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#będziedobrze!

W SKRÓCIE

Szanowni Państwo,
bardzo dziękuję za codzien-
ne stosowanie się do zaleceń 
związanych z zapobieganiem 
rozprzestrzenia się koronawirusa 
SARS-CoV-2.
   Dziękuję gminnym służbom, 
lekarzom, pielęgniarkom i pra-
cownikom zatorskiej przychod-
ni, pracownikom społecznym, 
policjantom, strażakom ochot-
nikom, społecznikom szyjącym 
maseczki, osobom duchownym, 
pracownikom sklepów, sprze-
dawcom i przedsiębiorcom a 
także sołtysom i przewodniczą-
cym osiedli za codzienną pomoc 
i wsparcie dla mieszkańców.
   Dziękuję pracownikom insty-
tucji kultury oraz dyrektorom, 
nauczycielom oraz pracownikom 
szkół i przedszkoli za zaangażo-
wanie w pracę i dbałość o rozwój 
naszych mieszkańców w tych 
trudnych czasach. Szczególnie 
dziękuję rodzicom i uczniom za 
otwartość i gotowość do wspól-
nej edukacji domowej, pomimo 
wielu, nie tylko technicznych 
utrudnień. Obecna sytuacja sta-
nowi dla nas wyzwanie organiza-
cyjne i niejednokrotnie wymaga 
sporych poświęceń i wyrzeczeń.
   Pamiętajmy, że jesteśmy w 
okresie, w którym zagrożenie 
#koronawirusem codziennie 
wzrasta a nie maleje i dlatego 
nadal musimy być ostrożni. 

Musimy przestrzegać wszystkich 
obowiązujących ograniczeń i 
zasad zapobiegających rozpo-
wszechnianiu się #koronawirusa.
   Przypominam, że działalność 
zawiesiły i ograniczyły wszystkie 
placówki oświatowe, świetlice, 
żłobki, ośrodki kultury i domy 
ludowe. Zamknięte zostały sale 
gimnastyczne i boiska szkolne, 
zamknięte zostały place zabaw i 
siłownie plenerowe oraz centrum 
sportowe „Orlik” w Palczowi-
cach. Do odwołania zamknięte 
zostało targowisko w Zatorze.
   Urząd Miejski w Zatorze, 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Zatorze i Zakład Gospodarki Ko-
munalnej w Zatorze ze względów 
bezpieczeństwa ograniczyły 

swoje usługi wyłącznie do pro-
wadzenia spraw niezbędnych i 
terminowych – z koniecznością 
wyprzedzającego kontaktu tele-
fonicznego lub mailowego.

PONOWNIE APELUJĘ 
O STOSOWANIE SIĘ 
DO WSZYSTKICH KOMUNI-
KATÓW I ZALECEŃ 
CHRONIĄCYCH NAS 
WSZYSTKICH PRZED 
TĄ NIEBEZPIECZNĄ 
CHOROBĄ. 

Z życzeniami zdrowia
Mariusz Makuch
Burmistrz Zatora

Całą naszą aktywność 
przenieśliśmy do inter-
netu. Zły los nie pozwala 
spotykać się z Wami 
osobiście, ale mocno staramy 
się utrzymać ten cenny dla nas 
kontakt z Wami przy pomocy 
internetowych łączy. Codziennie 
staramy się zaproponować Wam 
coś nowego, wartościowego, cieka-
wego. O naszych propozycjach na 
czas pandemii piszemy wewnątrz 
numeru.

Działamy

   W związku z pandemią Regio-
nalny Ośrodek Kultury odwołał 
Święto Karpia Zator 2020.  Przy-
pomnijmy, w tym roku na scenie 
na zatorskim Rynku wystąpić 
mieli m.in. Golcowie i KOMODO.

Apel Burmistrza Zatora w związku z zagrożeniem koronawirusa SARS-CoV-2

   W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w trosce o 
zdrowie Państwa oraz pracowników informujemy, że od 1 kwiet-
nia 2020 r. do odwołania budynek Urzędu Miejskiego w Zatorze 
jest zamknięty dla interesantów.  Dane kontaktowe do załatwia-
nia spraw znajdziecie Państwo wewnątrz numeru.
Konta bankowe Urzędu Miejskiego w Zatorze
• Wpłata na konto dochodów z tytułu podatków lokalnych, 
opłat, darowizn:
60 8136 0000 0000 1544 2000 0170

• Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej w rozliczeniach transgranicz-
nych należy dokonywać na numer IBAN konta bankowego: 
PL 60 8136 0000 0000 1544 2000 0170
• kod BIC (SWIFT) Banku Spółdzielczego w Zatorze: PO-
LUPLPR
Przepraszamy za powstałe utrudnienia  i prosimy o zrozumienie 
zaistniałej sytuacji. 

Urząd Miejski w Zatorze

Budynek Urzędu Miejskiego zamknięty dla interesantów

Apelujemy do młodych, by po-
mogli swoim babciom i dziad-
kom w kontakcie ze światem, 
oferując im pomoc przy zakupie 
i konfiguracji smartfonów, lapto-
pów i komputerów. Oczywiście 
trzeba to robić tak, by nie nara-
zić ich na zakażenie! Docierają 
do nas sygnały, że wiele osób 
chciałoby skorzystać z oferty 
np. ROK, czy obejrzeć msze w 
internecie, a mają problemy ze 
sprzętem.
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Życzymy zdrowych i spokojnych 
Świąt Wielkanocnych, 
wypełnionych nadzieją 

budzącej się do życia wiosny, 
miłością i wiarą 

w zwycięstwo dobra nad złem, 
płynącą ze 

Zmartwychwstania Pańskiego.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Zatorze

Stanisław Orlicki

Burmistrz Zatora
Mariusz Makuch

Wielkanoc 2020
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Urząd Miejski w Zatorze
33 841 22 12; 33-841 22 13; 33 841 22 15;
Fax:  33 841 02 06; e-mail: gmina@zator.pl

Stanowisko Imię i Nazwisko Pokój
nr 

wew E-mail

Burmistrz Zatora Mariusz Makuch 203 burmistrz@zator.pl

Sekretarz Zatora 
Dział Administracyjny  

i Spraw Obywatelskich 
Piotr Domagała 104 14 sekretarz@zator.pl

Sekretariat Agnieszka Hłond 202 10 gmina@zator.pl

Z-ca Kierownika USC Anita Głażewska 103 20 usc@zator.pl

Biuro  
Rady Miejskiej w Zatorze 

Marta Fabin 201 29 radamiejska@zator.pl

Ewidencja ludności Elżbieta Wasiela 102 39 ew.lud@zator.pl

Świadczenia rodzinne 
Obsługa OSP

Dorota Szczelina 105 21 swiadczeniarodzinne@zator.pl

Aneta Piasecka 105 21 swiadczeniarodzinne@zator.pl

Biuro Obsługi Klienta
Olimpia Jarnot - Cudak BOK 40 bok@zator.pl

Martyna Kosowska BOK 40 bok@zator.pl

Skarbnik Zatora 
Referat Finansowy Agata Kudzia 206 22 skarbnik@zator.pl

Główny Specjalista ds. 
Księgowości Oświatowej

Anna Studencka 110 41 astudencka@zator.pl

Referat Finansowy 

Barbara Bartel – Gibas 205 12 bgibas@zator.pl

Iwona Czopek - Bartnik  205  12

Małgorzata Firlińska 110 43 mfirlinska@zator.pl

Jolanta Zemła 110 43 jolazemla@zator.pl

Referat Podatków, 
Dochodów i Kasa

Edyta Jargus 205 12 ejargus@zator.pl

Dorota Przystał 101 37 wymiar@zator.pl

Bernadeta Bieniek 101 38 podatki@zator.pl

Grażyna Skulska  101  38 podatki@zator.pl

Izabela Skowronek 101 36 kasa@zator.pl

Dział Gospodarki 
Przestrzennej

Małgorzata Konior 108 19 geodezja@zator.pl

Z-ca Kierownika Działu Alfreda Głąb 106 28 aglab@zator.pl

Dział Gospodarki 
Przestrzennej

Maciej Maj 108 19 geodezja@zator.pl

Marzena Mazgaj 107 26 geodezja@zator.pl

Michał Kozak 107 26 geodezja@zator.pl

Wiesław Jarosz 106 28 wjarosz@zator.pl

Dział Inwestycji  
i Programów Europejskich

Leszek Bednarski 112 13 inwestycje@zator.pl

Z-ca Kierownika Działu Marcin Stramecki 112 13 inwestycje@zator.pl

Dział Inwestycji i 
Programów Europejskich

Magdalena Wieliczko 111 23 inwestycje@zator.pl

Magdalena Przejczowska 111 23 inwestycje@zator.pl

Wiolefa Kuzia 111 23 inwestycje@zator.pl

Kamila Przystał 111 23 inwestycje@zator.pl

Dział Rozwoju, Oświaty 
 i Zdrowia

Karol Matyjasik 211 31 oswiata@zator.pl

Z-ca Kierownika Działu Tomasz Wieliczko 212 16 promocja@zator.pl

Dział Rozwoju, Oświaty i 
Zdrowia

Magdalena Brusik 211 15 oswiata@zator.pl

Anna Kubarek 211 15 oswiata@zator.pl

Jarosław Momot 212 35 informatyk@zator.pl

   W związku z rosnącym zagro-
żeniem wirusem COVID-19 (tzw. 
koronawirus), w trosce o zdrowie 
i bezpieczeństwo mieszkańców 
oraz pracowników Urzędu Miej-
skiego w Zatorze, od dnia  
1 kwietnia 2020 roku do odwoła-
nia, ulega zmianie sposób obsługi 
interesantów w budynku Urzędu 
Miejskiego w Zatorze.
Obsługa interesantów zostaje 
ograniczona i będzie się odby-
wała jedynie w Biurze Obsługi 
Klienta, po wcześniejszym te-
lefonicznym zgłoszeniu tematu 
sprawy i ustaleniu, czy wizyta 
jest niezbędna. 
   W Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Zatorze przyjmowani będą 
wyłącznie interesanci w sprawie 
sporządzania aktów stanu cywil-
nego – po telefonicznym uzgod-
nieniu z USC. 
   Pozostała część Urzędu Miej-
skiego w Zatorze nie jest dostępna 
dla interesantów. 
   Kasa Urzędu Miejskiego w 
Zatorze będzie nieczynna do 
odwołania. Wszystkie zobowiąza-
nia finansowe można regulować 
terminowo wyłącznie w formie 
bezgotówkowej na numery ra-
chunków bankowych wskazanych 
w decyzjach, informacjach lub 
pismach otrzymanych z urzędu.
Zaleca się ograniczenie osobi-
stego zgłaszania się do Urzędu 
Miejskiego w Zatorze. 
W sprawach pilnych możliwe są: 
korespondencja pocztowa, kon-
takt telefoniczny, korzystanie z 
ePUAP, korespondencja mailowa, 
korzystanie z formularzy urzędo-
wych, złożenie korespondencji w 
skrzynce kontaktowej umieszonej 
w wejściu głównym Urzędu Miej-
skiego w Zatorze.
   Numery telefonów do Biura 
Obsługi Klienta i poszczególnych 
działów i referatów, adresy ma-
ilowe oraz numery kont banko-
wych znajdują się w tabelce obok, 
na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Zatorze: www.zator.
pl oraz na tablicy informacyjnej 
Urzędu i drzwiach wejściowych 
do Urzędu.
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Wprowadzamy kolejne ograni-
czenia w związku z koronawiru-
sem. Od 1 kwietnia do odwoła-
nia każda osoba do 18 roku życia 
z domu wyjdzie tylko pod opieką 
dorosłego opiekuna, a parki, bul-
wary, czy plaże będą zamknięte. 
Za złamanie zakazów grozi kara 
od 5 do nawet 30 tys. zł. Oprócz 
tego zmieniamy zasady robienia 
zakupów w sklepach stacjonar-
nych i zawieszamy działalność 
salonów fryzjerskich, kosme-
tycznych i tatuaży. Co jeszcze się 
zmienia?
Żeby opanować rozprzestrzenia-
nie się wirusa w Polsce, jesteśmy 
zmuszeni podjąć kolejne kroki. 
Większość Polaków stosuje się 
do wydawanych zaleceń, jednak 
wciąż zdarzają się sytuacje, które 
narażają nas wszystkich na ryzy-
ko zarażenia. Przykłady z innych 
krajów pokazują, że kluczem do 
ograniczenia zakażeń jest mak-
symalne ograniczenie kontaktów. 
Za wszelką cenę musimy zaha-
mować tempo, w jakim dochodzi 
do dalszej transmisji wirusa. 
Bądźmy ostrożni i stosujmy się 
do nowych zasad!
Zwłaszcza, że największa fala 
zachorowań przed nami.
Zwłaszcza, że za złamanie zasad 
grozi grzywna w wysokości od 5 
tys. do 30 tysięcy złotych.
Ograniczenia w liczbie klien-
tów w sklepach, na targach, na 
poczcie (od 1.04.2020 r.)
Sklepy i punkty usługowe – 3 
osoby na kasę lub stanowisko do 
płacenia
Do każdego sklepu (zarówno 
małego, jak i wielkopowierzch-
niowego), a także do każdego 
lokalu usługowego może wejść 
maksymalnie tyle osób, ile 
wynosi iloczyn liczby wszystkich 
kas i liczby 3.
Ważne! Liczy się ogólna liczba 
kas, a nie tych, które są czynne.
Targowisko – 3 klientów na 1 
punkt handlowy
Podobne zaostrzenia dotkną tak-
że targów, straganów i bazarków. 
Z tą różnicą, że liczba osób prze-
bywających na targu nie może 
być większa niż trzykrotność 
liczby punktów handlowych.
Placówki pocztowe – 2 osoby na 
1 okienko pocztowe
Na terenie poczty może przeby-

wać w jednym momencie tyle 
osób, ile wynosi liczba okienek 
pocztowych pomnożona przez 2.
Ograniczenie funkcjonowania 
sklepów budowlanych i nowe 
obowiązki dla wszystkich 
sklepów 
W weekendy wielkopowierzch-
niowe sklepy budowlane będą 
zamknięte. Natomiast wszystkie 
sklepy będą się musiały dosto-
sować do nowych, ostrzejszych 
zasad bezpieczeństwa:
od 2 kwietnia (czwartek) wszy-
scy klienci będą robić zakupy w 
jednorazowych rękawiczkach,
w godzinach od 10:00 do 12:00 
sklepy i punkty usługowe mogą 
przyjmować i obsługiwać jedynie 
osoby powyżej 65 roku życia.  W 
pozostałych godzinach sklepy 
i lokale usługowe są dostępne 
dla wszystkich. W tym dla osób 
powyżej 65. roku życia.
Zamknięte hotele i inne miejsca 
noclegowe
Hotele i inne miejsca noclegowe 
(działające na zasadzie wynajmu 
krótkoterminowego) zostają 
zamknięte. Mogą one funkcjo-
nować tylko i wyłącznie wtedy, 
gdy przebywają w nich osoby 
w kwarantannie lub izolacji, 
a także gdy przebywa w nich 
personel medyczny. Ważne! 
Goście, którzy przebywają w tych 
obiektach w momencie wejścia w 
życie nowych przepisów, muszą 
się wykwaterować do czwart-
ku, 2 kwietnia 2020 roku. Nie 
dotyczy to jednak osób, które są 
w delegacji i korzystają z usług 
noclegowych w ramach wykony-
wania obowiązków służbowych. 
Dla tych osób hotele pozostają 
otwarte.
Automatyczna kwarantanna dla 
bliskich osób w kwarantannie 
Rozszerzamy listę osób, która 
będzie podlegała obowiązkowej 
kwarantannie domowej. Będą 
nią objęci wszyscy, którzy miesz-
kają z osobą kierowaną na kwa-
rantannę. Zasady będą obowią-
zywały osoby, które przebywają 
w jednym mieszkaniu z osobami 
kierowanymi na kwarantannę od 
środy 1 kwietnia 2020.
Zawieszenie rehabilitacji i za-
mknięcie salonów kosmetycz-
nych i fryzjerskich
Zamknięte zostają bez wyjątków 

wszystkie zakłady fryzjerskie, 
kosmetyczne, salony tatuażu i 
piercingu. Tych usług nie będzie 
można realizować również poza 
salonami – np. wizyty w domach 
nie wchodzą w grę.
Zawieszamy również wykonywa-
nie zabiegów rehabilitacyjnych i 
masaży – zarówno w placówkach 
publicznych, jak i prywatnych. 
Wyjątkiem są sytuacje, w których 
rehabilitacja jest bezwzględnie 
wymagana stanem zdrowia 
pacjenta.
Zakaz wychodzenia z domu 
osób do 18. roku życia bez opie-
ki dorosłego
Dzieci i młodzież, które nie 
ukończyły 18 roku życia, nie 
będą mogły wyjść z domu bez 
opieki. Tylko obecność rodzica, 
opiekuna prawnego lub kogoś 
dorosłego usprawiedliwia ich 
obecność na ulicy.
W mocy nadal jednak pozostają 
ograniczenia w przemieszczaniu 
się wszystkich osób. W dalszym 
ciągu nie można wychodzić z 
domu z wyjątkiem:
dojazdu do pracy. Jeśli jesteś 
pracownikiem, prowadzisz swoją 
firmę, czy gospodarstwo rolne, 
masz prawo dojechać do swojej 
pracy. Masz również prawo udać 
się po zakup towarów i usług 
związanych ze swoją zawodową 
działalnością.
wolontariatu na rzecz walki z 
COVID-19. Jeśli działasz na 
rzecz walki z koronawirusem 
i pomagasz potrzebującym 
przebywającym na kwarantannie 
lub osobom, które nie powinny 
wychodzić z domu, możesz się 
przemieszczać w ramach tej 
działalności.
załatwiania spraw niezbędnych 
do życia codziennego. Będziesz 
mógł się przemieszczać, aby zro-
bić niezbędne zakupy, wykupić 
lekarstwa, udać się do lekarza, 
opiekować się bliskimi, wypro-
wadzić psa.
Zakaz korzystania z parków, 
plaż, bulwarów, promenad i 
rowerów miejskich
Wprowadzamy także do od-
wołania zakaz przebywania na 
plażach i terenach zielonych, peł-
niących funkcje publiczne. Zakaz 
dotyczy więc parków, zieleńców, 
promenad, bulwarów, ogrodów 

botanicznych i zoologicznych, 
czy ogródków jordanowskich. 
Ostatnie doświadczenia poka-
zują, że są to miejsca, w których 
dochodzi do gromadzenia się 
ludzi, a tym samym – do zwięk-
szenia szans na zakażenie.
Z tego też powodu ograniczamy 
możliwość korzystania z rowe-
rów miejskich.
2 metry – minimalna odległość 
między pieszymi
Wprowadzamy obowiązek utrzy-
mania co najmniej 2-metrowej 
odległości między pieszymi. Do-
tyczy to także rodzin i bliskich.
Wyłączeni z tego obowiązku 
będą:
rodzice z dziećmi wymagającymi 
opieki (do 13 roku życia),
a także osoby niepełnosprawne 
lub niemogące się samodzielnie 
poruszać i ich opiekunowie. 
Urzędy na pracy zdalnej
Instytucje publiczne swoje obo-
wiązki będą wykonywały zdalnie. 
Wyjątek mogą stanowić jedynie 
czynności, w których praca 
zdalna nie gwarantuje możli-
wości realizacji ich kluczowych 
obowiązków.
Limit pasażerów również w 
pojazdach 9+ 
W zbiorowym transporcie pu-
blicznym obowiązuje już zasada 
„tyle pasażerów, ile połowa 
miejsc siedzących w pojeździe”. 
Rozszerzamy ten wymóg także 
na pojazdy, które mają więcej 
niż 9 miejsc siedzących, w tym 
transport niepubliczny – np. 
dowożących do pracy w zorgani-
zowany sposób, czy prywatnych 
przewoźników. Ograniczenie nie 
dotyczy samochodów osobo-
wych.
Miejsca pracy – dodatkowe za-
bezpieczenia dla pracowników
Pracodawcy będą musieli zapew-
nić dodatkowe ś rodki bezpie-
czeństwa swoim pracownikom. 
I tak:
stanowiska pracy poszczególnych 
osób muszą być oddalone od 
siebie o co najmniej 1,5 metra.
pracownicy mają obowiązek 
używania rękawiczek lub muszą 
mieć dostęp do płynów dezynfe-
kujących.

informacje ze strony gov.pl

Kolejne kroki w walce 
z koronawirusem
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   Z powodu braku całodobowej służby dy-
żurnej w Komisariacie Policji w  Zatorze na 
czas trwania pandemii uruchomiono od dnia 
15.03.2020r. możliwość kontaktu telefonicz-
nego, tel. 33 8410997 w godz. 7.00 – 20.00, 
gdzie będzie można  ustalić konieczność 
zgłoszenia osobistego, przesunięcia terminu 
wezwania i uzyskać inne informacje doty-
czące bieżącego funkcjonowania Policji. Bez 
zmian pozostają formy zgłoszeń interwencji 
i konieczności nagłej reakcji Policji, w takich 
przypadkach należy o każdej porze dnia i 
nocy korzystać z telefonu alarmowego 112.

podinsp. Dariusz Kulig
po. Komendant

Komisariatu Policji w Zatorze

   W związku z zagrożeniem rozprzestrze-
niania się koronawirusa oraz zmianami w 
funkcjonowaniu spółki,  Zakład Gospodar-
ki Komunalnej sp. z o.o. uprzejmie prosi 
odbiorców z: Palczowic, Laskowej, osiedla 
Centrum ulice: Rynek, Różana, Krótka
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, 26-
go stycznia, Ogrodowa, Szkolna, Cicha, 
Mickiewicza, Słowackiego, Palimąki o telefo-

   W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klien-
tów oraz pracowników Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Zatorze, a także zahamowanie 
rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2 
(koronawirus) Ośrodek będzie  ZAMKNIĘ-
TY, aż do odwołania.
   Wpuszczane bedą tylko osoby w sprawach 
pilnych i terminowych, w tym celu prosimy 
o użycie dzwonka przy drzwiach budynku 
OPS.
   W celu załatwienia innych spraw urzędo-
wych prosimy kontaktować się:
- telefonicznie : 33 8412217, kom. 600 – 422-
706, kom. 664 155 976
- e-mail: ops@zatorops.pl
lub za pomocą platformy ePUAP
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Komunikat Policji

Telefon 
dla seniorów
   W w związku z aktualną sytuacją epide-
miologiczną Wojewoda Małopolski urucho-
mił specjalną infolinię dla Seniorów – z my-
ślą o tych, którzy potrzebują pomocy w tych 
trudnych chwilach. Dzwoniąc na infolinię, 
osoby starsze mogą uzyskać rzetelne infor-
macje, zalecenia i wskazówki, jak odnaleźć 
się w obecnej sytuacji.
Numer telefonu 12 392 11 10 działa od po-
niedziałku do piątku w godz. 8.00–17.00.

OPS
zamknięty

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzecz-
pospolitej Polskiej stanu epidemii, na pod-

Komunikat 
Starosty

stawie §10 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczy-
pospolitej Polskiej stanu epidemii, Starosta 
Oświęcimski podjął działania zmierzające do 
ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa 
SARS-CoV-2.
   W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Pań-
stwa rodzin, kierując się dobrem zarówno 
klientów jak i urzędników, podjąłem decyzję 
o zaprzestaniu z dniem 25 marca 2020 
r. bezpośredniej obsługi klientów przez 
pracowników Starostwa Powiatowego w 
Oświęcimiu.
   W celu zapewnienia ciągłości pracy Staro-
stwa, zarządzam realizację zadań w szczegól-
nym trybie:
- kontakt ze Starostwem Powiatowym w 
Oświęcimiu oraz załatwianie spraw odbywać 
się będzie z wykorzystaniem komunikacji 
elektronicznej, telefonicznej, a także kore-
spondencji tradycyjnej;
- do Państwa dyspozycji pozostają adresy i 
numery ogólne do Urzędu:
• adres: ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświę-
cim 
• ePUAP: /sposwiecim/skrytkaESP
• adres e-mail: sekretariat@powiat.oswiecim.
pl
• tel.: 33/ 844-96-00
- zasady obsługi klientów przez wydziały 
Urzędu są publikowane w zakładkach wy-
działowych „jak załatwić sprawę w staro-
stwie”.
- korespondencję kierowaną do urzędu moż-
na również zostawić po wejściu 
do budynku Starostwa, w miejscu do tego 
przeznaczonym;
- odbiór dokumentów będzie realizowany za 
pośrednictwem poczty tradycyjnej;
- w szczególnie uzasadnionych i pilnych 
przypadkach odbiór osobisty możliwy będzie 
wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu tele-
fonicznym z pracownikiem wydziału dnia i 
godziny odbioru;
   O wszelkich zmianach będziecie Państwo 
informowani za pośrednictwem strony inter-
netowej www.powiat.oswiecim.pl.
   Proszę Państwa o uszanowanie wprowa-
dzonych zasad.

Dziękuję za wyrozumiałość.
Starosta Powiatu Oświęcimskiego

Marcin Niedziela

Prośba o odczyty
wodomierzy

   W ramach gminnego systemu gospodaro-
wania odpadami komunalnymi, obejmujące-
go nieruchomości stale zamieszkałe, prze-
prowadzony zostanie w miesiącu kwietniu 
odbiór spod posesji odpadów wielkogabary-
towych oraz odpadów zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego. Termin odbioru 
tych odpadów przypada w dniu, w którym w 
poszczególnych miejscowościach odbierane 
są odpady segregowane.
UWAGA! W trakcie tej akcji odbierane będą 
wyłącznie odpady wielkogabarytowe stare 
meble (szafy, fotele, krzesła, stoły), zużyte dy-
wany, a także zużyty kompletny sprzęt AGD i 
RTV (radia, telewizory, komputery, żelazka), 
ramy okienne bez szyb, wanny, piecyki gazo-
we, zabawki, choinki itp.
Nie będą odbierane: odpady poremonto-
we (gruz, pokrycia dachowe), oleje, farby, 
akumulatory, styropian wyroby ceramiczne 
(umywalki, urządzenia sanitarne) i opony.
Zwracamy się z prośbą, aby w godzinach 
porannych tj. do godziny 6:00 w przypada-
jących dla miejscowości terminach Miesz-
kańcy Gminy Zator, wystawili przedmioty 
wymienione
w pkt. 1 przed posesje w miejscu dostępnym 
dla samochodu specjalistycznego.
Harmonogram objazdowego odbioru od-
padów: Harmonogram odbioru odpadów 
segregowanych od 1 stycznia 2020 r. 
Od 1 kwietnia uruchomiony zostanie w 
Zatorze przy ul. Wadowickiej 57B PUNKT 
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KO-
MUNALNYCH. Punkt został przeniesiony z 
ul.  Piastowskiej 24 i obecnie nie można tam 
już zostawiać żadnych odpadów.
Nowy PSZOK czynny będzie we wtorki i śro-
dy w godzinach od 10:00 do 14:00, w czwart-
ki i piątki w godzinach od 14:00 do 18:00 
oraz w soboty od 10:00 do 14:00, natomiast 
w miesiącu grudniu wyłącznie w soboty 5, 
12, 19 grudnia w godz. 10:00 do 14:00. 
W obawie o długie kolejki do PUNKTU 
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH, prosimy o ogranicze-
nie korzystania z PSZOK w kwietniu do 
niezbędnego minimum i przy zachowaniu 
wszystkich przepisów prawa ustalonych z 
uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się wiru-
sa COVID-19.

Zbiórka odpadów. 
Komunikat

niczne zgłaszanie stanów wodomierzy do 
dnia 10.04.2020 roku pod numerem telefonu 
33 84 12 896. W razie nie podania stanu 
wodomierza, faktury zostaną wystawione 
na podstawie szacunkowego zużycia wody 
z ostatnich 3 okresów obrachunkowych. 
Wystawione faktury zostaną dostarczone 
w formie papierowej do Państwa skrzynek 
pocztowych. Z góry dziękujemy za pomoc!
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Co się zmieniło w Waszej pracy odkąd 
mamy pandemię? 
- Zacznijmy od najprostszych rzeczy. Na 
każdą wizytę zakładamy: rękawiczki oraz do-
datkowo gogle i maskę ochronną. Ponieważ 
mamy taki czas, że każdy może być poten-
cjalnie chory na COVID-19. Jeżeli natomiast 
wiemy, że jedziemy do typowych objawów 
związanych z powyższą chorobą, czyli  
gorączka, kłopoty z oddychaniem, kaszel, 
to wtedy jedziemy w pełni zabezpieczeni. 
Mamy wtedy na sobie specjalny kombinezon 
ochronny, gogle, maskę, podwójne rękawice, 
ochraniacze na nogi. Bezpieczeństwo perso-
nelu zawsze było ważne, a teraz jest najważ-
niejsze. Apelujemy, by się nie bać i nie dziwić 
na widok zabezpieczonych  medyków. Nie 
jesteśmy chorzy, tylko musimy dbać o siebie i 
o innych. Ale przede wszystkim apelujemy o 
to, by mówić prawdę podczas wzywania po-
mocy! Informować dyspozytora o wszystkich 
występujących objawach i okolicznościach 
wezwania. To bardzo ważne. 
Dlaczego?
- Ponieważ przekazane informacje pozwolą 
medykom na odpowiednie przygotowanie 
siebie. Każdy potrzebujący pomocy, może na 
nas liczyć, nieważne czy ma objawy zakaże-
nia koronawirusem, czy nie, ale dzięki praw-
dziwym i pełnym informacjom, będziemy 
mogli lepiej się przygotować do tej wizyty, a 
przede wszystkim zabezpieczyć. Najbardziej 
boimy się kwarantanny. To dwa tygodnie wy-
cięte z życia zawodowego i rodzinnego. Ale 
nie chodzi tu tylko i wyłącznie o nas samych. 
Nieodpowiedzialne zachowanie, zatajenie 
informacji o objawach wskazujących na 
chorobę COVID-19, może spowodować w 
konsekwencji wyłączenie z pracy dużej części 
personelu medycznego pogotowia ratunko-
wego czy szpitalnych oddziałów. A niestety 
wszystkie prognozy mówią, że najgorsze 
jeszcze przed nami.
Czy doświadczacie pomocy? 
- Ludzie bardzo pomagają. Cały czas do nas 
spływają potrzebne rzeczy, których albo nie 
ma obecnie na rynku, albo są bardzo drogie. 
Dostajemy specjalistyczne maski, ci którzy 
posiadają drukarki 3D wykonują dla nas 
przyłbice i inne niezbędne elementy ochro-
ny. Np. sytuacja sprzed kilku dni. Koledzy 
pojechali do sklepu kupić gogle ochronne. 
Właściciele sklepu dowiedziawszy się do 
czego mają służyć nie przyjęli zapłaty, mało 
tego, dołożyli kombinezony i rękawiczki. 
Ludzie przywożą posiłki, napoje, zewsząd 
płyną wyrazy wsparcia, sympatii. W Zatorze 
dostaliśmy pralkę i suszarkę od anonimowe-
go darczyńcy, od teraz ubrań roboczych nie 
musimy prać we własnych domach. Nigdy 
wcześniej nie doświadczyliśmy tak ogromnej 

fali życzliwości i dobra. To bardzo potrzebne 
w tych trudnych czasach i mam nadzieję, 
że zostanie to w ludziach dużej niż na okres 
pandemii. 
Sporo osób szyje maski. Czy one się przy-
dają? 
 -My ich osobiście nie używamy, ale przyda-
ją się aby je założyć pacjentowi do którego 
przyjechaliśmy, a który potencjalnie może 
być zarażony. Wiem od znajomych, że bardzo 
się przydają w szpitalach, podczas czynności 
do których wystarczała maseczka chirurgicz-
na, a której teraz też są braki na rynku. 
Jakie nastroje panują wśród ratowników? 
- Jesteśmy bardzo skupieni, na tym co 
robimy. Każdy z nas wie, że najważniejsze 
teraz jest bezpieczeństwo. Na czas pandemii 
brodacze, tak jak ja, straciliśmy swoje brody, 
ponieważ szczelność masek była od tego 
uzależniona.  Staramy się dzielić dobrymi 
praktykami, na taką skalę, jeszcze nikt z nas 
nie działał. Ja od bardzo dawna nie oglądam 
żadnych programów informacyjnych i nie 
słucham radia, nie chcę wprowadzać do mo-
jej pracy i do mojego życia, tego olbrzymiego, 
uważam niepotrzebnego, szumu informa-
cyjnego. Nie wiem ile osób jest zarażonych 
oficjalnie, nie wiem ile zmarło. Dla mnie naj-
ważniejsze jest działanie na naszym terenie, 
a tutaj jeszcze tragedii nie ma, w dużej części 
dzięki zdyscyplinowanemu społeczeństwu. 
Jak wspominałem, zdajemy sobie sprawę, że 
najgorsze przed nami, ale wiemy, że to się 
kiedyś skończy, wrócimy do normalnego 
życia i ponownie zapuścimy brody. 
A psychicznie jak to znosicie?
- Każdy w głowie ma ułożony plan na wy-

padek, co jeśli trafimy na zarażonego, a nie 
mogliśmy się zabezpieczyć, co jeśli pojawią 
się objawy? Ja osobiście mam zapas ciuchów 
i jedzenia na co najmniej dwa, trzy dni, wiem 
gdzie ewentualnie pojadę na kwarantannę, 
rodzina jest poinformowana, że dziś idę do 
pracy i mogę wrócić dopiero za dwa tygo-
dnie. Za każdym razem się żegnam tak, jak-
bym miał do nich długo nie wrócić. Myślę, że 
pod tym względem radzimy sobie lepiej niż 
większość ludzi, bo wiemy czego możemy się 
spodziewać i jesteśmy na to przygotowani. 
Jak reagują sąsiedzi, znajomi, rodzina? 
Jesteście na linii frontu, niektórzy już spo-
tkali się z chorym na COVID-19, innych 
pewnie to czeka. Jak po takim spotkaniu 
wrócicie do domu? 
- Jeśli będę miał podejrzenie, że łańcuch 
zakażenia został przerwany, to, tak jak wspo-
mniałem, nie wrócę do domu. Ale póki to nie 
nastąpi, funkcjonujemy jak reszta społeczeń-
stwa. U nas jeszcze nie, ale docierają do nas 
sygnały, że występują problemy, o których 
się nie mówi. Z jednej strony fala dobra, 
pomocy, sympatii, a z drugiej strony strach i 
nieufność w stosunku do personelu medycz-
nego poza miejscem pracy. Mam prośbę, nie 
bójcie się. My naprawdę robimy wszystko, 
żeby chronić siebie i innych. Jesteśmy świa-
domi ryzyka. Lepiej być zabezpieczonym w 
niebezpiecznym miejscu, niż sobie lekcewa-
żyć zalecenia w teoretycznie bezpiecznych 
miejscach, np. takich jak sklepy.
Dziękuję za rozmowę i życzę dużo zdrowia, 
spokoju i wytrwałości. Wszyscy trzymamy 
za Was kciuki!

Z Tomkiem, ratownikiem medycznym o trudnych czasach pandemii rozmawia Łukasz Dziedzic

Nie okłamuj medyka!
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   W imieniu własnym oraz samorządu Gminy Zator pragnę serdecznie podzięko-
wać Państwu Agacie i  Markowi Goczał - właścicielom Rodzinnego Parku Roz-
rywki Energylandia za przekazanie dla Urzędu Miejskiego w Zatorze,  Parafii pw. 
śśw. Wojciecha i Jerzego w Zatorze, Ośrodka Caritas, Zakładu Opieki Zdrowotnej, 
Pogotowia Ratunkowego, Komisariatu Policji oraz Ochotniczych Straży Pożarnych 
środków do dezynfekcji rąk, żelów antybakteryjnych, maseczek i jednorazowych 
rękawiczek. Ten piękny gest pokazuje jak mocno solidaryzujemy się i pomagamy 
sobie w obliczu zagrożenia.
  Firma Autokontener z Witkowic podarowała Gminie Zator przyłbice ochronne, 
które trafiły do zatorskiego Ośrodka Zdrowia i do Caritas Zator.
   Swoje podziękowania kieruję także do mieszkańców Gminy Zator za wszelką 
pomoc w walce z koronawirusem. Stowarzyszenia, przedsiębiorcy, instytucje, 
ale również wielu mieszkańców indywidualnie podejmuje wiele działań na rzecz 
potrzebujących mieszkańców naszej gminy: szyjemy maseczki, robimy zakupy, 
oferujemy  swoją pomoc. Dziękuję za Państwa inicjatywy i  zaangażowanie w tych 
trudnych   chwilach. To bardzo ważne, abyśmy tworząc wspólnotę lokalną udowod-
nili, że w sytuacji kryzysowej możemy na siebie liczyć.

Burmistrz Zatora
Mariusz Makuch

Podziękowania

Domowy Dom Kultury

   W związku z pandemią ograniczone 
zostały kontakty fizyczne. Pozostajemy 
jednak cały czas w kontakcie przy użyciu 
internetu, telefonu, tabletu, laptopa. Bły-
skawicznie ROK przestawił się na pracę 
w sieci. 
Jak wejść do Domowego 
Domu Kultury?
Wystarczy odwiedzić naszą stronę 
internetową rokzator.pl. Tam codziennie 
pojawiają się nasze propozycje. Można 
też znaleźć profil ROK na Facebooku lub 
Instagramie. Od samego początku stara-

my się uporządkować nasze propozycje 
tak, by wszyscy mogli ustalić swój własny 
rytm.
Poniedziałek
W poniedziałki zapraszamy najmłodszych 
na zajęcia plastyczne. Przygotowujemy 
dla Was takie zajęcia, które bez problemu 
możecie przeprowadzić w domu, bez ko-
nieczności kupowania czegokolwiek. Tak 
dobieramy materiały, by nie trzeba było 
wychodzić z domu. Bardzo prosimy o wy-
syłanie zdjęć gotowymi pracami. Zrobimy 
z tego internetową galerię.

Domowy Dom Kultury to propozycja Regionalnego Ośrodka 
Kultury na czas pandemii.

Wtorek 
We wtorki wyszukujemy 
dla Was ciekawe miejsca 
w sieci. Odwiedzamy 
muzea, galerie, zwiedza-
my, oglądamy. Z powodu 
pandemii w zasobach 
światowego internetu 
znaleźć można teraz nie-
samowite rzeczy! Niektóre 
muzea zdecydowały się 
na otwarcie skrzętnie 
ukrywanych do tej pory 

cyfrowych zasobów. Jest co 
oglądać! Wtorek to także 
dzień, w którym słuchacze 
zatorskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku ćwiczą i 
tańczą instruowani przez 
internet przez Elżbietę 
Mostowik.
Środa
W środy staramy się sięgać 
do naszego bogatego 
archiwum fotograficzne-
go i filmowego. Trochę 
wspominamy, trochę sobie 
przypominamy. Elżbieta 
Matula prowadzi w środy 
zajęcia z salsy.
Czwartek
W czwartki w Domowym 
Domu Kultury gotujemy. 
Już wcześnie rano na 
naszej stronie publikuje-
my przepisy, instrukcje i 
zdjęcia potraw. 

Piątek
W piątki do wspólnej 

pracy i zabawy zapraszamy 
majsterkowiczów. Piątek 
jest również dniem, w 
którym słuchacze UTW 
ćwiczą i tańczą z Elżbietą 
Mostowik a uczestnicy 
naszych spotkań z salsą 
trenują pod okiem uzbro-
jonym w kamerę z Elżbietą 
Matulą.
Sobota
W sobotę proponujemy 
Wam nadrobienie zaległo-

ści ze słuchania naszego 
audibooka. Codziennie 
publikujemy bowiem 
jeden odcinek powieści 
Tadeusza Dołęgi Mosto-
wicza „Kariera Nikodema 
Dyzmy” w interpretacji 
Łukasza Dziedzica.
Niedziela
Zazwyczaj w niedzielę za-
praszaliśmy najmłodszych 
do teatru. Nie zrezygno-
waliśmy z tego zwyczaju 
i staramy się wyszukiwać 
dla Was wartościowe spek-
takle w internecie.
   W planach mamy jeszcze 
sporo ciekawych rzeczy. 
Bądźcie z nami w trudnie 
dni. Nie będzie przesa-
dy w tym, jak na koniec 
napiszemy, że bardzo za 
Wami wszystkimi tęskni-
my! Chciałoby się rzec: do 
rychłego zobaczenia!
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   W obrzędach liturgicznych może brać 
udział nie więcej niż 5 osób (poza kapłana-
mi). W związku z tym w naszym kościele od 
24 marca do 11 kwietnia br. w Eucharystii 
będą mogły uczestniczyć tylko te osoby, 
które zamówiły daną intencję (do 5 osób z 
rodziny).
   W środę o godz. 18.00 Msza święta, na 
której modlimy się za zmarłych z ostatnich 
miesięcy, będzie odprawiona bez ludu, gdyż 
nie możemy jednej rodzinie pozwolić na 
uczestnictwo, a innej odmówić. Jesteśmy 
zobowiązani do zachowania limitu 5 osób 
zawsze, bez wyjątku.
   Jeśli chodzi o sakrament pokuty i pojedna-
nia: tak jak do tej pory jesteśmy dostępni w 
konfesjonale pół godziny przed każdą Mszą 
świętą. Należy jednak od razu po zakończe-
niu spowiedzi i krótkiej modlitwie dzięk-
czynnej powrócić bezpośrednio do swojego 
domu (w kościele może przebywać tylko do 
5 osób).
   Mszę świętą można obejrzeć w telewizji 
lub wysłuchać w radiu. Będąc w stanie łaski 
uświęcającej, można wtedy przyjąć Komunię 
świętą duchową.
   Niech nie zabraknie indywidualnej mo-
dlitwy. To dzięki niej wiara nie wygaśnie w 
naszym sercu. Zapraszamy do łączności z 
nami każdego dnia o 20.30 na modlitwie 
różańcowej transmitowanej „na żywo” za 
pośrednictwem kanału na YouTube. Wystar-
czy kliknąć LIVE TV na stronie internetowej 
parafii. W piątek o 17.00 – Droga Krzyżowa. 

W niedzielę o 17.00 – Gorzkie Żale.
   W środę i sobotę o godz. 18.00 Msza 
święta, na której modlimy się za zmarłych 
z ostatnich miesięcy, będzie odprawiona 
bez ludu, gdyż nie możemy jednej rodzinie 
pozwolić na uczestnictwo, a innej odmówić. 
Jesteśmy zobowiązani do zachowania limitu 
5 osób zawsze, bez wyjątku.
   W zakrystii i w kancelarii można zamawiać 
intencje dla tych osób, które swoje imieniny 
będą obchodzić w kwietniu. Msza św. za te 
osoby w przyszłą niedzielę o godz. 10.30.
   W kościele Komunię świętą przyjmujemy 
na lewą rękę. Podchodzimy szeregowo do 
stopnia ołtarza, przyklękamy na prawe kola-
no, następnie w postawie stojącej na wyso-
kości piersi kładziemy na prawą rękę – lewą 
rękę wyprostowaną, spożywamy prawą ręką 
Ciało Pańskie i wszystkie okruchy z Chleba 
Eucharystycznego, dopiero później odcho-
dzimy na miejsce do ławki. Przyjmowanie 
Komunii św. niech będzie bez pośpiechu, w 
skupieniu.
   Zaplanowane na ten tydzień od poniedział-
ku do piątku Msze święte w Laskowej o godz. 
16.30 będą odprawiane o godz. 17.00. Pół 
godziny wcześniej okazja do spowiedzi.
   Zachęcamy również do napisania maila ze 
swoim świadectwem: „Jak przeżywam ten 
czas? Jak pomaga mi modlitwa?” Przedstaw-
cie swoje propozycje dla nas – duszpasterzy: 
kontakt@parafiazator.pl.
Trzymajcie się! Niech Pan Was błogosławi +

Wieści z parafii
Pandemia zmieniła też życie zatorskiej parafi i parafian. 

W ostatnich dniach strażacy z naszych jed-
nostek gaszą pożary traw. Nie pomagają ape-
le, co roku na wiosnę to samo. Płoną trawy.
19 marca
Paliła się trawa w Zatorze, w pobliżu przejaz-
du kolejowego.
20 marca
Trawa płonęła w Palczowicach. w okolicy 
torów oraz na ul. Centralnej w Łowiczkach.
22 marca
Paliła się trawa przy ul. Złotych Kłosów w 
Podolszu.
24 marca
Pożar traw w Rudzach przy ul. Srebrnej oraz 
na Sosnowej w Podolszu.
25 marca
Paliło się w okolicach mostu na Skawie w 
Zatorze. 
26 marca
Tym razem pożar trawy przy ul. Andrychow-

ŻYCIE
STRAŻACKIE

skiej w Zatorze.
27 marca 
Dwa pożary traw. Pierwszy w okolicach 
Stawu Piastowskiego, drugi w okolicy stacji 
kolejowej w Zatorze.
28 marca
Pożar traw na Mycie.

Apel Burmistrza
   Przypominam że, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami zabronione jest wypalanie 
traw na łąkach, pastwiskach, terenach śródle-
śnych, nieużytkach, trzcinowiskach, szuwa-
rach oraz w rowach i pasach przydrożnych, a 
także w lasach i na szlakach kolejowych.

   Wypalanie traw jest złą  tradycją, z którą 
od lat zmagają się strażacy, policjanci, służby 
ochrony środowiska. Niszczona jest wierzch-
nia, próchnicza warstwa gleby, co pociąga 
za sobą obniżenie jej wartości użytkowej 
nawet na kilka lat. Wypalając trawy hamuje 
się naturalne procesy rozkładu pozostałości 
roślinnych, dzięki którym gleba staje się 
żyźniejsza. Giną ptaki i drobne zwierzęta, a w 
powietrzu unoszą się szkodliwe toksyny.
   Wypalanie traw stanowi zagrożenie poża-
rowe dla mienia, naraża życie strażaków a 
występujące zadymienie zagraża osobą prze-
bywającym w bezpośrednim sąsiedztwie oraz 
często utrudnia poruszanie się po drogach 
kierowcom i może być przyczyną groźnych 
wypadków. Od wielu lat ten szkodliwy 
proceder powtarza się, dlatego też apeluję o 
rozsądek a w razie zauważenia pożaru o na-
tychmiastową reakcję dzwoniąc pod numer 
alarmowy 112 lub 998.
   W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicz-
nego, lekkomyślne i nieodpowiedzialne dzia-
łania podpalaczy, powodujące angażowanie 
służb, w tym straży pożarnej, będą surowo 
karane.

Mariusz Makuch
Burmistrz Zatora

F.P.H.U. MASBET

transport, wywrot, hds

tel. 603248087 603038793
Tel./fax 33-8412-149
www.masbet.home.pl

Rury, krêgi betonowe, studnie od 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)

Ø

BETONIARNIA LASKOWA (ko³o Zatora)

   Rodzinny Park Rozrywki Energylandia 
przekazał niezbędne środki ochrony oso-
bistej dla strażaków z OSP Zator. Zostali 
doposażeni m.in. w: płyn do dezynfekcji, 
kremy antybakteryjne, rękawiczki nitrylowe 
i maseczki jednorazowe. Pragniemy gorąco 
podziękować za przekazane środki - mówi 
naczelnik OSP Zator Michał Kościelnik.

Strażacy dziękują
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Składamy kondolencje i wyrazy 
głębokiego współczucia 

Urszuli Dąbrowskiej

Łączymy się w żałobie 
i smutku z całą rodziną

Ś. P. Mariana Dąbrowskiego
Dyrektor i pracownicy

Regionalnego Ośrodka Kultury
w Zatorze

Wszystkim tym, którzy byli z nami w 
najtrudniejszych chwilach i podzielają 
nasz smutek po odejściu ukochanego

Ś.P. Mariana 
Dąbrowskiego

składamy serdeczne podziękowania. Bóg 
zapłać za ofiary na msze, słowa wsparcia 

i otuchy.

Urszula Dąbrowska z córkami

Z głębokim żalem i głęboko zasmuceni przy-
jęliśmy wiadomość o śmierci 

Ś.P.

Dr. Hajdu Lajosa
Honorowego Obywatela Gminy Zator

Byłego Burmistrza Partnerskiej Miejscowości 
Berekfürdő  na Węgrzech 
Przyjaciela Gminy Zator

W imieniu własnym i całej społeczności 
Gminy Zator składamy szczere kondolencje i 

wyrazy współczucia z powodu śmierci
Dr. Hajdu Lajosa.

Śp. Dr. Hajdu Lajos w swojej pracy zawsze 
starał się dobrze służyć mieszkańcom Berek-
fürdő jako oddany lekarz i samorządowiec. 

Opuściła nas osoba niezwykle zaangażowana 
we współpracę naszych miejscowości.

Rodzinie, przyjaciołom i wszystkim bliskim 
składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Proszę przyjąć wyrazy najgłębszego żalu i 

ubolewania oraz chęci wsparcia w tych trud-
nych chwilach.

Mariusz Makuch Burmistrz Zatora
Zbigniew Biernat, były Burmistrz Zatora

Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Zatorze
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Zatorze

Przewodniczący Zarządów Osiedli i Sołtysi

Odszedł Hajdu Lajos
Honorowy Obywatel Gminy 
Zator
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   Są związane z przebudową I 
odcinka drogi powiatowej nr 
1895K. Kierowcy muszą liczyć 
się z utrudnieniami. 
   Generalnym wykonawcą 
inwestycji, polegającej na 
przebudowie blisko 5-kilome-
trowego traktu powiatowego 
w Gm. Przeciszów jest firma 
EUROVIA Polska S.A. W tej 
chwili roboty kanalizacyjne 
prowadzone są na ul. Leśnej - 
od granicy z Gminą Oświęcim 
w kierunku do skrzyżowania z 
ul. Dąbki.
   Prace wykonywane są przy 
połówkowym zajęciu jezdni, 
a ruch pojazdów odbywa się 
wahadłowo. W związku z przy-
jętą w projekcie technologią 
stabilizacji istniejącej podbu-
dowy jezdni konieczne będzie 
również całkowite zamknięcie 
dla ruchu ul. Leśnej, ale plano-
wane jest ono w późniejszym 
terminie.
   Stan drogi powiatowej nr 
1895K w Gminie Przeciszów 
dotąd pozostawiał wiele do 
życzenia. Dzięki wsparciu Po-
wiatu Oświęcimskiego, Gminy 
Przeciszów oraz środkom z 
Funduszu Dróg Samorządo-
wych wysłużony trakt zostanie 
gruntownie zmodernizowany. 
Na początku br. z udziałem 
starosty Marcina Niedzieli 
i członka zarządu powiatu 
Jerzego Mieszczaka oraz wójta 
Gm. Przeciszów Tomasza Ko-

sowskiego przekazano wyko-
nawcy plac budowy. 
   Wspomniany trakt oprócz 
zmotoryzowanych mieszkań-
ców Gm. Przeciszów bywa 
także wykorzystywany przez 
innych kierowców skracają-
cych sobie drogę z Zatora do 
Oświęcimia, bądź też awaryj-
nie korzystający zeń w przy-
padku wypadków na DK 44.
   Kompleksowa realizacja 
zadania, obejmująca przebu-
dowę trzech odcinków traktu 
(w sumie blisko 5 km), potrwa 
do końca października 2021 
r. Trakt wzbogaci się o nową 
nawierzchnię, ciągi piesze i 
pieszo-rowerowe.
   Pierwszy odcinek moder-
nizowanej drogi powiatowej 
liczy ponad 1,2 km, od granicy 
z Gm. Oświęcim do mostku 
nad kanałem Wisły. Termin 
realizacji przebudowy pierw-
szego odcinka mija z końcem 
sierpnia tego roku. Następnie 
ruszy modernizacja drugiego 
odcinka, która potrwa do koń-
ca maja 2021 r. Kompleksową 
inwestycję zwieńczy przebu-
dowa trzeciego odcinka drogi 
– do skrzyżowania z DK 44 
(obok Urzędu Gminy). Ostatni 
etap zakończy się w paździer-
niku 2021 r.
   Wartość umowy opiewa na 
nieco ponad 14,1 mln zł (brut-
to). Wykonawcą inwestycji jest 
firma Eurovia. 

Modernizacja ważnej 
drogi powiatowej
Z początkiem marca rozpoczęły się roboty kana-
lizacyjne na ul. Leśnej w miejscowości Las (Gm. 
Przeciszów) – od granicy z Gminą Oświęcim w 
kierunku do skrzyżowania z ul. Dąbki. 

   W związku z ogłoszeniem na 
obszarze Rzeczpospolitej Pol-
skiej stanu epidemii, Starostwo 
Powiatowe w Oświęcimiu infor-
muje, że czynności związane z 
otwarciem ofert, określone w art. 
86 ust. 2 Pzp będą się odbywały 
za pomocą przeprowadzenia 
transmisji online.
Transmisja online z sesji otwar-
cia ofert dostępna będzie na 
kanale “Powiat Oświęcimski” 

na youtube.com pod linkiem: 
https://www.youtube.com/
channel/UC_DTSOkFPIA_lK-
3-wvtwvwQ
Można też zeskanować kod qr.

Przetargi na kanale 
YouTube
Otwarcie ofert na kanale Powiatu Oświęcimskiego 
na YouTube.

   Inwestycja pochłonie ponad 
1,8 mln zł. To samym sukcesem 
zakończą się wieloletnie boje 
mieszkańców o modernizację 
skrzyżowania i poprawę bezpie-
czeństwa w tym rejonie.
6 marca podpisana została 
umowa na roboty budowlane w 
ramach rozbudowy skrzyżowa-
nia drogi krajowej nr 44 z drogą 
powiatową nr 1897K. Zadanie 
wykona firma Berger Bau Polska.
   Rozbudowa skrzyżowania ma 
na celu poprawę bezpieczeństwa 
i usprawnienie ruchu. Poszerzo-
na zostanie jezdna, powstaną 
dodatkowe pasy do skrętów 
zarówno na drodze krajowej, jak 
i powiatowej (ul. Porębska). Po-
wstanie też sygnalizacja świetlna, 
nowe chodniki i oświetlenie 
przejścia dla pieszych. Inwestycja 

ma się zakończyć w listopadzie 
br.
- Na tę inwestycję czekaliśmy 
bardzo długo. Mam nadzieję, że 
w końcu nastąpi zdecydowana 
poprawa bezpieczeństwa na 
tym skrzyżowaniu - mówi Piotr 
Śreniawski, wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu w Oświęcimiu, 
były przewodniczący Rady Gmi-
ny Oświęcim. 
   Podkreślił, że lata wspólnych 
starań rady sołeckiej z sołtysem 
Adamem Nowotarskim, Gmi-
ny Oświęcim, radnych Gminy 
Oświęcim, m.in. Bernardyny 
Bryzek i Pawła Jezierskiego, a 
także samych mieszkańców, przy 
wsparciu władz Powiatu Oświę-
cimskiego i posłów naszego re-
gionu w końcu przyniosły efekt.

Przebudowa niebezpiecznego 
skrzyżowania w Zaborzu
Niebezpieczne skrzyżowanie drogi krajowej 44 z 
powiatową  nr 1897K na styku Oświęcimia i Zabo-
rza jeszcze w tym roku zostanie przebudowane. 
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Alleluja! Zmartwychwstał Pan!
W tym trudnym czasie

niech radość, miłość i nadzieja
wypływające ze Zmartwychwstania 

Pańskiego
napełnią nasze serca, nasze domy!

Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzenia składają

Dyrektor ROK Zator
Elżbieta Mostowik

wraz z pracownikami
oraz 

redakcja
„Życia Zatora”
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