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Andrychowskie

Wspaniały koncert
na 250 lat miasta!

Pół wieku temu w Andrychowie - gdy miasto miało 200 lat



2 NOWINY Nowiny Andrychowskie

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



4 NOWINY Nowiny Andrychowskie

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

Prowadzący Sesję Roman Babski 
rozpoczął ją od ślubowania nowego 
radnego Pawła Łysonia z Zagórni-
ka, który objął mandat po zmarłym 
Romanie Prystackim. Potem radni 
podjęli uchwałę o nadaniu Parkowi 
Miejskiemu w Andrychowie nazwy 
Park Miejski imienia hrabiego Ste-
fana Bobrowskiego. Potem władze 
miasta uhonorowały zasłużonych 
dla Gminy Andrychów, a także 
rozdano okolicznościowe medale, 
które upamiętniły 250-lecie praw 
miejskich w Andrychowie. Otrzy-
mali je także przedstawiciele miast 
partnerskich. Wręczenia dokonali 
burmistrz Tomasz Żak oraz prze-
wodniczący Rady Miejskiej Roman 
Babski. Uroczystą sesję zakończyły 
prezentacje miast partnerskich. 
Było to związane ze wspólnym 
projektem integracyjnym zaprzy-
jaźnionych miast „Wciąż Zjedno-
czona? Europa w cieniu nowych 
granic. Życie na rozdrożu…”, na 
który Wydział Turystyki pozyskał 
z funduszy unijnych 25 tys. euro. 
Przy okazji była wymiana przyja-
cielskich podarunków i serdeczno-
ści, a na koniec gospodarze i go-
ście udali się na wspólną kolację. 
mn

Uroczysta Sesja na Kocierzu
W piątek, 1 września w Hotel&SPA Kocierz odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej, zwołana z okazji 250-lecia nadania 
Andrychowowi praw miejskich. Wzięli w niej udział nie tylko radni, ale też goście z zaprzyjaźnionych miast europejskich.
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Po godzinie 20.00 licznie zgromadzoną pu-
bliczność przywitał najpierw prowadzący galę 
Artur Orzech a następnie burmistrz Tomasz 
Żak. Na początku historia i rozwój Andrycho-
wa przedstawione zostały za pomocą inno-
wacyjnego pokazu łączącego obraz, światło 
i dźwięk: „Andrychów – dzieje tkane nutami”. 
Autorem wizualizacji i scenograii był Marek 
Grabowski, a utwór muzyczny skomponowa-
ny został przez Macieja Muraszko specjalnie 
z okazji jubileuszu 250-lecia Andrychowa. 
W utworze przewijały się motywy muzyczne 
traktujące o historii, przyrodzie, różnorodno-

ści etnicznej, która miała wpływ na 
Andrychów. 
W drugiej części koncertu wystąpili 
Krzysztof Cugowski, Kasia Kowal-
ska, Stanisław Soyka, Stanisława 
Celińska, Rahim, Marek Piekarczyk, 
Jacek Stachursky, Monika Kuszyń-
ska i Daniel Moszczyński. Artystom 
towarzyszyła Orkiestra oraz Chór Fil-
harmonii Lwowskiej pod batutą Vo-
lodymira Syvohipa. Druga część trak-
towała o historii polskiej piosenki. 
Wśród utworów można było usłyszeć 

m.in. Tango Milonga, Cisza jak 
ta, Martwe morze w wykonaniu 
Krzysztofa Cugowskiego. Już nigdy, Żół-
te kalendarze, Zostańmy razem zaśpiewał 
Stachursky. Marek Piekarczyk zaprezen-
tował się w piosenkach: Wspomnienie, 
Hej, wracajcie chłopcy na wieś, Nie widzę 
ciebie w swych marzeniach. Stanisława 
Celińska wykonała Szeptem do mnie mów, 
Jego portrety i W imię miłości. Kasia Ko-
walska zaprezentowała się w piosenkach 
Kwiaty we włosach, Arktyka, A to co mam. 
Monika Kuszyńska zaśpiewała piosenki 
Moja i twoja nadzieja, Nie jesteś sama, Maj. 

Nie zabrakło hip-hopu. Rahim zaprezentował 
utwory Sekunda i Przeciwwaga. Niesamowite 
show zrobił Daniel Moszczyński śpiewając 
utwór Kiedy byłem małym chłopcem oraz mie-
szankę znanych utworów m.in. grupy Perfect. 
Stanisław Soyka zachwycił wykonaniem Dni, 
których nie znamy i Jedni piszą wiersze piórem. 
Na koniec koncertu wszyscy artyści  wraz  
z publicznością zaśpiewali utwór Stanisława 
Soyki Tolerancja po którym w niebo wzleciały 
fajerwerki.   

red.

Wspaniały koncert na 250 lat!

Tobyłkoncert,którynadługozapadniewpamięci.2września,wieluznakomitychartystówzaprezentowało
sięnascenieznajdującejsięnastadionieAKS-uBeskidwAndrychowie.KoncertGalowyzokazji250-lecia
nadaniaprawmiejskichbyłdopracowanywkażdymelemencie.
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fot. J. Skupień

Drugi dzień święta miasta
Mimo deszczowej pogody koncertów na stadionie w niedzielne 
popołudnie i wieczór słuchało kilkaset osób. 
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Uzdatnianie wody odbywa się z zastosowa-
niem najnowocześniejszego systemu ultrail-
tracji. Pozwala on na zredukowanie zawiesiny 
w wodzie niemal do zera i zatrzymuje wszelkie 
bakterie chorobotwórcze i inne mikroorgani-
zmy. Ważne jest nie tylko uzdatnianie wody 
pompowanej do sieci, ale niezbędną czynno-
ścią jest jej stały monitoring, prowadzony w  
poszczególnych punktach sieci wodociągowej, 
tak aby mieć pewność, że woda płynąca do 
mieszkańców jest bezpieczna. Nad jakością na-
szej wody czuwa  także Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Wadowicach. Woda spełnia kry-
teria stawiane przez Ministra Zdrowia (Roz-
porządzenie z dnia 13.11.2015 r. Dz. U. 2015. 
Poz. 1989). 
A co z jakością i bezpieczeństwem spożywa-
nia wody z ujęć podziemnych, tzn. studni?  
W przypadku wód podziemnych z dużym 
uproszczeniem można przyjąć, że im głębsze 
wody tym mniej bakterii. Każda woda zawiera 
w sobie mniej lub więcej mikroorganizmów. 
Najwięcej bakterii występuje w wodach grun-
towych i glebie. W przypadku ujęć podziem-
nych (studni) najczęstszym zagrożeniem są 
zanieczyszczenia ściekami. Skażona ściekami 
woda wykorzystana do picia, przetwarzania 
żywności, jak i przeznaczona do kąpieli czy re-
kreacji może stanowić poważne zagrożenie dla 
zdrowia człowieka. Wśród bakterii mogących 
świadczyć o zanieczyszczeniu wody ściekami 
należy wymienić bakterie, stanowiące mi-
krolorę jelitową człowieka i zwierząt, w tym 
Escherichia coli oraz paciorkowce kałowe En-
terococcus faecalis czy Clostridium. Inne mikro-
organizmy, mogące znaleźć się w wodzie wraz 
ze ściekami to: właściwe bakterie ściekowe 
wykorzystujące do życia szczątki organiczne, 
np. Proteus vulgaris, Pseudomonas luorescens, 
Clostridium sporogenes, drobnoustroje choro-
botwórcze takie jak np. pałeczki duru Salmo-
nella, pałeczki czerwonki Shigella, Pseudomonas 
aeruginosa także wirusy jelitowe, pierwotniaki 
itp. Zanieczyszczenie wody ściekami rodzi po-
ważne konsekwencje zdrowotne, w zależności 

od drobnoustroju może powodować zatrucia 
pokarmowe, biegunki, zakażenia dróg moczo-
wych, zapalenia błony śluzowej żołądka i jelit, 
a nawet zapalenie opon mózgowych. Jak wi-
dać zagrożenia dla zdrowia mogą być bardzo 
poważne. Należy pamiętać, że chociaż studnia 
jest darmowym źródłem wody to nikt oprócz 
jej przezornego użytkownika, nie zagwaran-
tuje bezpiecznego jej spożywania. Dlatego 
wiedza o stanie wody, którą pijemy jest tak  
istotna. 
Nie jest możliwe w rutynowym badaniu wody 
wykrycie wszystkich organizmów chorobo-
twórczych, dlatego też analizy skupiają się na 
wykrywaniu drobnoustrojów tzw. wskaźniko-
wych, których obecność w wodzie świadczy 
o jej zanieczyszczeniu ściekami, a tym samym 
o możliwości występowania w niej jelitowych 
drobnoustrojów chorobotwórczych. Do bak-
terii wskaźnikowych zalicza się: pałeczkę 
Escherichia coli, paciorkowce kałowe oraz bez-
tlenowce przetrwalnikowe Clostridium per-
fringens. Wykrycie tych bakterii jest możliwe 
w badaniach mikrobiologicznych wody. Wła-
śnie takie badania prowadzone są przez Labo-
ratorium Badania Wody i Ścieków, działające 
przy Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. 

z o.o. Obszar usług obejmuje: badanie wody 
do spożycia w zakresie tzw. monitoringu kon-
trolnego, badanie izykochemiczne i mikrobio-
logiczne wody (wodociągowej, podziemnej, 
powierzchniowej). Laboratorium posiada Cer-
tyikat Akredytacji Laboratorium Badawczego 
Nr AB 1303 wydany przez Polskie Centrum 
Akredytacji oraz zatwierdzenie Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wa-
dowicach do prowadzenia analiz wody do spo-
życia. Oznacza to, że wyniki badań, w myśl 
obowiązującego prawa, są uznawane przez 
władze sanitarne i administracyjne. W prakty-
ce jest to niezbędne dla klientów między inny-
mi do odbiorów wszystkich lokali usługowych. 
W ofercie znajdują się także: badanie ścieków 
oraz wód opadowych, jak również pobieranie 
próbek wody i ścieków przez wykwaliikowany 
i przeszkolony personel. Laboratorium wyko-
nuje  badania kontrolne  potrzebne do  spełnie-
nia  wymagań pozwolenia wodnoprawnego. 
Dodatkowo w sytuacjach, gdy istnieje potrze-
ba wykonania badań niestandardowych, służy 
doradztwem tak, aby znaleźć odpowiednie 
rozwiązanie oraz podwykonawcę, będącego 
w stanie zrealizować zlecenie. 

red. ZWiK

CO PIJEMY? CZY BADAĆ WODĘ?
W gminie Andrychów woda rozprowadzana w sieci pochodzi głównie z ujęć wody powierzchniowej. 
Następnie uzdatnia się ją na Stacji Uzdatniania Wody (SUW) Andrychów-Olszyny. Pozostała część 
wody kupowana jest z irmy „AQUA” S.A. z Bielska-Białej oraz z Elektrociepłowni Andrychów. 

Laboratorium Badania Wody i Ścieków 
przy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka  z o.o.

ANDRYCHÓW, ul. Stefan Batorego 68 | tel. 33  875 26 40
www.zwik.andrychow.pl

AB 1303

201 tysięcy dla Andrychowa
29 sierpnia odbyła się nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej. Głównym jej powodem była dotacja z WFOŚiGW w Krakowie 
na wymianę pieców.

Wieniec dożynkowy dla burmistrza
31 sierpnia odbył się XVI Konkurs Stroików Dożynkowych, który jak co roku zorganizowało Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich. Jubi-
leuszowy wieniec zrobiony na 250-lecie Andrychowa traił do burmistrza.
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Życzenia dla Jubilatki
Pani Rozalia Żydek z Targanic obchodziła 21 sierpnia swoje 101 
urodziny. Z tej okazji płyną do Niej liczne życzenia, również od 
Burmistrza Andrychowa. 

Przypomnijmy, że BDI to planowana ekspresowa 
droga łącząca Bielsko-Białą z Krakowem, przez wę-
zeł Głogoczów. Od lat droga ta jest planowana, pro-
jektowana, uzgadniane są jej przebiegi, ale jak do 
tej pory na tym się kończy. I tym razem mamy też 
tylko deklaracje, wpisywanie w plany i przyznawa-
nie wirtualnych funduszy. Tak na przykład w lipcu 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
poinformowała, że 12 lipca 2017 r. Rada Ministrów 
przyjęła przedłożoną przez Ministerstwo Infrastruk-
tury i Budownictwa aktualizację Programu Budowy 
Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą 
do 2025 r.). Zmieniony dokument dokonuje prioryte-
tyzacji drogowych zadań inwestycyjnych, z uwzględ-
nieniem nowego limitu dostępnego na inwestycje re-
alizowane na sieci dróg krajowych. W ramach tej, jak 
to ładnie nazwano „priorytetyzacji” rząd wpisał do 
swych planów właśnie Beskidzką Drogę Integra-
cyjną, zresztą nie po raz pierwszy. Co więcej, zade-
klarowano przyznanie na jej budowę kwoty 4 mi-
liardów 300 milionów złotych z budżetu państwa. 
Było z czego, bo z kolei 20 czerwca 2017 r. Rada 
Ministrów podniosła limit inansowy Programu 
Budowy Dróg Krajowych ze 107 mld zł do 135 
mld zł. Skąd te pieniądze? A tego już nie wiadomo. 
Przypomnijmy sobie drobny fakt: nie tak dawno 
rząd planował podwyżki podatku na paliwo, żeby 
było z czego inansować między innymi budowę 
dróg. Po społecznych reakcjach na te pomysły wła-
dza się z nich wycofała. Ale to wcale nie oznacza, 
że pieniądze się znalazły w innym miejscu. Mimo 
to Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury 
i budownictwa tak skomentował  decyzje o „prio-
rytetyzacji”:  Zwiększony limit inansowy Programu 
Budowy Dróg Krajowych pozwala na realizację no-
wych, nieujętych w dotychczasowym limicie odcinków 
dróg ekspresowych i autostrad. Coś się chyba jednak 
zmienia, bo jeszcze w tamtym roku ten sam mini-
ster Adamczyk, zapewniał, że BDI nie ma szans na 
realizację przed 2022 rokiem. Z kolei Iwona Mi-
krut z GDDKiA mówi w tej kwestii tak: Wpisanie do 
Programu zmienia jedną kluczową kwestię: zapewnia 
budowie inansowanie, którego wcześniej nie miała. 
Na całą drogę Bielsko-Biała-Głogoczów przeznaczono 
4,3 mld zł. Przy tej wyliczance miliardów na po-
prawę komunikacji w Polsce nie należy zapominać 
o kontekście, czyli wielkich planach ministra Mo-
rawieckiego związanych z tą właśnie komunikacją 

Czekając na Beskidzką Drogę Integracyjną
Felieton

Wszystkie gminy, które leżą na trasie planowanej BDI czekają na rozstrzygnięcie sporu w sprawie odwołania od decyzji środowiskowej, 
którą zaskarżył burmistrz Wadowic i dwa stowarzyszenia. Rząd z kolei przyznał już fundusze na ten cel. Czy wreszcie ruszy budowa 
najpotrzebniejszej drogi w naszym regionie?

– Centralnym Porcie Komunikacyjnym między Warszawą a Łodzią (za 32 mld zł), 
o wspomnianej Via Baltica (prawie 28 mld zł), czy pociągach w rurach próżniowych 
(ta fantazja nie ma jeszcze wyceny). Tylko wciąż bez odpowiedzi pozostaje pytanie, 
skąd wziąć na to pieniądze? Minister Morawiecki lubi pokazywać, jak jego plan już 
rozpędza gospodarkę. Tyle, że czasem pomija niektóre fakty. O drogach mówił nie-
dawno w toruńskim radiu, że w tym roku na ich remonty mamy w budżecie 4 mld 
zł, a w przyszłym „postaramy się, aby również były na to środki”. Prawda jest taka, 
że nieco ponad cztery miliardy złotych to cały roczny budżet GDDKiA, tej samej, 
która ma budować BDI. Ale z tej kwoty ponad miliard wydawany jest na bieżące 
utrzymanie dróg i płace wszystkich pracowników w całym kraju. Do tego minister 
dopiero zapowiada, że będzie się starał o fundusze na przyszły rok. Mówi o stara-
niach o kilka miliardów na drogi, a rządowe plany obejmują ponad sto trzydzieści 
miliardów. Wszystkie samorządy – nawet wadowicki, wbrew burmistrzowi – któ-
rych gminy leżą na trasie planowanej BDI i dzisiejszej, zakorkowanej DK 52, wierzą 
i chcą wierzyć, że ta niezwykle ważna droga powstanie. Bez niej rozwój tego regio-
nu będzie zahamowany. Niestety, śmiem wątpić w ten dzisiejszy entuzjazm wokół 
deklaracji rządowych na temat  BDI. Bo podobne zapewnienia słyszę od 40 lat, od 
czasów wicepremiera Karkoszki, był taki w PRL-u, i też był wizjonerem. Potem 
było jeszcze paru innych obiecujących premierów, ale każdy tak samo bez gotówki. 
Dlatego uwierzę, gdy rząd sięgnie do prawdziwej kasy, a nie wirtualnej, że ktoś wbi-
je wreszcie pierwszą, przysłowiową łopatę w ziemię, a nie będzie zapewniał nas, że 
na papierze już wszystko jest zapisane. Papier jest cierpliwy, ludzie trochę mniej. 

Marek Nycz 

Budżety dla sołectw
Sołtysi wszystkich andrychowskich wsi spotkali się w sierpniu ze Skarbni-
kiem Gminy Andrychów Dorotą Żywioł. Omawiano przyszłoroczne bu-
dżety sołeckie – jakie są zapotrzebowania i jakie możliwości inansowe. 

Burmistrz Andrychowa zaprasza mieszkańców do składania 
wniosków do budżetu na rok 2018.

Złóż wniosek!
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Węglowy klincz na składach
Lato powoli kończy się, więc wielu z nas przezornie myśli o zaopatrzeniu w opał. Niestety, węgla już brakuje, więc 
wydłużają się kolejki i rosną ceny. Od tamtego sezonu grzewczego niektóre gatunki węgla zdrożały ponad 200 zł. 
- Czekamy po dwa, trzy tygodnie na przydziały – skarży się właściciel składu z Sułkowic. - Niektórych gatunków nie 
możemy dostać od kwietnia.

Do tej pory taką opiekę sprawowała w Andrychowie Przychodnia 
„Przy Basenie”. NFZ wypowiedział jej umowę, ale Andrychów to nie 
jedyny przypadek. Jak powiedział nam dr. Ryszard Paprocki z Nie-
publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przy Basenie”, to wynik 
zmian systemowych w funkcjonowaniu służby zdrowia. Teraz w ca-
łym kraju tego rodzaju opiekę przejmą szpitale powiatowe. 
Jest to część reform ministra Konstantego Radziwiłła, który już od zeszłego roku zmienia system opieki zdrowotnej w całym kraju, two-
rząc Narodową Służbę Zdrowia. W listopadzie ubiegłego roku obszernie pisały o tym media, a szczegółowo plany ministra przedstawiła 
i omówiła „Gazeta Lekarska”. Likwidacja całodobowej opieki zdrowotnej w przychodniach to tylko część tych zmian.
Wśród lekarzy opinie na temat tej akurat zmiany są podzielone, wielu z nich podkreśla, że bardzo trudno było znaleźć chętnych na 
pełnienie tych dyżurów. Inni podkreślają, że szpitale dysponują lepszym sprzętem diagnostycznym i poważne przypadki i tak były tam 
kierowane. Poza tym – jak podkreślił to w rozmowie z nami dr. Ryszard Paprocki – ważna jest też prozdrowotna edukacja społeczeństwa, 
aby nie z każdą błahostką, np. stanem podgorączkowym biegać na nocny dyżur. Poważne przypadki i tak traiały do szpitala.
Jaka będzie opinia pacjentów? Poczekajmy na pierwsze głosy.

mn

Nocą do lekarza? To do Wadowic
Od października tego roku koniec z nocną i świąteczną opie-
ką zdrowotną w Andrychowie. Z nagłymi zachorowaniami 
trzeba będzie jeździć do szpitala w Wadowicach. 

W bibliotece ksiądz Sopicki spotkał się z czytelnikami, którzy cieka-
wi byli jego opowieści o pracy na misji południowoamerykańskiej. 
Ksiądz Jan zaczynał swoją posługę kapłańską w Kielcach, ale 38 lat 
temu podjął się pracy duszpasterskiej w Brazylii, gdzie brakowało 
księży. Najpierw przez 20 lat pracował w Niteroi pod Rio de Janeiro, potem na pięć lat wrócił do Europy, do Portugalii, aby wrócić znowu 
do Brazylii. Tam objął paraię w samej Amazonii. Jak wspominał, to była paraia rozrzucona w dżungli, gdzie do należących do niej ka-
plic na nabożeństwa trzeba było pływać łodzią. W ostatnich latach i obecnie ks. Jan Sopicki znowu sprawuje swoją posługę w Rio, gdzie 
prowadzi paraię Miłosierdzia Bożego, i co ciekawe robi to razem ze swoim rodzonym bratem Kazimierzem, który też jest księdzem 

misjonarzem. W minionym roku, który w całym Kościele Katolickim 
był Rokiem Miłosierdzia Bożego w ich paraii odbył się transkonty-
nentalny kongres poświęcony Bożemu miłosierdziu.
Obecnie misjonarz z Frydrychowic spędza swój urlop w ojczyźnie. 
Odległość i koszty podróży pozwalają mu na odpoczynek i przyjazd 
do kraju tylko raz na dwa lata. Ale za to ksiądz Jan może być tutaj 
przez dwa miesiące.
Tego samego dnia ksiądz Jan Sopicki był też gościem Radia Andry-
chów. Nagraliśmy wtedy długą rozmowę o pracy i posłudze księdza 
Jana i wyemitowaliśmy ją w kilku kolejnych audycjach pod wspól-
nym tytułem „Ksiądz Jan z Rio”. Kiądz Sopicki śpiewał też portu-
galskie pieśni i akompaniował sobie na akordeonie, jak widać to na 
zdjęciach. 

man

Niezwykły gość 
z Brazylii
W ostatnim tygodniu lipca gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej 
był ksiądz Jan Sopicki, misjonarz z Rio de Janeiro. Ksiądz Jan po-
chodzi z Frydrychowic, a na misjach pracuje od 38 lat. 

http://www.dziennik.pl/autor/188,karolina-baca-pogorzelska
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Felieton

Wykonawca, którym została irma DROG-BUD ze Spytkowic, ma 
trzy miesiące na wykonanie odwodnień i drenażu, budowę krawęż-
ników i obrzeży, wykonanie jezdni i zjazdów, a także poboczy. Po 
stronie wykonawcy jest też przygotowanie robót oraz zabezpiecze-
nie terenu podczas wykonywanych prac. Całość będzie kosztować 
559 tysięcy złotych. 
16 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Andrychowie burmistrz To-
masz Żak podpisał umowę z wykonawcą tej inwestycji, prezesem 
Franciszkiem Frycem z DROG-BUDU.           mn

Leśna do remontu
Rozpoczyna się przebudowa ulicy Leśnej w Roczynach. W listo-
padzie prace zostaną ukończone.

Niektórzy kierow-
cy i z tym kłopo-
tem jakoś sobie 
radzą. Czasem 
dostajemy takie 
zdjęcia, jak to 
obok.
W centrum An-
drychowa z miej-
scem do parkowa-
nia jest podobnie, 
jak w wielu in-
nych miastach 
– i dużych, i ma-
łych. Wszyscy mamy auta, co widać choćby pod szkołami, bo dziś 
nawet uczniowie nie będą chodzić do szkoły „z buta”. A jak jest na 
osiedlach, zwłaszcza po południu? Mieszkańcy tych dzielnic już 
w pracy, gdy zbliża się fajrant myślą o jak najszybszym powrocie do 
domu, żeby dopaść jakieś miejsce blisko własnej klatki schodowej. 
Po siedemnastej zapomnij! Dlatego czasem bywa tak, jak na zdję-
ciu powyżej – pod znakiem zakazu zatrzymywania, na chodniku, 
pod tabliczką z ostrzeżeniem, że auto zostanie odholowane. A co 
mu tam!

red

Trudno znaleźć miejsce, 
a są sposoby

Z pojemnikami różnych fundacji i organizacji zbierających starą 
odzież i obuwie niemal w każdej gminie bywają kłopoty. Oczywi-
ście nie jest to wina tych organizacji, ale osób, które takie miejsca 
uznały za świetny sposób na pozbycie się własnych śmieci. Zatem 
bywa, że lądują tam plastiki, niewielkie meble, a nawet zwykłe 
worki z kuchennymi odpadkami. Tak jest nie tylko w Andrycho-
wie, a im pojemniki w ustronniejszym miejscu stoją, tym bardziej 
kuszą do podrzucania śmieci. 
Tak było z pojemnikami, które stały przy parkingu obok andry-
chowskiego kąpieliska – bez przerwy przewalały się tam sterty 
szmat i wielkie czarne wory wyładowane starą konfekcją. Ponie-
waż jest lato i w to miejsce zjeżdża wielu gości korzystających z ba-
senów, zlikwidowano tę wątpliwą wizytówkę miasta. Co z tego, 
skoro siła przyzwyczajenia jest silniejsza od każdej zmiany. Zatem 
pojemników nie ma, ale w piątkowe wieczory i tak ktoś przywozi 
tam swoje zużyte manatki. Dzień tygodnia i pora – a potwierdzają 
to też świadkowie – wskazują, że te worki podrzuca ktoś, kto ma 
sklep z używaną odzieżą. Przed weekendem robi u siebie porządki 
i wywozi nieschodzący towar pod basen – niech się gmina martwi! 
I niech płacą podatnicy za wywóz moich śmieci.
Barbara Krzyżak z Wydziały Gospodarki Nieruchomościami Urzę-
du Miejskiego powiedziała nam, że niebawem pojawi się w tym 
miejscu kamera. Co prawda kamera przy basenie jest, ale tego aku-
rat miejsca nie obejmuje, nowa obejmie. A wtedy ktoś, kto wciąż 
podrzuca tu worki ze szmatami albo przestanie to robić, albo bę-
dzie kara i wstyd.
Zresztą, jak dodaje Barbara Krzyżyk, podobny problem jest też 
w kilku innych miejscach. I tam pojawi się monitoring.

mn

Pojemniki zniknęły, 
ale co to szkodzi…
W miejscu przy basenie, gdzie kiedyś stały pojemniki do odbioru 
starej odzieży, ktoś nadal podrzuca wyładowane worki. Są podej-
rzenia, że to jakiś właściciel „ciucholandu”. 

Nowy skwer z fontanną
Na Osiedlu w rejonie ul. Metalowców gotowy jest już nowy skwer, 
a na nim piękna fontanna. Uruchomienie fontanny to jeden 
z ostatnich etapów dużej renowacji tego obszaru osiedla. 

Będzie zajezdnia
W Zakładzie Gospodarki Komunalnej powstaje zaplecze tech-
niczne i zajezdnia dla nowych autobusów, które władze Andry-
chowa już zamówiły u wykonawcy.

Paweł Łysoń został nowym radnym Rady Miejskiej w Andrycho-
wie. 30 lipca odbyły się w Zagórniku wybory uzupełniające.

Nowy radny
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Konieczność wyboru nowego sołtysa zaistniała po śmierci Roma-
na Prystackiego, wieloletniego sołtysa wioski, osoby niezwykle 
szanowanej. Roman Prystacki, który odszedł nagle 18 kwietnia, 
był też radnym Rady Miejskiej. I ten wakat trzeba było uzupełnić. 
Wiadomo już kto zastąpił Romana Prystackiego w Radzie. Jest to 
Paweł Łysoń – jedyny kandydat do wyborów. Piszemy też o tym na 
poprzedniej stronie.             mn

Zagórnik przed 
wyborami sołtysa
Do 31 sierpnia można było zgłaszać kandydatów na sołtysa 
w Zagórniku. Do tego czasu zgłosił się tylko jeden kandydat  
- Tomasz Fijołek, 43-letni mieszkaniec Zagórnika.  W zawiązku  
z tym nie będzie głosowania 1 października.

Dużo zmian w naszym radiu
Słuchacze Radia Andrychów, a także Czytelnicy Nowin zauważyli, że opustoszała nasza dotychczasowa siedziba 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Tymczasowo przenieśliśmy się do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej, ale 
w grudniu wrócimy do nowego już studia w bibliotece. Dużo się zmieni...

Wejście do redakcji

Powierzone im obowiązki przyjęli: Alicja Kies i Andrzej Kojder. Ali-
cja Kies będzie pełnić obowiązki dyrektora Gimnazjum Nr 1 przez 
cały przyszły rok szkolny, do nowego konkursu. Pani dyrektor za-
stąpiła na stanowisku Mirosława Pachla, który odszedł na emery-
turę. Poprzednio pełniła obowiązki zastępcy dyrektora.
Z kolei Andrzej Kojder był do tej pory nauczycielem wychowania 
izycznego w Gimnazjum Nr 1, ale kilka dni temu wygrał konkurs 
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Roczy-
nach.                mn

Narada dyrektorów
W ostatnim dniu sierpnia odbyła się narada dyrektorów szkół 
gminnych. Podczas tego spotkania burmistrz Tomasz Żak wręczył 
akty powołania dwojgu nowym dyrektorom.

Na uroczystej sesji zorganizowanej z okazji 250-lecia miasta, która 
miała miejsce w piątek, 1 września,  radni podjęli uchwałę o nada-
niu Parkowi Miejskiemu  patrona. Odsłonięcie tablicy z jego na-
zwiskiem miało miejsce dzień później, a odsłaniali ją członkowie 
rodziny Bobrowskich. Skromną uroczystość uświetniłkwartet or-
kiestry dętej OSP Roczyny.
Stefan hr. Bobrowski łącznie funkcję burmistrza pełnił przez 20 lat.  
W 1912 roku radni postanowili o nadaniu Mu tytułu Honorowego 
Obywatela, zaś w 1932 roku Jego imieniem nazwano jedną z andry-
chowskich ulic.  Nie były to akty kurtuazji, ale formy docenienia zaan-
gażowania i efektów pracy włożonych w rozwój miasta. Akt nadania 
Parkowi Miejskiemu imienia Stefana hr. Bobrowskiego, jest też formą 
przywrócenia przez Radę Miejską obecnej kadencji pamięci człowieko-
wi, któremu powojenna władza ludowa tej pamięci odmówiła.         red.

Park Miejski z patronem

W sobotę, 2 września w Parku Miejskim odsłonięto tablicę nada-
jącą mu imię hrabiego Stefana Bobrowskiego.
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Organizatorzy wyznaczają 
dwie trasy: Trasa piesza, 
którą można pokonywać 
w dowolnym tempie, spa-
cerem, biegiem, pojedynczo 
lub w grupie.
Trasa rowerowa przezna-
czona jest dla rowerzystów 
jak również dla osób poru-
szających się na deskorolce, 
rolkach czy hulajnodze.
Nie liczy się czas przebycia 
tych tras lecz ilość pokona-
nych okrążeń. Zawodnicy 
z największą liczbą serc 
w swojej kategorii wieko-
wej, otrzymują atrakcyjne 
nagrody ufundowane przez 
sponsorów.

W czasie biegu na Placu 
Mickiewicza co roku orga-
nizujemy zbiórkę pienięż-
ną. Liczy się każdy grosz, 
ponieważ zebrana kwota 
będzie przekazana na lecze-
nie ciężko chorego dziecka 
z Gminy Andrychów.
W ubiegłym roku łączna 
liczba uczestników i kibi-
ców wyniosła ponad 1200 osób. Dzięki nim zebraliśmy 15 579,34 zł. Całą kwotę przekazaliśmy 12 letniemu Tomkowi, który 13 lutego 
2016 r. uległ nieszczęśliwemu wypadkowi w skutek czego 80% jego ciała uległo poparzeniu. Od  2013 r. dzięki imprezie charytatywno-re-

kreacyjnej pn. Bieg po serce Zbója spod Złotej Górki, na cele charytatywne 
przekazaliśmy łącznie 49 656,40 zł.

W organizację imprezy zaangażowani są liczni wolontariusze (ok. 70 os.) 
z lokalnych szkół średnich, harcerze z andrychowskiej chorągwi ZHP, insty-
tucje samorządowe i lokalne stowarzyszenia.

Zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie tej szczytnej idei w postaci ufun-
dowania nagród. Będziemy zaszczyceni i bardzo wdzięczni za każdą formę 
pomocy.

Uwaga!!
Osoby niepełnoletnie chcące wziąć udział w V Biegu po serce Zbója spod 
Złotej Górki winny zgłosić się do biura zawodów pod opieką rodzica/opie-
kuna prawnego lub z podpisanym przez niego oświadczeniem o zgodzie na 
udział dziecka w V Biegu po serce Zbója spod Złotej Górki. (andrychow.eu)

V Bieg po Serce Zbója przed nami!
17 września w centrum Andrychowa – odbędzie się już po raz piąty impreza charytatywna pod nazwą Bieg po Serce 
Zbója spod Złotej Górki. Jest to impreza wyjątkowa ponieważ uczestniczyć może w niej każdy bez względu na wiek, 
stan zdrowia czy też sprawność izyczną. 

Święto Bukietów
11 sierpnia w Ośrodku „Czarny Groń” odbył się V Konkurs Bu-
kietów Zielnych, który jak zwykle przygotowało Stowarzyszenie 
Gospodyń Wiejskich w Andrychowie.
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Skąd góral „niskopienny” nad morzem?
- W dzieciństwie jeździłem na kolonie nad polskie morze, zawsze 
mi się tam podobało. Ten majestat, bezkres, wolność, nieustający 
szum fal. Dodatkowo jako nastolatek interesowałem się modelar-
stwem. Siedziałem godzinami i sklejałem modele statków i okrę-
tów. Samoloty czy czołgi nie mają w sobie tego czegoś. Poza tym 
okręty są ładniejsze, dostojniejsze. Marynistyka jest ekscytująca. 
Książki o tej tematyce są wyśmienite. Ale góry uwielbiam również.

Jeżeli jesteśmy na etapie wspomnień z dzieciństwa, to kim 
mały Krzysiu chciał zostać, gdy dorośnie?
- Pewnie myślisz, że odpowiem – marynarzem. Nie, nie myślałem 
o tym we wczesnym dzieciństwie. Jako dzieciak, jak zapewne więk-
szość chłopców, chciałem być strażakiem. Ratować ludzkie życie 
i jeździć olbrzymim wozem strażackim.

To kiedy podjąłeś poważną decyzję – zostanę marynarzem? 
- Po skończeniu andrychowskiego liceum złożyłem dokumenty do 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i do Akademii Mary-
narki Wojennej w Gdyni. Zostałem przyjęty na obie uczelnie, ale 
wybrałem marynarkę.
Przesądził impuls. A może powołanie? Tak jak mówiłem wcześniej, 
morze rzuciło na mnie swój urok. Ktoś inny może patrząc bardziej 
racjonalnie zalecałby mi wybrać Kraków, który jest zdecydowanie 
bliżej Rzyk, niż Gdynia.

Jak na Twój życiowy wybór zareagowali najbliżsi, rodzice?
- Na pewno było im ciężko. Tym bardziej, że moja młodsza sio-
stra już idąc do gimnazjum „wyfrunęła” z domu. Wybrała szkołę 
w Krakowie i tam już potem została na studiach. Dlatego, kiedy im 
oznajmiłem, że wyjeżdżam do Trójmiasta nie mieli radosnych min. 
Pocieszałem ich, że zostaje z nimi jeszcze jeden syn. Bo mam także 
młodszego brata. Najgorsze było rozstanie, pamiętam, jak mama 
płakała na dworcu. Po miesiącu była już u mnie na przysiędze.

Jak wyglądała nauka w takiej szkole: oicerskiej i morskiej?
- Nauki, jak na każdej uczelni wyższej, było bardzo dużo. Z tą róż-
nicą, że oprócz samej nauki było dodatkowo dużo zajęć typowo 
wojskowych. Plan dnia był ułożony zawsze od pobudki do tzw. 
„capstrzyku” i nie było w nim nigdy miejsca na nudę. Uwzględ-

niano w nim również czas wolny, ale zwykle spędzany na terenie 
jednostki wojskowej. Poza nią wychodziłem tylko, jeśli przełożony 
udzielił przepustki.

Capstrzyku?
- Capstrzyk to sygnał wojskowy odgrywany na trąbce. Ale sam wy-
raz potocznie używany w wojsku jest rozumiany jako zakończenie 
dnia, rozpoczęcie ciszy nocnej.

Często wypływałeś na morze?
- Podczas miesięcy letnich (choć nie tylko) mieliśmy tzw. praktyki. 
Okrętowaliśmy się na pokłady okrętów i braliśmy udział w rejsach 
na otwarte morze. Wtedy to przekonałem się, że mój wybór Mary-
narki Wojennej to nie był przypadek. Morze z brzegu jest piękne, 
ale dopiero z dala od lądu ukazuje cały swój urok i majestat. Gniew-
ne oblicze również. Ciężka i niebezpieczna, ale satysfakcjonująca 
praca, chociaż nie dla każdego.

Co masz na myśli mówiąc, że nie dla każdego?
- Żeby pracować na morzu trzeba mieć zdrowie. Należy zdawać 
sobie sprawę, że wychodząc z portu oddalamy się od fachowej po-
mocy lekarskiej. Badania lekarskie dla kandydatów na marynarzy 
są zatem rygorystyczne i większość pozornie drobnych schorzeń 
eliminuje możliwość służby na okrętach.

A słynna choroba morska?
- Na nią nie ma mocnych. Każdy choruje, choć są różne jej objawy, 
od wymiotów po obżeranie się na potęgę. W walce z nią najważ-
niejsza jest psychika. Jak jesteś sinozielony, słaniasz się na nogach, 
ale mimo to robisz swoje – nadajesz się.

Jak w ogóle należy się do Ciebie zwracać? Panie marynarzu?
- Teraz, na urlopie? Krzysiek! A w pracy mówimy do siebie po stop-
niu wojskowym. Ja jestem porucznikiem. Jest to drugi stopień oi-
cerski. W marynarce mamy nieco inne nazwy stopni wojskowych 
niż w pozostałych rodzajach sił zbrojnych. Zaczyna się od bycia 
marynarzem, następnie jest starszy marynarz, mat, starszy mat, 
bosmanmat, bosman. Będąc w szkole oicerskiej troszkę inaczej się 
awansuje, ale przeszedłem przez wszystkie te stopnie. Po ukończo-
nej Akademii i zdaniu egzaminów, prezydent RP promował mnie 

Marynarz z gór
Wakacje już za nami. Był to czas urlopów, odpoczynku. Wielu mieszkańców naszej gminy wyjeż-
dżało nad morze, w ciepłe kraje. Tak się już chyba przyjęło, że my – mieszkający blisko gór, uda-
jemy się na wypoczynek nad morze, jezioro. Mieszkańcy krain nadmorskich natomiast na wczasy 
wyjeżdżają w góry. Dzięki temu udało mi się spotkać z marynarzem i porozmawiać o Jego pasji. 
To, że zainteresowania w życiu człowieka odgrywają ważną rolę, nie jest żadną tajemnicą. Są one 
inspiracją do tworzenia ciekawych rzeczy, sposobem na nudę i odkrywaniem prawdy o sobie. 
A jeśli nasze hobby staje się początkiem drogi zawodowej i rodzinnej, to dopiero coś niezwykłego. 
Mój dzisiejszy bohater - pochodzący z Rzyk - Krzysztof Dyrcz, jest oicerem polskiej Marynarki 
Wojennej. Czy jest to ciężka i wymagająca wielu poświęceń praca, czy przyjemność pływania po 
morzu? Może jedno i drugie? Informacji na te oraz wiele innych pytań, udzielił mi sam porucznik 
Dyrcz. Zapytałam Go również o to, jak przebiegała Jego kariera od marzeń po samą ich realizację.
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Pomoc medyczna (w ramach NFOZ) i socjalna dla mieszkańców Gmi-
ny Andrychów.    
Pomoc medyczna podstawową opiekę zdrowotną (POZ) w Gminie An-
drychów sprawują: 
- lekarze pracujący w ośrodkach:
• NZOZ „Vena-Andrychów” Sp. z o.o. ul. Starowiejska 17A, 34-120 An-
drychów; tel. 33 870 56 32; ilia Inwałd ul. Miła 9, tel. 33 875 13 28 
• NZOZ „Przy Basenie” Sp. z o.o. al. Adama Wietrznego 3, 34-120 
Andrychów; tel. 33 870 43 30; ilia  Targanice, ul. Beskidzka 42 tel.  
33 875 12 27
• Przedsiębiorstwo lecznicze Puls-Andrychów Adam i Beata Rauk ul. 
Krakowska 140a, 34-120 Andrychów,  tel. 33 875 76 01; ul. Szkolna 
42, Roczyny,  tel. 33 870 27 49 - pielęgniarki pracujące w spół-
ce” Pielęgniarstwo Środowiskowo-Rodzinne ZDROWIE  Taraska 
i Lupa Spółka Jawna” 34-120 Andrychów, Krakowska 140a, gabinet nr 
2 czynny od 8.30 do 17.30 od poniedziałku do piątku tel. 696 761 514. 
Świadczenie w domu pacjenta codziennie od 8.00 do 18.00.  Całodobo-
wy dyżur wyjazdowy tel. 696 761 546. 
Świadczenia pielęgniarskie wykonywane są na zlecenie lekarza POZ. 
Pielęgniarka środowiskowa sprawuje kompleksową opiekę nad zde-
klarowanymi do niej pacjentami. Realizuje zlecenia na zabie-
gi i procedury medyczne wydane przez lekarza ubezpieczenia 
zdrowotnego w gabinecie i w domu pacjenta (np. iniekcje, opa-
trunki, pobrania krwi, pomiary glukozy i ciśnienia). Edukuje 
pacjentów i ich rodziny w zakresie pielęgnacji, samoopieki 
i proilaktyki.  
- pielęgniarki położne pracujące w spółce Położnictwo Środowisko-
wo-Rodzinne „Nowe Życie” Spółka Jawna. Poradnia (Gabinet) 
ul. Słowackiego 4/B, 34-120 Andrychów, tel. 33 870 27 48 czynny od 
8.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku.  
Ponadto pacjenci mogą korzystać z pielęgniarskiej opieki długotermi-
nowej domowej, hospicjum domowego dla dorosłych i dzieci, nocnej 
i świątecznej opieki lekarskiej.
Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad prze-
wlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają 
hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze wzglę-
du na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycz-
nej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych. 
Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą 
być zakwaliikowani świadczeniobiorcy, którzy w ocenie skalą 
Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów. Świadczenia gwarantowa-
ne, realizowane przez pielęgniarską opiekę długoterminową domową 
są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia 
zdrowotnego. Do którego dołącza się kartę oceny świadczenio-
biorcy do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domo-
wą. Instytucje świadczące pielęgniarską opiekę długotermino-
wą w Gminie Andrychów
1.  N.Z.O.Z. VITAMED - Wadowice, ul. Barska 17, tel. 502 
506 079; 513 077 599
2.  MEDI KOMPLEX Sp. z o.o  32-412 Wiśniowa 317, tel. 
509 713 269
3.  BetaMed S.A. Centrum Medyczne w Chorzowie, Libiąż tel. 
503 081 808,  oddział Wadowice, ul. Sienkiewicza 27, tel. 797 
012 734,
4.  N.Z.O.Z. GEOMED  Kraków, ul. Borkowska 25 B, tel. 508 
796 561; oddział Wadowice tel. 33 487 67 86

Hospicjum domowe obejmuje opieką chorych w terminalnej fa-
zie choroby,  przebywających w swoich domach, w środowisku, 
które znają i gdzie czują się najlepiej. Do hospicjum domowego 

kwaliikują się chorzy z udokumento-
waną, aktywną, zaawansowaną i po-
stępującą chorobą, wymagający sys-
tematycznej opieki pielęgniarskiej. 
Opieka ta powinna koncentrować się 
przede wszystkim na zapewnieniu 
pacjentowi optymalnej jakości życia. 
Warunkiem przyjęcia do hospicjum domowego jest skierowa-
nie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz wyrażenie 
świadomej zgody przez chorego. Jeżeli pacjent jest niezdolny 
do wyrażenia swej woli, zgodę wyraża opiekun. Zwykle obej-
muje się opieką chorych, którym może być zapewniona opieka 
domowa w oparciu o pomoc najbliższych. Instytucje prowadzą-
ce hospicjum domowe dla dorosłych i dzieci  
MEDI KOMPLEKS Sp. z o.o.  32-412 Wiśniowa 317, tel. 
509 713 269  
Filia Andrychów (hospicjum domowe dla dorosłych), ul. Kra-
kowska 140a, tel. biuro: (33) 87-57-603  Kierownik Filii: Kry-
styna Piątek  tel. 885-053-152, 602-758-204
Nocna i świąteczna opieka lekarska w Gminie Andrychów NZOZ „Przy 
Basenie” sp. z o.o., al. A. Wietrznego 3, 34-120 Andrychów, tel. 33 870 
49 80 

Pomoc socjalna 
wsparcie socjalne i materialne udzielane seniorom przez Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b 
Wsparcie materialne:  - zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy/
specjalny zasiłek celowy, świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuń-
czy, zasiłek pielęgnacyjny/.
Usługi opiekuńcze - świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione 
w Ośrodku Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku, w miejscu 
zamieszkania osoby starszej. Usługi polegają na świadczeniu pomocy 
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, 
pielęgnacji zaleconej przez lekarza i w miarę możliwości zapewnieniu 
kontaktu z otoczeniem. Odpłatność za jedną godzinę usługową uza-
leżniona jest od dochodu osoby korzystającej.
Domy Pomocy Społecznej – senior jest kierowany do placówki gdy 
wymaga całodobowej opieki, nie może samodzielnie funkcjonować 
w codziennym życiu, oraz nie można mu zapewnić pomocy w formie 
usług opiekuńczych. Odpłatność za pobyt pokrywana jest przez osobę 
kierowaną  oraz Gminę, która tę osobę skierowała. Doinansowanie 
kosztów mieszkania
Możliwość skorzystania z porad specjalistów: psychologa, prawnika, 
terapeuty, mediatora.
Dystrybucja „Koperty życia” – informacje zawarte w Kopercie, do-
tyczące stanu zdrowia pacjenta, pomagają ratownikom medycznym 
szybciej i skuteczniej interweniować w sytuacji zagrożenia życia. Ko-
perty można otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej, pok. 52.
Program Teleopieka – to usługa monitorująca przeznaczona dla osób 
chorych, starszych, niepełnosprawnych, pozostających samotnie 
w domu. Senior wyposażony jest w telefon komórkowy z przyciskiem 
SOS oraz bransoletką z przyciskiem SOS powodującym, po naciśnię-
ciu, połączenie z centrum monitoringu w celu uzyskania odpowiedniej 
pomocy. 
Informacje w Ośrodku Pomocy Społecznej można uzyskać telefonicz-
nie pod numerami: 33 875 33 00; 33 870 89 65 (w godzinach od 7.00 
do 15.00);  531 094 775 (w godzinach od 7.00 do18.00).

Miejska Rada Seniorów informuje Miejska Rada Seniorów informuje Wrześniowa rocznica 
i uroczystości
1 września jak co roku na Rynku w Andrychowie odbyły się uroczystości upa-
miętniające rocznicę napaści faszystowskich Niemiec na Polskę i wybuchu dru-
giej wojny światowej.

file:///E:/NOWINY%20ANDRYCHOWSKIE%202/WRZESIEN%202017/MAREK/3/javascript:void(0)
http://gnacji.samoopieki
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Zatrzymana za akt wandalizmu
Jak informuje Komenda Powiatowa Policji 
w Wadowicach:
29 lipca na terenie miasta Andrychów ko-
bieta o nieustalonej tożsamości bez powo-
du uderzyła kamieniem w okno jednego 
z Urzędów. W wyniku zdarzenia doszło 
do uszkodzenia szyby powodując tym 
straty na kwotę 2000 zł. Kobieta oddaliła 
się z miejsca. Policjanci z Wydziału Krymi-
nalnego zabezpieczyli monitoring miejski, 
którego dobra jakość pozwoliła na ustale-
nie sprawcy. 17 sierpnia mieszkanka An-
drychowa została zatrzymana. Kobieta jest 
znana Policji, wcześniej była karana za inne 
przestępstwa. 21-latce postawiono zarzut 
z art. 288 KK, do czego się przyznała. Grozi 
jej kara pozbawienia wolności od 3 miesię-
cy do lat 5.

Znów niebezpiecznie na drogach
Tragiczny wypadek miał miejsce 21 sierp-
nia na ulicy Faustyny w Sułkowicach. Sa-
mochód dostawczy, który wywoził śmieci 
z jednej z posesji potrącił 8-latka. Mimo 
medycznej interwencji, chłopczyka nie 
udało się uratować. Obecnie zadaniem 
policji jest ustalenie dokładnych przyczyn 
tragedii. Z wstępnych ustaleń wynika, iż 
kierowca był trzeźwy. Tego samego dnia 
w rejonie zamku w Inwałdzie potrącono 
pieszego. Początkowe ustalenia wskazują, 
że kierująca iatem brava potrąciła 56-latkę 
na przejściu dla pieszych. Poszkodowaną 
przewieziono karetką do szpitala.  Dzień 
wcześniej, 20 sierpnia, w Andrychowie 
na ulicy Starowiejskiej samochód uderzył 
w słup. Choć słup runął na ziemię, nikomu 
nic się nie stało. Ostatni z wypadków miał 
miejsce 22 sierpnia o północy w Targani-
cach na ulicy Beskidzkiej. Kierowca jadący 
w stronę Andrychowa zasnął za kierowni-
cą, przejechał przez przeciwny pas i ude-
rzył w przydrożne drzewo. Nie odniósł on 
żadnych obrażeń, a nawet sam wydostał się 
z pojazdu zanim jeszcze na miejsce przyby-
ły służby. 

Zatrzymano sprawców pobicia
i kradzieży

Zgodnie z informacjami podanymi przez 
Wadowicką komendę policji, przestępcy są 
już w rękach policji.
Kilka dni temu na ul. Krakowskiej w Andry-
chowie pobity został mężczyzna. Oprawcy 
w wieku 35 i 50 lat zaatakowali go, po czym 
odebrali portfel z całą zawartością. Odjeż-
dżając z miejsca zdarzenia, portfel wyrzucili 
przez okno samochodu. Zatrzymali jednak 
jego zawartość.  Jak podaje Komeda Powia-
towa w Wadowicach: Policjanci z Wydziału 
Kryminalnego w Andrychowie w toku pro-
wadzonych czynności ustalili i zatrzymali 
sprawców (tj. mieszkańca powiatu oświę-
cimskiego i chrzanowskiego - mężczyźni 
są znani Policji). Funkcjonariusze dokonali 
przeszukania miejsca zamieszkania zatrzy-
manych, lecz dokumenty nie zostały odna-
lezione. Sprawcom postawiono już zarzuty 
z art. 278 KK i 158 KK, grozi im kara po-
zbawienia wolności do lat 5.

Nocna kolizja w Bulowicach
W nocy z 23/24 sierpnia o godzinie 22.10 
na ulicy Beskidzkiej w Bulowicach doszło 
do kolizji drogowej.

Oicer Prasowy policji w Oświęcimiu, asp. 
szt. Małgorzata Jurecka podaje: „Jak usta-
lili policjanci, mieszkaniec Andrychowa 
kierując samochodem marki Fiat najechał 
na tył samochodu marki Opel, którym kie-
rował mieszkaniec Sułkowic. Kierowca opla 
uderzył w tył samochodu marki Ford, któ-
rym kierował mieszkaniec Czańca. Następ-
nie ford uderzył w tył samochodu marki 
VW, którym kierowała mieszkanka Andry-
chowa. Sprawca został ukarany mandatem 
i punktami karnymi”.

Poszukiwany przez policję
Wadowicka policja poszukuje mężczyzny 
podejrzanego o przestępstwo o podłożu 

seksualnym.
Jak podaje Policja „Prawdopodobnym 
sprawcą jest mężczyzna w wieku 25-30 lat. 
Rysopis: wzrost ok. 170-175 cm, sylwetka 
średnia, cera śniada, z bliznami po przeby-
tym trądziku, włosy czarne krótkie, oczy 
brązowe, bez zarostu z wyraźnie wysu-
niętą dolną szczęką. Ubrany w podkoszu-
lek z krótkim rękawem koloru czarnego, 
spodnie ¾ koloru czarnego, plecak czarny 
na szelkach, w uszach miał słuchawki od 
telefonu. Prawdopodobnie miał też ciemny 
tatuaż na ręce – przedramieniu (lub w oko-
licach przedramienia).” 
Osoby, które mogą przekazać jakiekolwiek 
informacje o podejrzanym, proszone są 
o kontakt – KPP w Wadowicach 33 872 
9200 lub do najbliższej jednostki Policji - 
997. Zapewniana jest anonimowość. 

Nielegalna uprawa konopi indyjskich 
zlikwidowana
Funkcjonariusze Komisariatu Policji w An-
drychowie otrzymali informację o plantacji 
marihuany znajdującej się w Wieprzu.
Jak podaje Komenda Powiatowa Policji 
w Wadowicach: „Policjanci pojawili się 
w wytypowanym miejscu, gdzie w trakcie 
wykonywania czynności potwierdziły się 
ich ustalenia. Na jednej z polan w kom-
pleksie leśnym rosło około 30 krzewów ko-
nopi indyjskich w różnym stanie rozrostu 
– od 230 cm do 370 cm. Wszystkie rośliny 
zostały zabezpieczone. Na chwilę obecną 
zostało wszczęte dochodzenie z art. 63 
Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii, 
aktualnie trwają czynności zmierzające do 
ustalenia sprawcy. Grozi za to kara pozba-
wienia wolności do lat 3”.

KRONIKA POLICYJNA
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KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK

MIEJSKI DOM KULTURY 
W ANDRYCHOWIE

Tel. 33 875 31 05, 512 442 918, 
530 474 008

mdk@kultura.andrychow.eu

8.09 (piątek) godz. 18.00
OTWARCIE WYSTAWY MALARSTWA 
ZBIGNIEWA „CORTEZA” ZAJĄCA
Ekspozycja potrwa do 4 października 2017 r.

22.09 (piątek) godz. 18.00 – 20.30
KUBAŃSKI PIĄTEK W MDK!
Zapraszamy wszystkich – dzieci i doro-
słych – na warsztaty taneczne latino, czyli 
Kubański Piątek! Gwarantowane 2,5 go-
dziny świetnej zabawy w gorących rytmach 
Salsa, Reggaeton, Stretching oraz Zumba. 
Instruktorzy: Joanna Sieja, Grupa Salsa, 
Zumba Czaniec. Wstęp: 20 zł – dorośli, 5 zł – 
dzieci do lat 13 (pod opieką dorosłych). Orga-
nizatorzy: Agencja Artystyczna J. Sieja oraz 
Miejski Dom Kultury w Andrychowie.

24.09 (niedziela) godz. 12.00 | taras 
Pałacu Bobrowskich
W CENTRUM WYDARZEŃ – NOWY SE-
ZON CZAS ZACZĄĆ!
Szczegóły na stronie 27. 

5.10 (czwartek) godz. 16.00
Inauguracja zajęć Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Andrychowie

14.10 (sobota) godz. 17.00
SPEKTAKL „DWIE POŁÓWKI POMA-
RAŃCZY” – autor: Iga Kownacka; re-
żyseria: Maria Ciunelis

Do jedynego hotelu w mieście, traia świe-
ża wdowa – Karolina, wezwana by ziden-
tyikować zmarłego męża – Adama, który 
wcześniej zginął w tajemniczych okolicz-
nościach...
Uwaga: Spektakl przeznaczony wyłącznie 
dla widzów dorosłych, którym gwarantujemy 
dwie godziny śmiechu i dobrej zabawy.

OBSADA (wymiennie):
Jarosław Boberek
Aneta Zając / Urszula Dębska / Julia Kamiń-
ska / Aleksandra Szwed / Marta Chodorowska,
Cynthia Kaszyńska / Maria Ciunelis,
Ewa Złotowska / Grażyna Zielińska,
Cynthia Kuźniak

Ceny biletów: 75 zł (sala widowiskowa, rząd 
1 – 8), 70 zł (sala widowiskowa, rząd 9 – 18, 
balkon). Sprzedaż biletów: MDK w Andry-
chowie, ul. Szewska 7, tel.: 33 875 31 05, 512 
442 918, 530 474 008. Bilety grupowe: 570 
666 140. Bilety online: www.kultura.andry-
chow.eu, www.kupbilecik.pl

Rynek Sztuki
Tel. 698 624 826

ryneksztuki@kultura.andrychow.eu

3.10 (wtorek) godz. 11.00 – 15.00
3 lata Rynku Sztuki!
Zapraszamy na tort i degustacje produk-
tów ,,Tradycyjnej Chaty’’. W tym dniu na 
wszystkie zakupy rabat 5%. Dodatkowe 
atrakcje dla dzieci – malowanie buziek i ko-
lorowe balony!

Wiejski Dom Kultury w Inwałdzie
Tel. 33 432 26 12

inwald@kultura.andrychow.eu

11.09 (poniedziałek) godz. 10.00
Wspomnienia z wakacji
Akcja plastyczno-techniczna dla dzieci 
w wieku 7 – 11 lat.

18.09 (poniedziałek) godz. 17.00
Misja: Emisja
Warsztaty emisji głosu dla dzieci i młodzie-
ży – laureatów konkursów recytatorskich 
i teatralnych, uczestników kół zaintereso-
wań w placówkach wiejskich CKiW w An-
drychowie. Warsztaty zakończą się nagra-
niem audycji w „Radiu AM Andrychów” 
(29 września) z okazji Ogólnopolskiego 
Dnia Głośnego Czytania.

22.09 (piątek) godz. 10.00
Tańczę, śpiewam czy maluję? Szuka-
my swoich pasji...
Akcja dla dzieci i młodzieży mająca na celu 
rozpropagowanie proponowanych w no-
wym roku kulturalnym 2017/2018 stałych 
form pracy w WDK w Inwałdzie.

27.09 (środa) godz. 12.00
Andrychowskie Historie i Historyjki
Warsztaty edukacyjno-artystyczne dla 
dzieci z okazji jubileuszu 250-lecia lokacji 
Andrychowa. W programie m.in.: czytanie 
legend związanych z ziemią andrychow-
ską, ciekawostki z życia miasta, akcja pla-
styczna, krótki układ taneczny do piosenki 
„Polka andrychowska” oraz quiz wiedzy 
o Andrychowie.

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

sulkowice@kultura.andrychow.eu

28.08 – 29.09 w godz. otwarcia pla-
cówki
Kandydatka: Okładka
Wystawa prac uczestników IX Między-
bibliotecznego Konkursu Plastycznego 
„Książka moich marzeń – zaprojektuj 
okładkę”, zorganizowanego przez ZSS 
w Targanicach.

11.09 (poniedziałek) w godz. otwarcia 
placówki
Dom Kultury z Pomysłem
Akcja promująca zajęcia stałe proponowa-
ne w WDK w Sułkowicach-Łęgu w roku 
kulturalnym 2017/2018.

12 – 29.09 w godz. otwarcia placówki
Migawki z wakacji
Wystawa fotograii wykonanych podczas 
wycieczek zorganizowanych przez placówki 
CKiW w Andrychowie w ramach wakacyjnej 
Akcji Lato „Wycieczka i śmiechu beczka”. Informacje kulturalne 

na antenie 
Radia Andrychów!

mailto:targanice@kultura.andrychow.eu
mailto:zagornik@kultura.andrychow.eu
mailto:bolecina@kultura.andrychow.eu
http://www.kultura.andrychow.eu/
mailto:mdk@kultura.andrychow.eu
mailto:ryneksztuki@kultura.andrychow.eu
mailto:inwald@kultura.andrychow.eu
mailto:sulkowice@kultura.andrychow.eu


30 Nowiny Andrychowskie

TENORS BEL’CANTO
Koncert ten był idealną propozycją dla miłośników klasyki opero-
wej, do jakiej przyzwyczaili słuchaczy artyści tacy jak Pavarotti czy 
Domingo. W Parku Miejskim rozbrzmiały największe hity muzyki 
klasycznej i ilmowej w specjalnych aranżacjach. Liczna publicz-
ność dała się oczarować tenorom. Każdy z utworów nagradzany 
był gromkimi brawami. Zarówno przed jak i po ich występie, na 
scenie gościł zespół Misiniec&Szewczyk. Górale z Orawy i Podhala 
przedstawili niezwykle klimatyczną muzykę folkową z połącze-
niem jazzu i ambientu.

GRZEGORZ TURNAU
W sobotę 5 sierpnia w ramach „Kameralnych Koncertów Jubileuszo-
wych” w Parku Miejskim zagrał Grzegorz Turnau (śpiew, fortepian) przy 
muzycznym wsparciu Jacka Królika (gitara). Licznie zgromadzona pu-
bliczność miała okazję wysłuchania najbardziej znanych utworów Grze-
gorza Turnaua, ale także jego interpretacji światowych przebojów (m.in. 
utworu „Sounds Of Silence” zespołu Simon & Garfunkel). Publiczność nie 
tylko słuchała, ale aktywnie włączała się też w chóralne śpiewy.

HANNA BANASZAK
W Parku Miejskim w ramach „Kameralnych Koncertów Jubile-
uszowych” wystąpiła Hanna Banaszak wraz z zespołem.
Licznie zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchać świetnie 
zaaranżowanych piosenek. Hanna Banaszak potwierdziła swoją 
klasę, dała znakomity koncert. Przed i po koncercie Hanny Bana-
szak wystąpiły siostry Liwia oraz Julia Muraszko, tworzące duet 
DOU LINEA. 

ALICJA MAJEWSKA I WŁODZIMIERZ KORCZ
19 sierpnia Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz swój recital za-
prezentowali wewnątrz pałacu Bobrowskich. Choć pogoda nie roz-
pieszczała, publiczność była liczna. Na tyle, że duża jej część nie 
znalazła miejsca wewnątrz budynku i koncertu słuchała zza okien. 
Koncert rozpoczął występ sióstr Liwii i Julii Muraszko znanych 
jako duet DUO LINEA. Zaprezentowały one kilka klasycznych 
utworów, które w połączeniu z wystrojem budynku i wszechobec-
nymi świecami stworzyły niepowtarzalny klimat. 

Kameralne Koncerty Jubileuszowe za nami Kochaj mnie! Tak zwyczajnie
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Pan Jan nie mógł nawet przypuszczać, że po latach jego kolekcja 
trai do naszej redakcji, sprawiając nam niemałą uciechę i przyczy-
nek do pomysłu na świętowanie 250 -  lecia lokacji miasta.   
Pierwszy artykuł zatytułowany „Aktualności łącznościowców” da-
towany jest na 19 X 1966 roku. A potem na pożółkłych stronach 
pojawiają się i inne, raz krótsze, raz dłuższe, czasem opatrzone 
czarno – białymi rozmytymi fotograiami. 
Kolekcja obejmuje artykuły ukazujące się  w latach 1966 – 1968 
w „Gazecie Krakowskiej”, „Dzienniku Polskim” i „Tempie”. Ponie-
waż, szczególnie w „GK”, każdego tygodnia Andrychów był boha-
terem kilku materiałów, wycinków uzbierało się naprawdę sporo.
Nas najbardziej zaciekawił rok 1967. Z wiadomych powodów. Wte-
dy to Andrychów obchodził 200 lat istnienia. Studiowanie notatki 
za notatką, artykułu za artykułem, pozwoliło nam zobaczyć mia-
sto jakim było wtedy, porównać z tym obecnym i zadziwić się nie-
bywałą skalą zmian, jaka dokonała się na przestrzeni tego półwie-
cza. Trudno nie ulec wrażeniu, że jedynymi elementami spójnymi 
pozostało miejsce na mapie i nazwa miasta.
Przede wszystkim posługiwano się wtedy innym językiem. Wiele 
pojęć już w nim nie funkcjonuje, bo zmienił się ustrój polityczny 
i zmieniło się społeczeństwo. By treść prezentowanych artykułów 
była zrozumiała także czytelnikowi młodszego pokolenia, należą 
mu się podstawowe wyjaśnienia. 
W prasie z komunistycznych czasów szczególną uwagę zwraca 
„stabilność tematyczna”. Jako że wtedy w naszym kraju  prze-
wodnią siłą narodu była Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, 
cała prasowa karuzela kręci się wokół niej. Wszystko, co działo się 
w Andrychowie, działo się pod jej dyktando i dla jej chwały. Ist-
niał miejski i zakładowe komitety partyjne. Gazety z atencją  rela-
cjonowały posiedzenia egzekutyw, ustalenia plenum. Przytaczanie 
nazwisk i wypowiedzi I sekretarzy, nigdy dyrektorów zakładów, 
zaświadcza o randze tych pierwszych. Jako że gospodarka miała 
charakter planowy, dziennikarze budowali napięcie zastanawiając 
się raz po raz, czy plan produkcji np. silników czy tokarek uda się 
wykonać? A może uda się przekroczyć? Jeśli przekroczyć… to o ile? 
Tym żyła prasa. Czy miasto i ludzie też? Wobec dominacji jednej 
linii propagandowej, trudno przypuszczać, że mogło być inaczej.
Z lektury archiwalnych numerów wynika, że porażka nie wcho-
dziła w grę. Nigdy nie zdarzyło się, by plan nie został wykonany, 
a terminy zawalone.  
Oprócz PZPR i jej sekretarzy, prasa miała jeszcze jednego bohatera. 
Był nim (cyt.) prosty robociarz. 
Gazety prezentowały ich sylwetki przeciwstawiając szumowinom. 
Prosty robociarz był wzorem do naśladowania. Nie pracował dla 

siebie i dla zarobku, ale dla partii lub dla 
ojczyzny. Toteż podejmował zobowiązania, 
że wyrobi ileś tam procent normy więcej. 
Od poniedziałku do soboty robociarz nie 
pracował, ale stale z kimś współzawod-
niczył, a w niedzielę podejmował czyn 
społeczny. – Do boju! – zachęcały wtedy 
gazety. A potem pisały ile drogi udało się 
zbudować, ile klombów założyć. Niedziel-
ne czyny partyjne były tak powszechne, jak niedzielne msze święte. 
Gazety – jak rasowy buchalter – podliczały ilość wydanych legi-
tymacji partyjnych. „500 legitymacja PZPR” – głosił tytuł wybity 
czerwoną czcionką. A my dodajmy, że opisywana uroczystość  mia-
ła miejsce w WSW, a używany zaledwie kilka razy do roku kolor 
czerwony zaświadczał o wadze wydarzenia.  
Andrychów, jaki znajdujemy w brulionie pana Jana Brylskiego, to 
przede wszystkim wielki, rozwijający się ośrodek przemysłowy. 
W co którymś artykule przypomina się, że jego wyjątkowość pole-
gała na tym, iż liczył więcej miejsc pracy niż mieszkańców.  Obok 
tematów związanych z fabrykami, pojawiają się i te dotyczące kul-
tury, sportu, życia codziennego. Właściwie, żadnego z tematów nie 
można potraktować oddzielnie. Bo nic tu nie działo się samoistnie. 
Wszystko było pochodną owego „przemysłowego ziarna”. Z my-
ślą o kadrach zakładano szkoły. W trosce o robotników budowano 
bloki. Kulturę i sport irmowały zakłady przemysłowe.  
Andrychów samorządny. Andrychów turystyczny. Andrychów bo-
gaty ludzką przedsiębiorczością oraz inicjatywą – to Andrychów 
XXI wieku.
A my, wykorzystując kolekcję pana Brylskiego, postanowiliśmy 
Państwu przypomnieć ten sprzed pół wieku. 
Skoro uznajemy wrzesień 2017 r. za początek Jubileuszu 250-lecia 
nadania praw miejskich,  przez cały rok, począwszy od przyszłe-
go miesiąca, będziemy prezentować porcję materiałów prasowych 
opisujących życie miasta.  
Zacznijmy od tych jubileuszowych. Przecież „Gazeta Krakowska” 
nie mogła zbyć milczeniem faktu, że od dwustu lat Andrychów jest 
miastem.  

Jadwiga Janus
Sięgnijmy zatem do wydań z października 1967 roku…

Salut na 200-lecie!
Jan Brylski urodził się w 1934 roku. Był mistrzem zmianowym na 
stolarni w WSW. Pan Jan miał niecodzienne hobby. Wycinał z dzien-
ników artykuły prasowe, które dotyczyły Andrychowa i wklejał je do 
zeszytu formatu A4. Wielu z nas robiło kiedyś to samo, ale bohate-
rami były ulubione gwiazdy ekranu lub estrady. A on wymyślił sobie, 
że będzie to jego miasto.
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Rudolf Stanisław Fryś urodził się 28 kwietnia 1889 r. w galicyjskim 
wówczas Andrychowie. Jego rodzicami byli Piotr Fryś i Agnieszka 
z Gieruszczaków. Piotr Fryś (1833-1901) był radnym miejskim, 
szanowanym członkiem cechu kuśnierzy, a później piekarzy. 
Rudolf miał trzech starszych braci (wśród nich Wilhelma, później-
szego pułkownika W.P.) i cztery siostry. Uczęszczał do gimnazjum 
w Wadowicach i tam w roku 1909 zdał maturę. W gimnazjum na-
leżał do tajnej organizacji niepodległościowej, o czym wspomina 
Władysław Hajewski1. 
Po maturze Rudolf wyjechał do 
Wiednia, aby tam wstąpić do 
oicerskiej szkoły piechoty, a na-
stępnie, po jej ukończeniu w roku 
1910, rozpocząć studia na Wy-
dziale Architektury Politechniki 
Wiedeńskiej. Studia, które Ru-
dolf łączył z nauką malarstwa, 
przerwał mu wybuch Wielkiej 
Wojny w lipcu 1914 r. Został 
wówczas wcielony do armii au-
striackiej, dosłużył się stopnia 
porucznika i został wielokrot-
nie odznaczony, między innymi 
Wojskowym Krzyżem Zasługi 
„z dekoracyą wojenną i miecza-
mi” i Orderem Żelaznej Korony. 
Pod sam koniec wojny, już 10 li-
stopada 1918 r., Rudolf zgłosił 
się do Wojska Polskiego, gdzie 
natychmiast awansowano go na 
kapitana2 i przydzielono do Ba-
talionu Zapasowego  Saperów 
w Krakowie. Od 31 stycznia 1919 
r. był szefem saperów w Dowódz-
twie Okręgu Generalnego Łódź. 
W następnym roku awansował 
na majora ze starszeństwem od 1 
czerwca 1919 r. Podczas kampa-
nii 1920 r. dowodził grupą forty-
ikacyjną w Brześciu.
W Łodzi poznał Marię Kłokocką, 
która ślub z nim uzależniła od 
zmiany nazwiska – Fryś wydawa-
ło się jej zbyt pospolite. Serce nie 
sługa, więc Rudolf zmienił nazwi-
sko na lepiej brzmiące Fryszow-

ski. Siostra Marii Fryszowskiej 
Zoia była żoną Francuza o na-
zwisku Latoure, dyrektora jednej 
ze śląskich kopalń. Krótko przed 
wybuchem II Wojny państwo 
Latoure wyjechali do Francji, co 
miało pewien wpływ na losy ro-
dziny Fryszowskich.
Rys. nr 3
Rudolf i Maria Fryszowscy mie-
li jednego syna Ryszarda, który 
urodził się 16 kwietnia 1924 r. 
W roku 1921 i później, w latach 
1926/27 R. Fryszowski kierował 
referatem w Departamencie In-
żynierii i Saperów Ministerstwa 
Spraw Wojskowych. W roku 1922 wykładał na kursach dla oi-
cerów – saperów, a w roku 1927 przeniesiono go do Dowództwa 
Okręgu Warownego w Gdyni. Tam w 1931 r. został Szefem Forty-
ikacji Wybrzeża Morskiego. 
31 sierpnia 1935 r. major Rudolf Fryszowski, mając zaledwie 46 
lat, został przeniesiony do rezerwy. Prawdopodobnie miało to 
związek z jego niechęcią do stosunków, jakie zapanowały w Polsce 
po zamachu majowym 1926 r. W cywilu założył irmę, która pro-
jektowała i wykonywała schrony przeciwgazowe. 
Obok działalności zawodowej zajął się także malarstwem, w latach 
1922 – 1937 wystawiał swe obrazy w warszawskiej „Zachęcie” i tam 
otrzymał w roku 1929 zaszczytne wyróżnienie za obraz olejny 
„Okręty wojenne”. Od roku 1931 był członkiem rzeczywistym To-
warzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, a w styczniu 1933 r. został wi-
ceprezesem świeżo powstałego Związku Artystów Plastyków Nad-
morskich w Gdyni. W zbiorach Muzeum Miasta Gdyni jest obraz 
R. Fryszowskiego 
z r. 1924 zatytu-
łowany „Widok 
Gdyni”, przedsta-
wiający tę miej-
scowość w okresie 
pionierskim, gdy 
przekształcała się 
z wioski rybackiej 
w portowe miasto.
6 sierpnia 1939 r.  
wezwano Rudolfa 
Fryszowskiego na 
dziewięciotygo-

Major Rudolf Fryszowski
Andrychowianin, obrońca Kępy Oksywskiej

Kolejna rocznica tragicznego września 1939 r. jest dobrą okazją aby przybliżyć naszym Czytelnikom sylwetkę Rudolfa 
Fryszowskiego, żołnierza i artysty, kombatanta obu wojen światowych.

Zdjęcie Rudolfa Frysia na ta-
bleau maturzystów z r. 1909, 
które przechowywane jest 
w Wadowickim Liceum

Rudolf Fryszowski w mundu-
rze galowym majora W.P.

R. Fryszowski: Portret żony Marii

R. Fryszowski: Widok Gdyni (1924 r., w zbio-
rach Muzeum Miasta Gdyni)

Położenie olagów w których przebywał R. Fryszowski

Koperta z listu, jaki M. Fryszowska otrzymała z Oberkomando 
der Wehrmacht.

R. Fryszowski: Sala nr 2 (1943 r., w zbiorach Muzeum W.P.)

R. Fryszowski: Kwiaty przed barakiem (1944, w zbiorach Muzeum W.P.)
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jego upadku został osadzony jako więzień nr 222469 w Stalagu XB 
w Sandbostel, niedaleko od Bremy. Gdy wojna się skończyła nie 
wrócił do Polski, lecz wyjechał do swej ciotki do Francji. Tam ożenił 
się z Elizabeth de Roujoux, z którą miał troje dzieci. Zmarł w roku 
1975.
Po wojnie Rudolf Fryszowski zamieszkał w Gdańsku-Wrzeszczu, 
gdzie prowadził irmę budowlaną, a także doskonalił swój warsz-
tat artystyczny, ucząc się w latach 1947-1949 graiki u prof. Stani-
sława Rolicza. Był członkiem nadzwyczajnym Okręgu Gdańskiego 
ZPAP.
Odwiedzał swych krewnych w Andrychowie i tu namalował jeden 

Fragment tuby, w której R. Fryszowski posyłał obrazy do Andrychowa

Awers i rewers jednej z pocztówek, na której R. Fryszowski prosił 
o potrzebną  ilość odbitek

Andrzej Fryś

głościowej Powiatu Wadowickiego Nakładem Związku Legio
nistów Polskich w Wadowicach, Wadowice 1937

 Do Wojska Polskiego chętnie wówczas 
przyjmowano wykształconych oicerów z wszystkich armii 
zaborczych. Pisze o tym J. Widacki: O pamięci historycznej
Miesięcznik „Kraków” nr 2-3/2007

Olag (niem.:  “Oizierslager für kriegsge
fangene Oiziere”)  była to  nazwa obozu, w którym byli prze
trzymywani jeńcy – oicerowie. Olagów było około 130. Sze
regowcy i podoicerowie przetrzymywani byli w Stalagach. 

Hasło ze Słownika artystów polskich i w Polsce działających 

PAN 1975

R. Fryszowski: Pejzaż andrychowski (ok. 1948 r., w zbiorach ro-
dzinnych)

Andrychów, czerwiec 1952 r.; stoją od lewej Zoia Zygmuntowicz, 
Władysława z Frysiów Zygmuntowiczowa, Rudolf Fryszowski, 
Waleria z Frysiów Zielińska, Stanisław Zygmuntowicz

Grób Rudolfa Fryszowskiego

O wizycie Anny Świrszczyńskiej 
w Andrychowie 
(ponad 40 lat temu)

Z księgi Pamiątkowej Biblioteki WSW w Andrychowie
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Początki osady, z którą badacze utożsamiają 
dzisiejszy Andrychów, sięgają przełomu XIII 
i XIV w. Wtedy to według tradycji przybysze 
z Moraw mieli założyć wieś u podnóża Beskidu 
Małego, na południe od istniejącego już wów-
czas Wieprza. Pierwsze informacje na temat 
osady pojawiają się jednak począwszy od 1344 
r. Andrychów (czy też raczej Henrichow), był 
wówczas niewielką wsią położoną w księstwie 
oświęcimskim, liczącą zaledwie 105 mieszkań-
ców. Blisko 20 lat później, w 1366 r. pojawia 
się na kartach historii nazwisko pierwszego 
właściciela osady, którym był niejaki rycerz 
Czadro, zwany też Czamborem.
Pierwsze dekady istnienia Andrychowa to nie-
zwykle burzliwy czas w dziejach miejscowości. 
W XV w. osada znajdowała się w rękach ro-
dziny Szaszowskich (później Gierałtowskich). 
Położona była na pograniczu małopolsko-ślą-
skim (przypomnijmy, że od 1327 r. księstwo 
oświęcimskie było lennem czeskim), które 

stanowiło teren działań prowadzonych przez 
miejscowych książąt, ale także band rozbójni-
ków. Z tego względu cały obszar, a tym samym 
i Andrychów, cierpiał na okresowe wyludnie-
nia. Nie wiadomo także, jak wyglądały począt-
ki miejscowego kościoła – choć związana jest 
z nim pierwsza wzmianka na temat osady, 
ponad 100 lat później Jan Długosz podaje, że 
Gendrychow (tak wówczas nazywała się wieś) 
podlegał paraii w sąsiednim Wieprzu. Wyku-
pienie w roku 1457 i 1494 przez Kazimierza 
Jagiellończyka księstw oświęcimskiego i za-
torskiego (wyodrębnionego w 1445 r.) umożli-
wiło unormowanie sytuacji politycznej na tym 
terenie. Choć na włączenie nowych nabytków 
terytorialnych do Polski trzeba było poczekać 
do 1564 r., znalezienie się Andrychowszczyzny 
pod protekcją polskich królów przyczyniło się 
do stabilizacji i rozwoju, zwłaszcza demogra-
icznego.

Andrychów. Powtórka z historii
Część I

Od marca do czerwca ubiegłego roku, w czterech kolejnych numerach „Nowin”, zamieściliśmy artykuły, przybliżające 
czytelnikom historię naszego miasta, zaczynając od połowy XIV wieku. Teraz, bezpośrednio przed jubileuszem dwu-
stupięćdziesięciolecia postanowiliśmy w sposób najbardziej syntetyczny wrócić do tej tematyki. 

Portret Franciszka Szwarcenberga-Czernego, ufundowany 
w 1783 r. przez hrabiego Józefa Ankwicza, ze zbiorów paraii Na-
rodzenia NMP w Inwałdzie, fot. D. Rusin.

Fragment mapy Ducatus  Oswienczimensis et  Zatoriensis  descripto z 1563 r. z  zaznaczeniem Andrychowa (Iedzrzi-
chowa), Stanisław Porębski, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.

XVI w. to czas intensywnej ko-
lonizacji ziemi andrychowskiej, 
w której oprócz Polaków prym 
wiedli przede wszystkim przy-
bysze pochodzenia wołoskiego, 
morawskiego, w mniejszym 
stopniu niemieckiego. Bardzo 
szybko ulegali oni polonizacji, 
na co wpływ miało też niewąt-
pliwie wprowadzenie języka 
polskiego jako urzędowego. 
Przybysze zakładali wokół An-
drychowa nowe osady – obok 
istniejącego już wówczas In-
wałdu i Roczyn powstały Suł-
kowice, Rzyki, Zagórnik, a tak-
że prawdopodobnie Targanice, 
Brzezinka i Bolęcina (pierwsze 
pisemne wzmianki pochodzą 
z XVII w.). Mimo ciągłego roz-
woju sam Andrychów pozo-
stawał niewielką osadą, liczącą 
w 1581 r. 6 łanów kmiecych 
(ok. 145 ha), nie był też poło-
żony przy głównych traktach 
województwa krakowskiego.
Wieś znajdowała się wówczas 
w rękach rodziny Schillingów. 
Byli to krakowscy mieszcza-
nie, wywodzący się z Weissen-
burga w Alzacji. Oddawali oni 
swoje włości w dzierżawę, i tak 
w 1564 r. dzierżawcą Andry-
chowa i Sułkowic był nieznany 
z imienia pan Gierałtowski, zaś 
w roku 1581 starosta szydłow-
ski, Jakub Secygniowski. Część 
rodziny Schillingów, która po-
siadała andrychowski majątek 
należała do wyznawców kalwi-
nizmu. Choć ten odłam prote-
stantyzmu znalazł prawdopo-
dobnie swoich zwolenników 
także na ziemi andrychowskiej, 
nie zachowały się żadne źródła 
dowodzące istnienia we wsi 
zboru kalwińskiego. Faktem 

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

WRZESIEŃ 2017
04.09.2017 r. (poniedziałek)       8:30 – 12:30
06.09.2017 r. (środa)         8:00 – 12:30
25.09.2017 r. (poniedziałek)         8:30 – 12:30
27.09.2017 r. (środa)       14:30 – 19:00

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

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Andrychowie informuje, że od 1 października 
2017 r. ulega likwidacji kasa w siedzibie spółki przy ul. Batorego 68.

W związku z tym nie będzie już możliwości wpłat gotówkowych (w tym za wodę i ścieki) 
w ZWiK.

Jednocześnie od dnia 1 września 2017 r. prowizja od wpłaty za w/w usługi w banku PKO BP 
S.A. wynosi 0,05 % wpłacanej kwoty, nie mniej niż 1,50 zł.

KOMUNIKAT

Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu 
śmierci zasłużonego dla Gminy Andrychów

Pana Józefa Charzewskiego 

rodzinie zmarłego składają 
Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak, 

Przewodniczący RM – Roman Babski 
oraz radni Rady Miejskiej w Andrychowie

Piszę w sprawie kortów mieszczących się na terenie stadionu „Be-
skid” w Andrychowie. Kiedyś były to korty TKKF w Andrychowie. 
Funkcjonowały wtedy doskonale. Posiadały świetne zaplecze, szatnie, 
magazynek na sprzęt i prysznice. W tej chwili jest tylko magazynek 
ze sprzętem. Prysznice i szatnie są zdewastowane. Najgorsze jest to, 
że dostęp do kortów jest utrudniony. Przychodzę np. o godzinie 7:00, 
8:00, 9:00 (lipiec, sierpień) i nie ma nikogo, ja nie mam klucza do ma-
gazynu i nie mogę pograć. 
Byłam na Helu (23 czerwiec -7 lipiec) i mieszkałam niedaleko kortów 
BARAKUDA. Bardzo łatwo można było z nich skorzystać. Była tam 
duża reklama – wiedziałam kto jest właścicielem, były godziny otwar-
cia kortów 7-21 no i cały dzień był do dyspozycji instruktor – właściciel 
kortów „Barakuda”, bardzo sympatyczny, starszy już świetnie grający 
tenisista z Gdyni.
Zamówiłam sobie oczywiście lekcje, bo grałam kiedyś bardzo dobrze, 
startowałam w II Turnieju Grand-Prix Tenisa Ziemnego w kategorii 
kobiet w Kębcach – rok 1989.
Zajęłam IV miejsce. Teraz gram słabo i przynajmniej chciałabym osią-

gnąć wcześniejszy poziom. Mam 56 lat i ten wiek jest cały czas dobry 
do uprawiania tenisa. Nigdy nie pozbyłam się rakiety „Fisher”, która 
teraz się marnuje. 
Tak jak na Helu chciałabym korzystać z kortów przepięknie położo-
nych na stadionie Beskid w Andrychowie. 
Kiedy wreszcie będzie tam tak jak np. na Helu (miejscowość dużo 
mniejsza od Andrychowa)? W tej chwili wiem, że nasze korty są w rę-
kach prywatnych.
Dlaczego nikt z Rady Miejskiej nie zainteresuje się kortami, przecież 
to taka piękna gra ten tenis. Dużo ludzi w Andrychowie, dzieci, mło-
dzieży mogłoby nauczyć się gry w tenisa i pokochać ten sport. Byłyby 
zdrowsze, grzeczniejsze, kulturalne itp, itd. W tej chwili, jak obserwu-
ję, popołudniami najczęściej gra tylko marna garstka ludzi. 
Nasze korty są tak pięknie położone. Są drzewa, jest cień, jest wysoka 
ściana do treningu, widok wspaniały na stadion, basen i góry, więc wa-
runki tego miejsca są doskonałe. Marzę, by grać tak jak dawniej pod 
Pańską Górą. Czy to naprawdę jest niemożliwe?

Dorota Jędryka

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

Konkurs organizowany przez Hotel & SPA Kocierz. 

Litery w zaznaczonej kolumnie (uzupełnione literami z pól ze strzałką) utworzą tytuł piosenki, a w zaznaczonych kratkach czytane ko-
lejno rzędami jej wykonawcę. Wśród osób, które prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nadeślą lub przyniosą do redakcji NA w terminie 
do 25 września 2017 r., dla jednej osoby zostanie wyłoniona nagroda - roczna prenumerata „Nowin Andrychowskich” oraz komplet 
pościeli ufundowany przez irmę ANDROPOL. Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: „Od nocy do nocy” - Halina Kunicka. 
Nagrodę otrzymuje: Arleta Konieczny z Andrychowa.

Rozwiąż krzyżówkę! 
Masz szansę 

na roczną prenumeratę 
Nowin Andrychowskich

oraz komplet pościeli 
od irmy ANDROPOL!

POZIOMO: 1 ) warzywo na wojskową zupę, 4 ) niewysoki obszar, 8 ) 
ma je niewinny, 9 ) pies na ringu, 19) pęk piór na głowie, 11 ) indyjski 
bogacz, 12 ) przeziębienia to np. katar, 15 ) starogrecka skorupka do 
notatek, 19 ) narzędzie do korowania drzew, 20 ) zakazany, podobno 
najsmaczniejszy, 22 ) dziewczyna jak boginka, 23 ) dardanelskie zwie-
rzę, 24 ) baranie futerko, 25 ) sucha w czasie suszy, 28 ) wykucie na nią 
to prawie pewne, zdanie egzaminu, 32 ) chwytanie, branie, 34 ) erudy-
tą nie będzie, 35 ) łączą muchomora z biedronką, 36 ) tłusta polewa, 
37) dawniej elekcja, 38 ) komisariat w zaborze rosyjskim, 39 ) król przy 
Okrągły Stole.

PIONOWO: 2 ) drzewo liściaste, 3 ) zbójnik wśród piw, 4 ) może być 
w gębie, czyli coś bardzo smacznego, 5 ) nagły w akcji, 6 ) krótka infor-
macja prasowa, 7 ) do zadawania koniowi, 13 ) wczesne warzywo, 14 ) 
ktoś zaniedbany,brudny,obdarty, 16 ) zapis z przebiegu obrad, 17 ) pan 
ze stolicy na Półwyspie Apenińskim, 18 ) jego mistrzem był Franek 
Kimono, 21 ) podobno jest na wszystko, 26 ) ptaszek na słoninie, 27 ) 
szczególny nieboszczyk, 29 ) jeśli motyli to gąsienice, 30 ) krótszy kij 
cepa, 31 ) stróż z zaświatów, 33 ) adoruje po klapsie.

OPRACOWAŁ "IMIR"
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Wyższy poziom kompetencji kluczowych oraz indywidualizacja podejścia do uczniów
 „Akcja edukacyjna dla Ciebie”

Wyższy poziom kompetencji kluczowych oraz indywidualizacja podejścia do uczniów
 „Akcja edukacyjna”

O tytuł najpiękniejszej Polki
Większość małych dziewczynek marzy o zostaniu księżniczką, wróżką bądź modelką. Dwie pierwsze aspiracje są z reguły nieosiągalne 
– natomiast można spróbować swoich możliwości w świecie mody i konkursów piękności. Z tej szansy skorzystała Katarzyna Żydek, 
mieszkanka Rzyk, która w maju br. zdobyła koronę Miss Beskidów. Kasia obecnie jest inalistką Miss Polski 2017 i będzie walczyła o tytuł 
najpiękniejszej Polki.Celem projektu, który będzie realizowany od 01.09.2017 r. do 31.07.2019 r. 

jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw 
niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności 
do uczniów o szczególnych potrzebach.
W projekcie udział wezmą uczniowie klas VII, VIII oraz oddziałów gimnazjal-
nych w Szkołach Podstawowych w Sułkowicach – Łęgu, w Rzykach i w Targa-
nicach.
Zadania ujęte w projekcie obejmują:
I. Wyposażenie pracowni w gimnazjum w Sułkowicach - Łęgu, Rzykach i Tar-
ganicach w pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych.
II. Rozwijanie kompetencji uczniów gimnazjum w Sułkowicach – Łęgu:
1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki „I Ty możesz zostać Pitagorasem”.
2. Zajęcia rozwijające z matematyki „I Ty możesz zostać Pitagorasem”.
3. EUREKA – szkolne koło doświadczeń.
4. Interdyscyplinarne zajęcia rozwijające z przedmiotów przyrodniczych 
„Smacznie, zdrowo, naukowo”.
III. Rozwijanie kompetencji uczniów gimnazjum w Rzykach:
1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki „Nie taka matematyka straszna”.
2. Zajęcia rozwijające „Młodzi tropiciele - odkrywamy przyrodę wszystkimi 
zmysłami”.

3. Zajęcia rozwijające „Zostań współczesnym Prometeuszem – odkryj tajem-
nice przyrody”.
4. Zajęcia rozwijające „Kółko biologiczne”.
IV. Rozwijanie kompetencji uczniów gimnazjum w Targanicach:
1. Zajęcia rozwijające „Biolchem”.
2. Zajęcia wyrównawcze z matematyki.
Oferta w ramach projektu jest bezpłatna.
Na każdy rok szkolny określony jest odrębny limit miejsc. Kryteria dostępu 
będą określone w regulaminie rekrutacji dostępnym w każdej ze szkół.
Całkowita wartość Projektu wynosi 530.765,00 PLN 
Współinansowanie UE: 451.150,25 PLN 
Współinansowanie krajowe z budżetu państwa: 53.076,50 PLN
Podczas realizacji projektu, 176 uczniów zostanie objętych wsparciem w zakre-
sie rozwijania kompetencji kluczowych z zakresu matematyki i przedmiotów 
przyrodniczych, a 156 uczniów weźmie udział w  wycieczkach edukacyjnych. 
Zajęcia będą prowadzone w ciekawy sposób, z wykorzystaniem atrakcyjnych 
pomocy dydaktycznych.

Projekt współinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

Celem projektu, który będzie realizowany od 01.09.2017 r. do 31.07.2019 r. 
jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw 
niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności 
do uczniów o szczególnych potrzebach.
W projekcie udział wezmą uczniowie klas I-VI Szkoły Podstawowej nr 2 w An-
drychowie, Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie oraz Szkoły Podstawowej 
w Sułkowicach – Bolęcinie.  
Zadania ujęte w projekcie obejmują:
I. Wyposażenie pracowni w SP nr 2 i SP nr 4 w Andrychowie oraz w SP w Suł-
kowicach - Bolęcinie w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych.
II. Wyposażenie szkół podstawowych nr 2 i nr 4 w Andrychowie oraz SP w Suł-
kowicach - Bolęcinie w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK.
III. Rozwijanie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie:
1. Zajęcia rozwijające „Mały Matematyk”.
2. Zajęcia rozwijające „Przyroda w sieci”.
3. Zajęcia wyrównawcze z matematyki.
4. Zajęcia wyrównawcze z przyrody.
5. Zajęcia rozwijające z informatyki.
IV. Rozwijanie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie:
1. Zajęcia rozwijające „Młodzi Naukowcy – przyroda”.
2. Zajęcia rozwijające „Młodzi naukowcy – informatyka z elementami mate-
matyki”.

3. Zajęcia wyrównawcze z matematyki.
4. Zajęcia wyrównawcze z przyrody. 
V. Rozwijanie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej w Sułkowicach Bolę-
cinie
1. Zajęcia rozwijające „Brama do świata”.
2. Zajęcia rozwijające Infor-Matyk – informatyka z elementami matematyki.
3. Zajęcia rozwijające koło przyrodnicze „Klub przyrodnika”.
4. Zajęcia wyrównawcze z matematyki.
5. Zajęcia wyrównawcze z przyrody.
Oferta w ramach projektu jest bezpłatna.
Na każdy rok szkolny określony jest odrębny limit miejsc. Kryteria dostępu 
będą określone w regulaminie rekrutacji dostępnym w każdej ze szkół.
Całkowita wartość Projektu wynosi 1.111.610,40 PLN 
Współinansowanie UE: 944.868,84 PLN 
Współinansowanie krajowe z budżetu państwa: 111.161,04 PLN
Podczas realizacji projektu, 496 uczniów zostanie objętych wsparciem w za-
kresie rozwijania kompetencji kluczowych z zakresu matematyki, przedmio-
tów przyrodniczych oraz technologii informacyjno – komunikacyjnych, m.in. 
uczniowie wezmą udział w wycieczkach edukacyjnych. Zajęcia będą prowadzo-
ne w ciekawy sposób, z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy dydaktycznych.

Projekt współinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020



48 NOWINY Nowiny Andrychowskie

www.nowiny.andrychow.eu

Hiszpania była celem drugiej mobilności 12 nauczy-
cieli z Rzyk. Wyjazd pt. HISZPANIA – INTERAK-
TYWNA EDUKACJA – język, kultura, edukacja, odbył 
się w dn. 9 - 22 sierpnia br. Uczestnicy wyjazdu zwie-
dzili najbardziej „hiszpańską” prowincję - Andaluzję 
oraz Katalonię z Barceloną. Każdy z wyjeżdżających 
miał za zadanie nabyć innowacyjne umiejętności 
przekazywania wiedzy o kulturze, tradycjach i historii 
własnego kraju oraz innych narodów poprzez ich rze-
czywiste poznanie. Nie ma co ukrywać, że program 
podróży był tak skonstruowany, aby nauczyciele 
mogli zwiedzić najciekawsze miejsca i zabytki połu-
dniowej Hiszpanii. Cordoba z Mezquitą – przebudo-
wanym na katedrę meczetem, Sewilla z największym 
gotyckim kościołem świata oraz perła mauretańskie-
go budownictwa - Alhambra w Granadzie. Te miejsca 
dobrze pokazują historię i piękno Hiszpanii. Każdy 
z biorących udział w projekcie był pod wrażeniem 
strzelistych ścian skalnych na ekstremalnej Ścieżce 
Króla - El Caminito del Rey. Wyjazdy były uzupełnia-
ne zajęciami szkoleniowymi, integracyjnymi. Warto 
podkreślić, że projekt stanowił również nabycie umiejętności wszechstronnego stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych 
w swojej pracy oraz korzystania z różnorodnych źródeł informacji. 
Osobliwym doznaniem był na pewno przyjazd do stolicy Katalonii - Barcelony. Uczestnicy wyjazdu mieli obawy czy miasto nie jest za-
blokowane barierkami, ścisłymi kontrolami policji i wojska w związku z niedawnymi zamachami. Okazało się, że witalności tego miasta 
nie da się tak łatwo zdusić. Oprócz policjantów z bronią maszynową patrolujących miejsca najczęściej odwiedzane przez turystów, nie 

odczuwało się strachu czy też paniki. 
Przechodząc przez La Ramblę odnosiło się wraże-
nie, że turyści celowo przychodzą na tę najsłyn-
niejszą ulicę Barcelony. Ogólny gwar, rozmowy, 
śmiechy, klaksony samochodów. Cały ten zgiełk 
milknął, gdy staliśmy w miejscach, gdzie trzy dni 
wcześniej terrorysta wjechał w przechodniów na 
dystansie 500 metrów. Kwiaty, znicze, maskotki, 
lagi. Ludzie na ten moment jakby cichsi, zaduma-
ni, tworzyli pierścień wokół tych punktów. To mia-
sto z jego wewnętrzną siłą, kosmopolityzmem nie 
uległo ogólnej panice, chociaż ból zostanie dłużej, 
niż odwiedzający Barcelonę turyści.
Nauczyciele z Rzyk będą mogli w nowym roku 
szkolnym podzielić się z uczniami swoimi wraże-
niami z pobytu w Norwegii i w Hiszpanii. Poprzez 
wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk, pod-
niosą  przez to jakość działań edukacyjnych w swo-
jej szkole.

Krzysztof Paczyński

Iberyjski Erasmus+
Hiszpania od lat jest w ścisłej czołówce państw, do których wyjeżdżają Polacy na urlop. W tegorocznych planach waka-
cyjnych ponad 4,2 mln osób (26 proc.) wybrało się za granicę. - Tak jak w poprzednim roku największą popularnością 
wśród badanych cieszy się Hiszpania i należące do niej Wyspy Kanaryjskie (14 proc.). Na drugim miejscu utrzymała się 
Chorwacja (14 proc. – wzrost o 2 p.p.). Trzecie zajęła Grecja (11 proc. – wzrost o 1 p.p.), a czwarte Włochy (11 proc.) - 
wyniki badania Mondial Assistance na temat wakacji Polaków.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mezquita
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Na szczeblu wadowickiej klasy A już po 
kilku kolejkach wykrystalizowała się silna 
czołówka w postaci drużyn z Przytkowic, 
Wadowic i Suchej Beskidzkiej – po czte-
rech kolejkach każdy z tych zespołów miał 
na koncie 10 punktów, na które złożyły 
się trzy zwycięstwa i jeden remis. Póki co 
najwyżej sklasyikowanym zespołem z na-
szej okolicy jest Znicz Sułkowice Bolęcina, 
który zremisował ze Skawą Wadowice 1:1, 
przegrał z Sokołem Przytkowice 2:3, a na-
stępnie pokonał 2:1 Relaks Wysoka i 3:2 
Burzę Roczyny. Dwie lokaty niżej plasuje 
się Huragan Inwałd po inauguracyjnym 
remisie z Leskowcem Rzyki 2:2, remisie ze 
Strzelcem Budzów 1:1, porażce z Żarkiem 
Barwałd 0:2 i zwycięstwie z Astrą Spytko-
wice 3:2. Dziewiąte miejsce zajmuje zespół 
z Rzyk, który dotychczas zremisował z Hu-
raganem 2:2, przegrał z Babią Górą i Skawą 
po  1:3 i pokonał Orzeł Wieprz 4:2. Tuż za 
ich plecami z identycznym dorobkiem czte-
rech punktów znajduje się Burza Roczyny, 
która przegrała 1:3 z Sokołem, zremiso-
wała z Relaksem 1:1, pokonała Olimpię 
Chocznia 6:2, by wreszcie przegrać ze Zni-
czem 2:3.
Po spadku z A-klasy efektowne wejście 
w sezon B-klasowy zanotowała ekipa Hal-

niaka. Zespół z Targanic rozgromił 6:0 
Skawę Jaroszowice. Piłkarze Halniaka nie 
poszli jednak za ciosem i później zremiso-
wali z Przełęczą Kossowa 2:2. Spore zmia-
ny nastąpiły w rozgrywkach klasy C. Wado-
wicki podokręg podjął decyzję o połączeniu 
dwóch grup w jedną, dwunastozespołową, 
w której mierzą się ekipy z Zagórnika, 
Lanckorony, Izdebnika, Sosnowic, Kleczy, 
Wieprza, Zawadki, Radoczy, Osielca, Ja-
strzębi, Bugaja i Wadowic. Na inaugurację 
Gronie Zagórnik zremisowały ze Zrywem 

Lanckorona 3:2, a w drugiej kolejce zespół 
z Zagórnika rozgromił Jastrzębiankę 5:0. 
Rozgrywki ligowe to jednak nie wszystkie 
wyzwania, przed którymi stają lokalne 
drużyny. W wadowickim podokręgu trwa-
ją zmagania w ramach Pucharu Polski. 
W pierwszej rundzie z pucharem pożegna-
ły się już Gronie Zagórnik, przegrywając 
3:4 z Grodem Grodzisko. W drugiej rundzie 
ekipa z Grodziska została wyeliminowana 
przez Leskowiec Rzyki, który wygrał 6:5. 
Z kolei Halniak Targanice odpadł z Bo-
rowikiem Bachowice po rzutach karnych 
(w regulaminowym czasie był remis 2:2). 
Huragan Inwałd pokonał Burzę Roczyny 
również w rzutach karnych (0:0 w regula-
minowym czasie). W rundzie trzeciej Le-
skowiec Rzyki okazał się słabszy od Dębu 
Paszkówka (2:6), a Huragan Inwałd poko-
nał wyżej notowanego Garbarza Zembrzy-
ce 2:0.  W rundzie czwartej do walki dołą-
czył Beskid Andrychów, ale od razu odpadł, 
pokonany przez Żarka Barwałd po rzutach 
karnych (w regulaminowym czasie padł 
hokejowy rezultat 4:4). Z wolnym losem 
do piątej rundy przeszedł Huragan Inwałd, 
który jest już jedynym reprezentantem na-
szej gminy w rozgrywkach pucharowych. 
Huragan zagra z Błyskawicą Marcówka 6 
września o 17 w Marcówce.  Zwycięzca tego 
starcia awansuje do półinału lokalnego Pu-
charu Polski.        (gs)

Kolejny sezon wystartował
Drużyny lokalnych lig piłkarskich ruszyły do boju w sezonie 2017/2018. Ekipy z terenu andrychowskiej gminy występują 
tym razem na wszystkich szczeblach – Znicz Sułkowice Bolęcina, Burza Roczyny, Leskowiec Rzyki i Huragan Inwałd 
w klasie A, Halniak Targanice w klasie B i Gronie Zagórnik w klasie C. 

Poznaliśmy terminarz II ligi siatkarzy
Już końcem września do walki o ligowe punkty powrócą siatkarze MKS-u Andrychów. W nadchodzącym sezonie an-
drychowianie po raz kolejny zagrają w grupie piątej, wraz z zespołami ze Śląska. Dojdzie do ciekawych starć z ekipami 
z Bielska-Białej, Rybnika, Tychów czy Katowic, a także do lokalnych derbów z Kęczaninem Kęty. 

30.09.2017 MKS Andrychów - BBTS Bielsko-Biała II
07.10.2017 MKS Andrychów - MCKiS Jaworzno
11.10.2017 TS Volley Rybnik - MKS Andrychów
14.10.2017 MKS Andrychów - TKS Auto Partner Tychy
21.10.2017 UKS Strzelce Opolskie - MKS Andrychów
28.10.2017 MKS Andrychów - AT Żory Jastrzębski Węgiel
04.11.2017 MKS Czechowice-Dz. - MKS Andrychów
11.11.2017 MKS Andrychów - SK Górnik Radlin
18.11.2017 UMKS Kęczanin Kęty - MKS Andrychów
25.11.2017 MKS Andrychów - GKS Katowice
02.12.2017 MKS Będzin II - MKS Andrychów
09.12.2017 BBTS-Bielsko Biała II - MKS Andrychów
16.12.2017 MCKiS Jaworzno - MKS Andrychów
06.01.2018 MKS w Andrychowie - TS Volley Rybnik
13.01.2018 TKS Auto Partner Tychy - MKS Andrychów
17.01.2018 MKS Andrychów - UKS Strzelce Opolskie
20.01.2018 AT Żory Jastrzębski Węgiel - MKS Andrychów
27.01.2018 MKS Andrychów - MKS Czechowice-Dz.
10.02.2018 SK Górnik Radlin - MKS Andrychów
24.02.2018 MKS Andrychów - UMKS Kęczanin Kęty
03.03.2018 GKS Katowice - MKS Andrychów
17.03.2018 MKS Andrychów - MKS Będzin II
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Podczas krótkiej letniej przerwy w rozgryw-
kach w zespole doszło do pięciu ubytków, 
ale też pozyskano pięciu nowych graczy. 
Trudno jednak mówić o „wyjściu na zero”, 
bo z zespołem pożegnał się jego kapitan 
i ostoja defensywy, Przemysław Senderski, 
który wrócił do macierzystego Dalinu My-
ślenice. Prócz niego zespół opuścił Grze-
gorz Kmiecik, który wiosną zdobył kilka 
ważnych bramek, a także Patryk Marczyń-
ski, Jakub Zaremba i Dawid Targosz. W ich 
miejsce pojawili się Wojciech Dybał, Michał 
Adamus, Wojciech Stuglik, Jakub Stuglik 
i Michał Tylek. Trener Jakub Adamus pod-
kreśla, jak ważna jest obecność w drużynie 
doświadczonego Tomasza Moskały, w któ-
rym młody zespół może mieć oparcie. Nowy 
szkoleniowiec Beskidu podkreślał przed 
sezonem, że ma pomysł na zespół, a jego 
wizję podzielają też sami zawodnicy, więc 
konsekwentna realizacja planów przyniesie 
w przyszłości owoce. Już po czterech seriach 
spotkań widać wyraźnie różnice w grze Be-
skidu trenowanego przez Jakuba Adamusa, 
a tego z poprzedniego sezonu, gdy pieczę 
nad zespołem sprawował Krzysztof Wą-
drzyk. W poprzednich rozgrywkach w me-
czach Beskidu padało bardzo mało bramek 
– trener Wądrzyk stawiał przede wszystkim 
na solidną defensywę i andrychowianie, 
pomimo miejsca w dolnej części tabeli, byli 

jednym z najrzadziej tracących gole zespo-
łów. Jednak z drugiej strony Beskid strzelił 
w poprzednim sezonie najmniej bramek 
w całej lidze – tylko 28 w 30 meczach. Ale 
to już historia. Beskid w sezonie 2017/2018 
to zespół prezentujący znacznie bardziej 
otwarty futbol, ofensywny i odważny. Ale to 
miecz obosieczny.
Na inaugurację andrychowianie zmierzyli się 
z podkrakowskim zespołem Wiślanki Gra-
bie. Pierwsza połowa spotkania nie potoczy-
ła się po myśli piłkarzy Beskidu. Podopieczni 
trenera Jakuba Adamusa stracili bramkę już 
w 5. minucie gry, komplikując sobie zadanie. 
Na domiar złego tuż przed przerwą stracili 
jeszcze dwa gole, w tym jeden z rzutu karne-
go. Na drugą połowę drużyna Beskidu wy-
szła bardzo zmotywowana i z zaciekłością 
goniła wynik. W 52. minucie gola zdobył 
Grzegorz Talaga, a kwadrans później dru-
giego gola dołożył z karnego Maciej Stróżak. 
Gdy wydawało się, że Beskid dogoni rywali, 
ci odpowiedzieli czwartym traieniem i usta-
lili wynik spotkania na 2:4. Sześć bramek pa-
dło również w drugim meczu z TS Węgrzce. 
Mecz miał niesamowity przebieg i rozpoczął 
się w sposób wręcz wymarzony dla Beskidu. 
Już w 3. minucie wynik otworzył Maciej 
Stróżak, a w 24. minucie Tomasz Moskała 
podwyższył na 2:0 po dograniu Patryka Ko-
ima. Tuż przed przerwą Stróżak wpakował 

piłkę do siatki po raz kolejny, ale sędzia nie 
uznał gola, sygnalizując pozycję spaloną. 
Przewaga andrychowian była więc spora 
i zanosiło się na pewne zwycięstwo. Na dru-
gą połowę goście wyszli jednak odmienieni 
i ledwie po ośmiu minutach od wznowienia 
gry remisowali 2:2. Nie był to jednak nadal 
koniec emocji. W 71. minucie Michał Tylek 
wyprowadził Beskid na prowadzenie, ale an-
drychowianom znów nie udało się go utrzy-
mać. Ledwie cztery minuty później goście 
wyrównali i ustalili wynik spotkania na 3:3. 
Wreszcie w trzeciej kolejce Beskid wygrał 
na wyjeździe z Sosnowianką Stanisław 3:1 
po golach Macieja Stróżaka, Tomasza Mo-
skały i Patryka Koima. W czwartym meczu 
Beskidu goli padło aż siedem, ale tylko dwa 
dla andrychowian. Stróżak wyprowadził 
nasz zespół na prowadzenie, ale później trzy 
gole zdobyła ekipa z Pcimia. Na trzy minuty 
przed końcem Wojciech Dybał traił na 2:3, 
ale w samej końcówce Pcimianka dorzuciła 
jeszcze dwa gole, ustalając wynik na 2:5.
Mecze Beskidu zapewniają w tym sezonie 
duże emocje i huśtawkę nastrojów. Jeśli dru-
żyna popracuje nad defensywą i nie będzie 
seryjnie tracić goli, o zdobycze punktowe po-
winno być łatwiej. Tymczasem po czterech 
kolejkach andrychowianie mają na koncie 4 
punkty i zajmują jedenastą lokatę.             (gs)

Emocje gwarantowane
Piłkarze Beskidu rozpoczęli sezon 2017/2018 w grupie zachodniej IV ligi małopolskiej. Już po kilku meczach widać 
wyraźnie zmiany w stylu gry andrychowian, bo ich mecze stały się gwarancją wielu bramek i emocji.  Póki co te bramki 
i emocje nie idą jeszcze w parze z regularnym punktowaniem.

Grzegorz Fijałek w nowym duecie
Duet siatkarzy plażowych Grzegorz Fijałek i Mariusz Prudel to już historia. Po latach wspólnych sukcesów, medali i tro-
feów, zawodnicy zakończyli swoją współpracę i kontynuują kariery oddzielnie. Grzegorz Fijałek walczy teraz w parze 
z Michałem Brylem.
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W tym roku Kapela Wujka 
Jaśka obchodzi 40-lecie 
działalności. Została za-
łożona w 1977 roku i po 
dziś dzień prowadzona 
jest przez Jana Bezwiń-
skiego, stąd też "Wujek 
Jasiek" w nazwie zespołu. 
Od początku swojego ist-
nienia kapela odnosi liczne 
sukcesy. Otrzymała wyróż-
nienia w Przemyślu, Biłgo-
raju, Krasnymstawie, Łodzi, 
Skoczowie i zdobyła czo-
łowe miejsca w Parczewie 
i Toruniu. Lata 2000 - 2014 
to dalsze pasmo sukce-
sów. Na festiwalu w Łęcz-
nej trzykrotnie zdobyła II 
miejsce. Muzycy wielokrot-
nie występowali za grani-
cą, a ich dorobek został 
utrwalony na fonografach. 
Dotychczas nagrali 6 płyt, 
a to z pewnością nie ostat-
nie dokonanie Kapeli Wuj-
ka Jaśka. 

Obecny skład kapeli:
Jan Bezwiński - gitara, wokal
Anna Kudłacik - wokal
Jan Chmiel - akordeon
Jerzy Kreczmer - bas
Marian Kopeć - instrumen-
ty perkusyjne  

40 lat Kapeli
Wujka Jaśka

31 sierpnia, tuż przed wschodem słońca, 
ukryłem się nad jedną z rzecznych ka-
skad. Znam naszą Wieprzówkę i zwyczaje 
czarnych boćków już tak dobrze, że byłem 
pewien ich przylotu na poranny posiłek. 
Pierwszy wylądował kilkadziesiąt metrów 
ode mnie, jak tylko ustawiłem sprzęt. Za-
częła się próba cierpliwości. Dopóki ptak 
nie poczuje się w pełni bezpieczny, muszę 
trwać prawie w absolutnym bezruchu. 
Dopiero po kilkudziesięciu minutach bo-
cian rusza w moim kierunku. Jest, poluje, 
a ja mogę swobodnie go obserwować i fo-
tografować. Ale takich zdjęć mam już dużo, 
a drugi, młodociany, na którym mi zależa-
ło, przyleciał w towarzystwie czapli siwej 

Młody 
bocian 
czarny

Zza obiektywu

Cóż może być piękniejszego od czarnego 
bociana nad Wieprzówką w Andrycho-
wie? Odpowiedź jest bardzo prosta: pięk-
niejsze są dwa czarne bociany nad naszą 
rzeką: osobnik dorosły z młodocianym. 

stanowczo za późno. Złota godzi-
na minęła kilkanaście minut temu 
i słońce świeci za mocno, dając zbyt 
kontrastowy obraz. Aby prawidło-
wo ustawić ekspozycję w aparacie, 
muszę założyć na obiektyw iltr po-
laryzacyjny. Niestety, czapla poluje 
za blisko mojej kryjówki, aby było 
to możliwe. Nagle ptaki podrywa-
ją się spłoszone drobnym hałasem. 
Jednak nie odlatują, tylko z daleka 
obserwują sprawcę zamieszania: bia-
łego, niewielkiego kota domowego. 
Wolnym ruchem ściągam aparat ze 
statywu. Przy asyście miłego kot-
ka przykręcam iltr. Ptaki idą już 
w moim kierunku – teraz to kotek 
musi uciekać przed ich wielkimi 
dziobami – ale ja jestem już gotowy 
do podziwiania szarż młodego bo-
ciana czarnego i do fotografowania 
z przezbrojonym sprzętem. Kot naj-
lepszym przyjacielem człowieka jest 
– niewątpliwie. 

Jerzy Tomiak




