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Słuchaj nas codziennie! 
Aktualne informacje z okolicy! 

33 875 23 13

Radio Andrychów  
z nową ramówką!

Przyjdź do nas i zobacz jak powstaje audycja na żywo. 
Na słuchaczy, którzy zjawią się w studiu czekać będą niespodzianki! 

DZIEŃ OTWARTY w Radiu Andrychów!
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Trudno powiedzieć kiedy 
rozpoczęła się ta dziwna 
moda na zaśmiecanie. Czy 
był to moment pojawienia 
się „alternatywnych” me-
tod wypoczynku, czy też 
wprowadzenia opakowań 
jednorazowego użytku, 
plastikowych, bezzwrot-
nych butelek, puszek na 
piwo, kolorowych worecz-
ków na chipsy, itp.?
Wygląda na to, że przyzwy-
czailiśmy się już do wszech-
obecnych śmieci, które 
wtopiły się w krajobraz 
„ziemi niczyjej”. Sytuacja 
ta zmieniła się na lepsze 
w momencie wprowadze-
nia przepisów dotyczących 
gospodarki odpadami, 

Docenić piękno, które nas otacza
Dla wielu z nas minęły czasy, kiedy na sobotni lub niedzielny spacer chodziło się do lasu lub nad wodę. Bogactwo 
atrakcji turystycznych regionu kusi możliwością korzystania z profesjonalnych obiektów. Mimo olbrzymiej oferty oko-
licznych „kombinatów” turystycznych i nowoczesnego basenu kąpielowego, nadal jednak nie brakuje w regionie ama-
torów wypoczynku na łonie natury. Spotykając takie osoby słyszy się najczęściej jedno - ależ tu jest mnóstwo śmieci...  
To prawda. Obecny stan „ścieżek spacerowych” nad rzekami i w okolicznych lasach, pozostawia wiele do życzenia.
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rozwoju świadomości ekologicznej mieszkańców oraz akcji 
zbierania śmieci w korytach rzek, lasach i okolicznych górach. 
Przyroda z problemem radzi sobie w mniej oficjalny sposób. 
Z nadchodzącą wiosną nielegalne wysypiska, reklamówki 
pełne dowodów suto zakrapianych imprez nad rzeką, pokry-
wa dywan zieleni budzących się do życia roślin. Co jakiś czas 
koryto rzeki ulega też „naturalnemu” oczyszczeniu poprzez 
gwałtowne powodzie. Powstają również pierwsze - obywatel-
skie inicjatywy pomagające rozwiązać problem zaśmiecania 
środowiska.  
Mimo że gmina odbiera odpady, nie proponujemy rozwiązań 
w stylu „a może by tak zamontować tam kosze...” Przyroda po-
radziła sobie przecież z żelbetowymi progami na Wieprzówce, 
więc pewnie, za pośrednictwem przedstawicieli bardzo popu-
larnego „żywego” gatunku - poradziłaby sobie również z wcze-
śniej wymienionymi koszami na śmieci... Czy sytuację polep-
szą nowe regulacje prawne? 9 marca 2018 r. weszły w życie 
zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez 
masowych. Nowe przepisy wprowadzają zakaz spożywania 
napojów alkoholowych w miejscu publicznym, a nie jak było 
do tej pory „na ulicach, placach i w parkach” chyba, że rada 
danej gminy wprowadzi na określonym terenie odstępstwo od 
wspomnianego zakazu, uznając, że spożywanie napojów alko-
holowych w danym miejscu nie będzie negatywnie wpływać 
na realizację polityki przeciwdziałania alkoholizmowi, oraz 
nie będzie miała wpływu na zagrożenie bezpieczeństwa lub 
porządku publicznego. W chwili obecnej w gminie Andrychów 
nie ma takich specjalnych miejsc dopuszczających spożywanie 
alkoholu w miejscach publicznych. Czy zgodnie z literą prawa 
w odstawkę pójdą więc „stałe” miejsca „pod chmurką”, nad 
rzekami, w lasach, zagajnikach, itp. i nie będzie się tam już 
„spożywało”? Prawo swoje, a życie swoje...
Póki co rozbite butelki, które mogą być przecież przyczyną 
poważnego zagrożenia zdrowia, a co najmniej - początkiem 
końca wakacyjnych radości, wanny, telewizory, lodówki, opo-
ny, umywalki, płytki ceramiczne, puszki po napojach, kapsle, 
pudełka po papierosach, pozostałości po remontach, nadal 
można dostrzec w otoczeniu najpiękniejszej rzeki roku 2013 
w Polsce - Wieprzówki. Grono zwolenników wypoczynku nad 
wodą w towarzystwie zakazanych procentów i pięknie zapa-
kowanych słodkich i słonych przekąsek, również ma się cał-
kiem dobrze.
Trochę to dziwne, że w czasach coraz większej świadomości 
i dbałości o środowisko naturalne nie potrafiliśmy w naszym 
kraju rozwiązać problemu ze śmieciami za pośrednictwem 
skupu za określoną kwotę wszystkich surowców wtórnych 
tak, żeby wszystkim się to opłacało.
Czy nadejdzie kiedyś taki czas, że wszyscy docenimy piękno, 
które nas otacza i problem z zanieczyszczeniem i zaśmieca-
niem okolicy zniknie? Czy najpiękniejsza rzeka roku 2013 
w Polsce, kusząca niezwykłymi miejscami, nadal pełna tajem-
nic i malowniczych zakątków, będzie naszą chlubą i oczkiem 
w głowie? Złośliwi twierdzą, że tak... wkrótce po tym jak w re-
gionie wybudowana będzie piękna dwupasmowa obwodnica...

JS
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Na 750 m n.p.m. bez smogu, bez korków, gdzie bliskość 
natury odpręża ciało i umysł, leży Kocierz Hotel&SPA. 
Jesteśmy tu dla Ciebie niezależnie od tego czy planu-
jesz wyjazd z rodziną, czy współpracownikami. Otwórz 
się na relaks i odprężenie w strefie SPA i Wellness. 
Zachwyci Cię atmosfera i propozycje zabiegów, po-
magających osiągnąć równowagę, o którą tak ciężko 
w pośpiechu dnia codziennego.
 Sercem Kocierz Hotel & SPA jest karczma. Wspólne 
spotkania przy stole budują relacje, zacieśniają więzi. 
To co nas wyróżnia to góralska atmosfera – jest ciepło, 
przytulnie i niezwykle klimatycznie. W zimne wieczory 
ogrzejecie się przy palenisku, w weekend posłuchacie 
góralskiej muzyki na żywo. Wszystko to w towarzy-
stwie menu, które nawiązuje do regionu Beskidów, ale 
w którym nie brakuje również autorskiej nuty naszego 
szefa kuchni. Karczma Kocierz to także cykliczne fe-
stiwale dań sezonowych, czy dań z dziczyzny, gęsiny 
i jagnięciny. 
Kocierz Hotel&SPA to idealne miejsce na aktywny wy-
poczynek o każdej porze roku. Parki linowe, paintball, 
szlaki turystyczne, boisko, korty tenisowe, ekologicz-
ny aquapark, stok narciarski to tylko kilka z naszych 
propozycji. Podczas pakietów skorzystasz także z ani-
macji dla dzieci, wycieczek, zajęć ruchowych, lekcji 
tańca czy spotkań z podróżnikami. Kocierz Hotel & 
SPA to także nocne życie w pulsującym muzyką i do-
brą zabawą Klubie K2. 
W lipcu 2018 r. udostępnimy dla Was naszą najnow-
szą atrakcję – Zaklętą Chatę. Więcej szczegółów już 
wkrótce na naszym Facebooku.

Kocierz Hotel&SPA
Na wakacje polecamy...
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Czas spędzony z rodziną na świeżym powietrzu to bardzo 
przyjemne momenty rodzinnych wypraw, zwłaszcza że 
przed nami wakacje i wiele możliwości na niezwykłe 
wyjazdy w gronie najbliższych. A jeżeli wyprawa 
dotyczy odwiedzin Parków tematycznych, które oferują 
swoim Gościom moc atrakcji i wrażeń, taka wycieczka 
z pewnością na długo zostanie w pamięci wszystkich 
uczestników. Takich szczególnych wrażeń dostarczają 
całej rodzinie odwiedziny Inwałd Parku. To miejsce, 
w którym dzieją się cuda, a czas płynie w swoim własnym 
tempie. Tylko tutaj można odwiedzić Paryż, przybić 
piątkę z Tyranozaurem Rexem, poznać średniowieczne 
obyczaje czy też wędrować alejkami kwiecistego obrazu. 
Inwałd Park to kompleks 4 tematycznych Parków, 
które oferują wyjątkową zabawę i moc niespodzianek. 
Na Gości czeka wizyta w Parku Miniatur, Dinolandii, 
Warowni Inwałd i Ogrodzie Jana Pawła II oraz 
możliwość skorzystania z atrakcji znajdujących się 
w poszczególnych Parkach, a jest ich ponad 70! Bilet 
jest ważny przez dwa następujące po sobie dni. A wizyta 
w każdym z Parków to gwarancja niezwykłych wrażeń. 
W Inwałd Parku czeka wiele miejsc do odkrycia. 
Odpowiednie zaplanowanie pobytu, pozwoli odwiedzić 
wszystkie Parki i do woli korzystać z przygotowanych 
atrakcji. Istnieje możliwość wędrowania między Parkami. 
Dlatego też można wracać do miejsc szczególnie 
ulubionych. Wszystko zależy od odwiedzających. 
Serdecznie zapraszamy na niezwykłą przygodę. 
W Inwałd Parku zabawa na całego!

Inwałd Park
ul. Wadowicka 169
34-120 Inwałd

+48 515 106 090
+48 515 107 090

info@inwaldpark.pl
www.inwaldpark.pl
facebok.com/InwaldPark

Inwałd Park
Na wakacje polecamy...



8 NOWINY Nowiny Andrychowskie

www.nowiny.andrychow.eu

Zatorland
Park Rozrywki Zatorland jest największym w Polsce oraz 
w Europie Środkowej Parkiem Ruchomych Dinozaurów,  
a także jednym z najczęściej odwiedzanych parków roz-
rywki na terenie małopolski. 
Zatorland to trzy parki tematyczne: Park Ruchomych Di-
nozaurów, Park Mitologii, Park Owadów oraz rozbudowana 
strefa rozrywki – Lunapark. Tylko w Zatorlandzie można 
jednocześnie spotkać ruchome dinozaury w skali 1:1, ludz-
kich rozmiarów owady, jak również zapoznać się z historią 
greckich bogów, herosów oraz innych mitycznych stwo-
rzeń. Park Zatorland przygotował w nowym sezonie 2018 
wiele atrakcji. Niekwestionowanym hitem jest nowy ru-
chomy dinozaur – Argentynozaur. Atrakcja liczy ponad 
35 metrów długości oraz 9 metrów wysokości i stanowi re-
kordową jak do tej pory tego typu konstrukcję na świecie. 
Nowością w Parku rozrywki jest także 5 metrowy ruszają-
cy się Cyklop, który czeka na wszystkich fanów literatury 
oraz historii w malowniczym Parku Mitologii.  Zatorland 
nie zapomniał także o wszystkich miłośnikach przyrody   
i biologii. Wszyscy, którzy chcieliby zobaczyć mikroskopijne 
na co dzień owady w ludzkim rozmiarze powinni koniecz-
nie wybrać się na spacer edukacyjną ścieżką po Parku 
Owadów. Od nowego sezonu został on wzbogacony o nową 
atrakcję – ogromnego ruchomego karalucha. Rozrywki 
w Parku Zatorland tradycyjnie dostarcza Lunapark, gdzie 
pociechy od rana do wieczoru mogą bawić się na różnego 
rodzaju karuzelach. 
Każdy z parków w  Zatorlandzie umożliwia wszystkim 
gościom poznanie tajemnic odległej przeszłości, fascy-
nujących historii czy odkrywania niezwykłej przyro-
dy! Dodatkowo jest to miejsce gwarantujące rodzinną  
atmosferę i niezapomniane przeżycia zarówno dla dzie-
ci, jak i dla ich opiekunów. 
KONTAKT:
Park Rozrywki Zatorland
ul. Parkowa 7
www.zatorland.pl

Na wakacje polecamy...
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W maju, na jednym z portali pojawiła się informacja, że nie będzie 
remontu ul. Korcza, bo władze gminy przerzuciły trzy miliony zło-
tych na budowę basenu. - Powtarzam z całą stanowczością, tak jak 
rozmawialiśmy na zebraniach wiejskich, ulica Korcza w Inwałdzie, 
bardzo duże zadanie oczekiwane przez parę lat przez mieszkań-
ców, będzie realizowane – mówi wiceburmistrz Wasztyl. - Na to za-
danie są pieniądze, a tych co takie nieprawdziwe informacje rozgła-
szają, zapraszam do śledzenia strony Urzędu Miasta. - Na dniach 
na budowę całego odcinka Korcza ogłaszamy przetarg. I to jest 
informacja do sprawdzenia, wiarygodna. Natomiast trudno jest 
mi komentować plotki – dodaje Mirosław Wasztyl. Wiceburmistrz 
przypomniał też, że dobrze jest sprawdzać informacje u źródeł, za-
nim zrobi się z nich medialną „sensację”.          mn

Są pieniądze na ulicę Korcza w Inwałdzie
Wiceburmistrz Mirosław Wasztyl dementuje medialne plotki, ja-
koby pieniądze na przebudowę ulicy Korcza w Inwałdzie miały 
pójść na budowę basenu.

Obecnie trwa trzeci etap prac, 
który obejmuje m.in.: wykonanie 
remontu posadzek i ścian, wy-
mianę oświetlenia, wykonanie 
kanału technologicznego  do ob-
sługi autobusów oraz wykonanie 
odpowiednich instalacji.
Urząd Miejski finansuje to zadanie ze środków własnych oraz ze środków zewnętrznych (zadanie współfinansowane jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 4.5.2 Ni-
skoemisyjny transport miejski). Wartość zadania to 1.326.198,30 zł brutto.                                   red.

Powstaje zaplecze techniczne dla autobusów
W Zakładzie Gospodarki Ko-
munalnej przy ulicy Batorego 
w Andrychowie powstaje za-
plecze techniczne dla nowych 
autobusów. W halach na tyłach 
zakładu, za stacją paliw budo-
wany jest garaż i zaplecze.
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Nowy wóz marki volvo strażacy dostali już rok temu. 
Zakupiono go za fundusze z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 i kosztował 680 tys. zł, z czego gmina do-
łożyła 400 tys. zł. W kabinie auta bojowego mieści się 
6 strażaków. Zaopatrzony jest w autopompę, maszt 
z oświetleniem LED, wyciągarkę o sile 8 ton, a także 
zestaw do łączności radiowej. Samochód ma zbiornik 
gaśniczy o pojemności 3000 litrów wody i 300 litrów 
środka gaśniczego. Napęd to 4x4 i silniki o najwyż-
szych standardach, również ekologicznych. Podczas 
drugiego Dnia Strażaka w Gminie Andrychów uroczy-
ście poświęcono auto i nadano mu imię.
Ceremonię przekazania i uroczysty apel strażacki po-
prowadził naczelnik OSP Sułkowice Andrzej Góra. 
Wzięli w niej udział: burmistrz Tomasz Żak, skarbnik 
Dorota Żywioł, sekretarz Grażyna Łoboda, Krzysztof 
Wójcik, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich 
UM, radni, delegacje z innych gminnych OSP i PSP 
oraz goście z województwa i powiatu. Obecna też była 
delegacja z ukraińskiego Starożyńca, bo to do nich trafi 
jelcz, którego zastąpił przekazany wóz volvo. 

Nowy samochód poświęcony
26 maja strażacy z OSP w Sułkowicach-Łęgu oficjalnie przejęli i poświęcili swój nowy wóz strażacki volvo. Na pamiątkę 
po swym zmarłym druhu Zenonie Lachendro, który przez wiele lat był głównym konserwatorem sprzętu, mechani-
kiem samochodowym jednostki, nadano mu imię „Zenek”.
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Podczas uroczystości, którą rozpoczęła Msza Święta 
w kościele nie zabrakło również odznaczeń dla zasłużo-
nych strażaków z Sułkowic.
Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku 
OSP RP Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zo-
stali odznaczeni druhowie:
Mieczysław Pindel 
Paweł Pietraszek
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni 
druhowie:
Paweł Łysoń 
Dariusz Frydel
Mariusz Rybka 
Jakub Targosz 
Piotr Pietraszek 
Dariusz Pierzak
Zbigniew Rajda
Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznacze-
ni druhowie:
Mateusz Pietraszek 
Piotr Oboza
Szymon Piotrowski
Adrian Zawarus
Arkadiusz Zamysłowski
Adrian Guzdek
oraz druhna Anna Janeczko.
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowicach-Łęgu uchwałą 
z marca 2018 r. w dowód szczególnego uznania wyróżnił pamiąt-
kowymi statuetkami kilkadziesiąt osób, a siedmioro otrzymało 
specjalne wyróżnienie:
Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
Tomasz Żak – Burmistrz Andrychowa
Mirosław Wasztyl – Zastępca Burmistrza Andrychowa
Dorota Żywioł – Skarbnik Gminy Andrychów
Roman Babski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie
Krzysztof Wójcik – Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich UM
Młodszy Brygadier w stanie spoczynku Antoni Hutniczak.

mn

Już od roku trwają prace projektowe i formalności z pozwoleniem 
na budowę strefy. W kwietniu ubiegłego roku przetarg na to zada-
nie wygrało konsorcjum trzech firm: dwóch TOMBET-ów z Sob-
kowa – Zakładu Usługowo-Handlowego i Przedsiębiorstwa Robót 
Inżynieryjnych oraz EUROBUD-u z Nowogrodu Bobrzańskiego. 
Konsorcjum to zaoferowało najkorzystniejszą cenę w postępowa-
niu przetargowym pn.: „Rozbudowa strefy aktywności gospodar-
czej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwesty-
cyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej 
w strefie” – 12 mln 738 tys. zł. 
Przedmiotem tamtego zamówienia było wykonanie w formule 
„zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i robót budow-
lanych dla opisywanego tu zadania.
Przypomnijmy, że strefa gospodarcza w Andrychowie ma powstać 
pomiędzy ulicami Przemysłową, Białą Drogą i łącznikiem, od nie-
dawna noszącym nazwę Strefowa. Są to tereny należące do Gminy 
Andrychów, a strefa będzie częścią Krakowskiego Parku Technolo-
gicznego. Będzie tam miejsce dla co najmniej kilku, albo i kilkuna-
stu firm, w których ma powstać ok. 500 miejsc pracy.
Już od początku trwały starania, aby inwestycja była współfinan-
sowana ze środków Unii Europejskiej. Podpisana umowa z władza-
mi województwa jest tego finałem. Teraz Urząd Marszałkowski 
zobowiązał się do wypłacenia ponad 11 mln zwrotu za wykonane 
w strefie zadania.

mn

24 maja podpisana została umowa Urzędu Miejskiego w Andry-
chowie z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie na dofinansowa-
nie budowy strefy aktywności gospodarczej.

Kolejne miliony 
wędrują do Andrychowa
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Posiedzenie poprowadził jak zwykle prze-
wodniczący Roman Babski. Przyjęto proto-
kół z poprzedniej sesji i na wniosek skarb-
niczki wprowadzono cztery nowe punkty 
do porządku obrad. Były to zmiany w bu-
dżecie minionego roku i zmiany w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej.

Sprawozdanie burmistrza
W tej części burmistrz Tomasz Żak przed-
stawił Radzie swoje sprawozdanie z dzia-
łalności w okresie międzysesyjnym. Od 
30 kwietnia do 7 maja burmistrz przeby-
wał wraz z zastępcą w delegacji w mieście 
Partnerskim Khoni w Gruzji na dorocznym 
święcie tego miasta. W tym samym okre-
sie, dokładnie 1 maja został zaktualizowa-
ny rozkład jazdy autobusów. Wraz z nim 
ruszyła nowa linia komunikacyjna Andry-
chów- Hotel&SPA Kocierz. 
15 maja na Politechnice Krakowskiej 
otwarto wystawę prac studentów. Andry-
chów był tematem dwóch prac dyplomo-
wych i kilku prac semestralnych. Wystawa 
ta trafi też do Andrychowa.
16 maja w restauracji Adria odbyło się 
walne zebranie przedstawicieli ABS Banku 
Spółdzielczego.

16 maja burmistrz pożegnał grupę 15 za-
wodników ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Andrychowie, którzy udali się na turniej 
w  Brzecławiu na Morawach. 
23 maja Tomasz Żak wziął udział w Forum 
Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Ma-
łopolski w Krakowie. Tego samego dnia 
burmistrz wziął udział w debacie ekolo-
gicznej w Zespole Szkół Samorządowych 
w Inwałdzie. 
Poza tym burmistrz poinformował rad-
nych, że w Zakładzie Gospodarki Komu-
nalnej przy ulicy Batorego w Andrychowie 
powstaje zaplecze techniczne dla nowych 
autobusów. W halach na tyłach zakładu, za 
stacją paliw budowany jest garaż i zaplecze. 
Wartość zadania to 1.326.198 zł (brutto).

Interpelacje i zapytania
Jako pierwszy głos zabrał radny Stanisław 
Prus, który poprosił o dokładne, pisemne 
rozliczenie inwestycji wspólnych z powia-
tem. Odpowiedź udzielona zostanie radne-
mu na piśmie. Radny zapytał też o nagrody 
w urzędzie. W czasie odpowiedzi burmistrz 
przypomniał, jaki jest oficjalny system na-
gradzania, w którym na premie jest 10 proc. 
całego budżetu płacowego. Średnia w 2017 

r. całoroczna pula premii i nagród dla jedne-
go pracownika – a jest ich w urzędzie135 – to 
2.296 zł. Poza tym – jak zaznaczył burmistrz 
– wartości w mediach, które o to pytały były 
podane brutto. Burmistrz przypomniał też 
ogólną pulę dotacji zewnętrznych, które 
gminni pracownicy pozyskali dla Andrycho-
wa w 2017 r. – od 60 mln zł. - Gdybyśmy do 
takiej pracy wynajęli firmę zewnętrzną, jak 
robią to czasem inne samorządy, to taka 
firma zainkasowałaby 10 proc. pozyskanej 
sumy, a więc ok. 6 mln zł – mówił Tomasz 
Żak. - A my pracownikom, którzy wywal-
czyli te pieniądze daliśmy w formie premii 
i nagród niecałe 170 tys. Poza tym, premie 
są przydzielane wydziałom za ich osiągnię-
cia i tam rozdzielane są przez kierowników, 
nie robi tego burmistrz.
Radny Paweł Łysoń złożył interpelację 
w kwestii kosztów wyjazdu do Gruzji. 
Otrzymał odpowiedź, że koszt podróży, bo 
tylko taki był (pobyt był finansowany przez 
gospodarzy) to 3.600 zł dla trzech osób, 
które reprezentowały Andrychów w Khoni.
Z kolei radna Alicja Studniarz interpelowa-
ła, aby władze gminy rozpoczęły rozmowy 
z Elektrociepłownią Andrychów w sprawie 
podłączeń do sieci prywatnych odbiorców. 

Sesja z absolutorium dla burmistrza
XLVII Sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbyła się 24 maja w Miejskim Domu Kultury. Jej najważniejszym punktem 
było sprawozdanie z działalności finansowej Gminy Andrychów i udzielenie przez Radę absolutorium burmistrzowi.  
Radni przyjęli sprawozdanie, wysłuchali opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i udzilili burmistrzowi absolutorium.
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Burmistrz Tomasz Żak od razu udzielił rad-
nej odpowiedzi, że taka współpraca trwa od 
dawna, czego efektem są nowe ciepłociągi, 
np. na ul. Starowiejskiej.
Potem radni składali zapytania w sprawach 
ważnych. Radny Wiesław Mikołajek pytał, 
dlaczego basen nie jest jeszcze otwarty, 
skoro mamy tak ciepłą wiosnę. Usłyszał, że 
co roku basen otwierany jest 1 czerwca i tak 
będzie i w tym roku, a wiosenna pogoda 
potrafi być kapryśna i trudno przewidzieć, 
jak będzie za trzy dni. Do tego zanim otwo-
rzy się pływalnie, to trzeba wynając firmę, 
która zapewni ratowników na cały sezon. 
Radny Mikołajek prosił też, aby projekt 
planu miejscowego dla Rzyk był wyłożony 
do wglądu mieszkańców w Rzykach i aby 
ogłoszenia o tym poszły przez parafię. 
Wiele pytań zadała radna Alicja Studniarz. 
Pytała, dlaczego burmistrza nie było na ob-
chodach 3-majowych i czy w zakresie jego 
obowiązków nie ma on takiego wymogu? 
Radna Studniarz pytała też, czy burmistrz 
wie, że kolejna dyrektorka CKiW nie wy-
konuje postanowień sądu wobec pracow-
ników? Jak wygląda dalszy ciąg wniosków 
o fotovoltaikę dla prywatnych odbiorców? 
Na jakiej zasadzie uruchomiony jest auto-
bus do ośrodka Kocierz? 
Radna usłyszała w czasie odpowiedzi, że 
burmistrz nie ma w zakresie obowiązków 
wpisanych uroczystości. Co do spraw CKiW, 
to tam wiele spraw ma jeszcze otwarty cha-
rakter, a władze gminy nie mogą ingerować 
w każdą sprawę, po to jest dyrekcja. Wnio-
ski o fotowaltaikę na tym etapie są poza 
gminą i to z dość skromnym budżetem. 
Autobus na Kocierz uruchomiony jest na 
wniosek właściciela i jest poza systemem 
komunikacji gminnej. Gmina nie dopłaca 

ani grosza do tej linii.
Radny Marek Nowak pytał o ilość pozyska-
nych w tej kadencji funduszy unijnych. Jak 
do tej pory jest to kwota 70,5 mln zł – 20 
pozytywnie rozpatrzonych wniosków Gmi-
ny Andrychów.
Radny Zbigniew Rzadek pytał o planowane 
dożynki w Inwałdzie, o bezpieczeństwo na 
DK 52 i także o współpracę gminy z powia-
tem. Ten temat poruszało na sesji kilkoro 
radnych. W odpowiedzi usłyszeli obszerną 
relację z historii starań i negocjacji z powia-
tem.

Sprawozdanie finansowe 
i absolutorium 
W następnej części sesji radni wysłuchali 
sprawozdania finansowego Gminy Andry-
chów, które przedstawiła Skarbnik Gminy 
Dorota Żywioł. Wynika z niego, że dochody 
gminy wyniosły 168.303.000 zł, a wydatki 
– 173.209.000 zł. Plan został wykonany 
w blisko stu procentach. Deficyt wyniósł 

nieco ponad 5 mln zł. Zadłużenie gminy 
sięgnęło 28,5 mln zł. W dalszej części ra-
zem z opiniami komisji przedstawiona 
została pozytywna ocena wykonania bu-
dżetu, jaką na podstawie sprawozdania 
sporządziła Regionalna Izba Obrachun-
kowa w Krakowie. Podczas dyskusji, jaka 
poprzedziła głosowanie, radni wyrażali 
różne opinie o polityce finansowej gminy 
i o inwestycjach. Nie brakowało słów kry-
tyki ze strony opozycji, choć burmistrzowie 
rzeczowo odpowiadali na wszystkie pyta-
nia. Widać było, że dyskusja ma już kształt 
przedwyborczej polemiki, co podkreślił kil-
kukrotnie wiceburmistrz Mirosław Wasz-
tyl, prosząc, aby w tych sporach trzymać się 
merytorycznych argumentów. Podczas gło-
sowania – tak za przyjęciem sprawozdania, 
jak i nad absolutorium dla burmistrza, 10 
radnych było za udzieleniem burmistrzowi 
absolutorium, a siedmioro przeciw. Głoso-
wanie odbyło się w obecności 17 radnych. 
Tym samym burmistrz uzyskał absoluto-
rium.

Uchwały
Po przerwie radni przeszli do podejmowa-
nia uchwał. Pierwsza dotyczyła maksymal-
nej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie gminy. Kolejna 
uchwała dotyczyła określenia zasad usy-
tuowania na terenie Gminy Andrychów 
miejsc sprzedaży i podawania napojów al-
koholowych. Na koniec radni przyjęli dwie 
uchwały zmieniające plany budżetowe na 
ten rok i Wieloletnią Prognozę Finansową 
– obie na wniosek skarbnika. 
Sesję zakończyły wolne wnioski, oświad-
czenia. Następna sesja będzie miała miej-
sce 27 czerwca i będzie to ostatnia sesja 
przed przerwą wakacyjną, a do końca ka-
dencji pozostaną potem już tylko trzy sesje.

mn
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Uczestnicy musieli 
wykazać się znajo-
mością zagadnień 
dotyczących współ-
czesnego Londynu, 
jego historii, kultury, 
a także roli królowej 
Elżbiety II. Bardzo 
dobrze poradziła so-
bie z wszystkimi za-
gadnieniami młoda 
mieszkanka naszej 
gminy – Sandra To-
miczek. Sandra jest 
uczennicą klasy 5 
w Zespole Szkół Sa-
morządowych w Za-
górniku. Znalazła się 
w grupie uczniów 
osiągających najlep-
sze wyniki w nauce 
języka angielskiego. 
Aby zostać finalistką, 
musiała zakwalifikować się po etapie szkolnym do etapu rejono-
wego i zdobyć co najmniej 85 %, a na etapie wojewódzkim nie miej 
niż 50% punktów z możliwych do uzyskania. Podkreślić należy, że 
Sandra jest jedyną uczennicą z naszej gminy, która w tym konkur-
sie uzyskała tytuł finalistki. Serdeczne gratulacje oraz podzięko-
wania za trud włożony w przygotowanie do konkursu należą się 
Sandrze oraz Jej opiekunce – pani mgr Dorocie Rokowskiej-Guni. 

(mp)

London: Past and Present
London: Past and Present – to tematyka tegorocznego Mało-
polskiego Konkursu Języka Angielskiego. W etapie wojewódzkim 
zakres wiedzy i umiejętności, wymagany od uczestników, odpo-
wiadał poziomowi B2 według klasyfikacji Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework 
of Reference for Languages).

W maju Radio Andry-
chów gościło dzieci 
i młodzież z przed-
szkoli i szkól podstawo-
wych z Gminy Andry-
chów, które każdego 
dnia odwiedzały Miej-
ską Bibliotekę Publiczną 
oraz naszą redakcję.

To był dzień pełen wrażeń i niesamowitych emocji dla wychowan-
ków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie. W dniu 22 maja 
zachwyt i uśmiech nie schodził z twarzy dzieci i młodzieży przez cały 
czas pobytu w krainie karuzel, zjeżdżalni i licznych atrakcji. Wszyst-
ko to dzięki uprzejmości i za sprawą bezpłatnego zaproszenia, któ-
re właściciele największego w Polsce Rodzinnego Parku Rozrywki 
“Energylandia” w Zatorze, wystosowali do uczniów ośrodka. Dodaj-
my, że taki “prezent” został ufundowany po raz trzeci. Długo będzie 
co wspominać... Serdecznie za to dziękujemy.                                     T.K.

Z wizytą w Energylandii
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W tytułowym starszym wieku (a minęła mi już osiemdziesiątka) 
często rozglądam się za ławeczką, na której bym chętnie przysiadł 
i dał odpocząć nogom. W Andrychowie z tymi ławkami jest róż-
nie. Świetnie zagospodarowany jest Park im. Bobrowskiego nad 
stawem, trochę gorzej ulica Kościuszki. Są też ławki pod blokami. 
Moim zdaniem zdecydowanie brakuje natomiast ławek na trakcie 
spacerowym nad torem kolejowym, między ul. A. Wietrznego 
i Traugutta, a także na bulwarze nad Wieprzówką, między Be-Wieprzówką, między Be-
skidzką i Krakowską. W tym ostatnim miejscu przydałoby się 
pomyśleć poważnie o podwyższeniu wału przeciwpowodziowego 
na krytycznym odcinku między mostami na Beskidzkiej i tym pro-
wadzącym do firmy Androimpeks; takie betonowe podwyższenie 
mogłoby także służyć jako ławka.
W Bawarii widziałem ławki fundowane przez osoby prywatne i fir-
my:
Może w taki sposób można by powiększyć ilość ławek w Andry-
chowie?

Andrzej Fryś
Foto: Barbara Piwowarska

Andrychowskim Okiem

Gdy się człowiek robi starszy…
Motto
„Gdy się człowiek robi starszy, Wszystko w nim po trochu parszywieje;
Ceni sobie spokój miły I czeka, aż całkiem wyłysieje.

Tadeusz  Boy Żeleński »Słówka«”

Tłumaczenie napisu na ławce w Monachium:
Ufundowana przez magazyn z bielizną, Rosner & Seidl, Byłego do-
stawcy bawarskiego dworu królewskiego, 1873 - 1988, Dienerstrasse 21

Tłumaczenie napisu na ławce w Kirchseeon: 
Fundatorka ławki, Helga Lorenz, Ławka wystawiona przez, Stowa-
rzyszenie upiększania, Gminy Kirchseeon (stowarzyszenie zareje-
strowane).

Celem nowo powstałego stowarzyszenia (siedziba w Sułkowi-
cach Łegu, Stanica Hucuł) jest  czerpanie z patriotycznej historii. 
Szacunek do przeszłości oraz pamięć o zasłużonych są jego mo-
torem napędowym.
Pierwszym celem stowarzyszenia jest odnalezienie nazwisk i  ży-
ciorysów ułanów, którzy pochodzili z gminy Andrychów.
Póki co udało się odszukać Stanisława Bizonia – bohatera walczą-
cego i poległego pod Tobrukiem.

Ułanów z Andrychowa było znacznie więcej. Apelujemy o pomoc 
w ich identyfikacji. Jeżeli posiadają Państwo jakiekolwiek informa-
cje, wskazówki, pamiątki, które mogą pomóc w odnalezieniu 
walczących za Ojczyznę w czasie I i II wojny światowej, prosimy 
o przekazanie tej wiedzy Stowarzyszeniu.

Kontakt: 
Lucjan Lubas – tel. 530 096 559
Alicja Studniarz – tel. 608-330- 914
Ireneusz Żmija – tel. 698 623 276

Stowarzyszenie 
TRADYCJA OJCÓW 
PRZYSZŁOŚCIĄ MŁODZIEŻY

Apel

 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie serdecznie 
zaprasza mieszkańców Andrychowa i okolic do udziału w warsz-
tatach „Depresja w wieku dojrzałym”.
Spotkanie odbędzie się 16 czerwca 2018 r. (sobota) o godzinie 
19.00 w Kryptach przy Kościele św. Macieja w Andrychowie.
W programie:

    • wykład „Depresja w wieku dojrzałym”
    • warsztaty psychologiczne
    • prezentacja prac artystycznych

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie
ul. J. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów
tel. (33) 875 24 46; fax (33) 875 45 59

Bezpłatne warsztaty 
dla mieszkańców Andrychowa
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Budowa długo oczekiwanego przez miesz-
kańców parkingu to zadanie, na które Gmi-
na Andrychów pozyskała dofinansowanie 
ze środków Stowarzyszenia Lokalnej Gru-
py Działania „Wadoviana”,  Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 
– 2020.
Całość będzie kosztować 653.855,43 zł 
brutto, a wykonawcą jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie. Inwestycja to budowa i remont 63 miejsc postojowych, wyko-
nanie jezdni  i chodników, budowa instalacji kanalizacji deszczowej długości ok. 216 m, a także budowa oświetlenia.
Prace rozpoczęły się w marcu, obecnie ich stopień zaawansowania to 80%, a oddanie gotowego obiektu zaplanowano na czerwiec tego roku. 

red

Parking już prawie gotowy
Dobiega końca budowa parkingu przy 
kościele w Sułkowicach-Bolęcinie. Kosz-
tował ponad 650 tys. zł.

Do tej pory to Polski Związek Łowiecki 
– jego terenowe koła – szacowały stra-
ty wyrządzone przez dzikie zwierzęta 
w polach i to PZŁ wypłacał rolnikom 
odszkodowania. Ustawodawca posta-
nowił to „naprawić”. Dlatego teraz w ko-
misji szacującej szkody łowieckie będzie 
urzędnik z gminy lub sołtys, rolnik, na 
którego polu doszło do szkody oraz 
myśliwy z danego okręgu łowieckiego. 
Z tych trzech osób, cały ten galimatias 
tak naprawdę na głowie mieć będzie 
sołtys, ponieważ wniosek o oszacowanie 
takiego odszkodowania rolnik nie bę-
dzie składać do koła łowieckiego, tylko 
do urzędu gminy, a ten sprawę będzie załatwiać przez swoją jednostkę pomocniczą, czyli przez sołtysa. Urzędnik będzie tylko wtedy 
oddelegowany do komisji, gdy w gminie nie ma sołectw. I tak się już dzieje, taka jest już praktyka. 
Sołtysi, którzy już mają na głowie masę spraw wiejskich, jak podatki, zebrania, remonty niektórych dróg czy rowów, organizowanie pracy 
rady sołeckiej itp., teraz jeszcze muszą się zajmować odszkodowaniami za szkody wyrządzone w uprawach przez dziki, łosie, jelenie, 
daniele i sarny. W Andrychowie sołtysi dostają miesięcznie nieco ponad 700 zł miesięcznie, więc wielu z nich mówi,  że już dokładają do 
benzyny, rachunków za telefony... o czasie poświęconym sołtysowaniu nie wspominając. Kolejne obowiązki to kolejna inwestycja w czas 
i strach sołtysów, że na głowy posypie się im nie tylko lawina wniosków, ale też pretensji. Wiedzą bowiem, że rolnicy rzadko uznają, że 
poziom odszkodowań jest adekwatny do strat. - Kto teraz będzie winny? Oczywiście sołtys... - mówi jeden z nich.
Rozczarowanie nową ustawą jest szersze, bo tak rolnicy, jak i myśliwi liczyli na utworzenie Funduszu Odszkodowawczego, który był obie-
cany rolnikom jeszcze w 2016 roku. Niestety, w ogóle go nie będzie, więc „wyrywanie kasy” znowu tyczyć będzie się PZŁ. 

mn 

Sołtysi nie chcą iść w szkodę...
Od maja mamy zmienione prawo łowieckie, które narzuca nowe obowiązki na sołtysów. Nie są szczęśliwi, niektórzy mówią nawet, że 
odejdą... bo to oni teraz muszą załatwiać sprawy związane ze szkodami łowieckimi.
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Zaproszenie na spotkanie przyjęli proboszcz parafii w Rzykach 
ks.  Krzysztof Moskal, burmistrz Andrychowa  Tomasz Żak, Skarb-
nik Dorota Żywioł, ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie Elżbieta Pa-
luch, prezes MSH Wizan Jerzy Chylewski, radni: Danuta Trojak i Mie-
czysław Rakowski, prezes OSP Rzyki  Paweł Pękala, naczelnik OSP 
Rzyki Zygmunt Kołodziejczyk, dyrektor CKiW Izabela Bylica, dyrektor 
SP w Rzykach Andrzej Janus oraz Wydział Promocji UM Andrychów 
- Aneta Wnęk.
Spotkanie prowadziła prezes SGW Czesława Wojewodzic. Nie zabra-
kło pięknych słów o matczynej miłości i roli matki w wychowaniu dzie-
ci oraz wiedzy o historii Święta Matki.
 Spotkanie zrealizowano w ramach programu „Spotkajmy się razem” 
współfinansowanego przez Gminę Andrychów. Sponsorami imprezy 
był m.in. MSH Wizan, Koło Gospodyń w Rzykach, które przygotowało 
ze środków własnych SGW wspaniały poczęstunek, Piekarnia „U Jaku-
ba” oraz  strażacy z Rzyk.
  Część artystyczną spotkania rozpoczął zespół dziecięcy „Bolęcina”,   
działający przy SP w Sułkowicach-Bolęcinie. Założycielem i opiekunem 
artystycznym, a także choreografem zespołu jest Barbara Badowska. 
Młodym tancerzom i śpiewakom akompaniował Wiesław Grabski.
Rezolutne, roześmiane, roztańczone i rozśpiewane dzieci zebrały go-
rące brawa! Tuż po występie każde z nich przedstawiło się. Ależ to 
było miłe! Występ i możliwość otrzymania indywidualnych braw spra-
wiły im wielką radość! Widać było dumę w ich oczach! Spontaniczny 
i szczery pokaz tańców krakowskich spodobał się tak bardzo, że prezes 
MSH Wizan Jerzy Chylewski oprócz tradycyjnego ogromnego kosza 
słodyczy, ufundował dzieciom i ich opiekunom przejazd autobusem na 
wycieczkę!
Redakcja Nowin Andrychowskich chyli czoło przed zaangażowaniem 
rodziców! Trzeba przyznać, że bez ich pomocy sukces najmłodszych 
nie byłby możliwy! O zespole napiszemy wkrótce więcej!
Podczas spotkania nie zabrakło życzeń dla wszystkich mam. Złożył je 
m. in. burmistrz Andrychowa Tomasz Żak życząc zdrowia, miłości naj-
bliższych i tego, żeby wszystkie mamy miały wokół siebie tylko samych 

szczerych kochających i dobrych ludzi.   KGW Roczyny jest jednym 
z najprężniej działających Kół Gospodyń w Naszej Gminie. 19 maja 
2018 r. w Wadowicach podczas Dnia Papieskiego KGW z Roczyn repre-
zentowało SGW w Andrychowie i całą naszą gminę, rozdając kilkaset 
porcji pysznych prażonek jak od mamy! Co to ma wspólnego z Dniem 
Matki? Gospodynie z Roczyn nie tylko wspaniale gotują, ale… okazuje 
się, że drzemie w nich również artystyczna dusza! Panie zaprezento-
wały na scenie piękny, pełen ciepła, przemyślanych, głębokich pełnych 
sensu i poezji słów, które były esencją Dnia Matki. „Za pieniądze kupisz 
świat, lecz nie kupisz ojca matki i nie kupisz młodych lat”… Tą senten-
cją chór z Roczyn zakończył swoje wystąpienie. To prawda. Dodajmy 
jeszcze, że za pieniądze nie można też kupić takiego występu! Piękny, 
wzbogacony piosenkami przekaz wzruszył publiczność, potwierdzając 
fakt, że bez względu na wiek, nasze uczucia i dusza pozostają zawsze 
młode i wrażliwe. Narratorką i recytatorką była Halina Brzazgacz, go-
spodyni, która oprócz tego, że posiadła wspaniałą sztukę kompozycji 
wieńcy i stroików dożynkowych oraz kwiatów, a także umiejętność 
gotowania, dbania o ogród i przygotowywania wspaniałych konfitur 
i przetworów - posiada również artystyczną duszę, której nieobca jest 
poezja i piękno słowa. Wielkie brawa dla całego chóru z Roczyn! Do 
podziękowań za występ dołączył również burmistrz Tomasz Żak, in-
formując zgromadzonych, że kilka dni wcześniej przekazał wysoką 
dotację na działalność kulturalną w Roczynach.
Wisienką na torcie atrakcji przygotowanych na Dzień Matki był po-
kaz firmy STIMA - polskiego producenta odzieży damskiej, mającego 
swoją siedzibę w Andrychowie. Zaprezentowane sukienki, bogata ko-
lorystyka i wzornictwo sprawiły, że każda z Pań mogła znaleźć w ich 
ofercie coś dla siebie! Przed pokazem mody, w którym gospodynie 
SGW przekształciły się w modelki, Pani Lucyna Gurbiel-Gniłka, przed-
stawicielka firmy MARY KAY oferowała darmowe porady kosmetycz-
ne oraz makijaż.
 

JS

29 maja 2018 r. w budynku OSP Rzyki gospodynie 15 Kół Gospodyń Wiejskich działających w Stowarzyszeniu Gospodyń Wiejskich 
w Andrychowie zebrały się na cyklicznym spotkaniu integracyjnym zorganizowanym z okazji Dnia Matki.

Z okazji Dnia Matki...
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Brzezinka położona jest u podnóża Złotej Górki w Beskidzie Ma-
łym. Podobno jej powstanie datuje się na 1381 r. Nazwa Brzezin-
ka pochodzi od białych brzóz, które teraz są zagajnikami, a kiedyś 
były brzozowymi lasami.  Obok obecnego sklepu Wizanu rozciągał 
się wielki  staw, gdzie było dużo karasi. Miejscowa ludność zajmo-
wała się wyrębem drzew, rolnictwem, tkactwem, uprawiano len, 
tkano płótna, pielono je – stąd nazwa „bryk” przy jednej z posesji.
Od 1928 roku w Brzezince działa Koło Gospodyń Wiejskich, które 
powstało przy działającym już wcześniej Kółku Rolniczym
Na rocznicowe spotkanie przybyły licznie członkinie KGW. Nie za-
brakło również przedstawicieli samorządu i lokalnej społeczności. 
Przewodnicząca KGW powitała Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Romana Babskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wła-
dysława Żydka, Burmistrza Andrychowa Tomasza Żaka, Prezes 
Gospodyń Wiejskich w Andrychowie i Wiceprzewodniczącą Rady 
Powiatu Czesławę Wojewodzic, Dyrektor Szkoły Agatę Nizińską, 
młodzież i nauczycieli Szkoły w Brzezince, koleżanki ze Stowa-
rzyszenia Gospodyń Wiejskich z Andrychowa,  przedstawicielki 
okolicznych KGW z Targanic Górnych i Dolnych, Sułkowic Łęgu, 
Roczyn, Sołtysa i Radnego Rady Miejskiej Stanisława Prusa, człon-
ków Rady Sołeckiej i przedstawicieli Kółka Rolniczego. 
O część artystyczną wieczoru zadbała młodzież szkolna, przedsta-
wiając przybyłym wesołą opowieść o „Babie i chłopie” wplecioną 
w lokalne wydarzenia oraz działalność Kół Gospodyń. Przedsta-
wienie co chwilę wywoływało salwę śmiechu, trafnie oddając histo-
rię i realia rodzinnego życia w wiosce i działalność KGW. 
Za piękne przedstawienie młodzież otrzymała wielki kosz słodko-
ści ufundowany przez Małopolską Spółdzielnię Handlową Wizan, 
wręczony przez Sołtysa wioski Stanisława Prusa.  
Kolejnym elementem uroczystości była multimedialna prezenta-
cja historii Brzezinki, KGW i życia lokalnej społeczności, opracowa-
na przez Barbarę Badowską – społeczniczkę, byłą Przewodniczącą 
KGW. 
Dowiedzieliśmy się z niej wielu ciekawych informacji! Ze ścian Sali 
Biesiadnej spoglądały na przybyłych liczne obrazy Marii Magiero-
wej, żywe dokumenty historii najmniejszej wioski w Gminie An-
drychów i jej mieszkańców. 
Czego dowiedzieliśmy się z prezentacji?
...Jest w naszym powiecie piękna okolica  blisko Andrychowa – 
urokiem zachwyca...
Brzezinka to najmniejsze sołectwo Gminy Andrychów. Leży pod 
Złotą Górką. Jak wiadomo – w górze tej ukryto wielki skarb. Wiele 
złota! „Do tych skarbów ma klucz pani Maria Magiera” - napisała 
kiedyś Maria Biel Pająkowa w Nowinach Andrychowskich 
Dawniej w tejże wiosce żyła sobie spokojna, bogobojna i pracowita 
ludność, która prawie każde niedzielne popołudnie spędzała u wój-
ta.
Na początku XX wieku wójtem był Jan Gasiński założyciel KGW. 
Przewodniczącą nowo powstałej organizacji została jego córka 

90 lat Koła Gospodyń Wiejskich z Brzezinki
30 maja 2018 r. najmniejsze sołectwo gminy Andrychów, Brzezinka – obchodziło jubileusz 90-lecia istnienia Koła Go-
spodyń Wiejskich. Tego rodzaju uroczystości są swego rodzaju skarbnicą wiedzy historycznej regionu i aktywności jego 
mieszkańców. Tak było i tym razem. W trakcie wieczoru wielokrotnie przytaczano wiersze lokalnych artystów, seniorek 
działających w KGW. Jednym z takich wierszy, autorstwa Marii Magiery rozpoczęła spotkanie obecna Przewodnicząca 
KGW – Sabina Prus.  
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Franciszka Magiera. Staraniem Jana Gasińskiego w latach trzy-
dziestych wybudowano dom ludowy zwany potocznie „kółkiem”, 
który przez wiele lat gromadził mieszkańców i był ośrodkiem krze-
wienia kultury. 
Właśnie w tym budynku w którym obecnie znajdujemy się mie-
ściły się dawniej sklep spożywczo przemysłowy, a w piwnicach 
zlewnia mleka Spółdzielni Mleczarskiej z Wieprza, klub młodzie-
ży wiejskiej ZMW, przyjeżdżało kino obwoźne, prowadziły i nadal 
prowadzą działalność społeczną KGW i Kółko Rolnicze.
W latach osiemdziesiątych aktyw wsi w większości społecznie 
przebudował obiekt z częściowo drewnianego na murowany, pozo-
stawiając oryginalne fundamenty z początku XX wieku.
W latach powojennych KGW prowadziło działalność oświatową, 
kulturalną i rozrywkową. Zachęcało rolników do prowadzenia ho-
dowli, upraw, organizowało kursy i szkolenia, uczyło zakładania 
sadów.
Pierwsze szczepy starych odmian śliwy węgierki, mirabelki, ja-
błonie szara i złota reneta – sprowadzone były wozem konnym 
z Prądnika pod Krakowem przez mojego dziadka - mówi Barbara 
Badowska
Organizowano kursy w których brali udział okoliczni mieszkańcy 
wsi.
Agronom Józef Żaba nie tylko zachęcał do uprawy poplonów, ka-
pusty pastewnej czy sporku, ale także umożliwiał sprzedawanie na 
miejscu warzyw i owoców ogrodowych i oraz leśnych. Więc P. Ma-
gierowa i P. Kudłacik prowadziły takie skupy. 
Ważnym działaniem KGW było organizowanie 7-tygodniowych 
dziecińców dla dzieci w wieku od 2,5 do 11 lat. Pierwszą opiekunką 
przez wiele lat była Halina Magiera, której powierzono grupę 28 
dzieci. Wychowankowie większość czasu spędzali na zabawie a czę-
sto stołowali się pod chmurką. Kuchnię prowadziła obecna tutaj p. 
Leokadia Gawęda. Nie wszystkim dzieciom starczało miejsca przy 
stole, więc posilali się gdzie mogli.
Mieszkańcy wsi uczestniczyli w wielu kursach m.in. kroju i szycia 
oraz tańca towarzyskiego. Z tamtych lat zachowały się oryginalne 
zaproszenie na tak zwany wieczorek z herbatką.
Były też wycieczki do ciekawych miejsc w Polsce - dające wiele ra-
dości. Mieszkańcy Brzezinki są społecznikami od wielu lat. 
Lata 90-te cechował rozkwit i różnorodność działań. Co działo się 
w KGW w wieku XXI wiemy ze strony internetowej SGW. Członki-
nie KGW zdobywały nowe umiejętności oraz liczne laury podczas 
organizowanych konkursów! 
Panie z KGW przygotowały piękną wystawę potwierdzającą ak-
tywność Koła i lokalnej społeczności, o której zaświadczały liczne 
dyplomy zdobiące ścianę Domu Ludowego.
Przeżyliśmy piękne chwile, wiele pracy, zmartwień i radości. Nie 
ma takich pieniędzy, ani takiej nagrody aby odwdzięczyć się za 
wykonaną pracę społeczną. Chcielibyśmy wyróżnić najstarsze wie-
kiem i stażem Członkinie KGW. Bardzo serdecznie im dziękujemy! 
Rozpoczęła kolejną część spotkania Przewodnicząca KGW – Sabi-
na PRUS. 
Członkinie KGW obdarowano pięknymi kwiatami zasponsorowa-
nymi przez Kółko Rolnicze. Panowie z Kółka Rolniczego wręczali 
kwiaty, pamiątkowe dyplomy oraz okolicznościowe podziękowa-
nia i prezenty. 
Nie zabrakło również bukietu kwiatów dla obecnej Przewodniczą-
cej KGW Sabiny Prus – wręczone przez koleżanki z Koła.  
Podziękowania za pomoc w organizacji jubileuszu popłynęły na 
ręce Urzędu Miejskiego w Andrychowie,  Małopolskiej Spółdzielni 

Handlowej Wizan, Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Andry-
chowie, jej Prezes Czesławy Wojewodzic, oraz licznego grona przy-
jaciół i osób wspierających KGW.  
Życzenia od władz samorządowych i Rady Miejskiej przekazali 
Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak oraz Przewodniczący Rady 
Miejskiej – Roman Babski, przekazując na ręce Przewodniczącej 
KGW w Brzezince List Gratulacyjny. 
W imieniu własnym oraz wszystkich mieszkańców gminy Andrychów 
pragnę serdecznie pogratulować wszystkim Paniom Gospodyniom 
zaangażowania w pracę KGW w Brzezince wspaniałego jubileuszu 
90-lecia działalności. Obchodzenie takiego święta nie byłoby możliwe 
bez połączenia ogromnej pasji i ciężkiej pracy przekazywanej i pielęgno-
wanej z pokolenia na pokolenie. Dzięki Wam kultywowanie lokalnych 
zwyczajów i tradycji jest powodem do dumy, zadowolenia i szacunku.
Gromkiemu „Sto lat” towarzyszyły dwa wspaniałe torty przygoto-
wane przez uczniów, nauczycieli i dyrekcję szkoły w Brzezince. 
Prezes SGW Czesława Wojewodzic przekazując wyrazy uznania 
przytoczyła kolejne, mało znane epizody z historii koła, czasu 
tworzenia się SGW, oraz wspólnych kart historii KGW w Brzezince 
i SGW w Andrychowie. Historię buduje się pracą. Wspólną pracą 
i trudem. Historie tego miejsca właśnie, wspólnie przeżyta współ-
praca uczy nas patriotyzmu i tego jak ważne są wspólne działania 
– podkreśliła. 
Życzenia z okazji jubileuszu KGW złożył również Sołtys Brzezinki 
– Stanisław Prus.  
Gratuluję tego pięknego jubileuszu, dziękujemy Wam za wszystko 
co robicie dla tej małej miejscowości Brzezinka. Jest mi niezmier-
nie miło, jestem dumny z tego jak uczestnicząc w różnych konkur-
sach na terenie Gminy KGW z Brzezinki zajmowało tam szlachet-
ne miejsca, mimo że jesteśmy tak małą miejscowością. Naprawdę 
jesteście wyjątkowe! Koło działa prężnie współpracując z  Kółkiem 
Rolniczym, które wkrótce obchodzi 115 rocznicę powstania! Jeste-
śmy dumni z tego, że Koło Gospodyń Wiejskich razem z Kółkiem 
Rolniczym żyją jak stare dobre małżeństwo! Wspieramy się, spie-
ramy się, ale pracujemy zawsze razem i robimy wszystko dla dobra 
naszej społeczności. Umiemy się dogadywać! W naszej gminie nie-
wiele jest takich miejscowości, gdzie działają jeszcze Kółka Rolni-
cze. Tak jest tylko jeszcze w Roczynach i Inwałdzie.  
Gościmy tutaj gospodarza tego budynku – burmistrza Andrycho-
wa. W tym roku przekazaliśmy za zgodą Pana Burmistrza nasz 
budynek Urzędowi Gminy. Nie ma obawy – nikt nam tego nie ode-
brał, ale dzięki temu mamy większe możliwości wsparcia, ulepsze-
nia tej świetlicy. Cel był taki, że przekazano budynek dla Urzędu 
Miasta, a Gmina przekazała go dla Szkoły. Będzie tutaj przedszko-
le. Mamy to za zgodą i staraniami Pani Dyrektor – dla dobra wspól-
nego. Dla nas, dla dzieci, dla młodzieży. W budynku będą odbywały 
się również kursy i szkolenia, będziemy wszyscy z tego zadowoleni, 
bo wszystko zostaje w naszym środowisku! Jeszcze raz życzę Wam 
wszystkiego dobrego zdrowia i dalszych sukcesów! życzył Sołtys 
Brzezinki – Stanisław Prus, podkreślając bardzo dobrą współpracę 
z  burmistrzem Andrychowa Tomaszem Żakiem i Przewodniczą-
cym Rady Miejskiej Romanem Babskim.
Jeszcze wiele godzin tego wieczoru w pomieszczeniach Domu Lu-
dowego rozbrzmiewała muzyka, a w powietrzu unosiły się wspo-
mnienia 90 minionych lat – wspólnej pracy, zabawy i działań dla 
dobra lokalnej społeczności.

Jarosław Skupień



20 NOWINY Nowiny Andrychowskie

www.nowiny.andrychow.eu

Tematem dyskusji, którą poprowadziła Ekodoradca Paulina Mrzy-
głód była teza: Burmistrz Andrychowa wprowadza prawo lokalne, 
które brzmi: „Wprowadzam prawo lokalne, które mówi, że od 1 
czerwca 2018 r., każdy mieszkaniec, który będzie chciał wymienić 
stary nieekologiczny kocioł węglowy na nowe urządzenie grzew-
cze, będzie musiał zainstalować kocioł gazowy. W ten sposób kotły 
węglowe, będą sukcesywnie likwidowane z terenu Gminy Andry-
chów”.  Uczniowie mieli za zadanie przedstawić argumenty „za 
i przeciw” oraz przekonać publiczność do swych racji. W debacie 
uczniowie weszli w role reprezentantów różnych zawodów, grup 
społecznych oraz przedsiębiorstw. Mieliśmy m.in.: sportowców, 

górników, osoby starsze, producentów kotłów na paliwo stałe, ro-
dziców małych dzieci. Ostatecznie zwyciężył team górników, któ-
ry zostawił konkurencję daleko w tyłe. Debacie przysłuchiwali się 
burmistrz Andrychowa Tomasz Żak, Kierownik Wydziału Ochro-
ny Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Ewa Rohde-Trojan oraz dy-
rektor ZSS w Inwałdzie Michał Kołodziejczyk. Wszyscy uczestnicy 
dyskusji zostali nagrodzeni upominkami.                                          red.

Debata Oksfordzka 
w Inwałdzie
23 maja w ZSS w Inwałdzie, w ramach akcji Green Week, odbyła 
się Debata Oksfordzka. 

Do udziału w konkursie zgłosiło się 50 młodych wokalistów. Wszy-
scy poradzili sobie wspaniale, choć śpiew w obcym języku to nie 
lada wyzwanie.
W tym roku, jak zwykle dominował język angielski, ale usłyszeli-
śmy piosenki również w języku francuskim i rosyjskim. Wszystkim 
uczestnikom gratulujemy udanych występów. W tym roku wyko-
nania oceniali: p. Łukasz Mikołajek – przewodniczący, p. Teresa 
Gwizdalska i p. Izabela Ogiegło.      
 
WYNIKI V GMINNEGO KONKURSU PIOSENKI OBCOJĘZYCZ-
NEJ „I LOVE SINGING”
 
KLASY 1-4 SP 
I MIEJSCE – Magdalena Kiełczewska (Sułkowice-Łęg)
II MIEJSCE – Nadia Waluś (Andrychów SP4)
III MIEJSCE – Alicja Oboza (Inwałd)
 
Wyróżnienia: Mariola Szostok (Sułkowice-Łęg),
Olaf Handerski (Andrychów SP4)
 
KLASY 5-7 SP 
I MIEJSCE – EX EQUO 
- Elżbieta Walczak (Targanice)

- Maja Graca (Sułkowice-Bolęcina)
II MIEJSCE – Eliza Rupniewska (Roczyny)
III MIEJSCE – Miłosz Rajda (Sułkowice-Łęg)
 
Wyróżnienia: Zofia Babik (Roczyny), Angelika Witkowska (In-
wałd), Matylda Curzydło (Chocznia), Bartłomiej Bury (Roczyny)
 
KLASY 2-3 GIMNAZJUM
I MIEJSCE – Karolina Fryt (Gimnazjum nr 1 Andrychów)
II miejsce EX EQUO
- Maya Archer (Roczyny)
- Natalia Słanek (Gimnazjum nr 1 Andrychów)
III MIEJSCE – EX EQUO
- Wiktoria Urbańska (Zagórnik)
- Michał Talar (Gimnazjum nr 1 Andrychów)
 
Wyróżnienia: Adrianna Rudy (Roczyny), Antonia Marczyńska 
(Roczyny), Zuzanna Pająk (Roczyny), duet: Natalia Żak i Żaneta 
Króliczek (Chocznia).

red.

Kochają śpiewać
15 maja 2018 r. odbył się V Gminny Konkurs Piosenki Obcojęzycz-
nej „I love singing” w Andrychowie zorganizowany przez Zespół 
Szkół Samorządowych w Roczynach i Szkołę Podstawową nr 3 
w Andrychowie. Dzięki gościnności ks. Proboszcza Stanisława 
Czernika, tegoroczna edycja konkursu miała miejsce w Sali Kate-
chetycznej przy parafii św. Macieja w Andrychowie. 
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Dzięki otwartości i życzliwości andrychowskich restauratorów, naj-
starsi mieszkańcy mają możliwość spędzenia czasu w przyjaznej at-
mosferze i wypicia kawy lub herbaty za symboliczną złotówkę.
Karnety kierowane są do wszystkich Seniorów, zameldowanych 
w gminie Andrychów bez względu na wysokość dochodu. Pragnie-
my w ten sposób zachęcić osoby starsze do aktywności społecznej, 
a przede wszystkim do wyjścia z domu i spędzania miło czasu.
Spotkania w przytulnej kawiarence są nie tylko okazją do odnowienia 
starych znajomości, ale i do poznania osób z najbliższego sąsiedztwa. 
Fundacja pn. „WIIR” pragnie zachęcić tych bardziej aktywnych Se-
niorów, aby zaprosili swoich samotnych sąsiadów oraz znajomych do 
wspólnego „wyjścia na kawkę”. Poprzez projekt, Fundacja pn. „WIIR” 
stara się przełamywać stereotypy myślenia na temat starości. Osoby 
starsze mają takie same prawo do udziału w życiu społecznym jak 
osoby aktywne zawodowo. Karnety uprawniające do zakupu kawy 
lub herbaty po promocyjnej cenie można odebrać w Fundacji Na 
Rzecz Wsparcia, Integracji i Rozwoju Osób Oraz Rodzin Potrzebują-
cych pn. „WIIR” w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej 22 B w lokalu 
213. Karnety do nabycia w miesiącu czerwcu we środy i w czwartki 
od godz.15.00 do 16.00. Informacje w sprawie projektu udzielane są 
pod numerem telefonu 533 024 029 lub 731 801 808. Wystarczy za-
brać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający za-
meldowanie w gminie Andrychów. Karnety trzeciej edycji obowiązu-
ją od 1 czerwca do 31 sierpnia 2018 roku w następujących lokalach: 
 
Restauracja „Sami Swoi”  ul. Włókniarzy 1 w Andrychowie,
Restauracja „Bracia” ul. Krakowska 130 w Andrychowie,
Restauracja „Adria”  ul. 1 Maja 2 w Andrychowie,
Restauracja „Gala”  ul. Beskidzkiej 5 w Andrychowie,
Czarny Groń – Kawiarnia Ośrodka, Rzyki / k. Andrychowa,
Czarny Groń – Restauracja Hotelu, Rzyki / k. Andrychowa,
Czarny Groń – Restauracja Oberża, Rzyki /k. Andrychowa,
Restauracja „Nad Basenem” ul. Aleja Adama Wietrznego 6 
w Andrychowie,
Restauracja „Przystań nad Stawem” w Andrychowie.

Projekt „Kawiarnia dla Seniora” 
Projekt „Kawiarnia dla Seniora” przeznaczony jest dla mieszkańców Andrychowa w wieku emerytalnym 60+ i realizo-
wany po raz trzeci przez Fundację Na Rzecz Wsparcia, Integracji i Rozwoju Osób Oraz Rodzin Potrzebujących, pn. 
„WIIR” przy współpracy z Miejską Radą Seniorów w Andrychowie.

Zespół Szkół nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Andrychowie w okre-
sie 16.10.2017-30.04.2018 wziął udział w VI edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu Szkoła Młodych Patriotów.
Celem plebiscytu jest krzewienie wśród młodzieży postaw pa-
triotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego. 
Uczniowie wraz z nauczycielami mieli do wykonania 7 zadań, któ-
re były oceniane przez jury projektu. Szkoła za udział w konkur-
sie i uzyskanie świetnych wyników otrzymała certyfikat SZKOŁA 
MŁODYCH PATRIOTÓW.
Organizatorami konkursu w szkole były mgr Anna Macierzyńska-
-Cepcer oraz mgr Małgorzata Gawęda. Gratulujemy!                     red.

Szkoła młodych patriotów
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Tegoroczny piknik dedykowany był rodzinie właśnie. Przedszko-
laki, zerówkowicze oraz uczniowie klas 1-3 SP, zaprezentowały na 
głównej scenie swoje taneczne i wokalne umiejętności. Ich starsi 
koledzy wzięli udział w artystycznym show pn. „Mam talent”. Służ-
ba Maltańska przedstawiała scenki z udzielaniem pierwszej pomo-
cy. Strażacy ochotnicy z Zagórnika dostarczyli widzom „mokrego” 
przedstawienia, było również gaszenie pożaru gaśnicami. Swoimi 
zdolnościami pochwalili się uczniowie, należący do Małopolskiego 
Klubu Karate Oyama. Klub motocyklowy Hangaround MC Andry-
chów, zademonstrował swoje motocykle, na których zainteresowa-

ni mogli zrobić sobie zdjęcia. W sali świetlicowej przyszłe fryzjerki 
z Zespołu Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie, wy-
konywały ciekawe fryzury. Na placu szkolnym animatorzy pusz-
czali bańki mydlane. Odbywało się również malowanie twarzy, 
zawody sportowe, siatkarskie rozgrywki, wykonywanie laurek dla 
rodziców. Na korytarzu znajdowała się wystawa zdjęć z okazji 250 
lat Andrychowa i wolontariatu w zagórniczańskiej szkole. W sa-
lach lekcyjnych były ciekawe wystawy, m.in.: łowiectwo, kroniki 
szkolne, prace plastyczne uczniów, osiągnięcia uczniów, bajkowe 
postaci, zdjęcia z wycieczek. Nie zabrakło również loterii fantowej 
oraz kawiarenki. Humory wszystkim dopisywały, uczestnicy byli 
bardzo zadowoleni.          (mp)

Piknik w Zagórniku
Spełnienia najskrytszych marzeń, dużo zdrowia i radości dla 
wszystkich mam – takie życzenia przekazał Tomasz Osowski, dy-
rektor Zespołu Szkół Samorządowych w Zagórniku, wszystkim 
mamom, które przybyły na piknik szkolny. 26 maja był szczegól-
nym dniem, a to z okazji święta mam i wspólnego spotkania się 
całych rodzin w zagórniczańskiej szkole.

Wśród atrakcji były m.in. pokaz tresury psów, liczne doświadcze-
nia, szczęśliwy numerek, loteria fantowa, ozoboty, zajęcia pla-
styczne, wyprzedaż garażowa. Jak co roku nie zabrakło strażaków. 
Ich pokazy wodne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Po-
nadto na przybyłych czekało malowanie twarzy, konkurencje spor-
towe dla dzieci i rodziców.            red.

Dobra zabawa w SP nr 2
W sobotę 26 maja w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie 
odbył się X Rodzinny Piknik z „Dwójką”. Zjawiło się mnóstwo dzie-
ci, rodziców i gości.
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Odbył się on 17 maja 2018 r. w Zespole Szkół Samorządowych 
w Zagórniku. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się znajomością 
ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Zagórniku, rozpoznawaniem 
gatunków roślin i zwierząt występujących w lesie i na łące oraz wie-
dzą na temat form ochrony przyrody w najbliższym środowisku, 
a także instytucji nadzorujących andrychowskie lasy.
Oto wyniki konkursu:
I miejsce – Paulina Kiszczak (ZSS Sułkowice-Bolęcina),
II miejsce – Monika Pająk (ZSS Sułkowice-Bolęcina), Emilia Mizera 
(ZSS Zagórnik),
III miejsce – Karol Cibor (ZSS Sułkowice-Bolęcina), Kacper Polak 
(ZSS Zagórnik).
Wszyscy uczestnicy otrzymali globusy oraz książki o tematyce 
przyrodniczej. Szczególne podziękowania należą się przedsta-
wicielom Nadleśnictwa Andrychów, którzy zawsze biorą udział 
w pracach komisji, oceniającej prace konkursowe oraz fundują 
nagrody dla uczestników konkursu. Wszystkim uczestnikom i ich 
opiekunom gorąco dziękujemy i gratulujemy.                                (mp)

Gminny Konkurs Przyrodniczy
Łąka i las w wiosenny czas – taki tytuł nosił XII Gminny Konkurs 
Przyrodniczy dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych.

Największym osiągnięciem jest jednak zdobycie wymarzonego 
I miejsca i statuetki Jonasza patronującego konkursowi. W obec-
nym roku szkolnym udało się tego dokonać uczennicy Alicji Obozie 
z kl. IVC, która w teście finałowym zdobyła maximum punktów. 
Jest to niezwykłe osiągnięcie, zważywszy na wiek uczestniczki 
konkursu oraz  trudną  tematykę ksiąg Starego Testamentu wy-
maganych do opanowania: Księga Rut, Estery, Jonasza i Daniela.
Laureatami tegorocznej, 21. edycji MEKWB „Jonasz” zostali także 
Sebastian Kłosowski z kl. VA, Maria Gibas z kl. VIIB oraz Dominika 
Rajda z kl. IIB gimnazjum.
Tytuł finalisty udało się zdobyć Gabrysi Matuszek i Małgosi Dzie-
dzic z kl. IVA, Emilce Guzdek z kl. VA, Ani Sordyl i Alicji Lipskiej 
z kl. VIB, Mateuszowi Fluderowi z kl. VIIB, Paulinie Kłosowskiej 
z kl. IIAG oraz Wiktorii Targosz z kl. IIBG.
Wszystkim wymienionym gratulujemy osiągnięć w tegorocznych 
zmaganiach konkursowych. Życzymy także innym uczniom po-
dobnych sukcesów. Katecheci: Ks. Dawid Surmiak i Maria Cabak.

Źródło: ZSS w Inwałdzie 

Laureaci „Jonasza”
W inwałdzkiej szkole już od kilkunastu lat uczniowie przygotowy-
wani są do Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wie-
dzy Biblijnej „Jonasz”. Rok rocznie możemy szczycić się laureata-
mi i finalistami tegoż Konkursu organizowanego przez Wydział 
Katechetyczny Kurii Bielsko-Żywieckiej.

16 maja grupa 15 zawodników ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Andrychowie udała się w podróż do 
Breclavia (Czechy, Morawy Południowe). 

Młodzież żegnali rodzice oraz Burmistrz Tomasz 
Żak, który przekazał sportowcom flagę Andrychowa 
i życzył powodzenia.
Młodzi sportowcy wzieli udział w Międzynarodo-
wym Turnieju Piłkarskim Miast Partnerskich, gdzie 
zajęli 4. miejsce. Pogoda ducha i zapał towarzyszyły 
piłkarzom do końca turnieju.

red.

Z wizytą w Breclaviu
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Zebranie odbyło się 
w Restauracji „Adria”, 
a spółdzielcy przyjęli 
i zatwierdzili na nim spra-
wozdanie Zarządu za rok 
2017. Prezes WIZANU 
Jerzy Chylewski złożył 
obszerne sprawozdanie 
z działalności Spółdzielni, 
z którego jej udziałowcy 
i pracownicy dowiedzieli 
się, że w ubiegłym roku 
spółdzielnia miała 112 mln zł obrotu. - Wielkość naszych obrotów, ich 
dynamika, poziom zatrudnienia i efekty pracy, lokują nas w czołówce 
polskiej spółdzielczości – mówi Jerzy Chylewski.
Dziś WIZAN ma 67 placówek. Zatrudnia ponad czterystu pracowni-
ków (w 1999 roku było to 175 osób) i działa w 10 gminach 3 powiatów, 
mając placówki w 32 miejscowościach. Wciąż otwiera nowe sklepy 
i modernizuje już istniejące. Jej marka znana jest nie tylko na lokal-
nym rynku, ale też i w całym regionie. Niemal co roku Spółdzielnia 
dostaje prestiżową nagrodę „Gazela Biznesu”. 
- Z perspektywy lat i z kondycji gospodarczej naszej spółdzielni widać, 
że potrafiliśmy dobrze odczytać znaki czasu i podejmować dobre decy-
zje – mówił w Radiu Andrychów prezes WIZAN-u.                              mn

W maju odbyło się Zebranie Przedstawicieli Małopolskiej Spół-
dzielni Handlowej WIZAN w Andrychowie. W tym temacie w Ra-
dio Andrychów gościł Jerzy Chylewski, prezes WIZAN-u.

W czołówce 
spółdzielczości

16 maja w restauracji „Adria” odbyło się walne zebranie przedstawicie-
li ABS Banku Spółdzielczego. Podczas swego wystąpienia pani prezes 
Małgorzata Matusiak pokazała kilka ważnych wyników, które świad-
czą o świetnej kondycji ABS Banku. Bank zwiększył własne fundusze 
do 33,8 mln zł (z 31,6 mln zł w roku ubiegłym). Miał też dobry wynik 
finansowy: zysk brutto sięgnął kwoty 3,7 mln zł (rok temu – 2,8 mln 
zł), a zysk netto to 2,8 mln zł (wcześniej 2,2 mln zł). W tym samym 
2017 r. bank udzielił kredytów na łączną sumę 175 mln zł. 
Pani prezes Małgorzata Matusiak, mówiła też podczas podsumowa-
nia roku o licznych zmianach w przepisach i bezustannym unowo-
cześnianiu banku i jego usług. Przypomnijmy, że ABS Bank jako bank 
spółdzielczy ma ponad półtora tysiąca członków i 16,5 tys. klientów 
– tak firm, jak i klientów indywidualnych. Ma swoje placówki w An-
drychowie, Oświęcimiu, Chełmku, Wieprzu, Osieku i Polance Wielkiej. 
Podczas radiowej audycji pani prezes wspomniała też o bardzo dobrej 
współpracy ABS z samorządami i o aktywności banku w akcjach spo-
łecznych, wspieraniu organizacji i stowarzyszeń.            mn

Dobry rok dla banku
To był dobry rok dla naszego banku – powiedziała Małgorza-
ta Matusiak, prezes ABS Banku w Andrychowie podczas audycji 
w Radiu Andrychów. ABS Bank Spółdzielczy podsumował swoje 
wyniki w roku 2017.

Zdobyła tym samym tytuł laureata konkursu tematycznego 
organizowanego przez kuratorium podlaskie.
Tegoroczna – X edycja konkursu – przebiegała pod hasłem: 
Jan Paweł II – Papież wolności. 
„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste”
     Konkurs został  zorganizowany przez podlaskie kuratorium we 
współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej 
w Białymstoku, Wydziałem Nauczania Kurii Diecezjalnej w Łomży, 
Wydziałem Nauczania Kurii Diecezjalnej w Ełku, Wydziałem Kateche-
zy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie oraz 
Podlaską Rodziną Szkół im. Jana Pawła II. 
  Celem było przybliżenie życia i wartości zawartych w nauczaniu Jana 
Pawła II, kształtowanie świadomości, postaw dzieci i młodzieży oraz 
ukazanie znaczenia chrześcijańskiego systemu wartości.
    O tytuł  laureata walczyli gimnazjaliści z siedmiu województw wy-
łonieni po etapie wojewódzkim, poprzedzonym etapami szkolnymi.
   Uczestnicy zapoznawali się z homiliami, przemówieniami Jana Paw-
ła II wygłaszanymi podczas pielgrzymek do ojczyzny w 1979, 1983 , 

1987 oraz 1991roku.Pochylili się nad wybranymi rozdziałami biogra-
fii papieża zatytułowanej „Świadek nadziei”. Poznali, czym dla Jana 
Pawła II było dziedzictwo ojczyzny. Kilka rozdziałów książki „Pamięć 
i tożsamość” pozwoliło uczniom zgłębić istotę patriotyzmu, ojczyzny 
i wolności w nauczaniu papieża Polaka. Dzięki analizie pracy naukowej 
ks. A. Dobrzyńskiego odkryli „Drogi do niepodległości w nauczaniu 
Jana Pawła II”.   Nasza uczennica po konkursie na szczeblu woje-
wódzkim w Krakowie, zajęła pierwsze miejsce.
22 maja 2018 r. w Białymstoku odbył się finał - część pisemna, a po 
niej część ustna, uwieńczona przez podopieczną pani Doroty Sadlik 
tytułem laureata, który zgodnie z regulaminem przypadł w udziale 
tylko trzem uczniom.
 Gratulujemy Julii Wróbel z klasy 2. gimnazjum ZSS w Roczy-
nach ogromnej wiedzy teologicznej, filozoficznej i historycznej  
oraz wspaniałego sukcesu w ogólnopolskim konkursie tematycznym!

Dorota Sadlik
ZSS w Roczynach

Mamy laureatkę Ogólnopolskiego Konkursu
Miło nam poinformować, że w finale Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II - Papieża Słowianina” Julia Wróbel, uczennica 
klasy drugiej gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach, zajęła II MIEJSCE! 
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Potem powstawały projekty, prace zaliczeniowe i zarysy koncepcji 
zagospodarowania różnych terenów, np. Pańskiej Góry czy zielo-
nego otoczenia Wieprzówki. Tym razem w Krakowie w akademic-
kich dwóch galeriach „Kotłownia” i „GIL” pokazano kilkadziesiąt, 
najlepszych prac semestralnych i dyplomowych studentów archi-
tektury, którzy w ramach programu „Uczelnia-Samorząd-Biznes” 
projektowali różne obiekty i miejsca dla kilkunastu samorządów 
Małopolskiki. W jednej z sal głównym tematem był Andrychów. 
Dlatego na wystawie gminę reprezentował Burmistrz Tomasz Żak, 
a także Urszula Odrzywolska-Mazgaj – kierowniczka Wydziału Ar-
chitektury i Urbanistyki UM i Łukasz Jończy z Wydziału Inwesty-
cji i Drogownictwa UM, który koordynuje przyjazdy studentów PK 
do Andrychowa.
Prace poświęcone Andrychowowi powstały pod naukowym nad-
zorem prof. Grażyny Schneider-Skalskiej – to projekty osiedli 
jednorodzinnych w okolichach Żwirki i Wigury oraz rozwiązania 
urbanistyczno-architektoniczne nad Wieprzówką, gdzie studenci 
zaprojektowali centrum kultury, hale widowiskowo-sportową oraz 
bulwary nad rzeką i kładki ponad nią przewieszone. Choć prace te 
nie są do realizacji, bo to czysto akademicka twórczość, to mimo 
to, jak powiedział nam burmistrz, rozwiązania te mogą być dla An-
drychowa dużą inspiracją na przyszłość, bo są niezwykle ciekawe.
Za kilka tygodni ta część wystawy, która jest poświęcona Andry-
chowowi trafi tutaj i mieszkańcy sami będą mogli zobaczyć te pro-
jekty. mn

Andrychów inspiracją dla architektów
15 maja na Politechnice Krakowskiej otwarto wystawę prac studentów. Andrychów był tematem dwóch prac dyplo-
mowych i kilku prac semestralnych. Wystawę przygotował Wydział Architektury PK, z którym od 2016 roku Gmina 
Andrychów ma podpisaną umowę o współpracy. W ramach tej współpracy już kilkukrotnie zjeżdżały nad Wieprzówkę 
grupy studentów architektury. 

Przypomnijmy, projekt rewitalizacji pałacu Bobrow-
skich przewiduje jego renowację i nadanie mu funkcji 
społecznych i kulturalnych. Byłyby tam pomieszczenia 
dla przyszłego Muzeum Ziemi Andrychowskiej, sale 
koncertowe i wystawowe, miejsca spotkań społecznych 
i pomieszczenia dla różnych organizacji i stowarzyszeń 
działających na terenie gminy. W projekt wpisana jest 
także rewitalizacja otoczenia pałacu z dużą częścią par-
ku. Jednak pierwszym krokiem do tych prac musi być 
odkupienie od spadkobierców samego pałacu. Wstępnie 
uzgodniona suma to 4 mln 250 tys. zł, wypłacana w kil-
ku transzach. Bardzo ważnym elementem tej wstępnej 
umowy ze spadkobiercami jest też to, że równocześnie ze sprzedażą samorządowi pałacu spadkobiercy zrzekają się wszelkich roszczeń 
do innych nieruchomości. A chodzi o takie działki, jak staw w centrum wraz z częścią parku, teren pod parkingiem przy basenie oraz duży 
obszar na Pańskiej Górze razem z dawnym stawem Anteckiego pod tą górą.                red.

W oczekiwaniu na milionową dotację
Andrychów stara się o ogromną dotację pieniędzy unijnych na rewitalizację pałacu Bobrowskich. Zarząd Województwa Małopolskie-
go zaktualizował listę podstawową i rezerwową projektów wybranych do dofinansowania. Andrychowski projekt znalazł się na drugim 
miejscu listy rezerwowej, co daje nadzieję na jego dofinansowanie.
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Seniorzy Fundacji na Rzecz Wsparcia, Integracji 
i Rozwoju Osób oraz Rodzin Potrzebujących pn. 
„WIIR” wraz z Klubem Seniora „ Zawsze Mło-
dzi” mieszczącej się przy Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Andrychowie prekursorami nowej 
dyscypliny sportowej? Dlaczego nie! W ramach 
projektu Sportownia Seniorów w Andrycho-
wie odbędzie się Akademia Speed-ball, w cza-
sie której brązowy medalista Mistrzostw Świata 
będzie odkrywał przed seniorami nowy sport.
Speed-ball to innowacyjna, wywodząca się 
z Egiptu gra z rakietkami i piłeczką, która 
w krótkim czasie podbiła serca zawodników 
w szesnastu polskich województwach. Piłka na 
półtorametrowej żyłce przymocowana jest do 
stojaka, a gra polega na uderzaniu piłki w taki 
sposób, aby rotowała wokół masztu. Rozgrywki 
w speed-ball odbywają się w różnych konkuren-
cjach: w systemie singlowym, w systemie deblo-
wym czyli w parach, podczas którego rywalizują 
ze sobą dwie dwuosobowe drużyny, a także 
w pojedynkę i w systemie sztafetowym.
Speed-ball do tej pory był domeną młodych 
zawodników, ale dzięki dofinansowaniu z Mi-
nisterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach programu ASOS, tylko osiem orga-
nizacji zostanie przeszkolonych z zasad gry 
i zaopatrzonych w profesjonalny sprzęt. Fun-
dacja na Rzecz Wsparcia, Integracji i Roz-
woju Osób oraz Rodzin Potrzebujących 
pn. „WIIR” z Andrychowa jest jedną z nich. 
Instruktaż poprowadzi Zbigniew Bizoń - Mistrz 
Polski i brązowy medalista Mistrzostw Świata.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie 
Sportownia w partnerstwie z 8 organizacjami 
zrzeszającymi seniorów, zakłada wyłonienie 
u każdego z partnerów lidera-seniora, który 
zostanie przeszkolony do prowadzenia zajęć ze 
speed-balla. Liderzy będą mieli możliwość zor-
ganizowania w swoich społecznościach cyklów 
wydarzeń popularyzujących sport wśród osób 
starszych. Celem projektu jest dotarcie do mniej aktywnych seniorów i pokazania im prozdrowotnych zalet speed-balla. 
Speed-ball jest prosty do opanowania i posiada szereg zalet korzystnych dla seniorów. Gra w speed-ball nie obciąża stawów, ma dobro-
czynny wpływ na kondycję układu sercowo-naczyniowego oraz wzmacnia wytrzymałość. Dzięki temu uprawiać go mogą osoby starsze                  
o różnym stopniu sprawności fizycznej, także posiadające grupę inwalidzką, nie obawiając się odniesienia kontuzji.
- Chcemy pomóc seniorom wyjść z domu i dać im możliwość aktywnego, prospołecznego sposobu zadbania o własne zdrowie – i to nie tylko o zdro-
wie ciała, lecz również o dobre samopoczucie. Doprawdy niewiele sportów nadaje się do tego tak dobrze, jak odpowiedni dla wszystkich grup wieko-
wych, a także prosty do opanowania speed-ball! – podkreśla Izabela Janczak-Bizoń ze Stowarzyszenia Sportownia.

Informacji można uzyskać w biurze Fundacji pn. „WIIR” lub pod numerem telefonu: 533 024 029.

Speed-ball - świetny sport dla seniorów
Seniorzy z Fundacji na Rzecz Wsparcia, Integracji i Rozwoju Osób oraz Rodzin Potrzebujących pn. „WIIR” wraz z Klu-
bem Seniora „ Zawsze Młodzi” przy Miejskiej Bibliotece Publicznej z Andrychowa będą promować nowy sport!
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Funkcjonariusze z powiatu wadowickiego nie stanęli na podium, ale 
zdobyli wysokie - IV miejsce w eliminacjach wojewódzkich do VI finału 
Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej 
Pierwszej Pomocy.
Reprezentantom naszego powiatu tj: sierż. szt. Ewie Pochopień-Sar-
nie z Zespołu Wykroczeń KPP w Wadowicach oraz sierż. szt. Domi-
nikowi Parze z Rewiru Dzielnicowych KP w Andrychowie, serdecznie 
gratulujemy.   
17 maja 2018 roku, na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Kra-
kowie odbyły się wojewódzkie eliminacje do VI finału Ogólnopolskich 
Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Po-
mocy. Zawody miały na celu upowszechnienie idei i zasad udzielania 
pierwszej pomocy wśród policjantów realizujących podstawowe zada-
nia w służbach prewencyjnych, podnoszenie poziomu wiedzy i umie-
jętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także umocnie-
nie wizerunku sprawnego, wszechstronnie wyszkolonego policjanta, 
gotowego nieść pomoc poszkodowanym.
W zmaganiach o tytuł najlepszych policyjnych ratowników z kwalifi-
kowanej pierwszej pomocy rywalizowało 21 dwuosobowych drużyn 
reprezentujących wszystkie KPP i KMP garnizonu małopolskiego oraz 
Oddział Prewencji Policji w Krakowie.
Turniej składał się z dwóch konkurencji. W pierwszej kolejności druży-
ny przystąpiły do testu sprawdzającego wiedzę teoretyczną z zakresu 

pierwszej pomocy, natomiast kolejny etap był związany z udzieleniem 
w pozorowanej sytuacji kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie pie-
szej, potrąconej przez samochód.
Klasyfikacja zespołowa przedstawiała się następująco:
I MIEJSCE – Oddział Prewencji Policji w Krakowie
II MIEJSCE – Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
III MIEJSCE – Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce.
Wyłoniony w trakcie eliminacji wojewódzkich patrol reprezentował 
będzie Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie w VI Ogólnopolskich 
Zawodach Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomo-
cy, które odbędą się w Szkole Policji w Słupsku w dniach 28-30 maja 
2018 roku. Gratulujemy i życzymy powodzenia.

KPP Wadowice

Policjanci wyróżnieni

Mimo przepisów dotyczących zasad ruchu drogowego i wyraźnych 
oznaczeń dopuszczalnych miejsc parkowania wielu kierowców ko-
rzysta z niedozwolonych miejsc postoju, stwarzając tym samym ol-
brzymie zagrożenie dla życia pieszych chcących przejść przez ozna-
kowane miejsca dla pieszych na ulicy Rynek oraz ulicy Legionów. 
Sytuacja przedstawiona na zdjęciu nie należy do najniebezpiecz-
niejszych, ale przecież nietrudno sobie przecież wyobrazić jaką 
widoczność ma jadący drogą kierowca, kiedy tuż przed przejściem 
parkuje  duży samochód dostawczy lub osobowy. Nie trzeba wielu 
starań, aby sobie wyobrazić sytuację w której dziecko wbiegnie na 
pasy... Sytuacja jest również niebezpieczna w przypadku, gdy kie-
rowca parkujący tuż obok przejścia chce włączyć się do ruchu, włą-
czając bieg wsteczny aby odsunąc się od samochodu parkującego 
przed nim...               JS

Od niedawna na ulicy Rynek wymalowano wyraźnie oznaczenie 
miejsc parkowania.

Parkować z głową

W gorących rytmach 
utworu “Przez Twe oczy 
zielone” prezentacje 
rozpoczął Rafał. Kolej-
no mogliśmy podziwiać 
kilkanaście niepowta-
rzalnych wykonań utwo-
rów zespołu Enej oraz 
innych popularnych ar-
tystów polskiej estrady 
w wykonaniu uczniów: Wiktorii, Piotra, Klaudii, Karoliny, Kamila, 
Mikołaja, Dawida, Stanisława, Damiana, Macieja, Filipa, Wiktorii, Oli, 
Magdaleny, Weroniki, Wiktorii, Natalii, Mariusza, Kamili, Andrzeja, 
Żanety, Elżbiety Piotra oraz Daniela. Prawdziwy pokaz dał Szymon, 
który w heavy metalowym utworze zespołu AC/DC stał się muzykiem, 
wokalistą i tancerzem równocześnie. Piosenka “Alleluja”, zaśpiewa-
na przez Kingę z niezwykłą wrażliwością, wzruszyła i podbiła serca 
uczestników. Natomiast energetyczny i dynamiczny utwór “Chocola-
te” był momentem, kiedy zwyciężyła potrzeba śpiewu, ruchu i tańca, 
a liczba występujących przewyższyła liczbę publiczności. Zrobiło sie 
naprawdę muzycznie i wesoło. Wspólnie i entuzjastycznie odśpie-
wanymi słowami piosenki “Mam tę moc” z filmu “Kraina Lodu” za-
kończono imprezę. W taki oto sposób każdy mógł, choć przez chwilę, 
poczuć się prawdziwym artystą, a I Festiwal Piosenki “Śpiewać każdy 
może”, przygotowany przez nauczyciela muzyki Magdalenę Bryzek, 
przerodził się w festiwal młodzieńczej radości. Kolejna edycja imprezy 
już wkrótce. Nie omieszkamy się nią z Państwem podzielić.                T.K.

Rozśpiewana szkoła
Pod hasłem: „Śpiewać każdy może” 8 maja w Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym w Kaczynie odbył się I Szkolny Festiwal Piosenki. 
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– Akcja okazała się sporym sukcesem. Udało 
nam się zebrać 26 litrów krwi, dzięki 58 ochot-
nikom – mówi Sławomir Sabuda, sekretarz Gre-
mium Hangaround Andrychów. Były występy 
artystyczne, pokazy OSP, konkursy z nagrodami 
i inne atrakcje. Przez cały dzień przez Plac Mic-
kiewicza przewinęło się sporo osób! 
– Spróbujemy kontynuować dalej tę akcję, żeby 
weszła w życie mieszkańców Andrychowa – 
mówi naczelnik OSP w Andrychowie Rafał 
Hahn. Organizatorzy dziękują za pomoc wszyst-
kim, którzy wsparli akcję.  Na Placu Mickiewicza 
wystąpili: Gabrysia Katzer oraz zespoły: Casma, Hak i Przyjaciele, De-
meted, BB Froggers i Max Corner Crew.              rf

Sukces akcji MotoKrew
Aż 26 litrów krwi udało się zebrać 19 maja podczas akcji krwio-
dawstwa zorganizowanej przez Klub Motocyklowy HG MC AN-
DRYCHÓW we współpracy z OSP Andrychów.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie i Przedszkole nr 4 
w Andrychowie zaprasza na I GMINNE MISTRZOSTWA PRZED-
SZKOLAKÓW W SZACHACH.
Impreza odbędzie się 13 czerwca (środa) 2018 r. w Przedszkolu  
nr 4 w Andrychowie przy ul. Włókniarzy 28.
Szczegółowe informacje na plakacie i stronie internetowej 
www.ognisko.andrychow.eu 

Zaproszenie



OGŁOSZENIE O PRACĘ

W związku z ciągłym rozwojem firmy obecnie poszukujemy 
pracowników na stanowiska kolejowe:
• Manewrowy (możliwość przeszkolenia przez pracodawcę)
• Ustawiacz
• Maszynista (możliwość przeszkolenia przez pracodawcę)

Miejsce pracy:
• Manewrowy, ustawiacz w rejonie miast: Oświęcim, Katowice, 
  Jaworzno, Łaziska Górne, Będzin, Ruda Śląska;
• Maszynista w rejonie miast: Ruda Śląska, Oświęcim.

Wymagania:                  
• Zdany egzamin kwalifikacyjny na wyżej wymienione stanowiska;
• Wykształcenie zawodowe;
• Mile widziana licencja maszynisty (w przypadku stanowiska 
   maszynisty);
• Mile widziane dodatkowe uprawnienia kolejowe.

Oferujemy:
• Atrakcyjne warunki płacowe,
• Dowóz do pracy zapewniony przez pracodawcę,
• Kursy podwyższające kwalifikacje,
• Stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
• Możliwość indywidualnego rozwoju zawodowego,
• Prywatną opiekę medyczną.
       
KONTAKT:   telefon: 32 358-78-80
Aplikowanie przez formularz na stronie www.pkpcs.pl 
w zakładce „Kariera”

Firma MOTO-HOLIK istnieje od 2012 r. Siedziba firmy znajduje się 
przy ul. Gancarskiej 41, z dogodnym dojazdem i dużym parkingiem. 
Sklep firmowy oferuje bogaty asortyment części motocyklowych 
oraz odzież, kaski i gadżety na jednoślady. W 2016 r. sklep został po-
większony o ekspozycję motocykli używanych, które są skupowane 
i sprzedawane, zwiększyła się też część wystawowa. Od maja 2017 
r. firma prowadzi sprzedaż gotówkową i ratalną nowych motocykli 
marki ROMET. Co ważne - wraz ze sklepem motocyklowym urucho-
miony jest profesjonalny serwis wyposażony w m. in. montażownicę 
opon, wyważarkę kół i wszystko co niezbędne do wymian eksploata-
cyjnych, regulacji i naprawy jednośladów. Sklep odwiedzają nie tyl-
ko miłośnicy dwóch kółek, ale również osoby szukające skórzanych 
kurtek, ciekawych akcesoriów, hobbiści. Wejdź na www.moto-holik.pl

Moto-holik! 
Wszystko dla 
miłośników 

jednośladów

Reklama

Artykuł sponsorowany
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KULTURA

Fundacja Królowej Świętej Jadwigi pragnie 
poinformować o nowo powstającej, nieod-
płatnej Niepublicznej Szkole Podstawowej, 
którą otwiera od września 2018 w Kętach, 
przy ulicy Żwirki i Wigury 27.

Szkoła ta będzie prowadzona metodą Marii 
Montessori, która pomaga dzieciom w rozpo-
znawaniu ich talentów i zainteresowań, wspiera 
ich rozwój oraz samodzielność i odpowiedzial-
ność za podjęte zadania.
W szkole prowadzonej metodą Montessori, 
dzieci uczą się w grupach mieszanych wiekowo, 
co umożliwia współpracę i uczenie się od sobie 
nawzajem. Praca własna odbywa się w pracow-
niach Montessori, które są przygotowane tak, 
aby odpowiadały na potrzeby rozwojowe dzieci. 
W każdej pracowni znajduje się odpowiednio 
przygotowany materiał z zakresu języka, mate-
matyki, przyrody, ćwiczenia zmysłów, katechezy 
i innych dziedzin wiedzy, które interesują dzieci. 
Praca własna odbywa się w ciszy, z uszanowa-
niem potrzeb każdego dziecka.
Jesteśmy bardzo otwarci na współpracę z rodzi-
cami, proponujemy spotkania wokół edukacji 
i wychowania, a także warsztaty związane z me-
todą Montessori. Pragniemy, aby szkoła stano-
wiła wsparcie dla rodziców i była jednością z za-
sadami i wartościami, wyznawanymi w domu. 
Nasi wychowawcy będą w ścisłym kontakcie 
z rodzicami, aby wspólnie pomagać naszym 
dzieciom we wzrastaniu.
Bardzo nam zależy, aby w szkole panowała ciepła, 
domowa atmosfera, jesteśmy otwarci na gości, 
których chętnie zapraszamy do naszego stołu.

Nowa szkoła w Kętach

Zajęcia będą odbywały się w godzinach 8.00 – 13.30.
Codziennie w planie lekcji przewidujemy około 2-3 godziny pracy własnej, któ-
ra jest podstawą metody Montessori i umożliwia indywidualny rozwój, zgodny 
z zainteresowaniami i etapem rozwojowym konkretnego dziecka, a także zaję-
cia muzyczne, artystyczne i kaligrafię. Zajęcia sportowe poprowadzą trenerzy 
narciarskiego Klubu Sportowego MMS Dendysski.

W nadchodzącym roku szkolnym planujemy otworzyć jedną grupę wiekową: 
klasę 1-3. W kolejnych latach szkoła rozwinie się do 3 grup: 1-3, 4-6 oraz 7-8.
Szkoła w Kętach jest również otwarta na uczniów w ramach edukacji domowej 
(w zakresie klas 1-8) z województwa małopolskiego.

Ankietę zgłoszeniową do szkoły można pobrać ze strony
www.szkolamontessori.com.pl
Ankiety prosimy przesyłać skanem, z dopiskiem: SZKOŁA MONTESSORI  
W KĘTACH, na adres biura szkół Fundacji.

Więcej informacji o działaniu Fundacji oraz szkołach przez nią prowa-
dzonych można znaleźć na stronie: www.szkolamontessori.com.pl

Zapraszamy serdecznie!
Zarząd Fundacji Królowej Świętej Jadwigi 

Ola i Marcin Sawiccy

Artykuł sponsorowany
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Dopiero co obchodziliśmy 140 
rocznicę istnienia andrychowskie-
go Banku Spółdzielczego. O Jubi-
leuszu (wtedy 90-tym) pisała też 
Gazeta Krakowska. Oprócz tego, że 
dowiedzieliśmy się, ile kasy zdepo-
nowali w Banku tutejsi rolnicy, po-
znaliśmy także tajniki ówczesnych 
działań marketingowych. Funkcja 
bilbordów, stron internetowych, 
reklam, spoczywała na barkach 
krążących po wsiach „trójek agita-
cyjnych”.   
We wrześniu ’67 roku Andrychów 
świętował 50. rocznicę Rewolucji 
Październikowej; na sportowo. 
Na tę cześć zorganizowano: Wo-
jewódzką Spartakiadę Związków 
Zawodowych oraz międzynarodo-
we mecze siatkówki. Do Andry-
chowa przyjechała reprezentacja 
RFSRR *oraz reprezentacja Polski 
z E. Skorkiem, H. Wagnerem, Z. 
Ambroziakiem na czele. Trzy spo-
tkania rozegrane w andrychowskiej 
hali były testem sprawdzającym 
przed zaplanowanymi na kolejny 
miesiąc Mistrzostwami Europy. 
Choć w ocenie dziennikarza biało 
– czerwoni nie byli jeszcze w pełni 
przygotowani do ME, w Turcji zdo-
byli brązowy medal. We wrześniu 
1967 roku, w Andrychowie zrobiło 
się światowo… Nie tylko za sprawą 
siatkarzy zza wschodniej granicy, 
ale też za sprawą modelek z Berlina 
i błyszczących tęczą kolorów neo-
nów. Z tego wynika, że pierwsze 
neony pojawiły się w naszym mie-
ście pół wieku temu. Zaczęliśmy 
od pieniędzy. Skończmy na pienią-
dzach. Jaka była zależność między 
obrotami PSS a wypłatami zale-
głych premii w okienku kasowym 
AZPB? Proszę poczytać…

Jadwiga Janus

*Rosyjska Federacja Socjalistyczna 
Republika Radziecka

Przegląd prasy – wrzesień 1967
Powoli zbliżamy się do końca przeglądu prasy, który pozwalał nam śledzić czym żył Andrychów w jubileuszowym roku 
1967 i porównać miasto sprzed pół wieku z tym obecnym.
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Z trwogą

Dokładnie 130 lat temu, prywatne towarzystwo akcyjne o bar-
dzo długiej nazwie – Cesarsko-Królewska Uprzywilejowana Kolej 
Północna Cesarza Ferdynanda (K.K. Privilegirte Kaiser-Ferdi-
nands-Nordbahn) przyłączyło do galicyjskiej sieci kolejowej nowy 
odcinek: Bielsko – Kalwaria. Na jego trasie znalazł się także Andry-
chów. Pochwalmy władze miasta z burmistrzem Marcinem Gay-
czakiem na czele, że nie zbagatelizowały sprawy, i choć czas gonił, 
zdążyły zorganizować zbiórkę pieniężną wśród andrychowskich 
przemysłowców i z „wpisowym” w garści przystąpić do konsorcjum 
miast zainteresowanych budową linii kolejowej. Bowiem na inwe-
stycji bardziej zależało władzom Kęt, Wadowic i Andrychowa niż 
władzy cesarskiej. I determinacji tych pierwszych należy zawdzię-
czać zgodę tych drugich. 
Zaledwie cztery lata od zawiązania konsorcjum (1884) i wytycze-
nia trasy, przez Andrychów przejechał pierwszy pociąg regularnej 
linii Bielsko - Kalwaria. Był to piątek 1 czerwca 1888 roku.
Nie mamy wiedzy czy odbyły się jakieś lokalne uroczystości na 
cześć uruchomienia linii kolejowej, czy w jakiś szczególny sposób 
powitano pierwszy pociąg? Ale z pewnością w jednych wzbudził on 
dumę, w innych trwogę. Ludzie pracujący w polu na widok pociągu 
rzucali się do ucieczki. Nieznane budziło strach. Dla nich pociąg - 
to była zjawa, jakaś siła nieczysta. Trzeba było czasu, żeby oswoić 

się z nowym. Natomiast lokalni przemysłowcy mieli pełną świado-
mość dobrodziejstw jakie mogli czerpać dzięki kolejowemu otwar-
ciu się Andrychowa na świat. 
Początkowo pociągi ze względów bezpieczeństwa kursowały tylko 
w ciągu dnia. Poruszały się z prędkością 20 – 25 km/godz. Z nasta-
niem XX wieku, prędkość wzrosła do 30 km/godz.
Studiując ówczesny rozkład jazdy nie należy się dziwić, że podróż 
do Kęt zajmowała 40 minut, do Bielska prawie dwie godziny. Wsia-
dając do pociągu na stacji „Andrichau”, po 14 godzinach jazdy moż-
na było wysiąść na stacji w Wiedniu. 

Z pompą

Cofamy się o 110 lat i na tym samym dworcu wspomnieć chcemy 
o kolejnej rocznicy. 
Na dzień 23 maja 1908 roku wyznaczono termin uroczystego 
otwarcia „Pierwszej Galicyjskiej Tkalni Mechanicznej dla Wyro-
bów Bawełnianych”, krócej zwaną fabryką braci Czeczowiczka. 
Na uroczystość, zapewne pociągiem prosto z Wiednia, miała przy-
być delegacja najwyższych władz na czele z marszałkiem krajowym 
Stanisławem hr. Badenim. 
Podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz Stefan Bobrowski popro-
sił, aby radni powitali dygnitarzy na stacji kolejowej. I do tego miał 

Z pompą, z trwogą, z dymem
Rok 2018 (a przede wszystkim przełom maja i czerwca) obfituje w rocznice zdarzeń, które w historii miasta, jak również 
w życiu jego mieszkańców, miały wyjątkowo doniosłe znaczenie. 130 lat temu przez Andrychów przejechał pierwszy 
pociąg. 110 lat temu otwarto pierwszą w Galicji tkalnię mechaniczną. Niewątpliwie za sprawą tych pociągów oraz 
mechanicznych krosien w Andrychowie dokonał się cywilizacyjny skok. Z pewnością wśród mieszkańców wywoływały 
rozmaite emocje: ciekawość, nadzieję, trwogę…  No więc wspomnijmy wydarzenia, którymi  na przełomie wieków XIX 
i XX żyło czterotysięczne galicyjskie miasteczko.
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się ograniczyć ich udział w uroczystym otwarciu fabryki. Radni nie 
kryli swojego oburzenia. I mieli rację.
 – Reprezentacya miasta, z którego funduszów oddano bezpłatnie 
grunt pod budowę tkalni  i tak wielką ofiarę poniesiono obciążając 
znacznie swych mieszkańców ma nie tylko pretensyę, ale nawet prawo 
brać udział w jej otwarciu – uważali radni i postanowili, że uroczyste 
przywitanie dygnitarzy na stacji kolejowej zbojkotują.
Na dzień przed uroczystościami, do Rady Miejskiej wpłynęło za-
proszenie od Czeczowiczki. Radni mieli swój honor i na zaprosze-
nie postanowili nie odpowiadać. Na specjalnej, nadzwyczajnej sesji 
burmistrz Bobrowski starał się wyjaśnić wszystkie niefortunne 
kwestie związane z zaproszeniem oraz wagę uroczystego otwarcia 
tkalni.
 – Ze względu na osobę Pana Burmistrza, do którego Rada miejska 
ma zupełne zaufanie, nie należy dla błahych powodów usuwać się od 
wzięcia udziału w tej tak rzadkiej i doniosłej dla miasta uroczystości – 
dowodził Franciszek Sypowski przekonując kolegów radnych do 
poparcia wniosku burmistrza o gremialnym udziale w otwarciu 
„Pierwszej Galicyjskiej Tkalni Mechanicznej Dla Wyrobów Baweł-
nianych Braci Czeczowiczka”. Dwunastu dało się przekonać, a czte-
rech nie.
Wygląda na to, że najmniejszy problem sprawiła organizatorom 
delegacja państwowa z ministrami i marszałkiem krajowym w skła-
dzie. Delegacja miasta dała się udobruchać, a kościelna w ogóle od-
mówiła poświęcenia fabryki. Powód? Notka z kroniki parafialnej 
wiele wyjaśnia: „własnością jest ona  niestety żydowską (…) z tego też 
powodu poprzestać należało jedynie na uroczystym otwarciu fabryki, 
w którym uczestniczyli ministrowie i wielu posłów – poświęcona zaś 
kościelnie, chociaż się tego domagano, nie została.” 
Choć bez kościelnego namaszczenia, uroczyste otwarcie pierwszej 
w Galicji tkalni mechanicznej stało się faktem. Godnym podziwu 
jest fakt, że od dnia kiedy do Magistratu wpłyną list intencyjny 
(lipiec 1906) od braci Czeczowiczka do dnia uroczystego otwarcia 
pierwszej w Galicji tkalni mechanicznej minęły zaledwie dwa lata. 

Z dymem

Znów wracamy do 1888 roku. Choć 110 lat temu nie istniały żadne 
portale plotkarsko -  informacyjne, mamy niemal stuprocentową 
pewność o jakich zdarzeniach gadano wtedy na andrychowskich 
ulicach. O pierwszym pociągu? To oczywiste! Ale nie tylko. Bo za-
raz potem – w czerwcu (prawdopodobnie) 1888 roku (to na pew-
no) w zachodnim skrzydle pałacu wybuchł pożar. Powstały w kom-
nacie sypialnej ogień nie zdołał się rozprzestrzenić na pozostałe 
pomieszczenia, bo ktoś z zewnątrz w porę zauważył kłęby dymu 
i natychmiast powiadomił pałacową służbę. Szkody poczynio-

ne w komnacie sypialnej były spore, ale miały się nijak do faktu, 
że w pożarze spłonęła… pani na Andrychowie - Teresa Bobrowska 
z Rottmanów. Jak dowiedzieliśmy się z „Dzienników”  Ferdynanda 
Pachla, Teresa „spaliła się przy czytaniu książki nocą”. Miała wtedy 
76 lat. Ponoć była nałogową palaczką. Zatem, źródło nieszczęścia 
mógł stanowić papieros lub świeca, przy której czytało się wtedy 
książki. 
Teresa Rottman została żoną Romana Bobrowskiego (syna Kon-
stantego i Barbary) w czerwcu 1832 roku. I była nią tylko przez 
trzy lata. W grudniu 1835 roku Roman został zastrzelony gdzieś 
na Słowacji, w drodze do domu. 
Spośród pięciu pokoleń rodziny Bobrowskich rezydujących w an-
drychowskim pałacu, żadna z par nie zakończyła swojego życia tak 
tragicznie jak Roman, który został zastrzelony i jak Teresa, która 
spłonęła. Dodajmy, że oboje spoczywają w podziemnej krypcie 
w kościele św. Macieja w Andrychowie.

Jadwiga Janus

Teresa Bobrowska
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Udajmy się zatem w podróż po świecie śladami dobra, którego 
autorami są ludzie stąd: dorośli, dzieci, młodzież. Zobaczmy 
sami na ile rozmaitych sposobów można to dobro czynić. Takie 
akcje przynoszą korzyść obu stronom: obdarowywanym i da-
rującym. Tym pierwszym przynoszą jakąś namacalną korzyść, 
w tych drugich rozwijają empatię, cechę, która przecież uszla-
chetnia życie człowieka.

TOGO
Na piętrze ABS Banku Spółdzielczego wisi zdjęcie. Gromada 
dzieciaków z misji w Togo prowadzonej przez ks. Łukasza Ko-
bielusa skupiła się wokół „baneru” ze słowem „DZIĘKUJEMY”. 
Adresatem podziękowań jest andrychowski Bank. 
Kiedy ks. Łukasz gościł w naszym mieście, trafił na Krakowską 
112. Opowiedział o swojej działalności, o sześciuset młodych 
podopiecznych, o potrzebach misji. Nie wyszedł z pustymi rę-
koma. Pani prezes – Małgorzata Matusiak przyznała, że poda-
rowana kwota nie była jakaś ogromna, ale pomogła ogromnie 

dużo zdziałać. Otworzyła drzwi do edukacji wielu dzieciom 
i pozwoliła na ukończenie nauki. A podstawowa edukacja, 
to w warunkach afrykańskiej rzeczywistości, przepustka do 
lepszego życia.

KAMERUN
…ale nie tylko. Bo jeszcze: Tanzania, Namibia, Uganda, Gha-
na – to obszar działania organizacji „Okuliści dla Afryki”, którą 
powołała do życia dr Iwona Fillipecka z bielskiej kliniki „Okulus 
Plus”. Polscy okuliści swoją troską objęli przede wszystkim oczy 
mieszkańców Czarnego Lądu: dzieci i dorosłych. W działaniach 
wsparli ich też uczniowie SP nr 4. Powołane przez nauczycie-
la religii -  Mateusza Trzepaczkę Szkolne Koło Caritas wzięło 
udział w drugiej edycji ogólnopolskiej zbiórki „Okulary dla 
Afryki”. Udało się zebrać 150 par okularów (całkiem nowych 
lub prawie nowych) i przekazać do punktu zbiórki w Bielsku – 
Białej. Ponadto, uczniowie postanowili sfinansować całoroczną 
edukację jednego z afrykańskich kolegów w ramach akcji „ad-

Błogosławieni dobro czyniący
Przy okazji zainteresowania akcją „Klapki dla Gambii” wyszło na jaw jak wiele dobrego czynią mieszkańcy andrychow-
skiej gminy dla dzieci z innych krajów. Krajów pogrążonych w biedzie, w wojnie, w ruinie. Rzecz charakterystyczna 
– czynią to po cichutku. Do podanych niżej przykładów udało mi się dotrzeć przez przypadek. Bo zaciekawiło mnie 
jakieś zdjęcie na ścianie, bo wpadł  w ręce jakiś certyfikat, bo przypadkiem otworzyłam jakąś stronę w Internecie…



39NOWINYNr 6 (330) - czerwiec 2018

www.nowiny.andrychow.eu

opcja na odległość” prowadzonej przez Stowarzyszenie 
Misji Katolickich. Koszt rocznego kształcenia to ok. 
600 zł. Właśnie trwa zbiórka. 

SUDAN POŁUDNIOWY
- Dołącz do akcji „Studnia dla Południa”-  zapraszała na 
swojej stronie internetowej Polska Akcja Humanitarna. 
Dołączyła młodzież ze Szkoły w Rzykach. Akcja PAH 
miała wielowymiarowy aspekt. Najpierw organizato-
rzy zaproponowali, by młodzi ludzie w Polsce poczuli 
na własnej skórze jakie trudy ponoszą dzieci w Sudanie 
maszerując po wodę przez wiele kilometrów, aby do-
świadczyli uczucia pragnienia i docenili fakt posiadania 
bieżącej wody. Temu miała służyć realizacja projektu 
„Marsz po wodę”. Chodziło w nim o to, by z pięcioli-
trową butlą wody w ręku (z zakazem jej otwierania) 
pokonać pieszo sześciokilometrowy odcinek, podobny 
odległością do tego, który codziennie przemierzają su-
dańskie dzieci i ich matki, bo zaopatrzenie  domostwa 
w wodę jest ich obowiązkiem. Z tymi doświadczeniami 
można było przystąpić do drugiego etapu – sprzedaży 
specjalnych gadżetów PAH. Tak pozyskane pieniądze 
zasiliły konto, z którego finansuje się budowę studzien 
w Sudanie Południowym.  

NEPAL
W 2015 roku trzęsienie ziemi zrujnowało Nepal. 
W gruzach legły domy, świątynie, szkoły… Wolontariu-
sze ze Stowarzyszenia „Lepszy Świat” z Poznania po-
stawili sobie za cel zbudowanie szkoły w miejscowości 
Bakrang. Potrzebowali wiary, nadziei, determinacji i… 
pieniędzy. Zwrócili się do różnych podmiotów o pomoc. Zapro-
ponowali deal: jedna cegła za jedną złotówkę.  
W odpowiedzi przedszkolaki, uczniowie podstawówki i gimna-
zjaliści z ZSS w Rzykach zebrali 800 zł. Co oznacza, że zaspon-
sorowali szkole w Bakrang 800 cegieł. Za wkład w budowę na 
adres Szkoły w Rzykach dostarczona została symboliczna cegła 
– cegła, która jest podziękowaniem i wyróżnieniem zarazem. 

SYRIA
„Spraw, aby dzieci w Syrii przetrwały zimę” – taki tytuł nosił 
jeden z ostatnich projektów UNICEF, a jego celem było zebranie 
funduszy na zakup koców i ciepłych ubrań dla dzieci z terenów 
ogarniętych wojną. W listopadzie ZSS w Rzykach, jako szkoła 
należąca do Klubu Szkół UNICEF, zgłosiła swój akces. Wykona-
ne przez uczniów kartki świąteczne zostały zlicytowane, a ze-
brane 650 zł przeznaczone na cel zbiórki.  

ANGOLA
Jako że za sprawą nauczycielki ZSS w Rzykach – pani Jolanty K. 
Łysoń placówka ta przystąpiła do wspomnianego wyżej Klubu 
Szkół UNICEF, jej uczniowie często uczestniczą w akcjach po-
mocowych, proponowanych przez tą międzynarodową organi-
zację. Jedna z nich „Wszystkie kolory świata” ma już w Rzykach 
wieloletnią tradycję. Polega na tym, że dzieci wraz z rodzicami 
szyją własnoręcznie kolorowe laleczki. Najpierw jest trochę pra-

cy, potem dużo zachwytów, a na końcu licytacja i podliczanie 
zysków. Dochód z ostatniej, lutowej licytacji został przeznaczo-
ny na zakup lekarstw i szczepionek dla rówieśników z Angoli.

GAMBIA
Trwa akcja zbierania klapek dla Gambii. Na apel bielskiej uczel-
ni ATH odpowiadają szkoły i przedszkola z całej Polski. Ale nie 
tylko. Przystąpili do niej także andrychowianie. Na liście Am-
basadorów, która uaktualniana jest na bieżąco, w dniu 23 maja 
wymieniono 14 podmiotów z gminy Andrychów. 
Wśród nich: Salon Coccodrillo, Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego w Andrychowie, Zespół Szkół im. św. 
Jadwigi Królowej, Kocierz Hotel&Spa, ZSS w Inwałdzie, Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 3, IV Wodna Gromada Zu-
chowa (przy SP 2), SP nr 4, SP nr 2, SP nr 3, Zumba z Asią „Nad 
Basenem”, Restauracja i noclegi „Nad Basenem”, Przedszkole 
nr 4, Niepubliczne Przedszkole „Mały Bystrzak”.

To na pewno nie wszyscy i nie wszystko…
Niemniej wystarczy, żeby pokazać jak łatwo pomagać i jak ła-
two znaleźć powód do uczucia szczęścia. Choćby dlatego, że to 
nie my jesteśmy tymi, którzy na pomoc oczekują. Swoją drogą, 
uznania dla nauczycieli. Dobra robota!

Jadwiga Janus
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- Daj mi wody – poprosiła mnie kilkuletnia dziewczynka trzy 
miesiące temu w Matemwe – tanzańskiej wiosce. Choć dałam, 
ta prośba nie chce zamilknąć. Wciąż brzmi w moich uszach. 
Przypuszczam, że z takich powodów się wraca na Czarny Ląd. 
Ale już nie z pustymi rękoma. 

Dr Maciej Kalarus jest nauczycielem akademickim na bielskiej 
Akademii Techniczno Humanistycznej. Od trzydziestu lat po-
dróżuje po świecie zaglądając w najdalsze zakamarki wszyst-
kich kontynentów. W tym roku wraca do Afryki po raz kolejny, 
po raz drugi z akcją „Klapki dla Gambii”. 
- Klapki wymyśliła bieda – nie ja – mówi pan Maciej. To „Pani 
Bieda” rządzi światem, do którego chcemy trafić z klapkami.
„Pani Bieda” wymyśliła, ale to pan Maciej zaobserwował, że 
na co dzień dzieci z afrykańskich wiosek chodzą boso i podjął 
próbę zaradzenia nieszczęściom z tego wynikającym. Bowiem 
nagminnie dochodzi do różnych obtarć, skaleczeń, zerwań pa-
znokci, złamań palców na kamieniach… Skaleczone stopy są 
źródłem licznych infekcji i chorób. Poza tym, rozgrzana ziemia 
piecze w stopy. Najlepsza profilaktyka – to klapki. Są lekkie, 
tanie, łatwe w transporcie, uniwersalne w afrykańskiej rzeczy-
wistości. Rzecz w tym, aby obdzielić nimi jak największą ilość 
małych Gambijczyków. Dlatego klapków musi być dużo. Bardzo 
dużo! 
Dlaczego Gambia? – Gambia jest małym krajem, zaliczanym 
przez ONZ do najbiedniejszych krajów świata. Myślimy, że je-
śli pomagać, to przede wszystkim najmniejszym i najbiedniej-
szym, tym, którzy najbardziej potrzebują pomocy – wyjaśnia 
pan Maciej.
W ubiegłym roku, wraz ze studentami ATH, zawiózł do Gam-
bii 680 par klapków. Rozdali je w ośmiu miejscowościach. Już 
wiadomo, w tym roku  obdarowanych zostanie jeszcze więcej 
dzieci!
Akcja zbierania obuwia trwa od połowy maja, zakończy się 
ostatniego dnia czerwca. Na dzień dzisiejszy (22 maja), na li-
ście ambasadorów akcji, zarejestrowano 272 podmioty z całej 
Polski, w tym 14 z gminy Andrychów. 
Aby klapki od polskich dzieci dotarły do dzieci afrykańskich 
muszą pokonać prawie 7 tys. km. Najpierw kontener z obuwiem 
zostanie załadowany na statek. W sierpniu, już na lądzie, zała-
dunek przejmie ekipa pod wodzą pana Kalarusa i samochodem 
będzie rozwozić po zakamarkach Gambii. Chcą osobiście dopil-
nować szczegółów. Osobiście poprowadzić akcje rozdawnictwa, 
aby zyskać pewność,  że przywiezione z Polski klapki trafiły we 
właściwe ręce albo raczej na właściwe nogi. 
Realizacja tego planu wiąże się z perfekcyjnie zaplanowaną lo-
gistyką i dość kosztownymi kwestiami (choćby opłata za trans- i dość kosztownymi kwestiami (choćby opłata za trans- kosztownymi kwestiami (choćby opłata za trans-
port morski kontenera). Ta część opiera się na wsparciu finan-
sowym Partnerów Akcji, którymi są duże firmy znanych marek. 
Jest ich kilka, wśród nich jedna z gminy Andrychów – Kocierz 
Hotel&Spa. 

Szanowni Czytelnicy „Nowin Andrychowskich”! 
Bądźmy Ambasadorami i przyłączmy się do akcji „Klapki 
dla Gambii”… Niech to będzie taki nasz wkład w ich „Dzień 
Dziecka”. Taki nasz andrychowski aneks do „Bajkolandii”, 
z której tam – w Afryce możemy uczynić „Klapkolandię”. 
Bez dmuchńców, zjeżdżalni, waty cukrowej, ale z tą samą – 
a może nawet większą – dziecięcą radością i wdzięcznością. 
Jak wziąć udział w „Klapkolandii”? Nic prostszego. Trzeba 
kupić klapki i przynieść je do naszej redakcji (podziemia Bi-
blioteki Miejskiej).
Zgodnie z prośbą organizatorów klapki powinny być:
1. nowe, nieużywane
2. lekkie – plastikowe (typu: japonki, crossy, klapki base-
nowe…),
3. w rozmaitych rozmiarach; tak by obdarować można było 
zarówno cztero jak i czternastoletnie dziecko,
4. warto zwrócić uwagę na takie połączenie buta prawego 
z lewym, żeby w transporcie się nie rozdzieliły.
Organizator zaproponował, by darczyńca na podeszwie (od 
spodu) napisał flamastrem swoje imię. Może się zdarzyć, że 
na jednej z setek fotografii zobaczy swój podarunek i będzie 
mógł poznać dziecko, do którego on trafił.
W naszej redakcji klapki będziemy zbierać  do 22 czerw-
ca. Początkiem kolejnego tygodnia zawieziemy je do Biel-
ska, do punktu zbiórki. I będziemy się po prostu cieszyć, 
że klapki z Andrychowa człapią sobie po Gambii chroniąc 
dziecięce nóżki przed rozmaitymi nieszczęściami.

Jadwiga Janus

Więcej szczegółowych informacji na stronie: klapkidlagambii.pl

Klapkolandia – aneks do Bajkolandii
Kto podróżował po Afryce ten wie. Wie, bo widział na własne oczy jak bieda odmawia znacznej większości dzieci tego 
kontynentu wszystkiego. Wody, pożywienia, butów, edukacji, opieki medycznej, nawet radości z kolorowej zabawki. 
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Smród niesie się 
nie tylko po sej-
mowym budyn-
ku. Niesie się po 
świecie. Wieść 
o trwającym już 
ponad miesiąc 
proteście matek 
i ich niepełno-
sprawnych dzie-
ci dotarła do ONZ, do Parlamentu Europej-
skiego oraz zagranicznych mediów. 
Śledzę wydarzenia z sejmu jakbym śledziła 
giełdę papierów wartościowych. Czynię to 
zgodnie z instruktażem autorstwa Jose Sa-
ramago. - Wartość pieniądza ulega zmianom, 
w przeciwieństwie do ludzi, którzy zawsze są 
warci tyle samo. Dużo albo nic – przeczyta-
łam w jego książce „Baltazar i Blimunda”. Gdy 
komuś w konfrontacji z osobami z niepełno-
sprawnością dokucza smród, ktoś odgradza 
się kotarą, ktoś inny zamyka się na spotkanie, 
na dialog – nie wie co traci...
 Też bym nie wiedziała, gdybym 1 
września 2011 roku zdezerterowała.  Koń-
cem sierpnia powstała pilna potrzeba za-
trudnienia na stanowisku opiekuna dzieci 
niepełnosprawnych dowożonych do szkoły 
w Kętach. Właśnie odchodziłam na emery-
turę. Z Wydziału Oświaty zadzwonił telefon. 
Propozycja nie była kusząca pod względem 
finansowym, bo zamykała się w granicach 
kilkuset złotych, ale…  – Czemu nie? – po-
myślałam.
Tego pierwszego kursu nie zapomnę ni-
gdy. Busem objeżdżaliśmy gminę, zbierając 
dzieci z przystanków; dziesięć osób. Przez 
prawie 30 lat pracowałam z dziećmi, „prze-
winęło” się ich przez moje klasy ponad trzy 
setki. Wobec dziesiątki nowych podopiecz-
nych, czułam się bezradna i przerażona. 
Nigdy wcześniej nie spotkałam się z taką 
skalą nieszczęścia, z taką różnorodnością 
problemów zdrowotnych zgromadzonych 
w jednym miejscu. Busik wiózł do szkoły 
dziesiątkę dzieci, ale też kilkadziesiąt rozma-
itych jednostek chorobowych. Obejmowały 
one umysł i ciało; intelekt, narządy ruchu, 
mowy, wzroku... 
Po pierwszym kursie, zamiast pod domem, 

wysiadłam przed urzędem. Chciałam zgło-
sić, że rezygnuję z pracy. Że nie dam rady, że 
to jest ponad moje siły, że nie potrafię. Przed 
samymi drzwiami się zawahałam. Przecież 
nie dałam sobie ani czasu, ani szansy. – 
Szansy na co? –  tego jeszcze nie wiedziałam. 
Szybko okazało się, że pierwotna wizja pra-
cy polegająca na zapięciu dziesięciu pasów 
bezpieczeństwa i spokojnym pokonaniu 
jednym kursem pięćdziesięciu kilometrów, 
rozmija się z wyobrażeniami. Bo ktoś mnie 
opluł, ktoś wyrwał garść włosów, gdy schyli-
łam się, żeby zapiąć pas, ktoś zwymiotował, 
ktoś się posikał, ktoś się uparł, że za żadne 
skarby nie wysiądzie z busa albo nie wej-
dzie do budynku szkolnego. Szybko okazało 
się także, że system pracy i metody, które 
mnie nie zawodziły w minionych trzydzie-
stu latach, w wypadku nowych podopiecz-
nych okazały się kompletnie nieprzydatne. 
Trudno było o porozumienie, wyjaśnienie 
czegokolwiek, ustalenie norm i zasad. Kil-
koro dzieci nie mówiło wcale albo wydawa-
ło tylko bełkotliwe dźwięki. Busik stał się 
moim nowym miejscem pracy i moją szkołą. 
Każdego dnia uczyłam się czytać. I z każdym 
dniem coraz lepiej odgadywałam, co mówiły 
do mnie czyjeś oczy,  wyraz twarzy, ruchy 
dłoni… Poznawałam nowy język, że okam to 
gazeta, muy to chmury, trtrtr – traktor, bua to 
po prostu burza,  a be be – chce mi się siku. Nie 
udało mi się rozszyfrować wszystkich dźwię-
ków, ale podstawy nowego języka dawały 
możliwość „nawiązania dialogu”. Pogadania 
sobie o tej burzy, o tych chmurach za busi-
kowym oknem. Do snucia opowieści także. 
Pierwszy raz doświadczyłam czyjegoś głodu 
słuchania. 
Jeśli się widzi na własne oczy, jak los obszedł 
się okrutnie z małym człowiekiem, zna się 
jego historię i wie, że jako wcześniak dwa 
pierwsze miesiące spędził pod respiratorem 
i kolejne dwanaście w szpitalu, że lekarze 
z siedmiu poradni specjalistycznych próbo-
wali mu pomagać, by mógł żyć samodziel-
nym życiem i mimo upływu lat, medyczne- i mimo upływu lat, medyczne-
go oka spuścić z niego nie można to… to, co 
może ofiarować komuś takiemu, taki ktoś 
jak ja? Tylko uważność, czułość i szacunek. 
Także zrozumienie, gdy czasem ma zły dzień 

i staje się bardzo dokuczliwy.
We wrześniu i w październiku jeszcze tego 
nie wiedziałam, że transakcja ma charakter 
wiązany, że jak dajesz – to wróci. Była poło-
wa listopada. Jechaliśmy do szkoły. Nagle 
Pati, która do tego dnia milczała, więc byłam 
pewna, że należy do grupy dzieci niemówią-
cych, odezwała się: - Pani Jadzia. Kocham 
cię. To były pierwsze słowa od niej dla mnie.
Adasiowe „kokam” – też brzmiało jak naj-
piękniejsze  wyznanie miłości. Jak mogłam 
pozostać niewzruszona na uśmiechy i uści-
ski, które mnie witały już od siódmej rano 
albo na komplementy Ani: - Jesteś królowa 
pani! 
Teraz mam okazję mojej gromadce za tę mi-
łość podziękować. 
Papież Franciszek mówił: -Nie zatrzymujcie 
się na powierzchni rzeczy… Za symbolicz-
nymi kotarami marszałka sejmu, za sym-
bolicznym smrodem posłanki Pawłowicz 
można znaleźć miłość. Czystą, szczerą, naj-
prawdziwszą. 
Miłość – to zaledwie jeden bonus. Bo jest 
jeszcze i drugi. 
Gdy przez pięć dni w tygodniu, przez sto 
kilometrów i parę godzin dziennie prze-
bywasz w gronie dzieci z najrozmaitszymi 
niepełnosprawnościami, gdy poznajesz ich 
matki i choć tylko przez chwilkę uczestni-
czysz w ich życiu, to nagle znajdujesz dzie-
siątki powodów, żeby poczuć się szczęściarą. 
W konfrontacji z ich troskami, twoje tracą 
na wadze. Nawet robi ci się wstyd, że pozwo-
liłaś sobie zaprzątać nimi głowę. Dostrze-
gasz też ofiarowaną ci przez los wolność.  Bo 
przecież w każdej chwili możesz spakować 
plecak i ruszyć w świat, iść sobie na ploty 
do koleżanki, do woli bujać się w hamaku 
z książką w ręku. I widzisz jeszcze, jak wiel-
ka jest różnica pomiędzy uczestniczeniem 
w chorobie swojego dziecka a przygląda-
niem się z boku, jak żyje ono swoim życiem 
i samodzielnie nadaje mu treść. Tak więc – 
jestem szczęściarą. I myślę, że takich osób 
jest więcej; tylko o tym nie wiedzą.

Jadwiga Janus 

Andrychów, 26 maja 2018, Dzień Matki

Gdybyś nie wiedział, że jesteś szczęściarzem
Na portalu społecznościowym posłanka Krystyna Pawłowicz podzieliła się spostrzeżeniem, że aktualnie w niektórych 
pomieszczeniach sejmu panuje (cyt.) trudny do zniesienia smród. Zaświadczać to może o sprawności zmysłu powonie-
nia posłanki. Co do reszty jej zmysłów wyniki testów nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości. 
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Naszą historię o właścicielach Inwałdu zakończyliśmy na roku 
1698, kiedy to wdowa po Michale Bogusławie Przyłęckim, Salomea 
z Nielepców, wyszła za mąż za Stanisława Szwarcenberga-Czerne-
go h. Nowina. Słów kilka należy powiedzieć o samej rodzinie Czer-
nych, której zasługi dla rozwoju klucza andrychowskiego, w tym 
Inwałdu, są ogromne. W „Herbarzu Polskim” Kaspra Niesieckiego 
znaleźć możemy taki oto opis pochodzenia tej familii: „Przodkowie 
domu tego przybyli z Niemiec, gdyż zwali się pierwotnie Szwar-
cami, a po polsku Czarnymi. Osiedleni w Krakowie z czasem na 
Czernych nazwisko zmienili. W XVIII-m wieku przybrali przydo-
mek Szwarcenberg. Pisali się z Witowic”. Stanisław pełnił kolejno 
funkcję starosty parnawskiego (1698), burgrabiego krakowskie-
go (1701; w latach 1706-1709 był też wielkorządcą krakowskim) 
i kasztelana oświęcimskiego (1715). Poślubiając wdowę po Przy-
łęckim stał się właścicie-
lem większości klucza 
andrychowskiego (Andry-
chów, Wieprz, Roczyny, 
Sułkowice, Targanice, In-
wałd, Zagórnik), w latach 
1704-1706 odkupił też 
pozostałe części należą-
ce do sióstr Przyłęckie-
go, Marianny Krasuskiej 
i Heleny Szembekowej. 
Części Andrychowa, Wie-
prza i Inwałdu znajdujące 
się w posiadaniu Heleny 
sprzedane zostały za 50 
tys. złotych polskich już 
po jej śmierci przez męża, 
Franciszka Aleksandra 

Szembeka, kasztelana wiślickiego. Stanisław posiadał ponad-
to dobra w województwach mazowieckim i krakowskim, w tym 
grunt Smolikowski w Półwsi Zwierzynieckiej, teren niezwykle 
cenny z punktu ekonomicznego, gdyż znajdował się tam most na 
Rudawie, z którego pobierano myto od zmierzających w kierunku 
Śląska.
Po bezpotomnej śmierci Stanisława w 1720 r. (jedyne dziecko, 
Róża Barbara Agnieszka, zmarła w dzieciństwie) klucz andrychow-
ski przypadł jego braciom – Józefowi i Piotrowi oraz kuzynowi, 
Franciszkowi Ksaweremu. To właśnie ów Franciszek po śmierci 
Salomei Czernej 5 kwietnia 1733 r. na mocy porozumienia z krew-
nymi przejął klucz andrychowski (posiadał też majątki w woje-
wództwach krakowskim, sandomierskim i księstwie oświęcim-
sko-zatorskim). Franciszek ściśle współpracował ze Stanisławem. 
W 1715 r. przejął po nim funkcję starosty parnawskiego, następnie 
w 1735 r. został kasztelanem oświęcimskim, a w 1746 r. kaszte-
lanem wojnickim, z którego to urzędu zrezygnował w 1760 r. ze 
względu na stan zdrowia. Ponadto w 1716 r. poślubił podopieczną 
Stanisława, a bratanicę jego 
małżonki, Salomeę z Nie-
lepców. Główną rezydencję 
Franciszka stanowił drew-
niany dwór w Andrychowie, 
wzniesiony jeszcze za czasów 
Mariana Przyłęckiego.
Ogólnie znana jest dzia-
łalność Szwarcenbergów-
-Czernych jako właścicieli 
klucza andrychowskiego 
– to Stanisław jako pierw-
szy podjął w 1704 r. próbę 
przekształcenia Andrychowa 
w miasto, razem z małżonką 
kontynuowali też budowę 
murowanego kościoła św. 
Macieja. Stanisław (najpew-
niej we współpracy z Fran-
ciszkiem) przeprowadził 
ponadto w majątku akcję ko-
lonizacyjną i zaczął stosować 
zakupieństwo1, by uspraw-
nić lokalną gospodarkę 
i wzmocnić tutejszy ośrodek 
płócienniczy. Szwarcenber-y. Szwarcenber-
gowie-Czerni jako właściciele 

1  Zakupieństwo – forma użytkowania ziemi, pozwalająca 
chłopom sprzedawać gospodarstwo lub przekazywać je w spadku.

Historia Inwałdu cz. V

„Villa Inwald, haereditaria Illustris et Magnifici Francisci Czerny Castellani Woynicen, in Archidiaconatu et Officialatu Cracoviensi, Ducatu 
et Decanatu Zatorien (…)”

W XVIII w. Inwałd znalazł się w rękach Szwarcenbergów-Czernych, a następnie Ankwiczów. Za sprawą nowych właścicieli 
w majątku rozwinął się przemysł tkacki, powstał też murowany kościół, który możemy podziwiać po dziś dzień. Pod ko-
niec stulecia wieś znalazła się poza granicami Rzeczpospolitej i przez kolejne 146 lat stanowiła część zaboru austriackiego. 

Fragment transakcji między Stanisławem 
Szwarcenbergiem-Czernym a Francisz-
kiem Aleksandrem Szembekiem doty-
czącej sprzedaży części majątku andry-
chowskiego, 1707 r., Archiwum Narodowe 
w Krakowie, Księgi grodzkie krakowskie, 
sygn. Castr. Crac. Rel. 133, s. 230.

Wizerunek Salomei Anny z Nielepców Czernej na obrazie Matki Bożej 
Różańcowej w kościele św. Macieja w Andrychowie, 1725 r., fot. D. Rusin.

Portret Franciszka Szwarcenberga-
-Czernego, ufundowany w 1783 r. 
przez jego wnuka, Józefa Ankwi-
cza. Powyżej wizerunek Orderu 
Orła Białego, którym uhonorowa-
no Franciszka 3. 08. 1750 r. Zbiory 
Parafii Narodzenia NMP w Inwał-
dzie, fot. D. Rusin.



43NOWINYNr 6 (330) - czerwiec 2018

www.nowiny.andrychow.eu

Inwałdu pełnili również funkcję kolatorów2 miejscowego kościoła. 
Lektura kroniki parafialnej wykazuje, że wywiązywali się oni ze 
swoich obowiązków nader skrupulatnie, na poszczególnych stro-
nach księgi znajdziemy liczne zapisy poczynione przez członków 
rodziny, jak donacja Salomei Czernej z 1722 r., w której przekazała 
ona na oświetlenie inwałdzkiej świątyni 1500 florenów zapisanych 
na tutejszych dobrach, dar od Krystyny Szwarcenberg-Czernej 
(drugiej żony Franciszka) w postaci lamowanego srebrnego or-
natu, przekazanego w 1756 r., czy ufundowanie przez Franciszka 
w 1762 r. wokół wiekowego cmentarza 14 murowanych kaplic, 
które utworzyły drogę 
krzyżową. Do najważniej-
szej inwałdzkiej fundacji 
Franciszka Szwarcenber-
ga-Czernego wrócimy jed-
nak za chwilę.
 Śmierć Fran-
ciszka Szwarcenberga-
-Czernego nastąpiła 21 
maja 1764 r., co odnoto-
wano w inwałdzkiej księ-
dze zmarłych. Pochowany 
został w kościele Bernar-
dynów w Alwerni, jego 
serce natomiast spoczęło 
w kościele Franciszkanów 
w Kętach, obok miejsca 
pochówku drugiej żony. 
Kluczem andrychowskim, 
w tym Inwałdem, zarzą-, zarzą-
dzał już wtedy od kilku 
lat mąż najstarszej cór-
ki Franciszka, Salomei 
– Stanisław Ankwicz h. 
Abdank, pełniący wów-
czas urząd stolnika kra-
kowskiego (w 1768 r. 
został kasztelan bieckim, 
a w 1778 r. kasztelanem 
sądeckim)3. Pod koniec 
lat 70. XVIII w. Stanisław 
Ankwicz postanowił po-
dzielić majątek pomiędzy 
synów,  Tadeusza i Józefa. 
Pierwszy z nich otrzymał 
klucz andrychowski, dru-
gi zaś inwałdzki, na który 
składały się Inwałd, Zagórnik, Roczyny i część Wieprza. Wg Ma-
riusza Kulczykowskiego podział majątku miał miejsce w 1777 r., 
jednak już rok wcześniej Józef jako kolator parafii inwałdzkiej za-
twierdził nominację ks. Józefa Wójcikowskiego na proboszcza po 
zmarłym ks. Jakubie Urdzeniu.
Na temat Józefa Ankwicza – targowiczanina – rozpisywano się już 
nieraz, my tymczasem skupmy się na jego osobie jako właścicielu

2  Kolator – fundator kościoła (lub sukcesor), uprawniony 
do przedstawiania kandydatów na urzędy kościelne.
3  Franciszek z pierwszego małżeństwa posiadał 4 dzieci: 
Józefa (zm. 1747), Salomeę, Teresę (po mężu �ochocką) i �arian��ochocką) i �arian�) i �arian�
nę (po mężu Szembek).

 Inwałdu. W zapiskach pochodzących z ówczesnych ksiąg parafial-
nych pojawia się on niezwykle często: przekazywał kwoty i dary na 
rzecz kościoła, występował jako ojciec chrzestny nie tylko dzieci 
okolicznej szlachty, ale także mieszkańców Inwałdu. Choć zarzą-
dzał majątkiem bez mała 20 lat, pamięć o nim przetrwała przede 
wszystkim za sprawą lokalnych podań. Jedna z tych opowieści 
dotyczy zamku, który postanowił wznieść w Inwałdzie na Dziale, 
w pobliżu granicy z Wieprzem, choć posiadał już jedną rezydencję 
w Dębinie. Było to ok. 1778 r. Dziś po zamku nie został ślad, ale 
jeszcze w 1875 r. tak opisywał go ks. Michał Król: „Tam pozakła-
dał obszerne ogrody, 
stawy, fontanny; z tego 
wszystkiego z dziecin-
nych lat moich pamię-
tam gazony z róż, ulice 
z grabiny, fundamenta 
duże, jeszcze widzial-
ne, dowodzą na jaką 
rozległość te gmachy 
zakładano. Dzieło 
z dumy wynikające nie 
utrzymało się. Okrop-
ne wichry, które na 
tem otwartym wzgórzu 
panujące dachy wciąż 
zrywały, i lud któremu 
Ankwicz darmo budul-
cowe drzewo dawał, 
aby tam wieś z domami 
przeniósł, temi wichra-
mi odstraszony, został 
się na dawnej swej ni-
zinie”. 
Autorzy pracy po-
święconej Wapiennikowi w Inwałdzie wiążą też Józefa Ankwicza 
z legendą o Kobylej Głowie, wg której kazał on zabić kulejącego 
wierzchowca swojej małżonki, ta zaś zakopała głowę ulubionego 
zwierzęcia przy bramie pałacu. Wkrótce na rodzinę Ankwiczów za-
częły spadać nieszczęścia, a wśród okolicznych mieszkańców roz-ów roz- roz-
niosła się wieść o zjawie przybierającej postać konia, która miała 
się pojawić w inwałdzkich lasach.
 Hrabia (tytuł nadała Ankwiczom w 1778 r. cesarzowa 
Maria Teresa) Józef Ankwicz został stracony w Warszawie pod-
czas powstania kościuszkowskiego 9 maja 1794 r. Jego majątek 
przeszedł na małoletniego wówczas syna Andrzeja Alojzego i po-
czątkowo zarządzała nim matka chłopca, Anna z Biberstein Staro-
wiejskich Ankwiczowa. Tymczasem pod koniec XVIII w. pojawiła 
się w Inwałdzie rodzina, która już w kolejnym stuleciu przejmie 
majątek Ankwiczów – Bobrowscy h. Jastrzębiec.
 Na początku XVIII w. inwałdzka parafia rozrosła się na 
tyle, że drewniany kościół musiał zostać rozbudowany. Stan świą-
tyni był już jednak wówczas bardzo zły, na co zwracały uwagę re-
lacje z kolejnych wizytacji kościelnych, toteż Franciszek Szwarcen-
berg-Czerny podjął decyzję o wzniesieniu nowego, murowanego 
kościoła w stylu późnobarokowym. Andrzej Siwek, autor pracy 
poświęconej fundacjom kościelnym Szwarcenberga-Czernego 
(oprócz kościoła w Inwałdzie wybudował lub rozbudował świą-
tynie w Andrychowie, Bestwinie, Czańcu, Jawiszowicach, Ko-
morowicach i Porębie Żegoty) wskazywał, że wynikały one, obok 

Herb Nowina w: Fludziński R., Hercu-
leum non plus ultra gloriae Seraphi-
cae ad anagrammaticum montem 
erectum [...] Simon Lipnicius, patronus 
regni Poloniae, recurrente annua suae 
festivitatis die in conventu Strado-
miensi [...] patrum Bernardinorum cul-
tu panegyrico illustrissimae hospitum 
coronae per M. Romualdum Fludzin-
ski [...] demonstratus anno [...] 1751 die 
[...] 18 Julij, Kraków 1751, ze zbiorów 
Biblioteki Narodowej w Warszawie, 
sygn. SD XVIII.3.673.

Johannes Durst, portet Józefa Ankwi- Józefa Ankwi-Ankwi-
cza, 1774-1794, ze zbiorów Biblioteki 
Narodowej w Warszawie, sygn. G2934.
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obowiązków związanych z pełnieniem funkcji kolatora oraz oso-
bistej religijności, z chęci podniesienia swojego prestiżu. Kościół 
w Inwałdzie, położony przy drodze na Morawy i dalej, w kierun-
ku Austrii, nadawał się do realizacji tego zamierzenia doskonale. 
Budowa rozpoczęła się w 1747 r. za ks. Michała Świerczowskiego, 
a już w kolejnym wizytator diecezjalny Józef Kazimierz z Brzezia 
Lanckoroński donosił o wznoszeniu nowej świątyni z kamienia. 
Powstał kościół orientowany (ołtarz główny skierowany jest na 
wschód), jednonawowy, trójprzęsłowy. Cechą szczególną budowli 
jest zastosowanie zamiast bocznych naw absyd, które zwiększają 
powierzchnię środka. Monumentalna fasada frontowa z ryzalitem 
o skośnych ściankach bocznych ozdobiona jest herbem Nowina na-
leżącym do fundatora, który umieszczono w trójkątnym szczycie, 
elewacja boczna została natomiast zaokrąglona. Wewnątrz kościo-
ła dominuje do dziś wystrój XVIII-wieczny, z ołtarzem głównym 
„mozaykowanym” i 4 ołtarzami bocznymi, w których obecnie 
znajdują się obrazy św. Mikołaja, św. Franciszka z Asyżu (z herbem 
Nowina), św. Rodziny i św. Jana Nepomucena. Nie znamy nazwi-
ska architekta inwąłdzkiej fary, choć zapewne pochodził on z kręgu 
twórców inspirujących się pracą Johanna Lucasa von Hildebrand-
ta, wg projektów którego powstały m. in. kościoły w Pottendorf 
i Linzu w Austrii oraz w morawskich Židlachovicach. Niełatwo też 
wskazać jeden kościół, który miałby stanowić wzór dla świątyni 
w Inwałdzie - budowle o podobnej fasadzie zobaczymy w niejednej 
miejscowości w Czechach, czy na Morawach, a w mniejszej ilości 
na Śląsku. W Małopol-
sce podobnego kościo-
ła prawdopodobnie nie 
znajdziemy. W 1750 r. 
budowę świątyni ukoń-
czono, a 8 sierpnia 1756 
r. konsekrował ją biskup 
sufragan krakowski Fran-
ciszek Potkański. A co 
z drewnianą świątynią? 
Jak podaje ks. Michał 
Król „(…) gdy murowa-
ny kościół stanął, stary 
kościółek na środku sta-
rego cmentarza stojący, 
obrócono na trupiarnie” 
(co ciekawe, wg kroni-
ki parafialnej w 1791 r. 
funkcjonował już we wsi 
drugi cmentarz). W 1850 r. wiekowy kościółek został ostatecznie 
rozebrany.
 Oprócz konieczności wybudowania nowej świątyni, 
w parafii inwałdzkiej, którą kierowali w ciągu XVIII stulecia ko-
lejno: ks. Maciej Łobodziński, ks. Jan Sinowski, ks. Michał Świer-
czowski, ks. Jan Bylina, ks. Jakub Urdzeń, ks. Józef Wójcikowski 
i ks. Andrzej Zeisl, pojawiła się potrzeba sprowadzenia drugiego 
kapłana. W 1786 r. pierwszym inwałdzkim wikariuszem został ks. 
Marcin Florkiewicz. Niewątpliwie ważnym wydarzeniem było rów-
nież wprowadzenie do kościoła w 1781 r. Bractwa Szkaplerznego. 
Odpust odbywał się w Inwałdzie 16 lipca (Matki Bożej Szkaplerz-
nej) i 8 września (Narodzenia NMP).
Niesłabnącą popularnością cieszył się też nadal kult Matki Bożej 
Inwałdzkiej. Jeszcze na początku stulecia, ok. 1730 r. we wsi po-
jawili się zbójnicy, zwabieni opowieściami o bogactwach miejsco-

wego proboszcza, którym był wówczas ks. Jan Sinowski. Herszt 
bandy, Józef Baczyński, tak oto wspominał to wydarzenie: „Tam 
przyszedszy w nocy, wycięliśmy drzwi, ksiedzaśmy wzięli między 
się, bo się szarpał na nas, nie biliśmy go, tylkośmy go trzymali. Ka-
zaliśmy mu sobie pieniędzy dawać”. Gdy proboszcz zaprowadził 
zbójców przed obraz Matki Bożej i wskazał na wota mówiąc, że 
to są jego skarby, Baczyński z kamratami po zmówieniu modlitwy 
złożyli zrabowane wcześniej pieniądze do skrzynki przed ołtarzem. 
Napad na inwałdzki kościół zakończył się zabraniem księżowskiej 
fuzji i gąsiorka wina.
 Informacji na temat Inwałdu jako ośrodka kultu 
dostarcza nam też wspominana już kronika parafi alna, której pi-też wspominana już kronika parafialna, której pi-
sanie zapoczątkował w 1753 r. ks. Jakub Urdzeń. Z lektury księgi 
wysnuć możemy wniosek, że inwałdzki kościół przyciągał pielgrzy-
mów nie tylko z okolicznych miejscowości, ale także z takich tere-
nów jak Małopolska, Morawy, czy Śląsk (później również z innych 
regionów). Przyjrzymy się zatem niektórym zapisom z inwałdzkiej 
kroniki, w której odnotowywano skrupulatnie każde wotum zło-
żone przed cudownym obrazem: „Anno 1755. die 8va Februarii 
(8. 02.) Wielm[ożny] JegoM[ość] Pan Józef z Sławnic Sławiński 
Porucznik znaku Panczyrnego, z Poręby, dał wotum srebrne serce 
na Obraz Maryi Panny na uproszenie zdrowia, drugie serce srebr-
ne JeyM[ość] Justyna Sławinska małżonka jego (…)”. „Eodem die 
7. 7bris (7. 09. 1762) Obtulit votum argentum (darował votum 
srebrne) wybijane (…) Jerzy Kraus z Bielska radny ze Sląska (…)”. 
„Anno 1765. die P[r]ima Aprilis (1. 04.) Leopold Matys z Ostrawy 
Morawskiej ofiarował ex voto srebrną nóżkę, chorujący na nogę, 
udając się do Obrazu Inwałdzkiego Najświętszej Maryi Panny”. Po-
dobnych wpisów znajdziemy w kronice parafialnej znacznie więcej, 
pojawiają się one regularnie także w XIX i XX w., co dowodzi trwa-
łości kultu.
 Proboszczowi pod-
legała również miejscowa 
szkoła parafialna. W 1699 r. 
w wizytacji bpa Jana Mała-
chowskiego odnotowano, że 
„kierownik szkoły ma dom 
z ogrodem, klerykaturę po-
biera od wszystkich miesz-
kańców z obydwóch wsi (In-
wałdu i Zagórnika)”. Podobna 
wzmianka o domu z małym 
ogrodem pojawia się prawie 
pół wieku później, w wizyta-
cji z 1748 r. W ciągu XVIII w. 
obowiązek nauczania przejął kościelny organista. We wspomnia-
nej wizytacji z 1748 r. znaleźć możemy taki oto opis usytuowa-
nia miejscowości: „Wieś Inwałd (…) między sąsiednimi miastami 
położona: w kierunku na wschód Wadowice 1 mila, w kierun-
ku południowym Żywiec 3 mile, w kierunku zachodnim Kęty 2 
mile, w kierunku północnym Zator 2 mile, odległość do Krakowa 
7 mil, do Kielc 22 mile”. Przez Inwałd przebiegała droga ku Bra-
mie Morawskiej, w 1776 r. rozpoczęto ponadto budowę Pierwszej 
Galicyjskiej Szosy Handlowo-Pocztowej (tzw. trakt wiedeński, 
gościniec cesarski), łączącej Wiedeń i Lwów. Na terenie wsi znaj-
dował się folwark, przy gościńcu położona była również karczma.  
Dochód roczny z klucza inwałdzkiego wynosił w 1777 r. 11 030 
złotych polskich, z czego blisko 50 % pochodziło z propinacji.  

Herb Nowina na fasadzie kościoła 
Narodzenia NMP w Inwałdzie, fot. D. 
Rusin.

Fasada kościoła w Inwałdzie, de-
tal z portretu Franciszka Szwar-
cenberga-Czernego, 1783 r., fot. 
D. Rusin
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Wg danych z metryki józefińskiej z 1789 r.4 Inwałd liczył wówczas 
2320,3 mórg ziemi, z czego 70 % stanowiły grunty orne, 19 % lasy, 
a po ok. 5% łąki i sady oraz pastwiska i ugory. 1/3 gruntów należała 
do dziedzica, w ziemię uposażona była również miejscowa parafia, 
jednak pod koniec stulecia liczba gruntów należących do chłopów 
zaczęła wyraźnie wzrastać.
Przez całe XVIII stulecie populacja Inwałdu stale rosła, w 1777 r. 
mieszkało tu 61 kmieci, 56 zarębników, 76 zagrodników i 19 cha-
łupników. W 1780 r. całkowita liczba mieszkańców wynosiła 1139, 
w 1799 r. natomiast 1285 (171 domów). W księgach metrykalnych 
z Wieprza z końca XVII w. i z Inwałdu z poł. XVIII w. odnotowano 
ówczesne nazwiska inwałdzian, m. in.: Lachędro, Mularczyk, Piwo-
warczyk (de Inwałt), Lipowski, Gwozdziewicz, Cholewka (Holew-
ka), Smazyk, Ciankot, Balon, Wojewodzic, Bockajczyk (Boczkay), 
Czabaczyk, Legnik, Wacławik, Król, Pieczara, Zmarzlik, Nalbor-
czyk, Broniec, Siwiec, Kowalik, Goralczyk, Ganczarczyk, Pałosz, 
Bednarek, Młodzik, Pabiś, Piesko, Szurmik, Romanek, Mydlarz, 
Skowron, Chmiel, Rusinek, Najbor, Twardosz, Smalec, Gątko, Ły-
soń, Stalmach, Pasternak, Polak, Starzycki, Kolber, Culak, Woyta-
la, Krawczyk, Turek, Pietraszek, Stuglik, Cwiertnia, Macieyczyk. 
Począwszy od lat 80. XVIII w. urząd wójta w Inwałdzie sprawowali 
kolejno Mikołaj Skowron, Izydor Król i Tomasz Skowron.
Czym zajmowali się mieszkańcy XVIII-wiecznego Inwałdu? 
Oprócz pracy na roli trudnili się oni także innymi profesjami – sto-
larstwem, kowalstwem, karczmarstwem (pod koniec stulecia zna-
ną w Inwałdzie rodziną karczmarzy byli Magierowie). W księgach 
metrykalnych z tego okresu (na świadków chrztu czy ślubu pro-
szono zwykle osoby cieszące się szacunkiem lokalnej społeczności) 
znajdziemy również celnika i… kucharza. W Inwałdzie działali też 
kupcy, już w 1757 r. ks. Urdzeń pisał: „Przywiozli kupcy Inwałd-
czy Tomasz Smalec ztowarzyszami lustrum skła krzystałowego, do 
którego może się zastawić swiec szesnaście, za złotych czterysta 
szesnaście tuteyszą gorską monetą (…)”. Największą grupę sta-
nowili jednak tkacze, a sam Inwałd należał do andrychowskiego 
ośrodka płócienniczego. We wsi znajdował się magiel (takie urzą-
dzenia były jeszcze w Andrychowie i Wieprzu), który pozwalał 
nadać płótnu odpowiednią gładkość oraz połysk, czyli tzw. lustro. 
Choć magiel inwałdzki należał do dworu, właściciele odstępowali 
go w dzierżawę wraz z budynkiem i ziemią, na której się znajdował. 
Dzierżawcy przysługiwał „zasiew swoim ziarnem owsa na pań-
skim gruncie w Inwałdzie korcy sześć, siemienia pół korca, jarzyny, 
rzepy zagonów cztery, marchwie zagonów dwa (…) siana na konia 
magielnego fur dwie, także pasza w lecie na parę koni i krowy dwie 
na pańskiej oborze chować zimą, w lecie zaś na paszy”. W 1766 
4  �etryka józefińska – kataster nieruchomości znajdu�
jących się w Galicji, utworzony na podstawie patentu Józefa II 
z 1785 r.

r. Franciszek Szwarcenberg-Czerny sprzedał inwałdzki magiel za 
700 złotych górskich tzw. „prawem zakupnym” Józefowi i Agacie 
Michałowskim „ze wszystkimi 
budynkami, jakie są i być mogą, 
tudzież sprzętami i wszelkimi 
potrzebami do tej magli przy-
należnymi”.
Tkacze z Inwałdu należeli do 
cechu w Andrychowie. Dane 
z 1789 r. wykazały we wsi 44 rze-
mieślników tej profesji, wśród 
nich znajdowali się m. in.: Jakub 
Wilczek, Michał Pałosz, Mate-
usz Zaręba, Piotr Maciejczyk, 
Jan Legień, Wojciech Gwoździe-
wicz, Wojciech Mizera. Na prze-
łomie XVIII i XIX w. w Inwałdzie 
pracowało 119 tkaczy.
                W 1772 r. Inwałd 
wraz z okolicznymi miejscowo-
ściami znalazł się w granicach 
zaboru austriackiego, zwanego 
też Królestwem Galicji i Lodomerii. Wprowadzono wówczas język 
niemiecki jako urzędowy, zmienił się również podział administra-
cyjny, zgodnie z którym Inwałd stał się w 1782 r. częścią cyrkułu 
myślenickiego. Rok później cesarz Józef II z części diecezji krakow-
skiej, która znajdowała się na prawym brzegu Wisły i została zajęta 
przez wojska austriackie samowolnie utworzył diecezję tarnowską. 
Zmiany zatwierdził w 1786 r. papież Pius VI, a na powrót do wcze-
śniejszego stanu rzeczy trzeba było poczekać do 1880 r. W XIX 
stulecie wszedł zatem Inwałd już jako część państwa Habsburgów.

Daria Rusin
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Pieczęć Inwałdu w „Pieczęciach 
gminnych z godłami z końca 18 
stulecia powiatów sądowych: An-
drychów, Biała, Kalwaria, Kęty, Jor-
danów, Maków, Milówka, Myśle-
nice, Oświęcim, Skawina, Sucha, 
Wadowice, Żywiec”, ze zbiorów 
Biblioteki Jagiellońskiej, sygn. BJ 
Rkp. Przyb. 91/64.
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Prof. dr hab. Mariusz Kulczykowski
1932-2018
Mariusz Kulczykowski urodził się 6 sierpnia 1932 r. w Radoszy-
cach (świętokrzyskie). Po ukończeniu nauki w szkole podstawowej 
i maturze w Końskich rozpoczął studia wyższe na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie, gdzie w r. 1955 uzyskał stopień magi-
stra historii. Bezpośrednio po studiach rozpoczął pracę w Katedrze 
Historii Polski. W roku 1963 doktoryzował się na podstawie roz-
prawy: „Kraków jako ośrodek towarowy Małopolski Zachodniej 
w drugiej połowie XVIII wieku”. Następnie uzyskał habilitację 
i stopień Profesora.
Prof. dr hab. M. Kulczykowski napisał w swym życiorysie na-
ukowym tak: „Właśnie studia nad formowaniem się rynku we-
wnętrznego w Małopolsce Zachodniej legły u podstaw moich za-
interesowań przemysłem wiejskim, w tym przemysłem tkackim 
w Andrychowie i okolicznych miejscowościach”. 
Te zainteresowania zaowocowały opublikowaniem trzech mono-
grafii z tego zakresu, a mianowicie książek:
„Dwa wieki miasta Andrychowa (1767 – 1967)” Andrychów, 1967.
„Andrychowski ośrodek płócienniczy w XVIII i XIX wieku”. Osso-
lineum Kraków 1972 r. „Chłopskie tkactwo bawełniane w ośrodku 
andrychowskim w XIX wieku”, Ossolineum Kraków 1976 r.
Prof. M. Kulczykowski spopularyzował ponadto dzieje chłopskiego 
tkactwa w Andrychowie i jego okolicach w licznych wystąpieniach 
konferencyjnych i publikacjach – tak krajowych, jak i zagranicznych. 
Bywał on też na „Urodzinach Miasta”, jakie Towarzystwo Miłośni-
ków Andrychowa organizowało 24 października, w kolejne rocznice 
roku 1767 r., w którym Andrychów uzyskał prawa miejskie. Profesor 
M. Kulczykowski otrzymał nagrodę Ministra Oświaty i Szkolnictwa 
Wyższego w roku 1965, Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego 
i Techniki w latach 1972 i 1977, oraz Senatu UJ w r. 1970. Oznaczo-
ny był Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej, Złotą odznaką za pracę społeczną dla Miasta Krakowa, 
Złotą Odznaką ZNP, Medalem „Polonia z Macierzą”.

Prof. dr hab. Mariusz Kulczykowski za swoją pracę o historii An-
drychowa i andrychowskiego tkactwa uchwałą Rady Miejskiej 
z dnia 28 IV 2011 r. został  uhonorowany Medalem „Zasłużony dla 
Gminy Andrychów”. Wręczenie medalu nastąpiło 6 grudnia 2011 
r. na Uniwersytecie Jagiellońskim – w Collegium Witkowskiego. 
Pogrzeb Profesora odbył się 17 maja w Kołobrzegu, gdzie Wielki 
Przyjaciel Andrychowa spędził ostatnie lata życia.

Andrzej Fryś

Odszedł Zasłużony dla Andrychowa
Ósmego maja zmarł Prof. Mariusz Kulczykowski, który w swym dorobku naukowym miał kilka prac poświęconych 
historii Andrychowa. W 2011 roku został uhonorowany tytułem i Medalem „Zasłużony dla Gminy Andrychów”. 17 maja 
w Kołobrzegu odbył się Jego pogrzeb.

Z wielkim smutkiem żegnamy 

ŚP. prof. Mariusza Kulczykowskiego
Naszego Przyjaciela, zasłużonego dla Gminy Andrychów. Wyrazy głebokiego współczucia rodzinie 
składają

Zarząd i Członkowie Towarzystwa Miłośników Andrychowa
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19 maja odbyło się „Popołudnie w Izbie Regionalnej Ziemi Andry-
chowskiej” (pałac Bobrowskich) – warsztaty i pokazy organizowa-
ne przez Towarzystwo Miłośników Andrychowa w ramach obcho-
dów Nocy Muzeów ziemi wadowickiej.
Uczestnicy spotkania mogli wziąć udział w warsztatach przędze-
nia na kołowrotku, tkania na krosnach, szycia na maszynie kra-
wieckiej, przyszywania guzików, haftek i zatrzasek oraz szydełko-
wania na drutach. Zwiedzający podziwiali również pokaz działania 
urządzeń, eksponatów izby regionalnej.          red.

Noc muzeów 
Już po raz ósmy Towarzystwo Miłośników Andrychowa zaprosiło 
na Noc Muzeów w Izbie Regionalnej Ziemi Andrychowskiej.

Postanowiłem sprawdzić jak organizuje noc muzeów Muzeum Miej-
skie w pobliskich Wadowicach. Muszę powiedzieć, że i owszem, tam 
się działo! Przewodnią myślą uroczystości było uczczenie stulecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym wystąpiła 
grupa tak modnych dzisiaj rekonstruktorów w mundurach austriac-
kich, a także Wojska Polskiego z okresu międzywojennego. Mnie się 
najbardziej podobały szaro-niebieskie mundury, używane w wojsku 
austriackim do r. 1919. Wyglądało to tak, jakby zmartwychwstał 
dzielny wojak Szwejk – i to w kilku osobach. Ozdobą były dwa zabyt-
kowe samochody: prawie stuletni Dodge, wyprodukowany w roku 
1919 i nieco młodszy Ford z roku 1924.

Andrzej Fryś

Jak to się robi w Wadowicach?

W Urzędzie Miej-
skim uczniowie-
-laureaci i ich 
opiekunowie przed-
miotowi spotkali 
się z władzami gmi-
ny na uroczystym 
wręczeniu nagród. 
Sześcioro olimpij-
czyków – uczest-
ników konkursów 
i olimpiad przedmiotowych, którzy w minionym roku szkolnym 
znaleźli się w czołówce małopolskich zmagań zostali też docenieni 
przez władze gminy. Wszyscy oprócz dyplomów i gratulacji ode-
brali z rąk Burmistrza Tomasza Żaka oraz Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Romana Babskiego pięć Notebooków Yoga i jeden tablet 
Lenovo. Razem z uczniami podziękowania za osiągnięte sukcesy 
odebrali ich nauczyciele. Uroczystość przygotował Gminny Zarząd 
Oświaty, który na uroczystości reprezentował dyrektor Andrzej 
Szafrański.
A oto lista nagrodzonych:
- Wojciech Bylica ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Andrychowie
   Laureat Małopolskiego Konkursu Geograficznego 
   dla klas gimnazjalnych
- Karolina Fryt ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Andrychowie
   Laureatka Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego 
   dla klas gimnazjalnych
- Julia Wysogląd ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Andrychowie
   Laureatka Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego 
   dla klas gimnazjalnych
- Olga Różańska ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Andrychowie
   Laureatka Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego 
   dla klas gimnazjalnych
- Aleksandra Koczur z Zespołu Szkół Samorządowych 
   w Sułkowicach Łęgu
  Laureatka Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego 
  dla klas gimnazjalnych
- Jakub Majdak ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Andrychowie 
   Laureat Małopolskiego Konkursu Matematycznego 
   dla uczniów szkół podstawowych

mn

Laureaci nagrodzeni
Uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych, którzy brali 
udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych odebrali dziś 
nagrody od burmistrza.
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Tradycyjnie na wstępie Prezes Danuta Bańska przedstawiła wy-
kładowcę. Dowiedzieliśmy się, że Tomasz Żak ukończył trzy fakul-
tety: Prawo na UJ, Finanse na A.E. w Krakowie oraz Zarządzanie 
w Wyższej Szkole im. Leona Kuźmińskiego. Zanim wybrano go na 
funkcję burmistrza, którą pełni już drugą kadencję, Tomasz Żak 
pracował w samorządzie i ubezpieczeniach. Obecnie pełni szereg 
funkcji społecznych, między innymi wiceprezesa Forum Wójtów, 
Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. Jest także członkiem 
Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w An-
drychowie i Rady Programowo-Naukowej UTW.
Temat wykładu otwartego  brzmiał: „Andrychów, inteligentne 
miasto, zrównoważony rozwój”. Pojęcie „inteligentne miasto” jest 
przekładem angielskiego „smart city”, co dosłownie oznacza mia-
sto zręczne, sprytne. Na wstępie podana została definicja miasta 
inteligentnego: „Takim mianem określa się koncepcję, według której 
miasta wykorzystują zaawansowane technologie do tego, by polepszyć 
jakość życia i funkcjonowania w mieście w każdym obszarze. Zgodnie 
z tym założeniem mieszkańcom ma się żyć lepiej i wygodniej, a równo-
cześnie koszty funkcjonowania całego organizmu miejskiego mają być 
tak niskie, jak to możliwe”.
Wykładowca omawiał poszczególne „filary” inteligentnego miasta, 
podając przykłady z naszego terenu. Mówiąc o zarządzaniu zapre- Mówiąc o zarządzaniu zapre- zarządzaniu zapre-
zentował różne możliwości korzystania z usług Urzędu Miejskie-
go za pomocą Internetu, bez wychodzenia z domu. W dziedzinie 
ekonomii poinformował, że od wielu lat nie zostały podniesione 
podatki miejskie, a przecież budżet miasta rośnie z roku na rok. 
Mówiąc o stylu życia zapoznał słuchaczy z planami zagospodaro-
wania Pańskiej Góry i Stawu Anteckiego oraz rozpoczętą budową 

krytego basenu kąpielowego. 
Filar „Ludzie” to przede wszystkim przeznaczanie środków dla 
licznych w naszym mieście organizacji społecznych, a także or-
ganizowanie wielu kontaktów obywateli z mieszkańcami miast 
partnerskich. W dziedzinie edukacji możemy być dumni z faktu, że 
każda szkoła w gminie ma salę (a często halę) gimnastyczną, a tak-
że z tego, że uczniowie z Andrychowa są laureatami wielu kon-
kursów, olimpiad przedmiotowych i zwycięzcami zawodów spor-
towych. W latach 2011-2018 udało się uzyskać dla Gminy ponad 
4 miliony zł na różne programy edukacyjne. Powodem do dumy 
w sektorze mobilności społeczeństwa jest zorganizowanie własnej 
komunikacji miejskiej przy pomocy komfortowych i ekologicznych 
autobusów.  Na inwestycje infrastrukturalne w latach 2011-2017 
wydano 125 milionów zł: przeszło 34 miliony na inwestycje bu-
dowlane i 90 milionów na budowę i remonty dróg. Ważne są doko-
nania w dziedzinie ochrony środowiska: uszczelnienie sieci wodo-
ciągowej, kompletna przebudowa oczyszczalni ścieków i znaczna 
rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Tu także należy wdrożenie lamp 
LED do oświetlenia miejskiego, przynoszące znaczne zmniejszenie 
zużycia energii, a w przeliczeniu na pieniądze coroczną oszczęd-
ność 700.000 zł. Po zrealizowaniu niewielkiej elektrowni słonecz-
nej na dachu Przedszkola nr 5, planowane jest wybudowanie dużej 
farmy fotowoltaicznej.
Wszystkie te przykłady przekonały mnie (a myślę, że także więk-
szość słuchaczy) do tego, że Andrychów na naszych oczach staje się 
inteligentnym miastem, nadzwyczaj inteligentnie zarządzanym 
przez Władze Samorządowe. 

Andrzej Fryś

Na UTW o inteligentnym mieście
Podczas trwających obchodów 250-lecia uzyskania przez Andrychów praw miejskich UTW organizuje w każdym se-
mestrze jeden wykład otwarty, dostępny dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Taki właśnie wykład wygłosił 10 
maja w Miejskim Domu Kultury Burmistrz Tomasz Żak. Był to już czwarty wykład Burmistrza na UTW.
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Ostatni kwietniowy wykład na UTW przeprowadził Seweryn Ga-
łysz, doktor politologii, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Wieprzu. Pasją dr Gałysza są podróże, odwiedził on 140 państw 
na wszystkich kontynentach za wyjątkiem Antarktydy. Zbiera on 
także hełmy wojskowe, jego kolekcja liczy ponad 300 egzemplarzy. 
Dr Gałysz był kilkakrotnie wykładowcą na andrychowskim UTW, 
przeważnie mówił o swoich podróżach, ale raz także o I Wojnie 
Światowej.
Tytuł wykładu był: „Wunderwaffe III Rzeszy – cudowna broń Hi-
tlera”. Zgodnie z określeniem wykładowcy „Wunderwaffe (cudowna 
broń) – wyrażenie, które zostało sformułowane przez propagandę hitle-
rowską w Niemczech w czasie II wojny światowej (1939-1945). Ozna-
czało zaawansowaną technologicznie tajną broń o wielkiej sile, która 
będzie w stanie przechylić szalę zwycięstwa na stronę przegrywającej 
na wszystkich frontach III Rzeszy”. Na początku wykładu była mowa 
o pocisku manewrującym V-1 i rakiecie balistycznej V-2, które są 
znane pod nazwą „wunderwaffe”. Zarówno V-1, jak V-2 narobiły 
wiele szkód, gdyż zostały użyte podczas bitwy o Anglię i skutecznie 
bombardowały Londyn. Wykładowca przypomniał, że Werner von 
Braun, twórca rakiety V-2, został po wojnie jednym z głównych ar-
chitektów amerykańskiego programu podboju kosmosu.
Była także mowa o innych cudownych broniach, między innymi 

o samolotach odrzutowych Ar234, Me262 i He162, które Niem-
cy wprowadzili do walki pod koniec wojny. Natomiast Niemcy nie 
zdążyli  (na szczęście!) dokończyć prac nad wielkimi bombowca-
mi dalekiego zasięgu He 274 i Ju 390, które miały zbombardować 
miasta amerykańskie. Mogło to zmienić historię II wojny świato-
wej.
Jeżeli chodzi o broń pancerną, to poza udanymi czołgami Tiger 
i Königstiger (tygrys i tygrys królewski) Niemcy na polecenie Hi-
tlera planowali produkować monstrualny czołg Ratte (szczur) 
o masie 1000 ton, którego prototyp kompletnie nie zdał egzaminu.
Druga część wykładu, autorstwa profesor Haliny Krasowskiej, do-
tyczyła udanej operacji żołnierzy Armii Krajowej pod nazwą „Most 
III”. Akcja polegała na tym, że wiosną 1944 r. udało się przechwy-
cić na terenie obecnego województwa mazowieckiego niewybuch 
rakiety V-2 wystrzelonej z poligonu Blizna-Pustków. Rakietę 
przewieziono najpierw do Warszawy, gdzie po jej rozebraniu i do-
kładnych badaniach (dokonali ich m.in. konstruktor lotniczy inż. 
Antoni Kocjan i prof. Janusz Groszkowski) części rakiety i doku-
mentację postanowiono przetransportować do Anglii. W związku 
z tym części przewieziono samochodem z Warszawy do Tarnowa. 
W nocy 25/26  lipca 1944 r. samolot Douglas Dakota wylądował 
na polach (jak się potem okazało podmokłych) położonych na pół-
nocny zachód od Tarnowa i po kilku nieudanych próbach szczę-
śliwie wystartował i wrócił do Brindisi, skąd cenna przesyłka do-
tarła do Anglii. Podwozie, które uległo uszkodzeniu wskutek prób 
startu maszyny ugrzęzłej w błocie, udało się schować dopiero nad 
Tatrami. Warto zdać sobie sprawę z tego, że wszystkie opisane fak-
ty miały miejsce pod okupacją hitlerowska, a więc biorący udział 
w akcji bohaterscy żołnierze AK bez przerwy ryzykowali życiem.
Nawiązując do tych wydarzeń wykładowca negatywnie ocenił 
trwające obecnie próby marginalizacji roli Armii Krajowej i wpro-
wadzenia w to miejsce kultu NSZ i żołnierzy wyklętych.

Andrzej Fryś

Na Uniwersytecie Trzeciego Wieku 
o tajnych broniach Hitlera

Pocisk manewrujący V-1

Rakieta V-2

Bombowce dalekiego zasięgu Heinkel He 274 i Junkers Ju 390
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Litery w zaznaczonej kolumnie (uzupełnione literami z pól ze strzałką) utworzą tytuł piosenki, a w zaznaczonych polach czytane 
kolejno rzędami jej wykonawcę. Wśród osób, które prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nadeślą lub przyniosą do redakcji NA w terminie do 25 
czerwca 2018 r., dla jednej osoby zostanie wyłoniona nagroda – roczna prenumerata „Nowin Andrychowskich” oraz komplet pościeli ufundowany 
przez firmę ANDROPOL. Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: „Masz na to czas” zespołu Breakout.  Nagrodę otrzymuje: Antoni Dery-
lak z Sułkowic. Gratulujemy!

Rozwiąż krzyżówkę! 
Masz szansę 

na roczną prenumeratę 
Nowin Andrychowskich

oraz komplet pościeli 
od firmy ANDROPOL!

OPRACOWAŁ „IMIR”

POZIOMO: 1 ) moneta w kasynie, 4 ) broń Pana Michała, 8 ) czas 
rozkoszy dla smakoszy, 9 ) drzewo wyrwane z korzeniami, 10 ) 
z pogardą o kucharce, 11 ) schowek dla szulera, 12 ) modlą się 
na pokaz, 15 ) deficyt czerwonych krwinek, 19 ) katarakta oczna, 
20 ) może być na świat, 22 ) hamulcowa lub holownicza, 23 ) 
ssaki z szablami, 24 ) dawny czołg, 25 ) roślina bez korzeni, 28 ) 
nieplanowany przestój maszyny, 32 ) krokodyla miał dać Klarze, 
34 ) cud albo poselska, 35 ) amerykański rolnik, 36 ) lubi palić 
się w rękach, 37 ) grupa wybrańców, 38 ) granica działania, 39 ) 
antyczne łaźnie.

PIONOWO: 2 ) gody w jeziorze, 3 ) hodowlany gryzoń, 4 ) wore-
czek na dukaty, 5 ) przedmiot obrotu na giełdzie, 6 ) piłeczki do 
kometki, 7 ) kłótnia, spór 13 ) piosenkarz, 14 ) załoga Rudego, 16 ) 
np. Wisława Szymborska, 17 ) przypadek deklinacji, 18 ) sojusznik, 
sprzymierzeniec, 21 ) na niej kwiat i liście, 26 ) cyfrowy do zdjęć, 
27 ) beczka na wino, 29 ) budowla na przystankach, 30 ) hałas, 
łoskot, 31 ) namiary dla listonosza, 33 ) czerpanie gazu lub prądu.



51NOWINYNr 6 (330) - czerwiec 2018

www.nowiny.andrychow.eu

Mityngi Anonimowych 
Alkoholików w Andrychowie
Podajemy aktualną listę miejsc i terminów spotkań grup AA. 
PONIEDZIAŁEK – godz. 17.30, gr. AA „Ptaki” – ul. Starowiejska 
budynek przychodni 
WTOREK – godz. 19.00, gr. AA „O to chodzi” – ul. Starowiejska 
budynek przychodni 
ŚRODA – godz. 16.30, gr. AA Podaj dalej” – ul. Starowiejska 
budynek przychodni 
CZWARTEK – godz. 18.00, gr. AA „Stokrotka” – ul. Starowiejska 
budynek przychodni 
PIĄTEK – godz. 19.00, gr. AA „Exodus” – ul. Batorego 52 (dom 
dla bezdomnych) 
SOBOTA – godz. 16.00, gr. AA „Zamek” – ul. Dąbrowskiego 
Oddział Odwykowy 
NIEDZIELA – godz. 17.00, gr. AA „Mgiełka”  – ul. Batorego 52 
(dom dla bezdomnych)
 
Członkowie grup AA mówią o sobie i zwracają się z tym do 
innych alkoholików:

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą kobiet i mężczyzn, 
którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, 
aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym 
w wychodzeniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczest-
nictwa 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 poli-
tyczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne 
polityczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych 
poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeź-
wości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.  mn

W książce tej autorka przestawia Szymona Baumana, chłopca ży-
dowskiego pochodzenia, który został uratowany z warszawskiego 
getta przez Irenę Sendlerową. Dzięki pomocy zaufanych ludzi, ta 
wspaniała kobieta, uratowała ponad 2500 dzieci z getta. Z pomocą 
pani Ireny, Szymek przeżył wojnę, chociaż musiał być raz Stasz-
kiem, raz Maćkiem.. i mieć „różne mamy”.
W spotkaniu wzięli udział uczniowie z klasy 6 z ZSS w Rzykach 
i 7 z SP4, którzy zapewne na długo zapamiętają przesłanie Ireny 
Sendlerowej: „Dopóki będę żyła, dopóki mi sił starczy, zawsze będę 
mówiła, że najważniejsze na świecie i w życiu jest Dobro”. 

(kp)

Najważniejsze jest dobro...
21 maja br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Andrychowie odby-
ło się spotkanie z Renatą Piątkowską, popularną autorką książek 
dla dzieci. Pisarce towarzyszyła lektorka Elżbieta Malwina Kożurno, 
która czytała fragmenty niezwykłej książki „Wszystkie moje mamy”.

Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Andrychowie ul. Metalowców 10, gabinet 2-03

CZERWIEC 2018 

11.06.2018 r. (poniedziałek) 8:30 – 12:30
13.06.2018 r. (środa) 8:00 – 12:30
14.06.2018 r. (czwartek) 8:00 – 12:30

18.06.2018 r. (poniedziałek) 8:30 – 12:30
20.06.2018 r. (środa) 14:30 – 19:00
21.06.2018 r. (czwartek) 14:30 – 19:00

25.06.2018 r. (poniedziałek) 14:30 – 18:30
27.06.2018 r. (środa) 14:30 – 19:00
28.06.2018 r. (czwartek) 8:00 – 12:30

W godzinach pracy Sekretarza GKRPA możliwy kontakt 
telefoniczny tel. 33 875 24 29
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13 maja br. na boisku „Orlik 2012” w Rzykach spotkali się oldboje 
z Rzyk, Roczyn i Sułkowic - Łęgu, aby rozegrać Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Burmistrza Andrychowa Tomasza Żaka. Zawodnicy grali 
w systemie dwurundowym tzn. mecz i rewanż. Po emocjonujących 
meczach zwyciężyła piąty raz z rzędu drużyna z Roczyn. II miejsce 
zajęli gospodarze, a III zawodnicy z Sułkowic-Łęgu. Nad wszystkim 
czuwał animator „Orlika” Tadeusz Świderski.                                     (kp)

Turniej oldbojów

Mecze rozgrywano systemem pucharowym 
w dwóch grupach, bez podziału na kategorię 
wiekową. Niespodzianką był b. dobry występ 
młodych debiutantów, którzy w dalszych 
grach wykazali się znakomitymi umiejętno-
ściami technicznymi. 
Wśród 8 zawodników I miejsce zdobył 
Krzysztof Kubień, II miejsce przypadło Da-
widowi Zmiertce, a na III miejscu uplasował się Łukasz Gieruszczak. Zawody zorganizował animator „Orlika 2012” Grzegorz Gacek.  
Dyplomy, puchary i upominki wręczył patron Turnieju Roman Babski. Organizator dziękuje sponsorom i wszystkim którzy pomagali  
w przeprowadzeniu zawodów.                   (kp)

Zawody tenisowe w Rzykach
3 maja sympatycy tenisa ziemnego  zja-
wili się na boisku „Orlik 2012” w Rzykach, 
gdzie  odbył się V Turniej Tenisa Ziemnego 
Mężczyzn o Puchar Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Andrychowie. W zawo-
dach rywalizowali amatorzy tenisa z gminy 
Andrychów. 
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To była prawdziwa gratka dla fanów motoryzacji. W niedzielę, 29 maja w Andrychowie odbyła się znakomita impreza – Moto Show An-
drychów 2018. Motoentuzjaści nie mogli narzekać na nudę. W ramach MotoShow zorganizowano imprezy, które gromadzą mnóstwo in-
teresujących samochodów. Pogoda dopisała, dzięki temu w rejonie andrychowskiego kąpieliska zjawiły się setki osób. Zobaczcie zdjęcia. 

Fot. AO

Moto Show znów w Andrychowie
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Gdy organizatorzy wręczali dyplomy i nagrody na trasach byli jesz-
cze zawodnicy. Najdłuższy dystans nazwany Beskidzką Toporną 
Setką miał 104 km. Wśród kobiet zwyciężyła Agata Toporowicz 
z Bielska - Białej z czasem 15 h 34 min, a wśród mężczyzn bez-
konkurencyjny okazał się Dawid Ancew z Nowego Targu z czasem 
12:26:47. W Beskidzkim Toporze Ultra na 73 km wygrała Anna 
Leśniak z Bochni, a wśród mężczyzn na 1. miejscu stawił się Ma-
ciej Wilk z Bytomia. Oba warianty trasy zaczynały się w nocy star-
tem z Andrychowa. Trzecią możliwością był Beskidzki Topór 43 
km: zwyciężyła Patrycja Dettlaff oraz Szymon Wołek. Najkrótszy 
dystans czyli Beskidzki Toporek 25 km, rozpoczynał się o 10.00, 
a zwycięzcami byli: Iwona Kik oraz Kacper Kościelniak. Zawodnicy 
zgodnie uważali, że tegoroczny bieg po szlakach Beskidu Małego 
był wymagający, a ilość podejść i zejść sprawiło, że dla niektórych 
trasa była bardzo wyczerpująca.          (kp)

Ultramaraton Beskidzki Topór 2018
19 maja br. o godz. 18.00, na terenie ośrodka Czarny Groń odbyła się dekoracja zwycięzców 3 edycji Ultramaratonu 
Beskidzki Topór 2018.

19 kwietnia ulicami Andrychowa przeszedł niebie-
ski marsz, zorganizowany przez Komitet Społeczny 
„Otwórzmy Drzwi na Świat”. Pochód miał na celu uświa-
domić jego uczestnikom, jak i wszystkim mieszkańcom, 
że osoby z autyzmem żyją wśród nas. Demonstrowano 
w ten sposób konieczność większego zrozumienia dla 
osób dotkniętych autyzmem.
W marszu wzięło udział ponad pół tysiąca uczestni-
ków, głównie przedszkolaków oraz młodzież z gminy 
Andrychów i Wadowice. Wszyscy na znak solidarności 
z autystykami ubrani byli na niebiesko. Dzieci trzymały 
w dłoniach balony oraz transparenty z napisami: „Zro-
zumienie dla autyzmu, nie wymaga altruizmu”, „ Nie 
zarażę Cię autyzmem, ale mogę optymizmem”?

Andrychów zaświecił na niebiesko
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu przypadał 2 kwietnia. Obchody Dnia mają na celu podnoszenie świadomości 
społecznej na temat dziecięcego autyzmu, który powoli urasta do rangi choroby cywilizacyjnej.
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Na cztery kolejki przed końcem rozgrywek andrychowianie mają 
30 punktów, 10. miejsce i trudny kalendarz. Przed nimi starcia 
z trzecią drużyną w tabeli (Górnik Wieliczka, wyjazd), wiceliderem 
(Dalin Myślenice, dom, 31 maja o 17:00) oraz bezpośrednimi ry-
walami w walce o bezpieczne lokaty: Orłem Piaski Wielkie (wyjazd, 
2 czerwca, 17:30) i Clepardią Kraków (dom, 9 czerwca, 17:00). Jak 
podkreśla trener Jakub Adamus, jego zespół musi szukać punktów 
w każdym meczu, niezależnie jak wysoko lokowany jest zespół ry-
wali. 

Szkoleniowiec Beskidu żałuje przede wszystkim porażki 0:1 z Unią 
Oświęcim - gol dla Unii padł po błędzie andrychowian w samej 
końcówce spotkania, a wcześniej podopieczni trenera Adamusa nie 
wykorzystali znakomitych sytuacji, w tym rzutu karnego. Wiosną 
andrychowianie prezentują się jednak solidniej niż jesienią i me-
czów, w których wynik wisiał na włosku, było więcej – wystarczy 
wspomnieć remisy 1:1 z wyżej notowanymi Pcimianką i Wiślanką 
czy porażkę 2:3 z TS-em Węgrzce. Ponadto Beskid wygrał dotych-
czas te mecze, które wygrać musiał, czyli 2:0 z Sosnowianką i 3:1 
z Iskrą Klecza (plus walkower z Michałowianką). Andrychowianie 
wyrwali także punkt silnemu KS-owi Olkusz i to na wyjeździe, 
remisując 2:2. Mecz miał bardzo emocjonujący przebieg, bo olku-
szanie wygrywali już 2:0, ale w drugiej połowie dwa gole Tomasza 

Moskały dały Beskidowi remis. Porażka 0:3 z liderem – Hutnikiem 
Kraków – nie była zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że nowohucia-
nie zapewnili już sobie mistrzostwo IV ligi i mają siedemnaście (!) 
punktów przewagi nad drugim Górnikiem Wieliczka.

Jak wyglądają w tym sezonie zasady spadków z IV ligi? Z tym 
szczeblem pożegnają się minimum trzy zespoły (z miejsc 16., 15. 
i 14.) Obsada tych lokat jest już właściwie znana: będą to Micha-
łowianka, która wycofała się z rozgrywek, Sosnowianka Stanisław 
oraz Iskra Klecza. Kolejny zespół (z miejsca 13.) może spaść, jeśli 
Hutnik Kraków nie przejdzie barażu o awans do III ligi z mistrzem 
grupy wschodniej IV ligi (walczą tam jeszcze o lidera rezerwy San-
decji, Limanovia, Lubań Maniowy, Barciczanka Barcice i Watra 
Białka Tatrzańska). Nie wydaje się, by którykolwiek z tych zespo-
łów był w stanie zagrozić Hutnikowi, ale w futbolu wszystko jest 
możliwe. I to jeszcze nie koniec, bo z IV ligi kolejne zespoły (a więc 
z miejsc 12. i 11.) mogą być strącone przez ekipy spadające z III 
ligi. Walka wciąż tam trwa, ale realnie zagrożone są MKS Trzebinia 
oraz Soła Oświęcim. Wynika więc z tego, że najniższym miejscem 
zapewniającym spokojny byt bez oglądania się na innych, jest 
miejsce dziesiąte. Los zespołów z miejsc jedenastego, dwunastego 
i trzynastego może być w rękach (a właściwie nogach) innych dru-
żyn.                (gs)

Emocje będą do końca

Piłkarze Beskidu Andrychów nie mogą być jeszcze pewni utrzymania w gronie czwartoligowców. Niewiadomą jest 
bowiem liczba drużyn, które spadną do okręgówki, bo ma na to wpływ kilka czynników. Relegowanych może być 
nawet sześć ekip.
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Andrychowianki, które w tym sezonie powróciły do ligowej 
walki, przeszły przez zasadniczą część sezonu jak burza, 
deklasując swoje konkurentki. Podopieczne trenera Piotra 
Kwaka wywalczyły  prawo organizacji turnieju finałowego, 
zwyciężając zmagania półfinałowe, które również odbyły się 
w Andrychowie. W ostatecznej batalii o awans zmierzyły się 
z zespołami: AZS AWF Biała Podlaska, Sobieski Oława oraz 
Amber Kalisz.

Mecz z drużyną z Białej Podlaskiej był dla MKS-u niczym 
rozgrzewka przed trudniejszymi starciami. Podopieczne tre-
nera Piotra Kwaka nie miały problemów z pokonaniem swo-
ich rywalek. Wynik nie był zagrożony nawet przez chwilę, 
a MKS wygrał z dużą przewagą każdy z trzech setów - do 13, 
17 i 10. W drugim dniu zawodów gospodynie starły się z So-
bieskim Oława. Siatkarki MKS Andrychów po pięciosetowym dreszczowcu uległy ekipie z Oławy. Zawodniczki MKS przegrywały już 0:2, 
ale dzielnie walczyły o odrobienie strat. Zabrakło im bardzo niewiele. Tym samym decydujący o pierwszym miejscu i awansie mecz roze-
grany został przeciwko Amberowi Kalisz. Spotkanie rozpoczęło się dla podopiecznych trenera Kwaka znakomicie, bo wygrały pierwszego 
seta do 19. Później do walki wróciły zawodniczki z Kalisza, które wygrały trzy kolejne sety, ale po bardzo wyrównanej i emocjonującej 
walce (do 24, 23 i 28). Ostatecznie to Amber Kalisz wygrał turniej finałowy i awansował do II ligi. Andrychowianki muszą poczekać na 
kolejną szansę do następnego sezonu.                      (gs)

II liga jeszcze nie w tym roku
W drugiej połowie maja w Andrychowie zorganizowany został finałowy turniej o awans do II ligi siatkówki kobiet. Go-
spodynie z MKS-u uplasowały się na trzecim miejscu, a najlepszy okazał się zespół z Kalisza.
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W klasie A najwyżej notowaną ekipą z naszej gminy jest niezmiennie Burza Roczyny, 
która wiosną punktuje bardzo regularnie. Co prawda podopieczni Mateusza Siwca 
zaliczyli potknięcie, przegrywając 0:2 z niżej notowaną Astrą Spytkowice, ale poza 
tym wysoko wygrywali: 4:1 z Dębem Tomice, 4:0 w lokalnych derbach z Leskowcem 
Rzyki czy 6:2 ze Strzelcem Budzów. Tym samym na pięć kolejek przed końcem sezo-
nu roczynianie wciąż mają szanse nawet na trzecią lokatę. Nieco niżej, bo na miejscu 
dziewiątym, plasuje się Znicz Sułkowice Bolęcina. Drużyna Znicza wiosną prezen-
tuje się jednak znakomicie, notując długą serię meczów bez porażki. Bolęcinianie na 
pokonanym polu pozostawili między innymi Strzelca Budzów (3:1), Olimpię Chocz-
nia (4:2), Sokół Przytkowice (3:1) czy BCS Zawoja (2:0). 37 punktów daje Zniczowi 
pewne miejsce w środku stawki z szansami na lokatę nawet w pierwszej piątce. Trzy 
oczka mniej zgromadzili dotychczas piłkarze Huraganu Inwałd, którzy w rundzie 
rewanżowej prezentują się w kratkę. Zanotowali co prawda zwycięstwa z Olimpią 
1:0 czy Jałowcem 3:1, ale zremisowali 2:2 z Orłem Wieprz, a także przegrali z wy-
żej notowanymi zespołami Skawy Wadowice 0:2 czy Babiej Góry Sucha Beskidzka 
0:1. Drużyna z Inwałdu nie musi jednak martwić się o ligowy byt, bo ma solidną, 
dziesięciopunktową przewagę nad strefą zagrożoną spadkiem. Inaczej wygląda sytu-
acja w Rzykach. Leskowiec wiosną notuje seryjne porażki, wystarczy wspomnieć 0:4 
z Burzą, 0:3 ze Zniczem, 0:4 z Dębem czy kolejne 0:4 z BCS-em. Fani Leskowca mieli 
jednak kilka chwil radości, bo ich ulubieńcy zremisowali 1:1 z liderem – Relaskem 
Wysoka – czy też pokonali plasującą się w czołówce Skawę Wadowice 1:0. Mimo to 
utrzymanie Leskowca w klasie A jest możliwe już chyba tyko matematycznie. Druży-
na z Rzyk zgromadziła 15 punktów w 25 meczach, a to przynajmniej o 10 za mało, 
aby myśleć o bezpiecznej lokacie.

W klasie B o mistrzostwo walczą trzy drużyny: Nadwiślanka Brzeźnica, Wisła Łącza-
ny i Halniak Targanice. Na cztery kolejki przed końcem zespół z Targanic jest trzeci, 
ale ma tylko dwa punkty straty do Wisły i Nadwiślanki oraz jeden mecz do rozegra-
nia więcej. Walka o najwyższe lokaty w B-klasie będzie więc trwała do ostatniego 
meczu, a przed Halniakiem mecze z niżej notowanymi ekipami: Czarnymi Koziniec, 
Sokołem Chrząstowice, Skawą Witanowice i Sokołem Frydrychowice.

Z kolei Gronie Zagórnik w klasie C na cztery ko-
lejki przed końcem sezonu mają wciąż szanse na 
wicemistrzostwo. Zespół z Zagórnika zgromadził 
31 punktów w 16 meczach, a to o dwa mniej od 
Zaskawianki Wadowice i o 12 mniej od Jubilata 
Izdebnik. 

Jak radzą sobie w IV lidze kobiet zawodniczki 
Burzy Roczyny, czyli popularny zespół FC Panda? 
Na trzy  kolejki przed końcem Pandy plasują się 
na siódmym miejscu w dzisięciozespołowym gro-
nie. W 15 meczach zdobyły 15 punktów, a ostat-
nio zanotowały porażki z rezerwami Prądniczan-
ki Kraków 0:3, Pogorzanką Pogorzyce 0:2 i Novi 
Narama 1:2. P

(gs)

Wiosna na finiszu
Rozgrywki rundy rewanżowej w lokalnych ligach piłkarskich zmierzają już powoli ku końcowi. Jak co roku emocji nie 
brakuje, a walka o jak najwyższe lokaty toczyć się będzie do ostatniego gwizdka sędziego.
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AP Progress zaprasza na obóz sportowo-rekreacyjny w Mrzeżyń-
skim Centrum Sportu. Jeśli Twój syn jest aktywny i lubi sport to 
oferta właśnie dla Was. Oprócz profesjonalnych treningów piłki 
nożnej w ofercie znajdziecie Państwo szereg atrakcji: wycieczka 
do Parku Rozrywki, wycieczka do Aquaparku, wykłady dietetyka 
oraz trenera mentalnego, zajęcia teoretyczne, quizy, konkursy, tur-
nieje. Dodatkowo każde dziecko otrzyma pamiątkowe upominki 
oraz nagrody za konkursy grupowe oraz indywidualne. Dzieci do 
plaży mają 3 minuty drogi dlatego przy sprzyjających warunkach 
atmosferycznych kąpiele morskie będą na porządku dziennym. 
Zostały ostatnie miejsca! Jeśli chcą Państwo uzyskać szczegółowe 
informacje, prosimy dzwonić pod numer kontaktowy 668357231. 
Zapraszamy!

Obóz sportowo-rekreacyjny 
z AP Progress

5. miejsce w Czechach!
W Petrkovicach odbył się coroczny, międzynarodowy turniej Lan-
dek Cup. W turnieju wzięło udział 48 drużyn z różnych części 
Europy. 5 zawodników (2007 r.) z Andrychowa reprezentowało 
projekt APMT Polska (o projekcie pisaliśmy w poprzednich wyda-
niach). Chłopcy pokazali się z bardzo dobrej strony wygrywając 10 
z 12 spotkań. Warto zaznaczyć, że wśród 5 najlepszych strzelców 
turnieju znalazł się andrychowianin Bartłomiej Koryga zostawia-
jąc za sobą ponad 500 innych zawodników.

W imprezie brało udział wiele znanych piłkarskich marek, wśród 
nich między innymi: Hamburger SV, Duisburg, Southampton, VfL 
Bochum, Wisła Kraków, Zagłębie Lubin, Broendby Kopenhaga czy 
Excelsior Rotterdam - łącznie 50 zespołów.
Młodzi andrychowianie rozegrali dziesięć spotkań, mierząc się 
z drużynami prezentującymi bardzo wysoki poziom piłkarski, mię-
dzy innymi z Broendby czy HSV. - Wyjazd dla naszych chłopaków 
to nagroda za ciężką pracę w obecnym sezonie. Wyniki nie były ta-
kie, jakich oczekiwali nasi zawodnicy, ale na tym etapie szkolenia 
wynik nie ma dużego znaczenia. Beskid Andrychów rywalizował 
z klubami, których drużyny seniorskie grają na najwyższych szcze-
blach w swoich krajach.  Możliwość zbierania doświadczenia po-
przez współzawodnictwo z tak renomowanymi klubami było głów-
nym celem tego wyjazdu. Bez wątpienia była to też niezapomniana 
przygoda dla młodych piłkarzy - relacjonują działacze młodzieżo-
wej drużyny Beskidu. Działacze Beskidu składają też podziękowa-
nia dla Burmistrza Andrychowa za pokrycie kosztów transportu.

Dodajmy, że turniej wygrało Zagłębie Lubin, pokonując w finale 
MSV Duisburg. fot. ze zbiorów klubu             (gs)

W międzynarodowym 
towarzystwie
Drużyna młodzików Beskidu Andrychów (roczniki 2006-2007) 
uczestniczyła w międzynarodowym turnieju piłkarskim w Hamm 
koło Dortmundu. 
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Łąki, polany, młaki, to magazyny wody, wilgoci, 
to płaszcz dla gleby, to dom i stołówka dla wielu 
organizmów, które są nam niezbędne, bez których 
nie będzie plonów, nie będzie warzyw i owoców, 
nie będzie mleka i mięsa, będą podtopienia i po-
wodzie! Razem z łąkami znikają z naszego otocze-
nia pożyteczne owady: motyle, trzmiele, pszczoły 
i tysiące innych zapylaczy, giną płazy, gady i ptaki. 
Z roku na rok łąk ubywa, zamieniamy je na planta-
cje drzew (czytaj „lasy”), zabudowujemy, betonu-
jemy, pokrywamy asfaltem, kostką, itp.! Zmniej-
szamy ich bioróżnorodność zamieniając w zielone 
trawniki, dywany z jednym gatunkiem trawy, nad-
miernie wykaszamy!!!  Czy zdajemy sobie sprawę 
z konsekwencji naszych działań?  
Dzisiejsze, jeszcze kwieciste łąki dedykuję wszyst-
kim dorosłym, aby nie zapominali, że taki świat, 
jaki przejmujemy należy przekazać, naszym dzie-
ciom!

Jan Zieliński

Ukwiecone majowe łąki, dla …
W maju zakwitają łąki, polany leśne, młaki, pastwiska i będą kwitnąć jeszcze w czerwcu, a nawet dłużej! Teraz mienią się 
kolorami, które tylko przyroda potrafi tak mieszać z zielenią. Jest pięknie! Czy tylko o piękno chodzi?
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