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Zobacz, jak będzie wyglądać ul. Włókniarzy po przebudowie
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Jaśniej i taniej w szkołach
Godzina oświetlania sali sportowej w szkole w Rzykach jeszcze niedawno kosztowała 27 zł… a teraz, choć jest jaśniej – 
tylko 7 zł. I tak będzie we wszystkich klasach i na korytarzach. Szkolne rachunki za prąd spadną o blisko 70 proc. z 25 
tys. rocznie do 8-9 tys.Nasi czytelnicy i słuchacze Radia Andrychów wciąż pytają, co jest 

robione na ulicy Włókniarzy i jaki będzie zakres prac, które są tam 
prowadzone? Zapytaliśmy o to burmistrza Tomasza Żaka i Szymona 
Wnęczaka, kierownika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Urzędu 
Miejskiego.
Jak powiedział nam Tomasz Żak, remontowana ulica nie tylko zmie-
ni swój wygląd i będzie miała nową nawierzchnię, ale przede wszyst-
kim wzbogaci się o dziesiątki nowych miejsc parkingowych, nowe 
chodniki i ścieżkę pieszo-rowerową. A wszystko zaczęło się od sporej 
wycinki drzew, głównie topól, które musiały ustąpić miejsca parkin-
gom i ścieżce rowerowej. Zmniejszą się też niektóre skwery, jak ten 
przy Podkowie, gdzie powstanie nowy parking. We wrześniu na ul. 
Włókniarzy koparki robiły głębokie wykopy. Szymon Wnęczak powiedział nam, że to zaplanowana wymiana instalacji pod jezdnią. W tej 
chwili budowana jest nowa nitka kanalizacyjna. Trzeba to zrobić zanim wszystko nakryje nowa nawierzchnia. Całość prac zakończy się 
wiosną przyszłego roku. mn

Głęboka przebudowa ulicy Włókniarzy
Trwa gruntowny remont i przebudowa najruchliwszej ulicy na 
osiedlu w Andrychowie. Wiosną zmieni się nie do poznania.

Tak ma wyglądać ulica Włókniarzy po przebudowie:
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Burmistrz Andrychowa oraz Wydział Turystyki, Sportu i Kultury 
Urzędu Miejskiego  w Andrychowie serdecznie dziękują współor-
ganizatorom oraz wolontariuszom  za bezinteresownie poświęco-
ny czas przy organizacji i podczas trwania V Biegu po Serce Zbója 
spod Złotej Górki, w którym udział wzięły dzieci, młodzież, osoby 
starsze oraz niepełnosprawne z Gminy Andrychów i okolicznych 
miejscowości. Pomoc okazana uczestnikom jak i organizatorom 
jest dla nas nieoceniona.
Serdecznie dziękujemy również lokalnym mediom za patronat oraz 
anonimowym sponsorom, a także instytucjom, bez wsparcia któ-
rych organizacja imprezy byłaby niemożliwa.  Dzięki Wam 17 wrze-
śnia 2017 r. zorganizowaliśmy w Andrychowie imprezę, w której 
uczestniczyć mógł każdy bez względu na wiek, stan zdrowia czy też 
sprawność izyczną. Podczas biegu Fundacja Promyczek z Andry-
chowa zorganizowała zbiórkę pieniężną. Tym razem pomagaliśmy 
Oliwierowi z Zagórnika, u którego zdiagnozowano Ostrą Aplazję 
Szpiku. Tegoroczna zbiórka pieniężna ma pomóc rodzicom Oliwiera 
w dostosowaniu pokoju chłopca do sterylnych warunków, w których 
musi przebywać, w opłaceniu dojazdów do szpitala oraz leczenia. 

Od godz.11.00 do godz. 15.45 w biurze zawodów zarejestrowała 
się rekordowa w stosunku do ubiegłych edycji liczba 1009 uczestni-
ków. Najpopularniejsza okazała się trasa piesza, na którą zgłosiło się 
aż 879 os. Na trasie rowerowej pojawiło się 130 os. Podczas biegu 
zebraliśmy 13 920,98 zł. Na specjalnie założone konto wpłynęło 5 
355,66 zł. ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie, zadeklarował 0,10 
zł za każde okrążenie, a było ich 1335 co daje 1 335,00 zł. Łączna 
zebrana kwota (przelewy, wpłaty do puszek i kwota za okrążenia)  
to 20 611,64 zł, 24,50 euro, 1 korona czeska i 1 lipa chorwacka.
Oicjalnie zbiórka zakończy się 7 października 2017r. i do tego czasu 
można dokonywać wpłat  na konto: 
73 1240 4197 1111 0010 6485 6853 
Fundacja „Promyczek”, ul. Starowiejska 17 A, 
34-120 Andrychów z dopiskiem „Dla Oliwiera”.
Po zakończeniu biegu zawodnicy z największą liczbą okrążeń otrzy-
mali atrakcyjne nagrody ufundowane przez Dorian Fitness Club, 
Molo Resort, Czarny Groń, DEERGOD,  Park Miniatur Inwałd, Wa-
rownia Inwałd, Park Rozrywki Dinolandia, Kucyk Mini Zoo, Park 
Rozrywki Energylandia oraz Urząd Miejski w Andrychowie.

Mimo nie najlepszej pogody tłumy mieszkańców pojawiły się 17 września na starcie  
piątego już Biegu po Serce Zbója! Tym razem bieg organizowany był dla 6-letniego Oliwiera 
z Zagórnika. Przez intensywny deszcz nie odbyły się niektóre punkty programu. Deszczem nie 
przejęli się uczestnicy, biegając i jeżdżąc przez cały czas trwania imprezy.

Sukces Biegu po Serce 
Zbója spod Złotej Górki

Kolejny rekord pobity Najlepsze wyniki uzyskali:

Kategoria rowerowa: Bartłomiej Bury – 82 okrążenia
Kategoria piesza: Adrianna Susfał – 20 okrążeń
Młodzież:
Kategoria rowerowa: Klaudia Powroźnik – 80 okrążeń
Kategoria piesza: Tomasz Jończyk, Kamil Kiszka – 
                            ex aequo 40 okrążeń
Kobiety:
Kategoria rowerowa: Izabela Michałowska – 105 okrążeń
Kategoria piesza: Renata Matyszkowicz – 32 okrążenia
Mężczyźni:
Kategoria rowerowa: Marcin Więckowski – 105 okrążeń
Kategoria piesza: Tomasz Ruła – 53 okrążenia
Najmłodszy uczestnik: Julia Szatanik (ur. 30.06.2017 r.)
Najstarszy uczestnik: Józef Kobielus (71 lat).
Statuetki Zbója (które wykonał znany andrychowski artysta Alex 
Johanson) za największą ilość okrążeń otrzymali Izabela Micha-
łowska i Marcin Więckowski (kategoria rowerowa: ex aequo 105 
okrążeń) oraz Tomasz Ruła (kategoria piesza: 53 okrążenia).
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Będzie przedszkole 
w Roczynach
Rozstrzygnięty został przetarg na budowę przedszkola przy Ze-
spole Szkół Samorządowych w Roczynach. Pierwsze dzieci pójdą 
do niego w przyszłym roku.

Jest pozwolenie na budowę basenu
Uprawomocniło się pozwolenie na budowę 
krytej pływalni w Andrychowie. Będzie go-
towa w przyszłym roku.

Remont Racławickiej
Trwa remont ulic w Sułkowicach Bolęcinie. W tym roku to 
w sumie trzy kilometry, które są naprawiane przez Powiat 
Wadowicki, a obecnie wspólnie z Gminą Andrychów. W maju 
wyremontowano ulicę Wspólną. A teraz trwa remont ulicy Ra
cławickiej.

- Straż Miejska w Andrychowie
- Zakład Gospodarki Komunalnej z Andrychowa
- Sklep z art. elektrycznymi – Dariusz Zieliński
- Robert Fraś - dziennikarz Radia Andrychów
- wolontariusze z ZDZ - Andrychów oraz Wadowice
- wolontariusze z LO Andrychów
- wolontariusze z ZHP – Andrychów
- Agencja Ochrony Legion – Andrychów
- EpalArt - Andrychów
Bieg wsparli:
ABS Bank Spółdzielczy -  Andrychów
KZWM Ogniochron S.A. - Andrychów
Hotel & Spa Kocierz –  Targanice 
Park Rozrywki Dinolandia - Inwałd
Park Miniatur - Inwałd
Warownia - Inwałd
Mini Zoo – Inwałd
Energylandia – rodzinny park rozrywki - Zator
Hotel & Spa Czarny Groń – Rzyki
Dorian FitnessClub – Kęty
PPHU Stahbud Stanisław Murgas – Andrychów
Restauracja „Adria” – Andrychów
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich – Andrychów
Piekarnia Parowa „U Frysia” - Andrychów
 „OWOC” Sp. z o.o. Hurtowia Warzyw, Owoców i Cytrusów 
– Andrychów
Drukarnia Drukpress - Andrychów
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Andrychów
Miejska Orkiestra Dęta „ANDROPOL” – Andrychów
Ośrodek Pomocy Społecznej – Andrychów
Nad dachami – Bielsko Biała
Rewia dziecięco młodzieżowa Dino – Andrychów
Przedszkola oraz Szkoły Podstawowe z Gminy Andrychów
Molo Resort – Osiek
Paluszki Beskidzkie Aksam - Nowa Wieś
Ansal Bis Wózki widłowe – Andrychów
DEERGOD – producent odzieży
Sokół Producent Mebli na wymiar
Lunar Corp  Producent reklamy - Kęty
Małopolska Spółdzielnia Handlowa Wizan – Andrychów
Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem
Pielęgniarstwo Środowiskowo – Rodzinne  ZDROWIE - Andrychów
W akcję promocyjną zaangażowali się:
Tomasz Żak – Burmistrz Andrychowa
Dorian Fitness Club – siłownia Kęty
Jacek Ratusznik – kulturysta – Mistrz Świata
Grzegorz Fijałek – olimpijczyk, brązowy medalista mistrzostw Europy
Katarzyna Bielecka – brązowa medalistka Mistrzostw Polski – Polish 
Pole Sport Championship
Jakub Wenda – siłownia iFitt
Robert Fraś – dziennikarz Nowin Andrychowskich i Radia Andrychów
Michał Pająk – Twój kucharz Twój trener, Radio Andrychów
Jarosław Skupień – andrychow.pl
Patrycja Gawęda, Waldemar Bylica - dziennikarze portalu 
mamNewsa.pl
Firma „Nad Dachami” - ilmy reklamowe i promocyjne
Aard Studio - ilmy reklamowe, graika użytkowa i fotograia

Patronat Medialny:
Radio Andrychów , Nowiny Andrychowskie, Mam Newsa
Kronika Beskidzka, wadowiceonline.pl, wadowice24.pl

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_Europy_w_siatk%C3%B3wce_pla%C5%BCowej
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– Rozmawiałem z wójtem Chojnic, 
Zbigniewem Szczepańskim – po-
wiedział nam Tomasz Żak – i wójt 
powiedział mi, że straty tylko w ich 
gminie sięgają 40 milionów zło-
tych. W takiej sytuacji każda soli-
darna pomoc innych samorządów 
jest cenna. Chojnice leżą na Po-
morzu i w nocy z 11 na 12 sierpnia znalazły się w samym środku 
pogodowego kataklizmu. Ucierpiały wtedy nie tylko lasy, ale też 
ludzie i ich domostwa. Były też oiary śmiertelne, jak wśród harce-
rzy obozujących tamtej nocy w jednym z lasów. Teraz na Pomorzu 
i w Chojnicach trwa odbudowa domostw i gospodarstw.
Burmistrz poprosił więc andrychowskich radnych, aby poparli jego 
projekt uchwały. Pieniądze z Andrychowa będą wpłacone na tzw. 
„dotację celową dla mieszkańców”, czyli dostanie je nie gmina, ale 
jakaś prywatna osoba, której dom ucierpiał w nawałnicy. 
- W chwili, gdy cała Polska pomaga poszkodowanym, nie możemy 
być bezczynni – mówi Tomasz Żak.          mn

Andrychów pomoże 
Chojnicom
Burmistrz Andrychowa zaapelował do Rady Miejskiej o uchwale-
nie pomocy dla Gminy Chojnice, która ucierpiała po sierpniowych 
nawałnicach. Tomasz Żak chce, aby Andrychów wsparł Chojnice 
20-tysięczną pomocą.

Szkołę w Brzezince 
prowadzi Stowarzy-
szenie Przyjaciół Szkół 
Katolickich, ale budy-
nek należy do gminy 
i ta użycza go stowa-
rzyszeniu. Dlatego 
inwestycję prowadził 
i inansował andry-
chowski samorząd. 
W maju podpisano dwie umowy – obie dotyczyły budynku szko-
ły. Pierwsza zawarta została z Przedsiębiorstwem Budowlanym 
„Lurka” i dotyczyła termomodernizacji. Firma wykonała doku-
mentację i projekty, a potem wymieniła stolarkę, docieplono ścia-
ny, dach i stropy. Koszt tych prac to blisko 300 tys. zł. Częściowy 
zwrot tych wydatków Gmina zamierza pozyskać z Regionalnego 
Programu Operacyjnego w ramach działania „Poprawa efektyw-
ności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowy” lub 
z innych źródeł. W czasie tej samej termomodernizacji irma ECO 
NEW z Krakowa dokonała wymiany oświetlenia w szkole przez 
podłączenie nowych lamp ledowych i kontrolę działania instalacji 
oświetleniowej. Tu także Gmina stara się o pozyskanie zewnętrz-
nych funduszy, a koszt tego zadania to ponad 80 tys. zł.
Do tego kosztem 120 tys. zł wykonano na placu koło szkoły siłow-
nię, z której już dziś bardzo chętnie korzystają tak dzieci, jak i ich 
rodzice. Wszystkie prace, tak z termomodernizacją, jak i wymianą 
oświetlenia oraz budową siłowni,  ukończono tego lata. Przypo-
mnijmy jeszcze, że już w zeszłym roku na placu przy szkole po-
wstał rozbudowany plac zabawowo-rekreacyjny dla najmłodszych.
Jak powiedziała nam dyrektorka Agata Nizińska, po termomo-
dernizacji zapewne znacząco spadną koszty ogrzewania szkoły, 
o czym przekonamy się po nadchodzącym sezonie grzewczym.

Koniec remontu 
szkoły w Brzezince
Całkowitą termomodernizacją zakończył się remont szkoły 
w Brzezince. Ale oprócz ocieplonej i pięknej elewacji, placówka 
ma też nowe otoczenie – plac zabaw i siłownię.

Sukces uczniów z Roczyn
Aż 3300 zespołów, 70 000 uczestników, 5000 raportów… Przy takiej konkurencji uczniowie klasy III d z Roczyn zdobyli 
siódme miejsce w Polsce. Taki był inał Grand Prix VII edycji „Zdrowo jem, dużo wiem”. Wszyscy pojechali ze swą panią 
Grażyną Dybał do Warszawy po odbiór nagród.

17 września o godzinie 9:00 zostały złożone kwiaty upamiętniają-
ce wydarzenia września 1939.
Pod budynkiem Urzędu Miejskiego zgromadzili się mieszkańcy, 
poczty sztandarowe oraz liczne delegacje. Przybyli by złożyć kwia-
ty przy pomniku upamiętniającym poległych w walkach o wolną 
i niepodległą Polskę. Tak właśnie upamiętnili napad Związku Ra-
dzieckiego na Polskę w 1939 roku.
Zaraz potem zebrani przeszli pod budynek Szkoły Podstawowej nr 
2, gdzie nastąpiło odsłonięcie oraz poświęcenie pamiątkowej tabli-
cy. Ma ona upamiętnić 150 rocznicę założenia Towarzystwa Gim-
nastycznego „Sokół”. Uroczystości uświetniały pieśni grane przez 
orkiestrę OSP Roczyny

Uroczyste obchody
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Podsumowanie nocy 
pełnej opadów
W nocy z 21 na 22 września poziomy rzek przekroczyły 
stany alarmowe. Strażacy walczyli ze skutkami ulewy.

Jak zwykle Sesja odbyła się w Urzędzie 
Miejskim, a poprowadził ją przewodniczą-
cy Roman Babski, który zapoznał radnych 
z porządkiem obrad. Porządek ten uzupeł-
niono o trzy uchwały, które zgłosiła Skarb-
nik Dorota Żywioł. Pierwsze dwie dotyczyły 
zmian w budżecie na ten rok i w wieloletniej 
prognozie inansowej. Trzeci wniosek to pro-
jekt uchwały o zmianie statusu ul. Strefowej 
z powiatowej na gminną.
W dalszej kolejności radni przegłosowali bie-
żący porządek i przyjęcie protokołów z XXXV, 
XXXVI, XXXVII i XXXVIII sesji Rady Miej-
skiej. Były to sesje zwyczajne, nadzwyczajne 
i uroczysta związana z 250-leciem nadania 
praw miejskich Andrychowowi.
Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza 
złożył zastępca Mirosław Wasztyl w zastęp-
stwie nieobecnego na sesji włodarza. Przy-
pomniał m.in. wszystkie umowy inwestycyj-
ne, które zostały zawarte w okresie letnim 
i we wrześniu. A dotyczyły: przebudowy 
ulicy Włókniarzy,  ul. Leśnej  w Roczynach, 
modernizacji budynku Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Andrychowie, rozbudowy szkoły 
w Inwałdzie, utworzenia w ZGK zaplecza dla 
14 autobusów, które gmina zakupi do organi-
zacji własnego transportu, instalacji nowego 
oświetlenia ledowego w szkołach w Rzykach 
i Roczynach i montażu paneli fotowoltaicz-
nych na budynku Wiejskiego Domu Kultury 
i NZOZ w Inwałdzie. O wszystkich tych inwe-
stycjach pisaliśmy już w Nowinach lub pisze-
my w tym numerze. Podczas sprawozdania 
wiceburmistrz Wasztyl mówił o spotkaniu 
z Marszałkiem Województwa Małopolskiego 
w sprawie transportu i dotacji na autobusy. 
W sierpniu burmistrz uczestniczył też w spo-
tkaniu Wójtów i Burmistrzów w Rytrze, a we 
wrześniu wziął udział w uroczystości Złote 
Gody i V Biegu po Serce Zbója spod Złotej 
Górki. Z kolei 29 sierpnia odbył się konkurs 
na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Sa-
morządowych w Roczynach. Nowym Dyrek-
torem został Andrzej Kojder.
Zastępca burmistrza przypomniał także, 
że w dniu 21 września w Andrychowie uru-
chomiono Gminne Centrum Zarządzania 

Kryzysowego. W związku z intensywnymi 
opadami, uruchomiono wszystkie służby ra-
townicze i komunalne.
We wrześniu odbyło się w UM wręczenie cer-
tyikatów partnerom programu Rodzina Na 
Plus, który prowadzi OPS. W okresie wakacyj-
nym przy szkole w Sułkowicach Łęgu powsta-
ło boisko wielofunkcyjne i zakończył się też 
remont szkoły w Brzezince. O tych wszyst-
kich sprawach piszemy obszernie w osobnych 
artykułach. 
Interpelacje w ważnych sprawach. 
Radny Władysław Żydek postulował, aby 
wymienić dachy na wszystkich szkołach, da-
jąc za przykład te, które już mają wymienio-
ne pokrycia. W dalszej części sesji Mirosław 
Wasztyl, zastępca burmistrza wyjaśnił, że jest 
to robione, ale sukcesywnie, i to od kilku lat.
Radna Ewa Wątroba poruszyła kwestię wan-
dalizmu w mieście, zwłaszcza w parku i okoli-
cach Rynku. Prosiła także, aby służby oczyści-
ły koryto Wieprzówki, w której po ostatnich 
deszczach są powalone drzewa i konary. 
W odpowiedzi usłyszała, że problem wandali-
zmu jest znany i władze, a także służby mun-
durowe, zintensyikują monitoring i będą 
energiczniej reagować na dewastacje mienia.
Z kolei radna Alicja Studniarz poprosiła o wy-
kaz wszystkich kredytów od 2010 r. jakie za-
ciągnęła gmina i podanie do publicznej wiado-
mości stanu zadłużenia gminy. Już podczas 
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 
Andrychów za pierwsze półrocze 2017 r. rad-
na usłyszała z ust Skarbniczki Gminy Andry-
chów, że aktualny stan zadłużenia to nieco 
ponad 21 milionów złotych, co stanowi nieco 
ponad 11 proc. rocznego budżetu, zatem da-
leko od ograniczających progów. 
Radna Lucyna Bizoń wystąpiła w imieniu 
mieszkańców ul. Wandy Malickiej, prosząc 
o remont tej ulicy, na który mieszkańcy cze-
kają od lat. Wiceburmistrz Wasztyl przedsta-
wił radnej plan remontów ulic.
Dwaj radni Zbigniew Rzadek i Wojciech Polak 
poruszyli sprawę nie-działającego oświetle-
nia, zwłaszcza w ich sołectwach – Sułkowi-
cach i Inwałdzie. Mirosław Wasztyl wyjaśnił 
radnym, że awarie to kwestia nie nowych 

lamp, ale starych instalacji. Gmina wciąż mo-
nituje w tej sprawie do Tauronu.
Zapytania i odpowiedzi.
Kolejną częścią przewidzianą przez porządek 
obrad były zapytania w sprawach różnych. 
Radna Alicja Studniarz pytała, czy można 
poprawić bezpieczeństwo na nowo wyremon-
towanej ul. Modrzewiowej w Roczynach, bo 
teraz trwają tam wyścigi samochodowe, a do 
tego są niebezpieczne, głębokie rowy odwad-
niające. Wiceburmistrz odpowiedział radnej, 
że nic nie dadzą kolejne znaki, zakazy i progi 
zwalniające, bo to problem z kierowcami. 
Radna Studniarz pytała też, jak wygląda-
ją umowy Centrum Kultury i Wypoczynku 
z KKS „Beskid” na wynajem boiska pod im-
prezy? Radna twierdziła, że klub upomina się 
bezskutecznie o posprzątanie po koncercie. 
Radna nie otrzymała odpowiedzi, bo na sesji 
nie było dyrektorki CKiW.
Radny Maciej Kobielus chciał się dowiedzieć 
ile będzie kosztowała budowa krytej pływal-
ni i czy gmina stara się o dotacje zewnętrzne, 
a jeśli tak, to skąd? Mirosław Wasztyl odpo-
wiedział radnemu, że koszt basenu to ok. 25 
mln zł, ale to kwota maksymalna i zależy nie 
tylko od przetargu, ale też od opcji wyposaże-
nia obiektu. Co do dotacji zewnętrzynych, to 
gmina będzie się starać o takie, choć obecnie 
nie ma już unijnych środków na takie inwesty-
cje. Poza tym z Ministerstwa Sportu można 
dostać maksymalnie 7 mln, tak rząd obniżył 
te stawki. Wiceburmistrz obiecał też radnym, 
że na następnej sesji zaprezentuje im projekt 
basenu i jego animowaną wizualizację. 
Radny Wiesław Mikołajek pytał, czy LKS „Hal-
niak” Targanice może liczyć na takie samo za-
plecze szatniowo-sanitarne, jak LKS „Gronie” 
Zagórnik? Wiceburmistrz odpowiedział, że 
projekt i pozwolenie na budowę obiektu tego 
typu w Targanicach już są. Jednak po tym, jak 
sportowcy z „Halniaka”: zobaczyli, jaki jest 
obiekt w Zagórniku, „to przestał się im po-
dobać dotychczasowy projekt” i chcą zmian. 
Radny Marek Nowak zapytał o remonty w SP 
Nr 5. Wiceburmistrz odpowiedział, że w tym 
roku dużego remontu szkoły nie będzie, bo to 
ponad milion złotych, ale będzie tam robiony 

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Andrychowie

Dużo spraw po wakacyjnej przerwie
Głównym tematem wrześniowej Sesji Rady Miejskiej w Andrychowie były kwestie opieki zdrowotnej w gminie, 
a zwłaszcza nocnych i świątecznych dyżurów, których już nie ma... Poza tym Rada zapoznała się ze sprawozda-
niem inansowym za pierwsze półrocze tego roku, tak całej Gminy Andrychów, jak i instytucji gminnych. Omó-
wiono także  kilka innych ważnych tematów i podjęto kilka istotnych uchwał, w tym szczególnie ważną – zmian 
w budżecie. Nie obyło się bez gorących dyskusji.
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Andrychowskie Dni Proilaktyki
W tym roku odbywały się pod hasłem „Bezpieczny świat Two-
jego dziecka”, a przygotował je Dział Proilaktyki Środowiskowej 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie. Dni trwały od 22 
do 29 września.

Instalacja 
fotowoltaiczna 
w Inwałdzie
14 września w Urzędzie Miejskim w Andrychowie 
została podpisana umowa w sprawie budynku Wiej-
skiego Domu Kultury i NZOZ w Inwałdzie. Jej tema-
tem jest instalacja fotowoltaiczna.

Urodziny najstarszej 
mieszkanki gminy

Przypomnijmy, że od października nie będzie już nocnych 
i świątecznych dyżurów lekarskich, bo takie są konsekwencje 
reformy służby zdrowia ministra Konstantego Radziwiłła. Ta 
informacja wywołała gorące reakcje mieszkańców i także rad-
nych. Ci drudzy, uznając, że przyczyną tej sytuacji jest fakt, że 
Gmina Andrychów nie ma gminnej służby zdrowia, postulują 
nawet, aby taką instytucję powołać.
Obecność doktora Ryszarda Paprockiego na sesji miała wyja-
śnić kwestie, czy w ogóle jest możliwe jakiekolwiek przywróce-
nie nocnych i świątecznych dyżurów. Radni pytali też o powody 
zmiany, po czyjej stronie jest „wina” - tak w skrócie można to 
nazwać. Dyskusja była długa, czasem nie posuwała się do przo-
du i mimo wyjaśnień, wracała do punktu wyjścia.
Doktor Ryszard Paprocki powiedział, że fundamentalną przy-
czyną zmiany jest reforma służby zdrowia i zmiana systemu 
przy tworzeniu tzw „sieci szpitali”, którą to reformę przeprowa-
dza minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. - Dyżury nie zosta-
ły zlikwidowane, tylko przeniesione – mówił doktor Paprocki. 
Dlatego od października nocne i świąteczne dyżury będą orga-
nizowane przez szpital powiatowy w Wadowicach.
Kilkoro radnych uznało jednak, że jakichś zaniechań dopuścił 
się samorząd, że nie-wystarczająco walczył o zachowanie dyżu-
rów. Znowu doktor Paprocki rozwiał te wątpliwości, poruszając 
kolejną, niezwykle ważną kwestię, może nawet zasadniczą – to 
brak lekarzy chętnych do pracy na dyżurach. Doktor mówił, że 
już teraz, gdy dyżury były, to lekarzy do ich pełnienia trzeba 
było ściągać z Oświęcimia, a nawet z Krakowa. - Ten problem 
jest szerszy – mówił doktor Paprocki – po prostu w Polsce bra-
kuje nam lekarzy w ogóle, te same problemy dotykają nawet 
szpitale. I nie jest to kwestia zarobków, bo nie są niskie.
Podczas dyskusji znowu wracała kwestia powołania gminnej 
służby zdrowia, która mogłaby „przymusić” kogoś do pracy… 
I tę mrzonkę rozwiał dr Paprocki, mówiąc, że zatrudnienie le-
karza – jeśli znajdzie się chętnych - w pełnym wymiarze pocią-
ga za sobą konsekwencję przestrzegania kodeksu pracy (łatwiej 
można go obejść przy umowach na zlecenie). W takiej sytuacji 
lekarz po dyżurze musi odpocząć i nie może podejmować pracy, 
np. rano w przychodni. - Kto na tym zyskuje i kto traci? - pytał 
doktor Paprocki. - W nocy ten lekarz przyjmie pięciu doraźnych 
pacjentów, a rano nie przyjmie 50 swoich stałych pacjentów, bo 
nie może pracować po dyżurze. 
Ten sam problem z lekarzami i ich możliwościami ciągnięcia 
praktyk i dyżurów poruszył w swoim piśmie do Rady Miejskiej 
doktor Mirosław Cichor, prezes drugiej prywatnej przychodni 

VENA. Doktor Cichor zwrócił uwagę radnych na zasadniczy 
fakt: średnia wieku praktykujących tutaj lekarzy przekracza 60. 
rok życia. - Kto w takim wieku może podołać kilkunastu noc-
nym dyżurom w miesiącu? - pytają obaj cytowani lekarze.
Sytuację tę potwierdzają fakty – nikt nie zgłosił się do oferty 
pracy. 
Podczas dyskusji padały też kwestie, kto traia na dyżury i z ja-
kimi dolegliwościami. Mówiono np. o tym, że przeważają przy-
padki, które w 9 na 10 przypadków i tak kończą się poranną wi-
zytą u lekarza rodzinnego. Natomiast poważne przypadki i tak 
traiają natychmiast do szpitala. Doktor Paprocki mówił np. że 
lekarz na dyżurze w przychodni i tak nie jest w stanie pomóc 
w przypadkach zagrażających życiu. Takie i tak kończą się po-
gotowiem i transportem do szpitala, gdzie jest specjalistyczny 
sprzęt, ambulatoria i lekarze specjaliści.
Wielu radnych nie zostało usatysfakcjonowanych wyjaśnie-
niami i dlatego wiceburmistrz Mirosław Wasztyl (burmistrz 
Tomasz Żak był nieobecny) zaproponował radnym spotkanie. 
Podczas tego spotkania radni dowiedzą się, jakie kroki gmina 
czyniła i czyni, aby problem rozwiązać. Trwają bowiem nego-
cjacje ze szpitalem powiatowym w Wadowicach. O ich wyniku 
poinformujemy w następnym numerze Nowin.

mn

Po prostu brakuje lekarzy
Podczas wrześniowej Sesji Rady Miejskiej po raz kolejny poruszono kwestię nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Andry-
chowie, która od 1 października została przeniesiona do Wadowic. Gościem radnych był lekarz medycyny Ryszard Paprocki, 
prezes spółki prowadzącej prywatną przychodnię „Przy Basenie”. Była to jedyna przychodnia, jaka prowadziła do tej pory 
nocną i świąteczną opiekę lekarską.
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Trio inne niż wszystkie
3forU to irma nietypowego kobiecego duetu. Grażyna Żabińska i Małgorzata Sordyl przelewają swą barwną oso-
bowość na ubrania. Założona przez nie irma zajmuje się bowiem sprzedażą ręcznie malowanej odzieży. Goszcząc 
w naszym radiu przybliżyły nam historię swej irmy oraz opowiedziały o swoich produktach. W świat wyruszyłem dokładnie 6 grudnia 

2016 roku. Pierwszym przystankiem na 
drodze do wymarzonej Ameryki okazała 
się być stolica Hiszpanii, Madryt, w której 
spędziłem trzy dni. Tak się akurat złożyło, 
że w tym czasie obecnie najlepsza piłkar-
ska drużyna na świecie, czyli Real Madryt, 
grała mecz w ramach ligi mistrzów prze-
ciwko Borussi Dortmund. Nie bez przy-
padku o tym wspominam, gdyż futbol od 
zawsze stanowił ważną część mojego życia, 
co potwierdzić mogą kibice andrychowskie-
go Beskidu, którego barwy reprezentowa-
łem przez długie lata. Sam projekt mojej 
podróży, który zatutuowałem „Na szlaku 
futbolu” opierać się miał na zwiedzaniu 
stadionów, bywaniu na meczach, grze 
w piłke z miejscowymi oraz przede wszyt-
skim chciałem odkryć czy naprawdę piłka 
jest w tych krajach uznawana na równi 
z religią. Krótko mówiąc, nie mogłem so-
bie lepiej wymarzyć początku wyprawy, 
jak obserwowanie najlepszych piłkarzy na 
słynnym Santiago Bernabeu. Następnie 
z Madrytu poprzez portugalskie miasto 
Porto dostałem się w końcu do Ameryki 
Płd, a konkretniej do brazylijskiego miasta 
karnawału czyli Rio de Janeiro. W „Mie-
ście Boga” spędziłem nieco ponad trzy ty-

dodnie, pracując w tym czasie w jednym 
z hosteli dla plecakowiczów. Czas spędzony 
w Rio poświęciłem w głównej mierze na 
tzw. okrzepnięcie się w nowych warunkach 
jak i na korzystaniu z uroków tego nieby-
wale pięknego, kolorowego miejsca. Góru-
jący nad miastem Chrystus Odkupiciel, 
głowa cukru oraz plaże Copacabana czy 
Ipanema to miejsca, które po prostu trzeba 
zobaczyć będąc na miejscu. Po tygodniach 
spędzonych w Rio przyszła pora na porzu-
cenie kotwicy bezpieczeństwa i wyruszenie 
na głęboką wodę. Pierwszym poważnym 
celem było dotarcie na przysłowiowy „kra-
niec świata”, czyli do argentyńskigo miasta 
Ushuaia, położonego w regionie dziewiczej 
Patagonii. Zadanie do najłatwiejszych nie 
należało gdyż z różynmi przystankami do 
celu czekało mnie ok. 7 tys. km, a środkiem 

transportu jakim się tam miałem dostać, 
był autostop. Najbardziej znaczącymi 
miejscami, które odwiedziłem w drodze 
na południe były m.in. znane na całym 
świecie wodospady Iguazu, największe 
miasto Ameryki Płd. - Sao Paulo, świato-
wa stolica tango - Buenos Aires, w której 
to uczestniczyłem w najgorętszych pił-
karskich derbach Argentyny: River Plate 
- Boca Juniors. Następnie przyszło mi od-
wiedzić stolice takich państw jak Urugwaj 
i Paragwaj czyli odpowiednio Montevideo 
i Asuncion oraz argentyński półwysep 
Valdes, który znany jest z możliwości pod-
glądania wielorybów, lwów morskich czy 
pingwinów. Po dotarciu do miasta oddalo-
nego najbardziej na południe, ruszyłem już 
w stronę północy odwiedzając takie kraje 
jak Chile, Boliwię, Peru i Ekwador. Odwie-
dziny lodowca Perito Moreno, trekking na 
wulkan Villarica, wizyta w amazońskiej 
dżungli, pobyt w średniowiecznym mieście 
inków Machu Pichcu, pływanie po jeziorze 
Titicaca, udział w ceremonii picia magicz-
nej Ayahuasci czy zdobycie andyjskiego 
szczytu Huyana Potosi 6 088 m n.p.m, to 
tylko część z dalszej podróży. Jeśli chcesz 
dowiedzieć się więcej to zapraszam na mój 
fanpage na facebook-u „Na szlaku futbolu”. 

Pozdrawiam Michał

Mieszkaniec naszej gminy - Michał Adamus - odbył niesamowitą, wielomiesięczną podróż po Ameryce Południowej. 25-latek opubli-
kował zachwycający ilm ze swoich wojaży, który prezentujemy na nsaszej stronie facebookowej. Oto jego relacja z podróży:

Na szlaku futbolu
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- Skąd u policjanta takie zamiłowanie do książek? Do tego, 
żeby napisać cokolwiek?
- Inspiruje się ilmami, czasem nawet piosenkami. Lubię czytać, 
a czasem lubię też napisać jakieś króciutkie opowiadanie i z takiego 
jednego opowiadania zrodziła się ta książka, czyli „Ludzie z cukru”. 
To taki świat stworzony zupełnie w przyszłości, który bardzo różni 
się od tego naszego dzisiejszego. Mam nadzieje, że pokazany jest 
w dość ciekawy sposób i bardzo futurologiczny, czyli bardzo przy-
szłościowy. Mam nadzieje, że udało mi się to fajnie przedstawić.
- „Ludzie z cukru” to bardzo ciekawa wizja przyszłości. 
Świat ma zupełnie inne wymagania niż teraz, ludzie pracu-
ją więcej w krócej trwającym dniu. Myślisz, że dążymy do 
tego, że praca będzie naszym priorytetem i zajmie nam tyle 
czasu?
- Myślę, że właśnie do tego dążymy. Zmienia się tempo życia, coraz 
szybciej funkcjonujemy na co dzień. Trochę zatracamy się w tej na-
szej rzeczywistości , ciągle pracujemy, chcemy poświęcać nasz czas 
na jakieś hobby, ale tego czasu nam ciągle brakuje. Ciężko nam się 
odnaleźć w tym wszystkim i właśnie ta praca jest głównym mo-
torem napędowym tego tempa życia, które nam ciągle narasta. 
I wydaje mi się, że to wszystko dąży do tego byśmy poświęcali na 
te prace co-raz więcej czasu, nawet w wolnym czasie. Można to za-
uważyć w różnych branżach, ale i u policjantów – nie kończy się na 
zamknięciu szafki, później też myślimy o tej pracy.
- Jeśli chodzi o ilmy czy piosenki, o których wspomniałeś – 
są jakieś konkretne tytuły, którymi się inspirowałeś?
- Pewnie. Bardzo lubię ilmy podobne tematycznie do mojej książki 
np. „Interstellar” czy piosenka zespołu Myslovitz „Dreamsellers”. 
Tam jest mowa o tym, że „sterowany jestem wciąż”, między innymi 
o tym sterowaniu ludzkiego życia jest mowa w mojej książce.
- Czemu science iction? Czyżbyś był aż takim fanem gatun-
ku, że oddasz się tylko jemu? A może myślałeś o tym, żeby 
połączyć go z jakimś innym gatunkiem?
- Bardzo lubię ten świat, bardzo lubię kreować ten świat, który jest 

zupełnie inny niż nasz. To jest taka fajna odskocznia od naszej rze-
czywistości. Również inspiruje się tymi książkami, ilmami i pio-
senkami, które są przede wszystkim opierane na zasadach funk-
cjonowania innego świata. Można powiedzieć, że te inne światy 
mnie troszeczkę inspirują. To jest fajna sprawa, że można zupełnie 
inaczej spojrzeć na tę naszą rzeczywistość, obecną poprzez sposób 
kreowania innego świata, działającego na swoich konkretnych za-
sadach. Myślę, że dlatego będę się trzymał sc-i.
- A czy utożsamiasz się, z którymś z bohaterów? Mam wra-
żenie, że z reguły autor próbuje, w któregoś z bohaterów 
przelać jakąś cząstkę siebie. Czy Ty widzisz w Czarku tro-
szeczkę siebie?
- Łatwiej jest kreować bohaterów jeżeli odzwierciedlasz ich na pod-
stawie ludzi ze swojego świata. Być może Czarek jest jakąś cząstką 
mnie, ale na pewno w niewielkim stopniu. Ja na pewno nie za-
chowałbym się tak jak on w sytuacjach opisanych w książce. On 

Policjant piszący nie tylko mandaty
Każdy z nas ma hobby. To coś czemu najchętniej poświęca swój wolny czas. Jedni uprawiają sport, inni gotują, a jeszcze inni piszą. 
Właśnie to ostatnie, to hobby dwudziestosześcioletniego policjanta, Bogusława Sabudy. Pochodzi z Frydrychowic, a od czterech lat 
służy w Krakowie.  Niedawno wydał swoją debiutancką powieść „Ludzie z cukru”.

„Co byś zrobił, gdybyś któregoś razu obudził się osiemdziesiąt 
osiem lat później – w nowym, obcym świecie? To nie sen, to rze-
czywistość – nowa i obca; nowy, choć ten sam świat, tylko osiem-
dziesiąt osiem lat później. Cezary w tajemniczy sposób traia do 
przyszłości, gdzie wszystko ograniczone jest do niezbędnego mi-
nimum. Ludzie nie muszą spać – dzięki temu mogą pracować wię-
cej i są wydajniejsi. Mieszkają w nieskazitelnie czystych mieszka-
niach, wyposażonych w nowoczesne urządzenia, a ich codzienność 
usprawniają nowe technologie i wynalazki. Bohater dowiaduje się, 
że ostatnim etapem rozwoju człowieka staje się jego umysł, któ-
rym każdy potrai posługiwać się coraz lepiej. Nie godząc się na co-
dzienność, którą gardzi, usiłuje rozwikłać zagadkę swojej podróży 
w czasie i wrócić do dawnego życia. Po drodze odkrywa nieoczeki-
wane skutki wydarzeń i stara się nauczyć nowego świata. A może 
musi zrobić coś więcej, by z niego powrócić? Zmienić przeszłość, by 
wpłynąć na przyszłość.”

Nagrody z okazji 
10 lat Inwałd Parku 
rozdane
W niedziele, 24 września Inwałd Park rozdał nagrody, 
o które odwiedzający walczyli przez cały sezon.
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Ośrodek Pomocy Społecznej w  An-
drychowie we wrześniu zorganizo-
wał cykl spotkań proilaktycznych 
poświęconych tematyce dobrej ko-
munikacji, relacji i  bezpieczeństwa 
we współczesnej rodzinie. Działania 
skierowane zostały do dyrektorów,  
nauczycieli, pedagogów, pracow-
ników socjalnych,  dzieci  a przede 
wszystkim rodziców. Miały na celu 
przypomnienie szczególnej roli ro-
dziny w życiu człowieka, znaczenia 
właściwej komunikacji w rodzinie 
i jej wpływu na kształtowanie osobo-
wości dziecka, bezpiecznego wzra-
stania oraz ochronę przed zachowaniami ryzykownymi. W zaplanowanych działaniach w okresie od 17 września do 29 września 
2017 roku wzięło udział ok. 150 osób. Oferta proilaktyczna miała charakter warsztatowy oraz szkoleniowo-edukacyjny.

„Bezpieczny świat Twojego dziecka”
Andrychowskie Dni Proilaktyki 
pod hasłem „bezpieczny świat 
Twojego dziecka” za nami.

Staram się aby wszyscy byli usatysfakcjonowani
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Kolejna uprawa konopi indyjskich odnaleziona
3 września mieszkaniec powiatu wadowickiego powiadomił 
Komisariat Policji w Andrychowie o odnalezieniu planta-
cji. Jak podaje Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach: 
Funkcjonariusze pojawili się we wskazanym miejscu, gdzie 
potwierdzili uzyskaną informację. W rejonie nadbrzeża rzeki 
rosło kilka sztuk krzewów konopi indyjskich o różnych wyso-
kościach w przedziale od 40 cm do 80 cm. Wszystkie rośliny 
zostały zabezpieczone. Na   chwilę obecną zostało wszczęte 
dochodzenie z art. 63 Ustawy o Przeciwdziałaniu Narko-
manii, aktualnie trwają czynności zmierzające do ustalenia 
sprawcy. Grozi za to kara pozbawienia wolności do lat 3.

Prawo jazdy zatrzymane
4 września w Bulowicach policja zatrzymała do kontroli kie-
rowcę, który znacznie przekroczył prędkość. Niedługo po 
18:00 policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego oświęcimskiej 
komendy zatrzymali młodego kierowcę jadącego samocho-
dem marki Porsche. Na drodze, gdzie dozwolona prędkość 
wynosi 50km/h miał on na liczniku 115km/h. 25-letni miesz-
kaniec powiatu wadowickiego ukarany został mandatem, 
punktami karnymi oraz zatrzymaniem prawa jazdy na na-
stępne trzy miesiące. 

Kolizyjny weekend
Od 8 września do godziny 6:00 11 września, na drogach po-
wiatu wadowickiego doszło do 10 kolizji drogowych. Kilka 
z nich miała miejsce na terenie gminy Andrychów.
Jak podaje Komenda Powiatowa w Wadowicach: 8 września 
w Andrychowie na ul. Lenartowicza około godz. 7:45, kierują-
ca samochodem marki Fiat Punto nie udzieliła pierwszeństwa 
przejazdu i zderzyła się z pojazdem marki VW Golf. Uczestni-
cy zdarzenia drogowego byli trzeźwi, sprawca został ukarany 
mandatem. 

Około 15:30 na ul. Krakowskiej w Andrychowie kierujący sa-
mochodem marki VW Passat najechał na tył poprzedzającego 
pojazdu marki Audi. Uczestnicy kolizji drogowej byli trzeźwi, 
sprawca został ukarany mandatem. 9 września w Andrychowie 
na rondzie Solidarności kierujący samochodem marki Renault 
Scenic nie zachował należytej odległości od pojazdu marki 
Opel Vectra w trakcie poruszania się po rondzie i doprowadził 
do najechania na jego tył. Sprawca został ukarany mandatem. 

10 września w Inwałdzie na ul. Wiejskiej kierujący samocho-
dem marki Opel oraz kierujący pojazdem marki Audi podczas 

wymijania nie zachowali należytej ostrożności czym dopro-
wadzili do zderzenia bocznego pojazdów.

Burzliwy wtorek
Jak podaje Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach:
We wtorek, 12 września policjanci z Wydziału Ruchu Dro-
gowego w Wadowicach, w miejscowości Rzyki zatrzymali do 
kontroli drogowej pojazd marki Mercedes, którego kierujący 
przekroczył dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym, 
gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. W trak-
cie kontroli drogowej okazało się, że kierujący ma cofnięte 
uprawnienia do kierowania pojazdami,  decyzją wydaną przez 
Prezydenta Miasta  Katowice.  49-latek w związku z przekro-
czeniem prędkości został ukarany mandatem. W związku 
z niestosowaniem się do decyzji właściwego organu o cofnię-
ciu uprawnień do kierowania pojazdami, kierujący dopuścił 
się przestępstwa a art. 180a KK, za co grozi kara pozbawienia 
wolności do lat 2. 
W Sułkowicach ul. Nawieśnicka, około godz. 15:50 kierują-
cy samochodem marki Renault nie dostosował prędkości do 
panujących warunków na drodze, zjechał na przeciwległy pas 
ruchu i uderzył w stojący na poboczu pojazd marki Mercedes .

Wypadek drogowy w Osieku
W nocy z 16/17 września 2017 r. o godzinie 3.00 w Osieku 
na ulicy Głównej doszło do poważnego wypadku drogowego.
Oicer prasowy komendy z Oświęcimia asp.szt. Małgorza-
ta Jurecka podaje: Jak wstępnie ustalili policjanci 24 – letni 
mieszkaniec Gminy Wieprz, kierując samochodem marki 
Audi,  stracił panowanie nad pojazdem w wyniku czego zje-
chał na przeciwległy pas, a następnie na pobocze, gdzie sa-

mochód wbił się w barierę energochłonną. Kierowca z poważ-
nymi obrażeniami ciała został przewieziony przez Pogotowie 
Ratunkowe do szpitala. 
W trakcie dalszego postępowania policjanci ustalą dokładne 
okoliczności tego wypadku drogowego.

Dzień pełen kolizji drogowych

Agresywny 28-latek zatrzymany

Chcieli zabrać mu kluczyki ale odjechał z piskiem opon

Zarzut w sprawie uszkodzenia szyby postawiony
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Ogólnopolski Festiwal Piosenki

Sprzedaż biletów oraz szczegółowe 
informacje: MDK w Andrychowie, 
ul. Szewska 7, tel.: 33 875 31 05, 
512 442 918, 530 474 008. 
Bilety online: www.kultura.andrychow.
eu, www.ticketpro.pl, www.kupbilecik.pl

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Fabryka Muzyki Niewzwykłej w Andrychowie. Część konkursowa 
Festiwalu odbędzie się 19 listopada 2017 r. w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie. Termin zgłoszeń mija 9 listopada. Szczegółowe 
informacje oraz Regulamin i Karta zgłoszenia dostępne na stronie internetowej: www.kultura.andrychow.eu/fabryka

fot. Andrzej Tyszko fot. Justyna Jaworska fot. Arkadiusz Wiedeński

fot. Katarzyna Ładna

Choć rozmowa staje się zanikającą formą komunikacji, gospoda-
rzowi udało się posłużyć nią tak, by goście sami mogli przekonać 
się do prawdziwości powyższych epitetów, a także zobaczyć w Ilo-
nie Ostrowskiej kogoś więcej niż tylko Lucy z serialu „Ranczo”.
To, że przyjęła zaproszenie do rozmowy należy uznać za coś 
wyjątkowego, bo jak przyznała, zwyczajnie się wstydzi. – Bo 
ja się bardziej czuję człowiekiem niż kimś super wyjątkowym 
– usprawiedliwiała się. - Uważam, że aktor powinien tworzyć 
wokół siebie tajemnicę. To wpajał nam Łomnicki w Szkole Ak-
torskiej. Teraz wszystko się miesza, aktorstwo z celebryctwem. 
Pani Ilona wspominała swoją drogę do aktorstwa, której począ-
tek dał jakiś wygrany konkurs recytatorski i zauroczenie Janem 
Fryczem w jednym z ilmów. Opowiedziała też o emocjach jakie 
towarzyszą aktorowi, gdy szuka pracy, gdy wygrywa albo prze-
grywa castingi, gdy rola, o której marzy, która już jest prawie 
jego nagle traia do kogoś innego. Tak było z Papuszą …
Choć wygrała casting na rolę Lucy w „Ranczu” bardzo się jej 
bała. A to ze względu na akcent charakterystyczny dla tej po-
staci. Musiała wypracować styl mówienia. Zaczęła spotykać się 
z dziewczyną, która wiele lat mieszkała w Chicago. Nie tylko jej 
słuchała ale też ją obserwowała. Pewnego dnia stwierdziła, że 
taka właśnie będzie jej Lucy… jak ta dziewczyna z Chicago (pry-
watnie żona Marcina Prokopa). Ciekawostką jest, że podczas 
castingu, do roli Kusego przymierzany był Cezary Żak. Cieka-
wostką jest też powód, dla którego w ostatnich odcinkach Kusy 
mógł spotykać się z Lucy tylko na Skypie. Pani Ilona była wtedy 
w ciąży. Dziś, jej syn Gustaw ma już półtora roczku. 
Choć zapewne nowe odcinki serialu zgromadziłyby przed te-
lewizorami wierną publiczność, już wiemy, że nie powstaną. 
Przyczyną jest choroba scenarzysty.
Dla twórców „Ranczo” jest niewątpliwym sukcesem. Podob-
ne odczucia ma również Ilona Ostrowska. – Ludzie naprawdę 
uwierzyli, że jestem Amerykanką – mówi – i to uważam za suk-
ces.

Zresztą, tak sugestywnie odegrana rola miała też matrymonial-
no – polityczne konsekwencje. - Na planie pojawiali się zalot-
nicy. Otrzymałam masę listów miłosnych; jeden nawet był na 
pendrivie – wspominała i opowiadała też jak wiele razy musiała 
tłumaczyć, że Lucy to jest tylko rola, że to jest ktoś wymyślony. 
Choć niejednemu powtarzała: – Ja jestem Ilona Ostrowska, nie 
Lucy – nie każdy dał się przekonać. 
Gdy Lucy została wójtem, to do pani Ilony zaczęły napływać 
propozycje udzielenia poparcia różnym ugrupowaniom poli-
tycznym, także zaistnienia na plakatach wyborczych…
W ogóle nie przypuszczała, że „Ranczo” okaże się takim sukce-
sem. Miała obawy, bo seriale szuladkują aktora. Czasem suk-
ces bywa przekleństwem. Dlatego Ilona Ostrowska cieszy się, 
że mimo wszystko, reżyserzy widzą w niej inne postaci, że jest 
dla niej miejsce w teatrze.
Choć nie tańczy z gwiazdami i odmawia udziału w tego typu 
programach, do jednego dała się wciągnąć, a to dlatego że jej pa-
sją są podróże. – Za 1,5 tygodnia wylatuję w ciepłe kraje z pro-
gramem „Agent” – zdradziła. 
Rafał Bryndal kontynuował temat pasji, równocześnie dzieląc 
się ciekawym spostrzeżeniem: - Niby wszyscy z kulturą obezna-
ni, a na koncertach jesteś ty i kilka jeszcze osób ze środowiska. 
Z tobą się dyskutuje o książkach…
Skąd te pasje? – Bo mnie nosi. Moja wyobraźnia jest żądna wra-
żeń!
Taką oto kobietę (z delikatnym makijażem, ale wyrazistą oso-
bowością) gościł pałac Bobrowskich w sobotni wieczór.
Był też czas na wspólne fotograie, serdeczne słowa, autografy.

Jadwiga Janus
fot. Jarosław Skupień - andrychow.pl

Nie jestem Lucy. Jestem Ilona Ostrowska
- To jest dziewczyna, która bierze życie za rogi. Pełna energii. Bez przerwy tryska optymizmem. Zawsze daje mi porcję 
słońca – tak oto Rafał Bryndal przedstawił Ilonę Ostrowską - bohaterkę kolejnego spotkania w cyklu „Rozmowy bez 
makijażu”, które odbyło się w sobotni wieczór (29 IX) w pałacu Bobrowskich.

http://www.kultura.andrychow.eu/fabryka
http://www.facebook.com/FabrykaMuzykiNiezwyklej
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Tyle to już lat minęło… Ludowy Zespół Pieśni i Tańca 
ANDRYCHÓW świętuje 20-lecie swojej działalności! 

    * Ulga przysługuje emerytom, rencistom, studentom i uczniom po okazaniu ważnej legitymacji.

  ** Ulga przysługuje dzieciom do lat 15.  

Bilety dostępne osobiście w kasie MDK w Andrychowie, ul. Szewska 7, 

tel. 33 875 31 05, 512 442 918, 530 474 008 oraz online: www.kultura.andrychow.eu.

SEANS DATA/CYKL/GODZINA
CENY  

BILETÓW

„FRANTZ”

Dramat historyczny; reżyseria: Francois Ozon;  

produkcja: Francja, Niemcy 2016;  113 min.

11.10 (środa – TANIA ŚRODA) godz. 18.00
W Tanią Środę  
wszystkie bilety 8 zł

18.10 (środa – TANIA ŚRODA) godz. 18.00

„CIAO ITALIA!”

Komediodramat; reżyseria: Pif;  

produkcja: Włochy 2016; 99 min.

13.10 (piątek – WEEKENDOWE PREMIERY) godz. 18.00
10 zł – normalny
8 zł – ulgowy*

20.10 (piątek – WEEKENDOWE PREMIERY) godz. 20.00

„50 WIOSEN AURORY”

Komedia; reżyseria: Blandine Lenoir;  

produkcja: Francja 2017; 89 min.

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

20.10 (piątek – WEEKENDOWE PREMIERY) godz. 18.00

25.10 (środa – TANIA ŚRODA) godz. 18.00

„NIEDOPARKI”

Animacja; reżyseria: Galina Miklinova;  

produkcja: Czechy, Słowacja 2016; 83 min.

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

10 zł – dorośli
5 zł – dzieci**

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

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

„PATERSON”

Komediodramat; reżyseria: Jim Jarmush;  

produkcja: USA 2016; 118 min. 

27.10 (piątek – KINO DLA DOROSŁYCH) godz. 20.00
10 zł – normalny, 
8 zł – ulgowy*



Poniedziałek
godz. 17.00 – 20.30 | Klub Esperanto. 
Instruktor: Marek Pierkiel. 
godz. 17.00 – 18.00 | ROBO – twórcy. 
Warsztaty dla dzieci. Konstruowanie wła-
snych robotów, przy wykorzystaniu spe-
cjalnych zestawów edukacyjnych LEGO: 
Mindstorms oraz WeDo. Instruktorzy: 
Przemysław Gąsiorek, Martyna Miksa, 
Ewelina Olbrzymek.  
Koszt: 18 zł/spotkanie.
godz. 17.00 – 19.00 | Zajęcia parate-
atralne – JESTEM NA SCENIE, dla dzieci 
w wieku wczesnoszkolnym oraz młodzieży 
gimnazjalnej i szkół średnich. Instruktor: 
Katarzyna Mikurda. Koszt: 50 zł/mies.
godz. 19.00 – 20.00 | Zumba. Instrukto-
rzy: Rafał Harat, Natalia Węgrzyn-Jakimow. 
Koszt: 10 zł za spotkanie/dorośli, 2 zł za 
spotkanie/dzieci do lat 13.
godz. 20.00 – 21.30 | Pilates. Instruk-
tor: Natalia Węgrzyn-Jakimow.  
Koszt: 10 zł/spotkanie.

Wtorek
godz. 11.00 – 12.15 | Akademia TAI 
CHI. Instruktor: Halina Kozioł. Koszt: 30 
zł/mies.
godz. 16.00 – 18.00 | Szalone nutki. 
Zajęcia nauki gry na pianinie. Instruktor: 
Sylwia Guzdek. Koszt: 60 zł/mies.
godz. 17.00 – 20.00 | Grupa Twórców 
MY (każdy pierwszy wtorek miesiąca). 
Instruktor: Lesław Najbor.

Środa
godz. 16.30 – 18.00 | Kreatywna Kra-
ina. Warsztaty plastyczno-techniczne dla 
dzieci w wieku 5-7 lat. Instruktor: Paweł 
Kazimierczak. Koszt: 8 zł/spotkanie.
godz. 17.00 – 18.00 | Ludowy Zespół 
Pieśni i Tańca ANDRYCHÓW – grupa 
dziecięca. Instruktor: Urszula Wiśniowska.
godz. 18.00 – 20.00 | Ludowy Zespół 
Pieśni i Tańca ANDRYCHÓW – grupa 
dorosłych. Instruktor: Urszula Wiśniowska.

Czwartek
godz. 16.00 – 18.00 | Warsztaty cera-
miczne – I grupa. Instruktor: Zbigniew 
Bury. Koszt: 8 zł za spotkanie/dzieci, 10 zł 
za spotkanie/dorośli. KARNET miesięczny: 
30 zł/dzieci, 40 zł/dorośli.
godz. 16.00 – 17.00 | AMBULATO-
RIUM JĘZYKOWE. Pierwsza pomoc 
z języka angielskiego. Instruktor: Paweł 
Kazimierczak. Koszt: 8 zł/spotkanie.
godz. 17.00 – 18.00 | Klub Tańca 
Sportowego ELAN – grupa początkująca. 
Instruktor: Marek Hila. 
godz. 18.00 – 20.00 | Warsztaty cera-
miczne – II grupa. Instruktor: Zbigniew 
Bury. Koszt: 8 zł za spotkanie/dzieci, 10 zł 
za spotkanie/dorośli. KARNET miesięczny: 
30 zł/dzieci, 40 zł/dorośli. 
godz. 18.00 – 20.00 | Klub Tańca Spor-
towego ELAN – grupa zaawansowana. 
Instruktor: Marek Hila.
godz. 19.30 – 23.15 | Kurs Tańca To-
warzyskiego. Instruktor: Mira Olearczyk. 
Koszt: 180 zł za stopień/os.
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Programy taneczne LZPiT ANDRYCHÓW
2007 „Jubileusz na ludowo” z okazji 10-lecia zespołu
2009 „Na andrychowskim rynku”
2012 program dożynkowy „Hej żniwiarze”
2013 „Od Andrychowa do Krakowa”
2015 „Moja Marysiu”
2017 Program na Tydzień Kultury Beskidzkiej
2017„Albośmy to jacy tacy...” z okazji 20-lecia zespołuAkompaniatorzy 

w latach 1997-2017
Gniłka Marian

Mikołajek Łukasz
Sordyl Zdzisław

Konsultant etnograiczny
Małgorzata Kiereś:
etnograf z Muzeum 

Beskidzkiego w Wiśle,
przewodnicząca jury 

Festiwalu Górali Polskich 
w Żywcu

Soliści zespołu
w latach 1997-2017

Badowska Anna Maria
Badowska Barbara
Balon Agnieszka

Balon Dariusz
Balon Ewelina
Balon Jadwiga
Balon Mirosław

Belak Alicja
Belak Oliwia

Matejko Maja
Pasternak Wiesława

Pytel Wiesława
Rajda Patrycja
Wanat Zoia

Członkowie grupy 
dziecięcej w 2005 r.

Bączek Klaudia
Bizoń Barbara

Dębicka Paulina
Dyrcz Dominik

Fryś Klaudia
Fryś Patrycja

Góralczyk Mateusz
Homel Mateusz
Jarzyna Bartosz

Kamiński Konrad

Mazgaj Michał
Mazgaj Patryk

Mikołajek Dominik
Mitura Katarzyna

Mrzygłód Adrianna
Pietras Jakub
Pindel Michał

Prochazka Justyna
Prochot Anna
Wykręt Emilia

Członkowie grupy dziecięcej w 1997 r.
Boba Damian

Pyclik Magdalena
Sołtysiak Aneta

Stuglik Agnieszka
Szkudlarek Katarzyna

Wanat Tomasz
Wierońska Joanna

Wierońska Katarzyna

Sukcesy LZPiT ANDRYCHÓW
- III miejsce pary tanecznej Justyna 
Prochazka i Bartosz Jarzyna na XI 
Międzynarodowym Festiwalu Folk
lorystycznym – Břeclav na Mora
wach (2007).
- I miejsce w kategorii zespołów 
regionalnych w 44. Wojewódzkim 
Przeglądzie Wiejskich Zespołów 
Artystycznych w Górkach Wielkich 
(2011).
- II miejsce w kategorii zespołów obrzędowych w V Wojewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym Re
gionu Małopolski „Pawie pióro” w Trzebini (2011).
- I miejsce w kategorii zespołów regionalnych podczas XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pasto
rałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie (2012).
- I miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych z towarzyszeniem instrumentów muzycznych podczas 
XIX Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Regionalnych „Złoty kłos'' w Zebrzydowicach (2012)
- I miejsce na XIII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Nasze wieczne kolędowanie” w Niepo

- II miejsce w kategorii zespołów obrzędowych prezentujących formy opracowane artystycznie na 
I Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Trzebini (2014).
- II miejsce w kategorii zespołów regionalnych podczas XXIII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie (2017).
- Wyróżnienie w kategorii zespołów z programem artystycznie opracowanym podczas XXIV Między
narodowego Przeglądu Zespołów Regionalnych „Złoty kłos'' w Zebrzydowicach (2017). 
Odwiedzone kraje: Czechy, Niemcy, Łotwa, Słowacja, Ukraina.

Członkowie kapeli
w latach 1997-2017

Gniłka Marian
Grabski Wiesław
Guzdek Czesław
Guzdek Ewelina

Harat Kinga
Jończy Jan

Kędzierski Michał
Kolber Dominik
Kolber Szymon

Laszczak Grzegorz 
Koźbiał Robert
Majkut Leon

Mokwa Zbigniew 
Rajda Patrycja

Sordyl Zdzisław
Suknarowska Ewa

Tatar Jerzy
Wojtas Piotr
Zięba Patryk
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Opracowała: Barbara Badowska

Grupa dorosłych:
Jolanta Adamczyk, Anna Maria Badowska, Barbara Badowska, Izabela Badowska, Agnieszka Balon, Dariusz Balon, Ewelina Balon, 
Jadwiga Balon, Mirosław Balon, Alicja Belak, Jerzy Cwynar, Bogumiła Gajczak, Magdalena Gajczak, Henryk, Guzdek, Adam Kacz-
marczyk, Lidia Kaspera, Agnieszka Kierpiec, Władysław Klimczyński, Antoni Kolloch, Agnieszka Kołacz, Józef Krzysztof Kuc, 
Jan Magiera, Ryszard Matejko, Barbara Młocek, Wojciech Młocek, Wiesława Pasternak, Wiesława Pytel, Maria Surma, Stanisław 
Surma, Zoia Wanat, Stanisław Wojtal, Józef Zachura.

Grupa dziecięca:
Tymoteusz Bizoń, Zuzanna Bizoń, Sławomir Bogunia, Dominika Magiera, Marta Magiera, Milena Markowska, Maciej Młynar-
czyk, Marta Młynarczyk, Karolina Pędziwiatr, Piotr Piątek, Zoia Piątek, Martyna Piszczek, Karolina Socała, Julia Szponder, Julia 
Trojanowska, Kalina Trojanowska, Adrian Wacławek, Aniela Zaborowska, Łukasz Żmij. 

Skład LZPiT ANDRYCHÓW w 2017 roku

Kapela:
Leon Majkut - altówka węgierska, Ewa Suknarowska, Kinga Harat i Ewelina Guzdek – skrzypce, Wiesław Grabski – kontrabas, 
Marian Gniłka – akordeon, Czesław Guzdek – klarnet, Grzegorz Laszczak/Patryk Zięba/Michał Kędzierski - trąbka.
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14.10 (sobota) godz. 17.00
SPEKTAKL „DWIE POŁÓWKI POMA-
RAŃCZY” – autor: Iga Kownacka; reży-
seria: Maria Ciunelis

Do jedynego hotelu w mieście, traia świeża 
wdowa – Karolina, wezwana by zidentyiko-
wać zmarłego męża – Adama, który wcze-
śniej zginął w tajemniczych okolicznościach. 
W hotelu czeka na nią psycholog policyjna 
Joanna, a także wiele innych niespodzianek, 
związanych nie tylko z jej mężem, ale i trwa-
jącym w hotelu weselem. Sytuację dodatko-
wo komplikuje pojawienie się Alex – młodej, 
bardzo atrakcyjnej dziewczyny, podającej 
się za córkę zmarłego. Zaskakujące zwroty 
akcji, przewrotne poczucie humoru autor-
ki, żartobliwa interpretacja reżyserska oraz 
prawdziwe kreacje aktorskie sprawiają, że 
z zapartym tchem śledzimy coraz bardziej 
absurdalną sytuację, gdzie nic nie jest takie, 
jakim się wydaje, a śmierć małżonka nie jest 
wcale końcem związku – wręcz odwrotnie. 
Uwaga: Spektakl przeznaczony wyłącznie dla 
widzów dorosłych, którym gwarantujemy dwie 
godziny śmiechu i dobrej zabawy.

OBSADA:
Jarosław Boberek/Urszula Dębska 
Olga Borys/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.
andrychow.eu, www.kupbilecik.pl
21.10 (sobota) godz. 17.00

KONCERT JUBILEUSZOWY LZPIT AN-
DRYCHÓW z okazji 20-lecia działalno-
ści zespołu.
Wystąpią Jubilaci: grupa dziecięca i grupa 
dorosłych oraz kapela Ludowego Zespołu 
Pieśni i Tańca ANDRYCHÓW. Gościnnie: ka-
pela RYPCIUM PYPCIUM i chórek RODLA-
NIE z Zakrzewa (Wielkopolska).

24.10 (wtorek) godz. 8.15
JEDZIEMY PO ZŁOTE Ż... :)
Jesienna wycieczka do Żywca. 
W programie: 
- zwiedzanie Muzeum Browaru Żywiec, 
- degustacja piwa lub soku,
- zwiedzanie miasta wraz z przewodnikiem: 
Stary Zamek, Pałac Habsburgów, Domek 
Chiński, Park, Kościół Paraialny, Rynek, Ra-
tusz, Dzwonnica.
Wycieczka wyłącznie dla osób pełnoletnich. 
Miejsce zbiórki: Miejski Dom Kultury w An-
drychowie, ul. Szewska 7 
Cena: 65zł*
*W cenę wycieczki wliczone jest ubezpie-
czenie. Zapisy i wpłaty przyjmowane są do 
17.10.2017 r. w Miejskim Domu Kultury 
w Andrychowie, ul. Szewska 7, lub telefo-
nicznie: 33 875 31 05, 512 442 9148.

27.10 (piątek) godz. 18.00 - 20.30
KUBAŃSKI PIĄTEK W MDK!! Zapraszamy 
wszystkich miłośników ZUMBY na WARSZ-
TATY, których motywem przewodnim będą 
gorące kubańskie rytmy. 
 Gościem specjalnym będzie Eryk Januszyk, 
instruktor, współzałożyciel szkoły La Clave 
w Katowicach. Choreograf i założyciel grupy 
tanecznej Clave Koksy, z którą występował 
na wielu festiwalach w Polsce (Festival Cuba-
no, Calle de Timberos, Carnaval Cubano) i za 
granicą. Miłośnik muzyki i kultury kubań-
skiej w najczystszej, niezmienionej postaci. 
Jako instruktor szczególną uwagę zwraca na 

świadomość tańca: dokładność wykonywa-
nych ruchów, zrozumienie intencji danego 
gestu i jego emocjonalną ekspresję. Jednak 
przede wszystkim chce nauczyć swoich kur-
santów czerpać maksymalną radość z każdej 
chwili tańca. Dlatego jego dewizą na zaję-
ciach jest „nie ilość, lecz jakość”. Jako tan-
cerza wyróżnia go łączenie ogromnej wiedzy 
tanecznej z wiedzą muzyczną. Repertuar, 
którym dysponuje, zawiera wszystkie gatun-
ki taneczne Kuby i nie tylko, począwszy od 
Folkloru, Rumby, Bailes Populares, Bailes de 
Salon, Bailes Campesinos, po współczesne 
style Reggaeton czy Timba. 
Cena: 20 zł/dorośli; 5 zł/dzieci do lat 13 (pod 
opieką dorosłych).
Organizatorzy: Miejski Dom Kultury w Andry-
chowie i Agencja Artystyczna J.S.

3.11 (piątek) godz. 18.00 - 20.30 
KUBAŃSKI PIĄTEK W MDK!!  Zapra-
szamy wszystkich miłośników ZUMBY na 
warsztaty taneczne z Joasią Sieją. 
Joanna Sieja specjalizuje się przede wszyst-
kim w stylach tanecznych osadzonych 
w kręgu kultury kubańskiej, choć lubi się 
próbować też w innych technikach. Jest 
współzałożycielką tanecznej grupy evento-
wej Diamonds. Regularnie i wyjazdowo pro-
wadzi warsztaty taneczne dla dorosłych i dla 
dzieci w Bielsku – Białej, w Krakowie i w Ka-
towicach. Jako zapalona Reggaetonera in-
tensywnie promuje energetyczny Reggaeton 
w oderwaniu od kultury kubańskiej, chcąc 
by stał się... jednym z chętniej tańczonych 
i rozpoznawanych stylów tanecznych wśród 
polskich tancerzy. Lubi angażować się w róż-
nego rodzaju projekty artystyczne, gdzie po-
trzebni są tancerze – w tym np. w pracę przy 
kręceniu teledysku. Ostatni taki projekt, 
to teledysk – reklama krakowskiego klubu 
Mezcal, reżyserowany przez Daniela Pance-
rza oraz teledysk kręcony przez krakowskie 
Studio Filmowe Punkt. 
Cena: 20 zł/dorośli; 5 zł/dzieci do lat 13 (pod 
opieką dorosłych).

Organizatorzy: Miejski Dom Kultury w Andry-
chowie i Agencja Artystyczna J.S.

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY PAŹDZIERNIK / LISTOPAD

Miejski Dom Kultury w Andrychowie 
Telefon: 33 875 31 05, 512 442 918, 

530 474 008 
mdk@kultura.andrychow.eu

mailto:mdk@kultura.andrychow.eu
mailto:inwald@kultura.andrychow.eu
mailto:zagornik@kultura.andrychow.eu
mailto:zagornik@kultura.andrychow.eu
mailto:bolecina@kultura.andrychow.eu
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Co działo się się w naszym mieście 
50 lat temu? O kim i o czym pisa-
ła „Gazeta Krakowska” w styczniu 
1967 roku? Przede wszystkim An-
drychów się rozbudowywał.  „GK” 
zaprezentowała nowy blok miesz-
kalny typu BSK, nazwany nowym 
beniaminkiem andrychowskiego bu-
downictwa. Choć dziś mielibyśmy 
wątpliwości, czy aby nie wynikł 
jakiś błąd na etapie projektowania, 
ale wtedy był to powód do dumy, 
że przy budowie zaoszczędzono 60 
proc. stali. Prasa przybliża nam 
działalność Domu Kultury Dzieci 
i Młodzieży, jedynej takiej pla-
cówki w powiecie. DKDiM został 
utworzony w przejętym przez 
państwo pałacu Bobrowskich. Nie 
omieszkano podkreślić, że kiedyś 
gromadki dzieci śniły o nieosiągal-
nych dla ogółu przyjemnościach zza 
wysokiego muru… a teraz, proszę 
bardzo 17 dziewcząt uczy się tu 
piec, gotować sporządzać kaloryczne 
posiłki.  Można mieć wątpliwość, 
czy pieczenie i gotowanie były 
owymi przyjemnościami zza wyso-
kiego muru, o których wtedy śniły 
gromadki dzieci. Mając na uwadze, 
że jest to rok 1967 musimy ulec  
retoryce wobec klasowego wroga 
jakim byli w tamtym czasie właści-
ciele ziemscy. No i coś specjalnego 
dla pań. Nowy salon fryzjerski oraz 
relacja z pracy Ośrodka „Praktycz-
na Pani”. Prasa na bieżąco informo-
wała o działalności Ośrodka, który 
postawił sobie za cel edukowanie 
kobiet, jak być praktyczną i no-
woczesną? Zadziwić może wielość 
i treść konkursów kierowanych do 
andrychowianek, jak choćby ten - 
„Mleko i sery, to produkt niezbęd-
ny dla zdrowia”. Zapraszamy do 
lektury…

Jadwiga Janus

Przegląd prasy 
– styczeń 1967 r.
We wrześniowym numerze „NA” obiecaliśmy Państwu 
powrót do przeszłości. Źródłem wspomnień są wy-
cinki prasowe dotyczące Andrychowa, kolekcjonowa-
ne przez pana Jana Brylskiego. 
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Przywilej królewski zawiera ważne postanowienia, regulujące 
funkcjonowanie nowego miasta, a także – co istotne - wyrazy 
uznania dla andrychowskich tkaczy (zwanych również knapami): 
„...gdzie nie bez zaszczytu krajowego y pożytku Skarbu Koronnego 

Manufaktury Obrusów, Drelichów i innych od lat kilkudziesięciu trwa-

jące pomnażają się i tamteyszych ludzi sposobnością y staraniem nie 

tylko w Państwach Naszych ale i w cudzych krajach przedawają się...”. 
Oprócz nadania właścicielowi prerogatyw w kwestii ustalania 
granic miasta oraz kształtowania społeczności miejskiej (pamię-
tajmy, że miało ono charakter prywatny), przywilej ustanawiał 
magistrat burmistrzowski i wójtowski, określał też wygląd pieczęci 
miejskiej, która zawierała litery AS (monogram Stanisława Ankwi-
cza), w otoku zaś napis łaciński „Sigillum Oppidi Andrychviensis” 

(Pieczęć Miasteczka Andrychowa). 
Przywilej Stanisława Augusta zezwa-
lał ponadto na tworzenie w mieście 
Andrychowie bractw i kompanii ku-
pieckich, kramarskich oraz cechów 
rzemieślniczych, z wyłączeniem ce-
chu piwowarskiego, i co istotne po-
zwalał „kupców, mieszczany wszelkich 

Rzemieślników Obywatelów iakiego-

kolwiek rodzaju y stanu ludzi sprowa-
dzać...”. Ustalał wreszcie daty dwuna-
stu jarmarków.
Pół roku po otrzymaniu królewskiej 
zgody na założenie miasta, 8 maja 1768 r., Stanisław Ankwicz wy-
dał dokument, w którym określał zasady funkcjonowania nowo 
powstałego miasta, przede wszystkim zaś wytyczał w nim grani-
ce ośrodka miejskiego. Opis ten jest dla współczesnego czytelnika 

Andrychów. Powtórka z historii (ekspresowa) Część II

W ubiegłym numerze obiecaliśmy Czytelnikom, że powtórka z historii naszego miasta będzie maksymalnie skrócona. 
Nie można jednak nie napisać o tym, co działo się dokładnie 250 lat temu, a mianowicie o przywileju króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, który na prośbę właściciela dóbr andrychowskich, Stanisława Ankwicza, nadał 24 paździer-
nika 1767 r. Andrychowowi prawa miejskie. 

Przywilej lokacyjny Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1767 r.. Perga-
min znajduje się w bielskiej ilii Archiwum Państwowego w Katowicach

Rewers pergaminu przywileju

Wzór pieczęci miejskiej 
według opisu zawartego 
w przywileju lokacyjnym

Granice miasta Andrychowa opisane w przywileju S. Ankwicza, 
zrekonstruowane przez M. Kulczykowskiego, naniesione na 
współczesny plan miasta

Przechowywany w Izbie 
Regionalnej TMA szyld ma-
gistratu z namalowanym 
„austriackim” herbem An-
drychowa

Panorama Andrychowa w okresie międzywojennym. Dymiące ko-
miny tkalni Braci Czeczowiczka były powodem do radości miesz-
kańców, bo świadczyły o tym, że fabryka pracuje i ludzie zarobią. 
Dziś byłby to symbol niechcianego smogu. 
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piała na zmniejszenie sprzedaży i musiała znacznie ograniczyć 
zatrudnienie. W Andrychowie pojawiło się bezrobocie.
Władze miasta sięgnęły wówczas po metodę wypróbowaną pod ko-
niec lat międzywojennych: postawiły na rekreację. Prywatni właści-
ciele wybudowali w Gminie Andrychów cztery duże hotele, spośród 
których dwa posiadają bogatą ofertę narciarską. Kolejny raz przebu-
dowano i unowocześniono też basen kąpielowy. Powstało kilkana-
ście nieźle prosperujących gospodarstw agroturystycznych.
Piszemy to wszystko po to, aby uzasadnić pewną tezę: otóż gospo-
darka miasta, oparta na rękodziele, a potem przemyśle tkackim, 
podlegała cyklicznym luktuacjom. Najpierw chłopskie tkactwo 
lniane we wsi, potem mieście Andrychowie, pięło się nieustannie 
w górę. Chłopi docierali z drelichami daleko poza granice, sprze-
dawali je od Smyrny na wschodzie aż po Barcelonę na zachodzie. 
Konkurencja przędzy bawełnianej doprowadziła andrychowskie 
tkactwo do prawie całkowitego upadku pod koniec XIX w. Od po-
czątku XX stulecia rozwój – zakłócany przez dwie wojny światowe 
oraz kryzys w 1929 r. - zapewniła miastu fabryka Braci Czeczo-
wiczka. Po 1945 r. dawne zakłady Czeczowiczki uległy moderniza-
cji, a towarzyszył temu rozwój innych fabryk i co za tym idzie, ca-
łego miasta. Kolejną cenzurą stał się rok 1989, po którym fabryki 
gwałtownie się skurczyły.
Czas na zadanie fundamentalnego pytania: czy Miasto i Gmina An-
drychów wrócą na ścieżkę rozwoju i co będzie jego motorem? Moż-
liwe, że będzie to korzystanie z walorów przyrodniczych i krajobra-
zowych położenia naszej miejscowości i okolic, a w konsekwencji 
dalsze rozwijanie funkcji rekreacyjnej. Możliwe, że w rezultacie 
działalności Władz Miasta skierowanej na organizację specjalnej 
strefy ekonomicznej, powstaną u nas ciche i „czyste” zakłady prze-
mysłowe. Obiecujący może tu być przykład Łodzi, gdzie po upadku 
przemysłu włókienniczego zaczynają się odradzać fabryki tekstyl-
ne.
Kluczową wydaje się być sprawa komunikacji. Wracając do histo-
rii, trzeba przypomnieć, że przebieg obecnej drogi krajowej nr 52 
został wytyczony pod koniec XVIII w. przez władze austriackie 
w związku z budową cesarskiego gościńca nr 1 i przez przeszło 
200 lat niewiele się zmieniło na odcinku tej drogi od Głogoczo-
wa do Bielska-Białej. Także istniejąca od 1884 r. linia kolejowa, 
poprowadzona po poziomicy z setkami zakrętów, nie przeszła 
żadnej poważniejszej modernizacji, poza wprowadzeniem trakcji 
elektrycznej. W zabytkowym budynku dworca kolejowego w An-
drychowie widać już dziury w dachu. Wiadukt w Kleczy, będący 
skrzyżowaniem wspomnianych szlaków - drogowego i kolejowego, 
także pamięta koniec XIX w. Trudno, żeby w drugiej dekadzie XXI 
w. opisany skansen komunikacyjny był wydolny i spełniał swoje 
zadania. Jesteśmy świadkami kolosalnych korków drogowych, 
a kolej, którą jeździ coraz mniej pasażerów, wykonuje raczej ruchy 
pozorne. Musimy więc wszyscy, Władze Miasta i mieszkańcy, ko-
rzystać z każdej okazji, aby lobbować u władz o zmianę tego sta-
nu rzeczy, co najmniej o pilne zrealizowanie projektu Beskidzkiej 
Drogi Integracyjnej. Bez tego nie możemy niestety nawet marzyć 
o tym, aby nasze miasto się rozwijało.

Andrzej Fryś, Daria Rusin

Przy pisaniu drugiej części artykułu korzystaliśmy, poza publika-
cjami wymienionymi w poprzednim numerze, z pracy: 
Rusin D., Wacięga S., Edukacja ekonomiczna w oparciu o historię. 
Przypadek Andrychowa (2007–2014), [w:] „Kwartalnik Edukacyj-
ny”, 2014, nr 4 (79)

Trwa obecnie remont budynku Biblioteki Miejskiej. Poprzed-
ni prowadzony był w latach osiemdziesiątych XX wieku. W roku 
1979, w świeżo oddanych do użytku pomieszczeniach Biblioteki,  
odbyło się w Saloniku Literackim spotkanie z dr Andrzejem Garlic-
kim, wówczas Kierownikiem Zakładu Historii Najnowszej  Polski 
na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 1978 wydano książkę A. 
Garlickiego „Przewrót majowy” i o tym właśnie wydarzeniu mówił 
autor w Andrychowie. Zamach majowy z roku 1926 doprowadził 
do śmierci kilkuset Polaków. Jego rezultatem było obalenie legal-
nego rządu premiera W. Witosa i dymisja prezydenta S. Wojcie-
chowskiego. Wprowadzona  wówczas władza sanacji, trwała aż do 
wybuchu wojny w 1939 r. 
Prof. Andrzej Garlicki (1935-2013) był wybitnym znawcą historii 
okresu międzywojennego, autorem wielu publikacji, między inny-
mi fundamentalnej biograii Józefa Piłsudskiego.  
W księdze pamiątkowej biblioteki WSW nie zachował się autograf 
A. Garlickiego, a jedynie zdjęcie ze spotkania .

Andrzej Fryś, Janina Madeja-Fryś

O wizycie Andrzeja 
Garlickiego w Andrychowie
Z księgi pamiątkowej Biblioteki WSW 
w Andrychowie

Człowiek w wymiarze XXL
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DATA TEMAT WYKŁADOWCA

05.10.2017 r.

godz. 16.00

MDK

INAUGURACJA

Kłopoty z tzw. polityką historyczną prof. dr hab. Jacek

Chrobaczyński

19.10.2017 r.

godz. 18.00

Nauki humanistyczne
Jawornica czy Jafornycia?
Czyli: nazwy i ich tajemnice

dr hab. Przemysław Płonka

26.10.2017 r.

godz. 18.00

Nauki medyczne
Neurobiologia optymizmu dr hab. Rafał Ryguła

09.11.2017 r.

godz. 17.00

wykład otwarty
MDK

Nauki społeczne
Formy świadczeń społecznych                           
i wspierających w programach rządowych, 
samorządowych i organizacji społecznych

mgr Danuta Noszka-Leśniewska

16.11.2017 r.

godz. 17.00

Nauki społeczne
Seniorze - nie daj się oszukać!                      
Wybrane zagadnienia prawa 
konsumenckiego

mec. Wojciech Nalepa

23.11.2017 r.

godz. 17.00

Nauki techniczne
Promieniowanie rentgenowskie                       
- nie tylko w medycynie

dr hab. Czesław Ślusarczyk
prof. ATH

30.11.2017 r.

godz. 17.00

Nauki humanistyczne
Andrychowskie
reminiscencje żydowskie mgr Ewelina Prus-Bizoń

14.12.2017 r.

godz. 17.00

Nauki humanistyczne
„Sami swoi – polska szopa”
w „Weselu” St. Wyspiańskiego i A. Wajdy mgr Krystyna Korbut-Płonka

04.01.2018 r.

godz. 17.00

Nauki humanistyczne
Prof. Rudolf Weigl – ludzie i wszy mgr Janusz Ślesak

11.01.2018 r.

godz. 16.00
Spotkanie noworoczne

18.01.2018 r.

godz. 17.00

Moje podróże
Kawałek Kuby w sercu mi pozostał mgr Małgorzata Matusiak

INAUGURACJA - Miejski Dom Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7
WYKŁAD OTWARTY -  Miejski Dom Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7
        WYKŁADY CYKLICZNE - Klub Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Lenartowicza 7
        SPOTKANIE NOWOROCZNE - Klub Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Lenartowicza 7
Kontakt: tel.  605 434 520, e-mail:    utw.andrychow@gmail.com
Strona internetowa:  www.utw.andrychow.eu

PROGRAM  ZAJĘĆ
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ANDRYCHOWIE

I semestr  2017-2018 r.

Członkiem stowarzyszenia może zostać każda osoba, która ukończyła 50 lat, złoży deklarację przystąpienia i wpłaci 
składkę członkowską na rok akademicki 2017/2018 w kwocie 60,00 zł. Deklarację można pobrać:
- ze strony internetowej stowarzyszenia http://utw.andrychow.eu/,
- w biurze UTW  w   ABS Bank Spółdzielczy, ul. Krakowska 112, pok. 208 w   dniach11-15.10.2017(godz. 9.00-12.00)
- w miesiącu październiku przed każdym wykładem, w Klubie UTW, ul. Lenartowicza 7 .

WARSZTATY TEMATYCZNE
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ANDRYCHOWIE

I semestr  2017-2018 r.

mailto:utw.andrychow@gmail.com
http://www.utw.andrychow.eu
http://utw.andrychow.eu/
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Kondolencje dla Radnego Pawła Łysonia z powodu 
śmierci 

Ojca

wyrazy głębokiego współczucia składają:
Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak wraz 

z współpracownikami, Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Andrychowie Roman Babski 

wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Andrychowie
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Litery w zaznaczonej kolumnie ( uzupełnione literami z pól ze strzałką ) utworzą 
początek rozwiązania a w zaznaczonych kratkach czytane kolejno rzędami jego dokończenie.

 POZIOMO: 1 ) bez przerwy trajkocze, 4 ) kasował niepożądane treści, 8 ) przynależność
narodowa, 9 ) dobrze mieć własne na temat, 10 ) odprawia w komorze, 11 ) ...mączny
grożny szkodnik, 12 ) bankowe rozliczenie, 15 ) antyczna skorupka, 19 ) prawdziwa
krytyk się nie boi, 20 ) arena dekarza, 22 ) nadawana bez nadajnika, 23 ) może być kurna,
24 ) dzika kaczka o ciemnych piórach, 25 ) aromatyczna przyprawa, 28 ) coś dla Władka
po odejściu dziadka, 32 ) najpotrzebniejsza w rodzinie, 34 ) dawna miara długości lub areału,
35 ) łez lanie aż po omdlewanie, 36 ) antonim orła, 37 ) każda iwa nimi kiwa, 

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 początek rozwiązania, a w zaznaczonych kratkach 
czytane kolejno rzędami jego dokończenie. Wśród osób, które prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nadeślą lub przyniosą do redakcji 
NA w terminie do 25 października 2017 r., dla jednej osoby zostanie wyłoniona nagroda - roczna prenumerata „Nowin Andrychow-
skich” oraz komplet pościeli ufundowany przez irmę ANDROPOL. Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: „Niebo i ziemia” 
- Grzegorz Turnau. Nagrodę otrzymuje: Zoia Siwiec z Andrychowa.

Rozwiąż krzyżówkę! 
Masz szansę 

na roczną prenumeratę 
Nowin Andrychowskich

oraz komplet pościeli 
od irmy ANDROPOL!

POZIOMO: 1) bez przerwy trajkocze, 4 ) kasował niepożądane tre-
ści, 8 ) przynależność narodowa, 9 ) dobrze mieć własne na temat, 
10 ) odprawia w komorze, 11 ) ...mączny groźny szkodnik, 12 ) ban-
kowe rozliczenie, 15 ) antyczna skorupka, 19 ) prawdziwa krytyk 
się nie boi, 20 ) arena dekarza, 22 ) nadawana bez nadajnika, 23 ) 
może być kurna, 24 ) dzika kaczka o ciemnych piórach, 25 ) aro-
matyczna przyprawa, 28 ) coś dla Władka po odejściu dziadka, 32 ) 
najpotrzebniejsza w rodzinie, 34 ) dawna miara długości lub are-
ału, 35 ) łez lanie aż po omdlewanie, 36 ) antonim orła, 37 ) każda 
iwa nimi kiwa,  38 ) dla mamy na imieniny od małej Karoliny, 39 ) 
kwitnie tylko raz.  

PIONOWO : 2 ) Krysia z turnusu trzeciego, 3 ) inaczej zawilec, 4 ) 
kunsztowny drobiazg, 5 ) na miedzi lub bombowy, 6 ) trzęsące 
się drzewo, 7 ) pies na choince, 13 ) jajko w gali, 14 ) ukrywanie 
czegoś, 16 ) podpis malarza na obrazie, 17 ) czerwonowłosy, 18 ) 
but kojarzący się z wcieleniem do wojska, 21 ) „opiekun” smakoszy 
„patykiem pisanych”, 26) Hiszpania od zarania, 27 ) dla „gliny” by 
wpaść do meliny, 29 ) gęsta masa dla bobasa 30 ) opieka wyznaczo-
na z góry, 31 ) miano dla gangstera, 33 ) dawny dostojnik turecki. 

OPRACOWAŁ „IMIR”
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Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Andrychowie, ul. Metalowców 10, gabinet 
2-03 mgr Anna Kozieł - specjalista psychoterapii uzależ-
nień pełni dyżur:

PAŹDZIERNIK 2017

02.10.2017 r. (poniedziałek)         8:30 – 12:30
04.10.2017 r. (środa)          8:00 – 12:30

09.10.2017 r. (poniedziałek)      14:30 – 18:30
11.10.2017 r. (środa)       14:30 – 19:00

16.10.2017 r. (poniedziałek)         8:30 – 12:30
18.10.2017 r. (środa)          8:00 – 12:30

3.10.2017 r. (poniedziałek)         8:30 – 12:30
25.10.2017 r. (środa)          8:00 – 12:30
 

30.10.2017 r. (poniedziałek)         8:30 – 12:30

W godzinach pracy Sekretarza GKRPA możliwy 
kontakt telefoniczny tel. 33 875 24 29

Złote Gody 2017
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Siatkarze MKS-u grają, jak poprzednio, w grupie śląskiej, w której 
potykają się między innymi z zespołami z Bielska-Białej, Katowic, 
Tychów, Jaworzna czy z lokalnym rywalem z Kęt. Skład przeszedł 
rewolucję, bo z zespołem pożegnali się niemal wszyscy czołowi gra-
cze z poprzednich rozgrywek – Dariusz Syguła, Damian Zborow-
ski, Marcin Kantor, Wiktor Macek czy Łukasz Żłobecki. W ich miej-
sce pojawili się Maciej Nalewajko, Kornel Przystał, Jakub Zmarz, 
Szymon Ściślak czy Mateusz Jarzyna. Nowy zespół powoli się 
dociera i zgrywa, a w tym celu pomogły liczne mecze sparingowe 
i turnieje, w których MKS brał udział we wrześniu. Andrychow-
skim siatkarzom udało się zdobyć Puchar Burmistrza Tomasza 
Żaka, pokonując zespoły z Jaworzna, Krosna i czeskiego miasta 
Frydek Mistek. Podopieczni Rafała Legienia walczyli też o Puchar 
Burmistrza Jaworzna. Zmagania wygrał Norwid Częstochowa, 
przed gospodarzami - MCKiS-em Jaworzno. MKS Andrychów był 
trzeci, a na czwartej lokacie zakończył turniej AGH Kraków. Zma-
gania drugoligowe rozpoczęły się 30 września, a w październiku 
MKS zmierzy się z: MCKiS Jaworzno (7.10 w Andrychowie), Volley 
Rybnik (11.10 na wyjeździe), TKS Tychy (14.10 w Andrychowie), 
UKS Strzelce Opolskie (21.10 na wyjeździe), AT Jastrzębski Węgiel 
(28.10 w Andrychowie). 

Do walki o ligowe punkty wracają także seniorki MKS-u. W skład 
zespołu trenowanego przez Piotra Kwaka wchodzą: Aleksandra Ja-
rzyn, Natalia Ślusarczyk, Patrycja Guzdek, Magdalena Gibas, Zuza 
Bizoń, Beata Książek, Ola Nowak, Karolina Zaremba, Katarzyna 

Moskal, Basia Łęcka, Iwona Baranowska, Agnieszka Czekaj, Klau-
dia Bodzek, Katarzyna Panek. Kierownikiem drużyny jest Monika 
Kuczaj. Taka mieszanka doświadczenia z młodością z pewnością 
dostarczy kibicom mnóstwo emocji. A z kim zmierzą się seniorki 
MKS-u w tym sezonie? Nie zabraknie lokalnych derbów z ekipami 
z Wadowic, Kęt czy Zatora. Oto pełny terminarz fazy zasadniczej 
III ligi:

30.09.17 SOKÓŁ Zator - MKS Andrychów 
07.10.17 MKS Andrychów - DALIN Myślenice 
14.10.17 CKiS MARATON Krzeszowice - MKS Andrychów 
21.10.17 MKS Andrychów - ZALEW Świnna Poręba 
28.10.17 SKAWA Wadowice - MKS Andrychów 
04.11.17 MKS Andrychów - VICTORIA Witkowice 
11.11.17 AKTYWNI Raba Wyżna - MKS Andrychów 
18.11.17 MKS Andrychów - SETBOL Oświęcim  
22.11.17 KĘCZANIN Kęty - MKS Andrychów 
09.12.17 MKS Andrychów - CKiS MARATON Krzeszowice 
16.12.17 ZALEW Świnna Poręba - MKS Andrychów  
06.01.18 MKS Andrychów - SKAWA Wadowice 
10.01.18 VICTORIA Witkowice - MKS Andrychów 
13.01.18 MKS Andrychów - AKTYWNI Raba Wyżna 
20.01.18 SETBOL Oświęcim - MKS Andrychów 
27.01.18 MKS Andrychów - KĘCZANIN Kęty.

(gs)

Kolejny sezon ruszył
Po batalii o awans do I ligi siatkarzy kurz już opadł. Kluby przetasowały składy swoich drużyn, zawodnicy zaliczyli okres 
przygotowawczy i na przełomie września i października ruszyli do walki. W tym sezonie MKS Andrychów wypuścił w bój 
męski i żeński zespół seniorski.

W poszukiwaniu efektywności
Piłkarze andrychowskiego Beskidu na półmetku rundy jesiennej zadomowili się w dolnej połowie czwartoligowej tabeli. 
Podopieczni trenera Jakuba Adamusa wciąż tracą mnóstwo bramek, a defensywa Beskidu jest jedną z najsłabszych w lidze.
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Jak rozpoczęła się Wasza piłkarska przygoda?

Pomysł założenia żeńskiej sekcji piłki nożnej narodził się przypad-
kiem jesienią 2016 r. Pewnego dnia w Gimnazjum nr 1 odbywały się 
międzyszkolne zawody piłki nożnej kobiet. Poszedłem popatrzeć, 
jak wygląda taka gra. Widząc duże zainteresowanie dziewczyn tą 
dyscypliną sportu, zaproponowałem jednej z piłkarek - Weronice 
Sordyl - zorganizowanie kontaktów do osób zainteresowanych re-
gularnymi treningami. Odzew był natychmiastowy. W parę godzin 
znalazło się kilkanaście dziewczyn chętnych do trenowania. To był 
początek, który zmotywował mnie do dalszego działania.

Co działo się później?
Zaczęliśmy trenować pod szyldem klubu “Beskid Andrychów”. Jed-
nak zarząd nie wyraził zainteresowania dalszą współpracą. Orga-
nizowałem więc treningi na własną rękę, na podmiejskich orlikach 
i salach gimnastycznych. Początkiem 2017 roku, podczas powrotu 
z jednego z treningów, całkiem przypadkiem pojawiła się nazwa 
„FC Panda”. Widząc brak zainteresowania dalszą współpracą z klu-
bem, zażartowałem, że możemy nawet nazywać się „FC Panda”, ale 
nie zrezygnujemy z naszej pasji i będziemy robić to, co kochamy. 
Nazwa tak spodobała się zawodniczkom, że nie było mowy o innej. 
Dziewczyny postarały się nawet o maskotkę “Pandy”, która towa-
rzyszy nam przy ważniejszych wydarzeniach.

Drużyna regularnie bierze udział w zawodach. Co udało się 
Wam dotychczas osiągnąć?
Jako drużyna “FC Panda” braliśmy udział w różnych turniejach 
i meczach towarzyskich. W marcu 2017 roku zorganizowaliśmy 
u siebie I turniej „Panda Cup”pod patronatem Burmistrza Andry-
chowa - Pana Tomasza Żaka, który zaszczycił nas swoją obecnością 
podczas wręczania nagród. Turniej był naszym pierwszym sukce-
sem zarówno pod względem sportowym, bo dziewczyny pokazały 
się z jak najlepszej strony, choć trenowały dopiero kilka miesięcy, 
jak i organizacyjnym, gdyż został doskonale przygotowany. Na 
wysokości zadania stanęli rodzice, przygotowując bufet i nagrody. 
Widząc tak duże zaangażowanie dziewczyn i rodziców, postanowi-

Dziewczęca drużyna piłkarska FC Panda rozpoczęła zmagania ligowe. Działający pod skrzydłami LKS Burza Roczyny zespół, prężnie 
się rozwija. O kilka słów na temat FC Panda poprosiliśmy Marka Kudłacika, sternika zespołu.

Panda rośnie w siłę Runda jesienna 
na półmetku
Piłkarze lokalnych drużyn są już w pełni sezonu. Krystalizuje się 
powoli układ tabel w klasach A, B i C. Jak radzą sobie zespoły 
z terenu naszej gminy? 
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Dwanaście  lat temu w 2005 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych proklamowała Międzynarodową Dekadę „Woda dla Życia” w celu 
zwiększenia świadomości pilnej potrzeby ochrony światowych zasobów wodnych. W konsekwencji tych działań ustanowiono Świato-
wy Dzień Rzek, obchodzony w ostatnią niedzielę września. Światowy Dzień Rzek  

- Dzień Wieprzówki i nie tylko

Margle krzemionkowe i łupki pstre

Kaskada na marglach

Czerwone łupki pstre Salamandra plamista

Łupki wierzowskie w Sułkowicach Dopływ Rzyczanki




