzenie ekologicznego, przyjaznego środowisku 
systemu komunikacji publicznej – jak mówił nam 
Mirosław Wasztyl, zastępca burmistrza, gdy trwały 
prace nad projektem. Chodziło o to, aby własny, au-
tonomiczny system komunikacyjny w Andrychowie 
zachęcał mieszkańców do ograniczenia poruszania 
się własnymi autami i aby ci mieszkańcy chętnie ko-
rzystali z gminnej komunikacji. Dlatego wprowadzo-
no różne zachęty, jak bezpłatne przejazdy dla dzieci, 
młodzieży i emerytów.  

Zaczęło się od autobusów
Realizacja projektu rozpoczęła się już w ubiegłym 
roku, gdy gmina ogłosiła przetarg na wyprodu-
kowanie 14 niskopodłogowych autobusów. Prze-
targ wygrała firma MMI ze Zbyszewa i już w maju 
2017 r. podpisano umowę wartą 10 mln 194 tys. zł. 
Czternaście nowych busów na podwoziach Iveco 
(model 72C Urby) wyprodukowanych w Zbyszewie 
przyjechało do Andrychowa w listopadzie ubiegłego 
roku. Wyposażono je w systemy biletowe i informa-
cji pasażerskiej, które także pozwalają na lokalizację 
każdego autobusu ze stanowiska dyspozytorskiego, 
mieszczącego się w Zakładzie Gospodarki Komunal-
nej w Andrychowie (ten system jest w trakcie reali-
zacji). Aby uniknąć kosztów tworzenia własnej firmy 
przewozowej władze ogłosiły przetarg na tę usługę 
– organizację transportu na terenie gminy. W wyni-
ku tego przetargu zajmują się tym dwie firmy PKS 
„Południe” ze Świerklańca i MK Trans z Andrycho-
wa. To kierowcy tych firm jeżdżą andrychowskimi 
autobusami.

Autobusy to nie wszystko
Oprócz zakupu nowych autobusów, gmina zaplano-
wała przebudowę całego systemu komunikacyjnego 
w mieście i na terenie gminy. Gmina ma zamiar zain-
westować w nowe przystanki, w pełni zinformatyzo-
wane i monitorowane, z nowoczesnym oświetleniem 
i bez barier architektonicznych. Na takim przystan-
ku pasażer będzie miał informację, kiedy nadjedzie 
najbliższy, oczekiwany przez niego autobus. Ponadto 
w ZGK powstaje zajezdnia, stanowisko dyspozytor-
skie, garaże i warsztaty do obsługi nowych autobu-
sów. Podobnie przebudowane zostaną też przejścia 
dla pieszych, aby każde było dostosowane dla nie-
pełnosprawnych i dobrze doświetlone lampami LED. 
Powstaną też nowe ścieżki rowerowe i dla chodniki 
dla pieszych. Całość projektu budowy nowego syste-
mu komunikacji publicznej w Andrychowie – jak już 
wspomnieliśmy – ma się zamknąć w kwocie około 22 
milionów złotych, a jego pełna realizacja potrwa do 
2020 roku. 
- Teraz już wiemy, że inwestycja będzie sfinansowa-
na w 85 procentach z dotacji unijnej, a Gmina dołoży 
tylko 15 proc. – mówi burmistrz Tomasz Żak. - To 
dla nas duży sukces.                                                        mn

Marcin Putyra, kierownik wspomnianego wydziału podaje liczby, które po-
twierdzają fakt, że Andrychów stał się gminą turystyczną. A jak liczy się w tych 
statystykach turystów? – Turysta to taka osoba, która pozostaje tutaj przynaj-
mniej na jedną noc – mówi Marcin Putyra. – Takie dane gromadzimy od dzie-
sięciu lat. I tak w 2007 r. turystów korzystających z co najmniej jednego noc-
legu było w Andrychowie 23,7 tys., a w minionym już trzy razy tyle, 75,5 tys.
We wszystkich hotelach i innych ośrodkach oferujących noclegi jest 967 miejsc. 
Tyle osób może tutaj równocześnie nocować. Powoli docieramy do ściany, bo 
po prostu zaczyna brakować hoteli, trzeba wybudować następne… 
Ale oprócz turystów korzystających z noclegów są też tzw. „odwiedzający”,  
a to osoby, które były jednodniowymi gośćmi. I tych zjechało do Andrycho-
wa ponad pół miliona – to dane, które zebrali właściciele wszystkich hoteli  
i ośrodków wypoczynkowych oraz rozrywkowych. Z danych zbieranych od kil-
ku lat wynika, że co roku przybywa nam od 25 do 40 tys. gości odwiedzający. 
To zasługa takich ośrodków jak Park Miniatur, Warownia, Dinolandia, Ogrody 
Papieskie, Czarny Groń, Ośrodek Spa Kocierz, Park Hotel Łysoń, Stadnina Hu-
cuł, Paintball Poligon i wiele innych miejsc.              mn

Rekordowy rok
W 2017 roku Andrychów odwiedziło ponad pół miliona gości, jak nigdy do-
tąd. Wydział Turystyki Sportu i Kultury Urzędu Miejskiego podsumował mi-
niony rok.
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Sesja odbyła się 22 marca w Urzędzie Miej-
skim. Poprowadził ją przewodniczący Rady 
Miejskiej Roman Babski, który na wstępie 
zapoznał radnych z porządkiem sesji, któ-
ry wraz z protokołem z sesji grudniowej 
Rada przegłosowała. Przed głosowaniem 
Sekretarz Miasta Grażyna Łoboda zgłosiła 
wniosek o uzupełnienie porządku obrad 
o projekt uchwały w sprawie sprzedaży 
nieruchomości przy Starowiejskiej na rzecz 
Starostwa.
Sprawozdanie z działalności burmistrza 
w okresie międzysesyjnym w pierwszej 
części przedstawiła w imieniu nieobecnego 
Tomasza Żaka Sekretarz Miasta Grażyna 
Łoboda. Później burmistrz dotarł ze spo-
tkania na sesję i dokończył swoje sprawoz-
danie osobiście. 
Jeszcze w lutym Tomasz Żak uczestniczył 
w konwencie Wójtów i Burmistrzów w Wa-
dowicach, a 28 lutego wraz z wiceburmi-
strzem Mirosławem Wasztylem, uzgadniał 
w GDDKiA w Krakowie budowę galerii na 
Górnicy i przebudowę skrzyżowania w tym 
miejscu. Tego samego dnia po raz pierwszy 
„Radio Andrychów” nadawało z nowego 
studia. 3 marca burmistrz uczestniczył  
w ostatnich spotkaniach wiejskich w dwóch 
miejscowościach: Inwałdzie i Roczynach. 9 
marca Tomasz Żak wziął udział w przywita-
niu nowego komendanta policji komisaria-
tu w Andrychowie. Został nim Podinspek-
tor Grzegorz Mucha. Od 13 do 14 marca 
burmistrz przebywał w Warszawie na VII 
Forum SMART CITY. Z kolei 19 marca 
w Urzędzie Miejskim, już po raz trzeci go-
ściła kolejna delegacja burmistrzów i prezy-
dentów miast z różnych stron Polski, któ-
rzy przyjechali do Andrychowa, aby poznać 
szczegóły wymiany oświetlenia z sodowego 
na ledowe. 
W omawianym przez burmistrza okresie 
trwał nabór wniosków o udział w Pro-
gramie Ograniczenia Niskiej Emisji Spa-
lania dla Gminy Andrychów. Burmistrz 
przedstawił też radnym informację, że 
Andrychów jest podatkowym rekordzistą 
w powiecie wadowickim -  ma najwyższy 

dochód z podatku dochodowego – czyli 
tego, co płacą fiskusowi mieszkańcy gminy 
(PIT). 
Tomasz Żak poinformował także Radę, że 
od 1 marca obowiązki dowódcy JRG An-
drychów pełni mł. bryg. Tomasz Kasperek. 
35-letni mł. bryg. mgr inż. Tomasz Kaspe-
rek pracował jako zastępca dowódcy Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wadowi-
cach. Tomasz Żak poinformował też – już 
oficjalnie – Radę o sukcesie gminy, która po 
odwołaniu od poprzedniej decyzji dostała 
17-milionową dotację do projektu komu-
nikacyjnego. Tę informację radni przyjęli 
oklaskami.
W punkcie interpelacje i zapytania radni 
nie złożyli żadnych wniosków.
W następnej części Sesji Rady Miejskiej 
sprawozdania z działalności swych insty-
tucji złożyli dyrektorzy  Centrum Kultury 
i Wypoczynku oraz Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Pierwsza działalność CKiW 
przedstawiła Izabela Bylica, która pełni 
swe obowiązki dopiero od niespełna dwóch 
miesięcy. Po jej wystąpieniu kilkoro rad-
nych zabierało głos, ale nie wracano już 

do roku poprzedniego, w którym CKiW 
wygenerowało duże koszty, wymagające 
dofinansowania. Radni pytali o obecną 
działalność, zwłaszcza placówek wiejskich, 
o tegoroczne finanse Centrum, o planowa-
ne w tym roku imprezy. Dyrektorka Izabela 
Bylica poinformowała radnych, że w tym 
roku kalendarzowym fundusze CKiW są 
dużo mniejsze, niż rok temu, więc nie bę-
dzie tylu imprez, co rok temu. Ze względu 
na ograniczone środki nie będzie np. Dni 
Andrychowa, natomiast odbędzie się Baj-
kolandia i będą dożynki – tym razem w In-
wałdzie.
Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej 
przedstawiła jej dyrektorka Sylwia Bła-
siak. Radni z uznaniem wypowiadali się 
o działalności MBP i o jej planach. Pytano 
też o placówki wiejskie i poszerzoną ofertę 
biblioteki. 
Temat CKiW oraz MBP powrócił na począt-
ku kolejnej części Sesji Rady Miejskiej, gdy 
radni przeszli do uchwał. Pierwsze dwie 
uchwały dotyczyły bowiem zmian w statu-
tach obu instytucji kultury. 
Obie uchwały związane są z planem wy-

Relacja z 45 Sesji Rady Miejskiej
Głównym tematem marcowej Sesji Rady Miejskiej w Andrychowie, była kultura i działalność instytucji kulturalnych – 
Centrum Kultury i Wypoczynku oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. Poza tym radni poruszyli wiele spraw bieżących, 
m.in. Rada podjęła decyzję o przyjęciu nowego podziału Gminy Andrychów na okręgi wyborcze i obwody do głoso-
wania przed nadchodzącymi wyborami samorządowymi.
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dzielenia Nowin Andrychowskich i Radia 
Andrychów ze struktury organizacyjnej 
Centrum i włączenia w instytucję Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Dyrektorka Sylwia 
Błasiak szczegółowo wyjaśniła Radzie, 
jaki jest powód takiej zmiany. Po pierw-
sze w budynku biblioteki powstało nowe 
studio radiowe i nowa redakcja Nowin, 
i to daje wreszcie możliwość utworzenia 
w strukturach MBP „Gminnego Centrum 
Informacji”. Tym samym usprawniona zo-
stanie praca samej redakcji, zwiększona 
oferta programowa biblioteki, a przede 
wszystkim polepszy się obsługa medialna 
gminy. Zmiana ta została pozytywnie za-
opiniowana przez komisje Rady.
Kolejna uchwała Rady Miejskiej dotyczy-
ła podziału Gminy Andrychów na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 
oraz liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu wyborczym. Następna podziału 
Gminy Andrychów na stałe obwody głoso-
wania, ustalenia ich numerów, granic oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych 
przed planowanymi na jesień wyborami sa-
morządowymi. Oba projekty przedstawiła 
Sekretarz Miasta Grażyna Łoboda.
Następna uchwała dotyczyła wyrażenia 
zgody przez Radę na zbycie nieruchomości 
położonych w Andrychowie w rejonie ulic: 
Biała Droga, Przemysłowa i Strefowa – 
chodzi o działki dla przyszłych inwestorów 
w strefie aktywności gospodarczej.
Kolejna uchwała poświęcona była uchyle-
niu Uchwały Nr XIII-100-11 Rady Miej-
skiej w Andrychowie z dnia 29 września 
2011r. w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego 
wymiaru godzin 
zajęć nauczy-
cieli realizują-
cych w ramach 
stosunku pracy 
obowiązki okre-
ślone o różnym 
t y g o d n i o w y m 
obowiązkowym 
wymiarze godzin. 
Po niej radni gło-
sowali uchwałę 
dotyczącą okre-
ślenia tygodnio-
wego obowiąz-
kowego wymiaru 
godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych 
i doradców zawodowych. Te dwa projekty 
uchwał zreferował Radzie Andrzej Szafrań-
ski dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty.
Dwie następne uchwały dotyczyły zmian 
w budżecie gminy i w uchwale budżeto-
wej na 2018r. oraz zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Andrychów 
na lata 2018-2027. Obie, związane były 
z przyjęciem przez Andrychów wspomnia-
nej już 17-milionowej dotacji do projektu 
komunikacyjnego, przedstawiła je Dorota 
Żywioł Skarbnik Gminy Andrychów.
Ostatnią była uchwała wprowadzona do 
porządku obrad na początku sesji na wnio-
sek Sekretarz Gminy Grażyny Łobody, 
a dotycząca sprzedaży nieruchomości przy 
Starowiejskiej na rzecz Starostwa, co zrefe-
rowała Barbara Krzyżak.  

Na koniec sesji przyszedł czas na wolne 
wnioski, oświadczenia. W tym czasie po-
ruszano sprawy m. in. komunikacji gmin-
nej, inwestycji prowadzonych przez gminę, 
a także innych spraw bieżących. W tym cza-
sie przewodniczący Rady Miejskiej Roman 
Babski odczytał stanowisko IPN i Urzędu 
Wojewódzkiego w sprawie zmiany nazwy 
ul. 27 Stycznia. Na poprzedniej sesji radni 
dokonali zmiany nie tyle nazwy ulicy, czego 
chcieli uniknąć, a czego domagała się UW 
i IPN w ramach ustawy dekomunizującej 
nazwy, ile zmieniono uzasadnienie tej na-
zwy. Nie odnosi się już ona do dnia wyzwo-
lenia Andrychowa w 1945 r., ale do Świato-
wego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu. 
Instytucje domagające się zmiany uznały 
uzasadnienie Rady i nazwa pozostaje. Na 
tym zakończyła się 45 Sesja Rady Miejskiej 
w Andrychowie. 

mn

Zasady działania oświetlenia przedstawił burmistrz Tomasz Żak. An-
drychów stał się pod tym kątem wzorem dla innych gmin. - To spotka-
nie odbyło się w celu pokazania, jak działa system sterowania oświetle-
niem i jak przebiegała modernizacja oświetlenia w gminie Andrychów 
– mówi Piotr Dubanowicz, dyrektor rozwoju biznesu z firmy ENIS 
Solutions, która była organizatorem spotkania. Firma ma już duże do-
świadczenie w branży, realizowała wiele projektów oświetleniowych i 
iluminacyjnych.
W Andrychowie zjawili się: 
1. Grzegorz Hayder - Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla
2. Jacek Cielecki - Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
3. Andrzej Uziembło – pracownik ZDM odpowiedzialny za oświetlenie
4. Krzysztof Ignaczak - Mistrz Świata w Siatkówce
5. Wojciech Jurasz - Urząd Marszałkowski 
6. Grzegorz Cioch - FB Serwis Prezes Zarządu 
7. Jan Ziarnik – Wójt Gminy Frysztak

8. Marcin Kut - Wójt Gminy Wiśniowa
9. Sławomir Stefański - Wójt Gminy Wojaszówka
10. Mariusz Szewczyk - Burmistrz Miasta Dębica
11. Piotr Kapusta - Zastępca Burmistrza Sędziszów Małopolski  
12. Piotr Czeladka - oświetlenia Sędziszów Małopolski 
13. Marcin Kawaler - Enis Solutions
14. Małgorzata Jończy - Enis Solutions
15. Piotr Dubanowicz - Enis Solutions

Andrychowskie oświetlenie w centrum uwagi
 Po raz trzeci burmistrzowie i prezydenci miast z różnych części kraju przy-
jechali do Andrychowa aby poznać szczegóły wymiany oświetlenia z so-
dowego na ledowe. Tym razem samorządowcy przyjechali z Podkarpacia.
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Fotografię makiety, która wtedy powstała razem z projektem, dosta-
łem kilka lat temu od pana Jana Christa, kęczanina, który należał do 
komitetu budowy. Ten społeczny komitet działał dość sprawnie, bo 
zebrał nawet kilkanaście milionów złotych na wspólną andrychow-
sko-kęcką inwestycję. A skąd w ogóle wziął się pomysł? Osoby, które 
pamiętają tamte czasy mówią, że pierwszą przyczyną planów szpi-
talnego usamodzielnienia się obu miast było niezadowolenie z usług 
szpitali w Wadowicach i Oświęcimiu. Dlatego andrychowianie i kęcz-
nie dogadali się i zabrali za projektowanie i zbieranie pieniędzy na 
własny szpital. Jego lokalizację wybrano w Bulowicach, bo w ten 
sposób każdy miał go mieć pod nosem, w połowie drogi pomiędzy 
Andrychowem i Kętami. Duży rejonowy szpital miał być usytuowany nieopodal zamku w Bulowicach. Niestety, nic z tego nie wyszło, bo 
najpierw kryzys, późnej epoka Gierka, przesunął wszystko w czasie, a później katastrofa gospodarki komunistycznej w latach 80. ode-
słała cały projekt do kosza. Z tych wielkich planów pozostała tylko prezentowana tutaj fotografia makiety. Szkoda, bo fotka ta pokazuje, 
że miał to być całkiem duży i chyba dość nowoczesny obiekt. Raz jeszcze projekt ten odżył, gdy w latach 90. snuto kolejne wspólne plany 
utworzenia powiatu andrychowsko-kęckiego. Cóż, i tym razem nie udało się przekonać decydentów w Warszawie. A może ktoś z naszych 
Czytelników i Słuchaczy Radia Andrychów wie coś więcej na ten temat? Jeśli tak, do dorzućcie parę zdań do tej historii.                        man

To miał być wspólny szpital
Czterdzieści parę lat temu, jeszcze w latach 70, Andrychów i Kęty przymierzały się do budowy wspólnego szpitala. Miał 
stanąć w Bulowicach, w połowie drogi między oboma miastami.

Wcześniej mieszkała w Gliwicach, 
ale urodziła się w Wiedniu. Nato-
miast jej rodzina pochodzi z Dela-
tyna nad Prutem na Ukrainie. - Po 
pierwszej wojnie światowej dziad-
kowie wrócili w rodzinne strony 
i odbudowali dom – opowiadał nam 
trzy lata temu pan Wojciech Lessaer, 
syn dzisiejszej 103-latki. – Mama do 
szkoły chodziła w Kołomyi, a przed 
wojną przez rok pracowała już jako 
nauczycielka. Po kolejnej wojnie, w której w 1945 r. zginął mąż 
Pani Marii, przeniosła się z synem jedynakiem do Gliwic. Przez kil-
kadziesiąt lat pracowała w Miejskim Zarządzie Budynków Miesz-
kalnych. Jak wspomina syn, była niezwykle pracowita i zawsze 
lubiła książki oraz wycieczki górskie. Jeszcze jako osiemdziesięcio-
latka odwiedzając syna w Andrychowie, samodzielnie wspinała się 
na Leskowiec. Do Andrychowa syn Pani Marii trafił z żoną lekarką, 
30 lat temu. Tak też mieszkanką naszego miasta stała się w 2005 r. 
W dniu urodzin Jubilatki Burmistrz Andrychowa złożył życzenia 
Pani Marii. My się do nich dołączamy i składamy Szanownej Jubi-
latce życzenia zdrowia i długich lat z bliskimi.                                mn

103 lata Pani Marii
Najstarsza andrychowianka, Pani Maria Lessaer, 17 marca skoń-
czyła 103 lata. Pani Maria od dziesięciu lat mieszka w Andrycho-
wie, u swojego syna Wojciecha i jego żony Małgorzaty. 

 Andrychowianin Jacek Stuglik jest uczestnikiem programu Bake 
Off – Ale ciacho! To program kulinarny w formie turnieju, w któ-
rym uczestnicy rywalizują ze sobą, przygotowując ciasta i inne 
wypieki.
O nagrodę główną – tytuł Polskiego Mistrza Wypieków i 50 tysięcy 
złotych, walczą śmiałkowie, którzy zostali wyłonieni w ogólnopol-
skim castingu. 

Jacek Stuglik:
Lubi eksperymentować w kuchni. Artystyczna dusza - ma pokaźną 
kolekcję autorskich szkiców. Największą pasją 37-latka jest goto-
wanie oraz pieczenie. Przepisami dzieli się na blogu, który pro-
wadzi. W wolnych chwilach jeździ motocyklem lub wybiera się na 
długie przechadzki po lesie. W domu czeka na niego narzeczona 
i dzieci – czytamy na stronie bakeoff.vod.tvp.pl

Andrychowianin 
Jacek Stuglik w TVP2
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Boiska wykonuje firma INŻ-BUD z Makowa Podhalańskiego, która 
wykonywała już w gminie kilka inwestycji, ostatnio nowe boiska 
i tereny sportowe przy szkole w Sułkowicach Łęgu. Nowe boisko 
i skocznia w dal będą miały nawierzchnię poliuretanową, będzie 
też nowe ogrodzenie, ławki, kosze na śmieci i nowa zieleń, również 
przed frontem szkoły. Uczniowie „Czwórki” będą korzystać z tych 
obiektów już w roku szkolnym 2018/2019.                                    red.

Trwa budowa 
boisk przy SP nr 4
 Przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Andrychowie powstają nowe, 
wielofunkcyjne boiska i inne elementy otoczenia. 5 grudnia pod-
pisana została umowa z wykonawcą – warta 1,4 mln zł.

Z tej okazji w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie naszych wło-
darzy. Wśród Gości burmistrza Andrychowa Tomasza Żaka  zna-
leźli się: sołtyska Sułkowic-Łęgu Józefa Kapela, sołtyska Rzyk 
Zofia Moskwik, sołtys Zagórnika Tomasz Fijołek, sołtys Roczyn 
Władysław Żydek, sołtys Brzezinki Dolnej Stanisław Prus, sołtys 
Targanic Adam Kowalczyk, Skarbnik Gminy Andrychów Dorota 
Żywioł, Kierownik wydziału spraw obywatelskich Krzysztof Wój-
cik. Burmistrz podziękował sołtysom za ich pracę, zaangażowanie 
i poświęcenie.                                red.

Dzień sołtysa
11 marca obchodzono coroczne święto – Dzień Sołtysa. Świę-
to to ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za 
ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa 
w polskiej wsi.

Oficjalne przejęcie obo-
wiązków odbyło się 9 marca 
w komisariacie Policji w An-
drychowie. Podinspektor 
Grzegorz Mucha (po prawej) 
był do tej pory naczelnikiem 
wydziału kryminalnego 
Komendy Powiatowej Po-
licji w Wadowicach, a jego 
zastępca nadkom. Sławo-
mir Urbanowski – naczel-
nikiem wydziału prewencji 
(po lewej). Dotychczasowy 
komendant Komisariatu 
Policji w Andrychowie nad-
komisarz Arkadiusz Śnia-
dek przeszedł do Komendy Powiatowej w Oświęcimiu na stanowisko zastępcy komendanta. Natomiast jego dotychczasowy zastępca 
podinspektor Tomasz Dudek odszedł na emeryturę.                 mn

Nowi komendanci Policji w Andrychowie
Podinspektor Grzegorz Mucha 16 marca został nowym komendantem komisariatu w Andrychowie. Na razie jest 
„pełniącym obowiązki”. Jego zastępcą został nadkomisarz Sławomir Urbanowski.
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Wspaniałe osiągnięcia uczniów: historyczne i matematyczne.
Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża 
polskiego”.
6 listopada 2017 roku 14 naszych uczniów brało udział w szkol-
nym etapie Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żoł-
nierza i dzieje oręża polskiego”. W tym roku uczniowie musieli 
zmierzyć się z następującym tematem: „O niepodległość i granice 
Rzeczypospolitej: 1887 – 1922”. Test konkursowy składał się z py-
tań z zakresu historii Polski i dziejów wojskowości. Aż 13 uczestni-
ków uzyskało 75 % punktów koniecznych do kwalifikacji do etapu 
rejonowego, jednak zgodnie z regulaminem można było zakwalifi-
kować tylko 6 osób.
 
Byli to:
Mikołaj Zacny – kl. 6b,
Aleksandra Gromotka – kl. 7d,
Agata Magiera – kl. 7b,
Magdalena Cinal – kl. 6d,
Patryk Gwiżdż – kl. 7b,
Wojciech Nowakowski – kl. 7d.
 Wspomniani uczniowie 10 stycznia w Świnnej Porębie uczestni-
czyli w rejonowym etapie tego konkursu. Dwoje z nich, Aleksandra 
Gromotka i Mikołaj Zacny, ze znakomitym wynikiem zakwalifiko-
wało się do etapu wojewódzkiego. Ola i Mikołaj jako jedyni ucznio-
wie szkół podstawowych w naszej gminie awansowali do III etapu 
tego konkursu. Odbędzie się on 5 kwietnia w Krakowie. Uczniowie 
będą walczyć o tytuł laureata i kwalifikację do etapu centralnego. 
26 stycznia w naszej Szkole odbył się również etap szkolny V edy-
cji Małopolskiego Konkursu Historycznego „Śladami Wyklętych. 
Witold Pilecki i August Emil Fieldorf „Nil”. Dwoje uczniów naszej 
szkoły, Aleksandra Gromotka i Krzysztof Mróz (kl. 7d) zakwalifi-
kowało się do wojewódzkiego etapu konkursu. Etap ten odbył się 
16 marca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu. 
„Matematyka jest miarą wszystkiego” ARYSTOTELES.
 Z tą złotą myślą uczniowie naszej Szkoły w roku szkolnym 2017/18 
po raz kolejny  uzyskują wysokie wyniki w konkursach gminnych, 
kuratoryjnych oraz ogólnokrajowych z matematyki. Uczniowie 
klas IV – VII  systematycznie  uczestniczą w zajęciach Koła Mate-
matycznego. W trakcie spotkań wspieramy dzieci zdolne poprzez 
rozwijanie uzdolnień, stymulowanie ich rozwoju oraz twórczego 
i logicznego myślenia, wzbogacenie wiedzy matematycznej. Koła 

prowadzą p. Magdalena   Kalinowska – Murzyn i p. Lucyna Fus. 
Nasze dotychczasowe tegoroczne sukcesy to: 
Oliwia Nikliborc – Va - II miejsce w Gminnych  Zawodach Matema-
tycznych dla klas piątych 
Aleksadra Strama  - VIb – I miejsce w Gminnych  Zawodach Mate-
matycznych dla klas szóstych 
Emilia Olszewska – VIb – II miejsce w Gminnych  Zawodach Mate-
matycznych dla klas szóstych
Ponadto aż pięcioro uczniów brało udział w rejonowym etapie Ku-
ratoryjnego Konkursu Matematycznego:
Emilia Olszewska z klasy VIb 
Aleksandra Strama z klasy VIb 
Wiktor Gwoździewicz z klasy VIb 
Jakub Majdak z klasy VIIb 
Patryk Gwiżdż z klasy VIIb 

20 marca w Tarnowie odbył się ostatni – wojewódzki etap Kura-
toryjnego Konkursu Matematycznego. Naszą gminę reprezento-
wać będzie trzech uczniów, w tym dwóch przedstawicieli naszej 
Szkoły: 
Jakub Majdak  z klasy VIIb 
Wiktor Gwoździewicz z klasy VIb 
 
15 marca odbył się doroczny Międzynarodowy Konkurs Matema-
tyczny „Kangur”. Jak co roku wzięła w nim udział bardzo liczna 
grupa uczniów. Z klas młodszych z logicznymi zadaniami zmagało 
się 56 młodych matematyków, z klas starszych IV – VII aż 75.

Źródło: Alicja Górska SP 4

Brawa dla uczniów z SP 4

Ola jest studentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz bez 
wątpienia miłośniczką książek. Śmieszna – nazwa to blogowe kró-
lestwo Oli, które cieszy się dużym zainteresowaniem od kilku lat. 
Na spotkaniu mówiła o mediach społecznościowych, blogach różnej 
tematyki i autorów. Młodzież chętnie brała udział w dyskusji. red. 

Spotkanie z Aleksandrą 
Mejzą
14 marca liczna grupa młodzieży przybyła na spotkanie z blo-
gerką książkową.
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CENTRUM MEDYCZNE  AMAMATI 
ANDRYCHÓW, ul. Lenartowicza 36F 

Tel. 733 598 499 
KARDIOLOG, KARDIOLOG DZIECIĘCY, 

GINEKOLOG, ALERGOLOG, KARDIOCHIRURG, 
CHIRURG NACZYNIOWY 

 

EKG, ECHO SERCA, HOLTER PRÓBA WYSIŁKOWA, 
USG TARCZYCY, CYTOLOGIA 

Uczniowie musieli sprostać 60 pytaniom, z których 30 dotyczy-
ło historii Londynu, 15 słownictwa związanego z historią, wojną 
i polityką i pozostałe 15 zagadnień gramatycznych. Po zaciętej wal-
ce z dogrywką wyłoniono zwycięzców; 1. miejsce zajęła drużyna 
z ZSS w Inwałdzie, 2 miejsce przypadło gospodarzom, a 3. miejsce 
należało do jednej z drużyn SP 4 w Andrychowie. Po zakończonym 
konkursie uczestnicy, opiekunowie i zaproszeni goście obejrzeli 
krótkie przedstawienie w języku angielskim. Na zakończenie, pan 
dyrektor Andrzej Szafrański oraz pan dyrektor Janusz Uznański 
wręczyli zwycięzcom dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostałym 
uczestnikom na dalszych lokatach, drobne upominki.  Red.

Młodzi angliści
16 marca odbył się VII Gminny Konkurs Językowy. Udział w przed-
sięwzięciu wzięło 10 drużyn z 9 szkół z całej gminy. 

Ideą niniejszej zakładki jest zgromadzenie w jednym miejscu 
danych adresowych i krótkich informacji na temat profilu dzia-
łalności lokalnych przedsiębiorstw. Strategia rozwoju Gminy An-
drychów w perspektywie 2020 roku zakłada wzmacnianie pozy-
cji gospodarczej Gminy, które uwarunkowane jest inwestycjami 
gminnymi  i prywatnymi. Rozwój oraz poszukiwanie luk rynko-
wych o charakterze lokalnym i regionalnym możliwe są tylko przy 
współpracy i łatwym dostępie do informacji, dlatego też zależy 
nam na zgromadzeniu wspomnianych danych w jednym, łatwo 
dostępnym miejscu. Zainteresowanych dołączeniem do bazy oraz 
wzajemną promocją przedsiębiorców prosimy o przesyłanie zgło-
szeń, zawierających dane teleadresowe oraz krótki opis profilu 
działalności firmy, na adres mailowy promocja@andrychow.eu.

Biznes w Andrychowie
Od zeszłego roku na stronie internetowej www.andrychow.eu dzia-
ła baza przedsiębiorców pod nazwą BIZNES W ANDRYCHOWIE.

W marcowych „Nowinach”, w artykule „Coraz więcej aut”, była in-
formacja, że w powiecie wadowickim jest zarejestrowane 131.751 
pojazdów samochodowych. Przy liczbie ludności powiatu, wyno-
szącej 159.593 mieszkańców daje to liczbę 826 samochodów na 
1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej, niż średnia krajowa, 
która wynosi 564 samochody na 1000 mieszkańców1. A z drugiej 
strony więcej samochodów niż mieszkańców jest w Olsztynie, 
gdzie na 1000 mieszkańców przypadają 1094 pojazdy, a także 
w Sopocie - 1081. W Warszawie liczba ta wynosi 922 samochody 
na 1000 mieszkańców.
Zachodzi pytanie, czy z tego, że u nas średnia jest wyższa od ogól-
nopolskiej, wynika że my, mieszkańcy powiatu wadowickiego, 
jesteśmy bogaci? Trudno o odpowiedź, bo samochód z dawnego 
znamienia luksusu i bogactwa stał się obecnie narzędziem pracy, 
dla wielu ludzi podstawowym. O zamożności niektórych obywateli 
powiatu świadczy natomiast z pewnością kilkanaście zarejestro-
wanych tu samochodów marki Porsche.
No i musimy się cieszyć, że w Andrychowie każda inwestycja ulicz-
na łączy się z powiększeniem ilości parkingów – gdzieś przecież te 
samochody muszą stać.           A.F.

Andrychowskim okiem

1 „Rzeczpospolita zmotoryzowana”, „Gazeta Wyborcza” 9 marca 
2018

Biedni, czy bogaci?
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Centrum Wsparcia
Psychologicznego i Terapeutycznego

Andrychów, ul. Rynek 26A

Rejestracja i informacje dodatkowe
tel. 508 830 496
www.cwpit.pl

Podstawowym celem komitetu będzie pomoc 
rodzinom w różnych aspektach funkcjonowa-
nia z osobami dotkniętymi spektrum auty-
zmu, jak również w przypadku innych scho-
rzeń.Możliwie pełna forma edukacji poprzez 
dostępne w obiegu publikacje naukowe oraz 
inne działania obejmujące bezpośredni kon-
takt z osobami zainteresowanymi, wsparciem 
oraz pomocą w wyżej wymienionym zakresie. 
Podstawową formą działania komitetu będzie 
wsparcie rodzin objętych autyzmem, prowa-
dzenie różnych akcji społecznych skierowa-
nych wobec rodziców borykających się z tym 
typem niepełnosprawności. Dodatkową for-
mą działania komitetu będzie prowadzenie 
różnego typu zbiórek publicznych, w tym celu  
Komitet Otwórzmy Drzwi Na Świat  uzyskał 
odpowiednią zgodę z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji na prowadze-
nie tego typu akcji.
Powołując Komitet Otwórzmy Drzwi na 
Świat chcieliśmy zaproponować wszystkim 
zainteresowanym nową, ciekawą formułę 
komunikacji integralnej miedzy rodzicami, 
opiekunami a także ośrodkami, które w swej 

specyfice zajmują się autyzmem.  Mamy na-
dzieję, że strona komitetu umożliwi państwu 
możliwość wymiany doświadczeń, uzyskanie 
porad od specjalistów oraz możliwość bezpo-
średniego kontaktu osób mających kontakt 
z tego tylu niepełnosprawnością.
Dodatkowo Komitet   Otwórzmy Drzwi na 
Świat  będzie poruszał wiele aspektów funk-
cjonowania i integracji społecznej wśród 
dzieci autystycznych. W założeniu będą pro-
wadzone różnego typu działania i porady dla 
rodzin zdrowych dzieci, które mają kontakt 
z rówieśnikami ze spektrum autyzmu i ze-
społem Aspergera. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do 
kontaktu z przedstawicielami komitetu pod 
adresem email:   OtworzmyDrzwinaSwiat@
interia.pl oraz do polubienia naszej strony na 
portalu społecznościowym facebook. 
Założyciele Komitetu to osoby blisko związa-
ne z Gminą Andrychów, działające w różnych 
aspektach życia publicznego i społecznego na 
terenie powiatu Wadowickiego. To również 
doświadczeni organizatorzy różnych akcji 
charytatywnych, a także osoby, których bez-

pośrednio dotyczy spektrum autyzmu lub 
inne rodzaje niepełnosprawności. To także 
rodzice dzieci autystycznych, którzy posta-
nowili spróbować wziąć sprawy w swoje ręce 
i odejść od stereotypów, z jakimi zderzają się 
w życiu codziennym w pracy z dziećmi nie-
pełnosprawnymi, a także w relacjach miedzy 
rodzicami i placówkami, które mają na celu 
rehabilitację oraz uspołecznienie dzieci auty-
stycznych. Komitet a później Stowarzyszenie 
Otwórzmy Drzwi na Świat to nowa i odważ-
na propozycja dla wszystkich, którzy chcą 
w pewnym sensie bardziej zintensyfikować 
działania i wymienić własne doświadczenia 
w temacie autyzmu. Dodatkowo na mapie 
powiatu powstaje nowa inicjatywa społeczna. 
To chyba dobra wiadomość dla mieszkańców 
z terenu gminy Andrychów, a także z całego 
powiatu wadowickiego, z uwagi na ilość po-
trzeb oraz jakość prowadzenia zajęć przez 
funkcjonujące już placówki. Założycielką Ko-
mitetu jest andrychowianka Patrycja Koło-
dziejczyk mama dwójki niepełnosprawnych 
chłopców.  

red.

Otwórzmy Drzwi na Świat
 Komitet Społeczny Otwórzmy Drzwi na Świat to organizacja o zasięgu lokalnym, mający na celu 
propagowanie wiedzy na temat autyzmu, a także innych chorób dotykających społeczeństwo.
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Tym razem bohaterką wydarzenia była Jadwiga Janus - autorka 
książki „Bobrowscy z Andrychowa – Historie zwykłe i niezwy-
kłe”.  Pisarka uchyliła licznie przybyłym słuchaczom kulisy po-
wstawania książki. Opowiadała o trudach, które towarzyszyły 
przy powstaniu publikacji: szukanie źródeł informacji, dotarcie 
do potomków Bobrowskich, zyskanie ich sympatii i zaufania, a na 
koniec znalezienie wsparcia finansowego. Rozmowom towarzyszył 
pokaz zdjęć, będący prezentacją źródeł inspiracji. Pisarka uchyliła 
także rąbka tajemnicy związanej z wydaniem nowej książki. Wszy-
scy będziemy na nią czekać. Więcej o niej obok. Spotkania człon-
ków Klubu Seniora to już tradycja. W ubiegłym miesiącu gościła 
Zofia Koczur i jej „Pamiętnik andrychowski”.          red.

Od czytania do pisania 
- rozmowy z Jadwigą Janus
5 marca w Bibliotece Miejskiej w Andrychowie miało miejsce spo-
tkanie Klubu Seniora „Zawsze Młodzi” .

„Gdy pod koniec XIX wieku do Andrychowa przybył ksiądz Wawrzyniec 
Solak, by objąć funkcję proboszcza, opisał miasteczko jako „schludne 
i miłe”, zamieszkałe przez ludzi, którzy w spokojnej atmosferze wiedli 
życie pełne rutyny. Nic bardziej mylnego! Lektura książki zatytułowanej 
„Andrychów. Sceny z życia miasta” to doskonała okazja, by przekonać 
się jak pozorna jest znajomość miejsca naszego zamieszkania. Jest też 
okazją, by poznać ludzi, którzy je tworzyli. Czy dawny Andrychów był 
lepszym i ciekawszym miejscem do życia niż jest nim dzisiaj? Niech Czy-
telnik oceni sam. W swojej najnowszej książce Jadwiga Janus zabiera 
czytelników w podróż do pradawnego Andrychowa, przywołując wyda-
rzenia i ludzi, o których jeszcze 100 lat temu mówiło całe miasto. Pospa-
cerujmy zatem andrychowskimi ulicami. Zajrzyjmy do skromnych chałup 
i do wnętrz pięknych kamienic, na podwórza i do ogrodów, do synagogi 
i na wieżę kościelną, do fabryk i fabryczek... Posłuchajmy targowych plo-
tek i zaciekłych obrad toczonych na sesjach Rady Miejskiej. Niemal na 
każdym kroku towarzyszyć nam będą jakieś skandale: obyczajowe albo 
finansowe, ludzkie marzenia i tragedie, wydarzenia podniosłe, wymie-
szane z prozą codzienności – czyli wszystko to, czym żyli kiedyś andry-
chowianie”.
Daria Rusin (historyczka – regionalistka)

Jadwiga Stanisławek-Janus – andrychowianka, ukończyła pedagogikę 
na wydziale filozoficzno-historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 
wielu lat współpracuje z „Nowinami Andrychowskimi”, gdzie opisuje świat 
andrychowski i dzieli się refleksjami. Podkreśla, że akceptacji Czytelników 
zawdzięcza odwagę. Bez niej nie byłoby pierwszej książki – „Bobrowscy 
z Andrychowa” i nie powstałaby kolejna. Wydarzeniu towarzyszyć bę-
dzie wystawa fotografii Andrychowa autorstwa Alojzego Stuglika. Patro-
nat Honorowy nad wydarzeniem objął Burmistrz Andrychowa – Tomasz 
Żak. Spotkanie połączone z promocją książki „Andrychów. Sceny z życia 
miasta”.
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Parę tygodni temu przy ulicach, którym patronują znani andrycho-
wianie, pojawiły się ich biogramy.
Inicjatywa poszerzenia wiedzy o osobach zasłużonych dla miasta 
należała do Towarzystwa Miłośników Andrychowa, a jej akcepta-
cja do władz miasta. Tak oto, mieszkańcy mogą poczytać kim byli 
i czym zasłużyli sobie na pamięć: Stanisław Lenartowicz, Wanda 
Malicka, Henryk Biłka, Adam Wietrzny, Tadeusz Wolf, Ferdynand 
Pachel. Treść biogramów opracował pan Andrzej Fryś, dalsze kwe-
stie koordynował Wydział Turystyki, Sportu i Kultury.

JJ

Warto tu przy okazji przypomnieć, że pierwsza ich prezentacja roz-
poczęła się na łamach „Nowin Andrychowskich” w październiku, 
nr 10 (35) 1993 r. i trwała przez następne numery. Autorką bio-
grafii patronów była redaktorka Maria Biel - Pająkowa, a autorem 
portretów był Adam Hiziński. red.

Patronom naszych ulic

Programując z wykorzystaniem Ozobotów uczniowie są oswajani 
z nowoczesną edukacją i w praktyczny sposób doświadczają po-
wiązania pomiędzy teorią a praktyką: używając kodu programu-
ją urządzenie, które działa w rzeczywistości. Nauczyciele naszej 
szkoły zostali przeszkoleni do pracy z Ozobotami. Roboty mogą 
być wprowadzane na różnym etapie edukacji - od przedszkola po 
kl. VIII.  Starsze dzieci mogą w pewnym momencie znudzić się 
samym rysowaniem tras. Wtedy dzięki aplikacji na stronie ozo-
blockly.pl. będą programować robota w bardziej wymyślny sposób, 

tak jak podpowiada im ich własna wyobraźnia. 14 marca podczas 
Dnia Otwartego, możliwości Ozobotów mieli okazję wypróbować 
przyszli pierwszoklasiści wraz z Rodzicami. Robot zamieniał się 
w pszczółkę i poruszał po kolorowej zakodowanej linii, zmienia-
jąc prędkość i zawracając na końcu drogi. Dzieci rysowały także 
swoje trasy, poprawiały je, gdyż robot okazał się bardzo precyzyjny 
i uczył dokładności. Zatem wyjmujemy Ozoboty z pudełek, daje-
my dzieciom kartkę, pisaki i zabawa murowana. 

red.

Ozoboty do roboty
Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie może pochwalić się zaku-
pem 12 robotów, o wdzięcznej nazwie Ozobot, które wprowadzą 
uczniów poprzez zabawę w świat najnowocześniejszych technolo-
gii. Za pomocą kolorowych kodów (na kartce papieru lub w kom-
puterze) dzieci będą programować zadania, które wykona robot. 
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20 marca w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowi-
cach Bolęcinie odbyło się uroczyste spotkanie, podczas 
którego Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach 
– insp. Włodzimierz Warzecha oraz p.o. Zastępca Ko-
mendanta Komisariatu Policji w Andrychowie – nad-
kom. Sławomir Urbanowski wręczyli na ręce dyrekto-
ra szkoły – pana Zbigniewa Grabowskiego, certyfikat 
Lidera Projektu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” 
w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.  
Wręczenie Certyfikatu połączono z akcją promocji 
zdrowego stylu życia, podczas której zachęcano do spo-
żywania warzyw i owoców.
Przypomnijmy, że do projektu Zintegrowanej Polityki 
Bezpieczeństwa szkoła przystąpiła w 2008 roku,  jako 
jedna z pierwszych placówek oświatowych powiatu 
wadowickiego. Certyfikat „Szkoły Promującej Bezpie-
czeństwo” po raz pierwszy uzyskała w 2009 roku, który 
obowiązywał do roku 2011. Następnie przedłużono go 
na kolejne 5 lat. W chwili obecnej ZSS w Sułkowicach 
Bolęcinie, jako 5 szkoła w powiecie, uzyskała  tytuł „Li-
der Projektu - Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. 
Działania szkoły na rzecz bezpieczeństwa to m.in. współpraca  z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo tj. Policją, Strażą 
Miejską, Strażą Pożarną i Sądem, współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sanepidem, Ośrodkiem Wspierania Rodziny, 
a także współpraca  z Nadleśnictwem Andrychów, Nadleśnictwem Nowy Sącz, z Radą Rodziców i firmą Tauron, Ogniochron.
Szkoła kładzie duży nacisk na:
Edukacja na rzecz bezpieczeństwa - współpraca z ratownikami medycznymi  - zakup AED, który został zamontowany przy szkole – ogól-
nie dostępny dla społeczeństwa – jako pierwsza szkoła w powiecie, zasługa pani v-ce dyrektor Renaty Wojewodzic;
Edukacja na rzecz bezpieczeństwa - współpraca z ratownikami medycznymi  - szkolenia dla dzieci i młodzieży;
Edukacja na rzecz bezpieczeństwa - spotkania profilaktyczne z policją, strażą miejską dla dzieci i rodziców;
Bieżąca współpraca w celu rozwiazywania problemów wychowawczych z uczniami, zgłaszanie przypadków demoralizacji czy też naru-

szeń prawa; 

Monitoring, domofon - obsługa;
Ograniczenie dostępu osób obcych do szkoły - dyżur woź-
nych przy wejściach - domofonie, reorganizacja dyżurów 
nauczycielskich, wprowadzenie dzienniczka usprawiedli-
wień uczniów i zwolnień z lekcji dla rodziców;
Oklejenie schodów korytarzowych – nr alarmowe i akcja 
ratunkowa – współpraca ze społecznym inspektorem pra-
cy; 
Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa wzorowa-
ny jest na doświadczeniach holenderskich. Głównym jego 
założeniem jest zintegrowanie wszystkich środowisk i in-
stytucji oraz władz samorządowych w celu podnoszenia 
poziomu bezpieczeństwa w szkołach.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach

Szkoła promująca bezpieczeństwo... 
w Sułkowicach Bolęcinie

Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach Bolęcinie otrzymał Certyfikat Lidera Projektu „Szkoły Promującej Bezpie-
czeństwo” w ramach ZPB.



Ramówka Radia Andrychów! 

Poniedziałek

Od 8.00 do 10.00 zaprasza Robert Fraś
8.00 – serwis informacyjny, 
          sport, prognoza pogody
8.20 – ogłoszenia płatne, darmowe telefoniczne
          ogłoszenia słuchaczy (33 875 23 13)
8.30 – rozmowa dnia
9.00 – serwis informacyjny, sport, 
           prognoza pogody
9.20 – ogłoszenia płatne
9.30 – Felieton utkany z abstrakcji 
          Jarka Szklarczyka
9.45 – informacje z regionu

Od 10.00 do 12.00 zaprasza 
Anna Piotrowska
10.00 – serwis informacyjny, sport, 
            prognoza pogody
10.15 – Grażyna Banaszczuk – cykl o dietetyce
10.25 – ogłoszenia płatne
10.40 – cd. Grażyna Banaszczuk
11.00 – serwis informacyjny, sport, 
           prognoza pogody
11.15 – Alicja Krupnik – cykl 
          „W bibliotece najlepiej”
11.25 – ogłoszenia płatne, 
11.40 – przegląd serwisów internetowych

Od 12.00 do 13.00 zaprasza 
Marek Nycz
12.00 – serwis informacyjny, serwis sportowy 
           prognoza pogody
12.10 – ogłoszenia płatne
12.15 – rozmowa Marka Nycza

Od 13.00 do 17.00 Radio AM (transmisja 
programu radiowego z Krakowa)
Od 17.00 do 18.00 – powtórka audycji 
z godziny 8.00.
Od 18.00 do 21.00 – Radio AM
Od 21.00 do 22.00 – powtórka audycji 
z godziny 8.00.
Od 22.00 do 8.00 – Radio AM

Wtorek

Od 8.00 do 10.00 zaprasza Robert Fraś.  
Od 9.00 do 10.00 audycję 
współprowadzi Jarosław Szklarczyk
8.00 – serwis informacyjny, 
           prognoza pogody
8.20 – ogłoszenia płatne, darmowe telefoniczne
          ogłoszenia słuchaczy (33 875 23 13)
8.30 – rozmowa dnia
9.00 – serwis informacyjny, prognoza pogody
9.30 – Wieści z mazurskich lasów, rozmowa 
           telefoniczna z Anną Marią Ptak          
9.20 – ogłoszenia płatne
9.45 – informacje z regionu

Od 10.00 do 12.00 zaprasza 
Anna Piotrowska
10.00 – serwis informacyjny, 
           prognoza pogody
10.15 – Michał Pająk – Twój Kucharz, 
           Twój Trener
10.25 – ogłoszenia płatne
10.40 – cd. Michał Pająk
11.00 – serwis informacyjny, 
           prognoza pogody
11.15 – Beata Mider-Sitarz – informacje 
           kulturalne
11.20 – ogłoszenia płatne
11.40 – cd. gość dnia

Od 12.00 do 13.00 zaprasza 
Marek Nycz
12.00 – serwis informacyjny, 
           prognoza pogody
12.10 – ogłoszenia płatne
12.15 – rozmowa Marka Nycza

Od 13.00 do 17.00 Radio AM
Od 17.00 do 18.00 – powtórka audycji 
z godziny 8.00.
Od 18.00 do 21.00 – Radio AM
Od 21.00 do 22.00 – powtórka audycji 
z godziny 8.00.
Od 22.00 do 8.00 – Radio AM

Środa

Od 8.00 do 10.00 zaprasza Robert Fraś
8.00 – serwis informacyjny, 
          prognoza pogody
8.20 – ogłoszenia płatne, darmowe telefoniczne
          ogłoszenia słuchaczy (33 875 23 13)
8.30 – rozmowa dnia
9.00 – serwis informacyjny, 
           prognoza pogody
9.20 – ogłoszenia płatne
9.30 – Felieton utkany z abstrakcji 
           Jarka Szklarczyka
9.45 – informacje z regionu

Od 10.00 do 12.00 zaprasza 
Anna Piotrowska
10.00 – serwis informacyjny, 
            prognoza pogody
10.15 –  Jerzy Herma z Goranem – psie sprawy
10.25 – ogłoszenia płatne
10.40 – cd. Jerzy Herma
11.00 – serwis informacyjny, 
           prognoza pogody
11.15 – eksperci z Fundacji Promyczek
11.20 – ogłoszenia płatne
11.40 - cd. eksperci z Fundacji Promyczek

Od 12.00 do 13.00 zaprasza 
Marek Nycz
12.00 – serwis informacyjny, 
           prognoza pogody
12.10 – ogłoszenia płatne
12.15 – rozmowa Marka Nycza

Od 13.00 do 17.45 Radio AM
Od 18.00 do 19.00 – transmisja Mszy Świę-
tej z kościoła św. Stanisława w Andrychowie
Od 19.00 do 21.00 – Radio AM
Od 21.00 do 22.00 – powtórka audycji z go-
dziny 8.00. 
Od 22.00 do 8.00 – Radio AM

Teraz nadajemy na żywo jeszcze więcej!
Od poniedziałku do piątku od 8.00 do 10.00 informacyjna audycja poranna. 
Zaprasza Robert Fraś. 
Od 10.00 do 12.00 sprawy społeczno-kulturalne poruszać będzie Anna Piotrowska. 
O samorządzie i nie tylko Marek Nycz opowie od 12.00 do 13.00. 



Czwartek

Od 8.00 do 10.00 zaprasza Robert Fraś.  
Od 9.00 do 10.00 audycję 
współprowadzi Jarosław Szklarczyk

8.00 – serwis informacyjny, 
          prognoza pogody
8.20 – ogłoszenia płatne, darmowe telefoniczne
          ogłoszenia słuchaczy (33 875 23 13)
8.30 – rozmowa dnia
9.00 – serwis informacyjny, prognoza pogody
9.20 – ogłoszenia płatne
9.30 – Wieści znad Skawy, czyli kilka 
          newsów od Bogdana Szpili 
          (Małopolska Kronika Beskidzka)
9.45 – informacje z regionu

Od 10.00 do 12.00 zaprasza 
Anna Piotrowska
10.00 – serwis informacyjny, 
            prognoza pogody
10.15 – Beata Mider-Sitarz  
           – informacje kulturalne
10.25 – ogłoszenia płatne
10.40 – cd. Beata Mider-Sitarz 
11.00 – serwis informacyjny, 
           prognoza pogody
11.15 – Ewa Penkala - o zielarstwie i nie tylko
11.20 – ogłoszenia płatne
11.40 – cd. Ewa Penkala

Od 12.00 do 13.00 zaprasza 
Marek Nycz
12.00 - serwis informacyjny, 
           prognoza pogody
12.10 – ogłoszenia płatne
12.15 – czwartkowe rozmowy historyczne. 
Zapraszają Daria Rusin i Marek Nycz

Od 13.00 do 17.00 Radio AM
Od 17.00 do 18.00 – powtórka audycji 
z godziny 8.00.
Od 18.00 do 21.00 – Radio AM
Od 21.00 do 22.00 – powtórka audycji 
z godziny 8.00.
Od 22.00 do 8.00 – Radio AM

Piątek

Od 8.00 do 10.00 zaprasza Robert Fraś
8.00 – serwis informacyjny, 
           sport, prognoza pogody
8.20 – ogłoszenia płatne, darmowe telefoniczne
          ogłoszenia słuchaczy (33 875 23 13)
8.30 – rozmowa dnia
9.00 – serwis informacyjny, sport, 
          prognoza pogody
9.20 – ogłoszenia płatne, 
9.30 – Felieton utkany z abstrakcji 
          Jarka Szklarczyka
9.45 – informacje z regionu

Od 10.00 do 12.00 zaprasza 
Anna Piotrowska
10.00 – serwis informacyjny, sport, 
            prognoza pogody
10.15 – Ewelina Badan 
           – „Atelier Urody”
10.25 – ogłoszenia płatne
10.40 – cd. Ewelina Badan
11.00 – serwis informacyjny, sport, 
           prognoza pogody
11.15 – Justyna Targosz – cykl o modzie
11.20 – ogłoszenia płatne
11.40 – cd. Justyna Targosz

Od 12.00 do 13.00 zaprasza 
Marek Nycz
12.00 – serwis informacyjny, sport,
           prognoza pogody
12.10 – ogłoszenia płatne
12.15 – Tematy tygodnia. Komentujemy naj-
ważniejsze tematy ostatnich dni - rozmowy 
Marka Nycza z zaproszonymi dziennikarzami

Od 13.00 do 17.00 Radio AM
Od 17.00 do 18.00 – powtórka audycji 
z godziny 8.00.
Od 18.00 do 21.00 – Radio AM
Od 21.00 do 22.00 – powtórka audycji z go-
dziny 8.00. Od 22.00 do 8.00 – Radio AM

Sobota
Podsumowanie tygodnia. 
Godzinne audycje o 8.00, 12.00, 17.00 
i 21.00. Pomiędzy audycjami gra Radio AM. 

Niedziela
W niedzielę audycja niezmienna 
od 13 lat – Koncert Życzeń. 
Godzinne audycje o 8.00, 12.00, 17.00 i 21.00. 
Prowadzi Robert Fraś.
 
Słuchajcie nas na falach średnich 1584 kHz 

oraz w Internecie na stronie 
www.nowiny.andrychow.eu

Telefon do studia Radia Andrychów: 33 875 23 13, e-mail: radio@andrychow.eu
Telefon w sprawie ogłoszeń płatnych i reklam: 668 353 879

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

Czekamy na wasze wiadomości, zdjęcia, filmiki i komentarze 
dotyczące tego, co Wy widzicie w okolicy!
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Dla dziewięćdziesięcioletniej pani Olgi 
Żbik, ten dom na zawsze będzie nosił nr 58. 
Tu mieszkała; z ojcem – Michałem Sztuką, 
matką Marią i bratem Władysławem. To 
wspomnienie należy do niej. My możemy 
tylko okazać wdzięczność, że pozwoliła 
nam być jego uczestnikami.
Michał Sztuka wynajmował niski, partero-
wy domek od Arnolda Weinsafta. Domek 
był częścią całego kompleksu budynków 
obejmującego i Rynek, i plac Mickiewicza. 
Reprezentacyjną kamienicę (dziś Rynek 3) 
zamieszkiwała rodzina Arnolda Weinsafta. 
Patrząc od strony pl. Mickiewicza, prosto-
padle przylegał do niej piętrowy budynek 
z drewnianym balkonem. Vis a’vis niego 
ciągnęły się komórki, do których przylegał 
domek wynajmowany przez pana Sztukę. 
W układ tych domów i komórek wykorzy-
stywanych do przechowywania różnych 

rzeczy, wpisywało się wewnętrzne po-
dwórko, na które wchodziło się przez jed-
ną z dwóch bram, albo od pl. Mickiewicza, 
albo od Rynku. Bramy zamykało się na noc.
-Pan Weinsaft te mieszkania wynajmował. 
Myśmy byli tam jedynymi najemcami -  ka-
tolikami – wspomina pani Olga. W tym 
piętrowym domu od pl. Mickiewicza, który 
został już zburzony, mieszkał taki biedny 
Żyd. Miał chyba czwórkę dzieci. Lokatorem 
był też rabin. Jego nie zapamiętałam tak 
dobrze, jak jego dwie córki, które strasznie 
się wadziły. Jedna wlazła do jednego okna, 
druga do drugiego i raz po polsku, raz po 
żydowsku kłóciły się na całe podwórko. 
A myśmy mieli cyrk! To podwórko było 
wspólnym placem zabaw dzieci polskich 
i żydowskich. Porozumiewaliśmy się w ję-
zyku polskim, bo był on w powszechnym 
użyciu. Do dziś żałuję, że nie nauczyłam się 

pisać w ich języku. Miałam okazję, bo towa-
rzyszyłam im przy nauce.  
Do szkoły też chodziłam z dziećmi żydow-
skimi. Lekcje zaczynały się o ósmej pacie-
rzem i kończyły się pacierzem. Nikt nie 
przychodził później. Nikt nie wychodził 
wcześniej. Tylko kiedy mieliśmy lekcję reli-
gii, to Izraelici wychodzili, bo swojej religii 
uczyli się w cheder.
Moją ukochaną przyjaciółką z dzieciństwa 
była Irena, młodsza córka pana Weinsa-
fta. Na tym podwórku spędzałyśmy razem 
czas. Razem grałyśmy w klasy, w kolory, ra-
zem bawiłyśmy się lalkami… 
Arnold Weinsaft na co dzień był urzędni-
kiem w fabryce braci Czeczowiczka, do tego 
prowadził w swoim domu małą hurtownię 
tkanin andrychowskich. Myśmy tam czę-
sto zaglądały, a on czasem dawał nam takie 
nieaktualne „kolekcje”. To był zestaw dość 

Ostatnie dni kamienicy przy Rynku 3
Są pieniądze, jest decyzja. Kamienica przy Rynku 3 zostanie zburzona. Zniknie z andrychowskiego krajobrazu wraz ze 
swoją historią. Ta powojenna jest nam dość dobrze znana. Tę przedwojenną poznaliśmy dzięki starym księgom oraz 
pani Oldze Żbik, którą związał z tym miejscem spory kawał życia oraz ludzie, z którymi łączyło ją uczucie miłości, 
przyjaźni i podziwu. Niech więc ona będzie naszym przewodnikiem.

Foto. A. Stuglik
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dużych kawałków szmatek i myśmy z Ireną 
szyły z tego stroje dla lalek. 
Irena była ciekawa naszych zwyczajów. 
Chodziła ze mną do kościoła na pasterkę, 
na cmentarz w dzień Wszystkich Świętych, 
bo tego Żydzi nie mieli w swoich trady-
cjach. Ja też byłam parę razy w ich bożnicy.
A jak przychodził piątek i zmierzchał 
dzień… 
Domki były przeważnie niskie i przez 
szparki w niedosuniętych firankach pod-
glądaliśmy jak w żydowskich domach za-
palają świeczniki, nakrywają stoły białym 
obrusem, błogosławią pokarmy... To zna-
czyło, że zaczyna się szabat. To nie tylko 
było ciekawe tak się przyglądać, ale to się 
czuło, nawet przez tę szybę, że dla Żydów 
zaczyna się święty czas. Czas oderwania się 
od trosk doczesnych i czas skupienia się na 
byciu razem! Podobało mi się, gdy osoba za-
palająca świece, rozpościerała ręce nad pło-
mieniami, czasem udało mi się zobaczyć na 
jej twarzy piękne skupienie. Irena wytłu-
maczyła mi kiedyś, że  poprzez ruchy rąk 
nad świecą, przyjmuje się świętość szabatu.
Kiedyś, ktoś nas przyuważył przy tym pod-
glądaniu i zwrócił uwagę mojemu tacie. 
Tata nas wezwał i powiedział: - Pamiętajcie, 
wy podglądacie ich, oni podglądają was. 
I uczył nas, że jeden z drugiego nie może 
drwić, jeden drugiego nie może poniżać, 
jeden drugim nie może gardzić.   
Jako dziecko do takich wniosków nie do-
chodziłam, ale teraz wydaje mi się, że od 
Żydów moglibyśmy się uczyć szacunku: do 
rodziców, rodziny i świąt. Tam rodzic – to 
był rodzic! Kuzyni, kuzynki – jak bracia 
i siostry. I świętowało się też autentycznie; 
nie było mowy o pracy.
Irena miała starszą siostrę, Stellę. Gdy we-
zwano społeczność żydowską do osadnic-
twa w Palestynie i przysyłania tam choćby 
po jednym członku rodziny, w imieniu ro-
dziny Weinsaftów została „oddelegowana” 
Stella. 
Zanim Stella opuściła dom i Andrychów, 
chodziła od sąsiada do sąsiada i się żegna-
ła. Pamiętam, że bawiłam się  wtedy na 
podwórku. Pobiegłam do taty z nowiną: 
- Tato! Tato! Pani Stella się żegna, bo wyjeż-
dża do Palestyny! To był 1934 lub 1935 rok.
Irena i Stella miały też brata. Mówiliśmy do 
niego – Janek. Jacob został ciężko ranny 
podczas bombardowania na początku woj-
ny i wkrótce zmarł, chyba we Lwowie. 
Czy pamiętam Arnolda Weinsafta? Oczy-
wiście! To był bardzo elegancki pan. Był 
obywatelem Andrychowa! I Polacy, i Żydzi 
się z nim liczyli. Pełnił wiele ważnych funk-

cji. Przewodniczył Gminie Żydowskiej. 
Pamiętam go z działalności w Komitecie 
Rodzicielskim (choć nie wiem, czy tak się to 
wtedy nazywało). 
A było tak... 
Zbliżała się gwiazdka. Zawsze wtedy coś 
wymyślali dla biednych dzieci. 
Na korytarzu szkolnym znajdował się wie-
szak; na nim wisiały nasze płaszcze, pod 
nimi stały poukładane buty. Przyszli raz 
panowie z tego Komitetu, wśród nich pan 
Weinsaft, powybierali kilka par butów, we-
szli do klasy z pytaniem: 
- Czyje to buty? 
- Moje – zgłosił się jeden.
- A te czyje?
- Moje – zgłosił się drugi.
- Masz inne buty?
- Nie mam.
-A ty masz?
-Nie mam.
- Jutro macie się zgłosić do pana Szlagora 
na miarę.
I tak najbiedniejsi dostawali buty na 
gwiazdkę. Musieli tylko zajść do zakładu 
szewskiego pana Szlagora.  
Zaś pani Weinsaftowa była typową panią 
domu. Zajmowała się dziećmi i domem. 
Do pomocy miała służącą, taką Gabrysię 
z Wieprza. Całe lata tam służyła. Dom We-
insaftów był urządzony dość skromnie. Nic 
nadzwyczajnego.  
Miałam trzynaście lat, gdy historia i nie-
dobrzy ludzie nie pozwolili mi się już bawić 
z Ireną. Weinsaftowie opuścili dom przy 
Rynku 58. Przeniesiono ich do getta na 
Szewską.
  Na spotkanie z Ireną, przyjaciół-
ką z dzieciństwa, czekałam 68 lat. W 2008 
roku, przed Karczmą na Kocierzu siedziała 
starsza kobieta:
– Irena… toś ty? – zapytałam. 
- Olga… toś ty? – zapytała ona.
To byłyśmy my, przyjaciółki z podwórka 
przy Rynku 58.
Zostańmy w tym miejscu, przed karczmą 
na Kocierzu, wracając do czasów, gdy Zwią-
zek Sportowy Makabi uruchomił tu stację 
narciarską. Stella, siostra Ireny musiała 
tu bywać, wszak należała do grona najlep-
szych narciarek w Makabi. W ogóle miała 
charakter aktywistki. Zanim wyjechała do 
Palestyny, w Andrychowie udzielała się 
na niwie sportowej, ideowej  (w Związku 
Młodzieży Hebrajskiej Akiba) i kulturalnej. 
Razem z Ireną były „gwiazdami” sceny te-
atralnej przy Legionów 17. 
Obie siostry chyba wyssały tę aktywność 
z mlekiem matki. Trudno się zgodzić z pa-

nią Olgą, że żona Arnolda Weisafta była 
typową panią domu. Żona Arnolda -  Re-
gina Feliks była andrychowianką z urodze-
nia, a z przekonania – aktywistką ruchu 
kobiecego działającego na rzecz ubogich, 
głodnych, chorych. Z myślą o nich założy-, chorych. Z myślą o nich założy-
ła w Andrychowie Stowarzyszenie Kobiet 
Żydowskich „Union”. Była inspiratorką 
wielu przedsięwzięć charytatywnych. Ona 
też powoływała do życia teatr przy Legio-
nów 17. Choć Arnold Weinsaft nie był, jak 
Regina, rodowitym andrychowianinem, 
bo urodził się w Grzymałowie (w 1885 r.) 
to nie można mu odmówić zaangażowania 
w życie lokalnej społeczności.
W 1925 roku został wybrany na przewod-
niczącego gminy żydowskiej i pełnił tę 
funkcję do 1940 roku (z przerwą w latach 
1937 – 39). Natomiast w październiku 
1926 roku zdobył mandat radnego w an-
drychowskiej Radzie Miejskiej. 
W sierpniu 1933 roku Rada Miejska odpo-
wiedziała pozytywnie na prośbę Arnolda 
Weinsafta i przyznała mu oraz jego rodzi-
nie prawo przynależności do gminy Andry-
chów. 
 Kamienica przy Rynku 3 jest 
rodzinnym domem Reginy Weinsaft. Jej 
rodzice pochowani są w Andrychowie. Ju-
liusz Felix zmarł w 1906 roku, Sali Felix 
w 1912. Reginę i jej męża Arnolda Weinsa-
fta znaleźliśmy na liście ofiar Holocaustu.  
Ich córka Stella do ostatnich dni swojego 
życia podtrzymywała więź z kilkoma oca-
lałymi andrychowskimi Żydami. Na ile 
mogła, z dalekiego Izraela opiekowała się 
tutejszym kirkutem.

…niniejszy fragment pochodzi z książ-
ki Jadwigi Janus „Andrychów. Sceny 
z życia miasta”.
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5 marca Andrychów, ul. Beskidzka, godz. 7:50. 
Kierujący samochodem marki Škoda Roomster 
nie zachował właściwej odległości pomiędzy 
pojazdami i najechał na tył samochodu marki 
Smart. W wyniku zdarzenia ucierpiało 8 - let-
nie dziecko (pasażer Smarta), które zostało 
przewiezione do Szpitala w Oświęcimiu. Aktu-
alnie dziecko czuje się dobrze.
Chocznia, ul. T. Kościuszki, godz. 21:15 Sa-
mochód marki Mercedes potrącił sarnę, która 
wbiegła na jezdnię. Samochód został trwale 
uszkodzony, a zwierzę uciekło.
Wadowice: Policjanci zlikwidowali punkt na 
terenie Wadowic, gdzie był prowadzony niele-
galny biznes hazardowy. W ręce wadowickich 
policjantów i funkcjonariuszy Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej w Krakowie trafiły 3 niele-
galne automaty.
W piątek, 2 marca, funkcjonariusze z Ogniwa 
Patrolowo – Interwencyjnego KPP w Wado-
wicach ujawnili nielegalnie prosperujący lokal 
z automatami do gier hazardowych. Munduro-
wi w trakcie pełnienia nocnej służby, zauważyli 
uchylone drzwi do kontenera mieszczącego się 
na terenie miasta. W pomieszczeniu nie było 
żadnych osób, ale znajdowały się tam trzy dzia-
łające maszyny do gier hazardowych, które zo-
stały zabezpieczone.
Zarówno właścicielowi „jednorękich bandy-
tów” jak również osobie, która wynajęła lokal, 
grozi wysoka grzywna oraz kara pozbawienia 
wolności do lat 3. Jak widać, surowe kary nie 
powstrzymują osób do prowadzenia tego ro-
dzaju nielegalnego procederu.

13 marca  Andrychów, ul. 1 Maja, godz. 10:15. 
Nieustalony rowerzysta nie ustąpił pierw-
szeństwa samochodowi marki Peugeot Boxer. 
W konsekwencji wjechał w bok auta. Po zda-
rzeniu mężczyzna uderzył rękami w przednią 
szybę pojazdu, trwale ją uszkadzając. Kolejno 
sprawca wsiadł na rower i odjechał z miejsca 
zdarzenia. Trwają czynności wyjaśniające.

14 marca - zdarzenia w Andrychowie i Kętach.
Andrychów, ul. Traugutta, godz. 12:45. Kie-
rujący samochodem marki Audi nie ustąpił 
pierwszeństwa. W konsekwencji zderzył się 
z prawidło jadącym Volkswagenem. Sprawca 
został ukarany mandatem. Gmina Kęty: Po-
licjanci zatrzymali agresora i postawili zarzut 
uszkodzenia ciała. 14 marca 2018 r. policjanci 
z Komisariatu Policji w Kętach zatrzymali 28 
– letniego mieszkańca Gminy Kęty, podejrza-
nego o uszkodzenie ciała konkubiny.  Tuż po 
godzinie 19.00 do Komisariatu Policji w Kę-
tach przyszła 25 – letnia mieszkanka powiatu 
bielskiego, która powiadomiła, że przebywając 
u swojego 28 – letniego konkubenta została 
przez niego pobita. Pokrzywdzona była posi-
niaczona i posiadała obdukcję lekarską, świad-

czącą o doznanych obrażeniach ciała. Policjan-
ci, po ustaleniu szczegółów zdarzenia, udali się 
do miejsca zamieszkania podejrzanego, a na-
stępnie dokonali jego zatrzymania. Mężczyzna 
trafił do komisariatu Policji w Kętach, gdzie na 
podstawie zebranych dowodów przedstawiono 
mu zarzut uszkodzenia ciała partnerki. Za po-
pełnione przestępstwo grozi kara do 5 lat po-
zbawienia wolności.

Andrychów, ul. Krakowska. Kierująca samo-
chodem marki Mazda, 35-letnia kobieta, po-
trąciła znajdującego się na pasach chłopca. 
12-latek prawidłowo przechodził przez jezdnię. 
Kobieta została ukarana mandatem. Dziecko 
trafiło do szpitala.
Kęty: Śledczy bezwzględni dla sprawców prze-
mocy domowej Policyjny dozór, zakaz zbliżania 
się oraz nakaz natychmiastowego opuszczenia 
mieszkania, taką decyzję podjął prokurator 
na podstawie dowodów zebranych przez poli-
cjantów, wobec 34 – letniego mieszkańca Kęt 
podejrzanego o znęcanie nad matką. W dniu 
13 marca 2018 r. wieczorem, policjanci z Komi-
sariatu Policji w Kętach zostali zaalarmowani 
przez 62 – letnią mieszkankę jednego z kęckich 
osiedli o awanturze domowej, którą wszczął 
jej nietrzeźwy syn. Policjanci natychmiast po-
jechali pod wskazany adres. Przestraszoną 
kobietę zastali na schodach, gdyż wybiegła 
z mieszkania w obawie przed synem, który 
groził jej nożem. Następnie funkcjonariusze, 
zachowując względy bezpieczeństwa, weszli do 
mieszkania, gdzie obezwładnili i zatrzymali 34 
– latka. Mężczyzna trafił do policyjnego aresz-
tu. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało – 
2,73 promile alkoholu. W kilkanaście godzin 
policjanci zebrali dowody świadczące o tym, że 
podejrzany przez dłuższy czas znęcał się fizycz-
nie i psychicznie nad matką. W dniu 15 marca 
br. 34 – latek został doprowadzony przed obli-
cze prokuratora, który zastosował wobec niego 
środki zapobiegawcze w postaci: nakazu opusz-
czenia miejsca zamieszkania, zakazu zbliżania 
się do matki oraz policyjnego dozoru. Za po-
pełnione przestępstwo grozi kara pozbawienia 
wolności do lat 5.
Kęty: Kierowca z zakazem. W dniu 15 marca 
2018 jeden z patroli Wydziału Ruchu Drogo-
wego oświęcimskiej komendy Policji, pilnował 
bezpieczeństwa na terenie Kęt. O godzinie 
18.00 na ulicy Sienkiewicza funkcjonariusze 
zatrzymali do kontroli drogowej samochód 
marki VW Vento, którym kierował 40 – letni 
mieszkaniec Kęt.  Podczas czynności okazało 
się, że posiada zakaz kierowania pojazdami.

Pseudograficiarze zatrzymani.
W marcu policjanci z Ogniwa Patrolowo – In-
terwencyjnego Komendy Powiatowej Policji 
w Wadowicach, podczas pełnienia nocnej 

służby, zatrzymali na gorącym uczynku pseu-
dograficiarzy, którzy oszpecili ścianę jednego 
z budynków.
Mundurowi, w trakcie patrolowania miejsco-
wości Chocznia, zauważyli dwóch zamaskowa-
nych mężczyzn, którzy malowali sprayem ele-
wację budynku, nanosząc na ścianę czerwoną 
farbą, pojedyncze litery - informuje Agnieszka 
Petek, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Wadowicach. Pokrzywdzony stra-
ty wycenił na kwotę około 660 zł, a młodzi 
mężczyźni trafili w ręce wadowickich stróżów 
prawa.   21 - latkowi i jego o rok starszemu 
kompanowi przedstawiono zarzut uszkodze-
nia mienia, do którego obaj się przyznali. Obaj 
sprawcy są mieszkańcami   powiatu wadowic-
kiego, odpowiedzą przed Sądem za naruszenie 
art. 288 Kodeksu Karnego, który to czyn zagro-
żony jest karą pozbawienia wolności do lat 5.

15-latek z Andrychowa spowodował straty na 
ponad 14 tysięcy złotych.
Początkiem stycznia 2018 roku Komisariat 
Policji w Andrychowie został powiadomio-
ny o uszkodzeniu mienia, do którego doszło 
w noc sylwestrową na terenie miasta. Z treści 
zawiadomienia wynikało, że została zniszczo-
na świąteczna iluminacja świetlna na szkodę 
Urzędu Miejskiego w Andrychowie oraz banery 
reklamowe o łącznej wartości ponad 14 tysięcy 
złotych.
Zgłoszenie zostało potraktowane priorytetowo 
i do jego rozwiązania zaangażowani zostali kry-
minalni andrychowskiego wydziału. - Pracują-
cy nad sprawą policjanci ustalili i zatrzymali 
sprawcę. Okazał się nim być 15-letni mieszka-
niec Andrychowa – informuje nas Agnieszka 
Petek, rzecznik prasowy KPP w Wadowicach. 
Powyższe ustalenia znalazły potwierdzenie 
w materiale dowodowym zgromadzonym w ra-
mach toczącego się postępowania. Nieletni zo-
stał przesłuchany w charakterze nieletniego 
sprawcy czynu zabronionego, przyznał się do 
wszystkiego i złożył na tę okoliczność wyja-
śnienia. Sprawa została skierowana do Sądu 
Rodzinnego i Nieletnich celem podjęcia decy-
zji co do ewentualnego zastosowania środków 
przewidzianych w Ustawie o postępowaniu 
w sprawach nieletnich. Zdarzenie zostało zare-
jestrowane przez andrychowskie kamery mo-
nitoringu. Działający od kilkunastu lat monito-
ring wizyjny w Andrychowie, stał się istotnym 
narzędziem wspomagającym działalność służb 
Policji i Straży Miejskiej. Wypadki i kolizje, 
kradzieże oraz wykroczenia często są rejestro-
wane. Monitoring stanowi dla służb poważne 
wsparcie, bo dostarcza informacji wizualnych 
i niezbędnych dowodów w prowadzonych po-
stępowaniach.

KRONIKA POLICYJNA
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Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa fotografii Andrychowa  
autorstwa Alojzego Stuglika. Patronat Honorowy nad wydarzeniem 
objął Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak. Spotkanie połączone  
z promocją książki „Andrychów. Sceny z życia miasta”.

Wstęp wolny za okazaniem 
zaproszenia*
*Rezerwacje i bezpłatne 
zaproszenia do odbioru:  
w Miejskim Domu Kultury  
w Andrychowie, ul. Szewska 7 
(tel.: 33 875 31 05, 512 442 
918, 530 474 008), w Butiku 
Artystycznym Rynek Sztuki 
oraz w redakcji Nowin 
Andrychowskich  
i Radia Andrychów. 

Biorę do ręki książkę, a właściwie dwie, bo „Sceny z życia mia-
sta” rozgrywają się w 2 tomach.
Wszystko zaczyna się już od okładek. Elegancka, szlachetna, 
dizajnerska czarno-biała grafika – autorstwa Natalii Klęczar, 
andrychowianki – to nie tylko ciekawy zamysł artystyczny 
(przypomina przecież kreskę van Gogha!), ale też przemy-
ślany przekaz. Gdy rozkładam obydwie książki, rozpoznaję 
widok najważniejszej ulicy Andrychowa, ulicy Kościelnej – 
obecnie Legionów.
To tu, w sercu Andrychowa, skupia się przecież specyfika, 
swoiste „genius loci” Naszego Miasta, w którym przez ponad 
sto lat XIX i XX wieku współistniały, zgodnie je budując i roz-
wijając, dwa narody, dwie kultury, dwie religie.
Jedna okładka – to perspektywa tej części ulicy, która prowa-
dzi do kościoła św. Macieja – okazale zamykającego (otwie-
rającego) ulicę; druga – przedstawia ten jej fragment, przy 
którym stała andrychowska synagoga…
A potem, gdy zaczynamy czytać, jest jeszcze ciekawiej.
Bo razem z Autorką wędrujemy po najstarszych i najważniej-
szych ulicach Andrychowa, oglądając domy, kamienice i wille. 
Poznajemy ich mieszkańców, fascynujące życiorysy, rodzinne 
historie, szczęśliwe i dramatyczne wydarzenia w ich życiu,  
a więc także w historii Miasta.
Autorka opowiada te historie z właściwą sobie swadą i eru-
dycją, stylem i piękną polszczyzną zabiera nas do TAMTEGO 
Andrychowa.
Widzimy, że wykonała ogromną pracę dokumentacyjną: 
świadczą o tym m.in. zaprezentowane protokoły kolejnych 
rad miejskich, dotychczasowe andrychoviana, fotografie, do-
kumenty, archiwalia, relacje żyjących świadków itd.
To wzbudza szacunek dla ogromu pracy a także – zaufanie, co 
do rzetelności i historycznej prawdy.
A równocześnie czyta się te rozdziały (poszczególne „Ulice…”) 
z niezwykłą emocją: znamy przecież te ulice, te domy, te miej-
sca, codziennie przechodzimy obok nich, wchodzimy do środ-
ka budynków, spacerujemy ulicami i placami, ale najczęściej 
– co tu dużo mówić – z pośpiechem, bez uwagi, bez-namiętnie.
I dopiero w trakcie czytania, z łatwością rozpoznając dzisiej-
sze miejsca, dowiadujemy się, jak fascynujący żyli tu ludzie, 
nasi przodkowie i przodkowie naszych rodzin. Uzmysławia-
my sobie, że przecież też w tych i tamtych miejscach byliśmy 
wielokrotnie i że byli tam na pewno nasi dziadkowie i rodzi-
ce. A o wielu postaciach i wydarzeniach, o których opowiada 
książka, słyszeliśmy w rozmowach z naszymi bliskimi; sami 
także przywołujemy, z własnego dzieciństwa i młodości, fak-
ty, osoby, sytuacje…
Podróż do własnej i mojej rodziny – przeszłości, do przeszłości 
MOJEGO MIASTA – to przeżycie bezcenne i wzruszające.
   Dziękuję, Jadziu, za to, że zatrzymałaś czas… Także –  
w imieniu andrychowian…

Anna Rychter – andrychowianka…

Kiedyś zatrzymam czas…
Mam tak samo jak ty
Miasto moje a w nim

Najpiękniejszy mój świat 
Najpiękniejsze dni

Zostawiłem tam kolorowe sny

Kiedyś zatrzymam czas…

„Andrychów. Sceny z życia miasta”
– spotkanie z Jadwigą Janus

24 października 1767 roku 
król Stanisław August Ponia-
towski, na prośbę właściciela 
dóbr andrychowskich – kasz-
telana bieckiego Stanisława 
Ankwicza, zezwolił na zało-
żenie miasta w tychże  do-
brach.  Andrychów uczcił 
250-lecie tego wydarzenia 
doniosłym koncertem oraz 
oratorium skomponowanym 
specjalnie na tę cześć. 
Królewskie postanowienia 
należało wcielić w życie. Sta-
ło się to 8 maja 1768 roku. 
Wtedy to Stanisław Ankwicz 
wydał dokument, w którym 
określił zasady funkcjonowania nowo po-
wstałego miasta Andrychów; wyznaczył 
jego granice, ustanowił „urząd radziecki 
i burmistrzowski”, określił szczegółowo pra-
wa mieszczan. 
Promocja książki „Andrychów. Sceny z życia 
miasta” oraz spotkanie z jej autorką – Ja-
dwigą Janus jest formą upamiętnienia tego 
ważnego wydarzenia, które miało miej-
sce 250 lat temu.

6.04 (piątek) godz.18.00 Miejski Dom Kultury w Andrychowie
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KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY KWIECIEŃ/MAJ

MDK W ANDRYCHOWIE
Tel.: 33 875 31 05, 512 442 918, 

530 474 008 
 mdk@kultura.andrychow.eu

13.04 (piątek) godz. 18.00 – 20.30 
Kubański piątek w MDK
Warsztaty taneczne Latino w rytmach Salsa 
Solo, Cha-Cha, Zumba.
Instruktorzy: Joanna Sieja, Grupa Salsa, 
Zumba ART GO
Organizatorzy: CKiW w Andrychowie, 
Agencja Artystyczna J. Sieja , 
ART GO A. Harat.
Cena: 20 zł/dorośli, 5 zł/dzieci do lat 13 
(pod opieką dorosłych).

16.04 (poniedziałek) godz. 18.00
Andrychowski Wagabunda: Krzysztof 
Nowakowski
„Jazda psim zaprzęgiem to jeden z najlep-
szych sposobów obcowania z dziką przyro-
dą. Konkurować z nią może jedynie człowiek 
poruszający się pieszo, czy na nartach. Czuje 
on śnieg, lód, skałę, swoimi stopami. Jednak 
mamy nad nim przewagę, my mamy swoje 
stopy i cztery łapy każdego z psów, mamy 
swoją parę oczu i tyle par oczu jeszcze, ile 
w naszym zaprzęgu biegnie psów, tak samo 
mamy swój nos i wiele nosów psich. Jeste-
śmy człowiekiem i psami zarazem. Jedno-
ścią, stadem, w którym każdy jest niezbędny. 
To bardzo pierwotne uczucie. Kiedy jeden  
z psów zobaczy renifera, czy ptaka, zobaczy 
go całe stado, także my. To właśnie stanowi 
magię psiego zaprzęgu”.

Krzysztof Nowakowski – sportowiec, maszer, 
adventurer, od niemal siedemnastu lat podró-
żuje przez życie psim zaprzęgiem. Organizuje 
wyprawy w rejony polarne i startuje w najdłuż-
szych wyścigach psich zaprzęgów w Europie. 

Cena biletu: 10 zł. Bilety do nabycia 
w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie 
ul. Szewska 7, tel.: 33 875 31 05, 
512 442 918, 530 474 008. 

20.04 (piątek) godz. 19.00 
Koncert wiosenny w wykonaniu Orkie-
stry Symfonicznej Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II st. w Wadowicach

W programie utwory znane i lubiane od „hi-
tów” muzyki klasycznej do przebojów mu-
zyki filmowej.
Orkiestra w Wadowicach istnieje od 2005 roku, 
a jej dyrygentem jest Piotr Kiełbiński. Wystę-
powała m.in. w: Katowicach, Bielsku-Białej, 
Bytomiu, Oświęcimiu, Gorlicach, Szczawnicy 
i Bojnicach. Jej niezwykle aktywna działal-
ność artystyczna jest znaczącym elementem 
życia kulturalnego Wadowic oraz okolicz-
nych miejscowości. www.psmwadowice.pl 
Wstęp wolny. Bezpłatne zaproszenia 
do odbioru w Miejskim Domu Kultury,  
ul. Szewska 7, tel.: 33 875 31 05, 512 442 
918, 530 474 008.

21.04 (sobota) godz. 15.00
Festiwal Zaczarowanej Piosenki
Organizator: Przedszkole Nr 3 w Andrycho-
wie. Współorganizator: CKiW w Andrychowie.

8.05 (wtorek) godz. 17.00 – 22.00
„Nie liczę godzin i lat...” – wieczorek ta-
neczny dla seniorów... i nie tylko
W majowy wieczór zapraszamy wszystkich 
na tańce przy budzącej wspomnienia mu-
zyce, pogaduszki przy ciepłej, aromatycznej 
herbacie oraz gorący poczęstunek.
Cena biletu: 25 zł/os. Zapisy i sprzedaż bile-
tów: MDK w Andrychowie, ul. Szewska 7, tel.: 
33 875 31 05, 512 442 918, 530 474 008.

10.05 (czwartek) godz. 18.00
Idea zrównoważonego rozwoju – 
SMART CITY. Studium przypadku.

Wykład otwarty Stowarzyszenia Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Andrychowie.
Spotkanie poprowadzi mgr Tomasz Żak.
Wstęp wolny. 
 
20.05 (niedziela), godz. 16.00
Kabaret Ani Mru Mru – Ostatnie takie 
trio
„Ostatnie takie trio” to program kabareto-
wy, w którym kabaret Ani Mru-Mru mierzy 
się z odwiecznym pytaniem... Jak to?Jak to 
powiedzieć? Jak to działa? Jak to możliwe? 
Jak to było?
Przez ponad 100 minut (o ile publicz-
ność czegoś nie doliczy), artyści w sobie 
tylko znany sposób unikają odpowiedzi 
na wszystkie z tych pytań, jednocześnie 
bawiąc do łez widzów w każdym wieku. 
Wisienką na tym zabawnym torcie są kre-
acje aktorskie Waldemara Wilkołka, który 
powoli wyrasta na drugiego wicelidera tej 
trupy. Tytuł programu, pozornie zwiastują-
cy zakończenie kariery, jest jedynie zapo-
wiedzią powiększenia składu o grupę bra-
zylijskich tancerek, prestidigitatora i kilku 
czołowych piłkarzy. „Ostatnie takie trio” to 
coś czego na pewno nie wolno przegapić… 
Ceny biletów: 55 zł (sala widowiskowa), 
45 zł (balkon). Sprzedaż biletów: MDK  
w Andrychowie, ul. Szewska 7, tel.: 33 
875 31 05, 512 442 918, 530 474 008. 
Bilety online: www.kultura.andrychow.
eu, www.biletynakabarety.pl, 
www.kupbilecik.pl 
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    * Ulga przysługuje emerytom, rencistom, studentom i uczniom po okazaniu ważnej legitymacji.
  ** Ulga przysługuje dzieciom do lat 15.  

Bilety dostępne osobiście w kasie MDK w Andrychowie, ul. Szewska 7, 
tel. 33 875 31 05, 512 442 918, 530 474 008 oraz online: www.kultura.andrychow.eu.



SEANS DATA/CYKL/GODZINA
CENY  

BILETÓW

„BEZLITOSNY”
Thriller; reżyseria: Byun Sung-Hyun;  
produkcja: Korea  Południowa 2017; 117 min.

 6.04 (piątek – WEEKENDOWE PREMIERY) godz. 20.00 10 zł – normalny
8 zł – ulgowy*
W Tanią Środę  
wszystkie bilety 8 zł

11.04 (środa – TANIA ŚRODA) godz. 18.00

25.04 (środa – TANIA ŚRODA) godz. 18.00

„PĘTLA”
Thriller, sci-fi; reżyseria:  Ho Sun-Ho;  
produkcja: Korea Południowa 2017; 90 min.

13.04 (piątek – WEEKENDOWE PREMIERY) godz. 18.00 10 zł – normalny
8 zł – ulgowy*
W Tanią Środę  
wszystkie bilety 8 zł

18.04 (środa – TANIA ŚRODA) godz. 18.00

27.04 (piątek – WEEKENDOWE PREMIERY) godz. 18.00

„NIEWIDZIALNY CHŁOPIEC”
Familijny, fantasy; reżyseria: Gabrielle Salvatores; 
produkcja: Włochy 2014; 100 min.

15.04 (niedziela – MAMA, TATA I JA) godz. 15.00
10 zł – dorośli
5 zł – dzieci**

22.04 (niedziela – MAMA, TATA I JA) godz. 15.00

Całe jego życie podporządkowało się właśnie temu. Jak mówi artysta „Żyję po to, 
aby śpiewać”. 
Jego popularność wyznaczają tysiące kilometrów przebytych tras koncertowych w Europie  
i na świecie oraz wielka liczba nagród i wyróżnień. W swojej karierze śpiewał i nagrywał płyty 

z różnorodną muzyką od popu po-
przez rhythm&bluesa, swing, soul, jazz, 
rock and rolla, country, tango, kolędy, 
piosenki i pieśni religijne aż po dance, 
folk, funky, reggae, muzykę cygańską  
i biesiadną. Barytonowy głos Krzyszto-
fa Krawczyka znamy już od ponad 50 
lat. Mało kto wie, że Krzysztof Krawczyk 
sam nauczył się grać na gitarze. Mu-
zyk zadebiutował w założonym wraz  
z kolegami w czasach licealnych zespo-
le Trubadurzy. 
26 maja o godz. 18.00 w Miejskim 
Domu Kultury w Andrychowie, Krzysz-
tof Krawczyk zaprezentuje swoje naj-
większe przeboje. 
Ceny biletów: 60 zł (sala widowiskowa, 
rząd 1 – 9), 50 zł (sala widowiskowa, 
rząd 10 – 18, balkon). Sprzedaż bile-
tów: MDK w Andrychowie, ul. Szewska 
7, tel.: 33 875 31 05, 512 442 918, 530 
474 008. Bilety online: www.kultura.
andrychow.eu, www.kupbilecik.pl

24 kwietnia (wtorek) godz. 9.00 
Wiejski Dom Kultury w Targanicach

Centrum Kultury i Wypoczynku w An-
drychowie serdecznie zaprasza do 
udziału w VIII Gminnym Turnieju 
Szachowym dla dzieci i młodzieży 
SZACH! MAT! Turniej odbędzie się  
w Wiejskim Domu Kultury w Targanicach 
24 kwietnia o godz. 9:00.
W Turnieju mogą uczestniczyć dzieci ze 
szkół podstawowych i młodzież w wieku 
gimnazjalnym z gminy Andrychów. 
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie 
zgłoszenia do 18 kwietnia 2018 r.
Regulamin i Kartę zgłoszenia można po-
brać na stronie internetowej www.kultura.
andrychow.eu/pikon

Mam to szczęście wozić ze sobą 
niedosyt śpiewania ludziom

fot. archiwum artysty
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Wiejski Dom Kultury w Sułkowicach-Łęgu 
Tel. 33 875 27 45

sulkowice@kultura.andrychow.eu 

14.04 (sobota) godz. 14.00  
Popołudnie z Domem Kultury
Prezentacja dorobku kulturalnego dzieci i młodzieży 
uczęszczającej na zajęcia stałe do WDK w Sułkowi-
cach-Łęgu w roku kulturalnym 2017/2018. Spotkaniu 
towarzyszy wystawa fotografii z wycieczek organi-
zowanych przez placówki wiejskie CKiW w ramach 
Akcji Ferie 2018 pod hasłem „Wszędzie dobrze, ale 
z nami najlepiej”. Wystawa czynna w godzinach 
otwarcia placówki do 30 kwietnia.

Wiejski Dom Kultury w Targanicach 
Tel. 33 875 12 25 

targanice@kultura.andrychow.eu

24.04 (wtorek) godz. 9.00
SZACH! MAT! VIII Gminny Turniej Szachowy 
dla dzieci i młodzieży
Zgłoszenia przyjmowane są do 18 kwietnia 2018 r. 
w Sekretariacie CKiW w Andrychowie, ul. Starowiej-
ska 22 b lub drogą elektroniczną na adres: targani-
ce@kultura.andrychow.eu. Regulamin i kartę zgło-
szenia można pobrać na stronie internetowej: www.
kultura.andrychow.eu/pikon. 
Patronat honorowy nad turniejem objął Burmistrz 
Andrychowa – Tomasz Żak, impreza organizowana 
jest z inicjatywy Sołtysa Targanic – Adama Kowalczy-
ka.

Wiejski Dom Kultury w Inwałdzie
Tel. 33 432 26 12 

inwald@kultura.andrychow.eu

10.04 (wtorek) 
„Struny, dźwięki, rytmy, pląsy”
Dzień muzyki i tańca w WDK Inwałd. Zapra-
szamy dzieci i młodzież. 
- godz. 13.00-14.30 – taniec współczesny dla młodzieży,
- godz. 16.30-18.00 – zajęcia ruchowe i taneczne dla dzieci,
- godz. 17.30-19.00 – spotkanie z gitarą dla młodzieży.

Świetlica CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie
Tel. 33 870 13 64

bolecina@kultura.andrychow.eu

27.04 (piątek) godz. 10.30
Raz, dwa, trzy… Tańcz i Ty
Warsztaty taneczne dla dzieci w wieku przedszkol-
nym z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca.

Program placówek 
wiejskich CKiW

CELE TURNIEJU: 
POPULARYZACJA 
SPORTU SZACHOWEGO 
W ANDRYCHOWIE, 
PROMOCJA MIASTA 
ANDRYCHÓW,  
WYMIANA DOŚWIAD-
CZEŃ SPORTOWYCH 
 
MIEJSCE I TERMIN: 
8 KWIETNIA 2018 ROKU 
- NIEDZIELA 
ROZPOCZĘCIE TURNIE-
JU - GODZ. 10.00 
OBOWIĄZKOWA OD-
PRAWA ZAWODNIKÓW: 
9.00 - 9.40 
MIEJSKI DOM KULTURY W ANDRYCHOWIE UL. SZEWSKA 7 
 
ZGŁOSZENIA: 
Zgłoszenia do turnieju do dnia 5 KWIETNIA 2018 r. prosimy przesyłać na 
adres e-mail: Robert_Slezak1@wp.pl 
telefonicznie - 602 484 597 lub na stronie www.chessarbiter.com/turnieje.
php (turnieje/kwiecień). 
Potwierdzenie zgłoszenia w dniu zawodów do godziny 9.40.  Przewidziane 
zakończenie turnieju 14:30 - 15.00. 
 
WPISOWE DO TURNIEJU: 20 ZŁ 
SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY: 
TURNIEJ INDYWIDUALNY - SYSTEM SZWAJCARSKI , 
7 RUNDOWY W GRUPACH WIEKOWYCH 
GRUPA A OPEN 
GRUPA B (DZIEWCZYNY I CHŁOPCY) - ROCZNIK 2002 I MŁODSI (DO LAT 
16) 
GRUPA C (DZIEWCZYNY I CHŁOPCY) - ROCZNIK 2008 I MŁODSI (DO LAT 
10) 
 
TEMPO GRY - 15 MINUT NA PARTIĘ DLA KAŻDEGO ZAWODNIKA 
 
NAGRODY: 
Grupa A Open - I miejsce - 300 zł, puchar 
Grupa A Open - II - VI miejsce - nagrody pieniężne 
Juniorzy do lat 18 - I miejsce - puchar, nagrody rzeczowe od I-VI miejsca 
Grupa B, C - I-III miejsce - puchar, dyplom 
Grupa B, C - nagrody rzeczowe od miejsca I-XII 
W grupie najmłodszej każdy otrzymuje medal oraz przewidziano nagrody dla 
najmłodszych uczestników. 
 
Szczegółowe informacje na plakacie i stronie internetowej www.ognisko.
andrychow.eu oraz http://www.chessarbiter.com/turnieje.php

W kwietniu Turniej Szachowy
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie zaprasza na VI OGÓLNOPOLSKI 
TURNIEJ SZACHOWY ”KRÓLEWSKA GRA I JA”. Impreza odbędzie się 8 kwietnia 
(niedziela) 2018r. w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie przy ul. Szewskiej 7.
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Na premierę publikacji (która miała miejsce 6 marca) do Muzeum 
im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach przybyło czterdzieści osób. 
- To dobry moment na tę publikację – stwierdziła dyrektor mu-
zeum dr Marta Tylza-Janosz. – Stanisław Królicki przyszedł na 
świat 125 lat temu, 10 lutego 1893 roku. Książka ukazuje się też 
w jubileuszowym roku 100-lecia Niepodległej Polski, co nadaje 
całemu przedsięwzięciu dodatkowy, podniosły nastrój – mówiła. 
Uroczysty charakter podkreślił moment, kiedy delegacje – jeszcze 
przed spotkaniem – złożyły kwiaty pod pomnikiem Stanisława 
Królickiego. W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele 
kęckiego koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Po-
litycznych, Grupy Operacyjnej im. 3 Kompanii Narodowej „Kęty”, 
a także reprezentanci władz miejskich – burmistrz gminy Kęty 
Krzysztof Jan Klęczar, jego zastępca Rafał Ficoń i przewodniczący 
Rady Miejskiej Marek Nycz. W uroczystości uczestniczyli również 
członkowie rodziny płk. Królickiego, przedstawiciele Towarzystwa 
Miłośników Kęt i Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego. Przyby-
łych na spotkanie gości powitała dyrektor placówki Marta Tylza-
-Janosz. Na początku autor publikacji „Pułkownik Stanisław Kró-
licki. Żołnierz czterech wojen” Andrzej Małysa przypomniał postać 
oficera i zdradził kulisy powstania książki. Stanisław Królicki został 
zapamiętany jako bohater Kampanii Wrześniowej (1939). Jednak 

do wojska zaciągnął się znacznie wcześniej, jako ochotnik wstąpił 
w szeregi I Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Słu-
żył w dywizjonie kawalerii Władysława Beliny Prażmowskiego. 
Po zakończeniu Wielkiej Wojny Królicki brał udział (w szeregach 
11 Pułku Ułanów) w walkach z Ukraińcami i bolszewicką Rosją. 
W odrodzonej Polsce wybrał karierę oficera. Tuż przed niemiecką 
inwazją objął dowództwo 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopol-
skich, stacjonującego w Biedrusku. W pierwszych dniach II Wojny 
Światowej dowodził nim w bitwie nad Bzurą (1939). 17 września, 
w największej batalii Kampanii Wrześniowej, został ranny. Zmarł 
jedenaście dni później w Twierdzy Modlińskiej. 
Przypominamy, publikację „Pułkownik Stanisław Królicki. Żoł-
nierz czterech wojen” można nabyć w muzealnym sklepiku (Rynek 
16) w cenie: 17 zł. Książka ukazała się przy wsparciu finansowym 
Gminy Kęty. 
Źródło: Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach.

Udana premiera książki o pułkowniku Królickim
Uroczystość składania wiązanek kwiatów pod pomnikiem Stani-
sława Królickiego, rozpoczęła spotkanie promocyjne książki An-
drzeja Małysy o zasłużonym dla Kęt oficerze.

Podczas zimowiska skauci przenieśli się do kraju kwitnącej wi-
śni, czyli… Japonii! Podczas profesjonalnych zajęć programo-
wych, przygotowanych przez Instruktorów Związku Harcerstwa 
Polskiego, uczestnicy poznali kulturę wschodu i wdrożyli się 
w panujący tam klimat. Uczyli się języka japońskiego i odkrywali 
tradycje Japonii. Wraz z legendarnymi Samurajami wzięli udział 
w warsztatach sztuk walki. Podczas zajęć artystycznych zuchy 
i harcerze wykonywali wachlarze, poznali tajniki japońskiej sztu-
ki origami i przygotowywali się do teatru cieni. Odbyła się także 
tradycyjna parada smoków! Główną atrakcją były doznania kuli-
narne – każdy uczestnik miał okazję  jeść przy pomocy pałeczek, 
a co najważniejsze, spróbować przygotowanego przez siebie 
sushi! Korzystając z pięknej, zimowej aury skauci spędzili czas 
na świeżym powietrzu, budując smoki ze śniegu, czy tworząc ja-
pońskie znaki.  Opiekę nad uczestnikami zimowiska sprawowała 
wykwalifikowana kadra Związku Harcerstwa Polskiego, która swoimi działaniami stwarza dzieciom niepowtarzalne warunki do rozwoju, 
kształtowania postaw i charakteru. 
Choć zimowisko trwało tylko pięć dni, zuchy i harcerze spędzili ten czas bardzo aktywnie. Zawarte przyjaźnie i przeżyte przygody na 
pewno na długo pozostaną w ich pamięci! 

Źródło: phm. Maja Pawińska

Harcerskie zimowisko w kraju kwitnącej wiśni
W dniach 16 – 20 lutego 2018 roku odbyło się Zimowisko 1 Andrychowskiego Szczepu Harcerskiego „Bądź gotów!” Hufca ZHP Andry-
chów. W zimowej formie wypoczynkowej wzięło udział prawie 50 zuchów, harcerzy i instruktorów. Uczestnicy spędzili czas w Harcer-
skim Ośrodku Wypoczynkowym w Wapienicy. Tam czekało na nich całe mnóstwo gier, zabaw i harcerskich aktywności.
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Obchodzone 22 lipca Święto Odrodzenia Pol-
ski uczczono w Andrychowie otwarciem Miej-
skiej Biblioteki Publicznej.  Zaakcentowano, 
że wśród nowo zaadaptowanych pomieszczeń 
znajdzie się też „czytelnia z telewizorem”.  In-
nymi formami świętowania były uroczyste se-
sje i wieczornice, a także wyjazdy na świątecz-
ny wypoczynek, które najczęściej organizowały 
zakłady pracy. 
W lipcu „Krakowska” donosiła o przygotowa-
niach do innych świąt: 100 rocznicy urodzin 
Lenina oraz 50. rocznicy Rewolucji Paździer-
nikowej. Jeśli informację wzbogacimy o re-
fleksję, to po pół wieku sami zauważymy, że są 
rewolucje, które po prostu nie mają prawa się 
udać. Kiedyś nie chodziło się w góry dla sportu, 
zdrowia i przyjemności, ale po to, by czcić imię 
bohaterów tych rewolucji. 
Trudno to sobie dziś wyobrazić, ale tak było… 
Prasa przypomniała nam, że pół wieku temu 
Andrychów był „gastronomiczną białą plamą”. 
Istniały trzy stołówki zakładowe. Nie było 
w zwyczaju wychodzenie z rodziną na obiad 
do restauracji, czy „jedzenie na mieście”.  A te-
raz? Kebab, pizza, Azja food, kotlety, pierogi… 
w każdym zakątku miasta lokale gastronomicz-
ne kuszą nas rozmaitymi rarytasami. Kontynu-
ujmy temat kulinarny i poczytajmy o „wilczych 
apetytach” dzieci przebywających na kolonii 
w Targanicach – Nowej Wsi. Dom Zdrowia, któ-
ry powstał przed wojną z inicjatywy Towarzy-
stwa Przeciwgruźliczego, po wojnie służył jako 
placówka kolonijna (a atrakcję kolonijnego ży-
cia stanowił… telewizor).  Po „Domu Zdrowia” 
zostało wspomnienie w „Krakowskiej”. 
Znaleźliśmy w niej też zdjęcie pana Józefa Py-
tla z ul. Traugutta i jego ogródka, którego uro-
dę próbował opisać dziennikarz. Pana Józefa 
już nie ma, a jedyny w swoim rodzaju ogródek 
cieszy oko do dziś. 
Na koniec ciekawostka. Czy wiedzą Państwo, że 
był pomysł, aby wzorem Krakowa i Andrychów 
miał swoje kwiaciarki? Po szczegóły odsyłamy 
do „Notatnika reportera”…
Miłej lektury!

Jadwiga Janus  

Przegląd prasy – lipiec 1967
Miesiące wakacyjne często uznawane są przez dziennikarzy za „sezon ogórkowy”, po prostu nie ma o czym pisać. Kie-
dyś chyba też tak było, bo lipcowe artykuły znalezione w „Gazecie Krakowskiej” przez pana Jana Brylskiego są zaledwie 
skromnymi tematycznie i objętościowo notatkami.  Ale i one pozwalają nam porównać Andrychów naszych czasów 
z tym sprzed pół wieku. Skoro w comiesięcznym przeglądzie prasy dotarliśmy do lipca, to będzie o świętach, których 
już nie świętujemy, o miejscach, których już nie ma i pomyśle, który się nie ziścił. 
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Ratuję się zatem ciepłą herbatą, kołdrą i wspomnieniami. Wracam 
na Zanzibar. Proszę, pozwólcie się złapać za rękę i chodźcie ze mną. 
Pogapmy się na krajobrazy, na ludzi, na siebie samych. Usiądźmy na 
miękkim, bielutkim piasku, żeby się zadziwiać i żeby podziwiać. 

***
Plaża w Jambiani ciągnie się kilometrami. Można iść i iść przed sie-
bie dopóki starczy sił. Ale nie warto. Lepiej tkwiąc w miejscu śledzić, 
jak każda niemal godzina zmienia wszystko wokół sprawiając wraże- sprawiając wraże-
nie, jakby ktoś wyświetlał nam przed oczami slajdy, i to jeden pięk-
niejszy od drugiego. 
Bowiem w zależności od pory dnia, ogromna przestrzeń bywa albo 
oceanem, albo białą pustynią, bywa też ogrodami.  
Przez całą noc, aż do porannej kawy, fale prawie dobijały się do drzwi 
domku na plaży, w którym zamieszkałam. Potem milkły. I niespiesz-
nie, jakby krok po kroku, nie żegnając się z nikim, odchodziły gdzieś 
tam, gdzie wschodziło słońce. Koło południa, ten potężny żywioł 
skurczył się do widocznego na horyzoncie pasa turkusowej wstążki, 
ponad którą falowało kilka białych żagli. Żeby tam dojść, trzeba było 
przemierzyć białą pustynię, którą odsłoniły wody oceanu, cofając się 
jakiś kilometr w głąb. 
Pustynia powinna kojarzyć się z pustką. Tymczasem, tutaj, w Jam-
biani na czas odpływu zaczynała pulsować życiem. 
Przede wszystkim za sprawą kobiet, które pojawiały się gromadnie, 
gdy tylko spod powierzchni wody wyłoniły się ich ogrody. Większość 

kobiet zamieszkująca wschodnie wybrzeże trudni się uprawą alg. To 
ciężka praca. Z tego względu, że wymaga ona cierpliwości, mężczyź-
ni nawet się jej nie tykają.  
Parę dekad temu, tutejszy rząd, szukając alternatywnych źródeł 
utrzymania mieszkańców, zaczął propagować uprawę alg. Odpo-ów, zaczął propagować uprawę alg. Odpo- propagować uprawę alg. Odpo-ć uprawę alg. Odpo- uprawę alg. Odpo-
wiedni klimat i ukształtowanie terenu sprawiło, że Zanzibar stał 
się trzecią światową potęgą w ich produkcji. Miejscowi mówią, że to 
dar oceanu. Istotnie, grządki zakłada się paręset metrów od lądu, by 
w czasie przypływu znalazły się pod wodą na odpowiedniej głęboko-
ści. W dno wbija się paliki ze specjalnego, twardego drewna. Pomię-
dzy nie rozkłada się sznury, do których w równej odległości przy-
wiązane są sadzonki. Wygląda to jak girlandy rudawych czuprynek. 
Wiązanie sadzonek i sznurków wymaga precyzji oraz znawstwa, 
żeby nic nie zerwało się podczas pływów i fal. Glony rozrastają się 
przez dwa tygodnie. Po czym następuje zbiór. Kobiety upychają algi 
do worów i na głowach znoszą je do wioski. Po wysuszeniu sprzedają 
je za parę szylingów, czyli po 50 groszy lub po złotówce za kilogram 
(w zależności od gatunku). Nim towar dotrze do producentów ko-
smetyków, osiąga niebotyczne ceny, bo kolejni pośrednicy i ekspor-
terzy też muszą na nim zarobić. 
Mimo że nie ma tu kwiatów, rabat i strzyżonych trawników, algowe 
ogrody do spółki z tłem białej pustyni, turkusowej wstążki oceanu 
i kłębiastych chmur,  zniewalają swym pięknem. 
Nie ma co liczyć na to, że wyłożymy się na leżaczku, że zaplanuje-
my na wieczór grilla. W algowych ogrodach się nie wypoczywa. Tu 

Pogapmy się na krajobrazy, na ludzi i na siebie samych

 Ptaki mnie oszukały. Najpierw nieśmiało, potem coraz głośniej, coraz wcześniej upewniały mnie że tuż, że już… Oszukały 
mnie przebiśniegi, których cała armia opanowała mój ogródek. I termometr, w którym słupek rtęci każdego dnia piął się wyżej i wyżej 
też mnie oszukał. Śnieg i mróz, jak kubłem zimnej wody, zgasiły rozbudzoną we mnie nadzieję na rychłą obecność słońca, ciepła 
i kolorów innych niż szarość, czerń i biel. Co jest najpiękniejsze w wiośnie? Nadzieja! Że tuż! Że już! Kalendarz mówi, że za dwa dni… 
ale ja mu nie wierzę. Osiem kresek poniżej zera potrafi zabić wiarę.
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się tylko pracuje. A czas pracy regulują przypływy i odpływy. Powra-
cająca woda, jak turkusową kołdrą, przykrywa grządkę za grządką. 
Pustynia przestaje być pustynią. Po południu, fale znów zaczynają 
pukać do moich drzwi. 

***
Gdyby ktoś zapytał mnie, co zachwyciło mnie bardziej, krajobrazy 
czy ludzie, nie umiałabym odpowiedzieć.  
Uprawa alg stała się drugą najbardziej dochodową gałęzią zanzibar-
skiej gospodarki. Pierwszą jest turystyka. Jak Anglia czy Irlandia 
przyciągają Polaków wyższymi zarobkami, tak Zanzibar przyciąga 
mieszkańców kontynentalnej Tanzanii, szczególnie Masajów. Pełno 
ich na wyspie. Handlują rękodziełem, także najmują się do obsługi 
resortów. Nadają temu miejscu szczególny koloryt, bo przybywają 
tu z całą swoją etniczną odrębnością: charakterystycznym strojem 
składającym się z dwóch, przeważnie czerwonych, szmat, uzbro-
jeniem i „ustrojeniem” w ozdoby z białych koralików. Jak jeden są 
wysocy, szczupli, przystojni; jakby byli znormalizowani. Ale to, co 
szczególnie przykuwało moją uwagę, to ich postawa: wyprostowana, 
dumna, szlachetna. Spośród wielu narodowości i grup etnicznych 
spotkanych na różnych kontynentach, ta wydała mi się wyjątko-
wą. Ciekawiło mnie bardzo jak wyglądają masajskie kobiety. Ale nie 
miałam co liczyć na spotkanie, bo za chlebem przybywają tutaj tylko 
mężczyźni.
Razem z koleżanką przywiozłyśmy do Jambiani piłki i parę kilogra-
mów przyborów szkolnych. Nie wiedziałyśmy tylko, gdzie ta szkoła 
się znajduje. Anna – gospodyni resortu, w którym się zatrzymały-
śmy, zawołała kogoś z obsługi, żeby nas zaprowadził. Tak poznałam 
Amaniego, Masaja. Do szkoły było dość daleko. Starczyło czasu 
na rozmowę. Dowiedziałam się, że Amani ma 35 lat, jego rodzina 
mieszka w buszu, gdzieś pod Kilimandżaro. Gdy mam okazję, to 
zawsze pytam. Więc zapytałam i tym razem: - O czym ty marzysz 
Amani? I ten wyjątkowej urody, o zniewalającym uśmiechu młody 
chłopak, z którym każda agencja reklamowa podpisałaby kontrakt 
natychmiast i od ręki, powiedział mi, że marzy o tym, żeby mieć 
stado krów. Jego ojciec ma sto krów i jest biedny. On chce mieć ich 
tysiąc, wtedy będzie bogaty. 
- A żona? – dopytywałam. – Najpierw krowy, potem żona – odpowie-
dział. Wtedy tego nie wiedziałam, ale już poczytałam, że świat Ma-
sajów od wiek wieków kręci się wokół stada krów, one są wartością 
i sensem ich życia. Przecież to właśnie plemię Masajów bóg uczynił 
właścicielami wszelkiego bydła. 
Mała krowa kosztuje 150$, duża – 200$. Nie wiem, ile płaci Anna, 
ale w usługach, zarobki osiągają podobne wysokości. Amani może 
liczyć na więcej, bo jest też dostawcą masajskich ozdób, które wyko-
nuje jego siostra. 
Krowy, krowy, krowy… Amani gadał tylko o nich. – Gdzie się nauczy-
łeś angielskiego? – zapytałam, gdy zorientowałam się, że Masaj spod 
Kilimandżaro mówi w tym języku lepiej ode mnie.
- Moja siostra chodziła do szkoły. Gdy wracała, od razu uczyła mnie 
tego, czego się sama nauczyła danego dnia.
Amani zauważył, jak bardzo w branży turystycznej liczy się znajo-
mość języka obcego. Więc nie poprzestał na naukach siostry. – Teraz 
uczę się nocami, bo pracuję do godz. 19-tej – powiedział. 

***
Przyjrzałam mu się uważnie. Powinnam dostrzec w nim nosiciela 
pasożytów i pierwotniaków, przecież tak właśnie najważniejsza oso-
ba w moim kraju ostrzegała mnie przed Innymi. Ale ja dostrzec 

tego w nim nie umiałam. Więcej! Odkryłam, że piękno algowych 
ogrodów, turkusowej wstążki oceanu, bialutkiej jak śnieg pustyni 
i piękno człowieka, różni się tylko tym, że to pierwsze widać gołym 
okiem, to drugie trzeba dostrzec. Tego zaś doświadcza się w spotka-
niu, w rozmowie. Czy ktoś, kto nie oglądając się na swoje państwo, 
niczego od niego nie żądając, na nic nie licząc, na nic nie narzekając, 
nie oczekując nawet edukacyjnej pomocy, sam swoją pracą i uporem 
dąży do wyznaczonego celu, choćby było nim tylko kupno krowy, 
nie zasługuje na podziw i szacunek? Czyż to, że ktoś urodziwszy niż 
Radosław Majdan, a nawet stu Majdanów, idzie przez życie ścieżką 
wydeptaną przez dziada i pradziada, nie dając się zwieść żadnym po-ąc się zwieść żadnym po- się zwieść żadnym po-
kusom współczesnego świata w drodze do realizacji swoich marzeń, 
nie jest czymś godnym tego samego podziwu i szacunku?
Ktoś, kto głośno mówi, a mikrofony i różne telewizje niosą prze-
kaz od Bałtyku po Tatry, że Inni to zagrożenie, to nosiciele pasoży-
tów i pierwotniaków, patrzy na świat tak, jakby widział tylko plażę. 
A przecież człowiek to ziarenko piasku. To właśnie powinno się gło-
sić przez te mikrofony, tego nauczać.  
Jeśli nie ulegasz stereotypom, jesteś głuchy na stygmatyzowanie 
człowieka i umiesz na niego spojrzeć właśnie tak, jak na ziarenko 
piasku… zostaniesz nagrodzony. Stanie przed tobą otworem, nie 
tylko świat pięknych krajobrazów, ale też świat pięknych, ludzkich 
charakterów. 

Jadwiga Janus 

PS.
Szanowni! Słowa też mogą ukrzyżować człowieka. Również dzię-
ki nim człowiek może zmartwychwstać. W przededniu Świąt 
Wielkiej Nocy życzę, byście zawsze mieli to na uwadze -  Jadwiga
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Dr Leon Ferfecki jest lekarzem 
psychiatrą, absolwentem Woj-
skowej Akademii Medycznej 
w Łodzi. Mieszka w Andrycho-
wie od prawie trzydziestu lat, jest 
członkiem Rady Programowo-
-Naukowej UTW od początku jej 
istnienia, miał na Uniwersytecie 
kilka wykładów.
Najnowszy wykład (a właściwie 
odczyt) dra Ferfeckiego zaty-
tułowany „Seksuologia Senio-
ralna” był skonstruowany wg 
reguły Hitchcocka: „na początku 
trzęsienie ziemi, a potem stopniowy 
wzrost napięcia”. Rozpoczęło się 
od evergreenu znakomitego Louisa Armstronga „Do tanga trze-
ba dwojga (It Takes Two to Tango)”. Po tym muzycznym wstępie 
wykładowca w bardzo interesujący sposób omówił zagadnienia 
seksuologii w ogóle i seksuologii w trzecim wieku. Powołał się na 
szereg znakomitych autorytetów: Zbigniewa Lwa-Starowicza, Mi-
chalinę Wisłocką, Kazimierza Imielińskiego, a także Iwana Blocha, 
który w roku 1907 stworzył pojęcie seksuologii. Wspomniano tak-
że niedawno zmarłego profesora Jerzego Vetulaniego, który kilka-
krotnie wykładał na andrychowskim UTW.

Nie sposób streścić 
odczytu dra Fer-
feckiego. Ważnym 
stwierdzeniem było, 
że potrzeba miłości 
jest jedną z potrzeb 
egzystencjalnych, 
a także to, że seks 
można (i trzeba)  
uprawiać w każdym 
wieku. W rozdanych 
przez wykładowcę 
„pomocach naukowych” znalazł się cytat z Alberta Einsteina: „Ży-
cie ludzkie rozpada się na dwie połowy. W pierwszej człowiek pragnie, 
by nadeszła druga, a w drugiej życzy sobie powrotu pierwszej”. Dr 
Ferfecki rozdał także słuchaczom kopie napisanego przez Gabrie-
la Garcię Marqueza niedługo przed śmiercią „Listu do przyjaciół”, 
który jest dla seniorów znakomitym materiałem do przemyśleń, 
może nie ściśle na temat wykładu, ale przede wszystkim o nie-
uchronności przemijania. 
W przerwie wykładu słuchacze wykonali ćwiczenia ruchowe 
w rytm śpiewu Maryli Rodowicz, która wykonała popularny „Gaj”, 
a na zakończenie wysłuchali „Kałokolczik” Czesława Niemena. 
Warto także odnotować, że odczyt okraszony był dużą ilością dow-
cipów i zabawnych anegdot.

Andrzej Fryś

Seniorzy wysłuchali odczytu 
o seksuologii senioralnej

Wszystko zaczyna się w mózgu, foto: J. Kobielus

Drużyna andrychowskiego UTW zajęła 9. miejsce wśród 35 dru-
żyn startujących w Senioriadzie. 

Andrzej Fryś

Medalistki: Mieczysława Prus i Irena Pasternak – foto J. Kobielus

Seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprezentowali się
na V Ogólnopolskiej Senioriadzie na Podhalu

Nasi na Senioriadzie w Rabce

W lutym grupa sportowców z andrychowskiego UTW pojechała do 
Rabki-Zdroju na V Ogólnopolską  Senioriadę na Podhalu. Na zawo-
dach udało się uzyskać niezłe wyniki:  Mieczysława Prus wygrała 
slalom-gigant (Barbara Bubak była w tej konkurencji piąta). Ire-
na Pasternak zajęła drugie miejsce w biegu narciarskim, a zespół 
w składzie Cecylian Kiliński, Małgorzata Kukuła i Helena Lot był 
czwarty w zawodach Nordic Walking połączonych z testem wiedzy 
o Rabce-Zdroju.

„Rodzinne” zdjęcie andrychowskich uczestników Senioriady – 
foto J. Kobielus
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Na wstępie wybrano 
Przewodniczącą zebrania 
p. Ewę Pietroń i sekre-
tarza – p. Wandę Ole-
arczyk. W pierwszym 
merytorycznym punkcie 
porządku obrad Prezes 
Stowarzyszenia p. Danuta 
Bańska, zapoznała zebra-
nych ze sprawozdaniem 
z działalności w ubiegłym 
roku, w którym zorga-
nizowano 21 wykładów. 
Cztery z tych wykładów, 
które odbyły się w Miej-
skim Domu Kultury, mia-
ły charakter otwarty i były 
przeznaczone dla wszyst-
kich mieszkańców Andry-
chowa. Był to wkład Sto-
warzyszenia w obchody 
jubileuszu 250-lecia nada-
nia naszemu miastu praw miejskich. Poza wykładami przeprowa-
dzono bardzo dużą liczbę warsztatów z różnych dziedzin, a także 
zajęć rekreacyjno-ruchowych. Mocną stroną andrychowskiego Uni-
wersytetu jest organizowanie wycieczek górskich i krajoznawczych,  
a także wyjazdów do teatru.
Wolontariusze z UTW corocznie biorą udział w zbiórce pieniędzy 
na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Sportowcy z UTW brali udział w zimowej Senioriadzie w Rabce  
i letniej Olimpiadzie w Łazach i zdobyli tam łącznie trzy medale.
W roku bieżącym planuje się kontynuację wszystkich dotychczaso-
wych form działalności.
Świadczące o dobrym gospodarowaniu wykonanie budżetu w roku 
ubiegłym, oraz plan budżetu na rok bieżący, zestawiono w poniż-
szej tabeli:

Rok 2017 Rok 2018
Wpływy 81.003,14 100.360,49

(w tym oszczędności  
z lat ubiegłych 

19.140,49)
Wydatki 83.740,30 88.307,60

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zawierało pozytywną ocenę pra-
cy zarządu stowarzyszenia i wniosek o udzielenie władzom absolu-
torium, który to wniosek jednogłośnie przegłosowano.

Andrzej Fryś

Walne Zebranie Stowarzyszenia 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytała Przewodnicząca 
Anna Brożyna

Prezes Danuta Bańska informuje  
o konieczności odbycia zebrania  
w drugim terminie.

Zebraniu przewodniczyła p. Ewa Pietroń

Członkowie i członkinie stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie spotkali się 1 marca na corocz-
nym Walnym Zebraniu. Z ogólnej liczby 237 członków na zebranie przyszły tylko 84 osoby, co spowodowało, że 
zebranie odbyło się w statutowym drugim terminie – z piętnastominutowym opóźnieniem. Przyczyną niskiej frekwencji 
była zapewne trwająca wówczas epidemia grypy.
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Jako że wasza Fundacja jest nam 
kompletnie nieznana, zacznijmy od 
początku…
Fundacja „Memo” ma siedzibę w Ro-
czynach. Została powołana aktem fun-
dacyjnym przez artystę Macieja Kudła-
cika  i wpisana do Krajowego Rejestru  
Sądowego w kwietniu 2017 r. Powstała 
w wyniku sformalizowania działań grupy 
nieformalnej „Archiwum Nowica-Przy-
słup”. W skład zarządu Fundacji wchodzą 
członkowie wspomnianej grupy, a pozo-
stali członkowie wyrazili chęć współpracy 
na zasadzie wolontariatu.
Gdzie Nowica? Przysłup? Gdzie Ro-
czyny?
 Beskid Niski (gdzie znajdują się miejsco-
wości Nowica i Przysłup) będący bliski 
sercu i zainteresowaniom badawczym 
członków Fundacji nie jest jedynym ob-
szarem, na którym Fundacja chce dzia-
łać. Aktualnie ze względu na siedzibę, 
miejsce zamieszkania (czy pochodzenie), 
działania swe kierujemy także do miesz-
kańców i mieszkanek  powiatu wadowic-
kiego  oraz - tym razem ze względu na 
potrzeby osób zajmujących się sztuką, 
które  zgłosiły sie do Fundacji - do osób 
mieszkających w mieście i gminie Często-
chowa. 
Strefa działania wygląda na obszer-
ną. A ja chcę zapytać o skuteczność 
działania?  
Jako wspomniana grupa nieformalna 
otrzymaliśmy dotację na realizacje pro-
jektu w ramach programu „Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska 
Lokalnie 2016”.  Dzięki zaangażowa-
niu członków grupy, mieszkańców wsi, 
wolontariuszy, członków stowarzyszeń 
działających na terenie wsi, utworzono 
Cyfrowe Archiwum Nowicy-Przysłup 
(www.nowicaprzyslup.pl). Objęto ochro-
ną lokalne dziedzictwo kulturowe i przy-
czyniono się do jego promocji (1000 
archiwaliów zostało zabezpieczona dzię-
ki digitalizacji oraz zarchiwizowanych 
w systemie Otwarty System Archiwiza-
cyjny OSA). W 2017 r. Fundacja realizo-

wała zadanie „Rozwój Fundacji „Memo””  
również dzięki grantowi w ramach pro-
jektu „Fundusz Inicjatyw Obywatel-
skich - Małopolska Lokalnie”. Projekt 
miał na celu rozwój oraz profesjonaliza-
cję organizacji. W ramach projektu nie 
tylko został zakupiony sprzęt (laptop, 
mobilny rejestrator dźwięku, mikrofon 
zewnętrzny, dysk zewnętrzny), umożli-
wiający skuteczną realizację celów sta-
tutowych organizacji oraz poszerzenie 
zakresu możliwości działania (o nagrania 
audio–wizualne, tworzenie filmów do-
kumentujących  historie depozytariuszy 
niematerialnego dziedzictwa kulturowe-
go), ale także podniesiono  kompetencje 
i umiejętności członków Fundacji oraz 
osób z nią współdziałających poprzez ich 
udział w szkoleniu na temat „Otwartego 
Systemu Archiwizacyjnego OSA” oraz 
„Historii Mówionej”. 
Skoro mowa o kompetencjach, pro-
szę powiedzieć kim są osoby działa-
jące na rzecz Fundacji. Czy łączy je 
tylko pasja?
Osoby tworzące Fundację i z nią współ-
pracujące są profesjonalistami  i posia-
dają wieloletnie doświadczenie w swoich 
dziedzinach (m.in. etnografia/ etnologia, 
historia, produkcja i realizacja dźwięku). 
Ale nie zamykamy się na współpracę 
z nowymi osobami chcącymi spróbować 
swoich sił w działaniach na rzecz szeroko 
pojętego dziedzictwa kulturowego kraju. 
Przy tej okazji, serdecznie zapraszam do 
współpracy osoby będące po studiach kie-
runkowych (lub w ich trakcie), ale także 
takie, które zajmują się projektowaniem 
graficznym i komputerowym. Zgłasza 
się bowiem coraz więcej artystów, którzy 

chcą np. wydać swoją płytę czy publikację 
(w tym roku otrzymaliśmy przykładowo 
grant z UM w Częstochowie na tego typu 
działalność na rzecz muzyków alterna-
tywnego zespołu „Jaźna”). 
Czy albo jak Andrychowszczyzna 
wpisuje się w wasze cele działania?
Celem Fundacji jest m.in.  działalność na-
ukowa, oświatowa, edukacyjna, kultural-
na i artystyczna w szczególności w zakre-
sie:  ochrony, upowszechniania, promocji 
polskiej kultury i sztuki ze szczególnym 
uwzględnieniem kultury i sztuki ludo-
wej i tradycyjnej, a także kultury i sztu-
ki mniejszości etnicznych i narodowych 
zamieszkujących Polskę. Realizujemy 
i planujemy zrealizować ten i inne cele 
statutowe, przede wszystkim poprzez: 
działalność badawczą i dokumentacyjną. 
Moim osobistym marzeniem  jest konty-
nuowanie podjętej przez etnografkę dr 
Ewę Fryś-Pietraszkową pracy na rzecz ba-
dania i dokumentowania andrychowskie-
go niematerialnego dziedzictwa kulturo-
wego. Przypomnę: Andrychowszczyzna 
nie doczekała się do tej pory publikacji 
książkowej opartej na kompleksowych 
etnograficznych badaniach terenowych, 
kwerendach bibliotecznych, muzealnych 
i archiwalnych dotyczących niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego. Jestem 
pełna nadziei, że wraz z grupą osób, któ-
rej leży na sercu ten temat, finalnie uda 
nam się taką publikację przygotować. 
Możliwe, że ze względu na duży zakres 
tematyczny badań podzielimy pracę na 
etapy. Już teraz wiemy, że w pierwszej 
kolejności zajmiemy się najprawdopo-
dobniej podaniami, legendami, bajkami, 
„gadkami” i osobą Szymona Goneta. Cele 

W trosce o dziedzictwo…
 Grupa pasjonatów postanowiła włączyć się w ocalenie dziedzictwa kulturowego naszego regionu (i nie tylko) i tak 
powstała Fundacja „Memo”. W kwietniu mija rok od jej założenia. O tym, co udało się już zrealizować, także o planach 
na przyszłość opowiada nam Regina Pazdur, która brała udział w powołaniu do życia tejże Fundacji.
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realizujemy także poprzez działalność ar-
chiwizacyjną i digitalizacyjną w tym pro-
wadzenie Archiwów Społecznych - mam 
na myśli przede wszystkim rozwój Archi-
wum Nowicy-Przysłup - ale także zawią-
zanie Archiwum Społecznego Gminy An-
drychów. Pracujemy już nad planem jego 
utworzenia; rozmawiamy z przedstawi-
cielami różnych organizacji pozarządo-
wych w gminie. Ja sama jestem również 
członkinią Towarzystwa Miłośników 
Andrychowa, z którym współpracuję od 
dłuższego już czasu. 
No właśnie… współpraca. Sprawy 
przeszłości naszej Małej Ojczyzny 
powinny łączyć i inne podmioty. Łą-
czą?
Współpraca Fundacji „Memo” i TMA 
układa się wspaniale. To bardzo budu-
jące, że łączy nas cel jakim jest wspólne 
działanie na rzecz gminy Andrychów. 
Myślę, że razem zrobimy jeszcze wiele 
dobra, bo pomysłów nam nie brakuje. 
Czekamy na wyniki ministerialnego pro-
gramu z obszaru „Kultury ludowej i tra-
dycyjnej”  oraz Marszałka Województwa 
Małopolskiego - mają się ukazać lada 

chwila. Zobaczymy, na ile z naszych po-
mysłów uda się pozyskać dotacje z tych 
czy innych źródeł. Fundacja zajmuje się 
też działalnością wydawniczą, w tym 
w szczególności: pocztówek, folderów, 
książek, albumów oraz rejestrację i pro-
dukcję materiałów audio i video. Przy-
kładowo, w 2018 r. otrzymaliśmy dotację 
z Urzędu Miasta Andrychów w ramach 
zadania publicznego z obszaru:  „Kultura, 
sztuka ochrona dóbr kultury i dziedzic-
twa narodowego. Promowanie inicjatyw 
kulturalnych jako czynnika budowy toż-
samości lokalnej i regionalnej poprzez 
realizację przedsięwzięć artystycznych 
i kulturalnych” na zadanie pt. „Zanikają-
ce zawody. Etap 1” .
Zadanie to ma na celu wyprodukowanie 
(zdjęcia/reżyseria/montaż/muzyka) fil-
mu dokumentalnego „Zanikające zawody 
w gminie Andrychów”. W etapie pierw-
szym będą to: parasolnik, szewc, zegar-
mistrz. 
Macie pomysł jak zarażać przeszło-
ścią najmłodsze pokolenie?
Uważnie śledzimy sprawdzające się 
współcześnie metody i formy pracy 

z dziećmi i młodzieżą. Jednocześnie 
mamy na uwadze, że to, co sprawdza się 
w dużych aglomeracjach, nie koniecznie 
sprawdzi się w mniejszych miastach czy 
na wsi. Chcemy też słuchać tego, co mają 
nam do powiedzenia przedstawiciele tego 
pokolenia. Myślę, że dobrym pomysłem 
byłoby wykonanie diagnozy uczestnic-
twa w kulturze czy potrzeb kulturalnych 
zresztą nie tylko ludzi młodych. Naszym 
statutowym celem jest bowiem edukacja 
i wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży, 
ale także dorosłych w zakresie nauki, kul-
tury i sztuki w tym w szczególności: edu-
kacji artystycznej, edukacji kulturalnej, 
ale także  - dla mnie jako etnolożki i pe-
dagożki kluczowej - edukacji  regionalnej, 
wielo- i międzykulturowej i edukacji glo-
balnej (jakby nieobecnej w andrychow-
skiej narracji publicznej).
Dziękując za rozmowę, po więcej od-
syłamy na stronę:
www.fundacjamemo.pl

rozmawiała Jadwiga Janus
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WSZYSTKIE ODGADNIĘTE WYRAZY NALEŻY W ODPOWIEDNI SPOSÓB WPISAĆ DO DIAGRAMU. Litery w zaznaczonej kolumnie 
(uzupełnione literami z pól ze strzałką), utworzą początek rozwiązania a w zaznaczonych kratkach czytane kolejno rzędami jego dokończenie. 
Wśród osób, które prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nadeślą lub przyniosą do redakcji NA w terminie do 20 kwietnia 2018 r., dla jednej osoby 
zostanie wyłoniona nagroda - roczna prenumerata „Nowin Andrychowskich” oraz komplet pościeli ufundowany przez firmę ANDROPOL. Rozwią-
zanie krzyżówki z poprzedniego numeru: „Bukiet ze słów” - Anna Wyszkoni.  Nagrodę otrzymuje: Janina Jaworowicz z Andrychowa. Gratulujemy!

Rozwiąż krzyżówkę! 
Masz szansę 

na roczną prenumeratę 
Nowin Andrychowskich

oraz komplet pościeli 
od firmy ANDROPOL!

POZIOMO : 1 ) była kamienna i lodowcowa, 4 ) najmniejsza grupa 
harcerzy, 8 ) mnie tam nie było, 9 ) według Wańkowicza krzepi, 10 ) 
nieraz tkwi w szczegółach, 11 ) wrzątek z czajnika, 12 ) nalewka na 
piołunie, 15 ) nierówności na drodze, 19 ) czy ten port rybacki nad 
Bałtykiem ma małe wargi, 20 ) amatorka żelaza, 22 ) dawna miara 
długości, 23 ) fińskie Zakopane, 24 ) filmowa klatka, 25 ) w powie-
dzeniu kipi z grochem, 28 ) biały koń w ciemne łaty, 32 ) jednost-
ka oporu elektrycznego, 34 ) dyscyplina, karność, 35 ) lama z Peru,  
36 ) płacone za nieuwagę, 37 ) niewinny początek romansu, 38 ) se-
rial z podłożonym śmiechem publiczności, 39 ) magnetowid.

PIONOWO: 2 ) jak upadnie słychać brzęk, 3 ) obuwie domatora,  
4 ) chmur lub możliwości, 5 ) kraina Dalajlamy, 6 ) pod nią kaba-
ret Pietrzaka, 7 ) gruba, ciężka zasłona, 13 ) wyrazy, które wyszły 
z użycia, 14 ) mieszaniec wśród koni, 16 ) na ostatnim biegacz sta-
ra się przyśpieszyć, 17 ) dawniej walczył na arenie, 18 ) bakterie 
w pożywce, 21 ) sądzi z opaską na oczach, 26 ) osoba pośmiewisko 
losu, 27 ) latająca jaszczurka, 29 ) pisarz jak huragan, 30 ) fryzura 
jak ssak z Ameryki Południowej, 31 ) niski z bloków, 33 ) kochana 
choć może być bita.

OPRACOWAŁ „IMIR”

Krzyżówka na Prima Aprilis!
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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. Starowiejska 
budynek przychodni 
WTOREK – godz. 19.00, gr. AA „O to chodzi” – ul. Starowiejska 
budynek przychodni 
ŚRODA – godz. 16.30, gr. AA Podaj dalej” – ul. Starowiejska 
budynek przychodni 
CZWARTEK – godz. 18.00, gr. AA „Stokrotka” – ul. Starowiejska 
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:

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą kobiet i mężczyzn, któ-
rzy dzielą się na nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, 
aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym 
w wychodzeniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczest-
nictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma 
w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni  
poprzez własne, dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest 
związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością poli-
tyczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne 
polityczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych 
poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeź-
wości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.  mn

Drodzy przyjaciele !
Czy zastanawialiście się  nad tym, jak dużo zależy od ludzkich dło-
ni?  Dla wielu z nas po prostu uścisk dłoni , splecione dłonie  lub 
pomocna dłoń . Wystarczy jednak zamknąć oczy aby się przekonać 
że dłoń może być także dobrym przewodnikiem.  Dzięki wrażli-
wym palcom wszystko nabiera rzeczywistych kształtów układa się 
w logiczną całość..

Jesteśmy rodzicami 20-letniego Marka, którego los pozbawił 
wzroku od pierwszych dni życia. Nie potrafimy tego zmienić. 
Chcielibyśmy jednak dać naszemu dziecku   jakiś klucz do świata, 
który ciągle  jeszcze  jest przed  nim zamknięty. Marek nie potra-
fi samodzielnie poruszać się w otoczeniu. Umiejętności, które są 
do tego niezbędne, nasz syn  zdobywa  podczas specjalistycznych 
turnusów z wykorzystaniem urządzeń rehabilitacyjnych do terapii 
przestrzennej. Ze względu na widoczne postępy w rozwoju psycho-
-ruchowym syna, zdecydowaliśmy się na zabieg operacyjny fibro-
tomii metoda Ulzibata. Zabieg ten zmuszeni  byliśmy sfinansować 
sami (10.900zł), ponieważ syn skończył 20 lat i nie jest już dziec-
kiem. Organizacje pomagają dzieciom  tylko do 18 roku życia. Po 
tym zabiegu  wskazana jest intensywna rehabilitacja ruchowa, co 
wiąże się z  koniecznością uczestnictwa Marka w turnusach rehabi-
litacyjnych. Optymalne warunki dla postępującej terapii zapewnia-
ją 2-3 turnusy po zabiegu tj. 4 tygodnie intensywnego usprawnia-
nia, 6 tygodni przerwy. Całkowity koszt turnusu wynosi 4800 zł  
w specjalnym programie leczniczo – rehabilitacyjnym. 
Kwota ta przekracza  możliwości finansowe naszej rodziny. Jeste-
śmy bezsilni wobec wysokich kosztów rehabilitacji.

Do wszystkich osób, które mogły by i chciały wesprzeć nasze stara-
nia kierujemy serdeczną prośbę o pomoc finansową .
Wierzymy , że w stronę Marka wyciągnie się niejedna pomocna 
dłoń, która ułatwi naszemu synowi postawienie kolejnego samo-
dzielnego kroku.. Zmieniając przyszłość jednego dziecka zmienia-
my przyszłość całego świata.

Jolanta i Przemysław Okręgliccy

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
41-500 Chorzów ul. Dąbrowskiego 55a, tel. (032)241 11 13
ING Bank Śląski o/ Chorzów 
Nr rachunku 28 1050 1243 1000 0022 6024 6216
„ Dla Marka Okręglickiego” (ten dopisek jest konieczny)
KRS0000018926
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Serdeczne podziękowania dla wszystkich, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

Naszej ŚP. Jadzi Malinki

mąż z rodziną

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

ŚP. Jadwigi Malinki
Rodzinie Zmarłej składają:

Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak wraz ze współpracownikami 
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie Roman Babski 

z Radnymi Rady Miejskiej w Andrychowie

„Ludzie, których szanujemy, zostają na zawsze w naszej pamięci, 
bo zostawili ślady w naszych sercach”.

Wnioski można składać w terminie od 13 marca do 10 kwietnia 2018 
roku, osobiście lub za pośrednictwem Kuriera na Dzienniku Podawczym 
Urzędu Miejskiego w Andrychowie lub za pośrednictwem poczty. Wnio-
ski będą realizowane zgodnie z kolejnością ich złożenia i do wysokości 
środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Andrychów, przy 
czym pierwszeństwo mają osoby, które złożyły deklarację uczestnictwa 
w w/w Programie na rok 2017 lub 2018. O dofinansowanie mogą się 
ubiegać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi. Dota-
cją objęte zostaną koszty realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem i utylizacją wyrobów zawierających azbest, z nieruchomości poło-
żonych w granicach administracyjnych Gminy Andrychów polegających na: 1) demontażu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na 
budynkach, pakowaniu, transporcie wyrobów zawierających azbest do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwieniu poprzez składowanie na 
składowisku odpadów; 2) pakowaniu odpadów zawierających azbest składowanych/zalegających na nieruchomościach, transporcie wyrobów za-
wierających azbest do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwieniu poprzez składowanie na składowisku odpadów. Formularze wniosków oraz 
załączników dostępne są w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, Rynek 15. pokój 116 (I piętro) lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Andrychowie. Informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, pok. nr 116 oraz 
pod numerem telefonu (33) 842-99-68.

Usuwanie azbestu - nabór wniosków
Burmistrz Andrychowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na demontaż wyrobów zawierających azbest na 2018 rok 
z terenu Gminy Andrychów w związku z realizacją Programu pn. „Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy 
Andrychów”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki 
odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR ”.
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Warunki były trudne ze 
względu na szybko top-
niejący na stoku śnieg 
i dlatego organizatorzy 
zdecydowali, że zawodni-
cy będą mieli tylko jeden 
zjazd (zazwyczaj na zawo-
dach tej rangi, zawodnicy 
mają po dwa zjazdy i liczy 
się krótszy czas przejaz-
du). Martynka pojecha-
ła bezbłędnie, ulegając minimalnie (3 sekundy) tylko zawodniczce 
z Nowego Targu. W zawodach tych nagrodzono również najlepsze 
drużyny i tu niespodzianka – Martyna jako jednoosobowa drużyna 
zdobyła II miejsce i tytuł wicemistrzyni województwa małopolskie-
go. To ogromny sukces Martynki, tym bardziej, że jej rywalkami były 
zawodniczki na co dzień trenujące snowboard w klubach sporto-
wych. Uczniowie SP nr 4 z Andrychowa nie zwalniają tempa w tego-
rocznych rozgrywkach szkół podstawowych. Po zdobyciu mistrzo-
stwa gminy w mini koszykówce dziewcząt i chłopców, teraz odnieśli 
podwójne zwycięstwo w mini siatkówce. W środę 7 marca swoje 
mistrzostwa rozegrały dziewczynki. W meczu rozegranym na hali 
sportowej SP nr 4 gospodynie gładko pokonały jedynego rywala – SP 
nr 2 Andrychów w dwóch setach 25:5, 25:5. Następnego dnia w sali 
przy SP nr 2 w Andrychowie rywalizowali chłopcy. Tutaj również 
do rywalizacji o tytuł Mistrza Gminy Andrychów przystąpiły tylko 
dwie drużyny. Tym razem po zaciętej walce lepsi okazali się siatkarze 
z „Czwórki” wygrywając w tie breaku 15:12. Gratulujemy i życzymy 
powodzenia w Mistrzostwach Powiatu Wadowickiego. Skład druży-
ny dziewcząt - Karolina Bierczak, Magdalena Cinal, Wiktoria Frydel, 
Oliwia Kozłowska, Klaudia Lewandowska, Daria Łomozik, Zuzanna  
Rajda, Julia Rudnicka, Wiktoria Wcisło, Anna Węgrzynek, Tatiana 
Wykręt. Drużyna chłopców – Konrad Bieniek, Mikołaj Okińczyc, 
Eryk Drabczyk, Maksymilian Łysoń, Dawid Wolanin, Wojciech Para, 
Adrian Piwowarczyk, Daniel Talar, Hubert Rupik, Mikołaj Niem-
czyk.  Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sportowych suk-
cesów. Źródło: Sp 4 (Alicja Górska)

Sukces goni sukces
Młoda snowboardzistka, siatkarze i siatkarki - nagrodzone. W pią-
tek 9 marca 2018 roku w Kasinie Wielkiej odbył się finał wojewódz-
ki w snowboardzie szkół podstawowych. W kategorii dziewcząt 
rocznik 2005 i młodsze, wicemistrzostwo województwa zdobyła 
uczennica klasy V SP nr 4 z Andrychowa – Martyna Kowalówka.

Klub Podróżnika Koła PTTK „Chałupa” zaprasza na spotkanie 
z Olgą Wiśniowską i Karolem Świerkotem zatytułowane „Kuba 
zwyczajnie inaczej”. Spotkanie odbędzie się w Klubie ASM w An-
drychowie przy ul. Lenartowicza 7 w poniedziałek 23 kwietnia 
2018 o godz. 19.00. Wstęp wolny.

Olga Wiśniowska i Karol Świerkot to para dziennikarzy „Dziennika 
Zachodniego”, którzy zostawili swoje serca na Kubie.
W 14 dni przemierzyli ponad 2000 km, od upalnego Santiago de 
Cuba na południowym wschodzie wyspy, do górzystego Viñales 
na północnym zachodzie.
Na dłużej zatrzymali się w Hawanie, Santiago de Cuba, Santa 
Clara i Vińales. Oprowadzą nas wąskimi uliczkami Hawany i po-
wiedzą, dlaczego pachnie tu pieczonym prosiakiem, co miesz-
kańcy Cienfuegos świętują zamiast Trzech Króli oraz jak spędzają 
czas zwykli Kubańczycy.
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Podopieczne Piotra Kwaka pozosta-
wiły na pokonanym polu ekipy z Kra-
kowa, Wadowic, Krzeszowic, Starego 
Sącza, czy wcześniej Oświęcimia, Kęt 
i Zatora. Teraz przed andrychowian-
kami kolejne etapy walki o II ligę. Naj-
pierw – turniej półfinałowy, w którym 
zmierzą się najprawdopodobniej z mi-
strzyniami województwa świętokrzy-
skiego oraz wicemistrzyniami z woje-
wództw lubelskiego i podkarpackiego. 
Z turnieju półfinałowego dwie naj-
lepsze ekipy wywalczą przepustkę do 
zawodów finałowych, z których już 
bezpośrednia droga wiodła będzie do 
II ligi. Planowane terminy organiza-
cji zawodów półfinałowych to 27-29 
kwietnia, a finałowych 18-20 maja. 
Będzie się działo!                                  (gs)

Seniorki powalczą o awans
Reaktywowana drużyna seniorek MKS-u Andrychów ma do rozegrania jeszcze jeden mecz fazy finałowej I ligi mało-
polskiej, ale i tak pewna już jest zajęcia pierwszego miejsca. To efekt znakomitych wyników notowanych przez drużynę, 
która przegrała tylko jedno spotkanie, i to po tie-breaku.
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Turniej zgromadził żeńskie zespoły 
piłkarskie z bliższej i dalszej okolicy, 
wśród których prym wiodły gospo-
dynie z FC Panda. Na trybunach nie 
zabrakło sympatyków zespołu, któ-
rzy żywiołowym dopingiem zachę-
cali Pandy do walki. - Było cudnie! 
Emocje, łzy radości i smutku, wspa-
niała atmosfera, sportowa rywali-
zacja! Dziękujemy uczestniczkom 
turnieju i organizatorom za nieza-
pomniane przeżycia! Już nie mo-
żemy się doczekać Panda Cup 2019 
– cieszą się organizatorzy na swoim 
profilu na Facebooku.  Przypomnij-
my, że dziewczęta występują pod 
szyldem Burzy Roczyny w IV lidze 
małopolskiej (grupa zachodnia). Na 
półmetku zajmują siódme miejsce 
z dziewięcioma punktami. Do walki 
o ligowe punkty wrócą w połowie 
kwietnia.                                               (gs)

Panda Cup po raz drugi
W pierwszej połowie marca w hali przy Szkole Podstawowej nr 3 odbył się II Halowy Turniej Żeńskiej Piłki Nożnej Panda 
Cup 2018. Zawody zostały zorganizowane przez działaczy drużyny FC Panda, znajdującej się w strukturach LKS Burza 
Roczyny.
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Przypomnijmy, że system 
walki o awans do I ligi jest 
w siatkarskich zmaganiach 
skomplikowany i składa się 
z kilku etapów – dwie rundy 
play-off (pierwsza to dwu-
mecz, a druga to walka do 
trzech wygranych spotkań), 
turniej półfinałowy oraz tur-
niej finałowy. MKS zajął miej-
sce czwarte, a to oznacza, że 
w pierwszej rundzie play-off 
mierzy się z ekipą z miejsca 
piątego, czyli TKS Tychy. 
Pierwszy mecz zaplanowa-
no na 24 marca w Tychach, 
rewanż 7 kwietnia w Andry-
chowie. Jeśli będzie potrzeba, 
trzeci mecz zostanie rozegra-
ny 8 kwietnia w naszym mieście.

W drugiej rundzie play-off zwycięzca pary MKS – TKS zmierzy 
się ze zwycięzcą pary z miejsc 8-1. Lider – Volley Rybnik – zagra 
z rezerwami GKS Katowice. Faworyt tego starcia nie jest trudny do 
wskazania, a to oznacza bardzo trudną przeprawę dla andrycho-
wian lub tyszan. Ekipa z Rybnika w sezonie zasadniczym przegrała 
tylko dwa mecze. Druga runda play-off zaplanowana jest na week-
endy 21-22 kwietnia, 28-29 kwietnia i ewentualnie 2 maja, jeśli 
do rozstrzygnięcia potrzebne będzie pięć meczów. Zwycięzca tego 
starcia zagra w turnieju półfinałowym (11-13 maja), a ostatecznym 
etapem walki o awans będzie turniej finałowy (23-27 maja).   (gs)

MKS w fazie play-off
Faza zasadnicza II ligi siatkarzy za nami. Andrychowianie upla-
sowali się na czwartym miejscu, które oznacza nie najłatwiejszą 
ścieżkę w play-offach.

Przypomnijmy, że w wadowickiej klasie A na półmetku najwyżej 
sklasyfikowanym zespołem z naszej gminy jest Burza Roczyny 
(6. miejsce, 25 punktów), która w kwietniu zmierzy się z: Olimpią 
Chocznia (8 kwietnia, 16:00, wyjazd), Zniczem Sułkowice Bolęcina 
(15 kwietnia, 16:00, wyjazd), Dębem Tomice (22 kwietnia, 16:00, 
dom) oraz BCS Zawoja (29 kwietnia, 17:00, wyjazd). Na miejscu 
dziewiątym (19 punktów) plasował się po jesieni Huragan In-
wałd. Mecze Huraganu w kwietniu: Żarek Barwałd (8 kwietnia, 
14:00, dom), Astra Spytkowice (14 kwietnia, 16:00, wyjazd), Jało-
wiec Stryszawa (22 kwietnia, 14:00, dom), Olimpia Chocznia (29 
kwietnia, 14:00, dom). Dwunasty w tabeli po pierwszej rundzie był 
Znicz Sułkowice Bolęcina (17 punktów). Znicz w kwietniu zmie-
rzy się w następujących spotkaniach: Relaks Wysoka (7 kwietnia, 
16:00, wyjazd), Burza Roczyny (15 kwietnia, 16:00, dom), Olimpia 
Chocznia (22 kwietnia, 16:00, wyjazd), Dąb Tomice (28 kwietnia, 
17:00, wyjazd). Najniżej sklasyfikowanym zespołem z naszej gmi-
ny w klasie A jest Leskowiec Rzyki, który na półmetku miał 9 
punktów i zajmował przedostatnie, 15. miejsce w tabeli. Lesko-
wiec w kwietniu zagra z: Orzeł Wieprz (7 kwietnia, 16:00, wyjazd), 
Skawa Wadowice (14 kwietnia, 15:00, wyjazd), Sokół Przytkowice 
(22 kwietnia, 16:00, wyjazd), Relaks Wysoka (29 kwietnia, 11:00, 
dom). 
W klasie B Halniak Targanice przewodzi stawce, mając na pół-
metku 34 punkty i pozycję lidera z przewagą dwóch oczek nad 
Nadwiślanką Brzeźnica. W kwietniu Huragan zagra następujące 
mecze: Gród Grodzisko (8 kwietnia, 16:00, wyjazd), Amator Babica 
(22 kwietnia, 17:00, wyjazd), Wisła Łączany (29 kwietnia, 17:00, 
dom). 
C-klasowe Gronie Zagórnik po zimie zajmowały pozycję wicelide-
ra (22 punkty) ze stratą dziewięciu oczek do prowadzącego Jubilata 
Izdebnik. Kwietniowe plany Groni: Zryw Lanckorona (8 kwietnia, 
16:00, dom), Jastrzębianka Jastrzębia (15 kwietnia, 16:00, dom), 
Zaskawianka Wadowice (22 kwietnia, 17:00, dom), Łysa Góra Za-
wadka (29 kwietnia, 17:00, dom). Wszystkie powyższe terminy są 
aktualne w chwili pisania tych słów i przypominamy, że mogą ulec 
zmianie. Aktualne zapowiedzi sportowego weekendu co piątek na 
antenie Radia Andrychów – zachęcamy do słuchania!                    (gs)

Wiosna na boiskach
Zima nie była w tym roku łaskawa dla piłkarzy i kibiców lokalnych 
drużyn, ale zespołom wreszcie udało się wrócić na murawy swo-
ich stadionów i stanąć do walki w rundzie rewanżowej. W klasach 
A, B i C na horyzoncie wiele ciekawych starć. 
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Andrychowianie uniknęli zimą tego, co w ostatnich latach zdarzało 
się dość często, czyli kadrowej rewolucji. Z zespołem pożegnali się 
gracze, którzy już jesienią występowali nieregularnie, czyli Marcin 
Soldak, Grzegorz Talaga i Michał Adamus. Do zespołu dołączy-
ło kilku piłkarzy, z których najbardziej doświadczony to Dariusz 
Kapera (poprzednio Kalwarianka), o którym pisaliśmy więcej 
w poprzednim numerze. Ostatecznie udało się potwierdzić tego 
zawodnika i już na pewno będzie wiosną walczył w barwach Beski-
du, a więc 35-latek powrócił do macierzy. Poza tym andrychowia-
nie zgłosili do gry trzech nowych, bardzo młodych zawodników. 
Są to: Jakub Felsch (z Podbeskidzia, rocznik1998, bramkarz, syn 
Jacka, który występował swego czasu w bramce Beskidu), Konrad 
Gondko (rocznik 2000, również z Podbeskidzia), Sebastian Socała 
(z Progresu Kraków, rocznik 1999). Ponadto do gry powrócą za-
wodnicy, którzy ostatnio leczyli kontuzje, więc trener Jakub Ada-
mus będzie miał wiosną dość szeroką ławkę. 
Beskid startuje z dziesiątego miejsca (siedemnaście punktów). Do 
ósmej Jutrzenki Giebułtów andrychowianie tracą sześć punktów, 
a do piątego Daliny Myślenice czternaście. Na prowadzeniu Hutnik 
Kraków, który na inaugurację wiosny wygrał w meczu na szczycie 
z Unią Oświęcim 4:2. Na ostatnim miejscu plasuje się Sosnowian-
ka Stanisław z jednym punktem na koncie. Przypomnijmy, że zimą 

wycofała się z rozgrywek Michałowianka Michałowice, która zgro-
madziła jesienią jeden punkt więcej od Beskidu. Wyniki jej meczów 
zostaną utrzymane, a wiosną rywale otrzymają walkowery. 
Najbliższe mecze Beskidu: Sosnowianka Stanisław (31 marca, 
11:00, dom), Pcimianka Pcim (8 kwietnia, 16:30, wyjazd), Orzeł 
Ryczów (14 kwietnia, 17:00, dom), Unia Oświęcim (21 kwietnia, 
17:00, wyjazd).                (gs)

Beskid zamknął kadrę i rozpoczął rewanże
Z małym poślizgiem, ale wreszcie rozpoczęła się runda wiosenna IV ligi małopolskiej. Nagły atak zimy w połowie marca 
nie pozwolił na rozegranie wielu meczów inauguracyjnej kolejki.

Organizacja Akademii stoi na wysokim poziomie, dlatego dzieci 
mają możliwość rozgrywania meczów z uznanymi drużynami ta-
kimi jak: Górnik Zabrze, Wisła Kraków, Cracovia, Śląsk Wrocław, 
GKS Katowice, Stadion Śląski, Rekord Bielsko-Biała czy Widzew 
Łódź. Najbardziej utalentowani chłopcy dostali powołania do 
projektu APMT POLSKA. Projekt ten zrzesza najlepszych zawod-
ników, którzy tworzą swego rodzaju kadry. W roczniku 2007 jest 
sześciu chłopców, którzy zdążyli już rozegrać wartościowy spa-
ring z Beniaminkiem Krosno - jedną z najlepszych drużyn z tego 
rocznika w Polsce. W najbliższym czasie czekają ich mecze z Za-
głębiem Lubin oraz Legią Warszawa. „W maju w ramach projektu 
czeka nas wyjazd na bardzo mocno obsadzony dwudniowy turniej 
w Czechach. 48 drużyn z ponad 10 krajów z Europy – nie trzeba 
nic dodawać. To szansa dla chłopców z naszego regionu, aby poka-
zać się na rynku międzynarodowym i rywalizować na najwyższym, 
europejskim poziomie” – zaznacza Prezes Akademii Kuczaj Artur. 
Część chłopców wzięła także udział w testach piłkarskich w Wiśle 
Kraków „Piłkarski Diament”. W kwietniu i w maju Akademia weź-
mie udział w cyklu turniejów „Akademia Młodych Talentów”. To 
zbiór najlepszych klubów i Akademii z małopolski i części woj. ślą-
skiego. Również w kwietniu dwa zespoły z AP Progress będą brały 
udział w największym turnieju w regionie – Minimistrzostwa

Deichmann. W tym roku w Krakowie zgłosiło się przeszło 200 
drużyn. „Jesteśmy dumni, że w tak krótkim czasie od założenia 
Akademii (2 lata - przyp. red.) zbudowaliśmy markę, która jest roz-
poznawalna. Coraz częściej dostajemy zaproszenia na topowe tur-
nieje. To wynik przede wszystkim naszego poziomu sportowego” 
– kończy Kuczaj Artur.
Akademia zaprasza chłopców, którzy chcieliby rozpocząć swoją 
przygodę z piłką nożną. Więcej informacji na www.facebook.com/
approgress/ lub pod nr tel 668 357 231.

Info/foto: AP Progress

AP Progress rośnie w siłę
Ostatni czas dla Akademii Piłkarskiej Progress Andrychów to pasmo sukcesów. Tylko od początku roku wygrali turnieje 
w Krzeszowicach, Kalwarii, Skawinie, Kozach czy Wolbromiu. Na podium stawali także w Brzesku, Zatorze, Skawinie, 
Libiążu, Piekarach oraz Dąbrowie Górniczej.

Artykuł sponsorowany
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Nieodłącznym składnikiem lasu są drzewa. 
Drzewa, są grupą roślin podobnych pod 
względem budowy i czynności życiowych 
(pierwsze znane drzewo pojawiło się około 
385 mln lat temu). Dział botaniki zajmują-
cy się drzewami to dendrologia. 
Drzewa wykazują zróżnicowaną budowę 
części nadziemnej, która składa się z pnia, 
na którym od pewnej wysokości powstaje 
korona utworzona z rozgałęzień (konarów, 
gałęzi i gałązek), z których wyrastają liście. 
Drzewa możemy podzielić na nagonasien-
ne (w naszych lasach drzewa iglaste) i okry-
tonasienne (drzewa liściaste zrzucające 
liście na zimę). 
Drzewa iglaste: świerk pospolity Picea bies, 
jodła pospolita Abies alba, modrzew euro-
pejski Larix decidua (zrzuca igły na zimę), 
sosna pospolita Pinus sylvestris, sosna wej-
mutka Pinus strobus - obcego pochodzenia 
podobnie jak jedlica Duglasa Pseudotsuga 
Douglasa.

Drzewa liściaste: buk zwyczajny Fagus sy-
lvatica, klon jawor Acer pseudoplatanus, 
klon zwyczajny Acer plantanoides, brzoza 
brodawkowata Betula pendula, jesion wy-
niosły Fraxinus excelsior, dąb szypułkowy 
Quercus robur, topola osika Populus tre-
mula, jarząb pospolity (jarzębina) Sorbus 
aucuparia, lipa szerokolistna Tilia platy-
phyllos, wiśnia ptasia Prunus avium var. 
juliana, olsza czarna Alnus glutinosa i szara 
A. incana, wierzba iwa Salix Kaprea, wiąz 
górski Ulmus glabra. Lasy ze względu na 
ich skład i położenie geograficzne dzielimy 
na liściaste, iglaste i mieszane. W Beskidzie 
Małym spotkamy głównie lasy mieszane 
z dominacją buka zwyczajnego.
Z uwagi na zagospodarowanie lasów różni-
cuje się je na lasy ochronne i gospodarcze. 
W Beskidzie Małym przeważają lasy 
ochronne (wodo i glebochronne).
W lesie wyróżniamy warstwy: runo, pod-
szyt i korony drzew.

Więcej informacji można zobaczyć na tabli-
cach dwóch ścieżek przyrodniczych: 
1. Ścieżka przy czarnym szlaku prowadząca 
z  Całorocznego Ośrodka Wypoczynkowe-
go „Czarny Groń”  przez Porójną do Stacji 
Narciarskiej „Pracica”,
2. Ścieżka „Dolina Wieprzówki” prowa-
dząca od łupków wierzowskich w Sułkowi-
cach/Zagórnik  do Rzyk.

Zdjęcia z rezerwatu „Madochora”, 
z Łamanej Skały

Jan Zieliński

Poznajcie swoje lasy!
Las = biocenoza leśna według definicji prof. J.J. Karpińskiego to dynamiczny twór przy-
rody, w którym są zespolone w niepodzielną całość układem zależności, powiązań 
i wzajemnych wpływów: określona roślinność z przeważającym udziałem form drze-
wiastych, związanych z nim zwierzętami oraz wykorzystywane przez rośliny i zwierzęta 
podłoże geologiczne, gleba, woda i klimat.

21 marca - Międzynarodowy Dzień Lasu
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Nowa ramówka Radia Andrychów! 

Poniedziałek
Od 8.00 do 10.00 zaprasza Robert Fraś
8.00 – serwis informacyjny, 
          sport, prognoza pogody
8.10 – rozszerzony serwis sportowy Michała Partyki
8.15 – informacje drogowe tworzone 
          we współpracy z serwisem DK52info
8.20 – ogłoszenia płatne, darmowe telefoniczne
          ogłoszenia słuchaczy (33 875 23 13)
8.30 – rozmowa dnia
9.00 – serwis informacyjny, sport, 
           prognoza pogody
9.20 – ogłoszenia płatne
9.30 – Felieton utkany z abstrakcji 
          Jarka Szklarczyka
9.45 – informacje z regionu

Od 10.00 do 12.00 zaprasza 
Ania Piotrowska
10.00 – serwis informacyjny, sport, 
            prognoza pogody
10.15 – Grażyna Banaszczuk – cykl o dietetyce
10.25 – ogłoszenia płatne
10.40 – cd. Grażyna Banaszczuk
11.00 – serwis informacyjny, sport, 
           prognoza pogody
11.15 – Alicja Krupnik – cykl 
          „W bibliotece najlepiej”
11.25 – ogłoszenia płatne, 
11.40 – przegląd serwisów internetowych

Od 12.00 do 13.00 zaprasza 
Marek Nycz
12.00 – serwis informacyjny, serwis sportowy 
           prognoza pogody
12.10 – ogłoszenia płatne
12.15 – rozmowa Marka Nycza

Od 13.00 do 17.00 Radio AM (transmisja 
programu radiowego z Krakowa)
Od 17.00 do 18.00 – powtórka audycji 
z godziny 8.00.
Od 18.00 do 21.00 – Radio AM
Od 21.00 do 22.00 – powtórka audycji 
z godziny 8.00.
Od 22.00 do 8.00 – Radio AM

Wtorek
Od 8.00 do 10.00 zaprasza Robert Fraś, 
od 9.00 do 10.00 audycję 
współprowadzi Karol Stuglik
8.00 – serwis informacyjny, 
           prognoza pogody
8.15 – informacje drogowe tworzone 
          we współpracy z serwisem DK52info
8.20 – ogłoszenia płatne, darmowe telefoniczne
          ogłoszenia słuchaczy (33 875 23 13)
8.30 – rozmowa dnia
9.00 – serwis informacyjny, 
          prognoza pogody
9.20 – ogłoszenia płatne
9.45 – informacje z regionu

Od 10.00 do 12.00 zaprasza 
Ania Piotrowska
10.00 – serwis informacyjny, 
           prognoza pogody
10.15 – Michał Pająk – Twój Kucharz, 
           Twój Trener
10.25 – ogłoszenia płatne
10.40 – cd. Michał Pająk
11.00 – serwis informacyjny, 
           prognoza pogody
11.15 – Paweł Kazimierczak – informacje 
           kulturalne
11.20 – ogłoszenia płatne
11.40 – cd. gość dnia

Od 12.00 do 13.00 zaprasza 
Marek Nycz
12.00 – serwis informacyjny, 
           prognoza pogody
12.10 – ogłoszenia płatne
12.15 – rozmowa Marka Nycza

Od 13.00 do 17.00 Radio AM
Od 17.00 do 18.00 – powtórka audycji 
z godziny 8.00.
Od 18.00 do 21.00 – Radio AM
Od 21.00 do 22.00 – powtórka audycji 
z godziny 8.00.
Od 22.00 do 8.00 – Radio AM

Środa
Od 8.00 do 10.00 zaprasza Robert Fraś
8.00 – serwis informacyjny, 
          prognoza pogody
8.15 – informacje drogowe tworzone 
          we współpracy z serwisem DK52info
8.20 – ogłoszenia płatne, darmowe telefoniczne
          ogłoszenia słuchaczy (33 875 23 13)
8.30 – rozmowa dnia
9.00 – serwis informacyjny, 
           prognoza pogody
9.10 - muzyczna propozycja 
         Wiktora Kowalczyka
9.20 – ogłoszenia płatne
9.30 – Felieton utkany z abstrakcji 
           Jarka Szklarczyka
9.45 – informacje z regionu

Od 10.00 do 12.00 zaprasza 
Ania Piotrowska
10.00 – serwis informacyjny, 
            prognoza pogody
10.15 –  Jerzy Herma z Goranem – psie sprawy
10.25 – ogłoszenia płatne
10.40 – cd. Jerzy Herma
11.00 – serwis informacyjny, 
           prognoza pogody
11.15 – eksperci z Fundacji Promyczek
11.20 – ogłoszenia płatne
11.40 - cd. eksperci z Fundacji Promyczek

Od 12.00 do 13.00 zaprasza 
Marek Nycz
12.00 – serwis informacyjny, 
           prognoza pogody
12.10 – ogłoszenia płatne
12.15 – rozmowa Marka Nycza

Od 13.00 do 17.45 Radio AM
Od 18.00 do 19.00 – transmisja Mszy Świę-
tej z kościoła św. Stanisława w Andrychowie
Od 19.00 do 21.00 – Radio AM
Od 21.00 do 22.00 – powtórka audycji z go-
dziny 8.00. 
Od 22.00 do 8.00 – Radio AM

Teraz nadajemy na żywo jeszcze więcej!
Od poniedziałku do piątku od 8.00 do 10.00 informacyjna audycja poranna. 
Zaprasza Robert Fraś. 
Od 10.00 do 12.00 sprawy społeczno-kulturalne poruszać będzie Ania Piotrowska. 
O samorządzie i nie tylko Marek Nycz opowie od 12.00 do 13.00. 
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Czwartek
Od 8.00 do 10.00 zaprasza Robert Fraś
8.00 – serwis informacyjny, 
          prognoza pogody
8.15 – informacje drogowe tworzone 
          we współpracy z serwisem DK52info
8.20 – ogłoszenia płatne, darmowe telefoniczne
          ogłoszenia słuchaczy (33 875 23 13)
8.30 – rozmowa dnia
9.00 – serwis informacyjny, 
          prognoza pogody
9.20 – ogłoszenia płatne
9.30 – Wieści znad Skawy, czyli kilka 
          newsów od Bogdana Szpili 
          (Małopolska Kronika Beskidzka)
9.45 – informacje z regionu

Od 10.00 do 12.00 zaprasza 
Ania Piotrowska
10.00 – serwis informacyjny, 
            prognoza pogody
10.15 – Paweł Kazimierczak 
           – informacje kulturalne
10.25 – ogłoszenia płatne
10.40 – cd. Paweł Kazimierczak
11.00 – serwis informacyjny, 
           prognoza pogody
11.15 – Ewa Penkala - o zielarstwie i nie tylko
11.20 – ogłoszenia płatne
11.40 – cd. Ewa Penkala

Od 12.00 do 13.00 zaprasza 
Marek Nycz
12.00 - serwis informacyjny, 
           prognoza pogody
12.10 – ogłoszenia płatne
12.15 – czwartkowe rozmowy historyczne. 
Zapraszają Daria Rusin i Marek Nycz

Od 13.00 do 17.00 Radio AM
Od 17.00 do 18.00 – powtórka audycji 
z godziny 8.00.
Od 18.00 do 21.00 – Radio AM
Od 21.00 do 22.00 – powtórka audycji 
z godziny 8.00.
Od 22.00 do 8.00 – Radio AM

Piątek
Od 8.00 do 10.00 zaprasza Robert Fraś
8.00 – serwis informacyjny, 
           sport, prognoza pogody
8.10 – rozszerzony serwis sportowy Michała Partyki
8.15 – informacje drogowe tworzone 
          we współpracy z serwisem DK52info
8.20 – ogłoszenia płatne, darmowe telefoniczne
          ogłoszenia słuchaczy (33 875 23 13)
8.30 – rozmowa dnia
9.00 – serwis informacyjny, sport, 
          prognoza pogody
9.20 – ogłoszenia płatne, 
9.30 – Felieton utkany z abstrakcji 
          Jarka Szklarczyka
9.45 – informacje z regionu

Od 10.00 do 12.00 zaprasza 
Ania Piotrowska
10.00 – serwis informacyjny, sport, 
            prognoza pogody
10.15 – Ewelina Badan 
           – „Atelier Urody”
10.25 – ogłoszenia płatne
10.40 – cd. Ewelina Badan
11.00 – serwis informacyjny, sport, 
           prognoza pogody
11.15 – Justyna Targosz – cykl o modzie
11.20 – ogłoszenia płatne
11.40 – cd. Justyna Targosz

Od 12.00 do 13.00 zaprasza 
Marek Nycz
12.00 – serwis informacyjny, sport,
           prognoza pogody
12.10 – ogłoszenia płatne
12.15 – Tematy tygodnia. Komentujemy naj-
ważniejsze tematy ostatnich dni - rozmowy 
Marka Nycza z zaproszonymi dziennikarzami

Od 13.00 do 17.00 Radio AM
Od 17.00 do 18.00 – powtórka audycji 
z godziny 8.00.
Od 18.00 do 21.00 – Radio AM
Od 21.00 do 22.00 – powtórka audycji z go-
dziny 8.00. Od 22.00 do 8.00 – Radio AM

Sobota
Podsumowanie tygodnia. 
Godzinne audycje o 8.00, 12.00, 17.00 
i 21.00. Pomiędzy audycjami gra Radio AM. 

Niedziela
W niedzielę audycja niezmienna 
od 13 lat – Koncert Życzeń. 
Godzinne audycje o 8.00, 12.00, 17.00 i 21.00. 
Prowadzą Marta Paczyńska i Robert Fraś.
 
Słuchajcie nas na falach średnich 1584 kHz 

oraz w Internecie na stronie 
www.nowiny.andrychow.eu

Telefon do studia Radia Andrychów: 33 875 23 13, e-mail: radio@andrychow.eu
Telefon w sprawie ogłoszeń płatnych i reklam: 668 353 879

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

Czekamy na wasze wiadomości, zdjęcia, filmiki i komentarze 
dotyczące tego, co Wy widzicie w okolicy!
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Prezentujemy zdjęcia, które 
otrzymaliśmy od Czytelni-
ków i Słuchaczy przysłane na 
skrzynkę odbiorczą profilu na 
facebooku! A wśród nich:

Wiosna, wiosna, wiosna, 
ach to ty, a jej najlepszym 
zwiastunem są kwiaty. Zdjęcia 
krokusów od Bartka Naglika. 
Tęcza bohaterką dnia. 12 
marca w godzinach popołu-
dniowych na niebie ukazała 
się piękna tęcza. Otrzymali-
śmy zdjęcia z Andrychowa, 
Roczyn, Wieprza, Targanic, 
Kęt. Rowerowa wycieczka, 
czyli zdjęcia Czytelnika Kuby 
z Kocierza. Ostatni promień 
słońca od Grzegorza. Kontakt 
do nas: 33 875 23 13, radio@
andrychow.eu



Pełna, nowa ramówka Radia Andrychów 
wewnątrz numeru. Polecamy!


