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Czy brzydkie reklamy i szyldy znikną z miasta?



2 NOWINY Nowiny Andrychowskie

www.nowiny.andrychow.euwww.nowiny.andrychow.eu

Nowiny Andrychowskie
ul. Krakowska 74 (budynek MBP)

34-120 Andrychów
tel. 33 875 23 13

nowiny@andrychow.eu
www.nowiny.andrychow.eu

Redakcja czynna
od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00-14.00
Dodatkowy dyżur w środy

w godz. 17.30-19.00
Skład redakcji:

Marek Nycz (redaktor naczelny)
marek.nycz@andrychow.eu

Robert Fraś
robert.fras@andrychow.eu

Anna Piotrowska
anna.piotrowska@andrychow.eu

Anna Płonka (dział reklamy)
anna.plonka@andrychow.eu

Krzysztof Paczyński (korekta)
Andrzej Fryś (historia)
Grzegorz Sroka (sport) 

srokagrzesiek@gmail.com
Jadwiga Janus (felieton, historia) 

jadwiga.janus@gmail.com
Marta Paczyńska 

(m.paczynska@andrychow.eu)
Jerzy Tomiak (przyroda)
Jan Zieliński (przyroda)

Włodzimierz Tkacz
Skład i opracowanie graficzne: 

Robert Fraś
Materiały w dziale „Bliżej Kultury”: 

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie 
Nakład: 1500 egz.

Numer zamknięto: 07.05.2018
Wydaje Rada Miejska w Andrychowie.

Druk: Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon 
Jaroszowice 324, 34-100 Wadowice

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowania 
edytorskiego nadesłanych tekstów. Tekstów nadesłanych 
nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne 

z jego opublikowaniem. Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych reklam i ogłoszeń.

Andrychowskie



3NOWINYNr 5 (329) - maj 2018

www.nowiny.andrychow.euwww.nowiny.andrychow.eu

Słuchaj nas codziennie! 
Aktualne informacje z okolicy! 

33 875 23 13

Radio Andrychów  
z nową ramówką!
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Wystarczy przejść się po mieście lub prze-
jechać po całej gminie, aby zobaczyć, jaki 
panuje wokół nas wizualny bałagan, jak 
setki, tysiące reklam i szyldów zaśmiecają 
krajobraz, zasłaniając wszystko – od pięk-
nych widoków gór po historyczną archi-
tekturę w centrum Andrychowa. Wątpliwa 
staje się nawet czytelność tego natłoku 
obrazów i liter, nie mówiąc już o skutecz-
ności oddziaływania, bo kto jeszcze zwra-
ca uwagę na ten plastyczny śmietnik? Ale 
wciąż powstają nowe, a nasze miasto za-
czyna przypominać chinatown – chińską 
dzielnicę. I tak niestety jest w całej Polsce, 
choć niektóre miasta, jak np. Kraków czy 
Sandomierz od lat próbują samodzielnie 
walczyć z tą wizualną samowolką i szpeto-

tą. Również Sejm RP zabrał się za to zapa-
skudzanie Polski. W 2015 r. weszła w życie 
tzw. „ustawa krajobrazowa”, która zmieniła 
różne  ustawy w związku ze wzmocnieniem 
narzędzi ochrony krajobrazu. Ustawodaw-
cy chodziło o to, aby opanować otaczający 
nas reklamowy chaos i chronić nasz kul-
turowy krajobraz. Ale każda gmina musi 
sama stworzyć w jej ramach własne prawo 
lokalne. 
- Rada gminy może ustalić w formie uchwa-
ły jako prawa miejscowego zasady i warun-
ki sytuowania obiektów małej architek-
tury, tablic reklamowych oraz ogrodzeń, 
ich gabaryty, standardy jakościowe oraz 
rodzaje materiałów budowlanych, z jakich 
mogą być wykonane – mówi Urszula Od-

rzywolska-Mazgaj, kierownik Wydziału Ar-
chitektury i Urbanistyki UM w Andrycho-
wie. Wydział ten już przygotował projekt 
takiego prawa. 
Stało się tak ponieważ w 2016 r. Rada 
Miejska podjęła wstępną uchwałę, w której 
zobowiązała burmistrza do przygotowania 
tego właśnie prawa lokalnego, regulującego  
między innymi zasady rozmieszczania re-
klam na terenie gminy Andrychów.
Kilka dni temu gościem Radia Andrychów 
była pani Urszula Odrzywolska-Mazgaj, 
która opowiedziała nam, jakie szykują się 
zmiany. Choć projekt ma tylko sześć stron, 
to tutaj nie jesteśmy w stanie pokazać go 
w całości. Jednak już niebawem będzie wy-
łożony do publicznego wglądu w siedzibie 

Reklamowe sprzątanie

Andrychów przygotowuje prawo lokalne, które uporządkuje reklamowy chaos 
w mieście i całej gminie. Niebawem projekt trafi do konsultacji społecznej. 
Warto zapoznać się z nadchodzącymi zmianami.
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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!

Urzędu Miejskiego w Wydziale Architek-
tury i Urbanistyki  oraz opublikowany na 
stronach Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego i tam każdy mieszka-
niec będzie mógł się z nim zapoznać, aby 
potem ewentualnie złożyć do niego własne 
uwagi. Planujemy też debatę publiczną.
Nowe prawo lokalne porządkujące kra-
jobraz gminy Andrychów, dzieląc go na 
strefy. Pierwsza to obszar starego miasta 
z Rynkiem i przyległymi uliczkami – to 
strefa „A”, ścisłej ochrony konserwatorskiej 
ze względu na historyczny układ urbani-
styczny miasta. Druga „B” to pozostały ob-
szar miasta i część Inwałdu, z wyłączeniem 
części południowo-wschodniej na południe 
od linii kolejowej i na wschód od ul. Jaro-
sława Dąbrowskiego. Jeszcze inną strefę 

stanowić będą tereny sołectw i wcześniej 
wymienione i odłączone ze strefy „B” czę-
ści miasta objęte Parkiem Krajobrazowym 
Beskidu Małego. Dlaczego powstają strefy? 
Bo w każdej obowiązywać będą odmienne 
reguły dotyczące dopuszczalnych wielkości 
i lokalizacji reklam. Dla przykładu podaj-
my, że w historycznym centrum (Strefa 
„A”) reklamy będą musiały pomieścić się na 
powierzchni  jednego  metra kwadratowe-
go. Nowe reguły dotyczyć też będą szyldów 
i wystaw sklepowych. Warunki sytuowania 
tablic i urządzeń reklamowych uszczegóło-
wiono dla reklam wolno stojących i usytu-
owanych  na ogrodzeniach i na budynkach. 
No, i na koniec jeszcze jedno: za niedo-
stosowanie się do nowych reguł, a więc 
do nowego prawa lokalnego, będą kary. 

- Oczywiście nie od razu będziemy w ten 
sposób egzekwować te zasady – zastrzega 
Urszula Odrzywolska-Mazgaj. Przez dwa 
lata od wejścia w życie nowego prawa prze-
widziano okres dostosowawczy dla istnie-
jących reklam i szyldów. Potem mogą być 
już konkretne kary. Po kilkutygodniowym 
wyłożeniu projektu „uchwały reklamowej” 
i po rozpatrzeniu uwag mieszkańców, na-
niesione zostaną ewentualne poprawki. 
Potem uchwała trafi do komisji Rady Miej-
skiej, a na koniec pod obrady Rady i pod 
głosowanie. Najprawdopodobniej stanie 
się to tego lata. Temat „uchwały reklamo-
wej” podejmować będziemy na bieżąco, tak 
na łamach Nowin i strony internetowej, jak 
i w Radiu Andrychów.  

mn/fot. Urząd Miejski
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Ta sama firma wybudowała basen w Oświęcimiu. Kryta 
pływalnia, którą ma wybudować dla Andrychowa będzie 
kosztować 27 mln 700 tys. zł, a prace mają potrwać 13 
miesięcy plus jeden miesiąc na odbiór techniczny obiektu. 
Ostateczny termin to 27 maja 2019 roku. Miasto stara się 
o 3,5 mln dotacji z Ministerstwa Sportu.
- Budowa basenu to bardzo trudne zadanie – mówi Szy-
mon Wnęczak, kierownik Wydziału Inwestycji i Drogo-
wnictwa UM w Andrychowie. - Szczególnie trudne jest na 
tym etapie, gdy trwają prace ziemne pod fundamentami. 
Ze względu na warunki geologiczne w zasadniczej części 
basenu trzeba wykonać palowanie, będzie tam wbitych 
100 pali o długości od pięciu do siedmiu metrów.
O tempie i intensywności prac niech świadczy fakt, że wy-
konawca, który zresztą sam zadeklarował takie terminy, 
tylko w tym roku wykona prace za 16 mln. A to oznacza, 
że w każdym miesiącu wartość prac sięgać będzie dwóch 
milionów. - Dlatego wszystkie prace muszą być precy-
zyjnie skoordynowane, to duże wyzwanie logistyczne – 
mówi kierownik Wnęczak.
Naszych Czytelników na bieżąco będziemy informować 
o postępach prac, ilustrując te sprawozdania aktualnymi 
zdjęciami i filmikami.                                                              mn 

Koparki wjechały na basen
Od początku kwietnia przy ul. Włókniarzy trwają intensywne prace ziemne w miejscu, gdzie za 14 miesięcy stanie 
kryta pływalnia. W pierwszych dniach kwietnia wykonawca – Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego 
S.A. – przejęło plac budowy.
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W kwietniu firma Stahbud wyburzyła kamienicę Rynek 3. Już kilka lat temu z budynku wysiedlono lokatorów i najemców lokali użyt-
kowych, bo stan techniczny domu był tak zły, że zagrażał mieszkańcom, a nawet przechodniom. Remont budynku byłby niezwykle 
kosztowny i dlatego przeznaczono go do wyburzenia. Mógłby zniknąć już dawno, ale przez kilkanaście miesięcy trwały uzgodnienia 
konserwatorskie i uzyskiwanie pozwoleń na rozbiórkę. Potem był przetarg, który wyłonił firmę rozbiórkową i ustalono ostateczną cenę 
tych prac – 153 tys. zł. Na miejscu kamienicy będzie kostka brukowa. Jeszcze nie wiadomo, jak będą wykończone ściany przylegających 
budynków.                                                                                                                                                                                                                                         red.

Rynek 3 to już historia
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Niestety, po pierwszej, merytorycznej ocenie wniosków, w lutym 
tego roku, andrychowski został odrzucony. Władze Gminy Andry-
chów odwołały się od tej decyzji i w piątek 6 kwietnia do Urzędu 
Miejskiego przyszła wiadomość z Urzędu Marszałkowskiego – bo 
to on rozdziela unijne fundusze – że odwołanie rozpatrzone zosta-
ło pozytywnie i Andrychów wraca do gry.
Projekt rewitalizacji pałacu Bobrowskich przewiduje jego renowa-
cję i nadanie mu funkcji społecznych i kulturalnych. Byłyby tam 
pomieszczenia dla przyszłego Muzeum Ziemi Andrychowskiej, 
sale koncertowe i wystawowe, miejsca spotkań społecznych i po-
mieszczenia dla różnych organizacji i stowarzyszeń działających 
na terenie gminy. W projekt wpisana jest także rewitalizacja oto-
czenia pałacu z dużą częścią parku. Jednak pierwszym krokiem do 
tych prac musi być odkupienie od spadkobierców samego pałacu. 
Wstępnie uzgodniona suma to 4 mln 250 tys. zł, wypłacana w kil-
ku transzach. Bardzo ważnym elementem tej wstępnej umowy ze 

spadkobiercami jest też to, że równocześnie ze sprzedażą samorzą-
dowi pałacu spadkobiercy zrzekają się wszelkich roszczeń do in-
nych nieruchomości. A chodzi o takie działki, jak staw w centrum 
wraz z częścią parku, teren pod parkingiem przy basenie oraz duży 
obszar na Pańskiej Górze razem z dawnym stawem Anteckiego 
pod tą górą. Rozdział środków z unijnej dotacji rozstrzygnie się 
w najbliższych tygodniach.                                                                    mn

Będą pieniądze na pałac?
Andrychów wraca do gry o 27 milionów dotacji unijnych na rewitalizację pałacu Bobrowskich. W piątek do ratusza dotarła 
informacja o uwzględnieniu odwołania burmistrza od poprzedniej decyzji o odrzuceniu wniosku. Przypomnijmy, że władze 
Andrychowa już w zeszłym roku złożyły wniosek aplikacyjny o unijne dofinansowanie renowacji pałacu – w ramach programu 
rewitalizacji historycznych centrów miast. 

Na nagraniu, które trwa zaledwie kilka minut (uwinęli się wanda-
le!) widać, jak kilkoro młodych ludzi najpierw wyrywa zewnętrzne 
deski ze ściany dzwonnicy, a potem wchodzi do środka i kopniaka-
mi wywala następne. Wydarzenie to mocno zbulwersowało spo-
łeczność roczyńską, bo strażacka dzwonnica stoi na swoim miejscu 
obok szkoły od 210 lat i jest wpisana do rejestru zabytków. Służyła 

do ogłaszania różnych alarmów, przede wszystkim pożarowych. 
Kiedy w czasie pierwszej wojny światowej Austriacy zrabowali 
spiżowy dzwon z dzwonnicy, to mieszkańcy złożyli się w 1927 r. 
na nowy i zawiesili go na pustym miejscu. Teraz mieszkańcy liczą 
na przykładne ukaranie wandali, którzy nie mieli szacunku dla ich 
przodków i historii.                                                                                 man

No, i nagrali się...
To była przykra wiadomość dla wandali z Roczyn, czterech mło-
dych mężczyzn i kobiety: szkolna kamera zarejestrowała ich 
„wyczyn”, kiedy zdemolowali zabytkową dzwonnicę. Zapis tego 
nocnego zajścia trafił w ręce policji. 
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3 Maja w Andrychowie
Tegoroczne święto Konstytucji 3 Maja przebiegło w pięknej atmosferze i przy słonecznej pogodzie. Andrychowian reprezentowały 
liczne delegacje i poczty sztandarowe. Była Msza Święta za Ojczyznę, pokazy musztry, ułani i wielu mieszkańców gminy. 

Uroczystości rozpoczęły się o pół do dziesiątej Mszą Świętą 
w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Św. Macieja Apostoła w 
Andrychowie. Po mszy zebrani mogli oglądać pokaz Musztry 
Paradnej w wykonaniu Pododdziału Reprezentacyjnego klas 
mundurowych Zespołu Szkół ZDZ w Andrychowie na Placu 
Mickiewicza. Skąd uformowany pochód z ułanami i pocztami 
sztandarowymi przeszedł pod tablicę pamiątkową przy skrzy-
żowaniu ul. Krakowskiej z ul. Szewską, gdzie odbyło się złoże-
nie wiązanek kwiatów. Okolicznościowe przemówienie wygło-
sił przewodniczący Rady Miejskiej Roman Babski.                mn

Wyróżnienie dla społecznika
Pan Andrzej Fryś uhonorowany został tytułem i Medalem „Zasłużony dla Gminy Andrychów”.  Medal przyznała Panu Andrze-
jowi Rada Miejska, a 3 Maja w Miejskim Domu Kultury uroczyście wręczył go laureatowi Roman Babski, Przewodniczący Rady 
Miejskiej, podkreślając zasługi laureata dla Gminy Andrychów.

Roman Babski przypomniał sylwetkę Pana Andrzeja Frysia, wielo-
letniego pracownika, inżyniera w WSW Andoria, ale też dzisiejsze-
go wiceprzewodniczącego Towarzystwa Miłośników Andrychowa 
i jego członka od początków istnienia (1976 r.). Andrzej Fryś był 
także radnym i wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej kilku kaden-
cji. Jego dziadek i ojciec również byli radnymi, a do tego dziadek 
– burmistrzem, a ojciec wiceburmistrzem. 
Pan Andrzej jest tez miłośnikiem historii, autorem wielu opraco-
wań i wydawnictw poświęconych lokalnym dziejom, jest zbiera-
czem andrychowskich pamiątek i osobą o wielkiej kulturze, dzia-
łającą od dziesiątków lat na wielu płaszczyznach życia publicznego.
Pan Andrzej to także nasz redakcyjny Kolega, autor publikacji w 
Nowinach i gość Radia Andrychów. Dlatego z okazji wyróżnienia 
tytułem i Medalem „Zasłużony dla Gminy Andrychów”:

Składamy Panu Andrzejowi serdeczne gratulacje 
w imieniu całej redakcji.                                                                                      

Red.
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Kwietniowa sesja obyła się w Urzędzie Miejskim w Sali Narad. Na sa-
mym początku posiedzenia prowadzący je przewodniczący RM Roman 
Babski zapoznał radnych z porządkiem obrad, a następnie Rada przyjęła 
w głosowaniu protokół z poprzedniej sesji. 

Sprawozdanie burmistrza
W kolejnej części obrad burmistrz Tomasz Żak złożył sprawozdanie ze 
swej działalności w okresie międzysesyjnym. Opisał zdarzenia z okresu 
od 23 marca do 25 kwietnia tego roku. Burmistrz przypomniał, że 24 
marca na Kocierzu odbył się już 18. Konkurs na Stół Wielkanocny, or-
ganizowany przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie. 
27 marca w Urzędzie Miasta została podpisana umowa na budowę 
krytego basenu, a dzień później Tomasz Żak wraz ze swym zastępcą 
Mirosławem Wasztylem uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu MZK  
w Kętach. Ta kwestia była poruszana kilkukrotnie w czasie kwietniowej 
sesji, a burmistrzowie relacjonowali radnym, na jakim etapie jest wyjście 
Andrychowa ze spółki.
Z kolei 11 kwietnia burmistrz uczestniczył w Krakowie, w posiedzeniu 
Rady Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.
12 kwietnia wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Romanem Bab-
skim, Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Władysławem Żydkiem 
i Dyrektorem Gminnego Zarządu Oświaty Andrzejem Szafrańskim, 
Tomasz Żak uczestniczył w Szkole Podstawowej nr 4 w uroczystym 
spotkaniu, na którym uhonorowani zostali zwycięzcy Gminnych Zawo-
dów z Matematyki. Dni pomiędzy 16 i 18 kwietnia burmistrz spędził w 
delegacji w Olsztynie na zorganizowanej przez WFOŚiGW, a dotyczącej 
modernizacji oświetlenia ulicznego. 19 kwietnia  odbył się marsz pt.: 
„Andrychów Zaświeci na niebiesko”. Został on zorganizowany przez 
komitet Otwórzmy Drzwi Na Świat, którego założycielem jest mama 
dwójki chorych na autyzm chłopców Patrycja Kołodziejczyk. 21 kwiet-
nia odbyła się akcja „Czyste Beskidy – Wspieramy”, której głównym or-
ganizatorem było koło PTTK „Chałupa” przy ASM.
23 kwietnia, jak co roku burmistrz uczestniczył w Turnieju Bezpieczeń-
stwa w Ruchu Drogowym, a 24 kwietnia w WDK w Targanicach odbył 
się turniej szachowy organizowany przez sołtysa Targanic.
Poza tym burmistrz poinformował radnych o innych ważnych wydarze-
niach, jak np. wyburzenie kamienicy Rynek 3. Natomiast 18 kwietnia 
do Urzędu Miejskiego dotarła informacja, że Andrychów otrzymał ty-
tuł „Gmina na 5” w tegorocznym rankingu gmin przygotowanym przez 
Studenckie Koło Naukowe Akceleracji działające w Szkoły Głównej Han-
dlowej w Warszawie. O wszystkich tych sprawach piszemy w tym wyda-
niu Nowin w osobnych, obszerniejszych artykułach.

Interpelacje i zapytania radnych
Podczas zapytań i interpelacji kilkoro radnych pytało o różne inwestycje, 
a szczególnie drogowe, jak np. przebudowa ul. Włókniarzy, czy remonty 
dróg i ulic w sołectwach. Trzeba zaznaczyć, że większość tych dróg, któ-
re były przedmiotem zapytań to drogi powiatowe. Taką jest też główna 
ulica na osiedlu – Włókniarzy. Radny Tadeusz Sarlej, już jako pierwszy 

zadający pytania pytał, czy to prawda, że powiat przesunął pieniądze, 
jakie miały być wydane na Włókniarzy, na budowę chodnika w Rzykach? 
Odpowiadający na to wiceburmistrz Mirosław Wasztyl odparł, że chciał-
by, aby to była plotka, ale najprawdopodobniej tak się stało. W ogóle 
współpraca ze starostwem w kwestii remontu dróg powiatowych – do 
tej pory współfinansowanych pół na pół – jest obecnie wyjątkowo trud-
na, jak twierdzi Mirosław Wasztyl. Do remontu Włókniarzy starostwo 
do tej pory nie dołożyło ani grosza – wszystkie wydatki ponosi Gmina 
Andrychów. Radni pytali, czy jest zagrożenie dla tej inwestycji – chodzi  
o montaż finansowy i terminy – wiceburmistrz Wasztyl odparł, że tak, 
że jest zagrożenie. - Do tej pory udało się nam tylko raz spotkać ze staro-
stą – mówi wiceburmistrz. - Staramy się zorganizować kolejne spotkanie 
z zarządem powiatu, ale też ze wszystkimi radnymi powiatowymi, któ-
rzy reprezentują Andrychów. Trzeba jasno określić współpracę inwesty-
cyjną starostwa z gminą.  Wiceburmistrz podał kilka innych przykładów 
z całej gminy, z kilku sołectw, gdzie nawet wspólne inwestycje niektórzy 
radni powiatowi pokazują jako wyłącznie powiatowe. - To czysta propa-
ganda i manipulacja – skwitował wiceburmistrz. Na tej samej sesji Rada 
podjęła uchwałę, którą jako apel adresowano do władz powiatu – tak sta-
rostwa, jak i radnych. Jej treść publikujemy obok relacji z sesji.
Kilka pytań zadała radna Alicja Studniarz. Radna pytała o zobowiąza-
nia CKiW i wypłaty odszkodowań dla pracowników przywróconych do 
pracy. Radna powiedziała też, że nadal ma kłopot z dostępem do infor-
macji. Radna zwróciła uwagę na bałagan na ul. Beskidzkiej. Uzyskała 
odpowiedź, że ulica ta już została wysprzątana. Radna Alicja Studniarz 
pytała też o sytuację w przedszkolach, o nabory i ilość miejsc. Tę kwestię 
wyjaśnił radnej Andrzej Szafrański, dyrektor GZO. Miejsc w przedszko-
lach nie zabraknie, a nabory wciąż jeszcze trwały. Poza tym gmina budu-
je dwa nowe przedszkola (w Roczynach i Inwałdzie), powstaje też nowe 
prywatne przedszkole na osiedlu. Więc w tym roku nie zabraknie miejsc, 
a za rok, dwa będzie ich więcej niż przedszkolaków. Radna poruszyła też 
kwestię tzw. „prywatnej działki pod basenem”, co wyczytała na jednym 
z portali. Jak wyjaśnił burmistrz, nie ma żadnej „prywatnej działki pod 
basenem”, bo jest ona na terenie przyległym do budowy i tak inwestor, 
jak i wykonawca wiedzą o niej. Problem jest w tym, że budowlańcy 
przekroczyli tę granicę i to jest ich zmartwienie – muszą się przesunąć 

46. Sesja Rady Miejskiej w Andrychowie

Ochrona środowiska i drogi
W ostatni czwartek kwietnia odbyła się XLVI Sesja Rady Miejskiej w Andrychowie. Choć jej głównym tematem była 
ochrona środowiska i działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej, to najgorętsza dyskusja toczyła się w kwestiach in-
westycyjnych, współfinansowanych przez powiat. Radni zakończyli nawet sesję uchwałą skierowaną do władz powiatu. 
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z ogrodzeniem. Na koniec swego wystąpienia radna Studniarz 
skrytykowała organizację święta 3 Maja. 
Radny Wiesław Mikołajek pytał, czy projekt komunikacyjny 
przewiduje budowę poczekalni autobusowej na ul. 1 Maja. 
Wiceburmistrz Wasztyl wyjaśnił radnemu, że nie ma takich 
planów. Radny pytał też, czy wykonywane jest oznakowanie 
poziome na miejscach parkingowych. Oznakowania takie 
będą wykonane – usłyszał w odpowiedzi. Radny pytał też, jak 
wysokie są „koszty dodatkowe” przy budowie basenu? Usły-
szał od Mirosława Wasztyla, że ewentualne takie koszty mogą 
być w granicach dwóch procent, a nie 10, jak sugeruje radny.
Radny Stanisław Prus pytał o nabory do szkół podstawo-
wych nr 3 i 5. Tę kwestię też wyjaśnił dyr. Andrzej Szafrański,  
a wynika z niej, że liczba oddziałów klasowych w obu szkołach 
zmniejszy się: w „3” z 14 do 10, a w „5” – z 12 do 9 oddziałów. 
Tak mało jest tam dzieci, a do klas pierwszych pozgłaszanych 
zostało przez rodziców wyjątkowo mało dzieci.
Radny Sławomir Nowak krytykował sytuację parkingu przy 
szkole nr 5. Usłyszał, że nie będzie w tym roku funduszy na 
ten parking, który nie jest w złym stanie. 
Radna Dorota Magiera pytała o kontrakty na kardiologa i sy-
tuację w pogotowiu. Dowiedziała się, że to jest poza sferą decy-
zyjną gminy, że w tej kwestii jest to problem NFZ, choć gmina 
wciąż zabiega o rozwiązanie tej kwestii. 
Radny Tadeusz Biłko pytał o ścieżkę wzdłuż torów pod Pańską 
Górą i dowiedział się, że będzie ona przebudowywana w przy-
szłej kadencji – to część rewitalizacji tych terenów. 
Radna Ewa Wątroba pytała o sprzątanie koryta Wieprzówki. 
Dowiedziała się, że choć gmina co roku do tej pory sprzątała 
to przy pomocy więźniów z ZK w Wadowicach, to sprawa się 
komplikuje, bo od 1 stycznia jest to już w administracji nowej 
instytucji „Wody Polskie” i każde „wejście” w ten teren wymaga 
pisemnej zgody.

Sprawozdania
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy An-
drychów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmio-
tami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 
roku zrelacjonował Marcin Putyra, kierownik Wydziału Pro-
mocji Turystyki i Sportu. 
Natomiast informację dotyczącą działalności ZGK Sp. z o.o.  
w Andrychowie przedstawił radnym prezes ZGK Krzysztof 
Tytko.Z kolei politykę gminy w kwestii ochrony środowiska 
w Gminie Andrychów i realizację programu z tym związanego 
opisała Ewa Rohde-Trojan, kierowniczka Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM.

Uchwały
Pierwsza uchwała kwietniowej sesji dotyczyła nadania Medalu 
„Zasłużony dla Gminy Andrychów” panu Andrzejowi Frysio-
wi. Piszemy o tym na dalszych stronach.
Następna była uchwała dotycząca zmiany uchwały Nr XXXI-
293-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2013 r. 
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Andrychów, udo-
stępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków 
i zasad korzystania z tych przystanków.
Kolejne dwie uchwały związane były ze zmianami w budżecie 
gminy i uchwale budżetowej na 2018 r. i zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2018-2027.
Sesje zakończyły wolne wnioski, oświadczenia oraz komunika-
ty i zamknięcie obrad.

APEL Nr 4/2018 Rady Miejskiej w Andrychowie 
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

 
w sprawie wystąpienia do Zarządu i Rady Powiatu w Wadowicach o zabez-
pieczenie w budżecie Powiatu Wadowickiego środków na współfinansowa-
nie wraz z Gminą Andrychów przebudowy ul. Włókniarzy  w Andrychowie 
oraz ul. Słonecznej w Brzezince.  

Na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017r., poz. 1875  z późn. zm.) w związku z § 98 ust. 2 lit. f ) Uchwa-
ły Nr XXXIX-351-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 października 
2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Andrychów (Dz. Urz. Woj. Ma-
łop. z 2013 r., poz. 6287),
 

Rada Miejska w Andrychowie postanawia, co następuje:
 

§ 1.
  
Rada Miejska w Andrychowie zwraca się do Zarządu i Rady Powiatu w Wa-
dowicach z apelem o zabezpieczenie w budżecie Powiatu Wadowickiego 
środków na współfinansowanie z Gminą Andrychów w latach 2018-2019 
przebudowy ul. Włókniarzy w Andrychowie oraz ul. Słonecznej w Brzezince. 

W związku z prowadzoną korespondencją  w sprawie realizacji przez Gminę 
Andrychów i Powiat Wadowicki zadań publicznych Powiatu Wadowickie-
go pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1753K – ul. Włókniarzy w An-
drychowie” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1741K – ul. Słonecznej 
w Brzezince”, i niepodjęciem przez Powiat propozycji Burmistrza w sprawie 
wspólnego finansowania w/w zadań apelujemy o zabezpieczenie środków 
na wspólną realizację przedmiotowych zadań. Ulica Włókniarzy jest jednym 
z dwóch głównych ciągów komunikacyjnych obsługujących m.in.: największe 
osiedle w Andrychowie, gdzie mieszka obecnie około 9300 osób, Szkołę 
Podstawową nr 4 w Andrychowie, budynek z adresem ul. Starowiejska 22b 
obsługiwany zjazdem z ul. Włókniarzy na parking dla petentów załatwia-
jących sprawy w Zespole Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie, 
Urzędzie Pracy w Wadowicach Filia w Andrychowie, w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Andrychowie, Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrycho-
wie. W budynku tym działa również Małopolski Inkubator Przedsiębiorczo-
ści, którego celem jest wspieranie nowych przedsiębiorców pojawiających 
się na rynku oraz wiele innych małych firm. Ponadto ulicą Włókniarzy od-
bywa się transport związany z zaopatrzeniem wszystkich sklepów znajdu-
jących się przy tej ulicy. Przy ul. Włókniarzy znajduje się kościół parafialny  
pw. św. Stanisława B.M. – największa świątynia w Gminie. 
Motywując konieczność przebudowy ul. Słonecznej w Brzezince informu-
jemy, iż jej przebudowa jest potrzebna z uwagi na konieczność poprawy 
bezpieczeństwa w obrębie budynku byłego Kółka Rolniczego, zlokalizowa-
nego przy ulicy Słonecznej 14  w Brzezince, gdzie ma powstać przedszkole, 
z uwagi na brak miejsca i konieczność uczęszczania  w chwili obecnej dzieci 
do szkoły w Brzezince w systemie zmianowym. Brak chodnika wzdłuż ul. 
Słonecznej w obrębie przedmiotowego budynku dyskwalifikuje powstanie 
w tym miejscu przedszkola tak potrzebnego z uwagi na dużą ilość zgłoszo-
nych dzieci w wieku przedszkolnym, które nie mogą być przyjęte do funkcjo-
nującego obecnie przedszkola zlokalizowanego w budynku SP w Brzezince. 
 

§ 2.
 
Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miejskiej w Andrychowie do prze-
kazania niniejszego apelu Zarządowi Powiatu w Wadowicach oraz Radzie 
Powiatu w Wadowicach i podania go do publicznej wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty.
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Pani Dyrektor Elżbieta Górska-Zborowska przywitała gorąco 
wszystkich zebranych i życzyła drużynom sukcesów oraz dobrej 
zabawy. Do życzeń dołączył się Dyrektor Gminnego Zarządu 
Oświaty w Andrychowie – Andrzej Szafrański. Dzieci rywalizowa-
ły w 6 konkurencjach. Wszyscy zawodnicy chcieli wykonać zada-
nie dla swojej drużyny na 100, a nawet więcej procent. Byli bardzo 
skupieni i z ogromnym zapałem wykonywali ćwiczenia. Oczywi-
ście opiekunowie z wielkim zaangażowaniem dopingowali swoich 
uczniów. Liczy się dobra zabawa, ale ważna jest też rywalizacja, 
dlatego, jak każda olimpiada, ta też musiała zakończyć się ogło-
szeniem wyników. I miejsce zajęli gospodarze, czyli Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Andrychowie, na II stopniu podium stanęli ucznio-
wie z Sułkowic-Łęgu, a na III miejscu uplasowali się uczniowie ze 

Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie. Wszystkim drużynom 
bardzo dziękujemy za miłe spotkanie i gratulujemy osiągniętych 
wyników. Oto skład „złotej” drużyny: Lena Kudłacik, Aleksandra 
Płonka, Emilia Stachowicz, Maja Powroźnik, Nina Knycz, Natalia 
Paluch, Kacper Nowak, Kacper Gibas, Bartosz Nowak, Wojciech 
Jurczyk, Adrian Buda, Sebastian Bryzek.

Źródło: SP 2

Gminna Olimpiada Sportowa Pierwszoklasistów
12 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie odbyła się 
XI Gminna Olimpiada Sportowa Pierwszoklasistów. Podobnie jak 
w poprzednich edycjach, także i w tym roku uczestnicy dopisali. 
W rozgrywkach uczestniczyło 11 zespołów.

Najcenniejszą nagrodą dla ucznia jest indeks na wybraną techniczną uczelnię wyższą w Polsce 
oraz zwolnienie z egzaminu zawodowego. Nie było łatwo, bo oprócz wiedzy z przedmiotów bu-
dowlanych trzeba było powtórzyć i przerobić zagadnienia z matematyki, fizyki, czy geometrii wy-
kreślnej, ale udało się! Opiekunem ucznia był Pan Krzysztof Szczygieł, nauczyciel teoretycznych 
przedmiotów zawodowych, który ma w swoim dorobku zawodowym już nie jednego laureata. To 
były dla niego XVII zawody centralne. Warto nadmienić, że w nowo powstałym  Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie uczniowie mogą osiągnąć także laury w in-
nych zawodach. Centrum kształci bowiem w kierunkach takich, jak: technik mechanik, technik 
informatyk, technik obsługi ruchu turystycznego, technik ekonomista, technik spedytor, technik 
organizacji reklamy. Serdecznie zapraszamy! 

tekst i foto:  A. Łokcik-Szczygieł, K. Szczygieł

Sukces Kamila w Olimpiadzie Budowlanej
Kamil Orkisz, uczeń klasy 3 technikum budowlanego reprezentował Centrum Kształcenia Zawodowe-
go i Ustawicznego w Andrychowie w etapie centralnym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.  
W dniach od 12 do 14 kwietnia 2018 r. odbyła się XXXI edycja OWiUB i co najważniejsze Kamil został laureatem!
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Strażacy z PSP Andrychów nawet nie wyjmowali pojemnika z auta 
kobiety, tylko wezwali specjalistyczną jednostkę ratownictwa che-
micznego z Krakowa wraz z pirotechnikami. Takie są procedury, 
gdy jest podejrzenie, że substancja jest niebezpieczna. Oczekiwa-
nie na pirotechników trwało pięć godzin, a w tym czasie zabloko-
wano ruch obok PSP i stacji pogotowia ratunkowego, ewakuowano 
także pobliski sklep i aptekę. Na miejscu byli też strażacy z Wa-
dowic, a także policjanci i strażnicy miejscy. Przez cały czas ocze-
kiwania strażacy schładzali auto kobiety, która przywiozła dziwny 
pojemnik. Nie wyniesiono go z auta i przez te pięć godzin tkwił na 
miejscu pasażera. Niestety, jak już wspomnieliśmy procedury mó-
wią, że taki ładunek mogą ruszyć z miejsca tylko pirotechnicy. I tak 
na końcu się stało. Kwadrans przed godziną 16. pod eskortą i na 
sygnale ładunek wyjechał z miasta w kierunku Krakowa. Następ-
nego dnia, już po sprawdzeniu zawartości kanistra otrzymaliśmy 
informację, że był to kwas solny.

mn

Kwas i sporo strachu
Do niecodziennego wydarzenia doszło 18 kwietnia w Andrycho-
wie. Mieszkanka Andrychowa przywiozła do Jednostki Ratowni-
czo-Gaśniczej pojemnik z nieznaną substancją chemiczną. Suge-
rowała, że może to być coś wybuchowego. Pięciolitrowy kanister 
pozostał po jej zmarłym mężu, który pracował w jednym z za-
kładów chemicznych. 

Autyzm dotyka coraz większej grupy osób na całym świecie. Jak 
czytamy na stronie fundacji SYNAPSIS, jest on tajemniczym za-
burzeniem, u którego podstaw leży nieprawidłowa praca mózgu. 
- Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem 
świata, rozumieniem relacji społecznych. W odmienny sposób 
odbierają wrażenia zmysłowe. Trudno jest nam nawet wyobrazić 
sobie, że sól jest kwaśna, śnieg parzy, a delikatne głaskanie powo-
duje silny ból. Ale tak właśnie może wyglądać świat osoby z auty-
zmem. I nie jest to ani gorsze, ani lepsze postrzeganie świata; jest 
po prostu inne i zasługuje na nasze zrozumienie – czytamy dalej. 
Wiele szkół w naszej gminie zorganizowało w tym szczególnym 
dniu happeningi. Społeczność szkoły zagórniczańskiej także włą-
czyła się do światowej akcji. 6 kwietnia dominował kolor niebieski. 
Samorząd Uczniowski wraz z nauczycielkami: mgr Renatą Hornik 
oraz mgr Ewą Rokowską, przygotował specjalny apel, podczas któ-
rego wzbogacił wiedzę uczniów na temat autyzmu. Pamiętajmy, że 
dziecko z autyzmem, to nie jest źle wychowane, czy niegrzeczne 
dziecko; a dorosły to nie „psychol”, czy dziwak, ale są to osoby za-
burzone, które zasługują na nasz szacunek każdego dnia.  (mp)

Na niebiesko 
dla autyzmu
2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy na Temat 
Autyzmu. Jego celem jest podnoszenie świadomości społecz-
nej na temat zaburzenia, które przez ONZ uznane jest za jeden 
z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata – obok 
raka, cukrzycy czy AIDS.
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Międzynarodowy Konkurs  Języka Anielskie-
go „I know it & I love it” dla gimnazjalistów, 
przygotowali nauczyciele ZSS w Roczynach. 
Była to już druga edycja międzynarodowa 
tego popularnego konkursu. Również i tym 
razem patronował mu Burmistrz Andrycho-
wa. 10 kwietnia w szkole w Roczynach odbyło 
się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród.
W językowych zmaganiach uczestniczyli 
uczniowie: ZSS Targanice, ZSS Inwałd, ZSS 
Roczyny oraz sześć szkół z Ukrainy z miasta 
Izum. Zmagali się z testem gramatyczno-
-leksykalnym na platformie e-learningowej. 
Następnie brali udział w rozmowach z „native speakerem”, po-
chodzącycm z Egiptu Amani Bahy ze szkoły językowej Face to face 
oraz panią mgr Katarzyną Sternalską-Gawron ze szkoły językowej 
Logos. Rozmowy z uczniami z Ukrainy zostały przeprowadzo-
ne przez skype’a. Poziom językowy uczniów był bardzo wysoki. 
Wszystkim gratulujemy wyników.
I miejsce: Julia Smolec – ZSS Inwałd,  Mateusz Wojewodzic – ZSS 
Roczyny
II miejsce: Maya Archer – ZSS Roczyny
III miejsce:  Angelina Zdotverha – Izum Ukraina.
Przy okazji wręczenia nagród w konkursie odbyło się szóste już 
spotkanie z poezją. Tym razem motywem przewodnim była muzy-
ka w poezji. W programie „Co nam w poezji gra” znalazły się utwo-
ry min.: J. Kasprowicza, J. Tuwima, K.I. Gałczyńskiego, J. Hartwig 
czy E. Lipskiej. 

Na scenie uczniowie zaprezentowali wiersze, piosenki i instrumen-
ty muzyczne. Był również walc wiedeński w wykonaniu nauczycieli 
wf-u. Solową partią na wiolonczeli popisała się p. M. Mikuła (na-
uczycielka muzyki).
Na zakończenie odbyło się spotkanie z autorem książek dla dzie-
ci – panem Waldemarem Cichoniem. Uczniowie klas 1-3 zebrani 
na sali gimnastycznej mogli dowiedzieć się, skąd się wziął bohater 
książek pana Waldemara – kot Cukierek. Następnie autor przeczy-
tał dzieciom ulubiony rozdział z najnowszej książki. Jeszcze tylko 
pytania do pisarza i oczywiście książki z autografami.
Sponsorami konkursu byli: Maspex, Face to face, Nowa Era, 
Express Publishing oraz Rada Rodziców przy ZSS w Roczynach.
Izabella Ogiegło 

(mn)

Znam to i kocham to
Międzynarodowy Konkurs Języka Angielskiego jest już rozstrzygnięty, a nagrody rozdane. Przy okazji jego uczestnicy 
spotkali się z pisarzem Waldemarem Cichoniem, autorem książek dla dzieci. 

W sobotę – 21 kwietnia – w Miejskim Domu Kultury spotkali się 
rodzicie i dzieci wraz z pedagogami i darczyńcami wspierającymi 
placówkę. Wszystkich przywitała pani dyrektor Agnieszka Gwiżdż, 
która przypomniała początki integracji w Przedszkolu Nr 3 i podzię-
kowała wszystkim osobom, które ich wspierają. Dziś w „Trójce” jest 
sześć oddziałów integracyjnych, a w każdym po pięcioro dzieci nie-
pełnosprawnych. Do tego placówka prowadzi też dwa oddziały dla 
dzieci autystycznych. Od sześciu lat „Trójka” organizuje wielkie świę-
to integracji i piękne koncerty swych wychowanków – to właśnie festiwale „Zaczarowana Piosenka”. Również w tym roku malcy pokazali 
co potrafią: śpiewali i tańczyli, a publiczność nagradzała ich gromkimi brawami. W przerwach z telebimu małych artystów pozdrawiali 
dorośli artyści, jak Ania Wyszkoni, Kabaret Nowaki, andrychowskie „Czerwie” i wielu innych. Każdy uczestnik otrzymał prezent-nagro-
dę, bo tu nie liczy się kto lepiej zaśpiewa, a nagradzani są wszyscy uczestnicy. Razem z dziećmi z Przedszkola Nr 3 zaprezentowali się 
wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie. Na wszystkich, tak uczestników, jak i ich rodziców czekał 
słodki poczęstunek i napoje.                                                                                                                                                                                                         mn

Zaczarowana Piosenka
Pięknymi występami zaprezentowały się dzieci podczas VI Festi-
walu „Zaczarowana Piosenka”. Impreza była też XX-leciem Inte-
gracji w Przedszkolu Nr 3 w Andrychowie.
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Tradycyjnie, jak co roku Turniej Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogowym organizu-
je Wydział Ruchu Drogowego Komendy 
Powiatowej Policji w Wadowicach, Pol-
ski Związek Motorowy oraz Kuratorium 
Oświaty Delegatury w Wadowicach. Mię-
dzygminne zmagania na szczeblu powia-
towym odbyły się 23 kwietnia, wtedy też 
ogłoszono ich wyniki oraz wręczono na-
grody najlepszym zespołom uczniowskim. 
Ten ogólnopolski turniej będzie miał dalszy 
ciąg, a najlepsi w powiatowym etapie będą 
reprezentować Ziemię Wadowicką podczas 
zmagań w Mikuszowicach. 
W turnieju wzięły udział czteroosobowe ze-
społy (2 dziewczyny i 2 chłopców)  ucznio-
wie klas IV – VII, tak w kategorii szkół pod-
stawowych jak i gimnazjalnych. Dzisiejszą 
uroczystość w szkole w Wieprzu poprowa-
dził podinspektor Paweł Migdałek, naczel-
nik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Powiatowej Policji w Wadowicach, a obecni 
byli też: Przewodniczący Rady Powiatu Jan 
Gębala, Burmistrz Andrychowa Tomasz 
Żak, Wójt Stryszowa Jan Wacławski, kie-
rowniczka Wydziału Zarządzania Kryzy-
sowego Starostwa w Wadowicach Beata 
Mamcarczyk i dyrektor Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego nr 1 w Wieprzu Kazimierz 
Fąferko.

A oto ranking najlepszych zespołów:
Kategoria Gimnazjalna:

1. Zakrzów
2. Inwałd 

3. Frydrychowice
4. Tomice

5. Wieprz Nr 1
6. Zebrzydowice

7. Wadowice

Kategoria Szkół Podstawowych:
1. Stronie

2. Zakrzów
3. Frydrychowice

4. Inwałd
5. Radocza

6. Paszkówka
7. Wieprz

8. Świnna Poręba
9. Jaszczurowa

Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym
Uczniowie gimnazjum z Zakrzowa i ze szkoły podstawowej w Stroniach okazali się najlepsi w Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym. 23 kwietnia odebrali nagrody w szkole w Wieprzu.

Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Jaką babcią jesteś lub jaką babcią chciałabyś być?
2. Jakim dziadkiem jesteś lub jakim dziadkiem chciałbyś być?
Praca powinna być napisana samodzielnie, dowolną techniką oraz w dowolnej formie (wiersz, list, opowiadanie, itp.). To, w jaki sposób 
odpowiecie na pytanie, zależy od Was. 
Odpowiedzi prosimy składać:
- osobiście podczas dyżuru w maju, w ostatnią środę miesiąca w godz. 10.00-12.00, pokój nr 9 (parter) Urzędu Miejskiego w Andrycho-
wie, 
- drogą elektroniczną na adres: rada.seniorow@andrychow.eu
- umieścić w  skrzynkach, które znajdują się w budynkach: Urząd Miasta Andrychów, Miejska Biblioteka Publiczna, Andrychowska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa, z dopiskiem: WIOSENNY KONKURS dla SENIORÓW.
Na Wasze odpowiedzi czekamy do 31.05.2018 r. Dwie  najciekawsze wypowiedzi zostaną nagrodzone książkami.

Wiosenny konkurs dla seniorów
 Miejska Rada Seniorów w Andrychowie we współpracy z Fundacją na Rzecz Wsparcia, Integracji i Rozwoju Osób oraz Rodzin Potrze-
bujących pn. „WIIR” serdecznie zaprasza do udziału w wiosennym konkursie skierowanym do SENIORÓW.
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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

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!

Telefon do studia Radia Andrychów: 33 875 23 13, e-mail: radio@andrychow.eu
Telefon w sprawie ogłoszeń płatnych i reklam: 668 353 879
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W tym roku uczniowie musieli zmierzyć się z następującym tema-
tem: „O niepodległość i granice Rzeczypospolitej: 1887 – 1922”. 
Test konkursowy składał się z pytań z zakresu historii Polski oraz 
dziejów wojskowości. Uczniowie SP 4: Aleksandra Gromotka (kl. 
7d) i Mikołaj Zacny (kl. 6b) uzyskali tytuł laureata tego konkursu. 
Ola i Mikołaj zajęli kolejno IV i V miejsce w województwie. Jedno-
cześnie byli to jedyni uczniowie z naszej gminy, którzy awansowali 
do wojewódzkiego etapu tego konkursu.

Opiekunem naukowym uczniów jest p. Monika Dudka.
Źródło: SP 4

Ogólnopolski konkurs historyczny

W czwartek 5 kwietnia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Fry-
cza Modrzewskiego odbył się etap wojewódzki Ogólnopolskiego 
Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, 
w którym brało udział dwoje uczniów Szkoły Podstawowej nr 4.

Konkurs organizowany był przez Kuratorium Oświaty w Krako-
wie oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Rotmistrza 
Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w roku szkolnym 2017/2018 dla 
uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów. Pa-
trycja Olajossy zajęła I miejsce! Gratulujemy!

Pierwsze miejsce Patrycji
 Patrycja Olajossy została laureatką V edycji Małopolskiego Konkursu 
„Śladami niezłomnych. Witold Pilecki i August Emil Fieldorf „Nil””.

Konkurs ogłosił Burmistrz 
Andrychowa, bo w sześciu 
placówkach kończyła się dy-
rektorom pięcioletnia kaden-
cja – tak było w przedszkolach 
numer 2 i 5 w Andrychowie, 
a także w szkołach numer 2 i 3  mieście oraz w szkołach w Bolęcinie 
i Zagórniku. We wszystkich tych placówkach do konkursu zgłosili 
się tylko dotychczasowi dyrektorzy. Komisja, w skład której weszli 
przedstawiciele rady rodziców, grona pedagogicznego, związków za-
wodowych, przedstawiciela Gminnego Zarządu Oświaty oraz dwie 
osoby wydelegowane w imieniu Burmistrza Andrychowa: dyrektor-
ka Biura Burmistrza oraz Skarbnik Gminy. Przesłuchania kandyda-
tów trwały dwa dni, 24 i 25 kwietnia. We wszystkich wymienionych 
placówkach pozostaną dotychczasowi dyrektorzy – tak zdecydowała 
komisja, a burmistrz w najbliższych dniach wręczy nowym-starym 
dyrektorom nominacje na kolejną pięcioletnią kadencję.                 mn

Nowi starzy dyrektorzy
Zakończył się konkurs na dyrektorów dwóch przedszkoli i czte-
rech szkół w Gminie Andrychów. Na stanowiskach pozostaną 
dotychczasowi dyrektorzy.

Pani Aniela pocho-
dzi z Kowalewa na 
kielecczyźnie, a do 
Andrychowa spro-
wadziła się razem 
z mężem w 1959 r. 
Przyjechali tutaj do 
pracy i zostali na całe 
życie. Stulatka, która 
na emeryturę prze-
szła 40 lat temu pra-
cowała w AZPB, a od 
1960 roku mieszka z rodziną w tym samym mieszkaniu w cen-
trum miasta. Ma pięcioro dzieci i tyle samo wnuków, czworo pra-
wnuków i dwoje praprawnuków. Kiedyś była amatorka wycieczek 
i pielgrzymek do miejsc świętych, obecnie bardzo lubi programy 
przyrodnicze w telewizji.
Panią Anielę Koper odwiedzili: Grażyna Łoboda – Sekretarz Mia-
sta, Roman Babski – przewodniczący Rady Miejskiej i Mirosław 
Wasztyl – zastępca Burmistrza Andrychowa. Goście przynieśli 
prezenty i życzenia od premiera, wojewody i burmistrza, a także 
wielki kosz z kwiatami. Obecni byli też przedstawiciele Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, którzy również przywieźli miłe niespo-
dzianki: kwiaty i podwyżkę emerytury. Gospodarze, czyli dzieci 
Pani Anieli poczęstowali gości kawą i ciastem.                                mn

Czcigodna Stulatka
Pani Aniela Koper obchodziła w kwietniu setne urodziny. Z tej 
okazji odwiedzili ją zacni goście z życzeniami, listami gratulacyj-
nymi i bukietem stu róż.
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Młodzi Czytelnicy w obecności rodziców złożyli ślubowanie i ode-
brali karty czytelnika. Uroczystość uświetnił przygotowany przez 
dzieci, specjalnie na tę okazję program artystyczny.

Nowi czytelnicy biblioteki
 6 kwietnia w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej do grona Czy-
telników przyjęto dzieci z Przedszkola nr 5 w Andrychowie.

Odbyła się premiera największego ruchomego dinozaura na świe-
cie. Argentyński jaszczur (Argentinosaurus) znajduje się w Zato-
rze, w Parku Rozrywki Dinozatorland. Argentynozaur liczy sobie 
35 metrów długości oraz 9 metrów wysokości. Prehistoryczny ol-
brzym jest największym znalezionym dinozaurem, należącym do 
grupy zauropodów z rodziny tytanozaurów. Żył w okresie środko-
wej kredy na terenie współczesnej Argentyny. Szacuje się, że ważył 
około 100 ton przy wysokości 13 metrów i długości 44 metrów. 
Ścieżka edukacyjna z dinozaurami, to nie jedyna atrakcja zator-
skiego Parku Rozrywki. Otóż w Parku Ruchomych Dinozaurów 
znajduje się również muzeum szkieletów i skamieniałości. Oprócz 
dinozaurów, można jeszcze obejrzeć i zrelaksować się w Parku Mi-
tologii oraz Parku Owadów. Sceneria starożytnej Grecji w Parku 
Mitologii, przenosi nas w odległe czasy. Na wodzie znajdują się 
posągi greckich bogów, bohaterów, herosów i mitycznych postaci. 
Podczas rejsu tramwajem wodnym można z bliska im wszystkim 
się przyjrzeć. Nowością tego parku jest 5-metrowy ruchomy cy-
klop. W Parku Owadów zaś znajduje się ścieżka edukacyjna z 16 
gigantycznych rozmiarów owadami. Każdy eksponat zaopatrzony 
jest w tablicę informacyjną, z której wyczytać można ciekawostki 
na temat prezentowanego gatunku. Wśród owadów ludzkich roz-
miarów zobaczyć można m.in.: karalucha, konika polnego, mrów-
kę, larwę motyla, skorpiona, stonkę, żuka rohatyńca, muchę, osę, 
czy biedronkę. Jest to idealne miejsce na przeprowadzenie lekcji 
biologii na świeżym powietrzu. Nie od dziś wiadomo, że Zatorland, 
to miejsce stworzone z myślą edukacji przez rozrywkę. A nauka 
przez zabawę jest najbardziej efektywna, a w takim miejscu jeszcze 
dodatkowo efektowna. Dlatego w wolnej chwili, zapraszamy do za-
torskiego Parku Rozrywki. Nie będzie to zmarnowany czas. 

Marta Paczyńska

Największy ruchomy 
dinozaur w Zatorze

Pogoda w przedostatni weekend kwietnia była cudowna. Na 
szlakach górskich można było spotkać turystów, którzy wspierali 
akcję „Czyste Beskidy”. Place zabaw przepełnione były rodzina-
mi z dziećmi. Reklamy przy kawiarniach i cukierniach zachęcały 
przechodniów, by skosztować smakowitych lodów i gofrów z bitą 
śmietaną i owocami. A u sąsiadów…

Pisarz zapoznał młodych czytelników z historią powstania całej 
serii. Książki powstały dlatego, że syn Marcel nie chciał czytać 
książek w szkole, a jemu i jego żonie zależało na tym, żeby czytał. 
Postanowili, że p. Waldemar napisze książkę o swoim synku i da 
mu ją do przeczytania, żeby go zachęcić. Cała seria opowiada o ko-
cie Cukierku, który został przygarnięty przez rodzinę Cichoniów. 
Po spotkaniu każdy mógł zakupić sobie książkę i otrzymać auto-
graf pisarza. Warto dodać, że książka „Cukierku, Ty łobuzie” znala-
zła się również na liście lektur dla uczniów klas 1-3 SP.               (kp)

Spotkanie z pisarzem
10 kwietnia br. w Zespole Szkół Samorządowych w Rzykach zo-
stało zorganizowane spotkanie z pisarzem – Waldemarem Ci-
choniem, autorem serii książek dla dzieci o kocie Cukierku.
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Sycylię można też kojarzyć z mafią, która 
rozpoczęła swą przestępczą działalność 
na wyspie w XIX w. i przetrwała do dziś, 
rzucając cień na tę słoneczną krainę. Barw-
ne życie mafiosów ukazane  w kultowym 
filmie F. F. Coppoli pt. „Ojciec chrzestny” 
przyciąga jak magnes wielu turystów. 
Wyspę warto jednak odwiedzić przede 
wszystkim ze względu na urodę krajobra-
zów i niezwykłe bogactwo kultury. W swo-
jej historii Sycylia była podbijana przez 
kolejnych najeźdźców: Fenicjan, Kartagiń-
czyków, Greków, Rzymian, Arabów, Nor-
manów, Hiszpanów, którzy pozostawili śla-
dy swego panowania na wyspie, wznosząc 
świątynie, amfiteatry i pałace. Nasz poeta 
i pisarz, J. Iwaszkiewicz, zafascynowany 
Sycylią, pisał: „Całe połacie kultury leżą 
tu na sobie (…) stopione w żarze słońca, 
wina i zapachu pomarańczowego kwiatu”. 
Współczesna Sycylia to region o dynamicz-
nie rozwijającej się turystyce, oferujący wie-
le atrakcji kulturalnych i niezapomnianych 
przeżyć w oszałamiającej scenerii nadmor-
skich krajobrazów. W dniach 12 - 23 lutego 
br. grupa 12 nauczycieli z ZSS w Rzykach 
przebywała w Palermo na Sycylii w ramach 
programu POWER   (Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój) FRSE (Funda-
cja Rozwoju Edukacji). Kurs pt. „Włochy 
(Palermo) – twórcza edukacja, język, przy-
wództwo, kreatywność” stanowił realizację 
trzeciej części interdyscyplinarnego, wielo-
aspektowego projektu „Szkoła” związane-
go z rozwojem twórczego potencjału, umie-
jętności zawodowych i języka angielskiego 
wśród uczestników. W czasie pobytu na 
włoskiej wyspie odbyły się dwa szkolenia, 
w których uczestniczyło po 6 nauczycieli. 
Podczas szkolenia pt. „Inteligencja emocjo-
nalna, identyfikacja i zarządzanie emocja-
mi”, pedagodzy brali udział w warsztatach 
i seminariach dyskusyjnych, zdobywając 
wiedzę na temat roli inteligencji emocjo-
nalnej w relacjach interpersonalnych, ćwi-
czyli techniki radzenia sobie z trudnymi 
emocjami, poznawali niekonwencjonalne 
metody aktywizujące oraz innowacyjne 
strategie z zakresu edukacji nieformalnej. 

Uczyli się zarządzać emocjami  i rozwiązy-
wać konflikty z myślą o wykorzystaniu zdo-
bytych umiejętności i wiedzy  w praktyce 
szkolnej i w życiu osobistym. Nawiązywali 
kontakty w grupach międzynarodowych, 
komunikując się w czasie dyskusji, ćwiczeń 
dramowych, scenek, gier terenowych, np. 
gdy tworzyli mapę mentalną do tematu: 
„Szlakiem zabytków Palermo”. Ze wzglę-
du na dynamiczny rozwój współczesne-
go świata nauka przez całe życie staje się 
koniecznością. Pedagodzy z Rzyk podjęli 
to wyzwanie, uczestnicząc w szkoleniu: 
„Język angielski dla nauczycieli. Rozwiń 
swoją karierę”. Podczas zajęć doskonalili 
praktyczną znajomość języka angielskiego 
w działaniu (English in action),   wzboga-
cali słownictwo  i pojęcia dotyczące oma-
wianych zagadnień, poznawali metody 
nauczania języka  z wykorzystaniem no-
woczesnych technologii ITC, przygoto-
wywali prezentację na temat Palermo.   
Oba szkolenia były prowadzone 
w języku angielskim i odbywały się 
w międzynarodowych grupach (uczest-
nicy z Portugalii, Szwecji, Niemiec, Sło-
wenii, Litwy i   Francji), co sprzyjało na-
wiązywaniu nieformalnych kontaktów 
i przełamywaniu barier językowych.   
W czasie wolnym od szkoleń nauczycie-
le poznawali niezwykłe zabytki   Palermo, 
podziwiali piękno sycylijskich krajobra-
zów podczas wyjazdów w malownicze 

okolice Cefalu, Erice, Trapani i Taorminy. 
Największe wrażenie na uczestnikach wy-
jazdu zrobiła „dymiąca”, wulkaniczna góra 
Etna, zwana królową Sycylii. Przy dobrej 
widoczności można było już  z daleka do-
strzec, jak ze stożkowatego, pokrytego 
wiecznym śniegiem wierzchołka wulkanu   
unosi się pióropusz jasnego dymu. Etna jest 
jednym z najbardziej aktywnych wulkanów 
na świecie i stanowi realne zagrożenie dla 
mieszkańców regionu. Ostatnia erupcja 
miała miejsce w lutym 2017 r. Groźna góra 
budzi  respekt, dlatego dotarcie do główne-
go krateru jest możliwe tylko z przewodni-
kiem. Co pozostanie w pamięci   uczestni-
ków tej wycieczki? Wyjazd na Etnę przez 
szybko zmieniające się strefy roślinności: 
od kwitnących gajów pomarańczowych, cy-
trynowych i oliwnych u podnóża góry aż do 
jej stoków  pokrytych śniegiem, na których  
było pełno narciarzy i dzieci zjeżdżających 
na sankach.   Księżycowy krajobraz utwo-
rzony z czarnej, zastygłej lawy przykrytej 
białymi płachtami śniegu. Przejazd ko-
lejką na wysokość 2500 m n.p.m. i spacer 
w pełnym słońcu po ośnieżonym wulkanie.  
Kolejne miejsce, które zwiedzili nauczy-
ciele z Rzyk to Taormina, starożytna miej-
scowość leżąca w pobliżu Etny, perła Sy-
cylii, ulubione miejsce artystów i wielkich 
tego świata. O jej niezwykłości decyduje 
wspaniałe położenie na zboczu wzgórza, 
dobrze zachowany antyczny teatr grecki 

Przygoda z Sycylią w tle
Z czego słynie Sycylia? Każdy, kto tu był z pewnością wymieni dobrą kuchnię, znakomite wino, piękne plaże, wielo-
kulturowe dziedzictwo wpisane na listę UNESCO i majestatyczną Etnę, wciąż aktywny wulkan górujący na wysokość 
3340 m. n.p.m.
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i rozciągające się z niego, zapie-
rające dech w piersiach widoki na 
Kalabrię, Morze Jońskie oraz Etnę. 
Uczestnicy wyjazdu najlepiej 
poznali Palermo, ponieważ tu 
byli zakwaterowani. Miasto 
zwane Złotą Muszlą już od cza-
sów starożytnych   pełni funk-
cję   nieoficjalnej   stolicy Sycylii. 
Palermo zaskakiwało na każdym 
kroku; z jednej strony raziły zanie-
dbane ulice i  zabytki, denerwował 
chaos i zgiełk na drogach, a z drugiej 
– zachwycała pełnym przepychu, 
bizantyjskim   wnętrzem Kaplica 
Palatyńska   w Palazzo di Norman-
ni, zdumiewała eklektycznym 
stylem katedra z relikwiami św. 
Rozalii, patronki miasta. Wizytów-
ką Palermo jest wspaniały gmach 
Teatro Massimo, drugiego   co do 
wielkości teatru operowego  w Eu-
ropie. Budynek został wzniesiony 
w XIX w. w stylu neoklasycystycz-
nym z elementami sztuki baroko-
wej i arabskiej. Zadziwia wielkością 
(ma 1350 miejsc), pięknym wnę-
trzem i doskonałą akustyką.  Paler-
mo słynie też z  Ogrodu Botanicz-
nego, w którym można podziwiać 
egzotyczne rośliny i drzewa pocho-
dzące z całego świata.   Jeśli te ob-
razy dopełnimy orientalną atmos-
ferą największego bazaru – Ballaro, 
dodamy intensywne smaki, kolory 
i zapachy sycylijskiej kuchni oraz 
wielokulturowy tłum ludzi jedzący 
w street foodach (uliczne jedzenie) 
– to zrozumiemy, dlaczego w   Pa-
lermo każdy znajdzie coś dla siebie. 
Uczestnictwo w projekcie dało na-
uczycielom możliwość poszerzenia 
wiedzy na temat innowacyjnych 
sposobów rozwijania kompeten-
cji kluczowych, które są tak ważne 
w edukacji uczniów, a także zade-
cydują o ich przyszłości na rynku 
pracy. Nauczyciele, którzy sami się 
uczą i rozwijają swoje zaintereso-
wania, lepiej zrozumieją uczniów 
oraz wykorzystają ich potencjał. 
Sycylijska przygoda z edukacją, na-
turą i kulturą z pewnością zaowo-
cuje  w przyszłości nowatorskimi, 
śmiałymi pomysłami na nowocze-
sną szkołę.

Iwona Pikoń

By w pełni odkryć uroki i możliwości tego miejsca uczestnicy musieli już o 5 rano stawić się na 
zbiórkę poprzedzającą wyjazd do stolicy. Długą podróż zrekompensował im seans w najnowocze-
śniejszym w Polsce Planetarium Niebo Kopernika. Po fantastycznym widowisku, uczestnicy udali 
się na nie mniej ekscytujące zwiedzanie wystaw tematycznych z interaktywnymi eksponatami. 
Mieli również okazję   uczestniczyć w pokazach naukowych. Pobyt w CNK  inspiruje do obser-
wacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Naukę poznajemy nie tylko 
w ławkach szkolnych, ale przede wszystkim przez własne poznawanie świata w takich niezwy-
kłych miejscach. Uczestnictwo w wycieczce było bezpłatne i miało na celu rozwój kompetencji 
kluczowych z zakresu matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz z zakresu technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych. Taka sama wyprawa zaplanowana jest dla kolejnych uczestników 
Projektu „Akcja edukacyjna” realizowanego w naszej szkole w ramach  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020 również w przyszłym roku szkolnym.

Źródło: SP2

Marcowe spotkania z nauką w SP 2
Tuż przed Świętami Wielkanocnymi 21 i 23 marca blisko 120 uczniów SP2 w Andrychowie uczest-
niczyło w niecodziennej wyprawie do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wszystkie 15 grup 
matematyków, przyrodników i informatyków z projektu „Akcja edukacyjna”, w dwóch turach od-
wiedziło usytuowany nad Wisłą nowoczesny obiekt wystawowy.

Licznie przybyłych gości powitała „Ballada 
o próżności” w wykonaniu Wiktorii Fujawy 
oraz występ młodych perkusistów pod prze-
wodnictwem Jerzego Górki. Podziękowania 
złożono instruktorom, którzy cały rok dba-
ją o rozwój artystyczny dzieci i młodzieży 
uczęszczających na zajęcia. Są to m.in.:
Kinga Baran – instruktor zajęć tanecznych; 
Kinga Piesko – instruktor zajęć wokalno-
-aktorskich; 
Katarzyna Mikurda – instruktor zajęć 
teatralnych; 
Magdalena Zacher – instruktor Zumby; 
Jerzy Górka – instruktor zajęć perkusyjnych; 
Jarosław Szklarczyk - instruktor nauki gry na gitarze. 
Wyrazy szacunku i uznania otrzymali również nieobecni: Lucyna Migdałek, Teresa Stanek i Syl-
wia Guzdek.

Kolejno nadszedł czas na liczne prezentacje artystyczne. Na scenie wystąpili: grupa taneczna 
Dancing Kids, grupa wokalno-aktorska (RE)KREACJA, pianiści, grupa teatralna TAKIE-TAM, 
energetyczna grupa miłośników Zumby, grupa taneczna FREE STYLE oraz gitarzyści z kulto-
wym utworem „Wehikuł czasu”.
Wydarzenie miało na celu prezentacje dorobku kulturalnego dzieci i młodzieży uczęszczającej na 
zajęcia stałe do WDK w Sułkowicach-Łęgu w roku kulturalnym 2017/2018. Upominkami wyróż-
niono osoby, które miały największą frekwencję.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotografii z wycieczek organizowanych 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. Mogliśmy również podziwiać galerię obra-
zów pt. „Bliżej natury” autorstwa Grażyny Szefer-Furczyk. O kwiatową oprawę wydarzenia zadba-
ła Kwiaciarnia „EWA”, która swoimi kompozycjami nadała wydarzeniu wiosenny klimat. Popołu-
dnie z Domem Kultury z pewnością należało do udanych i przyjemnych. Gratulujemy wszystkim 
małym artystom i ich opiekunom.                                                                                                                 (ap)

Popołudnie z Domem Kultury 2018
14 kwietnia WDK w Sułkowicach-Łegu zgromadził tłumy. Wszystko za sprawą twórczych dzieci. 
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3 kwietnia
Andrychów, ul. Przemysłowa 
Koparka uszkodziła rurociąg z gazem. In-
terwencja służ ratunkowych

Wadowice
Pożar samochodu na parkingu obok Li-
ceum Ekonomicznego. 

Roczyny ul. Podgórska
Pożar sadzy w kominie.

Bulowice, ul. Krakowska
Zablokowana droga na wysokości Sta-
cji PKN ORLEN. Eksperyment procesowy 
dotyczący śmiertelnego potrącenia. 

5 kwietnia
Andrychów, ul. Krakowska
Utrudnienia na skrzyżowaniu ulic Krakow-
skiej i Traugutta. Doszło tam do zderzenia 
samochodu ciężarowego z motocyklem. 
W zdarzeniu brało też udział auto osobo-
we. 

6 kwietnia
Bulowice, ul. Stara Droga
Pożar samochodu osobowego. Dzięki bły-
skawicznej reakcji OSP Bulowice pożar nie 
przeniósł się na zabudowania.

9 kwietnia
Policjanci z Komisariatu Policji w Kętach 
wszczęli postępowanie karne wobec 68-let-
niego mieszkańca Kęt, który uniemożliwił 
policjantowi i strażnikowi miejskiemu, 
przeprowadzenie kontroli swojego pieca. 
W przypadku ujawnienia spalania odpa-
dów, mężczyzna odpowiadałby za wykro-
czenie i mógłby zostać ukarany mandatem, 
natomiast za uniemożliwienie dokonania 
kontroli, grozi mu kara pozbawienia wolno-
ści do 3 lat – informuje Małgorzata Jurec-
ka, rzecznik prasowy KPP w Oświęcimiu.
7 kwietnia 2018, tuż po godzinie 21.00, pa-
trol mieszany Policji i Straży interweniował 
w związku ze zgłoszeniem mieszkańca Kęt, 
dotyczącym wydobywania się ciemnego gę-
stego dymu z komina budynku znajdujące-
go się na terenie jednej z posesji w Kętach. 
Funkcjonariusze natychmiast pojechali we 
wskazane miejsce, gdzie potwierdzili zgło-
szenie. Na posesji znajdował się właści-
ciel posesji, który kategorycznie odmówił 

wpuszczenia służb w celu skontrolowania 
pieca. W związku z powyższym został po-
uczony, że uniemożliwiając przeprowadze-
nie kontroli dopuszcza się przestępstwa. 
Niestety nawet pomimo świadomości gro-
żących konsekwencji mężczyzna nie zmie-
nił zdania. Więc funkcjonariusze odstąpili 
od kontroli sporządzając odpowiednią 
dokumentację, na postawie której, wobec 
68-latka wszczęto postępowanie w związ-
ku z popełnieniem przestępstwa zakłóca-
nia kontroli, przeprowadzanej w zakresie 
ochrony środowiska. Za popełnione prze-
stępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia 
wolności.

Łęki, ul. Piastowska
Kierowca samochodu marki Opel, najechał 
na tył samochodu marki Chevrolet, którym 
podróżowały dwie kobiety, w tym jedna bę-
dąca w ciąży. Do szpitala na badania zostały 
przewiezione obydwie kobiety oraz kierow-
ca opla.

10 kwietnia
Policjanci z Komisariatu Policji w Kętach 
błyskawicznie zatrzymali nietrzeźwego 
sprawcę kolizji drogowej. Jak się okazało 
44-latek wsiadł za kierownicę mając w or-
ganizmie trzy promile alkoholu. W takim 
stanie wybrał się samochodem, aby ode-
brać córkę ze szkoły.
Do zdarzenia doszło tuż po godzinie 14.00 
na kęckim rynku. Kierowca samochodu 
marki Seat zderzył się z autokarem marki 
Autosan relacji Kęty – Bielsko-Biała, a na-
stępnie odjechał. Oficer dyżurny informa-
cję o zdarzeniu natychmiast przekazał 
podległym służbom. Dzięki temu już po 
kilku minutach patrol jadący ulicą Sobie-
skiego zauważył wjeżdżającego na parking 
poszukiwanego seata z uszkodzeniami 
przedniej części karoserii. Kiedy pojazd 
się zatrzymał funkcjonariusze przystą-
pili do kontroli. - Za kierownicą siedział 
pijany 44-letni mieszkaniec Kęt. Badanie 
jego stanu trzeźwości wykazało 3 promile 
alkoholu – informuje nas Małgorzata Ju-
recka, rzecznik prasowy KPP w Oświęci-
miu. W trakcie prowadzonych czynności 
do samochodu podeszła 10-letnia dziew-
czynka, która jak ustalili policjanci, była 
córką 44-latka, którą ojciec miał odebrać 
ze szkoły. Dziewczynka została przekaza-

na pod opiekę matce, natomiast nietrzeź-
wy trafił do pomieszczeń dla osób zatrzy-
manych oświęcimskiej komendy Policji. 
Za popełnione przestępstwo grozi kara do 2 
lat pozbawienia wolności, zakaz prowadze-
nia pojazdów oraz wysoka kara grzywny.

13 kwietnia
Do jednego z mieszkań bloku przy ulicy 
Lenartowicza zapukał mężczyzna, który 
poinformował, że jest pracownikiem An-
drychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Powodem jego wizyty miała być rzekomo 
wymiana drzwi wejściowych do mieszkań 
prowadzona przez spółdzielnię. - Gdy star-
sza kobieta wyciągała pieniądze, by przeka-
zać zaliczkę, mężczyzna wyrwał je z jej rąk 
i uciekł – informuje nas Agnieszka Petek, 
rzecznik prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Wadowicach. Policja szuka spraw-
cy.
Policja apeluje do mieszkańców o zachowa-
nie szczególnej ostrożności oraz o zwraca-
nie uwagi na obce osoby pojawiające się na 
osiedlach mieszkaniowych i klatkach scho-
dowych.

16 kwietnia
Na ulicy Wadowickiej we Frydrychowicach, 
w okolicach stawów, samochód osobowy 
wjechał w betonowy filar mostku. Kierow-
ca oraz jego pasażer zginęli na miejscu.  Pa-
sażerka została przewieziona do szpitala, 
gdzie zmarła.

18 kwietnia
Mieszkanka Andrychowa przywiozła 
do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej po-
jemnik z nieznaną substancją chemicz-
ną i oświadczyła, że ma go po zmarłym 
mężu, który pracował w przemyśle. Nie 
wie, co znajduje się w baniaku, ale podej-
rzewa, że to coś niebezpiecznego. Dla-
tego strażacy z PSP Andrychów wezwali 
specjalistyczną jednostkę ratownictwa 
chemicznego, aby zbadać substancję.  
Pojemnik został zabezpieczony, a sąsia-
dująca stacja pogotowia, apteka i sklep 
zostały ewakuowane. To na wypadek wy-
buchu lub rozszczelnienia się pojemnika.   
Po ekspertyzie okazało się, że pojemnik za-
wierał kwas solny.

19 kwietnia 

Kronika policyjna
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Policjanci z Wydziału Kryminalnego andry-
chowskiego komisariatu, ujawnili i zabezpieczyli 
znaczną ilość marihuany – aż 720 gramów! Nar-
kotyki były rozsypane w rejonie mostu na rzece 
Wieprzówce w Andrychowie na ulicy Przemysłowej. 
Na miejscu zostały wykonane oględziny oraz prze-
prowadzone czynności z użyciem psa tropiącego, pod 
kątem ujawnienia osoby, która mogła mieć kontakt ze 
znalezionym środkiem odurzającym. 

24 kwietnia
Wypadek – potrącenie pieszej przez rowerzystę. 
O godzinie 16:00 w Kętach w Rynku Głównym doszło 
do wypadku drogowego. Jak wstępnie ustalili policjanci 
43-letni mieszkaniec Porąbki jadąc na rowerze potrącił 
przechodzącą przez przejście dla pieszych 57-letnią 
mieszkankę Kęt. W wyniku potrącenia kobieta upadła 
na jezdnię doznając urazu głowy. Została przewieziona 
do szpitala na badania. W trakcie dalszego postępowa-
nia policjanci ustalą dokładne okoliczności tego wypad-
ku drogowego.

27 kwietnia 
Inwałd, ul. Wadwicka
Potrącenie rowerzysty, 14-latek skarżył się na potłu-
czenia. Został zabrany do szpitala przez Zespół Ratow-
nictwa Medycznego.

Wieprz, ul. Kuwik
Pożar sklepu spożywczego. 

29 kwietnia
Mężczyzna podejrzany o śmiertelne ugodzenie nożem 
został zatrzymany podczas policyjnej obławy.
- W wyniku kilkugodzinnych poszukiwań w Kętach 
oraz różnych miejscowościach powiatu oświęcim-
skiego, policjanci zatrzymali 37-letniego mieszkańca 
Gminy Kęty podejrzewanego o śmiertelne ugodzenie 
nożem 34-letniego mieszkańca Kęt.
O godzinie 5.20 policjanci zostali powiadomieni o ugo-
dzeniu nożem w brzuch i szyję 34-letniego mieszkań-
ca Kęt przez innego mężczyznę. Rany zadane przez 
sprawcę okazały się śmiertelne. Rozpoczęto jego 
poszukiwania. Do zatrzymania sprawcy doszło tuż 
przed godziną 12.00 w Kętach, gdzie funkcjonariusze 
oświęcimskiej komendy i kęckiego komisariatu Policji 
na ulicy Czajki zauważyli poszukiwanego 37-latka za 
kierownicą jednego z samochodów. Mężczyzna rów-
nież dostrzegł policjantów, więc znacznie przyspie-
szył. Jego pojazd został jednak szybko zatrzymany, po 
czym funkcjonariusze przystąpili do obezwładnienia 
poszukiwanego. 37-latek trafił do policyjnego aresztu, 
w chwili zatrzymania był trzeźwy, jednakże do badań 
została mu pobrana krew.
W dalszym ciągu policjanci pod nadzorem prokuratora 
wyjaśniają okoliczności w jakich doszło do śmiertel-
nego ugodzenia nożem oraz jaki był motyw działania 
sprawcy. Trwają przesłuchania świadków oraz analiza 
zabezpieczonych dowodów.

Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Andrychowie, ul. Metalowców 10, gabinet 2-03
mgr Anna Kozieł – specjalista psychoterapii uzależnień pełni dy-
żur:

MAJ 2018 
2.05.2018 r. (środa) 8:00 – 12:30
7.05.2018 r. (poniedziałek) 14:30 – 18:30
9.05.2018 r. (środa) 14:30 – 19:00
10.05.2018 r. (czwartek) 14:30 – 19:00
21.05.2018 r. (poniedziałek) 8:30 – 12:30
23.05.2018 r. (środa) 8:00 – 12:30
24.05.2018 r. (czwartek) 8:00 – 12:30
28.05.2018 r. (poniedziałek) 8:30 – 12:30
30.05. 2018 r. (środa) 8:30 – 12:30

W godzinach pracy Sekretarza GKRPA możliwy kontakt telefo-
niczny tel. 33 875 24 29

Celem akcji była pomoc małej Zuzi Klimczyńskiej, która choruje na padaczkę 
lekoodporną. W działaniach brały udział kobiety należące do Międzypoko-
leniowej Integracji 50+ oraz społeczność wioski. Warsztaty prowadziła Ka-
tarzyna Czub  – absolwentka Politechniki Łódzkiej na Wydziale Technologii 
Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Maszyny udostępniła firma Juki 
reprezentowana przez firmę Immpall z Łodzi. Podczas akcji uszyto ponad 60 
sztuk poduszek, które zostały przekazane rodzicom Zuzi. Warto dodać, że 
większość pań, która szyła poduszki miała pierwszy raz do czynienia z maszy-
ną. Sponsorzy: ZPHU Szok Koper Maciej, Małopolska Spółdzielnia Handlowa 
WIZAN, Sklep z tkaninami Ania, PPHU ZOSIA Hurtownia Tkanin Zofia Kry-
ska, Andropol S.A., FH Natan Włoskie Tkaniny.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy brali udział w akcji.

Szyły i tworzyły dla Zuzi
 W sobotę 5 kwietnia 2018 r. w Wiejskim Domu Kultury w Nidku zorganizo-
wana została I akcja charytatywna „Szyjemy, tworzymy dla Zuzi”
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Sala MDK zgromadziła ok. 150 osób. Na 
„powitanie” goście usłyszeli fragment książ-
ki czytany przez Krzysztofa Najbora (aktor 
Teatru Witkacego w Zakopanem). Kolej-
no ukazała się ona... Jadwiga Janus. Pani 
Jadwiga to andrychowianka, ukończyła 
pedagogikę na wydziale filozoficzno-histo-
rycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 
wielu lat współpracuje z „Nowinami An-
drychowskimi”, gdzie opisuje świat andry-
chowski i dzieli się refleksjami. Podkreśla, że 
akceptacji Czytelników zawdzięcza odwagę. 
Bez niej nie byłoby pierwszej książki – „Bo-
browscy z Andrychowa” i nie powstałaby 
kolejna, czyli   „Andrychów. Sceny z życia 
miasta”. Nie przedstawiła się... uczyniła to 
cytując komentarze jednego z andrychow-
skich portali:
AntyPIS:   „emerytka ... z wykształceniem 
1-3” RobinHood: „Emerytka, której wy-
kształcenie pozwala tylko na nauczanie 
dzieci w klasach szkoły podstawowej (1-3). 
Której recenzje mogą jedynie rozśmieszyć 
i rozbawić do łez amatorszczyzną :) A może 
uczęszcza w ramach Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku na kierunek  – recenzent/krytyk 
teatralny?”. Cytując te słowa Pani Jadwiga 
wykazała się niezwykłym dystansem do 
swojej osoby, jednocześnie udowadniając 
brak racji (prostactwo) komentujących. 
O czym traktuje książka „Andrychów. Sceny 
z życia miasta”? O Andrychowie oczywiście. 
Jej lektura to doskonała okazja, by przeko-
nać się jak pozorna jest znajomość miejsca 
naszego zamieszkania. Jest też okazją, by 
poznać ludzi, którzy je tworzyli. Czy dawny 
Andrychów był lepszym i ciekawszym miej-

scem do życia niż jest nim dzisiaj? Niech 
Czytelnik oceni sam. W swojej najnowszej 
książce Jadwiga Janus zabiera czytelników 
w podróż do pradawnego Andrychowa, 
przywołując wydarzenia i ludzi, o których 
jeszcze 100 lat temu mówiło całe miasto. 
Pospacerujmy zatem andrychowskimi uli-
cami. Zajrzyjmy do skromnych chałup i do 
wnętrz pięknych kamienic, na podwórza 
i do ogrodów, do synagogi i na wieżę ko-
ścielną, do fabryk i fabryczek... Posłuchajmy 
targowych plotek i zaciekłych obrad toczo-
nych na sesjach Rady Miejskiej. Niemal na 
każdym kroku towarzyszyć nam będą jakieś 
skandale: obyczajowe albo finansowe, ludz-
kie marzenia i tragedie, wydarzenia podnio-
słe, wymieszane z prozą codzienności – czyli 

wszystko to, czym żyli kiedyś andrychowia-
nie”. Daria Rusin (historyczka – regionalist-
ka) „Andrychów. Sceny z życia miasta” to 
700-stronicowa książka, która jak autorka 
zapewnia, nie powstałaby bez pomocy pew-
nych osób. Jadwiga Janus wyrazy podzięko-
wania złożyła: Łukaszowi Gieruszczakowi 
(skład książki), Darii Rusin (historia), Annie 
Rychter (korekta), Urszuli Odrzywolskiej-
-Mazgaj (pomoc w lokalizacji przestrzennej 
obiektów), Natalii Klęczar (okładka) i wielu 
innym. Nieprzewidywalne, spontaniczne 
i szczere podziękowania otrzymała także 
sama autorka „Andrychów. Sceny z życia 
miasta”. Okazuje się, że dzięki niej pewna 
Pani, profesor UJ, odkryła swoje żydowskie 
korzenie. Jako że Pani Jadwiga jest z wy-
kształcenie nauczycielką dalszą część spo-
tkanie przeprowadziła w formie lekcji: lekcji 
o Andrychowie. Uczestnicy spotkania z en-
tuzjazmem weszli w rolę uczniów. Spotkanie 
z Jadwigą Janus było bardzo interesujące, 
nieprzewidywalne i nietuzinkowe jak sama 
pisarka i jej  „Andrychów. Sceny z życia mia-
sta”. Reasumując: była szczerość, wzrusze-
nie, humor, podpisywanie książki przez au-
torkę, klimat i ...czarno-białe sznurówki ... 
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął 
Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak. (ap)

Salonik literacki z Jadwigą Janus
 6 kwietnia w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie miał miejsce Salonik Literacki: „Andrychów. Sceny z życia miasta” 
– spotkanie z Jadwigą Janus. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotografii Andrychowa autorstwa Alojzego Stuglika.
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KULTURA

Z Mozartem po Europie
Ostatni przed Świę-
tami Wielkanoc-
nymi wykład na 
UTW wygłosiła mgr 
Kamila Wieczorek, 
która przyjechała 
do nas aż z Puław. 
Wykładowczyni jest 
z zawodu geogra-
fem, zaś prywatnie 
bardzo interesuje 
się życiem i twór-
czością Wolfganga 
Amadeusza Mozar-
ta. Tytuł wykładu 
brzmiał: „Europa 
śladami Mozarta”. 
Zaraz na początku 
słuchacze zostali 
zaskoczeni infor-
macją, że Mozart 
odwiedził, w swym 
krótkim, zaledwie 
t r z yd z i e s to s z e-
ścioletnim  życiu, 
aż 200 (!) miast 
w dziesięciu pań-
stwach Europy. 
Trzeba pamiętać, że 
działo się to w XVIII 
wieku, kiedy podró-
że lądowe odbywało 
się konno lub dyli-
żansem, a morskie 
(np. przekraczanie 
Kanału La Manche) 
– żaglowcem.
Gdy Amadeusz miał 
siedem lat jego bar-
dzo przedsiębior-
czy ojciec Leopold 
Mozart, po udanej 
prezentacji syna 
na dworze wiedeń-
skim, udał się z całą 
rodziną w 3,5-letnią podróż po Europie. Podczas niej Amadeusz, 
po koncercie na dworze królewskim w Paryżu, zagrał w Pałacu 
Buckingham w Londynie dla króla Jerzego III. Rodzina Mozartów 
odwiedziła wówczas także m.in. Brukselę, Moguncję, Augsburg 
i Frankfurt nad Menem, gdzie koncertującego Amadeusza słuchał 
młody Goethe.
Wykładowczyni opisała bardzo wiele podróży kompozytora, ilu-
strując swój wywód malowniczymi widokami z odwiedzanych 
miast i melodiami skomponowanych tam utworów. Mozart pisał 

na przykład opery dla mediolańskiej La Scali, a także dla Opery 
w Pradze, gdzie był bardzo popularny. Niezależnie od wątków ści-
śle muzycznych i geograficznych, usłyszeliśmy szereg interesują-
cych informacji biograficznych. Dowiedzieliśmy się na przykład, 
że Mozart wcale nie otrzymał na chrzcie imienia Amadeusz, na-
tomiast jedno z jego „chrzcielnych” imion brzmiało Theophilus. Po 
przetłumaczeniu z łaciny na niemiecki był to Gottlieb, a na wło-
ski – Amadeo. Kompozytor używał francuskiej wersji tego imienia 
i podpisywał się Wolfgang Amade. Drugą ciekawostką było, że 
jeden z synów kompozytora o imionach Franz Xavier Wolfgang 
(1791-1844) żył w galicyjskim Lwowie, gdzie uczył muzyki.

Andrzej Fryś

Od Londynu na północy do Neapolu na 
południu – miasta, które odwiedził Mozart

Pomnik poświęcony Mozartowi na cmentarzu św. Marksa 
w Wiedniu, gdzie został on pochowany.
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Pragnę jednak zapewnić, że ich ufność, 
szczerość i otwartość w wyrażaniu my-
śli i uczuć szybko zdobywają nasze serca. 
W kontaktach z naszymi uczniami wszyst-
ko wydaje się proste i prawdziwe. Czasami 
myślę, że to my – tak zwani pełnospraw-
ni, powinniśmy się od nich uczyć ufności, 
otwartości i szczerości. Gdy mówią: „Lubię 
Cię”, nie znaczy to nic innego, i my również 
odczuwamy, że jest to szczere. Nasze spra-
wy i problemy, często zawiłe i pogmatwane 
są dla nich niezrozumiałe. Jak wszyscy, mie-
wają też gorsze dni. Zamykają się wówczas 
w swoim świecie. Potrzebują zrozumienia, 
przyjaźni, tolerancji, zwykłego uśmiechu 
i życzliwości. Mają swoje marzenia, plany 
na przyszłość, myślą o prawdziwej miłości 
i założeniu rodziny. Niektórzy zdają so-
bie sprawę z tego, że nie będzie to proste. 
W ośrodku, w którym pracuję, zapewnia-
my potrzeby edukacyjno-wychowawcze 
dla około stu osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym 
i znacznym z rejonu Wadowic, Kęt i Andry-
chowa. Nasi uczniowie na przekór przez 
lata utrwalanej opinii, że osoby z głębszym 
upośledzeniem umysłowym wymagają je-
dynie opieki i pielęgnacji, uczestniczą oraz 
osiągają liczne sukcesy w wielu formach 
aktywności, szczególnie w sporcie. Zapo-
czątkowaliśmy ruch Olimpiad Specjalnych 
w regionie beskidzkim. Uczniowie mają 

możliwość rozwijania swoich umiejętności 
w lekkoatletyce, tenisie stołowym, pływa-
niu, badmintonie, kolarstwie, gimnastyce, 
piłce nożnej, narciarstwie biegowym i zjaz-
dowym oraz hokeju halowym. Niektórzy 
byli uczestnikami światowych i europej-
skich Olimpiad Specjalnych. Uczniowie 
wypowiadają się poprzez małe formy te-
atralne, taneczne i pantomimę na uroczy-
stościach szkolnych oraz przed szerszą 
publicznością. Organizujemy Ogólnopolski 
Rajd „Z Tobą na Groń” ku pamięci Jana 
Pawła II, w którym co roku uczestniczy 
około 500 uczniów ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi oraz uczniów ze szkół 
masowych. Od kilku lat organizujemy dwu-
tygodniowy wypoczynek letni i turnusy 
rehabilitacyjne nad morzem dla uczniów 
i absolwentów szkoły. Realizujemy liczne 
programy edukacyjne obejmujące bezpie-
czeństwo, promocje zdrowia oraz ułatwia-
jące trudny proces rewalidacyjny. Przez 
ostatnie lata realizowaliśmy liczne pro-
jekty dofinansowane z funduszy PFRON 
dostosowujące bazę lokalową do potrzeb 
osób niepełnosprawnych poprawiające 
stan techniczny oraz doposażające szko-
ły w liczne pomoce dydaktyczne, sprzęty, 
urządzenia i samochody. Muszę przyznać, 
że praca i przebywanie z uczniami z niepeł-
nosprawnością intelektualną to prawdziwa 
przyjemność i zaszczyt. Pragnę zapewnić 

również, że mają oni swoją godność i „coś” 
co czyni ich wyjątkowymi ludźmi, pełnymi 
zagadek i tajemnic, a ośrodek w Kaczynie 
jest miejscem, gdzie indywidualność i god-
ność wychowanków to wartości nadrzędne 
dla prowadzących placówkę oraz wszyst-
kich pracowników i wychowawców.  

T.K. – nauczyciel 

NASI WIELCY PODOPIECZNI
Z okazji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną przypadającego corocznie 5 maja chciałabym 
podzielić się z Państwem refleksjami dot. mojej pracy pedagogicznej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kaczynie. 
Zauważyłam, że często boimy się, może ze strachu i niewiedzy, bezpośrednich kontaktów z osobami z niepełnospraw-
nością intelektualną. 
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Powstało ono głównie z myślą o osobach, 
które ukończyły edukację szkolną, a na-
dal potrzebują kontaktów z rówieśnikami 
i osobami znajdującymi się w podobnej 
sytuacji życiowej. Zdajemy sobie spra-
wę z tego, że każda niepełnosprawność 
w znacznej mierze pogłębia się w wyniku 
przeszkód doświadczanych przez osoby 
nią dotknięte. To nie tylko indywidualne 
ograniczenia człowieka, lecz jego samot-
ność, odrzucenie oraz ciągłe doświadczanie 
barier społecznych „tworzą” prawdziwą 
niepełnosprawność. Człowiek ze statusem 
„niepełnosprawny” nie oczekuje litości, 
szczególnych ulg, czy też nadmiernej troski 
i pietyzmu. Często potrzebuje tylko kon-
taktu z drugim człowiekiem i akceptacji. 
W naszym Stowarzyszeniu chcemy wspól-
nie cieszyć się każdą chwilą, na przekór 
wszelkim trudnościom i przeciwnościom. 
Pragniemy być aktywni, twórczy oraz od-
nosić sukcesy na płaszczyźnie społecznej, 
emocjonalnej i zawodowej. Zawsze bę-
dziemy się przeciwstawiać jakimkolwiek 
formom izolacji i wykluczenia. Mimo iż 
powstaliśmy niedawno, zrzeszamy już 70 
osób. Nasza praca polega głównie na to-
warzyszeniu osobie z niepełnosprawnością 
w różnych nowych sytuacjach związanych 
ze zmianami społeczno-ekonomicznymi, 

skomplikowanymi sytuacjami rodzinnymi 
oraz problemami wynikającymi z dorasta-
nia. Ci, dla których działamy, biorą udział 
w cotygodniowych warsztatach pokazu-
jących jak aktywnie spędzać czas wolny 
oraz rozwijać różnorodne zainteresowania. 
W krótkim okresie naszej działalności uda-
ło nam się  zorganizować zabawę andrzej-

kową, spotkanie opłatkowe, mikołajki, bal 
karnawałowy oraz dwa kiermasze świą-
teczne. Zajęcia prowadzą w ramach wo-
lontariatu nauczyciele z Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Kaczynie, którzy obok 
rodziców, byli inicjatorami powołania Sto-
warzyszenia „Razem-Zawsze”. To dopiero 
początek, mamy jeszcze wiele różnych pla-
nów i pomysłów na atrakcyjne spędzanie 
wspólnego czasu. W naszych działaniach 
wspiera nas wielu darczyńców. W tym 
miejscu pragniemy im gorąco podziękować 
za okazane serce i wszelką pomoc.  
Wszystkich zainteresowanych naszą dzia-
łalnością zapraszamy do siedziby przy ul. 
Pachla 12 w Andrychowie w poniedziałki 
o godz. 16.00. Można nas również odwie-
dzić na Facebooku. Chętnych zaś do wspar-
cia naszego przedsięwzięcia zapraszamy 
do kontaktu z Zarządem Stowarzyszenia. 
Dziękujemy za każdą życzliwość i serdecz-
nie zapraszamy.
 
Zarząd Stowarzyszenia „Razem-Zawsze”

RAZEM ZAWSZE RAŹNIEJ
Chcielibyśmy podzielić się z mieszkańcami naszej gminy radosną informacją, że w lipcu 2017 r. wspólnie z Proboszczem 
Parafii św. Macieja założyliśmy w Andrychowie Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełno-
sprawnością Intelektualną „Razem-Zawsze”.
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Rywalizacja tego typu ma na celu przede wszystkim rozbudzanie i roz-
wijanie zainteresowań oraz zdolności matematycznych, wyszukiwa-
nie młodych talentów, zachęcanie do podejmowania wysiłku intelek-
tualnego, kształtowanie umiejętności samodzielnej i twórczej pracy.
Organizatorem konkursu w poziomie klas czwartych była Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Andrychowie. 
Organizatorem zawodów w poziomie klas piątych był Zespół 
Szkół Samorządowych w Targanicach. 
Organizatorem konkursu w poziomie klas szóstych był Zespół 
Szkół Samorządowych w Inwałdzie. 
Organizatorem zawodów w poziomie klas siódmych był Zespół 
Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Łęgu. 
Zwycięzcy w poziomie klas czwartych: 
I miejsce – MATEUSZ DUSIK – ZSS w Sułkowicach-Łęgu (opie-
kun: mgr Honorata Wójcik) 
II miejsce – MATEUSZ MIARKA – SP nr 2 w Andrychowie (opie-
kun: mgr Dawid Karcz) 
III miejsce – OTYLIA NOWAK – SP nr 2 w Andrychowie (opiekun: 
mgr Joanna Kołcon) 
LENA SITARZ – SP nr 2 w Andrychowie (opiekun: mgr Dawid 
Karcz) 
Zwycięzcy w poziomie klas piątych: 
I miejsce – DOMINIK GAWRON – ZSS w Inwałdzie (opiekun: mgr 
Małgorzata Kainka) 
II miejsce – OLIWIA NIKLIBORC – SP nr 4 w Andrychowie (opie-
kun: mgr Magdalena Kalinowska-Murzyn) 
JAKUB MRZYGŁÓD – ZSS w Sułkowicach-Łęgu (opiekun: mgr 
Ewelina Błażuk) 
III miejsce – PIOTR GĄSKA – ZSS w Roczynach (opiekun: mgr 
Violetta Obłonczek) 

Zwycięzcy w poziomie klas szóstych: 
I miejsce – ALEKSANDRA STRAMA – SP nr 4 w Andrychowie 
(opiekun: mgr Magdalena Kalinowska-Murzyn) 
II miejsce – EMILIA OLSZEWSKA – SP nr 4 w Andrychowie (opie-
kun: mgr Magdalena Kalinowska-Murzyn) 
III miejsce – ANTONI GIERSZEWSKI – SP w Brzezince (opiekun: 
mgr Agnieszka Lubecka) 
Zwycięzcy w poziomie klas siódmych: 
I miejsce – BARTOSZ MATYSZKOWICZ – ZSS w Roczy-
nach (opiekun: mgr Dorota Wróbel) 
II miejsce – FRANCISZEK PIKOŃ – ZSS w Sułkowicach-Łęgu 
(opiekun: mgr Joanna Gracjasz) 
III miejsce – WIKTORIA RAJDA – ZSS w Rzykach (opiekun: mgr 
Wanda Lach).
Na zakończenie Pani Dyrektor dodała, że laureatem Kuratoryjne-
go Konkursu Matematycznego został JAKUB MAJDAK (opiekun 
naukowy p. mgr Lucyna Fus), finalista tegoż konkursu WIKTOR 
GWOŹDZIEWICZ (opiekun naukowy p. mgr Magdalena Kalinow-
ska-Murzyn). Nasza szkoła odniosła sukcesy w konkursach histo-
rycznych. Laureatami w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym 
zostali ALEKSANDRA GROMOTKA oraz MIKOŁAJ ZACNY, a ich 
opiekunem naukowym jest p. mgr Monika Dudka.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Burmistrz Andry-
chowa – Tomasz Żak, Przewodniczący Rady Miejskiej  – Roman 
Babski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Władysław Żydek, 
Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty – Andrzej Szafrański.

Źródło SP 4 (Lucyna Fus)

Gala Mistrzów Matematyki
12 kwietnia w SP nr 4 odbyło sie uroczyste spotkanie, na którym uhonorowani zostali zwycięzcy Gminnych Zawodów 
z Matematyki. Międzyszkolne Zawody Matematyczne zostały przeprowadzone w lutym i marcu wśród uczniów klas: 
czwartych, piątych, szóstych oraz siódmych szkół podstawowych gminy Andrychów.
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PKO BP: 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166 tytułem: darowizna dla Dominik Kierczak
Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy. Każda zebrana kwota jest dla nas bardzo cenna, więc jeśli mogą Państwo pomóc, prosimy 
o wpłatę. (Rodzice). Więcej o losie Dominika na stronie: www.fundacjastonoga.pl

Dominik Kierczak z Sułkowic i jego historia
Dominik od urodzenia (05.03.2002) choruje na zespół Nether-
tona – rzadką, genetycznie uwarunkowaną chorobę skóry, która 
objawia się między innymi rybią łuską i atopią. Życie z tak niety-
powym schorzeniem nigdy nie należało do najprostszych – skóra 
Dominika jest zaczerwieniona i szorstka, a łuszczący się zrogo-
waciały naskórek powoduje niewyobrażalny ból.

Choroba nie jest uleczalna, jedyną pomocą w minimalizowaniu jej 
objawów jest stosowanie specjalistycznych maści, kremów i ema-
lientów. W roku 2017 pojawiały się u Dominika bardzo częste 
i nawracające infekcje, które były dla mamy sygnałem ostrzegaw-
czym. W sierpniu po przeprowadzeniu badań zapadła druzgocąca 
diagnoza: ostra białaczka limfoblastyczna. Od tego czasu chłopiec 
przebywa głównie w szpitalu na leczeniu, które nie jest łatwe ze 
względu na nieprawidłową reakcję organizmu na pewne związki 
chemiczne stosowane podczas chemioterapii. 
Średni miesięczny koszt leczenia to około 1.000 – 2.000 złotych. 
Rodzina zwraca się o pomoc finansową w zakupie leków, artyku-
łów pielęgnacyjnych i medycznych do skóry, jak również o pokrycie 
kosztów dojazdu do szpitala oraz pozostałych związanych z lecze-
niem. Koniecznością jest również remont pokoju chłopca i całego 
domu, ponieważ warunki mieszkaniowe są trudne i niedostosowa-
ne do potrzeb chorego Dominika. 

Świat załamał mu się, gdy w 1992 roku uległ 
wypadkowi jadąc na motocyklu. Nie poddał się 
i wierzył, że jeszcze kiedyś będzie mógł uprawiać 
sport. Sam stwierdził, że należy wierzyć w to co 
się robi i to wykonywać, a ograniczenia są w na-
szej głowie. Warto przypomnieć, że Łukasz przed 
objęciem funkcji prezesa PKPar reprezentował 
nasz kraj w narciarstwie alpejskim na Zimowych 
Igrzyskach Paraolimpijskich w Nagano, Salt Lake 
City i Turynie. Gość przedstawił prezentację 
dotyczącą dyscyplin olimpijskich. Przypomniał 
młodym słuchaczom, że poprzez środki maso-
wego przekazu można Polakom przybliżyć zma-
gania sportowców niepełnosprawnych na olimpiadach. Wspomniał, że jako kraj „niealpejski” ciężko jest nam rywalizować z Austrią, 
Szwajcarią czy też z zawodnikami USA. Bohater spotkania wyrażał podziw dla każdego niepełnosprawnego, który podjął walkę ze swoim 
kalectwem w myśl zasady, że nie ma nic lepszego w rehabilitacji niż sport. Na zakończenie dodał, że z wielką chęcią wraca do swojej ro-
dzimej miejscowości. Zaprosił uczniów do kibicowania podczas zawodów kolarskich dla osób niepełnosprawnych, które od kilku edycji 
odbywają się w Rzykach i w gminie Andrychów. W tym roku ich termin wyznaczony jest na koniec sierpnia.

Krzysztof Paczyński

20 lat Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego
9 kwietnia w ZSS w Rzykach pojawił się Łukasz Szeliga, absolwent tej szkoły, a obecnie prezes Polskiego Komitetu Pa-
raolimpijskiego i Polskiego Związku Sportów Niepełnosprawnych „Start”. Podczas godzinnego spotkania podzielił się 
z uczniami swoimi wspomnieniami, gdy jako chłopak zdobywał szlify piłkarskie w szkolnej drużynie.
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Prof. Barbara Godzik jest wicedyrektorem Instytutu Botaniki im. W. Szafera w Krakowie, a także  kieruje Zakładem Ekologii tego Insty-
tutu. Jest autorką (lub współautorką) przeszło 700 publikacji naukowych, a ponadto napisała dwie książki.
Na początku wykładu usłyszeliśmy kilka informacji dotyczących początku Wszechświata, a w szczególności syntez termojądrowych jakie 
zachodziły niedługo po Wielkim Wybuchu i doprowadziły do powstania z wodoru, helu i litu metali ciężkich: cynku, chromu, kadmu, 
niklu, kobaltu, miedzi, molibdenu, ołowiu, rtęci i wanadu. Większość tych pierwiastków – na czele z rtęcią i ołowiem – jest silnie trująca.
W atmosferze i skorupie ziemskiej pierwiastki te istnieją naturalnie i emitowane są podczas wybuchów wulkanów, czy roznoszone bryzą 
morską, ale znacznie bardziej niebezpieczne dla zdrowia są te, których obecność zawdzięczamy sami sobie. Chodzi tu o takie źródła jak 
emisje przemysłowe i komunikacyjne, odpady, ścieki, nawozy sztuczne i środki ochrony roślin.
Wykładowczyni zaprezentowała kilka metod badania zawartości różnych szkodliwych pierwiastków, do których należą przede wszystkim 
pobieranie z określonych stanowisk roślin, na przykład mchów i porostów i badanie ich na spektroskopie. Niestety mapy rozmieszczenia 
dużej zawartości metali ciężkich, jakie powstały w wyniku tych badań, pokazują, że nasza gmina, leżąc na pograniczu Śląska i Małopolski 
(z krakowską Hutą Arcelor Mittal) należy do obszarów bardzo zanieczyszczonych. Wykładowczyni poinformowała także o zachodzących 
procesach pozytywnych. Mowa tu o wyeliminowaniu czteroetylku ołowiu z benzyny, oraz o przykładzie Elektrowni Bełchatów, która 
odfiltrowuje siarkę ze spalin i produkuje z niej gips. Sytuację poprawiło także zaniechanie produkcji w hucie aluminium w Skawinie.
Omówiona została sprawa smogu. Smog zimowy, powodowany głównie przez zawieszone w powietrzu pyły, w lecie zastępowany jest 
przez smog letni, wynikający z podwyższonej zawartości w powietrzu ozonu (O3). Ozon jest pożyteczny na wysokości 10-50 km, gdzie 
tworzy warstwę chroniącą nas od działania promieni ultrafioletowych, ale zdecydowanie szkodliwy dla zdrowia w przyziemnych war-
stwach atmosfery. W powstawaniu ozonu z tlenu atmosferycznego ma udział tlenek azotu i promieniowanie słoneczne.      Andrzej Fryś

Ponownie o ochronie środowiska
W dzisiejszych czasach trudno znaleźć ważniejszy temat, niż zanieczyszczenie środowiska w którym żyjemy i jego 
ochrona. Wychodząc z tego założenia Rada Programowo-Naukowa andrychowskiego UTW zaprosiła panią prof. dr 
hab. Barbarę Godzik z Instytutu Botaniki im. W. Szafera w Krakowie aby wygłosiła drugi już w tym semestrze wykład 
o ekologii. Tytuł jego brzmiał: „Zanieczyszczenie środowiska: dawniej metale ciężkie i siarka, dzisiaj ozon i pyły, jakie 
zagrożenia niesie przyszłość?”

Niestety ogólnie dobry nastrój jest zakłócony tym, że musimy 
patrzeć na wszędzie zalegające śmieci. Nieraz się zastanawiam, 
dlaczego wpierw niesiemy bez wysiłku w plener ciężkie naczynie 
(butelkę, puszkę) napełnione płynem, a po opróżnieniu zaczyna 
ono ciążyć nam nieznośnie i musimy  natychmiast je wyrzucić – na 
trawę, na chodnik, do stawu czy rzeki. Ten sam los spotyka opako-
wania z cukierków, wafli lodów itp. Zdaję sobie sprawę z faktu, że 
rodzice w domach i nauczyciele w szkołach usiłują oduczyć swych 
podopiecznych od tych przywar, ale skutek tych starań jest nieste-
ty niezadowalający. 
Ciekawe, czy ktoś ma pomysł jak to zmienić? Podobno w Singapu-
rze za wyrzucenie na chodnik niedopałka papierosa grozi kara 50 
dolarów. Może to jest właściwy sposób, bo tam – znowu podobno 
– jest bardzo czysto.

Andrzej Fryś

Na popularnym wśród mieszkańców Andrychowa przystanku 
autobusowym naprzeciw Komisariatu Policji nie ma żadnej in-
formacji o autobusach, czy busach jadących do Krakowa. Roz-
kład jazdy można znaleźć w Internecie (ale przecież nie każdy 
z niego korzysta) lub na dworcu autobusowym. Myślę, że duża 
frekwencja w obsługujących linię Bielsko-Biała – Kraków pojaz-
dach spółki Bus Janiso, nie zwalnia tej firmy od informowania 
potencjalnych pasażerów.            A.F.

Andrychowskim okiem

Wreszcie wiosna
Po dziwnej zimie – niezimie doczekaliśmy się wiosny. Przestaliśmy 
palić w piecach, więc wreszcie oddychamy w miarę czystym po-
wietrzem. Śnieg stopniał, służby miejskie pięknie ukwieciły ronda 
i ich najbliższe otoczenie. W mieście powiało optymizmem.

Brak informacji...
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Co kilka lat do miejscowości Allahabad po-
łożonej w północno-wschodnich Indiach 
pielgrzymuje kilkadziesiąt milionów wy-
znawców hinduizmu. Powodem jest Święto 
Dzbanów (inaczej – Maha Kumbh Mela), 
podczas którego zmywa się grzechy w świę-
tych wodach Gangesu. Kumbh Mela jest też 
okazją, by spotkać  sadhu czyli mędrców albo 
guru. Sadhu znaczy – rozświetlający ciem-
ność. Jest on tym, który WIE. Jest mistrzem 
i nauczycielem. Znany mi z konferencji TED 
Edi Pyrek zadał jednemu z nich proste ale za-
sadnicze pytanie, o to, co jest najważniejsze 
w życiu?
A ten nie namyślając się wiele odpowiedział: 
- Prawdopodobnie oddech! – Też bym tak od-
powiedział – przytaknął siedzący obok inny 
sadhu.
Gdy obejrzałam migawkę z tego spotkania na 
„You tube”, od razu pożałowałam, że będąc 
w Indiach w czasie Święta Dzbanów, nie po-
jechałam do Allahabad, a na przeciwległy ko-
niec kraju. W pierwszym odruchu chciałam 
spierać się z sadhu, że wcale nie, że najważ-
niejsza w życiu jest ciekawość. Ale... wystar-
czyła chwila zastanowienia, by przyznać mu 
rację. Cóż nam po ciekawości, gdy oddychać 
nie możemy.
Oddech – to życie. Ale nie tylko. Oddycha-
my wszyscy, przeważnie byle jak. Żeby czer-
pać z dobrodziejstw oddechu, trzeba czynić 
to umiejętnie i z pełną świadomością. Przy 
płytkim oddechu angażujemy do pracy zale-
dwie 1/3 płuc; głębszy i miarowy  czyni cuda. 
Przede wszystkim pozwala panować nad 
emocjami, steruje myślami. Niesie spokój.  
A spokój, to szczęście – mawiają buddyjscy 
mnisi. Tymczasem w sytuacjach stresowych 
większość z nas ratuje się jakąś tabletką, set-
ką wódki albo papierosem wypalanym jeden 
za drugim. Lepsze efekty daje świadomy 
oddech. Uspokaja wzburzone morze emocji 
i myśli, przez co otwiera drogę do szukania 
sposobów rozwiązania problemu. Przeci-
wieństwem jest wspomniana tabletka czy 
wódka, które pozwalają tylko na chwilowe 
zapomnienie.
A zatem: oddech – to życie. Prawidłowy od-
dech – to inna jakość życia. 
 Jak tu nie posiadać się ze szczęścia, 
gdy kwietniowego ranka witają mnie biało – 
różowymi kwiatuszkami obydwie jabłonki, 

hamak rozwieszony między nimi i słońce tak 
ciepłe, jakby pomyliło wiosnę z latem. Wresz-
cie oddycham! Filtruję płuca i myśli. Żałuję, 
że nie policzyłam ile dni w ciągu tej zimy dane 
mi było oddychać głębiej, angażując więcej 
niż 1/3 płuc. Niemal każdego zimowego ran-
ka sprawdzałam, czy mogę wyjść na spacer 
albo pomaszerować z kijkami. „Powietrze fa-
talnej jakości. Lepiej nie wychodź z domu” – 
głosił komunikat za komunikatem. Więc nie 
wychodziłam. 
Któregoś dnia siedziałam w poczekalni kli-
niki okulistycznej. Do recepcji podeszła po-
nad osiemdziesięcioletnia kobieta. Podała 
skierowanie. Recepcjonistka poinformowała 
uprzejmie, że wskazany zabieg może być 
zrealizowany za cztery lata. Równie uprzej-
mie zapytała: - Zapisać panią? Starsza pani 
w jednej chwili jakby posiwiała i skurczyła 
się jeszcze bardziej. Upewniła się, czy dobrze 
usłyszała, po czym pożegnała się i podrepta-
ła ku wyjściu. Nawet nie zatrzymała się przy 
kartce z informacją podającą terminy danych 
zabiegów. Wszystkie mierzone w latach, tyl-
ko wizyta u okulisty mierzona w miesiącach.
Takie komunikaty, jak te o jakości powie-
trza, takie sceny, jak ta w klinice okulistycz-
nej, konfrontują wielkie słowa decydentów 
o wielkiej i dumnej Polsce z podstawowymi 
potrzebami obywatela. A obywatel też czło-
wiek. Człowiek, którego elementarną po-
trzebą jest poczucie bezpieczeństwa. Niewąt-
pliwie to poczucie daje sprawny (tzn. szybki 
i skuteczny) system opieki medycznej. No 
i… powietrze bez toksycznych pyłów i gazów 
też. Do zdarzenia w klinice okulistycznej 
pewnie każdy mógłby dorzucić swoje trzy 
grosze. Poprzestańmy na tym jednym i na 
jednej refleksji. Czy jest na świecie drugie 
takie państwo, które poświęca więcej uwagi, 
czasu i dyskusji nie obywatelom żyjącym tu 
i teraz, a tym, którzy się jeszcze nie narodzi-
li, jak również tym, którzy już zmarli? Może 
zdarzy się tak, że gdy już rozkopane zostaną 
wszystkie groby, które rozkopać nakazano, 

gdy uda się objąć nadzorem brzuchy wszyst-
kich przyszłych matek, następnymi w kolejce 
do objęcia troskliwą, polityczną uwagą… bę-
dziemy my – żyjący. Także ci „gorsi”, ci „nie-
prawdziwi”, którzy ponad dumę, honor  i sny 
o potędze przedkładają własne zdrowie i ra-
dość z prostego, spokojnego życia.
Dane Głównego Urzędu Statystycznego zda-
ją się potwierdzać brak „politycznej troski” 
nad bezpieczeństwem zdrowotnym obywa-
teli. „Przerażające dane o umieralności Pola-
ków. To katastrofa”, „Porażająca śmiertelność 
Polaków”, „Tabela zgonów GUS. To horror” 
– krzyczą tytuły portali informacyjnych. 
A raport Głównego Urzędu Statystycznego 
potwierdza - to najgorsze wyniki w historii 
III RP. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 
2017 r. zmarło w Polsce o 14 tys. osób więcej 
niż rok wcześniej (to jest ok. 2 tys. osób wię-
cej – miesięcznie, ok. 75 osób więcej – dzien-
nie). Raport wskazuje na nienotowane za-
chwianie proporcji: umiera więcej osób niż się 
rodzi. Przyczyn jest wiele; jakość powietrza 
– jedną z nich. Czytam w którymś z raportów 
naukowych o tym, jakie spustoszenie sieją 
cząsteczki pyłu zawieszonego przenikające 
z pęcherzyków płucnych do krwi i różnych 
narządów, jak niekorzystne zmiany anato-
miczne powodują np. w mózgu. 
- Najważniejszy jest oddech – mówił rozświe-
tlający ciemność sadhu w mieście Allahabad. 
A w mieście Andrychów wiosna… Zielono, 
pachnąco, kwitnąco. Więc oddychajmy. Mia-
rowo, głęboko, po samo dno płucnych pła-
tów. Pozwólmy im zachłysnąć się, upić jak 
trunkiem najlepszej jakości. Wszak, ani się 
obejrzymy, a nasze domy, lasy i pola znów 
pokryje biały śnieg. Andrychowskie niebo 
znów zasnują gęste dymy. I znów stosowna 
aplikacja będzie ostrzegać „Lepiej nie wy-
chodź z domu”. 

Jadwiga Janus

Wdechy 
i wydechy
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Pierwszą i najważniejszą decyzją z jaką musiał 
zmierzyć się Ankwicz było wytyczenie granic 
miasta. Dokument królewski nakazując w do-
brach andrychowskich „miasto na kształt innych 
koronnych miast lokować”, dawał ich właścicie-
lowi  do wyboru kilka opcji:
1. Ulokowanie miasta w całkiem nowym miejscu;
2. Przekształcenie wsi Andrychów w miasto An-
drychów.
3. Stanisław Ankwicz, prawdopodobnie powodo-
wany troską o własne interesy, wybrał trzeci wa-
riant. Ze wsi Andrychów „wykroił” niewielki ob-
szar gruntów wraz z zabudowaniami i obdarował 
je prawami miejskimi. Nowe miasto nazwano… 
Andrychów. Wieś i miasto łączyła tylko nazwa. 
Dzieliły proporcje (bo wieś pod względem tery-
torialnym, ilości mieszkańców i chałup była nie-
mal trzykrotnie większa) oraz nieustające spory 
(oczywiście, o miedzę).
Przysłowiowe „cztery domy, trzy ulice” (plus pa-
łac i kościół, oczywiście) – to właśnie było nowe 
miasto. Można je było obejść piechotą w parę 
chwil. Więc obejdźmy je i my.  
Od zachodu miasto od wsi oddzielała Wieprzów-
ka. Jak dziś, tak 250 lat temu ulicą Krakowską 
(choć nazywała się inaczej) przebiegał główny 
trakt komunikacyjny. Gdy minęło się skrzyżo-
wanie z ul. Starowiejską, wkraczało się na teren 
wsi Andrychów. Do miasta przynależał kawałek 
Szewskiej, ale tylko do mostku położonego parę 
kroków od Domu Kultury. Sercem Andrychowa 
był Rynek Wielki (czyli połowa tego dzisiejszego, 
bo na tej drugiej połowie znajdował się staw). Od 
południa miasto kończyło się w okolicy Olszyn, 
od wschodu, w okolicy ul. Garncarskiej. I tyle.
Wcielenie w życie koncepcji Stanisława  Ankwi-
cza  miało swoje konsekwencje. Z czasem oka-
zało się, że takie a nie inne wytyczenie granic, 
zablokowało perspektywy rozwoju nowego or-
ganizmu miejskiego. Na lepsze czasy trzeba było 
poczekać do 1886 roku, kiedy to wreszcie dwa 
Andrychowy doszły do porozumienia i połączyły 
się w jeden Andrychów.

Niech się święci 8 maja!
8 maja 2018 roku – to w andrychowskim kalendarium niezwykle istotna data. A związana jest ona z procesem prze-
kształcania Andrychowa w organizm miejski. Przypomnieć w tym miejscu należy, że Andrychów stawał się miastem „na 
raty”. Najpierw, król Stanisław August Poniatowski – 24 października 1767 roku – potwierdził stosowną pieczęcią nadanie 
mu praw miejskich. Pół roku i jeszcze dwa tygodnie potrzebował ówczesny właściciel dóbr – Stanisław Ankwicz na to, 
by ustanowionym przez siebie dokumentem, rozporządzenia królewskie wprowadzić w życie. Stało się to równo 250 lat 
temu, właśnie 8 maja 1768 roku. Wybór akurat tego dnia nie wydaje się przypadkowy. Wszak to dzień imienin Stanisława. 

Przypuszczalnie we wspomnianym 1768 roku zaczęto dokonywać nowego podziału 
parcel budowlanych w obrębie tworzącego się miasta. „Tak więc przy Rynku i głów-
nych ulicach zwiększono ich ilość ustalając ich maksymalną szerokość i długość 
zgodną z wielkością poszczególnych bloków zabudowy. Wtedy też jako podstawową 
jednostkę miary przyjęto „pręt andrychowski”. Wynosił on ok. 10 m. Działki mia-
ły zapewne od 1 do 2 prętów szerokości i do 4 prętów długości, przy czym każda 
z nich zwrócona była krótszym bokiem do rynku, placu czy ulicy, i tu właśnie za-
wsze wznoszony był budynek mieszkalny. W okresie pierwszych kilkudziesięciu lat 
istnienia miasta, domy andrychowskich mieszczan były z reguły drewniane, często 
z podcieniami wspartymi na drewnianych słupach od frontu, stawiane zazwyczaj 
w układzie kalenicowym. Miały ściany stawiane na zrąb, wysokie, czterospadowe 
dachy, a przy tym ozdobne futryny otworów wejściowych, które zamykał łuk pełny 
i ramy okien. Podcienia, podobnie jak w innych miasteczkach, miały przede wszyst-
kim służyć do zabezpieczania przed deszczem towarów, którymi wielu z tutejszych 
rzemieślników handlowało. Na tyłach budynków znajdowały się budynki gospodar-
cze oraz niewielkie ogródki i sady” – czytamy w „Studium historyczno-urbanistycz-
nym” A. Krupińskiego.
  Dokument z 8 maja 1768 roku obejmował wiele innych postanowień. My 
ograniczyliśmy temat do wyznaczenia granic miasta i parcel, bo przecież od tego 
zaczęło się „urządzanie” Andrychowa.

Jadwiga Janus
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Dokąd pojedziemy na wakacje, z kim, za ile, na ile, czy od-
damy inicjatywę biurom podróży, czy sami zaplanujemy 
każdy wakacyjny drobiazg… pozostaje tylko i wyłącznie 
w naszej gestii. No i jeszcze na te wakacje musimy przy-
oszczędzić. Ale kiedyś organizacyjny ciężar wypoczynku 
zdejmowały z barków swoich pracowników właśnie FWP. 
Zakłady przemysłowe dysponowały własną bazą wypo-
czynkową  i tam, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku 
pracownika, kierowały go na urlop wraz z rodziną. Dla 
dzieci i młodzieży pracowników organizowano kolonie. Na 
czas wakacji szkoły niemal w całej Polsce zmieniały funkcje 
z edukacyjnych na wypoczynkowe. Miasto – miastu, za-
kład – zakładowi składał ofertę i tak dzieciaki z Andrycho-
wa wypoczywały, a to w Elblągu, a to w Gdyni, a to w Nowej 
Dębie… Zaś na andrychowskich ulicach spotkać można 
było grupy z innych miast. Zakłady dotowały wypoczynek 
z funduszu socjalnego. To wszystko się zmieniło. Nie zmie-
niła się natomiast tradycja organizacji spływu kajakowego 
„Trzech zapór”. Końcem czerwca, po raz 52 na Sole poja-
wią się kajaki TKKF „Motor”. Sierpniowe notatki prasowe 
w zeszycie pana Jana Brylskiego są wyjątkowo skromne 
pod względem ilości. Nie dziwmy się. To czas wakacji!

Jadwiga Janus

Przegląd prasy – sierpień 1967
Starsi andrychowianie – pracownicy wielkich zakładów 
przemysłowych z łatwością rozszyfrują skrót FWP. Młod-
szemu pokoleniu należy się wyjaśnienie: FWP – to inaczej 
Fundusz Wczasów Pracowniczych. Normą stało się, że 
o swoim wypoczynku decydujemy my sami. 
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Po śmierci Stanisława Inwałdzkiego jego 
sukcesorem został Florian, który ok. 
1601 r. przejął pieczę nad rodzinnymi 
dobrami, obejmującymi również część 
Bulowic. W 1616 r. Florian pełnił funkcję 
posła z księstwa zatorskiego, znana jest 
również jego działalność fundacyjna – 
przekazał on na rzecz inwałdzkiej parafii, 
której był patronem, sumę 30 florenów 
rocznie, w 1620 r. natomiast zapisał 610 
florenów na dobrach w Inwałdzie klasz-
torowi dominikanów w Oświęcimiu. 
W owym czasie wciąż żyła jeszcze wdo-
wa po Stanisławie, Zuzanna de Gomolin 
Inwałdzka. Prawdopodobnie to właśnie 
jej dotyczy wzmianka w „Dziejopisie 
Żywieckim” Andrzeja Komonieckiego 
z 1618 r.: „Tegoż roku we środę rano go-
dziny na całym zygarze dziewiątej, dnia 
18 kwietnia Jego Mość pan Krzystof Ko-
morowski z Jej Mości paniej Anny Mysz-
kowskiej, margrabionki pińczowskiej 
a małżonki Jego Mości pana Mikołaja 
Komorowskiego w Żywcu narodził się, 
a krzczony był dnia 10 maja. Kmotrowie 
byli Jego Mość ksiądz Sebestian Bergier 

albo Bergius, proboszcz żywiecki, i Jej 
Mość pani Inwałdska de Inwałd”. Zuzan-
na była też dobrodziejką oświęcimskich 
dominikanów, a w 1621 r. jako wdowa po 
wojskim oświęcimskim wystawiła poczet 
na pospolite ruszenie księstw oświęcim-
skiego i zatorskiego, zwołane w związku 
z toczącą się wówczas wojną z Turcją.
Ostatnią przedstawicielką Inwałdzkich 
de Inwałd była córka Floriana, Kata-
rzyna. Jedyna dziedziczka majątku, na 
który składały się Inwałd, Pardubice, 
Korcza, Zagórnik, Biadaczow (Biadasów) 
i Kornicz, poślubiła Krzysztofa Lancko-
rońskiego h. Zadora. Oprawę panny mło-
dej ustaliła w kontrakcie matka Lancko-
rońskiego, Katarzyna z Komorowa, stąd 
też wiadomo, że małżeństwo to zostało 
zawarte przed jej śmiercią, która nastąpi-

ła między 1634 a 1635 r. Lanckorońscy 
niedługo pozostawali właścicielami In-
wałdu. W 1638 r. sprzedali oni majątek 
Marianowi Przyłęckiemu h. Szreniawa, 
zapewne po to, by zdobyć środki na za-ć środki na za- środki na za-
kup dóbr znajdujących się w pobliżu na-
leżącego do Lanckorońskiego Kotuszo-
wa. Choć oszacowanie wartości majątku 
inwałdzkiego na podstawie dokumentów 
z transakcji jest utrudnione ze względu 
na zawiły sposób uiszczenia zapłaty, mo-
żemy uznać za Grzegorzem Chomickim, 
badaczem życiorysu Lanckorońskiego, że 
cena Inwałdu opiewała na ok. 45 tys. flo-
renów – wkrótce po sprzedaży przyszły 
kasztelan radomski ponownie zapisał bo-
wiem oprawę żonie na 90 tys., z czego po-
łowa tej kwoty miała stanowić jej wiano. 
Katarzyna z Inwałdzkich Lanckorońska 

„Ad praesens nic niedaią ani niepłacą bo tez y ci Walasy niepasaią, ponieważ Lasy przez Commisyą do Inwaldu odpadły”.

Historia Inwałdu cz. IV
W I poł. XVII w. wygasła rodzina Inwałdzkich, władająca majątkiem niemal od 200 lat. Nowi właściciele, Przyłęccy, 
doprowadzili do połączenia dóbr inwałdzkich i andrychowskich. Od tej chwili możemy mówić o związkach Inwałdu 
z Andrychowem, które – z nielicznymi przerwami – trwają po dziś dzień.

Herb Zadora (Flamma, Płomień) rodziny 
Lanckorońskich, źródło: Wikipedia.

Pierwsze strony transakcji sprzedaży Inwałdu Marianowi Przyłęckiemu przez Krzysztofa 
i Katarzynę Lanckorońskich w 1638 r., Archiwum Narodowe w Krakowie, Księgi grodzkie 
krakowskie, sygn. Castr. Crac. 247, s. 604-605.
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zmarła przypuszczalnie w 1640 lub 1642 
r. Przyjmuje się, że to właśnie na niej wy-
gasła linia Korniczów z Inwałdu, choć ist-
nieje prawdopodobieństwo, że mogła być 
matką przynajmniej jednej z dwóch córek 
Lanckorońskiego.

Nowi właściciele Inwałdu wywodzi-
li się z rodziny piszącej się z Przyłęka 
(lub Przełęka) w województwie krakow-
skim, wzmiankowanej jeszcze w XIV w. 
Marian Przyłęcki pełnił kolejno funk-
cję sędziego zatorskiego (1631-1634), 
następnie kasztelana oświęcimskiego 
(1634-1643), był też doradcą Zygmun-
ta III i Władysława IV. Oprócz zakupio-
nego od Lanckorońskich Inwałdu przez 
małżeństwo z Elżbietą Szylinżanką 
wszedł również w posiadanie sąsiedniego 
majątku andrychowskiego, w skład któ-, w skład któ-
rego wchodziły Andrychów, Sułkowice 
i Wieprz. Po jego bezpotomnej śmierci 3 
maja 1643 r.1 Inwałd znalazł się w rękach 
Hieronima Przyłęckiego. Ostatnim dzie-
dzicem Inwałdu z rodziny Przyłęckich 
był burgrabia krakowski Michał Bogu-
sław Przyłęcki, który w 1686 r. jako pa-
tron miejscowej parafii przekazał na jej 
rzecz 2000 florenów. Ożeniony ok. 1690 
r. z córką wielkorządcy krakowskiego An-
drzeja Nielepca h. Prus, Salomeą Anną, 
nie pozostawił po sobie spadkobiercy. 
Gdy wdowa po Przyłęckim w 1698 r. po-
ślubiła starostę parnawskiego Stanisła-
wa Szwarcenberga-Czernego h. Nowina, 
wraz z ręką małżonki przejął on majątek 
jej pierwszego męża.
Podobnie jak w poprzednim stuleciu, 
również w XVII w. Inwałd zamieszkiwali 
zarówno kmiecie, jak i chłopi najemni. 
Wg danych z regestru poborowego z 1609 
r. niejaki Jan Włodzimierski uiścił opłatę 

1  Marian Przyłęcki pochowany zo-
stał w kościele franciszkanów w Krakowie.

za 12 zagrodników z rolami i 1 bez roli, 8 
komorników z bydłem oraz 1 bez bydła, 
2 rzemieślników i 1 dudę. Dodatkowo 
oddano podatek od 14 łanów kmiecych, 
2 kół dorocznych i szynku gorzałczane-
go, natomiast czopowe od karczmarza, 
który „z dwora piwo biera”, nie zostało 
uwzględnione w rejestrze. 
Obecność we wsi dudy, czyli grajka, sta-
nowiła widoczny ślad osadnictwa woło-
skiego. Zjawisko zasiedlania ówczesne-
go Inwałdu przez przybyszów z górnych 
Węgier (Słowacji) potwierdza też frag- potwierdza też frag-
ment z „Księgi regestów”, na który po-
wołuje się Józef Putek: „W roku 1620 stał 
się wymiar na Świętopełniku zarębków 
ośm na Wolą do lat trzech aby sobie ci, 
którzy tam siedzą, według wymiaru za-
rebków las wyrąbiali y domy budowali 
w ten sposób: W roku pierwszym powin-
ność komorników odprawować powinni. 
W roku drugim dwa dni pieso odrabiać 
powinni bez płatu. W roku trzecim trzy 
dni pieso bez płatu. W roku czwartym 
z drugiemi zarębkami równo. W tymże 
roku szacunek zarębków stać się ma, y na 
raty maią wypłacać w tymże roku poczną 
aby każdy swego pewien był. Naypierw-
szy zarębek obian Walek Buda, który 
idzie drogą Ostapkową aż ku wymiaru. 
Drugi podle niego brat iego Matusz. 
Trzeci Wawrzek Dworników. Czwarty 
Stanisław Widuch z synem Błaskiem. 
Piąty, szósty, siódmy, ósmy”. Powyższy 
opis odnosi się najprawdopodobniej do 
obszaru znanego dziś jako Zarębki. War-
to jednocześnie zauważyć, że zakładanie 

Stanisław Dydak Meler, „Srzeniawa w swey 
pełnośći abo wielmożny Srzeniawczyk 
Marian Przyłęcki z Przyłęka kasztelan 
oświęcimski w sławie swoiey w dzien po-
grzebu przez X. Didaka Melera Zakonu 
Franciszka S. Minorum Conventualium, S. 
Theol. Bakalarza, Kaznodzieię Krakowskie-
go dnia 1 czerwca, roku pańskiego 1643 
w Kościele Franciszka S. Krakowskim uka-
zany”, Kraków 1634. Strona tytułowa i herb 
Szreniawa rodziny Przyłęckich. Ze zbiorów 
Biblioteki Kórnickiej PAN, sygn. 11058.

Joan Blaeu, mapa księstw oświęcimskiego i zatorskiego zamieszczona w „Atlas Maior”, 
Amsterdam 1659-1672, s. 68, ze zbiorów Biblioteca de la Universidad de Sevilla, sygn. 
A 215/135-144.
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zarębków w XVII w. odbywało się już na 
prawie polskim, to zaś oznaczało, że za 
wyznaczoną ziemię trzeba było zapłacić, 
nie przyznawano też jak dotychczas tzw. 
wolnizny, a jedynie okresowe obniżenie 
wymiaru robocizny, same zarębki nato-
miast przyłączane były do gromady. Waż-
nym momentem w dziejach wsi był potop 
szwedzki, który nie oszczędził także tych 
terenów. Po zakończeniu działań wojen-
nych w Inwałdzie znajdowało się 90 do-
mów. Z regestru pogłównego dla księstw 
oświęcimskiego i zatorskiego sporządzo-
nego w 1676 r. dowiadujemy się nato-
miast, że we wsi mieszkało wówczas 255 
osób, w tym szlachta – Grotowie oraz 
niejaka pani Sławęcka. Łącznie z Inwałdu 
odprowadzono 261 złotych podatku.
Nadal zmieniały się również granice sa-
mego majątku. W 1660 r. powrócono 
do sporu o Skornicę, znajdującą się – jak 
czytamy w lustracji – „(…) in possesione 
[w posiadaniu] Urodzonego Pana Hiero-
nima Przyłęckiego”, który jednak nie po-
trafił udowodnić, na jakiej podstawie ob-
szar ten należy do majątku inwałdzkiego. 
Dowiadujemy się również, iż w tym sa-
mym czasie w pobliskich Wadowicach, 
w których oddawano dotychczas dań ba-
ranią, „Ad praesens [obecnie] nic niedaią 
ani niepłacą bo tez y ci Walasy niepasaią, 
ponieważ Lasy przez Commisyą do In-
waldu odpadły”.
 Jeden z ważniejszych, o ile nie 
najważniejszy punkt na terenie osa-
dy stanowił kościół pod wezwaniem 
Narodzenia Najświętszej Marii Panny. 
Najstarsza wzmianka na temat patron-
ki świątyni pochodzi z Wizytacji Radzi-
wiłłowskiej z 1598 r. Choć w burzliwym 
okresie reformacji na terenie księstw 
oświęcimskiego i zatorskiego wiele 
kościołów zostało zniszczonych bądź 

sprofanowanych, inwałdzka świąty-
nia przetrwała, problemem był jednak 
przedłużający się wakat na stanowisku 
plebana. Sytuacja zmieniła się w 1602 
r., kiedy to do Inwałdu przybył dotych-
czasowy proboszcz z Zembrzyc, ks. Jan 
Suszkowicz, zwany Susseciusem. Parafia 
znów zaczęła funkcjonować, choć jesz-
cze w 1617 r. oleje święte sprowadzane 
były do kościoła z Wadowic. Ponad 40 lat 
później, w 1643 r. proboszczem został 
ks. Marcin Pszczeliński, dr teologii i fi-
lozofii, co wśród ówczesnych wiejskich 
plebanów było zjawiskiem nader rzad-
kim. Jako opiekun parafii chwalony był 
on „za dobre zarządzanie kościołem, 
który jako oblubienicę wybrał i ozdo-
bił w czasie swego kierownictwa. (…) 
Deski dachowe mocno już przegniłe 
nakazał zastąpić nowymi deskami 
dębowymi, a w przedsięwzięciu tym 
wezwał i poprosił o pomoc przesław-
nego dziedzica” (tłum. Paweł Barań-
ski). Ks. Pszczeliński sprawował swój 
urząd przez niemal pół wieku, do 
1694 r., kiedy to zastąpił go dotych-
czasowy wikariusz z Choczni, ks. Ma-
ciej Łobodziński. 
Parafia inwałdzka obejmowała swo-
im zasięgiem Inwałd oraz Zagórnik 
i tak miało pozostać przez kolejne 
blisko 300 lat. Sama świątynia, da-
towana na koniec XVI w., wykonana 
była z drewna i wg tradycji otaczały ją 
potężne lipy. Usytuowana była mię-
dzy obecnym murowanym kościołem 
a Kaplicą Fatimską, na środku cmen-
tarza. Zgodnie z opisem pochodzą-
cym z wizytacji z 1663 r. do kościoła 
prowadziły żelazne drzwi pozbawio-
ne krat, w środku zaś znajdowały się 
3 ołtarze (wg późniejszej relacji ks. 
Michała Króla jeden z nich miał być 

wykonany w stylu gotyckim i bogato 
złocony). Z dość obszernego inwentarza 
kościelnego, zawierającego listę naczyń, 
szat i ksiąg liturgicznych, warto wymie-ąg liturgicznych, warto wymie- liturgicznych, warto wymie-
nić 4 większe i 3 mniejsze dzwony, które 
wisiały na wieży inwałdzkiej świątyni.
 W owym czasie działała już 
w Inwałdzie szkoła parafialna. Jej po-
czątki sięgają końca XVI w. – pierwsza 
wzmianka pochodzi ze wspomnianej 
Wizytacji Radziwiłłowskiej. Tym samym 
była to najstarsza szkoła założona na 
terenie dzisiejszej Gminy Andrychów. 
Jak funkcjonowała XVII-wieczna wiej-
ska szkoła parafialna? Zarządzał nią 
kierownik, który mógł być duchownym 
lub osobą świecką, pozostającą nawet 
w związku małżeńskim, choć na to 
akurat patrzono nieprzychylnie. Jako 
sługa Kościoła zaliczany był do stanu 
duchownego i pozostawał poza świecką 
jurysdykcją. Dużą wagę przykładano do 
moralnego prowadzenia się kierowni-
ka, i tak w wizytacji biskupa Bernarda 
Maciejowskiego (1601) czytamy, iż in-
wałdzką szkołą zarządzał niejaki Jan, 
który był „żonatym, według świadectwa 
człowiekiem uczciwym”. Przed objęciem 
stanowiska kierownik składał też wy-
znanie wiary, by potwierdzić, że nie jest 
heretykiem i nie znajduje się w posia-

„Lustarcya Woiewodztwa Krakowskiego Anni 1660”, Archiwum Główne Akt Dawnych, 
Metryka Koronna, Lustracje dz. XVIII, 24, k. 134.

Matka Boża Inwałdzka, tzw. Zbójnicka Ma-
donna, tempera na desce dębowej, autor 
i data powstania nieznane. Obraz został 
uszkodzony w wyniku pożaru, który wybuchł 
w kościele w 1885 r., jego odrestaurowania 
podjął się prof. Józef Łepkowski. Fot. D. Rusin.
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ok. 1601 – właścicielem Florian Inwałdzki
1602 – ks. Jan Suszkowicz plebanem in-
wałdzkiej parafii
1638 – Krzysztof Lanckoroński i jego żona 
Katarzyna z Inwałdzkich sprzedają mają-
tek inwałdzki Marianowi Przyłęckiemu h. 
Szreniawa
1640-1642 – śmierć Katarzyny z Inwałdz-
kich Lanckorońskiej, ostatniej znanej 
przedstawicielki rodziny Korniczów (In-
wałdzkich)
1655-1660 – potop szwedzki, zniszczenia 
w majątku
1698 – wdowa po Michale Bogusławie 
Przyłęckim, Salomea Anna z Nielepców 
wychodzi powtórnie za mąż za Stanisława 
Szwarcenberga-Czernego, który przej-
muje majątek jej pierwszego męża

daniu ksiąg zakazanych. Nic dziwnego, 
skoro edukacja w ówczesnej szkole pa-
rafialnej sprowadzała się głównie do na-
uczania katechizmu i zasad wiary. Cza-
sem przy okazji uczono podstaw pisania 
i czytania oraz łaciny. Oprócz kształce-
nia miejscowych chłopców (dziewczynki 
nie były objęte edukacją), kierownik peł-
nił też inne posługi, np. śpiewał podczas 
nabożeństw.
Nauczycielowi przysługiwał dom szkol-
ny, który stanowił jego miejsce pracy 
i jednocześnie mieszkanie. Obowiązek 
budowy i naprawy budynku spoczywał 
zwykle na gromadzie. Taki dom szkol-
ny usytuowany był w pobliżu kościoła, 
najczęściej na cmentarzu. Inwałdzka 
szkoła posiadała też niewielki ogródek, 
potwierdzają to wizytacje z lat 1598, 
1601, 1699. Sam budynek był bardzo 
skromny, z zapisu pod rokiem 1598 do-
wiadujemy się wręcz, iż kierownik posia-
dał „dom lichy z ogrodem”, faktycznie 
rzadko się zdarzało żeby składał się on 
z więcej niż jednej, wielofunkcyjnej izby. 
Również uposażenie nauczyciela, które 
finansowali głównie parafi anie, przed- głównie parafianie, przed-ie, przed-
stawiało się nad wyraz skromnie. Pod-
stawę stanowiła zapłata pieniężna, tzw. 
klerykatura, uzależniona od ilości łanów 
kmiecych w majątku. W przypadku In-
wałdu wynosiła ona 2 gr, pobierano też 
dodatkowo opłatę od chłopów najem-
nych (1598 r. – 2 szelągi, 1601 r. – 1 gr). 
Oprócz pieniędzy kierownik otrzymy-
wał zapłatę w naturze i tak w 1601 r. 
wynagrodzenie nauczyciela wynosiło 2 
gr i 2 chleby od kmieci oraz 1 gr i 1 chleb 
od zagrodników i chałupników. Czasem 
mógł też liczyć na dodatkowy zarobek, 
np. podczas odwiedzania wiernych po 
kolędzie. Mimo wszystko złe warun-
ki materialne były przyczyną częstych 
zmian na stanowisku kierownika wiej-
skiej szkoły parafialnej, choć oczywiście 
usiłowano temu przeciwdziałać. 
XVII-wieczny Inwałd już w okresie póź-
niejszym stał się tłem dla kilku legend, 
a nawet powieści historycznej. Pod ko-
niec XIX w. inwałdzianin ks. Michał Król 
właśnie w rodzinnych stronach umieścił 
akcję swojej powieści „Sieroty Zebrzy-
dowskiego, czyli akademicy krakowscy”. 
To tutaj udał się główny bohater, Kon-
stanty Kordecki (przyszły o. Augustyn 
Kordecki, przeor paulinów z klasztoru 
na Jasnej Górze), w poszukiwaniu po-
rwanej przez zbójców siostry. A uprowa-
dził ją nie byle kto, bo sama Maronka! 

Częściowe osadzenie akcji w Inwałdzie 
dało autorowi pretekst do przypomnie-
nia legend związanych z tymże miej-że miej- miej-
scem, które w XIX w. wciąż były niezwy-
kle żywe wśród lokalnej społeczności. 
Jedną z bohaterek takich podań była 
wspomniana zbójczyni Maronka, która 
w XVII lub XVIII w. grasowała ze swo-
ją bandą na terenie Beskidu Małego. 
Swoją kryjówkę miała w Inwałdzie, pod 
Wapienicą, gdzie w podziemnym pałacu 
trzymała złupione skarby. Kres działal-
ności Maronki i jej bandy przyniosła wg 
kroniki parafialnej z Bulowic ekspedy-
cja wojskowa przysłana z Lanckorony. 
Pochwycona w karczmie w Bulowicach 
zbójczyni (którą posądzano też o upra-
wianie czarów) miała odebrać sobie życie 
wypiwszy truciznę2. Pochowana została 
na granicy Roczyn i Bulowic. Tymcza-
sem zmożony chorobą zbój Lajos, który 
należał do bandy Maronki, przekazał 
do Inwałdu znajdujący się pośród łu-
pów cudowny obraz Matki Bożej jako 
wotum w intencji odzyskania zdrowia. 
Rozbójnik ufundował kapliczkę i umie-
ścił w niej obraz, po pewnym czasie zaś 
przeniesiono wizerunek Najświętszej 
Panienki do miejscowego kościoła.
Historia spisana przez ks. Króla pokry-
wa się z nieco późniejszą wersją legen-ą wersją legen- wersją legen-ą legen- legen-
dy, pochodzącą z dzieła „O cudownych 
obrazach w Polsce Przenajświętszej 
Matki Bożej”. Autor pracy, kapucyn 
Wacław z Sulgostowa, przytacza w niej 
opowieść o bandzie dowodzonej przez 
Lajosa i Marzonka (w tej historii jest to 
zbój, nie zbójczyni), którzy zrabowali 
cudowny obraz Matki Bożej ze srebrną 
ramą: „Gdy jednak we śnie Matka Boska 
Lojasiowi3 się r. 1608 objawiła, wskutek 
tego Lajos kazał obraz ten zawieźć do 
zamku w Inwałdzie, ofiarując zarazem 
fundusz na wystawienie dla tego obrazu 
kaplicy. Poczem obraz ten codziennie 
zawieszano na dębie przy drodze, a na 
noc odnoszono do wójta. A gdy przy 
tym obrazie wielu doznało szczegól-
niejszych łask i nawet licznych cudów, 
przeniesiony został do kościoła (…)”. 
Za sprawą cudownego obrazu Matki Bo-
skiej Inwałdzkiej, zwanej również Zbój-
nicką Madonną, już w XVIII w. miejsco-
wy kościół stał się znanym w regionie 
ośrodkiem pielgrzymkowym.

Daria Rusin

2  Wg ks. Króla karczma miała 
znajdować się w Andrychowie.
3  Pisownia oryginalna.
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Litery w zaznaczonej kolumnie (uzupełnione literami z pól ze strzałką) utworzą tytuł piosenki, a w zaznaczonych polach czytane 
kolejno rzędami jej wykonawcę. Wśród osób, które prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nadeślą lub przyniosą do redakcji NA w terminie do 21 
maja 2018 r., dla jednej osoby zostanie wyłoniona nagroda – roczna prenumerata „Nowin Andrychowskich” oraz komplet pościeli ufundowany 
przez firmę ANDROPOL. Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru (Było podchwytliwe! Litery należało wpisywać wspak): „Pierwszego IV 
Prima Aprilis”.  Nagrodę otrzymuje: Monika Konieczny z Andrychowa. Gratulujemy!

Rozwiąż krzyżówkę! 
Masz szansę 

na roczną prenumeratę 
Nowin Andrychowskich

oraz komplet pościeli 
od firmy ANDROPOL!

OPRACOWAŁ „IMIR”

Krzyżówka na Prima Aprilis!

POZIOMO: 1) choroby to temperatura, 4) altówka miłosna, 8) 
dojrzała postać owada, 9) parówka w bułce, 10) fotograficzna po-
prawka, 11) np.. piłki z autu, 12) smukłe drzewo, 15) „łobuzowaty 
„ owoc, 19) zastój w negocjacjach, 20) biały kończy bal, 22) stróż 
dusz, 23) mała ryba we łbie, 24) surowiec na worki, 25) gatunek 
gipsu do wyrobu dekoracji, 28) niejedna w tej krzyżówce, 32) du-
chowy protektor, 34) „dekoracja” nieba, 35) główny składnik krwi, 
36) każde ma swoją koronę, 37) miara długości, która się zatrzy-
muje, 38) egzotyczny Wschód, 39) jeszcze nieraz go poniesiesz.

PIONOWO: 2) w centrum atomu, 3) indiańskie lokum, 4) królowa 
tętnic, 5) kłujący gatunek pszenicy, 6) elitarna grupa, 7) bywa wol-
na, bywa kurza, 13) identyfikator na agrafce, 14) główny lub po-
rządkowy, 16) młode warzywo, 17) pomocnik pilota, 18) barowy 
lub dyrektorski, 21) majówka poza miastem, 26) może grozić temu 
kto chce zrobić zbyt szybko karierę, 27) obnosi się z koralami, 29) 
element bujdy, 30) efekt obżarstwa, 31) świadectwo jakości, 33) 
nabity dukatami.
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Mityngi Anonimowych 
Alkoholików w Andrychowie

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!

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

Celem projektu jest zmniejszenie ilości wyrobów zawierających 
azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych na terenie 
Gminy Andrychów poprzez usuwanie pokryć dachowych oraz 
elewacji wykonanych z płyt zawierających azbest tzw. eternitu. 
Przedmiotem projektu jest bezpieczne usunięcie wyrobów zawie-
rających azbest z obszaru Gminy Andrychów obejmujące:
- demontaż (m.in. eternitowe pokrycia dachowe i elewacje bu-
dynków), zbieranie, załadunek oraz przygotowanie do transportu 
i transport, a także przekazanie i utylizacja wyrobów zawierają-
cych azbest do unieszkodliwienia – ok. 505 ton (Mg).
- zbieranie, załadunek oraz przygotowanie do transportu i trans-
port, a także przekazanie i utylizacja wyrobów zawierających 
azbest do unieszkodliwienia – ok. 89 ton (Mg).
Projekt jest realizowany dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze 
środków Unii Europejskiej,  w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 
Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddzia-
łanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR ”.
Umowa o dofinansowanie realizacji projektu została podpisana 
między Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Andry-
chów w dniu 12 marca 2018 r.
Zgodnie z zawartą umową: – całkowita wartość projektu to 
376.302,17 zł, a dofinansowanie: 289.752,66 zł. Termin zakoń-
czenia ustalono na 30 września 2020 r. 

Koniec z azbestem
Urząd Miejski w Andrychowie realizuje Program „Usuwanie i utylizacja wy-
robów zawierających azbest z obszaru Gminy Andrychów”. Wciąż zgłasza 
się sporo osób, które chcą się pozbyć tego materiału ze swoich budynków.
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„Najlepsza część życia ludzkiego
to małe, bezimienne i zapomniane
akty dobroci i miłości”
William Wordsworth

Wszystkim, którzy w bolesnych dla nas chwilach okazali nam wiele serca, wsparcia, współczu-
cia i życzliwości, oraz wszystkim, którzy wraz z nami tak licznie uczestniczyli w ostatniej drodze 

Śp. Stefana Włodarczyka

pragniemy wyrazić serdeczne podziękowanie i wdzięczność

Żona z Córką, Zięciem, Wnukiem i Rodziną

Radnej Rady Miejskiej, Dorocie Magierze, wyrazy 
głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Ojca
                         Składają:

Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak  
wraz ze współpracownikami 

oraz Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Andrychowie Roman Babski 

z Radnymi Rady Miejskiej w Andrychowie

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu śmierci 

Śp. Stefana Włodarczyka

Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak  
wraz ze współpracownikami 

oraz Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Andrychowie Roman Babski 

z Radnymi Rady Miejskiej 
w Andrychowie

Serdeczne podziękowania dla 
pracowników służby zdrowia, pielęgniarek 
środowiskowych, pracowników Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz opiekunek za opiekę 
w czasie choroby, a także wszystkimtym, 
którzy wzięli udział w uroczystości 
pogrzebowej

Śp. Krystyny Łaskawskiej

oraz za wieńce, kwiaty i intencje mszalne 
składają:

Barbara, Zbigniew i Marek Łaskawscy
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5 marca z żalem pożegnaliśmy na an-
drychowskim cmentarzu Antoninę Szy-
mak, wieloletnią projektantkę tkanin 
w Andrychowskich Zakładach Przemysłu 
Bawełnianego i działaczkę społeczną, 
ale przede wszystkim utalentowaną ma-
larkę, twórczynię niezwykle poetyckich 
pejzaży. Wspomnienie o Niej chcieliśmy 
zilustrować choć kilkoma Jej obrazami, 
ale to, niestety, nie mogło się udać w wiel-
kanocnym numerze „Nowin”. Czynimy to 
w maju - miesiącu, który jak żaden inny 
ma pełną paletę barw delikatnych, sub-
telnych, lirycznych - paletę, z jakiej pełną 
garścią czerpała Szymakowa…

   Tosię, bo tak ją wszyscy nazywaliśmy, po-
znałam przeszło 45 lat temu, kiedy zakła-
daliśmy Koło Twórców Amatorów. Wśród 

wówczas dziesięciu malarzy z Andrychowa 
była jedyną osobą, która, jako absolwentka 
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych 
w Bielsku-Białej, miała fachowe przygotowa-
nie. Miała też autentyczny talent i wcześniej 
bardzo chciała kształcić się dalej. Egzamin 
wstępny na krakowską ASP zdała pomyśl-
nie, ale przy rekrutacji zabrakło jej punktów 
za pochodzenie, gdyż to zdaniem ówczesnej 
władzy, akurat miała fatalne! Młodsi może 
nie wiedzą, ale starsi doskonale pamiętają, że 
Tosia była córką Adama Wietrznego, przed-
wojennego burmistrza Andrychowa i zasłu-
żonego dla miasta społecznika, którego imię 
nosi dziś aleja prowadząca w stronę Pańskiej 
Góry od ronda przy zbiegu ulic Garncarskiej 
i Dąbrowskiego. 
   Tosia się więc na studia nie dostała i całe swo-
je życie zawodowe związała z niegdysiejszymi 
Andrychowskimi Zakładami Przem. Baweł-
nianego, gdzie pracowała jako projektantka 
tkanin, ale realizowała również wiele wystaw 
wyrobów „Andropolu” – w kraju i za granica-
mi. Projektowała także wystroje architekto-
niczne placówek przyzakładowych, w tym sali 
widowiskowej Zakł. Domu Kultury. Kilkana-
ście lat była doradcą ds. mody męskiej w mi-
nisterialnym Instytucie Wzornictwa Przem. 
Bawełnianego, laureatką kilku nagród i wy-
różnień za swoje projekty. Bardzo ceniliśmy 
sobie pozyskanie Tosi do Koła, nie tyle, że 
w tych siermiężnych czasach była w naszych 
oczach takim „kolorowym ptakiem”, co to raz 
leci do Londynu, innym razem do Frankfur-
tu, co dwa miesiące bywa w Warszawie, lecz 
przede wszystkim dlatego, że chętnie służyła 
radą czy podpowiedzią. O sztuce malowa-
nia wiedziała więcej niż my, a jednak nigdy 
nie pozwoliła sobie nawet na cień wyższości 

w stosunku do kolegów. W swojej twórczości 
preferowała malarstwo olejne, ale chętnie 
sięgała też po pastele. Dominującym tema-
tem były pejzaże, raczej lekko odrealnione, 
spowite mgłą bądź prześwietlone słońcem... 
Malowała nie to, co widziały jej oczy, ale to, 
co czuła w duszy. Za swą twórczość wiele razy 
była nagradzana przez jurorów rozmaitych 
konkursów plastycznych, ale najbardziej ce-
niła sobie „Nagrodę publiczności” uzyskaną 
na 1. Wojewódzkiej Prezentacji Malarstwa 
członków Robotniczego Stowarzyszenia 
Twórców Kultury w Bielsku-Białej. 
   Kochała góry (w młodości była utytułowaną 
zawodniczką narciarskiej sekcji KS „Beskid”) 
i kwiaty (pełno ich miała w przydomowym 
ogrodzie). Los nie oszczędził jej cierpień, 
a jednak zachowała pogodę ducha, chęć bycia 
z ludźmi. Przez wiele lat była skarbniczką To-
warzystwa Miłośników Andrychowa, trzy lata 
prezesowała Grupie Twórców „My”. Na plene-
rach malarskich przegadałyśmy wiele późno-
wieczornych godzin. Z przepraszającą miną 
zapalała papierosa, najpierw cierpliwie słu-
chała, dopiero później mówiła – wolno, cicho,  
z delikatnym półuśmiechem na twarzy. Nie 
pamiętam jej krzykliwej bądź roześmianej od 
ucha do ucha… Była jak jej obrazy – stonowane 
barwami, wymykające się z ram, zróżnicowane 
fakturą… Zawsze wzbudzały podziw u bywal-
ców wystaw, a jednocześnie dystansowały…
   W nekrologu najbliżsi Jej napisali: Tosiu, 
dziękujemy Ci za malowanie kolorowego, cie-
płego i pasjonującego życia. Mogę dopisać od 
siebie: Tosiu, dziękujemy Ci, że byłaś z nami. 
Będziemy Cię pamiętać dopóty i nas kiedyś nie 
wchłonie mgła, niczym ta z Twoich obrazów…

Maria Biel-Pająkowa

Za Bramą Wielkiej Ciszy
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Na początek andrychowscy Apache ulegli eki-
pie Wolves 70:87. Następnie przyszła pora na 
atrakcje dla widzów. „Pomiędzy spotkaniami 
mieliśmy konkursy dla najmłodszych oraz dla 
dorosłych. Jak zwykle, dzieci bawiły się do-
skonale, a za swoje zaangażowanie zostały na-
grodzone gadżetami od naszych sponsorów! 
Rozegrany został również konkurs rzutów 
z półdystansu oraz konkurs rzutów za trzy! 
W przerwie drugiego spotkania mieliśmy tak-
że ulubiony przez wszystkich rzut z połowy, 
który bardzo szybko został zamieniony na 
100zł!” - relacjonują organizatorzy na swoim 
profilu na Facebooku. Wreszcie przyszła pora 
na danie główne, czyli starcie Hustlerów An-
drychów z zespołem NTS. Po emocjonującym 
i zaciętym spotkaniu Hustlerzy wygrali 82:69, 
radując swoich kibiców, którzy dopingowali 
ich z trybun.             (gs)

Basket na Żywo po raz siódmy
Za nami kolejna impreza z cyklu Basket na Żywo w Andrychowie. W hali przy ulicy Daszyńskiego odbyły się dwa mecze 
Bielskiej Ligi Koszykówki, a także konkursy dla dzieci i dorosłych.

Na etapie wojewódzkim niepo-
konanym zespołem była ekipa 
z Nowego Sącza, która zdomi-
nowała zmagania w Małopolsce. 
MKS uplasował się tuż za nimi. 
Dzięki temu andrychowianie za-
grali w turnieju ćwierćfinałowym 
mistrzostw Polski. W Tomaszowie 
Mazowieckim podopieczni trenera 
Trojaka ulegli tylko gospodarzom, 
a poza tym wygrali z zespołami 
z Kielc, Ozorkowa oraz Strzyżowa. 
Tym samym MKS wywalczył pra-
wo udziału w zawodach półfinało-
wych mistrzostw Polski. Do tego 
etapu dobrnęło szesnaście najlep-
szych drużyn z całego kraju, które 
zostały podzielone na cztery gru-
py. Andrychowski zespół znalazł 
się w towarzystwie Dunajca Nowy Sącz, TS Chełmiec Aqua Zdrój Wałbrzych, UKS Serbinów Biała Podlaska. Dwie najlepsze ekipy z tego 
grona wywalczą awans do turnieju finałowego, który zostanie rozegrany w dniach 11-13 maja w Zawierciu. 
                    Fot. facebook.com/mksandrychow1    (gs)

Ogólnopolski sukces młodzików
Siatkarski narybek MKS-u Andrychów notuje udany sezon. Podopieczni trenera Piotra Trojaka zdobyli wicemistrzostwo 
województwa, które zapewniło im przepustkę do zawodów na szczeblu krajowym.
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Do rozstrzygnięcia play-offu z tyszanami potrzebne było dodat-
kowe, trzecie spotkanie. MKS przegrał najpierw w Tychach, więc 
w rewanżu w Andrychowie musiał wygrać, aby pozostać w grze 
(walka do dwóch zwycięstw). Choć andrychowianie przegrali 
pierwszego seta, to później wrócili do walki, wygrywając 3:1. Na-
zajutrz goście z Tychów nie pozwolili już sobie nawet na chwilę 
słabości. Grając pewnie i skutecznie szybko wyszli na prowadze-
nie i choć MKS ugrał jednego seta, ostatecznie zwycięstwo tyszan 
zostało przypieczętowane – 1:3. Tym samym w pierwszej rundzie 
play-off TKS Tychy pokonał MKS 2:1 i przebrnął do kolejnej fazy 
walki o awans. Dla andrychowian to już koniec zmagań w sezonie 
2017/2018. 

Koniec sezonu jest też końcem pracy Rafała Legienia na stanowi-
sku trenera drugoligowej drużyny. Jak poinformował na swoim 
profilu na Facebooku andrychowski klub: „W dn. 16.04.2018 r. 
podczas spotkania Zarządu oraz sztabu szkoleniowego MKS An-
drychów została podjęta wspólna decyzja o zakończeniu współ-
pracy pomiędzy klubem MKS Andrychów a trenerem Rafałem Le-
gieniem”. Szkoleniowiec pracował w MKS-ie pięć lat. Jak przyznał 
sam trener Legień w rozmowie z Gazetą Krakowską, miał kilkulet-

ni plan pracy, którego efektem miał być awans do I ligi. Przyznaje, 
że w tym sezonie jego drużynie czegoś zabrakło, a duży wpływ na 
dyspozycję miał bardzo długi poprzedni sezon (andrychowianie 
walczyli o awans aż do ostatniego meczu), po którym trzeba było 
złożyć niemal zupełnie nowy zespół, gdy większość graczy była już 
zakontraktowana w innych klubach. Następca Rafała Legienia nie 
jest jeszcze znany.                                                                                      (gs)

Seniorzy MKS-u zakończyli sezon
Siatkarskie emocje w drugoligowym wydaniu zakończyły się w tym roku szybciej niż w poprzednim. Andrychowianie 
odpadli z walki na etapie pierwszej rundy play-off, ulegając TKS Tychy. Rafał Legień nie jest już trenerem MKS-u.

Andrychowianki w fazie zasadniczej były bez-
konkurencyjne, pokonując wszystkie swoje ry-
walki z ogromną zazwyczaj przewagą. Dopiero 
w fazie zasadniczej zgubiły punkty, ulegając 
Popradowi Stary Sącz 2:3 – była to ich jedyna 
ligowa porażka od momentu reaktywowania 
zespołu. MKS zajął tym samym pierwszą loka-
tę i wywalczył prawo organizacji turnieju półfi-
nałowego o awans do II ligi. W tych zawodach 
mierzyły się trzy ekipy – prócz gospodyń były 
to Piątka Sandomierz oraz UKS MOSiR Jasło. 
Walka toczyła się o przepustkę do ostatecznej 
walki o awans, czyli turnieju finałowego. Jak 
poszło andrychowiankom? Najświeższe infor-
macje sportowe w każdy poniedziałek i piątek 
na antenie Radia Andrychów, a także na stronie 
internetowej Nowin.                                             (gs)

MKS w turnieju półfinałowym
Drużyna seniorek MKS-u Andrychów kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa, torując sobie ścieżkę do II ligi. Podopieczne 
trenera Piotra Kwaka jak burza przeszły przez fazę zasadniczą oraz finałową I ligi małopolskiej, notując tylko jedną porażkę. 
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W wadowickiej klasie A wciąż najwyżej notowanym zespołem 
jest Burza Roczyny, która po 20 meczach zajmuje piąte miejsce. 
Roczynianie pomiędzy 17. a 20. kolejką spotkań zanotowali serię 
czterech meczów bez porażki, która umocniła ich w górnej strefie 
tabeli. Wygrali 2:1 z Relaksem Wysoka, 2:1 z Olimpią Chocznia, 
4:1 z Dębem Tomice oraz zremisowali 1:1 w lokalnych derbach ze 
Zniczem Sułkowice. Na ósmej lokacie plasuje się po dwudziestu 
meczach Huragan Inwałd. Drużyna Huraganu wiosną radzi sobie 
bardzo dobrze – 3:0 pokonali Strzelec Budzów, 1:0 Astrę Spytkowi-
ce, 3:1 Jałowiec Stryszawa, a noga powinęła im się w starciu z Żar-
kiem, które przegrali 0:2. Z kolei na miejscu dwunastym, tuż nad 
strefą zagrożoną spadkiem, melduje się Znicz Sułkowice Bolęcina. 
Zespół Znicza wygrał z Sokołem 3:1 i Olimpią 4:2, ale Relaksowi 
uległ 0:2, a we wspomnianych już derbach zremisował z Burzą 1:1. 
Nadal trudna jest sytuacja Leskowca Rzyki, który plasuje się na 
czternastej pozycji i traci do bezpiecznej lokaty 10 punktów. Mimo 
to ekipa z Rzyk sprawiła sporą niespodziankę, pokonując w Wado-
wicach walczącą o czołowe lokaty Skawę 1:0. Jednak z Sokołem Le-
skowiec przegrał 0:5, z Babią Górą Sucha Beskidzka 0:1, a z Orłem 
Wieprz zremisował 2:2. 
W klasie B zespół z Targanic notuje trudny początek rundy rewan-
żowej. Halniak, który długo prowadził w tabeli, po piętnastu me-
czach zajmował miejsce trzecie. Targaniczanie zgubili kilka punk-
tów, remisując 2:2 z Amatorem Babica i przegrywając z Grodem 
Grodzisko 1:2. Halniak dopisał sobie komplet punktów za zwycię-
stwo z Przełęczą Kossowa 2:1. Na prowadzeniu w tabeli znajduje 
się Nadwiślanka Brzeźnica, która wyprzedza Halniaka o cztery 
punkty, ale ma też jeden mecz rozegrany więcej. 
Z kolei w C-klasie Gronie Zagórnik zajmują po trzynastu meczach 
miejsce trzecie ze stratą dziewięciu oczek do prowadzącego Jubila-
tu Izdebnik. Gronie wiosną rozgromiły 7:1 Zryw Lanckorona, 2:0 
wygrały z Jastrzębianką, a z Zaskawianką Wadowice przegrały 3:5. 
Przypominamy, że najświeższe informacje z lokalnych boisk pił-
karskich w każdy piątek i poniedziałek na antenie Radia Andry-
chów, a także na stronie internetowej Nowin.                               (gs)

Piłkarska wiosna w pełni
Wiosna w lokalnych ligach piłkarskich trwa w najlepsze. Kibice zespołów z klas A, B i C nie mogą narzekać na brak 
emocji. Jak idzie ekipom z andrychowskiej gminy?
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Zespół prowadzony przez Jakuba Adamusa 
notuje bardzo dobre rezultaty, stawiając czoła 
rówieśnikom z Krakowa, Tarnowa czy Starego 
Sącza. W tej rundzie I MLT Beskid pokonał już 
Tarnovię Tarnów 2:1, Unię Tarnów 1:0, Pro-
gres Kraków 1:0, zremisował 1:1 z Krakusem 
Nowa Huta oraz zaliczył minimalne porażki 
z Limanovią i Sokołem Stary Sącz po 2:3. Po 
sześciu meczach Beskid jest wiceliderem tabe-
li, ustępując tylko Cracovii, która ma na koncie 
14 punktów (Beskid 10).  Nadchodzące mecze 
Beskidu w I MLT: Unia Tarnów (wyjazd, 5 maja, 
10:00), Progres Kraków (dom, 12 maja, 10:00), 
Krakus Nowa Huta (wyjazd, 19 maja, 15:00), 
Limanovia (dom, 26 maja, 10:00), Sokół Stary 
Sącz (dom, 2 czerwca, 10:00), Cracovia (wyjazd, 
10 czerwca, 10:00).                                             (gs)

Trampkarze Beskidu w elicie
Rośnie w Andrychowie pokolenie utalentowanych piłkarzy. Drużyna Beskidu (rocznik 2003 i młodsi) plasuje się w czo-
łówce I Małopolskiej Ligi Trampkarzy, w której potyka się z zespołami z największych ośrodków w województwie. 

Tym samym już dziś możemy poinformować, że dwóch za-
wodników z rocznika 2007 – Jakub Wnęczak oraz Szymon 
Florczyk ma możliwość pokazania się w międzynarodowym, 
dwudniowym turnieju w Ostrawie. Będą reprezentować bar-
wy piłkarskiego projektu APMT Polska, który zrzesza wyróż-
niających się zawodników. Nie gorzej klaruje się przyszłość 
Maksymiliana Rajdy, który po udanych testach w Wiśle do-
stał powołanie na dwudniowy turniej we Lwowie. Maks ma 
dopiero 10 lat, a wyjazd z Wisłą Kraków będzie dla niego nie-
zapomnianym przeżyciem. Swoją szansę w „Wiślackim Dia-
mencie” dostali także dziewięciolatkowie – Szymon Bryzek, 
Bartłomiej Stuglik oraz Hubert Stokłosa. Chłopcy zaprezen-
towali się z dobrej strony podczas testów sprawności specjal-
nej i już dziś są pod lupą skautów i trenerów Wisły Kraków. 
Jeśli chodzi o sukcesy drużynowe to warty uwagi jest udany 
start w „Małopolskiej Lidze Talentów” chłopców z rocznika 
2009. Liga zrzesza najlepsze kluby i akademie z Małopolski, dlatego poziom sportowy jest bardzo wysoki. Po pierwszym zjeździe pod-
opieczni trenera Tomasza Lechowicza wrócili z tarczą – 6 zwycięstw, 2 remisy oraz 3 porażki. 
Akademia zaliczyła także udany start w „Pucharze Tymbarka” czyli największym turnieju w Polsce. Chłopcy z rocznika 2010 dotarli do 
ćwierćfinału województwa małopolskiego zostawiając za sobą setki innych drużyn. 
Na koniec informacja o najmłodszych adeptach futbolu. Dzieci z rocznika 2011 idą jak burza przez kolejne turnieje. Tylko w ostatnim 
czasie wygrali mocno obsadzone turnieje w Zakopanem oraz Zabrzu. 
Akademia chcąc podnieść jakość treningów szuka trenerów. Gwarantuje wysoki poziom organizacyjny oraz możliwość rozwoju. Cały czas 
prowadzony jest również nabór w rocznikach 2007-2014. Kontakt: www.facebook.com/approgress/ lub pod nr tel 668  357  231.

AP Progress – krótko o kwietniowych sukcesach
Miesiąc kwiecień dla Akademii był równie intensywny jak poprzednie, jednak karuzela związana z sukcesami młodych 
zawodników nabrała rozpędu. W poprzednim wydaniu pisaliśmy o tym, że chłopcy z Akademii uczestniczą w różnych 
projektach, które umożliwiają promocję zawodników wywodzących się z mniejszych miejscowości.
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Jesienią mecze andrychowian były wyjątko-
we, bo padało w nich bardzo dużo bramek 
(wystarczy wspomnieć 3:3 z TS Węgrzce, 
2:5 z Pcimianką, 3:2 z Orłem Ryczów czy 3:1 
z Sosnowianką Stanisław). Efekty pracy nad 
uszczelnieniem defensywy są widoczne, bo 
w rundzie wiosennej piłka do siatki andry-
chowian już tak często nie wpada. Beskid 
rozpoczął rewanże od wyjazdu w podkra-
kowskich Węgrzcach. Starcie rozpoczęło się 
dla andrychowian znakomicie, bo w 18. mi-
nucie Maciej Stróżak wyprowadził Beskid na 
prowadzenie. Jednak jeszcze przed przerwą 
miejscowi wyrównali. W drugiej połowie 
gospodarze dołożyli jeszcze dwa gole i pro-
wadzili już 3:1. Podopieczni trenera Jakuba 
Adamusa ostatecznie zmniejszyli rozmiary 
porażki, ustalając wynik na 3:2. Przed wła-
sną publicznością było już lepiej. Podopiecz-
ni trenera Jakuba Adamusa zainaugurowali 
wiosnę na swoim stadionie zwycięstwem 
z niżej notowanym zespołem Sosnowian-
ki 2:0. Piłkarze Beskidu od początku mieli 
przewagę nad rywalami, ale w pierwszej 
połowie nie udało im się jej udokumento-
wać golem. Bramki padły dopiero wtedy, 
gdy na boisku zrobiło się luźniej – czerwo-
ne kartki obejrzeli gracz Sosnowianki oraz 
Michał Śliwa z Beskidu (obaj za dwie żółte). 
W 60. minucie wynik otworzył Ołeksandr 
Łozniak, który popisał się ładnym strza-
łem bez przyjęcia. Dziesięć minut później 
drugą bramkę dla Beskidu zdobył Wojciech 
Stuglik, z zimną krwią mijając bramkarza 

i umieszczając piłkę w siatce. W następnym 
meczu czwartoligowcy z Andrychowa mie-
rzyli się w Pcimiu z plasującą się na szóstym 
miejscu Pcimianką. Starcie było wyrówna-
ne, do przerwy kibice nie oglądali bramek. 
Dopiero w 58. minucie wynik otworzyli 
gospodarze. Beskid nie składał jednak bro-
ni i w 74. minucie Filip Kasiński wyrównał. 
Więcej goli już nie padło i andrychowianie 
zremisowali 1:1. Później Beskid mierzył się 
z wyżej notowanym Orłem Ryczów. Lepiej 
rozpoczęli goście, którzy już w pierwszym 
kwadransie mogli wyjść na prowadzenie. 
Po mocnej centrze spod linii końcowej pił-
ka odbiła się od słupka, przeturlała wzdłuż 
bramki i... odbiła od drugiego słupka nim 
padła łupem Jakuba Felscha. Warto za-
znaczyć, że młody golkiper Beskidu miał 

w tym meczu co robić i spisywał się między 
słupkami znakomicie, popisując się kilkoma 
trudnymi interwencjami. W 26. minucie an-
drychowianie skutecznie skontrowali. Naj-
pierw po uderzeniu z dystansu piłkę odbił 
przed siebie bramkarz Orła, ale dopadł do 
niej Miłosz Węglarz i precyzyjnym strzałem 
otworzył wynik spotkania. W 68. minucie 
goście wyrównali, popisując się składną ak-
cją, po której gracz Orła w sytuacji sam na 
sam nie dał szans Felschowi. Mimo straty 
gola andrychowianie do końca meczu byli 
bardzo aktywni i kilka razy brakło niewiele, 
by przechylić szalę zwycięstwa na korzyść 
Beskidu. Ostatecznie podopieczni Jakuba 
Adamusa podzielili się punktami z zespo-
łem prowadzonym przez Ryszarda Czerwca. 
Beskidowcy radzą sobie wiosną z trudnymi 
rywalami – nie inaczej było w Oświęcimiu, 
gdzie andrychowianie bliscy byli zdoby-
czy, ale ostatecznie przegrali z Unią 0:1 po 
błędzie defensywy w ostatnich minutach. 
Wcześniej Maciej Stróżak nie wykorzystał 
rzutu karnego dla Beskidu. Andrychowianie 
nieprzerwanie plasują się w środku staw-
ki (po 20 meczach miejsce 10.), ale różnice 
punktowe są niewielkie i nawet mały spadek 
formy może skutkować spadkiem w tabeli 
(13. TS Węgrzce ma ledwie 4 punkty mniej). 
Nadchodzące mecze Beskidu w maju: Iskra 
Klecza (wyjazd, 5 maja, 17:00), KS Olkusz 
(wyjazd, 12 maja, 17:00), Hutnik Kraków 
(dom, 19 maja, 17:00), Górnik Wieliczka 
(wyjazd, 26 maja, 17:00), Dalin Myślenice 
(dom, 31 maja, 17:00).                                    (gs) 

Pewny start w rundę wiosenną
Piłkarze czwartoligowego Beskidu wrócili do walki o ligowe punkty. Nieco skorygowany skład z kilkoma nowymi twa-
rzami radzi sobie na początku rundy rewanżowej bardzo solidnie, regularnie punktując. 
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 - Sóweczka! - Jęknąłem w kierunku Janka Zielińskiego,  
z którym wybrałem się do Inwałdu na wczesnowiosenne ob-
serwacje. Nie uwierzył, a mniejsza od szpaka sowa znikła mi 
już z pola widzenia. No cóż, nie pozostało mi nic innego jak 
wyjąć z kieszeni komórkę i do niej „zadzwonić”. Na szczęście 
byłem przygotowany na taką okoliczność. Ciekawski ptak wró-
cił natychmiast i przyglądał nam się z wysoka. W tym miejscu 
muszę zaznaczyć, że wabienia ptaków głosem należy używać  
z wyczuciem i tylko w wyjątkowych sytuacjach – a ta do takich 
należała – najmniejsza sowa Europy, której liczebność w Polsce 
szacuję się na 300-400 par, poluje nad inwałdzkimi górkami! 
Kolejne dwa spotkania z sóweczką obyły się już bez telefonicz-
nych sztuczek. Pomogła mi w nich podstawowa znajomość ję-
zyka sikorek, na które sóweczka poluje najczęściej. Fotografo-
wałem wiosenne kwiaty, kiedy usłyszałem w pobliżu chóralne: 
„ti, ti, tia, tia, tia” –  co w luźnym tłumaczeniu z ćwierkania 
bogatek na język polski oznacza: „uwaga, uwaga, tu jest sowa”.  
Słabsze, małe ptaki słysząc ten ostrzegawczy głos, chowają się, 
a mocniejsze przylatują, aby wspólnie przegonić drapieżnika. 
Zdążyłem przezbroić sprzęt w teleobiektyw,  kiedy mała sowa 
miała  już dość głośnego ćwierkania sikorek. Odfrunęła i scho-
wała się w dziupli po dzięciole, dając mi okazję do wykonania 
wymarzonej fotografii – może nieco nieostrej, ale przy ogni-
skowej 1200 mm nie można liczyć na więcej. Ważne, że w ogóle 
jest.                                                                                       Jerzy Tomiak

Miłośnicy ptaków, aby spotkać i sfotografować sóweczkę, muszą wzdłuż i wszerz przemierzać Sudety lub pene-
trować najdziksze zakamarki Puszczy Białowieskiej –  w Polsce to skrajnie nieliczny ptak lęgowy. Nie musiałem 
podejmować aż tak dalekich podróży. Marzenia, które uważamy za nierealne, czasami spełniają się mimochodem. 

Zza obiektywu

Sóweczka




