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Coś niedobrego dzieje się w lasach i górach. Prawdopodobnie 
pojawiła się zaraza, która może zmienić stan flory na naszym 
terenie. Kolor zmienia borowina, ale też młode drzewka jo-
dłowe. Krajobraz jest przerażający. Pisze o tym Jan Zieliński.  

Szczegóły na stronie 27.

Zrudziały borowiny, zbielały jodły! 
Nadeszła zaraza?

Wiejska do 
remontu
Mieszkańcy ul. Wiejskiej w In-
wałdzie domagają się naprawy tej 
drogi. Czy ulica ta zostanie wyre-
montowana? A jeśli tak, to kiedy? 

Odpowiedź na stronie 3.

Przed ponad trzydziestu laty opublikowaliśmy na łamach No-
win Andrychowskich wywiad z Urszulą i Isaackiem Badami 
zatytułowany „Wyjątkowa para”. Nasz kolega redakcyjny Jacek 
Dyrlaga ponownie spotkał się z bohaterami tamtej rozmowy.

Czytaj więcej na stronie 10.

Wyjątkowa para: 30 lat później
Na ostatnie sesji Rady Miejskiej – 28 kwietnia – rozgorza-
ła dyskusja na temat remontu Pałacu Bobrowskich, któ-
ry gmina odkupiła dwa lata temu od spadkobierców. Czy 
rezygnujemy z rewitalizacji? Czy oddamy przyznane nam  
13 mln zł dotacji? Co z planami i nadziejami, jakie mieli 
mieszkańcy? Takie pytania padały na sali obrad. 

Wyjaśniamy to wszystko na stronie 5.

Biurokratyczne schody 
do pałacu
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Władze Andrychowa, przypomnijmy, pla-
nują budowę przy Białej Drodze zakładu 
przetwarzającego śmieci właśnie na gaz 
i ewentualnie, dodatkowo na wodór. Ma się 
to odbywać w szczelnych, ekologicznych 
warunkach. Ogólne założenia i oczekiwania 
pokazano gościom z Włoch podczas prezen-
tacji. Przedstawiono też obecny system zago-
spodarowania odpadów.
Dyrektor do spraw technologii i produktów 
Giampiero Caranno oraz szef inżynierów 
i procesów technologicznych Fabio Ruggeri 
z Wood przedstawili dokonania swojej firmy 
oraz szeroką paletę ofert. Jeden z zakładów, 
który działa w technologii mogącej mieć za-
stosowanie w Andrychowie działa w angiel-
skim Swindon. W całym świecie istnieją już 
cztery takie obiekty. A trzy kolejne są w trak-
cie realizacji. Oryginalność technologii polega 
na tym, że ze śmieci powstają nie odpady, ale 
czysty gaz lub wodór.

Prezentacje, dyskusje i dociekliwe pytania 
ze strony burmistrza Tomasza Żaka, wice-
burmistrza Mirosława Wasztyla i prezesa 
Andrychowskiej Elektrociepłowni (AEC) 
Mirosława Nowaka trwały bez mała trzy 
godziny. Następnym krokiem będzie zdal-
na, audiowizualna konferencja z udziałem 
przedstawicieli zakładu w Swindon, podczas 
której mają być zaprezentowane szczegóły 
technologiczne. Wiadomo, że taki obiekt po-
wstaje w systemie modułowym. Zatem do 
jego budowy nie trzeba używać bardzo cięż-
kiego transportu. Prawdopodobnie delegacja 
z Andrychowa pojedzie na miejsce do Anglii.
– Naszym celem jest uniezależnienie od dostaw 
gazu i energii z zewnątrz – powiedział nam 
po spotkaniu burmistrz Tomasz Żak. - Inny-
mi słowy dążymy do samowystarczalności gmi-
ny w tym zakresie. Momentem, kiedy możemy 
już przystąpić do realizacji pomysłu jest decyzja 
o zakupie sieci energetycznych i ciepłowniczych 

w naszej gminie. Burmistrz chce wybudować 
nową elektrociepłownię, w której właśnie 
produkowanoby gaz syntetyczny służący 
do ogrzewania obiektów oraz osuszania 
osadów pościekowych. Celem kolejnym 
budowy zakładu, realizowanym z myślą 
o mieszkańcach gminy, jest ustabilizowa-
nie cen za odpady komunalne oraz energię 
cieplną, które rosną na razie w szybkim 
tempie. Przy okazji może się też udać ob-
niżyć stawki za ścieki. Obecnie trwa analiza 
możliwych do zastosowania w Andrychowie 
technologii, a w świecie jest ich kilka, i stąd 
wizyta z firmy Wood. Spotkanie w Urzę-
dzie Miejskim poprowadził współpracujący 
z władzami Andrychowa w realizacji pro-
jektu ekspert Marek Karaś. Poinformował on 
nas, że budowa zakładu, jeśli nie będzie żad-
nych przeszkód, może nastąpić w 2025 roku.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Zakład zgazowywania odpadów – kolejny krok

Wielki Piątek był pracowitym dniem w andrychowskim Urzędzie Miejskim. Przyjechali tu przedstawiciele włoskie-
go oddziału renomowanej, międzynarodowej firmy Wood, która jako jedyna na świecie ma sprawdzone, działa-
jące instalacje pozyskiwania metanu i wodoru m.in. z odpadów komunalnych i plastiku. 
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Mieszkańcy ul. Wiejskiej w Inwałdzie domagają się naprawy tej drogi. Dzwonią do nas w tej sprawie i piszą o tym 
na portalach społecznościowych. W ich imieniu zapytaliśmy o to w Urzędzie Miejskim.

Wiejska do remontu

Jak powiedział nam Szymon Wnęczak, kierow-
nik Wydziału Inwestycji, spotkanie w tej kwestii 
odbyło się już 12 kwietnia w Urzędzie Miejskim 
i zapadły na nim wiążące decyzje.
W spotkaniu wzięło udział kilkunastu mieszkań-
ców Wiejskiej, wraz z sołtyską Inwałdu Grażyną 
Stuglik-Nizio i radnym Zbigniewem Rzadkiem. 
Urząd miejski reprezentowali  burmistrz Tomasz 
Żak i wspomniany kierownik Szymon Wnęczak.
– Mieszkańcy usłyszeli, że ulica ta zostanie wyremon-
towana i stanie się to w najbliższym okresie, do półtora 
miesiąca – mówi Szymon Wnęczak. – Zaraz po roz-
mowie z mieszkańcami zrobiliśmy wizję i pomiary na 
tej ulicy.
Wyznaczono najbardziej zniszczony, 500-metro-
wy odcinek od ulicy Radosnej do drogi na Osiedle 
Górki. Na nim położona zostanie nowa asfaltowa 
nawierzchnia. Prace mają się zacząć w maju i za-
kończyć na początku czerwca.                                   n 

Burmistrz Tomasz Żak 21 kwietnia podpisał w Warszawie umowę na zakup sieci energetycznych na terenie 
Andrychowa. Gmina zapłaci za nie 7 mln 240 tys. zł. Dzięki temu będzie można je remontować, rozbudowywać 
i podłączać do sieci użytkowników bez ubiegania się o zgodę dotychczasowego właściciela. 

Sieci wróciły do Andrychowa

Sieci zostały odkupione od Idea Money, firmy finansowej, która ku-
piła je od syndyka masy upadłościowej. Przypomnijmy, że wówczas, 
trzy lata temu ECA (Elektrociepłownia Andrychów) była na skraju 
bankructwa i tracił ją poprzedni właściciel. Andrychowowi groziła 
energetyczna zapaść. Mogło nie tylko zabraknąć elektryczności, co 
zresztą już wtedy się zdarzało, ale w okresie zimowym duża część 
miasta mogłaby zostać bez ogrzewania. Władze gminy zdecydowały 
się utworzyć własną spółkę AEC (Andrychowska Elektrociepłownia) 
i wydzierżawić obiekt od syndyka. Zapobiegło to kryzysowi, bo mia-
sto i ponad 60 firm do dziś mają dostarczany prąd i ciepło.

Teraz idzie o odkupienie sieci energetycznych, które posiadała wła-
śnie wspomniana firma Idea Money. Po co gmina to robi? – zapytali-
śmy burmistrza Tomasza Żaka.

– Pozwoli nam to na użytkowanie i podłączenia bez ubiegania się za każdym 
razem o zgodę właściciela. Użytkowanie sieci wiązało się też ze stałymi kosz-
tami – mówi burmistrz.

Poza tym sieć, która służy andrychowianom wymaga konserwacji, re-
montów czy inwestycji, a skoro był to cudzy majątek, a nie gminny sa-
morząd nie mógł ponosić żadnych wydatków z tym związanych. Nie 
można bowiem inwestować publicznych funduszy w cudzy majątek.
Umowę notarialną podpisał Tomasz Żak Burmistrz Andrychowa 
i Krzysztof Florczak prezes Idea Money. Dotyczy ona zakupu sieci 
za 7 mln 240 tys. zł. Za dwa do trzech miesięcy podpisana zosta-
nie druga umowa, która będzie dotyczyć zakupu urządzeń ener-
getycznych powiązanych ze wspomnianą siecią. W sumie gmina 
wyda na to ok. 12 mln.

– Zakup był konieczny również z tego powodu, że pozwala nam to rozpo-
cząć prace projektowe nad nową i nowoczesną elektrociepłownią w Andry-
chowie – mówi Tomasz Żak.

Przypomnijmy też, że 31 marca odbyła nadzwyczajna Sesja Rady 
Miejskiej w Andrychowie, na której radni zdecydowali o dofinan-
sowaniu AEC, aby spółka mogła kupić opisane wyżej sieci. Cho-
dziło o dokapitalizowanie spółki o 1 mln 450 tys. zł. W stosownej 
uchwale zaznaczono, że celem jest zakup. „urządzeń infrastruktu-
ry przesyłowej służącej do dystrybucji i przesyłu energii cieplnej 
oraz energii elektrycznej znajdujących się w Andrychowie”. Środki 
te „pokryte zostaną z niezaangażowanych na spłatę kredytów i po-
życzek środków finansowych z lat ubiegłych”.

n Fot. archiwum 
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Formalnie głównymi tematami kwietniowej sesji były: ochrona środowiska i współpraca gminy z organizacjami 
pozarządowymi. Ale najgorętszą dyskusję wśród radnych wzbudziły zmiany budżetowe i plany inwestycyjne, 
zwłaszcza rezygnacja z kilkunastomilionowej dotacji na remont Pałacu Bobrowskich.

Sesję, która miała miejsce w Urzędzie Miej-
skim otwarł przewodniczący Roman Babski. 
Po stwierdzeniu prawomocności obrad, radni 
przyjęli protokoły z dwóch poprzednich sesji.
Porządek uzupełniono o trzy projekty 
uchwał, które przedstawiła Skarbnik Gminy 
Dorota Żywioł. Pierwsze dwa punkty doty-
czyły zmian w budżecie na rok 2022 i w wie-
loletniej prognozie finansowej. Trzeci projekt 
dotyczył pomocy finansowej dla obwodu 
czerniowieckiego w Ukrainie.
Przewodniczący poinformował też, że spra-
wa darmowych przejazdów gminną komu-
nikacją dla osób powyżej 75 roku zostanie 
procedowana na następnej sesji.

Sprawozdanie burmistrza
Burmistrz Tomasz Żak przedstawił radnym 
sprawozdanie ze swoich prac w okresie mię-
dzy sesyjnym. O wszystkich tych wydarze-
niach pisaliśmy na naszych stronach i infor-
mowaliśmy w audycjach Radia Andrychów.
Radni odnieśli się do tematów poruszanych 
przez burmistrza. Pierwszy był radny Krzysz-
tof Kubień, który pytał przede wszystkim 
o plany budowy nowej elektrociepłowni. 
Chciał wiedzieć, jakie będą koszty tej inwe-
stycji i skąd gmina pozyska na to fundusze? 
Burmistrz Tomasz Żak odparł, że na tym eta-
pie, jeszcze przed projektem, a także w zmie-
niających się okolicznościach gospodarczych 
(np. ceny materiałów) nie sposób określić tych 
kosztów. Radny pytał nadal, czym będzie opa-
lana ta nowa elektrociepłownia? Burmistrz 
odparł, że będą to paliwa stałe, przejściowo 
gaz i biopaliwa. Z kolei zastępca burmistrza 
Mirosław Wasztyl odpowiedział, że pierwot-
ne szacunki, ale sprzed roku to było 240 mln 
zł. A fundusze miałyby pochodzić między 
innymi (do 50 mln) z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska. Potem dyskusja prze-
szła na to, co burmistrz podpisał w Warszawie 
przy zakupie sieci energetycznych? Radny py-
tał, czy to gmina kupiła te sieci? Nie – odparł 
Tomasz Żak, sieci kupiła spółka AEC, a umo-
wę podpisał przez spółki Mirosław Nowak. 
Natomiast burmistrz podpisał zobowiązanie 
zabezpieczenia tej transakcji. Nic to nie pomo-
gło i dyskusja skończyła się kłótnią i wymu-
szoną dziesięciominutową przerwą.
Po przerwie radny Wiesław Mikołajek od-
niósł się do kwestii nowych stawek za bilety 
w komunikacji gminnej. Radny przypomniał, 
że nie wszyscy radni głosowali za tymi zmia-
nami. Sprawą tą Rada zajmie się za miesiąc.
Radna Alicja Studniarz pytała o dalsze losy 
inwestycji na Pańskiej Górze. Wyraziła swoją 
opinię na temat tego, jak wyglądają porządki 
na tym terenie. Odpowiedział Wojciech Po-

lak, zastępca burmistrza, który zaznaczył, że 
teraz prace są wstrzymane, ale po wyłonieniu 
nowego wykonawcy będą kontynuowane.

Tematy z planu pracy Rady
Sprawozdanie z realizacji Programu współ-
pracy Gminy Andrychów z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku publicznego 
w 2021 roku przedstawił dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki Marcin 
Putyra. Radni nie mieli pytań.
Kolejnym punktem tej części była „realizacja 
programu „Ochrona Środowiska w Gminie 
Andrychów””. Temat ten zawierał też anali-
zę stanu gospodarki odpadami komunalny-
mi na terenie Gminy Andrychów za 2021r., 
który zrelacjonowała Ewa Rohde-Trojan, 
kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa. Radni odnosili się do 
sprawozdań finansowych i chcieli wiedzieć, 
jak spożytkowane będą niektóre nadwyż-
ki. Pytano też o rozbudowę kanalizacji. Ewa 
Rohde-Trojan przypomniała, że niedawno 
Rada przyjęła plan inwestycyjny Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji.

Podjęcie uchwał
Projekt pierwszej uchwały dotyczył przystą-
pienia do sporządzenia zmiany miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego 
dla części Gminy Andrychów w zakresie dzia-
łek położonych w Sułkowicach, w granicach 
administracyjnych. Przedstawił go kierownik 
Wydziału Architektury i Urbanistyki Konrad 
Zadora. Radni jednogłośnie podjęli tę uchwałę.
Następnie Aneta Wróbel, zastępca dyrektora 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie 
przedstawiła projekt uchwały związany z po-
mocą finansową (40 zł na dobę, na osobę) pod-
miotom, a przede wszystkim mieszkańcom, 
którzy udzielili pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Po tym punkcie zastępca burmistrza Wojciech 
Polak omówił projekt uchwały, która zmienia 
hipoteczne zabezpieczenie kilku działek przy 
ul. Włókniarzy przy krytej pływalni. Było to 
tylko uzupełnienie już istniejącej hipoteki.

Finansowe zmiany
Kolejne punkty sesji dotyczyły zmian finan-
sowych w budżecie na ten rok i w wielolet-
niej prognozie finansowej, które przedstawiła 
Skarbnik Gminy Dorota Żywioł. Ten punkt 
zdominowała informacja, że gmina rezygnu-
je z dotacji na remont pałacu. Radni pytali, 
z jakiego powodu tak się dzieje? Kwestię tę 
wyjaśnił wiceburmistrz Wojciech Polak. Po-
informował radnych, że umowę z wykonaw-
cą remontu rozwiązano za obopólnym poro-
zumieniem, bo niemożliwe jest dotrzymanie 
terminu realizacji tego zadania. A wszystko 
przez to, że nie ma ustaleń z konserwatorem 
zabytków. To decyzja konserwatora jest pod-
stawą do uzyskania zezwoleń na budowę. 
Tym samym gmina nie zrealizowałaby tej 
inwestycji w terminie (do 30 września 2023 
r.) i musiałaby oddawać kilkanaście milio-
nów Urzędowi Marszałkowskiemu. Osobny 
materiał na ten temat zamieszczamy na stro-
nie 5. Zmiany dotyczyły przesunięć finan-
sowych w kilku różnych działach i odnosiły 
się do kilku ważnych zadań. Szczegółową 
tabelę zmian można znaleźć w treści uchwały 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
Urzędu Miejskiego.
Na koniec Rada podjęła uchwałę w sprawie 
pomocy finansowej – 42 tys. zł – dla obwodu 
czerniowieckiego w Ukrainie, gdzie jest zaprzy-
jaźnione z Andrychowem miasto Storożyniec.
Sesję zakończyły wolne wnioski i oświadcze-
nia radnych.
Następna sesja odbędzie się 26 maja.

n

Sesja Rady Miejskiej i spory o inwestycje45



5

Nowiny Andrychowskie
maj 2022

Trzeba tu przypomnieć kilka faktów. Gmina Andrychów ponad 
dwa lata temu podpisała umowę ze spadkobiercami rodziny 
Bobrowskich. Za kwotę nieco ponad 4,2 mln zł kupiono nie tyl-
ko płac z otaczającym go gruntem, ale wszystkie inne grunty na 
terenie miasta, do których spadkobiercy mieli prawa – tak np. 
jest z sadem na Pańskiej Górze czy parkingiem przy basenie. Do 
tej pory spłacono połowę, czyli dwa miliony i pozostały kolejne 
dwa, bo umówiono się, że spłata będzie w rocznych, miliono-
wych ratach. 
Nabycie pałacu otworzyło gminie drogę do ubiegania się o unij-
ne dotacje rozdzielane przez Urząd Marszałkowski i przezna-
czone na rewitalizację zabytków i centrów miast. Po pierwszym 
naborze i kwalifikacjach przyznano Andrychowowi nieco ponad 
7 mln, ale to było za mało i gmina nie przyjęła tej kwoty. Potem 
podniesiono ją do 9 mln, a ostatecznie udało się wywalczyć po-
nad 13 mln zł. Rok temu, w lutym Iwona Gibas z Zarządu Wo-
jewództwa Małopolskiego przekazała na ręce Tomasza Żaka 
promesę na taką kwotę dofinansowania remontu pałacu. A pro-
mesa, to zobowiązanie do wypłacenia takiej dotacji. Na tamtym 
etapie ogólny koszt inwestycji oszacowano na 26,4 mln zł. Zatem 
połowę pokryłaby dotacja. 
Kiedy wspomniane pieniądze z dotacji były już pewne rozstrzy-
gnięto przetarg. Wygrało go konsorcjum dwóch firm PBO Śląsk 
Sp. z o.o. z Sosnowca oraz Wodpol Sp. z o.o. z Żywca. Wyko-
nawca wycenił swą usługę na 19,4 miliona złotych i taką kwotę 
wpisano do umowy.
Równolegle trwały prace przygotowawcze: gromadzenie do-
kumentacji, ekspertyzy i ubieganie się o pozwolenia. Były tak-
że konsultacje społeczne, bo w planach władz gminy pałac ma 
służyć przede wszystkim społeczności, takim organizacjom jak 
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich, Uniwersytet Trzeciego 
Wieku,  Związek Harcerstwa Polskiego i Towarzystwo Miłośni-
ków Andrychowa. To oficjalni partnerzy projektu „Spotkajmy 
się w pałacu”. W obiekcie mają mieć miejsce również Zbiory Hi-
storyczne Miasta Andrychów i ma tam być Pałac Ślubów. Projekt 
obejmował też prace rewitalizujące jego otoczenie.
Niestety, schody zaczęły się, gdy doszło do uzgodnień konser-
watorskich. Na początku nic nie wróżyło większych zawirowań 
i oględziny konserwatorów przebiegały sprawnie. Po zmianie na 
tym stanowisku nowa konserwator zmieniła zdanie i np. zażąda-
ła odkrywek polichromii w całym obiekcie, a do tego ekspertyz 
archeologicznych. Już wówczas pojawił się niepokój co do ter-
minów. Potem nastąpiły zmiany na stanowisku konserwatora… 
Jak powiedział nam wiceburmistrz Wojciech Polak, który nad-
zoruje to zadanie, obecnie od grudnia nie ma żadnej decyzji i żad-
nego sygnału z biura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Tymczasem jego opinia i uzgodnienia są bezwzględnie koniecz-
ne, aby uzyskać zezwolenie na budowę. Uciekały kolejne mie-
siące. 
Dziś, pod koniec kwietnia 2022 roku sprawa stała się paląca, bo 
termin zamknięcia inwestycji wyznaczono na 30 września 2023 
roku, czyli za rok i cztery miesiące. 
Po rozmowach władz Andrychowa, czyli inwestora i wykonaw-
cy, czyli wymienionego konsorcjum, zdecydowano się rozwiązać 
umowę za porozumieniem stron. Sprawa była tym bardziej bez 
wyjścia, że wspomniany termin (koniec września przyszłego roku) 
był absolutnie nieprzekraczalny. Fundusze bowiem pochodziły 
z poprzedniej perspektywy unijnej na lata 2014-2020 i rozliczeń nie 

Biurokratyczne schody do pałacu
Gmina Andrychów zmuszona została do rezygnacji z kilkunastomilionowej dotacji do remontu Pałacu Bobrow-
skich. Powodem są przeciągające się formalności, zwłaszcza po stronie konserwatora zabytków. Bez jego decyzji, 
na które Urząd Miejski czeka już od jesieni, gmina nie uzyska zezwoleń na prace budowlane. Tym samym nie ma 
szans na zakończenie remontu do 30 września 2023 roku.

można przesuwać dalej w czasie – wrzesień 2023 jest ostatecznym terminem. 
Natomiast warunkiem rozliczenia jest dopuszczenie do użytkowania, a nie 
tylko zamknięcie prac budowlanych. I tu nikt już nie miał złudzeń – spra-
wa niewykonalna. Przeciągającą się sytuację pogarsza niespotykana od lat 
inflacja i rosnące ceny materiałów, usług oraz energii i paliw. 
A co byłoby, gdyby jednak prace podjęto i nie zmieszczono się w czasie? 
Ponieważ fundusze idą w transzach, czyli są etapowane, to spora ich część 
zasilałaby remont pałacu. Jednak przy ostatecznym rozliczeniu i niedo-
trzymaniu terminu trzeba by zwrócić np. 11,3 mln, bo tak obliczona była 
pierwsza transza. 
- Gmina absolutnie nie może sobie na to pozwolić – mówi Wojciech Polak.
Z tych powodów zdecydowano się rozwiązać umowę z wykonawcą i wy-
powiedzieć umowę marszałkowi. - Lepiej zrobić to już teraz, aby te pieniądze 
nie przepadły w ogóle i zostały rozdzielone na inne, mniejsze zadania, do innych 
samorządów – dodaje wiceburmistrz Polak. 
A co z pałacem? To nie jest koniec projektu w ogóle, ale trzeba zastosować 
plan „B”, a to oznacza – jak tłumaczy nam wiceburmistrz – że remont zo-
stanie rozpisany na mniejsze części i do każdej urząd będzie zabiegał o do-
tację zewnętrzną, a nie jak do tej pory, czyli do całości. Nie zmieniają się też 
cele tego zdania i pomysły na użytkowanie. Niestety, przez biurokratyczne 
schody sprawa przeciągnie się o kilka lat.                                                       mn 

REKLAMA
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Honorata i Paulina: 
Niepełnosprawne, wykształcone...
Są młodymi osobami. Nie znają się, nigdy się nie spotkały, a jednak coś je łączy. Obie niepełnosprawne, w du-
żej mierze przykute do wózków inwalidzkich. Nie zrezygnowały z ważnych planów życiowych. Jedna kończy 
pisać pracę magisterską, a druga uzyskała tytuł licencjata. To publikacja dedykowana wszystkim, którzy mają  
i realizują marzenia, mimo że los kładzie im kłody pod nogi. Napisana także z myślą o tych instytucjach i ludziach, 
którzy potrafią wyciągnąć pomocną dłoń do bliźnich.

Na wózku po magisterium

Honorata Szwast z Targanic urodziła się  
z rozszczepem kręgosłupa. Nigdy nie chodzi-
ła o własnych siłach. Do szkoły najpierw w ro-
dzinnej miejscowości a potem do Liceum im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie 
woziła ją mama. Starsi uczniowie i nauczycie-
le targanickiego Zespołu Szkół Samorządo-
wych pomagali jej pokonywać schody. Stara-
no się też, aby klasa Honoraty miała zajęcia 
na jednym piętrze. W „ogólniaku” dyrekcja 
urządziła podjazd od strony placu. A potem 
pierwsza z naszych bohaterek postanowiła 
studiować. - Moje zainteresowania odbiegają od 
kierunku, który wybrałam na uczelni – stwier-
dza Honorata Szwast. - Ja lubię ręczne robótki, 
jakieś wyszywania, słucham muzyki, dużo czytam 
książek. Jeżeli chodzi o studia, to licencjat zrobiłam  
z administracji. Miałam nawet praktyki w naszym 
Urzędzie Miejskim oraz Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Andrychowie. Dużo się w nich nauczy-
łam i poznałam, jak te instytucje funkcjonują.
Licencjacki tytuł uzyskała w Wyższej Szkole 
Administracji w Bielsku-Białej. Sporo serca  
i własnego czasu oddała jej mama, dowożąc 
na studia i czekając do końca zajęć na córkę.  
Na tym wszakże pani Honorata edukacji nie 
poprzestała. Po tytuł magisterski wybrała 
się także do stolicy Podbeskidzia, tyle że na 
Wyższą Szkołę Ekonomiczno–Humanistycz-
ną. Było łatwiej o tyle, że podczas pandemii 
zajęcia odbywały się on-line. Poza tym wysta-
rała się o indywidualny tok nauki. Odpadły 
zatem dojazdy. Teraz pisze pracę magisterską  
z dziedziny zarządzania i psychologii w biz-
nesie, a konkretnie temat dotyczy motywacji 
w pracy. Obrona latem.
Studia niepełnosprawnej targaniczanki nie 
byłyby możliwe albo w sporym zakresie 
utrudnione, gdyby nie wsparcie ze strony 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Wadowicach, przy udziale środków z Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych. - Otrzymałam dofinansowa-
nie pieniężne na pokrycie kosztów zakupu pomocy 
edukacyjnych oraz dojazdów na uczelnie – mówi 
pani Honorata. - Dostałam też środki na zakup 
komputera. Dzięki PCPR-owi i PFRON-owi 
przyszła magister ma pieniądze umożliwia-
jące zakup wózków inwalidzkich. Otrzymała 
również dofinansowanie do wyposażenia ła-
zienki w urządzenia dla niepełnosprawnych.

A kolejne plany czy marzenia? - Na pew-
no chciałabym pracować, najchętniej on-line 
– odpowiada pani Honorata. Targaniczan-
ka ma prawo jazdy, zdobyte także dzięki 
wsparciu finansowemu z PCPR. Kolejnym 
marzeniem byłby zakup w przyszłości sa-
mochodu i dostosowanie go dla osoby nie-

pełnosprawnej. Na koniec naszego spotkania 
Honorata Szwast zachęca wszystkich niepeł-
nosprawnych studentów, aby kontaktowali 
się z Powiatowym Centrum Pomocy Ro-
dzinie i korzystali z propozycji tej placówki. 
Można otrzymać wymierne wsparcie.
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Sprawę pilotował radny powiatowy Stanisław Hutniczak. A stawało się naprawdę nie-
bezpiecznie, zwłaszcza że w sąsiedztwie Targaniczanki znajduje się droga. - Tu było kilka 
drzew zwalonych przez wodę – wspomina radny. -  Powstała wyrwa, groziło zawaleniem. Pod-
jąlem interwencję w 2020 r. Po półtora roku doczekałem się, że potok wyregulowano i zabezpie-
czono brzegi. Prace wykonały Wody Polskie, administrator potoku. Stanisław Hutniczak 
nie ukrywa, iż tylko częsciowo jest zadowolony z wykonanych robót. Jego zdaniem nie-
potrzebnie obniżono koryto Targaniczanki, i to prawie o jeden metr. Trzeba by było też, 
zdaniem naszego rozmówcy, spowolnić przepływ wody, budując odpowiedni próg.  
Nie to jednak spędza sen z oczu radnego. Okazuje się, że tam, gdzie przeprowadzono 
regulację nie ma barierki oddzielajacej potok od drogi. W nocy albo gdy są mgły jest tu 
niebezpiecznie. Nietrudno o wypadek. Auta mogą spaść kilka metrów w dół. Wpraw-
dzie stoi tutaj lampa, ale znajduje się po drugiej stronie drogi. Wody Polskie deklarują, 
że dotychczas wykonane prace na Targaniczance miały swoisty wymiar ratunkowy, by 
nie pogarszać sytuacji. Zapowiadaja m.in. budowę progu spowalniającego, co wyma-
ga jednak przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Stanisław Hutniczak stwierdza 
jednak, że nie wiadomo kiedy to się stanie. Jeśli chodzi o barierkę, to muszą się dogadać 
Urząd Miejski w Andrychowie (administrator drogi) z Wodami Polskimi.

jd  Fot. Jacek Dyrlaga  

Targaniczanka mniej groźna, na drodze niebezpiecznie
Potok przy ulicy Nowa Wieś w Targanicach co nieco został ujarzmiony. Do niedawna zabierał fragment brzegu, 
podmywał drzewa. Ale pozostało jednak jeszcze coś do zrobienia...

Stanisław Hutniczak pokazuje, gdzie wyregulowano po-
tok, a radny stoi w miejscu, w którym powinny być zain-
stalowane barierki oddzielajace drogę od Targaniczanki.

Rodzina, sport, licencjat

Paulina Sorka z Andrychowa jeszcze do ósmego, dziewiątego roku 
życia była osobą pełnosprawną. Lubiła i nadal lubi sport oraz aktyw-
ność fizyczną. Gdy pewnego dnia poszła na rutynowe badania wzro-
ku wszystko się zmieniło. Okulistka zaleciła dalszą diagnostykę. U an-
drychowianki wykryto guzka na mózgu. Od tamtego czasu przeszła 
kilka operacji, chemioterapię i radioterapię. Korzysta z różnorodnych 
zabiegów rehabilitacyjnych. Ślad po chorobie pozostał. Do czasu, kie-
dy kończyła szesnaście lat i do trzeciej operacji chodziła jeszcze całko-
wicie o własnych siłach, potem musiała korzystać z pomocy innych, 
a obecnie w życiu towarzyszy jej wózek inwalidzki. Mówi nieco wol-
niej, lecz bardzo precyzyjnie. Z pisaniem odręcznym też ma pewne 
problemy. Jest osobą niepełnosprawną o stopniu znacznym. Wspiera-
na przez rodzinę pani Paulina nie porzuciła najważniejszych planów 
związanych z edukacją, a  również ze sportem. 

Jest absolwentką SP nr 4, nieistniejącego już Gimnazjum nr 2 oraz 
liceum ogólnokształcącego w „Kotarbinie”. W tej ostatniej placówce 
miała nauczanie indywidualne, ale na zajęcia też chodziła i tę szkołę 
wspomina ze szczególnym sentymentem. - Wychowawczyni, pani Mag-
dalena Wiktor-Stuglik, zabierała mnie sprzed domu samochodem do szkoły, 
potem brała mnie pod rękę i pomagała dojść do klasy – wspomina pani Pau-
lina.
Prawdziwym wyzwaniem dla niepełnosprawnej stały się studia. 
Wiązało się to z wyjazdami do Krakowa. Zdecydowała się na Uni-
wersytet Papieski Jana Pawła II, a wybrana specjalizacja to nauki  
o rodzinie. Uzyskała licencjat. - Studiowałam od 2016 do 2019 roku – 
mówi andrychowianka. - Rodzice zawozili mnie w piątek na uczelnię. 
Nieocenioną pomoc uzyskałam od brata i bratowej, którzy mieszkali wtedy 
w Krakowie i udostępniali mi łóżko, a w sobotę rano zawozili na studia. Jak 
przyznaje nasza bohaterka, tego wszystkiego nie byłoby, gdyby nie 
rodzina. Nieoceniona pomoc przyszła też z Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Wadowicach. Przede wszystkim nasza niepeł-
nosprawna studentka otrzymała wsparcie pieniężne. Z każdym se-
mestrem było wyższe, bo andrychowianka uzyskiwała bardzo dobre 
wyniki w nauce. Dzięki temu mogła zakupić pomoce dydaktyczne. 
Była również dopłata do paliwa za przejazdy na studia. Dzięki PCPR-
-owi pani Paulina kupiła sobie również komputer, a potem laptop. Na 
tym nie koniec. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pomogło też 
w życiu pozastudenckim. W mieszkaniu na przykład zaadaptowano 
łazienkę dla osób niepełnosprawnych. 
Paulina Sorka pozostaje pod ciągłą opieka rehabilitacyjną tak u siebie 
w mieszkaniu jak i poza nim. Przed rokiem związała się z Beskidzkim 
Zrzeszeniem Sportów Niepełnosprawnych „Start” z siedzibą w Biel-
sku-Białej, ale też prowadzącym zajęcia na andrychowskiej pływalni. 
Pani Paulina realizuje w ten sposób swoje sportowe pasje.  Uczestni-
czyła już w dwóch dwutygodniowych obozach, czeka na trzeci. Spe-
cjalizuje się w konkurencjach lekkoatletycznych i na treningi dojeżdża 
do Bielska-Białej. Kocha także wodę. Może usłyszymy jeszcze o jej 
sukcesach...?

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

PS. Dziękuję za pomoc w realizacji tematu pani Barbarze Pindel-Pola-
szek, dyrektor PCPR w Wadowicach. 
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Choć jestem wrogiem podziałów, ta senten-
cja sprowokowała mnie do przeprowadze-
nia wśród znajomych klasyfikacji na tych, 
którzy kwitną i którzy usychają. Oprócz imion 
i nazwisk uwzględniłam też wiek. Coś, co na 
początku miało znamiona zabawy, pozwoliło 
mi wyciągnąć dwa ciekawe wnioski. Żyć tak, 
jakby się było kwitnącym drzewem potrafi 
i dwudziestokilkulatek, i dziewięćdziesięcio-ęcio-
latek. Czyli nie wiek, a świadomość wartości 
życia jest przyczyną tego kwitnienia. No 
i drugi wniosek. Ludzie podobni kwitnącym 
drzewom wzajemnie się przyciągają, mogą 
tworzyć ludzkie ekosystemy, niczym lasy lub 
sady. Być cząstką takiego ludzkiego ekosyste-
mu to znaczy być mniej samotnym.  
Jeszcze parę razy wzejdzie słońce i w moim 
ogrodzie zakwitną trzy jabłonki, do tego 
jedna grusza i śliwa. Zakwitną, za nic mając 
wojnę toczącą się kawałek stąd i całkiem re-ę toczącą się kawałek stąd i całkiem re- toczącą się kawałek stąd i całkiem re-
alną groźbę jej zaistnienia tutaj, rekordową 
inflację i perspektywę załamania finansów 
publicznych, obranie przez polski rząd poli-
tycznego kursu na wschód, pogardę mediów 
narodowych dla „nie mów fałszywego świa-
dectwa przeciw bliźniemu swemu”… 
Drzewa zakwitną bez względu na wszystko. 
Ale jak w obliczu tylu plag, które zabierają 
spokój i budzą strach, ma kwitnąć człowiek? 
Mierzę się z tym tematem od 24 lutego. Do-
piero niedawno udało mi się zawrzeć z samą 
sobą układ. Ważną rolę odegrało w nim 
wspomnienie.
Przypomniało mi się, jak wiosną, dziesięć 
lat temu, zatrzymałam się w berberyjskiej 
wiosce położonej u stóp Atlasu Wysokie-
go. Na tarasie studiowałam rozpisany co 
do dnia plan podróży. Chłopak z obsługi, 
który przyniósł mi kawę, też się nad nim 
pochylił. Od miejscowego oczekiwałam 
słowa akceptacji bądź korekty, a on się ro-
ześmiał. Zrobiło mi się głupio. „Dziś jest 
dziś. Jutro jest jutro. Reszta… Insh’allah” 
– powiedział, jakby chciał usprawiedliwić 
swój wybuch śmiechu. Teoretycznie wy-
dawało mi się to słuszne, dopiero za spra-
wą wojny za miedzą, zaczęłam stosować 
w praktyce. Perspektywę czasową zawęzi-ę czasową zawęzi- czasową zawęzi-ą zawęzi- zawęzi-
łam do chwili obecnej i ewentualnie jutra. 
Ponadto, za sprawą zdjęć masowych gro-
bów z ukraińskich miast i miasteczek, zro-
zumiałam, w jak niewielkim stopniu moje 
życie należy do mnie. Chłopak spod Atlasu 
Wysokiego wzrastał w przekonaniu, że nie 
ma przyszłości, bo o przyszłości decyduje 
bóg. A Jadwiga z Andrychowa przekonuje 
się właśnie, że o jej przyszłości, nawet o jej 
życiu, może zadecydować człowiek w ran-
dze boga urzędujący gdzieś tam na Kremlu 
albo na Nowogrodzkiej.  

Skoro jeszcze dysponuję dniem dzisiejszym, 
skoro jeszcze myślę, jeszcze czuję, jeszcze nie 
umieram… mogę kwitnąć. Jak moje jabłonki, 
grusza i śliwa. Tylko muszę zadbać o przy-
jemność w nieprzyjemnych czasach. Przede 
wszystkim po to, by unicestwiać nią strach 
i czerpać z niej siły do życia. 
Zamierzam cieszyć się wiosną. Spośród in-
nych pór roku, właśnie ją lubię kontemplo-
wać najbardziej. Poza tym, może się zdarzyć, 
że TA wiosna będzie ostatnią w życiu.
Lubię też kontemplować ludzi; ich obecność, 
inność, tajemnice. Moment zaprzyjaźniania się 
z drugim człowiekiem sprawia mi prawdziwą 
przyjemność. Z tych powodów (ale nie tylko) 
zaprosiłam na Święta Wielkanocne parę afgań-
skich uciekinierów. Historia ich ucieczki z mia-
sta Herat opowiedziana przez Borysa i Olę 
(„Planeta Abstrakcja”) w filmie dostępnym na 

YouTube jest poruszająca i wprost niewiary-
godna. Założyłam sobie, że nie będziemy roz-
mawiać o trzech rzeczach. O traumatycznych 
przeżyciach związanych z ucieczką, o rodzi-
nie, która została w Afganistanie i tęsknocie za 
nią, o talibach i religii. Dlaczego tak? Bo chcia-
łam, aby pięć dni spędzonych w Andrychowie 
uzyskały status pięknego wspomnienia, a roz-
mowy na tematy, które są niezagojoną raną, 
mogłyby to zniweczyć.     
Qasim i Fatima (albo Fati) od dziesięciu 
miesięcy są w Polsce. Ich ewakuację wsparł 
polski rząd. Po wielomiesięcznych procedu-
rach związanych z legalizacją pobytu i uzy-
skaniem stosownych dokumentów, młodzi 
Afgańczycy zamieszkali w Warszawie. Qa-
sim pracuje jako grafik komputerowy, Fatima  
jako asystentka języka angielskiego w mię-
dzynarodowej szkole. 

Wyobraź sobie…
Ludzie są jak drzewa – jedni kwitną, inni usychają, przeczytałam w wywiadzie z terapeutką Ewą Woydyłło-Osiatyń-
ską. Pomyślałam wtedy, że zazdroszczę drzewom. One kwitną bez względu na wszystko, my staramy się - mimo 
wszystko. Pomyślałam jeszcze, że my usychamy na własne życzenie, one – bo nie mają wyjścia. 

Wielkanoc Qasima i Fatimy w Andrychowie. Fot. J. Janus

Felieton



9

Nowiny Andrychowskie
maj 2022

Choć pogoda nie była dla nas łaskawa, przez 
te pięć dni, wiele udało się zwiedzić i prze-
żyć. – To był mój pierwszy raz! – tak Fati kwi-
towała każde nowe doświadczenie. A było 
ich sporo. Bo przecież to była ich pierwsza 
Wielkanoc, pierwsze malowanie pisanek, de-
korowanie i święcenie koszyczka, pierwsze 
robienie białej kiełbasy do żurku, wiele pierw-
szych smaków… Był też pierwszy w życiu 
lany poniedziałek, na dodatek tego spędzony 
wśród poprzebieranych w tradycyjne stroje 
wilamowskich śmierguśników. 
Moi goście po raz pierwszy  przekraczali gra-
nicę bez kontroli paszportowej (na moście 
w Cieszynie). Pobyt w saunie i na krytym ba-
senie też był dla Fati pierwszym w życiu. 
- Czy możemy coś dla was ugotować? – za-
pytali pewnego dnia. I ugotowali. Najpierw 
afgańskie bolani, potem khorsht morg. 
I to był nasz kulinarny pierwszy raz. 
Sprawianie komuś przyjemności w nieprzy-
jemnych czasach jest obopólną przyjemno-
ścią. Zdarza się, że czymś więcej…
Gdy Qasim i Fatima dotarli do Warszawy, 
powiadomili mnie o tym fakcie, bo o to pro-
siłam. Qasim dopisał: „W każdej chwili, jeśli 
będziesz potrzebowała naszej pomocy lub 
naszego istnienia, możesz na nas liczyć”.  

Dzisiaj (23 kwietnia), w ramach łódzkiego 
Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjem-
nych, miał swą premierę spektakl Krystiana 
Lupy „Imagine”. Inspiracją do jego powsta-
nia była piosenka Johna Lennona o tym sa-
mym tytule. 
„Imagine” – to znaczy „wyobraź sobie”. 
John Lennon zachęcał w piosence do wy-
obrażenia sobie świata, który jest jednością. 
Nie ma w nim własności, a więc chciwości 
i głodu. Nie ma piekła, nieba, nie ma granic 
i religii, a więc powodów, w imię których wy-
buchają wojny i dla których ludzie się zabijają 
albo umierają. 
Wyobraź sobie  – śpiewał - wszystkich ludzi 
żyjących dla dzisiaj. 
Wyobraź sobie wszystkich ludzi żyjących w poko-
ju.
Wyobraź sobie braterstwo ludzi dzielących się 
światem…
O takiej utopii zrobił spektakl Krystian Lupa. 
Mimo starań, nie udało mi się zdobyć na nie-
go biletu, ale udało mi się stworzyć namiast-
kę takiego świata.
Wprawdzie mierzył zaledwie 98 m2, trwał 
zaledwie pięć dni, ale ludzie, którzy w nim 
się spotkali żyli dla dzisiaj i dzielili się swoimi 
światami. 
Imagine… Wyobraź sobie… śpiewał John 
Lennon. Nie! Nie wyobrażaj sobie! Twórz 
taki świat! Nawet jeśli miałby być świa-
tem maleńkim i trwać zaledwie parę chwil. 
W takim świecie zakwitają drzewa i ludzie. 
Przede wszystkim ludzie!

Jadwiga Janus

Flowpark to miejsce, gdzie można prowadzić urozmaicone treningi. Obiekt tworzy zestaw 
urządzeń z drabinkami, drążkami czy poręczami oraz innymi przyrządami do ćwiczeń głów-
nie siłowych. Trzy firmy ubiegały się o wykonanie sułkowickiego flowparku. Tylko jedna 
złożyła ofertę zgodną z  postepowaniem. To Przedsiębiorstwo Budowlane Lurka z Makowa 
Podhalańskiego. Zaporoponowało kwotę nieco ponad 139,8 tys. złotych. Przypomnijmy, iż 
samorząd otrzyma na ten cel dotację z Europejskiego Funduszu Rolnego w wysokości ponad 
94 tys. zł. 
Termin wykonania inwestycji to 90 dni od momenty podpisania umowy. Jest więc szansa, że 
w połowie wakacji obiekt będzie gotowy. Dodajmy, pierwszy taki w gminie Andrychów. 

jd

Sułkowicki flowpark po przetargu

W Sułkowicach–Łęgu powstanie flow park. Urząd Miejski zakończył postę-
powanie mające na celu wyłonienie wykonawcy.

-Trwają już ostatnie prace przy budowie ścieżki rowerowej oraz chodnika – mówi wicestarosta Beata 
Smolec. - Zakończenie planujemy na lipiec, a na początku sierpnia chcemy tę scieżke i chodnik oddać do 
użytku. Całe zadanie (etap ubiegłoroczny i obecny) w Rzykach kosztować będzie ponad dwa 
miliony złotych. Pieniadze pochodzą z trzech źródeł: kasy samorządu powiatowego, Fundu-
szu Rozwoju Dróg Lokalnych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
To nie koniec inwestycji powiatowych w Rzykach. Bliżej centrum wioski powstanie chodnik 
o długości 900 metrów jako przedłużenie powstającego traktu przez Bolęcinę do Andrycho-
wa.  Jak zapowiada wicestarosta, do końca tego roku powstanie wspomniany odcinek chodni-
ka oraz fragment do ulicy Kilińskiego w Andrychowie. Ta inwestycja z kolei jest finansowana 
po połowie z budżetu powiatowego oraz gminy andrychowskiej. Łączny koszt tego etapu to 
około 800 tysięcy złotych.

jd  Fot. Jadwiga Janus

Rzyki: Rośnie ścieżka rowerowa
W kierunku Praciaków w Rzykach powstaje dalszy odcinek ścieżki rowero-
wej. To inwestycja dwuletnie zapoczatkowana przed rokiem.
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Jacek: Rozmawiamy po 30 latach od poprzedniego wywiadu opu-
blikowanego w „Nowinach Andrychowskich”. Mówiliście, jak po-
znaliście się przy stole pingpongowym, także o tłumach osób , które 
patrzyły, gdy udawaliście się do kościoła na ślub oraz wspominali-
ście o pewnych sytuacjach nie zawsze przyjemnych w kontaktach 
z niektórymi mieszkańcami Andrychowa. Pani Urszula obawiała 
się nawet o stan psychiczny dzieci. Chwaliła stolicę Nigerii Lagos za 
to, że odmienność nikogo tam nie dziwi.  Jak wygląda to u nas teraz?
Urszula: Rzeczywiście upłynęło szmat czasu. Fajnie Jacku, że się spo-
tykamy. Utkwił mi w pamięci ten „stan psychiczny dzieci”, bo rzeczy-
wiście obydwoje staralismy się, aby dzieci wychować na osoby dum-
ne, niezależne, wykształcone, bez kompleksów i pewne siebie. To była 
ich przepustka w dorosłe życie, żeby sobie radzić i przed niczym się 
nie cofać. Patrząc z perspektywy na moje już dorosłe dzieci – najstar-
szy syn ma 40 lat, kolejny 36, córa 33 i ten najmłodszy, „nasze bejbi” 22 
lata – muszę stwierdzić, że nam się udało. Ich osiągnięcia, status i fakt, 
że są osobami wysoko wykształconymi mówią za siebie. Wszystkie 
sobie dobrze radzą gdziekolwiek są, czy w Europie, czy w Azji, czy 
w Afryce. Jesteśmy z nich dumni. Dodam jeszcze, że mamy troje wnu-
cząt. Z upływem czasu takie wartości jak rodzina stają się ważniejsze 
niż „mieć”. Wyznaję zasadę: „jeżeli Bóg na pierwszym miejscu, to 
wszystko inne na właściwym”.
Jacek: A ja powtórzę pytanie: jak to wygląda w Andrychowie ze sto-
sunkiem do inności?
Isaac: Polska się zmienia i mentalność ludzi też się zmieniła. 30 lat temu 
mało osób jeździło po świecie. Teraz jest inaczej. Polacy zapewne opa-
trzyli się z tą innością. Jakim złym trzeba być człowiekiem, żeby komuś 
dokuczać. Muszę powiedzieć szczerze: jestem zadowolony czy to jestem 
w Andrychowie czy gdzie indziej. Mam swój status społeczny. Nie spo-
tykam żadnych negatywnych reakcji. Inni nas akceptują i szanują...
Jacek: ... a nawet lubią! 
Isaac: Tak można powiedzieć (uśmiech).
Jacek: Co w ciagu tych lat wydarzyło się u Was? Pamiętamy na pew-
no prowadzoną przez Pana Isaaca, zresztą przy pomocy żony, szko-
łę języka angielskiego...
Isaac: Z zawodu jestem lekarzem weterynarii, a z konieczności byłem 
nauczycielem języka angielskiego. To był cudowny czas w naszym 
życiu. Setki osób z Andrychowa i okolic nauczylismy angielskiego. 
Jak spotykamy ich dziś na ulicy, to oni są bardzo zadowoleni z tego 
startu, jaki od nas dostali. Z czasem musieliśmy pójść w kierunku stu-
diów wyuczonych, naszej pasji, która stała się naszą pracą.
Urszula: Tu dopowiem, że bardzo miła jest ta wdzięczność tych by-
łych naszych uczniów. Bo za którym nauczycielem uczniowie wołają: 
„dzień dobry panie Isaacku, a ja w życiu zrobiłem to czy tamto, a ja 
studiuje, a mam takie osiągnięcia”. To jest sukces!
Jacek: Przez urzędniczą pomyłkę, jak podaliśmy w poprzedniej 
rozmowie, trafiłeś zamiast na ekonomię rolnictwa na weterynarię. 
Chyba dobrze się stało?
Isaac: No bardzo dobrze się stało. Chyba to Opatrzność Boska zadzia-
łała. Bo byłbym pewnie na bezrobociu albo moje pegeery byłyby daw-
no zamknięta. A może jeździłbym na taksówce, nie umniejszając nic 
osobom wykonujacym ten zawód. Byłoby kiepsko, gdybym był po 
ekonomii rolnictwa. Jestem lekarzem weterynarii i ten zawód jest po-
trzebny w społeczeństwie. Uważam, że robię dobrą pracę. Mówiłem 
o zmianie mentalności Polaków, chodziło mi o wszystkie sfery życia. 
Trzydzieści lat temu pies to był taki „sabaka” - miał pilnować i szcze-
kać. A jak zachorował, to się szło do lekarza w celu eutanazji. Świnie 

miały lepszą pozycję wtedy. Teraz psy stają się członkami rodziny. 
Menatlność zmienia się w kierunku szacunku do zwierząt. Z tego się 
z Urszulą cieszymy.
Jacek: A jak obecnie wygląda porównanie mniejszych miast takich 
jak Andrychów z nigeryjskimi.  Isaac wspominał 30 lat temu, że bra-
kuje w jego rodzinnej miejscowości takich zakładów jak AZPB czy 
WSW. Czy to się zmienia? 
Urszula: Jeśli mówimy o małych miejscowościach, w jednej z takich 
mąż się urodził, to wiele rzeczy brakuje. Nawet gdzieniegdzie studni, 
bo brakuje wody. Natomiast w dużych miastach takich jak Lagos, to 
z rzeczy materialnych niczego nie brakuje. Natomiast brakuje równo-
ści społecznych i jest sporo korupcji, ale to temat na inną, obszerniejszą 
rozmowę. Niestety, sytuacja ekonomiczna Nigerii pogorszyła się ze 
względu właśnie na korupcję. Ja tam czuję się dobrze, ale jestem tu-
rystką i to jest zupełnie inna para kaloszy.
Isaac: Sytuacja Nigerii jest taka jak w większości państw afrykańskich. 
Nigeria jest piątym producentem ropy naftowej. Lagos i obecna stolica 
Abudża to piękne miasta. Niestety, korupacja w Afryce zabija wszystko. 
Kasty biorą wszystko dla siebie i nie dzielą się ze społeczeństwem. Potem 
są takie efekty, że 25 proc. młodzieży nie ma pracy. Młodzi ludzie kończą 
studia i siedzą potem w domu. W takich krajach nie ma rozwoju.
Jacek: To w takim razie, jak wygląda Andrychów z Waszej perspek-
tywy? Mieliście przecież też epizod mieszkania za granicą.
Isaac: W moim odczuciu Andrychów nie rozwija się tak jak należy. 
Wiadomo, zachodzą zmiany. Drogi są takie jak były 30 lat temu. Nie 
ma nowych, brakuje obwodnicy. Praktycznie zniknęły WSW i AZPB. 
Nie ma zbyt wielu miejsc pracy. Głównie handlem nie da się dobrze 
rozwijać miasta. Oczywiście są pewne udogodnienia, na przykład ba-
sen. Natomiast wystarczy popatrzeć na młodzież. Większośc wyjeż-
dża i już nie wraca po studiach.
Urszula: Najważniejszym problemem jest brak obwodnicy. Nie wiem, 
jakoś się nie da, nie można. No nie wiem, taka obwodnica wiele by 
rozwiązała. Samymi sklepami miasto nie pojedzie daleko. Chcieliby-
śmy, żeby to miasto lepiej się rozwijało. Lubimy je, jest fajne, jesteśmy 
do niego przywiązani. Ale ludzie młodzi uciekają.
Isaac: Miasto rozwija się jeszcze dzięki prywatnym inicjatywom. Na-
prawdę mi szkoda, że te duże zakłady – i to nie jest tęsknota za komu-
ną – upadły.
Jacek: Dziękuję za rozmowę.

Wyjątkowa para po 30 latach
Przed ponad trzydziestu laty opublikowaliśmy na łamach „Nowin Andrychowskich” wywiad z Urszulą i Isaackiem 
Badami zatytułowany „Wyjątkowa para”. Nasz kolega redakcyjny Jacek Dyrlaga ponownie spotkał się z bohate-
rami tamtej rozmowy. A co obecnie usłyszał od polsko–nigeryjskiego małżeństwa, publikujemy poniżej. Przypo-
mnijmy, że on jest weterynarzem, a ona zoofizjoterapeutką.                                                                               red.
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Po pierwsze – śmieci
To nie są odpady, które zalegają w lasach od lat, tylko śmieci na bie-
żąco wyrzucane. Od drobnych papierków po odpady wielkogabary-
towe, na które leśnicy rocznie przeznaczają około 10 tysięcy złotych.

Po drugie – quady
Problem wielokrotnie opisywany na naszym portalu. Hałas i niszcze-
nie środowiska są rezultatem takiej leśnej jazdy. Pewnym kłopotem 
dla funkcjonariuszy jest brak sprzętu, dzięki któremu mogliby ścigać 
i namierzać sprawców. Niemniej jednak prowadzone są kontrole 
przez funkcjonariuszy policji i leśników.

Po trzecie – kradzież stroiszu
- Stroisz to małe gałązki, które na potęgę kradzione są z naszych lasów – prze-
kazuje nadleśniczy Mateusz Branny. - Pojawiają się zorganizowane gru-
py ludzi, które wpadają do lasu z sekatorami i siekierami, ogołacając drzewo-
stany jodłowe. Bardzo często obcinają wszystkie gałęzie drzewa powodując ich 
obumieranie – dodaje nadleśniczy. Nadleśnictwo przy udziale policji 
stara się reagować na ten proceder, choć to przestępstwo niezwykle 
trudne do wykrycia.

Nadleśnictwo Andrychów ma powierzchnię niespełna 12 tysięcy 
hektarów. Znajduje się na terenie czterech powiatów: wadowickie-
go, oświęcimskiego oraz częściowo bielskiego i żywieckiego. - Przede 
wszystkim gospodarujemy na drewnie bukowym, duży udział również jest 
jodły – mówi Mateusz Branny. - Dla przykładu leśnictwa w Polance Wiel-
kiej i Nidku mają typowo lasy mieszane – dodaje.

rf Fot. Policja

Trzy główne problemy nadleśnictwa
- Nadleśnictwo Andrychów zmaga się głównie z trzema problemami – przyznał goszczący w studiu Radia Andrychów 
nadleśniczy Mateusz Branny. To śmieci, quady oraz... stroisz.

W okresie wakacyjnym Grzegorz Fijałek, brązowy medalista mistrzostw Europy, będzie 
organizował u nas treningi i rozgrywki. Nawiązaliśmy ścisłą współpracę z parą Michał 
Woźniak/Arkadiusz Sordyl, grają trzeci sezon razem. W tym roku planują wziąć udział 
w 10 turniejach amatorskich, a także wystartować w Eliminacjach Mistrzostw Polski Pla-
ża Open, będą trenować również na naszym boisku. 
Zapraszamy już dziś na oficjalne otwarcie nowej atrakcji wraz z rozpoczęciem wakacji, 
impreza odbędzie się 26 czerwca 2022 r., zagra wspaniały Zespół Muzyczny „REDA”. 
Do zobaczenia w Mini Zoo w Inwałdzie! 

Kontakt: 604 580 616 agrokucyk.pl
ZAPRASZAMY!

Nowa atrakcja w Inwałdzie!
BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ w Mini Zoo będzie unikatowym 
obiektem sportowym w regionie, dostępne dla każdego już od czerw-
ca. Z tej okazji organizujemy rozgrywki powiatowe – międzyszkolne 
w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa i szkoła średnia. 

REKLAMA

Laureaci:
Kategoria: Ozdoba wielkanocna | Magda 
Stuglik ex aequo Oliwia Stuglik, Halina Mizera
Kategoria: Kartka wielkanocna | Martyna Styła
Kategoria: Jajko wielkanocne | Łukasz Korbel
Kategoria: Stroik wielkanocny | Barbara Górny

Wyniki III Rodzinnego 
Konkursu Wielkanocnego

12 kwietnia Miejska Biblioteka Publiczna 
w Andrychowie wybrała laureatów III Ro-
dzinnego Konkursu Wielkanocnego. - W 4 
kategoriach zgłoszono 40 prac. Jest nam nie-
zmiernie miło, iż zaangażowaliście się Państwo 
całymi rodzinami i zgłosiliście swoje prace do 
konkursu. Wybrać zwycięzców nie było łatwo, 
dlatego z niewielkim opóźnieniem ogłaszamy 
laureatów – informuje Dyrektor MBP, Syl-
wia Błasiak.
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Udajmy się zatem na ulicę Traugutta do 
domu rodziny Jończych. Sierpień ’39 roku 
ma się ku końcowi.
- Mama zdziwiła się, że tata przyszedł z pracy 
wcześniej niż zwykle – opowiada pan Kazimierz. 
A przyczyną tego był płot. Właśnie zaczął go sta-
wiać i musiał się pospieszyć, żeby go dokończyć, 
bo od następnego dnia wchodził w życie zakaz 
wszelkich remontów i budów. Cały Andrychów 
mówił o wojnie, ale nikt zdawał się nie przyjmo- zdawał się nie przyjmo-
wać tego do wiadomości. 
Któregoś sierpnia tata dostał powołanie do woj-
ska. Pamiętaj, powiedział wtedy do mamy, jak 
będziecie musieli uciekać, napisz dzieciom na 
plecakach imiona, nazwiska i adresy, a przede 
wszystkim spakuj im po blaszanym garnuszku 
i łyżce. Tata wiedział, co mówi, bo miał już za 
sobą udział w dwóch wojnach, 1914 i 1920 roku. 
Ta miała być trzecią. Mama poszyła nam płócien-ła być trzecią. Mama poszyła nam płócien- nam płócien-
ne worki, które miały służyć za plecaki. Ustalone 
już było, że jakby co… będziemy uciekać do Białej 
Podlaskiej, do rodziny Miecia Szulca – kolejarza, 
który u nas bywał. 
Plecaki leżały spakowane w pełnej gotowości. 
Ludzie wyjeżdżali z miasta, a my czekaliśmy do 
samego końca. Ojciec był już na froncie.
Gdy zaczęły wyć syreny, przybiegł dziadek Py-
tel, ponaglając nas do ucieczki, choć sam nigdzie 
się nie wybierał. Mama i ciotka Karolina, która 
z nami sąsiadowała, stwierdziły, że nie ma na 
co czekać, trzeba uciekać. Zwłaszcza, że  pan 
Szulc – kolejarz przestrzegał je, że pociąg stojący 
na stacji jest ostatnim, który wyjedzie z Andry-
chowa, bo zaczyna się wojna! Wzięliśmy nasze 
tobołki i poszliśmy na stację. Była nas czwórka 
dzieci. Ja miałem prawie siedem lat, najstarsza 
siostra – dziewięć, a młodsze siostry pięć i trzy. 
Trójka dzieci ciotki Karoliny była mniej więcej 
w naszym wieku, a czwarty - Miecio urodził się 
dopiero co i leżał jeszcze w beciku.  

Ośmioro dzieci i nasze dwie mamy wsiedliśmy 
do wagonu towarowego krytego brezentem. Do-
jechaliśmy do Skawiny. W Skawinie cały skład 
tego pociągu zarekwirowało wojsko, a nas prze-
rzucono do pociągu towarowego odkrytego. Cała 
nasza gromada, wraz z innymi mamami i dzieć-
mi, wsiadła do wagonu, którego podłoga była za-
walona workami z cementem. Posiadaliśmy na 
tych workach. Ponieważ z lokomotywy strasznie 
się dymiło i spadały na nas drobiny węglowego 
pyłu, w kącie wagonu, z byle czego, matki zrobiły 
prowizoryczny baldachim i tam umieściły takie 
niemowlaki jak Miecio, żeby ochronić je przed 
tym pyłem i ewentualnym deszczem. 

Pociąg wlókł się niemiłosiernie przez całą noc. 
Zatrzymywał się na każdej najmniejszej stacji, 
a ludzie się dosiadali. Zrobiło się strasznie ciasno. 
Nie wiem, dokąd dojechaliśmy, w każdym razie 
było już jasno. Pociąg przejeżdżał właśnie przez 
las i gdy z niego wyjeżdżaliśmy, nadleciały dwa 
niemieckie samoloty i zaczęły nas ostrzeliwać. 
Pociąg się zatrzymał. Ludzie zaczęli wyskakiwać 
z wagonów i uciekać do lasu. Wysoki nasyp, scho-
dy wagonu… były dla nas – dzieci przeszkodą 
prawie nie do pokonania, ale ludzie sobie pomaga-
li. Maszynista przypłacił ten nalot życiem.   
Siedzieliśmy w tym lesie, czekając co będzie da-
lej. Cały czas dobiegał nas z wagonu niemowlę-ł nas z wagonu niemowlę- z wagonu niemowlę-
cy płacz. Mama i ciocia były oburzone. – Co za 
matka! Jak mogła uciec i zostawić swoje dziecko! 
No jak mogła! - mówiły między sobą. Nagle ciot-
ka struchlała. W beciku, który porwała spod bal-
dachimu, nie było Mietka, a jakieś inne dziecko. 
Okazało się, że pozostawionym w wagonie i zano-
szącym się od płaczu niemowlakiem był Mietek! 
Ciotka się bała, ale poczekała aż samoloty się od-
dalą i pobiegła po zgubę do wagonu. Po dziurach 
w workach było widać, w jakim niebezpieczeń-

stwie znalazł się Mietek. Trudno było uwierzyć, 
że przeżył tę strzelaninę.
No i szczęściem było to, że znalazła się matka 
dzieciaka, którego porwała ciotka.
Gdy samoloty odleciały, ludzie zaczęli się rozcho-
dzić po lesie w różnych kierunkach. Nasze mamy 
nie wiedziały ani gdzie są, ani gdzie iść. Poszły 
zatem przed siebie i ósemka dzieci wraz z nimi. 
Szliśmy dość długo, gdy wyszliśmy na wielką po-
lanę pełną wojska. Żołnierze właśnie rozstawiali 
armaty. Te armaty były tak wielkie, że jedną cią-
gnęło kilka koni. Robiły na nas ogromne wrażenie.  
– Panowie – zapytała moja mama - a co to są za 
maszyny? Obok były kopce z kapustą. Żołnierze 
gotowali z nich posiłek dla wojska. – Nie widzi 
pani ile tu kapusty – odpowiedział jeden - to są 
maszyny do jej krązania. Wszyscy, oprócz mamy, 
wybuchnęli śmiechem.
- A gdzie wy się wybraliście? – zapytał żołnierz. 
Nie widzicie, że tu front?
- A możemy przy was trochę odpocząć, bośmy 
głodni i zmęczeni – powiedziała mama. Całe 
szczęście, że mieliśmy te garnuszki, bo ponalewali 
nam do nich grochówki.

Uciekaj stąd! Uciekaj! – druga opowieść
Wojna wygania ludzi ze swoich domów, swoich miast i ze swoich ojczyzn, czego dowodem jest ponad dwa mi-
liony uciekinierów z Ukrainy chroniących się w naszym kraju. W ubiegłym miesiącu przytoczyliśmy wspomnienie 
Loli Rauchberger Bader, która na przełomie sierpnia i września 1939 roku uciekała z Andrychowa z trzymiesięcz-
nym synkiem na ręku. Z Andrychowa uciekał też pan Kazimierz Jończy. Dziś ma 90 lat, tamtego września miał 
trochę mniej jak siedem. Choć od tamtych zdarzeń minął szmat czasu, jego bogata w szczegóły opowieść jest 
dowodem na to, że traumatycznych przeżyć dziecka, nie zapomina się w dorosłym życiu.

Maria i Władysław Jończy i ich dzieci. Od lewej: Kazimierz, Marysia, Teresa, Władzia.



13

Nowiny Andrychowskie
maj 2022

Żołnierze radzili nam, abyśmy jednak opu-opu-
ścili ten teren. Poradzili też, w którą iść 
stronę. Mieliśmy w ciągu półtorej godziny 
dojść na skraj lasu, przy którym znajdowało 
się gospodarstwo, gdzie być może udałoby 
się nam przenocować.
Rzeczywiście doszliśmy do tej polany. Zo-
baczyliśmy zaprzęgnięte w konie wozy, 
uwiązane do nich krowy. Wozy wyłado-
wane były dobytkiem: pierzynami, jakimiś 
meblami… Gospodarze szykowali się do 
ucieczki przed frontem. Mama zapytała, czy 
może tu zostać, bo nie ma dokąd uciekać z tą 
dzieciarnią. 
Wtedy gospodarze zaczęli się zastanawiać, 
czy nie zrezygnować z ucieczki. Bo sko-
ro ktoś chce zostać w ich domu, to czemu 
nie mieliby zostać oni? Po chwili już roz-
ładowywali wozy. Pozwolili nam nocować 
w stodole na słomie. 
Dzięki zwiadowcy dowiedzieliśmy się, że 
pod drugiej stronie tego kompleksu leśnego 
Niemcy też rozstawili baterie. – To będziecie 
prawie w środku ognia artyleryjskiego – po-
wiedział.   
I faktycznie. Po dwóch spokojnych nocach, 
przed świtem zaczął się pojedynek. Wraz 
z innymi uciekinierami schroniliśmy się 
w takiej ziemiance, gdzie przechowywano 
ziemniaki, mleko itp. Duszno i ciemno tam 
było strasznie. Ze  ścian obłożonych kamie-
niami kapała woda. Do tego ten huk armat! 
Ludzie zaczęli się modlić i śpiewać „Pod twą 
obronę”. I tak przez całą noc.  
Dzieci ani pisnęły. Strach zdusił płacz.
Pojedynek trwał chyba ze trzy godziny. 
Gdy wszystko ucichło, otworzyliśmy drzwi. 
Pierwsze, spragnione powietrza, wybiegły 
dzieciaki. To, co zobaczyliśmy, było prze-
rażające. Na polu leżały konie z porozry-
wanymi brzuchami. Niektóre jeszcze pod-
nosiły głowy. Pomiędzy nimi leżały ciała 
żołnierzy. Gospodarz i nasze mamy zaczęli 
sprawdzać, czy ktoś jeszcze żyje. Żyło chyba 
dwóch, w tym oficer, który poprosił, żeby 
pochować zabitych.    
Dla gospodarza to było nie lada wyzwanie, 
bo w gromadzie kobiet i dzieciaków był jedy-
nym mężczyzną. 
Za stodołą znajdowało się pole, z którego już 
wykopano ziemniaki i tam zostały pochowa-
ne ciała pozawijane w prześcieradła. Naj-
gorzej było z końmi. Bo wielkie to i ciężkie. 
Gospodarz powiązał im nogi, przywiązał do 
ciągnika i powiózł gdzieś w pole. 

Parę lat później, gdy Kazimierz Jończy 
uczęszczał do siódmej klasy, nauczy-
cielka języka polskiego poleciła swoim 
uczniom opisać najważniejszy dzień 
ich życia, ten który utkwił im najgłę-
biej w pamięci. Pan Kazimierz napisał 
wtedy wiersz. Wrócił w nim do tego, co 
zdarzyło się wtedy, gdy miał mniej niż 
siedem lat…

„Wrześniowy exodus”

We wrześniowy ranek
przerażonymi oczami dziecka

patrzyłem na pobojowisko,
trupy, ludzi i koni

miotające się w konwulsjach…
W dół po pocisku 
stoczyła się głowa

polskiego żołnierza…
Leśna polana

tonąca w oparach mgły,
trawa błyszcząca

zrudziałą barwą krwi –
to nie  był koszmar senny,
lecz okrutna rzeczywistość.  

Gdzie to się wszystko zdarzyło? - Nie wiem 
– mówi. Chyba gdzieś w połowie drogi do tej 
Białej Podlaskiej. W każdym razie, po tych wy-
darzeniach, nasze mamy postanowiły wracać do 
Andrychowa. Gospodarz obiecał, że jak upora się 
z pochówkami, podwiezie nas do jakiejś  głównej 
drogi. I przy tej drodze nas zostawił. Szliśmy 
przed siebie jakimiś fosami, bo cały trakt zata-
rasowany był wojskiem niemieckim, nie dało się 
nawet szpilki włożyć. 
Pamiętam, że był straszny upał. Okropnie nam 
się chciało pić. Choć w mijanych wioskach napo-
tykaliśmy studnie, musieliśmy je omijać, bo na-
pisane na nich było, że woda może być zatruta. 
Mamy i starsze dzieci niosły te młodsze na ple-
cach, gdy one już nie dawały rady iść. Byłem już 
dorosły, a mama jeszcze wspominała, jak miałem 
dość wszystkiego, jak rzucałem plecakiem i jak 
marudziłem z powodu pragnienia. Bo brak tej 
wody naprawdę był gehenną. 

Do Andrychowa wracaliśmy trzy dni. Gdy żoł-
nierze niemieccy widzieli taką gromadę dziecia-
ków, zatrzymywali się i proponowali podwózkę, 
ale my mówiliśmy, że musimy jechać wszyscy 
razem i chcemy dostać się w okolice Krakowa. 
Raz furmanką, raz jakąś ciężarówką, a przeważ-
nie piechotą dotarliśmy do Skawiny, z której wy-
wiózł nas woźnica, uciekający przed Niemcami. 
Zostawił nas przed Kalwarią i stamtąd szliśmy 
do domu na nogach. Gdy wróciliśmy, Andry-
chów był już pod okupacją niemiecką. Dziadek 
Pytel czekał na nas z kluczami. Ucieszył się na 
nasz widok, ale najbardziej ucieszył się Murzyn 
– pies, który towarzyszył nam w zabawach. Wró-
ciliśmy strasznie głodni, a w domu nie było nic do 
jedzenia. Mama przypomniała sobie, że na stry-
chu ma worek z ususzonym i pokrojonym w kost-
kę chlebem. Zalęgły się tam myszy i strasznie ten 
chleb śmierdział ich sikami. Mama go moczyła, 
żeby pozbyć się tego zapachu. Pomogło tylko 
trochę, ale i tak go zjedliśmy. Najważniejsze, że 
dotarliśmy do domu, nasze dwie mamy i ósemka 
dzieciaków.

Jadwiga Janus

Koszt: 45 zł ( 3 h w strefie saun i w strefie baseno-
wej w tym 3 seanse w saunie suchej)
W każdą środę: 18:30 – 20:30 seanse saunowe dla 
osób zapisanych (ograniczona liczba miejsc, za-
pisy w kasie basenu lub tel. 33 432 25 55 wew. 2):
- 18:30 – 21:40 strefa beztekstylna tylko dla osób, 
które ukończyły 18 rok życia.
- 20:30 – 21:40 strefa saun dla klientów indywi-
dualnych z zachowaniem zasad poprawnego 
saunowania. 
Szczegóły oraz Regulamin seansów saunowych 
Krytego Basenu w Andrychowie znajdziecie na 
moskit-andrychow.eu

MOSKiT w Andrychowie

Saunowanie 
z saunamistrzem
Miejski Ośrodek Sportu, Kultury 
i Turystyki w Andrychowie zaprasza 
wszystkich sympatyków korzystania 
z saun na aromatyczne seanse sau-
nowe z saunamistrzem.

Ogłoszenia

Szukam kawalerki do wynajęcia 
w Andrychowie. 
Tel. 532 124 430
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... w tym roku także w Andrychowie (4 – 5 czerwca 2022)

Miejski Dom Kultury w Andrychowie
mdk@kultura.andrychow.eu

Telefon: 33 875 31 05, 512 442 918, 530 474 008

13 maja (piątek) godz. 18.00
OTWARCIE WYSTAWY MALARSTWA  
„blue velvet” GRAŻYNY JOŃCZY
GRAŻYNA JOŃCZY – urodzona w Wadowicach członkini 
Grupy Twórców MY. Ukończyła studia na Uniwersyte-
cie Śląskim na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym 
(1995 r.) oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie 
Jagiellońskim na Wydziale Historycznym (2000 r.).
Obecnie pracuje jako nauczycielka historii i plastyki  
w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach. Z pasji 
związana z malarstwem i historią sztuki.
Ekspozycja prac potrwa do 30 czerwca 2022 r. 
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

28 maja (sobota) godz. 18.00
ANNA WYSZKONI | KONCERT
ANNA WYSZKONI to jedna z najbardziej doświad-
czonych i lubianych wokalistek na polskiej scenie 
muzycznej. Ma w swoim dorobku imponującą ilość 
przebojów, nagród i wyróżnień oraz ponad pół miliona 
sprzedanych płyt. W 2021 roku obchodziła jubileusz 
25-lecia pracy artystycznej. W Andrychowie artystce 
towarzyszyć będzie 6-osobowy zespół pod kierow-
nictwem jednego z czołowych polskich gitarzystów, 
Marka Raduli.
Ceny biletów: 75 zł, 70 zł, 69 zł
Sprzedaż biletów: BIURO MDK w Andrychowie
Bilety online: www.kultura.andrychow.eu

Wiejski Dom Kultury w Inwałdzie
inwald@kultura.andrychow.eu 

Telefon: 33 432 26 12

Do 20 maja | OLGA RZEMIENIEC 
„NA POCZĄTKU BYŁ CHAOS” – MALARSTWO
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki! 

20 maja (piątek) godz. 9.00
VII Konkurs Wokalny ŚPIEWANKA / przesłucha-
nia konkursowe
Wydarzenie uświetni premiera autorskiego spektaklu 
pt. „Droga” Teatru Ruchu FORMA z WDK w Inwałdzie 
w reżyserii Anety Lachendro zainspirowanego historią 
Calineczki z baśni Jana Christiana Andersena.
Wstęp wolny. Zapraszamy! 
31 maja (wtorek) godz. 9.00
TEATRALNY DZIEŃ DZIECKA
Podczas wydarzenia autorski spektakl pt. „Droga” za-
prezentuje Teatr Ruchu FORMA z WDK w Inwałdzie.
Wstęp wolny. Zapraszamy! 
3 czerwca (piątek) godz. 16.30
POPOŁUDNIE Z DOMEM KULTURY
Wstęp wolny. Zapraszamy! 

WDK im. Romana Prystackiego w Zagórniku
zagornik@kultura.andrychow.eu 

Telefon: 33 875 47 29

Maj/czerwiec (w godzinach otwarcia placówki)
W WDK im. R. Prystackiego w Zagórniku prowa-
dzone są warsztaty artystyczne oraz zabawy ani-
macyjno-ruchowe, których adresatami są najmłodsi 
goście z Ukrainy i ich rodzice. Wśród propozycji 
znajdują się: zajęcia plastyczne, taneczne, sportowe, 
muzyczne, robotyka, ceramika i wiele, wiele innych.
Wstęp wolny. Zapraszamy! Szczegółowe informacje oraz 
harmonogram zajęć: WDK w Zagórniku

27 maja (piątek) godz. 16.00
„SNOW WHITE” / spektakl teatralny
Uczniowie klas czwartych i siódmych oraz absol-
wentki Zespołu Szkół Samorządowych w Zagórniku 
przedstawią spektakl teatralny w języku angielskim, 
pt. „Snow White” („Królewna Śnieżka”). Reżyseria: 
Natalia Górkiewicz i Dorota Miętkiewicz z ZSS w Za-
górniku. 
Czas trwania: ok. 60 minut. Organizator: ZSS w Zagórniku.
Współorganizator: WDK im. R. Prystackiego w Zagórniku.
Wstęp wolny. Zapraszamy!

30 maja (poniedziałek) godz. 15.00 – 16.00
W STAREJ PAPIERNI – warsztaty plastyczne dla 
dzieci
Podczas zajęć uczestnicy wykonają własny papier 
czerpany. Warsztaty poprowadzi: Joanna Amrozi  
– „Do stworzenia arkuszy wykorzystamy jedną z naj-
starszych metod wytwarzania papieru. Nadamy im 
niepowtarzalny wygląd, dodając do masy papiero-
wej dodatkowe składniki i odciskając znaki wodne… 
Zapraszam!”
Zajęcia bezpłatne.
Szczegółowe informacje: WDK w Zagórniku

Wiejski Dom Kultury w Sułkowicach-Łęgu
sulkowice@kultura.andrychow.eu 

Telefon: 33 875 27 45 

22 maja (niedziela) godz. 17.00
„OGRODY NIEZGODY” / spektakl poetycki
Spektakl w wykonaniu dzieci i młodzieży uczęsz-
czających na zajęcia recytatorsko-teatralne do WDK  
w Sułkowicach-Łęgu w roku kulturalnym 2021/2022.
„OGRODY NIEZGODY” to refleksyjna opowieść  
o braku porozumienia, uprzedzeniach i żądzy po-
siadania. O tym, że niezgoda sieje zamęt, wpro-
wadza wrogość, niweczy pokój... Zapraszamy do 
wspólnych lirycznych rozmyślań, gdzie za granicą 
własnych słabości odnajdziemy jednak nadzieję, 
harmonię i (s)pokój. /reż. Kinga Piesko/

Wstęp wolny. Zapraszamy! Szczegółowe informacje:  
WDK w Sułkowicach-Łęgu

Wiejski Dom Kultury w Targanicach
targanice@kultura.andrychow.eu 

Telefon: 33 875 12 25

Do 22 czerwca | WYSTAWA  
„ZIEMIA TO ZIARNKO, NAPRAWDĘ NIE WIĘCEJ, 
A INNE ZIARNKA – PLANETY I GWIAZDY [...]”
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

Świetlica CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie
bolecina@kultura.andrychow.eu 

Telefon: 33 870 13 64

17 maja (wtorek) godz. 9.00
XV Gminny Konkurs Recytatorski „Szelki – humor 
w literaturze” / przesłuchania konkursowe
Wstęp wolny. Zapraszamy! 

Świetlica CKiW w Rzykach
rzyki@kultura.andrychow.eu

Telefon: 33 432 28 10

9 maja (poniedziałek) godz. 17.00
Ogłoszenie wyników I Konkursu Książki Arty-
stycznej MONOGRAFIE połączone z rozdaniem 
nagród oraz otwarciem wystawy pokonkursowej 
„Książki do patrzenia”
Wstęp wolny. Zapraszamy! 
9 maja – 30 czerwca | KSIĄŻKI DO PATRZENIA 
WYSTAWA POKONKURSOWA 
Ekspozycja przedstawia książki artystyczne – inspi-
rowane różnymi dziedzinami sztuk wizualnych, lite-
raturą piękną i popularną oraz muzyką.
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki! 

25 maja (środa) godz. 17.00
MUZYKA/OBRAZ/SŁOWO
Prezentacje efektów pracy uczestników zajęć stałych 
odbywających się w placówce w roku kulturalnym 
2021/2022. Podczas popołudniowego spotkania 
z muzyką, obrazem i słowem usłyszymy utwory 
zagrane na gitarze, keyboardzie i perkusji. Prezen-
tacjom muzycznym będą towarzyszyły recytacje 
wierszy oraz występ grupy tanecznej. Będzie moż-
na obejrzeć wystawę „Poezje i odloty”.
Wstęp wolny. Zapraszamy! 
25 maja – 30 czerwca | „POEZJE I ODLOTY”  
WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH 
Wystawa prezentująca prace stworzone przez 
uczestników zajęć plastyczno-technicznych pro-
wadzonych w placówce, inspirowane twórczością 
Stanisława Lema, Jana Brzechwy i eksperymentami 
surrealistów.
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

CZYTELNIA KULTURALNA 
Sztuki wizualne, fotografia, moda, design
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

Szczegółowy program wydarzeń dostępny na www.kultura.andrychow.eu w zakładce KALENDARZ. Polecamy! 

4 CZERWCA 2022 (SOBOTA) OPROWADZANIA I SPACERY
• 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 17.15 [30 min] Życie  
i praca mieszkańców Podbeskidzia na przełomie XIX i XX wieku  
– oprowadzanie po Muzeum z właścicielką Iwoną Dylą i pasjona-
tem lokalnej historii Wiesławem Ogórkiem, prezesem andrychow-
skiego koła PTTK „Chałupa” [ZAREZERWUJ 1 Muzeum]
• 10.45, 12.15, 13.45, 15.15, 16.45 [30 min] Woda – żywioł 
andrychowskiej przedsiębiorczości – oprowadzanie po Muzeum  
z pasjonatem lokalnej historii i współautorem gry Chłopska Szkoła 
Biznesu Sebastianem Wacięgą [ZAREZERWUJ 1 Muzeum]
• 10.00–12.30, 13.00–15.30 Fach w ręku, historie rzemieślnicze 
– możliwość indywidualnego zwiedzania ekspozycji w stodole 
oraz rozmowy z antropologiem kulturowym Mateuszem Żebrow-
skim z Muzeum Etnograficznego w Krakowie
• 11.00–14.00 Żywa tkanina – pokaz tkania na zabytkowych kro-
snach poprowadzi zawodowa tkaczka Katarzyna Bizoń
• 16.00 [1 godz.] Oprowadzanie po wystawie plenerowej ABCa-
dło Fabryki Czeczowiczków oraz AZPB [Andrychowskie Zakłady 
Przemysłu Bawełnianego] – wraz z garścią opowiastek o faktach 
i artefaktach poprowadzi autorka wystawy Ewelina Prus-Bizoń 
(Park Miejski w Andrychowie)
INNE ATRAKCJE 
• 10.00–18.00 Kawowy kącik w ogrodzie (Muzeum) 
• 10.00–18.00 Kiermasz rękodzieła, produktów i potraw regio-
nalnych prowadzony przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich 
w Andrychowie (Park Miejski w Andrychowie)
• 10.00–18.00 Quest Sportowy Duch Andrychowa  
(Pałac Bobrowskich)
• 10.00–18.00 Wystawa plenerowa ABCadło Fabryki Czeczo-
wiczków oraz AZPB [Andrychowskie Zakłady Przemysłu Baweł-
nianego] – alfabetyczna i obrazkowa opowieść o losach Pierwszej 
Galicyjskiej Tkalni Mechanicznej w Andrychowie na podstawie 
pamiątek z dwóch kolekcji: Eweliny i Tomasza Bizoniów oraz  
Andrzeja Janusa (Park Miejski w Andrychowie)
• 10.30 [1,5 godz.] Historia lnem tkana – spacer historyczny po 
Andrychowie z pasjonatką lokalnej historii Darią Rusin, członkinią 
Towarzystwa Miłośników Andrychowa ( 2 Pałac Bobrowskich) 
• 11.30 [1,5 godz.] Od pierwszego komina do pierwszej gali-
cyjskiej tkalni mechanicznej. O tym, jak żydowscy przedsiębiorcy 
odkryli i wykorzystali potencjał Andrychowa – spacer historycz-
ny śladami żydowskich mieszkańców Andrychowa z pasjonatką  
i kronikarką lokalnej historii Jadwigą Stanisławek-Janus 
( 2 Pałac Bobrowskich) 
• 12.00, 13.00 [1 godz.] Utkane i malowane – warsztaty dla dzieci 
(Park Miejski w Andrychowie) 
• 13.30 [1,5 godz.] Spacer w korycie rzeki, ale po dnie morza 
– spacer geologiczny do Przełomu Wieprzówki z przyrodnikiem 
Janem Zielińskim, członkiem Towarzystwa Miłośników Andry-
chowa. Bezpłatny przejazd do Przełomu Wieprzówki i z powrotem 
kolejką turystyczną ( 2 Pałac Bobrowskich)

POLECAMY
• Bezpłatny przejazd kolejką turystyczną na trasie Pałac Bobrowskich 
– parking przy ROD (Rodzinny Ogród Działkowy) w sąsiedztwie Mu-
zeum Historyczno-Etnograficznego w Andrychowie [30 min]
– odjazdy spod Pałacu: 9.30, 11.30, 15.30 
– odjazdy z parkingu przy ROD: 11.00, 13.00, 17.00 
– liczba miejsc ograniczona (40 osób), decyduje kolejność zgło-
szeń na miejscu 
• 10.00–18.00 Bezpłatne zwiedzanie Izby Regionalnej rodziny 
Magierów (ul. Graniczna 48, Brzezinka)

5 CZERWCA 2022 (NIEDZIELA) OPROWADZANIA I SPACERY
• 10.00, 14.30, 16.00, 17.15 [30 min] Życie i praca mieszkań-
ców Podbeskidzia na przełomie XIX i XX wieku – oprowadzanie po 
Muzeum z właścicielką Iwoną Dylą i pasjonatem lokalnej historii 
Wiesławem Ogórkiem, prezesem andrychowskiego koła PTTK 
„Chałupa” [ZAREZERWUJ 1 Muzeum]
• 10.00–12.30, 13.00–15.30 Fach w ręku, historie rzemieślnicze 
– możliwość indywidualnego zwiedzania ekspozycji w stodole 
oraz rozmowy z antropologiem kulturowym Mateuszem Żebrow-
skim z Muzeum Etnograficznego w Krakowie
• 10.45, 12.15, 13.45, 15.15, 16.45 [30 min] Woda – żywioł 
andrychowskiej przedsiębiorczości – oprowadzanie po Muzeum  
z pasjonatem lokalnej historii i współautorem gry Chłopska Szkoła 
Biznesu Sebastianem Wacięgą [ZAREZERWUJ 1 Muzeum]
• 11.00–14.00 Żywa tkanina – pokaz tkania na zabytkowych kro-
snach poprowadzi zawodowa tkaczka Katarzyna Bizoń
• 11.30, 13.00 [30 min] Życie i praca mieszkańców Podbeskidzia 
na przełomie XIX i XX wieku – oprowadzanie po Muzeum z właści-
cielką Iwoną Dylą [ZAREZERWUJ 1 Muzeum]
• 11.30 [1,5 godz.] W stronę Zagórnika – spacer krajoznawczy 
śladami przydrożnych kapliczek po Andrychowie i okolicach  
z pasjonatem lokalnej historii Wiesławem Ogórkiem, prezesem 
andrychowskiego koła PTTK „Chałupa” ( 1 Muzeum)
INNE ATRAKCJE 
• 10.00–18.00 Kawowy kącik w ogrodzie (Muzeum)
• 10.00–18.00 Kiermasz rękodzieła, produktów i potraw regio-
nalnych prowadzony przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich 
w Andrychowie (Park Miejski w Andrychowie)
• 10.00–18.00 Wystawa plenerowa Grupy Twórców „MY” po-
łączona z indywidualnymi warsztatami rysunku i malarstwa dla 
dzieci, prowadzonymi przez członków Grupy Twórców MY 
(Park Miejski w Andrychowie) 
• 10.00–18.00 Quest Sportowy Duch Andrychowa ( 2 Pałac 
Bobrowskich)
• 10.00–18.00 Wystawa plenerowa ABCadło Fabryki Czeczo-
wiczków oraz AZPB [Andrychowskie Zakłady Przemysłu Baweł-
nianego] – alfabetyczna i obrazkowa opowieść o losach Pierwszej 
Galicyjskiej Tkalni Mechanicznej w Andrychowie na podstawie 
pamiątek z dwóch kolekcji: Eweliny i Tomasza Bizoniów oraz  
Andrzeja Janusa (Park Miejski w Andrychowie)

• 10.30 [1,5 godz.] Historia lnem tkana – spacer historyczny po 
Andrychowie z pasjonatką lokalnej historii Darią Rusin, członkinią 
Towarzystwa Miłośników Andrychowa ( 2 Pałac Bobrowskich)
• 12.00, 14.00 [1 godz.] Utkane i malowane – warsztaty dla dzieci 
(Park Miejski w Andrychowie) 
• 12.00–15.00 Andrychowski spacer w czasie – historyczna gra 
terenowa (Park Miejski w Andrychowie) 
• 13.30 [1,5 godz.] O czym szepczą skały i drzewa Pańskiej Góry 
– spacer przyrodniczy po Pańskiej Górze z przyrodnikiem Janem 
Zielińskim, członkiem Towarzystwa Miłośników Andrychowa 
( 2 Pałac Bobrowskich)
• 15.00 [1,5 godz.] Od pierwszego komina do pierwszej gali-
cyjskiej tkalni mechanicznej. O tym, jak żydowscy przedsiębiorcy 
odkryli i wykorzystali potencjał Andrychowa – spacer historycz-
ny śladami żydowskich mieszkańców Andrychowa z pasjonatką  
i kronikarką lokalnej historii Jadwigą Stanisławek-Janus 
( 2 Pałac Bobrowskich)
• 15.00 [30 min] Na andrychowskim rynku – pokaz Ludowego 
Zespołu Pieśni i Tańca ANDRYCHÓW (Park Miejski w Andrychowie) 
POLECAMY
• Bezpłatny przejazd kolejką turystyczną na trasie Pałac Bobrowskich 
– parking przy ROD (Rodzinny Ogród Działkowy) w sąsiedztwie Mu-
zeum Historyczno-Etnograficznego w Andrychowie [30 min] 
– odjazdy spod Pałacu: 9.30, 11.30, 13.30, 15.30
– odjazdy z parkingu przy ROD: 11.00, 13.00, 15.00, 17.00
– liczba miejsc ograniczona (40 osób), decyduje kolejność zgło-
szeń na miejscu
• 10.00–13.00 Bezpłatne zwiedzanie Izby Regionalnej rodziny 
Magierów (ul. Graniczna 48, Brzezinka)

1 Punkt informacyjny znajduje się przy Muzeum Historyczno-
-Etnograficznym w Andrychowie, ul. Podgórska 3, Andrychów 

2 Drugi punkt informacyjny znajduje się przy Pałacu Bobrow-
skich, ul. Krakowska 69, Andrychów
REZERWACJA
Na wybrane punkty programu obowiązuje rezerwacja w dniach 
30 maja – 3 czerwca przez formularz dostępny na stronie  
dnidziedzictwa.pl lub telefonicznie: tel. 533 654 003 (pon.–pt., 
10.00–16.00).
Szczegółowe informacje oraz program XXIV Małopolskich Dni 
Dziedzictwa Kulturowego w Andrychowie znajduje się na stronie 
www.kultura.andrychow.eu
Szczegółowe informacje o MDDK: www.dnidziedzictwa.pl 

Wstęp wolny. Zapraszamy!
Jednym ze współorganizatorów MDDK jest CKiW w Andrychowie

Organizator:

Głównym obiektem odwiedzin podczas tegorocznych Dni Dziedzictwa Kulturowego w naszym mieście będzie Muzeum Historyczno-Etnograficzne,  
sporo atrakcji zaplanowano także w Parku Miejskim.

 Idealny pomysł na prezent  

z okazji Dnia Matki

Nowiny Andrychowskie
maj 2022
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... w tym roku także w Andrychowie (4 – 5 czerwca 2022)

Miejski Dom Kultury w Andrychowie
mdk@kultura.andrychow.eu

Telefon: 33 875 31 05, 512 442 918, 530 474 008

13 maja (piątek) godz. 18.00
OTWARCIE WYSTAWY MALARSTWA  
„blue velvet” GRAŻYNY JOŃCZY
GRAŻYNA JOŃCZY – urodzona w Wadowicach członkini 
Grupy Twórców MY. Ukończyła studia na Uniwersyte-
cie Śląskim na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym 
(1995 r.) oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie 
Jagiellońskim na Wydziale Historycznym (2000 r.).
Obecnie pracuje jako nauczycielka historii i plastyki  
w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach. Z pasji 
związana z malarstwem i historią sztuki.
Ekspozycja prac potrwa do 30 czerwca 2022 r. 
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

28 maja (sobota) godz. 18.00
ANNA WYSZKONI | KONCERT
ANNA WYSZKONI to jedna z najbardziej doświad-
czonych i lubianych wokalistek na polskiej scenie 
muzycznej. Ma w swoim dorobku imponującą ilość 
przebojów, nagród i wyróżnień oraz ponad pół miliona 
sprzedanych płyt. W 2021 roku obchodziła jubileusz 
25-lecia pracy artystycznej. W Andrychowie artystce 
towarzyszyć będzie 6-osobowy zespół pod kierow-
nictwem jednego z czołowych polskich gitarzystów, 
Marka Raduli.
Ceny biletów: 75 zł, 70 zł, 69 zł
Sprzedaż biletów: BIURO MDK w Andrychowie
Bilety online: www.kultura.andrychow.eu

Wiejski Dom Kultury w Inwałdzie
inwald@kultura.andrychow.eu 

Telefon: 33 432 26 12

Do 20 maja | OLGA RZEMIENIEC 
„NA POCZĄTKU BYŁ CHAOS” – MALARSTWO
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki! 

20 maja (piątek) godz. 9.00
VII Konkurs Wokalny ŚPIEWANKA / przesłucha-
nia konkursowe
Wydarzenie uświetni premiera autorskiego spektaklu 
pt. „Droga” Teatru Ruchu FORMA z WDK w Inwałdzie 
w reżyserii Anety Lachendro zainspirowanego historią 
Calineczki z baśni Jana Christiana Andersena.
Wstęp wolny. Zapraszamy! 
31 maja (wtorek) godz. 9.00
TEATRALNY DZIEŃ DZIECKA
Podczas wydarzenia autorski spektakl pt. „Droga” za-
prezentuje Teatr Ruchu FORMA z WDK w Inwałdzie.
Wstęp wolny. Zapraszamy! 
3 czerwca (piątek) godz. 16.30
POPOŁUDNIE Z DOMEM KULTURY
Wstęp wolny. Zapraszamy! 

WDK im. Romana Prystackiego w Zagórniku
zagornik@kultura.andrychow.eu 

Telefon: 33 875 47 29

Maj/czerwiec (w godzinach otwarcia placówki)
W WDK im. R. Prystackiego w Zagórniku prowa-
dzone są warsztaty artystyczne oraz zabawy ani-
macyjno-ruchowe, których adresatami są najmłodsi 
goście z Ukrainy i ich rodzice. Wśród propozycji 
znajdują się: zajęcia plastyczne, taneczne, sportowe, 
muzyczne, robotyka, ceramika i wiele, wiele innych.
Wstęp wolny. Zapraszamy! Szczegółowe informacje oraz 
harmonogram zajęć: WDK w Zagórniku

27 maja (piątek) godz. 16.00
„SNOW WHITE” / spektakl teatralny
Uczniowie klas czwartych i siódmych oraz absol-
wentki Zespołu Szkół Samorządowych w Zagórniku 
przedstawią spektakl teatralny w języku angielskim, 
pt. „Snow White” („Królewna Śnieżka”). Reżyseria: 
Natalia Górkiewicz i Dorota Miętkiewicz z ZSS w Za-
górniku. 
Czas trwania: ok. 60 minut. Organizator: ZSS w Zagórniku.
Współorganizator: WDK im. R. Prystackiego w Zagórniku.
Wstęp wolny. Zapraszamy!

30 maja (poniedziałek) godz. 15.00 – 16.00
W STAREJ PAPIERNI – warsztaty plastyczne dla 
dzieci
Podczas zajęć uczestnicy wykonają własny papier 
czerpany. Warsztaty poprowadzi: Joanna Amrozi  
– „Do stworzenia arkuszy wykorzystamy jedną z naj-
starszych metod wytwarzania papieru. Nadamy im 
niepowtarzalny wygląd, dodając do masy papiero-
wej dodatkowe składniki i odciskając znaki wodne… 
Zapraszam!”
Zajęcia bezpłatne.
Szczegółowe informacje: WDK w Zagórniku

Wiejski Dom Kultury w Sułkowicach-Łęgu
sulkowice@kultura.andrychow.eu 

Telefon: 33 875 27 45 

22 maja (niedziela) godz. 17.00
„OGRODY NIEZGODY” / spektakl poetycki
Spektakl w wykonaniu dzieci i młodzieży uczęsz-
czających na zajęcia recytatorsko-teatralne do WDK  
w Sułkowicach-Łęgu w roku kulturalnym 2021/2022.
„OGRODY NIEZGODY” to refleksyjna opowieść  
o braku porozumienia, uprzedzeniach i żądzy po-
siadania. O tym, że niezgoda sieje zamęt, wpro-
wadza wrogość, niweczy pokój... Zapraszamy do 
wspólnych lirycznych rozmyślań, gdzie za granicą 
własnych słabości odnajdziemy jednak nadzieję, 
harmonię i (s)pokój. /reż. Kinga Piesko/

Wstęp wolny. Zapraszamy! Szczegółowe informacje:  
WDK w Sułkowicach-Łęgu

Wiejski Dom Kultury w Targanicach
targanice@kultura.andrychow.eu 

Telefon: 33 875 12 25

Do 22 czerwca | WYSTAWA  
„ZIEMIA TO ZIARNKO, NAPRAWDĘ NIE WIĘCEJ, 
A INNE ZIARNKA – PLANETY I GWIAZDY [...]”
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

Świetlica CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie
bolecina@kultura.andrychow.eu 

Telefon: 33 870 13 64

17 maja (wtorek) godz. 9.00
XV Gminny Konkurs Recytatorski „Szelki – humor 
w literaturze” / przesłuchania konkursowe
Wstęp wolny. Zapraszamy! 

Świetlica CKiW w Rzykach
rzyki@kultura.andrychow.eu

Telefon: 33 432 28 10

9 maja (poniedziałek) godz. 17.00
Ogłoszenie wyników I Konkursu Książki Arty-
stycznej MONOGRAFIE połączone z rozdaniem 
nagród oraz otwarciem wystawy pokonkursowej 
„Książki do patrzenia”
Wstęp wolny. Zapraszamy! 
9 maja – 30 czerwca | KSIĄŻKI DO PATRZENIA 
WYSTAWA POKONKURSOWA 
Ekspozycja przedstawia książki artystyczne – inspi-
rowane różnymi dziedzinami sztuk wizualnych, lite-
raturą piękną i popularną oraz muzyką.
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki! 

25 maja (środa) godz. 17.00
MUZYKA/OBRAZ/SŁOWO
Prezentacje efektów pracy uczestników zajęć stałych 
odbywających się w placówce w roku kulturalnym 
2021/2022. Podczas popołudniowego spotkania 
z muzyką, obrazem i słowem usłyszymy utwory 
zagrane na gitarze, keyboardzie i perkusji. Prezen-
tacjom muzycznym będą towarzyszyły recytacje 
wierszy oraz występ grupy tanecznej. Będzie moż-
na obejrzeć wystawę „Poezje i odloty”.
Wstęp wolny. Zapraszamy! 
25 maja – 30 czerwca | „POEZJE I ODLOTY”  
WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH 
Wystawa prezentująca prace stworzone przez 
uczestników zajęć plastyczno-technicznych pro-
wadzonych w placówce, inspirowane twórczością 
Stanisława Lema, Jana Brzechwy i eksperymentami 
surrealistów.
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

CZYTELNIA KULTURALNA 
Sztuki wizualne, fotografia, moda, design
Wstęp wolny. Zapraszamy w godz. otwarcia placówki!

Szczegółowy program wydarzeń dostępny na www.kultura.andrychow.eu w zakładce KALENDARZ. Polecamy! 

4 CZERWCA 2022 (SOBOTA) OPROWADZANIA I SPACERY
• 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 17.15 [30 min] Życie  
i praca mieszkańców Podbeskidzia na przełomie XIX i XX wieku  
– oprowadzanie po Muzeum z właścicielką Iwoną Dylą i pasjona-
tem lokalnej historii Wiesławem Ogórkiem, prezesem andrychow-
skiego koła PTTK „Chałupa” [ZAREZERWUJ 1 Muzeum]
• 10.45, 12.15, 13.45, 15.15, 16.45 [30 min] Woda – żywioł 
andrychowskiej przedsiębiorczości – oprowadzanie po Muzeum  
z pasjonatem lokalnej historii i współautorem gry Chłopska Szkoła 
Biznesu Sebastianem Wacięgą [ZAREZERWUJ 1 Muzeum]
• 10.00–12.30, 13.00–15.30 Fach w ręku, historie rzemieślnicze 
– możliwość indywidualnego zwiedzania ekspozycji w stodole 
oraz rozmowy z antropologiem kulturowym Mateuszem Żebrow-
skim z Muzeum Etnograficznego w Krakowie
• 11.00–14.00 Żywa tkanina – pokaz tkania na zabytkowych kro-
snach poprowadzi zawodowa tkaczka Katarzyna Bizoń
• 16.00 [1 godz.] Oprowadzanie po wystawie plenerowej ABCa-
dło Fabryki Czeczowiczków oraz AZPB [Andrychowskie Zakłady 
Przemysłu Bawełnianego] – wraz z garścią opowiastek o faktach 
i artefaktach poprowadzi autorka wystawy Ewelina Prus-Bizoń 
(Park Miejski w Andrychowie)
INNE ATRAKCJE 
• 10.00–18.00 Kawowy kącik w ogrodzie (Muzeum) 
• 10.00–18.00 Kiermasz rękodzieła, produktów i potraw regio-
nalnych prowadzony przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich 
w Andrychowie (Park Miejski w Andrychowie)
• 10.00–18.00 Quest Sportowy Duch Andrychowa  
(Pałac Bobrowskich)
• 10.00–18.00 Wystawa plenerowa ABCadło Fabryki Czeczo-
wiczków oraz AZPB [Andrychowskie Zakłady Przemysłu Baweł-
nianego] – alfabetyczna i obrazkowa opowieść o losach Pierwszej 
Galicyjskiej Tkalni Mechanicznej w Andrychowie na podstawie 
pamiątek z dwóch kolekcji: Eweliny i Tomasza Bizoniów oraz  
Andrzeja Janusa (Park Miejski w Andrychowie)
• 10.30 [1,5 godz.] Historia lnem tkana – spacer historyczny po 
Andrychowie z pasjonatką lokalnej historii Darią Rusin, członkinią 
Towarzystwa Miłośników Andrychowa ( 2 Pałac Bobrowskich) 
• 11.30 [1,5 godz.] Od pierwszego komina do pierwszej gali-
cyjskiej tkalni mechanicznej. O tym, jak żydowscy przedsiębiorcy 
odkryli i wykorzystali potencjał Andrychowa – spacer historycz-
ny śladami żydowskich mieszkańców Andrychowa z pasjonatką  
i kronikarką lokalnej historii Jadwigą Stanisławek-Janus 
( 2 Pałac Bobrowskich) 
• 12.00, 13.00 [1 godz.] Utkane i malowane – warsztaty dla dzieci 
(Park Miejski w Andrychowie) 
• 13.30 [1,5 godz.] Spacer w korycie rzeki, ale po dnie morza 
– spacer geologiczny do Przełomu Wieprzówki z przyrodnikiem 
Janem Zielińskim, członkiem Towarzystwa Miłośników Andry-
chowa. Bezpłatny przejazd do Przełomu Wieprzówki i z powrotem 
kolejką turystyczną ( 2 Pałac Bobrowskich)

POLECAMY
• Bezpłatny przejazd kolejką turystyczną na trasie Pałac Bobrowskich 
– parking przy ROD (Rodzinny Ogród Działkowy) w sąsiedztwie Mu-
zeum Historyczno-Etnograficznego w Andrychowie [30 min]
– odjazdy spod Pałacu: 9.30, 11.30, 15.30 
– odjazdy z parkingu przy ROD: 11.00, 13.00, 17.00 
– liczba miejsc ograniczona (40 osób), decyduje kolejność zgło-
szeń na miejscu 
• 10.00–18.00 Bezpłatne zwiedzanie Izby Regionalnej rodziny 
Magierów (ul. Graniczna 48, Brzezinka)

5 CZERWCA 2022 (NIEDZIELA) OPROWADZANIA I SPACERY
• 10.00, 14.30, 16.00, 17.15 [30 min] Życie i praca mieszkań-
ców Podbeskidzia na przełomie XIX i XX wieku – oprowadzanie po 
Muzeum z właścicielką Iwoną Dylą i pasjonatem lokalnej historii 
Wiesławem Ogórkiem, prezesem andrychowskiego koła PTTK 
„Chałupa” [ZAREZERWUJ 1 Muzeum]
• 10.00–12.30, 13.00–15.30 Fach w ręku, historie rzemieślnicze 
– możliwość indywidualnego zwiedzania ekspozycji w stodole 
oraz rozmowy z antropologiem kulturowym Mateuszem Żebrow-
skim z Muzeum Etnograficznego w Krakowie
• 10.45, 12.15, 13.45, 15.15, 16.45 [30 min] Woda – żywioł 
andrychowskiej przedsiębiorczości – oprowadzanie po Muzeum  
z pasjonatem lokalnej historii i współautorem gry Chłopska Szkoła 
Biznesu Sebastianem Wacięgą [ZAREZERWUJ 1 Muzeum]
• 11.00–14.00 Żywa tkanina – pokaz tkania na zabytkowych kro-
snach poprowadzi zawodowa tkaczka Katarzyna Bizoń
• 11.30, 13.00 [30 min] Życie i praca mieszkańców Podbeskidzia 
na przełomie XIX i XX wieku – oprowadzanie po Muzeum z właści-
cielką Iwoną Dylą [ZAREZERWUJ 1 Muzeum]
• 11.30 [1,5 godz.] W stronę Zagórnika – spacer krajoznawczy 
śladami przydrożnych kapliczek po Andrychowie i okolicach  
z pasjonatem lokalnej historii Wiesławem Ogórkiem, prezesem 
andrychowskiego koła PTTK „Chałupa” ( 1 Muzeum)
INNE ATRAKCJE 
• 10.00–18.00 Kawowy kącik w ogrodzie (Muzeum)
• 10.00–18.00 Kiermasz rękodzieła, produktów i potraw regio-
nalnych prowadzony przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich 
w Andrychowie (Park Miejski w Andrychowie)
• 10.00–18.00 Wystawa plenerowa Grupy Twórców „MY” po-
łączona z indywidualnymi warsztatami rysunku i malarstwa dla 
dzieci, prowadzonymi przez członków Grupy Twórców MY 
(Park Miejski w Andrychowie) 
• 10.00–18.00 Quest Sportowy Duch Andrychowa ( 2 Pałac 
Bobrowskich)
• 10.00–18.00 Wystawa plenerowa ABCadło Fabryki Czeczo-
wiczków oraz AZPB [Andrychowskie Zakłady Przemysłu Baweł-
nianego] – alfabetyczna i obrazkowa opowieść o losach Pierwszej 
Galicyjskiej Tkalni Mechanicznej w Andrychowie na podstawie 
pamiątek z dwóch kolekcji: Eweliny i Tomasza Bizoniów oraz  
Andrzeja Janusa (Park Miejski w Andrychowie)

• 10.30 [1,5 godz.] Historia lnem tkana – spacer historyczny po 
Andrychowie z pasjonatką lokalnej historii Darią Rusin, członkinią 
Towarzystwa Miłośników Andrychowa ( 2 Pałac Bobrowskich)
• 12.00, 14.00 [1 godz.] Utkane i malowane – warsztaty dla dzieci 
(Park Miejski w Andrychowie) 
• 12.00–15.00 Andrychowski spacer w czasie – historyczna gra 
terenowa (Park Miejski w Andrychowie) 
• 13.30 [1,5 godz.] O czym szepczą skały i drzewa Pańskiej Góry 
– spacer przyrodniczy po Pańskiej Górze z przyrodnikiem Janem 
Zielińskim, członkiem Towarzystwa Miłośników Andrychowa 
( 2 Pałac Bobrowskich)
• 15.00 [1,5 godz.] Od pierwszego komina do pierwszej gali-
cyjskiej tkalni mechanicznej. O tym, jak żydowscy przedsiębiorcy 
odkryli i wykorzystali potencjał Andrychowa – spacer historycz-
ny śladami żydowskich mieszkańców Andrychowa z pasjonatką  
i kronikarką lokalnej historii Jadwigą Stanisławek-Janus 
( 2 Pałac Bobrowskich)
• 15.00 [30 min] Na andrychowskim rynku – pokaz Ludowego 
Zespołu Pieśni i Tańca ANDRYCHÓW (Park Miejski w Andrychowie) 
POLECAMY
• Bezpłatny przejazd kolejką turystyczną na trasie Pałac Bobrowskich 
– parking przy ROD (Rodzinny Ogród Działkowy) w sąsiedztwie Mu-
zeum Historyczno-Etnograficznego w Andrychowie [30 min] 
– odjazdy spod Pałacu: 9.30, 11.30, 13.30, 15.30
– odjazdy z parkingu przy ROD: 11.00, 13.00, 15.00, 17.00
– liczba miejsc ograniczona (40 osób), decyduje kolejność zgło-
szeń na miejscu
• 10.00–13.00 Bezpłatne zwiedzanie Izby Regionalnej rodziny 
Magierów (ul. Graniczna 48, Brzezinka)

1 Punkt informacyjny znajduje się przy Muzeum Historyczno-
-Etnograficznym w Andrychowie, ul. Podgórska 3, Andrychów 

2 Drugi punkt informacyjny znajduje się przy Pałacu Bobrow-
skich, ul. Krakowska 69, Andrychów
REZERWACJA
Na wybrane punkty programu obowiązuje rezerwacja w dniach 
30 maja – 3 czerwca przez formularz dostępny na stronie  
dnidziedzictwa.pl lub telefonicznie: tel. 533 654 003 (pon.–pt., 
10.00–16.00).
Szczegółowe informacje oraz program XXIV Małopolskich Dni 
Dziedzictwa Kulturowego w Andrychowie znajduje się na stronie 
www.kultura.andrychow.eu
Szczegółowe informacje o MDDK: www.dnidziedzictwa.pl 

Wstęp wolny. Zapraszamy!
Jednym ze współorganizatorów MDDK jest CKiW w Andrychowie

Organizator:

Głównym obiektem odwiedzin podczas tegorocznych Dni Dziedzictwa Kulturowego w naszym mieście będzie Muzeum Historyczno-Etnograficzne,  
sporo atrakcji zaplanowano także w Parku Miejskim.

 Idealny pomysł na prezent  

z okazji Dnia Matki

Nowiny Andrychowskie
maj 2022
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Dziś spółka, pod nieco zmienioną nazwą, produkuje narzędzia, części 
maszyn, formy odlewnicze i wtryskowe, ale przede wszystkim jest 
dostawcą zaworów do gaśnic dla andrychowskiego „Ogniochronu”. 
Zatrudniając niewielu ponad 50 robotników, PRODNARZ osiąga 
wartość produkcji rocznej w wysokości rzędu 6 – 8 milionów złotych. 
Jest to możliwe dzięki temu, że Spółka, poprzez zawarcie umów na 
udział w programach operacyjnych  inteligentny rozwój z Unii Eu-
ropejskiej uzbroiła się w około 30 znakomitych, supernowoczesnych 
maszyn i urządzeń produkcyjnych. To z kolei pozwoliło na wdroże-
nie efektywnych metod produkcji. Bardzo dobrym ich przykładem 
może tu być wytwarzanie aluminiowych zaworów do gaśnic, które 
wygląda następująco:
- Pręt aluminiowy jest przez piłę sterowaną numerycznie  cięty na 
krótkie odcinki (kęsy)
- Te odcinki przenoszone są do pojemnika linii do kucia, w której bez 
dotknięcia człowieka kęsy są podgrzewane prądami wysokiej czę-
stotliwości do temperatury plastyczności, i  po samoczynnej kontroli 
temperatury odpowiednio podgrzane kęsy te są kute w matrycy na 
odpowiedni kształt korpusu zaworu
- Następna obrabiarka obcina zbędne wypływki materiału
- Po obróbce cieplnej korpus zaworu trafia do specjalnego centrum 
obróbczego wyprodukowanego przez włoską firmę Gnutti, gdzie 

w dwóch przejściach wykonywana jest obróbka mechaniczna (wier-
cenie, gwintowanie, frezowanie). Nie trzeba dodawać, że pracownik 
ogranicza się tu do załadowywania sztuk do maszyny, a wszystkie 
operacje wykonywane są automatycznie
- Inna specjalna obrabiarka całkowicie automatycznie wycina z blachy 
i odpowiednio wygina dźwignię zaworu
- Po nadaniu korpusowi odpowiedniej barwy montowany jest z niego 
i innych części kompletny zawór gaśnicy. Montaż wykonywany jest 

Spotkanie z nowoczesną techniką 
w andrychowskiej spółce
Niedawno odnowiłem znajomość z inż. Emi-
lem Graboniem. Kiedyś obaj byliśmy radny-
mi Rady Miejskiej, dziś on jest Prezesem Za-
rządu Zakładu Narzędziowego „PRODNARZ”  
Sp. z o.o. Prezes Garboń zaprosił mnie do od-
wiedzenia Spółki, informując, że zobaczę tam 
nowoczesne rozwiązania techniczne. Zakład 
PRODNARZ powstał, po kilku przekształce-
niach, z Narzędziowni WSW Andoria S.A., 
w której, w latach dziewięćdziesiątych ub. wie-
ku, utworzono spółkę pracowniczą PRODNAR. 

Wielki banner  reklamowy na frontonie budynku PRODNARZU

Centrum obróbkowe włoskiej firmy Gnutti, na którym wykonuje 
się całą obróbkę mechaniczną korpusu zaworu

Jedno ze stanowisk montażu, gdzie wykonuje się także próbę 
szczelności

Etapy wykonywania zaworu. Od lewej: kęs aluminium przycięty 
do kucia, odkuwka korpusu zaworu przed i po obcięciu zbędnych 
wypływek, korpus zaworu po obróbce galwanicznej i po obróbce 
mechanicznej, kompletny, zmontowany zawór
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co prawda ręcznie, ale przy użyciu wielu urządzeń skonstruowanych 
w PRODNARZE, które zapewniają odpowiednią dokładność i jakość 
montowanych zaworów.
Nowoczesność polega tu na tym, że tradycyjnie do obróbki korpusu 
trzeba by zaangażować cały szereg obrabiarek, z których każdą mu-
siałby obsługiwać operator. Wówczas koszt wywarzania byłby znacz-
nie wyższy, a intensywność produkcji – mniejsza. Trzeba też dodać, 
że zawór, jako urządzenie ciśnieniowe, podlega badaniom i atestacji 
przez odpowiednie, wyspecjalizowane laboratoria. W czasie, gdy 
przebywałem w Spółce trwał właśnie coroczny audyt, prowadzony 
przez pracowników belgijskiego laboratorium Apragaz, a  audytorem 
prowadzącym był Xavier Martens.
Niezależnie od badań wykonywanych przez jednostki zewnętrzne, 
Spółka prowadzi też rygorystyczną politykę jakości, czemu służy 
wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001:2015, a także dobrze 
wyposażona Izba Pomiarów.

Nie można zapominać o tym, że nowoczesne maszyny i urządzenia są 
w PRODNARZE obsługiwane i programowane przez miejscowych, 
dobrze wyszkolonych fachowców.

Andrzej Fryś

Także w Izbie Pomiarów są urządzenia zakupione ze środków 
Unii Europejskiej, o czym świadczą odpowiednie tabliczki

W parku maszynowym PRODNARZU nie zabrakło też sterowa-
nej numerycznie tokarki TUG, którą wyprodukowano w Andry-
chowskiej Fabryce Maszyn DEFUM S.A

Spotkania pszczelarzy ze znawcami tematu w Andrychowie to już 
swoista tradycja, która z uwagi na pandemię została zawieszona. 
Tego rodzaju działania prowadzone są przez firmę Babik-Sabat 
oraz Koło Pszczelarzy już od 1980 roku.
Zgromadzonych gości powitał były prezes Polskiego Związku 
Pszczelarzy Tadeusz Sabat, a konferencję otworzył Miroslav Se-
dláček z Czech –  uznany zawodowy pszczelarz – wykładowca. Te-
matem jego wystąpienia była: kombinacyjna gospodarka pasieczna. 
Opowiadał o prowadzonych na Morawach pasiekach, walce z pro-
blemami i zarazą.
– Nie widzę przyszłości w zwalczaniu zarazy produktami chemicznymi. 
Sam stosuję środki zootechniczne – mówił Miroslav Sedláček.
Dużym powodzeniem cieszyły się stoiska zlokalizowane w holu 
MDK: firmy BABIK-SABAT oraz  Gospodarstwa Pszczelarskie-
go KUBIK, gdzie skupowano wosk. Przypomnijmy: Koło Pszcze-
larzy w Andrychowie, którego prezesem jest Jadwiga Sabat liczy 
ponad 70 członków. Jednym z nich jest Tomasz Drwal (zawodnik 
MMA). Koło posiada blisko 2000 rodzin pszczelich.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: burmistrz Tomasz Żak 
wraz ze swoim zastępcą Wojciechem Polakiem.
Więcej zdjęć i szersza relacja na radioandrychow.pl

ap  Fot. Anna Piotrowska

Pszczelarze w Andrychowie
Zarząd Beskidzkiego Związku Pszczelarzy BARTNIK, wspól-
nie z Zarządem Koła Pszczelarzy w Andrychowie zaprosili 9 
kwietnia 2022 r. do Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie 
wszystkich tych, którym bliska jest tematyka pszczelarstwa. 

REKLAMA
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Wzniesiony w I poł. XVII w. dwór do wybuchu II wojny światowej 
pozostawał w rękach prywatnych i znajdował się w posiadaniu ko-
lejnych właścicieli majątku: Przyłęckich, Szwarcenbergów-Czernych, 
Ankwiczów, a wreszcie Bobrowskich. Początkowo pełnił on funkcję 
obronną (z trzech stron otoczony był stawami), a w I poł. XIX w. ów-
czesny właściciel Andrychowa, Konstanty Bobrowski przebudował 
rezydencję, nadając jej formę neoklasycystycznego pałacu. W tym sa-
mym czasie wokół budynku założony został park dworski.
Wiosną 1940 r. ostatni przedstawiciele rodziny Bobrowskich zostali 
zmuszeni przez okupantów do opuszczenia swojego dotychczaso-
wego domu. Mimo iż po wojnie wrócili do Andrychowa, pałac na 
mocy dekretu PKWN z 1944 r. został przejęty przez władze państwo-
we. Opustoszały i rozszabrowany po wojnie budynek przekazano 
do użytku instytucjom publicznym, a od tego czasu przez „Zamek” 
przewinęły się rzesze andrychowian – zarówno tych młodszych, jak 
i starszych.
Spośród powojennych instytucji, które ulokowano w Pałacu Bobrow-
skich wymienić trzeba z pewnością przedszkole, założone w 1947 r. 
z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (od 1955 r. jako przed-
szkole państwowe), a mieszczące się w centralnej części budynku. 
W 2005 r. placówka została przeniesiona na ul. Floriańską, a niedawno 
ponownie zmieniła adres i mieści się obecnie przy ul. Daszyńskiego. 
W 1952 r. do zachodniego skrzydła Zamku przeniesiono z siedziby 
przy ul. Krakowskiej założony rok wcześniej Dom Harcerza. Od 1957 r. 
funkcjonował on jako Dom Kultury Dzieci i Młodzieży. W pewnym 
sensie kontynuatorem działań podejmowanych przez DKDiM było 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, które w latach 1974-2014 mieściło się we 
wschodniej części pałacu. A jeśli już jesteśmy przy tym skrzydle bu-
dynku, nie sposób też nie wspomnieć o funkcjonującym tam w latach 
1951-1969 internacie dla chłopców dojeżdżających do szkoły zawodo-
wej w Andrychowie.
Do użytku mieszkańców dostosowano również dawne kuchnie dwor-
skie, które mieściły się w przyziemiu zachodniego skrzydła. W latach 
70. powstał tam Klub Młodego Robotnika, a w 1983 r. w tym miejscu 
ulokowano Młodzieżowy Klub Kultury „Pod Basztą”. Kolejna zmia-
na nastąpiła w roku 1994 r., kiedy to rozpoczął działalność Klub „Pod 
Basztą – 69” (od 2000 r. Klub „Pod Basztą”), który istniał do roku 2012.
Wróćmy jeszcze do zachodniego skrzydła. Wspomnieliśmy o Domu 
Harcerza, czyli późniejszym Domu Kultury Dzieci i Młodzieży, który 
działał w tej części zamku. W 1975 r., część pomieszczeń w tym skrzy-

dle przeznaczono na biura Służb Bezpieczeństwa Komendy Milicji 
Obywatelskiej, w tym Biuro Paszportowe. Znajdowało się tu ponadto 
Kolegium ds. wykroczeń, a także różne stowarzyszenia, takie jak Sto-
warzyszenie Ofiar Wojny. W 1993 r. w zachodnim skrzydle pałacu 
swoją siedzibę znalazło Towarzystwo Miłośników Andrychowa, któ-
re uruchomiło tam Izbę Regionalną Ziemi Andrychowskiej.
Na zakończenie kilka słów należy poświęcić parkowi, który rozcią-
ga się wokół pałacu. Niegdyś otaczał go mur, który stanowił grani-
cę pomiędzy pańskim majątkiem, a obszarem miejskim. Po II wojnie 
światowej teren parku podobnie jak pałac został upaństwowiony 
i udostępniony mieszkańcom. O tym, że kiedyś nie każdy miał tam 
wstęp przypominały pozostałe gdzieniegdzie fragmenty muru, jak te 
widoczne na fotografii, które obecnie też już nie istnieją. Pozostałości 
po dawnym parku, który 200 lat temu założyli przez Konstanty i Bar-
bara Bobrowscy, doszukiwać możemy się w szczątkowych pozostało-
ściach muru, niektórych okazach rosnących tam drzew, a także stawie 
– jedynym, który ostał się do naszych czasów, choć początkowo były 
ich trzy.
Powojenna historia Pałacu Bobrowskich pokazuje jego wyjątkową 
rolę w historii Andrychowa. Choć z jednej strony postrzegany jest 
oczywiście jako zabytek o wartości historycznej, który przez kilka stu-
leci pełnił funkcję rezydencji właścicieli majątku, dla wielu mieszkań-
ców ma on charakter niezwykle osobisty, a przez to sentymentalny. 
Przez kilkadziesiąt lat „Zamek” był bowiem miejscem, w którym kil-
ka pokoleń andrychowian stawiało swoje pierwsze kroki, dorastało, 
kształciło się i rozwijało swoje pasje (do czego zarówno DKDiM, jak 
i późniejsze OPP stwarzało – i stwarza nadal, ogromne możliwości), 
wreszcie pracowało. Był w końcu „Zamek” ważnym punktem na ma-
pie kulturalnej Andrychowa. Miejmy nadzieję, że w tej kwestii nic się 
nie zmieni.

Daria Rusin
Po więcej historii związanych z Pałacem Bobrowskich, tak przed, jak 
i powojennych, zapraszamy do książki „Spotkajmy się w Pałacu!”.

Bibliografia:
Pytel-Skrzypiec M., Powojenne miejsce rozrywki, edukacji i nie tylko, „Spo-
tkajmy się w Pałacu!”, red. W. Marcinek, Kraków 2021, s. 51-58.

Z kolekcji Jerzego Olajossego (7)
Jak co miesiąc prezentujemy Państwu fotografie z kolekcji andrychowskiego fotografa, Pana Jerzego Olajossego. 
Tym razem „bohaterem” naszej opowieści będzie Pałac Bobrowskich – obiekt, który zarówno na mapie, jak i w hi-
storii Andrychowa pełni szczególne miejsce. Nie będziemy jednak skupiać się na opowiadaniu o całej historii 
„Zamku”, przypomnimy jedynie pokrótce jak wyglądały jego powojenne losy, z tego bowiem okresu pochodzą 
prezentowane fotografie.



19

Nowiny Andrychowskie
maj 2022

Rządowe zmiany w prawie spowodowały, że dochody polskich samorządów w pierwszych dwóch miesiącach 
tego roku spadły o 14% w porównaniu z rokiem poprzednim. W całym roku samorządy dostaną o 21 mld mniej, 
niż dostałyby, gdyby nie było „reform” rządu PiS. Ministerstwo Finansów ma inne wyliczenia, które Związek Miast 
Polskich nazywa „agitką propagandową”.

Samorządy pod kreską

Niedawno Ministerstwo Finansów opublikowało 
swoją analizę sytuacji Jednostek Samorządu Te-
rytorialnego (JTS) w Polsce. Z przedstawionych 
danych MF wynika, że poprzedni rok 2021 sa-
morządy zamknęły nadwyżką budżetową 17,4 
mld zł – mimo planowanego na początku roku 
deficytu ponad 30 mld zł. Urzędnicy resortu finan-
sów stwierdzili też, że znacząco wzrosły transfery 
z budżetu państwa dla samorządów, i są wyższe 
o 15,3 mld zł.
Jest dobrze, ale nie beznadziejnie
– Wyniki budżetowe osiągnięte przez samorządy w ubie-
głym roku potwierdzają ich dobrą sytuację finansową 
– powiedział wiceminister finansów Sebastian Skuza, 
dodając, że to efekt przede wszystkim dobrej sytuacji 
gospodarczej kraju, a także wprowadzonych rozwiązań 
wzmacniających i stabilizujących finanse samorządowe. 
(Cytat pochodzi z Portalu Samorządowego.)
Niemal natychmiast na te wyliczenia zareagował 
Związek Miast Polskich, o czym zawiadomił na 
swojej stronie. Stanowisko ZMP od razu przed-
stawił renomowany Portal Samorządowy: - Rząd 
bezładnie miota się w tzw. „polskim ładzie”, pokazując, 
że będzie nam – Polakom – coraz lepiej. W tym oczy-
wiście samorządom. I to dzięki rządowi… Jak zwykle, 
choć jeszcze nie wręczają nam nowych czeków z kwo-
tami, które rzekomo zyskamy – komentuje Związek 
Miast Polskich.
Związek nazwał analizę Ministerstwa Finansów 
„agitką propagandową z kolorowymi obrazka-
mi”. Analitycy ZMP zaznaczają, że owe przekła-
mania biorą się ze zmniejszonego „gwarantowa-
nego” udziału JST w PIT. Oto cytat ze stanowiska 
ZMP: „Widać, że ten dobrostan zaprogramowano 
nam na poziomie kwotowo znacznie niższym niż 
w roku 2019! Zamiast ok. 75 mld zł, które dosta-
libyśmy, gdyby nie zmiany w prawie od 2019 r. 
(w tym „polski ład”), otrzymamy „gwarantowa-
ne” 54 mld, czyli o 21 mld zł mniej w roku bieżą-
cym. Taki gwarantowany ubytek”.
Dlatego – jak pisze Portal Samorządowy – korpo-
racja samorządowa twierdzi wprost, że rząd mija 
się z prawdą, mówiąc o dobrej kondycji finanso-
wej jednostek samorządu terytorialnego.

Teraz my dzielimy kasę… po swojemu
Ilustracją tej propagandowej manipulacji są twar-
de dane za pierwsze dwa miesiące tego roku, które 
w udziałach z podatku PIT (czyli dochodowy od 
nas obywateli) spadły o ok. 14 proc. w relacji do 
kwot analogicznego okresu sprzed roku. Tymcza-
sem wpływy z tego samego podatku do budżetu 
państwa wzrosły o 31,1 proc. (z 11,65 do 15,28 mld 
zł).
Samorządowcy z wieloletnim doświadczeniem 
zwracają uwagę na kierunek tej tendencji: coraz 
więcej pieniędzy zostaje po stronie państwa i jeśli 
nawet trafi do samorządów, to na zasadzie transfe-
rów – słynne kartonowe mega czeki. A dostają je… 
wybrani. I nikt nawet nie ma zamiaru tłumaczyć 
się według jakich kryteriów są one przyznawanie.
Przykład? Najbliższy, z jesieni: 32 mln od rządu 
dla powiatu wadowickiego. Podzielono go tak – 
nikt nie wie według jakich kryteriów – że Kalwaria 
dostała 6,4 mln, Brzeźnica 5,1 mln, Wadowice 1,7 
mln… a Andrychów 700 tys. Wcześniej było po-
dobnie, a największym beneficjentem są oczywi-
ście Wadowice. Dlaczego? Bo rządzi tam pisowski 
burmistrz – odpowiadają inni samorządowcy.  
Ale wróćmy do tego, co oprotestował Związek 
Miast Polskich po „agitce” Ministerstwa Finan-
sów. I tu kolejny cytat ze stanowiska ZMP przyta-
czamy za Portalem Samorządowym:
– Resort finansów już sporządził kolejną agitkę propa-
gandową, w której roztacza przed nami kolorowe ob-
razki z licznymi zestawieniami liczb, tak dobranymi, 
by wszystko zagmatwać. Dlatego przedstawiamy kilka 
prostych zestawień, które – na podstawie danych Mini-
sterstwa Finansów – jasno pokazują, ile tracimy. Bez 
spekulacji, tylko w oparciu o twarde liczby – sko-
mentował.
Więcej, czyli mniej
Ten prawdziwy obraz sytuacji potwierdzają dane 
z miast. Samorządowcy poinformowali, że w cią-
gu dwóch pierwszych miesięcy 2022 roku otrzy-
mali ok. 86 proc. kwot, jakie wpłynęły w tym sa-
mym okresie roku 2021.
Natomiast wyliczenia MF ZMP nazywa „Sztucz-
ną nadwyżką będącą wynikiem z góry zaplano-

wanych zabiegów”. Po skrupulatnym wyliczeniu 
szacunków i realizacji, odjęciu kwot wirtualnych 
wychodzi, że samorządy nie tylko nie dostały wię-
cej, ale dostały mniej o 1,35 mld.
Samorządowcy zwracają też uwagę na inflację.
– Nawet jeśli nasze budżety kwotowo są powiedzmy na 
tym samym poziomie, albo u kogoś czasem nieco wyż-
sze, to faktycznie mamy mniej pieniędzy, bo inflacja już 
w pierwszych miesiącach tego roku sięgnęła prawie 11% 
– mówi jeden z burmistrzów.
Inni dodają, że na to nakłada się gigantyczny 
wzrost cen np. energii elektrycznej. Andrychów, 
podobnie jak inne samorządy zapłaci w tym roku 
za energię o 90% więcej niż rok temu. Rosną też 
koszty paliw, materiałów budowlanych, usług… 
A więc rosną koszty inwestycji, a pieniądze wciąż 
takie same.
– To co można było zrobić z milionem dwa lata temu, 
dziś kosztuje dwa miliony – mówią samorządowcy. 
Więc to nie są te same pieniądze, choć czasem 
może się wydawać, że kwotowo jest ich nawet 
więcej.
Minister nie przestaje obiecywać
Wiceminister finansów Artur Soboń gwarantu-
je, że samorządy nie stracą na zapowiedzianych 
zmianach podatkowych. Potencjalne straty sa-
morządów z tytułu niższych wpływów PIT będą 
kompensowane przez dodatkowo zwiększone 
kwoty subwencji rozwojowej. Mają być też wy-
równane poprzez zakładane w kolejnych latach 
uzupełnienie środków subwencji ogólnej.
Na tę tendencję zwraca uwagę Marek Sowa, szef 
Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Samo-
rządami. Wylicza, że do zeszłego roku udział sa-
morządów we wpływach z PIT był na poziomie 50 
proc., natomiast w pierwszych dwóch miesiącach 
tego roku – tylko 33 proc.
Zatem to, co do tej pory samorządy dostawały 
„z automatu”, teraz ląduje w kasie rządowej i je-
śli wróci do gmin, to według uznania, w postaci 
subwencji. Dla samorządów to loteria zamiast 
gwarancji.

mn

Od 1992 roku organizatorem tego przedsięwzięcia jest Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy w Kaczynie. Honorowy patronat nad imprezą objął Zarząd Po-
wiatu Wadowickiego. W zawodach wzięło udział 186. uczestników z 16. Klu-
bów Olimpiad Specjalnych działających przy szkołach i placówkach powiatu 
wadowickiego i regionu beskidzkiego.
Rywalizacja przebiegała w kilku konkurencjach: bieg na 50 metrów, skok 
w dal, pchnięcie kulą, rzut oszczepem i piłeczką palantową. Zawodnicy wy-
kazali się ogromnym zapałem i determinacją w walce o najlepsze miejsca. 
Zmagania nagradzano gromkimi brawami. Najwięcej oklasków otrzymał 
10-letni Yehor z Ukrainy, który jest obecnie uczniem ośrodka w Kaczynie. 
Emocje towarzyszyły też w czasie ogłoszenia wyników. Niezwykle miło było 

popatrzeć na ogromną radość i satysfakcję zwycięzców podczas dekoracji 
medalami w poszczególnych konkurencjach. Osiągnięcie dobrych wyników 
było ważne, gdyż najlepsi zawodnicy zostaną wytypowani do reprezentacji 
na Ogólnopolskie Letnie Igrzyska.
Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc dyrekcji CKZiU nr 1 w Wado-
wicach za przyjęcie zawodników w swoim obiekcie, sędziom PZLA i wo-
lontariuszom za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu zawodów, a także 
instytucjom finansującym to przedsięwzięcie: Starostwu Powiatowemu 
w Wadowicach, Olimpiadom Specjalnym Polska Beskidzkie oraz Grupie Ma-
spex Wadowice.

Źródło: OSW w Kaczynie – organizatorzy zawodów

Regionalny Mityng Lekkoatletyczny za nami
W tym roku to sportowe przedsięwzięcie odbyło się w dniu 21. kwietnia na boisku szkolnym przy CKZiU nr 1 
w Wadowicach. 
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Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Andrychowie

Metalowców 10, Gabinet 2-03

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

9.05.2022 r. (poniedziałek) 8:30-12:30
11.05.2022 r. (środa) 8:00-12:30

12.05.2022 r. (czwartek) 8:00-12:30

16.05.2022 r. (poniedziałek) 14:30-18:30
18.05.2022 r. (środa) 14:30-19:00

19.05.2022 r. (czwartek) 14:30-19:00

23.05.2022 r. (poniedziałek) 11:00-15:00
25.05.2022 r. (środa) 8:00-12:30

26.05.2022 r. (czwartek) 8:00-12:30

30.05.2022 r. (poniedziałek) 14:30-18:30
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– Na te święta postanowiłyśmy zrobić niespodziankę 
ukraińskim rodzinom, które mieszkają tu u nas w Za-
górniku – wyjaśnia przewodnicząca miejscowe-
go KGW Zuzanna Mazanek. – Wykonałyśmy 
koszyczki do święcenia. Samodzielnie upiekłyśmy 
baranki i babeczki. W koszyczkach umieściłyśmy też 
chlebuś, jajka, chrzan, sól i kiełbaskę. Zagórnickie 
gospodynie przygotowały 26 takich przed-
świątecznych podarków. W Wielki Czwartek 
odbyła się akcja przekazywania koszyczków, 
do której włączyli się radny Paweł Łysoń i soł-
tys Tomasz Fijołek. W Centrum Błogosławio-
nego Ks. Władysława Bukowińskiego, gdzie 
mieszka liczna grupa gości z Ukrainy, wizyta 
przekształciła się w przedświąteczne spotkanie 
z poczęstunkiem. Gospodynie (ubrane w stroje 
regionalne) otrzymały okolicznościowe, świą-
teczne laurki wykonane głównie przez ukra-
ińskie dzieci. Koszyczki trafiły również do in-
nych miejsc, gdzie przebywają przybysze zza 
wschodniej granicy.

jd Fot. Jacek Dyrlaga
Więcej zdjęc na radioandrychow.pl

Poświąteczne postscriptum: 

Niespodzianka 
w Zagórniku
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Zagórniku przygotowały w Wielki 
Czwartek oryginalne podarunki dla 
ukraińskich rodzin przebywających 
w tym sołectwie. Wpierw jednak po-
szukały sponsorów i zakasały rękawy... 

Uczestnicy WTZ wraz z kadrą i zaproszonymi gośćmi zasiedli do 
świątecznego stołu, na którym znalazły się tradycyjne potrawy wiel-
kanocne przygotowane podczas zajęć terapeutycznych przez uczest-
ników. „Promyczki” zadbały o świąteczny klimat tworząc własno-
ręcznie wielkanocne dekoracje: stroiki, pisanki, wianki. Zawitał także 
wielkanocny zajączek, przynosząc świąteczny upominek dla wszyst-
kich uczestników spotkania.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: dyrektor PCPR Barbara Pin-
del-Polaszek, zarząd Fundacji Promyczek i przyjaciele. W roli gospo-
darza wystąpiła oczywiście kierownik WTZ „Promyczek” Katarzy-
na Dąbrowska. Więcej zdjęć na radioandrychow.pl

ap  Fot. Anna Piotrowska  

Śniadanie u Promyczków
13 kwietnia w Warsztatach Terapii Zajęciowej Fundacji „Promyczek” odbyło się przedświąteczne spotkanie. 

Wśród przybyłych byli włodarze gmin, po-
wiatu, przedstawiciele władz wojewódz-
twa, posłowie, przedsiębiorcy i sponsorzy 
Stowarzyszenia, którzy ufundowali nagro-
dy. Gminę Andrychów reprezentowali: bur-
mistrz Tomaz Żak i jego zastępca Wojciech 
Polak, przewodniczący Rady Miejskiej Ro-
man Babski oraz grupa radnych i urzędni-
ków. Już na początku pani Czesława przy-
pomniała zebranym, w jak szczególnym 
czasie odbywa się ten konkurs. Odczytała 
słowa wsparcia dla Narodu Ukraińskie-
go i deklarację solidarności z walczącymi 
o wolność, również naszą, jak zaznaczono. 

Na sali w Baciarskiej Chacie, gdzie odbył się 
konkurs byli obecni również goście z Ukra-
iny. Szczególnie wzruszające było wystą-
pienie Jerzego Millera, byłego wojewody 
i ministra spraw wewnętrznych, a potem 
doradcy prezydenta Poroszenki. Jerzy Mil-
ler spędził w Ukrainie trzy lata, a dziś we 
własnym domu gości siedmioro Ukraińców. 
Mówił o przyjaźni, o pięknej postawie Pola-
ków, o wielkiej wdzięczności, jaką wyrażąją 
Ukraińcy za otwarte polskie serca.  Wyniki, 
szersza relacja oraz więcej zdjęć na radioan-
drychow.pl

Mn Fot. Marek Nycz

Stół Wielkanocny 2022
Gospodynie z Targanic Dolnych zdobyły Grand Prix w tegorocznym Konkur-
sie Potraw Regionalnych „Stół Wilaknocny”, który odbył się w Hotel&SPA 
Kocierz, 9 kwietnia 2022 roku. Jak zwykle konkurs zorganizowało Stowa-
rzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie, a poprowadziła je pani 
prezes Czesława Wojewodzic. 
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Propozycje książkowe 
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Propozycje płytowe 
sklepu muzycznego „MIKRUS”

Anonimowi Alkoholicy są Wspólnotą 
mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem 
doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać 
swój wspólny problem i pomagać innym 
w wyzdrowieniu z alkoholizmu. 

Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie 
jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych 
składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni 
poprzez własne dobrowolne datki. 

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, 
wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją 
lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne 
polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych 
poglądów. Naszym podstawowym celem jest 
trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom 
w jej osiągnięciu.

Jeżeli uważasz, że masz problem z alkoholem 
- zadzwoń. 

Anonimowi Alkoholicy czekają.

Przychodnia „Vena” ul. Starowiejska 17a
„Podaj dalej” środa 16:30

„STOKROTKA” czwartek 18:00
„Exodus” wtorek 19:00

Kościół pw. Stanisława (pomieszczenia 
biblioteki)

„MGIEŁKA” niedziela 19:00

Przychodnia „Vena” ul. Starowiejska 17a
Grupy Wsparcia poniedziałek 19:00

DDA/DDD „Nowe Życie” 
Pomoc dla dorosłych dzieci alkoholików i rodzin 

dysfunkcyjnych

Salka w dolnym kościele św. Stanisława 
pomoc dla żon alkoholików

Gr. AI-ANON „NADZIEJA” 
wtorek 17:40 - 18.45

Telefon kontaktowy Andrychów: 
p. Wiesiek nr 788 789 052

Anonimowi 
Alkoholicy 

czekają

Pierwszy tom komikso-
wej serii edukacyjnej, wy-
jaśniającej w prosty spo-
sób zagadnienia ekologii 
i złożoność świata przyrody 

Las był domem naszych 
przodków już w zamierz-
chłych czasach. Każde wej-
ście do lasu jest jak podróż 
w czasie, która pozwala do-
świadczyć niebywałej ży-
wotności tego ekosystemu.

Maciej Marcisz
„Książka o przyjaźni”

Kasia, Michał i Dorota 
znają się od zawsze. Ich 
przyjaźń przetrwała kilka-
naście lat, przeprowadz-
ki do odległych miast, 
a nawet coraz bardziej 
rozjeżdżające się życiowe 
drogi. Gdy jednak skrzęt-
nie skrywana tajemnica 
wycieka na grupowym 
czacie, los relacji zaczyna 
wisieć na włosku... 

Holly Bourne 
„Miejsca, w których płakałam”

Amelie pokochała Reese-
’a szybko i mocno. On ją 
podobno też. Ale dopiero 
po jakimś czasie Amelie 
zorientowała się, że coś jest 
nie tak… Że bardzo cierpi 
i zbyt często płacze… Dla-
czego więc trwała w tym 
tak długo? Amelie po-
stanawia wrócić w różne 
miejsca, w których płakała 
przez Reese’a. 

Nell Boutinot, Daniel 
Casanave, Hubert Reeves 

“Po co nam lasy?”

To następca wyprzedanej 
trasy „An Evening With 
Michael Bublé Tour” oraz 
rocznicowego wydania 
świątecznej płyty „Chri-
stmas”. Producentami 
płyty są Greg Wells, Bob 
Rock, Allen Chang, Ja-
son „Spicy G” Goldman 
i sam Sir Paul McCartney.  
Pierwszy singiel zapowia-
dający płytę to „I’ll Never 
Not Love You”. 

[empik.com]

sanah 
„Uczta”

To trzeci studyjny album 
artystki. Sama artystka 
określa go mianem „naj-
ważniejszego projektu 
w życiu”. Tytułowa uczta 
to jednocześnie wyrażenie 
oznaczające miłe spędza-
nie czasu. Album zawiera 
dziesięć utworów zaśpie-
wanych przez sanah w du-
etach ze znakomitymi wo-
kalistkami i wokalistami 
(m.in. Ania Dąbrowska, 
Artur Rojek, Grzegorz Tur-
nau, Daria Zawiałow).

[empik.com]

Paluch 
„Kompot”

Po 1,5 roku Paluch wra-
ca do nas z kolejnym 
wydawnictwem. „Kom-
pot” to 14. solowy album 
poznaniaka, stanowią-
cy mieszankę różnego 
rodzaju gatunków mu-
zycznych. Znajdziemy na 
nim najświeższe bangery, 
które rozruszają publikę, 
klimatyczne lovesongi ale 
również życiowe numery 
na klasycznych hip-hopo-
wych pętlach. 

 [empik.com]

Michael Bubble 
„Higher” 
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Swoją - jak nazywa: przygodę z pi-
saniem - rozpoczęła jeszcze w cza-
sach licealnych, wówczas traktując 
wiersze jak rodzaj dialogu z samą 
sobą bądź pomoc w rozwiązywaniu 
problemów dzięki spojrzeniu na nie 
poprzez pryzmat pozbawionej emo-
cji kartki papieru. Wiele zapisków  
z tamtych czasów nie opuściło szu-
flady, ale później zaczęła wysyłać 
swoje utwory na różne konkursy  

i przeglądy (jest laureatką kilku liczących się ogólnopolskich kon-
kursów poetyckich). Wiersze, które powstawały w wieku dojrzałym, 
były już adresowane do czytelników. Chciałabym bardzo, aby moja po-
ezja miała siłę wzruszenia. Na tym najbardziej mi zależy – wyznaje poetka.

…rozmodlić się, zamyśleć
tonąc w ciszy świeżej

i słuchać, nadsłuchiwać
kiedy trzeba oddech wstrzymać

by nie drgnęła kropelka powietrza…
(fragment wiersza  Pod nami ziemia 

z tomiku Błękit i burgund)

Spotkanie odbędzie się w czytelni MBP w dniu 20 maja (piątek)  
o godz. 17.00. Zapraszamy!

Zaproszenie na spotkanie 
z Jolantą Sak

Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie zaprasza 
na spotkanie z panią Jolantą Sak, poetką, która swoimi 
wierszami przydaje codzienności kolorów, autorką kil-
ku wydanych już tomików i jednej (na razie!) powieści 
dopiero oczekującej na druk.

Dobre jest wszystko

w twoich oczach jestem
najpiękniejsza

i dobre jest wszystko co robię
w twoich oczach jestem

młoda
młodsza niż wczoraj

rok temu
czy kiedykolwiek wcześniej

w twoich oczach jestem
rozsądna

nawet bardziej niż mi się zdaje
potrafię rzeczy

o których do tej pory nie miałam pojęcia
w twoich oczach jestem kimś
kogo nie znam zbyt dobrze

mogę wszystko
lub prawie wszystko

w twoich oczach jestem
zawsze

na zawsze
na dłużej

                                    (z tomiku …Miało się wydarzyć)

Równocześnie pojawiają się plotki, że Ukrainki (bo znakomita więk-
szość uchodźców to kobiety z dziećmi) są roszczeniowe, że przebiera-
ją w ofertach pomocy jak w ulęgałkach. Jest rzeczą charakterystyczną, 
że plotki te nie dotyczą informacji otrzymanych z pewnego, wiary-
godnego źródła. Roi się tu od narracji typu: koleżanka kuzynki szwa-
gra widziała, lub znajomy znajomego słyszał w autobusie.
Nawet jeżeli plotki te rodzą się tu, nad Wieprzówką, to podejrzewam, 
że ich istnienie przynosi dużo radości na Kremlu, bo budzi tam na-
dzieję na poróżnienie Polaków i Ukraińców.
Nie dajmy się zatem zwariować. Wytrwajmy w dobrym. Pomagajmy 
nadal. Kultywujmy przyjaźń polsko-ukraińską. Слава Україні!

Andrzej Fryś

Nie dajmy się oszukać ordynarnym 
plotkom, które być może 
są putinowską propagandą.

Andrychowskim okiem

W kwietniowych „Nowinach” przeczytałem, że liczba 
uchodźców z Ukrainy w naszej gminie przekroczyła 1.000. 
Z prostego rachunku wynika więc, że obywatele Ukra-
iny stanowią już ok. 2,5% mieszkańców. Andrychowianie 
dają dziś bardzo wiele przykładów wspaniałej otwartości, 
szczodrobliwości i wrażliwości na cudzą krzywdę.

Omówiono korzystny wpływ jaki na 
organizm człowieka mają związki che-
miczne, które są syntetyzowane przez 
niektóre rośliny. Należą do nich przede 
wszystkim flawonoidy, które znane są 
od kilkudziesięciu lat. Części roślin, któ-
re zawierają te związki i mają działanie 
lecznicze, to np. kwiaty czarnego bzu 
i kwiaty dziewanny. Wywary z nich 
mają działanie antywirusowe, na przy-
kład pomagają w zwalczaniu grypy.
Ale najważniejszą z punktu widzenia 
tematu wykładu rośliną leczniczą jest 
tarczyca bajkalska. Wyciągi z korzenia 

tej rośliny zawierają glikozyd o nazwie baikanina, który hamuje roz-
wój białek istotnych dla wirusa Covid 19. Ma więc tarczyca bajkalska 
znaczenie, jako środek  do zwalczania niezwalczonej do końca pan-
demii, a ponadto ma działanie antyoksydacyjne. Wykładowca prze-
strzegł przed używaniem środków roślinnych przy równoczesnym 
zaniechaniu stosowania przepisanych przez lekarza lekarstw medy-
cyny konwencjonalnej.
Walorem wykładu był fakt, że wszystkie podane informacje pocho-
dziły z własnych badań naukowych autora, lub też ze światowej 
fachowej literatury. Szkoda, że  wskutek niezgodności programów 
komputerowych nie udało się zilustrować go slajdami.

Tekst i foto: Andrzej Fryś

Naukowo o zbawiennym wpływie ziół

Na andrychowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku nastąpiło 
w dniu 20 kwietnia drobne zamieszanie, bowiem zamiast za-
planowanego wcześniej wykładu Ryszarda Kurylczyka, ze swo-
ją prelekcją wystąpił dobrze znany słuchaczom UTW  dr Adam 
Świderski, emerytowany pracownik naukowy Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie, który jest ponadto członkiem Rady 
Naukowo-Programowej Andrychowskiego UTW. Specjalno-
ścią naukową wykładowcy jest biochemia i biotechnologia, 
a tematem wykładu były „Składniki niektórych, roślin aktywne 
przeciw wirusom. Czy mogą chronić przed covid-19?” 
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Pierwsza z nich to książka dotycząca har-
cerstwa w naszym regionie zatytułowana: 
„Hufiec ZHP Andrychów - wczoraj i dziś”. 
Redakcję merytoryczną nad tą publikacją 
(wzbogaconą licznymi fotografiami zarów-
no archiwalnymi jak i współczesnymi) objęła 
Ewelina Prus-Bizoń, redaktorem prowadzą-
cym jest Regina Pazdur a teksty opracowały 
Ewelina Prus-Bizoń i Maja Pawińska. 
Niech zachęta do zapoznania się z książką 
będą „Słowa wstępu”  Komendantki Hufca 
hm. Marii Walkowiak:
- W związku z publikacją poświęconą historii har-
cerstwa na terenie andrychowszczyzny, jaka uka-
zuje się dzięki zaangażowaniu wielu osób, byłych 
i obecnych instruktorów ZHP, a także Fundacji 
„Memo”, pragnę zaprosić Państwa do zapozna-
nia się z opracowaniem zebranych materiałów. 
Jest to pierwsza publikacja, w której krok po kroku 
prezentowana jest historia i rozwój jednostek dzia-
łających na terenie hufca. (…) Śledząc rozwój 
harcerstwa na terenie Wadowic, Andrychowa 
i Wieprza, możemy wrócić pamięcią do 
wspaniałych wspomnień i przeżyć kilku 
pokoleń andrychowskich harcerzy. Lektura ta 
uświadamia, jak wielu wspaniałych obywateli 
harcerstwo ukształtowało, jak wiele dało ono 
radości i przygód, które połączyły na całe 
lata. (…) Zachęcam, sięgnijmy po publikację 
„Hufiec ZHP Andrychów wczoraj i dziś” 
warto sobie przypomnieć lub dowiedzieć się, 
jak działali harcerze naszej gminy na przestrzeni 
lat. 
Kolejna publikacja wydana w ramach wspo-
mnianej serii, ukazuje historię Grupy Twór-
ców „MY” z Andrychowa. Książka została 
podzielona na trzy główne części. W pierwszej 
prezentujemy historię Grupy napisaną przez 
historyka Darię Rusin. W drugiej przedsta-
wiamy sylwetki artystów niegdyś związanych 
z Grupą, a w ostatniej krótkie biogramy aktu-

alnych członków wraz z ich fotografiami i re-
produkcjami prac. Redaktorem prowadzącym 
książki jest Maciej Kudłacik a merytorycznym 
Regina Pazdur.
Poniżej prezentujemy fragment ze „Słowa 
wstępu” autorstwa Lesława Najbora – Pre-
zesa Stowarzyszenia Grupa Twórców „MY”, 
ufamy, że zachęci on wszystkich pasjonatów 
rodzimej sztuki do zapoznania się z książką:
- Osoby zrzeszone w Stowarzyszeniu  Grupa Twór-
ców „MY” to postacie barwne i ciekawe. (…) Każda 
z nich ma własną wizję tego, co chciałaby stworzyć. 

Potrafią wychwycić najpiękniejsze przejawy natu-
ry, dokładnie postrzegając i analizując otoczenie. 
Wszyscy, którzy malują, rysują, haftują, rzeźbią, 
piszą, fotografują, poddani są całkowicie miłości do 
tworzenia. (…) Nic nie może skrępować nam zmy-
słów i artystycznego myślenia, gdyż mamy własne 
poczucie piękna i wyobrażenie świata. (…) Liczne 
nagrody i wyróżnienia, jakie zdobyli nasi członko-
wie, świadczą o wysokim poziomie artystycznym 
Grupy.
Wiele osób zadaje mi pytanie, jak to się dzieje, że 
przetrwaliśmy nieprzerwanie już prawie pięćdzie-
siąt lat. Odpowiedź jest jedna. Nie interesują nas 

Co nowego w Archiwum Gminy Andrychów?  
Zapewne wielu z Państwa zastanawia się co słychać w Archiwum Gminy Andrychów (www.aga.edu.pl) prowa-
dzonym przez Fundację „Memo” (www.fundacjamemo.pl). A dzieje się wiele  - za nami wydanie trzech publikacji 
z nowej serii „Biblioteka Archiwum Gminy Andrychów”, nad którą Patronat Honorowy objął Burmistrz Andrychowa. 
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sympatie polityczne członków, wyznanie i inne 
sprawy. Złączeni jesteśmy wspólną pasją tworze-
nia – i to jest najważniejsze. Stronice tej książki – 
diariusz z wędrowania przez niecodzienność ludzi 
wrażliwych, myślących i twórczych.
Na koniec prezentujemy ostatnią z publikacji 
tym razem płytę - obchodzącej w tym roku Ju-
bileusz 100. lecia istnienia - Miejskiej Orkiestry 
Dętej „Andropol” Andrychów zatytułowanej 
„Do tańca i do różańca”. W jej nagraniu udział 
wzięło ponad 50 osób, które pod batutą kapel-
mistrza Łukasza Zaborowskiego wykonały 18 
utworów prezentujących szeroki wachlarz ga-
tunków i stylów muzycznych: od walczyków, 
polek i krakowiaków grywanych po wojnie na 
wiejskich festynach, poprzez marsze defilado-
we i koncertowe, utwory patriotyczne, świą-
teczne aż po pieśni pogrzebowe.
Przed nami jeszcze wiele pracy. A wszystko 
dlatego, że (jak już informowaliśmy w po-
przednich wydaniach „Nowin Andrychow-
skich”) Fundacja „Memo” pozyskała dofinan-
sowanie z Narodowego Instytutu Wolności 
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywa-
telskiego z Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 
na kontynuację projektu: Archiwum Gminy 
Andrychów (AGA).  I tak w 2022 r. ukaże się 
jubileuszowa książka prezentująca 100-let-
nią historię i dorobek orkiestry „Andropol”, 
oraz wyjątkowa publikacja na temat historii 
wszystkich 9. Jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych działających na terenie gminy An-
drychów. 
W ramach realizowanych etnograficznych 
badań terenowych nieustannie spotykamy 
się z mieszkańcami/kami gminy i przepro-
wadzamy wywiady. Są wśród nich również 
Ci, którzy angażują się w prace organizacji 
pozarządowych działających na Ziemi An-
drychowskiej. Cieszymy się, że pozyskane 
materiały archiwalne i nagrania audio wzbo-
gacą materiał źródłowy w oparciu, o który po-
wstały (i powstaną) wydawnictwa książkowe 
na temat historii i działalności wspomnianych 
organizacji pozarządowych.  
Proszę pamiętać: uruchomiliśmy „Mobilny 
Punkt Przyjmowania Archiwaliów”, dzięki 

któremu możemy do Państwa przyjechać ze 
sprzętem i pracę digitalizacji, czy nagrania wy-
wiadu wykonać na miejscu.
Szanowni Państwo, powstałe w 2019 r. spo-
łeczne Archiwum Gminy Andrychów jest 
multimedialną bazą materiałów archiwalnych 
i źródłem historii mówionej osób związanych 
z gminą Andrychów dostępną dla każdego 
pod adresem aga.edu.pl. Archiwum umożli-
wia dzielenie się wspomnieniami i archiwalia-
mi w formie tekstu, obrazu, dźwięku i filmu. 
Tworzymy je wspólnie! Bardzo cenne dla nas 
są wspomnienia – zwłaszcza te z lat 30 – 80 
XX w. i okresu świetności działania andry-
chowskich przedsiębiorstw. Zapraszamy do 
kontaktu byłych pracowników AFM, WSW, 
AZPB; rzemieślników, działaczy społecznych, 
pracowników oświaty, kultury i służby zdro-
wia, osoby ze wspólnot parafialnych, osoby 
pracujące niegdyś w handlu, zrzeszone w róż-
nego rodzaju spółdzielniach, działaczy spor-
towych. Jesteśmy bardzo ciekawi Państwa 
opowieści i historii o dawnym Andrychowie, 
życiu w tym mieście oraz zmianach, jakie 
w nim zaszły. Każdy kto chce ocalić swoje pa-
miątki z przeszłości może podzielić się archi-
waliami z szerszym gronem odbiorców. Jeśli 

mają Państwo stare (co najmniej z lat 70-80. 
XX w.), interesujące, oryginalne fotografie (nie 
kopie) dokumentujące dawne życie w gminie 
Andrychów prosimy o kontakt z nami: telefo-
nicznie - 531 245 785 lub poprzez email - fun-
dacjamemo@gmail.com. Osoby działające na 
rzecz Archiwum zeskanują je na profesjonal-
nym sprzęcie, opracują a następnie zwrócą 
właścicielowi. W celu wykonania kopii cyfro-
wych, można przekazać nam oprócz fotografii 
również wszelkiego rodzaju dokumenty (pa-
miętniki, świadectwa szkolne, dyplomy, legi-
tymacje, stare listy). 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy ze-
chcieli z nami współpracować i współtworzyć 
Archiwum.

Fundacja „Memo”
p.s. Wszystkie omawiane w artykule publika-
cje dostępne są w darmowej wersji elektronicz-
nej (na stronie Archiwum i Fundacji „Memo”). 
Osoby zainteresowane publikacjami w wersji 
tradycyjnej (papierowej)  prosimy o kontakt 
z daną organizacją lub bezpośrednio z Funda-
cją „Memo”. 
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Dzięki solidnym występom w lidze wojewódz-
kiej podopieczne trener Beaty Książek wywalczył 
przepustkę najpierw do zawodów półfinałowych. 
W turnieju półfinałowym rozgrywanym w Rze-
szowie andrychowianki  wygrały z Avią Świdnik 
i Piątką Sandomierz po 3:0, a z DevelopResem II 
Rzeszów przegrały 1:3. Takie rezultaty pozwoliły 
im dostać się do ostatecznego turnieju finałowego 
rozgrywanego w Łaziskach Górnych. Tam poszło 
już jednak siatkarkom MKS-u gorzej, bo uległy 
drużynie Easy Wrap Volley 3 Kobyłka 1:3, a Polo-
nii Łaziska Górne 0:3. Na osłodę andrychowianki 
wygrały po zaciętym meczu z Pomorzem Pogod-
no Szczecin 3:2, choć przegrywały już 0:2. Tym 
samym podopieczne trener Książek zakończyły 
sezon, a kolejny rozpoczną ponownie na szczeblu 
wojewódzkim.

gs

Dotarły do finału
Siatkarki MKS-u Andrychów po raz drugi 
z rzędu zameldowały się w turnieju fina-
łowym o awans do centralnej II ligi. Nie 
udało im się jednak wywalczyć promocji 
na wyższy szczebel. 

Andrychowianie wywalczyli sobie 
miejsce w półfinale dzięki zakończe-
niu zasadniczej fazy sezonu na drugim 
miejscu. Walka o wicemistrzostwo była 
zacięta i trwała do ostatniej kolejki, bo 
MKS wyprzedził trzecią ekipę Kęczani-
na Kęty zaledwie o jeden punkt. 
W Wieluniu podopieczni trenera Rupika 
starli się z bardzo mocnymi zespołami. 
Już pierwszy mecz pokazał, że rywale 
nie znaleźli się w tym turnieju przypad-
kowo - drużyna Astry Nowa Sól góro-
wała nad andrychowianami w przyjęciu 
i zagrywce, w składzie miała zawodni-
ków o imponującym wzroście i poko-
nała MKS 3:0, w setach do 20, 14 i 19.  
W drugim meczu andrychowscy siatka-
rze mierzyli się z gospodarzami, WKS-
-em Wieluń. Tym razem to nasi weszli w 

rolę nadających ton, przewyższając swo-
ich przeciwników i pewnie wygrywając 
3:0 (do 21, 18 i 20). Ostatni mecz decy-
dował zatem o tym, kto zgarnie drugą 
przepustkę do zawodów finałowych (bo 
po pierwszą sięgnął zespół z Nowej Soli) 
- andrychowianie momentami nawiązy-
wali walkę z Arką Tempo Chełm, ale był 
to kolejny rywal raczej poza zasięgiem  
i ten mecz również zakończył się po-
rażką MKS-u do 0 (w setach do 23, 21 i 
16). Tym samym w turnieju finałowym 
meldują się ekipy z Chełma i Nowej Soli,  
a MKS kończy sezon. W drugim turnie-
ju półfinałowym najlepsze były druży-
ny Aniołów Toruń oraz BAS Białystok,  
a więc to zespoły z Chełma, Nowej Soli, 
Torunia i Białegostoku powalczą o I ligę.

gs

Trudna przeprawa w półfinale

Drużyna siatkarzy MKS-u Andrychów końcem kwietnia wzięła udział 
w turnieju półfinałowym o awans do I ligi rozgrywanym w Wieluniu. 
W trzech meczach podopieczni trenera Tomasza Rupika zanotowali 
jedno zwycięstwo i dwie porażki.

Zespół z Targanic po 21. kolejce jako jedyny 
z całej stawki pozostawał niepokonany. Na 
wiosnę Halniak wygrał 3:0 z Amatorem Babi-
ca, 2:0 z Olimpią Chocznia, 5:2 z Burzą Roczy-
ny, a następnie w dwóch seriach pauzował. 
Tuż za czołową trójką czai się Burza Roczy-
ny, która punktowała w czternastu z siedem-
nastu rozegranych dotychczas spotkań i ma 
pięć oczek straty do trzeciej Wisły Łączany. 
Nieco słabiej wiedzie się Huraganowi Inwałd 
i Zniczowi Sułkowice Bolęcina - oba te zespo-
ły po osiemnastu meczach mają na koncie 
po dziewiętnaście punktów i zajmują odpo-
wiednio dziesiąte i jedenaste miejsce. 
Sporo emocji jest również w Keeza Klasie 
B, gdzie regularnie punktują Gronie Zagór-
nik. Zagórniczanie wiosną pokonali Sokoła 
Frydrychowice 4:1, Czarnych Koziniec 2:1, 
Relaks Wysoka 4:3, a w lokalnych derbach 
z Leskowcem Rzyki ulegli 1:2. Po szesnastu 
meczach zajmują miejsce drugie ze stratą 
czterech oczek do prowadzącej Iskry Kle-
cza. Rezerwowy zespół Halniaka Targanice 
jest dziewiąty, a Leskowiec Rzyki dziesiąty. 
Rozgrywki w A- i B-klasie zakończą się 19 
czerwca.

gs

Wciąż niepokonany
Trwa runda wiosenna w Keeza Kla-
sie A i B. Zespoły z terenu naszej 
gminy radzą sobie ze zmiennym 
szczęściem, ale zdecydowanie naj-
lepiej wiedzie się Halniakowi Tar-
ganice, który z Olimpią Chocznia  
i Wisłą Łączany walczy o prym na A-
-klasowych boiskach. 

Przewaga andrychowian 
nad strefą zagrożoną spad-
kiem do nowej V ligi (a więc 
na szczebel pośredni mię-
dzy okręgówką a IV ligą) na 
dziesięć meczów do końca 
sezonu wynosi około siedmiu 
punktów (liczba rozegranych 
meczów nie jest równa dla 
wszystkich zespołów), a z bo-
iska wciąż można podnieść 
tych punktów trzydzieści. To 
oznacza, że walka wciąż trwa 
i nie można pozwolić sobie na 
spadek formy, bo rywale czają 
się za plecami by zająć miejsce 
w czołówce. Po 23 meczach 
Beskid jest czwarty. Wiosną 
andrychowianie prezentu-
ją zwykle skuteczny futbol, 
ale nie ustrzegają się też błę-
dów w defensywie. W waż-
nym starciu z plasującym się  
w środku tabeli Tempem Biał-
ka andrychowianie przegrali 
2:3, tracąc właściwie wszyst-
kie trzy bramki po mniejszych 
lub większych wpadkach. 
Była to jednak pierwsza wio-
senna porażka andrychowian, 
którzy wcześniej pokonali So-

Wkraczają w decydującą fazę
Trwa runda rewanżowa w Jako IV lidze piłkarskiej. Drużyna Beskidu Andry-
chów walczy o miejsce w czołówce, aby zapewnić sobie udział w silniejszej, 
jednogrupowej IV lidze w przyszłym sezonie. 

koła Kocmyrzów 2:1, Clepardię Kraków 5:0, KS Chełmek 2:0, 
a z MKS-em Trzebinia zremisowali 2:2. Teraz Beskid wkracza 
jednak w niezwykle intensywną końcówkę sezonu, w której 
zmierzy się między innymi z najlepszymi czwartoligowymi 
drużynami i to od tych meczów będzie zależała ostateczna 
lokata w tabeli.
Najbliższe mecze Beskidu: Orzeł Ryczów (7 maja 17:00, dom), 
Pcimianka Pcim (15 maja, wyjazd), Garbarnia II Kraków (18 
maja 17:30, dom), LKS Jawiszowice (21 maja 17:00, dom), Wie-
czysta Kraków (28 maja, wyjazd), Dalin Myślenice (4 czerwca 
17:00, dom). Sezon potrwa do 18 czerwca.

gs Fot. Grzegorz Sroka
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Dwa dni po świętach w Paśmie Leskow-
ca podczas wizytacji polan krokusowych 
z pracownikami Zespołu Parków Krajobra-
zowych Małopolski zaobserwowaliśmy nie-
pokojące zmiany barwy krzewinek borówki 
czarnej na kolor rudy i młodych drzewek jo-
dłowych widocznych w postaci „bielactwa” 
igieł. Rozmieszczenie płatów takiej borowiny 
w terenie miało charakter nieregularny było 
zmienne od dużych całych połaci, do małych 
i rozproszonych. Drobne, rude odgałęzienia 
borowiny były martwe, żywa była jedynie 
dolna część łodygi bez odgałęzień, czyli ta po-
jedyncza przy ziemi. „Bielactwo” na młodych 
jodełkach pojawiało się bardzo często. Obser-
wowane zmiany odnotowaliśmy w części 
szczytowej i na zboczach Leskowca, wzdłuż 
czerwonego szlaku prowadzącego na Ko-
cierz. Dodam, że rude borowiny widziałem 
także na os. Mydlarze w Rzykach, a z przeka-
zanych informacji wiem, że występują także 
na Potrójnej i innych miejscach. Ilość uszko-
dzonych roślin jest zauważalna i przyznam 
się, że wzbudziła mój niepokój. Już na miej-
scu zastanawialiśmy się, co może być powo-
dem zamierania całych pędów borówki czar-
nej i tak licznych uszkodzeń młodych gałązek 
jodełek. Braliśmy pod uwagę czynniki pogo-
dowe, susza, mróz i słońce, zanieczyszczenie 
atmosfery i wreszcie jakieś patogeny. Susza 
raczej nie może wchodzić w grę, bo korzenie 
roślin są żywe, także zanieczyszczenia, bo 
wszystko na tym terenie by ucierpiało po-
dobnie. Pozostały nam dwa powody. Można 
się zgodzić na uszkodzenia mrozowe i słoń-

ce w przypadku jodeł, choć są wątpliwości, 
dlaczego posiadają je jodły rosnące w cieniu 
i pod osłoną innych drzew! Znacznie trudniej 
uwierzyć, że zostały zmrożone borówki, że 
połowa jednego pola borowiny jest nieuszko-
dzona, a w jego środku cała partia wymarzła. 
Jeżeli przyjmiemy, że to patogen, to może to 
być (lęgniowiec) Phytophthora sp. a można za-
ryzykować, że pojawiły się (mogą na to wska-
zywać zmiany na borówkach czarnych) Phy-
tophthora. kernoviae, czy też Phytophthora  
ramorum. Pierwszą zidentyfikowano w Eu-
ropie w 2003 roku w południowo-zachodniej 
Anglii, a drugą Phytophthora  ramorum 
w 1995 r. w Kalifornii w USA. Phytophtho-
ra kernoviae preferuje borówkę czarną więc 
jest bardziej prawdopodobna. Wymienione 

fytoftora są patogenami wywołującym cho-
roby roślin tzw. fytoftorozy, które powodują 
zamieranie drzew i krzewów należących do 
kilkudziesięciu różnych rodzajów. Są wśród 
nich nasze rodzime gatunki, jak i egzotyczne 
uprawiane w ogrodach czy parkach. Wymie-
nię tu tylko buka zwyczajnego, borówkę czar-
ną, borówkę brusznicę, a nawet drzewa iglaste 
jak świerk pospolity czy jodłę pospolitą. 
Szybkie rozprzestrzenianie się tych patogenów 
oraz rozmiar uszkodzeń gatunków drzew, 
krzewów i roślin wrzosowatych, wskazuje, 
że wywołane przez nie infekcje stanowią po-
ważne zagrożenie szczególnie na obszarach le-
śnych, hodowlach, uprawach i mogą spowodo-
wać wielkie straty gospodarcze. Jeżeli chcemy 
zachować nasze lasy, naszą przyrodę musimy 
być niezwykle czujni, aby w dobie globalizacji, 
łatwości przemieszczania się z kraju do kraju, 
z kontynentu na kontynent nie przywozić ob-
cych gatunków bez kontroli, sprawdzać miej-
sca, gdzie mogą się pojawić nowe choroby. Pa-
miętajmy, że wiele patogenów roślin i zwierząt 
przenosi się na naszych butach, samochodach, 
oponach samochodowych. 
Zauważenie w środowisku czegoś nowego, 
niespotykanego i szybka reakcja może nas 
uchronić przed poważnymi konsekwencja-
mi, albo po prostu, tak zwyczajnie da nam 
szansę nazbierać sobie pysznych borówek 
i zjeść w pierogach!

Tekst i foto: Jan Zieliński
Na zdjęcich zrudziałe borowiny.

Dlaczego zrudziały nam borowiny? 
Czy latem będą pierogi z borówkami?
Patogeny z rodzaju Phytophthora, to grzybopodobne organizmy, które stanowią poważne zagrożenie dla wie-
lu lasotwórczych gatunków drzew i krzewów, w dodatku liczba potencjalnych roślin gospodarzy niepokojąco 
wzrasta. My zwykli śmiertelnicy najczęściej nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo nie wiemy, dlaczego gniją nam 
ziemniaki, usychają liście winogron, sadzonki drzewek, wrzośców, wrzosów, czy żywotników. Często kupujemy 
różne preparaty próbujemy je leczyć. Być może teraz podobne patogeny mamy w naszych lasach i przez nie 
rudzieją połacie borówki czarnej! Latem może się okazać, że nie będzie czarnych borówek i nie zjemy pierogów 
z borówkami! Być może, bo powodem może być mróz, ale to muszą sprawdzić specjaliści. 



28

05


