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REKLAMUJ SIĘ W GAZECIE I NA PORTALU!

Włoska Restauracja
Parma w Zatorze!
Szanowni mieszkańcy Gminy Zator!
Wiemy, że koronawirus robi wielkie spustoszenie w zdrowiu. Aby powstrzymać
pandemię Szczepmy się! Zadbajmy o własne zdrowie i zdrowie najbliższych. Bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych.
Pamiętajmy, że dzięki szczepieniom możemy zwiększyć bezpieczeństwo nasze,
naszych rodzin, znajomych, przyjaciół i
współpracowników.
Musimy mieć świadomość, że sami chorując, narażamy najbardziej swoich najbliższych. Koronawirus to nie fikcja! Zapobiegnijmy następnej fali zachorowań!
Gorąco zachęcam do udziału w szczepieniach i życzę dużo zdrowia.
Z wyrazami szacunku
Burmistrz Zatora
Mariusz Makuch
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Zatorska Villa Królewiec otworzyła prawdziwie włoski lokal – Restaurację Parma! Której
szefem kuchni jest rodowity Włoch.
Lokal serwuje kuchnię włoską z makaronami, przystawkami i pysznymi deserami.
Oczywiście nie brakuje również prawdziwej włoskiej pizzy! Czekają na Was codziennie
w godz. 12.00 - 22.00 w Zatorze, ul. Hallera 12 (przy Villi
Królewiec) lub pod numerem
tel. 732 548 964. Dzięki czemu

masz aż 3 opcje zamówienia
jedzenia: w lokalu, na wynos
lub telefonicznie z dostawą
do Twojego domu! Dostawa
jest GRATIS, jeśli wartość zamówienia wynosi min. 35 zł,
a dystans od Restauracji do
miejsca odbioru nie przekracza 4 km.
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Modernizacja
oczyszczalni

Prace modernizacyjne w oczyszczalni w Podolszu zbliżają się do końca. Zakres robót jest imponujący.
Dzięki modernizacji praca
oczyszczalni będzie stabilna.
Najważniejsza część procesu
technologicznego oczyszczania ścieków, złoże biologiczne,
zyska dodatkową ochronę.
Stanie się tak dzięki wybudowanemu zbiornikowi wyrównawczemu. Największym
problemem do tej pory były
tzw. piki. Są takie momenty w
ciągu doby, gdy do kanalizacji
trafia dużo ścieków jednocześnie. Zbiornik pozwala na
wyrównanie fali ścieków, za-

równo jeśli chodzi o ilość jak
i o gęstość.
Oczyszczalnia, dzięki współpracy z naukowcami z Akademii Górniczo Hutniczej
walczy z odorem. Przy głównym kolektorze zainstalowana
zostało urządzenie zatrzymujące przykre zapachy. Modernizacja zakłada jak największą
hermetyzację procesu oczyszczania ścieków. Efekt na pewno odczują już wkrótce mieszkańcy okolicy, którzy do tej
pory skarżyli się na nieprzy-

jemne zapachy.
Na realizację zadania
Oczyszczalnia Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 20142020 w ramach Działania 5.3
Ochrona zasobów wodnych,
poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna
– SPR w kwocie 3 929 444,39
zł. Całość inwestycji opiewa
na 10.798.513,07 zł brutto.
Oprócz modernizacji w ramach projektu oczyszczalna
przeprowadziła dużo prac za
własne pieniądze.
Realizacja inwestycji wynikała z dostosowania ciągu
technologicznego do aktual-

Zwyciężył karp
po rudzku

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Rudzach zwyciężyło w kulinarnym konkursie na
najsmaczniejszy produkt podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku w Wygiełzowie.

Produktem, który zdobył
serca i podniebienia jurorów
oraz publiczności był „karp
po Rudzku”.
II miejsce zdobyło Stowarzyszenie KGW Twórczych Kobiet Polanka Wielka za szynkę
wieprzową z kością pieczoną
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nych potrzeb rozwijających
się gmin Zator i Babice oraz
wymiany wyeksploatowanych
urządzeń. Dzięki modernizacji zostanie podniesiona efektywność oczyszczania ścieków,
poprawi się zabezpieczenie
przed wydzielaniem odorów i
funkcjonalność oczyszczalni.
Ścieki mogłyby być tańsze
o ⅓ gdyby nie rzeczy, które
trafiają do kanalizacji, a nie
powinny. Prezerwatywy, wiskozowe chusteczki, rajstopy,
rękawiczki, maseczki, garderoba, martwe zwierzęta (patrz
zdjęcie) ! Kiedyś oczyszczalnia
wywoziła rocznie ok. 90 ton
m.in. takich osadów. Dziś jest
to 400 ton!

w piecu, a III miejsce przypadło KGW Ostrężnica i Łany
za ziemniaki pieczone z kwaśnym mlekiem.
W wydarzeniu wzięła rownież udział Zatorska Orkiestra
Dęta.
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Miła uroczystość

W dniu 2 września 2021 r. w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej odbyło
się uroczyste spotkanie podczas którego wręczono pani Marii Madej pamiątkowy dyplom i
złożono serdeczne gratulacje i życzenia.

Tytuł Honorowego Członka
TMZZ przyznano Marii Madej
w uznaniu szczególnych zasług
dla Towarzystwa Miłośników
Ziemi Zatorskiej poprzez działania polegające na przygotowywaniu wydawnictw, tekstów do
różnych publikacji, nagrywaniu

słuchowisk „Obrazki z Życia
Graboszyc i nie tylko”, inspirowaniu do realizacji konkursów
dotyczących ziemi zatorskiej,
włączaniu się do realizacji bieżących działań Towarzystwa, służenie bogatym doświadczeniem
regionalisty.

sów zbóż. Pomagały nam jeszcze Magdalena Leśniak i Małgorzata Bernowska. Za zgodą
księdza proboszcza bukiety
zielne rozprowadzane były w
Święto Matki Boskiej Zielnej
przy kościele parafialnym w
Zatorze, przed wszystkimi
mszami świętymi, od godziny 6:30 do godziny 12:00.
Wszystkim, którzy wsparli nas finansowo, serdecznie
dziękujemy. Od godziny 13:00

do godziny 18:00 członkowie TMZZ pełnili dyżur w
swojej siedzibie udostępniając zbiory TMZZ osobom
uczestniczącym w X Targach
Turystycznych Doliny Karpia.
Zwiedzający izbę regionalną
otrzymywali specjalne naklejki do tzw. Paszportów Doliny
Karpia, które po wypełnieniu brały udział w losowaniu
atrakcyjnych nagród.

Wniebowzięcie
i święto Patrona
15 sierpnia obchodziliśmy uroczystość-Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. W tym dniu
powszechny jest zwyczaj święcenia ziół i wszelkich płodów rolnych, święci się niemal wszystko
co w tym czasie kwitnie i owocuje.
W siedzibie TMZZ już 11
sierpnia br. przygotowywane
były bukiety zielne z suchych
ziół, kwiatów wcześniej zebranych i specjalnie barwionych
przez członków
i sympatyków TMZZ w osobach: Krystyna Zaporowska,
Danuta Chorąży, Maria Madej, Zofia Madej, Ewa KoczurSTRONA
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kiewicz, Władysława Chmielowska, Dorota Stankiewicz,
Jacek Cichoń, Eugenia Wronka, Wanda Bliźniak, Bogusława Smreczyńska. Natomiast
15 sierpnia od wczesnych
godzin rannych przygotowywane były bukiety zielne ze
świeżych barwnych kwiatów,
pachnących ziół, traw i kło-

Zator na antenie

Zator znalazł się na wakacyjnej trasie Radia
Kraków pod szyldem Skarbów Małopolski.
Agnieszka Barańska oraz
Tomasz Bździkot z RK rozmawiali m.in. z burmistrzem Mariuszem Makuchem, gospodyniami z Łowiczek, prezesem
Stowarzyszenia Dolina Karpia

Franciszkiem
Sałaciakiem,
wędkarzami, szefem kuchni
Marcinem Giermkiem, Piotrem Rymarowiczem z Towarzystwa na rzecz Ziemi, z
prezesem TMZZ Bogusławą
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Inwestycje w drogi
Siedem dróg w naszej gminie po modernizacji.
W większości udało się zdobyć na te remonty
pieniądze z zewnątrz.

Smreczyńską, z kapelmistrzem Łukaszm Jabconiem i
muzykami naszej orkiestry, z
dyrektor ROK Elżbietą Mostowik, z zespołem MAX
CORNER CREW, którego
perkusistą jest Tomasz Wie-

liczko. Odwiedzili parki rozrywki, łowiska. Słowem Zator
i Dolina Karpia pokazane zostały z każdej strony. Rozmów
można posłuchać na stronie
radiokrakow.pl

20 lat współpracy
Burmistrz Zatora Mariusz Makuch, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze Stanisław
Orlicki oraz Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu Piotr Wyrobiec wzięli udział
w uroczystościach związanych z 20 rocznicą
partnerstwa Gminy Zator i węgierskiej gminy
Berekfürdő.

Z uwagi na obostrzenia covidowe uroczystości miały symboliczny charakter.
Podczas pobytu w Berekfürdő delegacja Gminy Zator
złożyła wiązankę kwiatów i

397.482,68 zł. kosztowała modernizacja 640 metrów ul. Wiejskiej w Laskowej. Połowę pieniędzy przekazało Województwo
Małopolskie. Modernizacja ul.
Perłowej w Rudzach kosztowała
155 796, 34 zł natomiast koszt
prac modernizacyjnych przy
Wałowej w Palczowicach to 35
360, 96 zł. Niewiele więcej, bo
39 945, 97 zł kosztowały prace związane z modernizacją ul.
Wszystkich Świętych w Zatorze.
Natomiast modernizacja ul. Wysokiej w Laskowej pochłonęła 77
445, 74 zł.
Wszystkie drogi otrzymały
nową nawierzchnię, wraz z jej
wzmocnieniem, co poprawi zasadniczo bezpieczeństwo i komfort jazdy.
Roboty te zostały częściowo
dofinansowane ze środków poszczególnych Rad Sołeckich oraz
Zarządów Osiedli.

Sporo dzieje się także na drogach powiatowych. Zarząd Dróg
Powiatowych wykonał lub wykonuje roboty modernizacyjne.
Zakończono przebudowę odcinka ul. Milana – Kamskiego
w Trzebieńczycach, o wartości
146.000,00 zł, trwają roboty końcowe przy przebudowie ul. Kasztanowej w Zatorze, od skrzyżowania z drogą krajową DK 44
(ul. Krakowska) do torów kolejowych, o wartości 88.000,00 zł.
W obu przypadkach nasza gmina dofinansowuje zadania w 50
%.
Poza wspomnianą siódemką
trwa remont Grunwaldzkiej
na Morysinie. Wykonawca
rozpocznie od frezowania starej nawierzchni bitumicznej.
Wartość całego zadania wynosi 288.183,80 zł. Zakończenie
zadania przewidziane jest na listopad br.

zapaliła znicze na grobie Honorowego Obywatela Gminy
Zator Ś.P. Dr Hajdú Lajosa,
byłego Burmistrza Berekfürdő.
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Zajęcia stałe
w ROK Zator
ZAJĘCIA DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY
Zajęcia zbiorowe w ramach
klubu artystycznego:
Pracownia
plastyczna
„Mali twórcy” – zajęcia
plastyczne dla dzieci i młodzieży, malowanie, de coupaqe, papieroplastyka oraz
różnorodne modyfikowane
techniki plastyczne
poniedziałek
godz.14.00-14.45 – dzieci od
10 r.ż. i starsze
godz.14.55-15.40 – dzieci w
wieku 7-9 lat
godz.15.50-16.30 – dzieci w
wieku 5-6 lat
godz.16.40-17.10 – dzieci w
wieku 3-4 lat
prowadzą: Małgorzata Płonka, Anna Momot, Karolina
Pala, Karolina Kuśpik
Studio tańca – dziecięce i
młodzieżowe zespoły taneczne, zajęcia dla dzieci
w wieku przedszkolnym,
szkolnym i dla młodzieży
czwartek
15.30-16.15 – zespół Kleks
(11-13 lat)
16.15-17.00 – zespół Szał
(grupa zaawansowana, 14 lat
i powyżej)
17.05-17.50 – zespół Minimini (9-10 lat)
prowadzi Linda Balonek
piątek
15.30 – 16.15 – zespół dziecięcy (7-8 lat)
16.25 – 17.00 – zespół dziecięcy (4 lata)
17.10 – 17.40 – zespół dziecięcy (5-6 lat) I grupa
17.50 – 18.20 – zespół dziecięcy (5-6 lat) II grupa
prowadzi Elżbieta Matula
„Salsa Fun”
Kółko muzyczne – zajęcia
nauki gry na gitarze w małych grupach z podziałem na
początkujących i zaawansowanych, pozwalające na zdoSTRONA
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Święto Miasta
Najlepsza orkiestra dęta w Małopolsce, czyli
Zatorska Orkiestra Dęta rozpoczęła tegoroczne obchody Święta Miasta - zatorskie tradycje.

22 sierpnia bawiliśmy się na
Rynku w Zatorze. Koncert działającej przy Regionalnym Ośrodku Kultury Orkiestry był próbą
generalną przed zbliżającym się
występem w Krynicy podczas
finału Festiwalu Smak Małopolski. Zatorski Rynek zapełnił się
stęsknionym za plenerowymi
imprezami mieszkańcami i gośćmi z różnych stron. Organizatorzy przygotowali słowiański jarmark z pokazem walki, kucharze
z Małopolskiego Stowarzyszenia
Kucharzy i Cukierników raczyli
nas co chwila smakołykami z
karpia. Były śródziemnomorska
zupa z karpia z dodatkiem kaparów i oliwek, karp w sosie porowo - bryndzowym oraz karp w

sosie czosnkowo-bazyliowym z
winogronami. Na straganach z
rękodziełem kupić można było
lokalne cudeńka. Działał także
stragan św. Rocha - patrona naszej gminy oraz oblężony stragan zabaw dla najmłodszych.
Najmłodsi widzowie obejrzeli
spektakl „Pałacowe historie” w
wykonaniu teatru Yapa. Po krótkim recitalu Małgorzaty Szybisty na scenie zaprezentowali się
uczestnicy CampROKZator półkolonii organizowanej przez
ROK. Na zakończenie wystąpił
zespół Lachersi.
Operacja realizowana była ze
środków programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata
2014-2020.

bywanie nowych umiejętności
oraz rozwijanie posiadanych
piątek
godz.14.45 – 15.30 – grupa zaawansowana
godz.15.40 – 16.25 – grupa
początkująca
prowadzi Beata Jędra
Kółko wokalne – zajęcia wokalne w odpowiednich grupach wiekowych obejmujące
interpretację wokalną tekstów
muzycznych, emisję głosu z
elementami rehabilitacji
wtorek
14.30 – 15.15 – dzieci w wieku
9-12 lat
15.25 – 15.55 – dzieci w wieku
6-8 lat
16.05 – 16.50 – młodzież od
13 lat
prowadzi Bartosz Gacia
Klub szachowy
wtorek
16.15 - 17.15
prowadzi Marek Mroczek
Grupa teatralna
sobota
9.00 – 11.00
prowadzi aktor Michał Hachlowski
uwaga: opłata członkowska w
klubie wynosi 25 zł miesięcznie i uprawnia do korzystania
tylko z jednej formy wyżej
wymienionych zajęć grupowych, za każde dodatkowe
zajęcia obowiązuje dopłata 5 zł

Zajęcia indywidualne:

Muzykogranie – lekcje indywidualne gry na instrumentach:
gitara, pianino, keyboard
poniedziałek, środa
wg harmonogramu
prowadzi Beata Jędra
gitara, pianino, keyboard
sobota
wg harmonogramu
prowadzi Sławomir Kowalczyk
perkusja
poniedziałek
wg harmonogramu
prowadzi Jan Wieliczko
opłata: 40 zł za każdą godzinę
lekcyjną
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Warsztaty:

Mała Akademia Ceramiki – warsztaty ceramiczne
dla dzieci w wieku szkolnym,
poznanie technik sztuki ceramicznej – modelowanie,
zdobienie, a następnie wykonywanie własnych prac ceramicznych. Zajęcia dwa razy
w miesiącu, koszt zajęć 30 zł
miesięcznie, zajęcia w dwóch
grupach (podział po zamknięciu listy)
czwartek
grupa I – godz.14.30-15.10
grupa II – godz.15.20-16.00
prowadzą: Małgorzata Płonka,
Karolina Pala
Akademia rysunku – zajęcia
dla młodzieży (od 13 r.ż) mające na celu poznanie technik
rysunkowych i malarskich,
operowanie podstawowymi
narzędziami
plastycznymi
oraz poznanie znaczenia słów:
kompozycja,
światłocień,
perspektywa, proporcje, itp.,
zajęcia dwa razy w miesiącu,
opłata miesięczna 50 zł,
piątek
godz.16.30 – 18.00
prowadzi Natalia Nowicka-Jasińska
Mali majsterkowicze – zajęcia
dla dzieci w wieku szkolnym,
własnoręczne wykonywanie
ciekawych przedmiotów (użytecznych i dekoracyjnych)
przy użyciu prostych narzędzi, warsztaty raz w miesiącu, koszt będzie zależeć od
potrzebnych materiałów do
warsztatów
czwartek
godz. 15.00 – 16.00
prowadzi Krzysztof Kwartnik
Zatorski Uniwersytet Dziecięcy, Robotyka, Laboratorium Młodego Naukowca
sobota
9:00 – 9:45 - Robotyka dla
dzieci młodszych w wieku od
5 lat do 7 lat. Cena 200 zł za
semestr. Semestr składa się z
10 spotkań.
9:55 – 10:40 - Laboratorium
Małego Naukowca dla dzieci w wieku od 5 lat do 12 lat.

Zakręceni na karpia
na zatorskim Rynku
Spektakl, koncert, warsztaty i zmagania sołectw i osiedli. Tak wyglądała niedziela 19
września na zatorskim Rynku.

Cena 200 zł za semestr. Semestr składa się z 10 spotkań.
10:50 – 11:35 - Robotyka dla
dzieci starszych w wieku od
8 lat do 12 lat. Cena 200 zł za
semestr. Semestr składa się z
10 spotkań.
11:45 – 12:30 - Programowanie w Scratch dla dzieci w
wieku od 9 lat do 12 lat. Cena
200 zł za semestr. Składa się z
10 spotkań.
wrzesień: 18, 25, październik:
9, 16, 23, listopad: 6, 20, 27,
grudzień: 11, 18
prowadzi Jarosław Knapik
„RoboTim”

Formacje:

Łowiczki, Laskowa i Smolice.
Tak wyglądało podium wczorajszego Turnieju Sołectw!
Konkurencje nie były łatwe a
zacięta rywalizacja toczyła się
do samego końca! W tegorocznej edycji Turnieju udział
wzięło 8 drużyn: Podlipki,
Centrum, Królewiec, Łowiczki, Laskowa, Smolice, Podolsze i Graboszyce.
Podczas pikniku najmłodsi
obejrzeli spektakl „Jaś i Mał-
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gosia” w wykonaniu znakomitego teatru Fabryka Kultury. O
17:00 Rozpoczął się koncert
zespołu Pogwizdani. Mistrzowie kuchni z Małopolskiego
Stowarzyszenia Kucharzy i
Cukierników serwowali przysmaki. Chętni mogli spróbować swoich sił w lepieniu z
gliny przy użyciu koła garncarskiego. Obejrzeć można
było także plenerową wystawę.

Orkiestra Dęta – sekcja młodzieżowa, możliwość nauki
gry na instrumentach dętych
przygotowujące do gry w orkiestrze,wgł harmonogramu,
częściowo odpłatne
Prowadzi Łukasz Jabcoń
AMA - Akademia Młodego
Animatora
– animacja kulturalna i organizacja imprez, bezpłatnie
prowadzi Elżbieta Mostowik
ROKVitaNews – zajęcia
dziennikarskie dla młodzieży,
praca przy powstawaniu serwisów informacyjnych, reportaży, bezpłatnie
prowadzą dziennikarze portalu „Kulturalny Powiat”
Warsztat podcastera
Jak nagrywać i montować
dźwięk? Jak założyć i prowadzić własny podcast? Jaki
sprzęt kupić? Jakiego używać
oprogramowania? Warsztaty dla przyszłych i obecnych
podcasterów prowadzi Łukasz
Dziedzic - dziennikarz radiowy, red. naczelny Życia Zatora
i autor Podcastu Prowincjonalnego

ZAJĘCIA
DLA DOROSŁYCH
Cafe Art – otwarte warsztaty artystyczne, malowanie na
szkle, materiale, de coupaqe,
batik, papieroplastyka, techSTRONA
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niki łączone, warsztaty dwa
razy w miesiącu, koszt pojedynczych zajęć 15 zł, opłata
miesięczna 30 zł,
środa
godz. 16.30-18.00
prowadzą: Karolina Pala,
Anna Momot
Warsztat sztuki – zajęcia dla
dorosłych: podstawy malarstwa, rysunku, kształtowanie
kreatywności i rozwijanie
wyobraźni, warsztaty dwugodzinne według harmonogramu (raz w miesiącu + plenery), opłata miesięczna 30 zł,
prowadzi Anna Kowal
Akademia Ceramiki –
warsztaty ceramiczne dla
młodzieży i dorosłych: poznanie technik sztuki ceramicznej – modelowanie,
zdobienie, szkliwienie, angobowanie a następnie wykonywanie własnych prac
ceramicznych, zajęcia dwa
razy w miesiącu, koszt pojedynczych zajęć 20 zł, opłata
miesięczna 40 zł,
środa
16.30-18.00
prowadzą: Karolina Pala,
Małgorzata Płonka
W modnym stylu – kreatywne warsztaty dla młodzieży i
dorosłych, tworzenie oryginalnych ubrań, ozdób, raz w
miesiącu, koszt będzie zależeć od potrzebnych materiałów do warsztatów
piątek
18.00-20.00
prowadzi Karolina Pala, Karolina Kuśpik

Indywidualne lekcje
gry na instrumentach
gitara, pianino, keyboard
poniedziałek, środa
wg harmonogramu
prowadzi Beata Jędra
gitara, pianino, keyboard
sobota
wg harmonogramu
prowadzi Sławomir Kowalczyk
perkusja
poniedziałek
STRONA
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Kolonia i dwie
półkolonie w ROK
Dziesięciodniowa kolonia w Gdańsku i dwie
tygodniowe półkolonie w Zatorze. Te formy
spędzania wolnego czasu w wakacje niezmiennie ciesza się ogromnym powodzeniem. Nie
inaczej było w tym roku.

Na kolonię ROK zabrał dzieciaki tradycyjnie do Gdańska.
Tradycyjnie kolonia z ROK-iem to czas spędzony mądrze i aktywnie. Zwiedzanie,
zabawy, przygody, wycieczki,
sport. To wszystko sprawia, że
miejsca na kolonię rezerwować trzeba z dużym wyprzedzeniem.
Prócz kolonii ROK zorganizował dwie półkolonie.
Podczas pierwszej półkolonii
dzieci i młodzież pod opieką
instruktorów ROK bawili się,

tworzyli, poznawali. Odwiedzili Izbę Regionalną TMZZ,
Stajnię U Rafała, Zatorland i
płynęli statkiem „Róża Wiatrów” po Jeziorze Mucharskim. Druga półkolonia upłynęła pod znakiem muzyki.
Poznawanie nut, dźwięków,
brzmień, możliwości własnego głosu zakończone występem podczas Święta Miasta.
Zachęcamy do obejrzenia
zdjęć na tronie rokzator.pl, na
facebook’u ROK oraz filmów
ROKVITANEWS.

www.zyciezatora.pl
wg harmonogramu
prowadzi Jan Wieliczko
opłata: 40 zł za każdą godzinę
lekcyjną
Miks Latino Fun - zajęcia taneczne dla starszej młodzieży
i dorosłych, które łączą w sobie naukę różnych latynoskich
stylów tańca, które z powodzeniem można wykorzystać
w trakcie różnych imprez
tanecznych, naukę ładnego,
efektownego poruszania się z
modelowaniem sylwetki, poprawą kondycji i spalaniem
kalorii w przyjemny sposób,
opłata miesięczna 30 zł
piątek
godz.18.30-19.30
prowadzi Elżbieta Matula
„Salsa Fun”
Aerobik – zestaw ćwiczeń
z elementami tańca, pilates,
zakres ćwiczeń dostosowany
do potrzeb grupy, opłata miesięczna 30 zł
wtorek
godz.18.30
prowadzi Elżbieta Mostowik
Ćwiczenia dla UTW – zestaw
ćwiczeń z elementami tańca,
pilates, zakres ćwiczeń dostosowany do potrzeb grupy,
wtorek
godz.10.00, ROK Zator
piątek
godz.8.30, zajęcia online w
grupie ROK UTW Zator na
FB
prowadzi Elżbieta Mostowik
Gimnastyka dla dorosłych
- zajęcia gimnastyczne rozciągające i wzmacniające wybrane partie mięśni, opłata miesięczna 30 zł
poniedziałek
godz. 17.30-18.30
prowadzi Monika Batek
Zespół „Podolszanka” opracowywanie
utworów
ludowych, przygotowywanie
prezentacji muzycznych, bezpłatnie
poniedziałek
godz.17.00-19.00
prowadzi Bartosz Gacia
Orkiestra Dęta - próba, przy-
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gotowywanie utworów muzycznych, bezpłatnie
według harmonogramu
prowadzi Łukasz Jabcoń
Uniwersytet III wieku - spotkania, slajdowiska, wykłady,
filmy, warsztaty, dwa razy w
miesiącu, bezpłatnie (koszt
warsztatów
wyjazdowych
częściowo pokrywają uczestnicy)
wtorek
godz.16.30-18.30
prowadzi Elżbieta Mostowik
Zespół wokalny Uniwersytetu III Wieku
zajęcia według harmogramu
prowadzi Joanna Krzyżak

WARSZTATY
DZINNE

Zagramy dla Jasia
3 października w Palczowicach drużyna TVP
Kraków zagra z reprezentacją Dolina Karpia
English School. Przed nami kolejny charytatywny piknik. W tym roku pomagamy Jasiowi
Leśniakowi z Laskowej.

RO-

Kreatywna mama - warsztaty rękodzielnicze dla mam
z dziećmi (0-3 r.ż.), dzieci
w tym czasie bawią się pod
opieką instruktorów, zajęcia
w godzinach porannych raz
w miesiącu, koszt warsztatów
zależny będzie od formy wykonywanych prac i zakupionych do tego materiałów
czwartek
godz.9.30
prowadzą: Małgorzata Płonka, Karolina Pala
Muzykujące brzdące - zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i małych dzieci wraz
z rodzicami (dziadkami),
śpiewanki,
pokazywanki,
muzyczne wyliczanki..., zajęcia w godzinach porannych
raz w miesiącu, koszt 10 zł
czwartek
godz.9.30
prowadzą: Bartosz Gacia,
Małgorzata Płonka
Malinowa Kuchnia Malucha - warsztaty kulinarnie dla
dzieci wraz z rodzicami lub
dziadkami zajęcia raz w miesiącu, koszt 15 zł
wtorek
Dom Ludowy w Rudzach
godz.16.30-18.00
prowadzi Anna Momot
ROKoteka gier planszo-

Problemy chłopczyka zaczęły się tuż po jego narodzinach.
„Chwile radości przyćmił strach,
paraliżujący strach. Nasz malutki synek tylko co przyszedł na
świat, a już musiał toczyć walkę
o życie” – mówią rodzice Janka. Dzieciątko doznało zawału
tętnicy środkowej mózgu, co
spowodowało porażenie lewej
strony jego ciała. Złe wiadomości spływały i dalej spływają
na rodziców lawinowo. Janek

ma problemy z utrzymaniem
równowagi. Okazało się też, że
chłopczyk zmaga się również z
uszkodzeniem nerwu wzrokowego. Jest jeszcze malutki Nie
rozumie swoich ograniczeń, ale
to właśnie teraz musimy zrobić
wszystko, by wywalczyć dla niego lepszą przyszłość. „Nie mamy
czasu do stracenia, dlatego prosimy – pomóżmy małemu Jasiowi” – proszą rodzice Janka.

35 lat Skawy

wych - doskonała zabawa dla
dzieci, młodzieży i dorosłych,
przydź zagraj, rozwijaj wyobraźnię, logiczne myślenie i
baw się dobrze, raz w miesiącu, bezpłatnie
sobota
godz. 9.00 - 13.00
prowadzi Karolina Kuśpik
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Sztuka w ROKu - zajęcia plastyczne dla grup, wg. harmonogramu
Muzyczne poranki - zajęcia
muzyczne dla grup, wg. harmonogramu
Spotkanie z Filharmonią
- audycja dla dzieci i młodzieży prowadzona przez muzyków z Filharmonii im.Karola
Szymanowskiego z Krakowa,
raz w miesiącu
Bajkowisko dla przedszkolaków
wg. harmonogramu

W TERENIE

zajęcia świetlicowe-plastyczne
Dom Ludowy w Rudzach
wtorek
godz.13.00-14.00
Dom Kultury w Trzebieńczycach
wtorek
godz.14.30-15.30
Dom Ludowy w Graboszycach
wtorek
godz.14.30-15.30
Zajęcia świetlicowe w szkole
w Smolicach
środa
godz.14.00-15.00
Dom Ludowy w Podolszu
środa
godz.14.30-15.30
Dom Ludowy w Łowiczkach
środa
godz.14.30-15.30

Były łzy wzruszenia, gratulacje, wspomnienia. LKS Skawa Podolsze obchodziła jubileusz. W sobotę (10 lipca) zawodnicy,
trenerzy, sympatycy, działacze, kibicie świętowali 35-lecie LKS
Skawa Podolsze.
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Najlepsza
w Małopolsce

www.zyciezatora.pl

Mamy najlepszą orkiestrę w Małopolsce! Zatorska Orkiestra Dęta zdobyła pierwsze miejsce wśród orkiestr prezentujących się online.

Tarnowskie Góry i korytarze wydrążone przez wieki pod tym
miastem były celem ostatniej wakacyjnej podróży z ROK Zator.

Nie udało się zagrać w Nowym
Sączu, występy przerwało gradobicie. Organizatorzy postanowili utworzyć nową kategorię a
jury postanowiło przyznać naszej orkiestrze pierwsze miejsce.
To były bardzo intensywne
wakacje dla muzyków naszej
Orkiestry. Zatorska Orkiestra
Dęta wzięła udział w uroczystych obchodach Dnia Cyryla i
Metodego w partnerskiej miejscowości Terchova na Słowacji.
Koncert orkiestry odbył się w ramach projektu „Polsko-słowackie tradycje: wierzenia i legendy”
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego Program Interreg
V-A Polska - Słowacja 2014 2020.
Orkiestra koncertowała podczas Małopolskiego Festiwalu
Smaków w Wygiełzowie. Koncert tak się podobał, że zespół
pod wodzą Łukasz Jabconia zaproszony został do koncertu na
finał Festiwalu do Krynicy.
We wrześniu muzycy uczestniczyli w Międzynarodowym
Festiwalu Orkiestr Dętych w
Puławach.
Wspomnieć jeszcze należy
bardzo dobry koncert podczas
Święta Miasta i gminnych dożynek!

W wakacje słuchacze zatorskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wybrali się na wyprawę do Doliny Mnikowskiej i skansenu
w Wygiełzowie.

Operetka ma w Zatorze swoich wielbicieli. Nie zawiedli i tym razem.
11 lipca w Zatorze wysłuchaliśmy pieśni neapolitańskich oraz największych operetkowych szlagierów. Przyjechali do nas: Joanna Trafas - sopran, Łukasz Wroński - tenor (solista Warszawskiej Opery
Kameralnej, Mazowieckiego Teatru Muzycznego), Anna Hara-Pióro
- skrzypce, Aleksandra Lignar - wiolonczela, Emilia Bernacka - fortepian, Krzysztof Cyran - mandolina , słowo wiążące.
STRONA
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Wyjazd i wykład
Wyjazdowymi warsztatami w zabytkowej kopalni srebra w Tarnowskich Górach a potem
wykładem Ewy Ryłko słuchacze zatorskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku zainaugurowali
nowy rok akademicki.

Słuchacze odwiedzili kopalnię a także rynek starego miasta. Zapraszamy wszystkich
chętnych, bez żadnych ograniczeń wiekowych i innych,
do wstąpienia do zatorskiego Uniwersytetu! Warsztaty,

wykłady, prezentacje, spotkania, gimnastyka, taniec i
śpiew, spotkania integracyjne
i wspólne wyjazdy - to wszystko w większości za darmo, na
wyciągnięcie ręki! Wystarczy
wyjść z domu!

Słowacki piknik

też spektakl „Pszczółka Maja”
w wykonaniu teatru Fabryka
Kultury oraz recital Małgorzaty Szybisty. Były także warsz-

taty artystyczne i kulinarne
na słowacką nutę, można było
spróbować m.in. najlepszych
poslkich i słowackich zup

Iskierki i Psie Ego
W sobotę (10 lipca) ISKIERKI z OSP w
Zatorze ze swoimi opiekunami i rodzinami
przyglądały się pracy psów ratowniczych!

Miało być nieco inaczej. Mieli przyjechać mali
heligoniści, ale pandemia znów pokrzyżowała
nam plany. Nie ma jednak tego złego, co by
na dobre nie wyszło. Za nami Piknik „Terchovskie tradycje w Zatorze”.

18 lipca gościliśmy w Zatorze
naszych przyjaciół z Terchovej.

Prócz znakomitych występów
naszych gości obejrzeliśmy

ŻYCIE ZATORA #5/21 (285)

Iskierki odwiedziły PSIEEGO.
PL, gdzie szkolone są m.in. psy
ratownicze, ale nie tylko. Poznały czwórkę wspaniałych psów
i ich właścicieli, którzy zaprezentowali umiejętności swoich
czworonożnych przyjaciół. Zobaczyły relację psa z jego właścicielem, a także trening psów
we chodzeniu po drabinie, po

przeszkodach, po gruzowisku,
a także trening w wodzie. Przewodnicy pokazali jak się zachowywać względem agresywnego
psa, a także czego unikać w relacji ze swoim psem. Nasze Iskierki odegrały również pozorantów
na pokazie gruzowiskowym,
gdzie zadaniem psów było odnalezienie ich.
STRONA
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Kulturalne lato z ROK!
Formacja TANTO z Centrum Kultury i
Sportu w Skawinie zainaugurowała nasz letni sezon koncertowy.
30 czerwca na patio CAZ w Zatorze zainaugurowaliśmy nasze koncertowe lato. Po
koncercie, w plenerowym kinie, obejrzeliśmy fragmenty koncertów zarejestrowanych
podczas pandemii przez Regionalny Ośrodek Kultury.
Sporo działo się na rodzinnym pikniku w
Rudzach. Organizatorami pikniku byli:
ROK, OPS Zator, Rada Sołecka Rudz oraz
SGiGW Rudze.

Lato z ROK Zator to cała seria rodzinnych pikników. Odwiedziliśmy każdą
miejscowość w naszej gminie. 4 lipca bawiliśmy się na pikniku w Trzbieńczycach!
Organizatorami pikniku byli: ROK Zator,
Rada Sołecka Trzebieńczyc, Stowarzyszenie Trzewoje oraz OPS Zator.

W środę 7 lipca ROK Zator zaprosił na
spektakl, zabawy tańce i śpiewy oraz seans w kinie plenerowym. To wszystko
działo się na patio CAZ w Zatorze. Piknik
zorganizowany został przy współpracy
ROK, OPS Zator, Zarządu Osiedla Centrum, Królewiec i Podlipki.

STRONA
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W Smolicach w organizację pikniku
włączyła się m.in. miejscowa jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej. W efekcie
strażacki wóz przeżywał oblężenie! Piknik zorganizowali: ROK, OPS Zator, OSP
Smolice oraz Rada Sołecka Smolic i KGW
Smolice.

www.zyciezatora.pl
W ramach koncertowego lata z ROK 14
lipca w Zatorze wystąpił zespół Retrospekcja. Niestety, pogoda zmusiła organizatorów do przeniesienia imprezy z patio
CAZ do auli.

20 lipca ROK zaprosił na wyjazd do Starego Sącza. Plan zakładał m.in.: zwiedzanie Rynku, Klasztoru Klarysek, Kościoła
klasztornego św. Trójcy, Muzeum Regionalnego w Domu na Dołkach, spacer do
źródełka św. Kingi, obejrzenie ekspozycji
o Adzie Sari oraz o ks. Józefie Tischnerze,
obejrzenie Ołtarza Papieskiego i wejście do Muzeum Papieskiego, spacer na
Bobrowisko przy Stawach nad Dunajcem.
Plan zrealizowany został z naddatkiem!

24 lipca piknikowa ekipa ROK odwiedziła skąpane w słońcu Łowiczki. Zabawy, konkursy, śpiewy, spektakl, a przede
wszystkim dużo radości, bo znów można
się spotykać!
Organizatorami pikniku byli: ROK, Rada
SoW Łowiczki oraz OPS Zator.
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Był spektakl, zabawy, gry, wspólne malowanie i pyszny poczęstunek przygotowany przez KGW Bugaj, które było współorganizatorem imprezy razem z Zarządem
Osiedla Bugaj i OPS Zator.

Prawdziwe tłumy bawiły się 30 lipca na
pikniku w Podolszu.
Organizatorami pikniku byli: Sołtys i
Rada Sołecka Podolsza, KGW Podolsze,
ROK Zator i OPS Zator.

Tak bawiliśmy się razem w sobotę 31 lipca
w Grodzisku na pikniku.
Na początku naszego sobotniego spotkania w Grodzisku wystąpili aktorzy ze
spektaklem „Baju Baj”. Po spektaklu nastąpiła cała seria radosnych i roześmianych zdarzeń podczas konkursów, zabaw
i warsztatów. Wieczorem natomiast zobaczyliśmy na ekranie niezastąpionego Jeana Reno w filmie Lato w Prowansji.

Było lirycznie, delikatnie, na najwyższym
poziomie. Za nami koncert Agaty Wojtal
z zespołem, na który zaprosiliśmy Was w
środę, 28 lipca.
Podczas koncertu usłyszeliśmy najpiękniejsze piosenki z repertuaru wykonawców
polskich i zagranicznych w oryginalnych
aranżacjach przygotowanych przez muzyków. gacie Wojtal towarzyszyli: Andrzej
Wojtal na gitarze i ukulele oraz Daniel Nicieja na gitarze basowej i fortepianie.

Było głośno, rockowo, energetycznie!
Oświęcimski zespół Stare Dziady zagrał w
Zatorze!
Stare Dziady to zespół z Oświęcimia, a w
skład jego wchodzą osoby, które od lat działają na lokalnej scenie muzycznej: Łukasz
Kwiatek Kwiatkowski - wokal, Piotr Pietia
Sikora - bas, Arkadiusz Kmaku Kmak - gitara, Tomasz Klaja - gitara, Robert Harnaś
Harmata - perkusja.

Dzień wcześniej spotkaliśmy się na pikniku w Graboszycach. Trochę w środku,
torchę na zewnątrz spędziliśmy wyśmienicie te kilka popołudniowych godzin. Za
pomoc w organziacji dziękujemy KGW
Graboszyce, Radzie Sołeckiej Graboszyc
oraz OPS Zator.

Pierwsza
w sezonie
Koncertem Angeliki Kot - Mruczek w
środę 25 sierpnia zakończyliśmy całą
serię naszych muzycznych, wakacyjnych
spotkań z ROK Zator.

29 sierpnia spotkaliśmy w świetlicy na
Bugaju na ostatnim, jak się później okazało, pikniku rodzinnym. Ostatnim, ponieważ tardycyjne pożegnanie wakacji na
Podlipkach nie odbyło się ze względu na
pogodę.
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Elżbieta Siwek była gościem wernisażu
swoich prac. To pierwsza w nowym sezonie wystawa w Galerii Szklanej.
- Jestem artystką Bałysówki. Z tą galerią
związana jestem od wielu lat. To tu, wraz
z moimi kolegami, czerpiemy siły do pracy twórczej, wymieniamy się doświadczeniami, uczymy się od siebie nawzajem. Jestem malarką amatorką. Maluję akwarele,
w których staram się przedstawić moje
przeżycia. Moje prace można oglądać w
Galerii Sztuki Bałysówka, w galeriach w
Lanckoronie, Andrychowie i Kielcach.
Posiadam też stałą wystawę w Karczmie
Rzym w Suchej Beskidzkiej. Moje prace
zdobią domy moich przyjaciół. Wiele z
moich obrazów powędrowało daleko w
świat - pisze o sobie artystka.
STRONA
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Zatorski Tydzień
Naukowców

Gmina Zator we współpracy z Uniwersytetem
Pedagogicznym w Krakowie zorganizowała
Zatorski Tydzień Naukowców. W ramach tego
wydarzenia odbyły się wykłady, konferencje,
spotkania oraz wywiady z mieszkańcami.

www.zyciezatora.pl
oraz Regionalnym Ośrodkiem
Kultury trwały prace nad archiwum społecznym Gminy
Zator. Gromadzone, dokumentowane i digitalizowane
były ślady naszej przeszłości w
tym zdjęcia, wspomnienia czy

rodzinne pamiątki. Szczególnie ważnym było utrwalenie
historii codzienności naszych
mieszkańców poprzez organizowane wywiady i rozmowy. Z
fotografii i innych archiwaliów
udostępnionych przez osoby

prywatne do digitalizacji oraz
z nagrań relacji mieszkańców powstanie cyfrowa baza
materiałów, która umożliwi
nie tylko pogłębienie wiedzy
o przeszłości oraz tożsamo-

ści Gminy Zator, ale także da
możliwość poznania bliżej historii ludzi, którzy postanowili
tutaj żyć, założyć rodzinę oraz
realizować swoje pasje.

O Puchar Burmistrza
W dniu 26 września Zatorskie Towarzystwo
Wędkarskie wspólnie z Burmistrzem Miasta
Zator zorganizowało drużynowe zawody wędkarskie o „Puchar Burmistrza”.
Podczas Zatorskiego Tygodnia Naukowców Urząd Miejski w Zatorze wspólnie z Uni-

wersytetem Pedagogicznym
w Krakowie, Towarzystwem
Miłośników Ziemi Zatorskiej

W zawodach wzięło udział
czternaście trzyosobowych drużyn z Gminy Zator oraz okoliczSTRONA
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nych powiatów. Rywalizowali na
zbiorniku Tęczak w Trzebieńczycach którego gospodarzem

ŻYCIE ZATORA #5/21 (285)

www.zyciezatora.pl
jest Zatorskie Towarzystwo
Wędkarskie. Impreza rozpoczęła
się od poczęstunku kawy, herbaty, ciast. Następnie przystąpiono
do odprawy i losowania stanowisk. Po czterogodzinnej zaciętej
rywalizacji w wyjątkowo sprzyjających warunkach pogodowych przystąpiono do ważenia
oraz podliczania wyników. W
czasie gdy sędziowie podliczali
wyniki na zawodników czekał

gorący poczęstunek. O tym jak
zacięta była rywalizacja najlepiej świadczy fakt, że aż sześć
drużyn miało taką samą liczbę
punktów sektorowych a w takim
przypadku o wygranej decyduje łączna waga ryb. Zwycięzcy
poszczególnych sektorów, oraz
trzy najlepsze drużyny zawodów
otrzymały puchary.
Wyniki przedstawiały się następująco:

Warsztaty w Zatorze odbyły
się dwukrotnie. Ich uczestnicy pod okiem instruktorów z
projektu „Satelity” poznawali
m.in. tajniki fotografii otwor-

kowej. Za nimi kilkanaście
godzin obcowania ze sztuką
i edukacją kulturalną na najwyższym poziomie!

Parafialne dożynki
1 miejsce drużynowo – Team
Białka – 15 pkt.
2 miejsce drużynowo – Złota
Rybka – 16 pkt.
3 miejsce drużynowo – KPP
Oświęcim – 16 pkt.
4 miejsce drużynowo – Glinianka Oświęcim – 16 pkt.
5 miejsce drużynowo – koło
PZW Andrychów– 18 pkt.
6 miejsce drużynowo – Team
Hołoty – 18 pkt.
7 miejsce drużynowo – Rybodar– 18 pkt.

8 miejsce drużynowo – koło
PZW Kalwaria – 19 pkt.
9 miejsce drużynowo – ZTW
Zator – 20 pkt.
10 miejsce drużynowo – Team
Rodzinka – 23 pkt.
Zwycięzcy poszczególnych sektorów:
Sektor A – Głowacki Jacek –
7,200 kg
Sektor B – Kurzak Edward –
7,950 kg
Sektor C – Piórowski Jan – 6,850
kg

Satelity z Zatorze

Swoje parafialne dożynki tradycyjnie już obchodzili wierni z palczowickiej parafii.
Był tradycyjny wieniec, dożynkowy chleb i dary ołtarza. Dożynki w Palczowicach odbyły się 12 września.

Satelity to nazwa wspólnego projektu krakowskiej
ASP oraz ośrodków kultury z Małopolski, w tym
Regionalnego Ośrodka Kultury w Zatorze.
Rekrutacja odbyła się online. Przyszli uczestnicy musieli
wypełnić prosty formularz,
ale przede wszystkim odpowiedzieć sobie na kilka pytań:
Malujesz, fotografujesz, filmujesz, projektujesz, piszesz,
tańczysz, tworzysz? Interesu-

jesz się sztuką, działaniami artystycznymi? Chcesz poznać
osoby, które, podobnie jak
Ty, chcą rozwijać swoją twórczość? Myślisz o swojej przyszłości i zastanawiasz się, czy
zawód artystki/artysty jest dla
Ciebie?
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Wędkowali

Sporo działo się ostatnio u wędkarzy z Zatorskiego Towarzystwa Wędkarskiego. Za nami
zawody na Zakolu A i Rodzinne Zawody Karpiowe na Tęczaku.

Dnia 12 września 2021 r. na
zbiorniku Zakole A, którego
gospodarzami są Zatorskie
Towarzystwo Wędkarskie i
Klub Karaś z Rozkochowa
zostały rozegrane spławikowe
zawody wędkarskie. O godzinie 7:00 odbyła się odprawa,
oczywiście nie zabrakło gorącej kawy i słodkiego poczęstunku. Następnie przystąpiono do losowania stanowisk i
wszyscy uczestnicy udali się
na swoje stanowiska, gdzie
rozpoczęli gruntowanie łowiska i przygotowania zanęt.
Zmagania w koleżeńskiej atmosferze trwały do godziny
13:00. Pogoda dopisała a brań

również nie brakowało i w
rezultacie najlepszy z zawodników złowił 4,880 kg ryb.
Przeważały wzdręgi, okonie i
leszcze a wyniki przedstawiały
się następująco:
1 miejsce zajął Robert Kajfasz
z wynikiem 4,880 kg
2 miejsce zajął Olszewski Ryszard z wynikiem 4,560 kg
3 miejsce zajął Czekan Dawid
z wynikiem 4,420 kg
4 miejsce zajął Czekan Ryszard z wynikiem 4,300 kg
5 miejsce zajął Rokita Andrzej
z wynikiem 4,290 kg
6 miejsce zajął Oleksy Henryk
z wynikiem 4,280 kg
7 miejsce zajął Michalski Ar-
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kadiusz z wynikiem 4,200 kg
8 miejsce zajął Kurzak Edward
z wynikiem 3,900 kg
9 miejsce zajął Zimnal Jacek z
wynikiem 3,460 kg
10 miejsce zajął Kubarek Rafał
z wynikiem 3,350 kg
Rodzinne Zawody Karpiowe
to jedna z największych imprez wędkarstwa karpiowego
w naszym Towarzystwie. Po
raz kolejny wybraliśmy najlepiej nadające się w tym celu
łowisko czyli zbiornik Tęczak
w miejscowości Trzebieńczyce. Ta woda ma powierzchnię
14 hektarów i jest najlepiej
zarybionym dużymi karpiami zbiornikiem Zatorskiego
Towarzystwa Wędkarskiego.
Ryby mają bardzo dobre warunki i dlatego notuje się tutaj ogromne przyrosty karpi
nawet po kilka kilogramów
rocznie. Pływa tu już dość
spora ilość ryb o wadze grubo
powyżej 20 kg a największy
złowiony karp ważył 32,80 kg.
Po zawodach na takiej wodzie
możemy spodziewać się zawsze jakiejś sensacji. Zawody rozpoczęły się w piątek 17

września o godzinie 17:00 w
deszczową pogodą. A prognozy nie zapowiadały większej
poprawy. Takie warunki nie
wróżyły dużej ilości brań oraz
trudno było przewidzieć jak
zareagują na to ryby i w których częściach zbiornika będą
przebywać. Do godziny 10:00
w niedziele złowiono łącznie
226 kg karpi i amurów. Największą rybą zawodów okazał
się karp o wadze 23,00 kg złowiony przez kolegę Przemysław Kawecki druga największa rybka zawodów to karp
pełnołuski o wadze 19,10 kg,
którego łowcą był kolega Radosław Szymocha.
Poniżej lista pięciu najlepszych zawodników:
1. miejsce z wynikiem 67,00
kg zajął Przemysław Kawecki
2. miejsce z wynikiem 31,00
kg zajął Józef Orpich
3. miejsce z wynikiem 28,00
kg zajął Przemysław Szałaśny
4. miejsce z wynikiem 23 kg
zajął Radosław Szymocha
5. miejsce z wynikiem 14 kg
zajął Jakub Polak

Wędkowali strażacy

Dobre, piąte miejsce zajęli strażacy z Zatora w
Spławikowych Zawodach Wędkarskich Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Oświęcimskiego w Graboszycach.
Rozegrane w sobotę (17 lipca) zawody miały charakter towarzyski. Wystartowało 11 strażackich drużyn. Na 9 miejscu znalazła się drużyna z OSP Smolice. Najlepsi w łowieniu ryb okazali
się druhowie z OSP Stawy Monowickie.
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Dożynkowe uroczystości
Mieszkańcy naszej gminy podziękowali za plony podczas uroczystości dożynkowych w Zatorze
22 sierpnia 2021 roku.
Uroczystości rozpoczęły
się przemarszem dożynkowego korowodu do kościoła
parafialnego w Zatorze a następnie mszą św. dziękczynną. Po mszy, w korowodzie
prowadzonym przez Zatorską
Orkiestrę Dętą, gospodarze
dożynek: burmistrz Zatora
Mariusz Makuch wraz z małżonką, starostowie: Magdalena Rybak - przewodnicząca
Zarządu Osiedla Centrum
oraz Józef Orpich z Zatorskiego Towarzystwa Wędkarskiego, delegacje z miejscowości z
naszej gminy, dożynkowi goście udali się na Rynek na poczęstunek przygotowany m.in.
przez koła gospodyń wiejskich, wysłuchali także recitalu Małgorzaty Szybisty.
Część oficjalna rozpoczęła
się przekazaniem bochnów
dożynkowego chleba na ręce
gospodarza dożynek oraz ks.
proboszcza. - Przyjmij gospodarzu od nas ten bochen chleba upieczony ze zboża naszych
pól. Uszanuj go i gospodaruj
tak, żeby go nikomu, tak na
wsi, jak i w mieście nigdy nie
zabrakło - tymi słowy zwrócili się do burmistrza Mariusza
Makucha starostowie dożynek, przekazując mu bochen

chleba. Drugi bochen chleba
trafił z rąk Franciszki Jarosz
- sołtys Podolsza, przedstawicielki wszystkich sołtysów i
przewodniczących zarządów
osiedli naszej gminy oraz wiceprzewodniczącego
Rady
Gminy Zator Szymona Matyi
na ręce ks. Jacka Wieczorka.
Nie zabrakło tradycyjnych,
dożynkowych wieńców. Ten
przygotowany przez delegację
z Zatora trafił do burmistrza,
natomiast delegacja z Trzebieńczyc przekazała wieniec
ks. Jackowi Wieczorkowi.
Organizatorzy przygotowali
także upominki dla Członkini
Zarządu Województwa Małopolskiego Iwony Gibas oraz
Dyrektor Departamentu Kul-
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tury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego Moniki Gubały. Oprawę
muzyczną dożynkowego ceremoniału zapewnił Zespół
Śpiewaczy „Podolszanka”, który dał później koncert. Koło
Gospodyń Wiejskich w Łowiczkach przygotowało także
niespodziankę - upominek
wraz z podziękowaniami dla
Dyrektor ROK Elżbiety Mostowik oraz całej załogi ROK
za przygotowanie tegorocznych uroczystości.
Wśród gości znaleźli się
m.in. proboszcz parafii pw.
św. Jakuba Apostoła w Palczowicach ks. Andrzej Kłeczek,
Dyrektor Kancelarii Sejmiku
Województwa Małopolskiego Piotr Polanek,
przewodniczący
Rady
Gminy Zator Stanisław
Orlicki oraz radni, Zasłużenia dla Gminy Zator:
Franciszka Jarosz, Franciszek Śmiech i Wiesław
Susek, Komendant Komisariatu Policji w Zatorze
Dariusz Kulik, Skarbnik
Agata Kudzia, Sekretarz
Gminy Piotr Domagała.
Dożynkowy plac wypełniony był atrakcjami.
Były stoiska z tradycyj-

nymi przysmakami, rękodziełem, wioska słowiańska,
ogródek zabaw dla najmłodszych, a także Mobilny Punkt
Szczepień oraz Mobilny Punkt
Spisowy Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i
Mieszkańców 2021.
Dożynki były też doskonałą
okazją do wręczenia nagród
zwycięzcom 5 edycji Ligi Tenisa Ziemnego Doliny Karpia.
Pierwsze miejsce zajął Michał Węgrzyn, drugie Marcin
Drabczyk a trzecie Piotr Tomczyk. W turnieju udział wzięło
12 tenisistów. Nagrody ufundowane przez Zarząd Osiedla
Podlipki wręczyli burmistrz
Mariusz Makuch i przewodniczący Zarządu Osiedla Podlipki Sławomir Momot.
Na koniec Dyrektor ROK
Elżbieta Mostowik podziękowała za pomoc w organizacji
dożynek: Ochotniczej Straży
Pożarnej w Zatorze, Ochotniczej Straży Pożarnej w Zatorze
w Podolszu, Policji. Za pyszne
ciasta słowa podziękowania
skierowane zostały do KGW
Podolsze, Zator, Trzebieńczyce, Smolice, Grodzisko, Łowiczki, Graboszyce, Palczowice, KGiGW Rudze. Za wieńce
i dary dożynkowe dziękowała
delegacjom z Zatora, Trzebieńczyc, Laskowej, Rudz i
Łowiczek.
Podziękowania
skierowane zostały również
do Zespołu Śpiewaczego Podolszanka.
Sponsorami uroczystości
byli: Lolly Polly - Marzena
Urbańska-Drobny, Grzegorz
Drobny, Eurowafel Magdalena Łysoń, Marcin Wnętrzak,
Scandinavia resort, Mateusz
Iwański i Mariusz Iwański,
Bank Spółdzielczy w Zatorze.
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Punkt konsultacyjny
„Czyste powietrze”
Urząd Miejski w Zatorze informuje o uruchomieniu punktu konsultacyjno - informacyjnego
programu „Czyste Powietrze”

Z działalności punktu będą
mogli skorzystać mieszkańcy
gminy Zator po wcześniejszym
telefonicznym ustaleniu terminu
z pracownikiem Urzędu (33 84
12 215 - wewnętrzny 26). Osoby zainteresowane będą mogły
uzyskać wsparcie merytoryczne
i techniczne w zakresie ubiegania się o dofinansowanie z ogólnopolskiego programu „Czyste

Powietrze”
W pierwszym etapie funkcjonowania, punkt będzie czynny
w każdy wtorek w godzinach od
15:00 do 17:00 (obsługa przez
dwóch pracowników).
Szczegółowe informacje na temat programu „Czyste Powietrze” dostępne są na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/ lub
https://www.wfos.krakow.pl/.

www.zyciezatora.pl
jest 24 godziny na dobę przez
7 dni w tygodniu. Z osobami,
które nie zdecydują się spisać samodzielnie, może kontaktować
się – osobiście lub telefonicznie,
rachmistrz spisowy. Rachmistrzowie dzwonią z numerów 22
828 88 88 lub 22 279 99 99.
Wszystkie dane uzyskiwane w

badaniach statystycznych, w tym
również w Spisie Powszechnym,
są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Dzięki danym zebranym w spisie powszechnym
możliwe będzie efektywne planowanie rozwoju Polski na poziomie centralnym i lokalnym.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci Józefa
Drzyżdżyka.
Pan Józef był najstarszym, najwierniejszym,
najpilniejszym słuchaczem naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Zawsze obecny, zawsze
przygotowany, zawsze
chętny i zaangażowany.
Trudno będzie, Panie Józefie, wybrać się teraz na wycieczkę bez Pana, ciężko będzie znieść
puste miejsce na naszej wykładowej sali.
Rodzinie Pana Józefa składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Słuchacze UTW oraz Dyrektor i Pracownicy ROK Zator.

Spisz się!
Od 13 do 30 września br. infolinia spisowa,
działająca pod numerem 22 279 99 99, będzie
do Państwa dyspozycji każdego dnia – również
w soboty i niedziele - w godzinach od 8:00 do
20:00 (opłata za połączenie zgodna z taryfą
operatora).
Dzwoniąc na infolinię spisową można nie tylko wypełnić
obowiązek spisowy, ale również
zweryfikować tożsamość rachmistrza. Dokonanie spisu przez
telefon nie trwa długo – zajmuje
tylko około 10 minut.
Przypominamy, że udział w
Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań jest
obowiązkowy, a za odmowę
uczestnictwa w tym badaniu
STRONA
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grozi kara grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Spis Powszechny
trwa tylko do 30 września 2021r.
– to ostatni dzień, kiedy można
wypełnić formularz spisowy. Nie
warto czekać do ostatniej chwili.
Spis przez telefon to tylko jedna
z dostępnych opcji. Spisu można dokonać również za pomocą
aplikacji spisowej dostępnej na
stronie https://spis.gov.pl . Samospis przez Internet możliwy
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Ostatnia ziemska droga Starosty
Oświęcimskiego Marcina Niedzieli

Jakże powiedzieć kilka słów, jeśli przeżyło się ze sobą 40 lat – mówiła łamiącym się głosem nad trumną starosty oświęcimskiego i męża, Marcina, Dorota Niedziela. 24 września na kęckiej nekropolii pożegnaliśmy samorządowca, polityka, ojca i męża, ale przede wszystkim dobrego, ciepłego i życzliwego innym człowieka. Odszedł
17 września, w wieku zaledwie 56 lat, po wielomiesięcznej walce z chorobą nowotworową.
Po mszy św. żałobnej odprawionej w kościele pw. świętych
Małgorzaty i Katarzyny w Kętach przez proboszcza, ks. Zbigniewa Jurasza i, gościnnie, ks.
Kazimierza Sowę, na miejscowej
nekropolii śp. Marcina Niedzielę
żegnały tłumy mieszkańców, politycy różnych opcji, w tym m.in.
były premier Donald Tusk i marszałkini Sejmu Małgorzata Kidawa - Błońska, włodarze Powiatu
Oświęcimskiego, samorządowcy, w tym burmistrz Zatora Mariusz Makuch, bliscy, znajomi i
przyjaciele. Z Niemiec przyleciał
na pogrzeb starosta partnerskiego Powiatu Dachau, Stefan Löwl.
- Kiedy czuły narrator napisałby o tym powieść, miałaby ona
blaski i cienie. Ale zawsze, w całej tej opowieści przewijałyby się
trzy słowa, które są kwintesencją
naszego wspólnego życia: miłość, uczciwość i szacunek - powiedziała Dorota Niedziela.
- Myślę że wszyscy, którzy nas
znali, wiedzieli że te słowa są dla
nas najważniejsze. I te słowa,
Marcinie, dziś Ci dedykuję. Myślę że one cechują naszą rodzinę. Bardzo dziękuję wszystkim,
którzy tu przybyliście, to dla
nas i Marcina wspaniały dzień.
Dzięki wspomnianym słowom
stworzyliśmy rodzinę, która do
końca mogła być razem. I która
pewnie jako nieliczna, mogła
wspólnie przeżywać umieranie.
Jak już powiedział ks. Kazimierz
Sowa, byliśmy do końca razem.
I w tę piątkową noc umieraliśmy
wszyscy, w czwórkę. Bez strachu,
bez rozpaczy, trzymając się za
ręce - dodała wdowa.
O tym, jak wspaniałym ojcem
był Marcin Niedziela wzruszająco opowiedziały córki.

– Każdy może być ojcem, ale
trzeba być wyjątkowym, żeby
być tatą. I to właśnie tatą, a nie
ojcem dla nas byłeś i zawsze
będziesz. Po pierwsze tatą, który zawsze jest. Nieważne co się
dzieje, źle czy dobrze, czy po
prostu siedzimy sobie i nic się nie
dzieje. Życie rodzinne nie składa
się z wielkich spraw. Składa się
z „niewydarzeń”. Z odwożenia
nas do szkoły w… piżamie. Z
niedzielnych wypadów na narty. Z grillowanych weekendami
pstrągów, czy wspólnego oglądania „Gry o tron” i żartów z Eurowizji. Te małe-wielkie rzeczy
przeżywaliśmy razem, wspólnie
się dobrze bawiąc. To zawsze
czyniło naszą rodzinę wyjątkową, a Ciebie wyjątkowym tatą.
Życie jednak to też te większe
sprawy. To te momenty, gdy wyjeżdżamy zagranicę i czujemy
się najsamotniejsze na świecie
pomimo miliona ludzi wokół.
A rodzina pokonuje tysiące kilometrów tylko po to, żeby nie
było nam źle. To pomoc i pocieszenie wtedy, gdy nie poszła nam
matura. To wspólne urządzanie pierwszych samodzielnych
mieszkań daleko od domu. Tato,
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Ty zawsze z nami byłeś, w nas
wierzyłeś i nas wspierałeś. Byłeś
tatą i byłeś z nami przy każdej
większej decyzji w naszym życiu.
Powinieneś być z tego dumny.
(…) Musisz wiedzieć, że gdyby
nie Ty, nie byłybyśmy tu, gdzie
jesteśmy. (…) Chcemy, żebyś
wiedział, że jesteś dla najbardziej
wyjątkową osobą w naszym życiu. Razem z mamą stworzyliście
dla nas dom i co najważniejsze –
rodzinę.
O swojej współpracy ze starostą
i przyjaźni z Nim powiedział wicestarosta Paweł Kobielusz.
– Droga Dorotko, Basiu, Aniu.
Drodzy zebrani. W takiej chwili

nie ma dobrych słów. Poznałem Marcina 11 lat temu, kiedy
zostaliśmy radnymi. Bardzo
szybko zostaliśmy kolegami.
Częste rozmowy z Marcinem
pozwalały mi coraz lepiej go
poznać. Od 2018 roku, kiedy
Marcin został starostą miałem
niebywałe szczęście pracować
nie tylko z samorządowcem, nie
tylko z politykiem, ale po prostu
z przyjacielem. Wiele się nauczyłem od Marcina. Wiele razem
przeszliśmy, zarówno w aspekcie
zawodowym, jak i prywatnym.
Marcin był przede wszystkim
osobą doskonale rozumiejącą
ludzi. Jego przedwczesne odejście to wielka strata. W imieniu
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu,
w imieniu swoim, przyjmijcie
wyraz głębokiego współczucia.
Marcinie, miałem szczęście pracować z Tobą, oraz czuć dumę
będąc Twoim Przyjacielem. Jednymi z ostatnich słów, które nie
tak dawno do mnie skierowałeś,
było: „Przyjacielu, nie boję się”.
Żegnaj. Cześć Twojej Pamięci!
– zakończył wicestarosta Paweł
Kobielusz.
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Drzewko na pamiątkę
Klasa 8b z ZSO w Zatorze postanowiła nie
dać o sobie zapomnieć!

www.zyciezatora.pl
uwieczniony na jednym z filmików spotkania przy ognisku,
kiedy goście zaczęli śpiewać Barkę w swoim języku nie wiedząc ,
że jest to popularna pieśń także u
nas. Gospodarze dołączyli z polską wersją kreując niepowtarzal-

ną wspólnotę ludzi z odległych
zakątków globu, których połączyło tu na naszej Ziemi wezwanie hymnu ŚDM 2016 - Błogosławieni miłosierni albowiem
oni miłosierdzia dostąpią. (foto i
tekst: mieszkanka Laskowej)

Walka o paczkomat

Samorząd klasowy w porozumieniu z wychowawcą i dyrektorem zdecydowała, że posadzi
drzewko, aby zostawić „coś” po
sobie w szkole, do której uczęszczali przez 8 lat. Jak zdecydowali
tak też zrobili. Dzień przed zakończeniem roku szkolnego kla-

sa 8b wraz z panią dyrektor posadziła pięknego klona, a całość
„przyozdobiła” tabliczką z nazwą
klasy oraz rokiem ukończenia
szkoły. Mamy cichą nadzieję, że
tegoroczni absolwenci zapoczątkowali nową tradycję.

Wspominają ŚDM
Mieszkańcy Trzebieńczyc i Laskowej wspominali Światowe Dni Młodzieży 2016!

W Palczowicach stanął paczkomat InPost. Mimo próśb,
pism, wiadomości i maili firma
nie chce postawić urządzenia w
Podolszu.
Od dłuższego czasu o paczkomat walczą mieszkańcy największego sołectwa w naszej gminie,
Podolsza. Na razie bez skutku.
Maile, pisma, wysyłanie wiadomości na Messengerze, nie
pomogły - w Podolszu nadal
czekamy na „swój” paczkomat.
(Komentarz firmy był taki, że
lokalizacje nie są zbyt atrakcyj-

ne, chodziło o rejon Wizanu).
Za to, dosłownie na dniach,
uruchomiony został nowy. automatyczny, punkt odbioru paczek
firmy InPost w Palczowicach.
Sąsiadom gratulujemy! Broni
nie składam - na horyzoncie
pojawia się z wolna sieć paczkomatów firmy Allegro. Może pora
uderzyć w tym kierunku? Czas
pokaże - pisze na swoim profilu na FB radny Maciej Masialski, który poinformował o całej
sprawie.

F.P.H.U. MASBET

BETONIARNIA LASKOWA (ko³o Zatora)
W niedzielę, 25 lipca, w krużgankach miejscowej kaplicy
zorganizowali wystawę fotograficzną dokumentującą pobyt
hiszpańskojęzycznych pielgrzymów w lipcu 2016 roku. Cała
Polska żyła wtedy Światowymi
Dniami Młodzieży i wizytą ojca
św. Franciszka w Krakowie. W
naszych miejscowościach gościliśmy pielgrzymów z Meksyku,
Salwadoru, Hiszpanii i Chile.
STRONA
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Po mszy św. ze wspaniałą oprawą muzyczną (gitara, akordeon i
chór ochotników) miała miejsce
projekcja kilku filmików, które
przypomniały modlitewną, radosną ale i towarzyską atmosferę
tamtych dni.
Mimo różnych języków te kilka
dni w lipcu 2016 r. naznaczone
były głębokim zrozumieniem
i pozytywnymi emocjami, jak
chociażby piękny moment

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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Modernizacjia drogi powiatowej
w Gminie Przeciszów

Kosztem ponad 7 mln zł zmodernizowano blisko 2,5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej
nr 1895K w Gminie Przeciszów.
28 lipca w odbiorze traktu
uczestniczyli wicestarosta Paweł Kobielusz, członek zarządu
Jerzy Mieszczak i wójt Gminy
Przeciszów Tomasz Kosowski.
Obecni byli także sołtysi Lasu i
Przeciszowa oraz przedstawiciel
firmy Eurovia Polska, wykonawcy inwestycji.
Wspomniany trakt oprócz
zmotoryzowanych mieszkańców Gm. Przeciszów bywa często także wykorzystywany przez
innych zmotoryzowanych skracających sobie drogę z Zatora do
Oświęcimia, bądź też awaryjnie
korzystający zeń w przypadku
wypadków na krajowej 44.
Zakres drugiego etapu zadania prowadzonego na odcinku
od mostu na kanale Wisły do
stadionu LKS Przeciszovia/
Szkoły Podstawowej nr 2 przy
ul. Podlesie objął m.in. wzmocnienie konstrukcji drogi i jej
odwodnienie, położenie nowej nawierzchni asfaltowej,
wykonanie chodników i ścieżek rowerowych, doświetlenie
przejść dla pieszych, montaż
wiat przystankowych, wykonanie oznakowania poziomego i
pionowego.
Warto przypomnieć że podzielona na trzy etapy inwestycja
obejmuje blisko 5-kilometrowy

odcinek drogi powiatowej nr
1895K od granicy z Dworami
Drugimi (Gmina Oświęcim)
do skrzyżowania z DK 44 (w sąsiedztwie z Urzędem Gminy w
Przeciszowie). Całkowity koszt
zadania wynosi kilkanaście milionów złotych. Inwestycja jest
finansowana z budżetu Powiatu Oświęcimskiego, Gm. Przeciszów i Funduszu Dróg Samorządowych.
– Wystarczy popatrzeć na wysoki standard odnowionej drogi
powiatowej i powstałe ciągi pieszo-rowerowe, by ze spokojem
stwierdzić, że były to dobrze
wydane fundusze. Myślę że ta
inwestycja świetnie posłuży
mieszkańcom. Teraz zabieramy
się za trzeci etap zadania, dojście do DK 44 – powiedział wicestarosta Paweł Kobielusz.
Trzeci, a zarazem ostatni etap
modernizacji drogi zakończy
się jesienią br. (na przełomie
października i listopada).
Dobiega końca także inna,
dwuletnia inwestycja realizowana m.in. ze środków Powiatu
Oświęcimskiego, czyli ul. Kolbego w Oświęcimiu. Finisz robót spodziewany jest we wrześniu br.
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Z udziałem wicestarosty Pawła Kobielusza, członka Zarządu Powiatu w Oświęcimiu Jerzego Mieszczaka oraz radnych powiatowych
odebrano po modernizacji odcinek drogi powiatowej ul. gen. Milana-Kamskiego w Trzebieńczycach (Gmina Zator). Na odbiorze byli
obecni byli również włodarze gmin i sołectw.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1807K ul. gen. Milana- Kamińskiego w Trzebieńczycach – zakres zadania obejmował frezowanie
asfaltu, wykonanie warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej
całą szerokością jezdni, ścięcie obustronne pobocza na szerokości 75
cm wraz z uzupełnieniem destruktem oraz wykonanie oznakowania
poziomego krawędzi jezdni. Wartość robót wyniosła 145 731,27 zł.
Inwestycja była współfinansowana przez powiat i gminę, a ich wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe
„DROG-BUD” Franciszek Fryc.

Dzięki wsparciu Powiatu
Oświęcimskiego
Ochotnicza
Straż Pożarna w Podolszu wzbogaciła się o nowy sprzęt do ratowania zdrowia i życia podczas
wypadków.
– Dzięki dotacji z budżetu Powiatu Oświęcimskiego w wys. 15
tys. zł. (50% wartości) zakupiliśmy rozpieracz kolumnowy Lukas eDraulic wraz z akumulatorem i wspornikiem progowym.
Drugą połowę kosztów pokryliśmy ze środków własnych OSP
Podolsze – pochwalili się na
swoim profilu na FB strażacy.

Zakup wszystkich narzędzi elektrohydraulicznych został zrealizowany w Rzeszowie. Miejscowa
firma przeszkoliła strażaków w
zakresie konserwacji oraz użycia
tego nowoczesnego i niezastąpionego sprzętu do ratowania
zdrowia i życia podczas wypadków.
Powiat Oświęcimski systematycznie doposaża kolejne jednostki OSP w specjalistyczny
sprzęt oraz współfinansuje zakup wozów strażackich.
Fot. OSP Podolsze
STRONA
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Kronika kryminalna
3 lipca

W Graboszycach na ul. Wadowickiej obywatel Ukrainy,
kierujący samochodem marki
Opel Movano, stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do
przydrożnego rowu. W trakcie
czynności ustalono, iż znajdował się on w stanie nietrzeźwości z wynikiem ok. 2 promili alkoholu w wydychanym
powietrzu. Sprawę skierowano
już wraz z aktem oskarżenia do
Sądu.

9 lipca

Wszczęto dochodzenie przeciwko mieszkance pow. chrzanowskiego, która w sierpniu
br. dokonała kilku kradzieży
różnego rodzaju kosmetyków w sklepach Rossmann w
Wadowicach i w Zatorze. Za
swój czyn sprawczyni odpowie
przed Sądem za przestępstwo
określone w art. 278 par. 1 kodeksu karnego.

9 lipca

Na terenie parku rozrywki
Energylandia doszło do kradzieży mienia, m.in. w postaci
zegarka i pieniędzy oraz dokumentów na szkodę grupy
turystów. W sprawie wszczęto
dochodzenie.

12 licpa

Wszczęto dochodzenie w sprawie oszustwa dokonanego za
pośrednictwem jednego z portali, gdzie pokrzywdzony po
dokonaniu zapłaty za zakupioną konsolę nie otrzymał zakupionego towaru.

14 lipca

Doszło do kolejnej kradzieży na terenie parku rozrywki
Energylandia w Zatorze, gdzie
pokrzywdzeni najprawdopodobniej nie zabezpieczyli w
sposób właściwy swojej szafki, pozostawiając ją otwartą.
Sprawca wykorzystał „okazję” i
dokonał kradzieży znajdującej
się w niej saszetki z zawartością
pieniędzy i dokumentów.
STRONA
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17 lipca

W czasie interwencji na terenie
jednego z obiektów noclegowych znajdujących się w Zatorze jeden z turystów, znajdując się w stanie nietrzeźwości,
znieważył słownie interweniujących policjantów. W związku
z powyższym został zatrzymany a gdy wytrzeźwiał, przedstawiono mu zarzut popełnienia
przestępstwa z art. 226 par. 1
kodeksu karnego. W czasie
przesłuchanie wyraził on skruchę i przeprosił za swoje zachowanie. Sprawę skierowano już
do rozpoznania do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.

18 lipca

Do kolejnej kradzieży na terenie Energylandii doszło w jednym ze znajdujących się tam
sklepów. Sprawca wykorzystał
nieuwagę pokrzywdzonej i
dokonał kradzieży jej telefonu
komórkowego marki Iphone 8.

19 lipca

Zgłoszono kolejne oszustwo,
do jakiego doszło tym razem
z wykorzystaniem Facebooka,
gdzie sprawca, pomimo otrzymania zapłaty za zamówioną
trampolinę, nie przesłał towaru
ani nie zwrócił przekazanych
mu pieniędzy.

19 lipca

Kolejna kradzież na terenie
Energylandii i po raz kolejny
nieostrożność turysty, który
nie zamknął przydzielonej mu
szafki. Tym razem sprawca
skradł z pozostawionego w niej
plecaka pieniądze, zostawiając
pozostałe przedmioty, w tym
m.in. portfel z zawartością dokumentów.

23 lipca

W Zatorze na al. 1 Maja zatrzymano kierującego samochodem marki Marcedes, wobec którego zostało wydane
orzeczenie o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami
mechanicznymi. W sprawie

www.zyciezatora.pl
wszczęto dochodzenie o przestępstwo z art. 180a kodeksu
karnego.

24 lipca

W jednym ze sklepów na terenie Zatora doszło do kradzieży telefonu komórkowego,
pozostawionego przez jedną z
klientek przy kasie. Jak ustalono stojący za pokrzywdzoną
mężczyzna dokonał jego zaboru, po czym, nie zatrzymywany przez nikogo, wyszedł
ze sklepu i odjechał w nieznanym kierunku. Na podstawie
przeprowadzonych czynności
dowodowych ustalono jego
tożsamość i odzyskano skradziony aparat telefoniczny.
Sprawcy przedstawiono już zarzut popełnienia przestępstwa
kradzieży mienia.

29 lipca

W miejscowości Łowiczki na
ul. Centralnej zatrzymano kierującego samochodem marki
Renault, który znajdował się
w stanie nietrzeźwości (ponad
2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu). Ponadto
ustalono, iż sprawca tego czynu
był już wcześniej karany za ten
sam czyn, w związku z czym
poniesie za swoje zachowanie
surowszą odpowiedzialność.

29 lipca

W Podolszu na ul. Zatorskiej
zatrzymano mężczyznę, który
posiadał przy sobie marihuanę.
W sprawie wszczęto dochodzenie o przestępstwo z art. 62
ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

2 sierpnia

W Komisariacie Policji w Zatorze zgłoszono kradzież elementów ogrodzenia z terenu jednej
z posesji znajdującej się na ul.
Bugajskiej w Zatorze, do jakiej
doszło w dniach 26-28. lipca
br. Policja apeluje o przekazywanie jakichkolwiek informacji mogących się przyczynić do
ustalenia sprawcy czynu.

4 sierpnia

Na terenie parku rozrywki
Energylandia w Zatorze doszło

do kolejnej kradzieży mienia,
gdzie ponownie pokrzywdzony nie zamknął swojej szafki, z
której w konsekwencji dokonano zaboru plecaka wraz z całą
zawartością.

5 sierpnia

W Palczowicach na ul. Krakowskiej kierujący motocyklem podczas opadów deszczu
stracił panowanie nad swoim
pojazdem i przewrócił się na
jezdnię, doznając m.in. złamania obojczyka. W sprawie
wszczęto dochodzenie w celu
ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia.

8 sierpnia

W Zatorze na ul. Krakowskiej
zatrzymano obywatela Gruzji, kierującego samochodem
marki Peugeot, który znajdował się w stanie nietrzeźwości.
W sprawie wszczęto dochodzenie.

8 sierpnia

W Zatorze na terenie jednej z restauracji doszło do
przywłaszczenia telefonu komórkowego marki Iphone,
pozostawionego tam przez
pokrzywdzoną. W sprawie
wszczęto dochodzenie o przestępstwo z art. 284 par. 3 kodeksu karnego.

10 sierpnia

Tragiczny wypadek w Graboszycach na ul. Wadowickiej.
Ok. godz. 3.00 kierujący samochodem marki VW Touran,
obywatel Ukrainy, zamieszkały
na terenie woj. małopolskiego,
z nieznanych przyczyn zjechał
na przeciwległy pas ruchu,
doprowadzając do czołowego
zderzenia z samochodem ciężarowym. W ciężkim stanie
został odwieziony do Szpitala,
gdzie po krótkim czasie zmarł.
W sprawie wszczęto śledztwo,
mające na celu wyjaśnienie
wszelkich okoliczności zdarzenia.

11 sierpnia

Dwóch młodych mężczyzn,
nie mając biletów wstępu,
przedostało się na teren par-
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ku rozrywki Energylandia w
Zatorze, przeskakując przez
ogrodzenie. Po kilku minutach zostali ujęci przez ochronę, która przekazała ich Policji. Obaj zatrzymani usłyszeli
zarzuty tzw. naruszenia miru
domowego, polegającego m.in.
na bezprawnym wdarciu się na
ogrodzony teren. Sprawę przekazano już do rozpoznania do
Sądu.

13 sierpnia

Na terenie jednego z ośrodków
wypoczynkowych w Zatorze
nieznany sprawca dokonał kradzieży pieniędzy, pozostawionych w jednym z pomieszczeń.

16 sierpnia

dem mechanicznym w stanie
nietrzeźwości ( ok. 0,6 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu). W sprawie wszczęto
dochodzenie.

19 sierpnia

Kolejny nietrzeźwy pojazdem
mechanicznym został zatrzymany w Zatorze na ul. Jana
Pawła II (ok. 2 promili alkoholu w wydychanym powietrzu).

25 sierpnia

Po raz kolejny jeden z turystów
nie zamknął przypisanej mu
szafki depozytowej na terenie
parku rozrywki Energylandia i,
niestety, po raz kolejny doszło
do przestępstwa, w wyniku
którego pokrzywdzony utracił

osiedla Wojska Polskiego w
Zatorze oraz uszkodzenia znajdującego się tam pojazdu. W
wyniku podjętych czynności
zatrzymano sprawcę czynu,
którym okazał się mieszkaniec
Zatora. W ramach czynności
odzyskano skradzione z garażu mienie, które zwrócono
właścicielowi. Zatrzymanemu
mężczyźnie
przedstawiono
łącznie trzy zarzuty, tj. dokonanie kradzieży z włamaniem,
uszkodzenia mienia oraz kierowania wobec pokrzywdzonego gróźb karalnych. Decyzją
Sądu Rejonowego w Oświęcimiu sprawca został tymczasowo aresztowany.

11 września

Policjanci z Komisariatu Policji w Zatorze na parkingu przy
parku rozrywki Energylandia
podejmowali interwencję zgłoszoną przez dwójkę turystów,

których zaniepokoiły odgłosy
skomlenia psa, dochodzące z
zaparkowanego tam busa. Na
miejsce wezwano Straż Pożarną, która po siłowym otwarciu części bagażowej uwolniła
znajdującego się tam psa rasy
mieszanej. Jak ustalono pies
przebywał w pojeździe kilka
godzin, z kolei jego właściciel
był w tym czasie z rodziną na
terenie parku rozrywki. Na
podstawie zebranego w powyższej sprawie materiału dowodowego jeszcze w tym samym
dniu właściciel czworonoga
usłyszał zarzut znęcania się
nad zwierzęciem, polegającego
na pozostawieniu go w pojeździe bez dostępu powietrza,
przy wysokiej temperaturze
panującej na zewnątrz. Sprawca czynu przyznał się do jego
popełnienia i dobrowolnie
poddał się karze.

Ornitologiczna
rzadkość w Zatorze!

Niezwykle rzadki ptak, czapla purpurowa, uchwycona na fotografii na terenie naszej gminy!

W Zatorze na ul. Wadowickiej
doszło do wypadku drogowego, gdzie kierujący motocyklem, poruszając się od strony
Wadowic, w czasie wyprzedzenia w miejscu niedozwolonym
kilku pojazdów, uderzył w bok
samochodu marki Renault,
skręcającego w tym czasie na
stację paliw. W wyniku zdarzenia kierujący motocyklem oraz
jego pasażerka odnieśli obrażenia ciała. Uszkodzeniom uległy
też dwa pojazdy stojące na parkingu w rejonie stacji paliw, w
które uderzył motocykl bezpośrednio po zderzeniu z samochodem marki Renault.

19 sierpnia

W miejscowości Grodzisko
zatrzymano mieszkańca gm.
Zator, który kierował pojaz-

znajdujące się w szafce pieniądze.

28 sierpnia

W Zatorze na ul. Parkowej doszło do kradzieży poprzez włamanie samochodu osobowego
marki Audi A5, stanowiącego
własność turysty, który wraz
z rodziną przebywał w tym
czasie w parku rozrywki Zatorland. W sprawie wszczęto
dochodzenie, w dalszym ciągu
trwają intensywne czynności,
mające na celu ustalenie tożsamości włamywaczy i miejsca
znajdowania się skradzionego
pojazdu.

5 września

Komisariat Policji w Zatorze
został powiadomiony o kradzieży z włamaniem do garażu znajdującego się na terenie
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Autorem fotografii jest Sebastian Żabiński, który prowadzi
na facebook’u fanpage Safari
Doliny Skawy.
Jak podaje wikipedia, czapla
purpurowa w Polsce gnieździła się skrajnie nielicznie (1–3
pary, czasami więcej) i nieregularnie, przede wszystkim w
dolinie Baryczy (Stawy Milickie), a także w dolinie górnej
Wisły (stawy w Spytkowicach,

Zbiornik Goczałkowicki). Pojedyncze pary stwierdzano też
na kilku innych stanowiskach
w południowej i środkowej
części kraju. Co ciekawe,
ostatni pewny lęg odnotowano w 2009 roku na naszych
stawach Przyręb. Polskie stanowiska leżały na północnych
skrajach areału lęgowego czapli purpurowej.
STRONA
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Być jak Messi
Ma dziesięć lat, jego ulubionym piłkarzem jest
Lionel Messi a w przyszłości chciałby grać w
FC Barcelona. Dziesięcioletni Miłosz Kowalczyk
z Palczowic jest na dobrej drodze, by tak się
właśnie stało.

- Moja przygoda z piłką
nożną rozpoczęła się w wieku 5 lat. Pierwszy rok treningów spędziłem w Akademii
Champions, wraz z kolegami
z przedszkola. Kiedy utworzono szkółkę przy „Zatorzance”,
przenieśliśmy się tam wszyscy.
W tym czasie przeszedłem pomyślnie eliminacje i dostałem
się do organizowanej przez
PZPN Akademii Młodych
Orłów w Krakowie. Treningi
odbywały się dwa razy w tygodniu. Przez dwa lata musiałem dojeżdżać do Krakowa.
Zwrócił na mnie uwagę trener
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Akademii Cracovii. Otrzymałem zaproszenie do gry na
mocno obsadzonym turnieju.
Od razu miałem okazję zagrać
przeciwko takim drużynom
jak: Legia Warszawa, Śląsk
Wrocław, Sandecja. Były tez
kluby zagraniczne.
Udało się strzelić kilka bramek i dostałem propozycję
przejścia do Akademii Cracovii, gdzie spędziłem kolejne
dwa lata grając na najwyższym poziomie z rówieśnikami. Cały czas starałem się nie
zapomnieć o kolegach z Zatorzanki i, w miarę możliwości,

www.zyciezatora.pl
pomagałem im w turniejach
piłki nożnej - mówi Miłosz.
Rok 2021 może być w karierze Miłosza rokiem przełomowym. - W tym roku,
wraz z kolegą spróbowaliśmy
sił na obozie Polish Soccer
Skills 2021, który odbywa
się w pięciu miastach Polski,
w tygodniowych turnusach,
przez cały okres wakacji. Biorą w nim udział rówieśnicy
nie tylko z Polski ale również
z zagranicy. My wybraliśmy
Zakopane. Na koniec każdego turnusu są organizowane
testy sprawnościowe z piłką i
bez piłki w 8 konkurencjach.
Na podsumowanie wyników
czekaliśmy do końca sierpnia
- mówi Miłosz. Na stronie organizatora PSS2021 czytamy,
że w sezonie 2021 w obozach
letnich i majowych, zarówno
wyjazdowych jak i stacjonarnych wzięło udział kilka tysięcy dziewczynek i chłopców
z całej Polski i z kilkunastu

krajów całego świata. Każdy z
nich przeszedł testy umiejętności. Na podstawie wyników
wybraliśmy tych, którzy wypadli najlepiej. - 5 września
zadzwonił telefon i okazało
się, że wygrałem rocznik 2011,
co wiąże się z powołaniem
do kadry Polish Soccer Skills 2011. Zostałem kapitanem
reprezentacji! - dodaje Miłosz.
W październiku odbędzie się
zgrupowanie kadry w ośrodku
szkoleniowym w Cetniewie i
trening na Stadionie Narodowym w Warszawie. Na wiosnę
przyszłego roku będzie organizowany obóz zagraniczny i
rywalizacja z najlepszymi klubami Europy.
- Duży wkład w moje sukcesy mają Rodzice, którzy mojej
pasji poświęcają bardzo dużo
czasu. Zachęcam wszystkich
do udziału w obozach piłkarskich i próbowania swoich sił.
Jak widać warto - zachęca do
pracy i treningu Miłosz.

Z Tomaszem Jargusem, ratownikiem medycznym z Zatora, mieszkańcem Podolsza rozmawia Łukasz Dziedzic.

Nawet woda
jest pod górę
Za Tobą udział w górskim
triathlonie w Radkowie. Jak
poszło?
- Moim celem było pokonanie
trasy w limicie przewidzianym
przez organizatorów i to się
udało! Nie były to łatwe zawody. Najpierw musieliśmy przepłynąć prawie dwa kilometry
w Zalewie Radkowskim. Organizatorzy żartowali, że w
tych zawodach nawet woda
jest pod górę. Akwen znajduje
się na dość dużej wysokości, w
otoczeniu malowniczych gór.
Po wyjściu z wody przesiedliśmy się na rowery. Do pokonania mieliśmy 90 kilometrów

ciężkiej, górskiej trasy. Cześć
trasy to tzw. szosa stu zakrętów z Radkowa do Karłowa.
Zdarzało się, że podczas zjazdów osiągałem prędkość ponad 60 km/h. Suma przewyższeń to prawie dwa kilometry.
Na koniec 24 kilometry biegu
po Górach Stołowych. Biegliśmy koło Szczelińca Wielkiego, Błędnych Skał, częściowo
przez tereny czeskie. Zajęło
mi to 8 godz. i 54 minuty. Mój
zegarek pokazał, że spaliłem
ponad 6500 kcal a średnie tętno wyniosło 150 uderzeń na
minutę! Najszybszy zawodnik
był ode mnie trzy godziny
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szybszy. W zawodach wzięły
udział 43 osoby. To wyjątkowo
mało jak na tę imprezę.
To kolejny Twój sportowy
wyczyn w tym roku. Nie tak

metrów. Ja pokonałem 1201
kilometrów, ta różnica to dojazdy do miejsc noclegowych.
To nie była podróż po asfalcie...

dawno wziąłeś udział w innym, ekstremalnym przedsięwzięciu. Dość nietypowo
spędzasz urlopy...
- Początkiem wakacji postanowiłem trochę pojeździć na
rowerze. Celem mojej urlopowej podróży był Gdańsk.
Podobne plany, jak się okazało, miało pół tysiąca zawodników, z którymi zmagałem się
na trasie Rowerowego Maratonu Wisła 1200.
Co to za impreza?
- To sztandarowa impreza cyklu Polskiego Kolarstwa Przygodowego (POKOP). Polega
na przejechaniu na rowerze
trasy wzdłuż Wisły, od źródeł
na zboczach Baraniej Góry
do ujścia w Zatoce Gdańskiej
i mety w Gdańsku. Musieliśmy poruszać się ściśle wyznaczoną trasą. Nie mogliśmy
korzystać z pomocy profesjonalnego zaplecza, serwisu itd.
Każdy zawodnik zdany był na
własne siły, zasoby, umiejętności, mógł korzystać tylko
i wyłącznie z odstępnej dla
każdego infrastruktury. Trasa
liczyła dokładnie 1176 kilo-

- Na tym polega cały urok
tego maratonu. W znakomitej
większości poruszaliśmy się
po drogach szutrowych, gruntowych, po błocie, po łąkach,
po kolejowym nasypie, po betonowych płytach, po piasku,
bardzo, bardzo rzadko po asfalcie.
Prawie 1200 kilometrów... Ile
potrzeba czasu na ich przejechanie?
- Moim zamiarem było pokonanie całej trasy w pięć dni i
nocy, w 120 godzin. Dziennie
trzeba było pokonywać ok.
240 kilometrów po wspomnianych drogach. Najkrótszy etap to dwanaście godzin
jazdy, najdłuższy to 23 godziny. Najcięższy to etap ostatni,
bo musiałem nadrobić straty z
poprzednich etapów. Z każdego bowiem zostawało mi 1015 kilometrów do dziennego
minimum. W piątym dniu po
czterech godzinach snu wyruszyłem spod Torunia by po
pokonaniu 274 kilometrów w
czasie 23 godzin znaleźć się na
mecie. Nocą przedzieraliśmy
się wzdłuż Wisły przez nieko-
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szone łąki w okolicach Tczewa. To wręcz mityczne miejsce, o którym mówią wszyscy,
którzy brali udział w maratonie. Przez dwie, trzy godziny,
w zupełnej ciemności, w deszczu,
w błocie, bez kontaktu z innymi,
brnąłem do celu.
Wszystko zależało od malutkiej nawigacji na
kierownicy mojego roweru. Ale
były też całkiem
sympatyczne
momenty. Podróżowałem przez
Kraków, Sandomierz, Kazimierz
Dolny, Warszawę,
Toruń. Wszystkie
te miejsca wspominam niezwykle
ciepło. I w końcu
meta, spotkanie
z żoną i dziećmi. Rodzina
czekała na mie z wielkim pucharem i butelką szampana.
Po 117 godzinach i 34 minutach znalazłem się w Gdańsku.
Uzyskałem 82 wynik!
Poza udziałem w dużych imprezach, cały czas jesteś ak-

czas biegamy, zimą dodatkowo morsujemy, wiosną, latem
i na jesień dużo jeździmy na
rowerach. Staramy się wszechstronnie dbać o zdrowie, kondycję, samopoczucie.
Od czego zaczęła się ta niesamowita aktywność?
- Powód jest prozaiczny. Nie
wiem jak inni, ale ja chciałem
zrzucić kilka kilogramów. Po
rozpoczęciu treningów odkryłem, że aktywność fizyczna
pozwala pozbyć się psychicznego obciążenia związanego
z moją pracą zawodową. Moja
aktywność sprawiła, że czuję
się lepiej, zarówno psychicznie
jak i fizycznie. A często zdarza
się w pracy, że musimy wnieść
ciężki sprzęt na trzecie, czwarte piętro.
Jakie masz plany? Bo widzę,
że apetyt na sportowe zmagania masz wielki...
- W tym roku mam zamiar
jeszcze stanąć do maratonu, co
w porównaniu do moich tegorocznych dokonań, nie wydaje się czymś nadzwyczajnym.
W przyszłym roku chciałbym
wziąć udział w kolarskiej imprezie, która polega na przejechaniu 1000 kilometrów z północy Polski na południe. Od

tywny na mniejszą skalę.
- Prowadzę na FB grupę Aktywna Dolina Karpia. Wspólnie ze znajomymi staramy się
żyć aktywnie i zachęcać do
tej aktywności innych. Cały

Helu po Tatry. Mam nadzieję,
że ze mną wystartują inni zawodnicy z naszej gminy.
Dziękuję za rozmowę.
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Wspomnienie
Zatorzanin z dziada - pradziada Roman Pudaś urodził się 9
września 1909 roku w Zatorze.
Roman z bratem Edwardem
prowadzili w Zatorze cegielnię.
Podobno kilka domów na dzisiejszej ulicy Jana Pawła II wybudowanych było z cegły z tej
cegielni. Dzieciństwo naznaczone było ciężką pracą. Kiedy
Roman miał 11 lat, zmarł mu
ojciec Franciszek. Ja mam imię
po mojej babci - Józefie. Zaczęły się poważne obowiązki. A
potem przyszła wojna.
- W Zatorze wszystko zależało od Wasylkowskiego. To on
decydował o wielu rzeczach w
imieniu Niemców. Namawiał
braci do podpisania Volkslisty. W domowych archiwach
zachowały się jeszcze puste blankiety. Puste dlatego, że zarówno
Edward jak i Tata odmówili ich
podpisania. Niestety, miało to
bardzo przykre konsekwencje.
Cegielnia została im zabrana.
Budynki zostały zburzone. Do

dziś przy ul. Sikorskiego są pozostałości w postaci dołów, z których

wydobywano glinę. Maszyny podobno wywiezione zostały do Andrychowa, do jakiegoś Volksdeutcha. Edward ratował się ucieczką.
Całą wojnę ukrywał się w Chrzanowie, w fabryce lokomotyw, u
brata. Tatę Niemcy złapali na
stacji w Spytkowicach. Nie wiem,
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jaką działalność prowadził tata,
ale podobno często odwiedzali
go jacyś ludzie. Podobno jacyś
leśnicy, ludzie z Mszany Dolnej
i innych odległych miejscowości.
Miał przekazać jakąś wiadomość
o umówionej godzinie maszyniście pociągu, który zatrzymywał
się w Spytkowicach. Tam czekali
już na niego Niemcy. Najpierw
trafił do aresztu do Wadowic,
potem do Bielska. Wyrokiem
sądu wojskowego trafił do obozu
przejściowego w Zwickau a potem do KL Mauthausen-Gusen.
Nie pamiętam tych ojcowskich
opowieści o pobycie w obozie.
Z resztą nie było ich wiele. Tata
nie chciał opowiadać o obozie i o
tym, co tam przeżył, zobaczył. Na
pewno pobyt w KL M-G odcisnął
na nim swoje piętno. Pamiętam,
że Tata nie kładł się spać, jeśli w
domu nie było chleba. Musiał być
chleb. To zapewne jakieś wspomnienia z obozu powodowały
ten niepokój i obsesję na punkcie
chleba. Pamiętam też, że zawarł
tam mnóstwo znajomości. Odwiedzali nas jacyś ludzie, którzy
byli towarzyszami w niedoli. Był
jakiś profesor do muzyki z Bielska. Kiedyś też do naszej szkoły
przyjechał inspektor od oświaty.

Tata budził się w nocy z krzykiem, często bywał niespokojny i
zamyślony, ale nigdy nie mówił,
dlaczego. Nieraz, w chwilach rozgoryczenia, narzekał na swoją
przeszłość i decyzje, które podjął.
Zachowałem się jak Polak, a inni
poszli z prądem i lepiej na tym
wyszli - mówił. Tata nigdy też nie
wykorzystywał swojej przeszłości
w codziennym życiu. Mimo, że
był inwalidą wojennym, mimo
że był byłym więźniem, nigdy nie
korzystał z przywilejów, które mu
przysługiwały. Od zakupu deficytowych towarów po przywilej
pierwszeństwa w kolejce. Tak,
jakby obraził się na świat, który
tak bardzo go doświadczył. NIe
lubił rozgłosu, nie pchał się, nie
wykorzystywał ani swoje historii,
ani znajomości.
Po wojnie z Edwardem prowadzili jeszcze betoniarnię na
Piastowskiej (dawna Szpitalna).
Komuniści upaństwowili betoniarnię. Potem jeszcze próbowali
prowadzić tartak ale i ten interes
skończył się dramatycznie. Firma
została zniszczona przez pożar.
Tata podupadł na zdrowiu a
wujka dopadła nerwica, unikał
kontaktów z ludźmi, nie wychodził z domu.

Kiedy przechodził obok mojej
ławki wziął mój zeszyt. Bałam
się, że coś z nim jest nie tak. Okazało się, że zainteresowało go nazwisko. Zapytał, jak na imię ma
mój ojciec. Okazało się, że też był
więźniem Mauthausen-Gusen.
Nazywał się Władysław Foryś i
mieszkał w Kętach.

Mieli jeszcze jednego brata
Adolfa oraz siostrę Honoratę ale
Edward i Roman do końca trzymali się razem.
Tata zmarł w 1988 roku. Pochowany został w Zatorze. Mama
Janina zmarła w 2013 roku.
Wspominała Józefa Krawczyk

czasposimo mieszkańców i sympatyków ziemi zatorskiej
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Koncert Kaśki

22 sierpnia w Zatorze wystąpiła znakomita piosenkarka, kompozytorka i autorka tesktów Kaśka Sochacka.
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