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Od kilkunastu miesięcy trwają prace przygotowawcze i projekto-
we nad krytą pływalnią w Andrychowie, który jako jedyne miasto 
w tej części Małopolski nie ma krytego basenu, z którego można 
by korzystać przez 12 miesięcy w roku. Pływalnia ma służyć przede 
wszystkim dzieciom i młodzieży szkolnej. Dziś na lekcje pływania 
andrychowskie dzieci jeżdżą do sąsiadów.
Jak już pisaliśmy ostatnio, jest nie tylko gotowy projekt, ale także 
prawomocne pozwolenie na budowę. Dosłownie za kilkanaście dni 
ogłoszony zostanie przetarg na wykonawstwo tego obiektu.
Kryta pływalnia stanie pomiędzy ulicami Włókniarzy i Starowiej-
ską tam, gdzie obecnie jest boisko i plac targowy za nieczynnymi 
już pawilonami handlowymi. To najlepsza lokalizacja – mówi Mi-
rosław Wasztyl, zastępca burmistrza – bo to sam środek osiedla 
i również blisko SP Nr 4. Prace rozpoczną się w przyszłym roku, 
a zakończą w pierwszym kwartale 2019 roku.
Basen ma kosztować do 25 mln zł, o czym była już dyskusja na 
ostatniej sesji. Jednak władze są zdeterminowane i poszukują 

również funduszy zewnętrznych. W najbliższy czwartek burmistrz 
Tomasz Żak i jego zastępca Mirosław Wasztyl jadą w tej sprawie 
do Warszawy na spotkanie z ministrem sportu, bo można tą drogą 
dostać nawet do 6 mln dotacji. W spotkaniu tym razem z burmi-
strzami uczestniczyć będzie też poseł Marek Polak (PiS), który bar-
dzo pomógł przy umówieniu tej wizyty.
Do tego krótkiego artykuły dołączamy dwa widoki zewnętrzne 
pływalni oraz widok wewnętrzny. Ten drugi celowo pokazujemy 
w formie czarno-białej, bo nie została jeszcze ostatecznie uzgod-
niona kolorystyka wnętrz. Poza tym Czytelnicy mogą zapoznać 
się ze szczegółowym planem parteru i dokładnym usytuowaniem 
obiektu, które też publikujemy. Na koniec przypomnijmy, że wi-
ceburmistrz Wasztyl na ostatniej sesji obiecał radnym pełną, ani-
mowaną wizualizację całego obiektu. Jak nam powiedział, trwają 
prace nad tą prezentacją.

mn

Taki będzie andrychowski basen
W październiku zobaczyliśmy projekt basenu, jego wizualizację wyglądu zewnętrznego i jaki będzie wewnątrz, a także 
plan i usytuowanie obiektu. Tutaj prezentujemy go naszym Czytelnikom.
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Burmistrz Tomasz Żak i jego zastępca Mirosław Wasztyl oraz Szy-
mon Wnęczak – kierownik Wydziału Inwestycji i Krzysztof Tytko 
– prezes ZGK odwiedzili w poniedziałek – 30 października – firmę  
MMI w Zbyszewie, która produkuje dla Andrychowa 14 autobu-
sów miejskich. Goście z Andrychowa przyglądali się postępom 
w pracach nad montażem andrychowskiej floty dla komunikacji 
gminnej. Umowę w tej sprawie, wartą10 mln 194 tys. zł, podpi-
sano już w maju, a autobusy mają trafić do Andrychowa do końca 
roku. Jak powiedział prezes MMI Stanisław Zdrojewski, to bardzo 
nowoczesne autobusy. Na trasy mają ruszyć od 1 stycznia 2018 r. 
Obsługiwać będą wszystkie linie wewnątrz gminy. Oprócz tego – co 
podkreślał wiceburmistrz Wasztyl – gmina ma zamiar zainwesto-
wać w nowe przystanki, w pełni zinformatyzowane i monitorowa-
ne, z nowoczesnym oświetleniem i bez barier architektonicznych. 
Na takim przystanku pasażer będzie miał informację, kiedy nadje-
dzie najbliższy, oczekiwany przez niego autobus. Ponadto w ZGK 
powstaje zajezdnia, stanowisko dyspozytorskie, garaże i warsztaty 
do obsługi nowych autobusów. Całość projektu budowy nowego 
systemu komunikacji publicznej w Andrychowie zamknie się sumą 
ok. 22 mln zł i potrwa do 2019 roku.             mn

Autobusy schodzą z taśmy
Jako pierwsi pokazujemy autobusy iveco, jakie montowane są dla Andrychowa w Zbyszewie. Trafią tu do końca listo-
pada i na początku grudnia.

Co z dotacją?
3 listopada do Urzędu Miejskiego w Andrychowie dotarła informacja  
z Urzędu Marszałkowskiego, że protest władz gminy został pozytyw-
nie rozpatrzony. Chodzi o dotację na zakup autobusów.
Przypomnijmy, że władze Andrychowa złożyły wniosek o dofinanso-
wanie zakupu 14 autobusów miejskich dla nowo tworzonej komuni-
kacji gminnej. Autobusy są już zamówione i trwa ich montaż w firmie 
MMI w Zbyszewie. Tymczasem kilkanaście dni temu okazało się, że 
wniosek Andrychowa został negatywnie oceniony przez ekspertów. 
Andrychów natychmiast się odwołał od tej decyzji do Urzędu Marszał-
kowskiego, broniąc własnego projektu utworzenia gminnej komuni-
kacji. Jak powiedział nam burmistrz Tomasz Żak, do urzędu przyszło 
już  pismo, że argumenty władz gminy zostały uznane i zmieniono 
ocenę wniosku aplikacyjnego. - Tym samym Andrychów wraca do gry 
– mówi Tomasz Żak – i sprawa znowu jest otwarta, a my mamy nową 
szansę na dotację do zakupu autobusów.

NA listopad 2017.indd   5 06.11.2017   11:06:14



6 NOWINY Nowiny Andrychowskie

www.nowiny.andrychow.eu

Tym razem Sesja odbyła się w Miejskim Domu Kultury. Jak zwy-
kle poprowadził ją przewodniczący Roman Babski. Zanim radni 
zapoznali się z porządkiem obrad wystąpiła Dorota Książek z an-
drychowskiego Hufca OHP. Swoje wystąpienie adresowała do 
obecnych na sesji dyrektorów szkół. Dorota Książek przedstawi-
ła ofertę kształceniową OHP. Po przyjęciu porządku obrad radni 
przegłosowali protokół XXXIX sesji Rady Miejskiej. 

Strefa i transport publiczny
Przed comiesięcznym sprawozdaniem burmistrza z działań 
w okresie międzysesyjnym, zastępca burmistrza Mirosław Wasz-
tyl złożył wniosek o uzupełnienie porządku obrad o wprowadze-
nie projektów uchwał dotyczących: ustalenia taryf biletów przy-
szłej komunikacji andrychowskiej oraz ustanowienia klastera 
energii w Andrychowie. Wiceburmistrz Wasztyl poprosił także 
o udzielenie mu głosu przed sprawozdaniem burmistrza. W trak-
cie tego wystąpienia Mirosław Wasztyl wyjaśnił sprawy odrzuce-
nia aplikacji na strefę aktywności gospodarczej i dofinansowania 
do tworzonego gminnego systemu transportu publicznego. 
Gmina Andrychów starała się o 11 mln z funduszy unijnych na 
zabudowę strefy aktywności gospodarczej. Wniosek został od-
rzucony, ale po oprotestowaniu tej decyzji Zarząd Województwa 
Małopolskiego zmienił decyzję. Władze Andrychowa muszą tyl-
ko uzupełnić dokumentację o dokumenty potwierdzające własny 
wkład finansowy, pozytywną decyzję o oddziaływaniu inwestycji 
na środowisko i dokumenty potwierdzające prawo do dyspono-
wania tym obszarem.
Wiceburmistrz odniósł się też do decyzji władz województwa 

o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie tworzonego transpor-
tu publicznego i zakupu 14 autobusów. Mirosław Wasztyl przy-
pomniał założenia projektu i historię starań o dofinansowanie, 
które na poziomie województwa odbywało się trybie konkurso-
wym. Odczytał treść pisma uzasadniającego odrzucenie wnio-
sku i odniósł się do niego. Eksperci uzasadniali swoją ocenę tzw. 
„brakiem celowości”, Ocenę tę wiceburmistrz nazwał amatorską 
i  nieobiektywną, a następnie odczytał obszerną, merytoryczną 
odpowiedź, która stała się też treścią odwołania Gminy Andry-
chów. Andrychów dostanie na nią odpowiedź 9 listopada, wtedy 
też dowiemy się, czy zostaną przyznane pieniądze.

Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza 
Tomasz Żak mówił, że 2 października podpisana została umowa na 
budowę nowego przedszkola w Roczynach. Również w paździer-
niku w Park Hotel Łysoń 50 par z Gminy Andrychów świętowało 
swoje Złote Gody. 5 października wręczone zostały pamiątkowe 
medale sponsorom koncertów zorganizowanych, by uczcić 250 lat 
Andrychowa. Natomiast 9 października Gmina Andrychów zosta-
ła nagrodzona  w ramach VIII Małopolskiego Konkursu „Przeciw 
przemocy“ za najlepsze działania interdyscyplinarne w tej kwestii. 
10 października podpisana została umowa z wykonawcą ścieżek 
rowerowych na osiedlu. W tym samym czasie na terenie Gminy 
Andrychów zamontowanych zostało 12 czujników, mierzących 
poziom zanieczyszczeń powietrza. 11 października burmistrz 
uczestniczył w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Mało-
polski w Krakowie. A dzień później burmistrz, jego zastępca i poseł 
Marek Polak odbyli spotkanie z ministrem sportu.

XL Sesja Rady Miejskiej w Andrychowie

Oświata, taryfy i ważne sprawy
Październikowa Sesja Rady Miejskiej w Andrychowie w najobszerniejszej swojej części poświęcona była oświacie. 
Radni zajęli się także kilkoma innymi ważnymi tematami, jak taryfy za dostarczaną wodę oraz odbiór ścieków 
i odpadów komunalnych. Przyjęto też stawki cen biletów autobusowych w nowej komunikacji publicznej, która 
ma ruszyć od 1 stycznia 2018 r. Nie zabrakło gorących dyskusji pomiędzy radnymi i burmistrzem.
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W październiku podpisano umowę na projekt i wykonanie placu 
zabaw przy Przedszkolu Nr 4 w Andrychowie. 18 października 
została zawarta umowa na wymianę oświetlenia na ledowe w ZSS 
w Zagórniku. Tego samego dnia najlepsi nauczyciele andrychow-
skich szkół odebrali nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
19 października szkoła w Sułkowicach-Łęgu świętowała jubileusz 
130-lecia edukacji. 20 października burmistrz wydał zarządzenie 
dotyczące wyznaczenia miejsca handlu okazjonalnego. Tego sa-
mego dnia uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Powiatowego Ligi 
Obrony Kraju w Suchej Beskidzkiej, gdzie odebrał przyznany mu 
medal. 23 października przekazane zostały pieniądze zebrane 
podczas V Biegu po Serce Zbója spod Złotej Górki na ręce rodziny 
Oliwiera z Zagórnika. 

Interpelacje w ważnych sprawach
W tej części obrad głos zabrała tylko radna Alicja Studniarz. Rad-
na poruszyła wyłącznie jeden temat: „Kiedy pan burmistrz zwol-
ni dyrektorkę Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie?”  
W dalszej części sesji burmistrz Tomasz Żak odpowiedział, że 
nie ma podstaw do zwolnienia, a poruszone przez radną kwestie 
musi sprawdzić.

Zapytania i odpowiedzi
Podczas składania zapytań wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Władysław Żydek pytał o przyczyny unieważnienia przetargu na 
gospodarkę odpadami komunalnymi i ile jest prawdy w pogło-
skach, że ceny te drastycznie wzrosną? Burmistrz odpowiedział, 
że przetarg został nierozstrzygnięty, bo zaproponowane ceny tej 
usługi nie zadowalały oferenta, czyli gminy. Nie ma też żadnych 
przesłanek do twierdzenia, że „śmieci drastycznie zdrożeją”. Bur-
mistrz skierował tę wypowiedź do prywatnych mediów, które 
rozpowszechniają takie niesprawdzone informacje.
Następnie głos zabrała radna Alicja Studniarz i poruszyła trzy 
kwestie. Radna pytała, czy Rada Miejska w Andrychowie może 
jeszcze sama zmienić nazwę ul. 27 stycznia, na taką samą, ale 
w uzasadnieniu wpisać, że data ta odnosi się do Światowego Dnia 
Pamięci o Holocauście? Burmistrz Tomasz Żak odparł, że władze 
podejmą właśnie takie kroki, jakie sugeruje radna.
Po tym pytaniu, radna zwróciła się o wyjaśnienie, dlaczego nie 
znalazła w mediach informacji i zdjęć relacjonujących wyjazd 
urzędników i innych osób do holenderskiego Landgraafu. W cza-
sie udzielania odpowiedzi burmistrz powiedział radnej, że infor-
macje były, nawet była audycja w Radio Andrychów i on sam brał 
w niej udział. Więc nikt nie robi tajemnicy z wyjazdów do zaprzy-
jaźnionych miast. Poza tym należy pamiętać – mówi Tomasz Żak 
– że te wyjazdy finansowane są z programów unijnych i żaden 
andrychowianin za nie nie płaci. Na ten projekt i wyjazd pozy-
skano 25 tys. euro. W trzecim pytaniu radna Studniarz odniosła 
się do odpowiedzi, jaką otrzymała w kwestii kosztów projektu 
jubileuszowego i koncertu z okazji 250-lecia Andrychowa. Rad-
na pytała, dlaczego zamiast jasnej odpowiedzi dostała tylko po-
uczenie, aby po tę informację zwróciła się do dyrektorki CKiW? 
W odpowiedzi usłyszała, że sprawa zostanie sprawdzona, a radna 
otrzyma odpowiedź.
Radny Maciej Kobielus w swoim zapytaniu również odniósł się 
do działalności Centrum Kultury, pytając: „Co dalej z finansami 
CKiW, skoro do końca września dyrekcja tej instytucji wykorzy-
stała cała kwotę rocznej dotacji?” Burmistrz odparł, że dyrektor-
ka stara się o fundusze zewnętrzne i domknie budżet.

Po tej części Sekretarz Miasta Grażyna Łoboda przedstawiła Ra-
dzie informację dotyczącą wyznaczenia na terenie gminy Andry-
chów zakładu pracy, w którym jest wykonywana kara ogranicze-
nia wolności oraz praca społecznie użyteczna.  
Następnie dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty Andrzej Sza-
frański przedstawił Radzie Miejskiej Informację na temat reali-
zacji zadań oświatowych w Gminie Andrychów – to temat wyni-
kający z kalendarza prac Rady.

Uchwały
Następnie Rada przeszła do głosowania uchwał. Pierwsza doty-
czyła wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nie-
ruchomości położonej w Andrychowie przy ul. Stefana Batorego, 
a kolejna - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej 
w Rzykach na os. Potrójna 16 i udzielenie bonifikaty. Potem radni 
zdecydowali o przyjęciu Gminnego Programu Opieki nad Zabyt-
kami gminy Andrychów na lata 2017-2020.
Kolejna uchwała dotyczyła stwierdzenia przekształcenia dotych-
czasowych sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie 
szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Andrychów. 
Radni zdecydowali też o nadaniu Medalu „Zasłużony dla Gmi-
ny Andrychów” (Ludowemu Zespołowi Pieśni i Tańca ANDRY-
CHÓW). Z kolei Medal „Zasłużony dla Gminy Andrychów” 
przyznano: Klubowi Turystyki Górskiej „LIMBA” oraz Andry-
chowskiemu Stowarzyszeniu Trzeźwości – Klub Integracji Spo-
łecznej „WATRA”.
Kolejna uchwała dotyczyła zmiany Uchwały Rady Miejskiej 
w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu 
udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na 
dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny 
budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Andrychów. Okre-
ślono także wzory formularzy dla podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego oraz podatku leśnego.
Następne uchwały związane były ze zmianami wcześniejszej 
uchwały z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie składów osobowych 
Komisji Rady Miejskiej w Andrychowie – to w związku z uzupeł-
nieniem składu Rady o nowego radnego.
Radni dokonali też przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na ternie Gminy Andrychów. Tę kwestię wyjaśnił prezes 
ZWiK Jan Mrzygłód, a my piszemy o tym w osobnym artykule 
w tym wydaniu Nowin. 
Koljene dwie uchwały dotyczyły zmian w budżecie gminy 
i uchwale budżetowej na 2017 r. oraz zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2017-2020.
Na końcu radni przyjęli dwie dodatkowe uchwały, wprowadzone 
do porządku na wniosek wiceburmistrza Mirosława Wasztyla 
i dotyczące ustalenia taryf biletów przyszłej komunikacji andry-
chowskiej oraz ustanowienia klastera energii w Andrychowie. 
Pierwsza z nich pozwoli na ogłoszenie konkursu na oferty od 
przewoźników, a druga stanie się podstawą do nowej polityki 
energetycznej gminy. 
Następnie radni wysłuchali informacji dotyczącej oświadczeń 
majątkowych. A na koniec były wolne wnioski i przypomnienie, 
że następna sesja odbędzie się 30 listopada.

mn
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Czujniki zainstalowała 
w Andrychowie na zamó-
wienie Urzędu Miejskiego 
krakowska firma Airly, 
która montuje takie senso-
ry w całej Polsce. 
- Naszym celem jest zbu-
dowanie gęstej sieci sen-
sorów w całej Polsce, co 
wpłynie na zwiększenie 
świadomości tego, czym 
oddychamy na co dzień 
– mówią przedstawiciele 
Airly. - Pozwoli to także na 
zidentyfikowanie źródeł 
problemów i ich dokładnej 
lokalizacji. Dzięki naszemu 
rozwiązaniu możliwe jest monitorowanie stanu powietrza w czasie rzeczywistym za pomocą mapy online. I rzeczywiście, sprawdziliśmy 
– Andrychów jest już pokazany na internetowej mapie Airly, pod adresem: www.map.airly.eu
 Te same informacje można mieć na swoim smartfonie, wystarczy ściągnąć darmową aplikację Airly, jej instalacja trwa pół minuty.
Ze strony Urzędu Miejskiego instalacją i nadzorem nad nią zajmuje się Paulina Mrzygłód, tutejsza ekodoradca. Jak powiedziała nam pani 
Paulina, w Gminie Andrychów zainstalowano 12 sensorów, są w mieście i w każdym sołectwie, najczęściej na budynkach szkół. Sensory 
i ich instalacja kosztowały gminę 16 tys. 236 zł, a roczny abonament za prowadzony monitoring i jego publikacje w internecie to 8,8 
tys. zł. Dzięki temu już dziś mamy pełną informację na temat poziomu zanieczyszczeń (w tym zawiesiny pyłów), temperatury, ciśnienia 
i wilgotności powietrza. A jaki jest zasięg jednego sensora?
- Jeden czujnik daje nam pomiar w promieniu jednego kilometra.
Dziś mamy czyste i zdrowe powietrze, ale kiedy nadejdzie sezon grzewczy, ze strachem patrzyć będziemy na te pomiary…

man

Już wiemy, jakie mamy powietrze
Od 12 października działa w Andrychowie system 12 czujników, mierzących poziom zanieczyszczeń powietrza. Każdy 
z nas może mieć w telefonie aplikację pokazującą te pomiary.
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Podczas wrześniowej Sesji Rady Miejskiej w Andrychowie 
radna Alicja Studniarz zapytała o poziom zadłużenia Gminy 
Andrychów. Radna prosiła o dane na temat poziomu aktu-
alnego długu w porównaniu do zadłużenia w roku 2010, gdy 
władzę w gminie przejmował aktualny burmistrz Tomasz 
Żak.
My również zapytaliśmy o poziom długu i dostaliśmy szcze-
gółowe wyliczenia, łącznie z długą listą kredytów i spłat. 
Tę część pominiemy, aby nie zaciemniać obrazu i w tym 
krótkim artykule skupimy się na głównych liczbach, czyli 
ogólnym poziomie zadłużenia w porównaniu z dochodami 
i procentowym wskaźniku długu do dochodów. 
Było w 2010
Zadłużenie Gminy Andrychów na dzień 31.12.2010r. 
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 
14.946.697,00 zł, co przy osiągniętych dochodach budżeto-
wych na dzień 31.12.2010r. w wysokości 99.588.158,97 zł, 
stanowi 15,01%  osiągniętych dochodów.
Jest w 2017
Zadłużenie Gminy Andrychów na dzień 30.09.2017 roku 
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 19.692.022,00 zł, co przy osiągniętych dochodach budżetowych na dzień 30.09.2017r. 
w wysokości 128.034.054,88 zł, stanowi 15,38%  osiągniętych dochodów.
Andrychów należy do grona nielicznych gmin o tak niskim zadłużeniu. Średnia krajowa to 37,4 proc. (dane z raportu INC Rating za 2016 r.) 

man

Długi Andrychowa
Przez ostatnie siedem lat zadłużenie gminy Andrychów utrzymało się niemal na identycznym poziomie 15 proc. w stosunku do do-
chodów i wciąż nie przekracza 20 mln zł. Równocześnie dochody wzrosły przez te siedem lat o blisko 30 mln zł.

Andrychów znalazł się wśród pięciu gmin – Krakowa, Katowic, Wrocła-
wia i Sosnowca – które zwyciężyły w konkursie TAURONU „Oddychaj 
powietrzem”, a wzięły w nim udział 262 miasta z całego kraju.
Konkurs „Oddychaj powietrzem” zorganizował TAURON i głosowanie 
na gminy trwało do połowy sierpnia. Każda z 262 gmin, które wzięły 
udział w konkursie musiała przedstawić własny program walki ze smo-
giem i działania na rzecz poprawy powietrza – takie, jak np. andrychow-
ski system czujników, który działa od tego roku, albo wymiana pieców 
na proekologiczne. 28 października na Placu Mickiewicza stanęło spe-
cjalne stanowisko organizatora, który przekazał władzom miasta wspo-
mniane oczyszczacze – każdy wart 3000 zł, marki „Daikin”. Oczyszcza-
cze odebrał burmistrz Tomasz Żak i dyrektorzy czterech przedszkoli: 
„Jedynki”, „Dwójki” oraz placówek z Sułkowic Łęgu i Inwałdu. Uroczystemu odbiorowi asystowali sami przedszkolacy, dla których cze-
kały też różne atrakcje, jak ścianka do malowania dla dzieci, punkt gastronomiczny i mini zamek dmuchany dla dzieci. W czasie całego 
konkursu TAURON rozdał 5400 czujników czadu, trafiły do osób głosujących na gminy biorące udział w „Oddychaj powietrzem”.

man

Oczyszczacze dla przedszkoli wręczone
W październiku do andrychowskich przedszkoli trafiły cztery oczyszczacze powietrza od firmy TAURON. To nagroda za trzecie miej-
sce w Polsce w konkursie „Oddychaj powietrzem”.
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Tak jak wcześniej w szkole w Rzykach, nowe oświetlenie zain-
staluje w Zagórniku  krakowska firma ECO NEW - ECO MA-
RINE. 18 października w Urzędzie Miejskim została zawarta 
umowa w tej sprawie. Podpisali ją burmistrz Tomasz Żak 
i Piotr Pilch prezes ECO NEW - ECO MARINE. Wartość tego 
kontraktu sięga 255 tys. złotych.
Do tej pory już wszystkie andrychowskie przedszkola mają 
nowe ledowe oświetlenie, a do tego wyposażono w nie szkoły 
w Brzezince i w Rzykach. Następne w kolejce są Zagórnik, a po 
nim Roczyny. Po wymianie tradycyjnego oświetlenia w szko-
łach zmniejsza się ilość punktów świetlnych, ale nie robi się 
przez to ciemniej, wręcz odwrotnie. Piotr Pilch z ECO NEW 
mówi, że w  szkole w Rzykach było na przykład 720 punktów 
świetlnych, a po wymianie zostało niespełna 300, ale dadzą one więcej światła niż stare lampy. Nie bez znaczenia jest jakość tego świa-
tła. - Ledy dają światło, które w 99 proc. imituje światło słoneczne, a my dobraliśmy mu jeszcze barwę lekko żółtawą – mówi Piotr Pilch.  
Instalowane w Andrychowie oświetlenie ledowe oparte jest na produktach polskiej firmy Miloo Lighting, a świecące w nich diody elek-
troluminescencyjne (LED) produkowane są w Korei Południowej i USA. Po wymianie oświetlenia zmniejszą się też szkolne rachunki za 
prąd, spadną o prawie 70 proc.                  man

Jaśniej również w szkole w Zagórniku
W Zespole Szkół Samorządowych w Zagórniku wymie-
nionych zostanie kilkaset punktów świetlnych – tradycyjne 
jarzeniówki i żarówki zastąpią ledy. 

Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace przy budowie nowego 
przedszkola w Roczynach. W październiku została w tej sprawie 
podpisana umowa z wykonawcą.
Przedszkole powstanie przy Szkole Podstawowej, będzie dobudo-
wane do jej wschodniego skrzydła i będzie połączone ze szkołą. 
Ma kosztować 2 mln 250 tys. zł i będzie gotowe w przyszłym roku, 
a pierwsze dzieci trafią do niego na rok edukacyjny 2018/2019. 
Wykonawcą jest firma DMT Daniel Kaczmarz z Kęt i to z nią pod-
pisano umowę, a zrobili to Miosław Wasztyl, zastępca burmistrza 
i skarbik Dorota Żywioł.                               mn

Będzie Przedszkole 
w Roczynach

Na przełomie września i października zakończyła się przebudowa 
ulicy Dąbrowskiego Bocznej. 
Uliczka, która ma z odnogą w sumie ponad 150 metrów, prowadzi 
do kilkunastu prywatnych posesji i do tej pory była mocno zanie-
dbana. Kosztem 150 tys. zł została wybrukowana i zaopatrzona 
w nowe odwodnienia. Teraz Dąbrowskiego Boczną pokrywa beto-
nowa kostka, równe krawężniki i pasy pod zieleń, które zostaną 
zagospodarowane na wiosnę.            mn

Kolejna uliczka 
jak nowa
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W ciągu trzech tygodni praktycznie zarosła pół stawu – mówił nam 
na przełomie czerwca i lipca pan Tomek, który odpowiedzialny jest 
tu za łódki i rowery wodne. - Jak tak dalej pójdzie, to do końca lipca 
nie będzie widać dna, a na powierzchni będzie zielony kożuch liści.
Co można począć z rdestnicą? Można puścić do stawu kilkanaście 
dużych amurów. Te ryby rdestnicę mają za przysmak i wyjedzą ją 
w kilka miesięcy. 
Amur to azjatycka ryba z rodziny karpiowatych, którą ludzie hodu-
ją od tysiąca lat. W Europie obecny od połowy XX wieku, a w Polsce 
zamieszkał od połowy lat 60. XX wieku. Żyje w rzekach nizinnych 
i w jeziorach dorastając do 150 cm długości i potrafi ważyć nawet 
45 kg. Ponieważ jest roślinożerny znakomicie nadaje się do czysz-
czenia zbiorników wodnych z zarastających je wodorostów, takich 
jak np. rdestnica.                        mn

Amur z odsieczą
Od kilku tygodni w miejskim stawie żyje 12 amurów. Ta ryba  po-
może oczyścić staw z rdestnicy kędzierzawej, która zarasta staw 
od jego wyczyszczenia w tym roku.

W życie weszła 2 września 2016 roku i samorządy miały 
czas do września tego roku, aby zmienić wszystkie nazwy 
podpadające pod to nowe prawo. A jak ta sprawa wygląda 
w przypadku Andrychowa?
Historia mówi, że 27 stycznia 1945 roku do Andrychowa 
wkroczyła Armia Czerwona, a wcześniej opuścili ją hitle-
rowcy. Tego samego dnia sowieci wkroczyli też do Kęt 
i Oświęcimia, a także do KL Auschwitz-Birkenau. Przez 
ponad 70 lat andrychowianie, kęczanie i oświęcimianie 
uznawali ten dzień za „datę wyzwolenia ich miast”. Dziś, 
w na nowo pisanej historii, jest to początek „sowieckiej 
okupacji”, dlatego nazwa ta jest „propagowaniem komu-
nizmu”, a do tego symbolizuje „ustrój represyjny, autory-
tarny i niesuwerenny w Polsce w latach 1944-1989”.  Musi 
być zmieniona.
Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik uznał, że termin dla Andrychowa minął (12 miesięcy) i teraz nazwa ta zostanie zmieniona w trybie 
administracyjnym, czyli jego decyzją. Pozostawił jednak andrychowianom prawo do zaproponowania nowej nazwy. Nazwa zoastanie 
zmieniona jeszcze w tym roku. 
Mieszkańców dzisiejszej ul. 27 Stycznia należy uspokoić, jeżeli obawiają się kosztów tej zmiany. Zgonie z nową ustawą mieszkańcy miejsc 
zmieniających nazwy nie muszą wymieniać dowodów i innych dokumentów, aż do czasu wygaśnięcia ich ważności. Dopiero przy wyra-
bianiu nowych dokumentów zmiana zostanie w nich uwzględniona. Niestety, firmy i instytucje muszą zmienić pieczątki i uporządkować 
sprawy choćby w urzędach skarbowych.
Temat ten poruszyli także radni podczas październikowej Sesji Rady Miejskiej. Burmistrz Tomasz Żak powiedział, że władze Andrycho-
wa wystąpią z propozycją, aby zachować nazwę ulicy, ale zaznaczając, że data ta jest uczczeniem Światowego Dnia Pamięci o Holocauście, 
a nie dniem wyzwolenia Andrychowa. W ten sposób udałoby się uniknąć wszelkich komplikacji dla mieszkańców i firm zlokalizowanych 
dziś przy tej ulicy.

man

Wojewoda zmienia nazwę ulicy
Ulica 27 Stycznia w Andrychowie musi zostać zmieniona, bo propaguje komunizm… Tym samym nie jest zgodna 
z nową ustawą, którą rok temu uchwaliło Prawo i Sprawiedliwość. Ustawa uchwalona w Sejmie w połowie zeszłego 
roku mówi o „Zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej”. 

W zebraniu, które poprowadził burmistrz Tomasz Żak wzięli udział 
prezesi gminnych spółek i szefowie zakładów budżetowych, służb 
mundurowych i różnych instytucji takich, jak na przykład Andry-
chowska Spółdzielnia Mieszkaniowa czy Szpital Psychiatryczny. Oma-
wiano przygotowania do sezonu zimowego. Poruszone zostały kwe-
stie utrzymania dróg, organizacji transportu, zaopatrzenia w energię, 
ciepło i wodę, a także funkcjonowania służby zdrowia. Z podsumowa-
nia wynika, że wszystko jest gotowe do „Akcji Zima”.                             mn 

Gotowi na zimę
Mimo że mamy szczególnie piękne jesienne dni, zima jednak nadej-
dzie i trzeba być do niej przygotowanym. O tym właśnie obradował 
16 października w Ratuszu Zespół Zarządzania Kryzysowego.
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Bieg odbył się w połowie września, a jego głównym organizatorem 
był Wydział Turystyki, Sportu i Kultury Urzędu Miejskiego w An-
drychowie. Jak zwykle współorganizatorem była Fundacja „Pro-
myczek”. 
Bieg po Serce Zbója spod Złotej Górki to impreza charytatywna, 
podczas której wszyscy chętni - bez względu na wiek - pokonują 
trasę w centrum Andrychowa. Można było iść spacerkiem, biec, 
truchtać, pędzić sprintem, a także, po oddzielnym torze, jechać 
na rowerze, hulajnodze czy rolkach. Nie liczył się czas pokonania 
trasy, ale liczba przebytych okrążeń. Za każde ABS Bank Spółdziel-
czy w Andrychowie płacił konkretną sumę. W jego imieniu Marta 
Owsiany przekazała czek na ręce wujka Oliwiera – Jerzego Wy-
rwiaka. Na czeku widniała kwota 13.335 zł, ale to nie wszystko, 
bo uczestnicy wypełnili jeszcze skarbonkę. W sumie na leczenie 
Oliwiera uzbierano 20. 737 zł i ok. 25 euro. 
Na zdjęciach z biegu, które przypominają imprezę widać, że mimo 
nie najlepszej pogody w tamtą wrześniową niedzielę tłumy miesz-

kańców pojawiły się na starcie Biegu po Serce Zbója! Tym razem 
bieg organizowany był dla 6-letniego Oliwiera z Zagórnika. Oliwier 
przebywa na leczeniu i ponieważ dziś akurat przechodził kolejny 
zabieg, to nawet jego rodzice byli przy nim w szpitalu. Dlatego 
też czek odebrał wujek. Nie tylko podziękował wszystkim organi-
zatorom, ofiarodawcom i wolontariuszom, ale też poinformował 
wszystkich, że leczenie Oliwiera przebiega pomyślnie i chłopiec 
wraca do zdrowia.
W dalszej części spotkania Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak po-
dziękował uczniom ZDZ i harcerzom, którzy byli wolontariuszami 
podczas biegu. Od wydziału promocji dostali oni upominki. Rów-
nież Zofia Wanat, dyrektorka andrychowskiego ZDZ-tu podzięko-
wała swoim uczniom, doceniając ich dobre serca. 
Na koniec Marta Owsiany przypomniała hasło, jakie przyświecało 
tegorocznemu biegowi: „Sam pójdziesz szybciej, ale razem dojdzie-
my dalej”.

mn

Czek za Bieg
Pieniądze zebrane podczas V Biegu po Serce Zbója spod Złotej Górki trafiły do rąk rodziny Oliwiera z Zagórnika. Pomogą 
w leczeniu chłopca, a młodzi wolontariusze, którzy pomagali w akcji odebrali 23 października podziękowania i upominki. 

Pół tysiąca pierwszoklasistów wzięło udział w akcji, którą przygotowała andry-
chowska Straż Miejska. Strażnikom pomagali policjanci, strażacy i ratownicy 
medyczni.
Jak co roku przez cały wrzesień Straż Miejska prowadziła w szkołach akcję dla 
pierwszoklasistów pod hasłem „Dziecko bezpieczne na drodze”. Strażnicy uczy-
li najmłodszych uczniów, jak bezpiecznie poruszać się po drogach, jak korzystać 
z przejść dla pieszych, jak jeździć na rowerze czy hulajnodze. 17 i 18 paździer-
nika akcja miała swój finał w Miejskim Domu Kultury, gdzie w formie zabawy 
strażnicy sprawdzali, co zapamiętali mali uczniowie i utrwalali ich wiedzę o bez-
pieczeństwie pieszych. Wydatnie pomagali im w tym nie tylko nauczyciele i dy-
rekcje szkół, ale także policjanci, strażacy i ratownicy medyczni. Zabawę, bo spo-
tkanie to była świetna zabawa dla malców, poprowadził sam komendant Straży 
Miejskiej Krzysztof Tokarz.                    mn

Dziecko bezpieczne na drodze
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10 października w Urzędzie Miejskim podpisana została w tej 
sprawie umowa z wykonawcą ścieżek. Po przetargu został nim Za-
kład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie. Umowę podpisali: 
wiceburmistrz Mirosław Wasztyl, skarbnikczka Dorota Żywioł 
oraz prezes ZGK Krzysztof Tytko. Ścieżki będą kosztować 2 mln 
300 tys. zł i mają być gotowe w przyszłym roku. Podpisana umowa 
jest częścią znacznie większego projektu – przebudowy systemu 
komunikacyjnego i transportowego w całej Gminie Andrychów. 
W ramach tego szerokiego zadania gmina zamówiła już 14 auto-
busów, które mają być gotowe w listopadzie. Dla nich też w ZGK 
powstaje baza i techniczne zaplecze. Oprócz tego w całej gminie 
wymienione zostaną przystanki autobusowe na nowe, z elektro-
nicznym systemem powiadamiania pasażerów o czasie oczekiwa-
nia na najbliższy autobus oraz takim samym rozkładem jazdy. Tak 
samo wyposażone będą autobusy – w sumie warte ponad 10 mln 
zł. Wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych, jak te na osiedlu, 
powstaną też nowe szlaki pieszo-rowerowe. Tak na przystankach, 
jak i na innych, do tej pory nie zmodernizowanych ulicach, wymie-
nione będzie oświetlenie na „ledowe”. A przypomnijmy, że już do 
tej pory w gminie wymieniono blisko trzy tysiące punktów świetl-

nych na nowoczesne LED-y, co po pierwszym roku dało 70-pro-
centowe oszczędności w rachunkach za energię. Wszystko razem 
w tym zintegrowanym projekcie komunikacyjno-transportowym 
ma kosztować 22 mln zł. Władze gminy już od roku starają się o po-
zyskanie na to dotacjie, znacznie przekraczających 50 proc. ogól-
nych kosztów.             mn

Ścieżki rowerowe na całym osiedlu
Wzdłuż ulicy Lenartowicza powstaną ścieżki piesze i rowerowe. Połączą się z takimi samymi ciągami już powstającymi 
wzdłuż ulicy Włókniarzy. Tym samym po całym osiedlu będzie można bezpiecznie jeździć na rowerze.

Pracownice biblioteki w sobotni poranek udały się w podróż do 
Krakowa. Ich celem było Międzynarodowe Centrum Targowo-
-Kongersowe Expo. To właśnie tam odbywały się 21. Międzyna-
rodowe Targi Książki w Krakowie.   Choć uczestników było wielu 
i ciężko było znaleźć choć kawałek pustej przestrzeni, każda z pań 
opuściła targi z uśmiechem na ustach i książkami w rękach. Na 
pewno znalazły również na targach pozycje, które niedługo trafią 
na półki biblioteki.             red.

Biblioteka w podróży
Jeśli w sobotę 28 października chcieliście skorzystać z Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Andrychowie zapewne nikogo nie zastali-
ście. Wszystko to przez Targi Książki w Krakowie.

Grzegorz Kasdepke 
to jeden z najpopu-
larniejszych pisarzy 
dla dzieci i młodzieży. 
Wśród licznych po-
zycji jakie stworzył, 
znajdują się opowie-
ści o Kubie i Bubie czy 
Detektywie Pozytyw-
ce. Napisał również 
książki, które za po-
mocą krótkich opo-
wiadań, tłumaczą dzieciom co znaczą najczęściej używane związki 
frazeologiczne. Są one często wykorzystywane w szkołach. Pan 
Grzegorz jest także laureatem licznych nagród literackich.
W spotkaniu wzięły udział dzieci z szkół podstawowych. Autor od-
czytał im kilka ze swoich opowiadań, a potem rozmawiał z nimi 
o poruszanych tematach. Odpowiadał też na liczne pytania jakie 
dzieci  mu zadawały. Wszystkie z nich były uśmiechnięte i z uwa-
gą słuchały słów gościa. Niektóre z dzieciaków przyniosły ze sobą 
swoje własne książki autorstwa Kasdepke.          red.

Grzegorz Kasdepke
w Andrychowie
26 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Andrychowie 
odbyło się spotkanie autorskie ze znanym pisarzem.
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W poniedziałek 16.10.2017r. na sali gimnastycznej w SP nr 4 
w Andrychowie zostały rozegrane zawody finałowe w piłce noż-
nej halowej chłopców klas VI szkół podstawowych. W zawodach 
wzięły udział cztery najlepsze drużyny z naszej gminy. Uczniowie 
walczyli bardzo dzielnie o zwycięstwo, rywalizując w meczach 
„każdy z każdym”. Drużyna z SP nr 4 w Andrychowie wygrywając 
wszystkie mecze została najlepszą drużyną w Gminie i wywalczyła 
awans do zawodów powiatowych. Natomiast w środę 18.10.2017 
r. na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie 
w piłce nożnej halowej rywalizowały dziewczęta szkół podstawo-
wych. Uczennice SP nr 4 również okazały się najlepsze i wywalczy-
ły mistrzostwoGminy Andrychów. Obie drużyny z “Czwórki” będą 
reprezentowały gminę na finałach powiatowych. Gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów!          red.

Podwójny sukces

Kolejnym sportowym sukcesem mogą pochwalić się piłkarki i pił-
karze ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie.

Atrakcyjne i kreatywne zajęcia prowadzili wolontariusze z Etio-
pii, Armenii, Nepalu, Wietnamu, Indii, Meksyku i Azerbejdżanu. 
Uczniowie brali udział w warsztatach doskonaląc swoje kompe-
tencje językowe, teatralne i taneczne. Poznali kulturę i zwyczaje 
mieszkańców krajów różnych kontynentów. Obok żywych lekcji ję-
zyka angielskiego uczestnicy brali udział w wycieczkach do kopalni 
złota w Złotym Stoku i wycieczce krajoznawczej na Górę Igliczną 
do sanktuarium Marii Śnieżnej. Euroweek - Super fun! Amazing 
people! Great time!                              red.

Euroweek
W dniach od 9 -13 października 2017r. klasy siódme szkoły pod-
stawowej w Roczynach pod opieką nauczycieli U. Bylicy, G. Joń-
czy i I. Ogiegło po raz kolejny uczestniczyły w obozie językowym 
Euroweek w Długopolu Zdroju.

Wykwalifikowani ratownicy są niezwykle potrzebni w naszym 
społeczeństwie i właśnie o to stara się zadbać Harcerski Klub Ra-
towniczy z Hufca ZHP Andrychów, organizując kolejny Wędrowni-
czy Kurs Pierwszej Pomocy dla harcerzy ze szkół średnich.
Szkolenie składało się z dwóch zjazdów. Pierwszy z nich odbył się 
w dniach 13-15 października 2017 r. w Zespole Szkół Samorządo-
wych w Zagórniku, natomiast drugi, 20-22 października, w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie. 
Serdecznie dziękujemy Dyrektorom placówek za udostępnienie 
miejsca. 
Zajęcia na Wędrowniczym Kursie Pierwszej Pomocy są prowadzo-
ne przez specjalistów – wykwalifikowanych Instruktorów Harcer-
skiej Szkoły Ratownictwa. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się 
teorii na wykładach i pokazach, jednak najwięcej czasu poświęca 
się na ćwiczenia praktyczne i udzielanie pomocy w profesjonalnie 
zainscenizowanych symulacjach. Realizm sytuacji pozwala kursan-
tom oswoić się z tym, jak może naprawdę wyglądać udzielanie po-
mocy w miejscu zdarzenia. Zdobyta wiedza i umiejętności zostały 
podsumowane zaliczeniem w drugi weekend kursu.

Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy to nie tylko dwudziestu 
trzech nowych, wykwalifikowanych Ratowników Związku Har-
cerstwa Polskiego. To przede wszystkim sprawność na całe życie. 
To zaszczepienie idei niesienia bezinteresownej pomocy, z którą 
absolwenci kursu wyjdą w świat spełniając dewizę wędrowniczą: 
wyjdź w świat, zobacz, pomyśl – pomóż, czyli działaj. 
Z harcerskim pozdrowieniem,
Czuwaj! 

odkr. Bartłomiej Leśniak, phm. Maja Pawińska

Sprawność za całe życie
Pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w celu 
ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego, zanim możliwe bę-
dzie udzielenie specjalistycznej pomocy. 
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Zaproszeni zostali liczni goście. Wśród nich byli: 
- burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak
- zastępca burmistrza – Mirosław Wasztyl
- przewodniczący Rady Miejskiej – Roman Babski 
- dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty – Andrzej Szafrański
- kierownik wydziału Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miejskiego 
– Szymon Wnęczak
- inspektor Nadzoru – Grzegorz Graca
- proboszcz Parafii w Sułkowicach – ksiądz Stanisław Skrzypiec
- radny – Wojciech Polak
- były radny – Jan Sordyl
- prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Andrychowie 
   – Sylwia Żmudka
- dyrektorzy szkół z gminy Andrychów
- prezes OSP w Sułkowicach – Zbigniew Pietera oraz naczelnik OSP 
   w Sułkowicach – Andrzej Góra
- prezes OPS w Targanicach Dolnych – Józef Sordyl
- przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich wraz z przewodniczącą  
   Julią Nalborczyk
- kierowniczka Domu Kultury w Sułkowicach-Łęgu 
   – Lucyna Migdałek
- przewodnicząca Rady Rodziców – Elżbieta Sieńko wraz z rodzicami  
   i osobami działającymi na rzecz szkoły
- emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły
- dyrekcja, nauczyciele oraz pracownicy szkoły w Sułkowicach-Łęgu.

Jubileusz oraz poświęcenie nowego 
boiska sportowego w Sułkowicach-Łęgu
19 października szkoła w Sułkowicach-Łęgu świętowała jubileusz 
130-lecia edukacji. Wtedy też poświęcono nowe boisko szkolne. 
Uroczystość odbyła się w hali sportowej szkoły. 

Jubileusz rozpoczęto od przemów dyrektora szkoły – Janusza Uznańskiego oraz zaproszonych gości. Również wtedy burmistrz An-
drychowa wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej, wręczyli dyrektorowi placówki prezent „niespodziankę” -  laptop, dwa ekrany oraz 
projektor. Rada rodziców uzupełniła ten prezent o dwa bezprzewodowe mikrofony. Również w oficjalnej części uroczystości, oficjalnie 
przekazano społeczności wielofunkcyjne boisko. Jubileusz celebrowali również uczniowie szkoły, prezentując program artystyczny. Przy-
pomnieli nieco historii, zaśpiewali piosenki oraz zatańczyli na scenie.                 red.
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Jak bezpiecznie poruszać się po górach (i nie tylko), jak ważne 
jest noszenie elementów odblaskowych,   jak ważne jest odpo-
wiednie przygotowanie się do wyjścia w góry, o czym nie nale-
ży zapominać pakując plecak, co należy zrobić w razie wypadku, 
a czego absolutnie nie wolno robić. Jak zachować się w sytuacjach 
niebezpiecznych?  Odpowiedź na takie i inne pytania uczniowie 
przeciszowskiej podstawówki znaleźli  podczas XVIII Rajdu Gór-
skiego na Leskowcu. Dzięki życzliwości Grupy Beskidzkiej GOPR 
młodzi ludzie z opiekunami i nauczycielami   zobaczyli sprzęt 
jakim posługują się Goprowcy podczas akcji ratowniczych i wy-
słuchali ciekawej prelekcji. Rajdy górskie organizowane są przez 
Radę Rodziców od wielu lat i na stałe wpisane są w kalendarz 
szkolny. Celem takich wyjazdów jest uwrażliwienie na piękno 
polskich gór, integracja wielopokoleniowa połączona z aktyw-
nym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Rajdy mają na celu 
również promowanie  bezpiecznego poruszania się oraz noszenia 
kamizelek i elementów odblaskowych. Szkoła Podstawowa im. 
Ignacego Fika w Przeciszowie już ósmy rok z rzędu bierze czynny 

udział w promowaniu  bezpiecznego poruszanie się po drogach 
i noszenie odblasków. Trasę przygotowali i bezpiecznie grupę 
oprowadzili Wioletta i Tomasz Burowie. 

red.

Na lekcji u GOPR-owców
Odpowiednie ubranie z elementami odblaskowymi, latarka, dobrze spakowany plecak to początek miłego dnia na gór-
skim szlaku. Jednak pogoda w górach jest bardzo zmienna i trzeba być przygotowanym na różne niespodzianki i nie-
bezpieczne sytuacje. Deszcz, mgła, wypadek, zabłądzić- też można i co wtedy? Jak zachować się w takich sytuacjach?

W piątkowy wieczór zgromadzeni w Pałacu Bobrowskich mogli 
podziwiać prace grupy malarskiej z Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Andrychowie. Prace te przedstawiały najbardziej rozpoznawalne 
miejsca w mieście. Prócz wernisażu, odwiedzający mogli podziwiać 
ekspozycję archiwaliów związanych z 250-leciem nadania praw 
miejskich wsi Andrychów. Dodatkowo, spotkanie to było połączo-
ne z promocją publikacji „Kto kim był w Andrychowie?”.   Opra-
cowali ją Andrzej Fryś, Maria Pytel-Skrzypiec, Teresa Putek oraz 
Daria Rusin.              red.

Wernisaż grupy malarskiej 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
20 października w Izbie Regionalnej zorganizowano wernisaż 
połączony z promocją publikacji na temat Andrychowa.

Placówki we Frydrychowicach, Gierałtowicach, Nidku oraz w Wie-
przu (ZSP nr 1) przeznaczą na ten cel łącznie kwotę 70 tys. zł. Pozy-
tywnie rozpatrzony wniosek o dofinansowanie, złożony przez tutej-
szy Urząd Gminy w ramach Rządowego Programu Aktywna Tablica, 
pozwoli pozyskać na ten cel kwotę 56 tys. zł. Zakupiony sprzęt wy-
korzystywany będzie w trakcie prowadzonych zajęć i ma przyczynić 
się do zwiększenia wykorzystania nowych technologii w procesie na-
uczania. W ramach projektu nauczyciel z każdej szkoły uczestniczyć 
będzie w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK. Każ-
da szkoła zakwalifikowana do udziału w projekcie włączona zostanie 
do międzyszkolnej sieci współpracy, która bazować będzie na przy-
kładach dobrych praktyk  korzystania z zakupionego sprzętu.     red.

Nowe pomoce dydaktyczne
Tablice interaktywne wraz z projektorami, głośniki, interaktywne 
monitory dotykowe to nowe pomoce dydaktyczne, które do 
końca 2017 r. trafią do szkół na terenie gminy Wieprz.
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Celem tych działań jest wspólne promowanie w całej Polsce nauki 
pierwszej pomocy. Dzięki WOŚP uczniowie również naszej szko-
ły od najmłodszych lat uczą się zasad pierwszej pomocy ( szkoła 
otrzymała fantomy i książki do nauki dla dzieci).
Skłoniło to nas do podjęcia kolejnych wyzwań.
Nasza szkoła w tym roku  również przystąpiła do akcji, a w związ-
ku, że udało nam się zorganizować większą ilość fantomów wszyscy 
mogli  wziąć  w niej udział:  nauczyciele, pracownicy, uczniowie. Bi-
cie rekordu zostało poprzedzone zajęciami dotyczącymi udzielania 
pierwszej pomocy, wykonaniem plakatów oraz szkoleniem prze-
prowadzonym przez strażaków z OSP w Roczynach, którzy podczas 
całego wydarzenia pieczołowicie pomagali i kontrolowali przebieg 
resuscytacji na fantomach. Czas wydarzenia był krótki, bo zaledwie 
30 minut. Dokładnie od godziny 12:00 na sali gimnastycznej pan 
dyrektor Andrzej Kojder zapoczątkował bicie rekordu w naszej szko-
le wykonując resuscytację jako pierwszy i  cały czas czuwał nad prze-
biegiem wydarzenia. W naszej szkole do bicia rekordu przystąpiło aż 
785 osób, byli to nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele, pra-
cownicy. Każdy  wykonał na przygotowanym fantomie 30 ucisków 
oraz dwa oddechy ratownicze. Radosny i głośny doping pozwolił 
uczestnikom prowadzić z zaangażowaniem działania ratownicze 
na  11   fantomach bez przerwy przez 30 minut. Jesteśmy dumni 
z przeprowadzonej akcji. Gratulujemy wszystkim którzy przyczynili  
się do pobicia  rekordu, a co za tym idzie pokazali, że potrafią ratować 
ludzkie życie. Pamiętajmy, że podjęcie akcji ratowniczej jest zawsze 
lepsze niż nie udzielenie pomocy. Wiadomo przecież, że to pierw-
sze minuty po zdarzeniu i podjęte działania ratownicze mogą ura-
tować życie ludzkie. W tak ważnym wydarzeniu wspierała nas cała 

społeczność szkolna, środowiskowa, zaproszeni goście. Szczególne 
podziękowania należą się OSP w Roczynach, którzy z wielką chęcią 
i zaangażowaniem pomogli w przeprowadzeniu akcji. Udział szkoły 
w biciu rekordu to nie tylko promowanie idei pierwszej pomocy w ra-
mach realizacji programu WOŚP „Ratujemy i Uczymy Ratować”, ale 
także powód do integracji środowiska lokalnego przez świetną zaba-
wę. Muzyka, uczniowie tańczący z pomponami, próba połączenia się 
na żywo transmisją z samym Jurkiem Owsiakiem i biciem rekordu 
w Warszawie, stworzyło emocjonującą i radosną atmosferę. Pokaza-
liśmy, że mamy wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy i w razie konieczności będziemy umieć ją wykorzystać. Dzię-
ki tej akcji na pewno utrwaliliśmy etapy udzielania pierwszej pomo-
cy, ale również nabraliśmy pewności, że w razie potrzeby będziemy 
umieć uratować coś najważniejszego - życie ludzkie. 

ZSS w Roczynach

Rekord resuscytacji krążeniowo oddechowej 
16 października w szkole w Roczynach
16 października obchodzimy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca i z tej okazji WOŚP po raz już 5 zorganizowała bicie 
rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób.

W sobotę 21 października w Szkole Podstawowej nr 2 od-
był się kolejny Szkolny Turniej Szachowy.
W tym roku, co cieszy organizatorów, dopisali uczestnicy: 
10 uczniów z kl. I - III i 12 uczniów z kl. IV - VI. Rozegrano 
6 rund trwających 5 minut każda. W ostatecznej klasyfi-
kacji zwycięzcami turnieju zostali: 
I miejsce w kategorii kl. 1-3 - Mateusz Skupień z kl. 3b, II 
miejsce - Wojciech Biernacki z kl. 2a, III miejsce - Zuzanna 
Fryt z kl. 3c. 
I miejsce w kategorii kl. 4-6 - Paweł Magiera z kl. 4c, II miejsce - Bartosz Kramarz z kl. 4a, III miejsce - Zbigniew Stachowiak z kl. 5a. 
Zwycięzcom gratulujemy ! 
Warto zachęcać dzieci do gry w szachy, gdyż jak przekonują współcześni naukowcy, szachy: poprawiają zdolności intelektualne, zwięk-
szają IQ, poprawiają umiejętności arytmetyczne, wyostrzają zdolności językowe, kształcą umiejętność krytycznego myślenia, wspo-
magają rozwój inteligencji emocjonalnej i umiejętności psychospołecznych oraz mają walory terapeutyczne. W naszej szkole dwie klasy 
pierwsze rozpoczęły w tym roku szkolnym podczas zajęć dodatkowych naukę tej królewskiej gry i dobrze się przy tym bawią.       SP nr 2

Królewski turniej
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Mamy za sobą siedemnastą kwestę. 
Można powiedzieć, że stała się już 
„pierwszolistopadową” tradycją. 
Wspomnijmy jej inicjatorkę.
Pomysłodawczynią akcji była harcerka – 
seniorka dh Aurelia Mikołajko, która opie-
kowała się grobem Franciszka Zahradnika 
– miejskiego radnego z przełomu wieków. 
Ponieważ krzyż uległ poważnemu uszko-
dzeniu, padł pomysł przeprowadzenia prac 
konserwatorskich przez wykwalifikowane-
go konserwatora kamienia. W październi-
ku 2001 roku poproszono o pomoc w zor-
ganizowaniu kwesty ówczesnego prezesa 
TMA – Aleksandra Nideckiego. Podczas 
pierwszej kwesty zebrano prawie 2500 zł, 
co wydawało się zawrotną sumą. Było to 
też zachętą do kontynuacji akcji.
Ile do tej pory udało się odnowić na-
grobków?
Takich gruntownych, fachowo wykona-
nych renowacji, przy użyciu specjalistycz-
nego sprzętu, chemikaliów, pod pełnym 
nadzorem konserwatorskim, przeprowa-
dzono 13. Ponadto, każdego roku docho-
dzą też renowacje i prace porządkowe po-
nad 20 miejsc pochówków. Drobne prace 
renowacyjne, na przykład zabezpieczanie 
antykorozyjne elementów kowalskiej ro-
boty, takich jak krzyże czy płotki okalające 
groby, wykonywane są przez młodzież z ZS 
nr 1 w Andrychowie im. T. Kotarbińskiego. 
Każdego roku na cmentarzu młodzież an-
drychowskich szkół ponadgimnazjalnych 
sprząta i pielęgnuje wyznaczone miejsca 
pochówków.
W czyich kompetencjach leży ustale-
nie „zabytkowości” nagrobka?
W roku 2006 udało się zorganizować spo-
tkanie, w którym wzięli udział: diecezjalny 
konserwator zabytków ksiądz Stanisław 
Czernik, konserwator zabytków i jedno-
cześnie członek Towarzystwa Miłośników 
Bytomia Sylwia Namyślak oraz członkowie 
TMA. Spotkanie to miało na celu wyło-
nienie nagrobków do renowacji. Należało 
doprecyzować, które z nagrobków wyróż-

niają się i pod jakim względem. Bo przecież 
niektóre są wartościowe ze względu na uni-
katową formę- kształt, inne ze względu na 
to, kto został w danym miejscu pochowany 
i jakie zasługi ma dla Andrychowa, jeszcze 
inne ze względów kulturowych – tu warto 
wspomnieć odchodzące do lamusa płotki 
okalające groby, wykonywane w przeszło-
ści przez wykwalifikowanych kowali. Jak to 
powiedział jeden z członków TMA, cmen-
tarz andrychowski to nie Powązki i zadbać 
należy o każdą unikalną pod względem 
historycznym formę nagrobka. Warto 
zauważyć, że na przestrzeni kilku dekad 
dokonała się wielka zmiana w wyglądzie 
nagrobków, ich form, tego z czego są wyko-
nane, jakie stosuje się czcionki w napisach, 
jakie elementy graficzne, jakie formy przy-
bierają inskrypcje. 
Jak wygląda procedura klasyfikacji 
danego nagrobka do renowacji.
Spis nagrobków wykonany w 2006 r. jest 
każdego roku weryfikowany. Każdego 
roku odbywa się spacer po cmentarzu 
i sprawdzanie w jakim stanie są nagrobki 
znajdujące się na liście. Decyzję podejmuje 
zwykle zarząd TMA kierując się sugestia-
mi wykwalifikowanego konserwatora ka-
mienia. Zanim zaczniemy, musimy mieć 
pewność, że nagrobek nie jest opłacony 

i nie posiada opiekuna. To najszybsza 
droga. Jeśli jednak odszukamy opiekuna 
- w czym bardzo pomagają nam pracow-
nicy ZGK, szczególnie pani Maria Bury, to 
musimy podpisać specjalne porozumienie 
będące swoistą deklaracją, że odrestauro-
wanego nagrobka rodzina nie zamieni na 
nową formę. Jest też punkt, który mówi, 
jaki udział w renowacji będzie miała ro-
dzina. Konserwator określa etapy pracy, 
ich zakres, terminy i cenę za usługę. Jeśli 
się da, to angażujemy do prac członków 
TMA, czasami młodzież lub lokalne firmy. 
Konserwacja trwa zwykle kilka miesięcy. 
Czasami jest konieczność zdemontowania 
nagrobka i przewiezienia go do pracowni 
konserwatorskiej, a czasami wystarczą 
prace na miejscu. 
Czy przy tej klasyfikacji bardziej brane 
jest pod uwagę to, co widzimy na ze-
wnątrz, czy to, kto jest w tym miejscu 
pochowany?
Wszystkie aspekty bierzemy pod uwagę: 
kto jest pochowany i jakie zasługi miał 
dla lokalnej społeczności, wartość formy 
nagrobnej i jej stan zachowania, wartość 
etnologiczną – np. to, że niektóre elemen-
ty wykonywali przedwojenni, lokalni rze-
mieślnicy i obecnie takich elementów już 
się w nagrobkach nie spotyka.

Między kwestą a kwestą
Kwiaty, znicze – to odwieczne atrybuty Święta Zmarłych. Od kilkunastu lat jest nim również pieniążek wrzucony do puszki na ratowanie 
zabytkowych nagrobków, mieszczących się na andrychowskim Cmentarzu Komunalnym. Potem pieniążki są podliczane, efekty zbiórki 
podawane do publicznej wiadomości i w tym miejscu kończy się medialne zainteresowanie tematem. O tym, co dzieje się miedzy 
kwestą a kwestą rozmawiamy z Eweliną Prus – Bizoń, przedstawicielką Towarzystwa Miłośników Andrychowa, od 17 lat zaangażowaną 
w ratowanie starych nagrobków.
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 Jak słyszę, w niektórych przypadkach 
ważna jest współpraca rodzin. Jakie są 
ich postawy wobec waszych wyborów 
i decyzji?
Postawy są różne. Niektóre rodziny okazu-
ją duże wsparcie, nie ma problemu z pod-
pisaniem umowy o współpracy, angażują 
się w kolejne etapy prac. Inne niechętnie 
wywiązują się z umów. Powiem wprost – 
czasami nie są to łatwe i przyjemne spotka-
nia. Warto wziąć pod uwagę, że dokonując 
konserwacji wydajemy pieniądze ze zbiór-
ki publicznej, pieniądze, które do puszek 
wrzucają nam mieszkańcy Andrychowa 
i okolic. Są to pieniądze ludzi. Raczej stara-
my się nie odnawiać grobów, które posiada-
ją opiekunów. Nie chcemy, by ktoś zarzucił 
nam, że restaurujemy prywatne nagrobki. 
Przez minione 17 lat wykonaliśmy 3 takie 
renowacje. Dwa nagrobki z unikatowymi 
rzeźbiarskimi formami. Takich nagrobków 
na naszym cmentarzu jest bardzo mało. 
Ich stan wymagał pilnej interwencji, dwie 
z trzech pochowanych w grobach osób 
znacząco wpłynęły na przedwojenny An-
drychów. W trzecim nagrobku z tzw. figurą 
„małego Anioła” pochowana jest kilkuna-
stoletnia dziewczynka. 
Jakie są koszty odnowienia zabytko-
wego nagrobka.
Koszty fachowej renowacji pod okiem kon-
serwatora zabytków zależą od wielkości, 
stopnia skomplikowania kształtu i tego 
z jakich materiałów jest wykonany nagro-
bek. Jego stan determinuje też decyzję, czy 
obiekt należy rozebrać na części i przewieźć 
do pracowni, czy można dokonywać prac 
na miejscu. Przy konieczności przewie-
zienia nagrobka ceny wzrastają. A koszty 
renowacji wahają się od 2 do ok. 10 tys. 
złotych. 
Kto sprawuje nadzór konserwatorski 
nad andrychowskim cmentarzem?
W pracach konserwatorskich pomaga nam 
konserwator zabytków - pani Sylwia Na-
myślak z Bytomia. Pani Sylwia dokonuje 
konserwacji nagrobków, kapliczek i dużych 
obiektów – kamienic czy dworów. Bardzo 
pomogła nam we wdrożeniu pewnych 
standardów do prac na cmentarzu, wciąż 
korzystamy z jej doświadczenia. Poza tym, 
współpracują z nami różne firmy z terenu 
Małopolski i Śląska. Wyboru firm pracu-
jących pod nadzorem konserwatora doko-
nujemy ze względu na ofertę cenową – ale 
po konsultacji z panią konserwator. Warto 
zaznaczyć, że poszczególne nagrobki nie 
są wpisane na konserwatorską listę zabyt-
ków Andrychowa. Do rejestru zabytków 

andrychowskich wpisany jest 
natomiast teren cmentarza 
komunalnego wraz z Kaplicą 
Kośvitzkych. 
Na kiedy datowane są naj-
starsze pomniki na an-
drychowskim cmentarzu?
Najstarsze zachowane for-
my nagrobne znajdują się 
w krypcie pod kaplicą Ko-
świtzkych. Na terenie cmen-
tarza najstarszym miejscem 
pochówku jest płyta nagrob-
na dr Irmanna cesarsko-kró-
lewskiego lekarza pochowa-
nego wraz z synami Otto 
i Karlem (pochówek z 1897 
r.) Najbardziej wartościowe 
są nagrobki w formie piono-
wych obelisków zwieńczo-
nych krucyfiksem lub rzeź-
bą, a także w formie leżącej 
– w postaci płyt nagrobnych, 
czy form zbliżonych do kata-
falków. Wykonywane są z ka-
mienia, marmuru i granitu. 
Przeprowadzenie kwesty 
wymaga jakiejś logistyki. Czy kwestu-
jący chętnie włączają się w akcję?
Logistyka…. Dwa razy do roku- jeśli pogo-
da nam sprzyja- wiosną i jesienią organi-
zujemy sprzątanie. W prace od początku 
chętnie włącza się dawny Zespół Szkół nr 
1 im. T. Kotarbińskiego w Andrychowie - za 
co jestem bardzo wdzięczna Dyrektorowi 
tej placówki panu mgr Tomaszowi Bizonio-
wi. Od wielu lat wspierają nas nauczyciele 
tej szkoły: emerytowana już pani mgr Sta-
nisława Bizoń i mgr Maria Bębenek oraz 
mgr Irena Urbańczyk, Wojciech Stanek. 
W tym roku, trzykrotnie na cmentarzu 
pracowała młodzież z klasy 2d, 1a/b oraz 
1e pod opieką nauczycieli: pani mgr Ewy 
Wykręt, mgr Barbary Talar, mgr Małgo-
rzaty Cieślak i księży: Wojciecha Medwida 
i Rafaela Gwizdonia. Od wielu lat nieoce-
nioną pomocą służy pani mgr Anna Man-
da – nauczyciel języka łacińskiego i kultury 
antycznej w LO im. M. Skłodowskiej - Cu-
rie. Trzeba skoordynować prace konser-
watorskie (zwykle prowadzone od wiosny 
do jesieni), być w kontakcie z panią Sylwią 
Namyślak i pracownikami firm, zarządem 
cmentarza. W tym miejscu chciałabym po-
dziękować pani Marii Bury za jej wyrozu-
miałość i wielką pomoc. 
Trzeba przygotować pisma związane 
z otrzymaniem zgody na organizację kwe-
sty, pisma do osób, na których szczególnie 

nam zależy, aby zaangażowały się jako wo-
lontariusze do kwestowania w dniu 1 listo-
pada. 
Przed kwestą trzeba zadbać o znalezienie 
sponsora, który wydrukuje dla nas pa-
miątkowe naklejki z informacją na który 
pomnik zbieramy środki. Należy przygoto-
wać graficzne plansze informujące o tym co 
od 2001 roku udało nam się zrobić i jakie 
mamy dalsze plany. No i oczywiście pusz-
ki…. Zapieczętować, ponumerować i okleić. 
Przy tych działaniach nieocenioną pomocą 
służy sympatyk TMA Dariusz Manda. Raz 
na kilka lat przygotowywane są grawerowa-
ne tablice z napisem, że konkretny nagro-
bek udało się odrestaurować za pieniądze 
zgromadzone z kwest. Tablicami zajmuje 
się wspierający nas od samego początku 
pan Czesław Rajda. Montażem - różne an-
drychowskie firmy.
Trzeba ustalić i rozdzielić grupy kwestu-
jących, którymi są oprócz gości, harcerzy 
i członkowie TMA, także uczniowie andry-
chowskiego „Ogólniaka”. W działania or-
ganizacyjne włącza się moja rodzina: tata, 
mąż Tomasz, członek TMA, sympatycy 
Towarzystwa- na przykład moi absolwen-
ci. Na koniec należy kwestę rozliczyć. Przy 
okazji, pragnę, w imieniu TMA , podzię-
kować wszystkim darczyńcom i osobom 
wspierającym!
-A ja dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała – Jadwiga Janus
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Postanowieniem prezydenta 
RP za zasługi w działalności na 
rzecz ochrony przeciwpożarowej 
Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczony 
został:
Zygmunt Kołodziejczyk   

Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali:
Zbigniew Bylica
Włodzimierz Fary
Andrzej Góra

Za wyjątkowo sumienne wykonywanie 
obowiązków wynikających z pracy zawo-
dowej, Złotymi Medalami za Długoletnią 
Służbę odznaczono:
Grażynę Łobodę
Elżbietę Prus
Andrzeja Szafrańskiego

Uroczystość ta poprzedziła jubileuszowy 
koncert Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca 
Andrychów, a to z tego powodu, że wśród 
odznaczonych znalazł się także Szanowny 
Jubilat. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, Szymon Strzelichowski 
wręczył andrychowskiemu Zespołowi Ludo-
wemu Odznakę Honorową „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej”.                              J.J.

Prezydenckie i ministerialne odznaczenia
21 października w Miejskim 
Domu Kultury miała miejsce 
uroczystość wręczenia odzna-
czeń państwowych. W imieniu 
Prezydenta RP dokonał tego 
Szymon Strzelichowski – Dy-
rektor Generalny Małopolskie-
go Urzędu Wojewódzkiego 
w Krakowie w asyście Tomasza 
Żaka – Burmistrza Andrycho-
wa.

Na tę okoliczność Zespół przygotował program specjalny zatytułowa-
ny „Albośmy to jacy tacy”. Dawał on wyobrażenie o tym, jaką drogę 
pokonał „Andrychów” przez minione lata w zakresie bogactwa reper-
tuaru oraz profesjonalizacji warsztatu. Duża w tym zasługa Urszuli 
Wiśniowskiej – choreografa oraz kierownika muzycznego – Leona 
Majkuta, który z Zespołem jest od pierwszej próby. 
Na popularność „Andrychowa” wskazują liczby: w 2002 roku dał on 3 
koncerty, dziesięć lat później – już 22. Kto był 21 października w MDK, 
kto widział i słyszał, nie może dziwić się napływającym z kraju i zagra-
nicy zaproszeniom do udziału w festiwalach i konkursach  oraz licz-
nym nagrodom, które zostały wyeksponowane w dniu Jubileuszu 
w sali MDK. 
„Andrychów” skupia 60 osób. Na Zespół składa się kapela, grupa dzie-
cięca oraz grupa dorosłych. – Jesteśmy wielką rodziną Zespołu „An-
drychów”, którą bez względu na wiek, wykształcenie, pochodzenie 

łączy muzyka – mówiła Zofia Wanat powracając we wspomnieniach 
do przyczyny, dla której powołanie reprezentacyjnego Zespołu Ludo-
wego Andrychowa stało się sprawą niemal ambicjonalną. Był to bo-
wiem czas nawiązywania partnerstwa z niemieckim miastem – Isny. 
Jak wiadomo, wizyty i rewizyty wiążą się z rozmaitymi prezentacjami 
artystycznymi; najlepiej promującymi rodzimy folklor. Problem tkwił 
w tym, że nasze miasto nie posiadało grupy folklorystycznej.  Alter-
natywa była taka: albo „wypożyczenie” zespołu z innego miasta, albo 
powołanie własnego. Władze Andrychowa postawiły na to drugie. 
Zakupiono stroje, „wyszukano” i zatrudniono choreografa oraz muzy-
ków. W projekt zaangażowała się głównie SP nr 4, której uczniowie 
stworzyli podwaliny Zespołu. Jubileusz 20-lecia był właśnie okazją do 
wspomnienia całej artystycznej drogi oraz osób nią podążających od 
początku, czyli 1997 roku do dziś. 
Tego sobotniego wieczora można było cieszyć się wspólnie z Zespołem 
jego osiągnięciami, natomiast Małgorzata Kiereś – konsultant etno-
graficzny zwróciła uwagę na przyszłość. – Nie można tego zmarnować 
– mówiła. Apelowała do obecnych władz miasta, by całą mocą starały 
się podtrzymywać folklorystyczne tradycje naszego regionu.
Jak wszystkie urodziny, i te nie mogły się obyć bez gratulacji i życzeń. 
A tych było co niemiara. – Gratuluję Jubileuszu i dziękuję za stałą obec-
ność w życiu kulturalnym miasta – powiedział Burmistrz Tomasz Żak.    
Huczny i piękny Jubileusz Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Andry-
chów zakończyła wspólna biesiada.

Jadwiga Janus

Rodzina połączona muzyką
Dostojni goście, liczna publiczność oraz zaprzyjaźniona kapela z Zakrzewa z wielkopolskiego przybyli w sobotę (21 X) do MDK, by 
wspólnie z Ludowym Zespołem Pieśni i Tańca Andrychów świętować jubileusz dwudziestolecia jego istnienia.
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Uroczystość jak zwykle odbyła się w restauracji Gala w Andrychowie, a poprowadził ją Andrzej Szafrański, dyrektor Gminnego Zarządu 
Oświaty. Dyrektor przypomniał, że w tym roku to już druga tura nagród dla pedagogów, bo w czerwcu uhonorowani zostali nauczyciele, 
których uczniowie zostali laureatami olimpiad i konkursów przedmiotowych. Również burmistrz Tomasz Żak podziękował pedagogom 
za ich wysiłek, pracę i jej wyniki. Przy okazji poruszył kwestię nakładów inwestycyjnych, jakie gmina ponosi w ostatnich latach, a są re-
kordowe. Jak zaznaczył burmistrz, to wszystko ma służyć andrychowskiej oświacie.
W imieniu nagrodzonych podziękowania na ręce władz gminy złożyli dyrektorzy: Barbara Rokowska i Janusz Uznański.
Nagrodzeni nauczyciele, wśród których było też czterech dyrektorów placówek, wysłuchali występów młodzieży ze szkoły w Sułkowicach 
Łęgu. Poniżej drukujemy pełną listę nagrodzonych dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2017 r.:
Elżbieta Górska–Zborowska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie,
Barbara Rakowska dyrektor  Przedszkola  nr 2 w Andrychowie,
Janusz Uznański dyrektor  Zespołu Szkół Samorządowych w Sułkowicach–Łęgu,
Michał Kołodziejczyk dyrektor  Zespołu Szkół Samorządowych w Inwałdzie,
Agata Poważa – Marek nauczyciel  Przedszkola nr 1 w Andrychowie,
Małgorzata Piotrowska wicedyrektor Przedszkola nr 2 w Andrychowie,
Katarzyna Sołtysek nauczyciel  Przedszkola nr 3 w Andrychowie,
Ewa Bury nauczyciel  Przedszkola nr 4 w Andrychowie,
Joanna Bury nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie,
Barbara Czepiec nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie,
Bożena Zdzienicka wicedyrektor  Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie,
Monika Dudka nauczyciel  Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie,
Teresa Komendera pedagog szkolny Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie,
Małgorzata Talar nauczyciel Zespołu Szkół Samorządowych w Targanicach,
Krystyna Wnęczak nauczyciel przedszkola Zespołu Szkół Samorządowych w Sułkowicach- Łęgu,
Barbara Walusiak nauczyciel Zespołu Szkół Samorządowych w Sułkowicach- Łęgu,
Krzysztof Paczyński nauczyciel Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach,
Mariola Przystał nauczyciel Zespołu Szkół Samorządowych w Inwałdzie,
Agata Cierpiałek nauczyciel Zespołu Szkół Samorządowych w Inwałdzie,
Dorota Sadlik nauczyciel Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach,
Anna Rajda nauczyciel Zespołu Szkół Samorządowych w Sułkowicach – Bolęcinie,
Magdalena Stachura nauczyciel Zespołu Szkół Samorządowych w Zagórniku.

red.

Dzień Edukacji w Gali
Najlepsi nauczyciele andrychowskich szkół odebrali 18 października nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wrę-
czył im je burmistrz Tomasz Żak wraz z Agnieszką Gierszewską, dyrektorką biura burmistrza.
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Kolega ponaglał, minął jeden termin, drugi, a ja wciąż nie nadsyła-
łam tekstu listopadowego felietonu. Przyczyna opóźnienia tkwiła 
w tym, że nie mogłam się zdecydować. Czy śmierci, czy ojczyźnie 
należy się uwaga? Wszak i jedno, i drugie jest wpisane w listopado-
wy kalendarz. 
Aż zdarzył się „wiersz” i jego ostatnie cztery wersy:
„…a im bardziej bezsensowny twój zgon się wydaje
tym gorętsze składaj dzięki że jesteś Polakiem
naród tylko ten zwycięża razem ze swym Bogiem
który pocałunkiem śmierci ma znaczoną głowę”.
„Poeta” miał rację. Bogu należała się i moja podzięka. Nie gorąca, 
nie gorętsza, ale najgorętsza. I nie za to, że jestem Polką, bo tą, 
z racji miejsca urodzenia, zostałam bez żadnego wysiłku i starań 
z mojej strony. Modły dziękczynne powinnam wznosić za to, że 
nie jestem już nauczycielką. Bowiem „wiersz” autorstwa Wojcie-
cha Wencla (ur. 1972 r.) znalazł się w kanonie lektur szkolnych, co 
oznacza, że nauczyciel musi go „przerobić” – innymi słowy musi 
o nim rozmawiać. Wypadałoby z powagą i pełnym przekonaniem. 
Lubię czytać wiersze. Te najprawdziwsze uczepiają się myśli albo 
chwytają za serce. Ten Wencla każe chwycić za kalkulator i policzyć 
głowy znaczone pocałunkiem śmierci. Każda bitwa, każde powstanie, 
każda wojna w polskiej historii, to setki tysiące albo miliony takich 
śmiertelnych pocałunków. Ile zwycięstw? Dwa? Trzy? Pewnie takie 
rachunkowe zadanie zadałabym swoim uczniom, gdyby przyszło 
mi zmierzyć się z tymi wersami. Czy skala śmierci, nieszczęść, stra-
chu i łez, czy skala klęsk ma określać naszą tożsamość narodową? 
Czy rzeczywiście rozmiary tejże śmierci i tychże klęsk mają być 
powodem do dumy i do składania podzięki? Czy raczej  do rozwa-
żań o wyższości dialogu i umiejętności zawierania konsensusów 
(przykład pierwszej „Solidarności” – jak znalazł), umiejętności 
prowadzenia mądrej polityki zagranicznej, dążności do zawierania 
wartościowych sojuszy.  
Nie dając wiary „poecie”, spróbowałabym wespół z nauczycielem 
religii zastanowić się  z uczniami: - Czy w ogólnym rozrachunku, 
stajemy przed Bogiem w liczbie mnogiej czy pojedynczej? Czy Bóg 
rozlicza naród, czy człowieka?  
Polak, naród, Bóg, śmierć, duma… „poeta” Wencel może sobie sza-
stać słowami gdzie chce, nie powinien w szkole. Szkoła nie powin-
na uczyć jak głupio umierać. Szkoła powinna uczyć jak mądrze żyć. 
Życie jest prezentem, jak pudełko czekoladek, jak butelka wina… 

W odróżnieniu od wszystkich innych, ten jeden jedyny otrzymuje 
się tylko raz.  Zadaniem szkoły powinno być przekonywanie mło-
dego człowieka do tego, by czynił swoje życie ciekawym, sensow-
nym i wartościowym, także powinno nim być wskazywanie dróg 
wiodących do tego celu.
Jako matka też nie potrafię się zachwycić „wierszem” Wencla. „Po-
ecie” najwyraźniej brak empatii. Przecież w wojnach, powstaniach 
i tym podobnych śmiercionośnych aktach, ginęli i giną synowie ta-
kich matek jak ja. Cierpią właśnie one, nie architekci tych bitew. Bo 
oni nie nadstawiają śmierci do całowania ani swoich głów, ani swo-
ich dup. W zaciszach swoich gabinetów, na politycznej szachowni-
cy rozgrywają życie nasze i naszych dzieci. 
Nie chcę by śmierć składała pocałunki na głowach moich synów. 
Wolę, by  całowały ich kobiety.
Z tych pocałunków może narodzić się nowe życie, które daje szan-
sę na zachowanie ciągłości gatunku i wypracowania składek do 
funduszu emerytalnego, co daje szansę, że moja emerytura będzie 
wpływać na konto bez zakłóceń; a więc same korzyści. A co niosą 
z sobą pocałunki śmierci? Rozpacz dla matek, temat dla „poetów”, 
bonusy dla polityków.
Do wspomnianej podzięki skierowałabym modły do Boga, by 
moi synowie nie dali sobie skraść życia politykom. By żyli życiem 
niegodnym pióra „poety” Wencla. Czyli robili to, do czego zostali 
stworzeni, czerpali z urody świata i potęgi miłości. By wiedli życie 
spokojne oraz prawe i nie sprawiali nim kłopotu innym. Najważ-
niejsze, by byli dobrymi ludźmi i taką po sobie pozostawili pamięć. 
I ważniejsze od najważniejszego… żeby oni i ja, i ty, i ona, i on, 
każdego darowanego nam dnia, zapytali siebie:
Czym jest me czucie?

Ach, iskrą tylko!

Czym jest me życie?

Ach, jedną chwilką!

/A. Mickiewicz, „Dziady”/

Jadwiga Janus

PS. Sorry. Jakoś nie potrafię zestawić nazwiska pana Wencla obok 
Emily Dickinson, Zbigniewa Herberta, Bolesława Leśmiana, czy 
Wisławy Szymborskiej… stąd cudzysłowy. 

Niech nie całuje was śmierć, niech całują was kobiety
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Podczas październikowej Sesji Rady Miej-
skiej w Andrychowie – 26 października 
– radni zajęli się procedowaniem uchwa-
ły w sprawie przedłużenia taryf wodno-
-ściekowych na rok 2018. Ale to nie była 
rutynowa uchwała, jak co roku, ta będzie 
obowiązywać prawdopodobnie tylko do 
połowy przyszłego roku. Potem będzie 
spora rewolucja z wielką niewiadomą, 
zwłaszcza w kwestii cen wody i ścieków 
oraz dopłat, jakie będą musiały robić gmi-
ny.

Zacznijmy jednak od początku
Z dniem 1 stycznia 2018 r. wchodzi w ży-
cie nowe prawo wodne i zostaje powołana 
nowa instytucja – Państwowe Gospodar-
stwo Wodne „Wody Polskie”. 
- Organ ten uzyska szerokie kompeten-
cje począwszy od opiniowania regulami-
nów dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków, zatwierdzania taryf, aż po roz-
strzyganie określonych sporów pomiędzy 
odbiorcami usług a przedsiębiorstwa-
mi – komentuje Mateusz Faron prawnik 
z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt 
Jerzmanowski i Wspólnicy (cytat z Portalu 
Samorządowego).
Gotowy jest też nowy projekt ustawy, 
która ma zmienić aktualnie obowiązujące 
regulaminy i taryfy za dostarczanie wody 
i odprowadzanie ścieków.
Dlatego – jak wyjaśnia nam to Jan Mrzy-
głód, prezes Zakładu Wodociągów i Kana-
lizacji w Andrychowie – na najbliższą sesję 
trafi projekt uchwały w sprawie przedłuże-
nia taryf. - Z naszych kalkulacji i wyliczeń 
i tak wynika, że cen wody i ścieków byśmy 
nie podnosili, ale teraz chodzi o coś innego 
– mówi prezes.
Z dalszych wyjaśnień Jana Mrzygłoda wy-
nika, że uchwalone teraz taryfy zgodnie 
z nowym prawem i ustawą (projekt z 10 
października), która jest na etapie konsul-
tacji, obowiązywać będą przez 180 dni od 
wejścia ustawy w życie. A ta wejdzie w try-
bie nagłym… bo w następnym dniu po jej 
uchwaleniu, np. 15 grudnia. Nawiasem 

mówiąc poprzednia wersja tej ustawy, z 22 
września, zakładała półroczne vacatio legis 
(okres upływający między datą ogłoszenia 
aktu prawnego lub normatywnego a datą 
jego wejścia w życie). Potem, w połowie 
roku wejdą nowe stawki i będą obowiązy-
wać przez trzy lata.
Konsekwencją natychmiastowego obowią-
zywania ustawy o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków, będzie to, że już gdzieś w mar-
cu andrychowski ZWiK (jak i inne takie 
przedsiębiorstwa w kraju), będzie musiał 
skalkulować nowe stawki. Już nie Rada 
Miejska będzie je jednak zatwierdzać, ale 
trafią do „krajowego regulatora cen wody” 
- będzie 11 takich instytucji regionalnych 
w całym kraju, a każda będzie musiała 
w ciągu trzech miesięcy – do wygaśnięcia 
taryf w czerwcu - wydać ok. 200 decyzji ze 
stawkami. Burmistrzom i wójtom pozo-
stanie tylko ogłoszenie ich mieszkańcom. 
Rady gmin nie będą już miały tutaj nic do 
gadania.
Niezwykle ważną zmianą jest też to – pod-
kreślmy to raz jeszcze – że taryfy będą 
ustalane na trzy lata! 

Czego się spodziewać?
Opinie na temat takich rozwiązań są krań-
cowo różne i można by je cytować na kilku-
dziesięciu stronach. Opiszmy to jednak jak 
najkrócej, więc na początek cena. 
Strona rządowa, np. wiceminister MOŚiZW 
Mariusz Gajda twierdzi, że ceny spadną, 
a zmiana jet po to, aby zadbać o interes 
mieszkańców. Gajda sugerował np. w swo-
ich wypowiedziach, że niektóre samorządy 
zarabiają na gospodarce wodno-ściekowej, 
aby te pieniądze wydać na inne rzeczy. Je-
śli się centralnie wyreguluje te taryfy, to 
wszystko się zmieni, a mieszkańcy będą 
płacić mniej. Rząd znowu staje po stronie 
obywateli… Samorządowcy komentując 
wypowiedzi wiceministra, najczęściej za-
czynają od słowa „bzdury” i podkreślają, 
że kodeks spółek handlowych, dotyczący 
również spółek gminnych, zabrania takich 

finansowych machinacji. Poza tym ceny są 
tak skalkulowane, że zakłady wodociągowo-
-kanalizacyjne z reguły się tylko bilansują, 
albo mają minimalny zysk.
Niektórzy eksperci mówią natomiast 
o wzrostach cen w przedziale od 5 do 25 
proc., ale i to tylko spekulacje. 
- Trudno na taki okres, bo taryfy mają być 
na trzy lata, racjonalnie skalkulować ceny 
wody i ścieków – mówi prezes Jan Mrzy-
głód. - Trzeba przecież brać pod uwagę 
ceny hurtowe np. bielskiej AQUY, skąd ku-
powana jest część wody dla Andrychowa, 
ceny energii, amortyzację nowych środków 
trwałych, nowe inwestycje i ogólną sytu-
ację gospodarczą. Kto może wiedzieć, jak 
to będzie wyglądało w trzecim roku obo-
wiązywania taryf? - kończy prezes.
Samorządowcy i szefowie spółek wod.-
-kan. podkreślają też, że wszystko, co dziś 
wiemy – mimo projektu ustawy – to spe-
kulacje. Bo jakie będą akty wykonawcze 
i jak to będzie w praktyce, pokaże dopiero 
rok 2018. Na razie wchodzimy z nieznaną 
przyszłość z zawiązanymi oczami.
Ktoś może powiedzieć, że zyskają miesz-
kańcy, bo ceny mogą spaść. - To nawet dość 
prawdopodobne, że spadną – mówi jeden 
z samorządowców. - Polityczne profity z pro-
gramu „500 plus” już się wyczerpują i trzeba 
dać obywatelom coś nowego. A że nie ma 
kasy w budżecie państwa, to zrobi się prezent 
kosztem samorządów. Oczywiście odbierając 
im kompetencje w tym zakresie.
Ale ten tok rozumowania, że będzie taniej, 
warto pociągnąć nieco dalej: Nawet jeśli 
wyda się nam, że coś zyskaliśmy – właśnie 
niższą cenę – to nie cieszmy się, bo gmina 
będzie musiała do tego interesu dopłacić. 
Ktoś powie, że to nie jego pieniądze, tylko 
gminy. A czyje pieniądze są w kasie gmin-
nej? Nas, podatników. Więc jeśli potem 
przyjdziemy do urzędu z wnioskiem o do-
finansowanie przedszkola, szkoły, czy wy-
budowanie chodnika, to możemy usłyszeć, 
że zabrakło, bo trzeba było dopłacić do 
ustalonych centralnie taryf wody i ścieków.

man

Nie nasza woda
Rząd chce odebrać samorządom prawo do ustalania cen opłat za wodę i ścieki. Zrobi to za gminy „krajowy regulator cen wody”. Ale 
koszty pozostawi po naszej stronie. To ograniczanie samorządności – mówią samorządowcy.
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5 października w restauracji Adria spotkali się organizatorzy kon-
certu galowego z okazji 250 lat lokacji Andrychowa. Wtedy też 
wręczono sponsorom pamiątkowe medale, które były wyrazem 
podziękowań za ich wkład w organizację wydarzenia. Medale ode-
brali:
Kocierz Hotel& SPA - Stanisław Sordyl; 
Andoria Mot Sp. z o.o.- Damian Twardzik; 
KZWM Ogniochron S. A. - Grzegorz Tomiak; 
ABS Bank Spółdzielczy - Małgorzata Matusiak; 
STAHBUD - Stanisław Murgas; 
Elektrociepłownia Andrychów - Janusz Szlanta, Andrzej Bizoń; 
Sumera Motors - Michał Sumera; 

Max Hurt - Piotr Mazgaj; 
Firma Handlowo - usługowa Alicja Holcaman; 
Sumo Sushi Wadowice - Dominik Długozima; 
Restauracja ADRIA - Ryszard Zaręba, Andrzej Wojnar; 
Zakład Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Tytko; 
Komisariat Policji w Andrychowie - Arkadiusz Śniadek; 
Państwowa Straż Pożarna w Andrychowie - Antonii Hutniczak; 
AKS Beskid - Marek Wdowik.           red.

Pamiątkowe medale 
wręczone sponsorom
Burmistrz miasta - Tomasz Żak oraz dyrektor Centrum Kultury 
i Wypoczynku - Aneta Wądrzyk, wręczyli pamiątkowe medale 
sponsorom koncertów zorganizowanych by uczcić 250 lat An-
drychowa.

Dlatego, podczas konferencji naukowej w auli wy-
kładowej przy Klasztorze Karmelitów Bosych w 
Wadowicach, zgromadziła się spora ilość rodziców, 
nauczycieli, logopedów, pedagogów, lekarzy i tera-
peutów. Tematem spotkania były „trudne dzieci”. 
Odbyło się ono pod patronatem Starosty Wadowic-
kiego – Bartosza Kalińskiego. Organizatorzy – Fun-
dacja „Promyczek” Centrum Wspierania Rozwoju 
Małego Dziecka wraz z Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie, zaprosili wyjątkowo mądrych pre-
legentów. Niezwykłych profesjonalistów w swoich 
dziedzinach. I tak, można było posłuchać wykładów 
o: regulacji emocji w pozabezpiecznych wzorcach 
przywiązania, jako przyczynach trudnych zacho-
wań dzieci (mgr Emil Szumiło); procesie orientowa-
nia się na rówieśników, jako przyczynie wystąpienia 
trudności w relacji dorosły-dziecko (mgr Joanna 
Serwińska); wybiórczości jedzenia u dzieci – grymaszenie czy strach (mgr Oliwia Goik); oraz o zagrożeniach cyberuzależnieniem w od-
niesieniu do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (mgr Piotr Rychły).  Relacje dziecka z bliską mu osobą dorosłą, opierają się na 
intuicyjnych mechanizmach więziowych. Ich celem jest ujawnienie potencjału rozwojowego dziecka. Warto wiedzieć, że w optymalnych 
więziowych warunkach, dziecko aż do dorosłości, pozostaje ukierunkowane na dorosłych ze swojego najbliższego otoczenia. Rodzice, 
dziadkowie, sąsiedzi i bliscy znajomi są dla dziecka grupą odniesienia. Współcześnie, coraz częściej spotyka się dorosłych, którzy do-
świadczają poczucia bycia odrzuconym przez dziecko. Nie potrafią do niego dotrzeć, dogadać się z nim. Sfrustrowani zadają sobie py-
tania: czy rodzicielstwo powinno być tak trudne; jak wychowywać czy uczyć dzieci, które nie zwracają uwagi na dorosłego? Zjawisko to 
starała się wyjaśnić w swoim wystąpieniu  - mgr Joanna Serwińska, pedagog specjalny i terapeuta neurorozwojowy. Każdy z wykładów 
był  niezwykle interesujący i łączył się z kolejnym, bo dążyły one do wspólnego konsensusu, jakim  było „trudne dziecko” oraz wzmianka, 
że dorosły ma być wzorem do naśladowania.  (pacz)

Co to znaczy „trudne dziecko”?
14 października obchodziliśmy święto Komisji Edukacji Narodowej. W związku z tą uroczystością, życzymy wszystkim 
nauczycielom oraz pracownikom oświaty w naszej gminie – wszystkiego, co najwspanialsze. To, że dziecko jest ważne 
w życiu człowieka, nie tylko dla nauczyciela, ale przede wszystkim dla rodzica, nie jest żadnym odkryciem.
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Miejski Dom Kultury 
w Andrychowie

Tel. 33 875 31 05, 12 442 918, 
530 474 008

mdk@kultura.andrychow.eu

20.11 (poniedziałek) godz. 18.00
Andrychowski Wagabunda: Tomasz 
Nowak | Syria jakiej już nie ma...
„Przez Góry Antylibanu, Morze Śródziem-
ne do tętniącego życiem Aleppo. Od Eufra-
tu przy irackiej granicy, przez starożytną 
Palmyrę do przepięknego Damaszku. Wę-
drówka różnymi środkami transportu szla-
kiem zamków Krzyżowców i przepysznego 
jedzenia, a to wszystko pod czujnym okiem 
tajniaków Baszszara al-Asada. Wyjazd odbył 
się dosłownie w ostatnich dniach przed wy-
buchem wojny w Syrii. Opowieść okraszona 
zdjęciami miejsc, których już nie ma…”
Ceny biletów: 10 zł
Sprzedaż biletów: Miejski Dom Kultury 
w Andrychowie, ul. Szewska 7.

28.11 (wtorek) godz. 17.00 – 22.00
Takie Tango – wieczorek taneczny dla 
seniorów... i nie tylko! 
W jesienny wieczór zapraszamy na tańce 
przy budzącej wspomnienia muzyce, po-
gaduszki przy ciepłej, aromatycznej her-
bacie oraz gorący poczęstunek.
Cena biletów: 25 zł.
Zapisy i sprzedaż biletów: MDK w Andry-
chowie, ul. Szewska 7.

2.12 (sobota) godz. 17.00 – 20.00
Mikołajkowy Maraton Zumby
3 godziny świetnej zabawy, a co najważ-
niejsze MILIONY spalonych kalorii :-)
Instruktorzy: Natalia Węgrzyn-Jakimow, 
Iwona Stec, Paweł Gorzelak i Rafał Harat.
Cena biletu: 20 zł/dorośli; 5 zł/dzieci do 
lat 13 (pod opieką dorosłych).

4 – 8.12
Pracownia Świętego Mikołaja:  
Świąteczne marzenia są do spełnie-
nia!
Centrum Kultury i Wypoczynku  w An-

drychowie serdecznie zaprasza grupy zor-
ganizowane na świąteczne warsztaty pla-
styczno-techniczne połączone z seansem 
filmowym.
Do wyboru seanse:
„Mikołaj w każdym z nas”
Familijny; reżyseria: Terje Rangnes; pro-
dukcja: Norwegia 2016; 70 min
Nie musisz być dorosły ani bogaty aby dla 
swych bliskich stać się Mikołajem. A gdy od-
kryjesz piękno ciepłych, rodzinnych Świąt 
i podzielisz się tą radością z ważnymi dla Cie-
bie osobami, kto wie, może spotkasz Święte-
go Mikołaja we własnej osobie. To jest wła-
śnie filmowa opowieść o takim spotkaniu...  
„Miś Bamse w Lesie Złodziei”
Familijny; reżyseria: Christian Ryltenius; 
produkcja: Szwecja 2017; 65 min
Bamse musi chronić swoją babcię przed 
złym lisem Reynardem. Niestety, ta zosta-
je porwana, co uniemożliwiło jej zrobienie 
miodu, który czyni Bamse najsilniejszym 
niedźwiedziem na świecie. Postanawia za-
tem wraz z przyjaciółmi – żółwiem i zającz-
kiem – wyruszyć w niebezpieczną podróż 
do Lasu Złodziei. Pełna przygód wyprawa 
pozwoli im przekonać się, jak wielka jest siła 
przyjaźni. 
Zapisy oraz bliższe informacje w Miejskim 
Domu Kultury w Andrychowie, ul. Szew-
ska 7.

31.12 (niedziela) godz. 20.00
Miejski Dom Kultury w Andrycho-
wie zaprasza na zabawę Sylwestrową 
w starym dobrym stylu. 
Czeka na Was prawdziwe staropolskie ja-
dło: 3 dania gorą-
ce, pyszny deser, 
zimne przekąski, 
gorące i zimne 
napoje. Alkohol 
we własnym za-
kresie. 
Rok 2017 poże-
gnamy z zespo-
łem „Black Jack”.
Cena: 180 zł od 
osoby.

Szczegółowe informacje oraz rezerwacje 
w Miejskim Domu Kultury.

Wiejski Dom Kultury w Inwałdzie
Tel. 33 432 26 12

inwald@kultura.andrychow.eu

16.11 (czwartek) godz. 15.00
Przybij Piątkę
Akcja plastyczno-techniczna z okazji Dnia 
Tolerancji.

28.11 (wtorek) godz. 15.00
Dzień Białych Skarpetek
Warsztaty taneczne w rytmach muzyki 
Michaela Jacksona.

Wiejski Dom Kultury w Targanicach
Tel. 33 875 12 25

targanice@kultura.andrychow.eu

14.11 (wtorek) godz. 15.30 
Tekturowe Miasto
Akcja plastyczna dla dzieci w wieku 7-12 
lat z okazji 250 rocznicy lokacji Andrycho-
wa. Tworzenie makiety miasta z jego cha-
rakterystycznymi obiektami.

18.11 (sobota) godz. 19.00
Wieczorek Taneczny dla dorosłych
Impreza organizowana przez Zespół Szkół 
Samorządowych w Targanicach.

23.11 (czwartek) godz. 15.30
Teatr Ruchu
Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży. 
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Jubileuszowy rok 2018 uroczyście zainauguruje Noworoczny 
koncert kolęd i pastorałek. Koncert odbędzie się 6 stycznia 
w zabytkowym kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Inwałdzie. Muzyczną ucztę dla mieszkańców oraz gości zapew-
nią zespół symfoniczny, znani polscy soliści wielkiego formatu 
oraz Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Andrychów. Równie szczegól-
ną częścią wydarzenia będzie muzyczno-poetyckie przedstawienie 
utworu Karola Wojtyły, który podkreśla i przywołuje walory krajo-
brazowe oraz tradycje tego terenu – Sonet I. List do przyjaciela, so-
net opisuje m.in. miejscowe szlaki górskie i szczyt Madohory.
Wydarzenie to będzie z pewnością wielkim tutejszym świętem in-
tegrującym społeczność Inwałdu, ponadto organizatorzy liczą, że 
posłuży jako promocja naszego pięknego regionu poprzez zapre-
zentowanie lokalnego dziedzictwa. 
Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak objął Patronat Honorowy 
nad koncertem. Władze parafialne reprezentowane przez Probosz-
cza Parafii pw Narodzenia NMP – ks. Piotra Liptaka – wspierają 
działania organizatorów. Więcej informacji na stronie interneto-
wej: www.700latinwald.andrychow.eu
Więcej informacji w kolejnym wydaniu Nowin Andrychowskich.

700-lecie Inwałdu

Rada Sołecka w Inwałdzie oraz Centrum Kultury i Wypoczynku  
w Andrychowie pragną zaprosić na obchody 700-lecia wsi Inwałd.

 

29.11 (środa) godz. 12.00
Warsztaty tańca współczesnego dla dzieci w wieku 6-8 lat. 
Poznawanie podstawowych kroków tańca nowoczesnego, krótki 
układ choreograficzny. 

Wiejski Dom Kultury w Zagórniku
Tel. 33 875 47 29

zagornik@kultura.andrychow.eu

15.11 (środa) godz. 14.00 – 15.00
Wyprawa do lasu
Akcja plastyczna dla dzieci cz. II  – Niezbędne wyposażenie – wy-
bierz i pomaluj.

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

sulkowice@kultura.andrychow.eu

17.11 (piątek) godz. 10.45
Uliczny Art
Warsztaty plastyczno-techniczne dla młodzieży. Tworzenie róż-
nych form artystycznych w przestrzeni publicznej. 

23.11 (czwartek) godz. 15.00
Światło Zmienia Wszystko
Warsztaty fotograficzne dla młodzieży gimnazjalnej. Wykonywa-
nie zdjęć w plenerze z wykorzystaniem światła oraz kontrastu. 
Warsztaty bezpłatne. 

27.11 (poniedziałek) godz. 11.00
Sezon na (Pluszowego) Misia
Spotkanie z okazji Światowego Dnia Misia – czytanie bajek i akcja 
plastyczna.

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

bolecina@kultura.andrychow.eu

15.11 (środa) godz. 15.30 
ART-fart
Warsztaty rękodzieła artystycznego dla dzieci i młodzieży z cyklu 
Spotkania (S)Twórcze. Artystyczne zdobienie paznokci.
Cena warsztatów: 10 zł/od osoby. Zapisy pocztą elektroniczną 
lub telefonicznie.  Ilość miejsc ograniczona.

24.11 (piątek) godz. 10.00 
Dzień pluszowego misia
Zabawy muzyczno-ruchowe połączone z akcją plastyczną „Misio-
wanki” dla dzieci w wieku 5-6 lat z okazji Dnia Pluszowego Misia. 

1.12 (piątek) godz. 17.00 
EKO ozdoby
Świąteczne warsztaty rękodzieła artystycznego dla dorosłych 
z cyklu „Kawiarenka Artystyczna”. Tworzenie efektownych 
ozdób świątecznych z materiałów ekologicznych.
Cena warsztatów: 20 zł/od osoby. Zapisy pocztą elektroniczną 
lub telefonicznie. Ilość miejsc ograniczona.

fot. J. Skupień

fot. J. Skupień

NA listopad 2017.indd   27 06.11.2017   11:06:30



28 Nowiny Andrychowskie

    * 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

„ANA, MON AMOUR”
Dramat; reżyseria: Cãlin Peter Netzer;  

produkcja: Rumunia, Niemcy, Francja 2017; 125 min.

8.11 (środa – TANIA ŚRODA) godz. 18.00 10 zł – normalny
8 zł – ulgowy*
W Tanią Środę  
wszystkie bilety 8 zł17.11 (piątek – WEEKENDOWE PREMIERY) godz. 20.15

„MIŚ BAMSE I MIASTO ZŁODZIEI”
Animacja; reżyseria: Christian Ryltenius;  

produkcja: Szwecja 2014; 65 min.

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

„KONSTYTUCJA” 

Dramat, komedia; reżyseria: Rajko Grlić;  

produkcja: Chorwacja, Czechy, Słowenia,  

Macedonia 2016; 90 min.

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

22.11 (środa – TANIA ŚRODA) godz. 18.00

„TUNEL”
Dramat, thriller; reżyseria: Seong-hoon Kim; 

produkcja: Korea Południowa 2016; 126 min.

17.11 (piątek – WEEKENDOWE PREMIERY) godz. 18.00 10 zł – normalny
8 zł – ulgowy*
W Tanią Środę  
wszystkie bilety 8 zł29.11 (środa – TANIA ŚRODA) godz. 18.00

„TONI ERDMANN”
Komedia; reżyseria: Maren Ade;  

produkcja: Niemcy, Austria 2016; 162 min. 

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



Propozycje zajęć 
stałych Miejskie-
go Domu Kultury 
w Andrychowie na 
sezon 2017/2018 
zostały wzbogaco-
ne o kilka nowości. 
Jedną z nich są 
warsztaty dla dzie-
ci ROBO – twór-
cy, czyli zajęcia 
z konstruowania 
własnych robotów, 
przy wykorzysta-
niu specjalnych 
zestawów eduka-
cyjnych LEGO: 
Mindstorms oraz WeDo. Robotyka w andrychowskim MDK to pobu-
dzenie kreatywności dziecka, doskonalenie logicznego myślenia, twór-
cze rozwiązywanie problemów oraz kształtowanie wyobraźni prze-
strzennej oraz świetna i angażująca zabawa!

Robotyka - coś dla 
małych konstruktorów
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Jak zwykle impreza odbyła się w WDK w Sułkowicach-Łęgu, a jej 
głównym organizatorem było CKiW.
Poniżej publikujemy protokół jury wraz z pełną listą laureatów.
Protokół JURY z XIII Gminnego Konkursu Piosenki dla Przed-
szkolaka „Od Przedszkola do Idola – Jesienne Witaminki”
W dniu 24 października 2017 r. Jury w składzie:
Sylwia Guzdek, Katarzyna Mikurda i Jerzy Górka oceniło 27 
uczestników Konkursu Piosenki  „Od Przedszkola do Idola – 
Jesienne Witaminki” i  przyznało następujące nagrody i wyróż-
nienia:
W kategorii  3-4 latki:
I miejsce – Kornel Koczur z Przedszkola „Bajkowy Zakątek” w Sułko-
wicach-Łęgu 
II miejsce – Wiktoria Mieszczak z Przedszkola „Bajkowy Zakątek” 
w Sułkowicach-Łęgu  
III miejsce  – Michalina Grzesiewicz z Przedszkola przy ZSS 
w Inwałdzie 
Wyróżnienia:  
- Stanisław Zadrożny z Przedszkola nr 3 w Andrychowie 
- Anna Wojewodzic z Przedszkola „Bajkowy Zakątek” w Sułkowi-
cach-Łęgu.
W kategorii  5-6 latki:
I miejsce – Dorota Skoczylas z Przedszkola „Bajkowy Zakątek” 
w Sułkowicach-Łęgu  
II miejsce – Adam Kowinia  z Przedszkola przy PSP SPSK w Brze-
zince  
III miejsce – Nina Bystrzycka z Przedszkola nr 5 w Andrychowie 
IV miejsce – Filiposz Pąk z Przedszkola nr 4 w Andrychowie.
 

Wyróżnienia:  
- Wiktoria Duszyk z Przedszkola Publicznego w Rzykach 
- Emilia Mrzygłód z Przedszkola „Bajkowy Zakątek” w Sułkowi-
cach-Łęgu
- Nikodem Lachendro z Przedszkola przy ZSS w Targanicach 
- Kornelia Smaza z Przedszkola nr 4 w Andrychowie 
- Natalia Bruzda z Przedszkola przy ZSS  w Inwałdzie
- Zuzanna Kukuła z Przedszkola Publicznego w Rzykach. 
Ponadto organizator postanowił przyznać nagrodę Grand Prix  dla 
Anieli Zaborowskiej z Przedszkola nr 1 w Andrychowie oraz nagrody  
pocieszenia dla pozostałych uczestników Konkursu.         mn

Trzynastka szczęśliwa dla Anieli
Grand Prix  tegorocznego Gminnego Konkursu Piosenki dla Przedszkolaka „Od Przedszkola do Idola” zdobyła Aniela 
Zaborowska. W tym roku był to już XIII Gminny Konkurs i odbył się pod hasłem „Jesienne Witaminki”, a wzięło w nim 
udział 27 przedszkolaków z przedszkoli całej gminy. Swoje artystyczne zmagania malcy prowadzili w kilku kategoriach 
wiekowych.
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Wycieczka wspomnień ciuchcią turystyczną
„Z życia Karola Wojtyły”

 „Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. 
Tylko załóż wygodne buty, 

bo masz do przejścia całe życie.”  
     K.W.

 Od kwietnia 2018 roku będą mogli Państwo 
razem z nami uczestniczyć w wycieczce wspomnień 
„Z życia Karola Wojtyły”. Jest ona skierowana do dzie-
ci i młodzieży, ale również do osób dorosłych. Nasza 
ciuchcia będzie mogła przyjechać w umówione miejsce 
i zabrać Was do Wadowic. W trakcie jazdy zostaną wy-
świetlone krótkometrażowe filmy o Ojcu Świętym. Na 
miejscu nastąpi przesiadka do drugiej ciuchci, wtedy to 
rozpocznie się właściwa część wycieczki. Trasa obejmu-
je wszystkie miejsca w Wadowicach związane z życiem 
Karola Wojtyły. Mijając wszystkie te miejsca muzyczna 
oprawa przedstawi wam ciekawe fakty i anegdoty doty-
czące życia Ojca Świętego. 

 Wycieczka ta to idealny sposób na zapozna-
nie się z ważniejszymi miejscami w Wadowicach, które 
odegrały w życiu Ojca Świętego ogromną rolę, jest cie-
kawym rozwiązaniem na upamiętnienie historii życia 
Jana Pawła II. To połączenie edukacji i przyjemności. 

Harmonogram:
Ciuchcia kursuje: poniedziałek-niedziela, 
w godzinach 10:00-15:00 
(odjazdy o pełnych godzinach)
- Przystanek Wadowice – Parking przy ulicy Emilii 
   i Karola Wojtyłów 
- Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II
- Muzeum Miejskie 
- Bazylika Mniejsza pw. Ofiarowania NMP
- Dom Katolicki
- Magistrat – dawna szkoła powszechna
- Rynek – Plac Jana Pawła II 
- Dawna Cukiernia H. Hagenhubera
- Liceum Ogólnokształcące – dawne gimnazjum
- Klasztor o. o. Karmelitów Bosych 
   – Sanktuarium Św. Józefa 
- Kościół pw. św. Piotra Apostoła
- Koszary 12 Pułku Piechoty
- Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek
- Dawny budynek TG Sokół 
- Przystanek Wadowice – Parking przy ulicy Emilii  
   i Karola Wojtyłów 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:  
www.atrakcjewadowic.pl!
Rezerwacje wycieczek na rok 2018: 530-740-323/ 
604-580-616

SZLAK KAROLA WOJTYŁY

Koncert zorganizowano w ramach projektu „Beskidy moje ukochane”, 
który miał promować turystykę górską oraz wymienione pasmo.
„Dom o Zielonych Progach” wymieniany jest często obok takich legend 
piosenki poetyckiej/ turystycznej jak „Wolna Grupa Bukowina” czy „Sta-
re Dobre Małżeństwo”. Ich utwory, jak choćby „Gór mi mało” czy „Zosta-
nie tyle gór”, nuci się na szlakach, przy ogniskach i w schroniskach.
Tym razem nucono je przy Szewskiej 7. Licznie zgromadzona publicz-
ność śmiało przekroczyła próg domu o zielonych progach i dała się po-
nieść dźwiękom oraz słowom.
Przed koncertem krótką prelekcję na temat podstawowych zasad bezpie-
czeństwa w górach wygłosił Piotr Asman - kierownik Sekcji Operacyjnej 
Wadowice Grupy Beskidzkiej GOPR.                                                                   JJ

Beskidy moje ukochane
30 września w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie wystąpił zespół 
„Dom o Zielonych Progach”. Grupa pod wodzą Wojtka Szymańskiego 
przyjechała do naszego miasta na zaproszenie Koła PTTK „Chałupa” 
działającego przy ASM.

fot. J. Skupień

W sobotę, 14 października w Miejskim Domu Kultury obejrzeć można 
było spektakl zatytułowany „Dwie połówki pomarańczy”. Na scenie po-
jawili się: Jarosław Boberek, Urszula Dębska, Maria Ciunelis, Grażyna 
Zielińska, Cynthia Kuźniak. Autor: Iga Kownacka. Reżyseria: Maria Ciu-
nelis. Sztuka przyciągnęła liczną publiczność, która niejeden raz śmiała 
się i oklaskiwała aktorów.      red.

Dwie połówki pomarańczy 
w Andrychowie
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Nazwisko W. Szymborskiej wymieniamy na końcu, gdyż wtedy, 
dwadzieścia jeden lat przed otrzymaniem Nagrody Nobla, była ona 
chyba najmniej znana z tego grona. 
Dla porządku trzeba dodać, że Włodzimierz Maciąg (1925-2012) 
był profesorem U.J., historykiem literatury, krytykiem powieścio-
pisarzem. Stefan Otwinowski (1910-1976) był prozaikiem, drama-
topisarzem i publicystą, a Tadeusz Nowak (1930-1991) – poetą, 
prozaikiem i tłumaczem literatury węgierskiej i rosyjskiej.
Pod wpisanymi w księdze przez W. Maciąga zdaniami brzmiącymi: 
„Okazuje się, że w zespole skuteczniej zdobywamy publiczność – 
niż w pojedynkę. Jednak – nawet w literaturze” podpisali się wszy-
scy literaci.
Spotkanie, które odbyło się w Klubie NOT przy AZPB, powadził 
andrychowski znawca literatury, dr (wówczas magister) Marian 
Gancarczyk (1932-2007).

Andrzej Fryś, Janina Madeja-Fryś

Kiedyś w Andrychowie była także 
Wisława Szymborska
Na naszych łamach cytowaliśmy już kilkakrotnie „Księgę Pamiątkową Biblioteki Zakładowej przy WSW w Andrychowie”. W tej właśnie 
księdze, pod datą 19 II 1975 r., odnotowano przybycie do Saloniku Literackiego krakowskich literatów: Włodzimierza Maciąga, Stefana 
Otwinowskiego, Tadeusza Nowaka i … Wisławy Szymborskiej. 

We wtorek, 24 października o godzinie 12 w kościele pod wezwa-
niem św. Macieja w Andrychowie odbyła się uroczysta Msza Świę-
ta. Przewodniczył jej ks.biskup Roman Pindel. Sprawowana była 
z okazji 250 lecia nadania praw miejskich w Andrychowie. W uro-
czystości uczestniczyły władze powiatowe i miejskie. Dodatkowo 
pojawiły się delegacje szkół wraz z pocztami sztandarowymi oraz 
Miejska Orkiestra Dęta „Andropol”.            red.

Msza z okazji
250 lat miasta

W piątkowy wieczór, 27 paź-
dziernika Piwnica Art znaj-
dująca się w Liceum im. Marii 
Skłodowskiej-Curie obchodzi-
ła swój okrągły, 20 jubileusz. 
Te piwnicę znają pewnie wszy-
scy uczniowie liceum z ostat-
nich lat. 27 października spo-
tkali się ci, którzy pamiętają 
jej początki. Po dwudziestu la-
tach od założenia Piwnicy Art, mieli okazję znów się w niej spotkać 
wraz ze swoim pedagogiem – Władysławem Klają. Uśmiechów, 
serdeczności i wspomnień nie było końca. Multimedialna prezen-
tacja zdjęć przypomniała o wielu historiach z nimi związanych. 
Każdy z gości odebrał pamiątkowe podziękowanie od pedagoga 
wraz z krótką opowieścią, który ten wysnuł na ich temat.         red.

Jubileusz Piwnicy Art
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Przegląd prasy 
– luty 1967 r.

W latach 50 – 60 tych, w Andrychowie zaczęto wznosić 
pierwsze bloki. Aby w nich zamieszkać, trzeba było speł-
nić podstawowy warunek – posiadać „książeczkę mieszka-
niową”. Ta uprawniała do wstąpienia w szeregi członków 
Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Natomiast, 
warunkiem przydziału własnego M, przez specjalną ko-
misję, była wysokość zgromadzonego wkładu. Artykuł 
z „Gazety Krakowskiej” sprzed pięćdziesięciu laty wylicza 
ile mieszkań przewidywało się do oddania w Andrychowie 
w danym roku, ile w najbliższej pięciolatce. Autor podniósł  
jeszcze jeden aspekt, przypominając jak bardzo minione 
czasy są nam już odległe ideologicznie. Otóż, rolą Spół-
dzielni Mieszkaniowej było nie tylko zaspokajanie potrzeb 

mieszkaniowych, ale i wychowywanie mieszkańca bloku. 
Jak ujął to autor: „Ludźmi, którzy wchodzą w poczet wiel-

kiej „rodziny”, trzeba się zająć, a czasem ich wychować.”  Wy-
chowaniu do blokowej wspólnoty służyły m.in. wieczorki 

zacieśniające więzi. Aby uchronić lokatorów nowych miesz-
kań od rozmaitych problemów wynikłych z „blokowego 
osadnictwa” udzielano porad z zakresu kulturalnego współ-

życia, użytkowania i urządzania mieszkań.

Aktyw oddziaływał na dorosłych i dzieci, bo taka była jego 
rola w socjalistycznych czasach, a jakie przyniosło to efek-
ty… proszę poczytać. 
W 1967 roku andrychowskie władze zastanawiały się, 
„Jak przyspieszyć rozwój miasta?”. Zapewne, każda kolej-
na władza stawała przed tym samym pytaniem. Różniły 
ich tylko odpowiedzi. Jak kiedyś, tak i teraz narzekano na 
brak kierowców. Teraz nie ma kto jeździć Tirami, kiedyś 
nie miał kto jeździć ciągnikami. W Rzykach były dwa takie 
ciągniki. Jak rozwiązano problem? Pozbyto się ciągników! 
Jest jeszcze coś, co mimo upływu lat 
wydaje się niezmienne. Są to wojny. 
Teraz media żyją wojną w Syrii. Pół 
wieku temu żyły konfliktem zbroj-
nym w Wietnamie. Dzięki GK może-
my skonfrontować swoje postawy, 
obecne i sprzed pół wieku.
Zapraszamy do lektury…

Jadwiga Janus  

Artykuł znaleziony w historycznym zeszycie pana Jana Bryl-
skiego kazał nam przypomnieć  sobie czasy, gdy mieszkania 
się nie kupowało (i nie zaciągało na niego kredytu), ale na 
mieszkanie się ciułało, czekało (nieraz kilkanaście lat) i miesz-
kanie się przydzielało.  
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Kolejny rok akademicki w UTW otwarła jak zwykle pani prezes Uniwersytetu Danuta Bańska, która serdecz-
nie przywitała przybyłych gości. Na wstępie wszyscy wysłuchali akademickiego hymnu „Gaudeamus igitur”, 
a zaraz po nim pani prezes przedstawiła autora wykładu inauguracyjnego.
Prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński specjalizuje się w historii najnowszej Polski i powszechnej. Pełni funkcję 
kierownika Katedry Najnowszej Historii Polski Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodo-
wej w Krakowie. Jest członkiem Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych Polskiej Akademii Umiejętności. 
Został współpracownikiem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i Instytutu Pamięci 
Narodowej. Jak sam mówi o sobie, zajmuje się postawami Polaków podczas drugiej wojny światowej.
Prof. Jacek Chrobaczyński ukończył studia historyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edu-
kacji Narodowej w Krakowie w 1974 r. Doktorat obronił w 1979 r., a habilitację w 1987 r.. Tytuł naukowy 

profesora otrzymał w 1997 r. Jest autorem kilkudziesięciu książek naukowych i setek innych publikacji.
W Andrychowie profesor Chrobaczyński wygłosił wykład pod tytułem „Kłopoty z tzw. polityką historyczną”. Mówił o mieszaniu polityki z histo-
rią i wynikających z tego problemach. Nie krył swojego krytycznego stosunku do pojęcia „polityki historycznej”, która jego zdaniem najczęściej 
historię deformuje na potrzeby doraźnej polityki. Swój wykład zakończył słowami: „Czytajmy myśląc, myśląc krytycznie”.                        mn

Inauguracja nowego roku w UTW
Wykład prof. Jacka Chrobaczyńskiego z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zainaugurował nowy rok akademic-
ki w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Andrychowie.

Prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński jest wykładowcą na Uniwersy-
tecie Pedagogicznym w Krakowie, Kierownikiem Katedry Historii 
Najnowszej Polski. Poza pracą naukową na macierzystej uczelni 
współpracuje on także z Muzeum Auschwitz-Birkenau i z IPN. Na-
pisał 12 książek oraz mnóstwo publikacji naukowych.
 Inauguracyjny wykład zatytułowany: Kłopoty z tzw. Polityką hi-
storyczną przedstawiał pogląd (zdecydowanie negatywny) autora 
na upolitycznianie historii, zwane polityką historyczną. Pierwszy 
raz zestawienia: tak zwana polityka historyczna, użyto podczas 
konferencji naukowej w Muzeum Auschwitz-Birkenau, gdzie 
w dyskusji panelowej, poza autorem wykładu, wziął udział także 
Władysław Frasyniuk. 
Wykładowca  podkreślił, że historia jest przestrzenią, w której po-
ruszamy się w czasie przeszłym. Czas jest w historii fundamental-
ny. Dzień dzisiejszy nie jest historią. Prowadząc badania historycz-
ne, poza odpowiedziami na pytania kto?, co? i kiedy? należy przede 
wszystkim szukać odpowiedzi na pytanie dlaczego?. 
Tak modne dzisiaj rekonstrukcje niewiele maja wspólnego z histo-
rią, jest to po prostu lepszy lub gorszy (ale przeważnie gorszy) te-
atr. Prowadząc badania i nauczając historii Polski należy ją widzieć 
jako część historii powszechnej. W przeciwnym przypadku zagraża 
nam nienaukowy polonocentryzm. 
Nadmiernie polityczne podejście do historii prowadzi do tworze-
nia mitów, przykładem może być bezkrytyczna ocena Powstania 
Warszawskiego. Innym produktem polityki jest wytworzenie 
nadmiernie pojemnej kategorii żołnierzy wyklętych nie bacząc na 
zróżnicowanie postaw i działań konspiratorów po zakończeniu II 
wojny. Naganne jest także postępowanie niektórych polityków, 
którzy próbują zredukować życiorys Lecha Wałęsy do okresu jego 
rzekomej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa.
Na zakończenie wykładu Profesor wezwał słuchaczy do tego, aby 
myśleli czytając publikacje historyczne. 

Andrzej Fryś

Przeciw tzw. polityce historycznej
Inauguracyjny wykład na UTW
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Parafia św. Macieja także obchodziła jubile-
usz nadania Andrychowowi praw miejskich. 
Ostatnim akordem obchodów jubileuszo-
wych był wykład Ireneusza Żmii„ Andrychów 

w literaturze polskiej. Związki nieoczywiste”, 

który odbył się w niedzielę, 29 października. 
Wykładowca zaczął od stwierdzenia, że 
z naszego miasta nie pochodził żaden zna-
ny w Polsce twórca literatury. Stało się tak 
mimo iż w XIX w. były tu dwie czytelnie: 
chrześcijańska i żydowska, które skupiały 
miejską ruchliwą umysłowo inteligencję, 
a w polskiej wystawiano często sztuki te-
atralne. 
W trakcie wykładu omówiona została twór-
czość nauczyciela z Sułkowic i Targanic Szy-
mona Goneta, autora opracowań etnogra-
ficznych, księdza Stanisława Sapińskiego, 
wikariusza w parafii św. Macieja i autora 13 
wydanych książek o charakterze dydaktycz-
nym i religijnym, a także kronikarza Andry-
chowa i okolic Ferdynanda Pachla, którego 
dorobek pamiętnikarski wciąż czeka na wy-
danie. Żaden z wymienionych nie urodził się 
jednak w Andrychowie.
W 1829 r. wydano książeczkę „Pan Maciey 

z Jędrzychowa, drelicharz jarmarkowy”. Był 
to przekład z francuskiego, w treści podano 
zalecenia dobrego życia, książka była zaleca-
na dla uczniów szkół w Królestwie Polskim. 
Książka, poza tytułem niewiele ma wspólne-
go z naszym miastem. Ciekawe, że tłumacz 
z zaboru rosyjskiego posłużył się tytułową 
postacią z Galicji.
Bardzo interesującym wątkiem były rzymskie 
kontakty Adama Mickiewicza z piękną Ewą 
Henriettą Ankwiczówną, prawnuczką Sta-

nisława Ankwicza, który wystarał się o pra-
wa miejskie dla naszego miasta. Związki te 
nie były zbyt ścisłe, Mickiewicz pochodził 
z drobnej szlachty, a Ankwiczowie byli rodem 
znaczącym, więc ewentualne starania o rękę 
panny byłyby odrzucone, ale uważa się, że 
Ewa Henrietta była prototypem Ewy Horesz-
kównej, a jej ojciec, też Stanisław Ankwicz – 
Stolnika Horeszki z „Pana Tadeusza”. 
Akt przystąpienia Księstw Oświęcimskiego 
i Zatorskiego do  Konfederacji Barskiej pod-
pisano w Kętach 15 lipca 1768 r., marszał-
kiem Konfederacji został Maciej Bobrowski, 
przodek późniejszych posiadaczy dóbr an-
drychowskich. Oddziały konfederatów często 
przechodząc przez nasze miasto, zatrzymy-
wały się na zamku Ankwiczów, bywał tam 
także karmelita ks. Marek, tytułowy bohater 
dramatu Juliusza Słowackiego. Z tego utwo-
ru pochodzi opis cudu, dokonanego przez 
księdza Marka właśnie w Andrychowie. Kar-
melita najpierw wywołał burzę z piorunami, 
a potem, oddziałując krzyżem, doprowadził 
do uspokojenia pogody. To działanie zakonni-
ka zdaje się przypominać cud opisany przez 
proboszcza z Wieprza w dokumencie, który 
odkrył w Archiwum Watykańskim dr Stanko, 
szukając materiałów do książki o Andrycho-
wie, która wyjdzie w przyszłym roku.
Na wykładzie była jeszcze mowa o dosyć 
marginalnych andrychowskich odniesie-
niach w powieści Jalu Kurka „Grypa sza-

leje w Naprawie” (przebywający po wojnie 
w Andrychowie sędzia Artur Seyrlhuber 
był poprzednio sędzią w Jordanowie i w tej 
postaci opisał go Jalu Kurek) i w książce W. 
Tochmana „Wściekły pies”. 

Ireneuszowi Żmii umknął natomiast andry-
chowski wątek, zawarty w wydanej w 1960 r. 
książce Seweryny Szmaglewskiej „Zapowiada 

się piękny dzień”. Jest tam opisany autentycz-
ny fakt znalezienia schronienia u andrychow-
skiej rodziny przez kobietę, której udało się 
uciec z konwoju więźniarek likwidowanego 
obozu Auschwitz Birkenau. Myślę, że wtedy, 
kiedy świeżo wydana książka Szmaglewskiej 
była szeroko komentowana w naszym mie-
ście, I. Żmija był dzieckiem, lub nie było go 
jeszcze na świecie.

Andrzej Fryś

„Andrychów w literaturze polskiej. Związki nieoczywiste”
Wykład Ireneusza Żmii na zakończenie obchodów andrychowskiego jubileuszu w kościele św. Macieja

fot. Anna Szlagor

W dniach od 5 do 8 października grupa 33 mieszkańców gminy Andrychów pojechała do miasta partnerskiego Isny. Wizyta związana 
była z uroczystym jubileuszem 20-lecia nawiązania współpracy pomiędzy dwoma miastami. Lokalny samorząd reprezentowali Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Roman Babski oraz były burmistrz Tadeusz Woźniak. W skład delegacji weszli też przedstawiciele Towarzy-

stwa Miłośników Andrychowa z Janem Zielińskim na czele (notabene jednym 
z inicjatorów polsko-niemieckiego partnerstwa) oraz siatkarki andrychowskiego 
MKSu, które rozegrały w Isny okolicznościowy turniej. Gospodarzem wizyty był 
Burmistrz Rainer Magenreuter.
Kontakty partnerskie to nie tylko poznawanie miasta partnerskiego ale i kra-
ju, na terenie którego ono leży. W tym roku wizyta andrychowian w Isny była 
przyczynkiem do odwiedzenia miasta Bregenz (Austria) ze zwiedzaniem jego 
muzeum i wyjazdem na szczyt Pfänder z widokiem na okoliczne Alpy i Jezioro 
Bodeńskie.
Zwieńczeniem kilkudniowej wizyty była uroczystość z okazji 20-lecia partner-
stwa w Kurhaus am Park, w trakcie której przemowy wygłosili inicjatorzy zawią-
zania porozumienia.                 red.

Z wizytą w Isny
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Na drugim tegorocznym wykładzie spotkał się ze słuchaczami 
andrychowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dr hab. Prze-
mysław Płonka, andrychowianin, pracownik naukowy Wydziału 
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Dr Płonka jest uznanym naukowcem, z ogólnej liczby 82 jego 
publikacji 50 było wydrukowanych w prestiżowych czasopismach 
z tzw. listy filadelfijskiej. Poza działalnością naukową posiada 
szerokie zainteresowania, wydrukował tomik poezji „Milcze-
nie”, a także „Przewodnik po smakach Andrychowszczyzny”. Ta 
ostatnia publikacja była przetworzeniem felietonów autora pod 
tytułem: „Kwaki, mięty, kurdybanki, czyli dania spod Złotej Gór-
ki” drukowanych w „Nowinach Andrychowskich” w latach 1998-
2004.

Szósty już wykład jaki dr Płonka wygłosił na UTW, zatytułowa-
ny „Jawornica czy Jafornycia? czyli nazwy i ich tajemnice” łączył 
w sobie informacje i przemyślenia z tak odległych dziedzin, jak 
bliska autorowi biologia, onomastyka i nauka o innych nazwach 
(w wielu językach), a także historia osadnictwa na Bałkanach 
w XI w. p.n.e. Moim zdaniem pomysłowością i trafnością skoja-
rzeń wykład dorównywał legendarnemu działowi „Groch z ka-
pustą” (Cicer cum caule) redagowanemu przez Juliana Tuwima 
w miesięczniku „Problemy” w latach 1949-1953.
Wykładu nie sposób streścić. Zaczęło się niewinnie, od pocho-
dzenia nazwy truskawka. Podważona została teza prof. Brückne-
ra o pochodzeniu tej nazwy od starosłowiańskiego słowa trask. 
Ale przedtem porównano słowo truskawka z odpowiednikami 
w bardzo wielu językach słowiańskich (nie pomijając dolno- i gór-
nołużyckiego), a także w angielskim i francuskim. Mimochodem 
wspomniany został Truskawiec (uzdrowisko na Kresach Wschod-

nich, na południe od Lwowa), którego nazwa wcale nie pochodzi, 
jak można by przypuszczać, od truskawki ale od imienia założy-
ciela miasta – Truszkowycza (syna Truszki).
Potem autor zajął się pochodzeniem słowa oberżyna (bakłażan). 
Tu w robocie były języki francuski i arabski. Następnie kolej przy-
szła na słowo jarzębiaty (nakrapiany) oraz na jastrzębia – którego 
nazwę wywiedziono pośrednio od fenickiej bogini Isztar. Także 
nazwy Jastarnia i Jastrzębia Góra wywodzą się nie od jastrzębia, 
ale od Jastrzeboga – bóstwa plemion zamieszkujących niegdyś 
nad morzem.
Bardzo wiele dowiedzieliśmy się na temat angielskiego słowa 
huckleberry. Najstarsze jego znaczenie, to rosnące w Ameryce 
jagody, podobne do naszych borówek. W slangu amerykańskim 
huckleberry friend oznacza kumpla. Stąd Mark Twain wywiódł 
imię jednego z bohaterów kultowych „Przygód Tomka Sawyera”. 
To początkowo syntetyczne imię zaczęło być – po wydaniu książ-
ki – nadawane chłopcom, i dziś nosi je wcale nie mała liczba oby-
wateli USA. W znaczeniu kumpla huckleberry friend jest użyty 
w standardzie Manciniego „Moon River”, który na filmie „Śnia-
danie u Tiffany’ego” śpiewała Audrey Hepburn. No i wreszcie jest 
jeszcze sławny błękit-
ny pies Huckleberry 
z kreskówek studia 
Hanna-Barbera.

Wywody o hipote-
tycznej nazwie Ja-
fornycia, jaką być 
może nosiła nasza 
Jawornica, zaczął dr 
Płonka od plemienia 
Ilirów, mieszkającego na zachodnich Bałkanach w jedenastym 
stuleciu przed naszą erą. Od tego plemienia początek biorą praw-
dopodobnie Albańczycy, a także, od zlatynizowanych Ilirów, wy-
wodzą się Wołosi. Ci ostatni z Bałkanów przesuwali się w kierun-
ku północnozachodnim wzdłuż łuku Karpat i dotarli aż do Bramy 
Morawskiej. Wsie w okolicy Andrychowa były miejscem osiedla-
nia się Wołochów. W Rzykach, założonych w połowie XVI w. na 
prawie wołoskim mieszkał nawet przez pewien czas wojewoda 
(wajda) wołoski1. Z języka wołoskiego pochodzi słowo: „jafyry”, 
oznaczające borówki. Dr Płonka przypuszcza, że Jawornica, na 
której szczytowych polanach rosło mnóstwo borówek, początko-
wo nazywała się właśnie  Jafornycia, a potem nazwę tę spoloni-
zowano.

Andrzej Fryś

(Endnotes)
1 Pisze o tym Artur Oboza w pracy „450 lecie lokacji Rzyk na pra-
wie wołoskim” („Wadoviana” nr 12, rok 2009)

Błyskotliwy pokaz wszechstronnej erudycji
(czyli od osadnictwa wołoskiego po „Śniadanie u Tiffaniego”)
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Niedawno wyszła drukiem niezwykła 
książka – gratka dla pasjonatów historii 
w ogóle, prawdziwy rarytas dla ludzi cie-
kawych tego, co w niedalekiej przeszło-
ści działo się w naszym regionie. Mowa 
o Dzienniku. 1939-1948 Zofii z Dro-
hojowskich Romerowej. Autorka była 
żoną Rodryga Romera, ostatniego właści-
ciela majątku w Inwałdzie. Zapisywanie 
najważniejszych wydarzeń, zasłyszanych 
wieści i swoich przemyśleń rozpoczęła pod 
koniec sierpnia 1939r., kiedy w Polsce już 
powszechnie mówiło się o nadciągającej 
wojnie. Ci, którzy w żywej pamięci mieli 
niedawną wojnę światową, byli przerażeni. 
Młodsi, z reguły bardziej optymistycznie 
patrzący na świat, łudzili się, że może nie 
będzie taka straszna, bo przecież „przez 
dwadzieścia lat świat się sporo ucywilizo-
wał”. Kiedy hrabina Zofia zapisała w ze-
szycie pierwsze zdanie miała 46 lat, troje 
dzieci, od 20 lat prowadziła inwałdzki dom 
Romerów, czynnie uczestnicząc też w życiu 
wsi – przydawała się wiedza medyczna zdo-
byta w czasie I wojny światowej (Zofia Dro-
hojowska posiadała Srebrny Medal Czerwo-

nego Krzyża, wówczas najwyższe wojenne 
odznaczenie pielęgniarskie) i znajomość 
sztuki kulinarnej wyniesiona z rodzinnego 
gniazda. Kiedy Niemcy wysiedlili Rome-
rów z Inwałdu, zeszyt hrabiny powędrował 
z nią na tułaczkę. Nie pisała codziennie, ale 
odnotowała wszystkie ważniejsze wydarze-
nia w swojej rodzinie, jak i w życiu dalszych 

krewnych, przyjaciół, sąsiadów. Być może 
chciała przeżyte chwile kiedyś dokładnie 
zrelacjonować wnukom i bała się luk w pa-
mięci? A może uważała, że kiedy już wojna 
się skończy, komuś mogą się przydać do-
kładne daty różnych zdarzeń? Zapiski ury-
wają się w marcu 1948, ich autorka była już 
wówczas poważnie chora. Nie zdążyła nic 
ze swych przeżyć przekazać wnukom – naj-
starszy z nich miał zaledwie rok, gdy umarła 
jesienią 1949 roku. Dziennik przeleżał wiele 
lat wśród pamiątek rodzinnych, zanim zain-
teresowała się nim wnuczka – jedyna córka 
najmłodszego z synów Zofii, Karola Rome-
ra zwanego w rodzinie Lolem. Lektura była 
tyleż interesująca, co trudna – Babcia pisała 
o ludziach, którzy dawno się już pominęli, 
opisywała domy, których też dawno już nie 
ma, wymieniała nazwy miejscowości, dziś 
zmienione… A kiedy Wnuczka rozszyfrowa-
ła wszystkie tajemnice i uzupełniła opisane 
przez Babcię dzieje o późniejsze fakty, po-
wstał jakby drugi „dziennik”, ściśle spleciony 
z tym pierwszym. I tak pożółkłe od starości 
kartki babcinego zeszytu stały się solidnie 
opracowaną książką, która powinna mieć 
czytelników nie tylko ze ściśle rodzinnego 
grona. Dzięki determinacji i kilkunastomie-
sięcznej pracy Barbary Romer-Kukul-
skiej możemy w tegoroczny listopadowy 
wieczór śledzić wojenne i powojenne dzieje 
mieszkańców Inwałdu, Bulowic, Gierałtowi-
czek, Kopytówki, Bestwiny, Bieździedzy i in-
nych miejscowości Małopolski. Treść słow-

ną uzupełniają liczne zdjęcia, w większości 
nigdy dotąd nie publikowane.
   Spotkania promujące z Barbarą Romer-
-Kukulską, współautorką Dziennika. 1939-
1948, która sama siebie nazywa raczej 
„łącznikiem między czytelnikami, a książką 
i jej postaciami” przewidziane są: w Inwał-
dzie – 10 listopada (piątek), bezpośrednio 
po Wieczornicy Okolicznościowej z oka-
zji Święta Niepodległości (około godziny 
18.30), budynek Szkoły Podstawowej, 
i w Andrychowie – 17 listopada (piątek), 
godz. 17.00, siedziba Towarzystwa Miło-
śników Andrychowa (pałac Bobrowskich). 
W trakcie spotkań będzie można nabyć 
omawianą książkę i podzielić się swoją wie-
dzą w jej temacie. Serdecznie zapraszamy!

red.

Babcia napisała, wnuczka uzupełniła, 
my z ciekawością przeczytamy!

29 i 30 września w Andrychowie odbyła się zbiórka żywności w ra-
mach akcji „Podziel się posiłkiem”. Udział w akcji brały sklepy Bie-
dronka, Intermarche, Kaufland, Netto, PSS Społem (6 placówek), 
Tesco, MSH Wizan (4 placówki). Dzięki ofiarności mieszkańców 
miasta i gminy Andrychów, wolontariusze zebrali 1988 kg żywności, 
która już jest przekazywana przez pedagogów Szkół do potrzebują-
cych rodzin. Organizatorzy kierują wielkie podziękowania dla Har-
cerzy oraz wszystkich Wolontariuszy ze szkół naszej gminy: Szkoła 
Podstawowa nr 2,  Szkoła Podstawowa nr 5 i Gimnazjum nr 2, ZSS 
Targanice, ZSS Sułkowice Łęg, ZSS Sułkowice Bolęcina, ZSS Roczy-
ny, Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie ZDZ Katowice, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie. 
Dziękują również najmłodszym Wolontariuszom z Przedszkola nr 4 w Andrychowie, którzy dzielnie układali przez dwa dni żywność 
w magazynie. Magazyn ten znajduje się w starym miejscu, które teraz ma zupełnie inną nazwę. Obecnie jest to Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie. Kolejna zbiórka odbędzie się na Święta Bożego Narodzenia. W związku z tym, chętni Wo-
lontariusze proszeni są o zgłoszenie się do CKZiU przy ulicy Starowiejskiej w Andrychowie.             red.

Zbiórka żywności za nami
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Kazimierzowi Jończemu

wyrazy serdecznego współczucia 

z powodu śmierci 

Żony

składają przyjaciele z TMA

Serdeczne podziękowania za ofiary złożone 
na msze świętą, za wieńce, kwiaty, za liczny 
udział w pogrzebie kochanej siostry i cioci 

ś.p. Władysławy Matejko 

a w szczególności księdzu dziekanowi 
Stanisławowi Czernikowi, panu organiście 
Rafałowi Maciejczykowi rodzinie, krewnym, 
przyjaciołom oraz wszystkim, którzy wzięli 
udział w ostatniej drodze zmarłej.

Podziękowania składa siostra Maria 

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia z powodu 
śmierci 

ojca Dyrektor Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie 

pani Anecie Wądrzyk, składają 
Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak wraz ze współpracownikami 

oraz Radni Rady Miejskiej w Andrychowie

Panu Kazimierzowi Jończemu

artyście, członkowi Stowarzyszenia Grupa 

Twórców "MY" najszczersze kondolencje 

z powodu śmierci

Żony
składają

Dyrektor i Pracownicy Centrum Kultury  

i Wypoczynku w Andrychowie

Pani Anecie Wądrzyk 

Dyrektor Centrum Kultury 
i Wypoczynku w Andrychowie szczere 
wyrazy współczucia z powodu śmierci

TATY

składają pracownicy CKiW
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19 października br. odszedł na ostatnią wyprawę Zbigniew Sosnowski. Pochodził z odległego od naszego 
miasta Karolinowa koło Chełma Lubelskiego, gdzie urodził się 17 czerwca 1932 r. Jego związki z Andry-
chowem datują się od 1952 r., gdy po ukończeniu Technikum Mechanicznego w Chełmie przyjechał do 
Andrychowa i z „nakazu pracy” (kto dziś o czymś takim pamięta?) rozpoczął pracę w Andrychowskiej 
Fabryce Maszyn, gdzie – z dwuletnią przerwą na służbę wojskową w jednostce pancernej w Kołobrze-
gu – pracował przez 23 lata, najpierw na montażu, którym później przez wiele lat kierował, a potem na 
stanowisku kierownika działu eksportu.
W 1976 roku podjął nową pracę w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku Białej, gdzie pra-
cował przez kolejne 15 lat, aż do emerytury w 1991 roku. Wszędzie, gdzie pracował, uznawany był za 
znakomitego fachowca i dobrego kolegę.
Był zapalonym sportowcem. Uprawiał narciarstwo, kajakarstwo i turystykę górską. Góry znał i szczegól-
nie ukochał, pamiętam jak mi kiedyś z przejęciem opowiadał, że w podróży służbowej, podczas międzylą-
dowania w Anchorage na Alasce, podziwiał najwyższą górę Ameryki Północnej – McKinley. Przewędrował chyba wszystkie szlaki w Polsce, 
chodząc z   PTTK „Chałupa” i grupą turystyczną Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Znakomicie jeździł na nartach, najpierw w oddziale PTTK „Limba” przy AZPB, a następnie w Ognisku TKKF „Motor” przy WSW „Andoria”. 
Był niezrównanym społecznikiem, pomagał w akcjach ratunkowych GOPR, marznął sędziując zawody narciarskie, wiele godzin przepraco-
wał wraz z przyjaciółmi przy budowie wyciągów orczykowych TKKF Motor w Rzykach Praciakach. Po ich uruchomieniu spędzał tam każdy 
zimowy weekend, dyżurując przy obsłudze. Nie oglądając się na młodszych wspinał się na słupy gdy spadła lina wyciągu. A spadała niestety 
często! 
Kajakiem przepłynął dziesiątki rzek w całej Polsce. Także i w tej dziedzinie nie żałował czasu na organizację spływów.
W czasie wolnym od nart i wypraw pochłaniał kolejne książki. Był wierny tylko jednej marce samochodu – Fiatowi 126p, co zrozumiałe, bo 
przecież był pracownikiem i patriotą  FSM.
Po tak aktywnym życiu trudno było mu pogodzić się z pogarszającym się staniem zdrowia. Chorował półtora roku, do końca pozostał po-
godny, uprzejmy i szarmancki.  
Z żoną Zofią przeżył 61 lat. Doczekał się dwójki dzieci, troje wnuków i trójki prawnuków.
Podczas pogrzebu w dniu 23 X była fatalna pogoda. Mimo to przybyło na tę uroczystość bardzo wielu ludzi. Dzięki  swym zaletom Zbigniew 
Sosnowski pozostanie na zawsze w naszej najlepszej pamięci.

A.F.

Zbigniew Sosnowski
1932-2017

Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Andrychowie, 
ul. Metalowców 10, gabinet 2-03
mgr Anna Kozieł - specjalista psychoterapii 
uzależnień pełni dyżur:
LISTOPAD 2017

06.11.2017 r. (poniedziałek)     14:30 – 18:30
08.11.2017 r. (środa)      14:30 – 19:00

13.11.2017 r. (poniedziałek)        8:30 – 12:30
15.11.2017 r. (środa)         8:00 – 12:30

20.11.2017 r. (poniedziałek)        8:30 – 12:30
22.11.2017 r. (środa)         8:00 – 12:30

27.11.2017 r. (poniedziałek)        8:30 – 12:30
29.11.2017 r. (środa)         8:00 – 12:30

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

Serdeczne podziękowania dla Rady 
Miasta z Panem Burmistrzem Toma-
szem Żakiem na czele, dla wszystkich, 
którzy przyczynili się by uroczystości 
Złotych Godów 2017 były tak doniosłe 
i piękne. Za życzenia z serca płyną-
ce, za róże wyjątkowo nie kłujące, za 
oklaski gorące, upominki, poczęstunki 
i za Kapelę, która grała piękne nasze 
piosenki. Nogi na parkiet się rwały ale 
już chyba swoje wytańcowały i przy 
stole zostały. 
Dziękujemy wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób przyczynili się by ten 
dzień był dla nas wyjątkowy i taki był. 

Helena i Józef Janisowie
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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 27 listopada 2017 r., dla jednej osoby zostanie wyłoniona nagroda - roczna prenumerata „Nowin Andrychowskich” oraz komplet 
pościeli ufundowany przez firmę ANDROPOL. Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: „CCL lat miasta Andrychów”. Nagrodę 
otrzymuje: Janina Prus z Andrychowa. Gratulujemy!

Rozwiąż krzyżówkę! 
Masz szansę 

na roczną prenumeratę 
Nowin Andrychowskich

oraz komplet pościeli 
od firmy ANDROPOL!

POZIOMO: 10 kotki, które nie miauczą, 4) białe niebezpieczeń-
stwo, 8) lepiej nie popadać w nie, 9) sklepienie na filarach, 10) łą-
czone mostem, 11) może być cieni lub lalek, 12) rozliczenie bezgo-
tówkowe, 15) budka z ogródka, 19) pływacki sprint, 20) drapieżna 
ryba, miękławka, 22) roztańczone wieczko od słoika, 23) gaz, po-
strach górników, 24) boss w klasztorze, 25) szpilka pod piętą, 28) 
instrument Erato, 32) plażowe bermudy, 34) można je mieć i poka-
zywać, 35) grzebień do trawy, 36) bies w filiżance, 37) po amputacji 
kończyny, 38) brodaty ludzik, 39) kminkowy idzie do głowy.

PIONOWO: 2) istota ze snu, 3) musi wydawać (ale nie pieniądze) 
aby zarabiać, 4) miara papieru równa 100 arkuszom, 5) piłki po 
aucie, 6) ma w bębenku siedem kul, 7) cienka u osy, 13) bojownik 
na emeryturze, 14) eskimoski ubiór, 16) doręcz pocztówkę z waka-
cji, 17) estrada w plenerze, 18) chęć na coś dobrego, 21) może być 
niezadowolenia lub burzy, 26) na straży dygnitarzy, 27) pod nią go-
rzej niż na deszczu, 29) nieznajomy w matematyce, 30) owocowy 
kosz w oświadczynach, 31) dawniej uczucie miłości, 33) niepewni 
ją żywią.

PORACOWAŁ „IMIR”
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Konkurs

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.

Mityngi Anonimowych 
Alkoholików w Andrychowie

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 zo-
staje przeniesiony na nasz profil facebookowy. 

Zapraszamy na www.facebook.com/nowiny.andrychowskie

Za rozwiązanie konkursu z poprzedniego numeru, nagrodę 
otrzymuje Agnieszka Wiśniewska. Zwyciężczynię prosimy 
o kontakt z redakcją (574 82 62 27). Gratulujemy!
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My andrychowscy ludzie lewicy uważamy, że nakazana przez IPN zmiana nazwy ulicy 27 Stycznia jest kolejną próbą zafałszowania 
historii. Rankiem 27 stycznia 1945 roku żołnierze Armii Czerwonej po walkach wypędzili z Andrychowa faszystowskich niemieckich 
okupantów. W walce o Andrychów zginęło kilkunastu młodych radzieckich żołnierzy, którzy obecnie są pochowani na cmentarzu w Biel-
sku-Białej. O groby ich dbał za życia śp. ksiądz prałat Józef Sanak. Hitlerowski okupant na odchodnym podpalił zakłady Czeczowiczki 
(po upaństwowieniu AZPB Andropol), które dawały utrzymanie wielu andrychowskim rodzinom, a także wysadził mosty kolejowe i dro-
gowy. Data 27 stycznia jest w Andrychowie czczona jako zakończenie trwających przeszło pięć lat mrocznych czasów okupacji, w cieniu 
dymiących kominów krematoriów Auschwitz-Birkenau. Jest ponadto faktem, że także 27 stycznia wyzwolony był przez Armię Czerwo-
ną hitlerowski obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Myślimy, że obchodzenie w rocznicę wyzwolenia obozu Międzynarodowego 
Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu nie będzie przez IPN zakazane, jako świętowanie daty związanej z komunizmem.  Andrychowska 
organizacja SLD będzie pamiętać o kolejnych rocznicach wyzwolenia Andrychowa i Oświęcimia. Złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy 
będziemy czcić pamięć poległych żołnierzy radzieckich, i pamięć tych mieszkańców Andrychowa i więźniów Auschwitz, którym się nie 
udało dożyć do 27 stycznia 1945 r. Będziemy czcić pamięć nauczycieli z Andrychowa, których zamordowali hitlerowcy, a także tych, któ-
rzy nie bacząc na ryzyko ciężkich kar, tajnie nauczali. Zapraszamy Obywateli Andrychowa do udziału w tych skromnych uroczystościach.  
Wyzwolenie w dniu 27 stycznia 1945 r. Andrychowa (a także Oświęcimia) przez Armię Czerwoną, nie było epizodem komunistycznym, 
lecz przyniosło mieszkańcom naszego miasta i gminy tak bardzo oczekiwane przerwanie koszmaru hitlerowskiej okupacji. Wnioskujemy, 
aby andrychowska Rada Miejska uchwaliła, by ul. 27 Stycznia nazywała się nadal ul. 27 Stycznia. Uzasadnieniem niech będzie uczczenie 
w ten sposób uchwalonego przez ONZ Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Mieszkańcy oraz firmy mieszczące się 
przy tej ulicy zaoszczędziliby w ten sposób sporo czasu i pieniędzy związanych z wymianą wielu różnych dokumentów (np. dowodów 
rejestracyjnych samochodów).  

Przewodniczący Rady Gminnej SLD 
w Andrychowie Jacek Pawlak

Andrychowska organizacja SLD 
o zmianie nazwy ulicy 27 stycznia
13 października odbyło się zebranie andrychowskiego SLD, na którym członkowie określili swoje stanowisko w sprawie zmiany nazwy 
ulicy 27 stycznia w Andrychowie. Oto ono:

Projekt „ Kompetencje nauczycieli kluczem do wszechstronnego roz-
woju ucznia”, którego autorkami są nauczycielki szkoły- panie Izabe-
la Bogacz-Sośnicka i Elżbieta Szymak, otrzymał aprobatę w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-
2020. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Kwota przyznanej dotacji wyniosła 29  763,00 euro, czyli 
128 174,36 złotych. Łączny czas projektu to 24 miesiące, a jego reali-
zacja trwać będzie od 1 października 2017 r. do 30 września 2019 r. 
Udział w projekcie obejmuje 12 mobilności w 4 krajach europejskich – 
na Malcie, w Portugalii, Hiszpanii i Zjednoczonym Królestwie. W każ-
dym wyjeździe weźmie udział  3 nauczycieli. Całe przedsięwzięcie 
realizowane będzie przy udziale i pomocy Urzędu Miejskiego w An-
drychowie i Gminnego Zarządu Oświaty.
 Głównym celem projektów realizowanych ze środków POWER w ob-
szarze edukacji szkolnej jest rozwijanie potencjału osób oraz instytucji 
poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobil-
ności. Udział w projekcie z pewnością przyczyni się do podniesienia 
jakości pracy szkoły, a przede wszystkim działań na rzecz uczniów. 
Uczestnicy rozwijać będą swoje umiejętności językowe, zawodowe, 
komunikacyjno-informacyjne, organizacyjne, poszerzać wiedzę na te-
mat krajów europejskich, ich kultury, zwyczajów, tradycji, środowiska 

przyrodniczego, co z pewnością pozwoli wzbogacić programy naucza-
nia z różnych przedmiotów o dodatkowe treści służące promowaniu 
wielokulturowości zjednoczonej Europy. Zdobyta wiedza i umiejęt-
ności będą doskonałym narzędziem do pracy z dziećmi i młodzieżą, 
zarówno na lekcjach, jak i podczas dodatkowych zajęć organizowanych 
dla uczniów i przyczynią się do uatrakcyjnienia procesu kształcenia. 
Wykorzystywanie znajomości języka angielskiego podczas realizacji 
różnorakich projektów z udziałem uczniów z innych szkół europej-
skich wpłynie na wzrost motywacji do nauki języków obcych, posze-
rzenie horyzontów i pozwoli naszym wychowankom dostrzec możli-
wości dalszego kształcenia  i pracy w krajach Unii Europejskiej. 
 Mamy nadzieję, że grupa nauczycieli uczestniczących w projekcie 
stanie się katalizatorem zmian obejmujących całą szkołę. Europej-
ski wymiar edukacji i wychowania wymaga określonych kompetencji 
i umiejętności kadry nauczycielskiej, co rodzi konieczność ciągłego 
doskonalenia się. Szkoła powinna być więc miejscem całościowego 
rozwoju nie tylko ucznia, ale i nauczyciela. Przecież nauczyciele, któ-
rzy spełniają się w swojej pracy i sami mogą się rozwijać, z pewnością 
skuteczniej rozbudzają ciekawość świata i pasję do nauki wśród swoich 
uczniów.    

E. Szymak, I. Sośnicka

Program Erasmus + w Zespole Szkół 
Samorządowych w Sułkowicach – Łęgu
Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach Łęgu w bieżącym roku po raz pierwszy przystąpił do konkursu wniosków w ramach 
programu Erasmus+ Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej.
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Po dwunastu seriach klasy A najwyżej sklasyfikowaną ekipą jest 
Burza Roczyny, która z piętnastoma punktami zajmuje siódme 
miejsce. Roczynianie zanotowali serię pięciu meczów bez porażki, 
pokonując BSC Zawoja i Żarek Barwałd po 4:2, Astrę Spytkowice 
3:1, oraz remisując z Jałowcem Stryszawa i 2:2 i Huraganem In-
wałd 1:1. Dla Burzy to spora poprawa po ostatnim, niezbyt udanym 
sezonie, w którym zespół z Roczyn długo plasował się w ogonie ta-
beli. Na miejscu dziewiątym z trzynastoma punktami melduje się 
Znicz Sułkowice Bolęcina, w którym niedawno doszło do zmiany 
trenera - Macieja Marka zastąpił doświadczony Edward Wandzel. 
Na efekt nowej miotły trzeba jednak jeszcze poczekać. Bolęcinia-
nie notują wyniki w kratkę, a między 6. a 12. kolejką wygrali tylko 
jedno spotkanie (4:0 z Żarkiem Barwałd), pozostałe przegrywając. 

Tuż za Zniczem, na miejscu dziesiątym plasuje się Huragan Inwałd. 
Drużyna z Inwałdu również ma problem z regularnym punktowa-
niem - na 12 dotychczasowych meczów wygrali tylko 3, ale za to 
prestiżowe - 2:1 ze Skawą, 3:2 z Babią Górą i 3:2 z Astrą. Poza tym 

notowali remisy (1:1 z Burza, 0:0 z Sokołem) i porażki. Najsłabiej 
wiedzie się póki co Leskowcowi. Drużyna z Rzyk zajmuje miejsce 
w ogonie tabeli i wygrała dotychczas tylko dwa mecze (z Orłem 4:2 
i Strzelcem 4:0). Leskowiec ma na koncie osiem punktów, co za-
pewnia dopiero czternaste miejsce w tabeli. 

W klasie B rządzi i dzieli zespół z Targanic, który po dziewięciu 
kolejkach ma na koncie osiem okazałych zwycięstw, jeden remis 
i zero porażek. Dość stwierdzić, że Halniak zdobył w dziewięciu 
meczach 55 bramek, a więc ma średnią ponad 6 goli na mecz! Tar-
ganiczanie po drodze zanotowali nawet dwucyfrówkę, gromiąc 
Victorię Półwieś 11:1, a ponadto wygrywając między innymi 9:0 
z Wikliniarzem Woźniki czy 7:0 z Grodem Grodzisko. W klasie C 
dobrze spisują się piłkarze z Zagórnika, którzy po dziewięciu kolej-
kach mają na koncie 16 punktów i zajmują czwarte miejsce. Z kolei 
w IV lidze piłki nożnej kobiet dziewczęta z Burzy Roczyny (a więc 
popularne FC Panda), po sześciu kolejkach zajmują siódme miejsce 
z sześcioma punktami (dwa zwycięstwa i cztery porażki).           (gs)

Jesień na finiszu
Rozgrywki pierwszej rundy w ligach terenowych zmierzają już ku końcowi. Zespoły z andrychowskiej gminy radzą 
sobie jak zwykle całkiem dobrze. Jak wiedzie się “naszym” w klasach A, B i C? 
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Na inaugurację sezonu siatkarki MKS-u mia-
ły wymagającą weryfikację swojej formy, 
mierząc się z faworyzowanym Maratonem 
Krzeszowice. Choć poprzeczka była zawie-
szona wysoko, andrychowianki poradziły 
sobie znakomicie, pokonując Maraton do 
zera (w setach do 23, 21, 23). W drugiej 
kolejce podopieczne trenera Piotra Kwaka 
walczyły ze słabszą ekipą Zalewu Świnna 
Poręba i ten mecz pokazał siłę ognia MKS-
-u. Andrychowianki rozbiły zespół rywalek 
w setach do 15, 7 i 9! W listopadzie seniorki 
MKS-u zmierzą się 11. na wyjeździe Aktyw-
nymi Raba Wyżna, 18. u siebie z Setbolem 
Oświęcim, 22. na wyjeździe z Kęczaninem 
Kęty i 25. u siebie z Sokołem Zator.            (gs)

Seniorki wróciły do walki
Reaktywowany zespół seniorek MKS-u Andrychów wrócił na ligowe parkiety. Trenowana przez Piotra Kwaka drużyna występuje na 
szczeblu I ligi małopolskiej (dawniej III liga), radząc sobie z ekipami rywalek bez większych problemów.

Okazuje się, że po dziesięciu kolejkach lepsi od drużyny z Andrychowa są tylko chłopcy ze znacznie większych ośrodków w Krakowie 
(Cracovia, AP 21 czy Krakus) i Tarnowie (Unia i Tarnovia). Beskid zanotował dotychczas sześć zwycięstw, między innymi z Puszczą Niepo-
łomice, Limanovią, MOSiR-em Bochnia czy Karolem Wadowice, oraz cztery porażki. Ponadto andrychowianie mogą pochwalić się wyrów-
nanym bilansem bramkowym 22 zdobytych do 22 straconych. Rośnie w andrychowskim Beskidzie bardzo ciekawy rocznik piłkarzy!  (gs)

Trampkarze Beskidu walczą w elicie
W Małopolskiej Lidze Trampkarzy drużyna Beskidu radzi sobie bardzo dobrze! Po dziesięciu meczach andrychowianie zostawiają 
w tyle swoich rówieśników z Bochni, Niepołomic, Wadowic, Myślenic czy Starego Sącza.
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Po emocjonujących zmaganiach na 
pierwszym miejscu zameldowała 
się drużyna Milmetu, pokonując 
w decydującym starciu gospodarzy 
- Ogniochron - którym przypadła 
druga lokata. Turniej na trzecim 
miejscu zakończył Meblux, a miej-
sce czwarte zajął ZS nr 1 Andry-
chów.  

(gs)

XIV memoriał Jana Pochopienia

Zgodnie z wieloletnią już tradycją 
drużyny Ogniochronu, Milmetu, 
Mebluksu i Zespołu Szkół nr 1, 
starły się pod siatką w Memoriale 
Jana Pochopienia.
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A wszystko z powodu nie tylko osłabień w szeregach an-
drychowskiego zespołu, z którym pożegnał się cały trzon 
ekipy, ale także wzmocnień u rywali. Silnego sponsora 
zyskał przeciętny dotychczas zespół ze Strzelec Opol-
skich i teraz pod szyldem ZAKSA Strzelce Opolskie ze-
spół zdominował rozgrywki. Po pięciu seriach spotkań 
drużyna Zaksy straciła komplet punktów tylko raz, 
mierząc się z MKS-em Andrychów i wygrywając 3:2. 
Warto zaznaczyć, że czwartego seta podopieczni Rafa-
ła Legienia i Tomasza Rupika wygrali aż do dziewięciu! 
W czołówce nadal, jak w poprzednich latach, utrzymują 
się na początku sezonu zespoły z Jaworzna, Rybnika i Ty-
chów. Andrychowianie za to w pięciu kolejkach muszą 
zadowolić się miejscem siódmym, za Kęczaninem Kęty 
(beniaminkiem) i AT Jastrzębski Węgiel. W ogonie tabeli 
znajdują się póki co rezerwowe zespoły MKS-u Będzin, 
BBTS-u Bielsko-Biała i GKS-u Katowice.
Na inaugurację sezonu andrychowianie bez trudu pora-
dzili sobie z rezerwami BBTS-u Bielsko-Biała, pokonu-
jąc je do zera (w setach do 13,17 i 15). Prawdziwa weryfikacja formy miała jednak dopiero nadejść. W starciu z Jaworznem MKS rozpoczął 
znakomicie, bo wygrał pierwszego seta do 21, ale później to MCKiS był skuteczniejszy, wygrywając kolejne partie do 17, 20 i 22, a cały 
mecz 3:1. Więcej emocji było w spotkaniu z ekipą z Rybnika. Podopieczni Rafała Legienia i Tomasza Rupika prowadzili już 2:0, ale kolejne 
dwie partie padły łupem zespołu Volleya, a w tie-breaku na przewagi wygrali rybniczanie (19:17). Na brak wrażeń kibice nie mogli narze-
kać też tydzień później. Andrychowianie zmierzyli się z kolejnym zespołem z czołówki - TKS Tychy - który udało się pokonać 3:2. Tym 
razem to MKS przechylił szalę zwycięstwa na swoją korzyść w tie-breaku. Co więcej, mecz z niepokonanym liderem ze Strzelec Opolskich 
również rozstrzygał się w pięciu setach. Ostatecznie MKS przegrał 2:3, ale jako pierwszy zespół w tym sezonie urwał punkty Zaksie. 
Rywale MKS-u w listopadzie: AZS Politechnika Opolska (4.11, wyjazd), Górnik Radlin (11.11, dom), Kęczanin Kęty (18.11, wyjazd), GKS 
II Katowice (25.11, dom).                       (gs)

Nowy układ sił

W poprzednich latach zasadnicza część sezonu II ligi siatkarzy była mało emocjonująca, bo drużyna MKS-u Andrychów 
niemal niepodzielnie dzieliła i rządziła. To już jednak historia, bo układ sił w śląskiej grupie II ligi mocno się odmienił. 
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Zachodnia grupa małopolskiej IV ligi jest obecnie ligą “dwóch 
prędkości”. Widać wyraźny podział na górną i dolną część stawki, 
niemal idealnie w połowie tabeli. Wygląda na to, że drużyny takie 
jak Beskid mogą walczyć o, co najwyżej, miejsce ósme, bo wyżej 
plasowane ekipy mają już znaczną, kilkupunktową przewagę. Co 
więcej, w górnej części stawki wyraźnie zarysowuje się czołówka, 
w której skład wchodzą Hutnik Kraków i Wiślanka Grabie z kilko-
ma punktami przewagi nad Unią Oświęcim i Dalinem Myślenice. 
Tuż za nimi są takie zespoły, jak Pcimianka, Jutrzenka Giebułtów 
czy Górnik Wieliczka. Spoglądając z kolei na drugi koniec tabeli, 
najgorzej wiedzie się Sosnowiance Stanisław (zero zwycięstw, je-
den punkt), a nieco lepiej Iskrze Klecza, Clepardii Kraków i TS-owi 
Węgrzce. Tuż nad nimi jest właśnie jedenasty Beskid Andrychów 
wraz Orłem Piaski Wielkie, z niewielką stratą do Orła Ryczów czy 
KS-u Olkusz. Zespoły z miejsc 9-15 dzieli raptem sześć punktów 
i walka o utrzymanie będzie wiosną na pewno bardzo zacięta. 

Drużyna skompletowana latem przez trenera Jakuba Adamusa 
zbiera jeszcze czwartoligowe doświadczenia, bo występują w niej 
młodzi zawodnicy, wspierani przez doświadczonego weterana, 
Tomasza Moskałę. Z silnymi ekipami będącymi w dobrej formie 
Beskid nie ma większych szans, co najlepiej pokazał mecz z Unią 
Oświęcim (1:6) lub Hutnikiem Kraków (0:4). Od czasu do cza-
su andrychowianie mogą jednak sprawić niespodziankę, tak jak 
w meczu z plasującą się w czołówce Jutrzenką Giebułtów (zwycię-
stwo 1:0 po golu samobójczym). W obecnej sytuacji andrychowia-
nie powinni jednak przede wszystkim szukać punktów z ekipami 
z dolnej części stawki, a to niestety rzadko się udaje. Beskid uległ 
niżej notowanej Iskrze Klecza 1:3 czy przegrał z KS-em Olkusz 1:2. 
Na dwanaście rozegranych dotychczas meczów andrychowianie 
przegrali osiem, zremisowali jeden, a wygrali 3 (z Sosnowianką, 
Orłem Ryczów i Jutrzenką). 

Do końca rundy jesiennej podopieczni trenera Jakuba Adamusa 
mogą jeszcze jednak poprawić nieco swoją sytuację, bo w listopa-
dzie zmierzą się z ekipami w zasięgu - Orłem Piaski Wielkie (4 li-
stopada, dom) i Clepardią Kraków (11 listopada, wyjazd). Beskid 
musi zanotować w tych spotkaniach jak najwięcej punktów, by na 
wiosnę nie startować z bardzo trudnego położenia. (gs)

Beskid utknął w dolnej części stawki
Runda jesienna IV ligi zmierza już ku końcowi. Drużyna Beskidu nadal nie złapała swojego rytmu i notuje seryjne po-
rażki, które tylko od czasu do czasu przeplata lepszymi wynikami. Szczęście w nieszczęściu dla andrychowian, że w tym 
sezonie występuje w IV lidze całkiem sporo ekip z problemami. 
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Pary, które odebrały medale 3 października: 
Terasa i Edward Miodońscy z Andrychowa
Helena i Zygmunt Bajorscy z Andrychowa
Janina i Józef Burzejowie z Andrychowa

Czesława i Kazimierz Szczepańscy z Andrychowa
Barbara i Stanisław Kania z Andrychowa

Barbara i Czesław Mistygaczowie  z Andrychowa
Zofia i Stanisław Cholewkowie z Andrychowa
Krystyna i Leonard Gwiazda z Andrychowa

Maria i Tadeusz Biłko z Andrychowa
Barbara i Tadeusz Koczurowie z Andrychowa

Janina i Stanisław Góra z Andrychowa
Maria i Karol Wąsowie z Andrychowa

Anna i Zbigniew Zającowie z Andrychowa
Janina i Roman Gibasowie z Andrychowa

Zofia i Czesław Mikuła z Roczyn
Maria i Józef Babińscy z Roczyn

Zofia i Adam Sordylowie z Roczyn
Halina i Stanisław Kruczałowie z Roczyn
Alicja i Tadeusz Małysiakowie z Roczyn
Melania i Stanisław Kierpiec z Roczyn

Władysława i Władysław Pasternakowie z Roczyn
Stanisława i Edward Kowalczykowie z Roczyn
Stanisława i Tadeusz Korczakowie z Roczyn

Kazimiera i Kazimierz Maciejczykowie z Rzyk
Renata i Józef Taborowie Zagórnika

Pary, które odebrały medale 10 października:
Maria i Rudolf Marczyńscy Andrychów

 Danuta i Augustyn Dutkowie Andrychów
 Urszula i Zenon Adamikowie Andrychów
 Stanisława i Jan Skominowie Andrychów

 Natalia i Eugeniusz Nowakowie Andrychów

 Halina i Stanisław Najborowie Andrychów
 Stanisława  i Zbigniew Brózdowie Andrychów

 Grażyna i Lech Lechowscy Andrychów
 Maria  i Stanisław Byrdowie Andrychów

 Krystyna i Kazimierz Żyrkowscy Andrychów
 Ewa i Zdzisław Pytlowie Andrychów

 Elżbieta i Kazimierz Małkiewiczowie Andrychów
 Helena i Józef Janisowie Andrychów

 Anna i Mieczysław Kołodziejczykowie Inwałd
 Anna i Franciszek Stuglikowie Inwałd

 Michalina i Jan Nowiccy Inwałd
 Waleria i Jan Mrzygłodowie Sułkowice

 Maria i Władysław Miarkowie Sułkowice
 Czesława i Józef Ramzowie Sułkowice
 Danuta i Jan Targoszowie Sułkowice

 Jadwiga i Stanisław Lachendrowie Sułkowice 
 Helena i Julian Kierczakowie Targanice
 Janina i Stanisław Piątkowie Targanice

 Maria i Stefan Handerscy Targanice
 Wanda i Remigiusz Jankowscy Targanice

Te pary odbiorą medale w późniejszym terminie:
 Maria i Adam Bałysowie Andrychów
 Anna i Czesław Obozowie Sułkowice
 Maria i Marian Kowalscy Andrychów
 Maria i Józef Dobrzańscy Andrychów

 Weronika i Stanisław Polakowie Roczyny
 Emilia i Karol Smazowie Roczyny

 Cecylia i Stanisław Kolcowie Andrychów
 Maria i Tadeusz Byrscy Andrychów

 Krystyna i Marian Kudłacikowie Brzezinka
 Maria i Kazimierz Piernikowie Sułkowice

Złote Gody 2017
W październiku – 3 i 10 – w Park Hotel Łysoń w sumie 50 par z Gminy Andrychów świętowało swoje półwiecze pożycia małżeńskiego.  Tego-
roczne Złote Gody, które odbywały się tej jesieni podzielone zostały na trzy części. Pierwsza odbyła się we wrześniu, a kolejne dwie w paź-
dzierniku. W tym nuemrze Nowin publikujemy relację z uroczystości z 3 i 10 października. Poprowadziła je jak zwykle Sekretarz Miasta pani 
Grażyna Łoboda, a jubilatom serdeczne gratulacje i życzenia dalszych lat w zdrowiu i małżeńskim szczęściu złożyli Burmistrz Andrychowa 
Tomasz Żak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Babski. Wszystkie pary odznaczone też zostały medalami, jakie nadal im Prezydent 
RP oraz okolicznościowymi podarunkami i kwiatami. Po oficjalnej części była lampka szampana i poczęstunek. Nie zabrakło także tortu. Dla 
Dostojnych Jubilatów wystąpiła Kapela Ludowego Zespołu Andrychów.
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Zza obiektywu
Fotografia podwodna
Po drugiej stronie lustra wody jest znacznie ciemniej niż na powierzchni, woda tłumi fale świetlne, zmieniając kolorystykę, pły-
nące z nurtem drobiny skał i bąbelki powietrza często skracają widoczność do minimum, przenikliwy chłód skraca żywotność 
akumulatorów, nie działa wi-fi – co uniemożliwia komunikację z zanurzonym aparatem – to nie jedyne problemy, które czekają 
na śmiałka chcącego rejestrować głębiny i płycizny naszej rzeki – jednak piękno podwodnego świata wynagradza każdy trud 
włożony w jego fotografowanie.  
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Naukę fotografowania pod wodą postanowiłem rozpocząć  nad 
rzeką w Rzykach, gdzie wartki nurt odsłonił jasne skały wapienne 
– margle. Woda jest tam przejrzysta, niezmącona, a wapienne łupki 
dobrze odbijają słoneczne światło. Pierwsza sesja zdjęciowa okazała 
się całkowitym fiaskiem. Podczas kilkugodzinnych prób nie udało mi 
się wykonać ani jednego ostrego zdjęcia. Na drugi dzień postanowi-
łem skorzystać z technologii 4K. Uchwyciłem w kadrze urzekające, 
podwodne krajobrazy z kilkoma pstrągami, płynącymi w górę rzeki. 
Cóż z tego, kiedy pojedyncze klatki filmu, które mają spełniać rolę 
fotografii, są „smartfonowej” jakości: niby ładne, ale do zdjęć, któ-
re by mnie usatysfakcjonowały i nadawały się do publikacji, jest im 
daleko. Należało wypracować lepszą metodę. Dopiero trzeci dzień 
przyniósł sukces. Tryb makrofotografii przy najmniejszej ognisko-
wej, maksymalnie otwarta przysłona, wielotysięczne ISO, program 
wykonujący zdjęcia co 3 sekundy z osobną nastawą autofocusu, za-
pis plików tylko w formacie z danymi prosto z matrycy aparatu, a na 
koniec; wieczorne „posiedzenie” w cyfrowej ciemni, aby wywołać 
pliki RAW i... Nareszcie zaparło mi dech w piersiach: moim oczom 
ukazał się cudowny, podwodny świat naszej rzeki z ciekawskimi 
strzeblami potokowymi na pierwszym planie.  

Koniec października. Za oknami „szaro, brudno i śnieży”. Czy to 
dobry czas na rozpoczęcie przygody z podwodną fotografią? Myślę, 
że tak. Teraz może być już tylko lepiej. Zima stoi za progiem. Rzeka 
częściowo zamarznie, a ja zaglądnę pod taflę lodu, gdzie tworzą się 
niesamowite, mroźne krajobrazy, potem wiosna zielenią i odradza-
jącym się życiem tętniąca, i lato, kiedy nareszcie będzie można zanu-
rzyć się w rzece razem z aparatem. 
Płyń czasie, doczekać się nie mogę...      

Jerzy Tomiak 
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