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Jesteśmy dla państwa również na facebook’u 
Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie 

Czekamy na wasze wiadomości, zdjęcia, filmiki i komentarze 
dotyczące tego, co Wy widzicie w okolicy!

Jeżeli czytasz ten tekst, to już jesteś na dobrej drodze do szczęścia – nie jesteś wśród 3% 
analfabetów w Europie! Mało tego, jesteś krok od wzięcia udziału w najnowszym spektaklu 
Kabaretu Młodych Panów pt. “BOGOWIE”. Ten program pomoże rozwiązać Twoje problemy 
– sprawi, że zapomnisz o nich nie tylko na dwie godziny. Jak za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki, znikną wszystkie Twoje troski. Kiedy minie ten czas, wszystko będzie zależeć już tylko 
od Ciebie. Musisz stać się nie tyle kowalem własnego losu, ile BOGIEM własnego życia. Nie 
pytaj, co Młodzi mogą zrobić dla Ciebie, ale co sam możesz zrobić dla siebie. Ten spektakl 
nie załatwi Twoich spraw, ale da Ci wskazówki, da Ci wiarę, da Ci siłę. Chcesz być jak Młody 
BÓG? Przestań chcieć! Bądź! Pamiętaj, Twoje szczęście jest w Twoich rękach.
 
Ceny biletów: 70 zł (sala widowiskowa), 60 zł (balkon). Sprzedaż biletów: Miejski 
Dom Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7, tel.: 33 875 31 05 lub 512 442 918.
Bilety online: www.kultura.andrychow.eu, www.biletowakasa.pl

Bogowie w Andrychowie

Andrychów, ul.Krakowska 112, tel. (33) 870 41 60

Andrychowskie
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Mamy dla Państwa fantastyczną informację! Już za kilkanaście dni przybędzie do nas nowa ciuchcia turystyczna. 
Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa wiele atrakcji, konkursów z nagrodami, eventów. 
A kto z Państwa wie już o nowej stronie: atrakcjewadowice.pl?! Znajdą Państwo na niej informacje na temat 
naszych regionalnych atrakcji, które są idealnym rozwiązaniem na spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi. Już 
wkrótce pojawi się na niej możliwość zakupu biletów do okolicznych atrakcji, co zaoszczędzi Państwa cenny czas. 
Nasza nowa ciuchcia turystyczna dowiezie Państwa do każdego miejsca utkanego z atrakcji! 
Nie zapominajcie także o naszej ciuchci wadowickiej! Ciuchcia wadowicka w barwach papieskich, znajduje się  
w Wadowicach i w pełni służy celom turystycznym. Przejażdżka po rodzinnym mieście Jana Pawła II, umożliwia 
zwiedzającym obejrzenie wszystkich miejsc związanych z młodością Ojca Świętego. Wycieczka „Szlakiem Karola 
Wojtyły”, to połączenie przyjemnego z pożytecznym. Już od 1 kwietnia zapraszamy Państwa na wycieczkę wspo-
mnień! 
Gorąco zapraszamy do odwiedzenia i śledzenia naszej strony: atrakcjewadowice.pl!

Wiosna tuż, tuż, 
więc czas na zmiany!



5NOWINYNr 2 (326) - luty 2018

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



6 NOWINY Nowiny Andrychowskie

www.nowiny.andrychow.eu

Przypomnijmy, że w styczniu odbył się konkurs na to sta-
nowisko, ale żaden z kandydatów nie spełnił warunków 
konkursowych. Nie wybrano nikogo. Poszukiwania nowego 
dyrektora Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie 
trwają od czasu, gdy w listopadzie ubiegłego roku z tego sta-
nowiska odeszła Aneta Wądrzyk, a swoje obowiązki prze-
stała pełnić 5 grudnia. Kierowanie Centrum Kultury powie-
rzono na dwa miesiące Marcie Kajzer, kierowniczce Działu 
Profilaktyki Środowiskowej w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Andrychowie. Teraz Pani Marta wraca na to stanowisko.
Izabela Bylica jest pracownikiem CKiW, przez ostatnie trzy 
lata prowadziła „Rynek Sztuki”, handlową placówkę Cen-
trum, działającą w Rynku.                  mn

- Działający od kilkunastu lat monitoring wizyjny w Andrycho-
wie, stał się istotnym narzędziem wspomagającym działalność 
służb Policji i Straży Miejskiej – mówi Krzysztof Tokarz, komen-
dant Straży Miejskiej. - Stanowi on dla nas i innych służb poważne 
wsparcie, bo dostarcza nam informacji wizualnych i niezbędnych 
dowodów w prowadzonych przez nas i policję  postępowaniach.
I tak np. operatorzy tego monitoringu doszli do tego, kto w miej-
skich szaletach najprawdopodobniej ukradł pewnej starszej pani 
torbę, a z nią portfel z 400 zł. Wystarczyło obejrzeć zapis z kamer, 
aby wytypować podejrzaną… Teraz dochodzenie w jej sprawie pro-
wadzi już policja i sąd zdecyduje, czy była winna i jaka będzie kara.
- Dzięki rzetelnej pracy operatorów monitoringu coraz więcej ta-
kich spraw udaje się ujawnić i znaleźć sprawców, chuliganów oraz 
osób podejrzanych o przestępstwa – dodaje komendant SM.
Oto kolejny przykład, z nocy sylwestrowej. Grupa wesołych panów 
świętujących nadejście nowego roku, maszerowała w dobrych na-
strojach przez miasto. Najpierw koło pałacu powywracali ozdoby 
choinkowe, a potem na osiedlu zrzucali ze stojaków kosze na śmie-
ci. Ich zawartość zapaskudziła chodniki osiedlowe. Nowy rok dla 
tych wesołków nie będzie taki dobry, jakby sobie zapewne życzyli. 
Po pierwsze powstał niezły serial wideo z ich wyczynami, po drugie 
kilka twarzy jest łatwych do rozpoznania i już policja ustala perso-
nalia podejrzanych. Do tego trwa wyliczanie kosztów nocnej de-
molki i sprzątania po niej. Od tych kosztów zależy wysokość kary. 

W taki sam sposób, przez odtworzenie zapisów z kamer, uda-
ło się dojść pracownikom Straży Miejskiej do tego, kto gwizdnął 
buty spod drzwi mieszkańców bloku przy ul. Krakowskiej 146 a. 
Wystarczyło obejrzeć monitoring sprzed drzwi bloku – tam widać 
było pewnego pana wychodzącego z bloku, choć nie było wtedy 
jeszcze widać, czy coś wynosi. Miał pecha, bo inna kamera, już na 
ulicy pokazała go z dowodami w ręce… No, i chciał wleźć w cudze 
buty, to teraz ma własne kłopoty. 
Opisano tu tylko trzy przypadki i przykłady z ostatnich dwóch ty-
godni, kiedy to udało się ustalić wizerunki osób podejrzanych. 
Jak powiedział nam Krzysztof Tokarz, w bieżącym roku planuje 
się dalszą rozbudowę systemu o kolejne kamery, które tym razem 
obejmą drogi wylotowe z Andrychowa. Kierowcy, zwłaszcza ostro 
dodający gazu na rogatkach miasta, powinni o tym pamiętać. mn

Skuteczny monitoring
Najpierw pewna pani, której do ręki przykleiła się cudza torba z pieniędzmi, a potem sylwestrowi wandale niszczący 
ozdoby i kosze na śmieci, a wreszcie złodziej butów spod cudzych drzwi przekonali się, że kamery są już w wielu 
miejscach… i nagrały ich wyczyny.

Nowa dyrektorka CKiW
Od 1 lutego pełniącą obowiązki dyrektora Centrum Kul-
tury i Wypoczynku jest Izabela Bylica. Taką decyzję podjął 
burmistrz Tomasz Żak i osobiście zakomunikował ją pra-
cownikom CKiW.



7NOWINYNr 2 (326) - luty 2018

www.nowiny.andrychow.eu



8 NOWINY Nowiny Andrychowskie

www.nowiny.andrychow.eu

Zdarzenie miało miejsce 29 stycznia. Przemek Rajda zobaczył, 
że kobieta leży na chodniku z urazem głowy. Choć sytuacja miała 
miejsce w dzień, to nikt z pieszych i kierowców nie zatrzymał się, 
aby jej pomóc. Zrobił to dopiero ten bohaterski chłopak, udzielając 
ofierze zdarzenia pierwszej pomocy i wzywając karetkę pogotowia. 
Ranna trafiła do szpitala. Spotkanie z młodym bohaterem, który 
pomógł uratować życie mieszkance Roczyn, odbyło się w Urzędzie 

Miejskim. Burmistrz Tomasz Żak osobiście podziękował chłopa-
kowi i pogratulował mu pięknej postawy. Przemek, który otrzymał 
od burmistrza nagrodę, jest uczniem drugiej klasy Zespołu Szkół 
nr 1 w Andrychowie, a także strażakiem OSP Roczyny. Okazuje 
się, że Przemek ma na swoim koncie inne podobne zdarzenie. Rok 
temu udzielił pomocy, również w Roczynach, mężczyźnie, którego 
potrącił samochód.            mn

Przemek Rajda doceniony przez burmistrza
Burmistrz Tomasz Żak osobiście podziękował 17-letniemu Przemkowi Rajdzie z Roczyn, który kilka dni temu 
pomógł kobiecie, która zasłabła na ulicy. Może być wzorem, nie tylko dla rówieśników.

5 lutego odeszła Anna Gancarczyk – Radna Rady Miejskiej w Andrychowie. Anna Gancarczyk była emerytowaną nauczycielką, 
polonistką, która w zawodzie przepracowała od 1966 roku 41 lat. Od roku 1973 do 1990 pełniła funkcję wicedyrektora Szkoły Podsta-
wowej Nr 2 w Andrychowie. Od 1990 roku do 2006 Pani Anna Gancarczyk była dyrektorem tej szkoły. Jako oddanego swej pracy pe-
dagoga  pamięta Ją kilkadziesiąt roczników andrychowian. Pani Anna była po raz pierwszy radną, a do Rady weszła z komitetu Prawa 
i Sprawiedliwości. Niezwykle sumiennie podchodziła do swych obowiązków jako radna. Szczególnie interesowały ją sprawy związane 
z oświatą. Za swoją wzorową pracę Anna Gancarczyk była odznaczona: Złotym Krzyżem Zasługi – 1987, Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej – 1997 i Krzyżem  Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – 2007. Aż ośmiokrotnie wyróżniona nagrodami Burmistrza 
Andrychowa, czterokrotnie Kuratora Oświaty, a także Ministra Edukacji Narodowej. Bliskim Pani Anny składamy głębokie kondolencje.
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CENTRUM MEDYCZNE  AMAMATI 

ANDRYCHÓW, ul. Lenartowicza 36F 

Tel. 733 598 499 

KARDIOLOG, KARDIOLOG DZIECIĘCY, 
GINEKOLOG, ALERGOLOG, KARDIOCHIRURG, 

CHIRURG NACZYNIOWY 
 

EKG, ECHO SERCA, HOLTER PRÓBA WYSIŁKOWA, 
USG TARCZYCY, CYTOLOGIA 

Jak podał Urząd Miejski w Andrychowie, na ogłoszony przetarg 
wpłynęły dwie oferty. Największą liczbę punktów zdobyła oferta 
BPBP i to przedsiębiorstwo jeszcze w tym sezonie budowlanym roz-
pocznie prace. Nowy basen ma powstać na osiedlu przy ul. Włóknia-
rzy, w miejscu gdzie dotychczas znajdowało się targowisko. Blisko 
tej lokalizacji znajduje się Szkoła Podstawowa nr 4, a kryty basen ma 
służyć w nauce pływania wszystkim dzieciom z terenu całej gminy, 

a także rekreacyjnie pozostałym mieszkańcom. Niecka basenu ma 
mieć 25 metrów długości, z sześcioma torami na całą długość oraz 
dwoma krótszymi 15-metrowymi. Do tego powstanie brodzik ze 
zjeżdżalnią. Ponadto pływalnia będzie miała jacuzzi i saunę. Na pię-
trze ma powstać siłownia i sale fitness. Koszt budowy nowej pływal-
ni ma wynieść ok 25 mln, a gmina stara się o pozyskanie zewnętrz-
nej dotacji, nawet 50-procentowej.                                                            mn

Jest wykonawca basenu
Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. wybuduje krytą pływalnię w Andrychowie. 1 lutego ogło-
szony został wynik przetargu na tę inwestycję.

Mieszkańcy Bolęciny i parafia Św. Jana Chrzciciela od dawna postu-
lowali, aby przy kościele wybudować nowy, pojemniejszy parking. 
Władze Gminy Andrychów wystarały się o duże dofinansowanie 
tej inwestycji. Wartość zadania oszacowano na 646 882 zł, a kwota 
dofinansowania wynosi 411 611 zł. Umowę w tej sprawie podpisał  
1 lutego burmistrz Tomasz Żak oraz Skarbnik Gminy Dorota Żywioł. 
Operacja będzie realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowa-

nego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz 
operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnio-
sek został złożony do Lokalnej Grupy Działania Wadoviana, której 
Gmina Andrychów jest członkiem. Inwestycja będzie zrealizowana 
w tym roku. Jak powiedział nam proboszcz ks. Józef Pasternak, to 
bardzo dobra wiadomość, na którą czekali tutaj wszyscy.

mn

Duże wsparcie z LGD na budowę parkingu
Przy kościele w Sułkowicach-Bolęcinie powstanie parking. Gmina dostała z LGD Wadoviana kilkaset tysięcy dofinanso-
wania na tę inwestycję. 
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24 stycznia to setna rocznica urodzin seniorki z Inwałdu. Podczas 
tak zacnego wydarzenia Pani Stanisława zdradziła nam swój sekret 
na długowieczność: „Praca i jeszcze raz praca”. Z okazji trzycyfro-
wych urodzin Pani Stanisławy, burmistrz Andrychowa Tomasz Żak 
złożył Szanownej Jubilatce najserdeczniejsze życzenia zdrowia, sa-
mych pogodnych i spokojnych dni, pełnych ciepła i radości. Dopeł-
nieniem życzeń był kosz stu czerwonych róż. Prezent na ręce Pani 
Stanisławy złożyła Sekretarz Gminy Pani Grażyna Łoboda. Wśród 
zaproszonych znaleźli się również reprezentanci ZUS -u.             red.

200 lat dla Pani 
Stanisławy Rokowskiej
Pani Stanisława Rokowska z Inwałdu obchodzi właśnie 100 uro-
dziny! Z tej okazji nie zabrakło życzeń i kwiatów dla dostojnej 
Jubilatki.

Trwa modernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Zagórni-
ku. Obecnie przeprowadzane są prace remontowe. Została również 
zamknięta biblioteka znajdująca się wewnątrz budynku. Projekt 
jest  realizowany przez Centrum Kultury i Wypoczynku w Andry-
chowie, został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Dzia-
łanie to ma na celu podniesienie jakości kulturowego i artystycznego 
życia lokalnej społeczności. Prace nad stworzeniem nowoczesnego 
ośrodka kultury mają się zakończyć końcem kwietnia.                    red.

Modernizacja WDK 
w Zagórniku

Poznaliśmy laureatów nagrody TADEK w 13 harcerskich katego-
riach (jak np. drużyny harcerski roku, organizator roku czy naj-
lepszy komendant hufca 2017), którzy w swojej codziennej har-
cerskiej działalności wykazują się szczególną inicjatywą, postawą 
godną naśladowania i wielkim zaangażowaniem w swoją wolonta-
riacką pracę. 
Tytuł najlepszego partnera ZHP w województwie małopolskim 
otrzymali: Bogusław Król Wójt Gminy Zielonki, Firma Nafto, 
Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska, State Street Bank Pol-
ska oraz Tomasz Żak Burmistrz Andrychowa.
źródło: malopolskaonline.pl

Burmistrz laureatem 
nagrody harcerzy
Nowohuckie Centrum Kultury wypełniło się tłumem harcerskich 
instruktorów i partnerów ruchu harcerskiego w Małopolsce.  
3 lutego odbyła się tam bowiem Gala 5. edycji Plebiscytu TADEK 
2017 na najlepszych instruktorów, organizowana przez Chorą-
giew Krakowską Związku Harcerstwa Polskiego.

Wszyscy policjanci z drogówki zostali już przeszkoleni w związku z ich 
obsługą. Do Komendy jak na razie trafiło 6 urządzeń, za pomocą któ-
rych będzie można od razu zapłacić mandat karny używając swojej 
karty płatniczej lub innego środka płatniczego.
Możliwość płacenia za wykroczenie kartą ma poprawić nie tylko ścią-
galność mandatów, ale także ułatwić życie kierowcom, którzy je otrzy-
mali. Dzięki terminalom, kierowca, który dostał mandat będzie mógł 
od razu zapłacić grzywnę, bez fatygowania się na pocztę, do banku czy 
robienia przelewów w internecie.
Ta forma płacenia mandatu dostępna jest również dla osób, które nie 
mieszkają na co dzień w Polsce i nie zawsze posiadają przy sobie zło-
tówki,  a popełniły wykroczenia. Osoby posiadające zagraniczne karty 
płatnicze będą miały możliwość zapłacenia mandatu w swojej walucie. 
Wybór formy płatności będzie jednak zależał od osoby ukaranej.

Terminale płatnicze na wyposażeniu 
wadowickiej policji
01 lutego br., funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego 
w Wadowicach po raz pierwszy wyjechali do służby mając na 
wyposażeniu terminale płatnicze.
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27 stycznia br. odbyło się uroczyste zakończenie akcji, wręczenie dy-
plomów i nagród. Przypomnijmy, że projekt był dedykowany dzie-
ciom z III i IV klas szkół podstawowych Gminy Andrychów, które 
od 16 stycznia 2018 r. brały udział w 6-cio dniowym szkoleniu (20 
godzin nauki) w stacji narciarskiej Czarny Groń. Całkowity koszt 
nauki jazdy na nartach dla 80 dzieci wynosił 43.876,80 zł. Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego udzielił wsparcie finansowe w wysokości 12.600,00 zł. Pozostała  wysokość 31.276,80 zł 
sfinansowana została z budżetu Gminy Andrychów oraz wpłat rodziców. Akcja ta cieszy sie z roku na rok coraz większym zainteresowa-
niem wśród dzieci i ich rodziców. Jest dużo więcej chętnych, niż dostępnych miejsc.              (kp)

Jeżdżę z głową - finał
Dobiegła końca kolejna edycja projektu „Jeżdżę z głową”, która była organizowana przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Gminę Andrychów.

Na doroczne spotkanie przybyli przedstawiciele 
Państwowej Straży Pożarnej, zastępca burmistrza 
Andrychowa Mirosław Wasztyl, reprezentanci lokal-
nego samorządu z przewodniczącym Rady Miejskiej 
Romanem Babskim na czele oraz sympatycy ochot-
niczych straży pożarnych. W świąteczny nastrój 
wprowadził zgromadzonych występ dzieci i mło-
dzieży z Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach 
pod przewodnictwem Marka Bakalarskiego. Mło-
dzi artyści wykonali kolędy i piosenki świąteczne 
w języku polskim oraz angielskim. Proboszcz Parafii 
w Rzykach - ks. Krzysztof Moskal wraz z księdzem 
kapelanem strażaków Mirosławem Włochem, zmó-
wili z obecnymi na sali modlitwę, a następnie po-
święcili opłatki. Kolejno nastąpiło dzielenie się opłat-
kiem przez zgromadzonych.                                         (ap)

Noworoczne spotkanie strażaków
13 stycznia miało miejsce spotkanie noworoczno-opłat-
kowe strażaków-ochotników z gminy Andrychów. 
Uroczystość odbyła się w remizie OSP w Rzykach.

Burmistrz laureatem 
nagrody harcerzy
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Sesję otwarł i poprowadził przewodniczący 
Rady Miejskiej Roman Babski. Zapoznał 
radnych z porządkiem obrad, który wraz 
z protokołem z sesji grudniowej Rada Prze-
głosowała. 
Sprawozdanie burmistrza
Tomasz Żak rozpoczął swoje sprawozdanie 
od 22 grudnia i podpisania umowy z prze-
woźnikami, którzy od 1 stycznia obsługują 
transport publiczny w Andrychowie. Z kolei 
28 grudnia podpisana została umowa z ZGK 
w sprawie „Organizacji i prowadzenia Punk-
tu Selektywnego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych na terenie gminy Andrychów”. 
Następnego dnia burmistrz wydał zarządze-
nie w sprawie przyjęcia programu ułatwie-
nia spłaty zadłużenia za lokale mieszkalne 
wchodzące w skład zasobu mieszkaniowe-
go Gminy Andrychów, osobom będącym 
w trudnej sytuacji materialnej i życiowej 
w formie odpracowania należności na rzecz 
Gminy. W tym samym dniu burmistrz prze-
kazał sprzęt jednostkom OSP. Na ten cel 

Gmina Andrychów dostała 37 tys. zł dofi-
nansowania.
3 stycznia Gmina Andrychów przekazała do 
Wydziału Komunikacji i Transportu Staro-
stwa Powiatowego, działającego w Andry-
chowie, nowy komputer z oprogramowa-
niem, wart 7,5 tys. zł. Burmistrz Tomasz 
Żak wspomniał także o koncercie, jaki 6 
stycznia odbył się w Kościele w Inwałdzie 
i związany był z 700-leciem wsi Inwałd. 
Natomiast 9 stycznia podpisano umowę 
w sprawie wyburzenia starej kotłowni, sto-
jącej pomiędzy ulicami Metalowców a Staro-
wiejską. 
Z kolei 11 stycznia burmistrz prowadził 
w Krakowie rozmowy z dyrekcją GDDKiA 
w kwestii poprawy bezpieczeństwa pieszych 
na DK52. Gmina Andrychów ma opracować 
dokumentację projektową i współfinan-
sować 30% kosztów zadania, natomiast 
zarządca drogi sfinansuje 70% kosztów za-
dania.
Burmistrz mówił także o spotkaniach stra-

żackich, imprezach sportowych, jak np. 
zawody o  Puchar Burmistrza Andrycho-
wa. W tym samym okresie Tomasz Żak 
złożył wizytę stuletniej jubilatce z Roczyn. 
Na koniec swego sprawozdania burmistrz 
poinformował Radę o wynikach konkursu 
ogłoszonego na stanowisko dyrektora OPP. 
Została nim pani Sylwia Kolber. O wszyst-
kich tych wydarzeniach piszemy obszerniej 
w osobnych materiałach w tym numerze 
Nowin.
Interpelacje i zapytania
Najpierw radni składali interpelacje w spra-
wach ważnych. Jako pierwszy interpelację 
złożył przewodniczący Roman Babski, 
który zrobił to w imieniu Stowarzyszenia 
„Teraz Andrychów”. Interpelacja odnosi-
ła się do planowanej zmiany nazwy ul. 27 
Stycznia, której domaga się wojewoda i IPN. 
„Teraz Andrychów” proponuje, aby nazwać 
tę ulicę im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. 
Przewodniczący umotywował tę propozy-
cję, przypominając chlubną kartę historii 

Sesja z autobusami w tle
Pierwsza w tym roku i XLIII w tej kadencji Sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbyła się 25 stycznia w Urzędzie 
Miejskim. Poświęcono ją kilku ważnym uchwałom i sprawom bieżącym. Dużo też mówiono o nowej komunikacji au-
tobusowej.
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Rotmistrza. O sprawie przemianowania tej 
ulicy piszemy w osobnym artykule w tym 
numerze Nowin.
Po nim interpelację złożył radny i zarazem 
wiceprzewodniczący Rady Adam Kowal-
czyk. Zaapelował on o budowę bezpiecz-
nych przejść dla pieszych na drogach krajo-
wych, wojewódzkich i powiatowych, prosząc 
władze gminy o starania u administratorów 
tych dróg.
Obszerną interpelację złożył radny Maciej 
Kobielus, pytając o komunikację gmin-
ną. Radny pytał: Czy została przyznana 
zewnętrzna dotacja na zakup autobusów, 
albo na jakim etapie są starania o to? Jeśli 
nie było tych pieniędzy, to z jakich środków 
zapłacono za te autobusy? Kto konkret-
nie odpowiadał za ich odbiór? Czy Gmina 
Andrychów nadal dopłaca do MZK (spółki 
z Kętami i Porąbką) oraz ile wynosiły takie 
dopłaty w poprzednich latach? Czym się 
zajmuje spółka AZK? Ile zewnętrzna fir-
ma dostała za rozkłady jazdy? Czy kierow-
cy mają umowy o pracę? Radny prosił też 
o pełną listę pracowników zajmujących się 
transportem publicznym w Andrychowie. 
Odpowiedzi zażyczył sobie pisemnej. Mimo 
że taką odpowiedź – zgodnie z procedurami 
– dostanie w lutym, to burmistrz postano-
wił, że oprócz tego na te pytania trzeba od-
powiedzieć od razu, aby usłyszały je osoby 
oglądające relację z sesji i czytające takąż 
w Nowinach.
Głos w tej sprawie zabrał Mirosław Wasz-
tyl, zastępca burmistrza. W odpowiedzi na 
pytanie o dotację zastępca burmistrza przy-
pomniał, że Andrychów w pierwszym roz-
dziale unijnych dotacji nie otrzymał wspar-
cia, ale odwołanie władz gminy zostało 
przyjęte i pozytywnie rozpatrzone. Obecnie 
Andrychów znajduje się na trzecim miejscu 
listy rezerwowej i po relokacji niewykorzy-
stanych środków unijnych ma duże szanse 
na kilkumilionową dotację. Autobusy zosta-
ły zapłacone z środków własnych, a obecnie 
można starać się, jak w przypadku każdej 
dotacji, o refundację. 
Do sprawdzenia stanu technicznego i odbio-
ru wykonanych autobusów została wybrana 
w konkursie zewnętrzna firma Iveco, na 
której podwoziach powstawały autobusy. 
Koszt to 50 tys. zł. Jest więc pełna gwaran-
cja wysokiej jakości tych pojazdów.
Radny pytał o dopłaty do MZK. Mirosław 
Wasztyl powiedział, że w 2017 roku Gmi-
na Andrychów dopłaciła do tej spółki 1 mln 
337 tys. zł, a w tym nie zabezpieczono środ-
ków na ten cel. Rozliczamy tylko tzw. „wo-
zokilometry” w połączeniach zewnętrznych 
– powiedział zastępca burmistrza. Z kolei na 

pytanie o AZK padła odpowiedź, że Andry-
chowski Zakład Komunikacyjny jest spółką 
i nie jest finansowany z budżetu. Konkretna 
ilość pracowników zostanie podana w pi-
semnej odpowiedzi. Rozkłady jazdy nic nie 
kosztowały, bo wykonali je pracownicy urzę-
du. A kierowcy jeżdżący nowymi autobusa-
mi są zatrudnieni na etaty w spółkach, które 
tę usługę świadczą dla Andrychowa. 
Po interpelacjach przyszedł czas na za-
pytania
Radna Alicja Studniarz pytała, czy Straż 
Miejska mogłaby być zaopatrzona w czytnik 
chipów, które niektórzy właściciele zakłada-
ją psom? Usłyszała, że taka ewentualność 
jest rozważana.
Radna zapytała także, ile urlopu ma bur-
mistrz i czy jego umowa o pracę ma inne 
warunki w tej kwestii? Odpowiedziano jej, 
że burmistrz jest zatrudniony na takich 
samych zasadach, jak wszyscy i ma 26 dni 
urlopu w roku. 
Radny Wiesław Mikołajek pytał, czy 
wszystkie sugestie mieszkańców dotyczące 
poprawy organizacji transportu publiczne-
go są brane pod uwagę? Tak, wszystkie su-
gestie mieszkańców są rozpatrywane, ale to 
nie jest jednoznaczne z ich uwzględnianiem, 
bo czasem się one wykluczają.
Radny Sławomir Nowak zadał pytanie, czy 
jest możliwość wygospodarowania dodatko-
wych miejsc parkingowych na os. Lenarto-
wicza dla osób niepełnosprawnych. Bur-
mistrz odpowiedział, że będą takie miejsca.
Radny Tadeusz Sarlej pytał, co z drugą ka-
retką z lekarzem, bo słyszy pogłoski, że nie 
tylko jej nie będzie w Andrychowie, ale ma 
być zlikwidowana ta, która jest? Ta kwestia 
nie jest jeszcze ostatecznie rozstrzygnięta.
Radny Zbigniew Rzadek zapytał burmi-
strza, kto będzie zarządzał Centrum Kul-
tury i Wypoczynku, z kim może podjąć roz-
mowy w kwestii organizacji tegorocznych 
dożynek, które mają się odbyć w Inwałdzie, 
gdzie radny Rzadek jest też sołtysem? Ta 
sprawa została rozwiązana kilka dni póź-
niej, gdy burmistrz na stanowisko dyrektora 
CKiW powołał Izabelę Bylicę.
Uchwały
Pierwsza uchwała, jaką podjęto na sesji 
w styczniu dotyczyła przyjęcia planów pracy 
stałych komisji Rady Miejskiej w Andrycho-
wie na 2018 rok. Kolejna uchwała dotyczyła 
zmiany uchwały z dnia 30 czerwca 2016 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia na terenie Gminy Andrychów 
usług w zakresie odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości i zago-
spodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właścicieli nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. Osobną uchwałą radni zdecydowa-
li o udzieleniu pomocy finansowej w postaci 
dotacji celowej dla miasta Bielska-Białej na 
dofinansowanie działalności Ośrodka Prze-
ciwdziałania Problemom Alkoholowym 
w Bielsku-Białej (chodzi o izbę wytrzeź-
wień, gdzie trafiają delikwenci z Andrycho-
wa.) Potem radni przyjęli Gminny Program 
Wspierania Rodziny na lata 2018-2020. 
Następna uchwała dotyczyła udzielenia po-
mocy finansowej dla Powiatu Wadowickie-
go w 2018 roku. Do tego momentu nie było 
dyskusji nad projektami uchwał. Sytuacja 
zmieniła się, gdy przystąpiono do procedo-
wania uchwały w sprawie zaciągnięcia kre-
dytu długoterminowego w 2018 roku. Tu 
radna Alicja Studniarz pytała o to, co kon-
kretnie będzie sfinansowane za te pieniądze 
i jaki będzie ogólny koszt tego kredytu, wraz 
z odsetkami. Skarbniczka Gminy Dorota 
Żywioł odpowiedziała, że razem z odsetka-
mi gmina spłaci 16 mln 341 tys. z 15 mln 
zaciągniętego kredytu. Natomiast nie moż-
na w tym momencie wskazać szczegółowej 
listy zadań, które ta pożyczka sfinansuje. 
Kolejna uchwała dotyczyła przyjęcia Pro-
gramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Andrychów na rok 2018. Po-
tem radni zajęli się zmianą uchwały z dnia 
30 listopada 2017 r. w sprawie określenia 
rodzaju dodatkowych usług świadczonych 
przez Gminę Andrychów w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych i zagospoda-
rowania tych odpadów, sposobu ich świad-
czenia oraz wysokości cen za te usługi.  Na-
stępna uchwała dotyczyła ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu 
i zakresu kontroli prawidłowości pobrania 
i wykorzystania dotacji udzielonych z bu-
dżetu Gminy Andrychów dla szkół, przed-
szkoli, oddziałów przedszkolnych szkół 
podstawowych i innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych na terenie 
Gminy Andrychów przez podmioty inne 
niż ministrowie i jednostki samorządu te-
rytorialnego. Na koniec Rada przegłosowa-
ła kilka zmian w budżecie gminy i uchwale 
budżetowej na 2018 r. oraz zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Andry-
chów na lata 2018-2027.
Sesję zakończyły wolne wnioski i oświadcze-
nia radnych. Następna sesja odbędzie się 22 
lutego.

mn
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Nagrodę Buzdygana 
otrzymali: – prof. Krzysz-
tof Szwagrzyk, wicepre-
zes IPN i dyrektor Biura 
Poszukiwań i Identyfika-
cji IPN, za przywracanie 
tożsamości bohaterom 
skazanym na zapomnie-
nie;  – gen. broni Andrzej 
Fałkowski, Polski Przed-
stawiciel Wojskowy przy Komitetach Wojskowych NATO i Unii 
Europejskiej w Brukseli, za wygrane bitwy na polu dyplomacji;  – 
ksiądz por. Marek Rycio, kapelan Garnizonu Lidzbark Warmiński, 
za posługę kapelana, która wymyka się schematom;  – „Sikor”, żoł-
nierz Jednostki Wojskowej Komandosów, medyk, dzięki któremu 
żołnierze na polu walki zyskują poczucie bezpieczeństwa;  – kmdr 
ppor. Michał Dziugan, dowódca ORP „Kormoran”, za wkład w bu-
dowę najnowocześniejszego okrętu marynarki wojennej; – ppłk 
Jarosław Wyszecki, komendant Ośrodka Szkolenia Poligonowego 
Wojsk Lądowych Orzysz, za wprowadzenie nowoczesnych cyfro-
wych rozwiązań w systemie strzelania na poligonie.  Nagrodę 
Buzdygan Internautów zdobył dr Tomasz Sanak, ratownik 
medyczny, instruktor i twórca programów szkoleniowych 
z zakresu medycyny pola walki.  Głos na niego oddało 52% 
osób biorących udział w plebiscycie. Internauci docenili świetnego 
ratownika i dydaktyka, który choć jest cywilem trzykrotnie służył 
na misji w Afganistanie. Dziś dr Sanak prowadzi w Wojskowym In-
stytucie Medycznym kursy dla żołnierzy i cywilów. Przez ostatnich 
pięć lat zorganizował kilkadziesiąt kursów i warsztatów z zakresu 
ratownictwa taktycznego i cywilnego. Nagrody zostaną wręczone 
podczas uroczystej gali, która odbędzie się 9 marca.  

Publikujemy podziękowania dr Tomasza: 
Trzeba chwilę ochłonąć żeby móc z całego serca Wam podziękować. 
Mimo że jestem już minimalnie na bocznym torze (nie pracuje w WIM), 
to nie mam zamiaru zwalniać. To wyróżnienie zobowiązuje ale przede 
wszystkim motywuje:)) Każdy z WAS, kto stał na odprawie przed pa-
trolem, operował w trakcie alarmu, robił kwity w magazynie, planował 
w TOC, naprawiał ROSOMAKI -- zawsze będzie dla mnie laureatem 
obowiązku jakim jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa społeczeń-
stwa światowego. Thomas Jefferson - prezydent USA, współtwórca 
deklaracji niepodległości powiedział: “Eternal vigilance is the price of 
liberty” - “Wieczna czujność jest ceną naszej wolności” --- i ten tekst 
dedykuje wszystkim, którzy kreują rzeczywistość w Wojsku Polskim. 
Rzeczywistość, która powinna opierać się na solidnych fundamentach, 
synergii: doświadczenia weteranów, analizie “lessons learned”, unika-
niu improwizacji, unikaniu “zgodności na kwicie”, głębokim poczuciu 
patriotyzmu i dumy z noszenia Polskiej Flagi na Mundurze.... Dziękuję 
Wam, moim Nauczycielom: Dr Brzozowskiemu, Prof Machale, Prof Ko-
rzeniewskiemu, Wirowi, Sikorowi i tym, dzięki którym wchodzę w defi-
nicję umysłowej ewolucji:)) PS Pozdro z mojego TOC:)) 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!                (ap)

Nagroda Buzdygan 2017 dla dr. Tomasza Sanaka

Od 23 lat redakcja „Polski Zbrojnej” przyznaje wyróżnienie ludziom, którzy w wojsku i dla wojska robią rzeczy wyjątko-
we. Kandydatów do nagrody zgłaszali dowódcy, szefowie wojskowych instytucji, żołnierze i pracownicy wojska. W tym 
roku Kapituła nominowała18 kandydatów. Po burzliwych obradach dokonano wyborów.

fot. polska-zbrojna.pl

27 stycznia br. odbył się tam bal pod hasłem: Hiszpańskie rytmy. 
Niepełnosprawni mogli bawić się wspólnie z wolontariuszami. Go-
ście zostali powitani hiszpańskim flamenco, tańczonym przez mło-
dzież gimnazjalną, przygotowaną przez p. Sylwanę Jabłońską. Dla 
wszystkich były przewidziane zabawy i słodki poczęstunek. Warto 
zaznaczyć, że impreza organizowana przez nauczycieli rzyczańskiej szkoły, w przeciągu jedenastu lat, zjednoczyła we wspólnej zabawie 
dużą grupę młodzieży, która w ten sposób uczy się tolerancji i wsparcia dla potrzebujących.             (kp)

W rytmach flamenco
Tradycyjnie, w okresie karnawałowym, dzieci i młodzież niepełno-
sprawna wraz z opiekunami ze Stowarzyszenia Dzieci Serc z rejo-
nu gminy Wieprz – Radziechowy na Żywiecczyźnie, przyjeżdżają 
do szkoły w Rzykach.
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Na zebraniu strażackim w Sułkowicach obecni byli: Burmistrz An-
drychowa Tomasz Żak, Skarbnik Gminy Andrychów Dorota Ży-
wioł, Kierownik wydziału spraw obywatelskich Krzysztof Wójcik, 
Dyrektor ZSS w Sułkowicach-Łęgu Janusz Uznański, Sołtys Sułko-
wic Józefa Kapela, radny Wojciech Polak, a także przedstawiciele 
straży: Zastępca dowódcy JRG Andrychów st. kpt. Marek Nowak, 
PSP Wadowice mł. bryg. Wojciech Grzybczyk, Kazimierz Rajda - 
prezes Zarządu Miejsko-Gminnej OSP. Wśród zaproszonych Gości 
na zebraniu strażackim w Inwałdzie znaleźli się: Burmistrz Andry-
chowa Tomasz Żak, Sołtys Zbigniew Rzadek, Kierownik wydziału 
spraw obywatelskich Krzysztof Wójcik, Dyrektor ZSS w Inwałdzie 
Michał Kołodziejczyk, Dowódca JRG mł. bryg. Antoni Hutniczak, 
Zastępca dowódcy JRG Andrychów st. kpt. Marek Nowak, mł. 
bryg. w st. spocz. Henryk Maciejczyk, PSP Wadowice mł. bryg. 
Jacek Kolber, Kazimierz Rajda - prezes Zarządu Miejsko-Gminnej 
OSP. Zarządy jednostek OSP w Łęgu i Inwałdzie złożyły sprawoz-
dania z całorocznej działalności. W Sułkowicach-Łęgu mówił o tym 
prezes Zbigniew Pietera. W ubiegłym roku jednostka wzbogaciła 
się o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, dokonano zakupów 
licznych sprzętów i umundurowania. Druhowie z OSP Sułkowice 
Łęg przyjęli podziękowania i życzenia pomyślności od wszystkich 
zaproszonych Gości. Sołtys Józefa Kapela wyraziła wdzięczność 
i podziw za błyskawiczne interwencje strażaków i pomoc miesz-
kańcom. Zebranie OSP w Inwałdzie poprowadził Grzegorz Kadela. 
Złożono sprawozdania z działalności Zarządu OSP za rok 2017, 
finansowe oraz sprawozdanie Komisji rewizyjnej. W ubiegłym 

roku OSP Inwałd brała udział w wielu akcjach ratowniczych:12 
pożarach, 13 kolizjach drogowych, 43 zagrożeniach miejscowych. 
Ochotnicy brali udział w zabezpieczeniach operacyjnych, a także 
prowadzili ćwiczenia dla zapewnienia gotowości na terenie remizy 
jak i na wyjazdach. Podobnie jak w Sułkowicach druhowie przyję-
li podziękowania za wykonywaną pracę. Dowódca JRG mł. bryg. 
Antoni Hutniczak podczas wygłaszanego przemówienia pożegnał 
się ze strażakami, którzy złożyli na jego ręce kwiaty (31 stycznia 
przeszedł w stan spoczynku). Podczas obu zebrań strażackich bur-
mistrz Tomasz Żak wyraził wdzięczność dla strażaków za ich służ-
bę i poświęcenie. Podkreślił również, że władze gminy nadal będą 
wspierać jednostki OSP.                              (ap)

Spotkania strażackie
27 stycznia rozpoczęły się w Gminie Andrychów strażackie zebrania sprawozdawczo-wyborcze. Ochotnicy dokonali 
podsumowania ubiegłego roku. Pierwsze dwa zebrania miały miejsce w Sułkowicach-Łęgu i Inwałdzie. 

20 stycznia 2018 r. odbyły się szkolne eliminacje turnieju wiedzy 
pożarniczej pod hasłem: “ Młodzież zapobiega pożarom”.
Na liście eliminacyjnej miejsko-gminnych OTWP w PSP SPSK 
W Brzezince znalazło się 41 nazwisk. Byli to uczniowie szkół: pod-
stawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Pierwszy 
etap miał formę pisemną. Najlepsza piątka z każdej grupy prze-
szła do egzaminu ustnego. Wymagające jury, w którego składzie 
znaleźli się: mł. bryg. w st. spocz. Henryk Maciejczyk, st. kpt. inż. 
Marek Nowak, Kazimierz Rajda - prezes Zarządu Miejsko-Gmin-
nej OSP wyłoniło zwycięzców: 

Szkoła podstawowa: 
I miejsce: Wiktor Fary 
II miejsce: Zuzanna Kudłacik 
III miejsce: Wiktor Rajda 
 
Szkoła Gimnazjalna: 
I miejsce: Martyna Fary 
II miejsce: Weronika Rajda 
III miejsce: Emilia Rajda 
 

Szkoła Ponadgimnazjalna: 
I miejsce: Adrian Romik 
II miejsce: Krzysztof Młocek 
III miejsce: Aleksandra Ćwiertka. 
 
Wszystkim uczestnikom i laureatom życzymy dalszych sukcesów 
na kolejnym szczeblu turnieju! 

ap

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - etap szkolny w Brzezince Dolnej
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Andrychowski Sztab WOŚP również dokonał podsumowań. 
Kwestujący zebrali: 112 240,97 zł i jest to wysoki, trzeci pod 
względem ilości pieniędzy, wynik sztabu w jego siedemnasto-
letniej historii. W tym roku “graliśmy” dla tych najmłodszych 
- Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków. Tradycyjnie 
w akcje włączyli się chętni uczniowie z wszystkich szkół gmin: 
Andrychów, Wieprz i Osiek. Opiekę na nimi sprawowali nauczy-
ciele i rodzice. Każdy z wolontariuszy był wyposażony w iden-
tyfikator z hologramem i pieczątką Fundacji WOŚP, w puszkę 
z banderolami ochronnymi oraz w czerwone serduszka, które 
rozdawali zazwyczaj wolontariusze bez plakietki. Z ich relacji 
wynika, że zdecydowana większość społeczeństwa chętnie skła-
dała różne datki pieniężne, a ci którzy tego nie robili, spokojnie 
przechodzili obok nich. Czasami ktoś zapytał, czy kwestują do-
browolnie, czy im kazano. Ta nieprzymuszona akcja uczy pomo-
cy bliźniemu w sposób bezpośredni, kształci potrzebę wolon-
tariatu, tym bardziej, że 80% wolontariuszy to dzieci do lat 16. 
 
Wolontariusze już od godz. 7.00 mogli przychodzić do sztabu, 
zlokalizowanego jak w latach ubiegłych, w budynku Miejskiego 
Domu Kultury przy ul. Szewskiej 7. Tam otrzymywali identyfi-
katory, puszki, serduszka i instrukcje, gdzie mają udać się kwe-
stować. Oprócz ulic miasta i wiosek, andrychowscy wolontariusz 
byli na terenie ośrodka Czarny Groń, Hotel & Spa Kocierz oraz 
w Molo Resort w Osieku. 
 
Podczas kwesty WOŚP w Andrychowie nie odbyły się żadne im-
prezy. Ale warto wspomnieć o mini licytacji, która obejmowała 
trzy vouchery na stok w Czarnym Groniu i 2 obrazy p. Ewy Par-
tyki. Z tych licytacji uzyskano kwotę: karnety na stok: 628,50 zł, 
obrazy: 250 zł. Wieloletnią tradycją była również zbiórka krwi, 
którą przeprowadził 7 stycznia br. PCK przy ulicy Starowiejskiej 
17A. Zebrano 18,4 litra krwi od 41 osób. Sztab Andrychów sku-
pia się głównie nad bezpieczną i przejrzystą zbiórką pieniędzy, 
i chce aby koszty organizacji tego dnia były znikome. Jeśli ktoś 
ma chęć pomóc w organizowaniu atrakcji dla mieszkańców gmi-
ny podczas kolejnego finału, Sztab prosi o kontakt pod adresem 
e-mail: andrychow.sztab@gmail.com.
 
Sztab Andrychów w liczbach:
- 145 wolontariuszy zarejestrowanych i drugie tyle do pomocy 
podczas kwesty,
- 17 miejscowości współpracujących ze Sztabem,
- 2 lata - najmłodsza wolontariuszka,
- 69 lat - najstarszy wolontariusz,
- 7.00 - 21.00 - godz. działalności sztabu,
- 26 lat - najdłużej współpracujący z WOŚP wolontariusz,
- 17 lat - istnienie Sztabu w Andrychowie,
- 2593,68 - ilość pieniędzy w największej puszce (całodniowa 
kwesta),

- 19 pizz przekazanych przez restauratorów,
- 18,4 litra krwi zebranej w ramach Finału,
- 340 drewnianych serduszek z logo Sztabu,
- 8 st. poniżej zera - najniższa temp. podczas kwesty,
- 1 055 852 zł - kwota przekazana przez Fundację WOŚP do szpi-
tala w Wadowicach,
- 1 234 157. 72 zł - ilość pieniędzy zebranych od początku istnie-
nia sztabu w Andrychowie,
- 112 240.97 - ostateczna kwota XXVI Finału.
A najważniejsze jest to, czego nie da się obliczyć: 
- setki, tysiące uśmiechów i życzliwych komentarzy.
 
Podziękowania za udany przebieg 26. finału WOŚP należą się 
wszystkim darczyńcom, którzy bogato rzucali datki do puszek, 
wolontariuszom oraz rodzicom, nauczycielom i opiekunom, 
a także dyrektorom szkół.
Na terenie działania andrychowskiego sztabu można było spo-
tkać również liczne patrole Policji i Straży Miejskiej, czuwające 
nad bezpieczeństwem kwestujących - dziękujemy.
 
Sztab dziękuje również sponsorom/pomocnikom: 
- Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie,
- Miejski Dom Kultury w Andrychowie,
- ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie,
- MARKET GÓRAL w Roczynach,
- PSS “Społem” w Andrychowie,
- DOMENA NOWA Sp. z o.o.,
- LOBOGraf  
- Szkoła Psiej Tresury psieEgo,
   oraz fundatorom pizzy:
- Piekiełko,
- Bracia,
- Obiecanki Cacanki,
- Gala,
- Avanti,
- Alle Kebab.

Krzysztof Paczyński

WOŚP dla noworodków
Zakończył się kolejny już 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mimo że trwa jeszcze przeliczanie pieniędzy 
i wpłat dokonywanych na rzecz Fundacji, można już śmiało powiedzieć, że tegoroczna kwesta będzie rekordowa.
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Po wielu miesiącach rozmów i spotkań, sukcesem Burmistrza 
Andrychowa zakończyły się starania o poprawę bezpieczeństwa 
pieszych wzdłuż drogi krajowej DK52. 11 stycznia na specjalnym 
spotkaniu w Andrychowie władze  Gminy i przedstawiciele Gene-
ralnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uzgodnili, że w tym 
roku nastąpi budowa chodników przy Drodze Krajowej 52 na na-
stępujących odcinkach:
1. od Inwałdu w kierunku Choczni
2. od Inwałdu w kierunku Andrychowa
3. od Andrychowa w kierunku Bulowic.
Ustalono ponadto szczegóły, z których wynika, że Gmina Andry-
chów opracuje  dokumentację projektową, a zarządca drogi, czyli 
GDDKiA wykona z własnych środków inwestycyjnych wyżej wy-
mienione odcinki chodników.
Kolejnym uzgodnionym zadaniem jest budowa oświetlenia przejść 
dla pieszych w ramach projektu „Bezpieczne przejścia”. Zadanie to 
w pierwszym etapie, tj. w 2018 r. obejmuje budowę pięciu przejść 
na DK 52. I tu Gmina Andrychów ma opracować dokumentację 
projektową, ale też współfinansować inwestycję w 30 proc. kosz-
tów zadania, natomiast zarządca drogi sfinansuje resztę, czyli 70 

proc. kosztów zadania. Na sesji styczniowej (25.01.2018 r.) Bur-
mistrz Andrychowa złożył dwa projekty uchwał Rady Miejskiej 
w/s przystąpienia do realizacji powyższych zadań i upoważnie-
nia Burmistrza do podpisania z GDDKiA porozumień. Spotkanie 
w Andrychowie odbyło się na zaproszenie Burmistrza, a jego pod-
stawowym celem była poprawa bezpieczeństwa pieszych.          

red

Chodniki przy krajówce
Będą nowe chodniki przy DK 52: pomiędzy Andrychowem i Inwałdem, a dalej w kierunku Choczni i kolejny do granic 
z Bulowicami.

Defibrylator, który dotychczas zamontowany był na korytarzu 
szkoły, trafił już na zewnątrz budynku, aby każdy potrzebujący 
mieszkaniec w sytuacji zatrzymania krążenia, zagrożenia życia 
mógł w sposób sprawny i szybki z niego skorzystać.  Zakup de-
fibrylatora był możliwy dzięki zaangażowaniu uczniów, nauczy-
cieli, rodziców, przyjaciół szkoły oraz sponsorów. 24 stycznia 
odbyło się oficjalne przekazanie urządzenia, któremu towarzy-
szył pokaz udzielania pierwszej pomocy przy wykorzystaniu 
tego urządzenia. Instruktaż przeprowadzili ratownicy medycz-
ni - Państwo Gawiorowie. AED w Sułkowicach przeznaczony 
jest dla dzieci oraz dorosłych. To bardzo istotne, ponieważ dla 
dzieci w wieku 1-8 lat (waga ciała do 25 kg), zaleca się użycie 
elektrod pediatrycznych, bądź specjalnego „dziecięcego” usta-
wienia parametrów AED. Dzieci powyżej 8 lat (wtedy ich waga 
zwykle wynosi powyżej 25 kg) można reanimować standardo-
wo - od razu przy użyciu typowego AED. Zamontowany sprzęt 
umożliwia korzystanie z obu opcji. 

ap

Bezpieczna szkoła, 
bezpieczna wioska
Od 24 stycznia 2018 r. defibrylator AED w Sułkowicach-Bolęcinie 
dostępny dla wszystkich.
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Bez wątpienia sztuką jest mówić bez prze-
rwy przez sześć godzin, np. transmitując 
Tour de France, gdzie emocje rozpisane 
są raczej na minuty, a nie na godziny, do 
tego przyciągnąć uwagę widza i czymś 
go zaciekawić. A pan Krzysztof i pan To-
masz to potrafią. 25 stycznia, dzienni-
karski duet był gościem Ośrodka „Czarny 
Groń”. Panowie spotkali się z publiczno-
ścią, by opowiedzieć o swojej pracy, także 
o przygotowaniach do Zimowych Igrzysk 
w Korei Pd. Była też okazja do rozmowy, 
nie tylko o sporcie i pieniądzach, ale też 
o… „Radiu Praciaki”. Termin ten zrodził 
się podczas ostatniego Tour de France. 
Kiedy to Tomasz Jaroński ze stanowiska 
komentatorskiego łączył się przy pomocy 
telefonu z Krzysztofem Wyrzykowskim, 
który akurat wypoczywał w Rzykach. I tak 
stacja telewizyjna Eurosport wspomagana 
przez niekoncesjonowane „Radio Pracia-
ki” relacjonowała doroczny wyścig kolar-
ski.  Krzysztof Wyrzykowski od wielu lat 
ma w Rzykach domek letniskowy. - Gdy tu 
przyjechałem, to nic tu nie było. Nuda… 
- wspominał i przyrównywał tamte czasy 
do obecnych, bogatych w infrastrukturę 

i wydarzenia. Nawiązał relacje z sąsia-
dami, w tutejszej szkole czyta dzieciom 
bajki… więc mówi: - Tutaj czuję się jak 
u siebie w domu. Oboje panowie zostali 
wytypowani przez Eurosport do pracy 
podczas najbliższych Igrzysk Olimpijskich 
w Pjongczang. Dla Tomasza Jarońskiego 
to będą drugie Igrzyska, dla Krzysztofa 
Wyrzykowskiego – dziesiąte. Doskonale 
pamięta piknikową atmosferę tych pierw-
szych - w Montrealu (1976).   Najlepiej 
wspomina te w Sydney (2000) i w Londy-
nie (2012), najgorzej w Atlancie (1996) Za 
„olimpiadę cudów” uznał tę w Moskwie 
(1980): - Straszne kanty się tam działy, 
żeby wygrywali Rosjanie. Ale te dziwne 
rzeczy nie były widoczne na ekranach te-
lewizorów. Opowiadał też jak bardzo na 
przestrzeni lat zmieniła się specyfika pracy 
dziennikarza sportowego. – Kiedyś łatwiej 
się pracowało, bo łatwiej się było wszędzie 
dostać - mówił. Można było sobie poroz-
mawiać ze sportowcami indywidualnie. 
Teraz zawodnicy są izolowani, a jeśli się 
wypowiedzą, to ta sama wypowiedź jest 
nadawana w każdej stacji. Nie tylko kon-
takt z zawodnikami jest utrudniony, także 
kłopotliwa jest swoboda przemieszczania 
się. Niezliczone kontrole, prześwietlania 
pochłaniają mnóstwo czasu. Jeśli chodzi 
o zdobycze medalowe polskiej reprezen-
tacji, oboje dziennikarze są zgodni, że nie 

ma co liczyć na powtórkę  sukcesu z Soczi 
i nie ma co pompować bańki oczekiwań. – 
Nie jesteśmy optymistami – mówią wska-
zując na dwie (może trzy) szanse medalo-
we. Ponieważ uczestnikami spotkania byli 
też bracia Ligoccy – znani snowboardziści 
oraz podopieczni prowadzonej przez nich 
szkoły, którzy w Czarnym Groniu przeby-
wają na obozie treningowym, próbowano 
rozstrzygnąć, dlaczego snowboard – sport 
obejmujący swym zasięgiem cały sporto-
wy świat, nie może przebić albo dorównać 
popularnością skokom narciarskim, czyli 
dyscyplinie, którą zainteresowane jest 
zaledwie kilka krajów Europy? Ponowna 
okazja na spotkanie z duetem: Wyrzy-
kowski, Jaroński już wkrótce, tym razem 
nadawać będą nie z Rzyk, a z Pjonczang. 

Jadwiga Janus 

Igrzyska olimpijskie za pasem
W komentatorskiej rodzinie rozmaitych stacji telewizyjnych, reprezentująca Eurosport para: Krzysztof Wyrzykowski 
– Tomasz Jaroński jest tą, która potrafi przyciągnąć do telewizorów bardziej niż dyscyplina sportowa czy nazwiska 
zawodników.
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Gmina Andrychów zgłosiła się do konkursu, który zorganizowa-
ło Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Celem akcji jest 
edukacja dotycząca zanieczyszczeń powietrza. A główną nagrodą 
naukowa stacja zabaw.  Fundacja PGNiG poprzez swoją akcję chce 
zwrócić uwagę na to, jak społeczeństwo dba o stan powietrza. Zbi-
gniew Kajdanowski, prezes Fundacji PGNiG podkreśla, że w wal-
ce o wysoką jakość powietrza nie powinno się karać, ale przede 
wszystkim edukować. Ambasadorem kampanii jest Radek Brzóz-
ka, znany prezenter telewizyjny, prowadzący programy naukowe.  
– Najwyższy czas, by zacząć edukować o zanieczyszczeniach po-
wietrza dzieci i młodzież w Polsce. To one za jakiś czas będą miały 
realny wpływ na to, czym oddychamy – mówi Brzózka. Andrychów 
zgłosił dwie lokalizacje: - Sułkowice, ul. Beskidzka 110, działka nr 
147/1 – Stowarzyszenie „Dajmy dzieciom radość” - Andrychów, 
ul. Lenartowicza, działka nr 447/56 – teren za blokiem nr 38. Jak 
głosować? Wyszukaj wybraną lokalizację. Podaj swój adres email. 
Zobacz krótki materiał edukacyjny i odpowiedz na proste pytanie. 
Codziennie możesz oddać I głos. Głosowanie trwa od 24 stycznia 
2018 roku do 28 lutego 2018 roku. Jak liczymy głosy? Każda loka-
lizacja ma równe szanse na wygraną Głosy dla lokalizacji przelicza 
się dzieląc sumę oddanych głosów przez liczbę mieszkańców gmi-
ny, w której znajduje się ta lokalizacja. Liczy się procentowe zaan-
gażowanie społeczności W ten sposób nawet najmniejsze gminy 

mogą zdobyć Naukową Stację Zabaw PGNiG. Jak wybieramy zwy-
cięzców? Głosowanie podzielone jest na etapy. Lokalizacja, która 
na koniec poszczególnego etapu będzie prowadzić w rankingu zdo-
będzie Naukową Stację Zabaw PGNiG. 
a) Etap I głosowanie od 24.01.2018 r. do 31.01.2018 r. 
b) Etap II głosowanie od 01.02.2018 r. do 08.02.2018 r. 
c) Etap III głosowanie od 09.02.2018 r. do 15.02.2018 r. 
d) Etap IV głosowanie od 16.02.2018 r. do 22.02.2018 r. 
e) Etap V głosowanie od 23.02.2018 r. do 28.02.2018 r. 
Link do konkursu: 
https://www.powietrzebezsmieci.pl/gminy/zaglosuj

red

Oddaj głos na Andrychów
Końcem stycznia rozpoczęło się głosowanie w Konkursie „Rodzice i dzieci – powietrze bez śmieci” organizowanym 
przez PGNiG – poinformowała nas Paulina Mrzygłód, ekodoradca z Urzędu Miejskiego. Do wygrania jest Naukowa 
Stacja Zabaw dla dzieci. Zachęcamy do głosowania.

27 stycznia w historii Andrychowa to dzień szczególny. Tego 
dnia miasto zostało wyzwolone spod okupacji hitlerowskiej. 
Pamięć o wydarzeniach z 1945 roku uczciły delegacje człon-
ków andrychowskiej i powiatowej lewicy, ich sympatycy oraz 
delegacje samorządowe i przedstawiciele Towarzystwa Miło-
śników Andrychowa.
Wiązankę kwiatów pod pomnikiem „Poległym w walkach 
o wolną i niepodległą Polskę” złożyły liczne delegacje. Obecni 
byli przedstawiciele Urzędu Miejskiego na czele z burmistrzem 
Tomaszem Żakiem. Zebrani udali się później na ul. Legionów, 
by tam – w miejscu, gdzie dawniej stała synagoga – uczcić pa-
mięć o ofiarach Holokaustu. Dziś bowiem także obchodzimy 
73. rocznicę wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. 
- Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Ho-
lokaustu ustanowiony przez ONZ. Pamiętajmy o tym, pochyl-
my głowy i podziękujmy za to, że teraz możemy żyć w wolnym 
kraju – mówił po zakończeniu uroczystości dla Radia Andry-
chów burmistrz Tomasz Żak.                      red.

Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci 
o Ofiarach Holokaustu
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Z okazji „Roku Psa” poprosiłam o spotka-
nie Jerzego Hermę – zoopsychologa, tre-
nera przewodników psów oraz instruk-
tora przewodników psów ratowniczych. 
Chciałam, by potwierdził to, co pozwolił 
mi zaobserwować mój pies, że wśród 
istot stąpających po ziemi, ta czworonoż-
na jest zdecydowanie doskonalszym wy-
tworem natury niż człowiek. Nie znam 
drugiej takiej osoby, która do perfekcji 
opanowałaby tajniki ludzko – psiej ko-
munikacji i która o psiej duszy i naturze 
wiedziałaby tyle, co Jerzy. Dlatego tu je-
stem – w Szkole „ psieEgo” w Wieprzu. 
Za chwilę Chińczycy będą celebrować 
„Rok Psa”. 
A którego? Tego, co trzymają za domem? 
Czy tego, co trzymają w domach?
A to jest różnica? 
Jest. Bo te, które są za domem – się je. 
A te, które są w domach – się głaszcze. To 
jest tak, jak u nas z królikami. Jedne ho-
dujemy do jedzenia, drugie do głaskania.
No to mamy uzgodnione… rozma-
wiamy o psach do głaskania. 
I Do kochania. Do towarzyszenia, do pra-
cy, do zabawy… Pies w życiu człowieka 
pełni wiele funkcji. 
Pomińmy te funkcje. Rozmawiajmy 
o relacjach. Czy o to, żeby człowieka 
z psem łączyła nie tylko smycz, też 
się trzeba zatroszczyć?   
Jasne, że tak. Taki związek wymaga pra-
cy. Zresztą, jak każda dobra relacja: czy 
to w pracy, czy w małżeństwie… Żeby 
związek psa i człowieka był udany, przy-
nosił korzyści każdej ze stron, człowiek 
musi wykazać się konsekwencją, wiedzą 
i poświęceniem czasu. Patrząc z mojego 
doświadczenia, mogę stwierdzić, że my – 
ludzie wyrządzamy psom wiele szkód, że 
potrafimy je zepsuć. 
Nawet psy psujemy? Środowisko psu-
jemy, międzyludzkie relacje psujemy, 
siebie psujemy. Kurcze, człowiek to 
straszny psuj! 
Gdzie nieodpowiedzialny człowiek wsa-
dzi ręce (nie powiemy – łapy, bo byśmy 

brzydko powiedzieli o psich łapach) to 
wiele zepsuje.
Na przykład...
Owczarek niemiecki. Człowiek chciał 
żeby miał „piękne kontowanie”, żeby 
ogonem i łokciami prawie dotykał ziemi. 
Przez wiele pokoleń ten owczarek był 
tak właśnie kształtowany i okazało się, 
że, jeśli chodzi o układ kostny, to wiele 
z nich cierpi przez człowieka. Człowiek 
chciał stworzyć owczarka długowłosego, 
namieszał w genach i okazało się, że te 
psy w dużym odsetku posiadają różne 
zaburzenia. Ta długa sierść odpowiada 
m.in. za to, co one później mają w gło-
wie. Labradory. Najlepsza rasa dla dzieci, 
najbardziej socjalne psy, a najwięcej po-
gryzień z jakimi mam do czynienia jest 
przez labradory, goldeny . Często jest tak, 
że jeśli dziecko się urodzi, rodzice kupu-rodzice kupu-
ją jednocześnie szczeniaka „laba”. Przez 
rok, dwa poświęca się uwagę głównie 
dziecku. Pies jest zaniedbywany, schodzi 
na dalszy plan. Ale w pewnym momencie 
pies pokaże domownikom gdzie jest ich 
„miejsce” w hierarchii stada. Niestety, dla 
psa dziecko do dziesiątego roku życia to 

nie jest człowiek. To inny gatunek. Nie 
pachnie jak dorosły, nie mówi jak doro-
sły, jak biega to macha rękami, piszczy… 
Jeśli została stworzona zła hierarchia 
stada w domu, to dochodzi do dramatów. 
Czy pies może nam powiedzieć, ja-
kim człowiekiem jest jego właściciel? 
Oczywiście… pokaż mi swojego psa, a po-
wiem ci jaki masz charakter. Mam z tym 
do czynienia na co dzień. 
To jak rozpoznać po psie dobrego 
człowieka, jak złego?
Zacznijmy od złego. Dzisiaj miałem taką 
sytuację. Człowiek polecał wykonać psu 
komendy, a ten chciał być na bardzo dłu-
gim, drugim końcu smyczy, żeby nie mieć 
z tym człowiekiem nic wspólnego. Ten 
człowiek zaczął od dobrych metod ucze-
nia wspólnego życia z psem. W pewnym 
momencie poszedł na łatwiznę, bo zaczął 
zgłębiać tajniki metod awersyjnych. Za-
łożył psu dławik, a to nie jest nic innego 
jak szubienica, która zaciągana, odcina 
dopływ tlenu do mózgu. W momencie, 
gdy człowiek się irytował, bo pies coś 
źle wykonywał, zakładał mu ten dławik 
i go podduszał, żeby wymusić właściwe 

Dobrego Psiego Roku!
Nasza część świata powitanie Nowego Roku ma już za sobą. Głowy zdążyły wytrzeźwieć, wystrzały petard ucichnąć. 
W innej części świata 2018 rok dopiero nastanie. Zgodnie z kalendarzem księżycowym, 16 lutego rozpocznie się Chiński 
Nowy Rok i będzie to „Rok Psa”. Chińczycy uważają Psa za wyjątkowo dobry znak. Bo wyjątkowe są charakterystyczne 
cechy tego zwierzęcia. 

Duet: Jerzy Herma i Goran
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zachowania. Pies sobie uwarunkował, 
że zdenerwowanie człowieka, które pies 
czuje w nosie kojarzy się z cierpieniem. 
Człowiek jest istotą ułomną i jak ma zły 
dzień często się musi na kimś powyży-
wać. Mam taką zasadę – jak masz zły 
dzień, to nie wychodź na spacer z psem, 
bo jeśli puszczą ci nerwy, jesteś w stanie 
zepsuć wszystkie dobre relacje, które bu-
dowałeś miesiącami albo latami. 
Powiedziałeś, że pies czuje nasze 
zdenerwowanie w nosie. Jak to?
Tak. Bo gdy się irytujemy, wydzielamy 
zapach masłowy. Pies go wyczuje nawet 
przez najgrubszą kurtkę. 
Jak możemy zadbać o psie zadowole-
nie?
To jest proste. Np. idziesz na spacer. Daj 
psu poczytać facebooka! (Tylko nie daj 
się wyprowadzać na „Batmana”!) Tego fa-
cebooka, który leży na ziemi. Niech czy-
ta, co chodziło wokół domu, co chodziło 
poza nim, czy to była fajna suczka, czy to 
był fajny kot… W trakcie takiego czyta-
nia, odblokowuje mu się mózg. Przejedź 
się z psem samochodem. To jest dopiero 
frajda. Jestem pewien, że psy, które dziś 
przyjechały tu do „psieEgo”, umiałyby 
wymienić co, w którym domu mijanym 
po drodze, było gotowane na obiad. Tyle 
kilometrów zapachów! Genialny psi nos 
nawet w samochodzie to wyczuwa! Kie-
dyś pierwotny pies chodził z pierwotnym 
człowiekiem na polowania. Urządź psu 
choć jego namiastkę. Rzucanie piłeczki, 
jej przynoszenie, otrzymywanie za to 
jedzenia, jest takim bezkrwawym po-
lowaniem. W ten sposób są zachowane 
naturalne potrzeby psa. Czymś fajnym są 
też takie spotkania z pobratymcami, któ-
rych świadkiem byłaś przed chwilą. Tu, 
w „psieEgo” psy się spotykają, tu mogą 
sobie pogadać, wyrzucić energię, frustra-
cje, domowe nudy.
To psy się nudzą?
Oczywiście! Ludzie wyrzucają emocje na 
różne sposoby: idą sobie zapalić, idą na 
piwo, na siłownię… Jeśli nie zapewnimy 
psu alternatywnych form spędzania cza-
su, to on sam o to zadba, pogryzie nam 
kapcie, domowe sprzęty, samochód… 
Pies też musi wyładować frustrację, też 
musi „tego papierosa zapalić”. Najlepszy 
na to sposób to aktywne spacery węcho-
we, o których już mówiliśmy. A 99% spa-
cerów jest nudnych, polega na ciągnięciu 
przewodnika od słupa do słupa. Wtedy 
nie ma się co dziwić, że pies nie słucha 
przewodnika. Żeby spacer był fajny, 

muszą mu towarzyszyć dobre emocje. 
A człowiek? Często idzie, bo musi. Wku-
rza się przy tym, że pies nie idzie przy 
nodze. Zakłada mu kolczatkę i nadal pies 
ciągnie. Jeżdżę często samochodem i ob-
serwuję, jak jeden czy drugi pies się snu-ę, jak jeden czy drugi pies się snu-, jak jeden czy drugi pies się snu-
je. Nie snuje się dlatego, że jest stary, że 
go coś boli, tylko dlatego, że jest przybi-
ty. Po części ma złamany charakter, więc 
wiele nie może. No i co można pomyśleć 
o takim człowieku? Ale też widzę psy za-
dowolone.
W tym miejscu możemy wrócić do py-
tania: jak rozpoznać po psie dobrego 
człowieka?
Widać to w psim uśmiechu, niewerbalnej 
mowie psiego ciała. Pies w ciągu jednej 
sekundy wysyła 40 komunikatów nie-
werbalnych, które idealnie możemy zin-
terpretować analizując na spokojnie zdję-
cia czy nagrane filmy. Dobry człowiek to 
taki, który jest w stanie poznać potrzeby 
psa, nauczyć się jak mu to zagwaranto-
wać, jak wspólnie, po bożemu i ku obo-
pólnej korzyści żyć pod jednym dachem, 
oczywiście stosując pewne zasady. W tej 
chwili, często, dzieci i psy mogą wszyst-
ko. A dobry człowiek to taki, który ma 
zasady, który jest w stanie poświęcić psu 
odpowiednią ilość czasu przez cały ty-
dzień. Dobry człowiek to taki, który zna 
psi alfabet. Ja, tutaj w „psieEgo” uczę lite-
rek tego alfabetu. Ludzie, którzy tu przy-
chodzą, składają sobie te literki i uczą się 

jak dobrze żyć ze swoim psem. Uczą się 
być dobrym właścicielem, dobrym prze-
wodnikiem, dobrym opiekunem. Z racji 
tego, że Rok Psa ma być dobrym rokiem, 
to ja uważam, że tamten rok był dobrym 
psim rokiem, bo coraz więcej ludzi pod-
chodzi do posiadania psa świadomie 
i odpowiedzialnie. Coraz więcej ludzi do 
mnie przychodzi, żeby dowiedzieć się 
o różne szczegóły jeszcze przed zakupem 
psa. Warto, żeby ci, którzy dopiero mają 
zamiar go nabyć, przyszli tu do „psieEgo” 
i poobserwowali różne charaktery i różne 
zachowania. Dzięki testom predyspozycji 
szczeniąt, możemy trafnie dobrać cha-
rakter szczeniaka do predyspozycji prze-
wodnika. Cieszy, że coraz mniej psów jest 
trzymanych przez 365 dni w roku w koj-
cach, jak również na łańcuchach. 
Śledząc codzienne donosy medialne, 
łatwo zauważyć, że w ludzkim stadzie 
„zagryzanie się” stało się praktyką. 
Chińczycy uważają, że energia psa 
jest ugodowa i spokojna, dlatego 
wierzą, że to będzie dobry rok.
Psy nie mają tendencji do zagryzania się. 
Pies, z reguły, jest nastawiony dobrze. 
Chyba, że następuje zagrożenie. Wte-
dy może stanąć w obronie człowieka. 
Psy w swoim stadzie też żyją w zgodzie. 
Bo gdyby nie żyły w zgodzie, nic by nie 
upolowały. Samemu nie za bardzo się da, 
a w stadzie jest o wiele łatwiej i efektyw-
niej, część zagania, część poluje. Rzeczy-
wiście… coś w tym jest.
A czy pies potrafi nienawidzić, jak 
potrafi człowiek? 
Pies jest dziwnym zwierzęciem (w pozy-
tywnym tego słowa znaczeniu). Bo zda-
rzało się, że nawet jak właściciel go zbił, 
złamał na nim sztyl, to on dalej mu słu-
żył, dalej był mu wierny i dalej go w ja-
kimś stopniu szanował. 
Nie uważasz, że gdyby ludzie mie-
li wdrukowane takie psie cechy jak: 
wierność, bezwarunkowa miłość, uf-
ność, odpowiedzialność… świat był-
by lepszy?
Byłby cudowny! 
Dziękuję za spotkanie. Jeśli pozwo-
lisz, wrócę tu znów, żeby opowiedzieć 
o tej niezwykłej szkole, którą założy-
łeś, bo zaciekawiła mnie ogromnie. 
Na koniec życzę tobie i wszystkim 
Dobrego Psiego Roku! 
Zapraszam do „psieEgo” i dołączam się 
do życzeń.

Rozmawiała Jadwiga Janus
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19 stycznia 1445 r. książęta oświęcimscy Wacław, Przemysław i Jan 
(Janusz) dokonali podziału swoich włości na część oświęcimską, 
toszecką i zatorską. Inwałd znalazł się wówczas w granicach księ-ą i zatorską. Inwałd znalazł się wówczas w granicach księ- i zatorską. Inwałd znalazł się wówczas w granicach księ-ą. Inwałd znalazł się wówczas w granicach księ-. Inwałd znalazł się wówczas w granicach księ-
stwa zatorskiego, które przypadło w udziale Wacławowi. Piastowie 
zatorscy w swojej polityce skłaniali się w kierunku Królestwa Pol-
skiego. Wspomniany Wacław I już w 1456 r. złożył hołd lenny Ka-
zimierzowi Jagiellończykowi, zaś jego syn, Jan (Janusz) V, w 1494 
r. sprzedał księstwo zatorskie Janowi Olbrachtowi za 80 tys. czer-
wonych złotych, z zastrzeżeniem dożywotniego sprawowania wła-
dzy. Faktycznie księstwo zostało przyłączone do Korony w 1513 r., 
po bezpotomnej śmierci Jana V, który był ostatnim przedstawicie-
lem zatorskiej linii Piastów1.
Tyle o księstwie 
zatorskim, w któ-
rym położony był 
Inwałd, a co wiemy 
o samej miejscowo-
ści w tamtym okre-
sie? Na terenie wsi 
działała powołana 
jeszcze na począt-
ku poprzedniego 
stulecia niewielka, 
skromnie uposa-
żona parafia, nie 
znamy jednak jej 
wezwania. Nieco 
więcej wiadomo na 
temat ówczesnych 
właścicieli Inwałdu. 
W dokumencie wy-
stawionym w Kra-
kowie 7 lutego 1431 
r. wymieniony zo-
stał Jan z Hynwal-
du2. Z kolei w doku-
mencie z 8 stycznia 
1441 r. niejaki Klo-
zman z Himwaldu 

1  Jan V posiadał potomstwo z nieprawego łoża, nie do-
czekał się jednak legalnego dziedzica.
2  W „Słowniku historyczno-geograficznym wojewódz-
twa krakowskiego w średniowieczu” widnieje data 1430 r. Doku-
ment jest widymatem (odpisem) aktu wystawionego przez raj-
ców krakowskich 2 października 1428 r.

występuje jako jeden z poręczycieli księcia Wacława i jego braci 
w sprawie złożenia hołdu lennego Władysławowi Warneńczykowi.
W II poł. XV w. Inwałd znalazł się w posiadaniu Korniczów. Był 
to ród rycerski pochodzenia ruskiego, który pojawił się na terenie 
księstwa oświęcimskiego jeszcze w XIV w. W „Herbarzu polskim” 
Kaspra Niesieckiego znajduje się następująca informacja na temat 
Korniczów (zwanych również Biesami) oraz herbu Kornicz, którym 
się pieczętowali: „Na trzech gradusach ze skały wyrobionych powi-
nien prosto stać krzyż, na kształt litery Tau Grekom zwyczajnej3, 

3  Wg teorii Józefa Putka litera „T” może odnosić się do 
imienia bratanka Zygmunta Korybutowicza, Fiedora (Teodora), 
który dowodził ruskimi posiłkami podczas wyprawy czeskiej.

Historia Inwałdu cz. II
„Von den Vorwerken soll Herzog Kazimir mit Herzog Wenzel das Vorwerk Hymwald haben und bezahlen (…)”

Na początku XV w. Inwałd był małą osadą położoną w księstwie oświęcimskim, stanowiącym od 1327 r. lenno czeskie. 
Ziemie, na których znajdowała się wieś były zatem pograniczem Królestwa Polskiego (Korony) i Królestwa Czech, 
miejscem walk lokalnych książąt a zarazem działań zbójców wywodzących się z różnych stanów, od rycerstwa po 
chłopstwo. Nie dziwi więc fakt, że w omawianym okresie okoliczne tereny były słabo zaludnione.

Wizerunek Wacława I zatorskiego znajdu-
jący się na chrzcielnicy w kościele św. Woj-
ciecha i św. Jerzego w Zatorze, 1462 r. Fot. 
D. Rusin.

Herb Kornicz, zamieszczony w „Księdze herbowej rodów pol-
skich” Juliusza Ostrowskiego. Źródło: Wikipedia.
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u każdego rogu tego krzyża bochen chleba utkwiony, pole powinno 
być czerwone, skała szara, krzyż biały, chleb koloru kasztanowe-
go, na hełmie pięć piór strusich (…) ten herb nadany od książąt 
Ruskich rycerzowi Kornic nazwanemu, który wiele i mężnie nad 
nieprzyjacielem dokazywał, osobliwie za błogosławieństwem Pa-
nów swoich, którzy mu na okazyą idącemu błogosławili, ztąd ten 
herb, już się zowie Kornic od imienia rycerza, zowią go i Hospody 
błogosław (…)”. 
Na większą skalę Korniczowie przywędrowali na teren księstwa 
oświęcimskiego najprawdopodobniej z wojskami bratanka Włady-
sława Jagiełły, księcia Zygmunta Korybutowicza, który w 1422 r. 
został wysłany na Czechy4. Oprócz rycerstwa ruskiego na wyprawę 

wyruszyli też zubożali przedstawiciele małopolskiej szlachty. Wra-
cając, osiedlali się oni na ziemi oświęcimskiej, wybierając przede 
wszystkim osady założone niegdyś przez kolonistów pochodzenia 
niemieckiego, m. in. Kozy, Czaniec, Bestwinę, Bujaków, Porąbkę, 
Kobiernice, Frydrychowice, Przybradz, Laskową, Wilamowice, Po-
rębę Wielką, Grojec, Osiek i wreszcie Inwałd. Z czasem poszcze-
gólne gałęzie rodu przyjęły nazwiska od zajmowanych przez siebie 
miejscowości, tak więc Korniczowie z Inwałdu zaczęli używać na-
zwiska Inwałdzcy, którym posługiwali się do  I poł. XVII w.
 Na zakończenie warto wspomnieć o jeszcze jednym XV-

4  Zygmunt Korybutowicz był wysłannikiem księcia litew-
skiego Witolda, któremu husyci zaproponowali koronę czeską.

-wiecznym źródle historycznym, które prawdopodobnie odnosi się 
do Inwałdu. Po śmierci Wacława I zatorskiego władzę w księstwie 
objęli jego 4 synowie – Kazimierz, Wacław, Jan i Władysław. Bracia 
postanowili podzielić ojcowiznę na 2 części, którymi początkowo 
zarządzali odpowiednio Kazimierz z Wacławem i Jan z Władysła-
wem. W tym celu 28 maja 1477 r. wystawiony został dokument, 
który dokładnie określał zasady podziału księstwa. Nie wdając się 
w opis poszczególnych przydziałów – tak ziem, jak i pomieszczeń 
zamku w Zatorze, warto zwrócić uwagę na pojawiający się w do-
kumencie zapis „das Vorwerk Hymwald (…) und das unter Burg 
gebauter Vorwerk”. 
Na podstawie tego fragmentu znawca dziejów ziemi oświęcim-
skiej, Ignacy Rychlik, wysnuł teorię jakoby w Inwałdzie w XV w. 
znajdował się zamek obronny. Choć wydawcy „Lehns und Besit-
zurkunden Schlesiens und seiner einzelnen Fürstenthümer im 
Mittelalter”, w którym znajduje się odpis dokumentu identyfi-
kowali wspomniany Hymwald z Inwałdem, Józef Putek wykazy-
wał, że w nadaniu mowa jest o zupełnie innej osadzie, mianowicie 
Podlesiu k. Zatora; ponadto zwracał uwagę na niewłaściwe tłuma-
czenie słowa „Vorwerk”, które oznaczać ma folwark, a nie zamek. 
Prawdziwa czy też nie, teoria o średniowiecznym zamku w Inwał-
dzie na długi czas zagościła w historiografii, urastając niemal do 
rangi legendy.

Daria Rusin

Michał z Laskowej, Mikołaj Myszkowski z Przeciszowa, Miko-
łaj Szaszowski z Gierałtowic, Jan Szaszowski ze Spytkowic, Ma-
rek z Poręby, Jan Strzez z Radoczy sędzia ziemski zatorski, Jan 
Ujec z Tomic, Jan i Stanisław Rudzki, Mikołaj Myszkowski młod-
szy z Przeciszowa, na prośbę książąt oświęcimsko-zatorskich: 
Kazimierza, Wacława, Janusza i Władysława ustalają porządek 
dziedziczenia i podział Księstwa Zatorskiego. Zator 1477, 28 
maja (z fragmentem dotyczącym folwarku w Hymwaldzie). Źró-
dło: Zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie/Muzeum Książąt 
Czartoryskich, BCz-perg-593.

7. 02. 1431 – wzmianka o Janie z Hynwaldu
8. 01. 1441 – Klozman z Himwaldu wymieniony został jako jeden 
z poręczycieli książąt oświęcimskich w sprawie złożenia hołdu 
lennego Władysławowi Warneńczykowi
19. 01. 1445 – podział księstwa oświęcimskiego, w wyniku którego 
Inwałd znalazł się w granicach księstwa zatorskiego
28. 05. 1477 – w dokumencie ustanawiającym podział księstwa 
zatorskiego pojawiła się wzmianka o folwarku we wsi Hymwald
29. 07. 1494 – Jan (Janusz) V sprzedał księstwo zatorskie królowi 
polskiemu Janowi Olbrachtowi

Kalendarium

Sprostowanie:
W bibliografii do poprzedniego artykułu wkradł się błąd – tytuł 
publikacji Z. Babika to „Nazwy rzeczne zlewni Wieprzówki – ko-
mentarze do haseł zamieszczonych w „Hydronymia Europaea” 
12”. Przepraszamy Czytelników za zaistniałą sytuację.

Bibliografia:
Lehns und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelnen Fürsten-ürsten-rsten-
thümer im Mittelalter, wyd. C. Grunhagen i H. Markgraf, t. 2, Lipsk 
1883.
Niesiecki K., Herbarz Polski, wyd. J. N. Bobrowicz, T. V, Lipsk 1840.
Prokop K. R., Księstwa oświęcimskie i zatorskie wobec Korony Polskiej 
w latach 1438-1513: dzieje polityczne, Kraków 2002.
Putek J., O zbójnickich zamkach, heretyckich zborach i oświęcimskiej 

Jerozolimie, Kraków 1938.
Rychlik I., Księstwa oświęcimskie i zatorskie, Tarnów 1889.
Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, wyd. S. Kuraś, cz. 
2, Lublin 1973.
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Działania priorytetowe dzielnicowych Komendy Policji Andry-
chów 01.01.2018 - 30.06.2018

REJON SŁUŻBOWY Nr 1 
Dzielnicowy: mł. asp. Grzegorz Byrski - Rejon parkingu przy 
pawilonie Kaufland w Andrychowie ul. Krakowska. 
Plan działania: przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń 
o charakterze porządkowym, głównie żebranie. 
 
REJON SŁUŻBOWY Nr 2 
Dzielnicowy: mł. asp. Mateusz Zybek - Rejon bloku nr 7 przy 
ul. 1-go Maja w Andrychowie 
Plan działania: przeciwdziałanie gromadzeniu się osób 
w rejonie bloku i w klatkach schodowych spożywających 
alkohol oraz niedopuszczanie do zakłóceń ładu i porządku 
publicznego. 
 
REJON SŁUŻBOWY Nr 3 
Dzielnicowy: sierż .sztab. Justyna Mrzygłód 
Rejon bloku nr 146a przy ul. Krakowskiej w Andrychowie 
Plan działania: przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń 
o charakterze porządkowym, głównie zakłóceń ładu i po-
rządku publicznego, zaśmiecania, spożywania alkoholu, 
niszczenia mienia przez osoby gromadzące się w rejonie 
w/w bloku i w klatkach schodowych. 
 
REJON SŁUŻBOWY Nr 4 
Dzielnicowy: asp. Paweł Kliś 
Rejon bloku 70 ul. Lenartowicza w Andrychowie 
Plan działania: przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń 
o charakterze porządkowym przez osoby gromadzące się 
w pobliżu bloku i w klatkach schodowych, dopuszczające się 
zaśmiecania oraz  zakłóceń ładu i porządku. 
 
REJON SŁUŻBOWY Nr 5 
Dzielnicowy: st. sierż. Artur Zawiła 
Rejon placówek handlowych Andrychów ul. Włókniarzy 2 
Plan działania: przeciwdziałanie gromadzeniu się osób 
dopuszczających się popełniania wykroczeń o charakterze 
porządkowym, głównie spożywających alkohol w miejscu 
zabronionym i żebrzących. 
 
REJON SŁUŻBOWY Nr 6 
Dzielnicowy: mł. asp. Wojciech Szuba 
Rejon stacji paliw „Stanex ” w Sułkowicach ul. Beskidzka 65a 
Plan działania: przeciwdziałanie gromadzeniu się osób w tym 
młodzieży, dopuszczających się czynów zabronionych pole-
gających na spożywaniu alkoholu w miejscach zabronionych. 
 

REJON SŁUŻBOWY Nr 7 
Dzielnicowy: sierż. sztab. Piotr Rusin 
Rejon sklepu spożywczego w Sułkowicach ul. Racławicka 253 
Plan działania: przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń 
o charakterze porządkowym, głównie spożywania alkoholu 
w miejscu zabronionym przez osoby gromadzące się w pobli-
żu w/w sklepu. 
 
REJON SŁUŻBOWY Nr 8 
Dzielnicowy: mł. asp. Mateusz Cłapa 
Rejon WDK i OSP w Inwałdzie ul. Miła 9. 
Plan działania: przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń 
o charakterze porządkowym, głównie zakłóceń ładu i po-
rządku publicznego, spożywania alkoholu w miejscu zabro-
nionym, zaśmiecania przez osoby gromadzące się w rejonie 
w/w budynków. 
 
REJON SŁUŻBOWY Nr 9 
Dzielnicowy: sierż. sztab. Dominik Para 
Rejon sklepu Wizan i zajezdni MPK przy ul. Św. Antoniego 1 
w Brzezince 
Plan działania: przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń 
o charakterze porządkowym przez osoby gromadzące się 
w w/w rejonie dopuszczające się zakłóceń ładu i porządku 
publicznego, spożywania alkoholu w miejscach zabronio-
nych, zaśmiecania. 
 
REJON SŁUŻBOWY Nr 10 
Dzielnicowy: st. asp. Kamil Pytel 
Rejon ulicy Nideckiej w Wieprzu. 
Plan działania: przeciwdziałanie zaśmiecania miejsca pu-
blicznego w związku z wyrzucaniem śmieci do przydrożnych 
rowów. 
 
REJON SŁUŻBOWY Nr 11 
Dzielnicowy: mł. asp. Paweł Rajda 
Rejon WDK w Gierałtowicach przy ul. Św. Marcina 8 
Plan działania: przeciwdziałanie gromadzenia się osób do-
puszczających się zakłóceń ładu i porządku publicznego oraz 
spożywania alkoholu w miejscu zabronionym.

Zadania andrychowskich dzielnicowych
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Każdy budynek emituje ciepło, które ucieka bezpowrotnie do 
atmosfery. W naszym interesie jest, aby było go jak najmniej, 
ponieważ wtedy zużyjemy mniej energii na ogrzewanie i obni-
żymy rachunki. Badania kamerą termowizyjną pomaga ocenić 
stan izolacji termicznej, szczelność stolarki budowlanej czy 
wady instalacji grzewczych.
Ważne!
Aby możliwe było wykonanie przeglądu termowizyjnego, 
różnica temperatur na zewnątrz i wewnątrz budynku powin-
na wynosić co najmniej 15º C. Miarodajne badanie musi być 
przeprowadzone w ni pochmurne, bądź wczesnym rankiem lub 
późnym popołudniem (nie może być to dzień słoneczny, dzień 
z opadami bądź silnym wiatrem).
Osoby zainteresowane wykonaniem pomiarów prosimy o kon-
takt z Ekodoradcą telefonicznie pod nr tel. 33 842 99 68 bądź 
osobiście w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, pok. 116,  
I piętro. Liczba miejsc jest ograniczona, a przeglądy wykonywa-
ne będą w terminie 5-16 lutego br. przy uwzględnieniu w/w wa-
runków atmosferycznych. Powyższe przeglądy termowizyjne 
budynków nie są specjalistycznymi badaniami, a jedynie po-
zwolą sprawdzić czy izolacja termiczna dobrze spełnia swoje 
zadanie.
Uwaga!
Akcja przeglądów termowizyjnych nie jest powiązana z uczest-
nictwem w projektach wymiany pieców węglowych na nowe 
ekologiczne kotły węglowe, gazowe, na biomasę lub pompę 
ciepła.
Zrealizowano w ramach projektu „Wdrażanie Progra-
mu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego 
– Małopolska w zdrowej atmosferze” / LIFE-IP MALO-
POLSKA / LIFE14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środ-
ków programu LIFE Unii Europejskiej.

Przeglądy budynków
kamerą termowizyjną
W ramach programu LIFE którego partnerem jest Gmina Andry-
chów w terminie od dnia 5 lutego do dnia 16 lutego 2018r. Ekodo-
radca będzie wykonywał nieodpłatnie przeglądy budynków na 
terenie gminy przy pomocy kamery termowizyjnej.

Na andrychowskiej scenie wystąpili Soliści i Luminarze Lwowskie-
go Narodowego Akademickiego Teatru Opery i Baletu "Royal Lviv 
Ballet” im. Salomei Kruszelnickiej razem z Międzynarodowym Te-
atrem Baletu „Premiera”.
Spektakl trwał ponad dwie godziny, okrojony był kwadransem 
przerwy. Podczas niej goście zostali poczęstowani szampanem 
oraz przekąską.

Sponsorem Wspieraja-
cym wydarzenie był EURO 
BANK S.A.

Don Kichot w MDK
28 stycznia w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie odbyło się 
niesamowite widowisko pod tytułem „Don Kichot”.
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Każdy z nas posiada grupkę przyjaciół, 
znajomych czy bliskich, której chciałby od 
czasu do czasu sprawić przyjemność.

Centrum Kultury i Wypoczynku 
w Andrychowie postanowiło dać 
mieszkańcom Andrychowa i okolic 
właśnie taką możliwość. Aby wziąć udział 
w konkursie i wygrać wejściówkę do kina 
dla siebie i swojej ferajny należy: 
• Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu 
zamieszczonego w bezpłatnym linku. 
• Napisać w komentarzu na jaki film 
najchętniej wybrałoby się ze swoją ferajną 
do kina i krótko uzasadnić swój wybór. 
• Dołączyć do fanów profilu Kina 
Studyjnego Świadomego Widza 
w Andrychowie w serwisie Facebook 
(opcjonalnie).

Autor najciekawszego komentarza 
zostanie nagrodzony wejściówką dla 4 
osób do Kina Studyjnego Świadomego 
Widza w Andrychowie na dowolny seans 
filmowy. Konkurs organizowany będzie 
cyklicznie co miesiąc aż do odwołania. 
Konkurs rozpoczyna się pierwszego dnia 
miesiąca a kończy ostatniego o godzinie 
22.00. Zwycięzca zostanie poinformowany 
o wyniku konkursu do trzech dni po jego 
zakończeniu. 

Szczegółowe informacje obejmuje 
Regulamin dostępny na www.kultura.
andrychow.eu/pikon. Zgłoszenie do 
konkursu poprzez dodanie komentarza 
jest równoznaczne z zapoznaniem się 
z Regulaminem oraz jego akceptacją.

Zgromadzonych Gości powitał Robert Moskwa, który poprowadził 
całe wydarzenie.
Jako pierwszy na scenie wystąpił Daniel Moszczyński z kolędą 
„Pójdźmy wszyscy do stajenki". Swoim nietuzinkowych wykona-
niem kolędy w rytmach reggae wprawił słuchaczy w dobry nastrój. 
„Przybieżeli do Betlejem" oraz „Oj maluśki, maluśki’’ wzbudziły 
równie duży entuzjazm. Kolejną artystką była Kasia Kowalska 
- jedna z najbardziej popularnych wokalistek na polskiej scenie 
muzycznej.  Podczas koncertu wykonała utwory: „Mizerna cicha", 
„Cicha noc", „Gore gwiazda". Wkrótce na scenie ukazał się Krzysz-
tof Kiljański, który wykonał: „Gdy się Chrystus rodzi", „Nie było 
miejsca dla Ciebie", „W żłobie leży".  Jego niska barwa głosu w po-
łączeniu z wybranym repertuarem zachwyciły publiczność. Po-
przeczka został wysoko ustawiona przez artystów. Nie stanowiło 
to jednak problemu dla Małgorzaty Ostrowskiej. Ikona polskiego 
rocka lat 80’tych zaprezentowała: „Lulajże Jezuniu", „Z narodze-
nia Pana", „Leć kolędo leć".  Występowi towarzyszyła charyzma 
i energia wokalistki. Hanna Banaszak, która na muzycznej scenie 
zachwyca od lat 70-tych zaprezentowała swój kunszt wokalny wy-
konując kolędy: „Gdy śliczna Panna", „Lulaj synku lulaj", „Dzisiaj 
w Betlejem". Podczas całego koncertu artystom towarzyszył  Lu-
dowy Zespół Pieśni i Tańca Andrychów. Punktem kulminacyjnym 
wieczoru - swoistą wisienką na torcie był występ Daniela Olbrych-
skiego. Wykonał on oratoryjną wersję sonetu Karola Wojtyły „List 
do przyjaciela". W partiach wokalnych mistrzowi towarzyszył Da-
niel Moszczyński. 
O zachwycającą aranżację wszystkich utworów gwiazd zadbał Ma-
ciej Muraszko.
Licznie zgromadzona publiczność mogła cieszyć się koncertem we-
wnątrz Kościoła. Osoby, którym nie udało się zostać posiadaczem 
wejściówki obejrzały koncert na telebimie znajdującym się na tere-
nie placu Kościoła.

Reasumując: jaki zacny jubileusz taki koncert.  Miejmy nadzieję, że 
na kolejne tak fantastyczne wydarzenie muzycznie nie przyjdzie 
nam czekać 700 lat
.
Patronat honorowy:
Tomasz Żak - Burmistrz Andrychowa
Organizatorzy:
Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
Rada Sołecka w Inwałdzie
Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Inwałdzie

ap

Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu gwiazd
6 stycznia o godz. 19.00 w Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Inwałdzie odbył się koncert gwiazd z okazji 700 - lecia 
wsi Inwałd. Na scenie wystąpili: Małgorzata Ostrowska, Hanna Banaszak, Kasia Kowalska, Daniel Olbrychski, Krzysztof Kiljański i Daniel 
Moszczyński oraz Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Andrychów.
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KULTURA

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY LUTY/MARZEC

MDK W ANDRYCHOWIE
Tel.: 33 875 31 05, 512 442 918, 

530 474 008
 mdk@kultura.andrychow.eu

17.02 (sobota) godz. 18.00
XXIII Wieczór Austriacki. Koncert Ga-
lowy „W Krainie Wiednia i Czardasza – 
Gypsy Show”
Od lat, podczas tej sztandarowej imprezy 
andrychowskiej Kultury, publiczność wypeł-
nia salę Miejskiego Domu Kultury do granic 
możliwości. Tegoroczny Koncert zapowiada 
się niezwykle interesująco! Wystąpią: Miklosz 
Deki Czureja z zespołem, Anastasia Kornu-
tiak – sopran, Mykola Kornutiak – baryton, 
Orkiestra Filharmonii Chmielnickiej oraz Soli-
ści Narodowej Opery Lwowskiej.
Ceny biletów: 80 zł (sala widowiskowa: rząd 
1 – 10), 70 zł (sala widowiskowa: rząd 11 – 
18, balkon). Sprzedaż biletów: Miejski Dom 
Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7,  
tel.: 33 875 31 05 lub 512 442 918. 
Bilety online: www.kultura.andrychow.eu, 
www.kupbilecik.pl

12.02 – 16.02 (poniedziałek – piątek) 
godz. 10.00 – 14.00
TROPICIELE ZIMY – zimowe warsztaty 
dla dzieci
W ramach tegorocznych ferii zimowych 
Miejski Dom Kultury w Andrychowie zapra-
sza dzieci w wieku 7-12 lat na pełne przygód 
warsztaty „Tropiciele Zimy”. W programie:
- kreatywne zajęcia plastyczne;
- warsztaty kulinarne;
- wycieczka do Wisły (zwiedzanie Muzeum 
Beskidzkiego; warsztaty: owca, wełna, filc; 
zwiedzanie skoczni narciarskiej im. Adama 
Małysza);
- kino sferyczne; 
- projekcje filmów animowanych.
Cena: 90 zł/od osoby. Szczegółowe infor-
macje pod numerami telefonów: 33 875 31 
05, 512 442 918, 501 332 360.

25.02 (niedziela) godz. 16:00 i 19:15
Kabaret Młodych Panów „BOGOWIE”
Więcej informacji na stronie 3.
Ceny biletów: 70 zł (sala widowiskowa), 60 
zł (balkon). Sprzedaż biletów: Miejski Dom 

Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7, tel.: 
33 875 31 05 lub 512 442 918.
Bilety online: www.kultura.andrychow.eu, 
www.biletowakasa.pl

6.03 (wtorek) godz. 19.00
Spektakl kabaretowy „Chory na Sukces”
Spektakl jest satyrą na powszechną wokół 
tandetę i bufonadę, które to cechy dotyczą 
nie tylko artystów, ale też innych, ważnych 
dla naszego życia, środowisk. Więcej infor-
macji na stronie 29.
Ceny biletów: 70 zł (sala widowiskowa, 
rząd 1-8), 60 zł (sala widowiskowa, rząd 
9-18; balkon) 
Sprzedaż biletów: MDK w Andrychowie, 
ul. Szewska 7, tel.: 33 875 31 05, 512 442 
918, 530 474 008. Bilety online: www.
kultura.andrychow.eu, www.kupbilecik.pl,  
www.biletyna.pl 

9.03 (piątek) godz. 18.00
Otwarcie wystawy prac członków RSTK 
w Chełmku
Nie ma słowa przesady w stwierdzeniu, że 
Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultu-
ry w Chełmku stało się trwałym elementem 
kulturowego krajobrazu miasteczka. Historia 
stowarzyszenia sięga lat osiemdziesiątych XX 
wieku, jednak początków rodzenia się owego 
amatorskiego ruchu artystycznego należy szu-
kać znacznie wcześniej. Pierwsza udokumen-
towana zbiorowa wystawa plastyków ama-
torów odbyła się w maju 1967 roku w Domu 
Ludowym. Warto z tak odległej perspektywy 
spojrzeć na dokonania i dorobek rodzimych 
entuzjastów sztuki. Powstały setki prac pre-
zentowanych na niezliczonych wystawach, 
pokazach, konkursach, ogrom przedsięwzięć 
warsztatowych, plenerów, spotkań, działań 
edukacyjnych, inicjatyw społecznych. Ekspozy-
cja prezentowana będzie do 6 kwietnia.

10.03 (sobota) godz. 17.00 – 20.00  
Maraton taneczny z okazji Dnia Kobiet  
3 godziny świetnej zabawy oraz niespo-
dzianki! MILIONY spalonych kalorii! Maraton 
odbędzie się w tematyce „Black and white”.
Ceny biletów: 20 zł/dorośli, 5 zł/dzieci do 
lat 13, pod opieką dorosłych

12.03 (poniedziałek) godz. 19.00
Koncert „INDIAN AIR” – WorldJazzTrio 
(Austria)
Koncert odbędzie się dzięki współpracy 
CKiW w Andrychowie z Austriackim Forum 
Kultury w Warszawie. Wstęp wolny. 
Bezpłatne zaproszenia do odbioru w Miej-
skim Domu Kultury, ul. Szewska 7, tel.: 33 
875 31 05, 512 442 918, 530 474 008.

23.03 (piątek) godz. 19.00
Koncert Kortez z Zespołem
Kortez rusza w trasę koncertową promują-
cą drugą płytę „Mój dom”.
Ceny biletów: 69 zł (sala widowiskowa, 
miejsca stojące, I pula), 89 zł (balkon, miej-
sca siedzące). Sprzedaż biletów: Miejski 
Dom Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 
7, tel.: 33 875 31 05, 512 442 918, 530 
474 008. Bilety online: www.ticketmaster.pl 
i www.biletyna.pl

WDK W TARGANICACH
Tel. 33 875 12 25

targanice@kultura.andrychow.eu

19.02 (poniedziałek) godz. 9.00
Wyjazd uczestników kół teatralnych i wokal-
nych z WDK w Targanicach i WDK w Sułkowi-
cach-Łęgu na basen do Hotel&SPA Kocierz.

12 – 22.02 AKCJA FERIE „Wszędzie 
dobrze, ale z nami najlepiej”

WDK W INWAŁDZIE
Tel. 33 432 26 12

inwald@kultura.andrychow.eu

10.02 (sobota) godz. 19.00
Zabawa karnawałowa
Cena: 150 zł/od pary.
Organizator: Koło Gospodyń Wiejskich w In-
wałdzie.
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19.02 (poniedziałek) godz. 13.00 
20.02 (wtorek) godz. 16.00 
22.02 (czwartek) godz. 16.00 
23.02 (piątek) godz. 10.00 
Spotkanie na planie – cztery odsłony
Spotkania młodzieży uczestniczącej w zaję-
ciach teatralnych. Wspólne warsztaty, zabawy 
teatralne oraz tematyczny panel dyskusyjny.

12 – 22.02 AKCJA FERIE „Wszędzie 
dobrze, ale z nami najlepiej”

ŚWIETLICA CKIW 
W SUŁKOWICACH-BOLECINIE

Tel. 33 870 13 64
bolecina@kultura.andrychow.eu

23.02 (piątek) godz.19.00 
Noc teatru
Warsztaty teatralne dla młodzieży z grupy 
„Cień” połączone z noclegiem w Świetlicy.

12 – 22.02 AKCJA FERIE „Wszędzie 
dobrze, ale z nami najlepiej”

WDK W SUŁKOWICACH-ŁĘGU
Tel. 33 875 27 45

sulkowice@kultura.andrychow.eu

12 – 22.02 AKCJA FERIE „Wszędzie 
dobrze, ale z nami najlepiej”

Z powodu remontu Wiejski Dom Kultury w Zagórniku będzie
nieczynny do końca kwietnia 2018 r.

zagornik@kultura.andrychow.eu
W sprawach związanych z działalnością  placówki prosimy o kontakt

z CKiW w Andrychowie, tel. 33 875 39 45
Zajęcia stałe odbywają się w Domu Strażaka w Zagórniku.

12 – 22.02 AKCJA FERIE „Wszędzie dobrze, ale z nami najlepiej”

Spektakl kabaretowy „Chory na Sukces” jest zabawną próbą uka-
zania postaci celebryty, którego podczas występu w Andrychowie zagra 
Michał Wiśniewski. Artysta, chcąc wyjść naprzeciw plotkom i próbom 
ośmieszenia jego osoby, tworzy na scenie postać zarozumiałego i prze-
konanego o swej wielkości bufona, po to by dać dowód na posiadany do 
siebie dystans i zdyskontować to, co się o Nim niesłusznie mówi. Poma-
gają mu w tym czołowi polscy artyści kabaretowi: Mikołaj Cieślak, Krzysz-
tof Hanke, Piotr Pręgowski i Tadeusz Ross, którzy żartują sobie z idoli.  
Na wszelki możliwy sposób podlizują się głównemu bohaterowi, a jed-
nocześnie robią z Niego idiotycznego celebrytę. W trakcie występu 
usłyszymy piosenki, które świetnie się wpisują w otaczającą nas rze-
czywistość i dotykają bliskich nam wszystkim spraw. Spektakl jest satyrą 
na powszechną wokół tandetę i bufonadę, które to cechy dotyczą nie 
tylko artystów, ale też innych, ważnych dla naszego życia, środowisk. 
W dzisiejszych skomplikowanych czasach (kiedy one takie nie były?) 
dobrze jest się „załapać” na trochę uśmiechu i chwilowej beztroski!

Tego jeszcze nie było! Teatr, kabaret i koncert w jednym!
6.03 (wtorek) godz. 19.00 | Miejski Dom Kultury w Andrychowie

Ceny biletów: 70 zł (sala widowiskowa, rząd 1-8), 60 zł (sala widowiskowa, rząd 9-18; balkon).
Sprzedaż biletów: MDK w Andrychowie, ul. Szewska 7, tel.: 33 875 31 05, 512 442 918, 530 474 008. 

Bilety online: www.kultura.andrychow.eu, www.kupbilecik.pl, www.biletyna.pl
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Od czasu pierwszego spotkania z muzyką indyjską i sitarem ponad 20 lat temu, austriacki 
muzyk Klaus Falschlunger stał się mistrzem gry na tym instrumencie i aktywnym przedstawi-
cielem sceny indoeuropejskiej w Europie. Dorastając w klimacie jazzu i rocka, podczas licz-
nych podróży do Azji, Bliskiego Wschodu i Europy, odkrywał coraz większą różnorodność 
muzyki. Obok zamiłowania do indyjskiej muzyki klasycznej komponował i eksperymentował 
z różnymi formacjami. Koncertował z wieloma muzykami z Indii, Korei, USA i Europy. Wraz 
z Clemensem Rofnerem i Tobiasem Steinbergerem stworzył trio „INDIAN AIR”. Ich muzyka to 
fascynująca, porywająca i wyrafinowana mieszanka tradycyjnej muzyki indyjskiej z nowocze-
snym jazzem, folkiem i popem.
Koncert odbędzie się dzięki współpracy CKiW w Andrychowie z Austriackim Forum Kultury 
w Warszawie. W Polsce zespół wystąpi jeszcze w Warszawie, Sopocie, Elblągu i Kwidzynie.

Skład zespołu:
Klaus Falschlunger – sitar
Tobias Steinberger – instrumenty perkusyjne
Clemens Rofner – kontrabas, ukulele basowe

Wstęp wolny. Bezpłatne zaproszenia do odbioru w Miejskim Domu Kultury, ul. Szewska 7,  
tel.: 33 875 31 05, 512 442 918, 530 474 008.

12.03 (poniedziałek) godz. 19.00 | Miejski Dom Kultury w Andrychowie

Koncert „INDIAN AIR” – WorldJazzTrio (Austria)
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12 lutego (poniedziałek ) godz. 9.00 
Powrót godz. 14.00-15.00
Wyjazd do WDK w Targanicach
W programie: 
- „M jak Madagaskar” – spotkanie z podróż-
nikiem Arunem Milcarzem (kabaret podróż-
niczy –  miks autorskiego materiału filmowe-
go z komentarzem na żywo, ciekawe obrazy 
z egzotycznych zakątków świata. „Przesze-
dłem 2500 km w klapkach, bo linia lotnicza 
Air France zgubiła mój plecak. Miałem spo-
tkać króla Juliana i pingwina Kowalskiego, ale 
szybko zrozumiałem, że film „Madagaskar” 
nie jest oparty na faktach…”),
- seans w kinie sferycznym – film „Tajemni-
ca nocy polarnej” (wspólna podróż pingwi-
na Jamesa z bieguna południowego i misia 
Vladimira z bieguna północnego, film wy-
świetlany w kopule pod kątem 360°, ciekawe 
doświadczenie, niepowtarzalna atmosfera),
- „Dziki taniec” – warsztaty tańca egzotycz-
nego prowadzone przez Karolinę Gracę.  
Koszt: 18 zł

13 lutego (wtorek) godz. 8.00  
Powrót godz. 16.00-17.00
Wycieczka do Bielska-Białej – Galeria SFERA
W programie: 
- pobyt w Centrum Zabaw dla Dzieci LE-
OPARK (atrakcje: helikoptery, zjeżdżalnie, 
wyścigi na torze gokartowym, skoki na tram-
polinach, labirynt z przeszkodami, przejazd 
motorkiem),
- seans filmowy „Paddington 2” w Kinie He-
lios (rewelacyjne kino familijne – druga część 
szalonych i zabawnych przygód uroczego 
misia, którego pokochały dzieciaki i doro-
śli na całym świecie. Tym razem rezolutny 
niedźwiadek o nienagannych manierach 
i skłonności do wpadania w tarapaty, trafi 
w złe towarzystwo). Koszt: 40 zł

14 lutego (środa) godz. 7.45  
Powrót godz. 18.30-19.30
Wycieczka do Krakowa
W programie: 
- koncert interaktywny i warsztaty teatralne 
w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży, 
- zwiedzanie i warsztaty „Mosty niemożliwe” 
w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza 
Kantora CRICOTEKA (wyklejanie kolaży, wy-
myślanie i tworzenie mostów, budowa ory-
ginalnych rzeźb z własnych ciał, poznawanie 
„niemożliwych” pomysłów Kantora, wspól-
ne projektowanie przestrzennej konstrukcji 
z codziennych przedmiotów),
- Smaki Natury – „Czekolada – pokarm bo-
gów” – degustacje różnych rodzajów czeko-
lady i prezentacja multimedialna. Czekolada 
to jeden ze specjałów, którego smakiem 
człowiek zachwyca się od dawna. Ciepła, 
słodka – wzbudza emocje i fascynuje. Prócz 

walorów smakowych posiada wartości zdro-
wotne. Koszt: 50 zł

15 lutego (czwartek) godz. 8.00
Powrót godz. 18.30-19.30
Wycieczka do Gliwic
W programie: 
- zwiedzanie Kolejkowa (największa makieta 
kolejowa w Polsce: 900 m² powierzchni, 460 
m torowiska, 12 pociągów, 195 samochodów, 
235 budynków, 3200 figurek ludzi i zwierząt, 
mosty, tunele, akweny, zjawisko dnia i nocy),
- zwiedzanie Palmiarni Miejskiej (ponad 5600 
egzotycznych roślin, cztery pawilony tema-
tyczne: roślin użytkowych, tropiku, historycz-
ny i „kaktusiarnia”, cztery akwaria mieszczące 
aż 100 tys. litrów wody, gady i egzotyczne 
ptaki). Koszt: 45 zł

19 lutego (poniedziałek) godz. 9.00 
Powrót godz. 13.00-13.30
Wyjazd do WDK w Inwałdzie
Artystyczny Kogel Mogel – warsztaty pla-
styczno-techniczne, teatralne i taneczne.
Warsztaty bezpłatne

20 lutego (wtorek) godz. 8.15
Powrót godz. 15.30-16.30
Wycieczka do Wadowic
W programie: 
- zwiedzanie Muzeum Dom Rodzinny św. 
Jana Pawła II (około 1200 m² powierzchni 
wystawienniczej na czterech kondygnacjach 
budynku podzielonych na szesnaście stref, 
które prowadzą śladami życia Karola Wojtyły. 
Sercem Muzeum jest Mieszkanie Wojtyłów, 
w którym Jan Paweł II przyszedł na świat 
i przeżył 18 lat),
- degustacja papieskich kremówek w Galerii Cafe,
- półtoragodzinny pobyt na krytej pływalni 
DELFIN. Koszt: 25 zł

21 lutego (środa) godz. 7.15
Powrót godz. 18.30-19.30
Wycieczka do Krakowa 
W programie: 
- zwiedzanie Podziemi Krakowskiego Rynku 

(archeologiczna podróż do średniowieczne-
go Krakowa, ciekawe makiety, multimedia 
w postaci ekranów dotykowych, hologra-
mów, projekcji i filmów dokumentalnych wy-
świetlanych w pomieszczeniach piwnic pod 
Sukiennicami, specjalny pokój zabaw oraz 
mechaniczny teatrzyk „Legenda o dawnym 
Krakowie”),
- pobyt w kręgielni w Galerii PLAZA,
- pobyt w Papugarni „Papuga House” (300 
m² przestrzeni dla ptaków – różne gatunki 
oswojonych papug z całego świata, które nie 
tylko można z bliska zobaczyć i dotknąć, ale 
i nakarmić). UWAGA: Uczestnicy wycieczki 
proszeni są o zabranie do kręgielni zamien-
nego obuwia sportowego, posiadającego 
jasną, niebrudzącą gumę. Koszt: 55 zł

22 lutego (czwartek) godz. 8.45
Powrót godz. 16.00-17.00
Wycieczka do Bielska-Białej
W programie: 
- spektakl „Król Maciuś Pierwszy” w Teatrze 
Banialuka (niekonwencjonalna inscenizacja 
na motywach powieści Janusza Korczaka, 
w reżyserii Konrada Dworakowskiego, jest 
próbą skonfrontowania klasycznej historii ze 
współczesnością),
- pobyt w Krainie Kropka (samodzielne przy-
gotowanie pizzy i jej degustacja, zabawy 
w Figloraju: tory przeszkód, labirynty, zjeż-
dżalnie i basen z piłeczkami).
UWAGA: Przedstawienie „Król Maciuś Pierw-
szy” przeznaczone jest dla widzów od 10 lat.
Koszt: 40 zł

UWAGA: 
Uczestnicy wycieczek i warsztatów za-
bierają ze sobą suchy prowiant oraz zim-
ne napoje. Prosimy o podanie i zapew-
nienie stosownego leku dzieciom, które 
mają chorobę lokomocyjną.

Zapisy prowadzone są w placówkach 
wiejskich Centrum Kultury i Wypo-
czynku w Andrychowie.
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Przegląd prasy – maj 1967

Wybudował – w czynie społecznym – własny 
ośrodek wypoczynkowy w Międzybrodziu. No 
i… jako pierwsze Ognisko w Polsce, poprzez 
organizację pokazowych turniejów w innych 
miastach, spopularyzował „kometkę”. To też 
jest ciekawe, że w zawodach strzeleckich brało 
udział 100% załogi… Ale najciekawsze jest to, że 
zawiązany w 1957 roku TKKF Motor działa po 
dziś dzień, a jego firmową dyscypliną nie jest już 
kometka, a kajakarstwo.
Skoro „Dziennik Polski” zaprasza nas, byśmy 
przeszli się „Spacerkiem po Andrychowie”, to 
chodźmy. Może zadziwią nas nowości: żłobek 
dla 80 dzieci, nowa pijalnia piwa przy ul. Boha-
terów Stalingradu (tam, gdzie dziś jest stacja 
BP), mała kawiarenka (czyli „Oaza”) nad stawem 
i powstające wokół niego (w czynie społecznym) 
klomby, alejki, taras koncertowy… Gdy przeczy-
tamy o wandalach rozbijających latarnie, długich 
kolejkach na poczcie, o rozkładach jazdy pisanych 
na maszynie i rozmywanych przez deszcz, miej-
skie problemy sprzed pół wieku wydadzą nam 
się dziwnie znajome.
O tym, że andrychowski Motor przyczynił się do 
popularyzacji kometki w Polsce należy uznać za 
ciekawostkę. Ale czy wiedzą Państwo, że jedyne 
w kraju suszarki do włosów i agregaty kompresacyj-
ne do ondulacji były wykonywane w Andrycho-
wie? Produkowała je Spółdzielnia Pracy „Jed-
ność”, która ponadto planowała wypuszczenie 
na rynek pierwszych w kraju foteli z  hydraulicz-
nym podnoszeniem.
W jednym z majowych wydań „Gazeta Krakow-
ska” pochyliła się nad kondycją listonoszy, któ-
rzy z braku skrzynek pocztowych w powstają-
cych 4-piętrowych blokach musieli wspinać się 
po piętrach.  
A ta wiadomość zapewne najbardziej ucieszyła 
pracowników AZPB. W ramach decyzji uchwał 
VII Plenum KC PZPR w maju 1967 roku, Komi-
tet Ekonomiczny Rady Ministrów podjął uchwa-
łę o zniesieniu trzeciej, sobotniej zmiany, która 
pracowała w godz. od 17 do 23ej. 
Na koniec, wspomnijmy Jana Niemca – andry-
chowskiego nauczyciela.
Zapraszamy do lektury wycinków prasowych 
z „Notatnika” pana Jana Brylskiego.

Jadwiga Janus

W maju 1967 roku najlepszą prasę w regionalnych dziennikach miało Zakładowe Ognisko TKKF Motor, działające przy 
Wytwórni Silników Wysokoprężnych. Nie tylko jubileusz dziesięciolecia był ku temu okazją, ale przede wszystkim efekty 
działalności. Zachwycała się nimi prasa, pozachwycajmy się i my. Na przykład tym, że pół wieku temu „Motor” liczył 
2500 członków. Działał w 15 sekcjach. 
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Naszą uwagę powinniśmy poświęcić nie tylko willi, ale 
także dr. Stanisławowi Matlakowi, jak również Towa-
rzystwu Przeciwgruźliczemu. Zacznijmy od budynku.
Na całej Krakowskiej, czyli pradawnym Trakcie Cesar-
skim były tylko trzy wille: dr. Stanisława Matlaka, Adol-
fa Mechnera i braci Czeczowiczka; jedna piękniejsza od 
drugiej. Ale czas okazał się najłaskawszy dla tej pierw-
szej.
Jesienią 1924 roku dr Matlak przedstawił Gminnej Ko-
misji Budowlanej stosowne dokumenty i plany, które 
pieczęcią opatrzył koncesjonowany majster murarski –
Władysław Sordyl. Komisja nie zgłosiła żadnych zastrze-
żeń i na podjęcie inwestycji zezwoliła. Nie uwzględniła 
pretensji wniesionych przez sąsiadkę panią Teodorę 
Homme, by projektowany budynek był od okien jej budyn-
ku, jak również od granicy jej gruntu o 6 m oddalony. Komi-
sja odwołała się do przepisów, które mówiły, że budynki 
frontowe muszą przypierać bezpośrednio do siebie lub 
do sąsiedniej granicy i odesłała panią Teodorę z jej pre-
tensjami prawno – prywatnemi do drogi sądowej.
Budowa została sfinalizowana i odebrana wiosną 1927 
roku, a protokół zakończono tradycyjną formułką:  Bu-
dynek nowo wzniesiony otrzymał nr 572.
Jak łatwo policzyć, jeszcze tylko parę lat i willi stuknie 
setka.
Dr Stanisław Matlak (1883 – 1939) zamieszkał w no-
wym domu  wraz z rodziną. Jego żoną była, pochodząca 
z Lipnika koło Bielska, Aniela Lewczyńska. Pani Aniela 
urodziła pięcioro dzieci: Ferdynanda, Stanisława, Jana 

oraz Anielinkę 
i Różyczkę. Jednak 
d z i e w c z y n k i 
zmarły bardzo 
wcześnie.
Szczegółowe pla-
ny  pozwalają nam 
zwiedzić realność 
572 od środka i po-
znać rozkład po-
mieszczeń. Jasno 
z nich wynika, że 
dom dr. Stanisła-
wa Matlaka był też 
miejscem pracy. 
Świadczy o tym 
znajdujący się po 

Od willi 
do biblioteki
Nowe oblicze budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
który dopiero co przeszedł gruntowny remont, może 
cieszyć oczy przechodniów. Jednak nie o tym, co teraz, 
ale o tym, co już minęło, chcemy opowiedzieć. 

lewej stronie gabinet lekarski i poczekalnia dla pacjentów (dziś jest tu wypo-
życzalnia książek dla dzieci). Przez piękny taras wykończony czterema kolum-
nami wchodziło się wprost do jadalni. Dawna jadalnia wraz z sypialnią tworzą 
obecnie wypożyczalnię książek dla dorosłych. 
Rok 1927 był dla pana Stanisława rokiem nowości. Wprowadził się do nowe-
go domu, a w Magistracie wystąpił w nowej dla siebie roli… wiceburmistrza 
miasta.
Na 39-ciu głosujących, 38 osób wskazało, że to Stanisław Matlak będzie 
zastępcą burmistrza Stefana hr. Bobrowskiego. Faktycznie, w czasie gdy 
zaczęło szwankować zdrowie Bobrowskiego, skutkiem czego coraz częściej 
wnioskował o wielomiesięczne urlopy, sprawami miasta kierował Matlak. 
21 marca 1931 roku odbyły się wybory nowych członków Zwierzchności gminnej 

w miejsce wylosowanych i ubyłych. Wskutek dość ciekawych reguł wyborczych, 
do wymiany (!)  zostali wylosowani (!) dwaj członkowie Zwierzchności (czyli 
Zarządu): Bernard Stamberger i dr Stanisław Matlak, którego we władzach 
miasta zastąpił również Matlak, ale Ferdynand. To właśnie Ferdynand, po na-
głej śmierci Bobrowskiego w 1932 roku, zostanie burmistrzem Andrychowa. 
Zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. Ferdynand – kupiec, burmistrz oraz 
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Stanisław – lekarz, wiceburmistrz byli braćmi. Dr Stanisław Ma-
tlak brał udział w pracach władz miasta oraz Rady Miejskiej łącz-
nie siedem lat, ale lekarzem był całe swoje dorosłe życie. Trzeba 
przypomnieć jak ważnych rzeczy dokonał wraz z innymi pasjona-
tami w walce z gruźlicą - najbardziej powszechną i niebezpieczną 
chorobą tamtych czasów, pleniąca się szczególnie wśród małomia-
steczkowej biedoty. Chorobą, którą w latach 20. i 30. XX wieku 
określano największym wrogiem ludzkości oraz klęską społeczną po-

chłaniającą 70 tys. ofiar rocznie.

Ten „chorobowy wątek” powinniśmy snuć w małym domku pod nr 
153. Znajdował się vis a’vis willi Matlaków. Obecnie, w tym miej-
scu znajduje się świeżo wyremontowany placyk i kawał chodnika.
W małym domku pod nr 153, dobrze widocznym na planie sytu-
acyjnym, mieściła się Poradnia Przeciwgruźlicza. Powołało ją do 
życia Towarzystwo Przeciwgruźlicze, które zawiązało się  4 marca 
1927 roku. Komitet założycielski, który postanowił zmierzyć się 
z największym wrogiem ludzkości,  by ochronić przed nim andrycho-
wian tworzyli: dr Stanisław Matlak – naczelny lekarz Kasy Chorych 
w Andrychowie, Ksawery Sokołowski – dyrektor tejże Kasy i Fry-
deryk Zobel – dyrektor fabryki „Bracia Czeczowiczka”. Trójce tej 
udała się rzecz niezwykła. Przekonali do swoich zamierzeń i wcią-
gnęli w ich realizację tysiące ludzi: załogę fabryki Braci Czeczowicz-
ka, andrychowski establishment, a nawet żywieckich Habsburgów.  
Najpierw, w Targanicach – Nowej Wsi powstał z ich inicjatywy 
„Dom Zdrowia”, którego pierwszym kierownikiem został dr Sta-
nisław Matlak. „Dom Zdrowia wart jest dłuższej opowieści, ale 
w tym miejscu tylko o nim wspominamy.

Trzy lata później, w 1930 roku,  w domku pod nr 153, została uru-
chomiona Poradnia Przeciwgruźlicza. Opiekę lekarską sprawował 
dr Stanisław Matlak oraz dr Szymon Messinger. Zatrudniona zo-
stała też higienistka, która prócz pracy w Poradni, odwiedza chorych 

w domu i uświadamia ich o stosowaniu higieny w walce z gruźlicą.

Poradnia nie od razu zyskała zaufanie. W sprawozdaniu z prac 
Towarzystwa Przeciwgruźliczego narzekano, że z początku  była 

niedoceniana przez szerszy ogół społeczeństwa. Trzeba było paru lat 
działalności, by zaczęła spełniać swe zaszczytne zadanie walki z gruź-

licą. 

Potwierdźmy to dwoma spośród wielu liczb; w pierwszym roku 
działalności (1930) pod stałą opieką Poradni były 42 osoby, w roku 
1934 – 618 osób.  
Dziesięciolecie istnienia Towarzystwa Przeciwgruźliczego było 
okazją do podsumowań i do snucia planów o rozbudowie „Domu 
Zdrowia”, o zakupie aparatu Rentgena do Poradni, bez którego nie 

można w dobie dzisiejszej leczyć gruźlicy.  Napisano o tym w „Spra-
wozdaniu” z 1937 roku. Rozwój został zahamowany przez wybuch 
wojny, a domek pod nr 153 – rozebrany. 
W 1973 roku, w drodze kontraktu, willa przy Krakowskiej 74 zo-
stała własnością Skarbu Państwa, który reprezentowała Gmina 
Andrychów.

Jadwiga Janus

*Więcej opowieści o andrychowskich willach, kamienicach i cha-
łupach znajdziecie Państwo w mojej nowej książce „Andrychów. 
Sceny z życia miasta”, która powinna ukazać się wczesną wiosną.
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- Skąd masz to zdjęcie? – zapytałam właściciela 
zbiorów. Nie pamiętał. Pamiętał tylko, że na-ie pamiętał. Pamiętał tylko, że na-
był je z powodu mężczyzny w mundurze. 
Choć do rodzinnego zdjęcia ustawiło się jesz-
cze 21 innych osób, nic o nich powiedzieć nie 
umiał.  Obok mężczyzny w mundurze stał 
mój dziadek Wincenty. Od razu rozpoznałam 
też ciocię Rózię i jej męża. Gdy byłam małą 
dziewczynką ciocia przychodziła do nas i bez-
interesownie pomagała mamie szyć dla mnie 
sukienkę do komunii, także inne rzeczy. Szyły 
w nocy, bo za dnia mama dzieliła czas między 
fabrykę a gospodarstwo domowe. 
Pamiętam, że gdy zmarła ciocia Rózia, jej 
pies, poczciwy kundelek, warował przy grobie 
dniami i nocami, nie rozumiejąc dlaczego ona 
jest gdzieś tam, a on tu. Dziadek Wincenty był 
podobny. Wydaje mi się, że urodził się po to, 
by pomagać ludziom. Bezinteresownie.
Skoro centralne miejsce na fotografii należało 
do dziadka, to on musiał być jej zleceniodaw-
cą i on musiał być w tym gronie najważniej-
szy, a otaczająca go trzypokoleniowa rodzi-
na – jego rodziną. W pierwszym rzędzie na 
stołkach siedziało sześć kobiet. Ta, za którą 
stał dziadek, obejmowała małą dziewczynkę. 
Miała może cztery latka i nieco wystraszoną 
minę. W ręce trzymała torebeczkę, a szy-
ję ozdabiały korale. Do zdjęcia trzeba było 
włożyć najpiękniejszą sukienkę i ta zapewne 
taką była. W dziewczynce rozpoznałam moją 
mamę. Nie po koralach, ani torebeczce, a po 
oczach. 
- A zatem – dedukowałam – kobieta, która 
obejmuje moją mamę musi być jej mamą… 
czyli moją babcią. Przyglądałam się jej ze 
wzruszeniem, bo to było moje pierwsze z nią 
spotkanie. Nie miałyśmy szansy na bliższe, 
bo babcia Maria zmarła w 1939 roku, tak wy-
czytałam na jej nagrobku. Teraz dowiedzia-
łam się, jak wyglądała. Drugiej babci nie znam 
nawet ze zdjęcia. Fotografia sprzed blisko 
dziewięćdziesięciu laty rozbudziła we mnie 
tęsknotę i wywołała zawstydzenie. Tęsknotę 
za babciną troską i babciną czułością. Za prze-
siadywaniem na kolanach, za tuleniem się, za 
buziakami, za głaskaniem po głowie… I za 
radością, która pojawia się na widok wnuka. 
Zaś zawstydziłam się, gdy skonstatowałam, 
że nic nie wiem o swojej babci, że nigdy nie 
pytałam. Dlaczego zmarła tak wcześnie? Jaka 

była? Czy była tak dobra i pokornego serca jak 
moja mama – jej córka? Może ta lepsza strona 
mnie ma swoje źródła w tych postaciach z fo-
tografii?
Nie wiedziałam, że niewiedza może być bo-
lesna. Teraz już wiem. I zawsze, 21 stycznia 
– w Dzień Babci – odczuwam w sercu zadrę.
Jakby w odpowiedzi na całe mnóstwo pytań, 
za sprawą Amosa Oza i jego  autobiograficz-
nej powieści „Opowieść o miłości i mroku”, 
trafiłam na filozoficzny wykład profesora 
Samuela Bergmana, kolegi ze szkolnej ławy 
Franza Kafki. Coniedzielne wykłady profe-
sora przyciągały setki studentów. Z kilkoma 
z nich spotykał się prywatnie, by rozprawiać 
o nieśmiertelności duszy, bo ten temat zaj-
mował go szczególnie. 
Za Amosem Ozem – uczestnikiem tamtych 
spotkań, przytaczam ten wykład niemal 
w całości, zamieniając tylko wypowiadane 
przez profesora z namaszczeniem „nnnic” na 
„NIC”. Zaakcentowane w ten wizualny sposób 
owo NIC pokazuje, jak bardzo jest pojemne. 
Mieści się w nim i moja mama, i moja babcia, 
także inne postaci z fotografii… Mieszczą się 
wszyscy i wszystko. Tamtego dnia profesor 
Bergman mówił tak: 
- NIC nie ginie. Nigdy. Mówiąc „zginąć”, za-
kładamy, że wszechświat jest skończony 
i można znaleźć się poza nim. Tymczasem 
NIC nie opuści wszechświata. Ani też do nie-
go nie wejdzie. Nie ubędzie ani nie przybędzie 
nawet najmniejsza drobina pyłu. Materia 
przeistacza się w energię, a energia – w ma-
terię, atomy gromadzą się, a potem rozdzie-
lają, wszystko się zmienia, przeobraża się, ale 
absolutnie nic nie może przejść z istnienia 
w niebyt. Nawet najdrobniejszy włosek, ro-
snący jakiemuś wirusowi na końcu ogona. Po-
jęcie nieskończoności wprawdzie jest otwar-
te, nieskończenie otwarte, ale jednocześnie 
zamknięte, i to hermetycznie: niczego nie 
ubędzie ani nie przybędzie. 
Dlaczego zatem, niektórzy uparcie mi wma-
wiają, że jedną rzeczą, jaka stanowi wyjątek 
od tej reguły (…), jedyną rzeczą skazaną na 
całkowite unicestwienie w całym wielkim 
wszechświecie, gdzie nie ma prawa zginąć ani 
jeden atom, jest akurat moja biedna dusza? 
Jak to? Każda drobina pyłu i kropelka wody 
ma istnieć wiecznie, choć w zmienionej posta-

ci, wszystko – tylko nie moja dusza? - Dusza 
– wymamrotał jakiś młody geniusz z kąta pokoju. 
– Przecież nikt jej jeszcze nie widział.
- Owszem – Bergman zgodził się natych-
miast. – Praw fizyki i matematyki też nie spo-
tyka się w kawiarni. Ani też mądrości i głupo-
ty, pożądania czy strachu. Nikomu nie udało 
się zamknąć w probówce choćby najmniejszej 
drobiny radości czy tęsknoty. W takim ra-
zie, kto drogi przyjacielu, kto teraz do pana 
przemawia? Śluz Bergmana do pana mówi? 
Jego śledzona? (…) I kto taki, któż wywołał 
na pańskie usta taki nieprzyjemny uśmiech? 
Czyż nie pańska dusza?
Też uśmiechnęłam się do słów profesora 
Bergmana. Bynajmniej nie „nieprzyjemnie”. 
- NIC nie ginie – mówił, a ja mu uwierzyłam. 
Od tej pory na przejawiane wokół codzienne 
akty dobra patrzę tak, jakbym widziała w nich 
postaci ze starej fotografii: moją mamę, cio-
cię Rózię i dziadka Wincentego. Jakby dobro, 
któremu hołdowali w życiu, zostało przekaza-życiu, zostało przekaza- zostało przekaza-
ne dalej… jak pałeczka w biegu sztafetowym.

Jadwiga Janus

NIC nie ginie. Nigdy
Nie będę ukrywać, że długo, nawet bardzo długo, niewiele interesowała mnie historia mojego miasta. Od paru lat jest inaczej. 
Jeśli wpadną mi w ręce jakieś stare zdjęcia, dokumenty, listy czy inne pamiątki, każdemu szczegółowi przyglądam się z cieka-
wością, często ze wzruszeniem. Z takich drobiazgów, jak z puzzli, składam pradawne andrychowskie historie. Minionego lata 
utknęłam na kilka dni w takiej właśnie kolekcjonerskiej stercie albumów, teczek i teczuszek. Były tam niezwykle ciekawe rzeczy. 
Moją uwagę przykuła jedna z fotografii…

Moja mama ze swoją mamą
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Stefan Otwinowski 
od roku 1947 aż do 
śmierci w roku 1976 
pełnił (z małymi 
przerwami) funkcję 
prezesa krakowskie-
go oddziału Związku 
Literatów Polskich. 
Był także ważnym 
współpracownikiem 
wychodzącego wów-
czas w Krakowie „Ży-
cia Literackiego”. Spo-
tkanie w „Saloniku” relacjonowała „Gazeta Krakowska”.
Stefan Otwinowski bawił także w Andrychowie wraz z Wisławą 
Szymborską, W. Maciągiem i T. Nowakiem w lutym 1975 r., o czym 
pisaliśmy w listopadowych „Nowinach” z ubiegłego roku.

Andrzej Fryś, Janina Madeja Fryś 

„Salonik Literacki” przed 
niespełna pięćdziesięciu laty
W maju 1968 roku 
odwiedził klub 
zakładowy WSW 
„Andoria” Stefan 
Otwinowski (1910-
1976), krakowski 
prozaik, dramato-
pisarz i publicysta. 
Było to spotkanie 
w ramach „Salo-
niku Literackiego”, 
które relacjonuje-
my za księgą pa-
miątkową Bibliote-
ki WSW.

Pierwszy wykład dotyczył 
szkodliwego wpływu, jaki 
ma na nasze zdrowie za-
nieczyszczenie powietrza. 
Trudno byłoby zatem 
wybrać bardziej aktualny 
temat, gdy z jednej strony 
powietrze w naszym mie-
ście jest fatalne, a z drugiej 
seniorzy należą do grup 
najbardziej przez smog 
zagrożonych. Wykład się 
zaczął od zaprezentowania 
czym są zanieczyszczenia 
powietrza, a w szczególno-
ści tzw. niska emisja. Wy-
kładowczyni porównała 
wymiary bardzo szkodzą-
cego naszym płucom pyłu 
zwieszonego – odpowied-
nio 2,5 i 10 μm, ze średnicą 
włosa ludzkiego, wynoszą-
cą ok. 80 μm. 
Podano, że w Gminie 
Andrychów znajdują się 
czujniki, mierzące stężenie 
szkodliwych zanieczysz-
czeń w powietrzu, których 
wskazania można śledzić 
poprzez system interne-
towy „Airly”. Ponieważ 

ważny udział w emisji zanieczyszczeń ma palenie w paleniskach 
domowych niedozwolonych substancji, a szczególnie tworzyw 
sztucznych. Straż Miejska może pobrać próbkę popiołu z paleni-
ska i posłać ją do zbadania w laboratorium. W styczniu tego roku 
takich kontroli było 24.
Drugi wykład dotyczył oszczędności wody, oraz energii elektrycz-
nej i cieplnej w domach i mieszkaniach. Wykładowczyni podała 
cały szereg prostych praktycznych rozwiązań w tym zakresie. Na 
przykład wymiana siedemnastu tradycyjnych żarówek na znacznie 
droższe żarówki kompaktowe LED zwróci się już po niecałych 4 
miesiącach.
Na zakończenie wykładu wręczono zestawy upominków, służą-
cych oszczędności energii. Były wśród nich żarówki LED, ekrany 
do umieszczenia za grzejnikiem i służące oszczędności wody per-
latory. 

Andrzej Fryś

Na UTW o szkodliwości 
smogu i o oszczędności energii
Słuchacze andrychowskiego UTW wysłuchali pierwszego w seme-
strze letnim wykładu, a właściwie dwóch wykładów, które wygłosiła 
mgr Paulina Mrzygłód, ekodoradca w Wydziale Ochrony Środo-
wiska, Rolnictwa i Leśnictwa andrychowskiego Urzędu Miejskiego.
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DATA TEMAT
WYKŁADOWCA

15.02.2018 r.

godz. 17.00
Biologia medyczna Wścieklizna dr hab. Przemysław Płonka

01.03.2018 r.

      godz. 17.00

Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia

15.03.2018 r.

godz.17.00

Medycyna

Seksuologia senioralna lek. med. Leon Ferfecki
specjalista psychiatra

 22.03.2018 r.

godz. 18.00

Geografia
Moje podróże

Europa śladami Mozarta mgr Kamila Wieczorek

12.04.2018 r.

godz. 18.00

Ekologia środowiskowa
Zanieczyszczenia środowiska: dawniej metale ciężkie 

i siarka, dzisiaj ozon i pyły, jakie zagrożenia niesie 
przyszłość?

prof. dr hab. Barbara Godzik

26.04.2018 r.

godz. 18.00

Historia

Wunderwaffe III Rzeszy 
– cudowna broń Hitlera dr Seweryn Gałysz

10.05.2018 r.

godz. 18.00

wykład otwarty
MDK

Nauki społeczne
Idea zrównoważonego rozwoju

SMART CITY.
Studium przypadku – Andrychów

mgr Tomasz Żak
Burmistrz Andrychowa

24.05.2018 r.

godz. 18.00

Matematyka
Nieskończoność mgr inż. Jan Ryszard Kurylczyk

07.06.2018 r.

godz. 17.00

zakończenie zajęć
MDK

Historia

O czym dzisiaj mówi nam
cezura 1918 roku prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński

WYKŁADY                          w Klubie ASM w Andrychowie, ul. Lenartowicza 7
WYKŁAD OTWARTY          w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7
ZAKOŃCZENIE  ZAJĘĆ      w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7

Kontakt:        tel.: 605 434 520;   e-mail:  utw.andrychow@gmail.com
Strona internetowa:  utw.andrychow.eu

PROGRAM WYKŁADÓW
UNIWERSYTET  TRZECIEGO WIEKU W ANDRYCHOWIE II semestr  2018
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Warsztaty malarskie  prowadzi mgr Jerzy Kozak
w Klubie UTW ul. Lenartowicza 7 
soboty: 10.02.2018; 3,17,31.03.2018; 14,28.04.2018; 19.05.2018; 2.06.2018 
godz. 10.00 – 14.00
Spotkania z poezją: – na tropach wielkich poetów rosyjskich prowadzi  mgr Krystyna Korbut-Płonka
w Klubie UTW, ul. Lenartowicza 7 
środy: 28.02.2018; 21.03.2018; 25.04.2018;23.05.2018  godz. 17.00
Warsztaty wokalne prowadzi kol. Teresa Młocek   w Klubie UTW, ul. Lenartowicza 7 
poniedziałki godz. 15.00
Warsztaty „Recepta na zdrową kuchnię”  prowadzi koleżanka Maria Polok
w  Klubie UTW, ul. Lenartowicza 7
wtorki: 27.02.2018; 27.03.2018; 24.04.2018; 29.05.2018  godz.16.30
Warsztaty informatyczne prowadzi mgr Magdalena Kubalka-Pluta     
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie ul. Starowiejska  22a  
kurs podstawowy: wtorki godz. 17.00-18.00 
kurs dla zaawansowanych: wtorki godz. 18.00-19.00
Warsztaty - wymiana doświadczeń między pokoleniami   prowadzi kol. Teresa Młocek w Klubie UTW
piątki godz. 17.00-19.00
Spotkania towarzyskie w Klubie UTW, ul. Lenartowicza 7; poniedziałki godz. 16.00-19.00
Lektorat z języka angielskiego   prowadzi mgr Alina Tupaj
w Klubie UTW, ul. Lenartowicza 7   
kurs podstawowy I: piątki godz. 15.00-16.00 
kurs podstawowy II: piątki godz. 16.00-17.00 
kurs dla zaawansowanych.: środy 14.00 -15.00 
Nordic  Walking  (w okolicy Andrychowa)  prowadzi kol. Małgorzata Kukuła
piątki godz. 10.15 - start sprzed  Klubu Fitness Be-fit  ul. Słowackiego 4a   
Turystyka i rekreacja  prowadzi kolega Józef Kobielus
środy wg programu wycieczek opracowywanego na każdy miesiąc  
1. Elektrownia Żar w Porąbce – Góra Matyska (Droga Krzyżowa)  środa 21.03.2018
Wyjazd z dworca autobus. godz. 8.00; Hala Sport. godz. 8.05 powrót ok. godz. 17.00; koszty ok. 30,00 zł
Zakopane - Dolina Kościeliska – schronisko Hala Ornak  środa 25.04.2018
Wyjazd ul. 1 Maja godz. 6.30; dworzec autobus. godz. 6.35, powrót ok. godz. 18.00; koszty ok. 30,00 zł   
Ćwiczenia w Klubie Fitness Be-fit  Andrychów, ul. Słowackiego 4a (stary tartak)
Pilates wtorki godz. 9.00-10.00  
Joga poniedziałki godz. 16.15 – 17.15 ; 
Gimnastyka 50+ czwartki godz. 15.30 – 16.30; piątki godz. 9.00 – 10.00; 
Wycieczki turystyczne  prowadzą kol. Anna Poraj-Porawska, Anna Łysoń
Świątynia Lodowa na Hrebenioku 18.02.2018 
Wyjazd godz. 6.30. powrót ok. godz. 20.30 Koszty: 89,00 zł + bilety wstępu (normalny 12 €, ulgowy 10 €).         
2.    Ziemia Kłodzka od 12.05.2018 r.  do  16.05.2018 
Wyjazd z Andrychowa godz. 5,00, powrót ok. godz. 21,00.   Ogólny koszt ok. 550,00 zł Zwiedzamy : Nysę, Twierdzę Kłodzką, Góry Sto-
łowe, Skalne Miasto w Czechach, Sanktuarium Marii Śnieżnej, Kopalnię Złota w Złotym Stoku i Paczków. Wejście na Śnieżnik. Noclegi 
w Kudowie Zdroju.
Beskid Morawsko-Śląski – Radhošt  09.06.2018 
Wyjazd z Andrychowa godz. 6,00, powrót ok. godz. 20.00 Koszt ok. 40,00 zł (uzależniony od ilości osób) 
Dodatkowo płatny wjazd kolejką (dla seniorów powyżej 65 lat - 90 KC; inni -150 KC ) 
Przyjazd do Trojanovice – Roztoka. Wyjazd kolejką lub podejście na przełęcz Pustevny. Przejście piesze na Radegast, Radhošt (1129 
m.n.p.m.), Velka Polana, Sedlo Pindule. Czas wolny: Rožnov, jezioro Šańce.   
Baseny Termalne  w Chochołowie organizator kol. Anna Poraj-Porawska, Anna Łysoń
w poniedziałki 5.03.2018 dla 36 osób, 9.04.2018 dla 34 osób. Koszt ok. 50,00 zł od osoby
Widowisko Filharmonii Futura  w Krakowie  4.03.2018  organizator kol. Janina Dyrcz-Rzycka
„Upiór w operetce”   widowisko muzyczne w kinie Kijów (godz. 13.00)
 Zwiedzanie Galerii Sztuki Polskiej XIX Wieku w Sukiennicach.
Wyjazd godz. 8.00 Hala Sportowa, 8.05 zatoczka przy stacji benz. BP powrót ok. godz. 16.30; koszt 60.00 zł 

WARSZTATY  TEMATYCZNE
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Litery w zaznaczonej kolumnie ( uzupełnione literami z pól ze strzałką ) utworzą tytuł piosenki, a w zaznaczonych kratkach czytane 
kolejno rzędami jej wykonawcę. Wśród osób, które prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nadeślą lub przyniosą do redakcji NA w termi-
nie do 26 lutego 2018 r., dla jednej osoby zostanie wyłoniona nagroda - roczna prenumerata „Nowin Andrychowskich” oraz komplet 
pościeli ufundowany przez firmę ANDROPOL. Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: „Nowy Rok bieży, w jasełkach leży”. 
Nagrodę otrzymuje: Janina Pytel z Andrychowa. Gratulujemy!

POZIOMO : 1) za wsią lub kurna, 4) preludium spirytusu, 8) owoc 
z poślizgową skórką, 9) opalacz z atolu, 10) kraj ojczysty dla Wło-
cha, 11) odręczny rysunek, 12) enzym wytwarzany przez nerki, 
15) tam początek kariery restauratora, 19) gwiazd w Hollywood, 
20) obiektyw o zmiennej ogniskowej, 22) oddanie pięknym za na-
dobne, 23) leniwiec w ludzkiej skórze, 24) handlowy plac, 25) do 
stracenia w rozmowie, 28) kumpel ze Śląska, 32) presja wywierana 
na kogoś, 34) kłusownicze narzędzie, 35) „ haki” zebrane na kogoś, 
36) opłata za nieuwagę, 37) bolesny skurcz, 38) góra garsonki, 39) 
namiar dla poczty.

PIONOWO: 2) argument oskarżonego, 3) najgłębsza strefa oce-
anu, 4) lampka wspomnieniowa, 5) można na nich stać, 6) śmie-
tanka ale nie do kawy, 7) chata bukata 13) językowy nowotwór, 14) 
produkt zastępczy, erzac, 16) towarzyszy orkiestrze dętej w czasie 
parad, 17) rude miłośniczki orzechów, 18) głos zabierze po premie-
rze, 21) opłat za usługi, 26) maszyna jak zagadka, 27) muzykalna 
ósemka, 29) cyrkowa lub polityczna, 30) gałązkowa chłosta, 31) 
taneczny słoik, 33 ) letnik na Podhalu.

OPRACOWAŁ „IMIR”

Rozwiąż krzyżówkę! 
Masz szansę 

na roczną prenumeratę 
Nowin Andrychowskich

oraz komplet pościeli 
od firmy ANDROPOL!



41NOWINYNr 2 (326) - luty 2018

www.nowiny.andrychow.eu

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

Mityngi Anonimowych 
Alkoholików w Andrychowie

Poniedziałek, godz. 17.30, gr. AA „Ptaki”
ul. Batorego 52 (dom dla bezdomnych)

Wtorek, godz. 19.00, gr. AA „O to chodzi”; 
ul. Batorego 52 (dom dla bezdomnych)

Środa, godz. 16.30, gr. AA „Podaj dalej”, 
ul. Batorego 52 (dom dla bezdomnych)

Czwartek, godz. 18.00, gr. AA „Stokrotka”, 
ul. Batorego 52 (dom dla bezdomnych)

Piątek, godz. 19.00, gr. AA „Exodus”, 
ul. Batorego 52 (dom dla bezdomnych)

Sobota, godz. 16.00, gr. AA „Zamek” 
ul. Batorego 52 (dom dla bezdomnych)

Niedziela, godz. 19.00, gr. AA „Mgiełka”, 
ul. Batorego 52 (dom dla bezdomnych).

Czystość powietrza wynikała z faktu, że sanatorium ogrzewane ga-
zem (a także energią słoneczną – na płaskim dachu umieszczono 
mnóstwo kolektorów) zlokalizowane było w lesie, w którym w pro-
mieniu mniej więcej jednego kilometra nie było innego zabudowa-
nia. Samochód wywożący śmieci miał silnik napędzany sprężonym 
gazem ziemnym (CNG), a więc też atmosfery nie zatruwał. 
Autobusy – już niestety nie tak ekologiczne, wyposażone w silniki 
wysokoprężne – chodziły bardzo punktualnie i posiadały we wnę-
trzu doskonałą informację dla pasażerów. Nie miałem jeszcze oka-
zji porównać tego stanu rzeczy z nowo uruchomioną komunikacją 
miejską w naszym mieście – mam nadzieję, że się nie zawiodę.
Sanatorium położone było przy ulicy 23 Marca, która to data ozna-
cza, ni mniej, ni więcej tylko datę wyzwolenia Sopotu przez Armię 
Czerwoną. Wynika z tego, że na Wybrzeżu dyżurni historycy z IPN 
nie są tak czujni jak w Małopolsce, gdzie wyzwolenie uważa się za 
zwyczajne „wkroczenie” (skąd zatem wzięli się w Andrychowie po-
legli żołnierze?), a poświęcenie mu daty za „propagowanie ustroju 
totalitarnego lub komunizmu”. W gdańskiej dzielnicy Zaspa ucho-
wała się ulica Dąbrowszczaków, a przecież tę formację Polaków, 
którzy walczyli w Hiszpanii przeciwko nacjonalistom gen. Franco, 
IPN także, wbrew opinii demokratycznego Świata1, uważa za relikt 
komunizmu.

Andrzej Fryś

(Endnotes)
1 Trzeba tu przypomnieć „Guernicę” Pabla Picassa i powieść Ernesta Hemin-
gwaya „Komu bije dzwon”.

Andrychowskim okiem

Podróże kształcą
W styczniu spędziłem trzy tygodnie w sanatorium w Sopocie. 
Chwalę sobie ten pobyt przede wszystkim dlatego, że oddycha-
łem krystalicznie czystym powietrzem, a w Andrychowie o to jak 
wiadomo trudno. 

Jesteśmy dla państwa również na facebook’u 
Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie 

Czekamy na wasze wiadomości, 
zdjęcia, filmiki i komentarze 

dotyczące tego, co Wy widzicie w okolicy!
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Przetargi (licytacje) odbędą się w budynku Urzędu Miejskiego w Andry-

chowie, Rynek 15, II piętro - sala konferencyjna. 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Działki nr 1618/2 i 3681 tworzą jeden kompleks o nieregularnym 
kształcie, którego maksymalna szer. wynosi około 30m. Teren płaski, 
niezabudowany, częściowo ogrodzony, porośnięty drzewami i krzewami - 
w większości samosiejkami. W środkowej części przecina go napowietrza 
lina energetyczna niskiego napięcia. Działki w ewidencji gruntów sklasy-
fikowane jako PsIV. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, 
wodno-kanalizacyjnej i  gazowej. Na działce 1618/2 zlokalizowana jest 
studnia. 
Działka nr 3949/6 ma nieregularny kształt, którego szer. waha się od 12 
do 36m. Teren niezabudowany porośnięty trawą łąkową. W północno- za-
chodniej części przecina ją linia telekomunikacyjna, a w części środkowej 
napowietrza linia energetyczna niskiego napięcia. W ewidencji gruntów 
sklasyfikowana jest jako RIII i PsIV. Nieruchomość posiada dostęp do sieci 
energetycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej.  Północną granicą przylega 
do potoku, a przy jej wschodniej granicy biegnie wodnica, która zgodnie 
z przepisami prawa wodnego winna w dalszym ciągu spełniać swoją funk-
cję (zakaz likwidacji).
Zbywane nieruchomości położone są w odległości ok. 30 m od drogi 
krajowej nr 52 Kraków – Bielsko-Biała oraz około 300 m od Parku Minia-
tur w Inwałdzie.  Działki nr 1618/2, 3681 i 3949/6  posiadają dostęp do 
drogi publicznej (krajowej) ulicy Wadowickiej poprzez drogę wewnętrzną 
biegnącą po działkach nr 3949/1 i  1618/1 będących własnością Gminy 
Andrychów oraz po działkach nr 3331, 3351/1, 3351/2, których Gmina 
Andrychów jest współwłaścicielem, a udział w wysokości po 5/224 części 
do każdej z nieruchomości jest przedmiotem zbycia. 
Nieruchomości objęte księgą wieczystą nr KR1W/00011423/1 nie są 
przedmiotem zobowiązań i wolne są od obciążeń, natomiast w Dziale III 
księgi wieczystej KR1W/00002024/8 jako prawa, roszczenia i obciążenia 
wpisane jest prawo dożywocia na rzecz Marii Smyka i Józefa Marcina Smy-
ka, obciążające jednych ze współwłaścicieli w tej nieruchomości tj. osoby 
fizyczne (nr udziału w prawie 18), a zatem nie dotyczy to zbywanego przez 
Gminę Andrychów udziału. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne-
go części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Inwałdzie, 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIII-405-06 Rady Miejskiej w Andrychowie 
z dnia 30 marca 2006r. :
-  działki nr 1618/2 i 3681 znajdują się w jednostkach ozn. sym-
bolami : I 4.3/27.MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
I 4.3/9 KDd – teren drogi dojazdowej,
-  działka nr 3949/6 znajduje się w jednostce ozn. symbolami : 
I 4.3/27.MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, I 4.3/28.
ZP2 – tereny zieleni nieurządzonej, I 4.3/9 KDd – teren drogi dojazdowej,
-  działki nr 3331, 3351/1 i 3351/2 znajdują się w  jednostkach 
ozn. symbolami : I 4.3/27.MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, I 4.3/28.ZP2 – tereny zieleni nieurządzonej, I 4.3/9 KDd – teren 
drogi dojazdowej, I 3.3/KDz – tereny dróg układu podstawowego – ul. Wa-
dowicka.
W przetargach mogą brać udział podmioty, które wpłacą wadium 
w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza na konto Urzędu Miej-
skiego w Andrychowie nr 82 8110 0000 2001 0000 1225 0002 - w taki 

sposób, aby najpóźniej w dniu 16 marca 2018r. wadium znajdowało się 
na rachunku bankowym.
Przed otwarciem przetargów komisja przetargowa potwierdza wnie-
sienie wadium przez jego uczestników, którzy winni przedłożyć komisji 
dowód tożsamości oraz oświadczenie, że zapoznali się ze wszystkimi wa-
runkami przetargu. W przypadku, gdy uczestnikiem jest podmiot wpisany 
do Krajowego Rejestru Sądowego, osoba upoważniona do reprezentowa-
nia uczestnika powinna przedłożyć do wglądu na papierze aktualny odpis 
z Krajowego Rejestru Sądowego. Osoba przystępująca do przetargu będąca 
w związku małżeńskim zobowiązana jest do przedłożenia na piśmie zgody 
współmałżonka lub złożenia oświadczenia o  nabywaniu nieruchomości 
z majątku odrębnego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełno-
mocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upraw-
niającego do udziału w postępowaniu przetargowym.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który dany przetarg wygrał, zalicza 
się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi 
w razie uchylenia  się uczestnika, który przetarg wygrał, od  podpisania 
umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargów wadia zostaną 
zwrócone niezwłocznie (bez odsetek), w ciągu 3 dni od odwołania, za-
mknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetar-
gów, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. 
Każdy przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, 
jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno po-
stąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży każdej z nieruchomości winna zostać wpłacona jedno-
razowo przed zawarciem umowy notarialnej. Przed podpisaniem umowy 
notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym 
Gminy Andrychów. O terminie zawarcia umowy notarialnej każdy Nabyw-
ca zostanie zawiadomiony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Koszty sporządzenia umowy notarialnej, w tym opłat sądo-
wych  ponoszą Nabywcy. 
W przypadku, gdy Nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cu-
dzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do za-
warcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości Nabywca winien 
przedłożyć zezwolenie jeżeli jego uzyskanie wynika z przepisów cytowanej 
wyżej ustawy.  
Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie prawnym 
i faktycznym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia lub wznowienia 
granic działek pokrywa koszty prac geodezyjnych. 
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych działek można uzyskać 
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Andrychowie, Rynek 15 (I piętro, pok. 112 lub 113) w godzinach pracy 
Urzędu osobiście lub telefonicznie pod nr 33842-99-55 lub 33842-99-57. 
Ogłoszenie o przetargach zamieszczone jest na stronie internetowej Urzę-
du www.andrychow.eu oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w  Andrychowie www.bip.malopolska.pl /umandrychow/, jak 
również w siedzibie i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andry-
chowie.
Burmistrz Andrychowa zastrzega sobie prawo odwołania każdego z prze-
targów z ważnych powodów. 

Integralną część stanowi zał. graficzny.

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH  Burmistrz Andrychowa ogłasza dwa I-sze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek 
stanowiących własność Gminy Andrychów, położonych w Inwałdzie na os. Kuwik

Nr działki
Pow. działki 

w ha

Numer księgi 
wieczystej

Zbycie nieruchomości nastąpi wraz z udziałem 
w drodze dojazdowej tj. w działkach nr 3331, 

3351/1 i 3351/2 o łącznej pow. 0,1129 ha, objętych 
KR1W/00002024/8

Cena 

wywoławcza 
(brutto)*

Wysokość 
wadium 

Data 
przetargu

godzina 

1618/2

3681

0,1382
0,0115 KR1W/00011423/1

w wysokości 5/224 części 77.490,00 zł 8.000,00 zł
23 marca

2018r.

10.00

3949/6 0,2758 w wysokości 5/224 części 120.540,00 zł 12.000,00 zł 10.30

* podane ceny wywoławcze zawierają należny 23% podatek VAT - zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
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Przedmiotem przetargu są dwie działki objęte księgą wieczystą 
KR1W/00045848/3, stanowiące własność Gminy Andrychów, po-
łożone w Andrychowie przy ul. Stanisława Lenartowicza, oznaczo-
ne jako działki :
- nr 479/68 o pow. 21m2  

- nr 479/69 o pow. 21m2 

Działki o kształcie prostokątów o wym. 3,5m x 6m,  niezabudowa-
ne, przylegające do szeregu garaży jednostanowiskowych przezna-
czone pod budowę garaży. Teren płaski porośnięty trawą. W ewi-
dencji gruntów działki sklasyfikowane jako Bi. Dojazd do działek 
od strony ul. Stanisława Lenartowicza istniejącym ciągiem komu-
nikacyjnym. Nabywcy działek zobowiązani będą do utrzymywania 
w należytym stanie wybudowanych garaży, terenów wokół garaży 
jak i dróg dojazdowych do nich.
Ujawnione w Dziale I księgi wieczystej KR1W/00045848/3 
wzmianki i uprawnienia oraz w Dziale III jako prawa, roszczenia 
i obciążenia nie dotyczą zbywanych nieruchomości.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andry-
chowie, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX-463-06 Rady Miejskiej 
w Andrychowie z dnia 28 września 2006r. (z póżn.zm.) w/w działki  
położone są w terenie oznaczonym symbolem : A7.1/2.UP2 - „tere-
ny obsługi parkingowej”.

Przetarg (licytacja) odbędzie się w dniu 23 marca 2018r. godz. 1200 
w budynku Urzędu Miejskiego w Andrychowie Rynek 15,  II piętro, 
sala konferencyjna. 
Cena wywoławcza do przetargu wynosi dla każdej z działek 
4.182,00 zł brutto (cztery tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote 
00/100) w tym 23% podatek Vat – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy 
o podatku od towarów i usług. Każda z działek licytowana będzie 
odrębnie.
W przetargu mogą brać udział podmioty, które wpłacą wadium dla 
każdej z działek w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych), w formie 
pieniądza na konto Urzędu Miejskiego w Andrychowie nr 82 8110 
0000 2001 0000 1225 0002 - w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 
16 marca 2018r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym. 
W tytule wpłaty należy podać nr działki, która będzie licytowana.
Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa potwierdza wnie-
sienie wadium przez jego uczestników, którzy winni przedłożyć 
komisji dowód tożsamości oraz oświadczenie, że zapoznali się ze 
wszystkimi warunkami przetargu. W przypadku, gdy uczestni-
kiem jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, oso-
ba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przed-
łożyć do wglądu na papierze aktualny odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego. Osoba przystępująca do przetargu będąca w związku 
małżeńskim zobowiązana jest do przedłożenia na piśmie zgody 
współmałżonka lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nierucho-
mości z majątku odrębnego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany 
przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełno-
mocnictwa uprawniającego do udziału w postępowaniu przetargo-
wym.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który dany przetarg wygrał, 
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega 
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wy-
grał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom 

przetargu wadia zostaną zwrócone niezwłocznie (bez odsetek), 
w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakoń-
czenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający 
formie wnoszenia. 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeże-
li przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia 
decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wy-
nosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży winna zostać wpłacona jednorazowo przed zawar-
ciem umowy notarialnej. Przed podpisaniem umowy notarialnej 
środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym 
Gminy Andrychów. O terminie zawarcia umowy notarialnej każ-
dy Nabywca zostanie zawiadomiony w terminie do 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umowy notarial-
nej, w tym opłat sądowych  ponoszą Nabywcy. 
W przypadku, gdy Nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cu-
dzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 
2278), do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości 
Nabywca winien przedłożyć zezwolenie jeżeli jego uzyskanie wyni-
ka z przepisów cytowanej wyżej ustawy.  
Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie prawnym 
i faktycznym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia lub 
wznowienia granic działek pokrywa koszty prac geodezyjnych. 
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych działek można uzy-
skać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzę-
du Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15 (I piętro, pok. 112 lub 
113) w godzinach pracy Urzędu osobiście lub telefonicznie pod nr 
33842-99-55 lub 33842-99-57. Ogłoszenie o przetargu zamiesz-
czone jest na stronie internetowej Urzędu www.andrychow.eu 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w An-
drychowie www.bip.malopolska.pl/umandrychow/, jak również 
w siedzibie i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andry-
chowie.
Burmistrz Andrychowa zastrzega sobie prawo odwołania przetar-
gu z ważnych powodów. 

Burmistrz Andrychowa ogłasza I-szy publiczny przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości położonych 
w Andrychowie
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Jako młoda dziewczyna uczęszczała do andrychowskiej 11-let-
niej szkoły ogólnokształcącej, gdzie zdała maturę w 1951 r. Czte-
ry lata później ukończyła studia etnograficzne na Uniwersytecie 
Jagiellońskim i rozpoczęła pracę w Pracowni Badania Sztuki 
Ludowej Państwowego Instytutu Sztuki, z którą była związana, 
również jako kierowniczka tej instytucji (od końca lat 80. XX w.), 
aż do jej rozwiązania w 1997 r. Szczególnym zainteresowaniem 
darzyła garncarstwo i to właśnie jemu poświęciła nie tylko pra-
cę magisterską („Garncarstwo w zachodniej części województwa 
krakowskiego”, napisaną pod kierunkiem prof. K. Moszyńskiego) 
ale także doktorską. Tę ostatnią obroniła w 1966 r. na Uniwersy-
tecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie („Ośrodek garncarski 
w Łążku Ordynackim i jego wyroby na tle ceramiki malowanej 
w Polsce”, promotorem pracy był prof. R. Reinfuss), a potem 
w 1973 r. wydała drukiem pod tym samym tytułem. Oprócz 
garncarstwa interesowała się zdobnictwem w meblarstwie i ko-
walstwie oraz zagadnieniami związanymi z urządzaniem wnętrz 
mieszkalnych, stopniowo rozszerzając tematykę badań także 
o strój i tkaninę. W prowadzonych przez wiele lat badaniach tere-
nowych fascynowały ją transformacje widoczne w tradycyjnej lu-
dowej twórczości artystycznej (oprócz Małopolskiej także m.in. 
Podlasia czy Podhala). Jest współautorką (razem z A. Kuczyńską, 
M. Prokopkiem) wielokrotnie nagradzanej publikacji pt. „Sztu-
ka Ludowa w Polsce” (Warszawa 1988), a od końca lat 90. XX w. 
współredagowała seryjne publikacje wydawane przez Polskie To-
warzystwo Ludoznawcze pt.: „Etnografowie i ludoznawcy polscy. 
Sylwetki, szkice biograficzne”.
Aktywnie uczestniczyła w przedsięwzięciach „Cepelii” (w latach 
1971-1989). W okresie od 1993 do 2002 r. była rzeczoznawczy-
nią Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej przy Funda-
cji „Cepelia” (Zarząd Fundacji odznaczył ją w 1999 r. medalem 
50-lecia „Cepelii”). Współpracowała z licznymi radami muzealny-
mi i towarzystwami, z których wymienić można m. in.: Polskie 
Towarzystwo Ludoznawcze (od 1953 r., w 2003 otrzymała tytuł 
członka honorowego), Komisję Etnograficzną PAN - Oddział 
w Krakowie (od 1973; wiceprezes 1993-1996), Radę Muzeal-
ną Muzeum Etnograficznego im. S. Udzieli w Krakowie (2004-
2008), Radę Muzeum Tatrzańskiego im. Dr Tytusa Chałubińskie-
go w Zakopanem (1994-2008), Radę Naukową Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych (od 1969) i inne. Ewa Fryś - Pietraszkowa 
opracowała scenariusze i zrealizowała w Krakowie szereg wy-
staw: Polska sztuka ludowa - dziedzictwo przeszłości (wspólnie 
z A. Kuczyńską, 1991 r.), Polska sztuka ludowa w dokumenta-
cji Instytutu PAN (1988), Wieś polska w rysunkach i temperach 
Marii Czarneckiej (2005). Była także autorką koncepcji wystawy: 
Zofia i Roman Reinfussowie. Życie, praca i dzieło (2003). Za swo-
ją jakże wszechstronną pracę została wyróżniona licznymi od-
znaczeniami: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 

(1989 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (1979 r.), medalem i nagrodą 
Oskara Kolberga (1997 r.), odznaką „Zasłużony Działacz Kultu-
ry” (1982 r.), złotą odznaką „Za zasługi dla Ziemi Krakowskiej” 
(1989 r.). W latach 90. XX w., po przejściu na zasłużoną emerytu-
rę, badaczka działała aktywnie w Towarzystwie Miłośników An-
drychowa. W Izbie Regionalnej Ziemi Andrychowskiej w ramach 
cyklu „Moja Mała Ojczyzna” współorganizowała i konsultowała 
wystawy oraz wygłaszała referaty, m.in. na temat historii andry-
chowskiego garncarstwa, młynarstwa, piekarstwa i tradycji rze-
mieślniczych. Gromadziła wraz z innymi osobami z Towarzystwa 
materiały archiwalne nt. nieistniejącego już dziś, a działającego 
niegdyś prężnie ośrodka garncarskiego. O wynikach tych prac 
można było przeczytać również na łamach „Nowin Andrychow-
skich”. To pewne, że należy kontynuować podjętą przez dr Ewę 
Fryś-Pietraszkową pracę na rzecz badania i dokumentowania 
andrychowskiego niematerialnego dziedzictwa kulturowego. An-
drychowszczyzna nie doczekała się do tej pory publikacji książko-
wej opartej na kompleksowych etnograficznych badaniach tere-
nowych, kwerendach bibliotecznych, muzealnych i archiwalnych 
dotyczących niematerialnego dziedzictwa kulturowego właśnie. 
A czymże ten rodzaj dziedzictwa jest? Definicyjnie określa go za-
pis w Konwencji UNESCO z 2003 r., (która obowiązuje w Polsce od 

Ewa Fryś-Pietraszkowa. Czas podjąć trud
Mija 10 lat od śmierci dr Ewy Fryś - Pietraszkowej (23.07.1934 - 14.02.2008) - wybitnej znawczyni polskiej sztuki ludowej. 
Trudno w krótkim artykule prasowym opisać dorobek życia tej jakże twórczej postaci związanej z Andrychowem nie tyl-
ko przez swe pochodzenie (ojciec Franciszek był w latach 1935-1939 wice-burmistrzem Andrychowa, a także mistrzem 
piekarskim, który prowadził od 1877 r. rodzinną piekarnię), ale i zainteresowania naukowo-badawcze. 
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2011 r.): „praktyki, wyobrażenia, 
przekazy, wiedza i umiejętności 
– jak również związane z nimi in-
strumenty, przedmioty, artefak-
ty i przestrzeń kulturowa – które 
wspólnoty, grupy i, w niektórych 
przypadkach, jednostki uznają za 
część własnego dziedzictwa kul-
turowego. To niematerialne dzie-
dzictwo kulturowe, przekazywa-
ne z pokolenia na pokolenie, jest 
stale odtwarzane przez wspólno-
ty i grupy w relacji z ich otocze-
niem, oddziaływaniem przyrody 
i ich historią oraz zapewnia im 
poczucie tożsamości i ciągłości, 
przyczyniając się w ten sposób 
do wzrostu poszanowania dla 
różnorodności kulturowej oraz 
ludzkiej kreatywności”. Wyszcze-
gólniono następujące dziedziny, 
w których najbardziej przejawia 
się dziedzictwo niematerialne: 
tradycje i przekazy ustne, w tym 
język, jako nośnik niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego; 
sztuki widowiskowe; zwyczaje, 
rytuały i obrzędy świąteczne; 
wiedza i praktyki dotyczące 
przyrody i wszechświata; umie-
jętności związane z rzemiosłem 
tradycyjnym. Autorka niniej-
szego artykułu żywi nadzieję, że 
w niedalekiej przyszłości uda się 
zgromadzić grupę osób, która ze-
chce pochylić się nad tymi zagad-
nieniami i wspólnie publikację 
przygotuje. Razem z Towarzy-
stwem Miłośników Andrychowa 
i Fundacją „Memo” serdecznie 
zapraszam do kontaktu wszyst-
kie chętne do współpracy osoby 
posiadające wykształcenie kie-
runkowe (historia, etnografia, 
etnologia, antropologia kultu-
rowa, socjologia itp.). Tel. 531 
245 785 lub mail reginapazdur@
gmail.com

Regina Pazdur, 
fot. Jan Zieliński

Przy pisaniu artykułu korzy-
stano z publikacji: O. Goldberg-
-Mulkiewicz, Z. Szromba-Ry-
sowa, Ewa Fryś-Pietraszkowa, 
„Etnografia Polska”, t. LII: 2008, 
z.1-2, s. 155-158.

Ostatnie chwile kotłowni
Gdy trzymacie w rękach ten numer Nowin, 
kotłowni przy Metalowców już nie ma. Za-
rejestrowaliśmy jej ostatnie chwile. Piątego 
lutego zaczęła się rozbiórka od lat nieczyn-
nej kotłowni osiedlowej.  Wykonawcą robót 
rozbiórkowych jest Energokon-Plus Spółka 
z o. o. z Sosnowca. Prace zakończą się w 
maju i będą kosztować gminę 148 tys. 835 
zł, ale to co najtrudniejsze czyli  rozbiórka 
hali i 12-metrowej wieży już się zakończyło. 
Teraz trwa usuwanie gruzowiska i oddzie-
lenie ogromniej ilości metali od gruzu. W 
miejscu kotłowni najprawdopodobniej po-
wstanie parking. Na naszej stronie interne-
towej i odsłonie na facebooku znajdziecie 
filmik, na którym widać najciekawsze chwi-
le rozbiórki. mn
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Papier dajemy do worków lub pojemników w kolorze nie-
bieskim.  
 
Wyrzucamy w nich opakowania z papieru, kartonu, tektury, gaze-
ty i czasopisma, katalogi, ulotki, foldery, papier szkolny i biurowy, 
książki i zeszyty, torebki i worki papierowe, papier pakowy. 
Nie wyrzucamy papieru powlekanego folią i lakierowanego, za-
nieczyszczonego papieru, kartonów po mleku i napojach, worków 
po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, 
kalki, odpadów higienicznych np. pieluch jednorazowych, podpa-
sek i zużytych chusteczek. 
Warto zapamiętać, że zanim wrzucimy odpady do worka lub 
pojemnika powinniśmy usunąć części, które nie są z papieru: 
spinacze, taśmy klejące, folie itp. 
 
Szkło segregujemy w pojemnikach lub w workach o kolorze 
zielonym. 
Wyrzucamy tam butelki po napojach i żywności, w tym butelki po 
napojach alkoholowych, słoiki szklane, opakowania po kosmety-
kach. 
Nie wyrzucamy ceramiki, doniczek, kryształów, porcelany, szkła 
okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, 
żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach.  
 
Metale i tworzywa sztuczne znajdą swoje miejsce w wor-
kach lub pojemnikach w kolorze żółtym.  
Wyrzucamy tam butelki plastikowe, opakowania po środkach 
czystości, kosmetykach, plastikowe opakowania po produktach 
spożywczych, opakowania wielomateriałowe np. kartony po mle-
ku lub sokach, plastikowe nakrętki kapsle i zakrętki od słoików, 
plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie, puszki po 
napojach i konserwach i folię aluminiową. 
 
Nie wyrzucamy opakowań po lekach i zużytych artykułach 
medycznych, opakowań po olejach silnikowych, opakowań po 
środkach chwastobójczych, części samochodowych, zużytych 
baterii i akumulatorów puszek i pojemników po farbach, lakierach 
i olejach zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, plastikowych 
zabawek, butelek i pojemników z zawartością metali łączonych 
z innymi materiałami, np. gumą. 
Należy pamiętać aby odkręcić, opróżnić i zgnieść odpady, jeśli jest 
taka możliwość przed wrzuceniem do worka/pojemnika! 
 
Odpady ulegające biodegradacji umieszczamy do worków 
lub pojemników w kolorze brązowym oznaczone napisem 
„BIO”. 
Wyrzucamy tam resztki jedzenia np. obierki po ziemniakach, 
owocach i warzywach, skorupki jajek, fusy po kawie i herbacie, 
opakowania, ulegające biodegradacji. 

Nie wyrzucamy popiołu z węgla kamiennego, drewna impregno-
wanego, płyt wiórowych i pilśniowych, oleju jadalnego, leków, 
ziemi i kamieni, kości i odchodów zwierząt, innych odpadów 
komunalnych (w tym niebezpiecznych). 
 
Natomiast do worków „BIO – odpady zielone”  
Wyrzucamy skoszoną trawę, zwiędłe rośliny, opadłe liście, drobne 
gałęzie drzew i krzewów, resztki roślin ogrodowych, trociny i korę 
drzew. 
Nie wyrzucamy tych samych odpadów co w przypadku worków 
z napisem „BIO”.  
Pamiętajmy również, że wszystkie odpady biodegradowalne 
doskonale nadają się do kompostowania! 
Wszystko czego nie możemy wrzucić do powyższych po-
jemników, a co nie jest odpadem niebezpiecznym, wrzuca-
my do pojemnika na odpady zmieszane.  
Przypominamy, że do pojemnika na odpady zmieszane nie wrzu-
camy przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytego sprzętu 
elektronicznego i AGD, zużytych baterii i akumulatorów, mebli 
i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych oraz zużytych opon.

Zasady segregacji odpadów
Powstające odpady komunalne przed ich zgromadzeniem w pojemnikach lub workach do tego celu przeznaczonych, 
należy posegregować według określonych rodzajów.

Wyrazy głębokiego żalu i słowa 
wsparcia z powodu śmierci 

Śp. dra Macieja Wdowika 

Rodzinie Zamarłego składają
Burmistrz Andrychowa oraz Radni 
Rady Miejskiej w Andrychowie.
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Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy 

ŚP. Annę Gancarczyk 

długoletnią Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 
w Andrychowie. 

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego 
współczucia. Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli  
i Placówek Oświatowych Gminy Andrychów

W wierszach z tomiku “Świeca” znajdzie-
cie Państwo wiersze, które skłonią Was do 
przemyśleń, ale też sprawią, że się uśmiech-
niecie i otrzecie z policzka łzę...
 
„Świeca” to debiut mieszkanki z okolic 
Andrychowa. Każdy czytelnik znajdzie tu 
coś dla siebie.
Czy ważne kim jestem 
skąd pochodzę 

kim byli moi rodzice 

czy moje imię jest męskie 
a może to imię kobiece 

czy ważne jakie mam oczy 

czy są jak okruch nieba 
czy czarne jak noc bez księżyca 

czy moje włosy są złotem okryte 
czy kruczym skrzydłem trącone 

co ważne jest 

to świecy płomień 
co płonie dla wszystkich nas 

dla jednych mały 

dla innych duży 
pali się jasnym płomieniem 

czy ważne kim jestem 

cieniem 
co skreślił swą ręką 

słowa światła 
szeptane w chwil tysiące 

wśród których świeca zgaśnie 

każdego z nas 
 
(Wiersz “Czy ważne”)

Wiersze autorstwa 
Danuty Kordeczki
Danuta Kordeczka (lat 43), absolwentka Bawełnianki, utkała dla Pań-
stwa ze swych myśli słowa. Radosnym piórem pisze o trudnych spra-
wach, zawsze uśmiecha się do życia, opisuje otaczający nas świat. 

Wyrazy głębokiego żalu i słowa wsparcia z powodu śmierci Radnej Rady Miejskiej w Andrychowie 

ŚP. Anny Gancarczyk

Rodzinie Zmarłej składają:  
Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak wraz ze współpracownikami  

oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie Roman Babski  
z Radnymi Rady Miejskiej w Andrychowie

Pogrążeni w żalu żegnamy 

ŚP. mgr Annę Gancarczyk

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2  
w Andrychowie w latach 1990-2006, 
cenionego nauczyciela i wychowawcę  

dzieci i młodzieży, człowieka wielkiego serca.

Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy 
współczucia. Społeczność Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Andrychowie
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Po powołaniu komisji uchwał i wniosków oraz protokolanta zebra-
nia sprawozdanie z działalności przedstawiła Pani sołtys. Poinfor-
mowała o statusie projektów i inwestycji, które rada sołecka zało-
żyła do realizacji w latach 2015-2018.
 Zadania jakie zostały wykonane to:
Przebudowa ul. Zarzecznej;
Budowa chodnika na ul. Centralnej;
Przebudowa drogi na os. Gierkówka;
Przebudowa ul. Beskidzkiej do stacji paliw;
Przebudowa ul. Turystycznej (etap I);
Przebudowa łącznika od stacji paliw do ul. Sadowej;
Budowa chodnika od ul. Kościelnej do ul. Dobrej.
 W trakcie realizacji są:
- Przebudowa ul. Sadowej;
- Przebudowa ul. Turystycznej na odcinku ul. Centralna - Beskidzka.
Do realizacji pozostała przebudowa ul. Mostowej.
Ponadto udało się wykonać szereg innych działań, jak m.in..prze-
budowa drogi do stadniny “Hucuł” czy modernizacja budynku 
Domu Kultury.

Dyrektor ZSS Janusz Uznański podziękował za budowę boiska 
wielofunkcyjnego oraz remont placu zabaw przy szkole.
Mieszkańcy byli szczególnie zainteresowani tematami bezpiecz-
nych przejść dla pieszych oraz gospodarki śmieciowej.
Zgłaszali problemy z przepełnionymi kontenerami na odzież uży-
waną oraz zaśmiecaniem wioski.           (ap)

Zebranie wiejskie w Sułkowicach-Łęgu
27 stycznia odbyło się zebranie wiejskie w Sułkowicach-Łęgu. Przewodniczył mu Wojciech Polak. W zebraniu uczest-
niczyli m.in. sołtyska Sułkowic-Łęgu Józefa Kapela, burmistrz Tomasz Żak, zastępca burmistrza Andrychowa Mirosław 
Wasztyl oraz dyrektor ZSS w Sułkowicach-Łęgu Janusz Uznański. 

Po powołaniu protokolanta zebrania sprawozdanie z działalności 
rady sołeckiej przedstawił sołtys Stanisław Prus. Poinformował 
o statusie projektów i inwestycji, które rada założyła do realizacji 
w latach 2015-2018.
 Zadania jakie zostały wykonane to:
- Remont ul. Działy;
- Remont łącznika ul. św. Antoniego i ul. Granicznej;
- Remont łącznika ul. Słonecznej i ul. św. Antoniego;
- Remont ul. Żwirki i Wigury od ul. Głowackiego do ul. Działy;
- Wykonanie ogrodzenia przy szkole;
- Wykonanie placu zabaw przy szkole;
- Termomodernizacja budynku szkoły.
 W trakcie realizacji są:
- Budowa chodnika przy ul. Długiej; 
- Remont ul. Kowalczyka;
- Remont ul. Podgórskiej.
 Do realizacji pozostaje: 
- Remont ul. Kowalczyka;
- Remont ul. Podgórskiej.
 Ponadto udało się wykonać szereg innych działań jak m.in..prze-
budowa ul Słonecznej, Wymiana oświetlenia szkoły na oświetlenie 

LED, modernizacja oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED;
budowa siłowni plenerowej.
 Mieszkańcy Brzezinki dzielili się swoimi uwagami z przedstawicie-
lami sołectwa. Poruszone zostały tematy: 
- drogi dojazdowej do jednej z posesji;
- odprowadzenia wody z działek,
- opieki całonocnej w Andrychowie.
 Dyrektor szkoły Agata Nizińska złożyła podziękowania wszyst-
kim pracownikom Urzędu Miasta oraz sołtysowi. 

(ap)

Zebranie wiejskie w Brzezince
3 lutego odbyło się zebranie wiejskie w Brzezince. W zebraniu uczestniczyli m.in. sołtys Brzezinki Stanisław Prus, zastępca 
burmistrza Andrychowa Mirosław Wasztyl, skarbnik gminy Andrychów Dorota Żywioł, komendant straży miejskiej w An-
drychowie Krzysztof Tokarz, Szymon Wnętrzak z wydziału inwestycji i drogownictwa oraz przedstawiciele Policji.
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Po dwóch przejazdach slalomu 
giganta (start - pod górną stacją 
wyciągu krzesełkowego, meta 
- w okolicach budynku Ski Cen-
trum), wyłoniono zwycięzców 
w 10 kategoriach - 3 w snowbo-
ardzie i 7 w narciarstwie. Pucha-
ry i nagrody zostały ufundowane 
przez Czarny Groń, Urząd Miej-
ski w Andrychowie, producenta 
odzieży sportowej Viking oraz 
Siłownię iFitt z Andrychowa.

Walka o Puchar Burmistrza
W niedzielny poranek 21 stycznia blisko sześćdziesięcioro zawodników stanęło do walki o Puchar Burmistrza Andrychowa i Czarnego 
Gronia w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie. To już 7. edycja tego konkursu. Te amatorskie zawody w przeciągu ostatnich lat 
zyskały już swoją renomę wśród miłośników białego szaleństwa.

Wyniki w poszczególnych kate-
goriach:
Kategoria N I:
1. miejsce: Lena Janik
2. miejsce: Christian Wysogląd
3. miejsce: Aleksandra Kaszuba
 Kategoria N III:
1. Julia Greene
2. Klaudia Kuczyńska
3. Maja Jakubowska
 Kategoria N VI:
1. Zuzanna Balon
2. Małgorzata Frączek
3. Anna Gryt
 Kategoria N VI:
1. Mateusz Kwiecień
2. Aleksander Ryłko
3. Jakub Szczepaniak
 Kategoria N VII:
1. Patryk Woś
2. Jan Derlatka
3. Dominik Wysogląd
 Kategoria N VIII:
1. Borys Madejczyk
2. Szymon Żywioł
3. Marcin Zawadzki
 Kategoria N IX:
1. Mirosław Sędłak
2. Mariusz Bielejewski
3. Adam Gałosz
 Kategoria S I:
1. Nikodem Lichosyt
2. Martyna Kowalówka
3. Aleksander Ryłko
 Kategoria S II:
1. Nikolina Góralczyk
2. Edyta Mokwa
3. ----------------------
 Kategoria S III:
1. Piotr Sewera
2. Robert Konopczak
3. Tomasz Kordaś
 Gratulujemy zwycięzcom! 

  (kp)
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W styczniu andrychowianki postawiły kropkę nad „i”, pokonując 
w lokalnych derbach Kęczanina Kęty 3:0 (w setach do 19, 18, 20), 
a także Setbol Oświęcim w setach 16, 8 i 11. Komplet punktów dał 
oczywiście MKS-owi pierwsze miejsce, przed Maratonem Krzeszo-
wice i Skawą Wadowice.

Teraz przed andrychowskimi siatkarkami runda finałowa, w której zmierzą się z rywalkami z Wadowic, Krzeszowic, a także (z drugiej 
grupy): z Jedynką Tarnów, rezerwami Trefla Proxima Kraków i Popradem Stary Sącz. MKS rozpocznie 10 lutego od meczu z Popradem 
(wyjazd), później z Jedynką Tarnów (24 lutego, wyjazd) i Treflem Proxima II Kraków (wyjazd, 3 marca). Rewanże odbędą się w marcu 
w Andrychowie. Czy w rundzie finałowej andrychowianki będą  kontynuować niebywałą serię zwycięstw?              (gs)

Niepokonane
Drużyna seniorek MKS-u Andrychów przeszła przez rundę za-
sadniczą z kompletem zwycięstw. Podopieczne trenera Piotra 
Kwaka zdominowały rozgrywki i w szesnastu meczach straciły 
tylko jednego seta. 

W styczniowym turnieju udział wzięli: młodzi zawodnicy Beskidu 
Andrychów, Burza Roczyny, Huragan Inwałd, Gronie Zagórnik, 
Leskowiec Rzyki, Halniak Targanice, LKS Bulowice i Znicz Sułko-
wice-Bolęcina. Początkowo swój udział zgłosił także Dąb Tomice, 
ale ostatecznie ta drużyna nie stawiła się na zawodach.  Pierwsze 
miejsce padło łupem Znicza Sułkowice Bolęcina, który w finale wy-
grał z LKS-em Bulowice po rzutach karnych (w regulaminowym 
czasie był remis 1:1). Najlepszym graczem turnieju wybrano Rafała 
Ruska, najlepszym strzelcem został Kamil Łysoń (6 goli), a najlep-
szym bramkarzem Kamil Syty, który gościnnie wystąpił w barwach 
Znicza. Zawody zostały zorganizowane przez Huragan Inwałd przy 
współpracy Urzędu Miasta w Andrychowie. Patronatem objął tur-
niej burmistrz Tomasz Żak. Podczas zawodów zbierano środki na 
reahabilitację Łukasza Tomy, czyli popularnego „Bacy”.                   red.

Zagrali o Puchar Burmistrza
Za nami kolejna, dziewiąta już edycja emocjonujących zmagań halowej piłki nożnej. Tym razem na parkiecie zmierzyło 
się osiem ekip z terenu naszej gminy, a najcenniejsze trofeum padło łupem Znicza Sułkowice Bolęcina.
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MKS w styczniu stawił czoła wszystkim silnym rywalom z czo-
łówki. Najpierw andrychowianie pokonali u siebie 3:1 Volley Ryb-
nik. W tym meczu rywale wyszli na prowadzenie, ale później 
MKS zagrał na bardzo wysokim poziomie, zwyciężając do 18, 18 
i 21. Andrychowscy siatkarze poszli za ciosem i w kolejnym me-
czu w Tychach w trzech setach rozprawili się z wyżej notowanym 
TKS-em. MKS wygrywał w setach do 23, 19 i 18. Kolejne starcie 
z prowadzącą w tabeli Zaksą Strzelce Opolskie było niezwykle wy-
równane i emocjonujące. O losach meczu zadecydował nadzwyczaj 
długi tie-break. Na parkiecie spotkały się równie mocne ekipy, 
a o końcowych rozstrzygnięciach decydowały detale. W pierwszej 
partii goście zagrali skuteczniej od MKS-u i wyszli na prowadzenie. 
Niesieni dopingiem kibiców andrychowianie wrócili jednak do gry 
i po trzech partiach było już 2:1 dla podopiecznych Rafała Legienia 
i Tomasza Rupika.  W czwartej partii wyżej notowani przyjezdni 

zagrali z nożem na gardle i zdołali doprowadzić do remisu. O lo-
sach starcia musiał więc zadecydować tie-break, który zakończył 
się przewagą wynikiem 20:22. Mimo porażki andrychowianie nie 
dali się wybić z rytmu i w następnych starciach wrócili na właściwe 
tory, pokonując 3:0 AT Jastrzębski Węgiel i 3:1 AZS Politechnika 
Opolska. Andrychowianie zamknęli styczeń na czwartym miejscu 
(38 punktów). Trzeci MCKiS Jaworzno zgromadził cztery oczka 
więcej.

W fazie zasadniczej przed MKS-em jeszcze cztery spotkania: Górnik 
Radlin (wyjazd, 10 lutego), Kęczanin Kęty (dom, 24 lutego), GKS II 
Katowice (wyjazd, 3 marca), MKS II Będzin (dom, 17 marca). 

(gs)

Punktują regularnie
Początek 2018 roku jest dla seniorów MKS-u Andrychów bardzo udany. Podopieczni Rafała Legienia i Tomasza Rupika 
w każdym meczu zgarnęli jakąś zdobycz, a przegrali po tie-breaku tylko z liderem. 
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Konkurs Cenna Forma to sportowe zmagania dla 
wszystkich, którzy chcą poprawić swoją sylwetkę, 
wpływając tym samym na zdrowie i dobre samopo-
czucie. Klubowicze Syndykatu, podejmując wyzwanie, 
fotografują się przed konkursem oraz po jego zakoń-
czeniu, a wygrywa ten, którego metamorfoza robi 
największe wrażenie. W drugiej edycji wymagających 
zmagań najlepsi byli: Monika Kudzia (28 lat), Jarek 
Kudzia (35 lat), Sławomir Górkiewicz (41 lat), Beata 
Pietroń (46 lat). Ich trenerami personalnymi byli: Ela 
Stuglik, Karol Stuglik, Mariusz Skóbel oraz Maciek 
Korczyk.

- Doskonale było zobaczyć dumne uśmiechy każdego 
z uczestników, wzruszenie oraz radość podczas rozda-
wania cennych prezentów. Beata, Dominika, Kamila, 
Magda, Monika, Jarek, Przemek, Rysiek, Sławek, 
Wojtek – jesteście wielcy, Wasze dokonania na długo 
pozostaną w pamięci wszystkich i wierzymy, że jesz-
cze nie raz nas miło zaskoczycie – gratulują organiza-
torzy. - Pamiętajcie o tym, że w dążeniu do doskonałej 
sylwetki oraz nienagannego zdrowia nie ma złotego 
środka – kapsułki, czary i inne metody nie działają. 
Stań do walki tu i teraz, staw czoła słabościom i lę-
kom, bo nic tak nie daje satysfakcji jak wygrana walka z samym sobą. Zrób to w odpowiedni sposób ze wsparciem fachowców, którzy 
dadzą Ci odpowiednie wskazówki i pokierują Cię właściwym szlakiem do celu – zachęcają właściciele Syndykatu.

Zapisy do trzeciej edycji konkursu Cenna Forma, której efekty poznamy latem, już się rozpoczęły. Aktualne informacje na ten temat 
można znaleźć na profilu Syndykat Sport Center na Facebooku. 

(gs)

Cenna Forma po raz drugi
Dziesięcioro finalistów, niemal sześć miesięcy pracy nad sylwetką, setki kilogramów spalonego tłuszczu i nagrody 
o wartości ponad 5000 złotych. W styczniu zakończyła się druga edycja konkursu Cenna Forma, organizowanego 
przez andrychowski Syndykat Sport Center.
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Drużyna Beskidu z rocznika 2003 
w styczniu zwyciężyła w halowym tur-
nieju finałowym na szczeblu zachodniej 
Małopolski, zostawiając w tyle ekipy 
Unii Oświęcim, Karola Wadowice i Gór-
nika Libiąż. Beskid pokonał wszystkich 
rywali, co więcej, andrychowianie zgar-
nęli też nagrody indywidualne - Dawid 
Pochłopień został najlepszym bramka-
rzem, a Daniel Budka królem strzelców 
z ośmioma trafieniami. Teraz przed nimi 
finałowe zawody na szczeblu całego wo-
jewództwa, gdzie będą reprezentować 
powiaty wadowicki, suski, chrzanowski 
i oświęcimski. Turnieje finałowe zaplano-
wano na weekend 24-25 lutego w Libiążu.

Tydzień wcześniej podopieczni trenera 
Jakuba Adamusa mieli okazję sprawdzić 
się z rówieśnikami z wielkich polskich 
klubów. Stanęli naprzeciw Legii Warsza-
wa, Zagłębia Sosnowiec, Piasta Gliwice, 
BKS-u Bielsko-Biała i Olimpii Grudziądz 
w XXIII Memoriale im. Włodzimierza 

Mazura. Andrychowianie wygrali z Za-
głębiem Sosnowiec i Piastem Gliwice po 
4:3, rozgromili BKS Bielsko-Biała 16:3, 
z Legią Warszawa przegrali 3:8, a Olim-
pii Elbląg ulegli 2:5. Drużyna trenera 
Jakuba Adamusa zajęła ostatecznie 
trzecie miejsce, za Legią i Zagłębiem, 
a przed Piastem, Olimpią i BKS-em. 

W tyle nie pozostają piłkarze Huraganu. 
Juniorzy młodsi z Inwałdu na szczeblu 
zachodniej Małopolski również wy-
grali wszystkie swoje mecze finałowe 
– z Górnikiem Libiąż, Unią Oświęcim 
oraz Astrą Spytkowice. Co więcej naj-
lepszym strzelcem został Dominik Gur-
dek, a najlepszym bramkarzem Jakub 
Skrzypiec. Skład Huraganu: Skrzypiec, 
Paździora, Pikoń, Kopeć, Mydlarz, Mi-
kołajek O., Gurdek, Rusinek, Pietrzak, 
Nowak. Trener: Wiesław Rusinek. Tur-
nieje finałowe zaplanowano na 24-25 
lutego w Libiążu.  Fot. profile klubowe 
na Facebooku  

 (gs)

Seria sukcesów piłkarskiej młodzieży
Rośnie w naszej gminie pokolenie utalentowanych piłkarzy! Drużyna trampkarzy Beskidu zanotowała ostatnio dwa 
znaczące sukcesy w skali wojewódzkiej i nie tylko. Świetnie radzą sobie też na tle rówieśników z całego regionu chłopcy 
z Huraganu Inwałd.
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Pańska Góra 
troszeczkę dzika i troszkę zagospodarowana!
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Do nich należą tereny Pańskiej Góry będące częścią Parku 
Miejskiego, leżące poza ścieżkami i szlakami. Oznacza to, że  
w miarę możliwości uwzględniając bezpieczeństwo spacerowi-
czów, mogą być pozostawione bez większej ingerencji, tym bar-
dziej, że wielokrotne próby ich zagospodarowania i pozyskania na 
to pieniędzy spełzały na niczym.  Jeżeli to nie jest konieczne może 
warto nadal pozostawić je w spokoju i pozwolić przyrodzie rządzić 
się samej, tworzyć miejsce idealne do edukacji przyrodniczej.   
   Za tym rozwiązaniem przemawiają również  jej unikalne walo- również  jej unikalne walo- jej unikalne walo-
ry przyrodnicze o których pisałem już wielokrotnie zarówno na 
tych łamach jak i odrębnych publikacjach  (np. „Ścieżkami Pańskiej 
Góry”).  Najcenniejsze fragmenty lasu tu rosnącego to wielogatun-
kowy, różnowiekowy las liściasty o naturalnym charakterze grądu 
subkontynentalnego Tilio-Carpinetum, który z uwagi na ciągłą, 
wielowiekową, ale częściową ingerencję człowieka  jest trudny do 
pełnego zdefiniowania. Pomimo to możemy tu znaleźć prawie 
wyłącznie rodzime gatunki drzew liściastych – 14 (plus 3 obce), 
gdzie z obcych w większej liczbie występuje jedynie grochodrzew 
biały czyli robinia akacjowa popularnie nazywana „akacją”.  Po-
dobnie jest z gatunkami drzew iglastych, z których na 5 gatunków 
przypada tylko jeden obcy (sosna wejmutka). Drzewa, nietypowe, 
zróżnicowane podłoże (wapienie, piaskowce, skały przeobrażone), 
gleby decydują o różnorodności grzybów, mszaków, paprotników, 
roślin zielnych, a co za tym idzie także zwierząt bezkręgowych 
i kręgowców, a szczególnie ptaków.  Mając to wszystko na uwadze 
każda nasza ingerencja może być dla tej przyrody niszcząca i zuba-
żająca. Dlatego wielokrotnie w przeszłości apelowałem do władz 
miejskich o wykonywanie minimalnych i niezbędnych zabiegów 
pielęgnacyjnych.
   Ostatnio jednak pojawiły się liczne czynniki  naturalne, które 
niszczą drzewostan Pańskiej Góry. To grzyby, owady  i wiatr, a do-
tyczy to głównie jesionów wyniosłych dość licznie rosnących na 
tym terenie i nielicznych świerków. Obecnie na zboczach Pańskiej 
Góry leżą ich dziesiątki, martwych, wyrwanych i połamanych. Mu- i połamanych. Mu-. Mu-

simy się z tym pogodzić, bo taka jest natura, ale mamy dylemat! Co 
zrobić z martwymi drzewami - zostawić czy wywieźć? Osobiście 
jestem za pozostawieniem, bo  to podłoże, pokarm i miejsce dla no-
wego życia! Dla nas, naszych dzieci, to okazja obserwacji co dzieje 
się w naturze, gdy przyroda rządzi się sama.  Możliwość zobaczenia  
walki roślin o światło, nowe miejsca do życia, czy nowych gatun-
ków ptaków, owadów, ślimaków i kwiatów. Półdzika  Pańska Góra 
będzie służyć jako doskonałe miejsce do edukacji przyrodniczej, 
spacerowania, przeżywania piękna przyrody, a równocześnie lepiej 
zabezpieczać klimat naszego miasta i czystość jego powietrza. 
Pamiętajmy jednak, dziki las nie jest tak bezpieczny, jak 
zwykły park czy skwerek, a szczególnie po wiatrołomach! 
Uważajmy, część drzew będzie usunięta, ścieżki oczysz-
czone, ale nawet przy dobrej woli nie stanie się to natych-
miast! Bądźmy dyskretni, nie wchodźmy w głąb lasu, zostawmy 
go przyrodzie!

Jan Zieliński

W naturze jest tym piękniej, im mniej ingerencji człowieka! Silne wiatry, które wiały w ostatnim czasie na terenie Gminy 
Andrychów, powaliły, uszkodziły wiele drzew przy drogach i w naszych lasach. Większość z nich musiała, bądź musi 
być posprzątana i zabrana, ale są takie miejsca, gdzie nikomu nie przeszkadzają, mogą pozostać i służyć bogactwu 
przyrody. 




