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Szanowni Państwo!
Zaproszenie do składania zamówień na zakup biletów wstępu 
na Basen Kąpielowy w Andrychowie – 2017 rok.
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z Andrychowa 
proponuje Państwu zakup biletów do rozdysponowania dla 
waszych pracowników lub wynajem Basenu Kąpielowego na 
organizację imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych.
Zachęcamy do korzystania z basenu. Pływanie jest uważane 
za najbezpieczniejszą i najbardziej wszechstronną dyscyplinę 
sportu. Aktywność ta poprawia ogólny stan zdrowia, kondycję 
oraz wpływa zbawiennie na proporcje naszego ciała. Jest pole-
cana dla wszystkich, zarówno dla ludzi aktywnych izycznie, jak 
i dla tych, którzy dopiero zaczynają trenować.

Na terenie basenu znajdują się następujące urządzenia 
rekreacyjne: 
basen pływacki 50 m wraz z trybunami,
basen rekreacyjny z atrakcjami (masaż karku, masaż ścienny, 
leżanka z masażem, gejzer mały i duży, grzybek wodny, dział-
ko wodne, rwąca rzeka),
brodzik dla dzieci z atrakcjami,
zjeżdżalnia,
plac zabaw dla dzieci,
boisko do piłki plażowej,
taras widokowo-gastronomiczny
"plaża" - utwardzona okolica wokół basenów,
zaplecze socjalno-sanitarne i techniczne.
Naszym zdaniem źródłem ich inansowania może być Zakła-
dowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Osoba do kontaktu Krzysztof Szymański nr tel. 509-194-009, 
e-mail: kszymanski@zgk.andrychow.pl
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej basenu 
www.basen.andrychow.pl
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Basenowe lata w kratkę
Jaki będzie ten rok dla andrychowskiego kąpieliska? Statystyki ostatnich ośmiu lat pokazują niezwykłą regularność –  
w jednym roku jest ponad 60 tys. odwiedzający lub tylko trochę mniej, a w następnym… aż o połowę mniej. Ten rok 
powinien być dobrym sezonem. Oczywiście decydująca będzie aura. 

Basen Kąpielowy w Andrychowie - Cennik

Basen Kąpielowy w Andrychowie. 

bilet wstępu na basen kąpielowy

dni robocze 
(poniedziałek – 
piątek)

weekendy
i święta po 16.00

Bilety dla dzieci  do 6 lat. 5,00 zł. 5,00 zł. 5,00 zł.
Bilety dla młodzieży szkolnej,  studentów 
do 25 lat, emerytów po okazaniu legitymacji 
oraz  dla osób niepełnosprawnych ze 
znacznym i umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności.

10,00 zł. 14,00 zł. 8,00 zł.

Bilet pełnopłatny. 14,00 zł. 18,00 zł. 8,00 zł.

Bilety dla dzieci  do 6 lat z kartą 
Andrychowska rodzina na plus. 4,00 zł. -----------

----- --------------

Bilety dla młodzieży szkolnej,  studentów 
do 25 lat, emerytów po okazaniu legitymacji 
oraz  dla osób niepełnosprawnych ze 
znacznym i umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności z kartą Andrychowska 
rodzina na plus.

8,00 zł. --------------

Bilet pełnopłatny z kartą Andrychowska 
rodzina na plus. 11,00 zł. -----------

----- --------------

Karnet miesięczny z kartą Andrychowska 
rodzina na plus. 180,00 zł. -----------

----- --------------

Zorganizowane grupy szkolne z opiekunem. 8,00 zł. ------------
----- -------------

Rezerwacja toru basenu pływackiego 1 
godzina = 60 minut.

110,00 zł.+         
bilet wstępu

110,00 zł.+
bilet 

wstępu

110,00 zł.+
bilet 

wstępu
Karnet miesięczny 240,00 zł. 240,00 zł. 240,00 zł.
Wypożyczenie leżaka. 10,00 zł. 12,00 zł. 6,00 zł.
Wypożyczenie piłki* 5,00 zł. 5,00 zł. 5,00 zł.
Opłata rezerwacyjna boiska do piłki 
siatkowej za godzinę** 25,00 zł. 25,00 zł. 25,00 zł.

Obok publikujemy szczegółowe tabele 
statystyczne, w których Czytelnicy sami 
mogą prześledzić lata „urodzaju” i te kiep-
skie sezony. To, jaki jest to rok, ilu będzie 
gości nie jest obojętne, bo koszty utrzyma-
nia andrychowskich basenów idą w milio-
ny, wliczając w to spłaty kredytów. Czasem 
więc dobry sezon jest na plus, a czasem 
lato jest jak przysłowiowa bryndza.
Sezon na kąpielisku rozpoczyna się w maju, 
czasem tak kiepskim, jak ten w 2010 r. - 
zero odwiedzających, czy w 2014 – siedem 
osób, a czasem tak dobrym, jak w 2011 r. 
kiedy w maju na basenie sprzedano 3683 
biletów!

A jaki był rekordowy rok w latach od 
2009 roku, gdy otwarto nowe kąpielisko, 
do 2016 roku, którego sezon można było 
podsumować? Najlepszy był 2010 rok, 
pierwszy pełny sezon po przebudowie – 
68.177 odwiedzających! A przecież w tym 
roku – jak to już zaznaczyliśmy – w maju 
nikt się nie pofatygował na pływalnię. 
Niestety, nawet wtedy koszty utrzymania 
kąpieliska i koszty spłat kredytów były 
znacząco wyższe. Prawda jest taka, że aby 
wszystko domykało się inansowo – utrzy-
manie i kredyty – to w jednym sezonie na 
basenach musiałoby się pojawić ok. 200 
tys. ludzi. Więc teraz takie małe ćwicze-

nie: proszę sobie wyobrazić, ilu odwie-
dzających powinno pojawić się codziennie 
na pływalni, aby osiągnąć liczbę 200 tys. 
w sezonie? Zakładając, że kąpielisko czyn-
ne jest od 1 maja do ostatniego dnia sierp-
nia, to jest to circa 120 dni. Zatem każ-
dego dnia musiałoby się tu pojawić sporo 
ponad 1,5 tys. gości – bez względu na to, 
czy mamy poniedziałek, czy niedzielę. No, 
a taka rekordowa niedziela, upalny letni 
dzień, pełne parkingi i baseny pełne ludzi 
to nieco ponad 2 tys. osób. 
Wnioski pozostawiamy Czytelnikom, ko-
mentarz również.

mn
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Obrady poprowadził przewodniczący Rady 
Miejskiej Roman Babski, który na począt-
ku zapoznał radnych z porządkiem obrad 
i protokółem z poprzedniej sesji. Oba do-
kumenty zostały przegłosowane.
Zaraz po tej formalnej części burmistrz 
Tomasz Żak złożył sprawozdanie ze swej 
działalności w okresie międzysesyjnym. 
Burmistrz zaczął od tego, że jeszcze w maju 
podpisano dwie umowy dotyczące: termo-
modernizacji budynku szkoły w Brzezince 
i wymiany w niej oświetlenia. Burmistrz 
wspomniał też wyjątkowo udaną w tym 
roku Bajkolandię, a także Beskidzkie Let-
nie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Zakoń-
czył się również konkurs na wizualizację 

przestrzenną hali widowiskowo-sportowej 
w Andrychowie, choć nie wyłoniono zwy-
cięzcy, bo żadna praca nie spełniła wszyst-
kich oczekiwań gminy. Tomasz Żak poin-
formował, że podpisana została umowa 
z konsorcjum ZGK i AZK, które zajmie 
się gospodarką odpadami. Z kolei 31 maja 
w Parku Hotel Łysoń w Inwałdzie odbyły 
się jubileusze par małżeńskich, które spę-
dziły ze sobą 60 i 65 lat. Trzy dni później - 2 
czerwca - na placu Mickiewicza w Andry-
chowie członek Zarządu Województwa Ma-
łopolskiego pan Grzegorz Lipiec przekazał 
siedem samochodów strażackich dla An-
drychowa, Bukowna, Kęt, Kluczy, Trzebini, 
Wieprza i Zatora. Z kolei 5 czerwca odbyło 

się przekazanie maskotek na ręce straża-
ków dla dzieci poszkodowanych w wypad-
kach samochodowych. Ósmego czerwca 
burmistrz wziął udział w zakończeniu roku 
akademickiego 2016/2017 w Uniwersyte-
cie Trzeciego Wieku. Natomiast 9 czerwca 
na andrychowskim basenie zorganizowane 
zostały zawody o Puchar Burmistrza w pły-
waniu. Na starcie zjawiło się 170 uczniów 
z okolicy. Burmistrz przypomniał też, że od 
14 czerwca ZGK ma nowego prezesa, a zo-
stał nim wyłoniony w konkursie Krzysztof 
Tytko. Również 14 czerwca w trakcie zebra-
nia ASM odbyła się uroczystość wręczenia 
medalu „Zasłużony dla Gminy Andrychów” 
pani prezes ASM Bogumile Zacny-Sporysz. 

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Andrychowie

Bezpieczeństwo i pilne sprawy
Ostatnia przed letnią przerwą Sesja Rady Miejskiej odbyła się 29 czerwca w Urzędzie Miejskim. Jej tematem wiodącym 
był stan bezpieczeństwa w Gminie Andrychów. Radni podjęli też w swoich interpelacjach i zapytaniach wiele innych 
ważnych tematów.
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Zasłużona dla Gminy Andrychów
 14 czerwca odbyło się walne zgromadzenie Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Podczas zebrania sprawoz-
dawczo-wyborczego dokonano uroczystego aktu wręczenia medalu „Zasłużony dla Gminy Andrychów” prezesce 
ASM-u Bogumile Zacny-Sporysz.Dzięki temu wydarzeniu mogliśmy się poczuć jak za dawnych lat. 

Rodziny, które licznie zjawiły się nad stawem, chętnie z tej wod-
nej atrakcji korzystały. Można było spróbować swych sił w kajaku 
jedno- i dwuosobowym pod okiem doświadczonej kadry instruk-
torskiej Polskiego Związku Kajakowego. Oprócz tego na wodzie 
pływały łódki i rowerki wodne…          (luk)

Kajakami w parku 
jak za dawnych lat

- Zawody spławikowe polegają na złowieniu jak naj-
większej ilości ryb, chociaż decydująca będzie ich 
waga. Po zważeniu, wracają one do stawu - mówi 
Prezes Koła PZW Andrychów Miasto Edmund Kur. 
1. miejsce zajął Witold Grajny z Koła PZW Andoria, 
2. miejsce Igor Karmazyn reprezentujący Koło PZW 
Andrychów Miasto, natomiast 3. miejsce zdobył 
Stanisław Basiorka z Koła PZW Andoria.                 (kp)

Zawody wędkarskie w Graboszycach

 To była niesamowita niedziela na stawie w Parku Miejskim w Andry-
chowie. 11 czerwca Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „MO-
TOR” Andrychów zaprosiło mieszkańców na kajaki…

W sobotę, 24 czerwca, na stawach w Grabo-
szycach zjawiło się 32 zawodników, którzy wzięli 
udział w Zawodach Wędkarskich o Puchar Burmi-
strza Andrychowa.
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Pomogą innym. 
Rusza Centrum 
Asystentury Społecznej
 We wtorek 6 czerwca w Urzędzie Miejskim w Andrychowie od-
była się konferencja Fundacji na rzecz wsparcia integracji i roz-
woju oraz rodzin potrzebujących „WIIR” przygotowana z okazji 
uruchamianego Centrum Asystentury Społecznej.

Krzysztof Tytko pochodzi z Kęt, ale obecnie mieszka na stałe w Niepo-
łomicach. Ma 55 lat, jest żonaty i ma trójkę dzieci. Od dwóch lat jest na 
emeryturze wojskowej. Major Krzysztof Tytko przez 32 lata służył VI 
Brygadzie Powietrzno-Desantowej.  „Nowinom” nowy prezes ZGK po-
wiedział, że chce uporządkować pracę zakładu i w oczach mieszkańców 
przywrócić jego dobry wizerunek. Ma kilka pomysłów na innowacje 
w organizacji pracy ZGK. Zapytaliśmy prezesa, czy jako były wojskowy 
ma zamiar wprowadzić w spółce wojskowy dryl? - Nie muszą się oba-
wiać wojskowego drylu, raczej porządku – odpowiada Krzysztof Tyt-
ko. 14 czerwca nowy prezes spotkał się z Radą Nadzorczą ZGK i objął 
swoje służbowe obowiązki. Został zatrudniony na kontrakt menedżer-
ski, zgodnie z obowiązującym nowym prawem.         mn

Nowy prezes ZGK
Krzysztof Tytko od 14 czerwca jest nowym prezesem Zakła-
du Gospodarki Komunalnej w Andrychowie. Wybrany został 
w otwartym konkursie. - ZGK będzie chlubą Andrychowa – mówi 
Krzysztof Tytko.

Prace w obu przedszkolach potrwają cztery miesiące, a ich zakres 
to: „kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”, jak 
zapisano w umowie. Wykonawcą, wyłonionym w przetargu bę-
dzie Przedsiębiorstwo Budowlane „DERMEX” z Chełmka. Firma 
ta ociepli ściany i dachy budynków, wykona nowe elewacje ścian 
i przebuduje instalacje centralnego ogrzewania. W obu przypad-
kach kwoty umowy do po 300 tys. zł. Prace mają się zakończyć 
w październiku. 
Umowę z „DERMEX-em”, reprezentowanym przez Monikę Za-
marlik-Mocek, członka zarządu oraz Janusza Łyszczarczyka, pro-
kurenta irmy podpisali: Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak oraz 
Dorota Żywioł – Skarbnik Gminy Andrychów.
Jak powiedział nam burmistrz, w „Dwójce” w tym roku będzie też 
wykonany nowy plac zabaw dla dzieci.             mn

Dwa przedszkola 
do remontu
600 tys. zł będą kosztować termomodernizacje dwóch andry-
chowskich przedszkoli - „Dwójki” i „Czwórki”. 22 czerwca podpi-
sana zastała w tej sprawie umowa.

To rekordowy rok inwestycyjny w Andrychowie – suma plano-
wanych wydatków na  te cele przekroczy 30 mln zł. Szczególnie 
ważne i często postulowane przez mieszkańców są remonty dróg 
i ulic. Właśnie dobiega końca remont dwóch takich ulic: Słowac-
kiego i Traugutta, rozpoczęty wczesną wiosną tego roku. Pierw-
sza wyremontowana już w całości ulica liczy sobie pół kilometra, 
a druga 380 metrów. Obie mają nie tylko nowe nawierzchnie, ale 
też chodniki, zjazdy do posesji i odwodnienia. Głównym wykonaw-
com robót jest EUROVIA. W sumie kosztowało to budżet gminy  
1 mln 124 tys. zł.  Jak powiedział nam Szymon Wnęczak, kierow-
nik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa UM, następna w kolejce 
jest osiedlowa ulica Włókniarzy. Już został ogłoszony przetarg. mn

Ważne remonty 
Ulica Słowackiego jest już gotowa, a sąsiednia Traugutta ukoń-
czona zostanie do połowy lipca. Następna w kolejce będzie ul. 
Włókniarzy.

Słuchacze dzwonili i pytali, co się stało? Otóż w czwartek, 22  na 
wieży ciśnień zerwał się kabel łączący nadajnik z redakcją i słucha-
cze utracili sygnał w swoich odbiornikach. Natychmiast zawiado-
miliśmy właściciela nadajnika - Polskie Fale Średnie. Ekipa napraw-
cza przyjechała z Krakowa następnego dnia, żeby wymienić liczący 
kilkadziesiąt metrów 12-letni przewód. Pracę monterzy zakończyli 
w sobotę po południu i sygnał wrócił. Przy okazji technicy z Pol-
skich Fal Średnich wyregulowali antenę nadajnika i dzięki temu 
poprawił się sygnał w Waszych odbiornikach – czyli nie ma tego 
złego, co by na dobre nie wyszło. Mimo wszystko Naszych Słucha-
czy serdecznie przepraszamy za tę awarię!

Redakcja

Awaria w Radio Andrychów
22 czerwca przytraiła się nam awaria nadajnika i słuchacze Radia 
Andrychów utracili sygnał w swoich odbiornikach. W sobotnie 
popołudnie 24 czerwca ekipa z Krakowa ukończyła naprawę i sy-
gnał wrócił. 

Dobry rok ABS 
Banku Spółdzielczego
28 czerwca odbyło się Zebranie Przedstawicieli ABS Banku Spół-
dzielczego. Podsumowano wyniki roku 2016. - To był dobry rok 
dla naszego banku – powiedziała podczas swojego sprawozda-
nia Małgorzata Matusiak, prezes ABS. - Zaliczyliśmy pięciopro-
centowy wzrost bilansowy i sześcioprocentowy wzrost wartości 
depozytów.
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Dzieci przygotowały dla swoich bliskich piękny prezent – występ 
artystyczny przeplatany piosenkami o rodzinie, złożyły im życze-
nia oraz wręczyły upominki. Nasza świetlicowa rodzina nas nie 
zawiodła - na uroczystość przybyło bardzo dużo gości. To wyjątko-
we święto przypomniało nam, że miłość rodziny jest największym 
darem, o który trzeba dbać.             red.

Wyjątkowa 
uroczystość
 30 maja w Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej OPS 
w Andrychowie odbyła się uroczystość z okazji „Dnia Rodziny”.

Misie dla strażaków
5 czerwca strażacy zawodowi z Andrychowa otrzymali pluszowe 
misie. Pluszaki przydadzą się podczas trudnych akcji. Będą mogli 
je wręczać dzieciom, aby w ten sposób odwrócić ich uwagę od 
przykrych wydarzeń, których doświadczyły np. podczas wypadku.

Ewakuacja 
w Urzędzie Miejskim
Tego dnia wszyscy pracownicy musieli opuścić urząd, a  do tego 
zupełnie siadło jego zasilanie i łączność ze światem… – na szczę-
ście to tylko ćwiczenia.

Znamy nowego radnego

Mimo, że wybory uzupełniające od-
będą się w niedzielę 30 lipca, to spra-
wa jest już praktycznie przesądzona, 
bo zgłoszono tylko jednego kandyda-
ta. 22 maja minął termin zgłaszania 
komitetów wyborczych w wyborach 
uzupełniających do Rady Miejskiej 
w Andrychowie. Zarejestrowano 
tylko jeden komitet: KOMITET WY-
BORCZY WYBORCÓW NASZA GMI-
NA ANDRYCHÓW – z tego samego 
komitetu startował w wyborach bur-
mistrz Tomasz Żak. Do gminnej ko-
misji wyborczej komitet ten zgłosił swojego kandydata. Jest nim 
Paweł Łysoń z Zagórnika. Kandydat ma 39 lat, jest żonaty, ma jed-
no dziecko. Pracuje jako przedstawiciel handlowy i od wielu lat jest 
też strażakiem ochotnikiem w OSP Zagórnik.  Przypomnijmy, że 
po śmierci św.p. Romana Prystackiego zaistniała konieczność wy-
boru na jego miejsce nowego radnego z okręgu nr 19 (Zagórnik). 
W związku z tym Wojewoda Małopolski 10 maja 2017 roku wydał 
zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miej-
skiej w Andrychowie na niedzielę 30 lipca 2017 roku. Po tej dacie 
Paweł Łysoń będzie już oicjalnie radnym, choć w Radzie Miejskiej 
faktycznie zasiądzie dopiero od września, kiedy po przerwie letniej 
Rada wznowi obrady i radny zostanie zaprzysiężony.                    red.

Paweł Łysoń będzie nowym radnym Rady Miejskiej w Andrycho-
wie. Zastąpi zmarłego Romana Prystackiego.

W meczu o I miejsce spotkały się ekipy z SP nr 4 i z Rzyk. Lepsza 
okazała się „czwórka” wygrywając 1:0 z gospodarzami turnieju.
Trzy czołowe drużyny otrzymały puchary ufundowane przez pre-
zesa MSH Wizan Jerzego Chylewskiego.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Michał Misiek 
z ZSS w Rzykach, natomiast najlepszym bramkarzem okazał się 
Maciej Faber z SP nr 4. Królem strzelców został Tomasz Balon  
z ZSS w Roczynach. 
Organizatorzy dziękują sponsorom:
- MSH Wizan,
- Restauracja Pizzeria Magik,
- Solena, Spółka z o.o.,
- Góral A. i Wspólnicy z Roczyn,
- Ireneusz Hatala - Rzyki.
W turnieju pomagali wolontariusze: Halina Świderska, Mar-
cin Bystrzycki, Adam Socha, Arkadiusz Socha. Nad przebiegiem  
i organizacją całego turnieju czuwał animator Tadeusz Świderski. 
Do zobaczenia za rok. (kp)

Dzień Dziecka w Rzykach
1 czerwca na boisku Orlik 2012 w Rzykach odbył się III Turniej Pił-
ki Nożnej Uczniów Szkół Podstawowych o Puchar Prezesa MSH 
Wizan.  W turnieju startowało 5 szkół z naszej gminy tj. z Rzyk, 
Roczyn, Sułkowic-Łęgu, dwie drużyny z SP nr 4  oraz gościnnie 
uczniowie ze szkoły w Zawadce. 
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Jury w składzie:
Aldona Zawada – przewodniczący, Łukasz Mikołajek oraz Dariusz 
Wilk, postanowiło przyznać następujące nagrody:

Kategoria I – uczniowie klas I – III szkoły podstawowej:
I miejsce: Szymon Nikiel – Ognisko Muzyczne „Metrum” ZSS 
w Roczynach
II miejsce: Magdalena Kiełczewska – ZSS w Sułkowicach-Łęgu
III miejsce: Alicja Oboza – ZSS w Inwałdzie
Wyróżnienia:
Amelia Półchłopek – SP 4 w Andrychowie
Olaf Handerski – SP 4 w Andrychowie
Jakub Jopek – WDK w Inwałdzie

Kategoria II – uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej
I miejsce: Bartosz Sabuda – SP w Choczni
II miejsca:
Weronika Damek – SP 4 w Andrychowie
Elżbieta Walczak – ZSS w Targanicach
III miejsce: Maja Graca – ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie

Wyróżnienia:
Eliza Rupniewska – ZSS w Roczynach, Ognisko Muzyczne „Me-
trum”
Anna Kruczała – ZSS w Roczynach
Miłosz Rajda – WDK w Sułkowicach-Łęgu
Aleksandra Gromotka – WDK w Inwałdzie

Kategoria III – uczniowie gimnazjum:
Grand Prix: Karolina Fryt – WDK w Targanicach
I miejsce: Ewelina Dwornik – ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie
II miejsce: Gabriela Pasternak – WDK w Targanicach
III miejsca:
Żaneta Króliczek – Gimnazjum w Choczni
Adrianna Rudy – ZSS w Roczynach

Wyróżnienie: 
Zuzanna Pająk – ZSS w Roczynach

Rozśpiewali Inwałd
Już po raz drugi Wiejski Dom Kultury w Inwałdzie zorganizował 
konkurs wokalny „Śpiewankę”. 2 czerwca na scenie zaprezen-
towało się 37 utalentowanych młodych piosenkarzy z powiatu 
wadowickiego.

Kolejny udany piknik
Już po raz dwunasty na os. Jana Pawła II pod Pańską Górą zorga-
nizowano piknik z okazji Dnia Dziecka. 10 czerwca na placu w po-
bliżu pomnika papieża-Polaka zjawiło się kilkadziesiąt osób – całe 
rodziny chętnie korzystały z przygotowanych atrakcji. 

Czysty świat wokół nas
W  Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie spotkali się  lau-
reaci  XX Gminnego Konkursu Plastycznego „Czysty świat  wokół 
nas”. Do udziału zostali zaproszeni uczniowie edukacji wcze-
snoszkolnej z naszej gminy. Głównym celem konkursu było,  pro-
pagowanie edukacji ekologicznej oraz pobudzanie i rozwijanie 
aktywności twórczej dzieci.

Piknik z Dwójką

W tym roku uczniowie i ich nauczyciele spotkali się w WDK w In-
wałdzie. Uroczystość podsumowującą wyniki uczniów poprowadzi-
ła pani Zoia Wanat, dyrektor ZDZ. A nagrody odebrali uczniowie 
szkół należących do ZDZ i działających nie tylko w Andrychowie, 
ale też w Kętach i Wadowicach. Uczniów wyróżniono za wyniki 
w nauce, ale też wyszkolenie, a w klasach mundurowych ZDZ nie 
jest to zwykłe ćwiczenie na wueie, ale np. skoki spadochronowe. 
Uczniowie ZDZ przygotowali także program artystyczny.          mn

Podsumowanie 
roku w ZDZ
Andrychowskie, kęckie i wadowickie szkoły średnie należące do 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Andrychowie podsumo-
wały rok szkolny 2016-2017.

Zwłaszcza te najkrótsze formy, złożone 
z kilku słów, dwóch, czasem trzech, czte-
rech wersów. Mało czytania – dużo do 
myślenia. Bo oszczędnie dobrane słowa 
traiają prosto w serce albo myśl. To jest 
przywilej POETÓW! 
Bycie poetą – też jest łaską, którą obda-
rowani zostają nieliczni. 
Dobrze się zatem stało, że wiersze gro-
madzone przez lata w jakiejś szuladzie 
znalazły swoje najwłaściwsze miejsce, 
na kartach tomiku „z łaski...”, który dla 
miłośników poezji może być nie lada 
gratką.  
Z podziękowaniem za doznania
                                                     Jadwiga Janus

Polecając Państwu niniejszy tomik warto dodać, że nabyć go moż-
na w sklepiku „Emaus” przy kościele św. Macieja. Cena 15 zł. 

Oszczędnie. Trafnie. 
Pięknie
Końcem czerwca ukazał się tomik poezji  „z łaski...”, którego au-
torem jest Ireneusz Żmija. Tomik zawiera 40 wierszy. Żeby je zre-
cenzować wystarczy jedno słowo: - Znakomite!

Z łaski

z łaski

skoro nijak sobie nie zasłużyłem

darowano mi tę wiarę

jak konia a rzędem

z rzędem pytajników



16 NOWINY Nowiny Andrychowskie

www.nowiny.andrychow.eu

Seminarium na Malcie
 Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach już od kilku lat z powodzeniem realizuje programy unijne, a zwłaszcza 
projekty w ramach Erasmusa+. Sam udział w tych przedsięwzięciach nie byłby możliwy bez podnoszenia kwaliikacji 
nauczycieli, którzy biorą w nich udział, a zwłaszcza koordynatorki p. Ewy Demczuk. 

Burmistrz Tomasz Żak pogratulował laure-
atom i ich opiekunom, a także podziękował 
im za to, że tak wspaniale reprezentują na-
szą gminę.
Nagrodzonym wyróżnienia i upominki 
wręczał burmistrz Tomasz Żak, Andrzej 
Szafrański – dyrektor GZO, Dorota Ży-
wioł - Skarbnik Gminy Andrychów oraz 
Agnieszka Gierszewska – dyrektor Biura 
Burmistrza. 
Za całokształt pracy nagrodzono także na-
uczycieli, którzy w tym roku odchodzą na 
emeryturą oraz dwoje dyrektorów odcho-
dzących ze stanowisk – a są to:  Magdalena 
Kubalka–Pluta i Mirosław Pachel.
Poniżej drukujemy pełną listę nagrodzo-
nych uczniów i zasłużonych pedagogów.
Laureaci Konkursów:
Małopolski Konkurs Języka Polskiego 
Kinga Ramęda – Gimnazjum nr 2 w An-
drychowie, kl. III, opiekun: Pani Krystyna 
Fluder 
Małopolski Konkurs Matematyczny 
Edyta Gawęda, Maria Wysogląd – Gimna-
zjum nr 1 w Andrychowie, kl. III, opiekun: 
Pan Robert Małysiak 
Małopolski Konkurs z Fizyki 
Maria Wysogląd – Gimnazjum nr 1 w An-
drychowie, kl. III, opiekun: Pani Alicja Kies
Małopolski Konkurs Historyczny
Maria Wysogląd, Michał Smolec – Gimna-
zjum nr 1 w Andrychowie, kl. III, opiekun: 
Pan Sławomir Rola 

Małopolski Konkurs Biologiczny
Martyna Kamińska – Gimnazjum w Rzy-
kach, kl. III, opiekun: Pani Małgorzata Pła-
wecka
Maria Wysogląd,  Alicja Ogiegło – Gimna-
zjum nr 1 w Andrychowie, kl. III, opiekun: 
Pan Piotr Gałosz
Małopolski Konkurs Geograiczny 
Szymon Dyrcz – Gimnazjum nr 1 w Andry-
chowie, kl. III, opiekun: Pani Jolanta Gałosz
Małopolski Konkurs Wiedzy Obywa-
telskiej i Ekonomicznej
Szymon Dyrcz – Gimnazjum nr 1 w Andry-
chowie, kl. III, opiekun: Pan Jerzy Pietra-
szek
Ogólnopolska Olimpiada Matematycz-
na Juniorów

Michał Nowak, kl. III laureat, Maria Wyso-
gląd, kl. III – inalista, Sonia Markowska, 
kl. III – inalista, opiekun: Pan Robert Ma-
łysiak
Nagrody Burmistrza otrzymali rów-
nież pedagodzy:
Pani Magdalena Kubalka–Pluta – Dyrektor 
Zespołu Szkół Samorządowych w Roczy-
nach 
Pan Mirosław Pachel – Dyrektor Gimna-
zjum nr 1 w Andrychowie
Pani Danuta Mydlarz – Nauczyciel Przed-
szkola nr 5 w Andrychowie
Pani Aleksandra Buda, Pani Marta Polak, 
Pani Lucyna Smolik – Nauczycielki Zespołu 
Szkół Samorządowych w Targanicach.

red.

Nagrody dla najlepszych
Laureaci konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 odebrali 22 czerwca wy-
różnienia i nagrody od Burmistrza Andrychowa Tomasza Żaka.Uroczystość przygotowano w restauracji „Gala”, gdzie 
zaproszono uczniów i nauczycieli, którzy pomogli im w osiągniętych sukcesach. 
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Przekroczył prędkość, nie posiadał uprawnień

Akcja Policji. Rowerzysta z trzema promilami

Policjanci złapali sprawcę kradzieży bankomatowej

Felieton

Moja mama uprawiała swój ogródek ze 
znawstwem i z miłością. Komponowała 
niezwykłej urody kwietne dywany, poświę-
cając im cały swój wolny czas. Jej ogród 
należał do jednych z najpiękniejszych 
w mieście, co poświadczały pieczęcie waż-
nych ludzi podbite na jakichś dyplomach. 
Ci, którzy pieczęci nie mieli, przystawali 
za płotem i się gapili. Swój zachwyt wyra-
żali słowem, albo uśmiechem. Ogród mojej 
mamy pięknie wyglądał, jeszcze piękniej 
pachniał. To była istna perfumeria. Drzwi 
do niej otwierał zapach groszku pnącego 
się po niskim płotku. Potem było dziesiątki 
róż. Gdzieś, między jabłonką a wiśnią, cią-
gnął się szpaler konwalii. W kącie ogrodu 
rosły piwonie, a pod oknem rządziła ma-
ciejka. Zapach tej ostatniej na zawsze bę-
dzie mi się kojarzył z latem. 
Każdego roku przyrzekam sobie, że wezmę 
się za ogródek. Posieję tę maciejkę, posadzę 
malwy i róże… dla mamy. Może popatrzy 
z góry i się uśmiechnie, tak jak ci przechod-
nie zatrzymujący się kiedyś przed płotem.
Jednak postanowienie nie idzie w parze 
z chęcią. Nie mam wiedzy o kwiatkach, 
a grzebanie w ziemi nie sprawia mi przy-
jemności. Może z czasem to się zmieni. Na 
razie kopka i grabki przegrywają z hama-
kiem; albo inaczej: praca izyczna z leniu-
chowaniem. 

*
 Przeczytałam gdzieś, ale nie pamiętam 
nazwiska autora tego poglądu, że ludzi też 
się uprawia. Spostrzeżenie to pomaga zro-
zumieć rolę mediów i popatrzeć na dzienni-
karzy jak na ogrodników. 
- Nie można dzisiaj wyobrazić sobie życia 
społeczności światowej bez mediów. Na 
poprzednich etapach człowiek nie mógł 
przetrwać bez posługiwania się bronią, 
później bez pomocy maszyny, czy elek-
tryczności, a dzisiaj jego przetrwanie jest 
niemożliwe bez mediów. Niebezpieczeń-
stwo tkwi w tym, że media, które stały się 

potęgą, przestały się zajmować wyłącznie 
informacją. Wysunęły sobie ambitniejszy 
cel: zaczynają kształtować rzeczywistość. 
Coraz częściej odbieramy taki obraz świata, 
jaki przekazuje nam telewizja, a nie widzi-
my go takim, jakim jest naprawdę – pisze 
w „Autoportrecie reportera” Ryszard Kapu-
ściński. 
Obraz świata komponuje się jak rabaty 
kwiatowe. Z pozyskanych informacji two-
rzy się taki, który będzie albo bliski rzeczy-
wistości, albo zupełnie odległy. Kapuściń-
ski nazywa to fabularyzacją świata.
Media kładą nacisk na „widzieć”. A widzieć 
to nie to samo, co wiedzieć. Jeśli ktoś po-
wie, że „wie”, bo „widział” w TV, to znaczy, 
że nic nie wie, nic nie rozumie. 
Odbierając świat poprzez media pozna-
jemy jedynie powierzchnię zdarzeń. Nikt 
nie tłumaczy nam ich przyczyn, znajomość 
których pozwoliłaby nam na samodzielną 
ocenę, na poznanie prawdy, na zrozumie-
nie. 
Media nie są zainteresowane oddawaniem 
i objaśnianiem nam rzeczywistości. Przede 
wszystkim chodzi o „dostawę informacji”. 
Byle więcej, byle szybciej, bez podarowania 
odbiorcy czasu na releksję.
 – Żadne koncerny, żadne fabryki samocho-
dów czy ropa naftowa nie przynoszą takich 
zysków jak handel informacją. To jest dziś 
najbardziej dochodowy biznes – pisze Ka-
puściński. Do tego dodaje: - Dziś cały świat 
jest obwieszony kamerami. Dlatego społe-
czeństwa zostały zadławione informacją. 
Nasza wyobraźnia nie jest w stanie pora-
dzić sobie z taką masą faktów. Pozostaje 
trudny do opisania szum informacyjny. 
Przeciętny człowiek nie umie dokonać ja-
kiejś selekcji albo hierarchizacji faktów. I to 
jest bardzo groźne zjawisko.
Szum, o którym mówi pan Ryszard spra-
wia, że choć jesteśmy informowani 24 go-
dziny na dobę, jesteśmy niedoinformowa-
ni. 

*
- Ludzi się uprawia – powiedział ktoś, kogo 
nazwiska nie pamiętam. Istotnie, uprawia 
się informacjami. Właściwie dobranymi, 
wyselekcjonowanymi, celowo zestawiony-
mi obok tych, a nie innych.
Jak ktoś chce żebyśmy się bali, znajdzie to, 
co nas zatrwoży i zaaplikuje w takiej dawce, 
że będziemy umierać ze strachu. Jak ktoś 
chce żebyśmy się nienawidzili, podleje nas 
odpowiednim nawozem. Mamy kimś gar-
dzić, zobaczyć w nim zdrajcę? Wuala; się 
robi.
Dziennikarze, jak ogrodnicy, co posieją, to 
wzrośnie.
Dziennikarstwo stało się masowym za-
jęciem. Żeby podać uczniowi książkę 
w szkolnej bibliotece, trzeba mieć stosow-
ne wykształcenie, żeby naprawić buta, trze-
ba mieć odpowiednie umiejętności, żeby 
zostać dziennikarzem, trzeba tylko mieć 
wolę. 
Nestor polskiego dziennikarstwa, do któ-
rych Kapuściński się zalicza, wspomina, 
że kiedyś dziennikarstwo było zawodem  
bardzo odpowiedzialnym, wymagającym 
wysokich kwaliikacji, wiedzy, dojrzałości. 
Nazwiska prawdziwych dziennikarzy się 
poważało.
Nieodzownym składnikiem tej pracy są 
bowiem kontakty z ludźmi, a te wymagają 
umiejętności rozmowy, empatii, jakiegoś 
pojęcia o psychologii. 
- Do tego, aby uprawiać dziennikarstwo, 
przede wszystkim trzeba być dobrym czło-
wiekiem. Źli ludzie nie mogą być dobrymi 
dziennikarzami. Jedynie dobry człowiek 
usiłuje zrozumieć innych, ich intencje, ich 
wiarę, ich zainteresowania, ich trudności, 
ich tragedie.
Bo dziennikarstwo pozbawione relacji 
z ludźmi nie jest dziennikarstwem – kon-
kluduje pan Ryszard i proponuje, by, tak jak 
w Wielkiej Brytanii, rozróżniać dziennika-
rzy od pracowników mediów.

Zadławieni informacją
fot. trojmiasto.pl
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Cykl koncertów, podczas których wystąpią doskonali Artyści... 5 sierpnia – Grzegorz Turnau, który sprawnie przeniesie wszystkich do 
świata liryki. 12 sierpnia – znakomita piosenkarka jazzowa i estradowa Hanna Banaszak wraz z Zespołem. 19 sierpnia – usłyszymy 
„Piosenki, z których się żyje” w wykonaniu Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza. 26 sierpnia – niezwykłą mieszankę klasycznej opery 
i najnowocześniejszych piosenek popkultury wykona Kwartet Tenorów BEL’CANTO. Centrum Kultury i Wypoczynku zaprasza – świę-
tujmy razem jubileusz 250-lecia lokacji Andrychowa!
Miejsce koncertów: Park Miejski. Wstęp wolny. Ilość miejsc siedzących ograniczona. Dodatkowe atrakcje: punkty gastronomiczne 
(od godz. 19.00). Bądźcie na bieżąco... Zapraszamy na stronę internetową dedykowaną jubileuszowi: www.250lat.andrychow.eu

Muzyczny sierpień w Andrychowie! 

W pierwszym roku funkcjonowania 
członkowie Miejskiej Rady Seniorów 
brali udział w bezpłatnych szkoleniach 
prowadzonych przez Fundację Kultu-
ry Chrześcijańskiej „ZNAK” z Krakowa 
oraz przez Europejski Instytut Rozwoju 
Obywatelskiego z Nowego Sącza. Celem 
intensywnego szkolenia było podwyż-
szenie kompetencji członków Rady do 
jak najlepszego sprawowania swojej spo-
łecznej funkcji. 
Miejska Rada Seniorów ma charakter 
inicjatywny, konsultacyjny i doradczy 
wobec organów Gminy Andrychów, 
z którymi współpracuje we wszystkich 
obszarach dotyczących osób starszych.
Celem podstawowym pracy MRS, 
w pierwszym roku funkcjonowania, było 
zdiagnozowanie potrzeb i identyikacja 
problemów seniorów. Informacja ta po-
służy do opracowania Strategii Polityki 
Senioralnej w Gminie Andrychów do 
2020 roku.  
Zostały przygotowane skrzynki, do któ-
rych seniorzy, i nie tylko, mogą pisemnie 
zgłaszać swoje uwagi i spostrzeżenia. 
Problemy można też zgłaszać elektro-
nicznie lub osobiście podczas dyżurów 
członków Rady (szczegółowe informacje 
poniżej).
Identyikację problemów seniorów 
przeprowadzono również podczas spo-
tkań z organizacjami pozarządowymi 
oraz instytucjami działającymi na rzecz 
seniorów: Stowarzyszenie Gospodyń 
Wiejskich, Stowarzyszenie „Uniwersy-

tet Trzeciego Wieku w Andrychowie”, 
Fundacja na Rzecz Wspierania, Integra-
cji i Rozwoju Osób oraz Rodzin Potrze-
bujących WIIR, Stowarzyszenie Osób 
Starszych, Niepełnosprawnych i Osób 
Samotnie Wychowujących Dziecko „Wi-
talność”, Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów oddział w Andry-
chowie, przedstawiciele Pracowniczych 
Ogródków Działkowych, lek. geriatra 
Adam Rauk, Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, Andrychowska Spółdzielnia Miesz-
kaniowa, Miejska Biblioteka Publiczna. 
Najczęściej zgłaszane potrzeby to:
• ułatwienie dostępu do lekarzy-kardiolo-
ga, urologa, endokrynologa,
• darmowa komunikacja miejska dla osób 
70+,
• wprowadzenie niskopodłogowego  po-
jazdu transportu masowego, miejskiego,   
• utworzenie linii autobusowej (busowej) 
osiedle Lenartowicza – Rodzinne Ogród-
ki Działkowe „Pańska Góra” 
• rozmieszczenie „ławek przysiadek” 
w mieście,
• zniżka 50% na bilety imprez organizo-
wanych przez CKiW, 
• bezpłatne szczepionki przeciw grypie,
• utworzenie w Andrychowie powiatowe-
go oddziału PFRON,
• budowa ścieżek rowerowych z infra-
strukturą,
• utworzenie w Gminie Dziennego Domu 
Seniora w ramach Rządowego Programu 
Senior+   
O zgłaszanych przez seniorów proble-

mach, Miejska Rada Seniorów pisemnie 
poinformowała Burmistrza Tomasza 
Żaka w dniu 28 grudnia 2016 roku. 
W tym dniu został złożony do Burmi-
strza i Przewodniczącego  Miejskiej Rady 
wniosek Nr 1 o podjęcie działań do utwo-
rzenia w Andrychowie gabinetu geria-
trycznego inansowanego przez NFZ.

Niezależnie od przygotowań do opra-
cowania Strategii Polityki Senioralnej, 
Gmina Andrychów podpisała porozu-
mienie ze Stowarzyszeniem Manko 
z Krakowa na dystrybucję Ogólnopol-
skiej Karty Seniora. Karta ta uprawnia 
seniorów 60+ do korzystania ze zniżek 
na towary i usługi różnych irm w całej 
Polsce. Wnioski o wydanie Karty można 
uzyskać i złożyć w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Andrychowie, u pani Elżbiety 
Babik, pok. 31, w godz. 7.00-15.00, tel.  
33 870 89 81. 

Informacja o działalności 
Miejskiej Rady Seniorów  w Andrychowie

Problemy dotyczące osób starszych, zamieszkujących w Gminie Andrychów można zgłaszać:
- elektronicznie na adres problemy.seniorow@andrychow.eu
- pisemnie za pomocą skrzynek „Zgłoś problem” umieszczonych na dzienniku podawczym w Urzędzie 
Miejskim,
- w siedzibie Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Włókniarzy 18,
- w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Krakowska 74 
- osobiście podczas dyżurów członków Rady w każdą ostatnią środę miesiąca w  godzinach 10.00-12.00 
pokój nr 9 (parter) Urzędu Miejskiego  w Andrychowie.

Przygotowała Danuta Bańska Wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów w Andrychowie

(czerwiec 2016 - czerwiec 2017)
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KULTURA

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY LIPIEC/SIERPIEŃ

Informacje kulturalne 
od poniedziałku do piątku 

na antenie 
Radia Andrychów!

Wiejski Dom Kultury w Inwałdzie
Telefon: 33 432 26 12

inwald@kultura.andrychow.eu

11.08 (piątek) godz. 10.00
Sierpień, kwiaty i my
Sesja fotograiczna dla dzieci i młodzieży.

17.08 (czwartek) godz. 10.00
Dzień pozytywnie zakręconych
Artystyczne gry i zabawy dla dzieci.

21.08 (poniedziałek) godz. 10.00
Dzień Optymisty
Akcja plastyczno-techniczna dla dzieci 
i młodzieży pod hasłem: „Załóż na nos ró-
żowe okulary”.

25.08 (piątek) godz. 10.00
Logo
Warsztaty graiki użytkowej dla dzieci 
i młodzieży.

30.08 (środa) godz. 10.00
Zza okna samolotu
Warsztaty rysunku i malarstwa dla dzieci 
i młodzieży.

Wiejski Dom Kultury 
w Sułkowicach-Łęgu
Telefon: 33 875 27 45

sulkowice@kultura.andrychow.eu

22.08 (wtorek) godz. 10.00
Akcja: Atrakcja
Plenerowa akcja artystyczno-plastyczna 
dla dzieci w wieku 7 – 10 lat. Spotkanie 
organizowane na placu zabaw przy byłym 
przedszkolu.

23.08 (środa) godz. 9.00
Wodna wariacja
Wycieczka na Basen Kąpielowy w An-
drychowie. Uczestnicy pokrywają koszty 
przejazdu, bilet wstępu na basen zapew-
nia organizator – CKiW w Andrychowie.  

Zapisy w placówce w dniach 12 - 21 lipca 
w godz. 8.00 - 16.00.

24.08 (czwartek) godz. 10.00
W poszukiwaniu przygód
Piesza wycieczka do Stanicy HUCUŁ 
w Sułkowicach-Łęgu. W programie: zwie-
dzanie stajni, jazda konna, rozgrywki 
sportowe, ognisko. Koszty pokrywa or-
ganizator – CKiW w Andrychowie. Zapisy 
w placówce w dniach 12 - 21 lipca w godz. 
8.00 - 16.00.

28.08 (poniedziałek) w godzinach 
otwarcia placówki
Kandydatka: Okładka
Wystawa prac uczestników IX Między-
bibliotecznego Konkursu Plastycznego 
„Książka moich marzeń – zaprojektuj 
okładkę”, zorganizowanego przez ZSS 
w Targanicach.

Wiejski Dom Kultury w Targanicach
Telefon: 33 875 12 25

targanice@kultura.andrychow.eu

22.08 – 31.12 w godzinach otwarcia 
placówki
Chwila Biblioila
Wystawa prac uczestników X Między-
bibliotecznego Konkursu Plastycznego 
„Portret Czytelnika”, organizowanego 
przez ZSS w Targanicach.

28.08 (poniedziałek) godz. 10.00
Czarne Stopy
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 
10 – 15 lat: wykonywanie kompozycji mo-
zaikowych techniką stemplowania.

29.08 (wtorek) godz. 11.00
MIX KOMIX
Akcja czytelnicza dla dzieci w wieku 6 – 
10 lat organizowana z okazji Światowego 
Dnia Publicznego Czytania Komiksów.

1.09 (piątek) godz. 10.00
Dzieciniec
Akcja animacyjna dla przedszkolaków. 
W programie: gry i zabawy ruchowe na świe-
żym powietrzu, zagadki, kalambury, scenki 
teatralne. Uwaga: w przypadku niesprzyjają-

cych warunków atmosferycznych akcja odbędzie 

się na sali widowiskowej WDK w Targanicach.

Wiejski Dom Kultury w Zagórniku
Telefon: 33 875 47 29

zagornik@kultura.andrychow.eu

7.08 (poniedziałek) godz. 9.00
Kredą po asfalcie
Mini konkurs plastyczny dla dzieci w wie-
ku 7 – 12 lat: malowanie kredą na placu 
przed budynkiem WDK w Zagórniku.

8.08, 9.08 (wtorek, środa) godz. 9.00
Wakacyjna Pracownia Artystyczna
Blok zabaw, gier i warsztatów artystycz-
nych dla dzieci w każdym wieku.

11.08 (piątek) godz. 9.00
Pionkami po planszy
Turniej warcabowy dla dzieci w wieku 7 – 
12 lat.

16.08, 17.08 (środa, czwartek) 
godz. 9.00
Wakacyjna Pracownia Artystyczna
Blok zabaw, gier i warsztatów artystycz-
nych dla dzieci.

21.08 (poniedziałek) godz. 9.00
Badacze przyrody
Piesza wycieczka dla dzieci w wieku 7 – 15 
lat: wędrówka wzdłuż ścieżki przyrodni-
czo-leśnej w okolicach Zagórnika.

28 – 30.08 (poniedziałek, wtorek, 
środa) godz. 9.00
Wakacyjna Pracownia Artystyczna
Blok zabaw, gier i warsztatów artystycz-
nych dla dzieci.

Miejski Dom Kultury 
w Andrychowie bę-
dzie nieczynny przez 
całe lato – trwa w nim 
częściowy remont. 
W związku z koniecz-
nością dostosowania 
MDK do wymogów 
przeciwpożarowych 
– o co upominała się 
inspekcja Państwo-
wej Straży Pożarnej – 
trzeba wymienić całą 
instalację elektryczną, 
a poza tym wybudować drogę ewakuacyjną z piętra budynku. Takie schody na 
dziedzińcu już są. Przy okazji tych prac odświeżone będą też ściany wewnątrz 
obiektu. Prace potrwają do końca sierpnia, a ogólne ich koszty zamkną się w stu 
tysiącach złotych. Letnia, remontowa przerwa posłuży MDK, który dzięki temu 
będzie bezpieczniejszy. Przypomnijmy, że budynek pochodzi z początku lat 50. XX 
wieku i mniej więcej na takim poziomie jest jego obecny standard. mn

mailto:inwald@kultura.andrychow.eu
mailto:sulkowice@kultura.andrychow.eu
mailto:targanice@kultura.andrychow.eu
mailto:zagornik@kultura.andrychow.eu
mailto:bolecina@kultura.andrychow.eu
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Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 
projekt „Kierunek Andrychów – 250-lecie Andrychowa”, współinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

P r o j e k t  w s P ó ł f i n a n s o w a n y  z  b u d ż e t u  w o j e w ó d z t w a  M a ł o P o l s k i e g o

rahim

celińska

piekarczyk kuszyńska

soyka

stachursky

cugowskikowalska

kierunek 250-lecie ANDRYCHOWA. zapraszamy! Świętujmy razem!

Najważniejszym punktem programu obchodów 250-lecia lokacji  

Andrychowa będzie KONCERT GALOWY 2 września. W koncercie zawarty 

zostanie przegląd polskiej muzyki rozrywkowej na przełomie 250 lat  

z udziałem gwiazd. Wystąpią: Stanisława Celińska, Kasia Kowalska, Monika 

Kuszyńska, Krzysztof Cugowski, Marek Piekarczyk, Stanisław Soyka,  

Stachursky oraz Rahim. Ponadto wystąpią Lwowska Orkiestra Symfoniczna 

oraz Chór Filharmonii Lwowskiej GLORIA pod batutą Volodymira Syvohipa. 

W programie również „Andrychów – dzieje tkane nutami” – historia 

i rozwój Andrychowa przedstawione za pomocą innowacyjnego pokazu 

łączącego światło, dźwięk i słowo. Autorem wizualizacji i scenograii 

jest Marek Grabowski, muzykę skomponował Maciej Muraszko a słowo  

odczyta Paweł Królikowski. Koncert poprowadzi Artur Orzech.

KONCERT GALOWY
2 września (sobota)
Stadion AKS Beskid, ul. Kościuszki 1

Prowadzenie: Artur Orzech

Godz. 19.00 | Otwarcie bram
Godz. 20.00 | Rozpoczęcie Koncertu Galowego

Dodatkowe atrakcje: punkty gastronomiczne  
Wstęp wolny

SCENA ANDRYCHOWSKA
3 września (niedziela)
Stadion AKS Beskid, ul. Kościuszki 1

Prowadzenie: Krzysztof Skiba

Program:
Godz. 12.00 |  Andrychowska Kapela Wujka Jaśka 

– występ z okazji 40-lecia kapeli
Godz. 13.00 | Lwowska Kapela Ta Joj z Przemyśla
Godz. 14.00 |  Ludowy Zespół Pieśni i Tańca 

ANDRYCHÓW – występ z okazji 
20-lecia zespołu

Godz. 15.00 |  Zespół Regionalny ZIEMIA SUSKA 
z Suchej Beskidzkiej

Godz. 16.00 |  Regionalny Zespół Pieśni i Tańca 
BESTWINA z Bestwiny

Godz. 17.00 |  Miejska Orkiestra Dęta ANDROPOL 
w Andrychowie – występ z okazji 
95-lecia orkiestry

Godz. 18.00 | Orkiestra Dęta OSP Chocznia
Godz. 19.00 | Koncert zespołu CZARNO-CZARNI
Godz. 20.30 | Koncert zespołu BIG CYC

Ponadto w przerwach wystąpi Rewia Dziecięco 
-Młodzieżowa DINO – występy z okazji 25-lecia zespołu. 
Dodatkowe atrakcje: stoiska gastronomiczne, dmuchańce  
i inne atrakcje dla dzieci 
Wstęp wolny.

NOWINY_ rozkładówka.indd   2-3 17-06-30   11:21



26 Nowiny AndrychowskieKULTURA

To jeden z nielicznych międzypokoleniowych zespołów artystycz-
nych pięknie wpisujących się w historię lokalnej społeczności. Ze-
spół liczy prawie 60 osób, w tym 8-osobowa kapela i 18-osobowa 
grupa dziecięca. W swoim bogatym repertuarze ma m.in. program 
„Na andrychowskim rynku”, suitę tańców krakowskich, pieśni 
ludowe i utwory biesiadne oraz pieśni kościelne, kolędy i pasto-
rałki. Nagrał dwie płyty z kolędami (2007 r. i 2012 r.) oraz płytę 
„Beskidzie, Beskidzie” z pieśniami ludowymi i płytę „Oj, weselcie 
się” z pieśniami ludowymi i biesiadnymi. Nagroda uzyskana przez 
zespół podczas tegorocznego XXIII Międzynarodowego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie (LZPiT 
ANDRYCHÓW zajął drugie miejsce w kategorii Zespoły Regional-
ne i Folklorystyczne), pozwoliła na rejestrację materiału na nową 
płytę z kolędami i pastorałkami. Nagrań dokonano w Klasztorze 
Ojców Franciszkanów w Kętach wykorzystując bardzo dobrą aku-
stykę tego obiektu. Płyta ukaże się pod koniec 2017 roku.
Zespół promuje gminę Andrychów poprzez udział w wielu impre-
zach kulturalnych zarówno w kraju, jak i za granicą. Uczestniczy 
w życiu społeczności gminy poprzez udział w imprezach cha-

rytatywnych, uroczystościach państwowych i świętach miasta.  
Od 2013 r. jest jednym ze współorganizatorów i bierze czynny 
udział w „Lekcjach śpiewu pieśni patriotycznych”, odbywających 
się w Kościele św. Macieja w Andrychowie. Zespół brał udział 
w wielu przeglądach i festiwalach, zdobywając nagrody i wyróżnie-
nia. Wielokrotnie występował podczas kolejnych edycji Tygodnia 
Kultury Beskidzkiej. W tym roku podczas TKB wystąpi na estra-
dzie w Makowie Podhalańskim (1 sierpnia, godz. 21.00) i w ami-
teatrze w Szczyrku (5 sierpnia, godz. 19.15).
Zespół kolędował w znanych sanktuariach: w Łagiewnikach, Czę-
stochowie, Niepokalanowie, Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowi-
cach. W 2016 r. miał zaszczyt wystąpić z koncertem polskich pieśni 
ludowych w Katedrze Wniebowzięcia NMP we Lwowie (Ukraina). 
Występował również w Niemczech, Czechach, na Słowacji, na Ło-
twie.
Najbliższy występ zespołu w Andrychowie odbędzie się na Stadio-
nie AKS Beskid w niedzielę 3 września podczas koncertu SCENA 
ANDRYCHOWSKA organizowanego w ramach obchodów 250-le-
cia miasta Andrychowa. Zapraszamy!

Ludowy Zespół Pieśni i Tańca 
ANDRYCHÓW - 20 lat istnienia!
W 2017 roku zespół obchodzi jubileusz 20-lecia działalności. Obecnie działa przy Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. 
Przypomina i popularyzuje autentyczną muzykę, śpiew, tańce i zwyczaje regionu Krakowiaków Zachodnich. Twórcą choreograii do 
prezentowanych programów jest Urszula Wiśniowska. Kierownikiem muzycznym zespołu, od jego powstania do dzisiaj, jest Leon Majkut.

To już 95 lat! Miejska Orkiestra 
Dęta ANDROPOL Andrychów
świętuje jubileusz!
W 1967 roku ówczesna Orkiestra AZPB w Andrychowie otrzymała dyplom 
za aktywny udział w aktywizacji i obchodach 200-lecia miasta Andrycho-
wa. Miło nam poinformować, iż Miejska Orkiestra Dęta „ANDROPOL” zagra 
również podczas obchodów jubileuszu 250-lecia lokacji miasta Andrychowa. 
3 września usłyszymy Orkiestrę podczas koncertu SCENA ANDRYCHOWSKA na sta-
dionie AKS Beskid.

Orkiestra Andropol 50 lat temu

Skład orkiestry:
Dyrygent – kapelmistrz Łukasz Zaborowski.
Flety: Aleksandra Fujawa, Marysia Gawęda, Alina 
Graca, Paulina Tomiczek, Kaja Woźniak 
Klarnety: Robert Bylica, Tomasz Gawęda, 
Fryderyk Homel, Wojciech Kozioł, Konstancja 
Książek, Wojciech Stanek, Gabriela Strączek, 
Monika Walczak, Mateusz Woźniak.
Saksofony: Łukasz Borgosz, Kacper Bryzek, 
Dorota Ganzel, Ewa Kowalska, Kamil Pindel, 
Elżbieta Rodak, Piotr Tomiczek, Agnieszka 
Walczak, Dawid Walczak, Wojciech Zięba.
Trąbki: Patryk Babik, Stanisław Balon, Szymon 
Kaczmarek, Piotr Paluch, Łukasz Sordyl, Piotr 
Szczur, Bartłomiej Walczak, Rafał Walczak, Patryk 
Zięba.
Sakshorny: Dominik Borgosz, Piotr Chodziutko, 
Wojciech Gawęda, Stanisław Hutniczak, 
Przemysław Jordanek, Nikodem Książek.
Puzony: Damian Łysoń, Grzegorz Walczak, 
Zygmunt Walczak, Szymon Wnęczak.
Tuby: Dawid Babik, Józef Kobielus, Grzegorz 
Koprowski, Mariusz Płonka.
Gitara Basowa: Tomasz Walczak.
Perkusja: Wojciech Kosek, Władysław Spisak, 
Łukasz Walczak, Robert Wołoch, Piotr Zięba.



28 NOWINY Nowiny Andrychowskie

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

Czapka na głowę i krem z iltrem to niezbędne ele-
menty letnich spacerów mamy z dzieckiem. Gdy 
temperatura powietrza wzrasta, warto mieć pod 
ręką również wodę, najlepiej taką, która przysto-
sowana jest do potrzeb małych dzieci. Jaki skład 
powinna mieć woda dla najmłodszych? I dlaczego 
w miejsce słodkich napojów powinno podawać się 
dzieciom wodę? Na pytania te odpowie dietetyk 
dziecięcy, mgr Iwona Gryszkin.

Ile wody dla malucha?
W przypadku noworodka woda stanowi blisko 
80% masy ciała. Przyjmuje się, że dzieci karmione 
piersią do 6 miesiąca życia powinny być dopaja-
ne jedynie w wyjątkowych okolicznościach, jak 
biegunka, wymioty, zaparcia, czy wysoka tem-
peratura, a po 6-tym miesiącu przyjmować wodę 
wraz z innymi potrawami, jak zupki czy soczki. 
W przypadku dzieci karmionych mieszanką mo-
dyikowaną od 6 do 8 razy na dobę, woda może 
być podawana kilka razy w ciągu dnia, najlepiej 
w przerwie między posiłkami. Jak zalecają spe-
cjaliści, niemowlęta powinny dostawać od 100 
do 120 ml wody na każdy kilogram masy ciała. 
Z kolei dzieci w wieku przedszkolnym powinny 
wypijać już około 1,3 litra wody dziennie. Zapo-
trzebowanie na wodę wzrasta latem, kiedy pocąc 
się tracimy niezbędne minerały. Dorośli sięgają 
wtedy po wody wysokozmineralizowane. Nie 
zaleca się ich podawania niemowlętom i małym 
dzieciom. ”Wątroba oraz nerki najmłodszych nie 
poradzą sobie z rozkładem związków chemicz-
nych i soli mineralnych. Dlatego do przygoto-
wywania posiłków i pojenia powinno używać się 
krystalicznie czystej wody źródlanej, przebadanej 
pod kątem bezpieczeństwa dla niemowląt. Na 
tej bazie powinno przyrządzać się mleko, kaszki, 
zupki i herbatki. Zawartość składników mine-
ralnych w wodzie nie powinna przekraczać 500 
mg/l. Bezpieczny produkt posiada atest Państwo-
wego Zakładu Higieny oraz pozytywną opinię 
Centrum Zdrowia Dziecka. Przebadana, dobrej 
jakości woda na etykiecie zawiera dokładny skład 
oraz zawartość minerałów. Maluszki powinny 
dostawać wodę niegazowaną, niskozmineralizo-
waną, o obniżonej zawartości sodu” – tłumaczy 
specjalista.

Woda letnią porą – lekcje z dietetykiem
Woda, najbardziej naturalny składnik naszej diety – gasi pragnienie, doskonale nawadnia, ma neutralny smak, jest 
zdrowa. Rodzice to wiedzą, dzieciom z kolei należy tę wiedzę przekazać. Lato, ze względu na zwiększone pra-
gnienie, to idealna pora, aby odstawić słodzone napoje i przyzwyczaić do picia wody. Dlaczego jest to tak ważne 
i jaki ma to wpływ na organizm małego człowieka, opowie mgr Iwona Gryszkin – dietetyk dziecięcy z gabinetu 
Proilaktyka Zdrowia, aktywny członek Zarządu Dolnośląskiego Towarzystwa Dietetyki.

Woda w miejsce słodzonych napojów
Woda pełni wiele ważnych funkcji w organizmie: reguluje ciepłotę ciała, odgrywa 
podstawową rolę w procesach trawienia i wydalania, odpowiada za transport skład-
ników mineralnych i tlenu do wszystkich komórek, zapobiega próchnicy. Nie war-
to jej zatem zastępować innymi napojami. Wielu rodziców skłania się do dopajania 
swoich pociech nocą za pomocą mleka, czy słodzonych płynów. Takie działanie pro-
wadzi do wzrostu ryzyka wystąpienia próchnicy, a maluch przyzwyczajony do smaku 
cukru, nie nabierze zwyczaju picia wody. Zbliżające się lato niech zatem stanie  się 
okazją do odrobienia zadania domowego, jakim jest stopniowe przyzwyczajanie ma-
lucha do smaku wody.

Wywóz odpadów 
wielkogabarytowych 

Artykuł sponsorowany

Zajmą się gospodarką odpadami
Powstał zespół ds. systemu gospodarowania odpadami komu-
nalnymi na terenie gminy Andrychów. Ma opracować m.in. spo-
sób wyliczania opłat za odbiór odpadów.
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Zadanie polega na opracowaniu i udo-
stępnieniu części materiałów archiwal-
nych wchodzących w skład zasobu TMA. 
W szczególności prace będą polegać na:
1. Opracowaniu materiałów archiwalnych 
(studia wstępne; rozpoznanie przynależno-
ści zespołowej; segregację i systematyzację 
akt; uformowanie i opisanie jednostek ar-
chiwalnych; inwentaryzowanie akt).
2. Przygotowaniu, opracowaniu i opubliko-
waniu inwentarza w postaci elektronicznej 
i papierowej, a także indeksów rzeczowych, 
osobowych i geograicznych.
3. Zabezpieczeniu materiałów archiwal-
nych.
Gromadzenie pamiątek historycznych 
związanych z ziemią andrychowską jest 
jednym z zadań Towarzystwa Miłośników 
Andrychowa, w tym celu też powołano 

w 1993 r. Izbę Regionalną Ziemi Andry-
chowskiej. W zbiorach TMA znajdują się 
materiały archiwalne o ważnym znacze-
niu historycznym, zwłaszcza w kontekście 
dziejów regionu, dokumentujące różne 
aspekty życia codziennego mieszkańców 
Andrychowa i jego okolic począwszy od 
XVIII w. W skład zasobu wchodzą orygi-
nalne dokumenty, księgi, druki, korespon-
dencja, dokumentacja inansowa, plany, 
rysunki, aisze, fotograie. Wspomniane  
archiwalia mają charakter unikatowy, nie 
zostały jednak do tej pory zarchiwizowane 
i z tego powodu wymagają profesjonalnego 
zewidencjonowania i opracowania. Ponad-
to część archiwaliów wchodzących w skład 
zasobu jest w złym stanie izycznym (nie-
które sporządzane były na kwaśnym papie-
rze, inne pozyskiwane z miejsc, w których 

przechowywano je w sposób niewłaściwy, 
przez co narażone były na zniszczenie), 
dlatego też wymagają zabezpieczenia. 
Zasób archiwalny jest udostępniany pod-
czas wystaw okolicznościowych, również 
w zaprzyjaźnionych instytucjach, a także 
do kwerend naukowych, konserwatorskich 
oraz genealogicznych. Materiały archiwal-
ne wykorzystywane są ponadto w wydawa-
nych przez TMA publikacjach dotyczących 
historii Andrychowszczyzny, a także w ma-
teriałach promocyjnych (wydania naukowe 
oraz popularnonaukowe, spacerowniki, 
foldery towarzyszące wystawom). Prze-
prowadzenie profesjonalnej archiwizacji 
zasobu ułatwi korzystanie z niego miesz-
kańcom regionu, badaczom historii ziemi 
andrychowskiej, osobom prowadzącym 
poszukiwania genealogiczne bądź zwią-

Archiwizacja w Izbie Regionalnej 
Rusza nowy projekt Towarzystwa Miłośników Andrychowa
W kwietniu tego roku Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych (NDAP) ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania pu-
blicznego pod nazwą „Wspieranie działań archiwalnych 2017”. Niedługo potem, bo już w połowie maja specjalnie powołana Komisja 
konkursowa rekomendowała NDAP przyznanie dotacji 20 oferentom z całej Polski, w tym Towarzystwu Miłośników Andrychowa 
(TMA). Projekt pt.; „Archiwizacja Części Zasobu Towarzystwa Miłośników Andrychowa - Etap I” realizowany będzie od lipca do grudnia  
2017 r., całkowity koszt zadania wynosi  22 169,50 zł  z czego 70,77% inansowane jest ze środków NDAP. 

Uczestniczki projektu. Od lewej - Daria Rusin, Regina Pazdur i Maria Pytel-Skrzypiec.

Zakończenie roku w UTW
 Rok Akademicki 2016/2017 w Uniwersytecie Trzeciego Wieku zakończony. Uroczy-
ste zamknięcie semestru odbyło się 8 czerwca w Pałacu Bobrowskich.

mailto:tma.andrychow@gmail.com
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10 września 1920 r. w Krakowie przy 
ul. Poselskiej, u notariusza Tadeusza 
Starzewskiego, pojawiły się trzy osoby. 
Byli to Henryk Forster, przemysłowiec 
z Krakowa, który działał w imieniu ir-
my Francois Leibenfrost et Cie z Berna 1, 
Mikołaj Podlewski, również krakowski 
przemysłowiec oraz Stefan hr. Bobrow-
ski, właściciel dóbr w Andrychowie. Sta-
wili się u rzeczonego notariusza w celu 
zawarcia tzw. kontraktu spółki pomię-
dzy Bobrowskim, Podlewskim i szwaj-
carską irmą, reprezentowaną przez 
Forstera. Spółka otrzymała nazwę „Ja-
wornica”. Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością została zarejestrowana 
w Sądzie Okręgowym w Wadowicach 10 

października 1920 r. Przedmiot przed-
siębiorstwa został określony jako pro-

wadzenie hurtowni towarów mieszanych 

i wyrób win musujących. Kapitał spółki 
w chwili jej założenia wyniósł 665.000 
Mp. Z tej sumy największa część pocho-
dziła od szwajcarskiej irmy – 525.000 
Marek Polskich. Natomiast Stefan Bo-
browski i Mikołaj Podlewski wpłacili 
do wspólnej kasy po 70.000 Mp. Za-
rządzaniem spółki zajmowało się tzw. 
Zawiadowstwo (w późniejszym czasie 
określane jako Zarząd) oraz Walne 
Zgromadzenie. Zawiadowstwo składa-
ło się z dwóch osób – zawiadowcy i jego 
zastępcy. Pierwszym został mianowany 
Henryk Forster, jego zastępcą – Stefan 

Bobrowski. Walne Zgromadzenie nato-
miast składało się z wszystkich wspólni-
ków. Każde 5.000 wkładu dawało jeden 
głos przy podejmowaniu uchwał. Dla-
tego też faktycznie to Henryk Forster 
miał najwięcej do powiedzenia w nowo 
zawiązanej spółce. Walne Zgromadze-
nia obywały się w Andrychowie, Krako-
wie oraz Wiedniu.
Jeszcze w grudniu tego samego roku 
próbowano wprowadzić kolejnych 
wspólników do „Jawornicy”. Pierw-
szym był Ekonomiczny Związek Kółek 
Rolniczych w Krakowie, drugim irma 
R. Schlumberger Vöslau. Miało się to 
stać bez podniesienia kapitału – a poprzez 
przeniesienie części środków wpłaconych 

Z historii irmy „Jawornica” w Andrychowie

1. Firma ta była prawdopodobnie rodzinnym przedsiębiorstwem Forsterów. Do reprezentowania jej w celu założenia „Jawornicy” upoważnił Henryka 
Forstera  przedstawiciel szwajcarskiego przedsiębiorstwa – Ferdynand Forster. 

Przed siedzibą „Jawornicy”. Stoją od prawej: ks. K. Tatara, Robert Schlumberger, Władysław hr. Bobrowski, piąty: bp A. Sapieha,  
dr Robert Schlumberger, Stefan hr. Bobrowski.
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Kościół św. Macieja i teren bezpośrednio go otaczający stanowiły 
pierwsze andrychowskie miejsce chowania zmarłych. Wynikało to 
z pochodzącej jeszcze z czasów średniowiecznych teorii, zgodnie 
z którą cmentarz powinien być zakładany wokół kościoła, tak by 
zmarli mogli dostąpić wpływu świętości, jaką zapewniała bliska 
obecność Domu Bożego. Obowiązywała zasada, im bliżej ołtarza, 
tym lepiej, stąd też najbardziej pożądanym miejscem wiecznego 
odpoczynku były groby wokół absydy, przy murach kościelnych, 
a także przy wejściu do świątyni. Oczywiście jeszcze lepszym miej-
scem na pochówek było wnętrze kościoła, to jednak zarezerwowa-
ne było wyłącznie dla znamienitych osobistości.

Cmentarz przykościelny funkcjonował w Andrychowie do końca 
XVIII w., gdy 11.12.1783 r. cesarz Józef II wydał dekret, który na-
kazywał zamknięcie cmentarzy przykościelnych i wyznaniowych 
na terenie całego państwa Habsburgów. Na magistratach spoczął 
obowiązek wydzielenia poza miastem terenu, na którym miały być 
założone nowe cmentarze. Dekret cesarski został następnie opu-
blikowany przez Gubernium Galicyjskie 21. 01. 1784 r. Zmiany 
lokalizacji cmentarzy wynikały przede wszystkim z chęci zapobie-
gnięcia wybuchom epidemii, którym sprzyjało powszechne wów-
czas chowanie zmarłych w grobach znajdujących się tuż pod po-
wierzchnią ziemi. Cmentarze przy kościołach ograniczały ponadto 
rozwój przestrzenny miast. Po zlikwidowaniu andrychowskiej 

przykościelnej nekropolii, miejsce pochówku zmarłych przenie-
siono w 1807 r. na tzw. Bylicówkę2 na zachodnim stoku Pańskiej 
Góry, gdzie mieścił się potem skład drewna, a obecnie stoi budy-
nek Nadleśnictwa Andrychów. Pod koniec XIX w. otwarto kolejną 
nekropolię, przy ul. Beskidzkiej – tam, gdzie znajduje się ona do 
dziś. Ważne osobistości andrychowskiej społeczności wciąż jednak 
były chowane wewnątrz świątyni.
Pierwszą grupę, której przysługiwa-
ło prawo do pochówku wewnątrz 
kościoła stanowili duchowni. W ko-
ściele św. Macieja w nawie bocznej 
północnej znajdziemy 2 tablice epi-
taijne, poświęcone proboszczom 
andrychowskiej paraii. Pierwsza 
upamiętnia ks. Macieja Gruszczyń-
skiego (zm. 1844 r.) – pochodzące-
go z Andrychowa kapłana, który 
w latach 1819-1844 pełnił funkcję 
pierwszego proboszcza reaktywo-
wanej paraii św. Macieja3. Druga 
tablica poświęcona jest ks. Stani-
sławowi Jurkowskiemu (zm. 1898 
r.), który był proboszczem w latach 
1845-1898, oprócz tego zaś wchodził w skład Rady Miejskiej i stał 
na czele Rady Szkolnej Miejscowej. Warto również wspomnieć 
w tym miejscu o erygowanym (założonym) w 1726 r. andrychow-
skim Bractwie Różańcowym, które posiadało w kościele wła-
sną kryptę, znajdującą się pod kaplicą Matki Bożej Różańcowej. 

Kościół św. Macieja 
w Andrychowie jako nekropolia

Towarzystwo Miłośników Andrychowa i Paraia pw. Św. Macieja w Andrychowie zorganizowały dnia  13. 05. 2017 r., w ra-
mach Nocy Muzeów Ziemi Wadowickiej, wieczorne zwiedzanie zabytkowego kościoła św. Macieja1, które poprowadził 
Ireneusz Żmija. Niezwykle ważną częścią prezentacji rysu historycznego świątyni, było przedstawienie jej jako miejsca 
pochówku andrychowian.

Teren wokół kościoła św. Macieja, 
pozostałości pierwszego andrychow-
skiego cmentarza, od lewej: obelisk 
na grobie nieznanej kobiety, grób Bo-
browskich, inskrypcja na tym grobie 
fot. Daria Rusin

Tablica ks. Macieja Gruszczyń-
skiego, fot. Daria Rusin

Tablica Salomei z Czernych 
Ankwiczowej, fot. A. Fryś

Tablica Romana Bobrow-
skiego i Teresy z Rottmanów, 
fot. Daria Rusin

Tablica Karola Bobrowskiego i Felicji 
z Ponińskich, fot. Daria Rusin

Tablica Elżbiety z Frysiów 
Beilowej, fot. Daria Rusin Tablica Joanny z Bergów Beilo-

wej, fot. A. Fryś
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Szkolenia za bony w Andrychowie
Nawet do 87% doinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, 
który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie doinansowania w formie bonów otrzymają 
wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują.
Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: www.pociagdokariery.pl

Dla  mnie, jako mieszkańca Andrychowa najciekawszy był referat dr 
Magdaleny Banaszkiewicz: Rozwój turystyki w Wadowicach i okolicy. 
Wyzwania i szanse. Wykładowczyni poinformowała, że rok bieżący 
został przez UNWTO (oenzetowską agendę ds. turystyki) ogłoszony 
rokiem turystyki. Związane jest to z jubileuszem 175 lat od rozpoczę-
cia działalności przez „ojca turystyki zorganizowanej” homasa Cooka 
(1808-1892). Był to Anglik, który nakłaniał rodaków, aby zamiast 
przesiadywania w pubach wyjeżdżali poza miasto. Cook takie wyjaz-
dy organizował, założył pierwsze na świecie biuro podróży, a napis na 
jego nagrobku brzmi: „Człowiek, który uczynił podróżowanie łatwiej-
szym.” 
Obecnie zaobserwować można niebywały rozwój turystyki, która wy-
mieniana jest wśród jedenastu największych światowych pracodaw-
ców. Ilość ludzi podróżujących zwiększyła się na świecie z 25 milionów 
w roku 1950 do 1,2 miliarda (!) w roku 2015. Ważne jest również to, co 
prelegentka nazwała kulturyzacją turystyki. Chodzi tu o zmianę mo-
delu wypoczynku z „3S” (od angielskich słów sun, sand, sea – słońce, 
piasek, morze) na „3E” (entertainment, excitement, education – roz-
rywka, zainteresowanie, edukacja). Zamiast wylegiwania się na plaży 
turyści wybierają dziś inne formy wypoczynku, na przykład zwiedza-

nie zabytków i muzeów. Wzrost ilości podróżnych obserwowany jest także w Małopolsce, 
którą odwiedziło w roku ubiegłym 15 milionów turystów, w tym było 3,2 miliona turystów 
zagranicznych, głównie z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Włoch. W naszym wojewódz-
twie największym powodzeniem cieszyły się: Kraków, Zakopane, góry, Wieliczka, Krynica 
Zdrój. Wśród szans na rozwój turystyki w Wadowicach prelegentka wymieniła współpracę 
w powiecie, to znaczy oferowanie w „pakietach” np. obok zwiedzania Wadowic także wyjazd 
do Parku Miniatur w Inwałdzie.
Wydaje mi się, że tezy referatu dr Banaszkiewicz potwierdzają słuszność przyjętego przez 
władze Andrychowa kierunku na rozwój w naszej gminie turystyki i rekreacji. Góry, będące 
jednym z głównych walorów naszej gminy, były przecież wymienione wśród „magnesów” 
ściągających turystów do Małopolski. 
Z kolei zakupienie i remont pałacu Bobrowskich i urządzenie w nim muzeum miejskiego 
będzie elementem „kulturyzacji” i stworzy ważne uzupełnienie atrakcji, jakie gmina posiada 
z racji swojego położenia i posiadanej bazy hotelowej i agroturystycznej. 
Dzięki uprzejmości p. Marty Wołek-Bury, prawnuczki Ferdynanda Pachla, dowiedziałem 
się, że w swoich słynnych pamiętnikach pisał on: „(...)Wypiekano też placki większe i mniej-
sze, stąd dość często andrychowian nazywano plackarzami. Obok tego przezywano ich tak-
że drelicharzami (...). Placki dotąd wożą na odpusty 1937r. (...).” Myślę, że trzeba by także 
pomyśleć, o tym, żeby w mieście „plackarzy” urodziło się coś na kształt krakowskiego obwa-
rzanka, poznańskiego rogala świętomarcińskiego, czy wadowickiej kremówki. Może mógłby 
tę rolę pełnić klasyczny drożdżowy placek z powidłem i posypką?

Andrzej Fryś

Czy turystyka może być lokomotywą 
rozwoju naszej Gminy?

Wnioski z pewnej konferencji
Sprawnie zarządzane przez Zbigniewa Jurczaka Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej, zorganizowało – wspól-
nie z Burmistrzem Wadowic i Instytutem Studiów Międzykulturowych U.J.– konferencję naukową: Dziedzictwo kul-
turowe Wadowic –wczoraj i dziś. Konferencja ta odbyła się dnia 9 czerwca b.r. w Wadowickiej Bibliotece Publicznej. 
Interesujące referaty przedstawili naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 
oraz działacze społeczni z Wadowic. 

Konferencję otwierają burmistrz Wadowic dr Mateusz Klinowski 
i prezes TMZW Zbigniew Jurczak foto: S. Mastek

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

Poniedziałek, godz. 17.30, gr. AA „Ptaki”
ul. Krakowska 74 (budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej)
Wtorek, godz. 19.00, gr. AA „O to chodzi”;
ul. Krakowska 74 (budynek MBP)
Środa, godz. 16.30, gr. AA „Podaj dalej”,
ul. Krakowska 74 (budynek MBP)
Czwartek, godz. 18.00, gr. AA „Stokrotka”,
ul. Krakowska 74 (budynek MBP)
Piątek, godz. 19.00, gr. AA „Exodus”,
ul. Batorego 52 (dom dla bezdomnych)
Sobota, godz. 16.00, gr. AA „Zamek” 
(ośrodek odwykowy)
Niedziela, godz. 19.00, gr. AA „Mgiełka”, 
ul. Batorego 52 (dom dla bezdomnych).

Konkurs organizowany przez Hotel & SPA Kocierz. 

Litery w zaznaczonej kolumnie (uzupełnione literami z pól ze strzałką) utworzą tytuł piosenki, a w zaznaczonych kratkach czyta-
ne kolejno rzędami jej wykonawcę. Wśród osób, które prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nadeślą lub przyniosą do redakcji NA 
w terminie do 21 lipca 2017 r., dla jednej osoby zostanie wyłoniona nagroda - roczna prenumerata „Nowin Andrychowskich”.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: „NA BRZEGU DNIA” - JERZY POŁOMSKI. Nagrodę otrzymuje: Tadeusz Płonka 
z Andrychowa.

POZIOMO: 1) duchowny żydowski, 4) minorowy nastrój, 8) kłam-
stwa nie są mu obce, 9) znak rozpoznawczy Zagłoby, 10) najwięk-
sze szczęście dla wilkołaka, 11) efekt opalania się przez sitko, 12) 
muzyka z dwóch kolumn, 15) podkasany taniec, 19) do wiązania 
rąk nowożeńcom, 20) mechanizm zegarka, 22) impreza z bykami, 
23) „skarb” matki do wydania, 24) kładka na statek, 25) gdy było 
i nie ma, 28) zwis męski, 32) tubylec z Nowej Zelandii, 34) żona 
Mahometa, 35) telewizyjna nagroda, 36) w sukni przyciąga wzrok 
panów, 37) może być stary czyli z brodą, 38) choroba oczu, glauko-
ma, 39) drzewo liściaste.
    

PIONOWO: 2) zielona waluta, 3) nie miała go baba to kupiła sobie 
prosie, 4) wypełnia kości, 5) dyg na powitanie, 6) domena powie-
ściopisarza, 7) czczone ptaki z Afryki, 13) coś szybko przemijające-
go, 14) nasilenie zjawisk, 16 ) tworzy złote myśli, 17) duży ozdobny 
świecznik, 18) jadalne narządy wewnętrzne dzikiej zwierzyny, 21) 
gdy go połkniemy w zasadzkę wpadniemy, 26) ma szczęki, a nie 
gryzie, 27) dzieło dowcipnisia, 29) dom w rozsypce, 30) można go 
zgubić w trakcie rozmowy, 31) do jarzyn na surówkę, 33) peruka 
starożytnego aktora.

OPRACOWAŁ „IMIR”

Rozwiąż krzyżówkę! 
Masz szansę 

na roczną prenumeratę 
Nowin Andrychowskich!
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Pływacki Puchar Burmistrza
Poranny deszcz nie przeszkodził organizatorom II Międzynarodo-
wych Zawodów Pływackich o Puchar Burmistrza Andrychowa, które 
odbyły się 17 czerwca br. na Basenie Kąpielowym w Andrychowie.

Tenisowa niedziela 
 Już po raz czwarty na Orliku w Rzykach odbył się Turniej Teniso-
wy o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Andrychowie. 
Na starcie zawodów stanęło dziesięciu tenisistów, w tym jedna 
zawodniczka.

Serdeczne podziękowania za oiary złożone na Mszę Świątą, za wieńce, kwiaty, za liczny 
udział w pogrzebie

Ś.P. Włodzimierza Matejki

a w szczególności, Księdzu Dziekanowi Stanisławowi Czernikowi, Panu Organiście  
Markowi, rodzinie, krewnym, przyjaciołom oraz wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej 
w ostatniej drodze zmarłego.

Podziękowania składa żona oraz szwagierka Maria

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

LIPIEC 2017
03.07.2017 r. (poniedziałek) - 14:30 – 18:30
05.07.2017 r. (środa) - 14:30 – 19:00
10.07.2017 r. (poniedziałek) – 8:30 – 12:30
12.07.2017 r. (środa) – 8:00 – 12:30
17.07.2017 r. (poniedziałek) – 14:30 – 18:30
19.07.2017 r. (środa) – 14:30 – 19:00
24.07.2017 r. (poniedziałek) – 14:30 – 18:30
26.07.2017 r. (środa) – 14:30 – 19:00 
31.07.2017 r. (poniedziałek) – 8:30 – 12:30
W godzinach pracy Sekretarza GKRPA możliwy kontakt telefonicz-
ny tel. 33 875 24 29

22 czerwca odeszła na za-
wsze Irena Gocek która uro-
dziła się 19 XI 1923 r. w Chlinie 
(obecnie w powiecie Zawier-
cie). W roku 1948 sprowadzi-
ła się do Andrychowa, aby 
na dwa lata podjąć pracę 
nauczycielki przedmiotów 
humanistycznych w „Pry-
watnej Szkole Ogólnokształ-
cącej Stopnia Licealnego 
im. Ks. Piotra Skargi”, (taka 
była wówczas nazwa Liceum Ogólnokształcącego). Następ-
nie na kilka lat wyprowadziła się do Brzegu, a po powrocie  
w r. 1955 rozpoczęła pracę w Szkole Bawełnianej, łącząc ją 
z kierowaniem internatem tej szkoły, który mieścił się nad klu-
bem „Iskierka”. Potem uczyła kolejno w szkołach nr 2 i nr 4.
Za swą wieloletnią pracę pedagogiczną Irena Gocek była od-
znaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

A.F.

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy tak 
licznie uczestniczyli w ostatniej drodze

naszej Kochanej Mamy, Babci i Prababci

IRENY GOCEK

Składają córka z mężem, wnuk i prawnuki

Irena Gocek
1923-2017

Sukces siatkarzy z LO
Na szóstym miejscu zakończyli zmagania siatkarze z andrychow-
skiego Liceum Ogólnokształcącego w ogólnopolskim inale licealia-
dy. Wcześniej wygrali turnieje na szczeblu powiatu i województwa.

Kupony można odebrać w redakcji Nowin Andrychowskich, 
Andrychów, ul. Krakowska 74.
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Rywalizowali na basenie
 Już po raz piąty na andrychowskim basenie zorganizowano zawody o Puchar Burmistrza w pływaniu. Na starcie zja-
wiło się 170 uczniów z naszej okolicy.

Młodzi pływacy rywalizowali w piętnastu kategoriach. Ci, którzy 
akurat nie brali udziału w zawodach, dopingowali swoich znajomych.
Wszystkim towarzyszyła dobra zabawa i wspaniała pogoda. Na 
najlepszych czekały puchary i medale. Te wręczali burmistrz To-
masz Żak, dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty Andrzej Szafrań-
ski i radny Rady Miejskiej Stanisław Prus.

WYNIKI ZAWODÓW:
Styl dowolny  I-III  SP dziewczęta
1. Otylia Nowak –Roczyny
2. Weronika Najbor – Roczyny
3. Mariola Szostak – Sułkowice – Łęg

Styl dowolny I-III SP chłopcy
1. Mikołaj Lupa – Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie
2. Eryk Kubalka – Roczyny
3. Bartosz Siekierski – Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie

Sty grzbietowy dziewczęta SP
1. Natalia Drabczyk – Inwałd
2. Hanna Jodłowska – Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie
3. Tatiana Wykręt – Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie

Styl grzbietowy chłopcy SP
1. Tomasz Kierczak – Targanice
2. Patryk Zadora – Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie
3. Szymon Gwiżdż – Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie

Styl grzbietowy dziewczęta gimnazjum
1. Drzazga Emilia – Gimnazjum nr 1 w Andrychowie
2. Joanna Dryjak – Gimnazjum nr 1 w Andrychowie
3. Maja Woźniak – Gimnazjum nr 1 w Andrychowie

Styl grzbietowy chłopcy gimnazjum
1. Rafał Majer – Roczyny
2. Grzegorz Gałosz – Gimnazjum nr 1 w Andrychowie
3. Jakub Jaworowski – Targanice

Styl dowolny dzięwczęta gimnajum
1. Emilia Drzazga - Gimnazjum nr 1 w Andrychowie
2. Julia Kudłacik - Sułkowice Łęg
3. Joanna Dryjak - Gimnazjum  nr 1 w Andrychowie

Styl dowolny chłopcy gimnazjum
1. Rafał Majer - Roczyny
2. Filip Kamiński - Gimnazjum nr 1 w Andrychowie
3. Nikodem Najbor - Gimnazjum nr 1 w Andrychowie

Styl klasyczny dziewczęta SP
1. Zuzanna Gabryluk - Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie

2. Magda Filek - Roczyny
3. Maria Kucharska - Szkoła Podstawowa nr 4 Andrychowie

Styl klasyczny chłopcy SP
1. Mateusz Stuglik - Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie
2. Michał Burzej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie
3. Piotr Studniarz - Roczyny

Styl klasyczny dziewczęta gimnajum 
1. Julia Kudłacik - Sułkowice - Łęg
2. Gabrysia Kramarz - Roczyny
3. Gabriela Marczyńska - Targanice

Styl klasyczny chłopcy Gimnazjum
1. Bartosz Polak - Gimnazjum nr 1w Andrychowie
2. Nikodem Najbor - Gimnazjum nr 1 w Andrychowie
3. Wiktor Pniak - Gimnazjum nr 1 w Andrychowie 

Wyścig z byle czym
1. Rafał Majer - Roczyny
2. Filip Kamiński - Gimnazjum nr 1 w Andrychowie
3. Mateusz Stuglik - Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie

red,

Walczyli do końca
Zakończony właśnie sezon w rozgrywkach wadowickiej klasy A był wyjątkowy, bo wystąpiło w nim aż pięć zespołów 
z terenu naszej gminy. Niestety w przyszłym sezonie będzie ich już mniej.

Mocnym akcentem zakończyły rok szkolny uczennice Gimnazjum nr 1 
w Andrychowie. Magdalena Drąg i Klaudia Bodzek wywalczyły mistrzostwo 
Małopolski w plażowej odmianie siatkówki.
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Drużynie Beskidu wiodło się w kratkę i do 
samego końca podopieczni trenera Krzysz-
tofa Wądrzyka nie byli pewni utrzymania. 
W ostatniej serii spotkań andrychowianie 
musieli wygrać w Krakowie z Orłem Piaski 
Wielkie, by nie musieć oglądać się na wyniki 
innych drużyn. O ostatnie bezpieczne miej-
sce wciąż walczyły Beskid, Pcimianka i TS 
Węgrzce. Andrychowski zespół zwyciężył 
z Orłem 3:1 po dwóch traieniach Patryka 
Koima i jednym golu Grzegorza Kmiecika, 
stawiając pieczęć na utrzymaniu w IV lidze. 
Tym samym trener Krzysztof Wądrzyk 
wypełnił swoją misję i oicjalnie pożegnał 
się z zespołem. Klub błyskawicznie ogłosił 
nazwisko jego następcy – nowym trenerem 
Beskidu będzie Jakub Adamus. - Z tego 

miejsca chcieliśmy podziękować Krzyśkowi 

za jego ciężką pracę i utrzymanie Beskidu 

w IV lidze oraz za deklarację pomocy nowe-

mu trenerowi, szacun! Nie mamy zamiaru 

się żegnać, po prostu do zobaczenia nieba-

wem na K1 - informował klub na swoim 
proilu na Facebooku. 29-letni Jakub Ada-
mus to wychowanek Beskidu, występował 
w andrychowskiej drużynie za czasów III 
ligi. Później poświęcił się pracy trenerskiej. 
W Beskidzie jest szkoleniowcem zespołu 
trampkarzy, notującego sporo sukcesów na 
szczeblu całego województwa. W poprzed-
nich sezonach trenował również seniorów 

Huraganu Inwałd, wprowadzając tę druży-
nę do klasy A. Jak będzie prezentowała się 
kadra Beskidu, na razie nie wiadomo.

Raptem parę tygodni po zakończeniu roz-
grywek okazało się, że z ligi spadnie praw-
dopodobnie tylko jeden zespół, choć zagro-
żonych relegacją było nawet pięć ekip. Jak 
to możliwe? Mistrzowie grupy zachodniej 
IV ligi, Wiślanie Jaśkowice, pokonali Lima-
novię Limanowa z grupy wschodniej w ba-
rażu o awans do III ligi. Tym samym zwolnili 
swoje miejsce i uratowali przed spadkiem 
Pcimiankę Pcim. Radość zapanowała rów-

nież w Piaskach Wielkich i Proszowicach, 
a wszystko ze względu na wycofanie się 
z rozgrywek Iskry Klecza (to już oicjalnie 
potwierdzone) oraz rezerw Cracovii (koń-
cem czerwca jeszcze niepotwierdzone, ale 
mówił o tym Michał Probierz, nowy szko-
leniowiec ekstraklasowej drużyny Cracovii). 
O ile w przypadku Pasów chodzi o skupienie 
uwagi na zespole juniorskim, tak w Kleczy 
kibice miejscowej drużyny mogą czuć się 
rozczarowani, bo ich seniorska ekipa naj-
pewniej zniknie z piłkarskiej mapy naszego 
województwa, lub pojawi się na najniższym 
szczeblu, w zupełnie innym składzie. Nie-
oicjalnie mówi się, że trzon drużyny Iskry 
może zasilić Kalwariankę. 

Skład IV ligi w sezonie 2017/2018 prezen-
tuje się następująco: Beskid Andrychów, 
Hutnik Kraków, Jutrzenka Giebułtów, 
Wiślanka Grabie, Dalin Myślenice, Unia 
Oświęcim, Sosnowianka Stanisław, Mi-
chałowianka Michałowice, TS Węgrzce, 
Pcimianka Pcim, Orzeł Piaski Wielkie, 
Cracovia II (lub Proszowianka Proszowice 
w przypadku wycofania się krakowian), KS 
Olkusz (beniaminek), Clepardia Kraków 
(beniaminek), Górnik Wieliczka (beniami-
nek), Orzeł Ryczów (beniaminek). Sezon 
2017/2018 zainaugurowany zostanie już 
w połowie sierpnia.                                       (gs)

W nowy sezon z nowym trenerem
Pierwszy czwartoligowy sezon Beskidu po spadku ze szczebla międzywojewódzkiego zakończony. Emocji nie bra-
kowało, bo dopiero w ostatniej kolejce andrychowianie zapewnili sobie utrzymanie. Już w połowie sierpnia startuje 
kolejny sezon, do którego drużynę przygotowuje nowy trener.

MKS Andrychów podsumował sezon
Sezon 2016/2017 obitował w siatkarskie emocje. Działacze MKS-u Andrychów oicjalnie podsumowali minione roz-
grywki na swojej stronie internetowej.
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Ptaki nocy
Czas letniego przesilenia daje okazję do obserwacji i fotografowania ptaków, które prowadzą nocny tryb życia. Dla 
sów i ślepowronów  noc staje się za krótka, aby w pełni zaspokoić głód.




