
ZNAD RUDAWY
Nr 1/październik 2020 DODATEK DLA SENIORÓW

     Seniorzy Gminy Zabierzów to wyjątkowa społeczność. Energiczni, kreatywni i kochający życie 
ludzie, którzy nie wiedzą co to nuda na emeryturze. W gminie Zabierzów mamy bowiem 22 aktyw- 
nie działające kluby seniora. W 2016 r. przedstawiciele tych mniejszych grup poczuli potrzebę 
zjednoczenia sił i postarali się o powołanie Gminnej Rady Seniorów, która pierwszą swoją sesję 
miała już 29 sierpnia 2017 roku. Podczas spotkania seniorzy wybrali prezydium Rady.

 

Pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Seniorów

KRÓTKO O GMINNEJ RADZIE SENIORÓW GMINY ZABIERZÓW

GOTOWI NA WSZYSTKO!

Seniorzy mogą cały czas korzystać także z oferty Klubu Senior+ w Zabierzowie.
Klub ma swoją siedzibę przy ul. Kolejowej 11 (1 p) i dysponuje dużą salą, w której odbywają się zajęcia, 
salą komputerową i skromną biblioteką.
Klub zaprasza osoby powyżej 60 roku życia, nieaktywne zawodowo w terminach:

Poniedziałek
9:00 – 11:00 rękodzieło artystyczne;
11:15 -13:00 zajęcia plastyczno-techniczne; umysłowe, zgodnie z comiesięcznym harmonogramem
dostępnym na stronie GOPS Zabierzów (www.gops.zabierzow.org.pl)

Wtorek i czwartek
8:00 - 12:00 zajęcia aktywności ruchowej pomiędzy ćwiczenia 60 min prowadzą fizjoterapeuci.
Konieczny wcześniejszy kontakt z Klubem w celu pobrania zaświadczenia dla lekarza rodzinnego.
Czwartek
12:15 zajęcia rękodzieła artystycznego (2 h)

Piątek
9:00 – 13:00 (z 15 minutową przerwą) zajęcia o różnorodnej tematyce zgodnie z comiesięcznym
harmonogramem.

Działalność Klubu finansowana jest w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Senior+ na lata
2015 -2020, funkcjonuje w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie.
Kierownikiem Klubu jest Jadwiga Kalemba. Kontakt z Klubem tel. 696 836 747;
j.kalemba@zabierzow.org.pl; klub dostępny jest także na Facebooku: Klub Senior+ w Zabierzowie.

Warto także wspomnieć o zajęciach jakie mają miejsce w Rząsce.

Ośrodek Wsparcia Seniorów – klub samopomocy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek
Posługujących Ubogim w Rząsce ul. Krakowska 19. Ośrodek  prowadzony  na  zlecenie  gminy 

tel: 603 125 705.

Zajęcia dla seniorów (powyżej 60 r. życia, nieaktywnych zawodowo) odbywają się zgodnie 
z comiesięcznym harmonogramem dostępnym na stronie www.gops.zabierzow.org.pl w następujące
dni tygodnia: poniedziałki w godz. 8:00 -12:00, wtorki w godz. 9:00-13:00, czwartki w godz. 8:00 –12:00.
Oferta obejmuje m. innymi zajęcia aktywności ruchowej, artystyczne i umysłowe.

Zapraszamy także do śledzenia strony https://sckipgz.zabierzow.org.pl/category/seniorzy/ 
gdzie na bieżąco pojawiają się informacje związane z ofertą dla seniorów.

PRZYŁĄCZ SIĘ DO AKCJI „TWOJE ZDROWIE”

      W październiku 2020 r. rusza pierwsza edycja plebiscytu medycznego „Przychodnia zdrowia 
przyjazna pacjentowi”. Chcemy docenić przychodnię zdrowia świadczącą usługi w ramach 
podstawowej opieki lekarskiej, cieszącą się największym uznaniem mieszkańców gminy Zabierzów. 
By wziąć udział w plebiscycie, wystarczy do 30 listopada wypełnić ankietę dla pacjentów. 

Zabierzów. Funkcję kierownika pełni s. Krzysztofa Babraj, 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w akcji!

w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 

Organizatorem plebiscytu jest Gminna Rada Seniorów w Zabierzowie, we współpracy z Fundacją 
„Mapa Pasji” w ramach projektu „Przestrzeń dla seniorów 3.0”, realizowanego przez Fundację 

„Mapa Pasji”, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

Gminna Rada Seniorów
ul. Kolejowa 11
32-080 Zabierzów

KONTAKT Z REDAKCJĄ

seniorzy@sckipgz.pl

   Obecnie są to Przewodniczący – Andrzej Korzycki z Rudawy, Wiceprzewodniczący - Cecylia 
Chrzanowska z Zabierzowa i Franciszek Sendor z Bolechowic oraz Sekratarz - Hanna Czaja-Bogner 
z Brzoskwini.



      W skład Gminnej Rady Seniora (GRS) wchodzą przedstawiciele wszystkich sołectw, na terenie 
których działają kluby seniora. W sumie jest to 18 osób: Jan Pawlikowski - Radwanowice, 
Maria Sikorska - Kobylany, Barbara Strychalska - Nielepice, Barbara Jaroń - Brzezinka, 
Hanna Czaja-Bogner - Brzoskwinia, Zofia Olech - Aleksandrowice, Andrzej Karcz - Niegoszowice,
Barbara Sendor - Szczyglice, Jadwiga Czech - Więckowice, Jan Baran - Ujazd, 
Anna Wójtowicz - Burów, Krystyna Krawczyk - Balice, Cecylia Chrzanowska - Zabierzów, 
Ewa Mirek - Pisary, Franciszek Sendor - Bolechowice, Andrzej Korzycki - Rudawa, Kazimierz 
Krokosz - Rząska, Bogusława Kamińska - Karniowice. Kadencja Rady trwa 4 lata, a więc już 
niebawem kolejne wybory.

   Głównym celem działania Rady jest reprezentowanie seniorów przed samorządem oraz 
działanie na rzecz aktywności osób starszych. GRS dba także o integrację środowisk osób 
starszych organizując m.in. Gminne Senioralia, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem
i są od dwóch lat stałym punktem w kalendarzu ważnych lokalnych imprez. 

   
społecznej, przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich 
autorytetu w społeczeństwie, wspieranie i upowszechnianie różnorodnych form wypoczynku, 
dostępu do edukacji i kultury, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, profilaktyka i promocja 
zdrowia seniorów a co za tym idzie poprawa jakości życia seniorów. Aktualnie naszym radnym 
udało się stworzyć dokument, który jest podstawą do oficjalnego uchwalenia polityki senioralnej 
w gminie Zabierzów. Taki dokument powstawał w trakcie projektu realizowanego przez Fundację 
„Mapa Pasji”, w ramach projektu „Przestrzeń dla seniorów 2.0”. Obecnie seniorzy pracują nad 
poszczególnymi zagadnieniami, które są wyjątkowo ważne dla osób starszych mieszkających 
w naszym rejonie. Jednym z takich tematów jest służba zdrowia i przepływ informacji. W ten 
sposób powstał pomysł stworzenia redakcji, która będzie pracowała nad treścią krótkiego 
magazynu dla seniorów. Będzie on dołączany do „Dodatku Znad Rudawy”. Praca w redakcji 
ma charakter społeczny i seniorzy nie pobierają za nią żadnego wynagrodzenia.

           W skład redakcji wchodzą: Andrzej Korzycki, Hanna Czaja Bogner, Ewa Mirek, Jan Baran, Wiesław 

NIE BROŃ SIĘ PRZED „KOPERTĄ ŻYCIA”!

      Jakiś czas temu Gminna Rada Seniorów wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Zabierzowie rozprowadzała wśród seniorów „koperty życia”. Niestety, mimo naszych 

starań, seniorzy wykazali nikłe zainteresowanie tą akcją, a czasem wręcz niechęć do przyjęcia 

koperty i oznakowania swego domu lub mieszkania odpowiednią plakietką informującą, 

że tu właśnie znajduje się „koperta życia”. Choć do seniorów gminy Zabierzów trafiło dotąd 

ok. tysiąc kopert, nikt z nich nie skorzystał. A trzeba mieć świadomość, że informacje, 

zawarte w kopercie, mogą rzeczywiście komuś uratować życie. Dotyczy to nie tylko seniorów, 

ale też osób żyjących samotnie. Celem koperty jest ułatwienie działania ekipie ratunkowej, 

która, jeśli zachodzi taka potrzeba, znajduje w określonym miejscu wszelkie informacje, 

dotyczące przebytych chorób i bieżących niedomagań, listę leków, jakie się zażywa oraz 

dane lekarza pierwszego kontaktu. Jeśli ktoś w razie nagłej potrzeby jest zmuszony wezwać

zespół ratunkowy, nie zawsze, z powodu np.urazu lub szoku, potrafi precyzyjnie określić, 

jakie leki zażywa, u kogo i gdzie się leczy.

Ratownicy tracą cenny czas na wywiad z chorym, a tymczasem minuty biegną nieubłaganie,

czasem decydując o zdrowiu lub życiu pacjenta. Nawet gdy obok jest ktoś z rodziny, 

nie zawsze potrafi udzielić wyczerpujących informacji.

       A więc nie bój się, Szanowny Seniorze, odszukać schowaną gdzieś w mroku szuflady kopertę,

wypełnij znajdujący się wewnątrz formularz, przy czym lekarz pierwszego kontaktu ułatwi Ci to

podczas porady telefonicznej. 

Działalność GRS ma na celu także reprezentowanie zbiorowych interesów tej grupy

      Gminna Rada Seniorów zwróciła się z prośbą do zarządzających zakładami opieki zdrowotnej 

w gminie Zabierzów o pomoc w wypełnianiu tych formularzy. Dostarcz wypełniony formularz 

do swojej przychodni, prosząc o zweryfikowanie i podpisanie go w oznaczonym miejscu, 

a następnie włóż do wodoszczelnej koperty (którą dostałeś) i umieść w LODÓWCE. 

Na drzwiach wejściowych naklej załączoną plakietkę informacyjną. Zrób to dla własnego 
bezpieczeństwa, namów swoich bliskich i sąsiadów. To nic nie kosztuje, a może się okazać 

zbawienne!

      Jeśli nie masz jeszcze „koperty życia”, zgłoś się do nas lub do Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Zabierzowie.

      Jeszcze rok temu oferta dla seniorów była bardzo bogata i zawierała zarówno wyjazdy do kina 
i teatru, spotkania integracyjne jak warsztaty różnego rodzaju. Niemal w każdym sołectwie seniorzy
spotykali się co najmniej raz w tygodniu. Samorządowe Centrum Kultury zapewniało bowiem zajęcia
ruchowe, językowe i komputerowe a także co jakiś czas zajęcia rękodzielnicze.
Covid-19 zmienił wszystko wszędzie a szczególnie w obszarze działań związanych z zagrożonymi
grupami, do których należą osoby starsze.

       W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zajęcia dla seniorów jakie do tej pory odbywały się w poszczególnych 
sołectwach zostały zawieszone. Nasza oferta została ograniczona do spotkań, które mają miejsce 
na terenie Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów przy ul. Szkolnej 2 w Zabierzowie.

Na ten moment zapraszamy Państwa na zajęcia, jakie kierujemy do osób dorosłych czyli:

Poniedziałek
- „Zdrowy Kręgosłup” ćwiczenia 9:00 – 10:00 (zajęcia płatne)
- Zajęcia teatralne dla seniorów (prowadzenie Jacek Strama) 11.00 – 13.00
- Ceramika 18.20-21.20 (zajęcia płatne)
- Joga 19.00-20.00 (zajęcia płatne)

Wtorek
- Ceramika 18.20 -21.20 (zajęcia płatne)

Środa
- „Zdrowy Kręgosłup” ćwiczenia 18.15-19.15 (zajęcia płatne)

Czwartek
- Ceramika 9.00 – 12.00 (zajęcia płatne)
- „Twórcze rękoczyny” 10.00-12.30 i grupa popołudniowa 18.15 – 20.15 

WOLNY CZAS SENIORA W CZASIE PANDEMII

(zajęcia w ramach projektu – bezpłatne).

 Cader, a całość koordynuje Katarzyna Mroczek. 


