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Niechaj nadchodzące święta
Bożego Narodzenia
będą radosne, zdrowe i miłe,
a Nowy Rok przyniesie
spełnienie najskrytszych marzeń
i realizację wszelkich planów.
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultur w Zatorze
Elżbieta Mostowik
wraz z pracownikami

www.zyciezatora.pl
NOWY SKLEP W ZATORZE

Jedyny w Zatorze i okolicy
sklep z odzieżą i obuwiem
dla dzieci i niemowląt!

ZATOR, Jana Pawła II 11/LU2, tel. 790 461 926
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Kolejne zakupy w Podolszu

Punkt wymazowy
w Zatorze

W budynku SZOZ w Zatorze ul. Leszka Palimąki 2 od 7 grudnia br. uruchomiony został
punkt wymazowy badań w kierunku SARS-CoV-2 Punkt działa w pomieszczeniach byłej
apteki - wejście od parkingu.

Mnóstwo sprzętu trafiło w tym roku do OSP
w Podolszu. Ostatni zakup to aparat powietrzny ODO z butlą, maską i sygnalizatorem
bezruchu oraz 3 przęsła drabiny nasadkowej.
Sprzęt pozyskano za kwotę
niemal 7 tyś. zł. Realizacja tego
projektu była możliwa dzięki
dotacji z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz wspar-

ciu Grupy Kęty. Serdecznie
dziękujemy Dotującym oraz
wszystkim zaangażowanym
w to przedsięwzięcie - piszą
strażacy z Podolsza na swoim
FB.

Wyborów nie będzie?
23 stycznia 2022 roku miały się odbyć wybory
uzupełniające do Rady Miejskiej w Zatorze,
po tym jak w tym gremium zwolniło się jedno
miejsce. Wyborów nie będzie, bo nikt nie chce
kandydować.
Komisarz Wyborczy opublikował komunikat, w którym informuje o tym, że wyborów 23 stycznia nie będzie. Następne wybory zarządzone zostaną w terminie od 6 do 9 miesięcy od 23
stycznia. Może wtedy znajdzie się ktoś chętny na objęcie funkcji
radnego naszej rady.
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Działalność punktu jest
możliwa dzięki współpracy
Urzędu Miejskiego w Zatorze z podmiotem leczniczym
VITO-MED Sp.z o.o. w Gliwicach oraz Samodzielnym
Ośrodkiem Zdrowia w Zatorze.
Punkt DT-27 Zator Test&Go
pracuje w godzinach:
poniedziałek: 09:30-15:30
wtorek: 09:30-15:30
środa: 09:30-15:30
czwartek: 09:30-15:30
piątek: 09:30-15:30
sobota: 07:30-10:30
niedziela: 07:30-10:30
Kto może skorzystać z badania
w punkcie?
Osoby posiadające zlecenie:
- na badanie wystawione przez
lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ)
- na badanie wystawione przez
lekarza lub felczera, którzy
udzielają świadczeń w ramach
nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej
- na badanie wystawione przez
lekarza pracującego w hospi-

cjum lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym
- na badanie wystawione przez
inspekcję sanitarną
wystawione przed przyjęciem
do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
- przed przyjęciem do domu
pomocy społecznej
- przed przyjęciem do hospicjum
- przed przyjęciem do stacji
dializ.
Ponadto pamiętajmy! Jeśli
źle się czujesz, wejdź na stronę
i wypełnij formularz online:
https://www.gov.pl/web/gov/
zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa. System sam określi,
czy kwalifikujesz się do testu.
Jeśli tak – otrzymasz zlecenie
na test z konkretną datą i wybierzesz miejsce pobrania wymazu. Więcej szczegółów dotyczących testów w kierunku
SARS-CoV-2: https://pacjent.
gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran
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Wojsko w Zatorze

Podwyżki w samorządzie

W dniach 27- 28 listopada w Zatorze stacjonowali żołnierze 112 batalionu lekkiej piechoty
11 Małopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej z Oświęcimia.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Zatorze radni uchwalili podwyżki diet oraz podwyżkę pensji burmistrza.

W czasie pobytu żołnierze mogli zapoznać się ze sprzętem jakim dysponuje jednostka OSP w Zatorze oraz dowiedzieć się co
nieco na temat ochotniczej służby. (inf. i fot. OSP Zator)

Nowe stawki za śmieci
Rada Miejska w Zatorze uchwaliła nowe stawki za wywóz śmieci. Śmieci produkujemy coraz
więcej, rosą koszty zagospodarowania i transportu. Podwyżka była raczej nieunikniona.
W 2022 roku za śmieci zapłacimy 36 zł od osoby. Jeśli
mamy kompostownik, możemy liczyć na obniżenie opłaty
o 5 zł. W ubiegłym orku było
to odpowiednio 29 zł i 2 zł.
STRONA
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Ważna informacja dla tych,
którzy zadeklarowali kompostowanie w zeszłym roku. Nie
muszą składać nowej deklaracji.

Możliwość podniesienia
uposażeń pojawiła się wraz
z nowymi regulacjami ustawowymi. Większość samorządów skorzystała z zapisów
nowej ustawy. Jak wyglądają
podwyżki w Zatorze?
Od 1 listopada 2021 roku
miesięczne diety radnych
będą wyglądały następująco:
1) Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zatorze – 85 %
maksymalnej diety,
2) Wiceprzewodniczący Rady
– 75 % maksymalnej diety,
3) Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej – 61 % maksymalnej diety,
4) Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji – 61
% maksymalnej diety,
5) Przewodniczący komisji
stałej – 57 % maksymalnej
diety,
6) Członek Komisji Rewizyjnej – 53 % maksymalnej diety,
7) Członek Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji – 50 %
maksymalnej diety,
8) Członkowie pozostałych
komisji stałych – 48 % maksymalnej diety.
W przypadku wykonywania
obowiązków Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zatorze
przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zatorze
przez cały miesiąc kalendarzowy, otrzymuje on dietę za ten
miesiąc w wysokości przewidzianej dla Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Zatorze.
Przez dietę maksymalną
rozumie się 50% 2,4-krotno-

ści kwoty bazowej określonej
w ustawie budżetowej
W przypadku wykonywania
obowiązków Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zatorze
przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zatorze
przez cały miesiąc kalendarzowy, otrzymuje on dietę za ten
miesiąc w wysokości przewidzianej dla Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Zatorze.
Przez dietę maksymalną
rozumie się 50% 2,4-krotności kwoty bazowej określonej
w ustawie budżetowej. Kwota
ta wynosi aktualnie 1 789,42
zł. Zmiana tej kwoty będzie
skutkowała zmianą diet od
następnego miesiąca. Dieta
zawiera w sobie zwrot kosztów przejazdu w granicach
Gminy Zator.
Wynagrodzenie Burmistrza
Zatora uchwalone zostało
w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze
w kwocie 10250 zł brutto,
2) dodatek funkcyjny w kwocie 3150 zł brutto zł,
3) dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego. Pozostałe składniki wynagrodzenia przysługują wg obowiązujących przepisów.
Na jednej z najbliższych sesji
radni zajmą się tez podwyżkami diet sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
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Ola jesienią

Za nami premiera kolejnej odsłony projektu
Aleksandry Bulek i towarzyszących jej muzyków. 30 listopada o 19:00 na kanale ROK-u na YT pojawił się nowy film!

„Tak bardzo... JESIENIĄ” Aleksandry Bulek z zespołem to
kontynuacja projektu „Z drugiej
strony serca”, którego powstały
już dwie części. W pierwszej, zimowej, zaprezentowane zostały
covery takie jak: „People help the
people” (Birdy), „Miasto” (Ania
Iwanek & Riya Sokół ft. Piotr
Cugowski), „Read all about it”
(Emeli Sande), Jeszcze w zielone
gramy (wersja Daria Zawiałow).
Muzyce towarzyszyły klimatyczne obrazy zimowej aury w gminie Zator i sceneria urokliwej
piwnicy Rynek 2. W wiosennej
części usłyszeliśmy: „No roots”

(Alice Merton), „Piątek” (Varius Manx), „All I want” (Olivia
Rodrigo), „Wszystkiego na raz”
(Liber/Natalia Szroeder). Kwitnący sad, Skawa i stawy Doliny
Karpia były tłem tego muzycznego wydarzenia, w którym
królowała wiosna. Piękna polska złota jesień już wprawdzie
za nami, ale to właśnie ona jest
idealnym dodatkiem do muzyki,
którą możecie usłyszeć oglądając
„Tak bardzo... jesienią” . W filmie
pojawia się kilka niespodzianek.
Oglądajcie uważnie!

WOŚP w Zatorze

30 stycznia 2022 roku w całej Polsce zagra
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zagra
też w Zatorze.
Szczegóły są ustalane, natomiast praca w zatorskim sztabie już się rozpoczęła. Fundacja przydzieliła nam tylko pulę
20 wolontariuszy. Rejestracja
już się zakończyła. Chętnych
było znacznie więcej, liczymy
jednak, że wszyscy pomogą
w dniu finału i pojawią się
w sztabie. Przygotujemy dla
Was specjalne, zatorskie identyfikatory. Działa już wirtualna puszka zatorskiego sztabu.
Pojawiają się już pierwsze

wpłaty. Adres puszki i wszelkie inne informacje znajdziecie na facebookowym profilu
Zatorskiego Sztabu Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zatroski sztab zwraca
się z prośbą o przesyłanie gadżetów, które mogłyby być
sprzedane podczas orkiestrowej licytacj! Kontakt z szefem sztabu: Łukasz Dziedzic,
794747584, lukasz.dziedzic@
rokzator.pl Zagrajmy razem!

Będzie przegląd
kolęd i pastorałek
Z radością informujemy, że 15 stycznia 2022 roku
odbędzie się XIII Przegląd Kolęd i Pastorałek.
Regulamin i karty zgłoszeń
znajdziecie na stronie rokzator.
pl. Na zgłoszenia czekamy do 7
stycznia 2022 r. do godz.15.00.
10 stycznia, po godz.12.00
zostanie opublikowana lista
uczestników zakwalifikowanych
do udziału w konkursie oraz
podany harmonogram prezen-

tacji. Kartę zgłoszeniową należy
pobrać ze strony i dostarczyć do
ośrodka osobiście lub e-mailem.
Podkłady muszą być wysłane
na adres: sekretariat@rokzator.
pl, muszą być opisane: imię, nazwisko wykonawcy, grupa wiekowa i tytuł utworu.
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Pół na pół w Zatorze Po plenerze
Piotr Szwedes i Piotr Polk wystąpili na scenie
ROK w znakomitej, wyreżyserowanej przez
Wojciecha Malajkata komedii „Pół na pół”.

„Pół na pół” to przesycona
czarnym humorem komedia,
opowiadająca o dwóch przyrodnich braciach, którzy postanawiają pozbyć się swojej
rodzicielki. Czy można polubić kogoś, kto źle życzy własnej matce? Okazuje się, że
i owszem. Robert i Dominik,
którzy na początku jawią nam
się jako dwa niezbyt sympatyczne typy (jeden chce uciec,
bo ma dość opiekowania się
na wpół sparaliżowaną staruszką, drugiemu najbardziej
zależy na pieniądzach ze spadku), powoli odkrywają coraz
mroczniejsze tajemnice, które
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pokazują, jakim potworem
była i jest ich własna matka.
Nestorka rodu nie pojawia
się na scenie, jej obecność
sygnalizuje tylko natarczywy
dzwonek, a mimo to mamy
świadomość, że nadal jest
wszechobecna i wciąż tyranizuje otoczenie, a na dodatek
jest „niezatapialna” jak nie
przymierzając pani Wilberforce z „Trzeba zabić starszą
panią”…
Do zabójstwa w Zatorze nie
doszło. Starsza pani ma się dobrze i właśnie ogląda jakiś serial o księdzu na rowerze.

W piątek (26 listopada) zaprosiliśmy Was na
wernisaż prac studentek i studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Uniwersytetu
Pedagogicznego, którzy gościli jesienią na
plenerze malarskim w Zatorze.

Gośćmi wernisażu byli młodzi artyści oraz ich opiekunowie.
Zachęcamy do obejrzenia wystawowego katalogu, a przede
wszystkim do wizyty w Galerii Szklanej.
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Jacek Fedorowicz
w Zatorze

Karuzela

Jacek Fedorowicz był gościem zatorskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wyjątkowego
gościa udało się zaprosić do Zatora dzięki
wsparciu Powiatu Oświęcimskiego.

Głos Małgorzaty Szybisty, fortepian Roberta Budzynia, grudnowy wieczór, światło, scena. Tyle, a może aż tyle potrzeba by być
świadkiem znakomitego koncertu! Utalentowana wokalistka ze
Skawiny po raz kolejny oczarowała nas swoim głosem i talentem!

Jacek Fedorowicz - satyryk, aktor,
artysta malarz i felietonista. Pełne
najwyższych lotów humoru, anegdot
i wspomnień spotkanie 8 grudnia nosiło tytuł „Satyra nieco inaczej”.

Śpiewający
Uniwersytet

Niedługo panie z sekcji śpiewaczej zatorskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku kazały
nam czekań na pierwszy, jeszcze nie całkiem
publiczny występ. Wyszło świetnie, o czym
możecie się przekonać oglądając najnowszy
odcinek ROKVitaNews.

Regionalny Ośrodek Kultury
Panie, które od października uczą się śpiewu pod okiem JoDoliny Karpia w Zatorze anny
Krzyżak, radzą sobie doskonale. Już czekamy na koncert.
im. Jana Matejki
Jesteśmy pewni, że będzie to duże wydarzenie a nasza sala koncertowa wypełniona będzie po brzegi!
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Krótka historia Starej
i Nowej Szkoły w Grodzisku

www.zyciezatora.pl

Mieszkańcy, uczniowie, nauczyciele i uczniowie, zaproszeni goście spotkali się 18 listopada na
uroczystości 130-lecia istnienia szkoły w Grodzisku połączonej ze świętowaniem 25-lecia nowej
szkoły. Uroczystość była okazją do przypomnienia dziejów edukacji w Grodzisku. Szkoła zgromadziła dokumenty i zdjęcia a także zabytkowe przedmioty związane z edukacją. Zgodnie
z zapowiedzią prezentujemy krótką historię edukacji w Grodzisku.
W 1891 roku Rada Szkolna
Miejscowa w Grodzisku podjęła
decyzję o budowie nowej szkoły.
Zakupiono działkę i rozpoczęto budowę upragnionej przez
wszystkich szkoły.
Działka, o wymiarach 29 sążni
szeroka i 9 sążni długa (ok. 52 m

długa i 16 m szeroka) została zakupiona od państwa Wojciecha
i Anny Kułagów za kwotę 150
złotych rubli.
O decyzji zakupu działki oraz
budowy nowej szkoły wiemy
z tzw. Protokolarza, czyli Księgi
Uchwał Szkoły Ludowej Jednoizbowej w Grodzisku.
To właśnie na kartach Księgi
Uchwał znajduje się decyzja
o zakupie działki pod nową
szkołę, informacja o jej wymiarach, nazwiska sprzedających
oraz nazwiska osób, którzy zainicjowali budowę szkoły.
Nie wiadomo, jak wyglądała klasa na początku istnienia
Starej Szkoły, jej wyposażenie,
ponieważ nie ma zdjęć z tego
STRONA
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okresu. Możemy przypuszczać,
że wyglądała tak, jak na fotografii w artykule.
Szkolny dzwonek będący
prawdopodobnie rówieśnikiem
nowo wybudowanej szkoły zaprosił wszystkich uczniów Grodziska na pierwszą lekcję. I tak

już było do 1995 r. Dzisiaj zajmuje bardzo zaszczytne miejsce
w gabinecie pani Dyrektor i odzywa się od czasu do czasu, gdy
zawiedzie energetyka.
W starej szkole uczyło wielu
nauczycieli. Na początku byli to
w większości mężczyźni. Mieszkali w pomieszczeniu do tego
przeznaczonym, w tym samym
budynku, co szkoła. Po lekcjach
uprawiali pole, które otrzymywali w dzierżawie, hodowali
zwierzęta, a w pracach gospodarskich pomagali im mieszkańcy wsi.
Nauczyciele:
Hipolit Kuliga
Jadwiga Remerówna

Marya Bartkowska
Władysław Starowiejski
Franciszek Zięba
Józef Stanek
Stanisław Kluska
Helena Stawowczyk
Franciszek Wróbel
Janina Dąbrowska
Janina Gargaś
Władysława Stybak
Danuta Bierowiec
Krystyna Batelt
Stanisława Balonek
Irena Orlicka
Jolanta Szlachetka
Księża i Katechetki
Ks. Michał Bigajski
Ks. Wojciech Janas
Ks. Stanisław Tomczyk
Ks. Burkot
Ks. Łaciak
Ks. Sieracki
Ks. Władysław Biśta

pracę podjęła Helena Stawowczyk – wspaniały i nieoceniony
nauczyciel, która uczyła dzieci
do lat 50–tych XX w.
Szkoła w Grodzisku posiadała
jedną klasę, w której nauczyciel
uczył dzieci z kilku roczników.
Najważniejszym celem była nauka pisania, czytania, liczenia
zawarte w takich przedmiotach,
jak: zgłoskowanie i czytanie,
arytmetyka, kaligrafia. Ważnym
elementem wychowania była
moralność, której ksiądz uczył

Pracownicy obsługi:
Helena Migdalewicz
W 1920 r. w tutejszej szkole

na lekcjach religii.
W tej szkole dzieci uczyły się do
1984r. Kilka lat później podjęto
decyzję o rozbiórce budynku,
który niestety, nie nadawał się
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już do użytku. W tym też czasie
zrodził się wśród mieszkańców
pomysł, aby zbudować nową
szkołę.
Zawiązał się Komitet Budowy
Szkoły liczący wielu członków,
chętnych do podjęcia takiego

wyzwania. Nie sposób nie wymienić takich osób, jak: Franciszek Czopek, Antoni Wiecheć,
Jan Rzepa.
W 1991 r. ks. Antoni Kuśnierz,

proboszcz palczowskiej parafii dokonał aktu wmurowania
i poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę nowej szkoły
w Grodzisku.
W 1984 roku, po wnikliwym
przebadaniu konstrukcji budynku Starej Szkoły
i orzeczeniu o braku
możliwości
korzystania z tego budynku jako
miejsca edukacji dzieci,
postanowiono przenieść
szkołę do domu Państwa
Wiechciów. Dzieci uczyły
się w 3 klasach. Funkcjonował również oddział
przedszkolny z pięcioi sześciolatkami. W tym
budynku dzieci uczyły się
przeszło 10 lat.
Uroczystość otwarcia
Nowej Szkoły
odbyła się w styczniu 1996
r. Rozpoczęła się Mszą
Św. w miejscowej kaplicy pod
przewodnictwem ks. Antoniego
Kuśnierza. Następnie, uczniowie
z nauczycielami, zebrani goście
oraz społeczność lokalna w uro-

czystym pochodzie udali się do
Nowej Szkoły, gdzie odbyło się
przecięcie wstęgi oraz poświęcenie nowego obiektu szkolnego.

Marta Tatara
Maria Smreczyńska
Liliana Skowron
Marcin Papiórek

Ostatnim punktem programu
był występ artystyczny uczniów .
Na początku Nowa Szkoła nie
wyglądała tak pięknie, jak obecnie, ale uczniowie uczący się
w niej czuli się równie wspaniale
i chętnie do niej uczęszczali.

Beata Biernat -Świerguła
Anna Kramarczyk Biernat
Anna Guzdek
Marzena Mąsiorska
Michał Sopicki

Nauczyciele Nowej Szkoły:
Jolanta Szlachetka
Jadwiga Kluska
Aleksandra Kędryna
Anna Górszczyk
Grażyna Wicher
Katarzyna Kajdas
Jarosław Wojtal
Zofia Bartel
Marta Tokarz
Ewa Kozak
Bogusława Baluś
Katarzyna Romańska
Jolanta Grabarczyk Łabacz
Dorota Gargas
Linda Balonek
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W nowej szkole, w ciągu 25

lat, pracowało 23 nauczycieli, 1
ksiądz i 5 katechetów.
Obecnie w klasach 1-3 uczy
5 nauczycieli, w przedszkolu 2.
Czynna jest codziennie świetlica
szkolna. Funkcjonuje również
biblioteka szkolna. To tutaj rozwijamy nasze zainteresowania.
Śpiewamy, tańczymy, recytujemy, tworzymy przedstawienia
teatralne, programujemy, poznajemy na wycieczkach nasz kraj,
uczymy się tradycji, ekologii,
przedsiębiorczości. To tu zawiązujemy wspaniałe przyjaźnie. Co
w życiu ważne – zaczyna się właśnie tutaj!
STRONA
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Żegnaj, profesorze!

1 grudnia dotarła do nas wiadomość o śmierci prof. dr. hab. Stanisława Tabisza, artysty, profesora ASP w Krakowie, byłego rektora tej zaprzyjaźnionej z nami uczelni.
Prof. dr. hab. Stanisława Tabisza gościliśmy w Zatorze wiele razy. W 2015 roku oglądać
można było w Galerii Szklanej wystawę jego grafiki. Był
z nami podczas uroczystości
10-lecia współpracy Zatora
z ASP, bywał na wernisażach
profesorów i studentów ASP.
Wiele razu gościliśmy też
w jego gabinecie w Krakowie.
Profesor Tabisz był od 37 lat
związany z krakowską ASP.
Tu przeszedł przez wszystkie
szczeble awansu zawodowego i w 2012 roku otrzymał
tytuł profesora zwyczajnego.
W kadencji 2012/2016 oraz
2016/2020 pełnił funkcję rektora, a w latach 2002-2005 oraz

wym i srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze - Gloria Artis
(2013 i 2018) oraz medalem
Komisji Edukacji Narodowej
(2020).
Przy okazji wystawy pt.
„Mała retrospektywa” pisał
o swojej twórczości: „Z perspektywy wielu lat zajmowania
się rysunkiem i malarstwem,
a także dydaktyką artystyczną,
czasami bardzo intensywnym
pisaniem o sztuce, nie znajduję nic innego i ważniejszego
od koncentracji w pracowni
(podobnej do zanurzania się
w głębinach), koncentracji
kontynuowanej jak najczęściej,
z regularną konsekwencją, ale
i z szerokim oddechem oraz

2005-2008 był dziekanem Wydziału Grafiki.
Jego bogata twórczość artystyczna i naukowa była wysoko
oceniana przez wiele gremiów.
Był autorem kilkudziesięciu wystaw indywidualnych
i współautorem wystaw tematycznych m.in. w Krakowie, Warszawie, Darmstadt.
Był prezesem Prezes Związku
Polskich Artystów Plastyków
Okręgu Krakowskiego.
Został odznaczony Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013), brązo-

bystrym okiem, rzucanym na
odmienność, egzotyczność, inność, rozmaitość ludzi i świata
– spoza naszego, bliskiego zasięgu. (…)
Sztuka zamienia zwykły i pospolity dramat nieuchronnego
podążania ku śmierci w cudowny stan harmonii i zachwytu, ale przecież także kumuluje
inne wrażenia i przeżycia,
nawet te skrajnie negatywne
i przygnębiające, obrzydliwe
i tragiczne, przeciw wszelkim
radościom, orzeźwiającej nadziei i wierze w życie wieczne.
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Stąd biorą się – także dla sztuki,
wyrażanej poprzez szlachetną
istotę człowieczeństwa – nieskończone możliwości oddziaływania, ujęte w trwałą formę,
a czasami w dojmujące piękno
poetyckiej magii, za którą stoi
potrzeba spotkania się z dru-

gim człowiekiem oraz tęsknota
za absolutną prawdą i niemożliwym ocaleniem…” czytamy
na stronie ASP w Krakowie
Zostanie w naszej pamięci
jako wielki przyjaciel Zatora,
jako wielki artysta i dobry człowiek.
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Finał projektu „Satelity”
ROK Zator wziął udział w zorganizowanym przez krakowską Akademię Sztuk Pięknych oraz
Fundację Transporter. W Chrzanowie, Myślenicach, Starym Sączu, Zawoi i Zatorze młodzi
ludzie zainteresowani sztuką mieli okazję spotkać się z artystkami i artystami, pedagożkami
i pedagogami krakowskiej uczelni.
W Zatorze odbyły się m.in.
warsztaty z fotografii otworkowej. W sobotę 11 grudnia w Krakowie uczestnicy warsztatów
spotkali się z władzami uczelni
i podsumowali projekt.

Przybyłych na spotkanie gości
przywitała Monika Wiejaczka –
Kanclerz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz Weronika Idzikowska.
Uczestnicy wydarzenia mieli

okazję zwiedzić budynek ASP
i spotkać się z JM Rektorem prof.
dr hab. Andrzejem Bednarczykiem. Studenci Koła Naukowego Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki zaprosili
młodzież
do Kościoła Mariackiego. Tam
zaprezentowali i opowiedzieli
o pracach
prowadzonych przez
Międzyuczelniany
Instytut
Konserwacji i Restauracji (łączący dwa wydziały: Konserwacji
i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
oraz Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie) przy Ołtarzu Wita
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Stwosza. Następnie uczestnicy
spotkania przeszli do Międzynarodowego Centrum Kultury,
gdzie mogli zobaczyć wystawę
„Wnętrza i formy”. W dalszej kolejności powrócili do budynku
głównego ASP, gdzie zwiedzili
pracownie Wydziału Malarstwa
i zaprezentowano im działalność Fundacji Transporter Kul-

tury. Na zakończenie odbyły
się warsztaty kreatywne, które
prowadziła Izabela Biela oraz
studenci kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Prace uczestników
niebawem zostaną zaprezentowane podczas wystawy w Galerii
Bronowice - czytamy na stronie
uczelni.
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Promocja Książnicy Zatorskiej

www.zyciezatora.pl

13 grudnia 2021 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie odbyła się promocja książki
autorstwa Władysława Wichmana „Związek Strzelecki na Zatorszczyźnie w 1913-1914” wydanej
przez Gminę Zator.
W spotkaniu wzięli udział
prof. dr hab. Piotr Borek Rektor UP w Krakowie, prof. dr
hab. Zdzisław Noga Kierownik
Katedry Archiwistyki i Nauk
Pomocniczych Historii, dr
Konrad Meus z Instytutu Historii i Archiwistyki UP w Krakowie, Piotr Domagała Sekretarz Zatora i Tomasz Wieliczko
Zastępca Kierownika Działu
Rozwoju, Oświaty i Zdrowia
Urzędu Miejskiego w Zatorze.
Podczas spotkania w ramach
promocji książki odbyła się
prezentacja pt.: „Człowiek,
który zbudował pomnik trwalszy niż ze spiżu – czyli rzecz

o Władysławie Wichmanie Seniorze” – rodowitym Zatorzaninie, Naszym lokalnym bohaterze i patriocie. Historię Jego
nietuzinkowej postaci przedstawił Dr Konrad Meus z Instytutu Historii i Archiwistyki
Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie.
Władysław Wichman urodził się w dniu 23 czerwca
1885 roku. Był dzieckiem Jana
i Emilii z domu Olejczyk. Przez
cztery lata uczęszczał do szkoły powszechnej w Zatorze,
z kolei piątą klasę ukończył
już w Półwsi Zwierzynieckiej,
STRONA
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będącej od 1909 roku częścią
Krakowa. był uczeniem elitarnego krakowskiego Gimnazjum św. Anny znanego
również jako Gimnazjum Nowodworskiego. Jako piętnastoletni chłopak zrezygnował
z nauki w gimnazjum i rozpoczął edukację w cieszącym się
dobrą reputacją Seminarium
Nauczycielskim w Krakowie.
Świadectwo maturalne uzyskał
8 czerwca i niemal z marszu
podjął pracę tymczasowego
nauczyciela w szkole ludowej
w przysiółku Las w gminie
Przeciszów. Rok po zakończeniu edukacji w seminarium za-

inicjował Ognisko krakowskiego Związku Nauczycielstwa
Polskiego z siedzibą w Zatorze.
w 1908 roku, Wichman otrzymał posadę pedagoga w szkole
w podzatorskich Palczowicach.
Dał się poznać w środowisku
zatorskim jako znakomity organizator życia publicznego,
patriotycznego oraz obywatelskiego. Bezsprzecznie do
największych jego sukcesów
na tym polu należy zaliczyć
zorganizowanie kółek rolniczych w Palczowicach oraz
Smolicach, ochotniczych straży pożarnych w obu wymie-

nionych wioskach jak również
Czytelni Mieszczańskiej w Zatorze, a także Czytelni Ludowej
Palczowicach. Nie pozostawał
obojętny wobec prześladowań
Polaków w innych zaborach.
Uczestniczył jako referent
w tzw. wiecach chełmskich organizowanych wówczas na Za-

nych, więziono go w Tarnopolu. W 1922 roku został kierownikiem szkoły w Podolszu. Po
zamieszkaniu w Podolszu wydatnie zaangażował się w pracę
na rzecz tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej, dowodząc
niejednokrotnie swoich umiejętności organizacyjnych oraz

torszczyznie. Był założycielem
Związku Strzeleckiego na Zatorszczyźnie tworzących zaplecze Legionów Polskich, którzy
w sierpniu 1914 roku wyruszyli
na „wojnę powszechną” czyniąc
pierwszy krok do odzyskania
przez Polaków niepodległości.
W 1914 roku został powołany
do wojska austriackiego. Służył
w 14 kompanii wadowickiego
56 pułku piechoty. W armii
austro-węgierskiej
dosłużył
się stopnia podporucznika. Po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości nie złożył broni,
lecz nadal walczył w wojnie
polsko-kraińskiej o Galicję
Wschodnią i Lwów. Ciężko
ranny w listopadzie 1918 roku
w bitwie pod Mikulińcami trafił do niewoli ukraińskiej. Do
czerwca 1919 roku, a więc do
zakończenia działań wojen-

instynktu społecznikowskiego.
Po wojnie udzielał się w lokalnych samorządach różnych
szczebli. w latach 1921-1922
był członkiem Rady Gminnej
w Palczowicach, a od 1923 do
1935 roku zasiadał w Radzie
Gminnej w Podolszu. Dramatycznym momentem w życiu
Wichmana – podobnież jak dla
wielu Polaków – był wybuch
drugiej wojny światowej i okupacja niemiecka. Musiał ukrywać się i uciekać na terytorium
Generalnego Gubernatorstwa.
Podczas pobytu w okupacyjnym Krakowie Wichman wraz
z synem
Władysławem
nawiązali
kontakty
z polskim
P a ń -
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stwem Podziemnym, aby z czasem zostać żołnierzami Armii
Krajowej. Władysław Wichman-ojciec przydzielony został
w randze kapitana do sztabu
zgrupowania „Żelbet” będącym najmocniejszym konspiracyjnym związkiem krakowskiego obwodu AK. Działał
pod pseudonimem „Władysław”. W Krakowie odpowiadał

Władysława Wichmana napisali dr Konrad Meus, Tomasz
Wichman i Mariusz Makuch.
Nazwa serii wydawniczej pośrednio nawiązuje do bogatych
tradycji bibliotecznych i czytelniczych dziewiętnastowiecznego Zatora. Wówczas została
uruchomiona jedna z najstarszych w regionie czytelni publicznych, a było to już w 1871

Naukowców, cykl spotkań społeczności lokalnej z pracownikami i studentami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
pt. „Zator Opowiedziany” oraz
rozpocząć projekt Archiwum
Społecznego Gminy Zator.
Serdecznie dziękujemy za

zaangażowanie rodzinie ś.p.
Władysława Wichmana tj. Pani
Zofii Williams oraz Panom
Piotrowi i Tomaszowi Wichman za pomoc w realizacji
książki oraz zgodę na opublikowanie dzienników.
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za pracę biura legalizacyjnego
w obrębie którego przygotowywał fałszywe dokumenty dla
Żydów zbiegłych z getta oraz
Polaków przybywających do
GG z terenów wcielonych do
Rzeszy. Z czasem został zastępcą szefa wywiadu i kontrwywiadu „Żelbetu”. Piękną kartę
Wichman zapisał jako aktywny
członek krakowskiego oddziału Rady Pomocy Żydom „Żegota”. W 1945 roku osiedlił się
na stałe w Krakowie. W maju
1951 roku Władysław otrzymał stanowisko kierownika
sekretariatu Studium Zaocznego krakowskiej Państwowej
Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
Zmarł 5 kwietnia 1961 roku.
Pochowano go w grobowcu rodzinnym w Zatorze.
Gmina Zator w 2021 roku wydała I tom publikacji naukowej
autorstwa Władysława Wichmana „Związek Strzelecki na
Zatorszczyźnie w 1913-1914”
w ramach nowej serii wydawniczej „Książnica Zatorska”.
Słowo wstępu do dzienników

roku. Uprzejmie informujemy,
że dysponujemy bogatymi zasobami historycznymi, które
systematycznie w ramach nowej serii będziemy odkrywali
dla współczesnych i przyszłych
pokoleń.
Wydana publikacja jest nieodpłatna i dostępna także elektronicznie. Serdecznie zapraszamy do lektury – dzienników
Władysława Wichmana pod
adresem: https://www.zator.pl/
images/Wichman_Zwiazek_
strzelecki_e-book.pdf. Można
zeskanować także kod QR.
Prezentacja i promocja książki miała także miejsce podczas
uroczystej sesji Rady Miejskiej
w Zatorze - obchodów 729
rocznicy lokacji Zatora. Na
okoliczność obchodów kolejnej rocznicy lokacji Zatora
oraz Święta Niepodległości.
To kolejne działanie w ramach
podjętej współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym
w Krakowie, dzięki której we
wrześniu br. udało się zorganizować m.in. Zatorski Tydzień

ŻYCIE ZATORA #7/21 (287)

Skład i opracowanie graficzne:
Łukasz Dziedzic
Kronika kryminalna: Tadeusz Machniak

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych
i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych tekstów.
Nie odpowiadamy za treść reklam i ogłoszeń.

Druk: Drukarnia i Wydawnictwo GRAFIKON
www.zyciezatora.pl
egz. bezpłatny

F.P.H.U. MASBET

BETONIARNIA LASKOWA (ko³o Zatora)
Rury, krêgi betonowe, studnie od Ø 300 mm 2000 mm
Kostka brukowa, obrze¿a, a¿ury (uk³adanie, projekty)
Beton towarowy i pompa
Przepusty, odwodnienia, studnie PCV (rury PCV, drenarskie)
¯eliwo drogowe i ogrodowe (walizy, kratki, korytka)
Kruszywo budowlane i drogowe (¿wir, piasek, kliniec, t³uczeñ)

transport, wywrot, hds
tel. 603248087 603038793
Tel./fax 33-8412-149
www.masbet.home.pl
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Warto pomagać!

W natłoku negatywnych informacji, poczuciu beznadziei codziennego dnia, tak obfitego w konflikty i brak wzajemnego zrozumienia, pojawia się grupa idealistów, którzy wierzą, że rzeczywistość można malować kolorami szczęścia. Kierowani odruchem serca, zakasują rękawy, a efektem ich pracy staje się „Charytatywny kiermasz ciast i ciasteczek”, który rozpoczyna spiralę
urzeczywistnionego dobra.
Wspomnianą grupę tworzą
uczniowie I i IV klasy technikum w Wielozawodowym
Zespole Szkół w Zatorze,
którzy pod przewodnictwem
pani Ewy Frączek i pani Sylwii
Przejczowskiej podjęli działania mające na celu wsparcie Domu Samotnej Matki
w Wadowicach. Efektem zaangażowania
wspomnianej
społeczności szkolnej stał się

kiermasz, na którym uczniowie, rodzice, przedsiębiorcy

STRONA
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mogli zakupić różnorodne
smakołyki powstałe w pracowni gastronomicznej WZS
oraz przygotowane przez
rodziców aktywnie włączających się w życie szkoły. Zapach i smak wypieków był
na tyle intensywny, że puszki
z datkami pękały w szwach.
Zwieńczeniem kulinarnych
działań stało się przedstawienie upamiętniające odzyskaną

tylko o sens dzisiejszego rozumienia patriotyzmu, ale
przede wszystkim podkreśliła,
że Polska to wspólnota, której
wolność wymaga od każdego
z nas odpowiedzialności za jej
los.
Ostateczny wynik tych dzia-

podarowała napoje Tymbark,
które także zostały dołączone do zakupionych produktów. Dzięki takiemu wsparciu w dniu 22 listopada 2021
r. cały asortyment dotarł do
Domu Samotnej Matki w Wadowicach, a szkolna delegacja

łań przerósł najśmielsze oczekiwania organizatorów. Cały
dochód z kiermaszowej sprzedaży, wzbogacony o datki
przekazane przez zwycięzców
szkolnego konkursu „Przeboje
i wyboje”, został przeznaczony
na zakup pralki i pampersów.
Dodatkowo firma MASPEX

została zobowiązana do przekazania wszystkim biorącym
udział w tym wydarzeniu
szczerej wdzięczności Sióstr
Albertynek, dla których zakupione produkty są ogromnym
wsparciem w codziennej rzeczywistości. Jednym słowem:
WARTO POMAGAĆ!

przez Polskę niepodległość.
Młodzież zapytała w nim nie
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Wyjątkowe warsztaty
Za nami warsztaty, które prowadził mistrz kulinarny Marcin Filipkiewicz. Szef kuchni krakowskiego hotelu Copernicus przeprowadził pokaz gotowania i warsztaty kulinarne z przyrządzania potraw z jagnięciny w Wielozawodowym Zespole Szkół im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Zatorze. Dwa dni później w tym samy miejscu uczestnicy kolejnych warsztatów przyrządzali
karpia w różnych odsłonach pod okiem wspaniałego szefa kuchni.
Miłośnicy kuchni regionalnej, uczniowie kierunku
technik żywienia i usług gastronomicznych mogli pod
okiem krakowskiego szefa
kuchni poznać techniki przyrządzania potraw z jagnięciny.
Prowadzący zajęcia rozpoczął
od prezentacji, a następnie
przyrządził wspólnie z uczest-

nikami projektu przystawkę
z pstrąga ojcowskiego. Kolejnym elementem warsztatów
było przygotowanie dania z jagnięciny.

Wspaniały zapach i estetyka podania potraw z jagnięciny oraz ich niepowtarzalny
smak mają skłonić przyszłych
kucharzy i szefów kuchni do
przyrządzania potraw z naszego rodzimego produktu.
Karp zatorski jest jednym z 15
małopolskich produktów potocznie określanych mianem

„produkty regionalne”, wpisanym w 2011 roku do unijnego
rejestru Chroniona Nazwa Pochodzenia.
Uczestników warsztatów
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- uczniów klas gastronomicznych w ich kulinarnej przygodzie wspierała Iwona Gibas
z zarządu województwa oraz
Mariusz Makuch, burmistrz
Zatora.
Warsztaty oraz pokaz gotowania są elementem projektu
„Promocja produktów żywnościowych wysokiej jakości
z Województwa Małopolskiego, w tym regionalnych,
tradycyjnych oraz rekomendowanych do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska”. Inicjatywa ta ma na celu

rozpowszechnianie
wiedzy
dotyczącej dziedzictwa kulinarnego Małopolski, w tym
informacji o ministerialnej Liście Produktów Tradycyjnych,
produktach regionalnych zarejestrowanych w unijnych rejestrach oraz o „ambasadorze”
żywności wysokiej jakości,
którym jest Sieć Dziedzictwo
Kulinarne Małopolska.
Już wkrótce będzie można
obejrzeć filmy nakręcone podczas warsztatów.
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Marszałek w Zatorze Kronika kryminalna
Marszałek Małopolski Witold Kozłowski odwiedził Zator.

18 listopada

W Palczowicach na ul. św. Jakuba zatrzymano mężczyznę
kierującego
motorowerem
marki Romet, który znajdował
się w stanie nietrzeźwości z wynikiem ok. 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
Sprawę skierowano już wraz
z aktem oskarżenia do Sądu.

30 listopada

Marszałek spotkał się z naszym
burmistrzem Mariuszem Makuchem i wizytował inwestycje realizowane aktualnie przez zatorski samorząd. Witold Kozłowski
odwiedził także słynny Rodzinny Park Rozrywki Energylandia.
-Zator jest znakomitym przykładem gminy, która przeszła
w minionych latach spektakularną metamorfozę. To dowód na
to, jak dzięki odważnej strategii
i konsekwentnej pracy spełniają
się marzenia. Podczas spotkania
z burmistrzem Zatora Mariuszem Makuchem rozmawialiśmy o kolejnych wyzwaniach
stojących przed gminą Zator
w najbliższych latach, a także
kluczowych inwestycjach realizowanych obecnie przez Zator
z funduszy Unii Europejskiej.
Dziękuję również panu Markowi Goczałowi, właścicielowi
Energylandii, za ciekawe spotkanie i osobiste zaprezentowanie
parku rozrywki. Jest to absolutnie bajkowa przestrzeń, jedna
z turystycznych pereł Małopolski - dodaje Marszałek Województwa Małopolskiego Witold
Kozłowski.
Wcześniej Marszałek spotkał
się z samorządowcami w Oświęcimiu. W oświęcimskiej agendzie UMWM z marszałkiem
Małopolski spotkali się: wójt
gminy Przeciszów Tomasz KoSTRONA
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sowski, starosta wadowicki Eugeniusz Kurdas wraz z sekretarz
powiatu Beatą Geisler oraz wójt
gminy Polanka Wielka Grzegorz
Gałgan.
Dziękuję samorządowcom
z powiatów oświęcimskiego
i wadowickiego za dzisiejsze
spotkania. Samorząd Województwa Małopolskiego jest
partnerem lokalnych samorządów w wielu wspólnych przedsięwzięciach i inwestycjach.
Chcemy, jako zarząd województwa, aby Małopolska rozwijała
się równomiernie, by wszyscy
mieszkańcy naszego regionu
mogli korzystać z optymalnych
rozwiązań i nowoczesnej infrastruktury. Rozmowy z przedstawicielami samorządu i lokalnych
społeczności służą pogłębianiu
współpracy i doprecyzowaniu
kolejnych wspólnych celów i zadań - mówił w Oświęcimiu Marszałek.
Spotkania z udziałem marszałka województwa małopolskiego
Witolda Kozłowskiego w terenowych agendach Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego w Krakowie mają
charakter cykliczny. Uczestniczą
w nich mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych
oraz samorządowcy.

Wszczęto dochodzenie w sprawie kradzieży telefonu komórkowego marki Xiaomi, do jakiego doszło w dniu 31.10.2021
r. na terenie parku rozrywki
Zatorland w Zatorze na szkodę
jednej z turystek. W sprawie
wszczęto dochodzenie o czyn
z art. 278 par. 1 kodeksu karnego.

2 grudnia

Wszczęto dochodzenie w sprawie oszustwa dokonanego za
pośrednictwem portalu OLX
na szkodę mieszkanki gm. Zator, która pomimo przekazania
sprzedającemu pieniędzy, nie
otrzymała zakupionego towaru.

6 grudnia

W Komisariacie Policji w Zatorze zgłoszono uszkodzenie wyposażenia domku dla turystów
w Palczowicach przez osoby wynajmujące. W sprawie
wszczęto dochodzenie o przestępstwo z art. 288 par. 1 kodeksu karnego.

7 grudnia

Zgłoszono dokonanie oszustwa na szkodę mieszkanki gm.
Zator, która po wystawieniu do
sprzedaży kurtki na portalu
Vinted i uzyskaniu oferty kupna, nieświadomie udostępniła
sprawcy dane do logowania,
dzięki którym dokonał on z jej
konta przelewu znacznej sumy
pieniędzy. W sprawie wszczęto
dochodzenie o przestępstwo
z art. 287 par. 1 kodeksu karnego.

9 grudnia

Zgłoszono dokonanie kolejnego oszustwa, zaistniałego również na szkodę mieszkanki gm.
Zator. W tym wypadku pokrzywdzona chciała sprzedać
sukienkę i w trakcie kontaktu
z potencjalnym kupującym,
za pośrednictwem aplikacji
Whatsapp, również ni eświadomie przekazała mu dane do
swojego rachunku bankowego,
w wyniku czego utraciła znaczną kwotę pieniędzy.

11 grudnia

W
Komisariacie
Policji
w Zatorze wszczęto dochodzenie w sprawie kolejnych
oszustw dokonanych na szkodę mieszkańców gm. Zator; jak
ustalono sprawcy w nieuprawniony sposób przełamali hasła
dostępowe do prywatnych kont
na portalu Facebook, po czym
podszywając się pod ich właścicieli, pod pozorem pożyczki
wyłudzili od osób znajomych
z tych kont środki pieniężne,
m.in. poprzez uzyskanie od
pokrzywdzonych kodu BLIK.
Policja ponownie apeluje o rozwagę i zdrowy rozsądek przy
korzystaniu z różnego rodzaju
kont, portali, w tym o weryfikację osób, z którymi się rozmawia za ich pośrednictwem.
W ostatnim czasie coraz częściej dochodzi do przełamywania zabezpieczeń w postaci
haseł, co umożliwia sprawcom,
jak w opisanym przypadku,
uzyskiwanie w łatwy sposób
znacznych kwot pieniężnych.

13 grudnia

Zgłoszono uszkodzenie elewacji zewnętrznej oraz ścian na
klatkach schodowych bloku
przy ul. Kolejowej 34 w Zatorze, poprzez naniesienie na
nich przy użyciu farby w sprayu
kilku napisów oraz poprzez ich
zarysowanie. Policja prowadzi
czynności mające na celu ustalenie tożsamości sprawcy.
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Łamał zakazy,
trafił do aresztu
Policjanci z Komisariatu Policji w Zatorze
doprowadzili do aresztu tymczasowego 42 –
latka bez stałego miejsca zamieszkania. Drogowy recydywista w ciągu ostatnich kilkunastu
dni, łamiąc sądowne zakazy kierowania, dwukrotnie był zatrzymywany za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości.
Do pierwszego zatrzymania
doszło w połowie listopada
(10.11.2021). Tuż po godzinie
20 operator numeru alarmowego 112 otrzymał zgłoszenie
dotyczące nietrzeźwego kierowcy seata, siedzącego w sa-

oraz posiadając dwa sądownie
orzeczone zakazy kierowania
pojazdami. Po wytrzeźwieniu
zostały mu przedstawione zarzuty kierowania pojazdem
w stanie nietrzeźwości oraz
zarzut złamania dwóch sądo-

mochodzie znajdującym się na
parkingu sklepowym przy ulicy Podlesie w Przeciszowie.
Z relacji zgłaszającej wynikało również, że mężczyzna jest
upojony alkoholem i zasypia
za kierownicą. Na miejsce
natychmiast udał się patrol
z zatorskiego komisariatu Policji. Funkcjonariusze szybko
zlokalizowali seata, a następnie poddali badaniu stanu
trzeźwości jego kierowcę. Jak
się okazało 42 – latek wsiadł
za kierownicę mając w organizmie 1,6 promila alkoholu

wych zakazów kierowania.
30 listopada br. 42 – latek został zatrzymany we Włosienicy przez policjantów z Zatora.
Mundurowi wykonując zadania służbowe zauważyli go
w chwili, gdy jechał samochodem w kierunku Oświęcimia.
W związku z tym włączając
sygnały uprzywilejowania natychmiast pojechali za nim.
Po chwili mężczyzna skręcił
na parking sklepowy, gdzie
został zatrzymany. Badanie
stanu trzeźwości wykazało
trzy promile alkoholu. Męż-
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czyzna trafił do pomieszczeń
dla zatrzymanych w oświęcimskiej komendzie Policji,
gdzie po wytrzeźwieniu zostały mu przedstawione kolejne
zarzuty. Mając na względzie
zagrożenie, które stwarzał zatrzymany dla bezpieczeństwa
w ruchu drogowym policjanci wystąpili do Prokuratury
z wnioskiem o zastosowanie
wobec niego środków zapobiegawczych.
2 grudnia zatrzymany został
doprowadzony do Prokuratu-

ry Rejonowej w Oświęcimiu,
gdzie usłyszał prokuratorskie
zarzuty. Następnie prokurator
wystąpił do Sądu z wnioskiem
o zastosowanie wobec 42 –
latka aresztu tymczasowego. W związku z tym wprost
z Prokuratury mężczyzna
trafił przed oblicze sędziego,
który zastosował wobec niego
areszt tymczasowy.
Jeszcze tego samego dnia
zatrzymany został osadzony
w jednym z Aresztów Śledczych.

Tragiczny wypadek
W dniu 13 grudnia 2021 o godzinie 13.30
służby ratunkowe interweniowały w związku
z wypadkiem drogowym, do którego doszło
w miejscowości Włosienica na ulicy Długiej.

Jak wstępnie ustalili policjanci 50 – letnia mieszkanka
gminy Zator kierując samochodem marki Fiat Panda
straciła panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzyła w ogrodzenie posesji,
a następnie w barierę mostu
po czym dachowała w rzece
Macocha.
Ciężko ranną, nieprzytomną
kobietę z wnętrza samochodu
wydostali strażacy. W stanie
ciężkim pod opieką ratow-

ników medycznych została
ona przewieziona do szpitala.
Z uwagi na bardzo poważne
obrażenia ciała, życia 50 - latki nie udało się uratować. Ze
wstępnych ustaleń wynika, że
kobieta mogła zasnąć lub zasłabnąć za kierownicą. Aktualnie policjanci pod nadzorem
prokuratora prowadzą czynności mające na celu ustalenie
dokładnych okoliczności tego
tragicznego wypadku drogowego. (inf. KPP Oświęcim)
STRONA
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Nowoczesna stacja dializ
przy szpitalu
Po przeprowadzce z ul. Chemików, od sierpnia
br. przy Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu
funkcjonuje nowoczesna stacja dializ i poradnia nefrologiczna spółki Fresenius Nephrocare
Polska. 18 listopada przedstawiciele władz
Powiatu Oświęcimskiego uczestniczyli w oficjalnym otwarciu placówki.

www.zyciezatora.pl
Tomasz Krummel, członek
zarządu spółki wspomniał
m.in. o dobrej współpracy
z Zarządem Powiatu i dyrekcją szpitala przy realizacji inwestycji. O szczegółach dot.
wyposażenia obiektu mówiła
dr Magdalena Sobaszek-Pitas,
ordynator stacji. W liczącym
700 m kw. budynku mieszczą się trzy sale dializacyjne
(z docelowo 25 stanowiskami), szatnie dla pacjentów,
gabinety personelu, pomieszczenia socjalne.
- Powstanie tego obiektu to
znakomity przykład właściwego partnerstwa publiczno-prywatnego - podkreślił
starosta Andrzej Skrzypiński,
wyrażając uznanie dla wszystkich, dzięki którym przy

szpitalu powstał nowoczesny
i funkcjonalny obiekt.
- Szpital to najlepsze miejsce do prowadzenia tego typu
usług, gdyż dializowani pacjenci mogą skorzystać także
z innych badań w bezpośrednim sąsiedztwie. Dla nas to
także wartość dodana, bo możemy pochwalić się szerszym
zakresem oferowanych usług
- stwierdził Edward Piechulek,
dyrektor powiatowej lecznicy.
W oświęcimskiej stacji dializ
leczonych jest ponad 100 pacjentów przewlekle dializowanych, zarówno z Małopolski,
jak i przygranicznych śląskich
powiatów. Możliwości tej placówki sięgają obsługi 150 pacjentów.

Centrum kardiologiczne
W Oświęcimiu chorzy są
dializowani od kilkunastu lat.
Do sieci Fresenius Nephrocare
Polska oświęcimska stacja dializ dołączyła w 2007 r. Przez
lata funkcjonowała na III piętrze w budynku byłego Multimedu przy ul. Chemików.
W kwietniu 2020 r. radni powiatowi jednomyślnie zgodzili
się na bezprzetargową dzierżawę działki na terenie Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu
pod budowę przez spółkę
Fresenius Nephrocare Polska
nowej siedziby stacji dializ
i poradni nefrologicznej. Stosowna umowa, sygnowana 6
maja ub. roku przez dyrektora
szpitala Edwarda Piechulka
i przedstawicieli spółki, została zawarta na okres 20 lat.
Szpital będzie czerpał korzyści
w postaci czynszu dzierżawnego. Po wygaśnięciu umowy
nieruchomość będzie mogła
przejść na własność powiatowej lecznicy.
-To dobra wiadomość dla
pacjentów, którzy będą mieć
STRONA
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w sąsiedztwie do dyspozycji
inne poradnie specjalistyczne. Podziękowania należą się
dyrektorowi Edwardowi Piechulkowi, bo od chwili kiedy
objął to stanowisko negocjacje
przyspieszyły. (…) Nie sposób nie wspomnieć także całej
rady powiatu, która wyraziła
zrozumienie i przyjęła uchwałę umożliwiającą zawarcie tej
umowy - mówił tuż po podpisaniu umowy wicestarosta
Paweł Kobielusz.
Szczególne słowa uznania należą się radnemu powiatowemu dr. Arturowi Mendykowi
i poprzedniemu staroście, śp.
Marcinowi Niedzieli, którzy
z determinacją dążyli do powstania stacji dializ przy Szpitalu Powiatowym.
Budowa trwała ponad pół
roku. Stacja i poradnia nefrologiczna zostały przeniesione
do nowego, parterowego budynku. Sąsiaduje on z pawilonem, w którym mieszczą się
oddziały neurologii i kardiologii inwazyjnej.

Po otwarciu nowoczesnej stacji dializ na terenie Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu to
kolejna pozytywna wiadomość dla mieszkańców naszego powiatu. Na listopadowej sesji
Rada Powiatu w Oświęcimiu dała zielone
światło dla powstania na działce należącej do
powiatowej lecznicy ultranowoczesnego centrum kardiologicznego.

Na wniosek dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Oświęcimiu Rada wyraziła
zgodę na bezprzetargowe wydzierżawienie przez G.V.M.
Carint
gruntu
będącego

w nieodpłatnym użytkowaniu
ZOZ-u. Spółka z Krakowa,
która od wielu lat sprawuje
specjalistyczną opiekę kardiologiczną na rzecz mieszkańców naszego powiatu, planuje
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na szpitalnym gruncie postawić budynek o pow. 361 m kw.
wraz z droga dojazdową i parkingiem.
- Umowa dotyczy centrum
kardiologii, usług medycznych, których Szpital Powiatowy w Oświęcimiu nie
świadczy - podkreślił w trakcie dyskusji starosta Andrzej
Skrzypiński.
Włodarz dodał, że bez zaangażowania środków publicznych poszerzony zostanie
zakres świadczonych usług
medycznych. Placówka prowadzona przez spółkę Carint
ma podpisany kontrakt z NFZ,
dzięki czemu leczenie w niej
jest darmowe.
Dzierżawa zostanie zawarta na okres 23 lat. Powiatowa

lecznica będzie czerpać profity z tytułu wydzierżawienia
szpitalnego gruntu. Podobnie
jak to się dzieje od niedawna
w przypadku innej spółki –
Fresenius Nephrocare Polska,
która na szpitalnej działce postawiła nowoczesną stację dializ. W tym przypadku dzierżawa została zawarta na zbliżony
okres.
Carint prowadzi od 2009 r.
na terenie Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu r. Centrum
Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii. Cieszy
się ono powszechnym uznaniem ze strony pacjentów. Placówka dysponuje świetnymi
fachowcami i nowoczesnym
sprzętem.

Edukacyjny spacer po
cmentarzu w Zatorze
Zator był drugą miejscowością, w której Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej wraz z Towarzystwem Miłośników Ziemi
Zatorskiej zorganizowało w dniu 8 listopada
2021 roku edukacyjny spacer z młodzieżą po
miejscowym cmentarzu.

Jest wygodniej
W ekspresowym tempie zmieniły oblicze odcinki drogi powiatowej 1888K na osiedlu Chemików w Oświęcimiu. Kosztem 4 mln zł zostały
gruntownie zmodernizowane zniszczone trakty
w ciągu ulic Wyspiańskiego i Sobieskiego oraz
fragmenty ul. Śniadeckiego.
W rejonie starostwa powstały dodatkowe miejsca parkingowe, wybudowano wygodne
i szerokie chodniki, zamontowano nowoczesne i energooszczędne oświetlenie uliczne,
wykonano nowe nasadzenia.
29 listopada nastąpił odbiór
końcowy inwestycji.
Na fatalny stan nawierzchni
przy wymienionych ulicach
od dawna narzekali mieszkańcy, jak i osoby odwiedzające
starostwo, które częstokroć
bezskutecznie próbowały znaleźć miejsce parkingowe w pobliżu urzędu.
Kiedy wreszcie udało się dokonać montażu finansowego,
ogłosić przetarg i wyłonić jego
zwycięzcę, pod koniec sierpnia br. roboty mogły ruszyć
z przysłowiowego kopyta.

- 80 proc. niezbędnej kwoty
to środki zewnętrzne. Pozostałe, po 400 tys. zł, to środki
z budżetu Powiatu Oświęcimskiego i Miasta Oświęcim
- przybliża wicestarosta Paweł
Kobielusz.
Drogowcy uporali się
z przebudową w ciągu zaledwie trzech miesięcy. Pomogła
łaskawa aura i…
- Bywały dni, że prace trwały
do późnych godzin wieczornych, prawie do 22 - podkreśla
wicestarosta, dziękując mieszkańcom wspomnianych ulic
i klientom starostwa za cierpliwość i zrozumienie.
Wykonawcą zadania było
Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc ze
Spytkowic.
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Uczniowie z Wielozawodowego Zespołu Szkół im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Zatorze poznali historię,
założonego pod koniec XVIII
wieku, miejsca pochówku.
Wśród ważnych nagrobków,
które zobaczyli znalazł się
między innymi najstarszy
grób na cmentarzu – rodziny
Piernikarskich. Członkinie zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej – Krystyna Zaporowska i Danuta
Chorąży – opowiadały o ludziach zasłużonych dla Zatora
i zatorszczyzny spoczywają-

cych na tym cmentarzu. Pokazały młodzieży lapidarium
z XIX-wiecznymi krzyżami
i nagrobkami, powstałe dzięki
ofiarności byłych i obecnych
mieszkańców zatorszczyzny.
Młodzież podeszła również
na miejsca spoczynku dwóch
regionalistek niezwykle zasłużonych dla zatorsczyzny pani
Marii Brandys założycielki
TMZZ i jej następczyni pani
Marii Fili. Edukacyjny spacer
trwał dwie godziny i przypomniał młodzieży ludzi, którzy tworzyli historię Zatora.
(TMZZ)
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Rolniku pracuj bezpiecznie!

Późną jesienią kończą się w gospodarstwach rolnych zbiory i zaczyna okres, kiedy rolnicy przystępują do remontów, naprawy maszyn i urządzeń rolniczych oraz budynków inwentarsko-gospodarczych. W tym okresie wiele czasu poświęcają zwierzętom hodowlanym oraz przygotowują opał do pieca, parnika lub kuchenek gospodarczych.
To, czy rolnik prace będzie
wykonywał bezpiecznie zależy
tylko od NIEGO.
Statystyki pokazują, że w tym
okresie zwiększa się liczba wypadków w gospodarstwach rolnych. Najczęściej są to upadki
osób. Głównymi przyczynami
upadków zimą jest zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów
komunikacyjnych, odpowiednich przejść i dojść między
budynkami, używanie nieodpowiedniego obuwia oraz niewłaściwe oświetlenie lub jego
brak. Wielu rolników pomimo,
że kilka razy dziennie pokonuje
te same trasy na swojej posesji
i znają je niemal na pamięć, to
zimą, zajęci pracą, często nie
dostrzegają zagrożeń np. śliskich, oblodzonych lub ośnieżonych ciągów komunikacyjnych, czy zalegającego
pośniegowego błota.
Można pokusić się
o stwierdzenie, że
podczas wykonywania tych najprostszych
czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, często wkrada się rutyna
o czym przekonał się jeden
z bohaterów publikacji wydanej
przez Oddział Regionalny Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie „Z szacunkiem ku przestrodze”, który
w ten sposób opisuje swoje zdarzenie:
„Uległem wypadkowi podczas
czyszczenia kombajnu. Nigdy
nie powinno być to robione
przy włączonej maszynie i przez
jedną osobę. Byłem w tedy
sam, w grubszym, jesiennym
ubraniu. Mimo, że podłoże
było równe poślizgnąłem się
i przewróciłem. Wałek złapał
mi rękę. Jeszcze parę obrotów
STRONA
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i jakby mnie przyciągnęło pod
dyszlem, nie byłoby co zbierać.
Moje wołanie o pomoc usłyszeli
sąsiedzi i pomogli mi uwolnić
rękę… po wyciągnięciu z wałka
trzymała się dosłownie na centymetrze skóry… Lekarz mówił, że po pół roku już powinno
być całkiem dobrze. Moim zdaniem całkiem nieźle zrobiło się
dopiero po dwóch latach, chociaż przy zmianach pogody ręka
nadal mnie boli. Ale musiałem
się pozbierać, bo było dla kogo.
Mam pięcioro dzieci, które wtedy były jeszcze małe...Ludzie to
są tacy, że jak się coś nie stanie
bezpośrednio im, to nic z tego
nie wyniosą”
Rolnicy wykonują różnorodne
prace, w trakcie których używają niewłaściwego obuwia roboczego lub odzieży ochronnej.

piecznej pracy w rolnictwie:
- odśnieżać i posypywać piaskiem, żwirem lub solą gospodarczą oblodzone
ciągi komunikacyjne,
- stosować obuwie z antypoślizgową, protektorową podeszwą,
dobrze przylegające do
kostki z usztywnianymi
i wzmocnionymi noskami,
które należy czyścić po każdej
pracy,
a stare i zniszczone eliminować z użytkowania, dostosować
obuwie do panujących
warunków atmosferycznych
i planowanej pracy,
- zadbać o odpowiednią odzież
roboczą, zapewniającą ochronę
termiczną i przed
deszczem oraz przylegającą do
ciała. Odzież powinna umożliwiać swobodne ruchy; nie

Często poruszają się w klapkach, butach sportowych oraz
obuwiu za dużym i mocno zużytym. Podwórza i ciągi komunikacyjne w obrębie gospodarstwa są niewłaściwie oświetlone
lub nie posiadają oświetlenia.
Porozrzucane są różne niepotrzebne przedmioty, a prąd do
urządzeń doprowadzany jest
siecią kabli i przedłużek. Schody po których poruszają się rolnicy i ich domownicy są niejednokrotnie śliskie, z ubytkami,
zastawione różnymi przedmiotami i nie posiadają wymaganych poręczy.
Aby zminimalizować ilość wypadków zimą w gospodarstwie
rolnym rolnik musi przestrzegać elementarnych zasad bez-

może posiadać zwisających
o odstających elementów,
- przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z konserwacją, naprawą, regulacją,
czy oczyszczeniem maszyny
należy bezwzględnie wyłączyć
napęd i zaczekać do
zatrzymania jej elementów ruchomych,
- wyrównać w miarę możliwości powierzchnię podwórzy,
uporządkować i utwardzić ciągi
komunikacyjne w obrębie gospodarstwa,
- stopnie schodów powinny być
wykonane z antypoślizgowego
materiału i wyposażone w
wygodne poręcze umieszczone z obu stron, w miarę możliwości również zadaszone,

- zadbać o odpowiednie oświetlenie gospodarstwa rolnego,
wymienić uszkodzone żarówki,
dokonać przeglądu gniazd
i wtyków przedłużaczy, zepsute
wymienić na sprawne,
- zabezpieczyć studzienki
i szamba pokrywami i barierkami ochronnymi,
- stosować w obejściu bezpieczne drabiny, wyposażone w zabezpieczenia przed
przechyłem, odchyleniem do
tyłu i poślizgiem: u góry haki
zaczepowe, u dołu –
zakończenia gumowe lub
ostre, dostosowane do podłoża,
- nie należy wykonywać pracy
po spożyciu alkoholu i innych
substancji o podobnym
działaniu,
Z zaktualizowanymi „Zasadami ochrony zdrowia i życia
w gospodarstwie
rolnym”,
można
zapoznać się na
stronie:
https://
www.krus.gov.pl/
fileadmin/moje_
dokumenty/obrazki/broszury_prewencja/2020/Zasady_
ochrony_2020.pdf
Mam nadzieję, że każdy z Państwa zastanowi się co mógłby
zmienić w swoim gospodarstwie i zacznie dostrzegać niebezpieczne miejsca na własnym
podwórku.

Drodzy rolnicy zróbcie
to dla bezpieczeństwa
własnego i swoich domowników.

Teresa Sajdak
Samodzielny Inspektor
Placówka Terenowa
KRUS w Oświęcimiu
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Kto odśnieża
nasze drogi?

Kto odpowiada za zimowe utrzymanie dróg,
po których jeździmy? Urząd Miejski opublikował komunikat w tej sprawie.

pice 134 STAN-BRUK S.C.os.
rtm. Witolda Pileckiego 19/732600 Oświęcim
Tel kontaktowy :
Adam Kruszyna
692-792200
tel. Dyżurny: 502-501-273
DROGI KRAJOWE:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział

w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
Punkt informacji drogowej tel.
19 111, 12 417-25-00, 12 41725-11, 12 417-43-59
GDDKiA Rejon Wadowice, 34103 Babica 67 b
tel. 33 873-78-21, 33 873-77-37,
fax. 33 873-73-28, mail: wadowice@gddkia.gov.pl

Na drogi i retencję
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Łukasz Smółka informuje za naszym pośrednictwem, że jak co roku będzie udzielał dotacji
m.in. na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz na budowę
i renowację zbiorników służących małej retencji.
Urząd Miejski w Zatorze informuje, że w sezonie 2021/2022
akcję zimowego utrzymania
dróg, placów oraz chodników
przy drogach gminnych na terenie gminy Zator prowadzi
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Zamkowej 4 w Zatorze.
Całodobowy dyżur podczas akcji zimowego utrzymania dróg
będzie pełniony w siedzibie
ZGK pod numerem telefonu 33
84 12 228 lub 33 84 12 151.
Drogi krajowe, wojewódzkie
oraz powiatowe na terenie gminy Zator będą utrzymywane
przez właściwych zarządców
tych dróg.
DROGI POWIATOWE:
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. S. Wyspiańskiego 10,
32-602 Oświęcim
Wydział Inwestycji, Rozwoju
i Dróg, tel. 33 844 96 90, 33 844
97-24,
mail: rd@powiat.oswiecim.pl
Wszelkie zgłoszenia dotyczące zimowego utrzymania dróg
powiatowych, należy kierować
(całodobowo) do Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel.: (33) 844 89 90, e-mail: pczk@powiat.oswiecim.pl

DROGI WOJEWÓDZKIE:
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Krakowie, ul. Głowackiego
56, 30-085 Kraków
TELEFONY DYŻURNE
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Krakowie ul. Głowackiego 56
Centrala Tel. /12/ 44-65-700
fax. /12/ 44-65-702
Tel. dyżurny ZUD: /12/ 44-65855, fax. /12/ 637-94-92, tel.
kom ZUD: 609-703-392
OSOBY ODPOWIEDZIALNE
ZA ZIMOWE UTRZ MANIE
DRÓG
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Krakowie
Odcinek DW 781 Podolsze –
Zator
Sławomir Dyba, Kierownik Obwodu Drogowego Babice,
tel. służbowy: /32/ 613-49-61,
tel. komórkowy: 694-487-830
Odcinek DW 781 Zator – Rudze
Anna Iskierka, Kierownik Obwodu Drogowego Kęty
tel. służbowy: 609-703-891, tel.
komórkowy: 512-046-778
WYKONAWCA ZUD DW
781:
KONSORCJUM:F.H.U. ADIM
Pomoc Drogowa Adam Kruszyna 32-020 Wieliczka, Bisku-
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Mieszkańcy Gminy Zator
mogą skorzystać z dofinansowania na budowę i renowację
zbiorników służących małej
retencji - do kwoty 50 000 zł .
W dniu 7 grudnia 2021 r.
Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął nowe zasady
i tryb postępowania w zakresie dysponowania środkami
budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
Wszystkie informacje dot.
wspomnianych zmian są zamieszczone na stronie internetowej województwa :
https://bip.malopolska.pl/
umwm,a,1610446,zasady-ko-

rzystania-ze-srodkow-budzetu-wojewodztwa-zwiazanych-z-wylaczeniem-z-produkcji-gruntow-rolny.html
Ewentualne pytania należy
kierować do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
W związku z wprowadzonymi zmianami zmieniły się
również terminy składania
wniosków – w tym roku wnioski należy składać w terminie
od 10 grudnia 2021 r. do 15
stycznia 2022 r.
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Złota Rybka w Palczowicach

W przedszkolnym budynku w Zatorze trwa ogromny remont. Na czas prac budowlanych
przedszkolaki ze „Złotej Rybki” przeniosły się do Domu Ludowego w Palczowicach.
Budynek Domu Ludowego
został przystosowany do potrzeb przedszkola i przedszkolaków. Zmodernizowana została kuchnia, powstały nowe
ubikacje, pojawiło się trochę

nowych pomieszczeń.
Do wyremontowanego budynku „Złotej Rybki”
w Zatorze przedszkolaki najprawdopodobniej wrócą już
w przyszłym roku szkolnym.

Głosujemy!
Trwa plebiscyt sportowy Gazety Krakowskiej,
w którym bierze udział zawodnik z naszej gminy Miłosz Kowalczyk.
Miłosz trenuje w Akademii
Mistrzów Cracovia pod czujnym okiem trenera Bartosza
Podlewskiego. Ma na swoim
koncie niejeden sukces sportowy, ale ten ostatni zasługuje
na szczególne uznanie.
Jest jednym z najlepszych zawodników obozów Polish Soccer Skills w 2020 i 2021 roku.
Konkurencja była ogromna
– Miłosz został wybrany spośród ponad 4000 zawodników
i otrzymał powołanie do re-
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prezentacji U11 PSS. W plebiscycie Gazety Krakowskiej
ma szansę powalczyć o tytuł
Sportowego talentu roku.
Głosujemy tutaj: https://bit.
ly/31d7ngP do 30 grudnia do
g. 21.30.
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Dziękując Państwu serdecznie
za dotychczasową współpracę
i zaufanie, składamy życzenia
spokojnych i rodzinnych Świąt
Bożego Narodzenia oraz zdrowia
i pomyślności w nadchodzącym
Nowym Roku
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Banku Spółdzielczego w Zatorze
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