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

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

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

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

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

mn
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Basen Kąpielowy w Andrychowie - Cennik

Basen Kąpielowy w Andrychowie. 

bilet wstępu na basen kąpielowy

dni robocze 
(poniedziałek – 
piątek)

weekendy 
i święta po 16.00

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

10,00 zł. 14,00 zł. 8,00 zł.

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

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

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

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

8,00 zł. -----------
---- --------------

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

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

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

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

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

Rezerwacja toru basenu pływackiego 1 
godzina = 60 minut.

110,00 zł.+         
bilet wstępu

110,00 zł.+
bilet 

wstępu

110,00 zł.+
bilet 

wstępu
Karnet miesięczny 240,00 zł. 240,00 zł. 240,00 zł.
Wypożyczenie leżaka. 10,00 zł. 12,00 zł. 6,00 zł.
Wypożyczenie piłki* 5,00 zł. 5,00 zł. 5,00 zł.
Opłata rezerwacyjna boiska do piłki 
siatkowej za godzinę** 25,00 zł. 25,00 zł. 25,00 zł.
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Obrady poprowadził przewodniczący Rady 
Miejskiej Roman Babski, który na począt-
ku zapoznał radnych z porządkiem obrad 
i protokółem z poprzedniej sesji. Oba do-
kumenty zostały przegłosowane.
Zaraz po tej formalnej części burmistrz 
Tomasz Żak złożył sprawozdanie ze swej 
działalności w okresie międzysesyjnym. 
Burmistrz zaczął od tego, że jeszcze w maju 
podpisano dwie umowy dotyczące: termo-
modernizacji budynku szkoły w Brzezince 
i wymiany w niej oświetlenia. Burmistrz 
wspomniał też wyjątkowo udaną w tym 
roku Bajkolandię, a także Beskidzkie Let-
nie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Zakoń-
czył się również konkurs na wizualizację 

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

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

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Andrychowie

Bezpieczeństwo i pilne sprawy
Ostatnia przed letnią przerwą Sesja Rady Miejskiej odbyła się 29 czerwca w Urzędzie Miejskim. Jej tematem wiodącym 
był stan bezpieczeństwa w Gminie Andrychów. Radni podjęli też w swoich interpelacjach i zapytaniach wiele innych 
ważnych tematów.
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17 czerwca odbyły się II Międzynarodowe 
Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza 
Andrychowa na Basenie Kąpielowym 
w Andrychowie. Z kolei w dniach od 19 
do 21 czerwca burmistrz przebywał w de-
legacji na Forum Wójtów i Burmistrzów 
i Prezydentów Małopolski w Zakopanem. 
22 czerwca podpisana zastała umowa do-
tycząca „kompleksowej modernizacji ener-
getycznej budynków” przedszkola nr 2 i nr 
4 w Andrychowie. A w dniu 27 czerwca 
burmistrz wydał zarządzenie nr 391/2017 
w sprawie: powołania Zespołu ds. systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi 
na terenie gminy Andrychów. O wielu spra-
wach wymienionych w sprawozdaniu bur-
mistrza piszemy w osobnych materiałach 
w tym wydaniu „Nowin”.
W następnej części radni składali interpela-
cje i zadawali pytania.
Radny Maciej Kobielus pytał, dlaczego dy-
rekcja CKiW nie wykonuje wyroków sądu, 
również w jego sprawie? W trakcie odpo-
wiedzi burmistrz Tomasz Żak poinformo-
wał radnego, że pełnej odpowiedzi udzieli 
mu po konsultacji z prawnikami.
Radna Alicja Studniarz poruszyła tę samą 
kwestię, ale w ogólniejszym ujęciu, apelując 
wręcz do burmistrza, aby dokonał zmiany 
na stanowisku dyrektora. Radna apel swój 
poparła całą listą pretensji do dyrektorki 
CKiW. Również i ta odpowiedź udzielona 
zostanie w późniejszym terminie, na pi-
śmie – jak powiedział burmistrz. 
Po interpelacjach przyszedł czas na zapy-
tania.
Radna Ewa Wątroba pytała, kiedy zrealizo-
wany zostanie wodociąg dla mieszkańców 
osiedli pod Kocierzem? Tomasz Żak odpo-
wiedział radnej, że uzgodnienia u uzyski-
wanie zezwoleń trwało cztery lata, a pla-
nowany wodociąg biegnący przez gminę 
Porąbka doliną Wielkiej Puszczy, będzie po 
tych uzgodnieniach liczył nie, jak planowa-
no 20 km, ale ponad 30 km. Projekt w re-
alizacji podzielono na pięć etapów i prace 
niebawem się rozpoczną.
Radny Tadeusz Sarlej złożył trzy zapytania. 
W pierwszym poruszył kwestię parkowa-
nia na Placu Mickiewicza. Pytał, kiedy wła-
dza wprowadzi tam płatną strefę lub zrobi 
zakaz. Burmistrz odpowiedział, że Straż 
Miejska monitoruje ten plac i egzekwuje 
od parkujących 20-minutowy czas parko-
wania.
Radny pytał też o porządki przy Bulwarach 
Romskich, gdzie sprzedawcy z targowiska 
pozbywają się zielonych odpadów po han-
dlu. W odpowiedzi radny usłyszał, że teren 

ten zgodnie z umową będzie administrował 
WIZAN, któremu też zależy na zachowaniu 
tam porządku.
Radny Sarlej chciał też dowiedzieć się, co 
dalej z przebudową ul. Fabrycznej, gdzie 
jest fatalny stan poboczy? - Ten problem 
trzeba rozwiązać i to zrobimy – odparł To-
masz Żak.
Radna Danuta Trojak pytała o incydent na 
stadionie, gdzie ranny został jeden z kibi-
ców. Burmistrz przyznał, że była to bardzo 
niemiła sytuacja, ale to problem organiza-
tora, choć przyznaje, że podobne sytuacje 
są czasem nie do przewidzenia.
Rada Alicja Studniarz poruszyła tę samą 
kwestię, co radny Sarlej – dotyczącą ul. Fa-
brycznej. Poza tym radna pytała o koszty 
nowych nasadzeń kwiatów na skwerach 
miejskich. Burmistrz Tomasz Żak odpo-
wiedział, że nasadzenia na miejskich skwe-
rach są konieczne wraz ze zmieniającymi 
się porami roku, a ich koszty są wkalkulo-
wane w gminne wydatki i gminę stać na to, 
aby miasto pięknie wyglądało.
Również radna Anna Gancarczyk pytała 
o porządki na rondach i na ulicach Andry-
chowa. W odpowiedzi usłyszała, że gmina 
stara się o swoje drogi i ronda, ale czasem 
dotyczy to dróg i rond przy drogach powia-
towych i tu bywa kłopot z wyegzekwowa-
niem terminowych wykoszeń. Podobną 
odpowiedź usłyszał radny Stanisław Prus, 
który poruszył sprawę wykaszania pobo-
czy. 
Radny Marek Nowak pytał, na jakim eta-
pie są inwestycje w Inwałdzie. Burmistrz 
odparł, że na razie ogłoszono przetarg, ale 
nikt się nie zgłosił. Będzie drugi przetarg.
Radny Władysław Żydek pytał o sprzątanie 
ulic należących do powiatu i też uzyskał 
podobną odpowiedź, jak wcześniej pytają-
cy radni. Władysław Żydek poruszył także 
kwestię porządków na placach zabaw, któ-
re są dewastowane. Czy nie można by ich 
monitorować przy pomocy kamer? - pytał 
radny. Straż Miejska monitoruje te place 
i stara się o utrzymanie tam porządku.
Kolejnym punktem sesji było omówienie 
stanu bezpieczeństwa w Gminie Andry-
chów. Informacje na temat bezpieczeństwa 
publicznego, komunikacyjnego i ochrony 
przeciwpożarowej złożyli już na posiedze-
niach komisji: Krzysztof Tokarz – komen-
dant Straży Miejskiej, podinspektor Arka-
diusz Śniadek – komendant Komisariatu 
Policji w Andrychowie, młodszy brygadier 
Antoni Hutniczak – dowódca JRG Andry-
chów oraz Kazimierz Rajda – prezes Za-
rządu Miejsko-Gminnej OSP. Podczas sesji 

radni zadawali więc tylko pytania uzupeł-
niające, m.in. o to, czy do istniejących już 
25 kamer będą dodawane nowe. I usłyszeli, 
że tak. Zaraz potem Krzysztof  Wójcik - 
kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich 
UM przedstawił informacje na temat dzia-
łalności Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego.
Po przerwie przyszedł czas na uchwały. 
Pierwsza dotyczyła wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości położonej przy 
ul. Strefowej w Andrychowie. Kolejna - 
dopuszczenia zapłaty podatków i opłat 
stanowiących dochody budżetu Gminy An-
drychów instrumentem płatniczym. Osob-
ną uchwałą Rada stwierdziła zakończenie 
działalności gimnazjów prowadzonych 
przez Gminę Andrychów i przekształce-
nia dotychczasowych sześcioletnich szkół 
podstawowych w ośmioletnie szkoły pod-
stawowe prowadzone przez Gminę Andry-
chów. 
Osobna uchwała, w formie obwieszczenia 
podjęta została w sprawie zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla części gminy Andrychów w zakre-
sie parcel położonych w Andrychowie. 
Również jako obwieszczenie uchwalono 
Strefy Płatnego Parkowania pojazdów 
samochodowych na obszarze Miasta An-
drychowa oraz ustalenia opłat za postój 
pojazdów.
Ponadto do porządku obrad dodano pro-
jekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
dotyczącej powierzenia Gminie Kęty zada-
nia publicznego – planowania, organizacji 
i zarządzania lokalnym transportem zbio-
rowym na obszarze Gminy Andrychów.
Rada Miejska przyjęła też zmiany w budże-
cie i wieloletniej prognozie finansowej.
Do porządku obrad wprowadzono także 
uchwałę „w sprawie zmiany uchwały do-
tyczącej powierzenia Gminie Kęty zada-
nia publicznego – planowania, organizacji 
i zarządzania lokalnym transportem zbio-
rowym na obszarze Gminy Andrychów”.  
Uchwała związana jest z planami Gminy 
Andrychów wystąpienia ze spółki MZK 
i utworzenia własnego transportu publicz-
nego. Gminie Kęty i MZK powierzone był-
by tylko linie pomiędzy gminami.
Sesję zakończyły wolne wnioski, oświad-
czenia oraz komunikaty. 
Następna, XXXVI Sesja Rady Miejskiej 
w Andrychowie odbędzie się 28 września. 

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

Kajakami w parku 
jak za dawnych lat

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

Zawody wędkarskie w Graboszycach

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

W sobotę, 24 czerwca, na stawach w Grabo-
szycach zjawiło się 32 zawodników, którzy wzięli 
udział w Zawodach Wędkarskich o Puchar Burmi-
strza Andrychowa.
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Walne zgromadzenie miało w tym roku 
charakter sprawozdawczo-wyborczy. Wy-
brano nowych reprezentantów Rady Nad-
zorczej. Nim jednak do tego doszło, zarząd 
i dotychczasowa rada złożyli sprawozdania 
za rok 2016. 
Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
liczy obecnie 2676 członków. - Zarządzamy 
dziewięcioma nieruchomościami użytko-
wymi i 67 budynkami mieszkalnymi, co 
daje łącznie 3,5 tys. lokali mieszkalnych 
– tłumaczyła Bogumiła Zacny-Sporysz. 
Obecnie w budynkach ASM mieszka 8,3 
tys. mieszkańców. 
Do głównych zadań spółdzielni należy za-
rządzanie nieruchomościami, działalność 
społeczna i wytwarzanie energii cieplnej 
(ASM posiada własną elektrociepłownię 
przy ul. Lenartowicza). Pani prezes przy-
gotowała też informację dotyczącą przy-
chodów i wydatków ASM-u. Te pierwsze 
w 2016 r. wyniosły 19,372 mln zł, nato-
miast koszty poniesione przez ASM to 
19,288 mln zł.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzor-
czej przedstawił jej przewodniczący Kazi-
mierz Szczepański.
W trakcie zebrania odbyła się uroczystość 
wręczenia medalu „Zasłużony dla Gminy 
Andrychów” prezesce ASM-u Bogumile 
Zacny-Sporysz. Medal wręczali radni Rady 
Miejskiej z przewodniczącym Romanem 
Babskim na czele, a w uroczystościach 
uczestniczył także burmistrz Tomasz Żak. 

Bogumiła Zacny – Sporysz od 32 lat jest 
pracownikiem Andrychowskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Funkcję prezeski pełni 
od 1989 roku. Spółdzielcze budynki wielo-
mieszkaniowe znajdują się w każdej części 
miasta. Prezes ASM bardzo kompetentnie 
zarządza 67 budynkami mieszczącymi 
3520 lokali mieszkalnych mieszczącymi 
ponad dziewięcioma tysiącami mieszkań-
ców. Jest też doskonałym kierownikiem 
blisko stuosobowej załogi – czytał w uza-
sadnieniu Roman Babski. - Nadzwyczaj 
sprawnie przeprowadziła szereg skompli-
kowanych operacji. Pod jej kierownictwem 
przeprowadzono wieloletni plan termo-
modernizacji budynków i sieci przesyło-
wych. Ograniczenie strat w przesyle energii 
do budynków spółdzielczych umożliwiło 
utrzymanie stawek eksploatacyjnych na 

niezmienionym poziomie przez wiele lat.
Prezes Spółdzielni od lat sprzyja działal-
ności społeczno – kulturalnej na Osiedlu. 
W Klubie Osiedlowym ASM prowadzone są 
różnorodne formy działalności kulturalnej 
dla dzieci i dorosłych. Znajdują tam miejsce 
pracy organizacje i stowarzyszenia poza-
rządowe (Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
Koło PTTK i Stowarzyszenie „Witalność”).
Spółdzielnia pod kierownictwem Bogmiły 
Zacny-Sporysz może pochwalić się wielo-
ma nagrodami i wyróżnieniami. Oto kilka 
z nich: 
- Certyfikat „Gepard Biznesu” przyznany 
przez redakcję „Magazyn Przedsiębiorców 
Europejskich” w 2012 roku;
- Tytuł „Filar Spółdzielczości” w konkursie 
„Gazety Prawnej” (listopad 2013r.);
- Wysoka lokata w rankingu „Dobra Spół-
dzielnia” (konkurs „Gazety Prawnej”);
- Tytuł „Lider Zarządzania Nieruchomo-
ściami” w Ogólnopolskim Programie Pro-
mocji Gospodarczej (kwiecień 2014r.);
- nagroda Związku Rewizyjnego Spółdziel-
czości Mieszkaniowej w I Ogólnopolskim 
Konkursie im. dr Ryszarda Jajszczyka za 
wybitne osiągnięcia w prowadzeniu dzia-
łalności i propagowaniu pozytywnego wi-
zerunku spółdzielczości mieszkaniowej 
(Warszawa 2016r.)

(luk)

Zebranie w ASM. Pani prezes 
Zasłużona dla Gminy Andrychów

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

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

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

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

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

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

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

Redakcja

Awaria w Radio Andrychów
22 czerwca przytrafiła się nam awaria nadajnika i słuchacze Radia 
Andrychów utracili sygnał w swoich odbiornikach. W sobotnie 
popołudnie 24 czerwca ekipa z Krakowa ukończyła naprawę i sy-
gnał wrócił. 
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- Świadczenie usług asy-
stenckich ma na celu wspie-
ranie niezależnego życia 
osób niepełnosprawnych 
oraz starszych, kompensu-
jąc trudności codziennego 
funkcjonowania – mówiły 
prowadzące konferencję 
Magdalena Matlak-Zien-
tak oraz Barbara Sordyl-
-Lipnicka. – Jest odpowie-
dzią na potrzeby społeczności lokalnej, która pozwoli uniknąć 
izolacji i wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych oraz 
starszych, a jednocześnie jest  pierwszym krokiem na drodze ich 
społecznej rehabilitacji. Pokonanie nie tylko własnych, ale także 
zewnętrznych barier przy wsparciu pomocnego i profesjonalnego 
towarzysza w osobie indywidualnego asystenta, pomoże przywró-
cić wiarę we własne możliwości, a jednocześnie odzyskać poczucie 
sprawstwa na indywidualne życie każdego z klientów.

W Małopolsce to projekt innowacyjny, na jego funkcjonowanie 
fundacja otrzymała pieniądze podczas głosowania w Małopolskim 
Budżecie Obywatelskim. O samym Centrum Asystentury Społecz-
nej mówiła też Jolanta Pstrowska, prezeska fundacji, a burmistrz 
Tomasz Żak gratulował fundacji dotychczasowych osiągnięć.  
- Mimo krótkiego stażu, panie już zdążyły znacząco podkreślić 
swoją obecność – mówił z uznaniem szef gminy Andrychów.

Podczas konferencji mówiono o głównych założeniach Centrum 
Asystentury Społecznej, działalności fundacji i beneficjentach 
programu. Zaproszeni goście - a byli wśród nich m.in. dyrektorka 
OPS w Andrychowie Elżbieta Prus, wójt gminy Wieprz Małgorzata 
Chrapek, przewodniczący Rady Miejskiej Seniorów Janusz Ślesak 
i przedstawiciele placówek opiekuńczo-społecznych z terenu powia-
tu wadowickiego – dopytywali o szczegóły działania asystentów. 

(luk)

Pomogą innym. 
Rusza Centrum 
Asystentury Społecznej
 We wtorek 6 czerwca w Urzędzie Miejskim w Andrychowie od-
była się konferencja Fundacji na rzecz wsparcia integracji i roz-
woju oraz rodzin potrzebujących „WIIR” przygotowana z okazji 
uruchamianego Centrum Asystentury Społecznej.

Pani prezes zaznaczyła, że był to zarazem pierwszy rok realizacji 
nowej strategii banku rozpisanej na lata 2016-2020, która jest od-
powiedzią na nowe wyzwania rynkowe i sytuację w branży ban-
kowej. Mimo wzrastającej liczby regulacji prawnych, wymaganych 
przez brukselską administrację i nowych aktów prawnych pro-
dukowanych w kraju, bank zwiększył też własne fundusze do 31 
mln 663 tys. zł. ABS miał też dobry wynik finansowy: zysk brutto 
sięgnął kwoty 2.807.000 zł, a zysk netto to suma 2.226.000 zł – 
mimo rekordowo niskich stóp procentowych w minionym roku. 
Jak mówiła prezes Małgorzata Matusiak, wspomniane już wyżej 
„tsunami regulacyjne” (w sumie 32 tys. stron aktów prawnych 
w 2016 r.!) pozwoliło tak zorganizować pracę banku, aby sprostać 
wymaganiom biurokratycznym. Niestety, 80 proc. pracowników – 
a w sumie w 9 placówkach ABS jest ich 74 – zajmowało się głównie 
raportowaniem i sprawozdawczością, zamiast obsługą klientów. 
To wynik tego, jak wzrósł nadzór nad bankami i kontrola ich dzia-
łalności, a przez to i sama biurokracja. 
Spore były też podatki, jakie bank zapłacił – 3.935.000 zł. To kwota 
ogólna, wszystkich dziewięciu placówek, a przypomnijmy, że ABS 
Bank Spółdzielczy działa w dwóch województwach, mając placówki 
w Andrychowie, Oświęcimiu, Chełmku, Wieprzu, Osieku i Polance 
Wielkiej. Mimo trudnej sytuacji w branży bankowej ABS rozwija 
się bardzo dynamicznie, bo bilanse pokazują, że w ciągu trzech lat 
bank urósł o 30 proc. Pani prezes wspomniała też o bardzo dobrej 
współpracy ABS z samorządami i o aktywności banku w akcjach 
społecznych, wspieraniu organizacji i stowarzyszeń. 
Składane sprawozdania były o wiele bardziej szczegółowe, a my 
przedstawiliśmy tylko najważniejsze dane bilansowe banku. 
Zebranie Przedstawicieli ABS Banku Spółdzielczego odbyło się 
w restauracji „Adria”, a jego gośćmi byli przedstawiciele firm, spół-
ek, organizacji społecznych i samorządu. Gminę Andrychów repre-
zentował burmistrz Tomasz Żak.

mn

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

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

Znamy nowego radnego

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

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

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

Dzień Dziecka w Rzykach
1 czerwca na boisku Orlik 2012 w Rzykach odbył się III Turniej Pił-
ki Nożnej Uczniów Szkół Podstawowych o Puchar Prezesa MSH 
Wizan.  W turnieju startowało 5 szkół z naszej gminy tj. z Rzyk, 
Roczyn, Sułkowic-Łęgu, dwie drużyny z SP nr 4  oraz gościnnie 
uczniowie ze szkoły w Zawadce. 
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Pluszowe zabaw-
ki minimalizują 
stres, odbudowują 
poczucie bezpie-
czeństwa i przy-
wracają uśmiech. 
Misie przekazał 
na ręce strażaków 
burmistrz Tomasz 
Żak. Zostały ufun-
dowane przez wy-
dział Turystyki, 
Sportu i Kultury 
Urzędu Miejskiego w Andrychowie. - Otrzymaliśmy zabawki, któ-
re są niesamowicie ważnym elementem wsparcia psychicznego 
podczas działań ratowniczych. Dzięki nim dziecko może trochę 
zapomnieć o krzywdzie, która mu się dzieje – mówił dowódca Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Andrychowie, mł. bryg. Anto-
ni Hutniczak. - Mam nadzieję, że jak najmniej tych misiów będzie 
wykorzystywanych, ale jeżeli zaistnieje taka potrzeba to myślę, że 
jest to dobry pomysł – mówi burmistrz Tomasz Żak.          rob.

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

20 czerwca w Andrychowie odbyła się część powiatowych ćwiczeń 
obronnych pod kryptonimem „Czerwiec 2017”, organizowanych 
przez Starostę Wadowickiego. Obejmowały one Brzeźnicę, Tomice, 
Wadowice i Andrychów i trwały przez kilka dni. Wymienione mia-
sta i gminy musiały zabezpieczyć przemieszczanie się kilkudzie-
sięciu żołnierzy na trasie Wadowice-Bielsko oraz przygotować dla 
nich kwatery. Andrychowska część obejmowała scenariusz sytuacji 
kryzysowej, w której trzeba było ewakuować urzędników z Urzędu 
Miejskiego (zagrożenie nie było szczegółowo sprecyzowane), po-
tem konieczna była organizacja awaryjnego zasilania i sprawdzenie 
całego obiektu, a potem przeniesienie sztabu kryzysowego w nowe 
miejsce. Oprócz zasilania nawaliła także łączność, więc ćwiczących 
wsparli członkowie krótkofalowego klubu „Delta SP9KUP”, którzy 
spisali się wzorowo. Również urzędniczki z sekretariatu urucho-
miły awaryjną, telefoniczno-internetową łączność do przesyłania 
i odbioru meldunków.
W ćwiczeniach wzięli udział wszyscy pracownicy UM, a do tego 
szefowie ZGK i ZWiK, którzy zabezpieczali sprzęt i transport. Do 
ćwiczących dołączyli oczywiście strażnicy miejscy, strażacy z PSP 
i OSP, oraz inne służby. 
Przebieg ćwiczeń obserwowało – oprócz wicestarosty Andrzeja Gó-
reckiego – aż siedmiu obserwatorów Państwowej Straży Pożarnej. 
Robili to dyskretnie i nikt nie wiedział skąd prowadzą obserwację. 
Na zakończenie ćwiczenia wystawili jego uczestnikom wysoką oce-
nę i pochwalili sprawnie przeprowadzoną akcję.                              mn

Ewakuacja 
w Urzędzie Miejskim
Tego dnia wszyscy pracownicy musieli opuścić urząd, a  do tego 
zupełnie siadło jego zasilanie i łączność ze światem… – na szczę-
ście to tylko ćwiczenia.
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Jury w składzie:
Aldona Zawada – przewodniczący, Łukasz Mikołajek oraz Dariusz 
Wilk, postanowiło przyznać następujące nagrody:

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

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

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

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

Wyróżnienie: 
Zuzanna Pająk – ZSS w Roczynach

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

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

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

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

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

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

Z łaski

z łaski
skoro nijak sobie nie zasłużyłem

darowano mi tę wiarę
jak konia a rzędem

z rzędem pytajników
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Wśród nich były: przejazdy ciuchcią Beskidzką, pokazy strażackie, 
były też zabawy sprawnościowe, przegląd wokalny i recytatorski. 
Wszystkim – mimo początkowo pochmurnego nieba – towarzy-
szyła wspaniała zabawa, a do tańca przygrywali muzycy. 
Piknik pod Pańską Górką od lat organizuje radny RM w Andrycho-
wie Tadeusz Biłko. 
Podziękowania
Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania imprezy z okazji 
Dnia Dziecka na os. Jana Pawła II w dniu 10 czerwca, składam serdecz-
ne podziękowania.

Tadeusz Biłko, Organizator

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

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

Gości tradycyjnie przywitał 
Dyrektor ZSS w Inwałdzie 
pan Michał Kołodziejczyk. 
Wielu pozytywnych emo-
cji dostarczył wszystkim 
występ uczniów i uczennic 
z klasy IIIa i VIb, który miał  
uwrażliwić widzów na pięk-
no i problemy najbliższego 
środowiska. 
Młodzi artyści wykazali się 
wyobraźnią  w ujęciu tema-
tu i doborze technik plastycznych. Wyłonienie zwycięzców było 
nie lada wyzwaniem. Za pomysłowość nagrodzeni otrzymali książ-
ki i dyplomy, które wręczał dyrektor  Gminnego Zarządu Oświaty, 
pan Andrzej Szafrański. Sponsorem nagród było Nadleśnictwo 
Andrychów.
Okolicznościowy baner przygotowała Grupa Kęty w ramach pro-
wadzonych  przez nią działań ekologicznych.
Wyróżnione prace plastyczne można było podziwiać na specjalnie 
przygotowanej wystawie, a w okresie wakacji w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w Andrychowie.
 Konkurs został zorganizowany przez nauczycielki Szkoły Podsta-
wowej w Inwałdzie:
Marię Jakubowską - Szczotkę, Jolantę Dudkę, Ewę Bryndzę, Agatę 
Cierpiałek oraz Ewę Kmiecik. Występ przygotowały pani Grażyna 
Kołaczek i Katarzyna Rusinek.

red.
 Gratulujemy pomysłów i talentu oraz dziękujemy za udział 
w konkursie.
Obszerne wyniki na www.nowiny.andrychow.eu

 W sobotę 10 czerwca br. odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 
w Andrychowie IX Rodzinny Piknik z „Dwójką”. Pomimo desz-
czowej aury w budynku szkoły zgromadziły się tłumy dzieci, ro-
dziców i gości. Wśród atrakcji była m. in. loteria, pokaz tresury 
psów, występ Klubu Tanecznego „RAGTIME” i zespołu „DINO”, 
pokaz Taktyki Wojskowej czy występ Miejskiej Orkiestry Dętej 
„ANDROPOL”. Ponadto na przybyłych gości czekały warsztaty ku-
linarne z szefem kuchni, malowanie twarzy, konkurencje sportowe 
dla dzieci i rodziców. Po ulicach miasta można było przejechać się 
ciuchcią z Mini ZOO z Inwałdu.           (kp)

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

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

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

red.

Nagrody dla najlepszych
Laureaci konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 odebrali 22 czerwca wy-
różnienia i nagrody od Burmistrza Andrychowa Tomasza Żaka.Uroczystość przygotowano w restauracji „Gala”, gdzie 
zaproszono uczniów i nauczycieli, którzy pomogli im w osiągniętych sukcesach. 
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W dniach od 29 maja do 1 czerwca br. brała ona udział w międzyna-
rodowym seminarium szkoleniowym „Beyond and Above” na Mal-
cie, związanym ściśle z realizowanym projektem mobilności przez 
ZSS w Rzykach. Co oznaczają te słowa? W dosłownym tłumacze-
niu „poza i ponad”. Czy łatwo być „poza” podziałami politycznymi, 
religijnymi, rasowymi i być „ponad” tradycyjnymi, skostniałymi 
strategiami i metodami nauczania, i uczenia się? Jakie są  prioryte-
ty współczesnej edukacji? Podstawowym zadaniem edukacyjnym 
jest  przygotowanie młodych ludzi do przejścia w wiek dorosły 
i podjęcia pracy zawodowej. Jakie jednak umiejętności i jaki zakres 
wiedzy będzie potrzebny dzisiejszemu sześciolatkowi, kiedy osią-
gnie wiek dorosły? Drukowanie nowych podręczników i wprowa-
dzanie zmian w podstawie programowej już nie wystarczą. Wsku-
tek zachodzących w świecie szybkich zmian technologicznych, 
informatycznych, gospodarczych, demograficznych, politycznych 
i postępującej globalizacji, następują szybkie zmiany na międzyna-
rodowych, krajowych i regionalnych rynkach pracy. Z jednej stro-
ny dostosowanie się do współczesnych warunków życia wymaga  
wiedzy o tych zmianach i całkiem nowych umiejętności, a z drugiej 
wzrastają wymogi kwalifikacyjne, w tym dotyczące poziomu wy-
kształcenia i twórczych kompetencji na wszystkich stanowiskach 
pracy, i w każdym zawodzie. 
Obecnie realizowany w ZSS w Rzykach projekt pt. „Szkoła”, jest 
już drugą edycją mobilności kadry tamtejszej placówki. Aktualny 
projekt dotyczy właśnie twórczego rozwoju nauczycieli i szkoły. 
I to  zadecydowało, że spośród 150 wniosków na wyjazdowe se-
minarium na Maltę, wybrano szkolnego koordynatora projektu 
z Rzyk p. Ewę Demczuk. Seminarium dotyczyło  współpracy mię-
dzysektorowej w zakresie wszechstronnego wspierania nauczycieli 
i  uczniów w ich twórczym rozwoju osobistym i zawodowym. 
- Muszę przyznać, że było to duże wyzwanie reprezentować Polskę 
na arenie międzynarodowej. Organizatorzy przyjęli za kryterium 
uczestnictwa wysokie kwalifikacje, związane z  doświadczeniem, 
z dużą wiedzą, wykształceniem i umiejętnościami zawodowymi, 
które posiadają osoby twórcze, potrafiące doskonalić się przez całe 
życie i pozytywnie wpływać na środowisko szkolne. Nie brzmi to 
zbyt skromnie, ale kreatywność nie wymaga skromności, a nawet 
ją zwalcza - mówi p. Ewa.
Podczas seminarium tworzono nowe strategie i narzędzia do pra-
cy z uczniami zagrożonymi wykluczeniem, marginalizacją, zjawi-
skiem tzw. wczesnego opuszczenia szkoły.  W szczególności se-
minarium koncentrowało się na tym, jak można pomóc młodym 
ludziom w zdobywaniu osobistych, społecznych i zawodowych 
kompetencji w takich dziedzinach, jak edukacja, zatrudnienie 
i przedsiębiorczość oparta na codziennych realiach i procedurach 
rynku pracy. Zasadne wydaje się tu stwierdzenie, że współczesny 
człowiek nie może nauczyć się czegoś raz na całe życie. Coraz szyb-
sze zmiany otoczenia powodują, że kluczową inwestycją na rynku 
pracy jest ciągła nauka i rozwój kreatywności.

- Podczas spotkania - wspomina p. Ewa - prowadziłam dwugodzin-
ny  wykład pt. „Twórczy  nauczyciel – twórcza szkoła”, połączony 
z warsztatem edukacyjnym, dotyczącym rozwijania i badania po-
tencjału dywergencyjnego/twórczego człowieka. Zaproponowane 
narzędzia i testy wzbudziły duże zainteresowanie. Myślę, że mie-
rząc się z testami i zadaniami rozwijającymi cechy twórcze, takie 
jak: płynność myślenia, elastyczność, oryginalność, wrażliwość 
na problemy i elaborację, wszyscy uczestnicy,  nie tylko poznawali 
nowe metody pracy, ale również dobrze się razem bawili. Semi-
narium pozwoliło na pogłębioną wymianę metodologii i dobrych 
praktyk z przedstawicielami 15 europejskich krajów oraz koncen-
trowało się na tym, jak nauczyciele wykorzystują innowacyjne 
podejścia do pracy z młodym człowiekiem, zarówno w obszarach 
edukacji formalnej, jak i pozaformalnej.
W rozwijaniu potencjału twórczego i kompetencji określanych jako 
kluczowe należy wykorzystywać wszystkie dostępne programy 
edukacyjne oferowane przez różnorodne instytucje i organizacje, 
należy uczestniczyć w różnych formach kształcenia ustawicznego, 
jak kursy, studia podyplomowe, seminaria specjalistyczne, konfe-
rencje, podróże itp.
- Seminarium przyniosło konkretne rezultaty w postaci nawiąza-
nej współpracy w zakresie wymiany uczniów. Dyrektor Generalny 
Edukacji i Kultury na Malcie pani Ellen Durst zaproponowała mi 7- 
dniową wizytę studyjną tzn., wyjazd dla 10 uczniów i 2-3 nauczy-
cieli na Maltę, w celu przeprowadzenie warsztatów kreatywnego 
myślenia dla uczniów z Polski i Malty w podobnym wieku. Taka 
propozycja jest dla nas bardzo komfortowa, ponieważ nie musimy 
w tym wypadku zajmować się logistyką przedsięwzięcia, wszystko 
zapewniają organizatorzy wymiany z Malty. Wyjazd jest całkowi-
cie refundowany ze środków Erasmus+. Wystarczy, że do końca 
września przedstawimy program szkolenia dla uczniów i nauczy-
cieli. Wyjazd  planowany byłby na październik – listopad 2017, 
a później rewizyta maltańskich uczniów. Podróż miałaby charakter 
edukacyjny i integracyjny - dodaje p. Demczuk. Wszystkie te dzia-
łania są istotne dla całej szkolnej społeczności. Ważne jest tworze-
nie warunków do poznawania i odkrywania nowych przestrzeni 
i możliwości dla własnego rozwoju.  

(pacz)/fot.E.Demczuk

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

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

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

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

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

Zadławieni informacją
fot. trojmiasto.pl
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Zatrzymani z narkotykami
 Policjanci z Komisariatu Policji w Andrychowie w toku prowadzonych przez siebie 
czynności ustalili, że po terenie Andrychowa porusza się pojazd marki VW Golf ko-
loru czerwonego, a jego użytkownik może być w posiadaniu narkotyków. 17 czerw-
ca br. policjanci zatrzymali do kontroli drogowej na ul. Biała Droga  w Andrychowie 
samochód pasujący do opisu. Kierujący a  zarazem właściciel pojazdu oraz pasażer 
w związku z podejrzeniem funkcjonariuszy, iż mogą posiadać substancje zabronio-
ne zostali poddani kontroli osobistej. 20-latek posiadał przy sobie amfetaminę, na-
tomiast młodszy z mężczyzn marihuanę. Sprawcom postawiono zarzuty. Grozi im 
kara pozbawienia wolności do lat 3.

Przekroczył prędkość, nie posiadał uprawnień
 12 czerwca policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali w Inwałdzie kie-
rowcę fiata ducato, który przekroczył prędkość o 33 km/h. Na drodze, którą jechał, 
obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h. 29-latek za szybką jazdę został 
ukarany mandatem, ale okazało się że niedawno starosta wadowicki wycofał jego 
uprawnienia do kierowania pojazdem. - Zgodnie z nowymi przepisami kierowca nie 
stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnień do kierowania po-
jazdami dopuścił się przestępstwa z art. 180a Kodeksu Karnego, za co grozi kara 
pozbawienia wolności do 2 lat – informuje wadowicka policja.

Akcja Policji. Rowerzysta z trzema promilami
 Kolejna akcja wadowickiej policji. Tym razem sprawdzali trzeźwość kierowców. Ak-
cję przeprowadzono 6 czerwca na terenie całego powiatu. Skontrolowano  prawie 
2,8 tys. kierowców. Sześciu było pod wpływem alkoholu, dwóm kierującym zatrzy-
mano uprawnienia do kierowania pojazdami. W Andrychowie przy ul. Kilińskiego 
funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, który wsiadł na rower w stanie nietrzeź-
wym. Badanie wykazało – uwaga! - trzy promile alkoholu w organizmie.

Policjanci złapali sprawcę kradzieży bankomatowej
 Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Andrychowie zatrzymali mężczyznę, któ-
ry dokonał kradzieży pieniędzy. Sprawca przyznał się do zarzucanego mu czynu. 
Grozi mu kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat. Blisko rok 
temu mieszkaniec gminy Andrychów złożył w KP w Andrychowie zawiadomienie 
o przywłaszczeniu pieniędzy. Jak ustalono poszkodowany mężczyzna z bankomatu 
na terenie miasta próbował dokonać wypłaty pieniędzy z konta. Z niewiadomych 
przyczyn bankomat żądanej sumy mu nie wypłacił. Wówczas udał się do placówki 
Banku znajdującej się obok bankomatu celem powiadomienia o sytuacji. Jak się oka-
zało konto pokrzywdzonego  zostało obciążone, gdyż transakcja została zrealizowa-
na w chwili, gdy poszkodowany udał się do placówki bankowej, a pieniądze w kwocie 
2000 zł zabrała nieznana osoba. Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego w An-
drychowie poszukiwali sprawcy, który zabrał nienależną mu sumę pieniędzy. Pod-
jęte czynności nie przyniosły założonego efektu, dlatego końcem 2016 r. dochodze-
nie w tej sprawie zostało umorzone z powodu  niewykrycia sprawcy przestępstwa. 
Policjanci jednak cały czas wracali do przedmiotowej sprawy analizując materiały 
w niej zgromadzone. W toku prowadzonych czynności andrychowscy policjanci 22 
czerwca 2017r. ustalili i zatrzymali mężczyznę z terenu Andrychowa. 57-latek, kara-
ny wcześniej za inne przestępstwo, przyznał się do zarzuconego mu czynu z art. 278 
KK. Sprawcy grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

*
Uczestniczyłam kiedyś w warsztatach dzien-
nikarskich, których celem było pokazanie 
jakie mechanizmy rządzą stereotypami, 
jaką krzywdę wyrządzają ludziom, jak uczyć 
społeczeństwo zrozumienia dla innego czło-
wieka. Była tam też młoda dziennikarka. 
Dowiedziałam się, że pisze do Onetu i tym 
podobnych portali. 
-O czym ty piszesz? – zapytałam.
-No, ostatnio o tym, dlaczego mężczyźni po-
większają sobie usta.
-A powiększają? Robiłaś jakieś badania?
-Nie. Znalazłam to w Internecie.
-Po co piszesz takie rzeczy?
-Jak to po co? Przecież muszę z czegoś żyć!
-No tak – pomyślałam sobie wtedy – ona 
ma z czego żyć, a innym wichruje to życie; 
zwłaszcza tym, którzy dopiero się kształtują. 
Bo takiego skutku należy oczekiwać, gdy na-
daje się bzdurom wagę, na dodatek czyni się 
je dominującymi w przestrzeni medialnej. 
Wtedy nazwałam dziewczynę  dziennikar-
ką, a powinnam - pracownikiem mediów. 
Pracownik nie idzie do ludzi. Nie jest ciekaw 
ich samych, ani ich problemów. Nie pyta, nie 
docieka. Nie pokazuje, że świat jest skompli-
kowany.
 Pracownik siedzi przed komputerem i szpe-
ra, jak w koszu na śmieci. Przetwarza znale-
zione „informacje” i „tworzy”. Tworzy chaos 
informacyjny. 
By nie stać się jego ofiarą musimy nauczyć się 
rozróżniać tę jakość.
Warto też mieć świadomość, że tak jak dzieli-
my kulturę na wysoką i niską, czyli np. obok 
muzyki Chopina istnieje muzyka Zenka 
Martyniuka, taki sam podział stosuje się do 
dziennikarstwa. W kosmosie medialnym, 
gdzie każdy ma prawo głosu, na szczęście, 
można jeszcze znaleźć dziennikarzy, o jakich 
mówił w „Autoportrecie…” R. Kapuściński 
oraz parę tytułów prasowych pomagających 
zrozumieć ludzi i świat. Niektórzy zaczynają 
odkrywać co jest medialną wartością, o czym 
może zaświadczać np. „Tygodnik Powszech-
ny”, który w stosunku do innych tytułów, za-
notował w ostatnim czasie najwyższy wzrost 
sprzedaży.  

*
  Moja mama uprawiała swój ogród ze znaw-
stwem i miłością. Widać, oprócz słońca, ziemi 
i wody, tego kwiatom trzeba było, by wydobyć 
z ziarenek i cebulek całe piękno w nich zaklę-
te. 
Jestem pewna, gdyby uprawiać ludzi dobrym 
i mądrym słowem… efekt byłby podobny. 

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

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

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

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

Informacja o działalności 
Miejskiej Rady Seniorów  w Andrychowie

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

Przygotowała Danuta Bańska Wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów w Andrychowie

(czerwiec 2016 - czerwiec 2017)
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19.08 (sobota) godz. 20.00
RECITAL ALICJI MAJEWSKIEJ i WŁODZIMIERZA 

KORCZA – „Piosenki, z których się żyje”

ALICJA MAJEWSKA
Piosenkarka. Koncertowała w wielu krajach Europy, Azji, a tak-
że w ośrodkach polonijnych USA, Kanady i Australii. Wylan-
sowała szereg przebojów, m.in.: „Jeszcze się tam żagiel bieli”, 
„Odkryjemy miłość nieznaną”, „Być kobietą”, „To nie sztuka 
wybudować nowy dom”.

WŁODZIMIERZ KORCZ
Polski kompozytor, pianista, aranżer, dyrygent, twórca wie-
lu przebojów. Komponuje muzykę teatralną i filmową, bierze 
udział w koncertach radiowych i telewizyjnych. Podróżuje po 
wielu krajach Europy, Stanach Zjednoczonych i Australii, naj-
częściej z Alicją Majewską.

26.08 (sobota) godz. 20.00
KONCERT CZTERECH TENORÓW: Tenors BEL’CANTO 

– World Hits – Największe światowe przeboje 
– 10 lat zespołu!

W programie koncertu usłyszycie Państwo największe przeboje 
muzyki klasycznej i filmowej w specjalnie przygotowanej aranżacji.  
Tenors BEL’CANTO – grupę tworzą profesjonalni śpiewacy, któ-
rzy są laureatami międzynarodowych konkursów i festiwali mu-
zycznych, a także mają międzynarodowe doświadczenie sceniczne. 
Ich wokalny styl został określony w międzynarodowej prasie mia-
nem wyrazistej i niezwykle barwnej ekspresji. 
Wystąpią:
Vasyl Ponayda, tenor – solista Lwowskiej Państwowej Filhar-
monii, Zasłużony Artysta Ukrainy, Roman Trokhymuk, te-
nor – solista Lwowskiego Narodowego Teatru Opery i Baletu  
S. Kruszelnickiej, Zasłużony Artysta Ukrainy, Taras Hlova, te-
nor – Lwowska Narodowa Akademia Muzyczna im. M. Łysenki, 
Roman Antonyuk, baryton – solista w Kijowie.

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

Muzyczny sierpień w Andrychowie! Informacja o działalności 
Miejskiej Rady Seniorów  w Andrychowie
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KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY LIPIEC/SIERPIEŃ

Wiejski Dom Kultury w Inwałdzie
Telefon: 33 432 26 12

inwald@kultura.andrychow.eu

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

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

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

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

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

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

sulkowice@kultura.andrychow.eu

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

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

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

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

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

Wiejski Dom Kultury w Targanicach
Telefon: 33 875 12 25

targanice@kultura.andrychow.eu

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

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

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

1.09 (piątek) godz. 10.00
Dzieciniec
Akcja animacyjna dla przedszkolaków. 
W programie: gry i zabawy ruchowe na świe-
żym powietrzu, zagadki, kalambury, scenki 
teatralne. Uwaga: w przypadku niesprzyjają-
cych warunków atmosferycznych akcja odbędzie 
się na sali widowiskowej WDK w Targanicach.

Wiejski Dom Kultury w Zagórniku
Telefon: 33 875 47 29

zagornik@kultura.andrychow.eu

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

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

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

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

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

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

na antenie 
Radia Andrychów!

Świetlica CKiW 
w Sułkowicach-Bolęcinie

Telefon: 33 870 13 64
bolecina@kultura.andrychow.eu

21.08 (poniedziałek) godz. 10.00 - De Tanejro
Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży 
w wieku 6 – 15 lat.

22.08, 23.08 (wtorek, środa) godz. 10.00
Wakacyjna Pracownia Artystyczna
Warsztaty plastyczno-techniczne dla dzieci: 
wykorzystanie różnorodnych technik i mate-
riałów do wykonania efektownych prac pla-
stycznych.

24.08 (czwartek) godz. 10.00 - Gra w kolory
Piesza wycieczka dla młodzieży w wieku 13 
– 16 lat: wyprawa na Paintball Poligon 86 
w Sułkowicach-Łęgu – udział w grze, ognisko. 
Uwaga: uczestnicy na własny koszt zaopatrują się 
w naboje.

25.08 (piątek) godz. 10.00
Wakacyjna Pracownia Artystyczna
Warsztaty plastyczno-techniczne dla dzieci: wy-
korzystanie różnorodnych technik i materiałów 
do wykonania efektownych prac plastycznych.

28.08 (poniedziałek) godz. 10.00
Wakacyjna wyprawa w nieznane
Blok zabaw i gier terenowych dla dzieci w wie-
ku 6 – 11 lat.

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

Miejski Dom Kultury w Andrychowie zaprasza dzieci w wieku 7 – 12 lat do udziału w wakacyjnych warsztatach – LATO WSZĘDZIE! 
Zajęcia odbywać się będą od 7 do 11 sierpnia – od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 – 15.00 i prowadzone będą przez instruktorów 
Miejskiego Domu Kultury. W trakcie zajęć proponujemy między innymi: wycieczki, projekcje filmów animowanych, warsztaty kulinarne, 
gry terenowe, letnie igrzyska sportowe, warsztaty plastyczne, codziennie 2 daniowy obiad.

Szczegółowe informacje: Miejski Dom Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7, tel.: 33 875 31 05, 512 442 918, 530 474 008.
Koszt udziału: 100 zł/os. Zapisy i opłaty przyjmowane są w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie do 31 lipca. Ilość miejsc ograniczona! Orga-
nizator: CKiW w Andrychowie

Letnia przerwa na remont
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Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 
projekt „Kierunek Andrychów – 250-lecie Andrychowa”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

P r o j e k t  w s P ó ł f i n a n s o w a n y  z  b u d ż e t u  w o j e w ó d z t w a  M a ł o P o l s k i e g o
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kierunek 250-lecie ANDRYCHOWA. zapraszamy! Świętujmy razem!

Najważniejszym punktem programu obchodów 250-lecia lokacji  
Andrychowa będzie KONCERT GALOWY 2 września. W koncercie zawarty 
zostanie przegląd polskiej muzyki rozrywkowej na przełomie 250 lat  
z udziałem gwiazd. Wystąpią: Stanisława Celińska, Kasia Kowalska, Monika 
Kuszyńska, Krzysztof Cugowski, Marek Piekarczyk, Stanisław Soyka,  
Stachursky oraz Rahim. Ponadto wystąpią Lwowska Orkiestra Symfoniczna 
oraz Chór Filharmonii Lwowskiej GLORIA pod batutą Volodymira Syvohipa. 
W programie również „Andrychów – dzieje tkane nutami” – historia 
i rozwój Andrychowa przedstawione za pomocą innowacyjnego pokazu 
łączącego światło, dźwięk i słowo. Autorem wizualizacji i scenografii 
jest Marek Grabowski, muzykę skomponował Maciej Muraszko a słowo  
odczyta Paweł Królikowski. Koncert poprowadzi Artur Orzech.

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

Prowadzenie: Artur Orzech

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

Dodatkowe atrakcje: punkty gastronomiczne  
Wstęp wolny

A 3 września... 
SCENA ANDRYCHOWSKA – koncert podczas którego 
wystąpią m.in. nasze lokalne kapele – Andrychowska 
Kapela Wujka Jaśka, zespoły – Ludowy Zespół 
Pieśni i Tańca Andrychów, Miejska Orkiestra Dęta 
ANDROPOL oraz goście. Gwiazdami wieczoru będą 
CZARNO-CZARNI oraz BIG CYC. 
Koncert poprowadzi Krzysztof Skiba.

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

Prowadzenie: Krzysztof Skiba

Program:
Godz. 12.00 |  Andrychowska Kapela Wujka Jaśka 

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

ANDRYCHÓW – występ z okazji 
20-lecia zespołu

Godz. 15.00 |  Zespół Regionalny ZIEMIA SUSKA 
z Suchej Beskidzkiej

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

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

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

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

JUŻ JEST! TELEDYSK PROMUJĄCY ANDRYCHÓW!
Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie przy współpracy z rocko- 
wym zespołem BIG CYC przygotowało teledysk promujący Andrychów. To 
szansa, aby pokazać nasze miasto szerszemu gronu odbiorców oraz jedna 
z form uczczenia jubileuszu 250-lecia lokacji Andrychowa, który przypada 
na 2017 rok. Premiera odbyła się 30 czerwca. Teledysk powstał do utworu 
„Jesteśmy najlepsi”. Zostały w nim przedstawione najbardziej charaktery-
styczne miejsca, m.in.: Park Miejski, Pałac Bobrowskich, Plac Mickiewicza, 
Urząd Miasta, Basen Kąpielowy, wieża ciśnień czy samolot. W filmie wyko-
rzystano również sceny z „lotu ptaka” prezentujące panoramę pięknego 
Andrychowa oraz nie mniej pięknych okolic, jak choćby tereny kompleksu 
wypoczynkowego i hotelu CZARNY GROŃ w Rzykach oraz malowniczo 
położonego Hotelu & SPA KOCIERZ w Targanicach. Jest się czym chwalić! 

„Beskid Mały, wspaniali ludzie, cudowna atmosfera, genialne 
widoki... i widoki oczywiście na rock’n’rolla i przyszłość!” 
– mówią muzycy zespołu.

Zobaczcie koniecznie! 
Teledysk dostępny: www.facebook.com/kulturaandrychow,  
kanał youtube Kultura Andrychów oraz na stronach  
www.kultura.andrychow.eu i www.250lat.andrychow.eu.

NOWINY_ rozkładówka.indd   2-3 17-06-30   11:21
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To jeden z nielicznych międzypokoleniowych zespołów artystycz-
nych pięknie wpisujących się w historię lokalnej społeczności. Ze-
spół liczy prawie 60 osób, w tym 8-osobowa kapela i 18-osobowa 
grupa dziecięca. W swoim bogatym repertuarze ma m.in. program 
„Na andrychowskim rynku”, suitę tańców krakowskich, pieśni 
ludowe i utwory biesiadne oraz pieśni kościelne, kolędy i pasto-
rałki. Nagrał dwie płyty z kolędami (2007 r. i 2012 r.) oraz płytę 
„Beskidzie, Beskidzie” z pieśniami ludowymi i płytę „Oj, weselcie 
się” z pieśniami ludowymi i biesiadnymi. Nagroda uzyskana przez 
zespół podczas tegorocznego XXIII Międzynarodowego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie (LZPiT 
ANDRYCHÓW zajął drugie miejsce w kategorii Zespoły Regional-
ne i Folklorystyczne), pozwoliła na rejestrację materiału na nową 
płytę z kolędami i pastorałkami. Nagrań dokonano w Klasztorze 
Ojców Franciszkanów w Kętach wykorzystując bardzo dobrą aku-
stykę tego obiektu. Płyta ukaże się pod koniec 2017 roku.
Zespół promuje gminę Andrychów poprzez udział w wielu impre-
zach kulturalnych zarówno w kraju, jak i za granicą. Uczestniczy 
w życiu społeczności gminy poprzez udział w imprezach cha-

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

Ludowy Zespół Pieśni i Tańca 
ANDRYCHÓW - 20 lat istnienia!
W 2017 roku zespół obchodzi jubileusz 20-lecia działalności. Obecnie działa przy Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. 
Przypomina i popularyzuje autentyczną muzykę, śpiew, tańce i zwyczaje regionu Krakowiaków Zachodnich. Twórcą choreografii do 
prezentowanych programów jest Urszula Wiśniowska. Kierownikiem muzycznym zespołu, od jego powstania do dzisiaj, jest Leon Majkut.
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To już 95 lat! Miejska Orkiestra 
Dęta ANDROPOL Andrychów
świętuje jubileusz!
W 1967 roku ówczesna Orkiestra AZPB w Andrychowie otrzymała dyplom 
za aktywny udział w aktywizacji i obchodach 200-lecia miasta Andrycho-
wa. Miło nam poinformować, iż Miejska Orkiestra Dęta „ANDROPOL” zagra 
również podczas obchodów jubileuszu 250-lecia lokacji miasta Andrychowa.  
3 września usłyszymy Orkiestrę podczas koncertu SCENA ANDRYCHOWSKA na sta-
dionie AKS Beskid.

Orkiestra Andropol 50 lat temu

Miejska Orkiestra Dęta 
ANDROPOL Andrychów
Od roku 2004 andrychowska orkiestra 
działa jako stowarzyszenie, którego ce-
lem statutowym jest wspieranie inicjatyw 
i wspólnych przedsięwzięć w zakresie upo-
wszechniania wiedzy i kultury muzycznej 
oraz nauki gry na instrumentach dętych 
poprzez organizowanie koncertów oraz 
współpracę z instytucjami kultury i jed-
nostkami oświatowymi.
Orkiestra występuje na wszystkich waż-
nych uroczystościach kościelnych, pań-
stwowych, wydarzeniach kulturalnych 
oraz sportowych, odbywających się na te-
renie Gminy Andrychów, jak również poza 
jej granicami. 
Poziom muzyczny orkiestry utrzymywany jest stale na wysokim poziomie czego dowodem są nagrody i wyróżnienia, których w ostatnich 
latach znacznie przybyło na koncie andrychowskiej orkiestry – I miejsce na Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Polance Wiel-
kiej w roku 2011 oraz 2012. Kilkukrotny udział w Finale Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Nowym Sączu  
z następującym rezultatem – miejsce III w latach 2010, 2015, 2016, miejsce II w latach 2011 i 2012 oraz miejsce I w 2014 roku. Ponadto 
orkiestra otrzymała specjalne zaproszenie na XXVII Przegląd Orkiestr Dętych na Orawie w 2016 r. oraz w 2014 r. na VII Tarnogórski 
Festiwal Orkiestr Dętych im. Józefa Szweda, na którym to festiwalu kapelmistrz andrychowskiej orkiestry Łukasz Zaborowski otrzymał 
nagrodę dla najlepszego dyrygenta festiwalu.

Skład orkiestry:
Dyrygent – kapelmistrz Łukasz Zaborowski.
Flety: Aleksandra Fujawa, Marysia Gawęda, Alina 
Graca, Paulina Tomiczek, Kaja Woźniak  
Klarnety: Robert Bylica, Tomasz Gawęda, 
Fryderyk Homel, Wojciech Kozioł, Konstancja 
Książek, Wojciech Stanek, Gabriela Strączek, 
Monika Walczak, Mateusz Woźniak.
Saksofony: Łukasz Borgosz, Kacper Bryzek, 
Dorota Ganzel, Ewa Kowalska, Kamil Pindel, 
Elżbieta Rodak, Piotr Tomiczek, Agnieszka 
Walczak, Dawid Walczak, Wojciech Zięba.
Trąbki: Patryk Babik, Stanisław Balon, Szymon 
Kaczmarek, Piotr Paluch, Łukasz Sordyl, Piotr 
Szczur, Bartłomiej Walczak, Rafał Walczak, Patryk 
Zięba.
Sakshorny: Dominik Borgosz, Piotr Chodziutko, 
Wojciech Gawęda, Stanisław Hutniczak, 
Przemysław Jordanek, Nikodem Książek.
Puzony: Damian Łysoń, Grzegorz Walczak, 
Zygmunt Walczak, Szymon Wnęczak.
Tuby: Dawid Babik, Józef Kobielus, Grzegorz 
Koprowski, Mariusz Płonka.
Gitara Basowa: Tomasz Walczak.
Perkusja: Wojciech Kosek, Władysław Spisak, 
Łukasz Walczak, Robert Wołoch, Piotr Zięba.
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Czapka na głowę i krem z filtrem to niezbędne ele-
menty letnich spacerów mamy z dzieckiem. Gdy 
temperatura powietrza wzrasta, warto mieć pod 
ręką również wodę, najlepiej taką, która przysto-
sowana jest do potrzeb małych dzieci. Jaki skład 
powinna mieć woda dla najmłodszych? I dlaczego 
w miejsce słodkich napojów powinno podawać się 
dzieciom wodę? Na pytania te odpowie dietetyk 
dziecięcy, mgr Iwona Gryszkin.

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

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

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

Artykuł sponsorowany
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Wywóz odpadów 
wielkogabarytowych 
UWAGA: Odpady w dniu wywozu należy wystawić naj-
później do godz. 9.00 !!!

Za odpady wielkogabarytowe uznaje się odpady komu-
nalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie 
mogą być umieszczone w typowych pojemnikach prze-
znaczonych do zbierania odpadów komunalnych
UWAGA: do odpadów wielkogabarytowych nie należą 
wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie 
jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, 
płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, 
grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodo-
we, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remonto-
we, odpady zielone, worki na śmieci lub kartony z odpa-
dami domowymi.
W przypadku konieczności pozbycia się mebli i innych 
odpadów wielkogabarytowych (w tym zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego) poza podanymi termi-
nami zbiórki istnieje możliwość bezpłatnego oddania 
w/w odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych przy ul. Biała Droga w Andrychowie.

Zespół powołał Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak zarządzeniem 
z dnia 27 czerwca. Jak czytamy w zarządzeniu burmistrza: „Do 
zadań Zespołu należy opracowanie założeń do nowych regulacji 
prawnych systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 
Andrychów oraz przetargów na realizację usługi odbioru i zago-
spodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców.”
Dalej zarządzenie podaje: „Pracami Zespołu kierują dwaj Prze-
wodniczący, do obowiązków których należeć  będzie zwoływanie 
i prowadzenie posiedzeń z częstotliwością wynikającą z bieżących 
potrzeb. Przewodniczenie obradom i ich zwoływanie przez Prze-
wodniczących  odbywać się będzie naprzemiennie z zastrzeże-
niem, że pierwsze posiedzenie zwoła i będzie prowadzić  Pan Tade-
usz Sarlej . Przewodniczący organizujący dane posiedzenie może 
zapraszać do udziału w posiedzeniach  osoby spoza jego składu, 
zajmujące się dziedziną, która należy do zadań Zespołu.”

 
Podajemy jego skład:  
Przewodniczący: Wiesław Mikołajek – radny RM w Andrychowie
                                  Tadeusz Sarlej – radny RM w Andrychowie

Członkowie:
Roman Babski  – Przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie,
Władysław Żydek – Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w An-
drychowie
Dorota Magiera – radna Rady Miejskiej w Andrychowie
Ewa Wątroba – radna Rady Miejskiej w Andrychowie
Marek Nowak – radny Rady Miejskiej w Andrychowie
Maria Radoń– radna Rady Miejskiej w Andrychowie
Mirosław Wasztyl – Z-ca Burmistrza Andrychowa
Ewa Rohde-Trojan – Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa  Urzędu Miejskiego w Andrychowie
Marta Zmiertka – pracownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rol-
nictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie.
Na fotografii, w środku – przewodniczący zespołu radny Wiesław 
Mikołajek.

mn

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

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

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

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

Uczestniczki projektu. Od lewej - Daria Rusin, Regina Pazdur i Maria Pytel-Skrzypiec.
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zanym z ekspertyzą konserwatorską m. in. 
dzięki wydaniu pomocy naukowych w postaci 
inwentarza i indeksów, dostępnych bezpłatnie 
w Izbie Regionalnej i na stronie internetowej 
TMA. Opracowany zasób archiwalny może 
być również z powodzeniem wykorzystywany 
w działaniach mających na celu edukację re-
gionalną, skierowanych do dzieci i młodzieży 
szkolnej, a także dorosłych odbiorców.
Dzięki wcześniejszym pracom wykonywanym 
w ramach stypendium Gminy Andrychów 
w dziedzinie upowszechniania kultury w 2016 
r. (stypendium przeznaczone jest dla osób pry-
watnych, a nie organizacji pozarządowych) już 
w zeszłym roku rozpoczęte zostały przygoto-
wania zarówno do tego jak i kolejnych etapów 
działań. Dużo czasu poświęcono na poznanie 
dostępnych systemów służących do archiwi-
zacji:  Zintegrowanego Systemu Informacji 
Archiwalnej  ZoSIA – opracowanego przez 
Narodowe Archiwum Cyfrowe oraz Otwartego 
Systemu Archiwizacyjnego OSA  -  opracowa-
nego przez Fundację Ośrodek Karta w Warsza-
wie (oba programy opierają się na międzynaro-
dowych standardach archiwalnych). 
W tym miejscu warto zaznaczyć, że archiwalia 
to jedynie część zasobu będącego własnością 
TMA, na który składają się również nie będą-nie będą-
ce archiwaliami eksponaty, stanowiące część 
materialnego dziedzictwa kraju i szerzej Eu-
ropy, które również wymagają możliwie jak 
najszybszego profesjonalnego opracowania 
i zabezpieczenia (w tym konserwacji). Środki 
na wykonanie związanych z tym koniecznych 
prac planuje się pozyskać m.in. od Marszałka 
Województwa Małopolskiego i Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Ponad tysiąc eksponatów znajdujących się 
w andrychowskiej Izbie Regionalnej niesie 
ze sobą bogatą historię, nierozłącznie zwią-
zaną z życiorysami konkretnych osób. Każdy 
z nich wymaga należytej uwagi, zabezpiecze-
nia i skrupulatnego opisu. Niejednokrotnie 
związane jest to z równie fascynującymi, co 
pracochłonnymi badaniami terenowymi, kwe-
rendami w archiwach państwowych, biblio-
tekach czy muzeach etnograficznych. TMA 
poszukuje osób, które chciałyby zasilić zespół 
w przyszłych działaniach, szczególnie absol-
wentów i absolwentek, studentów i studentek 
takich kierunków jak:  historia, etnologia (et-
nografia, antropologia społeczna, antropolo-
gia kulturowa), socjologia, kulturoznawstwo  
(i pokrewne). Wszystkie osoby zainteresowa-
ne współpracą proszone są o kontakt mailowy  
tma.andrychow@gmail.com. 

Regina Pazdur, Daria Rusin

Miniony rok w UTW podsumowała prezeska stowarzyszenia Danuta Bańska, która 
także przywitała przybyłych gości, a byli wśród nich: przewodniczący Rady Miejskiej 
w Andrychowie Roman Babski, prof. Czesław Ślusarczyk, prorektor ds. studenckich 
i kształcenia Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (uczelnia spra-
wuje patronat naukowy nad działaniami UTW) i burmistrz Tomasz Żak. Ten ostatni 
w swoim wystąpieniu przybliżył plany gminy dotyczące Pałacu Bobrowskich, w któ-
rym uroczystość się odbywała. Głównym punktem zakończenia roku w UTW był 
wykład dr hab. Joanny Hańderek z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Pani profesor mówiła o tożsamości kulturowej jako dialektyce między tym, co indy-
widualne a społeczne (zbiorowe). Jako pierwsze źródło tożsamości kulturowej wska-
zała imię człowieka. - Wystarczy spojrzeć w historię na momenty, kiedy człowiekowi 
próbowano odebrać imię. Mam na myśli okres kolonialny, a później czasy funkcjono-
wania nazistowskich obozów koncentracyjnych, w których człowiek był pozbawiany 
tożsamości – stawał się numerem w indeksie – mówiła.
Ważnym elementem tożsamości kulturowej człowieka jest jego język ojczysty. To on, 
jego gramatyka, kształtuje naszą świadomość, relacje z drugim człowiekiem.  W wy-
kładzie pani profesor poruszyła też kwestie wpływu tożsamości kulturowej na etykę 
człowieka.

(luk)

Zakończenie roku w UTW
 Rok Akademicki 2016/2017 w Uniwersytecie Trzeciego Wieku zakończony. Uroczy-
ste zamknięcie semestru odbyło się 8 czerwca w Pałacu Bobrowskich.
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10 września 1920 r. w Krakowie przy 
ul. Poselskiej, u notariusza Tadeusza 
Starzewskiego, pojawiły się trzy osoby. 
Byli to Henryk Forster, przemysłowiec 
z Krakowa, który działał w imieniu fir-
my Francois Leibenfrost et Cie z Berna 1, 
Mikołaj Podlewski, również krakowski 
przemysłowiec oraz Stefan hr. Bobrow-
ski, właściciel dóbr w Andrychowie. Sta-
wili się u rzeczonego notariusza w celu 
zawarcia tzw. kontraktu spółki pomię-
dzy Bobrowskim, Podlewskim i szwaj-
carską firmą, reprezentowaną przez 
Forstera. Spółka otrzymała nazwę „Ja-
wornica”. Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością została zarejestrowana 
w Sądzie Okręgowym w Wadowicach 10 

października 1920 r. Przedmiot przed-
siębiorstwa został określony jako pro-
wadzenie hurtowni towarów mieszanych 
i wyrób win musujących. Kapitał spółki 
w chwili jej założenia wyniósł 665.000 
Mp. Z tej sumy największa część pocho-
dziła od szwajcarskiej firmy – 525.000 
Marek Polskich. Natomiast Stefan Bo-
browski i Mikołaj Podlewski wpłacili 
do wspólnej kasy po 70.000 Mp. Za-
rządzaniem spółki zajmowało się tzw. 
Zawiadowstwo (w późniejszym czasie 
określane jako Zarząd) oraz Walne 
Zgromadzenie. Zawiadowstwo składa-
ło się z dwóch osób – zawiadowcy i jego 
zastępcy. Pierwszym został mianowany 
Henryk Forster, jego zastępcą – Stefan 

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

Z historii firmy „Jawornica” w Andrychowie

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

Przed siedzibą „Jawornicy”. Stoją od prawej: ks. K. Tatara, Robert Schlumberger, Władysław hr. Bobrowski, piąty: bp A. Sapieha,  
dr Robert Schlumberger, Stefan hr. Bobrowski.
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przez szwajcarską firmę (w kwocie 50.000 
Mp na każdego nowego udziałowca). Sąd 
jednak odmówił wnioskom, ponieważ 
taka operacja mogła odbyć się tylko po-
przez sporządzenie aktu notarialnego, 
przy zgodzie większości udziałowców.
Do zmian we władzach „Jawornicy” 
doszło dopiero w 1925 r., kiedy to spo-
rządzono – zgodnie z przepisami – akt 
notarialny zmieniający kontrakt spół-
ki. Wtedy to do spółki wszedł niejaki 
Robert Schlumberger – właściciel fir-
my Francois Leibenfrost et Cie w Bernie, 
który w chwili podpisywania kontraktu 
mieszkał w Andrychowie u Bobrow-
skich. Zmieniony został wtedy również 
skład zawiadowstwa. Zawiadowcą – 
obok Henryka Forstera – został nowy 
wspólnik Robert Schlumberger. Hra-
bia Bobrowski pozostał na stanowisku 
zastępcy. Stan ten trwał niecały rok. 
W końcu 1925 r. Henryk Forster zrezy-
gnował z funkcji zawiadowcy. Na wal-
nym zgromadzeniu, odbytym w marcu 
1926 r., przyjęto jego rezygnację i udzie-
lono mu absolutorium. Następnie zde-
cydowano się powrócić do dwuosobo-
wego składu zawiadowstwa – Robert 
Schlumberger pozostał zawiadowcą, 
a Stefan Bobrowski jego zastępcą. 
W 1927 r. w „Jawornicy” pojawił się dr 
Robert Schlumberger, który był synem 
zawiadowcy Roberta Schlumbergera. 
Mieszkał w Andrychowie przy ul. Ko-
ściuszki 148 (dziś Krakowska 65 i 67). 
Robert Schlumberger młodszy został 
mianowany prokurzystą (czyli pełno-
mocnikiem). 
Kolejne istotne zmiany nastąpiły w 1928 
r. Wtedy to zmienili się udziałowcy spółki, 
poza Stefanem Bobrowskim. W miejsce 
firmy Francois Leibenfrost et Cie w Bernie 
została wpisana firma Franz Leibenfrost & 
Comp. w Wiedniu.  Wynikało to ze zwy-
kłej zmiany siedziby firmy. Drugą zmianą 
było ustąpienie Mikołaja Podlewskiego ze 
spółki. W jego miejsce wszedł Jan Karol 
Schlumberger, wówczas zamieszkujący 
francuską miejscowość Epinay-sur-Seine, 
gdzie zajmował się handlem.
W tym też roku zmieniono profil przed-
siębiorstwa. W rejestrze handlowym 
odnotowano, że przedmiotem przedsię-
biorstwa jest prowadzenie rozlewni win 
gronowych i wyrób win musujących dla 
obcych firm za wynagrodzeniem. 

W 1925 r. doszło do przewalutowania 
kapitału spółki. Na nadzwyczajnym Wal-
nym Zgromadzeniu kapitał ten ustalono 
na poziomie 14.778 zł, z czego udział 
szwajcarskiej firmy wyniósł 11.675 zł, 
natomiast udziały Bobrowskiego i Pod-
lewskiego po 1.551,50 zł. Waloryzacja 
odbyła się po kursie ustawowym – 45 Ma-
rek równało się jednej złotówce. W tym 
samym roku cały zysk, wynoszący po-
zornie ogromną sumę 4.993.498.412,86 
Marek Polskich, zdecydowano się prze-
nieść na fundusz rezerwowy. 
Wobec śmierci Stefana Bobrowskiego 
w 1932 r. zwołano nadzwyczajne wal-
ne zebranie, na którym wspomniano 
pamięć zmarłego hrabiego oraz w kil-
ku słowach  wyrażono wdzięczność za 
jego pracę na rzecz „Jawornicy”. Zawia-
dowcą pozostał Robert Schlumberger. 
Jednocześnie zdecydowano się udzielić 
prokury dwóm pracownikom „Jawor-
nicy”, którzy mieszkali w Andrychowie 
przy ul. Kościuszki 148: Julii Palecznej 
(która pracowała jako urzędniczka) oraz 
Rudolfowi Bandlowi (wcześniej pracują-
cemu jako piwniczny). W 1932 r. proku-
rę rozszerzono na jeszcze jedną osobę 
– Rodryga Romera z Inwałdu. 
W związku z ogólnoświatowym kryzy-
sem gospodarczym „Jawornica” miała 
problemy ze spłatą zobowiązań podat-
kowych wobec Skarbu Państwa. Pro-
blemy były na tyle poważne, że w 1932 
r. Sąd Grodzki w Andrychowie wydał 
postanowienie o przymusowej egzeku-
cji długu, który obliczony został razem 
z odsetkami na prawie 58.000 zł. Sąd 
powołał również przymusowego za-
rządcę majątku firmy w osobie Stanisła-
wa Krawczyka. 
O kondycji firmy wiele mówi sprawoz-
danie z działalności za 1933 i 1934 
r. Mowa w nim wręcz o stagnacji na 
polskim rynku, jeżeli chodzi o zakres 
działalności przedsiębiorstwa. Ponie-
waż „Jawornica” nie tyle zajmowała się 
produkcją win, ale sprowadzaniem go-
towych wyrobów, rozlewaniem ich do 
butelek oraz dalszą sprzedażą, pewne 
czynniki działały na jej sytuację eko-
nomiczną w podwójny sposób. Firma 
nie tylko była uzależniona od wielkości 
sprzedaży, ale również od dostawców, 
którzy zaopatrywali ją w gotowe wina. 
A w latach trzydziestych klienci zarów-

no z jednej, jak i z drugiej strony nie 
dopisywali. Duże znaczenie miało tu-
taj zniesienie prohibicji w USA, przez 
co wiele firm skierowało swój towar na 
tamtejszy rynek, ograniczając tym sa-
mym eksport win do polskich rozlewni. 
Sprzedaż win, które „Jawornica” miała 
na stanie była trudna ze względu na spa-
dek cen win w kraju. Wysokość prowizji 
za pielęgnację wina i jego rozlewanie 
była uzależniona od sprzedaży, a wobec 
jej spadku, pojawiły się duże straty. Wy-
pracowanie zysków utrudniały również 
zmiany na rynku win. Pojawiły się firmy 
na wielką skalę produkujące wina gazo-
wane, na które nałożony był dwa razy 
mniejszy podatek niż na wina musujące, 
sprzedawane przez „Jawornicę”. Zarząd 
firmy starał się przebranżowić na roz-
lewnie win gazowanych, jednak nie po-
siadano na to odpowiednich środków, 
nie udało się również nakłonić klientów 
(dostawców) na zakup odpowiednich 
maszyn dla „Jawornicy”. Największymi 
wierzycielami andrychowskiej rozlewni 
były wiedeńskie firmy August Schneider 
A.G. oraz Franz Liebenfrost & Comp. Fir-
my te – po żmudnych pertraktacjach 
– zgodziły się umorzyć część długów 
„Jawornicy”. Próbowano ratować sytu-
ację zdobywaniem nowych rynków, co 
przyniosło efekty w postaci sprzedaży 
win do Wolnego Miasta Gdańska, jed-
nak współpraca ta nie przyniosła długo-
trwałych korzyści. Mimo prób nie udało 
się również nawiązać kontaktów rynko-
wych w Wielkiej Brytanii. Starano się 
ograniczyć wydatki poprzez likwidację 
rozlewni win musujących. Oszczędności 
miały przynieść również ograniczenia 
zatrudnienia, obniżka czynszu za na-
jem pomieszczeń, oszczędności w opła-
tach za elektryczność. Nie przyniosły 
one jednak odpowiednich rezultatów. 
W grudniu 1936 r. Walne Zgromadzenie 
postawiło „Jawornicę” w stan likwidacji. 

Michał Jarnot, Jadwiga Janus

Tekst został napisany w oparciu o ma-
teriał znajdujący się w Archiwum Pań-
stwowym w Katowicach Oddział w Biel-
sku-Białej, w zespole nr 13/704 Sąd 
Okręgowy w Wadowicach. 
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Kościół św. Macieja i teren bezpośrednio go otaczający stanowiły 
pierwsze andrychowskie miejsce chowania zmarłych. Wynikało to 
z pochodzącej jeszcze z czasów średniowiecznych teorii, zgodnie 
z którą cmentarz powinien być zakładany wokół kościoła, tak by 
zmarli mogli dostąpić wpływu świętości, jaką zapewniała bliska 
obecność Domu Bożego. Obowiązywała zasada, im bliżej ołtarza, 
tym lepiej, stąd też najbardziej pożądanym miejscem wiecznego 
odpoczynku były groby wokół absydy, przy murach kościelnych, 
a także przy wejściu do świątyni. Oczywiście jeszcze lepszym miej-
scem na pochówek było wnętrze kościoła, to jednak zarezerwowa-
ne było wyłącznie dla znamienitych osobistości.

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

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

Kościół św. Macieja 
w Andrychowie jako nekropolia

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

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

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

Tablica Salomei z Czernych 
Ankwiczowej, fot. A. Fryś
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W krypcie tej spoczywają członkowie konfraterni (bractwa).
Kościół św. Macieja stał się również miejscem wiecznego odpo-
czynku dla kolejnych właścicieli Andrychowa i kolatorów miej-
scowej świątyni. Najstarsze tablice poświęcone andrychowskim 
dziedzicom (wszystkie znajdują się w nawie bocznej południowej), 
upamiętniają przedstawicieli rodziny Ankwiczów: Salomeę ze 
Szwarcenbergów-Czernych, żonę Stanisława Ankwicza i stolniko-
wą krakowską (zm. 1756 r.) oraz jej najstarszego syna, Tadeusza 
hr. Ankwicza (zm. 1785 r.). W obu przypadkach są to jedynie ta-
blice pamiątkowe, które nie wskazują miejsca pochówku. Salomea 
Ankwiczowa spoczywa bowiem w kościele św. Jana Chrzciciela 
w Chełmie k. Bochni4, Tadeusz Ankwicz natomiast pochowany zo-
stał w kościele pw. Wszystkich Świętych w Wieprzu. 
Obok tablic poświęconych członkom rodziny Ankwiczów, znajdują 
się epitafia kolejnych właścicieli Andrychowa – Bobrowskich. Spo-
śród członków rodziny upamiętnionych tablicami należy wymienić 
Konstantego hr. Bobrowskiego (zm. 1828 r.) i jego żonę Barbarę 
z Siemońskich (zm. 1829 r.), którzy w 1807 r. odkupili majątek an-
drychowski od Fryderyka Ankwicza; ich synów – Karola Wincente-
go (zm. 1876 r.)5 oraz Romana (zm. 1836 r.), a także żonę ostatnie-
go z nich, Teresę hr. Bobrowską z domu von Rottman (zm. 1888 r.). 
W kościele znajduje się także epitafium Karola hr. Bobrowskiego 
(zm. 1886 r.), który otrzymał w 1875 r. tytuł honorowego obywa-
tela miasta Andrychowa, a także jego żony, Felicji z książąt Poniń-
skich (zm. 1903 r.) – „MIŁOSIERNEJ CHRZEŚCIJANKI MĘŻNEJ 
POLKI I NAJLEPSZEJ MATKI”. Tablica ozdobiona jest herbami 
rodzin, z których wywodzili się małżonkowie – Jastrzębcem Bo-
browskich i Łodzią Ponińskich. Choć w kościele znajduje się tablica 

poświęcona hrabinie Felicji, nie została ona jednak pochowana we-
wnątrz świątyni. Spoczywa wraz z synem Stefanem (zm. 1932 r.), 
burmistrzem Andrychowa, a także jego żoną, Różą z Męcińskich 
(zm. 1952 r.), w grobowcu znajdującym się na terenie dawnego 
przykościelnego cmentarza (obecnie zajmowanego w większej czę-
ści przez parking przy kościele).

Wśród andrychowian posiadających w kościele św. Macieja swoje 
epitafia możemy również wskazać nieliczną, trzecią grupę, którą 
stanowili mieszczanie – na tyle zamożni lub posiadający dość po-
ważne koneksje, by móc postarać się o takie wyróżnienie. W nawie 

bocznej północnej znajdzie-
my zatem tablicę poświęconą 
zmarłemu w 1902 r. w Andrychowie aptekarzowi Maryanowi An-
drzejowi Daczyńskiemu6, którą ufundowała jego żona, a także epi-
tafia ku pamięci 2 przedstawicielek rodziny Beil7 – Joanny z Ber-
gów Beilowej (zm. 1872 r.) i Elżbiety z Frysiów Beilowej (zm. 1887 
r.). Joanna Beilowa była wraz z synem Józefem (1821-1911) od 
1834 r. rezydentką w pałacu Bobrowskich. Józef następnie został 
dyrektorem dóbr hr. Bobrowskiego i ożenił się z andrychowian-
ką, Elżbietą z Frysiów. W południowej nawie kościoła jest także 
umieszczona tablica epitafijna matki Elżbiety – Reginy z Jończych 
Frysiowej (zm. 1831 r.; na tablicy pisownia „Fryziowej”).
Choć prawo kościelne nie było przychylne pochówkom wewnątrz ko-
ścioła i w ciągu kolejnych stuleci usiłowano je ograniczać, istniała jed-
nak zawsze pewna grupa, wobec której stosowano wyjątek od przyję-
tej reguły. Należeli do niej wyżsi duchowni (bądź zasłużeni), kolatorzy 
lub dobrodzieje-fundatorzy obiektów sakralnych, którzy w ten sposób 
pragnęli nie tylko podkreślić swoją rangę, ale także zapewnić sobie 
miejsce wiecznego odpoczynku bezpośrednio w strefie sacrum. Dziś 
spoglądamy na znajdujące się w andrychowskim kościele pomniki jak 
na zapis minionych czasów, pamiętajmy jednak o ludziach, którym zo-
stały poświęcone, a którzy tworzyli lokalną historię i zgodnie z prośbą 
wyrytą w kamieniu poświęćmy im choć krótką myśl.

Daria Rusin, Andrzej Fryś

(Endnotes)
1 Budowa murowanego kościoła rozpoczęła się w 1646 r., konsekrowany został natomiast w 1721 r.
2 Nazwa „Bylicówka” pochodzi prawdopodobnie od nazwy Niwa Bylicowska, którą, jak pisze M. Kulczykowski w „Dwóch wiekach Andrychowa” 
określano grunty leżące na wschód od traktu żywieckiego, tzn. od Rynku i ul. Beskidzkiej.
3 Poprzednio, aż do 1819 r.,  kościół w Andrychowie był filialną świątynią parafii w Wieprzu.
4 Identyczną tablicę poświęconą Salomei Ankwiczowej można znaleźć w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Inwałdzie, a kolej-
ną, znacznie bardziej okazałą, w kościele OO. Reformatów w Krakowie.
5 Karol Wincenty Bobrowski zmarł w swoim majątku w Pustkowie na Podkarpaciu.
6 Dotychczas panowało przekonanie, że pierwszym andrychowskim aptekarzem był Marian Ryłko (1866-1964), właściciel Apteki pod Opatrz-
nością. Pogląd ten musi zostać zweryfikowany.
7 Obszerne informacje o rodzinie Beilów można znaleźć w artykułach Marii Biel, zmieszczonych w „Nowinach Andrychowskich” w numerach 
7-8, 9 i 10 z 2002 r., a także w artykule: A. Fryś, T. Putek  „Krnąbrni poddani” , „Gronie”, nr XVI/2016.

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

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

Tablica Elżbiety z Frysiów 
Beilowej, fot. Daria Rusin

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

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

Andrzej Fryś

Czy turystyka może być lokomotywą 
rozwoju naszej Gminy?

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

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

Dr Magdalena Banaszkiewicz 
foto: S. Mastek
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Bony i usługi doradztwa zawodowego (Bilans Kariery) są 
przeznaczone dla osób pracujących (zatrudnionych na umo-
wę o pracę, na podstawie wyboru, mianowania, powołania 
lub spółdzielczej umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu 
pracy, a także na umowę zlecenie lub umowę o dzieło; prowa-
dzących wyłącznie jednoosobową działalność gospodarczą 
i nie zatrudniają pracowników; rolników, którzy nie są oso-
bami bezrobotnymi, opłacają składki w KRUS i poświęcają 
czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie 
zrealizowały żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodu-
kowały), niezależnie od miejsca wykonywania pracy, które:
ukończyły 25 lat, a jeszcze nie mają 50 lat -  posiadają wy-
kształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub 
technikum (łącznie ze zdaną maturą);
- ukończyły 50. rok życia – niezależnie od wykształcenia;
- są w jakiś sposób związane z Małopolską - mieszkają, uczą 
się lub pracują w województwie małopolskim.

Jak skorzystać ze szkoleń?
Pierwszym krokiem do otrzymania bonów szkoleniowych 
jest usługa Bilansu Kariery. Jest to indywidualne spotkanie 
(lub cykl spotkań) z doradcą zawodowym, podczas którego 
nie tylko podsumowuje się dotychczas nabyte umiejętności, 
edukację i doświadczenia zawodowe, ale także określa się 
plan dalszego rozwoju, w tym m.in. rodzaje i tematykę po-
trzebnych szkoleń.
Na Bilans Kariery będzie można umówić się w Andrychowie. 
Dyżurujemy w dniach 18 i 25 lipca 2017 r. w godzinach od 
10.00 do 15.00 w Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Andry-
chowie (Andrychów, ul. Starowiejska 22b, sala nr 1) oraz 
w godzinach od 15.15 do 17.00 w Bibliotece Głównej w An-
drychowie ul. Krakowska 74.
Aby umówić się na spotkanie z doradcą zawodowym prosimy 
o kontakt Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawo-
dowej w Krakowie tel.: 12 424 07 38, e-mail: centrum.kra-
kow@wup-krakow.pl

Z jakich szkoleń można skorzystać?
Szkolenia realizowane są na terenie całej Małopolski 
(w tym także w Andrychowie) przez firmy szkoleniowe, które 
w pierwszej kolejności oferują szkolenia: 
- językowe w połączeniu z egzaminem;
- informatyczne, w tym dotyczące: obsługi np. komputerów, 
smartfonów, laptopów i innych urządzeń; umiejętności ko-
rzystania z internetu; korzystania z narzędzi cyfrowych 
i aplikacji; obsługi programów biurowych, min.  pakietu MS 
Office; obsługi specjalistycznych programów;
- kurs prawa jazdy kat. A i B;
- zarządzanie projektami.

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

Pełna tematyka możliwych do realizacji szkoleń dostępna jest w Bazie 
Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz w biurze 
projektu „Kierunek Kariera”.
Wiele firm szkoleniowych zadeklarowało możliwość organizacji szkoleń 
także w małych miejscowościach, pod warunkiem, że na terenie danej 
miejscowości istnieje możliwość wynajęcia sali na zajęcia oraz, że na dane 
szkolenie zbierze się grupa (w zależności od szkolenia, grupa licząca od 8 
do 15 osób). 
Projekt ten jest przedsięwzięciem wyróżniającym nasz region na tle in-
nych poprzez swój zasięg. Będzie realizowany do połowy 2023 roku, obej-
mie wsparciem w postaci bonów na szkolenia ponad 25 tys. pracujących 
Małopolan. Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na ten cel 
prawie 90 mln zł.
Więcej informacji o projekcie „Kierunek Kariera” realizowanym przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie udziela biuro projektu „Kierunek 
Kariera”: tel.: 12 619 84 55, e-mail: kariera@wup-krakow.pl.



38 NOWINY Nowiny Andrychowskie

www.nowiny.andrychow.eu

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

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

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

OPRACOWAŁ „IMIR”

Rozwiąż krzyżówkę! 
Masz szansę 

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

Konkurs organizowany przez Hotel & SPA Kocierz. 

PYTANIE: Jakie potrawy wiodą prym na tarasie widoko-
wym znajdującym się w Hotel&SPA Kocierz? 

Rozwiązania prosimy przesyłać na adres redakcji do dnia 
21 lipca 2017 r. Wśród osób, które nadeślą prawidłowe 
odpowiedzi, wylosujemy nagrodę: zaproszenie na kolację na 
Kocierz. Za rozwiązanie konkursu z poprzedniego numeru, 
nagrodę otrzymuje Paweł Nowak z Targanic. Zwycięzcę pro-
simy o kontakt z redakcją (33 875 23 13). Gratulujemy!
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Serdeczne podziękowania za ofiary złożone na Mszę Świątą, za wieńce, kwiaty, za liczny 
udział w pogrzebie

Ś.P. Włodzimierza Matejki

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

Podziękowania składa żona oraz szwagierka Maria

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

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

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

A.F.

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy tak 
licznie uczestniczyli w ostatniej drodze

naszej Kochanej Mamy, Babci i Prababci

IRENY GOCEK

Składają córka z mężem, wnuk i prawnuki

Irena Gocek
1923-2017

Kupony można odebrać w redakcji Nowin Andrychowskich, 
Andrychów, ul. Krakowska 74.
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Ponad 400 zawodników zostało podzielonych na 6 grup wiekowych 
odpowiednio w kategoriach dziewcząt i chłopców: 2007 i młodsi, 
2006, 2005, 2004, 2003, 2002 i starsi oraz dodatkową klasyfikację 
w kategorii OPEN dla dystansów 50-cio metrowych. Sportowcy 
startowali w następujących konkurencjach: 50 metrów w stylu do-
wolnym, 50 klasycznym, 50 motylkowym, 50 grzbietowym, czy też 
200 zmiennym i dowolnym oraz sztafeta 4×100 zmiennym. Orga-
nizatorem był Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” Kozy. O godz. 
9.30 Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak rozpoczął zawody. Każda 
z konkurencji kończyła się uroczystą dekoracją. Zawody zakończy-
ły się ok. godz. 19.30. Wszystkie wyniki można znaleźć na stronie: 
http://megatiming.pl, w zakładce: zawody okręgowe.                      (kp)

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

Pierwszą rundę rozegrano w losowaniu do pięciu wygranych ge-
mów. Piątka, która awansowała do rundy drugiej, grała w systemie 
„każdy z każdym” i na tej podstawie wyłoniono finalistów, a także 
tych tenisistów, którzy mierzyli się w meczu o trzecie miejsce.
W meczu o trzecie miejsce Łukasz Gieruszczak pokonał Klaudiu-
sza Curzydło 6:2, a w finale Sebastian Łukasik okazał się lepszy  od 
Wiesława Żydka (6:3).
Turniej zorganizowali animatorzy Orlika Tadeusz Świderski 
i Grzegorz Gacek. Dyplomy i puchary rozdawał patron turnieju, 
przewodniczący RM w Andrychowie Roman Babski.                    red.

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

Na ogólnopolskim finale rozegranym w Ostródzie nasza drużyna 
rozpoczęła od porażki z zespołem z Augustowa. Później siatkarze 
z  LO Andrychów pokonali rywali z Nasielska i Olsztyna, a z lice-
alistami z Warszawy ulegli w trzech setach. Następnie przyszły 
porażki z ekipami z Kędzierzyna Koźla i Kalisza, ale andrychowia-
nie zgromadzili dość punktów, by powalczyć o awans do pierwszej 
szóstki. Podopieczni Pawła Kopaczewskiego i Romana Rupika wy-
grali z zespołem z Olsztyna i zapewnili sobie co najmniej szóstą lo-
katę. Z kolei w meczu o piąte miejsce, LO Andrychów uległo druży-
nie Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Kalisza. - To jednak ogromny 
sukces młodej kadry, której skład w połowie stanowią uczniowie klas 
pierwszych! - czytamy na stronie internetowej LO. Drużyna LO An-
drychów walczyła w składzie: Jakub Bochenek, Kacper Pstrowski, 
Filip Kopaczewski, Tymoteusz Ściga, Dawid Sokołowski, Adrian 
Miarka, Bartek Smolec, Dawid Wykręt, Maciek Kułaga, Aleksander 
Rupik, Bartek Rusinek, Jakub Gużyński, Michał Małysiak. Trene-
rami zespołu są Paweł Kopaczewski i Roman Rupik. 

 (gs) 

Sukces siatkarzy z LO
Na szóstym miejscu zakończyli zmagania siatkarze z andrychow-
skiego Liceum Ogólnokształcącego w ogólnopolskim finale licealia-
dy. Wcześniej wygrali turnieje na szczeblu powiatu i województwa.
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Rywalizowali na basenie
 Już po raz piąty na andrychowskim basenie zorganizowano zawody o Puchar Burmistrza w pływaniu. Na starcie zja-
wiło się 170 uczniów z naszej okolicy.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

red,
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Ten sezon wyjątkowy był także dlatego, że liczba drużyn została po-
szerzona do szesnastu, a więc zespoły musiały się zmierzyć z nieco 
większym obciążeniem – każda z ekip rozegrała po trzydzieści spo-
tkań. Najsłabiej poradził sobie Halniak Targanice, który mimo za-
żartej walki nie uchronił się przed spadkiem. Targaniczanie wiosną 
punktowali nieco częściej niż w pierwszej rundzie, ale i tak do utrzy-
mania sporo zabrakło. Choć zwycięstwo 7:2 nad Gromem Grzechy-
nia czy remis z Babią Górą Sucha Beskidzka mogły wlewać nadzieję 
w serca fanów Halniaka, to później targaniczanie zanotowali już tyl-
ko jedną wygraną – 2:1 z Żurawiem Krzeszów. To za mało by myśleć 
o miejscu w środku stawki i ostatecznie zespół Halniaka zakończył 
sezon na czternastym miejscu ze stratą ośmiu oczek do bezpiecznej 
strefy. Długo o utrzymanie walczyła również Burza Roczyny, która 
ostatecznie uplasowała się na samym skraju środkowej strefy tabeli, 
bo na jedenastej lokacie. Na półmetku sezonu nastroje w Roczynach 
nie były najlepsze, bo zespół po serii porażek notowany był w ogonie 
tabeli. Wiosną Burza sprawiła swoim kibicom sporo radości. Dość 
zaznaczyć, że w ostatnich siedmiu spotkaniach roczynianie przegrali 
tylko raz, ze Skawą Wadowice i zremisowali z Halniakiem Targanice. 
Poza tym Burza wygrywała z Żurawiem Krzeszów, Relaksem Wyso-
ka, Babią Górą Sucha Beskidzka, Narożem Juszczyn czy Gromem 
Grzechynia. Ostatecznie Burza zebrała tyle samo punktów, co Ska-
wa Wadowice. Tuż nad tymi ekipami uplasował się Huragan Inwałd. 
Drużyna będąca beniaminkiem A-klasowych rozgrywek bardzo do-
brze weszła w sezon, przegrywając jesienią tylko trzy mecze. W dru-
giej części sezonu zespół z Inwałdu obniżył jednak loty i punktował 
już znacznie rzadziej. Huragan zaliczył nawet serię pięciu porażek 
z rzędu, aczkolwiek na koniec sezonu efektownie rozgromił Grom 
Grzechynia 10:3. Na postawę zespołu na pewno miała też wpływ re-
zygnacja trenera Jakuba Adamusa, który od nowego sezonu będzie 
prowadził czwartoligowców Beskidu Andrychów (więcej piszemy 
o tym obok). Inwałdczanie zebrali 41 punktów i taką samą zdoby-
czą może się pochwalić ósmy w tabeli Leskowiec Rzyki. Ich występy 
w tym sezonie były bardzo zbliżone do Huraganu – po świetnej je-
sieni, przyszła znacznie gorsza wiosna, w której grali w kratkę. Na 
finiszu ulegli 1:6 Skawie Wadowice. 

Najwyżej sklasyfikowaną ekipą naszej gminy w klasie A po raz ko-
lejny jest Znicz Sułkowice Bolęcina. Podopieczni Macieja Marka 
zakończyli sezon na miejscu czwartym (przed rokiem zajęli trzecią 
lokatę), gromadząc 53 punkty. Wiosną przegrali tylko z wyżej no-
towanymi zespołami – Narożem Juszczyn, Jałowcem Stryszawa, 
Relaksem Wysoka i sąsiadującym w tabeli Sokołem Przytkowice. 
Z pozostałymi ekipami Znicz potrafił udowodnić swoją wyższość 
i obronił należne miejsce w czołówce A-klasowej stawki. Wyjąt-
kowo zacięta była w tym sezonie walka na szczycie. Po wyrówna-
nym boju Naroże Juszczyn i Jałowiec Stryszawa zgromadziły tyle 
samo punktów – po 74. Bilans bezpośrednich spotkań okazał się 
korzystniejszy dla Naroża i to zespół z Juszczyna został mistrzem 
klasy A. 
Z kolei w klasie C drużyna z Zagórnika wygrała w tym sezonie sześć 
spotkań, dwa zremisowała i sześć przegrała. Ten równy bilans dał 
Groniom piąte miejsce w stawce. Mistrzem została Skawa Witano-
wice, która wyprzedziła Sokoła Chrząstowice aż o dwanaście punk-
tów. Kolejny sezon zmagań w lokalnych rozgrywkach piłkarskich 
wystartuje już niedługo – zespoły wrócą na boiska w sierpniu.   (gs)

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

Finały wojewódzkie Małopolskiej Gimnazjady Młodzieży w plażówce dziew-
cząt obyły się w połowie czerwca w Chrzanowie. Reprezentantki andrychow-
skiego gimnazjum po emocjonującym turnieju wywalczyły złoto. W zawo-
dach walczyło dziewięć zespołów, a w decydujących starciach do wyłonienia 
zwyciężczyń potrzebne były tie-breaki. Opiekunem Magdaleny Drąg i Klaudii 
Bodzek jest Lucyna Byrska-Żugaj. Fot. ze zbiorów Gim 1                                 (gs)

Mistrzynie województwa z Jedynki
Mocnym akcentem zakończyły rok szkolny uczennice Gimnazjum nr 1 
w Andrychowie. Magdalena Drąg i Klaudia Bodzek wywalczyły mistrzostwo 
Małopolski w plażowej odmianie siatkówki.
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Drużynie Beskidu wiodło się w kratkę i do 
samego końca podopieczni trenera Krzysz-
tofa Wądrzyka nie byli pewni utrzymania. 
W ostatniej serii spotkań andrychowianie 
musieli wygrać w Krakowie z Orłem Piaski 
Wielkie, by nie musieć oglądać się na wyniki 
innych drużyn. O ostatnie bezpieczne miej-
sce wciąż walczyły Beskid, Pcimianka i TS 
Węgrzce. Andrychowski zespół zwyciężył 
z Orłem 3:1 po dwóch trafieniach Patryka 
Koima i jednym golu Grzegorza Kmiecika, 
stawiając pieczęć na utrzymaniu w IV lidze. 
Tym samym trener Krzysztof Wądrzyk 
wypełnił swoją misję i oficjalnie pożegnał 
się z zespołem. Klub błyskawicznie ogłosił 
nazwisko jego następcy – nowym trenerem 
Beskidu będzie Jakub Adamus. - Z tego 
miejsca chcieliśmy podziękować Krzyśkowi 
za jego ciężką pracę i utrzymanie Beskidu 
w IV lidze oraz za deklarację pomocy nowe-
mu trenerowi, szacun! Nie mamy zamiaru 
się żegnać, po prostu do zobaczenia nieba-
wem na K1 - informował klub na swoim 
profilu na Facebooku. 29-letni Jakub Ada-
mus to wychowanek Beskidu, występował 
w andrychowskiej drużynie za czasów III 
ligi. Później poświęcił się pracy trenerskiej. 
W Beskidzie jest szkoleniowcem zespołu 
trampkarzy, notującego sporo sukcesów na 
szczeblu całego województwa. W poprzed-
nich sezonach trenował również seniorów 

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

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

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

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

W nowy sezon z nowym trenerem
Pierwszy czwartoligowy sezon Beskidu po spadku ze szczebla międzywojewódzkiego zakończony. Emocji nie bra-
kowało, bo dopiero w ostatniej kolejce andrychowianie zapewnili sobie utrzymanie. Już w połowie sierpnia startuje 
kolejny sezon, do którego drużynę przygotowuje nowy trener.
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Na Facebooku MKS-u czytamy: Warto podkreślić, że jesteśmy naj-
większym klubem siatkarskim w Małopolsce, który może pochwalić 
się licznymi sukcesami nie tylko na terenie województwa, ale rów-
nież w skali całego kraju! Celem zajęć z młodymi była nauka i do-
skonalenie elementów techniki piłki siatkowej, poznanie adeptami 
siatkówki i wdrażanie zasad taktyki siatkówki, podnoszenie ogólnej 
sprawności fizycznej i kształtowanie specjalistycznych cech moto-
rycznych, nauka przepisów gry, współpracy w zespole, zasad fair play 
i rytuałów siatkarskich. Udział w rozgrywkach ligowych i turniejach 
o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym. 
Dziewczęta
Żaczki-Ewa Bury rocznik 2006-2004 grupa liczy 30 zawodniczek- 
udział w rozgrywkach Kinder Sport (Finał Ogólnopolski w kategorii 
„3”) i innych turniejach mini siatkówki.
Beata Książek rocznik 2005-2004 grupa liczy 24 zawodniczki – udział 
w rozgrywkach Kinder Sport i innych turniejach mini siatkówki.
Młodziczki III – rocznik 2004 Ewa Bury grupa liczy 14 zawodniczek 
- XXV miejsce w Małopolskiej Lidze Młodziczek.
Młodziczki II- 2003 Paweł Bury grupa liczy 16 zawodniczek - XVII- 
miejsce w Małopolskiej Lidze Młodziczek.
Młodziczki I-2002 Renata Adamczyk grupa liczy 15 zawodniczek - V-
-miejsce w Małopolskiej Lidze Młodziczek.
Kadetka- Paweł Bury grupa liczy 12 zawodniczek– II miejsce w Ma-
łopolskiej Lidze Kadetek, awans do Ćwierćfinału Mistrzostw Polski 
Kadetek ( III miejsce).
Chłopcy
Żaczki – Piotr Kwak rocznik 2006-2005 grupa liczy 14 zawodników, 
udział w rozgrywkach Kinder Sport i innych turniejach mini siatków-
ki.
Marcin Cieluch rocznik 2004-2005 grupa liczy 22 zawodników, 
udział w rozgrywkach Kinder Sport i innych turniejach mini siat-
kówki.
Paweł Kopaczewski- rocznik 2004 grupa liczy 11 zawodników, udział 
w rozgrywkach Kinder Sport i innych turniejach mini siatkówki.
Młodzik III- rocznik 2003-2004 Piotr Trojak, Paweł Kopaczewski 

grupa liczy 12 zawodników IX miejsce w Małopolskie Lidze Młodzi-
ków.
Młodzik II- rocznik 2003 Piotr Trojak, Paweł Kopaczewski grupa li-
czy 12 zawodników VI miejsce w Małopolskie Lidze Młodzików.
Młodzik I-rocznik 2002 Tomasz Rupik grupa liczy 14 zawodników 
III miejsce w Małopolskiej Lidze Młodzików, awans do Ćwierćfinału 
Mistrzostw Polski Młodzików (IV miejsce).
Kadet- rocznik 2000-2001 Piotr Trojak grupa liczy 12 zawodników 
II miejsce w Małopolskie Lidze Kadetów, awans do Ćwierćfinału Mi-
strzostw Polski Kadetów (IV miejsce).
Junior- rocznik 1998-1999 Henryk Włodarczyk grupa liczy 12 za-
wodników III miejsce w Małopolskiej Lidze Juniorów, awans do 
Ćwierćfinału Mistrzostw Polski Juniorów (IV miejsce).
Oprócz sukcesów naszych zespołów należy zwrócić uwagę na osią-
gnięcia szkół współpracujących z MKS-em Andrychów. LO Andry-
chów- I miejsce w Małopolskiej Licealiadzie, Gimnazjum nr 1 An-
drychów II miejsce w Małopolskiej Gimnazjadzie Młodzieży, SP 4 
III miejsce w Małopolskich Igrzyskach Szkolnych. Podstawowymi 
zawodnikami reprezentacji tych szkół są wychowankowie naszego 
klubu. Najlepsi nasi zawodnicy otrzymują powołania do Kadr Wo-
jewództwa Małopolskiego. W tym sezonie jest to około 15 zawodni-
ków w różnych kategoriach wiekowych.
Senior III liga- Henryk Włodarczyk IX miejsce. Udział w roz-
grywkach III ligi miał na celu zdobycie doświadczeń sportowych 
w walce z lepszymi i starszymi drużynami. Warto podkre-
ślić, że drużyna składała się wyłącznie z zawodników w wieku  
juniora, a połowę zespołu tworzyli zawodnicy występujący w kate-
gorii kadet. Zespól MKS był najmłodszym zespołem w rozgrywkach.
Senior II liga- Rafał Legień, Tomasz Rupik I miejsce w grupie, V dru-
giej ligi, awans do turnieju półfinałowego o awans do I ligi (I miejsce) 
w turnieju finałowym o awans do I ligi III miejsce, które nie było nie-
stety premiowane awansem. Obydwa turnieje odbyły się w Andry-
chowie i były ogromnym sukcesem organizacyjnym. 

Źródło: MKS Andrychów

MKS Andrychów podsumował sezon
Sezon 2016/2017 obfitował w siatkarskie emocje. Działacze MKS-u Andrychów oficjalnie podsumowali minione roz-
grywki na swojej stronie internetowej.
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Ptaki nocy
Czas letniego przesilenia daje okazję do obserwacji i fotografowania ptaków, które prowadzą nocny tryb życia. Dla 
sów i ślepowronów  noc staje się za krótka, aby w pełni zaspokoić głód.
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Ślepowron to najmniejsza i najrzadsza czapla, jaką  mo-
żemy spotkać w Polsce - ptak pod każdym względem 

wyjątkowy - aby go podziwiać, nad stawy w dolinie gór-
nej Wisły, gdzie gniazduje, przyjeżdżają pasjonaci ptaków 
z całego kraju. Mała czapla też lubi dalekie wycieczki. Do 
Andrychowa nad Wieprzówkę pojedyncze egzemplarze 
przylatują w nocy. Przy bardzo małym stanie wody łatwość 
upolowania małej rybki sprawia, że „nocne kruki” zostają 
dłużej. Obserwowałem je żerujące nad naszą rzeką jeszcze 
dwie godziny po świcie, jednak do tej pory były to osobni-
ki dorosłe, a nie młodociane – całkiem  inaczej ubarwione. 
Jakież było moje zdziwienia, kiedy czatując nad moją ulu-
bioną kaskadą na czarnego bociana, ujrzałem towarzyszą-
cego mu młodego ślepowrona! Nie był to przypadek. Ptak 
wykorzystywał czujność większego towarzysza. Kiedy 
tylko zorientował się, że bocian już odfrunął, przerażony 
przerwał polowanie i poleciał za nim. Na szczęście już zdą-
żyłem sfotografować jak poluje na potokowe strzeble oraz 
jak rozgląda się za czarnym  „ochroniarzem”.  

A jak sfotografować równie cicho latające nocą sowy? Pusz-
czyka udało mi się uwiecznić w Rzykach dzięki Jankowi 
Zielińskiemu. Młode sowy uszate w Roczynach dzięki Bog-
danowi Chlebowskiemu. Ale oprócz wiedzy, w jakim rejo-
nie można spotkać sowy, potrzebne są jeszcze trzy rzeczy: 
przede wszystkim szczęście, po drugie; szczęście i wytrwa-
łość, osobiście, z przymrużeniem oka, dodałbym jeszcze 
wymianę uprzejmości z uśmiechniętą panią Kingą, mknącą 
do pracy o czwartej nad ranem, i po trzecie; jeszcze więcej 
szczęścia, którego  wszystkim miłośnikom przyrody życzę. 
 

Jerzy Tomiak




