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Jeszcze kilka tygodni temu nikt z nas 
nie spodziewał się tego, co nas spo-
tkało. Świat był taki stabilny i prze-
widywalny, a reguły codziennego 
życia jasne i nieskomplikowane. 
Mieliśmy utarte zasady korzysta-
nia z handlu, organizację pracy, 
edukacji czy funkcjonowania urzę-
dów, a do tego nawyki związane 
z wypoczynkiem i rozrywką oraz 
wszelkie rytuały zajęć powszednich. 
I nagle to wszystko runęło za spra-
wą czegoś, czego nikt z nas nie jest 
w stanie zobaczyć gołym okiem. 
Z dnia na dzień musieliśmy zmienić 
wszystko, a i tak wciąż zaostrzamy 
nadzwyczajne środki ostrożności. 
Mimo tych wysiłków rośnie nasz 
niepokój o przyszłość. 
W tej sytuacji rodzi się prosta kon-
statacja: jak kruchy jest nasz świat, 

jak łatwo zburzyć wypracowany po-
rządek społeczny, nic nie jest dane 
raz na zawsze – zwłaszcza spokój. 
Mam nadzieję, że wyciągniemy 
naukę z tej lekcji i nabierzemy dy-
stansu do wielu nieistotnych spraw, 
o które z takim zaangażowaniem 
potrafimy się kłócić. Czyż nie ma 
rzeczy ważniejszych, co pokazuje 
nam dzień dzisiejszy? Niechybnie 
wielu z nas zmieni się po tym do-
świadczeniu.
W całej tej sytuacji pocieszające 
jest, że zdecydowana większość 
z nas ze zrozumieniem poddaje się 
zbiorowej dyscyplinie. Jeszcze bar-
dziej budująca jest postawa wszyst-
kich ludzi, którzy w tych trudnych 
czasach pracują dla ogółu – po-
czynając od pracowników handlu, 
dostarczających nam żywność, 

przez zatrudnionych w usługach 
komunalnych, jak choćby w odbio-
rze śmieci, potem przez kierowców 
transportu towarowego i osobowe-
go, do tego stróżów prawa, straża-
ków, aż po służbę medyczną na każ-
dym szczeblu – od aptek po szpitale, 
od pielęgniarek i ratowników po le-
karzy. Należą się im wielkie wyrazy 
wdzięczności. Dziękujemy!
Przed nami Święta Wielkanocne, 
obyśmy mogli je wszyscy przeżyć 
w zdrowiu i gronie najbliższych, 
bezpiecznie i pogodnie, niech nie 
opuszcza Was nadzieja. Zbawiciel 
powraca w tych dniach do życia, 
więc nasze życie też się odrodzi. 

Marek Nycz

Kruchość i nadzieja

dzień dobry
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podziękowanie

Dziękuję wszystkim pracującym z poświęceniem na pierwszej linii frontu w walce z korona-
wirusem: lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, całemu personelowi medycz-

nemu i wszystkim służbom, a także obsadom aptek.
Ponadto dziękuję sprzedawcom w sklepach, którzy zaopatrują nas w niezbędne towary, kierow-
com je dostarczającym, hurtownikom, piekarzom i pracownikom mleczarni. 
W tym trudnym okresie nie sposób zapomnieć o pracownikach Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i ich staraniach o czystość w gminie. Trzeba też złożyć wyrazy szacunku dla służb porządkowych 
i mundurowych – Policji, Straży Miejskiej, strażakom z PSP i ochotnikom. 
Wszyscy świetnie spełniacie swoje obowiązki a praca jest nieoceniona w tym trudnym czasie. 
Jestem pełen szacunku dla Was i dla Waszego poświęcenia.
Dziękuję też Mieszkańcom gminy Andrychów za stosowanie się do zaleceń, za odpowiedzialność, 
życzliwość, solidarność i wyrozumiałość – tak ważne w obecnej sytuacji.
Proszę, abyście nadal przestrzegali nowe, czasem surowe reguły, jakie narzucił nam rząd w cza-
sach „stanu epidemicznego”. Zostańcie w domach, przypilnujcie młodzieży i dzieci i pamiętajcie 
o starszych, samotnych sąsiadach. A wy Seniorzy szczególnie dbajcie o swoje bezpieczeństwo 
i nie narażajcie się na niepotrzebny kontakt z innymi. Ostateczne starcie z koronawirusem do-
piero przed nami! Jeśli zachowamy dyscyplinę i spokój, wygramy tę walkę.

Tomasz Żak – Burmistrz Andrychowa

Drodzy Państwo!
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ogłoszenia

Podjęliśmy też wiele innych kroków i działań związanych 
z sytuacją:
I tak, wydałem zarządzenie nr 122/20 i od 23 marca aż do 
odwołania UM w Andrychowie pracuje od 7.30 do 13.30. 
1. Mieszkańcy są przyjmowani w przypadkach pilnych po 
wcześniejszym umówieniu się. 
2. Sprawy można załatwiać telefonicznie, mailem lub przez 
e-PUAP (za wyjątkiem rejestracji i wydawania aktów zgo-
nów). 
3. Na stronie naszego Urzędu został zainstalowany specjal-
ny czat do komunikacji z mieszkańcami.
Ograniczenia w obsłudze wprowadzono tez w jednostkach 
podległych: OPS, ZOMK, ZGK, ZWIK i MOSKIT. In-
formacje są na ich stronach internetowych.
Od połowy marca zamknięte są szkoły, przedszkola i żłob-
ki. Poleciłem dyrektorom i nauczycielom stosowanie się 
do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwe-
stii zajęć online. I takie lekcje zdalnie prowadzone są we 
wszystkich naszych szkołach.
Podjąłem decyzję o reorganizacji pracy Straży Miejskiej (pi-
smo okólne nr 2/2020), na podstawie którego od 14 mar-
ca do odwołania pracownicy zatrudnieni na stanowiskach 
strażniczych pracują według potrzeb w systemie zrówno-
ważonego trybu pracy – tj. na dyżurach 12-godzinnych (na 
24 godziny przerwy). 
Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r przemieszczanie ŚROD-
KAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWE-
GO zostało ograniczone. Liczba miejsc siedzących w auto-
busach Komunikacji w Gminie Andrychów zgodnie z ww. 
rozporządzeniem wynosi 9 osób. 
Wydałem zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 
korzystania z gminnych, publicznych placów zabaw, siłow-
ni na wolnym powietrzu oraz boisk – jeszcze zanim swoim 
rozporządzeniem z 31 marca zrobił to premier.
Na targowisku miejskim w Andrychowie do odwołania 
obowiązuje zakaz handlu ze straganów i stoisk handlowych. 
Wszelkie przypadki jego łamania zgłaszane są na policję.

Do tej pory w ramach pomocy dostarczyliśmy: 
1. Maseczki ochronne w ilości 600 sztuk oraz płyn do de-
zynfekcji rąk w ilości 13 litrów dla NZOZ ,,Vena’’ Andry-
chów ul. Starowiejska,
2. Maseczki ochronne w ilości 600 sztuk oraz płyn do 
dezynfekcji rąk w ilości 13 litrów dla NZOZ ,,Medican’’ 
Sp.z o.o. Andrychów ul. Krakowska, 
3. Maseczki ochronne w ilości 300 szt. oraz 8 litrów płynu 
do dezynfekcji rąk dla NZOZ ,,Przy basenie’’ Sp. z o. o. 
Andrychów al. A. Wietrznego,
4. Dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowi-
cach ul. Karmelicka 5-50 kompletów zestawów ochron-
nych. W skład każdego wchodzi: maska ochronna, kombi-
nezon ochronny, okulary ochronne, rękawiczki ochronne, 
nakładki na buty, zarękawki foliowe oraz worek na odpady. 
Dodatkowo przekazano rękawice diagnostyczne winylowe 
w ilości 500 szt., maseczki ochronne w ilości 1000 sztuk 
oraz 20 litrów płynu do dezynfekcji rąk oraz 10 litrów pły-
nu do dezynfekcji powierzchni.
5. Pielęgniarstwo Środowiskowo-Rodzinne ,,Zdrowie’’ 
otrzymało środki ochrony osobistej w ilości 100 maseczek, 
50 par rękawiczek oraz 2 litry płynu do dezynfekcji rąk.
6. Praktyka Lekarza Rodzinnego Puls w Roczynach - prze-
kazano 85 maseczek, 50 par rękawiczek oraz 5 l płynu do 
dezynfekcji rąk,
Pamiętajcie także, że na naszych stronach oraz FB i Radiu 
Andrychów publikujemy wykaz lokali gastronomicznych, 
gdzie można zamówić posiłki na wynos. Zachęcamy miesz-
kańców, aby skorzystali z ich usług. W ten sposób możecie 
też wesprzeć lokalnych przedsiębiorców w tej kryzysowej 
sytuacji.
Zwróciłem się na antenie Radia Andrychów z apelem do 
producentów i handlowców o zaprzestanie nieuzasadnio-
nego podnoszenia cen. Przypadki drastycznych podwyżek 
należy zgłaszać do UOKiK na adres monitoring@uokik.
gov.pl.

Burmistrz Tomasz Żak

Najważniejsze informacje z Urzędu Miejskiego
Ponieważ pojawiają się różne plotki i fake newsy, które podsycają lęk i panikę postanowiłem osobiście przekazać 
Wam najważniejsze informacje. W chwili, gdy piszę te słowa – jest 5 kwietnia 2020 roku - w powiecie wadowic-
kim koronawirusem zarażonych jest dziewięć osób (w tym jedna zmarła), a na kwarantannie przebywa 439 osób. 
Osobami na kwarantannie i pomocą dla nich zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej.



6 radioandrychow.pl

koronawirus

3 marca

Nowa dyrektor wadowickiego Zespołu Zakładów Opieki Zdro-
wotnej Barbara Bulanowska wprowadziła całkowity zakaz od-
wiedzin pacjentów w Szpitalu Powiatowym. Wejście na oddziały 
lecznicy tylko za zgodą ordynatorów, kierujących oddziałam lub 
lekarzy dyżurnych. Na oddziale dziecięcym opiekę nad dzieckiem 
może sprawować jedna osoba.

6 marca

Decyzją dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w An-
drychowie ograniczono całkowicie odwiedziny w placówce. W sytu-
acjach wyjątkowych ordynatorzy, kierujący oddziałami, osoby upo-
ważnione lub lekarze dyżurni mogą dać pozwolenie na odwiedziny.

10 marca

 Burmistrz Tomasz Żak zwołuje w Urzędzie Miejskim naradę 
z udziałem swoich zastępców oraz jednostek organizacyjnych 
gminy. Zapoznano się z działaniami wojewody. Nie wprowadzo-
no żadnych ograniczeń w organizacji imprez. Burmistrz zaape-
lował jednak, aby osoby w starszym wieku unikały większych 
zbiorowisk ludzkich. Ponadto zaproponował organizatorom im-
prez, żeby rozważyli przeniesienie swoich przedsięwzięć na czas 
późniejszy. Dotyczy to spotkań czy zajęć w lokalach, świetlicach, 
domach kultury, innych miejscach publicznych czy np. choćby 
wykładów w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku albo posie-
dzeń organizacji emeryckich.

***

Po naradzie burmistrz wystosował apel – prośbę do seniorów 
o ograniczenie przebywania w miejscach publicznych i aby ko-
rzystali z pomocy bliskich w załatwianiu spraw w urzędach oraz 
zakupach. W dokumencie zawarto też porady dotyczące codzien-
nych zachowań (higiena osobista, zdrowe odżywianie, zachowy-
wanie odległości od innych osób).

***

Zarząd przychodni „Przy Basenie” wprowadza teleporady lekar-
skie. Mogą z niej skorzystać pacjenci, którzy przebywali w kra-
jach, gdzie występuje transmisja koronowirusa oraz osoby mające 
bliski kontakt z zakażonym (zakażonymi). Numery tel: poradnia 
dla dorosłych: tel. 33 444 67 33; poradnia dla dzieci: tel. 33 444 
6744; przychodnia Targanice: tel. 33 875 12 27.

11 marca

Wprowadzono zmiany w pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Przesunięto terminy imprez i spotkań, zwiększono jednorazowy 
limit wypożyczeń książek z 5 do 10. Dyrektor Sylwia Błasiak zde-
cydowała o niestosowaniu kar dla osób przetrzymujących wypo-
życzone pozycje.

ANDRYCHÓW W CZASIE EPIDEMII

Dzień po dniu

Potem komunikat gonił komunikat, a czas zaczął pędzić, z każdym dniem dowiadywaliśmy się o nowych obostrzeniach, rygorach 
i zaleceniach. W lawinie komunikatów o kolejnych przypadkach zakażenia narastał strach. Wciąż słyszeliśmy: „Zostań w domu”. 
Z kolejnych konferencji prasowych premiera i prezydenta dowiadywaliśmy się też, jak żyć, pracować, zdalnie się uczyć, robić zakupy, 
załatwiać sprawy w pozamykanych urzędach i żeby myć ręce. Coraz ostrzejsze są reguły kwarantanny i ogromne – do 30 tys. zł – kary 
za jej złamanie. 3 kwietnia, gdy piszę te słowa mamy już tak odmienną od znanej nam rzeczywistość, że czasem trudno się w niej 
połapać, zrozumieć nowe reguły i ocenić sytuację. 
Puste ulice, puste szkoły i przedszkola, nieliczni podróżni w autobusach i pociągach, coraz więcej osób w maseczkach na twarzach i hi-
gienicznych rękawiczkach. Omijamy się szerokimi łukami, nikt nikomu nie podaje ręki. Przed sklepami rozproszone grupki klientów, 
bo wpuszczają tylko po kilka osób. Po wejściu ubieramy foliowe rękawiczki, czasem jest też płyn do dezynfekcji, nad kasami plastiko-
we, przeźroczyste zasłony. Ekspedientki w gumowych rękawiczkach i maseczkach, dzielnie trwają na stanowiskach, abyśmy mieli co 
jeść. Seniorzy (65+) już wiedzą, że w ciągu dnia mają swoje dwie godziny na zakupy, tylko dla nich – od 10 do 12. 
Pozamykane inne sklepy, fryzjernie, siłownie, kawiarnie i restauracje – wiele z nich ma catering i dowozi do domów. Wszyscy martwi-
my się o tych małych przedsiębiorców, ich firmy mogą nie przetrwać czasu epidemii. Ludzie tracą pracę, albo godzą się na obniżki 
pensji, biorą zaległe urlopy… Byle przetrwać.
Z kronikarskiego obowiązku stworzyliśmy kalendarium tych dni – dla dzisiejszych Czytelników, ale też i przyszłych, którzy będą czytać 
te słowa za 10, 20, 30 lat. „Dzień po dniu” tak spisaliśmy dla Was te wszystkie zmiany, w jakich przyszło nam teraz żyć.           mn

12 marca wydawało się, że otaczający nas świat zatrzymał się w miejscu. Rząd ogłosił, że od poniedziałku, 16 marca 
zamknięte będą wszystkie szkoły, przedszkola, uczelnie, kina, teatry, domy kultury, pływalnie… Apelowano do rodzi-
ców, aby już w czwartek i piątek (12 i 13 marca) pozostawić dzieci w domu. 
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***

Na szczeblu centralnym a w ślad za tym także w gminie Andry-
chów zapadła decyzja o zamknięciu wszystkich szkół i przed-
szkoli. Decyzja obowiązywała początkowo na dwa tygodnie. 
Przejściowo 12 i 13 marca czynne były szkolne świetlice. W pla-
cówkach mogą przebywać tylko dyrekcje i pracownicy sekretaria-
tów, reszta pracowników pozostaje do dyspozycji pod telefonami.

***
W Urzędzie Miejskim odbywały się zwołane przez burmistrza 
Tomasza Żaka specjalne konferencje i narady. Poinformowano 
o decyzjach w oświacie (zamknięcie szkół i przedszkoli). Zapa-
dła także decyzja o zamknięciu od 12 marca wszystkich placówek 
kultury oraz krytej pływalni. Burmistrz postanowił, iż nie bę-
dzie naliczał kar dla osób spóźniających się z podatkami (termin 
upływał 15 marca) i zachęcał do ograniczenia załatwiania spraw 
w magistracie na rzecz kontaktów telefonicznych i mailowych.

12 marca

Kuchnia Świętego Brata Alberta rozpoczęła wydawanie posiłków 
wyłącznie na wynos, bez możliwości korzystania z jadalni. Jedze-
nie zaczęto przekazywać w drzwiach placówki.

***

Początek dwudniowej paniki zakupowej. Z półek sklepowych 
znikają mąka, ryż, mydła a nawet papier toaletowy. Sytuacja wró-
ciła do normy w następnym tygodniu.

***

Pierwszy dzień zamkniętych placówek oświatowych, ale otwar-
tych jeszcze świetlic szkolnych i przedszkolnych. Frekwencja wy-
gląda następująco: SP nr 2 – przyszło 3 uczniów, SP nr 3 – 0, SP 
nr 4 – 4, ZSS, SP nr 5 – 3, ZSS w Inwałdzie – 1, ZSS w Roczy-
nach – 0, ZSS w Sułkowicach Bolęcinie – 0, ZSS w Sułkowicach 
Łęgu – 0, ZSS w Zagórniku – 4 w przedszkolu, 0 w szkole, pla-
cówka w Brzezince – 3 w szkole, 2 w przedszkolu.
Przedszkole nr 1 (ul. Floriańska) – 2, Przedszkole nr 2 (ul. Me-
talowców) – 9, Przedszkole nr 3 (ul. Lenartowicza) – 10, Przed-
szkole nr 4 (ul. Włókniarzy) – 8, Przedszkole nr 5 (ul. Słowackie-
go) – 10.

***

Przestraszeni koronawirusem Polacy rzucili się do sklepów i ro-
bią zapasy. Pojawiają się plotki i fake newsy o zamykaniu skle-
pów… Takie sytuacje widoczne są również w Andrychowie, 
gdzie odwiedziliśmy klika sklepów. Na niektórych półkach zrobi-
ło się tam pusto. Ale to chwilowe, bo klienci zapobiegawczo zaczęli robić 
zapasy – mówili sprzedawcy. – Nie ma powodu do paniki – dodawali. 
– Wszystko jest uzupełniane, zaopatrzenie działa normalnie. 

13 marca

Burmistrz Tomasz Żak wygłosił krótki apel w Radiu Andrychów. 
Przypomniał, że obecna przerwa w nauce to nie są ferie. Ape-
lował, aby młodzież nie gromadziła się w centrum miasta i na 
plantach.
Jeśli taki stan się utrzyma, to – jak zapowiadał – pojawią się pa-
trole strażników miejskich i strażaków ochotników. Burmistrz 
porosił, aby nie zabierać dzieci na zakupy do sklepów. Zalecił 
unikania kontaktów w liczniejszych grupach i raczej pozostawa-
nie w domach.

***

Zapowiedź wprowadzenia kolejnych środków ostrożności w an-
drychowskim Urzędzie Miejskim. Weszły w życie od 16 marca. 
UM zaczął przyjmować wyłącznie tych mieszkańców, którzy 
wcześniej umówili się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej tylko w sprawach pilnych i nie cierpiących zwło-
ki ! Kasa Urzędu nieczynna. Osoby wcześniej nieumówione nie 
są wpuszczane na teren Urzędu Miejskiego. W celu załatwienia 
spraw urzędowych zachęcono do korzystania z ePUAP, maila 
oraz telefonów.

***

Tego dnia burmistrz Tomasz Żak podjął decyzję, że strażnicy 
miejscy mają w systemie zmianowym pracować przez całą dobę. 
Już od soboty (14 marca) operatorzy monitoringu miejskiego 
rozpoczęli pracę non stop, pozostali członkowie SM od ponie-
działku, 16 marca. To reakcja na gromadzenie się grup młodzieży 
w niektórych zaułkach miasta.
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14 marca

- Bardzo Was proszę, abyście w niedzielę nie przychodzili na Mszę Świętą 
do kościoła, ale pozostali w domu i poprzez media uczestniczyli w Euchary-
stii – zaapelował w Radiu Andrychów ks. Jan Figura, proboszcz 
parafii Św. Stanisława BiM w Andrychowie. Ordynator diecezji 
bielsko–żywieckiej biskup Roman Pindel udzielił z kolei dyspensy 
wszystkim wiernym od uczestnistwa w niedzielnej mszy świętej.

16 marca

Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zamknęła kasę. W ko-
munikacie wydanym przez ASM zalecono, aby ograniczać wizyty 
w spółdzielni. Awarie należy zgłaszać telefonicznie (33 875 20 
33), podobnie wszystkie inne sprawy niewymagające przyjścia 
do biur. Kierownictwo ASM zapelowało też o odpowiedzialne 
korzystanie z wszelkich urządzeń i instalacji w mieszkaniach. Za-
mknięty został także Klub Osiedlowy przy ulicy Lenartowicza. 

***

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Andrychowie została 
zamknięta dla osób z zewnątrz. Specjaliści zaczęli pełnić dyżury 
telefoniczne (33 875 44 02).

***
Wszystkie placówki pocztowe w Polsce skróciły czas pracy do 
sześciu godzin, a w sobotę nawet do trzech. Dotyczy to także 
Andrychowa. Urząd Pocztowy przy ulicy Krakowskiej 100 od 
tego dnia jest otwarty od poniedziałku do czwartku w godz. 
9.00 – 15.00, w piątki w godz. 14.00 – 20.00, natomiast w soboty 
w godz. 8.00 – 11.00. Filia przy ulicy Lenartowicza, pracuje nie-
mal identycznie z jednym, wyjątkiem: w soboty jest nieczynna. 
Poczta Polska wstrzymała przyjmowanie przesyłek za granicę. 

***
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Babski zdecydował o od-
wołaniu sesji zaplanowanej na 26 marca.

***
Zarząd MZK w Kętach ogłosił, że od 18 marca autobusy tego 
przewoźnika jeżdżą według rozkładu jazdy jak w soboty.

17 marca

Starostwo Powiatowe w Wadowicach zdecydowało o poniecha-
niu bezpośredniej obsługi interesantów. Zaproponowano kon-

takt drogą elektroniczną (biuro@powiat.wadowice.pl) i telefo-
niczną (33 873 42 00).

***

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o zamknię-
ciu wszystkich agend terenowych. Dotyczy to także Agendy Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Oświęci-
miu, która obsługuje nasz region.

18 marca

Rozpoczęła się akcja kibiców na rzecz ratowników medycznych. 
Potrzebne były pieniądze na wyposażenie i sprzęt maski, kombi-
nezony ochronne, żele, płyny dezynfekujące oraz gogle. Uzbiera-
no 31 501 zł, pieniądze wpłaciło 600 osób.
***

Harcerze z Hufca Andrychów ZHP przystąpili do niesienia po-
mocy osobom potrzebującym. Robią niezbędne zakupy (w tym 
leki), pomagają pracownikom służby zdrowia w opiece nad dzieć-
mi, wyprowadzają psy na spacer. Kontakt: 605 138 335, mail: 
krzysztof.krupnik@zhp.net.pl .

***

Zawieszono część kursów w komunikacji gminnej. Dotyczy to 
linii nr 4 (Andrychów – Targanice – Andrychów), nr 5 (Andry-
chów – Sułkowice Nawieśnica – Andrychów), nr 7 (Andrychów 
– Rzyki Jagódki Mydlarze – Andrychów), nr 8 (Andrychów – Za-
górnik – Andrychów).

19 marca

Tego dnia ogłoszono wprowadzenie od 23 marca nowych godzin 
pracy Urzędu Miejskiego. UM ma pracować w godz. 7.30 – 13.30 
(i tak się stało).

***
Filia Andrychów Maltańskiej Służby Medycznej ogłosiła akcję 
„Ruszamy tyłeczki – szyjemy maseczki” i zachęciła innych do 
współpracy. Kontakt tel. 728 448 299. Można też zgłaszać się 
poprzez FB.

***

Urząd Marszałkowski zmienił terminy składania wniosków do 
budżetu obywatelskiego. Propozycje inwestycji można zgłaszać 
od 4 maja do 5 czerwca. 

20 marca

Lokalna Grupa działania Wadoviana obejmujaca swoim zasie-
giem także gminę Andrychów, wydłuzyła do 3 kwietnia termin 
składania wniosków o dofinansowanie w zakresie rozwoju dzia-
łalności gospodarczej i podniesienia poziomu innowacyjności.
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***

Ratownicy medyczni wraz z firmą Manolo Filmy nakręcili filmik 
„#nieoklamujratownika”. Przesłaniem jest apel, by nie zatajać 
przed ratownikami informacji o niedawnych powrotach z innych 
krajów oraz o przebywaniu wśród osób podejrzanych o zakaże-
nie koronawirusem. 

23 marca

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie poinformował 
o pełnieniu dyżurów telefonicznych w celu udzielania niezbęd-
nych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza 
ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym. Dyżury od-
bywaja się od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.30 – 19.00 pod 
nr 33 875 33 00 lub 33 875 45 55.

***

Tego dnia, jak podano w oficjalnym komunikacie służb sanitarnych, 
w powiecie wadowickim na kwarantannie pozostawały 172 osoby. To 
ci, którzy przyjechali z zagranicy lub mieli kontaktu z takimi osobami. 
W większości osoby te przebywają we własnych domach, których nie 
mogą opuszczać, ani też nie przyjmować żadnych gości. Jeśli żyją z ro-
dziną i z nią się kontaktowali, to wszyscy domownicy podlegają kwa-
rantannie. 10 osób przebywa na zbiorowej kwarantannie w internacie 
Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej.

***

Władze samorządowe naszego województwa zaapelowały 
do mieszkańców Małopolski, aby nie odwoływali zaplanowa-
nych wcześniej podróży i decydowali się na zmiany terminów. 
A wszystko to w ramach ogólnopolskiej akcji #ZmienTermin-
NieOdwoluj.

***

Kęcki MZK najpierw wprowadził zakaz sprzedaży biletów przez 
kierowców, a następnie od dnia 26 marca wycofał się z tej decyzji, 
gdyż praktycznie nie bylo możliwości zakupu biletów. 

24 marca

Zakład Wodociągów i Kanalizacji wprowadził zasadę podawania 
odczytów z wodomierzy telefonicznie lub mailowo. Dotyczy to 
odbiorców, u których nie można dokonać odczytu zdalnie. Tel. 
33 875 26 55, 33 875 26 40 wew. 527 i 528 lub mailem na adre-
s:bok@zwik.andrychow.pl

***

Niektóre andrychowskie supermarkety wprowadziły specjalne 
godziny na zakupy dla seniorów. Przykładowo Tesco wyznaczyło 
czas dla osób starszych w godz. 9.00 – 10.00. Biedronka zastoso-
wała zasadę pierwszeństwa w obsłudze seniorów.

***

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik uruchomił specjalną infolinię 
dla seniorów, ktorzy potrzebuja pomocy. (12 392 11 10) Działa 
ona od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00. 

***

Polska Poczta ogłosiła, że przechowa przesyłki kierowane do 
osob objętych kwarantanną. Dostarczenie nastąpi po zakończe-
niu kwarantanny.

25 marca

Wszedł obowiązek zdalnego nauczania w szkołach. Jak wynika 
ze sprawozdań dyrektorów tych placówek, w gminie andrychow-
skiej tego typu nauczanie zaczęto realizować wcześniej. Na przy-
kład w Inwałdzie już 13 marca.

***

I stało się. Odnotowano trzy pierwsze przypadki zakażenia ko-
ronawirusem w powiecie wadowickim. Nie były to jednak osoby 
z gminy Andrychow.

***

Starostwo Powiatowe w Wadowicach poinformowało, że nieod-
płatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie prowadzone 
przez tę jednostkę odbywa sie tylko i wyłącznie telefonicznie  
(33 873 42 78).

***

Wprowadzono ograniczenia w przewozie pasażerów komuni-
kacją gminną. To następstwo rozporzadzenia ministra zdrowia, 
zgodnie z którym środkami transportu zbiorowego można prze-
wozić liczbę osób nie większą niż połowa miejsc siedzących.

26 marca

W związku z zamknięciem wszystkich lokali gastronomicznych, 
na stronach Urzędu Miejskiego, a także Radia Andrychów i No-
win Andrychowskich ogłoszono coś w rodzaju akcji wspierajacej 
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restauratorów polegajacej na podaniu spisu restauracji, barów itp. 
oferujących dowóz posiłków do domów.

***

Przed Szpitalem Powiatowym w Wadowicach stanął namiot, któ-
ry służy do wstępnej oceny klinicznej pacjentów przybywających 
do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Dyrektor wadowickiego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Barbara Bulanowska za-
deklarowała, że lecznica jest przygotowana do funkcjonowania 
w obecnej sytuacji epidemicznej.

***

Aptekarze zaapelowali, aby wstrzymać sie z oddawaniem zuży-
tych lekarstw. Okazuje się, że firmy utylizujące tego typu medyka-
menty odmówiły ich przyjmowania.

***

Burmistrz wydał zarzadzenie o czasowym ograniczeniu korzysta-
nia z gminnych, publicznych placów zabaw, siłowni na wolnym 
powietrzu oraz boisk.

***

Policja opublikowała ostrzeżenie przed koronawirusowymi oszu-
stami. Oferta domowych testów na koronawirusa, atrakcyjne 
pożyczki, sms-y dotyczące zakażeń i propozycje płatnych usług 
medycznych–to najczęściej pojawiające się sposoby oszustów na 
wyłudzenie pieniędzy w czasie pandemii. W związku z tym poli-
cja zaapelowała o zachowanie szczególnej ostrożności.

***

Urząd Marszałkowski zawiesił bezpośrednią obsługę intere-
santów. Dokumenty są przyjmowane drogą pocztową albo do 
specjalnie wystawionej urny wrzutowej. Do odstępstw od zasa-
dy może dojśc tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
zgłaszanych telefonicznie lub mailowo.

***
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Andrychowie na swo-
ich stronach internetowych publikuje materiały poświęcone m.in. 
temu, jak pracować z uczniami w domu, jak rozmawiać o obecnej 

sytuacji z małymi dziećmi, jak ćwiczyć wymowę. Są też ciekawe 
testy oraz filmiki.

30 marca

 Na wiele godzin zamknięto Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpi-
tala Powiatowego w Wadowicach. Powodem była osoba, która 
z podejrzeniem zakażenia koronawirusem pojawiła się na SOR. 
Pacjentów w nagłych i ciężkich przypadkach kierowano się do 
innych szpitali. Po południu okazało się, że ujemny jest wynik 
testu u osoby podejrzewanej, że mogła być zakażona. SOR zatem 
wznowił działalność.

***

Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak wysłał pismo do Państwowej 
Komisji Wyborczej. Stwierdził w nim m.in. : - Jako Burmistrz Andrycho-
wa oświadczam, iż nie mamy możliwości należytego przygotowania oraz przeprowa-
dzenia w sposób bezpieczny wyborów na Urząd Prezydenta RP w dniu 10 maja 
2020 r. (Pełna treść w obecnym wydaniu Nowin Andrychowskich).

***

Władze miasta zdecydowały się na udzielenie pomocy najemcom 
lokali należących do gminy. Pomoc ta może polegać ma na ob-
niżeniu a nawet zwolnieniu z czynszu albo odroczeniu płatności 
rat czynszu. (Szczegóły w tych Nowinach Andrychowskich wraz 
z formularzem do wypełnienia).

31 marca

Burmistrz ogłosił przywrócenie częściowo zawieszo-
nych kursów komunikacji gminnej. Decyzja weszła w życie  
1 kwietnia. 

***

Rząd wprowadził dalsze ograniczenia w związku z koronawiru-
sem. To m.in. godziny handlu tylko dla seniorów (10.00 – 12.00), 
przebywanie młodzieży do 18. roku życia w miejscach publicz-
nych tylko z dorosłymi, zakaz wstępu do parków, ograniczenie 
liczby klienów w sklepach (mogą przebywać 3 osoby w przeli-
czeniu na jedną kasę), w urzędach pocztowych moga stać tylko 
2 osoby do jednego okienka, zamknięto zakłady kosmetyczne, 
fryzjerskie, rehabilitacyjne, studia tatuażu, hotele i miejsca nocle-
gowe. Przed wejściem do sklepu należy włożyć rękawice.

2 kwietnia 

Pierwszy chory z gminy Andrychów. Wydział Zarządzania 
Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego 
w Wadowicach poinformował, że spośród 5 osób dotknię-
tych koronawirusem w powiecie wadowicki jeden pacjent 
pochodzi z andrychowskiej gminy.

Oprac. Jacek Dyrlaga
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Posiłki lub zakupy z dowozem
Decyzja o wprowadzeniu w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego z powodu koronawirusa wymusiła na właścicielach 
restauracji zamknięcie lokali. W wielu miejscach w Andrychowie wciąż możemy skorzystać z opcji dostawy lub osobi-
stego odbioru zamówionego jedzenia. Ponadto sklepy spożywcze przygotowały ofertę zakupów na telefon lub SMS.

GASTRONOMIA Z DOWOZEM

Restauracja Sami Swoi – Andrychów
– zamówienia przyjmowane od 10.00 do 
18.30
– dowóz realizowany jest na terenie gminy 
Andrychów, możliwy odbiór osobisty
Zamówienia: 795 596 427, 33 875 1272

Fitlunch Twój kucharz Twój trener 
– Andrychów
– dowóz realizowany jest na terenie gminy 
Andrychów
Zamówienia: 796 470 404

Grill Bar Tak Jak Lubisz – Andrychów
– zamówienia przyjmowane od 16.00 do 
22:30
Zamówienia: 574 318 903

Pizzeria Avanti – Andrychów
– zamówienia przyjmowane od 10.00 lub 
12.00
– dowóz realizowany jest na terenie gminy 
Andrychów
Zamówienia: 33 875 8942

Pizzeria Piekiełko - Targanice
– zamówienia przyjmowane od 16.00 do 
23.00 (pn-czw), od 13.00 do 24.00 (sb-nd)
– dowóz realizowany jest na terenie gminy 
Andrychów
Zamówienia: 33 875 8383, 664 217 991

Restauracja Smaki Azji – Andrychów
Zamówienia: 883 216 216

Restauracja Champs – Inwałd
– zamówienia przyjmowane od 10.00 do 
12.00
– dowóz realizowany jest w Andrychowie, 
Inwałdzie, Choczni, Wadowicach, Tomi-
cach, Frydrychowicach i Wieprzu, możliwy 
odbiór osobisty
Zamówienia: 697 697 030

Restauracja Mickiewicza – Andrychów
– zamówienia przyjmowane codziennie od 
10.00 do 21.00

– dowóz realizowany jest Andrychowie, Ro-
czynach, Targanicach, Rzykach, Inwałdzie, 
Choczni, Wadowicach, Tomicach, Frydry-
chowicach i Wieprzu, możliwy odbiór oso-
bisty
Zamówienia: 697 697 030

PERI PERI w Andrychowie
– dowóz realizowany jest na terenie gminy 
Andrychów, możliwy odbiór osobisty
Zamówienia: 727 272 882

DONER KING KEBAB – Andrychów
Zamówienia: 511 050 505

Beef  House – Burgerownia Andrychów
– zamówienia przyjmowane od 15.30 do 
21.00
– dowóz realizowany jest na terenie gminy 
Andrychów
Zamówienia: 880 279 465

Słodki Zakątek u Jacka – Andrychów
Zamówienia: 885 974 139

Restauracja Słoneczna – Roczyny 
– zamówienia przyjmowane od piątku do so-
boty od 10.00 do 22:30; niedziela-czwartek 
10.00 do 21:30
– dowóz realizowany jest na terenie Roczyn, 
Andrychowa, Sułkowic, Targanic, Brzezinki, 
Czańca, Bulowic, możliwy odbiór osobisty.
Zamówienia: 530 230 800

Zajazd nad Wieprzówką – Wieprz
– sprzedaż posiłków na wynos lub na do-
wóz,
Zamówienia: 577 394 825, 577 394 823

CATERING

Catering Migdałek – Zagórnik
Zamówienia: 570 203 033

Catering Andrychów
Zamówienia: 796 470 404

Maria Komendera – Sułkowice
Zamówienia: 535 947 764

Cafe Bar Emi – Andrychów
Zamówienia: 730 552 660

Catering Lusi – Zagórnik
Zamówienia: 728 371 192

Mieszczak – Targanice
Zamówienia: 33 870 18 17, 506 107 448

Kuchnia u Helenki – Andrychów
Zamówienia: 33 870 30 00

ZAKUPY NA TELEFON:

Sklep Groszek
– zamówienia przyjmowane są telefonicznie 
lub mailowo groszekandrychow@o2.pl
– dowóz realizowany jest na terenie gminy 
Andrychów, istnieje możliwość odbioru za-
kupów osobiście
Zamówienia: 510 095 272

Góral Drive – Market Góral w Roczy-
nach (ul. Bielska 89)
– odbiór osobisty
Zamówienia: 513 841 495

Gospodarstwo DUDEK – Zagórnik
– dowóz pod dom, możliwy odbiór osobisty
Zamówienia: 602 690 790

Intermarche – Andrychów
– zamówienia przyjmowane są telefonicznie 
lub mailowo andrychow@intermarche.pl
– odbiór zakupów osobiście
Zamówienia: 571 525 315

FamFri CABAK (ryby, wędliny) 
– Andrychów
Zamówienia: 533 433 439

W niektórych supermarketach istnieją 
również udogodnienia dla Seniorów.

Bazę cateringową przygotowano w opar-
ciu o wpis na profilu Andrychowski Ro-
dzic – Dziękujemy!

red.
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W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 14 marca 2020 r. stanu zagrożenia 
epidemicznego, a następnie od dnia 20 marca 2020 r. stanu epidemii, określa się formy udzielania po-

mocy dla najemców lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Andrychów, prowadzących działalność 
gospodarczą, którzy wskutek wymienionych zdarzeń znacząco ograniczyli lub zaprzestali wykonywania swojej 
działalności, w postaci:
1) obniżenia czynszu;
2) zwolnienia z czynszu;
3) odroczenia płatności rat czynszu.
Zasady udzielania pomocy dla najemców lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Andrychów:
1. Pomoc w formie określonej zarządzeniem przez Burmistrza Andrychowa udzielana będzie na podstawie 
wniosku najemcy zawierającego:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, siedzibę i adres wnioskodawcy, telefon kontaktowy, e- mail;
2) miejsce i rodzaj prowadzonej działalności;
3) wnioskowaną formę pomocy.
2. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie najemcy lokalu, potwierdzające skalę utraty dochodu w okresie 
ubiegania się o pomoc, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, a w przypadku rozpoczęcia 
działalności w roku bieżącym za miesiąc poprzedni, sporządzone na podstawie książki przychodów i rozcho-
dów, raportów fiskalnych, deklaracji VAT-7, itp.
3. Do wniosku o odroczenie płatności rat czynszu należy dodatkowo dołączyć oświadczenie najemcy z propo-
zycją harmonogramu spłaty rat czynszu. Raty nie mogą wykraczać poza rok 2020.
4. Wniosek należy złożyć w formie skanu na adres e-mail: info@andrychow.eu oraz w wersji papierowej na 
Dzienniku Podawczym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Andrychowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd 
Miejski w Andrychowie, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów.
5. Dokumenty (z wyjątkiem wysłanych e-mailem) należy złożyć w formie kserokopii potwierdzonej przez wnio-
skodawcę za zgodność z oryginałem.
6. Obniżenie czynszu może nastąpić w przypadku utraty dochodu w wysokości do 50% dochodu w stosunku 
do okresów określonych w pkt 2 proporcjonalnie do stopnia utraconego dochodu. Zwolnienie z czynszu może 
nastąpić w przypadku utraty dochodu przekraczającego 50% dochodu w stosunku do okresów określonych 
w pkt 2.
7. Przed udzieleniem pomocy, Burmistrz Andrychowa może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych wyja-
śnień i dostarczenia dokumentacji określonej w pkt 2 in fine.
8. Do czasu rozpoznania wniosku o przyznanie pomocy, na podstawie zarządzenia, najemca może wstrzymać 
się z zapłatą należności czynszowych, które obejmują okres i stały się wymagalne po dniu 14 marca 2020 r. Za 
okres ten nie nalicza się odsetek.
9. Pomoc określona zarządzeniem nie obejmuje ustalonych w umowie najmu lub dzierżawy, innych niż czynsz, 
opłat związanych z eksploatacją lokali.
10. Zasady przyznawania pomocy stosuje się odpowiednio do dzierżawców lokali użytkowych stanowiących 
własność Gminy Andrychów.

Pomoc dla najemców i przedsiębiorców
Burmistrz Andrychowa wprowadził 30 marca zarządzenie dotyczące „Pomocy dla najemców lokali użytkowych stano-
wiących własność Gminy Andrychów”.
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WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY
dla najemców lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Andrychów prowadzących działalność gospodarczą

(Formularz  dla  przedsiębiorców  prowadzących  działalność  gospodarczą  w  lokalach  stanowiących  własność

Gminy Andrychów, którzy utracili dochód w związku z zagrożeniem epidemicznym.)

I. DANE WNIOSKODAWCY:
Prosimy o podanie podstawowych informacji o przedsiębiorstwie:

Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy (firma):

NIP, REGON, KRS:

Siedziba i adres:

Telefon kontaktowy, e-mail:

II. MIEJSCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:
Należy wskazać adres lokalu stanowiącego własność Gminy Andrychów, w którym przedsiębiorca 
prowadzi działalność gospodarczą:

Adres lokalu:

Powierzchnia lokalu:

III. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:
Należy wskazać, czy działalność gospodarcza prowadzona w lokalu jest objęta ograniczeniami określonymi w § 5 ust.
1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.), w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
(Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) oraz w § 8 ust. 1 pkt 1 i § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. z 2020 r., poz. 566 z późn. zm.):

 działalność jest objęta ograniczeniami,

 działalność nie jest objęta ograniczeniami.

IV. WNIOSKOWANA FORMA POMOCY:
Można wskazać tylko jedną z form pomocy (skorzystanie z jednej formy pomocy uniemożliwia ubieganie

się o inne formy pomocy):

 obniżenie czynszu,

 zwolnienie czynszu,

 odroczenie płatności rat czynszu.

Data i podpis Wnioskodawcy:

Do wniosku załączam:

  oświadczenie najemcy lokalu potwierdzające skalę utraty dochodu,

 oświadczenie najemcy z propozycją harmonogramu spłaty rat czynszu.  
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Już gdy niemal dobiega-
ły końca obrady zabrał 
głos naczelnik jednostki 
Andrzej Góra. Zapropo-
nował burmistrzowi To-
maszowi Żakowi, jako 
przyszłemu mieszkańco-
wi sołectwa oraz zastępcy 
burmistrza Wojciechowi 
Polakowi od dawna tu 
mieszkającemu, aby wstąpili w szeregi miejscowej OSP i zostali 
jej honorowymi członkami. - Gdy byłem mały czytałem książkę „Jak 
Wojtek został strażakiem” więc kwestią czasu było, kiedy w moim przypad-
ku to się stanie – mówił z uśmiechem Wojciech Polak. Obydwóch 
burmistrzów przyjęto jednogłośnie w szeregi sułkowickiej OSP 
i nadano im tytuły honorowych członków. Zebranie stało się tez 
okazją do wręczenia przez prezesa jednostki Zbigniewa Pieterę 
statuetek i dyplomów druhom, którzy przyczynili się do wyre-
montowania w czynie społecznym dyżurki. Uhonorowani to Ka-
zimierz Madeja, Patryk Fujawa oraz naczelnik Andrzej Góra. 
Jak wynika ze sprawozdania z działalności za 2019 rok, Ochotni-
cza Straż Pożarna w Sułkowicach-Łęgu ma 43 członków i prócz 
tego może pochwalić się 10-osobową, koedukacyjną Młodzieżo-
wą Drużyną Pożarniczą. W ubiegłym roku miejscowi druhowie 
wyjeżdżali do akcji 51 razy. Dysponują oni dwoma pojazdami, 
jednym lekkim drugim ciężkim. W planach jest zakup quadu, któ-
ry byłby przydatny zwłaszcza w terenach górskich.
Sułkowickie zebranie poprowadził dyrektor szkoły Janusz 
Uznański, a uczestniczyli w nim m.in. mł. bryg. Tomasz Ka-
sperek, dowódca jednostki PSP w Andrychowie, jego zastępca 
a zarazem komendant miejsko-gminny Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Andrychowie Marek Nowak, radna i sołtys 
wsi Józefa Kapela, a także radna Alicja Studniarz.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Burmistrz i zastępca 
zostali... strażakami

Zaskakujący finał miało Walne Zebranie Sprawozdawcze 
OSP w Sułkowicach-Łęgu zorganizowane w ostatnią so-
botę lutego. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Inwałdzie liczy obecnie 60 członków 
czynnych, z czego 38 biorących bezpośredni udział w działaniach 
ratowniczych oraz 10 członków honorowych. Przy Ochotniczej 
Straży Pożarnej działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zrzesza-
jąca dziewczęta i chłopców przygotowująca się do niesienia pomo-
cy innym.
W 2019 roku OSP w Inwałdzie brała udział w różnych akcjach ra-
towniczych w tym: 24 pożarach, 14 kolizjach drogowych, 34 zagro-
żeniach miejscowych. Odnotowano także 2 alarmy fałszywe, 4 razy 
ratownicy brali udział w zabezpieczeniach operacyjnych.
W 2019 roku udało się pozyskać nowy maszt z programu „Sto masz-
tów na Stulecie Odzyskania Niepodległości”. W minionym roku 
brygady budowlane kontynuowały prace modernizacyjne i remonto-
we w pomieszczeniach remizy. Ogrom prac, jakie wynikły w trakcie 
realizacji rozbudowy nie pozwolił na ich planowane zakończenie do 
końca roku. Odbiór i oddanie nowej remizy przesunęło się w czasie. 
Planowany termin zakończenia zadania to 30 kwietnia 2020 r.
Wśród zaproszonych gości byli m.in: poseł Marek Polak, burmistrz 
Tomasz Żak, wiceburmistrz Mirosław Wasztyl, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Andrychowie Roman Babski, skarbnik gminy 
Dorota Żywioł, sołtys Grażyna Stuglik-Nizio, dowódca JRG PSP 
w Andrychowie mł. bryg. Tomasz Kasperek, były dowódca JRG 
PSP w Andrychowie Antoni Hutniczak.

rob Fot. Robert Fraś

7 marca odbyło się zebranie strażaków Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Inwałdzie. Druhowie nie spotkali się jeszcze 
w nowej siedzibie, ale już wkrótce będą mogli pochwalić 
się remizą wybudowaną zgodnie z obecnymi standarda-
mi. W imieniu prezesa OSP w Inwałdzie Grzegorza Kadeli 
sprawozdanie odczytał druh Marek Nowak.

W oczekiwaniu na remizę
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Na początku zabrała głos Regina Pazdur, informująca o Archi-
wum Gminy Andrychów i przygotowywanych badaniach tereno-
wych, polegających na przeprowadzaniu rozmów z osobami star-
szymi w naszej gminie. Z kolei w swoim sprawozdaniu Stanisław 
Prus przedstawił zakres inwestycji wykonanych w ubiegłym roku 
w ramach funduszu sołeckiego (55 449 zł). Przede wszystkim 
przeprowadzono z tej puli naprawy dróg, przepustów i przydroż-
nych rowów, ale też utwardzono skarpę przy ulicy Źródlanej. Naj-
większą inwestycją drogową była modernizacja ulicy Słonecznej, 
przy której powstał chodnik. Choć jest to droga powiatowa, to 
jednak pieniądze (ok. 700 tys. zł) na ten cel wyłożyły władze mia-
sta. Inne ważne dla sołectwa przedsięwzięcie, to przejęcie przez 
gminę obiektu po kółku rolniczym i urządzenie przedszkola, na 
co przekazało pieniądze Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Kato-
lickich. Spora w tym zasługa dyrektor szkoły Agaty Nizińskiej. 
Podczas zebrania podkreślano, że bardzo na korzyść zmieniło 
się centrum wioski, w tym wygląd szkoły, przy której powstała 
siłownia i plac zabaw. O inwestycjach w całej gminie opowiedział 
zebranym burmistrz Tomasz Żak, który wspomniał również 
o przezwyciężaniu kryzysu energetycznego w Andrychowie (in-
formujemy o tym na bieżąco w Nowinach Andrychowskich). 
Mówca zapowiedział rozwój komunikacji gminnej i międzygmin-
nej do Kęt, gminy Wieprz i Wadowic, w tym także zakup więk-
szych autobusów. Zachęcał ponadto do działań proekologicznych 
i składania wniosków do Urzędu Miejskiego o dofinansowanie 
wymiany kotłów z węglowych na gazowe. Podczas zebrania poja-
wił się też problem remontu ulicy Długiej. Po stronie władz gmi-
ny jest ona przygotowana do inwestycji, ale na razie znajduje się 
na liście rezerwowej dofinansowania przez władze wojewódzkie. 
Na swoją kolej czeka także ulica Kowalczyka. Mieszkańcy dopy-
tywali także o możliwość odnowienia zabytkowej kapliczki słupo-
wej. Tomasz Żak stwierdził, iż rozmawiał w tej sprawie z radnym 
wojewódzkim Rafałem Stuglikiem. Władze gminy gotowe są na 
remont, ale jeżeli dołoży do niego samorząd wojewódzki, który 
ma na ten cel pieniądze w swoim budżecie. W zebraniu uczestni-
czył wraz z burmistrzem jego zastępca Wojciech Polak.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Spokojne zebranie w Brzezince

W ostatnią sobotę lutego, tradycyjnie w szkolnej sali gim-
nastycznej, odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Brzezin-
ka. Bardzo sprawnie poprowadził je sołtys Stanisław Prus. 

– Sporą inwestycją jest rozbudowa remizy strażackiej, która w tym roku 
ma zostać zakończona. Oczekujemy na rozpoczęcie rozbudowy parkingu 
przykościelnego, mamy już pozwolenie na rozpoczęcie tej budowy, niestety jest 
problem ze zgodą ze strony mieszkańców, ponieważ jest to teren zalewowy. 
Teren wokół potoku Stawki wymaga remontu – mówiła Grażyna Stu-
glik-Nizio. Podczas spotkania pojawiły się informacje na temat 
proponowanej rozbudowy chodnika w kierunku cmentarza. Nie-
stety ta inwestycja mogłaby pochłonąć sporo środków. Wykona-
nie chodnika wiązałoby się też z ingerencją w tereny mieszkań-
ców, którzy się na to nie zgadzają.
Fundusz sołecki dla Inwałdu w tym roku wynosi ponad 46 tysię-
cy złotych, to kwota na drobne remonty drogowe. 6 tysięcy zosta-
nie przekazanych dla Koła Gospodyń Wiejskich, LKS-u i na inne 
cele. Mieszkańcy podczas zebrania zgłaszali problemy związane 
głównie z drogami. Na ulicy Zagórnickiej jest problem z odwod-
nieniem, ulica Wiejska wymaga nawiezienia kamienia. Pytano co 
z ulicą Romerów – póki co, nie ma projektu tej drogi. Wszystkie 
wnioski zostały odnotowane, będą w miarę możliwości realizo-
wane.
Następnie głos zabrał burmistrz Tomasz Żak. Włodarz opo-
wiadał o inwestycjach w gminie oraz o kryzysie energetycznym 
w Andrychowie. Zachęcał też do działań proekologicznych 
i składania wniosków do Urzędu Miejskiego o dofinansowanie 
wymiany kotłów z węglowych na gazowe.
Wiceburmistrz Mirosław Wasztyl wspomniał o najważniejszych 
inwestycjach w Inwałdzie. – Nareszcie zakończymy rozbudowę remi-
zy OSP. Kolejną inwestycją jest termomodernizacja budynku Wiejskiego 
Domu Kultury i NZOZ. Wszystkie inne zadania, które maja pozwolenie 
na budowę (jest ich 7), wymagają takiego rozłożenia ich w czasie, żeby 
w równomierny sposób zabezpieczyć inwestycje w innych sołectwach – mówił 
wiceburmistrz.
Wśród zaproszonych gości zebrania wiejskiego byli: burmistrz 
Tomasz Żak, wiceburmistrz Mirosław Wasztyl, Bogdan Bi-
saga ze Straży Miejskiej w Andrychowie.

rob Fot. Robert Fraś

Zebranie wiejskie w Inwałdzie

Kilkadziesiąt osób zjawiło się 7 marca w Inwałdzie w Wiej-
skim Domu Kultury przy ul. Miłej na zebraniu wiejskim. 
Spotkanie rozpoczęła sołtys Grażyna Stuglik-Nizio, która 
tę funkcję pełni od połowy zeszłego roku. Omówiony zo-
stał fundusz sołecki.
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Modernizacja traktu to nie tylko ułożenie asfaltu. Przeciwnie, 
Biała Droga na odcinku 4 kilometrów powstaje niemal od nowa. 
Starą część usunięto do ziemi. Prócz jezdni powstanie tu także 
ścieżka rowerowa, chodnik i oświetlenie. Do tego muszą być wy-
konane takie „drobiazgi” jak odwodnienia przepusty, kanalizacja 
deszczowa, a to jeszcze nie wszystko. Inwestycja kosztuje bez 
mała 14 milionów złotych, z czego 7,2 mln zł władze powiatu 
wadowickiego pozyskały z Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Małopolskiego, reszta pochodzi z kasy staro-
stwa – 3, 7 mln zł, gminy Andrychów – 1,6 mln zł oraz gminy 
Wieprz – 1,3 mln zł. Do końca kwietnia lub początku maja ekipa 
drogowa ze Spytkowic (główny wykonawca) będzie pracować na 
terenie gminy Wieprz. Potem ruszą roboty na andrychowskim 
odcinku Białej Drogi.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Przy Białej Drodze praca nie ustaje

Niezależnie od różnych przeszkód, tak pogodowych jak 
i związanych z koronawirusem ekipa remontowa nie 
zwolniła tempa przy modernizacji Białej Drogi. Wicesta-
rosta Beata Smolec oraz przedstawiciele firmy zajmującej 
się inwestycją zapewniają, że nie ma najmniejszych opóź-
nień w realizacji przedsięwzięcia. A jest co robić…

Po powołaniu komisji uchwał i wniosków oraz protokolanta 
zebrania sprawozdanie z działalności przedstawiła sołtys. Oto 
inwestycje, jakie zostały zrealizowane w minionym roku: wbudo-
wanie korytek przy ul. Dobrej, naprawę dróg żwirowych w sołec-
twie, utwardzenie poboczy ulic Mostowej i Sadowej oraz prace 
związane z poprawą estetyki wsi. Ich łączny koszt to 36 959,06 zł. 
Dużym przedsięwzięciem było wykonanie odwodnienia i utwar-
dzenie kostką brukową pobocza przy ul. Centralnej (przy szkole) 
wraz z naprawą korpusu drogi gminnej. Na ten cel przeznaczo-
no ponad 25 tys. zł. Licznie zgromadzeni mieszkańcy Sułkowic-
-Łęgu dzielili się swoimi uwagami z władzami gminy. Zgłaszali 
m.in.: konieczność przebudowy ul. Centralnej Bocznej, odnowie-
nie mostu na ul. Dobrej, potrzebę regulacji rzeki, brak przejść 
dla pieszych oraz luster ulicznych oraz potrzebę odwodnienia 
i naprawy ulic. Prezentowane wnioski będą realizowane w mia-
rę możliwości sołectwa. Mieszkańcy bardzo zainteresowani byli 
problem spalania śmieci oraz dofinansowaniem do fotowoltaiki. 
W bieżącym roku w Sułkowicach-Łegu poczynione zostaną in-
westycje: fotowoltaika w szkole, oświetlenie wsi, renowacja jednej 
z dróg. W spotkaniu udział wzięli: burmistrz Tomasz Żak, wi-
ceburmistrzowie Mirosław Wasztyl oraz Wojciech Polak, wi-
cestarosta powiatu wadowickiego Beata Smolec, dyrektor ZSS 
w Sułkowicach-Łęgu Janusz Uznański.

ap Fot. Anna Piotrowska

Zebranie wiejskie 
w Sułkowicach-Łęgu
Mieszkańcy Sułkowic-Łegu spotkali się 7 marca 2020 
z władzami gminy. Frekwencja była imponująca. Sala 
WDK wypełniona była po brzegi. Sprawozdanie z dzia-
łalności w roku 2019 przedstawiła sołtys Józefa Kapela.
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Na zajęcia zorganizowane przez Czytelnię zostali zaproszeni 
uczniowie klas pierwszych z CKUiZ w Andrychowie. Tematem 
spotkań była historia książki „Od glinianej tabliczki do e-booka”. 
Uczniowie zapoznali się również z oferowanymi przez bibliotekę 
zasobami książek cyfrowych: IBUK, LEGIMI, audiobookami, 
czytakami (dla osób słabo widzących) oraz sposobami korzysta-
nia z nich. Podczas spotkania mieli możliwość zapisania się do bi-
blioteki i pobrania stosownych kodów dostępu do książek. Nasza 
biblioteka aktywnie promuje każdą formę czytelnictwa, zarówno 
tę tradycyjną jak i tę nowoczesną.

Materiał nadesłany przez MBP w Andrychowie

Tydzień Książki Elektronicznej

Tradycyjnie Miejska Biblioteka Publiczna przystąpiła do ob-
chodów Międzynarodowego Tygodnia Książki Elektronicz-
nej, który przypadał w dniach od 1 do 7 marca. Celem akcji 
była promocja i popularyzacja e-booków oraz e-czytania. 

12 kwietnia 2019 r. ruszyła zbiórka na siepomaga.pl na rzecz Łukasza 
Kubienia z Roczyn, akcja trwać będzie do 12 kwietnia 2020. Do tej pory 
działania wsparło prawie 2000 osób o wielkich sercach. - Pragnę Was po-
informować, że zbiórka będzie trwała do 12 kwietnia, ponieważ takie są wymogi, 
reszta pieniążków, która do tego czasu się nazbiera zostanie przekazana na 1% dla 
Łukaszka, na wszelkie wydatki związane z dalszą rehabilitacją – pisze mama 
Łukasza. O historii małego Łukasza, mieszkańca naszej gminy pisali-
śmy w czerwcowym wydaniu Nowin andrychowskich w 2019 r. Sytuacja 
zdrowotna Łukasza od urodzenia była trudna. Pomimo okrutnej choro-
by, rodzice nie tracą nadziei na powrót chłopca do zdrowia. Użalanie się 
nad losem to dla mamy Łukasza, Ewy Kubień, strata czasu. Woli działać! 
Wierzymy, że dzięki wsparciu ludzi dobrej woli Łukasz stanie na nogi 
o własnych siłach. Trzymamy kciuki za Łukasza, życząc wiele zdrowia 
i czekamy na kolejne dobre wieści!

p Fot. Anna Piotrowska

Spełniło się marzenie 
rodziców Łukasza z Roczyn
- To dzięki Wam Łukasz będzie śmigał w tym cudeńku. Gorą-
ce podziękowania składamy Uli – naszemu aniołowi, której 
zawdzięczamy, że Was wszystkich zebrała do grupy i wspólnie 
pomogliście spełnić marzenia zakupu tego robota. Dziękuję rów-
nież firmie, która obniżyła koszty sprzętu. Mogłabym pisać i pisać 
po prostu, jeszcze raz dziękuję super armii naszego wojownika! 
– pisała wzruszona mama chłopca.

Maszt stanął 23 marca. W kolejnych dniach trwały prace instalacyjne. Przy-
pomnijmy, że około 120 mieszkańców tej części sołectwa podpisało się 
pod protestem przeciwko inwestycji. Niektórzy uznali, iż przekaźnik po-
wstaje zbyt blisko zabudowań i należy go przesunąć o kilkaset metrów, 
inni w ogóle sprzeciwiali się tego typu inwestycji. Obawiają się o swoje 
zdrowie a nawet życie z powodu oddziaływania fal elektromagnetycznych. 
Mieszkańcy Rzyk twierdzą, że nikt nie informował ich o planach budowy 
masztu. Władze powiatu wadowickiego, które wydawały stosowne pozwo-
lenia przekonują, iż dopełniono wszystkich procedur, w tym sprawdzenie 
oddziaływania na środowisko. Przekazały jednak sprawę do kontroli Po-
wiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego, czy aby wykonawca 
przeprowadził inwestycję zgodnie z pozwoleniem na budowę. 

jd Fot. Jacek Dyrlaga 

Rzyki Polaki: Maszt stanął
Na osiedlu Polaki w Rzykach postawiono przekaźnik jednej z sie-
ci komórkowych. Inwestycja wzbudzała i wzbudza sporo emocji, 
o czym pisaliśmy w poprzednim wydaniu Nowin Andrychowskich.
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Najpierw przypomniano historię związa-
ną z obchodami 8 Marca. Potem uczest-
niczki wzięły udział w programie arty-
stycznym pt. „Najwięcej witaminy mają 
polskie dziewczyny”. Panie recytowały 
wiersze oraz śpiewały piosenki o kobie-
tach, korzystając ze śpiewników specjalnie 
przygotowanych na tę uroczystość. Były 
też wspomnienia, poczęstunek oraz kwia-
ty wręczane przez dyrektor MBP Sylwię 
Błasiak.

Oprac. jd Fot. Jacek Dyrlaga

Święto Kobiet w MBP
Dzień Kobiet świętowano w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 6 marca po południu w czytelni zawitały członkinie Klubu 
Seniora „Zawsze młodzi”.

Andrychowski licealista 
zwyciężył najpierw w zma-
ganiach półfinałowych dla 
Małopolski Zachodniej 
w Wadowicach. Tematem 
przewodni to: „Czasy walki 
o wolność ojczyzny – pa-
miętać o nich czy odłożyć 
do lamusa?”. Co ciekawe, 
Bartłomiej uczęszcza do 
klasy III o profilu matematyczno-fizycznym. - Niejednokrotnie spotkałem 
się ze słowami zaskoczenia – mówi licealista. - Ty uczeń mat-fizu, taki sukces, 
a skąd takie zainteresowania?. Skąd to się wzięło? Nie wiem. Zawsze z języka 
polskiego coś tam potrafiłem. Ostatnio pojawiła się u mnie pasja i zainteresowania 
radiem. Myślę, że to mogło mieć swój wpływ. Bartłomiej Leśniak, o czym 
informujemy z przyjemnością, nawiązał współpracę z Radiem Andry-
chów i Nowinami Andrychowskimi. Sam pomysł startu w konkursie 
krasomówczym, to inicjatywa polonistki Iwony Kaczmarek, ale rów-
nież dyrektor Katarzyny Przebindy-Niemczyk, także nauczycielki 
języka polskiego. Bez nich i ich wsparcia, jak zauważa Bartłomiej, nie 
byłoby mowy o zwycięstwie. - Konkurencja była bardzo duża – mówił 
Bartłomiej po przyjeździe z Katowic. - Gdy czytano wyróżnienia do II miej-
sca, wciąż nie było mojego nazwiska. Raczej byłem przekonany, że żadnej nagrody 
nie zdobędę. A gdy wyczytano mnie na I miejscu, to nogi ugięły się pode mną. Gdy 
wychodziłem na scenę, to nie wiedziałem co zrobić z rękami. Jedną z nagród dla 
Bartłomieja jest wyjazd do Brukseli. W przyszłości zamierza nadal go-
dzić zainteresowania przedmiotami ścisłymi z humanistyką. Wybiera 
się na studia na Akademię Górniczą, ale hobbystycznie chce działać 
np. w radiu.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Najlepszy krasomówca

Olbrzymi sukces odniósł uczeń Liceum Ogólnokształcące-
go w Andrychowie Bartłomiej Leśniak. Zwyciężył w Ogól-
nopolskim Konkursie Krasomówczym. Finał przeprowa-
dzono 6 marca w sali Sejmiku Śląskiego w Katowicach.

- Nasze akcje odbywają się od 2005 lub nawet 2004 roku – mówiła na-
uczyciel LO i zarazem główny organizator Piotr Kopaczewski. - 
Cyklicznie mamy cztery akcje w ciągu roku szkolnego i są tak zaplanowane, 
aby przede wszystkim nasi uczniowie mogli w nich uczestniczyć. Wiadomo, 
że każdy krwiodawca musi mieś dwa miesiące karencji między jedną a drugą 
akcją. Poza tym akcje organizowane na przykład w siedzibie PCK 
przy ulicy Starowiejskiej wymagałyby wyjścia licealistów ze szko-
ły, a tak przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
przyjeżdżają na miejsce. Obecne akcje nie są dedykowane na jakiś 
konkretny cel czy osobie. Odchodzi się już od takich pomysłów. 
Niegdyś w liceum oddawano krew z myślą o chorych, uczniach 
lub potrzebujących członkach rodzin nauczycieli.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Krew polała się w liceum
13,5 litra krwi, to plon akcji honorowego krwiodawstwa 
organizowanej 9 marca w andrychowskim Liceum Ogól-
nokształcącym. Zgłosiło się 41 uczniów, ale 11 ze wzglę-
du na stan zdrowia nie dopuszczono „na fotelik”.
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Konkurs ma na celu zachęcenie uczniów z województwa mało-
polskiego do poznawania reguł ortograficznych, posługiwania 
się w piśmie poprawną polszczyzną, doskonalenie poprawności 
ortograficznej i gramatycznej, motywowanie nauczycieli do sys-
tematycznej pracy z uczniami nad doskonaleniem poprawności 
ortograficznej oraz wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu 
i poszerzaniu własnych kompetencji.

- Jesteśmy dumni, iż wśród 9 laureatów i 19 wyróżnionych są uczniowie 
naszej szkoły. Gratulujemy serdecznie Szymonowi Malczykowi z kl. 3a (op. 
mgr Danuta Wiktor) zdobycia tytułu laureata oraz Jakubowi Pikoniowi 
z kl. 3d (op. mgr Joanna Bury) zdobycia wyróżnienia. Dziękujemy rów-
nież Rodzicom chłopców za wsparcie i pomoc – czytamy na stronie SP  
nr 2 w Andrychowie.

Chłopcom, Rodzicom i Opiekunom serdecznie gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów!

p Fot. SP nr 2 w Andrychowie

Sukces na skalę województwa
Szymon Malczyk i Jakub Pikoń – uczniowie klas trzecich 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Andrychowie 17 marca zo-
stali laureatami w Wojewódzkim Konkursie Ortograficz-
nym „Kaktus 2020”, organizowanym w Krakowie.

Na terenie gminy Andrychów wykonano jedno większe zada-
nie czyli wybudowano chodnik o długości 3,3 km przy drodze 
Andrychów – Rzyki. Kosztowało to 751 tys. zł. Inwestycja jest 
kontynuowana. W 2020 roku nastąpi radykalne zwiększenie na-
kładów władz powiatowych na drogownictwo w naszej gminie, 
gdyż ruszyła przebudowa Białej Drogi. Nakłady na inwestycje 
drogowe w 2019 roku w innych gminach powiatu wadowickiego: 
Brzeźnica – 599 341 zł, Kalwaria Zebrzydowska – 565 983 zł, 
Lanckorona – 2 636 511 zł, Spytkowice – 2 793 026 zł, Stryszów 
– 541 382 zł, Tomice – 294 772 zł, Wadowice – 1 220 243 zł 
i Wieprz – 2 264 902 zł. Znaczna część środków finansowych 
pochodziła nie tylko z kasy Starostwa Powiatowego, ale także 
z Funduszu Dróg Samorządowych.

Oprac. jd Fot. Jacek Dyrlaga 

Drogowe inwestycje powiatu

Choć ze zrozumiałych względów (koronawirus) nie wy-
znaczono terminu posiedzenia Rady Powiatu w Wadowi-
cach, to przygotowano dla radnych dokumenty. Jednym 
z nich jest sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania 
budżetu za 2019 r. Jedna z ciekawszych pozycji są wydat-
ki na inwestycje drogowe.

Przetarg adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsię-
biorstw. Działki usytuowane są w północnej stronie Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, podstrefy Andrychów. Rozstrzygnięcie 
przetargu nastąpi 8 maja w godzinach 10. – pierwszy i 12. – 
drugi. Szczegóły przetargu zamieszczone są w załącznikach. 
Materiały te można znaleźć na stronie BIP Urzędu Miejskiego.
Do tej pory nabywców znalazły dwie pierwsze działki, uloko-
wane w obszarze przylegającym do Białej Drogi. Pierwszy in-
westor będzie tu produkował meble w stylu skandynawskim, 
drugi jest producentem wysokociśnieniowych zbiorników kom-
pozytowych.               n

Kolejne działki w strefie na sprzedaż

Burmistrz Andrychowa ogłosił 3 marca przetarg na kolej-
ne dwie działki w strefie aktywności gospodarczej. Jedna 
ma 0,39 ha, a druga 1,66 ha. Ceny wywoławcze to 475 tys. 
za mniejszą i 1 mln 990 tys. za drugą.
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W dzisiejszym zabieganym, przepełnionym wszelkiego ro-
dzaju nowościami i nowinkami technologicznymi świecie 

pasja, która wiąże się z przyjaźnią ze zwierzętami wydaje się mało 
atrakcyjna i nieadekwatna do czasów. Jesteśmy przyzwyczajeni do 
pewnego ładu, porządku i niestety żyjemy bardzo sterylnie i tak 
też organizujemy nasze otoczenie. 
Dlatego czasami z niedowierzaniem a czasem z lekkim podzi-
wem można obserwować osoby, które zdecydowały się na prze-
organizowanie swojego życia, aby móc dokładnie poznać zwy-
czaje i zaprzyjaźnić się z koniem.
Nasza rodzinna przygoda i jednocześnie pasja związana z konia-
mi zaczęła się kilka lat temu, chociaż w głębi serca każdy z nas 
czuł już od dziecka nieodpartą chęć poznania i zaprzyjaźnienia się 
z czterokopytnymi. Najpierw rozpoczęliśmy naukę jazdy w oko-
licznych stadninach, by ostatecznie zdecydować się na zakup 
koni na własność i budowę małej przydomowej stajni. Pozwala 
to nie tylko na korzystanie z konia w ramach jazdy rekreacyjnej, 

ale przede wszystkim daje możliwość nawiązania bliskiej relacji 
i zdobycie wiedzy na temat zwyczajów i zachowań w stadzie tych 
wspaniałych zwierząt. 
Czasami kiedy zastanawiam się z czego się to zamiłowanie mogło 
wziąć, to przypominam sobie pierwsze lekcje historii i tej świa-
towej, ale przede wszystkim polskiej i praktycznie każde ważne 
wydarzenie, każda bitwa wiązała się z udziałem koni. Koń jest 
towarzyszem człowieka od blisko 5,5 tysiąca lat. Choć został 
udomowiony na samym końcu, to właśnie on umożliwił ludzko-
ści duży skok cywilizacyjny. Nagle pojawiła się możliwość trans-
portu towarów, ułatwione zostało polowanie. Konie sprawdziły 
się w rolnictwie, a dzięki odkryciu jazdy wierzchem rozwinęła się 
komunikacja. Każdy z nas może z dumą opowiadać o polskiej 
husarii czy ułanach. Można się pokusić o stwierdzenie, że sukcesy 
militarne w czasach świetności Rzeczypospolitej wynikały z do-
skonałego wyszkolenia i umiejętności współpracy konia i jeźdź-
ca. To jaki był status konia, który nie tylko pracował, dostarczał 

Afrodyta i Saragossa u wiceburmistrza
Zastępca burmistrza Wojciech Polak ma kilka pasji, które realizuje w wolnym czasie. Należy do miłośników gór, jest 
nawet przodownikiem turystyki górskiej. W ostatnich latach wolne chwile poświęca koniom. Ma dwie czworonożne 
„panie” – Klacz Małopolską Saragossę i klacz szlachetnej półkrwi (po rasie koni śląskich) Afrodytę. Odwiedziliśmy 
wiceburmistrza na jego włościach i poprosiliśmy, aby podzielił się z czytelnikami Nowin Andrychowskich swoją pasją, 
czyli... końmi. Poniżej prezentujemy tekst Wojciecha Polaka.                 jd

„Ktokolwiek powiedział, że nie można kupić szczęścia 
za pieniądze, nie wiedział że można kupić konia”.
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rozrywki, brał udział w walce ale przede wszystkim był niejako 
członkiem rodziny, społeczności – świadczą liczne powiedzenia 
i przysłowia. Kiedy dostajemy prezent, który nie koniecznie nam 
odpowiada, to mówimy, że darowanemu koniowi nie zagląda się 
w zęby. Czasami ktoś kto jest czarnym koniem odnosi życiowy 
sukces by potem spaść z wysokiego konia. Kiedy czegoś bardzo 
pragniemy to dajemy konia z rzędem, a potem czekając na speł-
nienie mówimy: słowo się rzekło, kobyłka u progu. Jak się będzie-
my znali jak łyse konie, to dla zabawy będziemy się robić w konia, 
ale nie będziemy kombinować jak koń pod górę. Czasami łaska 
pańska na pstrym koniu jeździ a czasami pańskie oko konia tu-
czy. To wszystko pokazuje iż pomimo, że z końmi na co dzień 
w większości nie mamy już do czynienia, to są one zakorzenione 
w naszej kulturze i budzą powszechną sympatię. 
Jaki jest świat koni i co jest dla nich najważniejsze? Przestrzeń 
i nieskrępowany ruch to jedne z najsilniejszych końskich potrzeb. 
Zwierzę w naturze przemierza ogromne odległości, poruszając 
się stępem około 15 godzin dziennie. Życie w stadzie ułatwia 
koniom wczesne dostrzeżenie zagrożenia, ucieczkę, daje lepsze 
warunki do wychowywania potomstwa oraz – co najważniej-
sze – zaspokaja potrzebę kontaktu z innymi przedstawicielami 
swojego gatunku. Konie na wolności nieustannie się pilnują, na 
bieżąco oceniają niebezpieczeństwo, patrząc nie tylko na podej-
rzany fragment otoczenia, ale również na reakcję pozostałych 
członków stada. Ponieważ koń jest roślinożercą, zawsze będzie 
ofiarą. Właśnie to powoduje, że natychmiastową reakcją na za-
grożenie jest ucieczka, która gwarantuje największe szanse na 
przetrwanie. Zmysł wzroku jest nastawiony na odbieranie ruchu, 
a każdy obiekt, który nagle i niespodziewanie zmienia swoje po-
łożenie, powoduje u konia odruchowy odskok w bok. Dopiero 
pozbawione możliwości ucieczki zwierzę stanie do walki. Ogiery 
najczęściej atakują przednimi nogami, z kolei klacze w obronie 
źrebiąt ustawiają się w kole zadami na zewnątrz, kopiąc drapież-
nika tylnymi nogami. 
Więzi społeczne u koni są bardzo silne. Przewodniczką stada jest 
zawsze najstarsza klacz, i wbrew pozorom to nie siła czy agresja 
zapewniają jej rolę przywódcy, a charyzma i doświadczenie życio-
we. Człowiek, który używa przemocy i agresji, nigdy nie stworzy 
żadnej więzi z koniem. Jedynie ogromne zaufanie przekona to 
zwierzę, że jest się członkiem jego stada, którego należy słuchać.
Konie udomowione i przyzwyczajone do nienaturalnych obiek-
tów dookoła, rżą do siebie bardzo często i głośno. Dzikie konie, 
aby zminimalizować zagrożenie, komunikują się między sobą bez 
użycia głosu, za pomocą samej mowy ciała. To właśnie ona jest 
wykorzystywana w jeździectwie, bo każdy nasz ruch i gest mają 
dla konia określone znaczenie. Koń reaguje na nieprzemyślane 
ruchy, czuje przyspieszone tętno człowieka, jego napięcie oraz 
strach. Ma doskonałą pamięć, a dodatkowo potrafi odczytywać 
emocje, analizując wyraz twarzy, ton głosu czy gestykulację. Nie 
bez powodu początkującym jeźdźcom powtarza się frazę „tylko 
się nie bój”, gdyż swoim lękiem wysyłają oni koniowi negatywne 
sygnały, które mogą wpłynąć na jego zachowanie. Zdecydowanie 
najczęstszym komunikatem słyszanym w stajni jest ostrzeżenie 
o nieprzechodzeniu za zadem konia. Wiąże się to nierozerwalnie 
z umiejscowieniem końskich oczu, które choć widzą wiele, nie są 
w stanie zarejestrować obrazu znajdującego się tuż przy ogonie. 

Gdy niespodziewanie za koniem pojawia się jakaś postać, zwie-
rzę, nie mogąc uciec z boksu czy stajennego korytarza, spróbuje 
się obronić, używając do tego tylnych nóg.
W trakcie jazdy konnej przekazujemy naszemu rumakowi pole-
cenia za pośrednictwem pomocy jeździeckich. Do tych natural-
nych należą dosiad (czyli balans i oddziaływanie naszego ciała 
na grzbiet konia), łydki wywierające nacisk na boki konia, ręce 
działające przez wędzidło i wodze oraz głos, który może wspo-
móc działanie pozostałych sygnałów. Do sztucznych pomocy 
zaliczamy ostrogi i palcaty. Każdy koń rozumie dawane mu sy-
gnały, jednak często przy pierwszych jazdach wierzchowiec unika 
wykonywania poleceń osoby niepewnej siebie i skaczącej mu cha-
otycznie po grzbiecie. Im więcej treningów i czasu poświęconego 
na zrozumienie końskiej natury, tym lepsza staje się komunikacja 
między jeźdźcem a koniem. Polecenia dawane zwierzęciu są de-
likatniejsze i precyzyjniejsze, a jeśli wszystkie sygnały stanowią 
harmonijną całość, koń odczytuje je bezbłędnie i bez zawahania 
wykonuje nawet najbardziej skomplikowane zadania.
Konie są pełne cierpliwości i empatii. Potrafią niezwykle łatwo 
nawiązać więź z dziećmi oraz osobami niepełnosprawnymi fi-
zycznie i umysłowo. Terapia przy udziale konia stymuluje zdolno-
ści percepcyjne oraz różne procesy sensoryczne, a różnorodność 
oddziaływań konia podczas hipoterapii pozwala równocześnie 
usprawniać pacjenta ruchowo, intelektualnie oraz korzystnie 
wpływa na jego kondycję psychiczną.
Jazda konna to nie tylko sposób na aktywne spędzenie czasu. To 
przepiękny i niebywale trudny sport, w którym mamy do czy-
nienia z żywą istotą, często ważącą blisko pół tony. Konie uczą 
sztuki porozumiewania się, stanowczości, ale przede wszystkim 
– cierpliwości. Tak jak my potrafią kochać, tęsknić, mogą cier-
pieć na depresję i czuć się czymś zaniepokojone. Mimo tylu lat 
uczestniczenia w życiu człowieka, konie wciąż słuchają swojego 
instynktu i czasami zachowują się tak, jakby nigdy nie zostały 
okiełznane. W sercach nadal mają bezkresne równiny, po których 
chcą biec bez końca.

Na koniec krótki poradnik dla innych użytkowników dróg (biega-
czy, rowerzystów, kierowców pojazdów silnikowych), który przy-
pomina o najważniejszych zasadach dotyczących obecności koni 
w tych miejscach:

 Jeśli widzisz na swojej trasie konia – zachowaj szczególną ostroż-
ność! To potężne zwierzę, które z natury jest płochliwe i nigdy nie 
wiadomo, czy jeździec do końca nad nim zapanuje!
Koń to nie maszyna, nie da się go w pełni okiełznać – dlatego 
apelujemy o rozwagę i ostrożność!
Kierowco: jeśli widzisz konia – zwolnij (nie gwałtownie), 
nie trąb, nie próbuj prowokować do wyścigów (to nie żart!). 
Jeśli musisz wyprzedzić: zrób to w sposób bezpieczny, z za-
chowaniem odpowiedniej (najlepiej maksymalnej) odległo-
ści!

Z końskimi pozdrowieniami
Wojciech Polak
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na sygnale

Prowadził samochód będąc pod wpływem narkotyków
6 marca br. na ul. Beskidzkiej w Wieprzu, funkcjonariusze Wydziału 
Ruchu Drogowego wadowickiej komendy zatrzymali do kontroli dro-
gowej kierowcę seata, który przekroczył dopuszczalną prędkość o 36 
km/h. W trakcie prowadzonych czynności, badanie testerem wykaza-
ło, że kierujący jest pod wpływem środków odurzających. Dodatkowo 
została mu pobrana krew do badań. 24-letni mieszkaniec województwa 
śląskiego stracił prawo jazdy. Za prowadzenie pojazdu pod wpływem 
narkotyków może mu grozić kara pozbawienia wolności nawet do 2 lat. 
Mężczyzna odpowie również za przekroczenie dopuszczalnej prędkości. 
Pamiętajmy, że kierowca pod wpływem środków odurzających stwarza 
zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych użytkowników 
dróg. Zażyte środki odurzające mogą być przyczyną tragicznych w skut-
kach wypadków drogowych. 

Pożar w Roczynach i wypadki w Wieprzu w Andrychowie
10 marca o 2:30 straż pożarna wyjechała do Roczyn, na ul. Bielską. 
W jednym z domów doszło do pożaru sadzy w kominie. Na szczęście 
nie było to groźne zdarzenie, nikt nie ucierpiał. O 14.00 w Andrychowie 
doszło do dwóch samochodów, jedna osoba została ranna. W Wieprzu 
na ul. Górskiej, samochód osobowy wypadł z drogi, uderzył w betono-
wy przepust. Jedna osoba została poszkodowana, zespół ratownictwa 
medycznego przetransportował ją do szpitala.

Atak nożownika w Wadowicach
10 marca w Wadowicach w jednym z budynków użyteczności publicz-
nej mężczyzna ranił nożem dwie kobiety. Jedną poszkodowaną, która 
doznała przecięcia tętnicy szyjnej przetransportowano lotniczym po-
gotowiem ratunkowym do szpitala w Krakowie, druga poszkodowana 
została ranna w szyję, zespół ratownictwa medycznego przetransporto-
wał ją do szpitala w Suchej Beskidzkiej. Zatrzymano 38-letniego Jacka 
J. – mieszkańca naszego powiatu. Policjanci, pod nadzorem prokuratury 
w Wadowicach, przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia. Podejrzany 
przesłuchiwany w obecności obrońcy z urzędu, do przedstawionych za-
rzutów nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień w sprawie – po-
daje prokuratura w Wadowicach. Sporządzono wniosek o zastosowanie 
tymczasowego aresztowania wobec mężczyzny, w oparciu o zagrożenie 
surową karą, obawę matactwa, obawę, że podejrzany może popełnić 
w przyszłości przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, zwłaszcza, że 
popełnieniem takiego przestępstwa groził. Za czyny te grozi mu kara od 
8 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub kara doży-
wotniego pozbawienia wolności.

Ukrywał narkotyki w bieliźnie
W połowie marca policjanci z Komisariatu Policji w Andrychowie 
uzyskali informację, że mężczyzna przebywający w rejonie przestanku 
autobusowego na jednej z andrychowskich ulic może być w posiada-
niu zabronionych substancji. Mundurowi, pojechali pod wskazany ad-
res, zastali tam mężczyznę, który na wezwanie policjantów do wydania 
rzeczy zabronionych wyjął z bielizny woreczek foliowy z zawartością 
amfetaminy, co potwierdziło przeprowadzone badanie. 41-latek został 
doprowadzony do andrychowskiej jednostki, gdzie noc spędził w po-
mieszczeniu dla osób zatrzymanych. Kolejnego dnia przedstawiono mu 
zarzut posiadania środków odurzających, do którego się przyznał. Za 
popełnione przestępstwo mieszkańcowi powiatu oświęcimskiego grozi 
kara pozbawienia wolności do lat 3. 

Kolizja w Bulowicach
17 marca policjanci z Komisariatu Policji w Kętach oraz strażacy i ratow-
nicy medyczni interweniowali w związku z kolizją drogową, do której do-
szło o godzinie 10.35 w Bulowicach na ulicy Bielskiej. 26-letni mieszka-
niec powiatu wadowickiego, kierując samochodem marki opel najechał 
na tył samochodu marki toyota, którym kierował 54-letni mieszkaniec 
Kęt, a który wykonywał manewr skrętu w lewo. W wyniku zderzenia nikt 
nie doznał obrażeń ciała, w związku z tym policjanci nałożyli na sprawcę 
kolizji mandat i punkty karne. Policjanci apelują o uważną i rozważną 
jazdę.

Zderzenie samochodów w Roczynach
19 marca przed godz. 15.00 służby ratunkowe wyjechały do Roczyn, 
gdzie dwa samochody zderzyły się na skrzyżowaniu ulicy Bielskiej 
i Sportowej. Jedna osoba została poszkodowana. 

Wypadek na Dąbrowskiego
24 marca na ul. Dąbrowskiego doszło do wypadku drogowego, zderzyły 
się ze sobą dwa samochody osobowe, jedna osoba została poszkodo-
wana i przetransportowana przez zespół ratownictwa medycznego do 
szpitala. 

Interwencje w Andrychowie i Roczynach
25 marca około godz. 6.30 doszło do zderzenia 2 pojazdów na ul. Kra-
kowskiej na DK 52 w Bulowicach. Jeden z samochodów dachował na 
pasie w kierunku do Andrychowa. 
Po godzinie 15.00 w Roczynach przy ul. Plenerowej doszło do pożaru 
sadzy w kominie w jednym z budynków, nikomu nic się nie stało. Sytu-
acja została szybko opanowana. 

Dachowanie w Bulowicach
O ogromnym szczęściu mogą mówić uczestnicy ruchu drogowego, 
którzy 26 marca w godzinach porannych jechali trasą Kęty – Andry-
chów (DK 52). Tą właśnie trasą poruszał się również pijany kierowca, 
który w miejscowości Bulowice stracił panowanie nad pojazdem i da-

chował. Drogowy przestępca miał w organizmie 2,5 promila alkoholu 
i już wkrótce poniesie surowe konsekwencje swojego pijackiego rajdu. 
Do zdarzenia doszło tuż po godzinie 6.00 w Bulowicach na ulicy Kra-
kowskiej. Na miejsce zdarzenia ruszyły zaalarmowane przez kierowców 
i mieszkańców Bulowic, służby ratunkowe. W trakcie czynności na 
miejscu policjanci ustalili, że 46-letni mieszkaniec powiatu wadowickie-
go stracił panowanie nad fiatem punto po czym dachował. W wyniku 
zdarzenia kierowca doznał jedynie potłuczeń. Podczas badania stanu 
trzeźwości szybko okazało się, co było przyczyną utraty panowania nad 
pojazdem. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwo-
ści (2,5 promila alkoholu) grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności, 
zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka kara grzywny.
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samorząd

Nowy system wzbogacił się o kolejne kil-
kanaście kamer, a także światłowodową 

sieć, potężną serwerownię i przede wszystkim 
profesjonalnie przygotowane miejsce do obsługi 
gminnego monitoringu. Teraz dwoje operatorów 
ma przed sobą - widać to na zdjęciu – cztery wiel-
kie ekrany, a na nich podgląd wszystkich kamer. 
Ale to nie wszystko, bo wiele z tych kamer może 
być sterowanych z centrum – wybierać kierunek 
lub przybliżenie. Inne mają ogląd w obszarze 360 
stopni. Jest to sprzęt najwyższej jakości, która 
pozwala na podgląd nawet w ciemności, bo nie-
które kamery „widzą” w podczerwieni. Pozwala 
to na odczytanie tablic rejestracyjnych i rozpo-
znawanie twarzy nawet nocą z dużej odległości.
Centrum monitoringu otwarł 5 marca burmistrz 
Tomasz Żak, który powiedział, że nowy system 
znacząco poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. 
W przecinaniu wstęgi burmistrzowi towarzyszyli: zastępca Mirosław Wasztyl oraz Zbigniew Bizoń, prezes Zakładu Gospodarki 
Komunalnej. To właśnie ZGK przeprowadziło remont kamienicy u wylotu ul. Floriańskiej, gdzie dawniej był wydział komunikacji 
(przeniesiony obok). Przebudowa i remont kosztowały 553 tys. zł. Z kolei system elektroniczny wykonała andrychowska firma Mi-
raccord Macieja Nowaka. Ta część inwestycji pochłonęła kwotę 477 tys. Trzeba zaznaczyć, że cła inwestycja sfinansowana została 
z funduszy zewnętrznych, pozyskanych przez Gminę Andrychów na rozbudowę systemu komunikacji.
Krzysztof  Tokarz, komendant Straży Miejskiej, powiedział nam podczas audycji Radia Andrychów, że centrum będzie podlegać jego 
służbie, ale operatorzy tam pracujący są cywilnymi pracownikami SM. Przeniesienie tego systemu do nowej siedziby znacząco poprawi 
warunki pracy strażników, tak w starej siedzibie, jak i w centrum monitoringu. Ta nowa siedziba ma nie tylko salę operacyjną, ale też 
wygodne zaplecze socjalne, a podczas remontu przebudowano także klatkę schodową i korytarze na parterze i piętrze.
Na koniec trzeba dodać, że pracujący tam operatorzy będą śledzić podgląd z 45 kamer od 6 rano do 22 wieczorem. System jednak 
rejestruje wszystko przez 24 godziny na dobę. Ma do niego dostęp dyżurny Komisariatu Policji. W najbliższych latach system będzie 
nadal rozbudowywany, dołączą do niego m.in. kamery na przystankach i w autobusach. 

mn 

45 kamer i centrum monitoringu
Od początku marca działa nowe centrum dyspozycyjne systemu monitoringu. Mieści się w kamienicy przy Rynku 31. 
To początek rozbudowy systemu, który będzie pilnował bezpieczeństwa mieszkańców.
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gospodarka

Przebudowa, rozbudowa, modernizacja
Jak dowiedzieliśmy się od dyrektora lecznicy Piotra Kopijasza oraz 
kierownika Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych WSP Łuka-
sza Jończego, największym zadaniem, kosztującym 17,5 mln zł jest 
„Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala 
Psychiatrycznego w Andrychowie”. - Głównym celem projektu jest po-
prawa jakości infrastruktury ochrony zdrowia poprzez podniesienie standardu 
świadczonych usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do świadczonych 
usług – stwierdzają dyrektor i kierownik. - W szczególności przewiduje się 
dostosowanie istniejących segmentów AI, AII, B, C i D do potrzeb obsługi osób 
niepełnosprawnych oraz wprowadzenie zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Zakres inwestycji obejmuje roboty budowlane i instalacyjne m.in.:
- roboty rozbiórkowe; - dobudowę trzech wind osobowych, dwóch 
pochylni, schodów; - przebudowę istniejącej izby przyjęć, w tym 
dobudowa zadaszonego podjazdu; - wymianę części istniejącej 
zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej; - wymianę stolarki we-
wnętrznej; - remont i przebudowę pomieszczeń i ciągów komuni-
kacyjnych w budynkach; - przebudowę instalacji wewnętrznych: 
wodnej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, instalacji 
elektrycznej i niskoprądowej, wentylacyjnej; - wykonanie instalacji 
przyzywowej (przywoławczej), kontroli dostępu; - wprowadzenie za-
bezpieczeń p.poż., w tym instalacji systemu sygnalizowania pożaru 
(SAP), systemu oddymiania klatek schodowych; - zmianę zagospo-
darowania terenu, w związku z dostosowaniem istniejącego układu 
drogowego do wytycznych p.poż. (remont drogi wewnętrznej, placu, 
dojść, utwardzenie zatoki parkingowej); - rozbiórkę i przebudowę 
fragmentów instalacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągo-
wej, sieci kablowej energetycznej.
Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskie-
go. Jej zakończenie przewidziano na maj przyszłego (2021) roku.

Energetyka po nowemu
Druga inwestycja w Psychiatryku to modernizacja energetyczna. 
Wartość przedsięwzięcia zamyka się kwotą 4,5 mln zł. Również 
i w tym przypadku projekt jest współfinansowany przez Unię Eu-
ropejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego. Powinien być ukończony w grudniu br. 
W ramach zadania przewiduje się przeprowadzenie niezbędnych 
prac termomodernizacyjnych w segmentach AI, AII, B, C, D, por-
tierni i pralni, w tym m.in.: - docieplenie ścian zewnętrznych i części 
stropodachów; - wymianę źródeł ciepła na nowoczesne kotły ga-
zowe; - modernizację systemu przygotowania ciepłej wody, w tym 
montaż kolektorów słonecznych; - wymianę zewnętrznej stolarki 
drzwiowej i okiennej (portiernia i pralnia); - przebudowę instalacji 
elektrycznej, wymianę oświetlenia na energooszczędne LED w (por-
tiernia i pralnia).

Lepszy system informacji
To z kolei zadanie będzie kosztować bez mała 2,5 miliona złotych. 

Będzie realizowane do czerwca 2021 r. Podobnie jak poprzednie jest 
współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
- Udział w realizacji projektu ma na celu rozwój systemu informacji medycznej 
szpitala, służącego zapewnieniu elektronicznej wymiany danych medycznych oraz 
zwiększeniu w skali regionu dostępności i jakości e-usług świadczonych dla pa-
cjentów, w sposób zintegrowany z centralnymi platformami informacji w ochronie 
zdrowia – czytamy w informacji przesłanej z WSP do naszej redakcji. 
- W ramach projektu przewiduje się zakup i wdrożenie oprogramowania wraz 
z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego.

Nowe rozwiązania informatyczne
Ostatnie, najtańsze przedsięwzięcie, kosztujące „tylko” 800 tysię-
cy złotych ma być zrealizowane do końca maja br. A nazywa się 
„Wdrożenie niezbędnych rozwiązań informatycznych i instalacyj-
nych w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie”. 
W całości jest finansowane przez Województwo Małopolskie czyli 
władze samorządowe. Inwestycja obejmuje w szczególności budowę 
w szpitalu sieci LAN, sieci światłowodowej oraz serwerowni, w tym: 
- przystosowanie pomieszczeń na potrzeby serwerowni i punktów 
dystrybucyjnych; - instalację systemów klimatyzacji oraz monitorin-
gu środowiska w serwerowni i punktach dystrybucyjnych; - instalację 
systemu gaszenia pomieszczenia serwerowni; - budowę infrastruk-
tury teleinformatycznej (okablowanie, urządzenia aktywne) oraz 
wydzielonej instalacji elektrycznej 230V, - wykonanie monitoringu 
wizyjnego szpitala; - wymianę centrali telefonicznej na sieciocen-
tryczną.

Praca w toku
Pod koniec marca byliśmy na miejscu i trzeba przyznać, że mimo pande-
mii pracownicy firm remontowo-budowlanych pracowali intensywnie. 
Widać ich było uwijających się na zewnątrz szpitala, i to w zróżnicowa-
nych warunkach pogodowych – był i słońce, ale też i wiatr a nawet śnieg.

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Psychiatryk placem budowy
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie to obecnie nie tylko pacjenci i personel, ale także ekipy remonto-
wo-budowlane. Placówka w trudnym czasie koronawirusa realizuje bowiem jednocześnie kilka inwestycji kosztujących 
ponad 23 miliony złotych. Przypomnijmy, iż WSP podlega władzom samorządowym województwa małopolskiego.
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felieton

W publikacji „Budownictwo obronne i rezydencjonalne po-
wiatu wadowickiego” M. Porębski pisze: - Pierwotny dwór 

(na który składała się tylko część środkowa) został zbudowany przed 1650 
rokiem, prawdopodobnie przez Marcyana Przyłęckiego. Miał on wówczas 
charakter obronny i otoczony był fosą. Prawdopodobnie Czerny lub Stani-
sław Ankwicz wzniósł skrzydło zachodnie. 
Na przestrzeni wieków andrychowski „zamek” zmieniał funkcję 
– od budowli obronnej po rezydencję dworską; i zmieniał oblicze. 
Znaną nam formę podkowy zyskał dzięki nowemu właścicielowi, 
Konstantemu Bobrowskiemu z Nidku, który w 1807 roku nabył 
majątek ziemski od Ankwiczów. To za jego sprawą dobudowano 
wschodnie skrzydło nadając budowli klasycystyczny styl. Rewita-
lizacji poddano też teren wokół pałacu. Powstał park ze stawem 
i wyspą pośrodku. 
Jadwiga z Bobrowskich Wysocka (1909-2002) – ostatnia z rezy-
dentek pałacu, zaznajamiając swoje dzieci – Różę i Stefana – z hi-
storią rodzinnego domu, niejako potwierdziła fakt rozciągniętej 
w czasie rozbudowy. Mówiła im wtedy (a było sporo dekad temu), 
że środkowa część ma 350 lat, zachodnia – 250, wschodnia – 150. 
Niewątpliwie największej zmianie uległo wnętrze rezydencji, któ-
rą Niemcy przebudowali w czasie okupacji. 
Kilka zachowanych zdjęć oraz zapisane na taśmie magnetofono-
wej wspomnienie pani Jadwigi pozwalają nam zwiedzić pałacowe 

wnętrza i zobaczyć je takimi, jakimi były zanim rodzina Bobrow-
skich zmuszona była do ich opuszczenia wiosną 1940 roku.
Jadwiga z Bobrowskich Wysocka: - Od strony kościoła znajdowała się 
duża, parterowa terasa, która wychodziła z pokoju zwanego biblioteką, peł-
ną szaf  z książkami i drzwiczkami ukrytymi w ścianie. Za nimi umiesz-
czono półki z mnóstwem staroci. Za biblioteką, na lewo (czyli w stronę 
stawu), znajdował się duży salon, którego dziś nie ma, bo Niemcy wybu-
dowali ten korytarz. Podobno zrobili go dlatego, że potrzebowali miejsca na 
rzeczy pożydowskie. 
A wracając do owego salonu, to ta olbrzymia sala balowa z wielkimi oknami 
kończyła się oranżerią widoczną od strony kościoła (było tam mnóstwo 
roślin, a po środku szemrała mała fontanna ze złotymi rybka-
mi). Po prawej stronie od biblioteki (czyli w stronę baszty) znajdował 
się salonik, za nim mały pokoik, gdzie mieszkałyśmy my - trzy siostry. 
Następny pokoik przeznaczony był na ubieralnię naszego ojca. Potem była 
sypialnia rodziców. Ale to się stale zmieniało. Pokoje miały 4 - 5 m wysoko-
ści. Ogrzewały je takie okrągłe piece; nie wiem z czego one były, w każdym 
razie świetnie grzały.* 
Jadwiga była najmłodszą córką Róży i Stefana Bobrowskich. Na-
tomiast w pamięci ich wnuczki Teresy – córki najstarszej córki – 
Marii z Bobrowskich Szaszkiewiczowej (1903-1978) zapisały się 
inne szczegóły.
Teresa z Szaszkiewiczów Krasicka: Wejście główne, które znajdowało 

Pałac Bobrowskich: Tak było, tak będzie...

Jak do tej pory nikomu nie udało się dotrzeć do źródeł, dzięki którym moglibyśmy poznać początki historii reprezen-
tacyjnej budowli Andrychowa, zwanej przez mieszkańców miasta – zamkiem. Z tego też powodu, całkiem uzasadnio-
ne jest asekurowanie się pojęciem „prawdopodobnie”. 
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historia

się od strony gościńca (czyli od ul. Krakowskiej) prowadziło do westy-
bulu – obszernego, reprezentacyjnego przedpokoju stanowiącego połączenie 
głównego wejścia z innymi pomieszczeniami. W tej części pałacu znajdował 
się duży pokój gościnny – to na lewo, a na prawo – ogromna podłużna ja-
dalnia, do której przylegało pomieszczenie zwane kredensem. Na zewnątrz 
znajdowały się schodki wiodące do kuchni dworskiej i piwniczki z trunkami 
(w latach późniejszych funkcjonował w nich Klub „Pod Basztą”). 
Członkowie rodziny przyznawali zgodnie, że najpiękniejszym 
miejscem w pałacu była wspomniana oranżeria.
Jak łatwo się domyślić, środkowa część miała reprezentacyjno-re-
laksacyjny charakter. Przylegające do baszty zachodnie skrzydło 
pełniło funkcje mieszkalno – sypialne. 
Ciekawostką jest, że w tym właśnie skrzydle, w 1888 roku wy-
buchł pożar, w wyniku którego śmierć poniosła Teresa z Rot-
tmanów Bobrowska, żona zastrzelonego w słowackich lasach 
Romana Bobrowskiego (syna Konstantego). Ferdynad Pachel 
zapisał w swoich dziennikach, że Teresa spaliła się przy czytaniu 
książki nocą. 
We wschodnim skrzydle znajdowały się pomieszczenia biurowo-
-służbowe. Zamieszkiwały tu osoby zatrudnione przy prowadze-
niu „hrabskiego biznesu”.

Ostatni pan na Andrychowie – Stefan hr. Bobrowski wraz z żoną 
Różą z Męcińskich prowadzili bogate życie towarzyskie. Bale, po-
lowania, wizyty znamienitych gości… Pałac tętnił życiem. Tak 
było do nagłej śmierci Stefana w 1932 roku. 
Aby ratować Różę i majątek z finansowych tarapatów, siostrze-
niec Stefana – Andrzej Rey wpadł na pomysł wydzielenia części 
budynku pod pensjonat, który udzielałby gościny wczasowiczom 
z Krakowa oraz Śląska. Pomysł wypalił i z powodzeniem kręcił 
się aż do wybuchu wojny. 
Można zatem stwierdzić, że w pałacu Bobrowskich narodziła się 
andrychowska agroturystyka.

Od 1807 roku do wiosny 1940 w realności oznaczonej nume-
rem 1 mieszkało pięć pokoleń Bobrowskich. We wrześniu 1939 
roku na „zamku” pojawili się nowi gospodarze. Tym prawowi-
tym wydzielili jakieś pokoje i przydzielili racje żywnościowe. Boże 
Narodzenie ‘39 było ostatnim spędzonym w rodzinnym domu. 
Wiosną 1940 roku Róża Bobrowska otrzymała nakaz opuszcze-
nia pałacu. Wraz z synem Karolem, córkami Jadwigą i Felicją oraz 
czwórką ich dzieci opuściła dom i opuściła Andrychów. 
Czas wojny andrychowscy uciekinierzy spędzili w leśniczówce 
ukrytej w lesie pod Dąbrową Tarnowską. 
Gdy wojna dobiegła końca, wrócili do Andrychowa, ale nie do 
pałacu, bo nie pozwoliła na to władza ludowa, która stosownymi 
dekretami przejęła majątki ziemian. Ona też przewidziała dla kla-
sycystycznego pałacu całkiem nową rolę.

Pałac po II wojnie światowej

Jeszcze okupanci hitlerowscy przebywali w Andrychowie, gdy 
już szykujący się do objęcia władzy Polski Komitet Wyzwole-
nia Narodowego wydał 6 września 1944 roku dekret o prze-
prowadzeniu reformy rolnej. Zgodnie z nowym prawem po 
wyzwoleniu duże majątki ziemskie stawały się własnością 
Skarbu Państwa. Tak też stało się z nieruchomościami rodziny 

Bobrowskich. Dotyczyło to także tak zwanego zamku. O po-
wojennej historii obiektu pisały Maria Skrzypiec i Teresa Putek 
z Towarzystwa Miłośników Andrychowa, które przygotowały 
kilkustronicowe opracowanie „Dzieje działalności kulturalno-
-oświatowej w Pałacu Bobrowskich”. - W 1947 roku staraniem 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zostało założone w Zamku Państwowe 
Przedszkole nr 1 – piszą autorki. - Główną przyczyną powstania 
tego przedszkola był fakt, iż zwiększyła się ilość pracujących matek. 
Zachodziła więc konieczność utworzenia przedszkola, do którego dzieci 
mogłyby uczęszczać w godzinach, kiedy rodzice zajęci byli pracą. Pla-
cówka działała w pałacu do 2006 roku. Jak wspominają Teresa 
Putek i Maria Skrzypiec, w obiekcie, w jednym ze skrzydeł, 
w latach 1951-1969 funkcjonował internat dla chłopców ze 
szkoły zawodowej. Pomieszczenia urządziła i w sprzęt wypo-
sażyła Wytwórnia Silników Wysokoprężnych. Przygotowano 
także mieszkanie dla nauczyciela i opiekuna oraz skromną 
świetlicę. Podopieczni korzystali z państwowych stypendiów. 
Inną placówką działającą w pałacu (od 1951 r.) był Dom Har-
cerza przemianowany (1957 r) na Dom Kultury Dzieci i Mło-
dzieży dysponujący czterema salami, w których odbywały się 
zajęcia w szczytowym momencie aż 33 kół zainteresowań 
dzieci i młodzieży w wieku 7 – 18 lat. DKDiM organizował 
też imprezy masowe. Potem kontynuatorem Domu Kultury 
Dzieci i Młodzieży stało się od 1974 roku Ognisko Pracy Po-
zaszkolnej, o czym można przeczytać na stronie internetowej 
OPP. Od 1993 roku w pałacu działa Izba Regionalna Ziemi 
Andrychowskiej. To nie wszystko. Sięgnęliśmy też po źródła 
własne. Jak informowaliśmy wielokrotnie w Nowinach An-
drychowskich w zachodnim skrzydle pałacu, z wejściem od 
strony plant, działał klub „Pod Basztą”, gdzie urządzono ka-
wiarenkę. Tu kilkakrotnie swoje sztaby miała Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. Tutaj również istniał Klub 69 oferujący 
unikatowe w skali kraju koncerty grup jazzowych. Warto też 
przypomnieć, że w „Zamku” swoją siedzibę miał Inspektorat 
Oświaty i Wychowania. Obecnie budynek pozostaje w zarzą-
dzie Centrum Kultury i Wypoczynku.
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Komunalizacja i spadkobiercy

Po zmianie ustroju w 1990 roku, pojawiły się przepisy, zgodnie 
z którymi gminy mogły komunalizować grunty Skarbu Państwa. - Te 
grunty, przejęte od rodziny Bobrowskich były przedmiotem takiej komunalizacji 
– mówi Barbara Krzyżak, kierownik Wydziału Geodezji i Gospodar-
ki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Andrychowie. - W ten 
sposób gmina stała się właścicielem tych nieruchomości. Po dwóch latach, spadko-
biercy rodziny Bobrowskich zwrócili się do wojewody o zwrot majątku. Obowią-
zywały ogólne przepisy o reprywatyzacji, ale nie było jeszcze zapisów w Ustawie 
o gospodarce gruntami. Pierwszym składnikiem majątku, którym zainteresowali 
się spadkobiercy Bobrowskich, to był pałac. Wojewoda odmówił zgody na zwrot. 
Spadkobiercy wykorzystali wszystkie możliwości odwołania się od tej decyzji. 
Argumentowali, że pałac nie należał do ziemskiego majątku rolnego, tylko była 
to siedziba rodziny. Minister rolnictwa podtrzymał decyzję wojewody, ale Sąd 
Najwyższy uznał, że majątek nierolniczy podlega zwrotowi. 
Decyzja Sądu najwyższego (stało się to w 2012 r.) spowodowała, 
iż wojewoda musiał zmienić decyzję i w ten sposób otwarto drogę 
do zwrotu majątku. Wprawdzie władze Andrychowa składały wła-
sne odwołania do Ministerstwa Rolnictwa oraz sądów, ale zostały 
odrzucone. Spadkobiercy Bobrowskich wnioskowali o cofnięcie 
decyzji komunalizacyjnych, na podstawie których gmina stała się 
właścicielem nieruchomości. W finale skompletowali dokumenty 
i złożyli wniosek w sądowym Wydziale Ksiąg Wieczystych, by – 
stwierdzając w języku urzędniczym – ujawnić się jako właściciele 
nieruchomości. Jak informuje Barbara Krzyżak, problem dotyczył 
prócz pałacu także innych nieruchomości. Chodzi m.in. o działkę 
po dawnej mleczarni Bobrowskich oraz miejsce, gdzie znajduje się 
parking i wejście na odkrytą pływalnię. W skład rodzinnego ma-
jątku wchodziły prócz terenów skomunalizowanych przez gminę, 
także działka (we władaniu Starostwa Powiatowego), na której 
położone jest Liceum Ogólnokształcące oraz tereny, gdzie stoją 
gmach poczty oraz siedziba andrychowskiej policji, a także Nadle-
śnictwa Andrychów (wszystkie w posiadaniu Skarbu Państwa). Na 
razie nie wiadomo, czy o ten majątek zabiegać będą spadkobier-
cy Bobrowskich. Co ciekawe, gmina Andrychów przymierzała się 
do sprzedaży zamku, gdy w pierwszej decyzji wojewoda odmówił 
zwrotu spadkobiercom. Radni stosowną uchwałą wyrazili nawet 
zgodę na sprzedaż pałacu. Działo się to jeszcze pod rządami bur-
mistrza Jana Pietrasa. Wobec działań potomków rodziny Bobrow-
skich trzeba był poniechać realizacji pomysłu. 

Gmina kupuje „spokój”

Jak podkreśla burmistrz Tomasz Żak, w pewnym momencie do Urzę-
du Miejskiego zaczęły wpływać decyzje o zwrot najpierw parkingu 
przed odkrytym basenu, potem o działki pod wejściem na tenże basen, 
w końcu stanęły kwestie stawu, jego otoczenia, plant, byłej wozowni 
(obecnie lokal gastronomiczny), terenu mleczarni, która stała – patrząc 
od ulicy Krakowskiej – po prawej stronie przed pałacem. Do rodzi-
ny Bobrowskich należały też nieruchomości za pocztą i policją, gdzie 
znajdowały się ogrody hrabiowskie. - Tak więc skala własności rodziny Bo-
browskiej w centrum miasta jest ogromna – mówi burmistrz. - Obejmują one 
około 74 hektary powierzchni, a gdyby brać pod uwagę tereny wywłaszczone przez 
Skarb Państwa, to jest około 130 hektarów. W związku z tym, nie ukrywam, 
zaczęliśmy w 2012 roku poszukiwać kontaktu ze spadkobiercami. Chcieliśmy 
porozmawiać, jak to wszystko ma wyglądać, co oni mają zamiar z tym mająt-
kiem zrobić. Przecież mogliby odebrać pałac, ogrodzić i powiedzieć, że to nasze. 
Prawo własności jest święte. Pierwsze spotkanie z rodziną Bobrowskich odbyło się 
w Warszawie. A potem, kiedy dowiedzieliśmy się, że zamierzają sprzedać pałac, to 
Wydział Promocji Urzędu Miejskiego na moje polecenie przeprowadził konsultacje 
społeczne w postaci sondażu ankietowego. A pytanie dotyczyło, czy gdyby kwestia 
sprzedaży stanęła na porządku dnia, to mieszkańcy sądzą, iż pałac powinien być 
własnością gminy i służyć społeczności lokalnej. Na 4 tysięcy ankiet, które otrzy-
maliśmy, około 95 – 96 proc. zawierało odpowiedzi za przejęciem obiektu przez 
gminę. I w tym kierunku poszliśmy. Jak informuje Tomasz Żak, odbyły się 
dalsze spotkania ze spadkobiercami rodziny Bobrowskich. Pierwsza 
oferta opiewała na kilkanaście milionów złotych. Ostatecznie skończy-
ło się na podpisaniu protokołu negocjacyjnego na kwotę 4 mln 250 tys. 
zł z zastrzeżeniem spłat w ratach. - My tak naprawdę, i to mówię z pełną 
świadomością, kupujemy święty spokój – stwierdza burmistrz. - Spadkobiercy 
rodziny Bobrowskich oprócz tego, że mają nam przekazać prawo do pałacu, to 
mają się zrzec wszystkich roszczeń do gruntów posiadanych, ewentualnie ujawnia-
nych w przyszłości. Jest to więc regulacja stanu prawnego z korzyścią dla miasta 
i wszystkich mieszkańców. 

Władze planują

Pałac, jak zaznacza burmistrz, ma być obiektem służącym mieszkań-
com. Powstał już jakiś czas temu plan funkcjonalno-użytkowy, który 
zostały zaakceptowane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
Będzie to jeszcze raz konsultowane z nową konserwator wojewódzką. 
W pałacu przewidziano działalność muzeum miejskiego, urządzenie 
sal wystawowych i koncertowych. - Chcemy odtworzyć atmosferę czasów 
świetności tego pałacu – podkreśla Tomasz Żak. - Będą więc stylowe meble 
i fragmenty wyposażenia, które tu były kiedyś. Chcemy w ten sposób przybliżyć, jak 
tu niegdyś było. W pałacu znajdzie siedzibę kilka organizacji społecznych, bo taki 
zresztą był wymóg w staraniach o dofinansowanie do remontu obiektu. W przy-
szłości burmistrz nie wyklucza, że w części pałacu będzie prowadzona 
działalność komercyjna. Jeśli gmina otrzyma środki z Unii Europejskiej 
na remont pałacu, to przez pięć lat nie wolno będzie prowadzić działal-
ności zarobkowej. Po tym okresie jednak będzie możliwe na przykład 
uruchomienie kawiarni.

Tekst: Jadwiga Janus i Jacek Dyrlaga Foto: Ze zbiorów rodziny 
Bobrowskich, Jacek Dyrlaga.

*Tekst na podstawie nagrania udostępnionego dzięki uprzejmo-
ści Marty Wołek-Bury
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reklama

Fascynuje mnie postęp techniczny, to że człowiek dotarł na Księ-
życ, że cała nasza globalna wioska opleciona jest siecią Internetu. 
Z podziwem patrzę na rozwój telefonii komórkowej i nawigacji 
satelitarnej. Kolosalnie wzrastają możliwości fizyczne człowieka: 
rekord świata w skoku wzwyż wynosi 2,45 m, o tycze – 6,18 m 
(ponad dwa piętra). Zdobyte zostały wszystkie ośmiotysięczni-
ki, większość z nich także zimą (głównie przez polskich himala-
istów).

A tu nagle pojawia się taki za przeproszeniem kurdupel, ledwie 
widoczny pod mikroskopem elektronowym koronawirus. I co? 
I krach. Prawie cały świat sparaliżowany, nie ma lekarstwa, nie 
ma szczepionki, brakuje wszystkiego: respiratorów, masek, kom-
binezonów. Zamknięte są, kina i restauracje, msze w kościołach 
odprawiane są bez wiernych. Kuleje komunikacja, uziemione są 
tysiące samolotów. O rok przełożono Mistrzostwa Europy w pił-
ce nożnej, podobnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio. 

Wirus uczy pokory.
Andrzej Fryś

Andrychowskim okiem

Wirus uczy pokory

Bardzo nam miło, że zechcieliście Państwo podzielić się z 
szerszym gronem odbiorców swoimi talentami plastycznymi! 
Komisja konkursowa w składzie: Zofia Oboza – wiceprezes 
SGW Andrychów, Sylwia Błasiak – dyrektor MBP oraz Anna 
Płonka – dział reklamy Radia Andrychów i Nowin Andrychow-
skich wybrała zwycięskie prace. 

Oto wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach: 
Ozdoba wielkanocna 
I miejsce Monika Marczyńska 
II miejsce Natalia Żak 
III miejsce Iga i Ewa Drąg 
Wyróżnienia: Amelia i Marzena Hutniczak oraz Sylwia, Bartłomiej 
i Zuzanna Jończyk 

Stroik wielkanocny
I miejsce Halina Brzazgacz 
II miejsce Anna i Joanna Ryłko 
III miejsce Henryka Ćwiertka 
Wyróżnienia: Klaudia i Aleksander Gorczkowscy oraz Agnieszka i 
Waldemar Rajda

Jajko wielkanocne
I miejsce Elżbieta Bojko 
II miejsce Marlena Żurek 
III miejsce Katarzyna Ćwiertka 
Wyróżnienia: Elżbieta Woźniak oraz Natalia Żak

Kartka wielkanocna 
I miejsce Oskar Zawada 
II miejsce Zofia, Małgorzata, Antonina Szemik 
III miejsce Anna Sosińska
Wyróżnienia: Helena i Anna Manda oraz Małgorzata Skowrońska
 
Wszystkim gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych 
konkursach!

p

Wyniki Rodzinnego 
Konkursu Wielkanocnego
Na przełomie marca i kwietnia Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Andrychowie przy współpracy ze Stowarzysze-
niem Gospodyń Wiejskich w Andrychowie zorganizowała 
Rodzinny Konkurs Wielkanocny. Chęć udziału w zabawie 
zgłosiło 40 rodzin z naszej gminy. 
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Zapowiedziany pod tytułem: „Aktualna sytuacja finansowo-gospo-
darcza Gminy Andrychów 2020” wykład wygłosił więc w zastęp-
stwie Wiceburmistrz Wojciech Polak. Ze względów oczywistych 
skoncentrował się tylko na kilku wybranych problemach.
Zaczęło się optymistycznie od wyświetlenia najnowszego filmu 
promocyjnego o naszej gminie. Chyba wszyscy słuchacze byli 
oczarowani, wielu mówiło „nie przypuszczaliśmy, że mieszkamy 
w tak pięknej okolicy”.
Optymizm budziła też informacja, że jedna czwarta budżetu gmi-
ny przeznaczona jest na inwestycje. Dalej Burmistrz poinformował 
o planowanym wybudowaniu przez prywatnego inwestora galerii 
handlowej Leroy Merlin na Górnicy, przy skrzyżowaniu ul. Kra-
kowskiej i Białej Drogi. Amatorów (ja do nich nie należę) ucieszył 
także fakt, że naprzeciw tej galerii będzie restauracja McDonald’s. 
Mniej optymistyczne były komunikaty o problemach gminnej 
spółki AEC, która kontynuuje działalność elektrociepłowni. I tu 
jednak krzepiące były informacje o tempie, w jakim udało się tę 
spółkę zarejestrować, oraz uzyskać koncesje na dostawy ciepła i na 
obrót energią elektryczną.
Następna informacja dotyczyła decyzji o zakupie przez gminę pa-
łacu Bobrowskich, o czym pisaliśmy w poprzednim numerze No-
win.
W dalszym ciągu spotkania Burmistrz odpowiadał na pytania 
słuchaczy, między innymi o to, jak gmina zamierza sobie radzić 
z zanieczyszczaniem powietrza przez niewłaściwie działające piece 
opalane „byle czym” oraz z zaśmiecaniem terenów miasta i gminy. 
Niestety odpowiedzi Burmistrza w tych dwóch ostatnich sprawach 
nie napawały słuchaczy optymizmem

Tekst i foto: Andrzej Fryś

Na UTW o sytuacji 
Gminy Andrychów

Dzień 27 lutego okazał się dosyć feralny. Mimo ogłoszo-
nej sesji Rady Miejskiej, a także zapowiedzianego wykła-
du na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, Burmistrz Tomasz 
Żak wraz z Wiceburmistrzem Mirosławem Wasztylem 
musieli w tym dniu wyjechać do Warszawy, aby załatwiać 
ważne dla Gminy sprawy.

Jak ważny jest temat wykła-
du dowiedziałem się przed 
laty, gdy odszedł nasz uko-
chany pies Agar. Postano-
wiliśmy wtedy z żoną że, 
aby uniknąć takiego stresu 
w przyszłości, nigdy już nie 
będziemy mieli psa, a co 
najwyżej bywamy „rodziną 
zastępczą” dla psa naszej 
córki.
Małe psy żyją dłużej, nawet 
do 20 lat, duże – przeżywa-
ją ok. 12 lat. Najważniejszą 
tezą wykładu było podanie 
faktu, że – z uwagi na po-
dobieństwo anatomiczne 
ssaków – psy i koty choru-
ją na te same choroby co my, ludzie, np. cukrzyca, choroby serca 
czy stawów. Ważna jest profilaktyka, nie przekarmianie zwierząt, 
odpowiednia dieta. Przy diecie wykładowca zwrócił uwagę, że 
musimy płacić rachunek za wiele tysięcy lat udomowienia psów 
i kotów, to znaczy, że nie możemy się zdawać na to, co same upo-
lują, lecz zapewniać im właściwe pożywienie.
Dr Bada zaleca sterylizację suczek i kotów, oraz kastrację samców 
jako profilaktykę przeciw chorobom nowotworowym.

Andrzej Fryś Fot. Przychodnia Weterynaryjna Doktor Bada

Lekarz weterynarii Isaac Bada 
o geriatrii u zwierząt

5 marca lekarz weterynarii Isaac Bada wygłosił na Uni-
wersytecie Trzeciego Wieku wykład o geriatrii u zwierząt. 
Wykładowca po studiach we Wrocławiu odbył na innych 
uczelniach studia podyplomowe z dziedziny chorób 
psów i kotów, a także chirurgii weterynaryjnej. W toku 
wykładu można się było przekonać, że kocha on swój za-
wód, a co najważniejsze – kocha zwierzęta.
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samorząd

Nowy powiatowy rzecznik konsumen-
tów ma 44 lata, jest prawnikiem, ab-

solwentem Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach, ukończył też studia podyplomowe 
z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń oraz 
zarządzania bezpieczeństwem pracy, a także 
może pochwalić się dyplomem ukończenia 
kursu pedagogicznego. Do tej pory zajmo-
wał się doradztwem prawnym i obsługą 
prawną w sektorze prywatnym. Parał się 
również prawem pracy, a także przez pewien 
czas z problemami konsumentów jako pra-
cownik kancelarii adwokackiej. Żonaty, ma 
dwójkę dzieci. Zdecydował się na objęcie 
funkcji rzecznika konsumentów, gdyż chce 
pomagać ludziom, zwłaszcza z naszego re-
gionu, którego jest miłośnikiem. Poza tym, 
to także forma samorozwoju, poszerzenia 
własnej wiedzy czy umiejętności. Przyznaje, 
że czeka go niełatwe zadanie, gdyż poprzed-
nik, Marek Wieroński, swoją ciężką pracą, 
sumiennością i fachowością wysoko zawiesił 
poprzeczkę. A poza tym: - Początkowo sądzi-
łem i tak mi mówili znajomi, iż czeka mnie tutaj 
dość łatwa praca czyli mówiąc kuriozalnie zajmowa-
nie się „pękniętymi butami” – stwierdza Marcin 
Górecki. - Teraz, po pierwszym miesiącu działal-
ności uświadamiam sobie, jaki jest szeroki zakres 
spraw podejmowanych przez rzecznika i z czym 
przychodzą mieszkańcy.
Kim jest zatem konsument czyli potencjal-
ny klient rzecznika? Marcin Górecki defi-
niuje go jako osobę fizyczną biorącą udział 
w obrocie prawnym w sytuacjach niezwią-
zanych przez niego z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej. Innymi słowy, to taki 
człowiek, który nabywa towary lub usługi 
albo uczestniczy w pośrednictwie finanso-
wym. Osoby, uznające się za poszkodowane 
w takich transakcjach, rzecznik zaprasza do 
siebie. W pierwszym miesiącu działalności 
powiatowy rzecznik konsumentów zmaga 
się już ze sklepami sieciowymi sprzedają-
cymi wadliwe buty. - Odpowiedzi na reklama-
cje są „nie, bo nie” – informuje rzecznik. - To 
bardzo przykre, bo konsumenta traktuje się jako 

kogoś, kto ma kupić i nic więcej. Marcin Górecki 
zajmuje się ostatnio także m.in. samocho-
dami. Sprzedawcy zapewniali, że wszystko 
w pojeździe jest jak należy, a tu okazuje się, 
iż wady się mnożą. - Rzeczą, która jest teraz 
(połowa marca dop. JD) absolutnie na topie, 
to koronawirus i odwoływanie wyjazdów, szczegól-
nie w rejony alpejskie – mówi Marcin Górecki.  
- Mam do czynienia z sytuacją chęci odstąpienia od 
umów z biurami podróży. Osoby boją się wyjeżdżać. 
Chcą odzyskać zaliczki. Biura podróży nie są chętne 
do oddania pieniędzy. Sytuacja jest o tyle interesują-
ca, że niektóre osoby są zapisane na podróże w maju. 
Nowy, powiatowy rzecznik konsumenta 
chce, aby procesy sądowe były ostateczno-
ścią w załatwianiu sporów. Warto wspo-
mnieć, iż wszystkie usługi są bezpłatne, 
także poradnictwo, gdyż całe biuro PRK 
jest finansowane ze środków publicznych 
przeznaczanych przez samorząd powiatowy 
(starostwo). Marcin Górecki nie odmawia ni-
komu, nawet jeśli ktoś przyjdzie czy zadzwo-
ni w sprawach nieco wykraczających poza 
zakres obowiązków powiatowego rzecznika. 
Działa on w siedzibie Starostwa Powiato-
wego w Wadowicach przy ulicy Batorego 2. 
Godziny pracy: poniedziałki, środy, czwartki 
7.30 – 15.30, wtorki 7.30 – 16.30, piątki 7.30 
– 14.30. Kontakt telefoniczny: bezpośrednio 
33 873 42 40, poprzez centralę starostwa 33 
873 42 00. Możliwy jest także kontakt elek-
troniczny przez e-mail: konsument@powiat.
wadowice.pl .

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Nowy powiatowy rzecznik konsumentów: 
za andrychowianina… andrychowianin!
Konsumenci w powiecie wadowickim mają nowego rzecznika. Po wielu latach działalności z funkcji tej odszedł an-
drychowianin Marek Wieroński. Zastąpił go, po konkursowych zmaganiach (przeprowadzonych w wadowickim staro-
stwie) Marcin Górecki, także mieszkaniec naszego miasta.

1. Zapewnienie konsumentom bez-
płatnego poradnictwa i informacji 
prawnej w zakresie ochrony ich inte-
resów.
2. Składanie wniosków w sprawie sta-
nowienia i zmiany przepisów prawa 
miejscowego w zakresie ochrony inte-
resów konsumentów.
3. Współdziałanie z właściwymi miej-
scowo delegaturami Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, organa-
mi Inspekcji Handlowej oraz organiza-
cjami konsumenckimi.
4. Występowanie do przedsiębiorców 
w sprawach ochrony praw i interesów 
konsumentów.
5. Zawiadamianie Prezesa UOKiK 
w przypadku podejrzenia stosowania 
praktyk ograniczających konkurencję 
oraz naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów.
6. Wytaczanie powództw na rzecz kon-
sumentów oraz wstępowanie, za ich 
zgodą, do toczącego się postępowania 
w sprawach o ochronę interesów kon-
sumentów.
7. Wykonywanie innych zadań określo-
nych w ustawie lub przepisach odręb-
nych.
8. Przedstawianie Staroście roczne-
go sprawozdania ze swej działalności 
w terminie do 31 marca kolejnego roku 
kalendarzowego.
Powiatowy Rzecznik Konsumen-
tów jest instytucją samorządową 
o charakterze doradczym, powo-
łaną dla ochrony praw konsumen-
ta. Nie ma uprawnień do kontroli, 
wydawania nakazów, zakazów, na-
kładania kar i grzywien, rzecznik 
może służyć konsumentowi przede 
wszystkim poradą prawną, a w celu 
wyegzekwowania należnych konsu-
mentowi świadczeń może wykorzy-
stać uprawnienia procesowe. 

Zakres zadań 
powiatowego rzecznika 
konsumentów
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historia

Politycznym zapleczem była skrajnie prawicowa organizacja syjonistycz-
na, kierowana przez charyzmatycznego leadera Włodzimierza Żabotyń-
skiego, a wyzwolenia Izraela, poprzez wypędzenie Anglików dokonać 
miały organizacje bojowców (dziś chyba nazwalibyśmy ich terrorystami): 
Betar, który powstał na Łotwie, oraz na miejscu, w Mandacie Palestyny, 
Irgun i jego młodzieżowa przybudówka Hagana. Rząd Rzeczypospo-
litej Polskiej po cichu wspierał działania bojowców. Jak wiadomo, ist-
niały wówczas różne, nawet fantastyczne, pomysły pozbycia się Żydów 
z Polski, na przykład poprzez ich emigrację na Madagaskar. Można za-
tem powiedzieć, że idee bojowców, aby wywalczyć niepodległy Izrael 
i przesiedlić tam jak najwięcej Żydów, były zbieżne z zamiarami Rządu 
Rzeczpospolitej. Był jednak poważny szkopuł: Polskę wiązały z Wielką 
Brytanią pakty wojskowe, należało więc wsparcie dla bojowców utrzy-
mywać w jak najgłębszej tajemnicy.
Aby opisać wydarzenia na Przełęczy Kocierskiej posłużę się obszernymi 
cytatami z artykułu Jakuba Ostromęckiego1:
Kurs ukończyło 38 bojowców. (...) Tajny kurs rozpoczęto 10 km na południe od 
Andrychowa na zboczach góry Kocierz, gdzie mieściło się schronisko miejscowego 
żydowskiego klubu sportowego. Irgunowi zależało na tym, aby ukształtowanie terenu 

przypominało Galileę i Judeę. Wszyscy uczestnicy przybyli spoza Polski i tylko kilku 
miało polskie korzenie – mało kto z nich znał polski lub jidysz, Elijahu Lankin, 
późniejszy izraelski polityk, we wspomnieniach pisał, że pierwsze spotkania z jed-
nym z przywódców Dawidem Razielem w sprawie szkolenia odbywały się w zakon-
spirowanym lokalu przy ulicy Yehudy Halevi w Tel Awiwie. Kursanci nie wiedzieli, 
do jakiego kraju jadą, o wyprawie za granicę nie wolno było mówić rodzinom. (...) 
Yakow Eliav wspomina, że kurs miał trwać cztery miesiące, ale z jakichś przyczyn 
został skrócony i skończył się przed świętem Purim – w 1939 r. był to 5 marca. 
Inny uczestnik, Zvi Pronyen stwierdza jednak: „zaczęliśmy w lutym i ukończyliśmy 
po puirim” (...) Z Krakowa kursantów przewieziono do Andrychowa. Albo z po-
wodu głębokiej konspiracji, albo nikłej wiedzy o Polsce, Lankin twierdził, że trafił 
w „Góry Zakopanego”. Tak czy inaczej bojowców zakwaterowano w „willi pośród 
lasu”. Był to trzypiętrowy gmach z salą wykładową, jadalnią, wspólną sypialnią, 
osobnymi pokojami instruktorów, zbrojownią, kuchnią, pralnią. Na rzecz wojska 
pracowała liczna służba, kucharze i praczki. Był też szofer i konsjerż (dozorca 
domu) przybyły – jak twierdził Lankin – „z daleka”. Owa willa lub schronisko już 
nie istnieje. Na jego miejscu stoi zaś solidny obiekt sportowo-rekreacyjny i karczma.

W ramach szkolenia bojowcy Irgunu poznawali zasady walki podziem-
nej, zapoznali się z minerstwem, innymi sztukami saperskimi i meto-
dami łączności konspiracyjnej. Nauczyli się wzorów matematycznych, 
pozwalających na obliczenie ilości materiału wybuchowego niezbędnej 
do zniszczenia konstrukcji betonowych, stalowych i drewnianych. Były 
też zajęcia z taktyki, łączności i topografii.
Aby uprawdopodobnić powyższy opis Ostromęckiego sięgnąłem po 
książkę Zofii Zybert2, która w roku 1939 była wychowawczynią na kolo-
niach letnich na Przełęczy Kocierskiej, a jej narzeczony pracował przed 
wojną w fabryce Czeczowiczków. Fakty, które opisuje ona w swej książce 
w niczym nie kolidują z wersją o kursie bojowców. Pisze ona mianowicie, 
że pani Landau (żona lekarza okręgowego w Andrychowie) wynajmo-
wała „schronisko górskie” na wakacje. Bardzo więc możliwe, że obiekt 
należał do andrychowskiego Makkabi, nie ma też kolizji terminów – kurs 
odbywał się w lutym i marcu, a kolonie w wakacje letnie. Trudno jedynie 
nazwać widoczny na zdjęciach obiekt „trzypiętrowym gmachem”.
Ostatni cytat przytaczam, mimo że ma niewiele wspólnego z Andrycho-
wem. Ciekawe jest bowiem jak wielu przywódców Izraela miało polskie 
korzenie: Uczestnicy kursu dla Irgunu, a także polscy betarowcy robili po 1948 
r. karierę polityczną w niepodległym Izraelu. Meridor był trzy razy wybierany do 
Knesetu, Lankin został ambasadorem w Republice Południowej Afryki. Z szere-
gów Betaru wywodzili się zaś premierzy – Menachem Began (Mieczysław Biegun) 
i Icchak Szamir (Icchak Jaziernicki). Ojciec premiera Benjamina Netanjahu – Ben-
cyjon Milejkowski był zaś sekretarzem Żabotyńskiego.
Trzeba chyba powiedzieć, że to, jak dzisiaj postępują służby specjalne 
Izraela z Arabami na terenie Palestyny każe się zastanowić, czy słusznie 
przed przeszło osiemdziesięciu laty wspieraliśmy powstanie tych służb.

Andrzej Fryś
(Endnotes)
1 Jakub Ostromęcki: „Betar, Hagana i Irgun w polskiej szkole”. „Polska 
Zbrojna Historia”, nr 4(8) 2018, s. 91-97
2 Zofia Zybert: ”Tam gdzie sędzią była tajga, a prokuratorem niedź-
wiedź. Wspomnienia z Syberii” NotaPress Chorzów, s. 3-4

Co się działo na Przełęczy Kocierskiej w lutym 1939?

Aby opowiedzieć o wydarzeniach, jakie miały miejsce na Przełęczy Kocierskiej na przedwiośniu 1939 r., muszę nakreślić tzw. „tło historyczne”. Otóż 
w latach międzywojennych Palestyna była terytorium mandatowym Wielkiej Brytanii. Anglicy niechętnie patrzyli na osadnictwo żydowskie na tere-
nach obecnego Izraela, bo bali się gwałtownych wystąpień zamieszkałych tam Arabów. Tymczasem Żydzi bardzo chcieli mieć niepodległe państwo 
Izrael, a ponadto marzyli o masowej emigracji, podyktowanej zarówno względami ekonomicznymi (przeludniona Europa Środkowa), jak i ekscesami 
antysemickimi nasilającymi się wówczas szczególnie na terenie Niemiec. Oczywiście nie można też pominąć aspektów patriotycznych.

Willa na przełęczy Kocierskiej, trudno ją nazwać „trzypię-
trowym gmachem”. Zdjęcia wykonane po wojnie ze zbio-
rów Eweliny i Tomasza Bizoniów.
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wokół nas

W dniach 4 – 7 marca w stolicy polskich Tatr 230 zawodników 
z całej Polski walczyło o medale igrzysk w narciarstwie biego-
wym, zjazdowym oraz biegu na rakietach śnieżnych. Honorowy 
Patronat nad wydarzeniem objęła Pierwsza Dama Agata Korn-
hauser-Duda. Zwracając się do zawodników, zachęcała do spor-
towej rywalizacji w atmosferze przyjaźni, pokoju i wzajemnego 
szacunku. Zwróciła uwagę na to, że zawody to okazja do poko-
nywania swoich słabości i odniesienia sukcesu na miarę swoich 
możliwości. Można w ten sposób zainspirować i zmotywować do 
naśladowania i działania innych. Małżonka Prezydenta RP prze-
konywała, że my jako społeczeństwo, powinniśmy każdą osobę 
postrzegać przez pryzmat jej możliwości, a nie przez pryzmat jej 
ograniczeń. 
Długie godziny treningów i wyrzeczeń przyniosły oczekiwane rezul-
taty i dwunastu sportowców z naszego ośrodka powróciło z ciężko 
zdobytymi medalami i mnóstwem pozytywnych emocji. Dwójka za-
wodników uzyskała nawet kwalifikacje do Polskiej Reprezentacji na 
XII Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom i ich trenerom. To zapewne 
wspaniała wizytówka naszego regionu.

Materiał nadesłany przez OSW w Kaczynie

Sukcesy w Zakopanem 
uczniów OSW w Kaczynie
Uczniowie i absolwenci Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go w Kaczynie reprezentowali nasz region w wyjątkowym 
sportowym wydarzeniu – Ogólnopolskich Zimowych 
Igrzyskach w Zakopanem.

W nowym, 22 numerze rocznika zamieszczono, w prestiżowej 
części „Rozprawy i artykuły”, artykuł Andrzeja Frysia, pod ty-
tułem: „Sztandar dla 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty Ludowego 
Wojska Polskiego. Mało znane wydarzenie w powojennym An-
drychowie”.
Porównanie treści wykładu i cytowanego artykułu wykazuje 
pewną różnicę sytuacji powojennych Wadowic i Andrychowa. 
Podczas gdy władze miejskie Wadowic zostały w całości „zaim-
portowane” z Rzeszowa, to w naszym mieście – jak wiadomo – 
burmistrzem został W. Żywioł, robotnik od Czeczowiczki, jego 
zastępcą znany fotograf  A. Stuglik, a sekretarzem nauczyciel i pa-
triota T. Wolf.
Najnowszy numer „Wadovianów” można przejrzeć w Izbie Re-
gionalnej Towarzystwa Miłośników Andrychowa.

Red.

Promocja nowego numeru 
Rocznika Historyczno-
Kulturalnego „Wadoviana”
Trochę później niż zazwyczaj, bo dopiero 6 marca odbyła się 
w Wadowickim Centrum Kultury promocja nowego nume-
ru rocznika „Wadoviana”, na którą przybyło ponad 50 osób. 
Spotkanie otworzył Piotr Wyrobiec, łączący obowiązki Dy-
rektora WCK i Naczelnego Redaktora rocznika „Wadovia-
na”, a następnie zebrani wysłuchali interesującego wykładu 
dr hab. Krzysztofa Koźbiała – profesora Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, zatytułowany „Wadowice Anno Domini 1945”.

Słuchaj nas na falach średnich
1584 kHz
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felieton

Ratunku zaczęli też szukać młodzi ludzie spod znaku tęczy. 
Piętnowani i nieakceptowani, bo odmienni. Jak mieli żyć 

ze świadomością, że stanowią zagrożenie? Wielu z nich ten 
ratunek znalazło w śmierci; jak Dominik, który powiesił się na 
sznurówkach, jak Milo, która wskoczyła do Wisły…
Nie zmiany klimatyczne, nie upadającą służba zdrowia, nie 
politykę Rosji – a jakieś „gender”, jakieś LGBT prawicowy 
elektorat uznał za największe zagrożenie; tak wykazał sondaż 
OKO.press. To dziwne, a nawet zabawne, że gdy zdarza mi 
się zapytać o znaczenie pojęcia „gender”, albo rozszyfrowanie 
skrótu LGBT, mało kto potrafi cokolwiek wyjaśnić, ale boi się 
każdy. Wniosek: boi się, ale nie wie czego. 
Jako straszakami posłużono się też ludźmi uciekającymi przed 
wojną argumentując, że pasożyty i pierwotniaki żyjące w ich 
organizmach mogą być dla polskich organizmów zabójcze.
Pewnie straszonoby nas nadal, gdyby początkiem marca z tymi 
pasożytami i zarazą o tęczowym kolorze nie skonfrontowała 
się zaraza w koronie. 
Jak za dotknięciem magicznej różdżki, z dnia na dzień, strach 
przed „gender” czy LGBT ustąpił strachowi… o życie. 
Niewidoczny dla oczu wirus zamknął ludzi w domach. Czas 
zredukował bieg. Koronawirus zaczął przywracać słowom 
właściwy sens, obnażać głupotę, kłamstwa i propagandową 
obłudę. Przymusił do przypomnienia sobie stopniowania 
przymiotnika „ważne”. Tym, którzy nie znajdowali czasu na 
zaprzątanie sobie głowy „banałami”, pomógł odkryć, że w ży-
ciu najważniejsze jest... życie! A jego fundamentem – wartości, 
na czele z szacunkiem do świata: do ludzi i Ziemi. 

***
Szanuj drugiego człowieka. Jego godność jest podstawową wartością na-
szej cywilizacji – nauczał abp Józef  Życiński. Wydaje się, że wraz 
z nim umarła i jego nauka. Wydaje się też, jakby początkiem 
marca runął fundament tej cywilizacji. Na polskim podwórku 
katastrofa nie dokonała się z dnia na dzień. Jak kropla drą-
ży skałę, tak słowa powodowały najpierw mikrouszkodzenia, 
potem głębokie pęknięcia, w efekcie obróciły w ruinę mię-
dzyludzkie relacje. Postawy etyczne? Wartości chrześcijańskie? 
Zdarzały się ich przejawy, a przecież powinny być cywilizacyj-
ną normą. 
Niemal każdy dzień dostarcza nam dowody, że coś jest z czło-
wiekiem nie tak.
Niepodobna pojąć, że podwładni ministra sprawiedliwości 
mogli poprzez zorganizowany hejt znieważać sędziów. Hejt 

jest jak wirus. Ma poniżać, naruszać godność niewygodnych. 
Ma zniszczyć człowieka. Produkuje się go na skalę przemysło-
wą, taśmowo, od złotówki za sztukę. 
Za sprawą wirusa w koronie, jak echem, wróciło do nas „niech 
jadą” posłanki PiS Józefy Hrynkiewicz. Tak odniosła się do 
perspektywy wyjazdu z Polski młodych lekarzy, jeśli rząd nie 
przychyli się do ich postulatów strajkowych i nie podejmie 
kroków zmierzających do poprawy sytuacji w służbie zdro-
wia. Wielu pojechało. Na szczęście nie wszyscy. Dziś, to my 
drżymy o ich zdrowie i życie; także pielęgniarek, ratowników 
medycznych. Trzeba było wirusa, by w tych co narzekają na za-
robki, a jedzą kanapki z kawiorem (TVP info) zobaczyć bohate-
rów. Swoją drogą, dziwię się posłance – starszej kobiecie, że 
odważyła się na takie słowa. 
Od 1993 roku, dzień, w którym gra Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy jest świętem narodowej wspólnoty. Odsą-
dzany od czci i wiary, dyrygent Orkiestry – Jerzy Owsiak, 
właśnie poinformował na swoim profilu facebookowym, że 
w tych dniach Fundacja zakupiła kardiogramy, 50 tys. Indy-
widualnych Pakietów Ochrony Biologicznej oraz 100 łóżek 
do intensywnej terapii. Za parę tygodni mają trafić do Polski. 
„Razem z Ministerstwem Zdrowia będziemy koordynować 
rozdział tych łóżek” – napisał, obiecując donosić o dalszych 
zakupach. W obszernym poście wzruszyło mnie jedno słowo; 
słowo RAZEM! Szkoda, że prowodyrem tego cudu nad Wisłą 
nie jest człowiek, a wirus. 
Unia Europejska – to też „razem”. Europoseł – Janusz Le-
wandowski przypomniał parę dni temu, o kwocie 7,4 mld euro 
będącej wsparciem UE dla Polski na walkę z koronawirusem; 

Tęsknię za tobą człowieku – człowiek
Wyniki sondażu przeprowadzonego przez OKO.press jesienią ubiegłego roku zapewne dały satysfakcję i potwierdziły 
skuteczność słów tych, którzy – w sobie znanym celu – postanowili zasiać wśród Polaków strach. Przed czym? Przed 
kim? Przed drugim człowiekiem. Nieheteronormatywnym, ale przecież… człowiekiem. Jeden z profesorów nauk teo-
logicznych głosił na wszystkie strony świata, że nasze dusze, serca i umysły chce opanować tęczowa zaraza! Że trzeba 
nam siebie ratować!* I ludzie się przestraszyli. I zaczęli siebie ratować ogłaszając gminy, powiaty, województwa „stre-
fami wolnymi od LGBT”. Dziś, łącznie 1/3 terytorium Polski to takie właśnie strefy.
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tej samej Unii, którą prezydent Polski nazwał publicznie „wy-
imaginowaną wspólnotą, z której dla nas niewiele wynika”. 
Wydaje mi się, że w tym wypadku, liczba i słowa mają się nijak 
do siebie. Skoro „Bóg, honor, ojczyzna”, to wypadałoby wyjść 
z tej sytuacji z twarzą. Albo zwrócić, albo przeprosić. 
Te wszystkie zdarzenia (i wiele innych) wróciły jak bumerang, 
gdy Olga Tokarczuk, podczas wygłaszania mowy noblowskiej, 
mówiła: 
 „Zalew obrazów przemocy, głupoty, okrucieństwa, mowy nienawiści, 
rozpaczliwie równoważone są przez wszelkie „dobre wiadomości”, ale 
nie są one w stanie ujarzmić dojmującego wrażenia, które trudno jest 
nawet zwerbalizować: Coś jest ze światem nie tak”.

***
Człowiek nie ma oporu przed niszczeniem człowieka. Nie ma 
oporu przed niszczeniem Ziemi. Żadnego.
Pamiętam, jak ciemną nocą, na indonezyjskiej Jawie, siedzia-
łam w górach na półce skalnej na wysokości ponad 2500 m 
n.p.m. czekając wschodu słońca. Noc nie ociągała się z odej-
ściem, a dzień z nadejściem. Pstryk… i jedno ustąpiło miejsca 
drugiemu. Nagle zza ciemnej kurtyny wyłonił się wianek gór-
skich szczytów. W jego sercu znajdował się wulkan Ijen. Roz-
pościerał się tuż pod moimi stopami. Dopiero dzień objawił 
moim oczom, że jego szczyt tworzy jezioro wypełnione nie-
prawdopodobnie turkusową wodą. Ijen sapał i dyszał. Przez 
szczeliny i szczelinki, z jego brzucha, wydobywały się gazy 
tworząc gęste, białe chmury. Snuły się wśród turkusowych 
wód, wśród rudawych skał jakby penetrowały każdy zakątek 
nieznanego im dotąd świata. Ten obraz żył swoim wulkanicz-
nym życiem. Był absolutnie piękny. Pomyślałam sobie wtedy, 
że człowiek nie zasługuje na dar tego piękna, nie zasługuje, by 
być mieszkańcem Ziemi. 
Od tej pory ta myśl towarzyszy mi wszędzie tam, gdzie staję 
oko w oko z cudem natury; gdzieś daleko – na innych kon-
tynentach i 6 km od domu, w jednym z najpiękniejszych dla 
mnie miejsc, gdzie jeżdżę pogapić się jak wschodzi księżyc 
albo zachodzi słońce, jak rodzi ziemia albo jak odpoczywa 
pod śnieżnym pledem. 
W przekonaniu, że człowiek nie zasługuje na Ziemię, utwier-
dzają mnie doniesienia: „Australia płonie. Klimatyczne sa-
mobójstwo”, „Wyrąb Amazonii trwa”, „Arktyka topnieje”, 
„W ciągu miesiąca Grenlandia skurczyła się bardziej niż przez 
ostatnie 17 lat”, „Borneo. Znikają płuca Ziemi”, „Rtęć zatru-
wa oceany”, „Oceany pełne toksycznych plastików”, „Mount 
Everest tonie w śmieciach i odchodach alpinistów”, „Puszcza 
Białowieska pod topór”, „Polska śmietniskiem Europy” „Co 
roku z powierzchni Ziemi znika 20 tysięcy gatunków zwie-
rząt”… 
Świat umiera, a my nawet tego nie zauważamy. (O. Tokarczuk)

***
- Coś jest ze światem nie tak – diagnozowała pani Olga zaledwie 
cztery miesiące temu.
- Coś wisi w powietrzu – słyszało się w rozmowach towarzyskich. 
- Czy grozi nam wybuch III wojny światowej? – pytali w wywiadach 
dziennikarze…

Przeczucia nikogo nie myliły. COŚ się właśnie zdarzyło! Żeby 
wyjaśnić CO, posłużę się „lekcją” Przemka Staronia – psy-
chologa, filozofa, nauczyciela sopockiego LO, który właśnie 
otrzymał nominację do najwyższej światowej nagrody – na-
uczycielskiego Nobla. 
Przemek wyszedł od teorii systemów Bertalanffy’ego, wedle 
której, wiele części naszej rzeczywistości tworzą systemy.  
- Systemy charakteryzują się tym, że próbują pozostawać w równowa-
dze – tłumaczył. Jeżeli coś grozi zaburzeniem równowagi, to one wtedy 
wypluwają objaw. 
Nasz organizm jest systemem. Kiedy organizm nie potrafi sobie poradzić 
(np. ze stresem), wypluwa objaw (np. w postaci biegunki). Rodzina jest 
systemem. Jeżeli rodzinie grozi naruszenie systemu (np. przez rozwód), 
system wypluwa objaw, najczęściej u najsłabszego ogniwa – czyli dziecka 
(tym objawem może być np. moczenie nocne). 
Nasze ciało mówi symbolami. Ciało zawsze wypluwa objaw.
W końcu, wielkim systemem jest Ziemia – nasza Matka – Gaja. Sys-
tem właśnie wypluł objaw. 
Ziemia, próbując zachować równowagę, powiedziała:
- Sorry, jesteście na tyle głupi, że ja muszę to za was zrobić! Zaczęła 
przywracać równowagę i osiąga w tym sukces. Popatrzcie na mapy smo-
gu! Wszystko zaczyna wracać na swoje miejsce! Ziemia się upomniała. 
Powiedziała nam:
- Tak bardzo chcieliście pokazać, że władacie mną… Nie ma sprawy! 
Proszę bardzo… DAJĘ WAM KORONĘ!

***
I co mi po tej koronie? No co? Skoro władać nawet sobą nie 
mogę. – Nie boisz się? – pytano mnie przed każdą daleką po-
dróżą. Nie bałam się. Nigdy. Ani nieznanych miejsc, ani nie-
znanych ludzi. A teraz strach wyjść do warzywniaka ulicę dalej. 
Właśnie kończyłam pracę nad moją nową książką; odłożyłam, 
być może na zawsze. Zaczęłam przygotowania do wyprawy – 
do wyśnionej Namibii; odłożyłam, być może na zawsze. 
Wymyśliłam sobie teorię i empirycznie potwierdziłam, że ma-
rzenia się nie spełniają… marzenia się spełnia. I ta teoria nagle 
się przeterminowała. Jeszcze parę tygodni temu forsowała-
bym tezę, że marzenie jest tożsame z celem. Cele się wyznacza 
i je realizuje. Jestem bezradna więc tak już uważać nie mogę. 
Dopiero teraz zaczynam marzyć… O czym?
Żeby pogłaskać twoją siwą głowę człowieku. Żeby wpaść na 
siebie gdzieś na Krakowskiej i z radości uścisnąć się serdecznie. 
Żebyś pocałował mnie w rękę na powitanie, choć nigdy 
tego nie lubiłam. Żebym ja mogła ucałować ciebie życząc ci 
Wesołych Świąt. No i żebyśmy w „Dzień dobry” na dzień 
dobry mogli usiąść bliżej, dużo bliżej niż wymagane 1,5 metra 
i przez mgiełkę uciekającą z filiżanki pełnej kawy uśmiechać 
się do siebie i szeptać, czego wyszeptać nie mieliśmy okazji… 
Wirus w koronie narzucił nam swoje prawa. Więc wyszeptam 
na piśmie… Tęsknię za tobą człowieku – człowiek. 

Jadwiga Janus

*z wywiadu z abp M. Jędraszewskim udzielonym „Do Rze-
czy”
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Zjawisko nadawania nazw ulicom w mieście można zaobserwować 
już w starożytności, a na jeszcze większą skalę w średniowieczu. 

Przez długi czas, bo aż po koniec wieku XVIII, większość nazw mia-
ła charakter praktyczny. Część z nich odwoływała się do topografii 
danego miejsca – dotyczyła funkcji, jaką pełniło ono w mieście (np. 
ul. Cmentarna), wyglądu obiektu (np. ul. Długa), kierunku, w którym 
biegła ulica (np. Krakowska), czy charakterystycznych budynków 
znajdujących się w jej pobliżu (np. Kapitulna, Szpitalna). Nazwy od-
nosiły się także do mieszkańców danego obszaru, odwołując się jed-
nak najczęściej do określonej grupy, czy to zawodowej (np. Szewska), 
czy społecznej (np. Poselska). Rzadko nadawano ulicom i placom 
nazwy konkretnych postaci, a jeśli już tak było, za patronów obierano 
władców (np. Królewska) lub świętych. Nomenklatura w przestrzeni 
miejskiej wiele zatem mówiła o sposobie jej kształtowania i wyglą-
dzie (w tym o charakterystycznych punktach orientacyjnych), a także 
formach życia lokalnej społeczności. Przełom nastąpił w wieku XIX, 
kiedy to w nazewnictwie obszarów miejskich zaczęto odwoływać się 
do ważnych wydarzeń i postaci historycznych. Przestrzeń miejska 
stała się w ten sposób polem, na którym manifestowano przywiąza-
nie do historii, nie tylko ogólnopaństwowej, ale również tej lokalnej, 
w nazwach ulic i placów utrwalając pamięć o wchłoniętych do miasta 
wsiach, dawnym charakterze danych obszarów, czy o ważnych miej-
scowych osobistościach. Tym sposobem – cytując za Aleksandrem 
Wallisem – „nazwy ulic zaczęły symbolizować historię żywą [...] te 
treści, które poszczególnym grupom [...] są aktualnie niezbędne do 
ich społeczno-historycznej samowiedzy”.
A jak przedstawiała się sytuacja w Andrychowie? Pierwsze nazwy 
ulic i placów pojawiły się tu w II poł. XIX w. Analizując te najstar-
sze nazwy zauważyć można, że również w Andrychowie oznaczając 
obszary miejskie kierowano się początkowo pragmatyzmem. I tak 
w 1884 r. odnotowujemy w Andrychowie takie nazwy ulic, jak Wa-
dowicka, Kęcka (wcześniej I Galicyjska Szosa Handlowo-Poczto-
wa), Żywiecka, Kościelna czy Szewska.

Zgodnie z opisanym powyżej mechanizmem, również w nomen-
klaturze dawnych obszarów Andrychowa obserwujemy rosnącą 
tendencję do wprowadzania nazw upamiętniających ważne posta-
cie i wydarzenia historyczne. Istotną rolę odegrał tu z pewnością 
fakt wprowadzenia w latach 60. i 70. XIX w. autonomii w Galicji. 
Umożliwiło to władzom Andrychowa (i nie tylko) manifestowanie 
polskiej tożsamości narodowej, m.in. przez upamiętnianie zasłużo-
nych Polaków w przestrzeni miejskiej. W Andrychowie taka okazja 
nadarzyła się już w 1883 r., gdy w związku z obchodami 200-lecia 
bitwy pod Wiedniem Rada Miejska postanowiła przemianować Ry-
nek Górny na Rynek Sobieskiego. Jeszcze w XIX w. nazwy zmie-
niły też ulice Wadowicka i Kęcka. Pierwsza z nich z okazji przy-
padającej w 1894 r. 100. rocznicy powstania kościuszkowskiego 
zyskała miano ul. Kościuszki, patronem zaś drugiej został w 1895 r. 
Adam Mickiewicz (mijało wówczas 40 lat od śmierci poety). Przed 
odzyskaniem przez Polskę niepodległości zmianom uległy nazwy 
jeszcze dwóch miejsc w Andrychowie. W 1909 r. w związku ze zbli-
żającą się rocznicą 500-lecia bitwy pod Grunwaldem Rada Miejska 
podjęła decyzję o nadaniu ul. Kościelnej miana Grunwaldzkiej. 
Gdy zaś w 1916 r. zmarł Henryk Sienkiewicz, postanowiono go 
upamiętnić, nazywając jego imieniem Rynek Dolny.

W XX-leciu międzywojennym kontynuowano zmianę nazw obsza-
rów w przestrzeni miejskiej. I tak w 1932 r. w Andrychowie pojawi-
ły się ul. Bobrowskiego (jako upamiętnienie zmarłego wówczas hr. 
Stefana Bobrowskiego) oraz Kośvitzkiego. Dalsze zmiany nastąpiły 
w 1935 r., kiedy to postanowiono uporządkować nazwy ulic w mie-
ście. Wówczas powstała z połączenia ulic Kościuszki i Mickiewicza 
ul. Kolejowa została przemianowana na ul. Piłsudskiego, a ul. 
Grunwaldzką zamieniono na Legionów. Zmianie uległa też nazwa 
placu określanego niegdyś mianem Drzewnego lub Maglańskiego. 
Jego patronem został – i jest po dziś dzień – Adam Mickiewicz.

Z dziejów andrychowskich ulic
Niniejszy artykuł stanowi obiecane rozwinięcie audycji w Radio Andrychów, poświęconej zmianom w nazewnictwie 
obszarów miejskich na przestrzeni wieków. Przyjrzyjmy się zatem, czy w ten ogólny schemat wpisują się również an-
drychowskie ulice i place.

Ulica Kościelna/ Grunwaldzka, ok. 1907-1915 (obecnie ul. 
Legionów). Zbiory prywatne.

Ul. Kolejowa (część dzisiejszej ulicy Krakowskiej), przed 
1918 r. Zbiory prywatne.
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Nazwy obszarów w przestrzeni miejskiej Andrychowa zmieniały 
się jeszcze kilkakrotnie, przede wszystkim podczas II wojny świato-
wej, w czasach PRL-u i już po transformacji ustrojowej, w 1994 r. 
Nie sposób opisać w artykule wszystkie zmiany, jakie przechodzi-
ła każda z andrychowskich ulic czy placów, warto zwrócić jednak 
uwagę na kilka ciekawych aspektów związanych z tym tematem. Po 
pierwsze, część andrychowskich ulic niemalże od początku swojego 
istnienia praktycznie nie zmieniła swojej nazwy. Tak jest chociażby 
w przypadku m.in. ul. Szewskiej, Garncarskiej, czy Tkackiej (która 

do 1886 r. pozostawała poza granicami miasta Andrychowa), ale 
także ulic, którym nazwy nadano już w czasach powojennych (np. 
ul. Metalowców, Włókniarzy, Lenartowicza). Drugą grupę stanowią 
natomiast ulice i place, których nazwy zmieniały się kilkukrotnie. 
Prawdziwymi rekordzistkami są tu ulice Krakowska i Legionów, 
a także Rynek, które przemianowano w ciągu ich istnienia nawet 
6-7 razy, co mogą Czytelnicy zaobserwować, przeglądając tabelę za-
mieszczoną na końcu tekstu.
Trudno nie zgodzić się z twierdzeniem, że nazewnictwo obszarów 
w przestrzeni miejskiej jest odzwierciedleniem aktualnej sytuacji 
politycznej w danym kraju. Z drugiej jednak strony, nazwy wiele 
mogą mówić również o przywiązaniu mieszkańców do historii lo-
kalnej, a Andrychów jest doskonałym tego przykładem. Mamy tu 
bowiem nazwy ulic upamiętniające grupy zawodowe, które na prze-
strzeni stuleci odgrywały ważną rolę w rozwoju miasta (ul. Tkac-
ka, Szewska, Garncarska, Włókniarzy, Metalowców). Znajdziemy 
w Andrychowie także ulice, które za patronów mają zasłużonych 
lokalnych społeczników (ul. Ferdynanda Pachla, Adama Wietrz-
nego, Wandy Malickiej, Tadeusza Wolfa, Stanisława Lenartowicza, 
a od niedawna również Park im. Stefana hr. Bobrowskiego). Obie-
ranie za patronów ulic lokalnych działaczy jest o tyle istotne, że 
prawdopodobnie w żadnej innej miejscowości nie doczekają się oni 
podobnego upamiętnienia.

Daria Rusin
Bibliografia:
Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Akta 
miasta Andrychowa, 13/493/0/2/4, Księga uchwał Rady miasta 
Andrychowa począwszy od 22 lutego 1867 r. Do 23 kwietnia 1888 r.
Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, 
Akta miasta Andrychowa, 13/493/0/2/5, Księga uchwał Rady 
miasta Andrychowa [17.08.1888 -12.10.1901].
Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, 
Akta miasta Andrychowa, 13/493/0/2/6, Księga protokołów po-
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Sprostowanie
W artykuł poświęconym Eugeniuszowi Szwajkowskiemu, który 
ukazał się w lutym 2020 r. w Nowinach Andrychowskich wkradł się 
błąd, który został powtórzony za jedną z pozycji bibliograficznych. 
Nasi czujni Czytelnicy zwrócili uwagę na fakt, że pan Szwajkowski 
po powrocie z Afryki osiadł nie w Pliszczycach, a w Pieszycach na 
Dolnym Śląsku. Serdecznie dziękujemy za pomoc w weryfikacji ze-
branych przez nas informacji i jednocześnie cieszymy się, że bohater 
artykułu wciąż pozostaje w Państwa pamięci.

TABELA Z NAZWAMI WYBRANYCH ULIC 
NA KOLEJNEJ STRONIE

Rynek w Andrychowie, 1942 r. Zbiory prywatne.

Aleja Zdrowia, 1938 r. (obecnie Aleja Wietrznego). Zbiory 
prywatne.
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ludzie i pasje

Andrychowianin Andrzej Szczepański pochodzi z usporto-
wionej rodziny. Jego tata i wujkowie znani byli przed laty 

z zawodniczych karier w Beskidzie. On, choć potrafi całkiem 
nieźle szusować na nartach, a i pewnie mógłby pokazać umie-
jętności w grach zespołowych, to wybrał żeglarstwo. I była to 
niemal miłość od pierwszego wejrzenia. - Jeździłem z rodzicami na 
wakacje do Międzybrodzia, gdzie swoje ośrodki z domkami kempingowymi 
miały WSW i AZPB – wspomina kapitan. - Tam poznałem starszych 
o kilka lat od siebie kolegów, którzy już się żeglarstwem parali. Od razu 
mi się to spodobało. W Pałacu Bobrowskich był Dom Harcerza i działała 
tam sekcja modelarska, którą prowadził Ryszard Lot. Zbudowali niewiel-
ką żaglówkę o długości 4 metrów. Nazwali ją „Myszka”. Pływali nią ci 
moi starsi koledzy. Ja się temu początkowo przyglądałem aż wreszcie wzięli 
mnie do środka. I to był ten pierwszy raz, oczywiście w roli pasażera.
Potem Andrzej Szczepański do łódki wsiadał coraz częściej. 
Prawdziwy jednak chrzest bojowy przeżył na Jeziorze Jeziorak, 
najdłuższym takim akwenie w Polsce i szóstym pod względem 
powierzchni. Był to wyjazd współorganizowany przez AZPB 
Andropol w ramach większego przedsięwzięcia. Grupa andry-
chowian, tworząca podobóz, nie była zbyt liczna, bo składała 
się z siedmiu młodych ludzi. - Mieliśmy tam do dyspozycji kilkanaście 
niewielkich, dwuosobowych „maczków” – stwierdza nasz rozmówca. - 
Pierwszy raz siedziałem wtedy za sterem. Niezbyt ciekawie się to skończy-
ło, bo wypuszczono nas na wodę bez żadnych z naszej strony umiejętności. 
(...) Odpłynęliśmy od obozu, chcieliśmy wykonać zwrot. Nabraliśmy sporo 
wody i wylądowaliśmy w szuwarach. Po usunięciu wody znowu popłynę-
liśmy, ale nie w tym kierunku, gdzie należy. Drugi nawrót skończył się 
złamaniem masztu. Po iluś tam minutach przypłynęli chłopaki z kadry 
obozu i nas doholowali do kei. Zrobiliśmy potem awanturę, dlaczego nas 
nie przeszkolono. 
Po takich przygodach było już tylko coraz lepiej. Andrzej Szcze-
pański za jednym zamachem jako student Politechniki Kra-
kowskiej, uzyskał patent żeglarza (na jachcie Omega) i sternika 
jachtowego (na DeZecie) podczas obozu szkoleniowego w Mię-
dzybrodziu. Bywało, że żeglarstwo co nieco zdradzał na rzecz 
wspinaczki po Tatrach. Stąd do kapitańskich egzaminów przy-
stąpił dopiero po latach. Gdy rozpoczął pracę w Zespole Szkół 
Mechaniczno-Elektrycznych, dyrekcja placówki powierzyła mu 
obowiązki opieki nad harcerzami. Wówczas reaktywował w „Ko-
perniku” Wodną Drużynę Harcerską, nawiązał też współpracę 
z żeglarzami z Zakładów Metali Lekkich posiadających własną 
bazę w Porąbce. Pod swoją opiekę wziął też dzieci i młodzież 
z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej (dawny dom dziecka) 
w Radoczy, organizując dla podopiecznych wakacje pod żaglami 
nad Jeziorem Międzybrodzkim. W 1988 roku otrzymał propo-
zycję od kierownictwa ZHP, aby skorzystać ze szkoleniowych 
rejsów morskich organizowanych przez Centrum Wychowania 

Morskiego w Gdyni. Popłynął w piękny – jak to określa – paź-
dziernikowy rejs spod Władysławowa po granicę z ZSRR. Było 
chłodno (4 st. C) i nie zawijali nigdzie do portów, ale wrażeń było 
sporo. - Po rejsie zasnąłem ze zmęczenia pod prysznicem – mówi An-
drzej Szczepański. Od tego czasu łączył on opiekę nad młodzie-
żą na miejscu z własnymi wyprawami morskimi. Było tego co 
niemiara. W końcu też przyszły kapitańskie szlify, a nieco wcze-
śniej jeszcze podwyższone uprawnienia sternicze z uprawnienia-
mi oficerskimi na jachcie. Mało tego, nasz bohater ma na koncie 
budowę kilku własnych jachtów. Po niektóre przyjeżdżali żeglarze 
z innych zakątków Polski, tylko po to, by kupić takie łódki od an-
drychowianina. Czteromasztowa łódka zakupiona przez warsza-
wianina pływa podobno do dziś. Dzięki żeglarskiej pasji Andrzej 
Szczepański zwiedził wiele zakątków Europy i nie tylko. Popłynął 
m.in. na „Zawiszy Czarnym” jako opiekun młodzieży. Jacht ten 
należący do ZHP opływał kulę ziemską, a nasz andrychowski 
kapitan wziął udział w ostatnim etapie tego rejsu. Andrzej Szcze-
pański organizuje też niekomercyjne wyprawy żeglarskie np. po 
Morzu Śródziemnym. Zainteresowani pokrywają tylko podsta-
wowe koszty wynajmu jachtu, żywności i cumowania w portach. 
W tym roku nie jest organizowana żadna jednak wyprawa, ale 
w roku 2021 odbędzie się najprawdopodobniej rejs wokół Sardy-
nii i na Sardynię. Może w nim wziąć udział każdy, nie są wymaga-
ne żadne uprawnienia czy doświadczenia w żeglarstwie. Andrzej 
Szczepański w 2015 roku został uhonorowany tytułem i odznaka 
„Zasłużony Działacz Żeglarstwa Bielskiego”.

Kto chciałby poznać dokładniej dokonania andrychowskiego ka-
pitana jachtowego może to uczynić otwierając stronę internetową 
szczepanski.xaa.pl/andjacht

Tekst Fot: Jacek Dyrlaga

Jachtowe przystanie kapitana Szczepańskiego
Choć jest osobą o niejednym hobby, to jednak pasją jego życia stało się żeglarstwo. Spędził na wodzie 4261 godzin, 
pokonał 19 702 mile. Zdobywał kolejne patenty w warunkach nieporównywalnych do obecnych i spełniając kryteria 
trudniejsze niż te obowiązujące aktualnie. Od lat należy do grona kapitanów jachtowych…
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historia

Dwaj chłopcy w pokoju Sanatorium Przeciwgruźliczego w Andry-
chowie, 1937 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/13/118.

W Andrychowie pojawiła się po raz pierwszy w latach 60. XIX w. 
i przez kolejne kilkadziesiąt lat powracała co jakiś czas, szerząc spu-
stoszenie w osłabionych ludzkich organizmach. Mowa oczywiście 
o gruźlicy, zwanej też niegdyś tuberkulozą lub suchotami, która aż 
do połowy lat 40. była niezwykle trudna do zwalczenia – w 1921 
r. wprowadzono wprawdzie do użytku szczepionkę, jednak lecze-
nie przy zastosowaniu streptomycyny i kwasu p-aminosalicylowego 
(PAS) rozpoczęto dopiero w okresie powojennym. Nie oznacza to 
jednak, że nie usiłowano wcześniej zapobiegać rozprzestrzenianiu się 
tej choroby.
Pierwsze próby walki z gruźlicą rozpoczęły się w Andrychowie 
w latach 20. XX w. Ogromną rolę odegrało tu Towarzystwo Prze-
ciwgruźlicze, założone 24 lutego 1927 r. z inicjatywy dr. Stanisława 
Matlaka - naczelnego lekarza Kasy Chorych na powiat wadowicki 
w Andrychowie, dyrektora Kasy, Ksawerego Sokołowskiego oraz 
Fryderyka Zobla, dyrektora fabryki Braci Czeczowiczka. Towarzy-
stwo podjęło szereg inicjatyw, mających na celu walkę z rozprzestrze-
niającą się gruźlicą, wykorzystując w tym celu klimatyczne położenie 
miejscowości, które uznano za niezwykle korzystne dla osób cierpią-
cych na schorzenia dróg oddechowych. Wybudowano zatem w 1927 
r. w Targanicach „Dom Zdrowia”, a w 1930 r. w wynajętym domku 
przy ul. Starowiejskiej otwarto Poradnię Przeciwgruźliczą.
Przyjrzyjmy się jednak innej andrychowskiej placówce powołanej do 
walki z gruźlicą, mianowicie Sanatorium, a właściwie Sanatoryjnej 
Szkole w Andrychowie z Oddziałem Obserwacyjnym w Kętach, bo 
tak brzmiała pełna nazwa tej instytucji. To właśnie tam wykonano 
prezentowaną fotografię ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfro-
wego, na której widzimy siedzących przy oknie małych pacjentów za-
kładu. Jak bowiem zauważono, „zakażenie gruźlicą następuje niemal 
z reguły w dzieciństwie, to też walka społeczna z gruźlicą może być 
prowadzona racjonalnie tylko wówczas, jeśli się ściśle wiązać będzie 
ze sprawą zwalczania gruźlicy dziecięcej”. 
Sanatorium otwarto 2 maja 1936 r. z inicjatywy Ubezpieczalni Spo-
łecznej w Białej, Ministerstwa Opieki Społecznej i Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych. Instytucja podzielona była na 2 ośrodki. 
W Kętach znajdował się Zakład Obserwacyjny, przeznaczony do 
przeprowadzania 3-tygodniowej kwarantanny, w Andrychowie z ko-
lei zlokalizowany był Zakład Leczniczy. Tu dzieci – zarówno chore, 
jak i zagrożone chorobami płucnymi, poddawano kuracji. Jedno-
cześnie starano się zadbać o ich rozwój i stworzyć warunki, „któ-
rych brak im niejednokrotnie w rodzinach, a więc wiele świeżego 
powietrza, ruch fizyczny, należyte odżywianie, stałą opiekę lekarską 
oraz odpowiednio dostosowane nauczanie i wychowanie”. W skład 
zespołu pracowników wchodził lekarz chorób dziecięcych, 2 higie-
nistki i pracownicy administracyjni oraz 5 nauczycieli.
Andrychowskie sanatorium powstało w pięknej okolicy, u stóp Pań-
skiej Góry. Składało się ono z 2 budynków, wyposażonych w cen-
tralne ogrzewanie i urządzenia wodociągowe. Pierwszy obiekt wznie-
siony został jeszcze w 1930 r. (wówczas Ubezpieczalnia Społeczna 
nosiła nazwę Powiatowa Kasa Chorych) i mieściło się w nim 28 po-
koi sypialnych. We wcześniejszym okresie budynek był wykorzysty-
wany doraźnie, w latach 1934-1935 przebywały tu dzieci powodzian 

znad Raby i Dunajca, a później dzieci rencistów wojskowych z War-
szawy. W drugim budynku (oddanym do użytku 1 lipca 1937 r.) znaj-
dowały się sale szkolne, świetlica, biblioteka, sala pomocy naukowych 
oraz mieszkania dla personelu Zakładu (sutereny zaadaptowano na 
kuchnię z kotłami parowymi i aparatem do odkażania oraz zmywania 
naczyń, a także pralnię mechaniczną z suszarnią). Na terenie Sanato-
rium działał gabinet światło-leczniczy (wyposażony w aparat rentge-
nowski), pracownia chemiczno-bakteriologiczna, gabinet dentystycz-
ny i komora dezynfekcyjna. Znajdował się tu park, ogród owocowy 
i warzywny, a także 40-metrowa, weranda o 2 kondygnacjach, w któ-
rych leżakowali pacjenci. Co ciekawe, użytkowana była także zimą 
– wtedy przed mrozem chroniły dzieci futrzane worki… 
Sanatorium działało bowiem przez cały rok, przyjmując dzieci 
w wieku od 4 do 14 lat, których rodzice należeli do Ubezpieczalni 
Społecznych w Białej, Bielsku, Częstochowie, Chrzanowie, Krako-
wie, Kielcach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Piotrkowie, Przemyślu, 
Sosnowcu, Tarnowie i Rzeszowie. Co ważne, koszty leczenia małych 
pacjentów pokrywały Ubezpieczalnie Społeczne. Gdy przyjmiemy, 
że zgodnie z obliczeniami instytucji mogła ona przyjąć jednocześnie 
180 dzieci, a w skali roku 720 (pobyt w zakładzie trwał 3 miesiące), 
to z pewnością były to ogromne nakłady finansowe. Przedsięwzięcie 
warte było jednak zachodu – leczenie pacjentów już w wieku dziecię-
cym zapobiegało rozwojowi choroby w późniejszym okresie. Sama 
placówka funkcjonowała aż do 1978 r. Dziś na jej miejscu działa 
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny.

Daria Rusin

Bibliografia:
Andrychów w walce z gruźlicą, Andrychów 1937.
Budynek Kasy Chorych, Z teki Adama Hyzińskiego, „Nowiny Andry-
chowskie”, 1992, nr 17, s. 8.

Fotografie z andrychowskiej szuflady (1)
W niniejszym numerze „Nowin Andrychowskich” rozpoczynamy cykl tekstów, w których prezentować będziemy daw-
ne fotografie przedstawiające okolice Andrychowa i oczywiście tutejszych mieszkańców. Każde ze zdjęć będzie sta-
nowić pretekst do snucia ciekawej historii…
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gospodarka

I rzeczywiście temat ten nie jest obcy i obojętny włodarzom gmin 
i rządowi. Ale zacznijmy od opisu sytuacji ogólnej i na początek 
trzeba sprecyzować słowo „spalarnia”. To określenie potoczne i nie 
precyzyjne. Tak naprawdę jest to „instalacja termicznego przekształ-
cania odpadów”, w której śmieci przechodzą kilkustopniowy proces 
nie tylko spalania, ale najpierw suszenia i odgazowywania, a potem 
utleniania. Temperatura sięgająca nawet 1000 stopni gwarantuje, że 
odpady tzw. frakcji nadsitowej (RDF) zostają zneutralizowane – tak 
gazy, jak i pyły powstałe w czasie tego procesu. W szczegóły techno-
logiczne nie będziemy tutaj wchodzić. 

Co z tym zrobić?
Problem polega na tym, że wspomniane RDF-y to 33 procent na-
szych odpadów – a tych już nie da się selekcjonować. Rocznie w Pol-
sce produkujemy ich ponad 3,5 mln ton. Jesteśmy w stanie przerobić 
je termicznie niespełna 2 mln ton. Robi to 9 spalarni: w Warszawie, 
Koninie, Bydgoszczy, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Rzeszowie, 
Gdańsku i Olsztynie. Spalaniem zajmuje się też 9 cementowni. Dla 
porównania w Niemczech jest 121 spalarni. W stolicy Austrii działają 
cztery! Tymczasem już dziś nasze polskie składowiska mają zgroma-
dzone prawie 25 mln ton RDF-ów. I nie wiadomo, jak się ich pozbyć. 
A przepisy mówią, że te nadsitowe odpady można przechowywać 
maksymalnie przez rok. Niestety, nie znikają, a tylko rosną. Już teraz 
cena za odbiór tej frakcji sięga 700-800 zł za tonę. I nikt się nie zgła-
sza do przetargu.

A ceny rosną 
Równocześnie lawinowo rosną ceny odbioru odpadów, które ob-
ciążają kieszenie mieszkańców. W naszym regionie to średnio 20 zł 
miesięcznie od jednej osoby. Koszty przyjęcia tony odpadów komu-
nalnych na tzw. Komunalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych sięga, a bywa że i przekracza 500 zł za tonę. Lwią 
część tej kwoty stanowi „opłata marszałkowska” – swoisty podatek 
ekologiczny – 270 zł. Jeszcze 7 lat temu było to niespełna 30 zł, a rok 
temu 170 zł. Ponieważ ustawa mówi, że gospodarka odpadami ma 
się bilansować, więc koszty te spadają na głowy mieszkańców. 
Do tego jako mieszkańcy i konsumenci produkujemy coraz więcej 
śmieci. W Andrychowie jest to już prawie 12 tysięcy ton rocznie. 
I w naszej gminie nie można ich już nigdzie składować, tak jak kie-
dyś. Składowisko zostało zamknięte już dawno, a rok temu zakoń-
czyła się jego rekultywacja. Dziś rosną tam krzaki. 

Strach przed spalarniami
Wiele samorządów od dawna rozważa budowę własnych instalacji 
termicznego przekształcania odpadów. Ale różnie się to kończy. 
Weźmy pierwszy z brzegu przykład – Oświęcim. Prywatny inwestor 
był gotów wyłożyć kilkaset milionów i wybudować „spalarnię”. Pro-
test mieszkańców zniweczył te plany. O spalarniach mamy dość bla-
de pojęcie i powszechne jest przekonanie, że spalarnia zanieczyszcza 
środowisko i śmierdzi. To nieprawda, bo gromadzone tam odpady 

są w podciśnieniowych bunkrach. Po ich spaleniu wszelkie gazy są 
przechwytywane, filtrowane i na zewnątrz nie wydostaje się żadne 
zanieczyszczenie.
Generalnie jesteśmy za spalarniami, ale… w sąsiednich gminach, 
z dala od nas. Z tym jest tak samo, jak z drogami – domagamy się 
ich, ale nie pod naszymi oknami, za naszymi płotami. Niech będą 
u sąsiadów, a my będziemy sobie tam jeździć.
Nieprawdą jest też, że spalarnie nie są dofinansowywane przez Unię. 
Krakowska Ekospalarnia (na zdjęciu) dofinansowana została w 53 
proc.

Ile to kosztuje?
Ministerstwo Klimatu oszacowało, że musimy mieć w najbliższych 
latach minimum 30 „spalarni”. Wdrażany jest też plan dofinanso-
wania takich inwestycji i minister zwraca się z tym do samorządów. 
W Małopolsce Zachodniej zrzeszającym na swym forum powiaty 
wadowicki, oświęcimski, chrzanowski i olkuski temat ten też jest 
pierwszoplanowy. Problemem jest jednak przekonanie mieszkańców. 
Ponieważ koszty budowy idą w steki milionów – Krakowska Eko-
spalarnia kosztowała ponad 820 milionów – mniejsze gminy muszą 
myśleć o wspólnych planach. Poza tym są różne wielkości takich 
spalarni. Najmniejsze kosztują trzy, a nawet cztery razy mniej niż 
krakowska. Jednak 200 mln dla 40-tysięcznej gminy to poziom nie-
osiągalny. Sensowne jest konsorcjum gmin. I dlatego temat ten jest 
wciąż obecny na Forum Małopolski Zachodniej. 
- Ministerstwo już robi rozeznane wśród samorządów, szukając dla spalarni 
najlepszych lokalizacji – mówi Tomasz Żak, Burmistrz Andrychowa. 
– Tylko te gminy, które najszybciej w to wejdą, mogą liczyć na dofinansowanie.
Władze Andrychowa na bieżąco śledzą ten temat, ale nic nie jest 
przesądzone – zastrzega burmistrz.

A jakie mogą być korzyści dla mieszkańców? 
Po pierwsze, spalarnia może ograniczyć koszty gospodarki śmiecia-
mi, bo one będą rosły. 
– Gmina posiadająca spalarnię, jest w stanie ustabilizować ceny za odpady – 
mówi Tomasz Żak.
A jak policzono te korzyści w mieście, które ma już spalarnię? Oto 
przykład Krakowa i wyliczanka korzyści zaczerpnięta z tamtejszej 
strony internetowej:
- energia elektryczna i cieplna zamiast odpadów na składowisku,
- ograniczenie emisji CH4 ze składowisk odpadów,
- niższe koszty unieszkodliwiania odpadów w stosunku do ich składowania,
- zmniejszenie emisji CO2,
- nowe miejsca pracy,
- rozwój dzielnicy Nowa Huta, na terenie której powstał ZTPO.
Tak policzyli to sobie krakowianie. Ale temat ten nie ominie żadnego 
polskiego samorządu. Wcześniej czy później trzeba będzie postawić 
tę kwestię i podjąć decyzję. Dlatego warto o tym rozmawiać i pozna-
wać każde „za” i każde „przeciw”. 

mn

Spalarnie śmieci – gorący temat
Coraz częściej, również na zebraniach wiejskich powraca temat gospodarki śmieciami i jej kosztów. Mieszkańcy pytają, 
czy władze – tak centralne, jak i samorządowe – rozważają budowę „spalarni”, bo w równym tempie rosną ceny za 
śmieci i hałdy ich składowisk. Cos z tym trzeba zrobić.
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Stanisława Frasik, zbiory prywatne.

Stanisława Frasik z d. Fuczek urodziła się 27 kwietnia 1948 r. 
w Przeciszowie. Pochodziła z robotniczo-chłopskiej rodziny, 

jednak ze względu na wątłe zdrowie nie nadawała się do pracy 
na roli. Od początku wykazywała natomiast skłonność do nauki, 
dodatkowo jeszcze podsycaną przez ojca, który zaszczepił w niej 
zamiłowanie do książek.
W roku akademickim 1966/67 Stanisława Fuczek rozpoczęła 
studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie. 
W tym czasie poznała swojego przyszłego męża, który również 
studiował na tej uczelni. Studia zakończyła w roku 1971/72, 
a po złożeniu egzaminów 28 czerwca 1972 r. uzyskała tytuł le-
karza medycyny. Państwo Frasikowie ukończyli naukę z nagrodą 
rektorską dla najlepszych studentów w postaci bonu na pralkę 
i lodówkę. Otrzymali również przydział do pracy w Wadowicach 
i mieszkanie w Andrychowie przy ul. Włókniarzy. W międzycza-
sie Stanisława Frasik uzyskała specjalizację z pediatrii, przystę-
pując w 1977 r. do egzaminu przed komisją Wydziału Zdrowia 
i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.

Stanisława Frasik pracowała początkowo na Oddziale Dziecię-
cym wadowickiego szpitala, który w latach 1956-1992 mieścił się 
w budynku na Karmelu. Po kilku latach przeniosła się do pracy 
w przychodni w Andrychowie, którą rozpoczęła pod kierunkiem 
lek. Władysławy Borówki. Leczyła również mieszkańców Rzyk 
– miejscowość tę do końca życia darzyła szczególnym sentymen-
tem. Był to teren o tyle wymagający, że często karetką marki po-
lonez nie mogła dotrzeć bezpośrednio do domu pacjenta. Do 
ludzi mieszkających w okolicach Potrójnej dojeżdżała tylko do 
określonego miejsca, a dalej trzeba było dostać się na piecho-

tę… Wreszcie gdy powstał w Andrychowie Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej, została jego kierowniczką. Funkcję tę spra-
wowała do 2009 r. 
Lek. Stanisława Frasik niewątpliwie była osobą o wielu pasjach. 
Uwielbiała czytać i podróżować, interesowała się hafciarstwem. 
Nade wszystko jednak kochała swoją pracę i oczywiście pacjen-
tów, dla których zawsze miała czas, nawet gdy kończyły się godzi-
ny przyjęć. I była to najwyraźniej miłość odwzajemniona – w tym 
roku mija bowiem 10 lat od śmierci Pani Doktor (zmarła 9 kwiet-
nia 2010 r.), a wszystkie głosy oddane na nią w plebiscycie i to-
warzyszące im komentarze dowodzą, że andrychowianie wciąż 
o niej pamiętają. 

Daria Rusin

Autorka pragnie podziękować za udostępnienie materiałów Pani 
Krystynie Frasik Pietras.

Lek. Stanisława Frasik 
– zasłużona mieszkanka Ziemi Andrychowskiej
Za nami II Plebiscyt „Zasłużona mieszkanka Ziemi Andrychowskiej”. W tym roku niekwestionowaną zwyciężczynią 
okazała się Stanisława Frasik, która – choć nie była andrychowianką z urodzenia – zdołała podbić serca mieszkań-
ców tego miasta.

Dyplom lekarski Stanisławy Frasik, zbiory prywatne.
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Runda wiosenna w IV lidze małopolskiej oraz wadowickiej klasie 
A miała nadejść już w połowie marca, a w kolejnych tygodniach 
dołączać powinny pozostałe klasy rozgrywkowe i grupy wieko-
we. Tymczasem ze względu na paraliż, który ogarnął właściwie 
cały świat, zmiany dotarły także do polskiej piłki. - Departament 
Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że w związku z aktualną sy-
tuacją związaną z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego 
i wynikającym z tego przedłużającym się brakiem możliwości kontynuacji 
rozgrywek w zaplanowanym pierwotnie okresie, mecze Fortuna I Ligi, II 
ligi, III ligi oraz pozostałych klas rozgrywkowych piłki nożnej i futsa-
lu, kobiet i mężczyzn, wszystkich kategorii wiekowych zostają odwołane 
do 26 kwietnia 2020 r. włącznie. O ewentualnych decyzjach w zakresie 
wznowienia rozgrywek przed upływem ww. terminu, ustalenia terminów 
rozegrania zaległych meczów lub konieczności odwołania kolejnych zawo-
dów, poinformujemy niezwłocznie po ich podjęciu. - czytamy na stronie 
internetowej pzpn.pl. 

Jak w tej rzeczywistości odnajduje się drużyna Beskidu Andry-
chów? - Pozostajemy w treningach indywidualnych i czekamy na decyzje 
z PZPN-u. Jesteśmy przygotowani na dwa scenariusze: że druga runda 
może zostać rozegrana w maju i czerwcu, a może być tak, że rundy nie 
będzie i rozgrywki nie zostaną dokończone - mówił na antenie Radia 
Andrychów trener czwartoligowców Maciej Mrowiec. - Rozgrywa-
nie rundy w maju i czerwcu rodziłoby wiele problemów, bo przy osiemnastu 

zespołach w lidze, cały czas musielibyśmy grać systemem sobota-środa - za-
uważa trener Mrowiec. Póki co piłkarze drużyny Beskidu nie spo-
tykają się, a trenują indywidualnie. - Podtrzymujemy tylko elementy 
motoryczne z okresu przygotowawczego. Każdy otrzymuje zalecenia, 
które później realizuje we własnym zakresie. Nie odbywają się żadne 
wspólne zajęcia, więc nie pracujemy nad elementami technicznymi ani 
taktycznymi. Myśleliśmy, że ta przerwa będzie krótsza, a tymczasem 
każdy trener ma ból głowy, bo okres przygotowawczy skupił się na 
styczniu i lutym, a od marca mieliśmy wrócić do meczów ligowych. 
Kładziemy teraz nacisk, by w ogóle być w ruchu - przyznaje Maciej 
Mrowiec.

Kiedy zatem nadejdzie piłkarska wiosna? Oficjalnie już 26 kwiet-
nia, ale obserwując sytuację w kraju i zagranicą nietrudno dojść 
do wniosku, że ten termin może być nierealny i PZPN wkrótce 
ogłosi kolejne zmiany. Jakie opcje mogą być brane pod uwagę? 
Nieoficjalnie mówi się między innymi o tym, że wiosną piłkarze 
już na boiska nie wybiegną. Co wtedy? Na razie nie wiadomo, ale 
wśród scenariuszy pojawia się między innymi dokończenie sezo-
nu jesienią. W świetle tak dynamicznych zmian w kraju i na świe-
cie trudno jednak cokolwiek przewidywać, a więc sympatykom 
lokalnej piłki nie pozostaje nic innego, jak uzbroić się w cierpli-
wość i czekać na decyzje związkowych działaczy. 

gs 

Piłkarska wiosna zawieszona
To sytuacja bez precedensu – ze względu na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem koronawirusa wszystkie roz-
grywki piłkarskie w kraju zostały odwołane. Na ten moment oficjalnie do 26 kwietnia, ale wydaje się, że to jeszcze nie 
koniec problemów. Czy piłkarska wiosna w tym roku w ogóle nadejdzie?
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- Wydział Rozgrywek PZPS, po konsulta-
cjach z przedstawicielami środowiska siatkar-
skiego, uznał, iż wobec braku jednoznaczne-
go określenia przewidywanej daty możliwego 
wznowienia zawieszonych rozgrywek oraz pry-
matu dbałości o zdrowie wszystkich osób za-
angażowanych w przeprowadzanie rozgrywek 
(zawodników, kibiców, działaczy, sędziów 
i in.), jak również konieczności zminimalizo-
wania organizacyjnych skutków stanu epide-
mii, zasadne jest uchylenie stanu niepewności co 
do sezonu 2020/2021 - czytamy na stronie 
pzps.pl.

PZPS zdecydował, że klasyfikacja 
końcowa sezonu 2019/2020 w II lidze 
mężczyzn zostaje ustalona na pod-
stawie miejsc zajętych przez zespoły 
po fazie zasadniczej. To oznacza, że 
w grupie V rozgrywki zwyciężył TKS 
Tychy, który wyprzedził MKS An-
drychów o cztery punkty. Co zatem 
z awansem do I ligi? Prawo do gry na 
tym szczeblu wywalczyli zwycięzcy 
swoich grup, którzy będą następnie 
weryfikowani przez PLS pod kątem 
gry w I lidze. A co z MKS-em? Wciąż 
jeszcze istnieje szansa. - Pozostałe ze-
społy, z niższych miejsc w tabelach tj. MKS 
Andrychów, LUKS Wilki Wilczyn, KS 

Metro Warszawa, WKS Sobieski Żagań (tj. 
zespoły które wygrały rywalizację w pierw-
szej rundzie w fazie play-off  i uzyskały 
prawo gry w turniejach półfinałowych), 
a także UMKS MOS Wola Warszawa 
(zespół z pary, w której rywalizacja się nie 
zakończyła), które jednocześnie wykazały 
gotowość do gry w KRISPOL 1. Ligi Męż-
czyzn, również niniejszym są wskazywane 
do ewentualnego awansu do KRISPOL 1. 

Ligi Mężczyzn przy wolnych miejscach w li-
dze i spełnieniu wymogów określonych przez 
PLS. - czytamy na pzps.pl. 

To oznacza, że w tym sezonie druży-
ny MKS-u nie wrócą już na parkiet. 
Jeszcze przed decyzją o zakończeniu 
sezonu trener drugoligowców Dariusz 
Syguła podkreślał na antenie Radia 
Andrychów, że, gdyby była taka moż-
liwość, chciałby dokończyć sezon. - 
Chcielibyśmy kontynuować treningi i sportowo 
walczyć o awans, bo cały rok pracy był pod 
to, aby znaleźć się w tym półfinale. Zawod-
nicy mają indywidualne plany treningowe, 
trwa analizowanie video i rozpisywanie po-
tencjalnych przeciwników, rozpracowywanie 
wariantów treningowych. Wszystkie zespoły, 
które wywalczyły udział w turnieju półfina-
łowym mają wyrównany poziom, każdy może 
wygrać z każdym - mówił trener Syguła 
jeszcze przed zakończeniem sezonu. 
Tymczasem wiemy już, że do tego nie 
dojdzie, a o kształcie rozgrywek w se-
zonie 2020/2021 przekonamy się w bli-
żej nieokreślonej przyszłości.   

gs

Koniec siatkarskiego sezonu
Koronawirus storpedował siatkarskie rozgrywki w całym kraju, co dotknęło również drużyny andrychowskiego MKS-u. 
Polski Związek Piłki Siatkowej podjął decyzję o zakończeniu sezonu we wszystkich prowadzonych przez siebie ligach. 
Co z walką o awans do I ligi? 
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Jak ją samą traktujemy, jej źródła i otoczenie? Niestety, nasze po-
stępowanie dalekie jest od ideału i może się zemścić w najbliż-
szym okresie. Czy tak będzie zależy od nas samych. Bez czystej 
wody z Wieprzówki (a także Soły), Andrychów zginie, przestanie 
funkcjonować?! Rozumie to pan Wojtek i jego rodzina, rozu-
mie wielu innych, ale ciągle jest nas za mało. Pan Wojciech Śliwa 
mieszkaniec Sułkowic Bolęciny z rodziną nie tylko nie wyrzuca, 
nie zostawia odpadów nad rzeką, ale regularnie sprząta bałagan 
i odpady po lokalnych i przyjezdnych chuliganach, brudasach, czy 
środowiskowych dywersantach, bo jak ich inaczej nazwać. 
 Już wcześniej, o czym pisałem w poprzednich numerach Nowin 
Andrychowskich, jako mieszkańcy chcieliśmy się włączyć razem 
z harcerzami w sprzątanie, porządkowanie koryta Wieprzówki, 
propagować takie postawy jak pana Wojtka. Niestety, koronawi-
rus skutecznie wszystkie plany pokrzyżował! Problem jednak po-
zostaje i pozostają pytania!
Jak długo i za jakie grzechy, ludzie tacy jak pan Wojtek, inni 
mieszkańcy gminy mają sprzątać oraz ponosić koszty zbierania 

i wywozu nie swoich odpadów? Dlaczego ci odpowiedzialni za 
niszczenie wspólnego dobra, za stwarzanie zagrożenia dla zdro-
wia itp., są bezkarni i śmieją się nam w oczy?

Tekst i foto: Jan Zieliński

Takie warunki nie sprzyjają przyrodzie 
i nam samym. Świat, a zwłaszcza klimat 
zmienia się zbyt szybko, przyroda nie 
nadąża i znikają bezpowrotnie różne 
gatunki organizmów, zmniejsza się ich 
liczebność. Ginie ich coraz więcej i szyb-
ciej. 
Do takich ginących rzadkich i chronio-
nych roślin powiązanych z wiosną, a za-
grożonych w Gminie Andrychów należą 
szafrany spiskie i śnieżyczki przebiśnieg. 
Kwitną prawie równocześnie, ale spo-
tkać je razem na stanowiskach natural-
nych jest niezwykle trudno. Wymagają 
wilgotnych łąk, pastwisk, widnych lasów, 
a takich jest coraz mniej. Są systematycz-
nie zalesiane, albo podlegają naturalnym 
procesom sukcesji leśnej. 

Tekst i foto: Jan Zieliński

Pamiętajmy o wodzie
Już niedługo, gdy przyjdą słoneczne i ciepłe dni, woda będzie znowu najważniejsza! 22 marca obchodziliśmy Świato-
wy Dzień Wody. Wody pitnej brakuje setkom milionów ludzi na całym świecie. Światowy Dzień Wody to dobry mo-
ment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować. Andrychów ma jeszcze własną wodę i to dobrą wodę, a dostarcza 
ją głównie Wieprzówka i jej dopływy. 

Przyszła wiosna, trudna wiosna!
Coraz bardziej zmniejszają się różnice pomiędzy porami roku, rosną średnie temperatury, kwiaty coraz wcześniej 
zakwitają, a zwierzęta budzą się po przerwie zimowej. Często także obserwujemy szybkie zmiany pogody z zimowej 
na letnią i odwrotnie. Równocześnie człowiek zbyt często i brutalnie ingeruje w świat przyrody, zmieniając krajobraz, 
siedliska, prowadząc prace inwestycyjne.
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