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Nowe pomysły na współpracę
Umowa między Zatorem a ASP odnowiona

Złote, diamentowe i żelazne gody
Zdjęcia jubilatów!

W marcu w kulturze
Co czeka nas w marcu w kulturze?

Na zdjęciu: rektor ASP prof. Andrzej Bendarczyk oraz burmistrz Zatora Mariusz Makuch
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Nowe pomysły
na współpracę
Jego Magnificencja prof. Andrzej Bednarczyk,
rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz
burmistrz Zatora Mariusz Makuch podpisali
umowę o wzajemnej współpracy między uczelnią
a nasza gminą, głównie w sferze kultury.

ną zamknięte. Będą do nich
uczęszczać przedszkolaki oraz
uczniowie klas I-III. Podjęcie
uchwał poprzedziły konsultacje oraz dyskusje podczas obrad komisji. Decyzja nie była
jednogłośna. Jakie są przyczyny takiej decyzji Rady? Przede
wszystkim rosnące koszty

utrzymania małych szkół wobec demograficznego niżu.
Los szkół nie jest przesądzony.
Uchwała rozpoczyna skomplikowaną ścieżkę legislacyjną.
Teraz na propozycję Zatora
musi zgodzić się m.in. Małopolski Kurator Oświaty.

Złote, diamentowe
i żelazne
W środę i czwartek (24-25 lutego) burmistrz
Mariusz Makuch oraz Tomasz Dyrcz, Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego spotykali się z jubilatami w półgodzinnych odstępach. Wszystko po
to, by nikogo nie narazić na ryzyko zakażenia
koronawirusem.

Akademia Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie
i Gmina Zator, w nawiązaniu
do Porozumienia dotyczącego wzajemnego partnerstwa
zawartego między Stronami
z dnia 6 maja 2004 roku, odnawiają zapisy wspomnianego
dokumentu w celu długoterminowego i wielopłaszczyznowego współdziałania pomiędzy Stronami - czytamy w
preambule umowy.
Umowa jest efektem wizyty
Rektora oraz jego najbliższych
współpracowników w Zato-

rze. Władze uczelni spotkały
się wtedy m.in. z burmistrzem
oraz dyrekcją i pracownikami
Regionalnego Ośrodka Kultury.
- Właśnie rodzą się nowe pomysły, nowe formy współpracy z zaprzyjaźnioną Akademią
Sztuk Pięknych w Krakowie.
JM Rektor ASP prof. Andrzej
Bednarczyk ma wielkie plany
wobec Zatorszczyzny. Jesteśmy dumni z tej współpracy mówiła po spotkaniu dyrektor
ROK Zator Elżbieta Mostowik.

Zmiany w oświacie
Podczas sesji Rady Miejskiej 23 lutego Rada
większością głosów podjęła uchwałę o zmianach w gminnym systemie oświaty. Uchwała
Rady ma charakter intencyjny. Co to oznacza?
Propozycja jest taka, by w
szkołach w Smolicach i w Laskowej wygaszane były starsze roczniki. Obecne klasy
VI i VII dokończą edukację

w swoich szkołach, obecne
klasy IV zostają w Smolicach
i Laskowej do VI klasy, potem
muszą przenieść się do innych
placówek. Szkoły nie zosta-
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Nie było występów artystycznych, poczęstunku ale była za to
świetna okazja do szczerej rozmowy, zarówno o tym, co dzieje
się teraz, jak i o przeszłości.
Małżeństwa, które przeżyły
ze sobą 50 lat otrzymały medal
przyznany przez Prezydenta RP,
list gratulacyjny oraz upominki
od gminy.
Złote Gody w 2020 roku świętowali: Stanisława i Henryk
Jarzynowie, Małgorzata i Jan
Romplowie, Dorota i Stanisław Stankiewiczowie, Teresa i
Janusz Strzałowie, Janina i Ludwik Hutny, Czesława i Tadeusz
Wojtasowie, Danuta i Tadeusz
Babikowie, Teresa i Jan Bujnowscy, Krystyna i Józef Semikowie,
Józefa i Roman Jargusowie. Genowefa i Stanisław Kosowscy,
Michalina i Kazimierz Piaseccy,
Maria i Augustyn Wójcikowie,
Krystyna i Edward Zemłowie.
Diamentowe Gody świętowali:
Marianna i Stanisław Bercalowie, Janina i Franciszek Korzeniowscy, Krystyna i Władysław
Żelechowie, Weronika Kaleńska
- Watroba i Czesław Wątroba,
Maria i Władysław Makuchowie, Alfreda i Józef Gliwowie,

Franciszek i Władysława Śmiechowie.
Żelazne Gody obchodzili Maria i Władysław Madejowie oraz
Helena i Antoni Sajdakowie.
Szanowni Jubilaci, ponad 50 lat
temu przeżywaliście ten piękny,
wspaniały dzień swego życia, w
którym wobec uczuć wzajemnej
miłości, stanęliście obok Siebie,
by złączyć się węzłem małżeńskim i wyruszyć wspólnie na
„Nową Drogę Życia”. Dziś gratulujemy Wam dotrzymania i
wypełnienia złożonej przysięgi
małżeńskiej. Państwa życie i
przykład jest wspaniałym świadectwem i wzorem do naśladowania. Dlatego proszę przyjąć
wyrazy najwyższego uznania za
chlubne przeżycie tak pięknej
i długiej drogi życia wraz z serdecznymi życzeniami zdrowia,
radości, miłości od najbliższych i
wszelkiej pomyślności na dalsze
lata życia - takie życzenia usłyszeli Jubilaci podczas uroczystości.
Redakcja „Życia Zatora” dołącza się do życzeń! Do zobaczenia
na kolejnych jubileuszach!
Zdjęcia Jubilatów na stronach:
16-17.
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Studia podyplomowe Dokąd latają
w Zatorze
ślepowrony?
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Instytut Nauki Lektikon z siedzibą w Zatorze wraz z Szczecińską Wyższą Szkołą Collegium Balticum uruchamia w Zatorze studia
podyplomowe dla nauczycieli.

Czy wiedzieliście o tym, że ślepowron, jeden z
symboli Doliny Karpia, pokonuje tysiące kilometrów, by przylecieć do nas? Wystarczy wejść
na stronę projektu life.vistula.pl i pooglądć trasy przelotu ślepowronów!

Lektikon dostrzegł potencjał
w lokalizacji studiów podyplomowych właśnie w Zatorze i chce ściągać nauczycieli
podnoszących
kwalifikacje
zarówno z terenów Śląska, jak
i Małopolski zachodniej i centralnej.
Na początek zostaną uru-

Ślepowron to znak rozpoznawczy Doliny Karpia (obok
karpia). Większość populacji
tego gatunku w Polsce występuje u nas, w dolinie górnej Wisły. Gmina Zator jest
ważnym miejscem lęgowym
ślepowrona, znanym w całym

chomione kierunki związane
z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (tyflopedagogika, surdopedagogika,
autyzm), zarządzanie w oświacie, integracja sensoryczna czy
przygotowanie pedagogiczne.
Rekrutacja ruszy na przełomie
marca i kwietnia.

Dyżury przedszkoli
w lecie

kraju. Jest to gatunek objęty
ochroną ścisłą, wymagający ochrony czynnej, wpisany
do polskiej czerwonej księgi
zwierząt. (fot. M. Makuch,
zbiornik „Ślepowron” w Podolszu)

Modele już się kleją!

Wiemy jak będą wyglądały dyżury gminnych
przedszkoli w lecie.
Jak informuje Urząd Miejski w Zatorze, z uwagi na planowane
modernizacje w jednostkach oświatowych dyżur wakacyjny w
2021 roku w PRZEDSZKOLACH dla których organem prowadzącym jest Gmina Zator został ustalony następująco:
- Samorządowe Przedszkole „Złota Rybka” w Zatorze - SIERPIEŃ 2021 ROK
- Przedszkole Publiczne w Rudzach – SIERPIEŃ 2021 ROK
- Przedszkole Publiczne w Podolszu (w ramach Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu) – LIPIEC 2021 ROK
- Przedszkole Publiczne w Graboszycach (w ramach Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Szklarza w Graboszycach)
- LIPIEC 2021 ROK
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Pierwsze kartonowe modele zatorskiego kościoła już sklejone!
Na zdjęciu efekt żmudnej pracy jednej z naszych czytelniczek!
Gratulujemy i zachęcamy innych do rodzinnego sklejania zatorskiej świątyni. Model można kupić w Regionalnym Ośrodku
Kultury i zatorskiej bibliotece. Ile to kosztuje?
Okazuje się, że cena, w porównaniu do podobnych modeli na
rynku, nie jest wysoka. Zazwyczaj kosztują 70-80 zł. Nasz, zatorski model można kupić za złotych 20!
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Weryfikacja
deklaracji

Pamiętamy!

Urząd Miejski w Zatorze informuje, iż przystępuje
do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod względem liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

1 marca 2021 roku po raz dziesiąty obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”.

Po wstępnej i wyrywkowej weryfikacji złożonych dotychczas
deklaracji wynika, iż błędy w
nich zawarte dotyczą głównie
zaniżonej ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.
Zgodnie z zapisami ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel
nieruchomości jest obowiązany
złożyć deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie
14 dni od dnia zamieszkania na
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na
nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany
danych, takich jak liczba osób
zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację
w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w
którym nastąpiła zmiana.
Przypominamy, mieszkańcom,
którzy w dotychczas złożonych
deklaracjach nie dokonali aktualizacji danych dotyczących
liczby osób zamieszkujących
nieruchomość (np. w przypadku: wprowadzenia się nowych
osób, powrotu z zagranicy, po-

wrotu z miejsc pobierania nauki, urodzenia się dziecka), aby
sami zgłaszali się w celu złożenia
rzetelnej deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłatę za odpady komunalne
należy uiszczać w miejscu zamieszkania (w miejscu wytwarzania odpadów). Zamieszkanie
oznacza pobyt osoby, cechujący
się zaspokajaniem codziennych
potrzeb życiowych tej osoby w
mieszkaniu faktycznie zajmowanym, stanowiącym jej centrum
życia domowego w danym okresie, a w szczególności nocowania, stołowania się i wypoczynku
po pracy.
W związku z tym aktualizacji deklaracji powinni dokonać
również właściciele nieruchomości, na której mieszkają osoby
niezameldowane a także studenci przebywający obecnie na
nieruchomości, którzy uczą się
zdalnie w związku z pandemią.
W razie niezłożenia deklaracji
zgodnej ze stanem faktycznym,
właściciel nieruchomości zostanie obciążony należną opłatą
wraz z odsetkami za okres do 5
lat wstecz.
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Przy tablicy PRO MEMORIA, na której w ubiegłym
roku umieszczono nazwisko
JANA JAROSZA (1915-1985)
działacza ZWZ, AK WIN ps.
„Modrzew”więzionego w latach 1946 – 1954 oraz jego
żony WŁADYSŁAWY JA-

ROSZ nauczycielki, działaczki
ZWZ, AK ps. „Jerychonka”przedstawicielki
emerytów
Związku
Nauczycielstwa
Polskiego oraz Towarzystwa
Miłośników Ziemi Zatorskiej
złożyły wiązankę kwiatów i
zapaliły znicze.

Leją beton

Wydaje się, że nic już nie zagrozi tej inwestycji
i końcem tego roku, najpóźniej w lecie przyszłego roku będziemy jeździć obwodnicą Podolsza.
Wykonawca prowadzi prace w wielu miejscach
na trasie przyszłego traktu, który wreszcie pozwoli odetchnąć mieszkańcom.

Z nieoficjalnych informacji,
do których dotarliśmy, budowa może zakończyć się jeszcze
w tym roku. Niepokojąca jest
natomiast sytuacja z mostem
na Wiśle. Nie wiadomo, czy,

a raczej kiedy będzie remontowany. Mamy nadzieję, że
nie zdarzy się tak, że będzie
obwodnica, ale zamknięty będzie most na Wiśle i cały ruch
przerzuci się na krajową „44”.
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Wejdź i zagłosuj!
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Stare na sprzedaż

5 tysięcy złotych. Tyle za żuka z OSP Graboszyce zapłacił nowy nabywca. Przypomnijmy,
w styczniu gmina ogłosiła przetarg na sprzedaż wysłużonego samochodu. Bojowego stara
sprzedaje teraz jednostka w Zatorze.

Zróbmy wszystko, by Dolina Karpia była turystycznym przebojem! Wejdź na stronę Polskiego Radia i zagłosuj!
Dolina Karpia na razie jest w
poczekalni. Wszystko zależy
od naszych głosów! Zgłoszenia dokonał Sławomir Winnicki, mieszkaniec Zatora. Proszę o Wasze głosy - mówi
Sławomir. Co się stanie, jeśli
Dolina Karpia znajdzie się
wysoko na Liście Turystycz-

nych Przebojów? Nasz region
odwiedzi wóz transmisyjny
radiowej „jedynki” podczas
Lata z Radiem!
By zagłosować, trzeba wejść
na https://tlp.polskieradio.pl
i odszukać Dolinę Karpia w
poczekalni.

Krawężnik 0 cm
Radny Piotr Wyrobiec złożył interpelację w
sprawie zbyt wysokich krawężników na przejściach dla pieszych. Takie krawężniki to spore
utrudnienie dla osób poruszających się na wózkach. A tych jest coraz więcej.
- Zwracam się z prośbą o
wprowadzenie w naszej gminie zasady „krawężnik 0 cm”
w wytycznych do projektowania i wykonywania remontów
remontów dróg i chodników.
Także, jeśli to możliwe, do
zamówionych już projektów pisze w interpelacji radny.
Pomysł popieram - odpowiedział radnemu burmistrz
Mariusz Makuch. W rozmowach projektanci wskazali na
potencjalne problemy związane z odwodnieniem ulic, które
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mogą się pojawić przy obniżaniu krawężników, ale i ten
problem jest do rozwiązania.
Czy wysokie krawężniki to
duży problem? W naszym kraju wiele stowarzyszeń i instytucji zajmujących się pomocą
niepełnosprawnym organizowało akcje, podczas których
chętni mogli przesiąść się na
chwilę na inwalidzki wózek i
przekonać się na własnej skórze, jak trudno poruszać się
na nim po polskich miastach.
Zator nie jest wyjątkiem.

Cena wywoławcza wynosiła 4
tys. zł. Zwycięzca przetargu zaoferował 5 tysięcy i stał się właścicielem tego wyjątkowego samochodu. OSP w Graboszycach
dysponuje w tej chwili nowym
i nowoczesnym samochodem
iveco oraz nieco starszym pojazdem, kupionym niedawno przez
gminę od jednostki we Frydrychowicach.
Po Graboszycach druga jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z naszej gminie sprzedaje
wysłużony samochód. Na swoim profilu na FB strażacy-ochotnicy z Zatora podali parametry
wozu:
Star 244:
- rok produkcji: 1995,
- przebieg: 27.762 km,
-zbiornik na wodę : 2.500 l. (metalowy)

-autopompa: wyd. 1.600 l/min,
-linia szybkiego natarcia: 50m
-webasto w tylnej zabudowie,
Dodatkowe wyposażenie:
-drabina trzyprzęsłowa (dł.
15m)
-węże ssawne 2 szt.
-radiotelefon przewoźny
Pojazd sprzedawany z częścią
wyposażenia (do ustalenia).
Ponadto w 2014 roku została
wymieniona sygnalizacja świetlno-dźwiękowa. W 2018 roku
kabina pojazdu przeszła remont
blacharsko-lakierniczy. Końcem
2020 roku zakupiono nowe akumulatory. Samochód od początku w podziale bojowym do dnia
dzisiejszego. Cena: 13 000 zł
Więcej informacji pod numerem telefonu: 602 241 027. (fot.
FB OSP Graboszcye, OSP Zator)

ŻYCIE ZATORA #2/21 (282)

www.zyciezatora.pl

Pożar w centrum

Zmiany w OSP Zator

Nad ranem 8 marca doszło do groźnego po- Bardzo duże zmiany w zarządzie! Strażacy z
żaru przy ul. Mickiewicza w Zatorze.
OSP w Zatorze wybrali nowe władze.
Na zebraniu 6 marca strażacy wybrali nowy zarząd.
Oto jak przedstawia się skład:
Prezes - Łukasz Momot, Naczelnik Wiceprezes - Michał
Kościelnik, Zastępca naczelnika - Dawid Kuśpik, Sekretarz
- Tomasz Kuśpik (pełniący
również funkcję kronikarza),
Skarbnik - Marcin Bętkowski,
członkowie Zarządu: Tadeusz
Kościelnik (pełniący również

- Dziś nad ranem około godziny 4:18 Stanowisko Kierowania
Komendanta Powiatowego PSP
w Oświęcimiu odebrało zgłoszenie, że przy ul. Adama Mickiewicza coś się pali. Na miejsce niezwłocznie skierowano jednostki
ochrony przeciwpożarowej. Po
dotarciu naszego zastępu okazało się, że cały budynek jest zadymiony, a źródło pożaru znajduje
się w piwnicy. Nasza rota w aparatach ochrony dróg oddechowych próbowała dostać się do
źródła ognia, lecz bardzo duże
zadymienie, zerowa widoczność
oraz bardzo wysoka temperatura skutecznie to uniemożliwiły.
Działania strażaków w pierw-

szych chwilach po przybyciu
polegały na schładzaniu gazów
pożarowych oraz powstrzymanie przedostania się płomieni do
innych pomieszczeń budynku
mieszkalnego. Dopiero kolejnym strażakom udało się dotrzeć do piwnicy i zlokalizować,
a następnie ugasić pożar - relacjonują strażacy z OSP Zator
Podczas akcji gaśniczej strażacy udzielili pomocy lokatorce domu, która poczuła się źle.
Kobieta została zabrana przez
zespół ratownictwa medycznego
do szpitala. W akcję zaangażowane były jednostki z Oświęcimia, Przeciszowa, Zatora i Podolsza. Fot. i inf. OSP Zator

Po walnym w Podolszu
Strażacy z OSP w Podolszu, zachowując
wszystkie zalecenia, nakazy i zakazy związane
z pandemią, zebrali się na Walnym Zebraniu,
by wybrać nowy Zarząd.

Jak czytamy na facebookowym profilu OSP Podolsze, frekwencja wyniosła 61%! Skład Zarządu przedstawia się następująco:
Prezes - dh Szymon Matyja, Wiceprezes Naczelnik - dh Łukasz
Szczelina, Z-ca Naczelnika - dh Przemysław Kciuk, Skarbnik dh Maciej Gielata, Sekretarz - dh Marcin Kurzak, Gospodarz dh Maciej Wanat, Członek Zarządu - dh Ireneusz Kałuski.
Komisję Rewizyjną tworzą: Przewodniczący - dh Michał Garczarczyk, Sekretarz - dh Filip Kowalik, Członek - dh Michał
Polanek.- Serdecznie dziękujemy za pracę i zaangażowanie odchodzącym z władz minionej kadencji druhom: Kazimierzowi
Brandysowi, Rafałowi Księżarczykowi i Konradowi Nowackiemu. Nowowybranym gratulujemy i życzymy owocnej współpracy oraz samych sukcesów - piszą Strażacy z Podolsza.
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funkcję gospodarza), Janina
Zielińska, Wiesław Adamus,
Wioleta Sławińska.
Nowy prezes (na fot. z synem
Janem), Łukasz Momot, ma 35
lat, skończył studia wyższe z
zakresu bezpieczeństwa, pracuje w Powiatowym Centrum
Zarządzania Kryzysowego.
Nowemu Zarządowi gratulujemy! (fot. kulturalnypowiat.
pl)
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Płoną trawy. Jak zwykle

1 marca rozpoczął się w naszej gminie sezon na wypalanie traw. Tyle się o tym mówi, tyle się o
tym pisze, proceder ten pochłonął już tyle ofiar wśród ludzi i zwierząt, koszty akcji gaśniczych
idą w miliony złotych, nie wspominając o smrodzie i zanieczyszczeniu i tak złej jakości powietrza, a co roku na wiosnę mamy to samo.
1 marca po godzinie 16:00
strażacy z OSP Zator gasili
trawy przy Andrychowskiej w
Rudzach. Pożar został błyskawicznie opanowany.
Warto pamiętać, w dobie
wszechobecnych kamer i
smartfonów, że ustalenie
sprawcy podpalenia nie jest
wcale takie trudne. Rolnik wypalający trawy jest narażony
na odpowiedzialność karną.
Wypalanie traw, które skończy
się pożarem okolicznych zabudowań, który zagraża życiu
lub zdrowiu wielu osób albo
mieniu w wielkich rozmiarach,
podlega karze pozbawienia
wolności od roku do lat 10.
Sprowadzanie bezpośredniego
niebezpieczeństwa
wskazanych zdarzeń jest zagrożone
karą pozbawienia wolności od
6 miesięcy do 8 lat. Zgodnie z
ustawą o ochronie środowiska,
kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne,
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szlaki kolejowe, trzcinowiska
lub szuwary – podlega karze
aresztu albo grzywny. Również ustawa o lasach zabrania
wypalania traw. Mówi ona dokładnie, że w lasach i terenach
śródleśnych, jak również w
odległości 100 metrów od granicy lasu, zabrania się działań i
czynności mogących wywołać
niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania ognia
poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej
warstwy gleby i pozostałości
roślinnych. Oprócz odpowiedzialności karnej rolnik może
stracić dopłaty. Karę tę może
nałożyć Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Do mieszkańców naszej gminy
z apelem zwrócił się burmistrz
Mariusz Makuch: Przypominam że, zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami zabronione jest
wypalanie traw na łąkach, pastwiskach, terenach śródleśnych,
nieużytkach, trzcinowiskach,
szuwarach oraz w rowach i pasach przydrożnych, a także w
lasach i na szlakach kolejowych.
Wypalanie traw jest karygodnym procederem, z którym od
lat zmagają się strażacy, poli-

cjanci, służby ochrony środowiska. Niszczona jest wierzchnia, 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 bezbronne
ptaki i drobne zwierzęta, a w
powietrzu unoszą się szkodliwe
toksyny.
Wypalanie traw stanowi zagrożenie pożarowe dla mienia,
naraża życie strażaków a występujące zadymienie zagraża
osobom przebywającym w bezpośrednim sąsiedztwie oraz często utrudnia poruszanie się po
drogach kierowcom i może być
przyczyną groźnych wypadków.
Od wielu lat ta szkodliwa działalność powtarza się, dlatego
też apeluję o rozsądek a w razie
zauważenia pożaru o natychmiastową reakcję dzwoniąc pod
numer alarmowy 112 lub 998.
Przypominam, że za lekkomyślne i nieodpowiedzialne
działania podpalaczy grożą surowe kary.
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Załamał się lód

19 lutego, tuż po godzinie 11.00 służby ratunkowe interweniowały w związku z niebezpiecznym zdarzeniem, do którego doszło na jednym
ze stawów w Grodzisku w gminie Zator, gdzie
pod mężczyzną miał się załamać lód.

nie plączemy po całym stawie,
tylko mamy już upatrzone,
bezpieczne miejsca - dodaje
nasz rozmówca. - Oczywiście
odradzamy chodzenie po lodzie. My mamy doświadczenie
i potrafimy ograniczyć ryzyko.
Nie pierwszą zimę łowimy na
zamarzniętych zbiornikach -

mówi wędkarz. - Nad wodą,
zarówno w lecie jak i w zimie,
największym zagrożeniem nie
jest grubość kry, ale brawura i
brak wyobraźni - dodaje.
A co można złowić w zimie?
Płotkę, okonia, leszcza ale, jak
mówią wędkarze, w większości ryby wracają do wody.

Morsowanie w Dolinie
Jest to na pewno sposób na podniesienie
odporności i dobre samopoczucie To bardzo
ważne w czasach, w których przyszło nam żyć.
Morosowanie stało się bardzo popularne. W
naszej gminie działają dwie grupy.

Na miejsce ruszyli strażacy
z Wadowic, Oświęcimia, Zatora, Graboszyc, ratownicy
medyczni oraz policjanci z
Komisariatu Policji w Zatorze. Strażacy przy użyciu specjalistycznego sprzętu wydobyli mężczyznę spod lodu, a
następnie przekazali go pod
opiekę ratowników medycznych. Mężczyzna w stanie
silnego wychłodzenia organizmu został przewieziony na
leczenie do szpitala. W trakcie
prowadzonych czynności policjanci ustalili, że 45 – letni
mieszkaniec gminy podczas
spaceru z 19 - letnią córką
oraz psem, postanowił wejść
na zamarznięty staw, lecz po
przejściu kilkudziesięciu metrów, lód się pod nim załamał.
Wtedy córka natychmiast powiadomiła służby ratunkowe
pod numer alarmowy 112.
Służy ratunkowe przestrzegają przed wchodzeniem na
zamarznięte zbiorniki wodne.
Zlekceważenie tej przestrogi
może zakończyć się tragicznie. W tym przypadku błąd
popełnił dorosły, jednakże
apelujemy do rodziców, aby

przed tym poważnym zagrożeniem ostrzegli swoje dzieci,
a także aby zwrócili uwagę na
miejsca gdzie spędzają czas
kiedy przebywają na świeżym
powietrzu.
Po zdarzeniu czytelnicy
zaczęli wysyłać nam zdjęcia
wędkarzy, którzy na stawie, na
którym doszło do opisywanego wyżej zdarzenia, pojawili
się już kilak godzin po akcji
ratunkowej. Artykuł na ten temat na portalu zyciezatora.pl
bił rekory oglądalności! Do
sprawy postanowili odnieść
się wędkarze. Ich zdaniem nie
ma nic nieodpowiedzialnego
w wędkowaniu na lodzie. Przede wszystkim znamy ten
zbiornik. Wiemy, gdzie lód
może się załamać. Nie poszlibyśmy na pewno tam, gdzie
poszedł w piątek ten mężczyzna - stwierdzają. - Po drugie
stosujemy odpowiednie procedury. Mamy linki zabezpieczające, wiercimy otwory i
sprawdzamy grubość lodu. W
dniu, w którym wykonane zostało zdjęcie lód miał grubość
ok. 25 cm i był całkowicie bezpieczny dla wędkarza. My się
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Pierwsza z nich to grupa Aktywna Dolina Karpia. Jej trzon
stanowią głównie mieszkańcy
Podolsza ale w grupie są osoby
z Zatora, Jankowic, Spytkowic,
Brzeźnicy czy nawet Libiąża.
Jeśli tylko pozwalają warunki
meteo, a stan wody jest odpowiedni, spotykają się w niedzielę
w samo południe pod Krowim
Mostem. Członkowie tej grupy
nie poprzestają na morsowaniu. Biegają, jeżdżą na rowerze,
biorą udział w zawodach, a do
tego świetnie się bawią. Grupa

jest otwarta i przyjmie każdego, komu nie straszna kąpiel w
lodowatej wodzie lub kilometry w nogach! Z grupą najlepiej
kontaktować się przez facebook,
wpisując w wyszukiwarkę Aktywna Dolina Karpia.
Druga grupa to Morsy z Doliny Karpia. Grupa spotyka się
też w niedzielę, ale o godz. 15:00
na Skawie za River Parkiem w
Zatorze. Morsy z DK sporo podróżują. Ostatnio morsowali w
Bałtyku!
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Szanowni Państwo,
wydanie kolejnego informatora budżetowego pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy” ma na celu
dotarcie z informacjami w uproszczonej formie do jak największej liczby mieszkańców zainteresowanych
budżetem naszej gminy.
Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, powołana jest do realizacji zadań, mających na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców. To dla mieszkańców budowane są drogi, oświetlenie ulic, placów
i dróg, czy kanalizacja. Każdego roku Burmistrz Zatora zobowiązany jest do opracowania budżetu gminy. W
nim opisane są wszystkie źródła pozyskiwania pieniędzy, czyli dochody oraz wskazane są cele wydatkowania
pieniędzy, czyli wydatki.
Budżet w formie uchwały budżetowej Rada Gminy uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w
szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. W trakcie
roku w budżecie dokonuje się zmian w niezbędnym zakresie np. w wyniku rynkowych zmian kosztów realizowanych inwestycji, nieprzewidzianych, a koniecznych do wykonania nowych zadań, a także w wyniku
pozyskania dodatkowych źródeł dochodów i wydatków.
Budżet umożliwia racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi w danym roku. Uzyskane informacje
pozwolą Państwu spojrzeć na budżet samorządu jak na swój budżet domowy.
Przedstawione dane to budżet wg stanu na dzień 1 stycznia 2021 r. zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową
Nr XXIX/172/20 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 grudnia 2020 r.
Zachęcam również do korzystania ze szczegółowych informacji znajdujących się na stronach internetowych
Urzędu Miejskiego w Zatorze - www.zator.pl
Burmistrz Zatora
Mariusz Makuch
STRONA
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CZYM JEST BUDŻET GMINY?

Wykonanie zadań ujętych w budżecie zależy przede
wszystkim od realizacji zaplanowanych dochodów budżeWykonanie
zadań
ujętych
w budżeciewiększych
zależy przede
wszystkim
od realizacji za
dochodów
od zaplanowaBudżet gminy to plan gromadzenia i wydatkowania – do- towych. Osiągnięcie
dochodów
budżetowych.
Osiągnięcie
większych
dochodów
od
zaplanowan
nych
pozwoli
zrealizować
wszystkie
zaplanowane
wydatki,
chody, przychody i wydatki, rozchody. Z informacji zazrealizować
wszystkie
wydatki,
a ich nadwyżka
może zostać prze
a ichzaplanowane
nadwyżka może
zostać przeznaczona
na dodatkowe
wartych w budżecie możemy się dowiedzieć
co w danym
dodatkowe
zadania.
Z
kolei
brak
dochodów
w
prognozowanej
wysokości
będz
zadania.
Z
kolei
brak
dochodów
w
prognozowanej
wysoroku planujemy zrobić i za jakie pieniądze.
kości
będzie
skutkować
ograniczeniem
wcześniej
zaplanoograniczeniem
wcześniej
zaplanowanych
zadań.
Nad
prawidłową
realizacją
bu
Budżet musi się równoważyć, czyli
wanych
zadań.
Nad prawidłową
Burmistrz Zatora wraz
z Radą
Miejską
w Zatorze.realizacją budżetu czuwa
Dochody: 54.902.188,00 zł
Wydatki: 69.109.616,00 zł Burmistrz Zatora wraz z Radą Miejską w Zatorze.
Przychody: 16.283.428,00 zł
Rozchody:
2.076.000,00
zł Dochody
w pierwszej
kolejności
możemy podzielić
na bieżące
Dochody
w pierwszej
kolejności
możemy
podzielić
na dochody
Razem:
71.185.616,00 zł
Razem: 71.185.616,00 zł
dochody
bieżące
i dochody
majątkowe.
Poniżej
majątkowe. Poniżej
struktura
takiego
podziału
w roku
2021. struktura takiego podziału w roku 2021.

=

1%

99%

Dochody bieżące

Dochody majątkowe

DOCHODY GMINY, CZYLI SKĄD MAMY PIENIĄDZE?
GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW:
Dochody własne – 27.580.199,00 zł

Wpływy z podatków i opłat składające się na dochody własne są podstawowym źródłem zasilania budżetu gminy. Ich
wielkość odzwierciedla m.in. stan majątkowy mieszkańców, aktywność gospodarczą, a także skuteczność ściągania należności. Sami, poprzez pracowników Urzędu Miejskiego w Zatorze, gromadzimy na podstawie ustaw podatek od nieDOCHODY
GMINY,
CZYLI
SKĄD MAMY
ruchomości, rolny,
leśny, od środków
transportowych,
opłaty zPIENIĄDZE?
tytułu renty planistycznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty
za dożywianie wŹRÓDŁA
szkołach. Dochodami
własnymi są również dochody ze sprzedaży majątku gminy.
GŁÓWNE
DOCHODÓW:

Udział głównych grup dochodów w budżecie Gminy Zator na 2021 rok

Kwota
%

DOCHODY WŁASNE

DOTACJE I ŚRODKI

SUBWENCJE (oświatowa)

27 580 199,00

13 954 097,00

13 367 892,00

50%

25%

25%

ŻYCIE ZATORA #2/21 (282)

Dochody własne – 27.580.199,00 zł
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wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za dożywianie w szkołach.
Dochodami własnymi są również dochody ze sprzedaży majątku gminy.
www.zyciezatora.pl

Dochody własne w latach 2019
do 2020 oraz plan na 2021 rok

27 580 199

24 926 547

24 014 510

2019

2020

2021

Dochody z tytułu podatków od firm działających w SAG

Wzrost dochodów własnych w 2020 roku, to głównie wpływ darowizny na rozbudowę drogi gminnej nr 510465K w
miejscowości
Zator tzw. własnych
„trzeci pas”. W
roku
zaplanowano
wzrost wpływ
dochodówdarowizny
z podatków lokalnych
(głównie od
Wzrost
dochodów
w 2021
2020
roku,
to głównie
na rozbudowę
drogi
4000000
firm), udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz prognozuje się odzyskanie podatku VAT od
gminnej
nr 510465K
miejscowości Zator tzw. „trzeci pas”. W 2021 roku zaplanowano
budowy
kanalizacji
sanitarnejww Grodzisku.
3500000

wzrost
dochodów z podatków lokalnych (głównie od firm), udziałów w podatku
3000000
Dochody
z tytułu podatków
odprognozuje
firm działających
w SAGpodatku VAT od
dochodowym
od
osób
fizycznych
(PIT)
oraz
się
odzyskanie
2500000
4000000 kanalizacji sanitarnej w Grodzisku.
budowy
2000000
3500000

1500000

3000000

1000000
2500000
500000
2000000
15000000
1000000

Kwota

500000

Lata
0

Kwota

1

2

3

4

97 000

244 000

664 000

722 000

2013

2014

2015

1

2

3

97 000

244 000

664 000

4

5

2016

722 000

6

7

8

9

1 480 000 2 413 000 2 682 000 2 994 000 3 749 000
5

2017

6

2018

7

2019

2020

8

9

2021
3

1 480 000 2 413 000 2 682 000 2 994 000 3 749 000

Powstanie
Stref
Gospodarczej
(SAG)
zwiększyło
Lata
2013 Aktywności
2014
2015
2016
2017 w Zatorze
2018
2019
2020 wpływy
2021 do budże
gminy z tytułu podatków od firm. Podatki te zaczynają wpływać do budżetu gminy, jeż
Powstanie Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) w Zatorze zwiększyło wpływy do budżetu gminy z tytułu podatków
został
proces
budowy
i przedsiębiorca
oddał
swój
obiektbudowy
do użytkowania.
od firm.zakończony
Podatki
zaczynają
wpływać
do budżetu
gminy,
jeżeli
zakończony
proces
i przedsiębiorca
Powstanie
StrefteAktywności
Gospodarczej
(SAG)
wzostał
Zatorze
zwiększyło
wpływy
do budżetu
oddał swój obiekt do użytkowania.

gminy z tytułu podatków od firm. Podatki te zaczynają wpływać do budżetu gminy, jeżeli
został zakończony proces budowy i przedsiębiorca oddał swój obiekt do użytkowania.

Udziały w PIT i CIT w latach 2019 do 2020 oraz plan na 2021
rok

Udziały w PIT i CIT w latach 2019 do 2020 oraz plan na 2021
rok
9 193 863

9 193 863

12

2019

9 694 187

8 950 402

2019
STRONA

9 694 187

8 950 402

2020
2020

2021
2021
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także dotacje
z tytułu
pomocypaństwa.
finansowejGmina
oraz dotacje
budżetu
Unii Europejskiej
Udziały w tzw. „PIT” i tzw. „CIT”, towpływają
środki należne
gminie
z budżetu
możez je
przeznaczyć
według
na
realizację
zadań
bieżących
i
inwestycyjnych.
Dotacje
mają
ściśle
określone
przeznaczenie
własnych potrzeb, ale zgodnie z przepisami prawa. Wpływy z PIT zależne są od poziomu dochodów naszych
miesz- i
trzeba
się
z
nich
dokładnie
rozliczać,
a
niewykorzystane
kwoty
dotacji
należy
zwrócić
kańców. Bogatsi mieszkańcy, to bogatszy budżet gminy. W roku 2021 – 38,23 % z pobranego przez Urząd Skarbowyw
określonych terminach.
w Oświęcimiu podatku dochodowego od mieszkańców
gminy
(osób zfizycznych)
do budżetu
Gminy
wpływają
także dotacje
tytułu pomocypowinno
finansowejwrócić
oraz dotacje
z budżetu Unii
Europejskiej
na
realizację
zadań
bieżących
i
inwestycyjnych.
Dotacje
mają
ściśle
określone
przeznaczenie i
Zator. Urzędy Skarbowe przekazują również do budżetu Gminy 6,71% z pobranego podatku dochodowego (CIT), który
trzeba się
z nich dokładnie
rozliczać, za niewykorzystane
kwoty dotacji
należy zwrócić
w
pieniądze,
które gospodarczą
pochodzą
państwowych
funduszy
celowych
wpłacają firmy i zakłady posiadająceŚrodkami
siedzibę iokreślamy
prowadzące
działalność
na terenie Gminy
Zator.
W
2020na
określonych terminach.
dofinansowanie
kosztów
realizacji(PIT),
zadań który
bieżących
inwestycyjnychpanoraz
roku widoczny jest spadek dochodówfinansowanie
w podatku lub
dochodowym
od osób
fizycznych
jest inastępstwem
pieniądze,
które
zgodnie
ze
szczegółową
klasyfikacją
dochodów
nie
są
dotacjami.
demii COVID-19 i skutków z nią związanych.
Środkami określamy pieniądze, które pochodzą z państwowych funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych oraz
Dotacje i środki w latach 2019 do 2020 oraz plan na 2021
pieniądze, które zgodnie ze szczegółową klasyfikacją dochodów nie są dotacjami.

Dotacje i środki na cele
bieżące i inwestycyjne –
13.954.097,00 zł

rok

27 721 363

Dotacje i środki w latach 2019 do 2020 oraz plan na 2021
rok

Dotacje, to pieniądze przeznaczone
17 844 609
27 721 363
na realizację zadań zleconych gminie
13 954 097
przez administrację rządową oraz na
17 844 609
dofinansowanie zadań własnych. Z
13 954 097
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2020
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inwestycyjne.
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(RFIL)
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2021 i 2022
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– 13.367.892,00 zł
określamy
pieniądze,
któ- cji Lokalnych (RFIL) w wysokości ok.
waniem dowodów osobistych. DoGminaŚrodkami
Zator w Subwencja
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środków
subwencji
– 13.367.892,00
zł otrzymuje wyłącznie subwencję oświatową. Jej
11 mln.
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z
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budżetu gminy wpływają także dota-wysokość
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jestZator
przezwrząd.
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2021
i
2022
wyłącznie
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celowych
na
finansowanie
lub
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jestterenie
przez rząd.
Kwota,
która wpłynie
do budżetu gminy
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szkół na
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takżejednak
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dotacje z budżetu Unii Europejskiejoświatowe
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Subwencja – 13.367.892,00 zł

Subwencje (oświatowa)
w latach 2019
do 2020
planoraz
na plan na
Subwencje (oświatowa)
w latach
2019oraz
do 2020
2021 rok 2021 rok

Gmina Zator w ramach środków subwencji otrzymuje wyłącznie subwencję oświatową. Jej wysokość
ustalana jest przez rząd. Kwota, która wpłynie do
budżetu gminy zależy od liczby dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy, powinna także
uwzględniać nowe zadania oświatowe oraz zmiany
zakresu zadań oświatowych. Subwencja pokrywa
jednak tylko część wydatków gminy na oświatę.

12 018 373

10 361 421

2019

10 361 421

2019

2020

12 018 373

2020

13 367 892 13 367 892

2021

2021

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY ZATOR NA 2021 ROK
STRUKTURA DOCHODÓW GMINY ZATOR NA 2021 ROK
2%
STRUKTURA DOCHODÓW GMINY ZATOR NA 2021 ROK
24%

32%

SUBWENCJE
(oświatowa)
UDZIAŁY W PIT I CIT
18%
24%
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DOTACJE I ŚRODKI
POZOSTAŁE
DOCHODY
DOCHODY
MAJĄTKOWE
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majątkowe. Ustawa narzuca, że wydatki bieżące nie mogą być większe niż do
powiększone o nadwyżkę budżetową lub wolne środki, dlatego burmistrz,
www.zyciezatora.pl
budżet uchwalony przez radę musi zapisów tej ustawy
przestrzegać.

WYDATKI GMINY, CZYLI JAK PIENIĄDZE WYDAJEMY?
Wydatki, to pieniądze wydawane przez gminę na realizację ustawowych zadań. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, tak dochody jak i wydatki, dzielą się
na bieżące i majątkowe. Ustawa narzuca, że wydatki bieżące nie mogą być większe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową lub wolne środki, dlatego burmistrz, który realizuje budżet uchwalony przez radę musi
zapisów tej ustawy przestrzegać.

27%

73%

Z dochodów Gminy Zator przekazywane są środki finansowe do jednostek organizacyjnych
Wydatkitakich
bieżące, to
wydatki
na wynagrodzenia
i pochodgminy
jak:
szkoły,
przedszkola,
urząd, Ośrodek Pomocy Społecznej, Regionalny
ne, wydatki rzeczowe, remontowe, wydatki na dotację dla
Ośrodek
Kultury
z biblioteką
realizację
niepublicznych
szkółwraz
i przedszkoli.
Wydatkina
majątkowe
– ich ustawowych zadań (wydatków).
tzw. inwestycyjne, to np. budowa, przebudowa, rozbudo-

Oszczędne
finansowanie zadań bieżących pozwalaWYDATKI
zwiększyć
środków na
wa, modernizacja.
BIEŻĄCE wielkość
WYDATKI MAJĄTKOWE
finansowanie zadań inwestycyjnych.

PLANOWANE WYDATKI NA
2021bieżące,
ROK to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczow
Wydatki

Wydatki w budżecie Gminy Zator na 2021 rok przeznaczone są w szczególności na:

wydatki
nafinansowe
dotację do
dlajednostek
niepublicznych
szkół gminy
i przedszkoli.
Z dochodów Gminy Zator przekazywane
są środki
organizacyjnych
takich jak:Wydatki
szkoły, mają
przedszkola, urząd, Ośrodek Pomocy Społecznej,
Regionalny
Ośrodek
Kultury
wraz
z
biblioteką
na
realizację
ich
ustainwestycyjne, to np. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja.
wowych zadań (wydatków).
1. OŚWIATA
I EDUKACYJNA
WYCHOWAWCZA
– 20.831.056,00
zł
Oszczędne
finansowanie zadańOPIEKA
bieżących PLANOWANE
pozwala
zwiększyć wielkość
środków
WYDATKI
NA 2021 ROK
na finansowanie zadań inwestycyjnych.
Wydatki w budżecie Gminy Zator na 2021 rok przeznaczone są w szczególności na:

Wydatki na zadania oświatowe stanowią 30% w ogólnych wydatkach budżetu Gminy.
Przeznaczone
na zapewnienie
edukacji
dzieci i młodzieży.
Wydatki na zł
oświatę i
OŚWIATA I są
EDUKACYJNA
OPIEKA
WYCHOWAWCZA
– 20.831.056,00
edukacyjną opiekę wychowawczą obejmują działalność: szkół podstawowych, oddziałów
Wydatki na zadania oświatowe stanowią 30% w ogólnych wydatkach budżetu Gminy. Przeznaczone są na zapewnienie
przedszkolnych,
przedszkoli,
i stołówek
stypendiów
dla szkół
uczniów,
edukacji dzieci i młodzieży.
Wydatki naświetlic
oświatę i edukacyjną
opiekęszkolnych,
wychowawczą obejmują
działalność:
poddowożenia
uczniówprzedszkolnych,
oraz od 2014
roku Wielozawodowego
Zespołu
Szkół w
stawowych, oddziałów
przedszkoli,
świetlic i stołówek szkolnych,
stypendiów
dlaZatorze.
uczniów, dowożenia
uczniów oraz od 2014 roku Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze.

OŚWIATA I EDUKACJA wydatki w latach 2019 do 2020 i plan na 2021 rok

13 367 892

2021

1 313 083

12 018 373

2020

1 242 767 4 604 025

10 361 421

2019
0%

20%

6 150 081

1 779 586

40%

60%

4 618 334
80%

100%

Subwencja oświatowa

2019
10 361 421

2020
12 018 373

2021
13 367 892

Dochody w tym: dotacje celowe

1 779 586

1 242 767

1 313 083

Środki własne gminy

4 618 334

4 604 025

6 150 081

Subwencja oświatowa

Dochody w tym: dotacje celowe

Środki własne gminy

Sukcesywnie z roku na rok środki własne na wydatki w edukację dzieci i młodzieży rosną. Subwencja oświatowa nie
wystarcza na wydatki oświatowe, dlatego gmina dofinansowuje powyższe zadania ze środków własnych.
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Sukcesywnie z roku na rok środki własne na wydatki w edukację dzieci i młodzieży rosną.
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www.zyciezatora.pl
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Dochody
w tym:
dotacje celowe 2019
Środki własne
gminy
Środki własne gminy

2020

0

1 827 514

plan na 2021 rok
1213504
1 827
514510
601563
620
1 458
SPOŁECZNA I RODZINA wydatki w latach 2019 do 2020 i
13 601
620
1 458 510
11 070
plan
na279
2021 rok 1 461 208
11 070 279

1 461 208

5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
12 504 563
115
827
5 000 000
10 000 000
000514
000
20 000 000
2019
2020
2021
13 601 62013 2020
1 458 510 12 2021
11 2019
070 279
601 620
504 563
12
504
563
1
827
514
11
070
279
13
601
620
12
504514
563
461 208
1 461 208 11 070 279
1 4581510
1 827
13 601 6201 458 510
1 458 510 1 827 514
1 461 208

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

2020
10 000 000
15 000 000
13 601 620

2021
20 000 000
12 504 563

Dochody
celowe
070 279 Środki własne
1 461 gminy
208
2019 w tym: dotacje 11
Dochody w tym: dotacje celowe
Środki własne gminy

Dochody w tym: dotacje celowe

0

2019
5 000 000
11 070 279

Środki własne gminy
2019
2020
2021
1 461
208
1 458
510
1 827
514
Dochody w tym: dotacje
celowe
11 070
279
13 601 620
12 504 563zł
3. GOSPODARKA
KOMUNALNA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA
– 9.745.294,00
3. GOSPODARKA
Idotacje
OCHRONA
ŚRODOWISKA
Dochody w tym:
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Środki własne gminy KOMUNALNA
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14% wydatków w budżecie przeznaczone jest na utrzymanie gospodarki komunalnej i
14%
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Trudno
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Gminy
bez oświetlonych
ulic,i
Dochody
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dotacje
celowe
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gminy
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ochronę
Trudnoinwestycyjnych
wyobrazić sobiewymaga
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Gminy rozumiana
bez oświetlonych
ulic,
placów iśrodowiska.
dróg. Nakładów
także szeroko
gospodarka
placów
i dróg.
inwestycyjnych
wymaga
także
szeroko
rozumiana
gospodarka
odpadami,
a z wydatków
bieżących
-jest
utrzymanie
czystości
i zieleni
w Gminie.
14% wydatków
w Nakładów
budżecie przeznaczone
na utrzymanie
gospodarki
komunalnej
i ochronę środowiska.
Trudno
odpadami,
a z wydatków
bieżących
- utrzymanie
czystości
zieleni
w Gminie.
wyobrazić sobie
funkcjonowanie
Gminy bez
oświetlonych ulic,
placów ii dróg.
Nakładów
inwestycyjnych wymaga także

3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 9.745.294,00 zł

szeroko rozumiana gospodarka odpadami, a z wydatków bieżących - utrzymanie czystości i zieleni w Gminie.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wydatki w latach 2019 do 2020 i
plan na
2021
GOSPODARKA
KOMUNALNA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA
wydatki w latach
2019
do 2020
i
14%
wydatków
w budżecie
przeznaczone
jest rok
na utrzymanie
gospodarki
komunalnej
3. GOSPODARKA
KOMUNALNA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA
– 9.745.294,00
zł
plan na 2021 rok

i
ochronę środowiska. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie Gminy bez oświetlonych ulic,
14%
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jest na utrzymanie
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placówwydatków
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rozumianakomunalnej
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9 745 294i
2021
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w Gminie.
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6 932 811
2020
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GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wydatki w latach 2019 do 2020 i
plan na 2021 rok
6 750 458
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wydatki
w latach 2019 do 2020 i
6 750 458
plan na 2021 rok

9 745 294
Większe2021
wydatki w 2021 roku związane nanie odcinków sieci kanalizacji sanitar- sołectwie Graboszyce,
• wykonanie oświetlenia w sołectwie
są głównie z zadaniem inwestycyjnym nej),
9 745 294
Większe
wydatki
w
2021
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są
głównie
z
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Większe
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dotyczącym
cji Odnawialnych
Źródełz Energii
Dla inwestycyjnym
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infrastruktury
oświetleniowej
tarnej w2020
sołectwie Grodzisko.
budowy
kanalizacji
sołectwie
Grodzisko.
planuje się
realizację innych
zadań inweGmin Województwa
Małopolskiego” w ul. Wiglowice oraz ul. Zdrojowej w Labudowy
kanalizacji
sanitarnej
w sołectwie
Grodzisko.
6 932 811
ramach
RPO,inwestycyjnych takich skowej,
stycyjnych
takich jak:
Ponadto
planuje
się realizację innych
zadań
jak:
2020
Emisji w Gminie
Za- •jak:
budowa
• budowa
kanalizacji
w innych
ul. • Program
6 750
458 oświetlenia ul. Letniskowej
Ponadto
planuje
się sanitarnej
realizację
zadańNiskiej
inwestycyjnych
takich
2019
tor – gminny projekt dofinansowania oraz dobudowa jednej lampy na ul. BiaReymonta
w Zatorze,
 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta w Zatorze,
łej w Łowiczkach.
• projekt zachodniej nitki kanalizacji sa- wymiany przestarzałych źródeł ciepła,
 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta w Zatorze, 6 750 458
nitarnej2019
Zator – Podolsze,
• wykonanie projektu oświetlenia przy
8
• prace przyłączeniowe (projekty i wyko- drodze gminnej wzdłuż ul. Łącznej w
8

Większe
wydatki
w 2021
roku
związane są głównie z zadaniem inwestycyjnym dotyczącym
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budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Grodzisko.

inwestycyjne takie jak:
Termomodernizacja szkolnych budynków użyteczności publicznej w
gminie Zator tj.:
www.zyciezatora.pl
ZSO Zator wraz z halą sportową, ZSP w Podolszu i ZSP w Graboszycach z udziałem
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA – 9.327.500,00 zł
 Przebudowa Przedszkola w Zatorze wraz z otaczającym terenem oraz
zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Słowackiego na cele kultury, wypoczynku i
To 13% wydatków w budżecie, któ- Słowackiego na cele kultury, wypo- • zagospodarowanie przestrzeni worekreacji z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
re głównie planuje się przeznaczyć na czynku i rekreacji z udziałem środ- kół budynku Wiejskiego Domu Kul Utworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań poprzez zagospodarowanie terenu przy
zadania inwestycyjne takie jak:
ków Rządowego Funduszu Inwestycji tury w Trzebieńczycach.
ul. Juliusza Słowackiego w Zatorze w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Jak co roku w ramach wydatków bie• termomodernizacja szkolnych bu- Lokalnych,
Wiejskich na lata 2014-2020,
dynków użyteczności publicznej w • utworzenie przestrzeni do wspól- żących finansowane jest utrzymanie
 Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw dla dzieci w sołectwie Graboszyce,
gminie Zator tj.: ZSO Zator wraz z nych spotkań poprzez zagospodaro- obiektów gminnych, z których pokry Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku Wiejskiego Domu Kultury w
halą sportową, ZSP w Podolszu i ZSP wanie terenu przy ul. Juliusza Słowac- wane są koszty energii, ogrzewania,
Trzebieńczycach.
w Graboszycach z udziałem środków kiego w Zatorze w ramach Programu wody, opłat melioracyjnych, dzierżaw,
Rządowego Funduszu Inwestycji Lo- Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata opłat za użytkowanie wieczyste grunJak co roku w ramach wydatków bieżących finansowane jest utrzymanie obiektów gminnych,
tów, koszty ogłoszeń o przetargach,
z kalnych,
których pokrywane są koszty 2014-2020,
energii, ogrzewania, wody, opłat
melioracyjnych, dzierżaw,
•
zakup
i
montaż
urządzeń
na
placu
aktów notarialnych,
wypi•
przebudowa
Przedszkola
w
Zatorze
opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, koszty ogłoszeń o wyceny,
przetargach,
wyceny, aktów
wraz
z
otaczającym
terenem
oraz
zazabaw
dla
dzieci
w
sołectwie
Grabosów,
opłat
sądowych,
odszkodowań
notarialnych, wypisów, opłat sądowych, odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne. za
grunty zajęte pod drogi gminne.
gospodarowanie przestrzeni przy ul. szyce,


GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatki w latach 2019 do 2020 i plan na 2021 rok
9 327 500

2021

2020

1 543 036

1 320 363

2019
5. TRANSPORT
I ŁĄCZNOŚĆ – 4.915.305,00 zł

7% wydatków w budżecie przeznaczone jest na utrzymanie właściwego stanu dróg.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 4.915.305,00 zł
Inwestujemy w infrastrukturę drogową, której Gmina jest właścicielem oraz
9
współfinansujemy
utrzymanie,
czy modernizację
dróg,
znajdują
się na terenie
7% wydatków w budżecie
przeznaczonebudowę
jest na utrzymanie
właściwego stanu
dróg. które
Inwestujemy
w infrastrukturę
drogową, której
jest właścicielem
orazczy
współfinansujemy
utrzymanie, budowę czy modernizację dróg, które znajgminy,
a ichGmina
zarządcą
jest powiat
województwo.
dują się na terenie gminy, a ich zarządcą jest powiat czy województwo.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wydatki w latach 2019 do 2020 i plan na 2021 rok

2021

4 915 305

6 090 384

2020

2019

4 950 165

Zaplanowane do realizacji w 2021 roku • Budowa obwodnicy Zatora, Podolsza polskiego),
zadania inwestycyjne to między innymi: (pomoc finansowa dla Województwa • Budowa trasy rowerowej VeloSkaZaplanowane
do realizacji
roku zadania inwestycyjne towamiędzy
• Poprawa bezpieczeństwa
pieszychwna2021
Małopolskiego),
- odcinekinnymi:
Ponikiewka - Podolsze tj.
istniejących przejściach dla pieszych zlo- • Budowa chodnika w ciągu drogi woje- koncepcja przebiegu trasy rowerowej
finansowa dla dla
Województwa
781 w Zatorze
(po- (pomoc
kalizowanych
w ciągu drogi bezpieczeństwa
krajowej nr wódzkiej nr
 Poprawa
pieszych
na- projekt
istniejących
przejściach
pieszych
moc
rzeczowa
dla
Województwa
MałoMałopolskiego),
28 (doświetlenie
przejść
dla
pieszych),
zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 28 (doświetlenie przejść dla pieszych),
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• Budowa trasy rowerowej VeloSkawa odcinek Podolsze - Łączany (dokumentacja projektowa) (pomoc finansowa dla
Województwa Małopolskiego),
• Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1773K w Smolicach
- projekt (pomoc rzeczowa dla Powiatu
Oświęcimskiego),
• Modernizacja nawierzchni drogi nr
1807K Zator-Woźniki na od skrzyżowania z DK44 w stronę Laskowej (pomoc
finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego),
• Modernizacja odcinka drogi powiatowej - ul. Kasztanowa, odcinek od DK44
do przejazdu kolejowego (pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego),
• Rozbudowa drogi powiatowej nr
1805K - ul. Centralna w Łowiczkach,
Gmina Zator (pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego),
• Budowa dróg wraz z sieciami infrastruktury na osiedlu w Graboszycach etap III,

• Modernizacja dróg i chodników w sołectwie Podolsze, w tym odcinka chodnika przy ul. Starowiejskiej w Podolszu,
• Modernizacja ul Cichej w Zatorze,
• Modernizacja ul. Osiedlowej w Graboszycach (wraz z oświetleniem i odwodnieniem) i chodnika wzdłuż szkoły
– projekt,
• Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku K1 i K2 w ul. Św. Anny w Smolicach – dokończenie projektu oraz wykonanie,
• Projekt budowy dróg na terenie ograniczonym ulicami: J. Słowackiego, L.
Palimąki, M. Kopernika, Bugajskiej w
Zatorze,
• Projekt dróg z odwodnieniem na Podjarkach w Podolszu,
• Projekt poszerzenia ul Starowiejskiej zakręt w Podolszu,
• Projekt rozbudowy ul. A. Mickiewicza
w Zatorze,
• Rozbudowa drogi gminnej nr 510465K
w miejscowości Zator (ul. Parkowa w

ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych),
• Projekt rozbudowy odcinka drogi
gminnej nr 510381K w Zatorze, wraz z
jej skrzyżowaniem z drogą krajową nr
DK 44, typu „rondo”,
• Wykonanie odcinka chodnika lewostronnego wzdłuż ul. Starowiejskiej w
Podolszu,
• Odwodnienie ulicy bocznej do ul. Hallera – projekt,
• Wykonanie wyniesionego przejścia
przy ul. Słowackiego (przy Biedronce),
• Przebudowa dróg gminnych na przysiółku Podjarki w Podolszu - (odwodnienie i nawierzchnia dróg) – I etap,
• Modernizacja ul Grunwaldzkiej w Palczowicach,
• Modernizacja ul. Wysokiej w Laskowej,
• Modernizacja ul. Perłowej w Rudzach,
• Modernizacja mostu w Grodzisku (naprawa dylatacji, malowanie barier).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 4.737.602,00 zł
7% wydatków w budżecie przeznaczone jest na administrację publiczną, która obejmuje między innymi działalność
Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, jednostek pomocniczych gminy (sołectwa, osiedla) oraz promocję gminy, a także
składki z tytułu członkostwa w stowarzyszeniach. Na 2021 rok w budżecie zaplanowano między innymi środki na wydatki inwestycyjne związane z zabezpieczeniem ściany północnej ratusza – z płaskorzeźbą przedstawiającą panoramę
gminy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatki w latach 2019 do 2020 i plan na 2021 rok

4 737 602

2021

2020

2019

3 861 502

3 962 204

KULTURA, KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 2.456.000,00 zł
Na 2021 rok w budżecie zaplanowano między innymi środki na wydatki inwestycyjne
związane
z wzabezpieczeniem
ściany
północnej Regionalnego
ratusza – Ośrodka
z płaskorzeźbą
przedstawiającą
4% wydatków
budżecie przeznaczone
jest na finansowanie
Kultury w Zatorze,
Bibliotekę
Publiczną wgminy.
Zatorze wraz z jej filiami, kluby sportowe oraz domy ludowe w sołectwach Gminy Zator.
panoramę

.
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w Zatorze,
Bibliotekę Publiczną
w FIZYCZNA
Zatorze wrazI zSPORT
jej filiami,
kluby sportowe
oraz domy
7. KULTURA,
KULTURA
– 2.456.000,00
zł
ludowe w sołectwach Gminy Zator.
www.zyciezatora.pl

KULTURA, KULTURA FIZYCZNA I SPORT wydatki w latach 2019 do 2020 i plan na
2021 rok
2 456 000

2021

2 304 582

2020

2 341 655

2019

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻ. – 812.782,00 zł

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻ. – 812.782,00 zł

1% wydatków w budżecie przeznaczone jest na utrzymanie gotowości bojowej: zakup paliwa, części do samochodów
strażackich, opłat za: gaz, energię, wodę, odzież strażacką, ubezpieczenia samochodów strażackich, badania techniczne pojazdów strażackich, badania okresowe strażaków. Wyposażenie naszych OSP w odpowiedni nowoczesny sprzęt
zwiększa
bezpieczeństwo
mieszkańców
naszej gminy.jest na utrzymanie gotowości bojowej: zakup paliwa,
1%
wydatków
w budżecie
przeznaczone

części do samochodów strażackich, opłat za: gaz, energię, wodę, odzież strażacką,
BEZPIECZEŃSTWO
I OCHRONA
wydatki pojazdów
w latach 2019
do 2020 i badania
ubezpieczenia
samochodówPUBLICZNE
strażackich,
badaniaP.POŻ.
techniczne
strażackich,
plan na 2021 rok
okresowe strażaków. Wyposażenie naszych OSP w odpowiedni nowoczesny sprzęt zwiększa
bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy.
812 782

2021

2020

268 821

2019

12
482 040

Na 2021 rok zaplanowano:
Na
2021 rokśrodków
zaplanowano:
• przekazanie
na Fundusz Wsparcia Policji – na budowę nowego
• Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Komisariatu Policji w Zatorze,

 przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji – na budowę nowego Komisariatu
Policji w Zatorze,
POZOSTAŁE (WYŻEJ NIE WYMIENIONE) – 1.952.000,00 zł.
 Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

3% wydatków w budżecie przeznaczone jest między innymi na: obsługę długu Gminy, izby rolnicze, rezerwę ogólną i
rezerwy celowe.

9. POZOSTAŁE (WYŻEJ NIE WYMIENIONE) – 1.952.000,00 zł.
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STRUKTURA WYDATKÓW W 2021 ROKU
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W obecnym stanie prawnym samorząd nie ma ograniczeń, co do wielkości zaciąganego długu, ale ma ograniczenia
wynikające z możliwości spłaty tego zadłużenia (rozchodów). Spłata długu (rozchody) uzależniona jest od tego, ile samorząd wypracuje dochodów bieżących, ile wyda na wydatki bieżące.
2 456 000

812 782

1 952 000

4 737 602
4 915 305

20 831 056

9 327 500

STRUKTURA WYDATKÓW W 2021 ROKU

RUKTURA WYDATKÓW W 2021 ROKU

YDATKÓW W 2021 ROKU
2 456 000

2 456 000

812 782

1 952
000602
4 737

5 305

812 782

1 952
000
4 737
602

20 831 056
20 831 056

20 831 056

9 745 294
14 332 077

9 745 294

14 332 077

1 952 000

4 915 305

9 327 500

9 745 294

OŚWIATA I EDUKACJA ( z rezerwą oświatową)
OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA i RODZINA
GOSPODARKA KOMUNALNA
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
14 332 077
KULTURA, KULTURA FIZYCZNA I SPORT
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
POZOSTAŁE

80 000 000,00
14 332 077

W obecnym stanie prawnym samorząd nie ma ograniczeń, co do wielkości zaciąganego
długu, ale ma ograniczenia wynikające z możliwości spłaty tego zadłużenia (rozchodów).
70 000 000,00
Spłata
długu (rozchody) uzależniona jest od tego, ile samorząd wypracuje dochodów
OŚWIATA I EDUKACJA ( z rezerwą
oświatową)
60
000 000,00
OCHRONA
ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA i RODZINA
bieżących, ile wyda na wydatki bieżące.
Wydatki
GOSPODARKA KOMUNALNA

ŚWIATA I EDUKACJA ( z rezerwą oświatową)
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
50
000 000,00
CHRONA ZDROWIA,
POMOC
SPOŁECZNA i RODZINA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
OSPODARKA KOMUNALNA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
z rezerwą oświatową)
OSPODARKA MIESZKANIOWA
40
000 000,00
KULTURA,
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
OMOC SPOŁECZNA
i RODZINA
ANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
ALNA
DMINISTRACJA PUBLICZNA
POZOSTAŁE
ANIOWA
000 000,00
ULTURA, KULTURA30
FIZYCZNA
I SPORT
Ć
ZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
CZNA
W
obecnym stanie prawnym samorząd nie ma ograniczeń, co do wielkości zaciąganego
OZOSTAŁE
YCZNA I SPORT 20 000 000,00
ługu,
ale ma ograniczenia wynikające z możliwości spłaty tego zadłużenia (rozchodów).
LICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

epłata
prawnym
ma ograniczeń,
co do
wielkości
zaciąganego
długu samorząd
(rozchody)
uzależniona
jest od
tego,
ile samorząd
wypracuje dochodów
10 000nie
000,00
aniczenia ile
wynikające
z możliwości
ieżących,
wyda na wydatki
bieżące.spłaty tego zadłużenia (rozchodów).
orząd
ma ograniczeń,
co
do
wielkości
zaciąganego
chody)nieuzależniona
jest od
tego,
ile samorząd
wypracuje dochodów
0,00
z możliwości
ające
na wydatki
bieżące.spłaty tego zadłużenia (rozchodów).
ona jest od tego, ile samorząd wypracuje dochodów
ące.
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majątkowe
Rozchody
Wydatki
bieżące
Przychody
Wolne
środki
Dochody
majątkowe
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www.zyciezatora.pl
Z tzw. „nadwyżki operacyjnej” (dochody bieżące minus wydatki bieżące) gmina w pierwszej kolejności zabezpiecza spłatę długu (rozchody), a
następnie finansuje realizację zadań
inwestycyjnych. Jeśli nie wystarczy
własnych środków (dochodów bieżących, dochodów majątkowych czy
wolnych środków), wówczas gmina
sięga po przychody.
Przychody, to dodatkowe pieniądze,
które wpływają na konto bankowe
budżetu gminy, a pochodzą z takich
tytułów jak: pożyczka, kredyt, emisja
obligacji komunalnych.

nie konkretnego zadania. Jeśli zadania
nie wykonamy środki należy zwrócić.
Rozchody, to spłata pożyczek, kredytów, wykup obligacji komunalnych,
które gmina zaciągnęła w latach poprzednich. Wysokość rozchodów na
dany rok wynika z zawartych umów.
W 2021 roku mamy do spłacenia
2.000.000,00 zł tj. wykup obligacji komunalnych (z 2011 roku) i 76.000,00
zł rata pożyczki na zakup samochodu
bojowego dla jednostki OSP w Zatorze.

Do przychodów zaliczamy także tzw.
„wolne środki”, które zaplanowano
w kwocie 7.581.595,64 zł oraz tzw.
„niewykorzystane środki pieniężne
na rachunku bieżącym budżetu, które wynikają z rozliczenia dochodów
i wydatków nimi finansowanych –
tutaj kwota ujęta w budżecie wynosi
8.701.832,36 zł i dotyczy środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W tym
przypadku mówimy o szczególnych
zasadach wykonywania budżetu. Jest
to przychód dedykowany na wykona-

Przychody i rozchody Gminy Zator w latach 2017 do 2020 i
plan na 2021

14 000 000,00

0,00

2 106 912,00

0,00

5 000 000,00

0,00

2 000 000,00

1 556 000,00

4 000 000,00

294 644,00

6 000 000,00

1 648 000,00

8 000 000,00

2 160 000,00

8 929 556,00

10 000 000,00

10 586 644,00

9 769 556,00

2017

2018

Przychody

Rozchody

2 076 000,00

10 577 556,00

3 000 000,00

12 000 000,00

12 662 644,00

2019

2020

2021

Zadłużenie na 31 grudnia danego roku

Należy jeszcze raz podkreślić, że dług, który gmina posiada został zaciągnięty wyłącznie na
realizację
wydatków
majątkowych
Należy jeszcze
raz podkreślić,
że dług, który(inwestycji).
gmina posiada został zaciągnięty wyłącznie na realizację wydatków mająt-

kowych (inwestycji).
Szczegółowe informacje
na tematna
uchwały
budżetowej
znajdziecie
Państwo naznajdziecie
stronie internetowej
Urzęduna
Miejskiego
Szczegółowe
informacje
temat
uchwały
budżetowej
Państwo
stronie
w
Zatorze
–
www.zator.pl
oraz
w
Biuletynie
Informacji
Publicznej
(BIP).
internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze – www.zator.pl oraz w Biuletynie Informacji

Publicznej (BIP).
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Będzie remont
mostu na WIśle?

Budowa obwodnicy Podolsza trwa w najlepsze. Tymczasem czeka nas remont mostu na
Wiśle w Jankowicach. Jeśli nie będzie tymczasowej przeprawy, to na nowej obwodnicy nie
będzie samochodów!

Burmistrz, w związku z pytaniami mieszkańców dotyczącymi tej przeprawy mostowej,
zwrócił się do Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Krakowie z
pismem o udzielenie informacji dotyczącej m.in. modernizacji mostu na Wiśle.
Oto jaką odpowiedź otrzymał:
„W dniu 05.11.2019 r. została podpisana umowa nr
177/2019/ZDW z firmą BDM
Projekt Piotr Nowak na zadanie pn.: „Rozbudowa mostu w ciągu DW781 odc. 140
km 1+036 na rz. Wiśle w m.
Jankowice wraz z dojazdami – opracowanie projektów
budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających
realizację inwestycji oraz pełnienie nadzoru autorskiego”.
1901.2021 r. uzyskano Decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia,
w chwili obecnej trwa uzyskiwanie pozwolenia wodnoprawnego. Został opracowany
Projekt Budowlany, planowany termin uzyskania decyzji
ZRID to III kwartał 2021 r.
Zakres zadania:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 781 na odcinku ok. 365m oraz budowa
nowego obiektu mostowego
(zakłada się pełen demontaż
istniejącego ustroju nośnego
(dźwigarów i płyty) oraz wykonanie nowego ustroju nośnego, również o konstrukcji
zespolonej z wykorzystaniem
podpór do nowej szerokości
mostu i wykonanie ich w formie ściany poprzez zabetonowanie przerwy pomiędzy
istniejącymi słupami oraz ich
nieznaczne podwyższenie w
celu dopasowania do nowej
niwelety mostu która dzięki
większemu spadkowi podłużnemu zapewni lepsze odwodnienie pomostu).
W ramach zadania przewidziana jest również budowa
łącznicy rowerowej o długości
ok. 80m w celu połączenia planowanej ścieżki rowerowej na
obiekcie mostowym z Wiślaną
Trasą Rowerową (będącą drogą rowerową zaliczną do EuroVelo 4).”
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Kiedy nasi policjanci
się przeprowadzą?
Policjanci z Wadowic są właśnie w trakcie przeprowadzki do nowego budynku Komendy Powiatowej Policji. Kiedy do nowych pomieszczeń
wprowadza się nasi policjanci?

Budowa nowego komisariatu przy ul. Słowackiego w
Zatorze rozpoczęła się już jakiś czas temu. Na początku
wszystko przebiegało bez zakłóceń, roboty postępowały.
Komisariat miał być gotowy
w 2019 roku. Niestety, firma
zeszła z placu budowy a umowa została zerwana. Jak udało
nam się dowiedzieć, budowa
nowego komisariatu Policji w
Zatorze zostanie wznowiona
w chwili, gdy Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie,

będąca inwestorem, zakończy
proces związany z podpisaniem umowy z wyłonioną w
nowym przetargu firmą budowlaną, która ma dokończyć
inwestycję. - Planowany termin podpisania nowej umowy
to koniec marca br. Natomiast
czas na dokończenie realizacji
przez wykonawcę to pół roku informuje Małgorzata Jurecka
z Komendy Powiatowej Policji
w Oświęcimiu. (na zdjęciach
budowa oraz stan obecny)

STRONA

21

Marzec
w ROK
1 marca - Mali twórcy, zajęcia
plastyczne dla dzieci online „Be
happy”, gr I, godz.14.30
1 marca - Mali twórcy, zajęcia plastyczne dla dzieci online „Buźką do słońca”, gr II,
godz.15.15
2 marca – Szachy online,
godz.15.30
2 marca – „Tajlandia – 12 powodów dla których warto odwiedzić Tajlandię” część I, spotkanie z podróżniczkiem, alpinistą,
zdobywcą wulkanów i dziennikarzem- Grzegorzem Gawlikiem. Bardzo Dobry Wieczór,
premiera godz.16.30, strona
www.rokzator.pl, FB i naszym
kanale na Youtube
2 marca – Próba Orkiestry Dętej,
przygotowanie nagrania online
3 marca - Ćwiczenia z piłką dla
seniora, godz.9.00, zajęcia online
w grupie ROK UTW Zator na
FB
3 marca - Indywidualne lekcje
gry na gitarze i pianinie, zajęcia
online
3 marca - Cafe Art, zajęcia artystyczne online dla dorosłych, „W
pastelowych kolorach”, koszt 15
zł, godz.15.00
4 marca – Bardzo Dobry Wieczór, wykład online ”Oświecenie
odważ się być mądrym…”, prowadzi Krzysztof Bigaj, premiera
godz.16.30, strona www.rokzator.pl, FB i naszym kanale na
Youtube
5 marca - Gimnastyka i taniec
dla seniora, godz.9.00, zajęcia
online w grupie ROK UTW Zator na FB
5 marca - „Budzimy wiosnę” zajęcia świetlicowo-plastyczne
online dla dzieci z klubów środowiskowych z terenu gminy
Zator, gr I, godz.14.30;
5 marca - „Budzimy wiosnę”zajęcia świetlicowo-plastyczne
online dla dzieci z klubów środowiskowych z terenu gminy
Zator, gr II, godz.15.15;
STRONA
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Słuchalnia. Co to
takiego?

Pomieszczenie, którym będzie można zatopić
się w wygodny fotel, posłuchać muzyki z czarnej płyty, przeczytać gazetę lub książkę, spotkać się ze znajomym, porozmawiać. Słuchalnia, bo tak tymczasowo nazywa się to miejsce,
już gotowa!
- O stworzeniu miejsca, w
którym będzie można posłuchać muzyki, marzyliśmy
od dawna. Ma to być taka
czytelnia z muzyką. Własnymi siłami udało nam się wyremontować pomieszczenia
na poddaszu ROK i jak tylko
epidemia pozwoli, zaprosimy
wszystkich do nowej przestrzeni. Jesteśmy pewni, że
pomysł się spodoba! - mówi

dyrektor ROK Elżbieta Mostowik.
Pomieszczenie wyposażone jest w sprzęt do słuchania
płyt winylowych jak i cd oraz
radia. Przy okazji ROK zwraca się z prośbą o nieodpłatne
przekazanie niepotrzebnych
płyt, zarówno winylowych jak
i cd. Prócz darowizn planowane są zakupy nowych krążków.

5 marca - Indywidualne lekcje
gry na gitarze i pianinie, zajęcia
online
5 marca - W rytmach latino,
próba zespołów tanecznych,
przygotowanie do nagrania online
15.30-16.15 - zespół dziecięcy
(7-8 lat)
16.25-17.00 – zespół dziecięcy
(4 lat)
17.10-17.40 – zespół dziecięcy
(5-6 lat)
5 marca – Próba Orkiestry Dętej,
przygotowanie nagrania online
6 marca- Indywidualne lekcje
gry na gitarze i pianinie, zajęcia
online
7 marca –„Kobieca muzyka”koncert zespołu Lunatyp z okazji
Dnia Kobiet. Wydarzenie online,
premiera o godz. 17.00, strona
www.rokzator.pl, FB i naszym
kanale na Youtube
8 marca - Mali twórcy, zajęcia
plastyczne dla dzieci online „Budzimy wiosnę”, gr I, godz.14.30
8 marca - Mali twórcy, zajęcia plastyczne dla dzieci online „Cały w stokrotkach”, gr II,
godz.15.15
9 marca - Muzykujące brzdące”, zajęcia umuzykalniające
online dla niemowląt i małych
dzieci wraz rodzicami (dziadkami), śpiewanki, pokazywanki, muzyczne wyliczanki, koszt
10 zł, zapisy telefonicznie lub
elektronicznie do 8 marca do
godz.14.00, godz.9.30 platforma
Zoom
9 marca – Szachy online,
godz.15.30
9 marca – „Tajlandia – 12 powodów dla których warto odwiedzić Tajlandię” część II, spotkanie z podróżniczkiem, alpinistą,
zdobywcą wulkanów i dziennikarzem Grzegorzem Gawlikiem.
Bardzo Dobry Wieczór, premiera godz.16.30, strona www.
rokzator.pl, FB i naszym kanale
na Youtube
10 marca - Ćwiczenia z piłką dla
seniora, godz.9.00, zajęcia online
w grupie ROK UTW Zator na
FB
10 marca - Indywidualne lekcje
gry na gitarze i pianinie, zajęcia
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online
10 marca - Ceramika dla dorosłych, warsztaty ceramiczne on-line „W wiosennym klimacie”,
koszt 20zł, godz.15.00
11 marca - Mała Akademia Ceramiki, warsztaty ceramiczne
on-line dla dzieci w wieku szkolnym, modelowanie, zdobienie,
a następnie wykonywanie własnych prac ceramicznych, koszt
15 zł, godz. 15.00
11 marca – Bardzo Dobry Wieczór z ROK Zator, wykład online
”Romantyczna filozofia życia”,
prowadzi Krzysztof Bigaj, premiera godz.16.30, strona www.
rokzator.pl, FB i naszym kanale
na Youtube
12 marca - Gimnastyka i taniec
dla seniora, godz.9.00, zajęcia
online w grupie ROK UTW Zator na FB
12 marca - „W poszukiwaniu
marchewki”, zajęcia świetlicowo-plastyczne online dla dzieci z
klubów środowiskowych z terenu gminy Zator, gr I, godz.14.30;
12 marca - „W poszukiwaniu
marchewki”, zajęcia świetlicowo-plastyczne online dla dzieci z klubów środowiskowych
z terenu gminy Zator, gr II,
godz.15.15;
12 marca - Indywidualne lekcje
gry na gitarze i pianinie, zajęcia
online
12 marca – Akademia Rysunku,
zajęcia online, godz.16.30, platforma Zoom
12 marca - W rytmach latino,
próba zespołów tanecznych,
przygotowanie do nagrania online
15.30-16.15 - zespół dziecięcy
(7-8 lat)
16.25-17.00 – zespół dziecięcy
(4 lat)
17.10-17.40 – zespół dziecięcy
(5-6 lat)
12 marca – Próba Orkiestry
Dętej, przygotowanie nagrania
online
13 marca - Indywidualne lekcje
gry na gitarze i pianinie, zajęcia
online
15 marca - Mali twórcy, zajęcia
plastyczne dla dzieci online „W
poszukiwaniu marchewki”, gr I,

Na ROKowym kanale
Kanał ROK Zator na Youtube tętni życiem!
W oczekiwaniu na koncerty z publicznością,
na wykłady, warsztaty i spotkania ROK proponuje wydarzenia on line.

Z okazji Dnia Kobiet można było posłuchać koncertu
cieszyńskiej formacji Lunatyp. Zespół gra muzykę w klimatach piosenki aktorskiej,
poezji śpiewanej i jazzu. Do
ich osiągnięć należy zaliczyć:
główną nagrodę na Festiwalu
Sfart AD 2016, wyróżnienie
na Festiwalu Danielka AD
2017, zostali również laureatami Festiwalu im. Kazimierza
Grześkowiaka w Chorzowie
w konkursie na piosenkę premierową AD 2017. Grupa grała koncerty w najróżniejszych
miejscach m.in. na dachu, w
piwnicy czy w tramwaju linii
numer 20 w Katowicach. Wysoka wrażliwość i spokój który
oferują zmusza do przemyśleń, zatrzymania się i zastanowienia.
Do podróży do Tajlandii zapraszał nas podróżnik, wulkanolog, bloger i fotograf Grzegorz Gawlik. Dwa odcinki
poświęcone temu azjatyckiemu krajowi dostępne są na
kanale. Tak, jak w przypadku
prawie wszystkich wydarzeń
on line, materiał jest dostępny na kanale rok na YouTube.
Można go odtworzyć w dogodnej chwili.
Powoli niestety kończy się po-
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dróż przez literaturę i sztukę,
w jaką zabrał nas Krzysztof
Bigaj. W kolejnych odcinkach
cyklu „Bardzo Dobry Wieczór z ROK Zator” przemierzyliśmy już prawie wszystkie
epoki.
We wnętrzach Izby Regionalnej Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej o rybach
opowiadał Michał Tatara, kierownik produkcji Rybackiego
Zakładu Doświadczalnego w
Zatorze. To kolejny odcinek
„Historii pewnego eksponatu”,
który realizujemy przy współpracy z TMZZ.
Na kanale posłuchać można
także doskonałego koncertu
Angeliki Kot z zespołem. Okazją do zarejestrowania tego
koncertu były walentynki!
Przypomnijmy, prócz koncertu ROK zaproponował także
spacer po Zatorze, w którym
można było zdobyć miłosne,
walentynkowe upominki.
Jakub Zygmunt, znany w
sieci jako Sądecki Włóczykij
zabrał nas na wyprawę do litewskiego Kowna.
Na kanale ROK dostępne są
już także wszystkie odcinki
cyklu Marii Madej „Obrazki z
życia Graboszyc... i nie tylko”.
Zapraszamy!

godz.14.30
15 marca - Mali twórcy, zajęcia
plastyczne dla dzieci online „W
poszukiwaniu marchewki”, gr II,
godz.15.15
15-26 marca - Rodzinny konkurs na zajączka wielkanocnego,
konkurs przeznaczony jest dla
rodzin z dziećmi, każdy uczestnik może zgłosić do konkursu
jedną, wcześniej nieopublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę. Zgłaszając się uczestnik musi
wypełnić formularz na stronie
rokzator.pl podając niezbędne
dane oraz złożyć do 26 marca
podpisaną ( imiona nazwiska,
wiek dzieci) pracę w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze. Praca powinna mieć formę
przestrzenną wykonaną dowolną techniką plastyczną.
16 marca – Szachy online,
godz.15.30
16 marca – Bardzo Dobry Wieczór z ROK Zator, premiera
godz.16.30, strona www.rokzator.pl, FB i naszym kanale na
Youtube
16 marca – Próba Orkiestry
Dętej, przygotowanie nagrania
online
17 marca - Ćwiczenia z piłką dla
seniora, godz.9.00, zajęcia online
w grupie ROK UTW Zator na
FB
17 marca - Cafe Art, zajęcia
artystyczne online dla dorosłych, „Cały z mchu”, koszt 15 zł,
godz.15.00
17 marca - Indywidualne lekcje
gry na gitarze i pianinie, zajęcia
online
18 marca – Bardzo Dobry Wieczór, wykład online ”Romantyczne marzenia o Polsce”, prowadzi Krzysztof Bigaj, premiera
godz.16.30, strona www.rokzator.pl, FB i naszym kanale na
Youtube
19 marca - Gimnastyka i taniec
dla seniora, godz.9.00, zajęcia
online w grupie ROK UTW Zator na FB
19 marca - „Pisankowo” - zajęcia
świetlicowo-plastyczne online
dla dzieci z klubów środowiskowych z terenu gminy Zator, gr I,
godz.14.30;
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19 marca - „Pisankowo”- zajęcia
świetlicowo-plastyczne online
dla dzieci z klubów środowiskowych z terenu gminy Zator, gr II,
godz.15.15;
19 marca - Indywidualne lekcje
gry na gitarze i pianinie, zajęcia
online
19 marca - W rytmach latino,
próba zespołów tanecznych,
przygotowanie do nagrania online
15.30-16.15 - zespół dziecięcy
(7-8 lat)
16.25-17.00 – zespół dziecięcy
(4 lat)
17.10-17.40 – zespół dziecięcy
(5-6 lat)
19 marca – Próba Orkiestry
Dętej, przygotowanie nagrania
online
20 marca - Indywidualne lekcje
gry na gitarze i pianinie, zajęcia
online
21 marca - Wiosenny spacer
po Zatorze, możecie wybrać się
na spacer i zdobyć piękne ceramiczne kwiaty. Wystarczy tylko
w godz.11.00-16.00 ze skrzynki
przed wejściem do ROK Zator
odebrać mapę spaceru z kartą
do uzupełnienia krzyżówki z kolorowych drewnianych kwiatów
znajdujących się na trasie spaceru. Na kwiatach będą pytania do
krzyżówki. Zadaniem uczestników będzie odpowiedzieć na to
pytanie i wpisać hasło do krzyżówki w odpowiednią rubrykę.
Uzupełnioną kartę z wpisanymi
hasłami do krzyżówki należy
oddać do ROK Zator najpóźniej
do godz.17.30 i odebrać w nagrodę ceramiczne kwiaty. Trasę
i kartę możecie też pobrać z naszej strony www.rokzator.pl. Miłego spaceru:)
22 marca - Mali twórcy, zajęcia plastyczne dla dzieci online „Mchem zdobiony”, gr I,
godz.14.30
22 marca - Mali twórcy, zajęcia plastyczne dla dzieci online „Kurka złotopiórka”, gr II,
godz.15.15
22 – 26 marca - „Wielkanocna
kraina” - akcja plastyczna skierowana do przedszkolaków w ramach zajęć „Artystyczne PrzedSTRONA
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Plastyczna pełną parą!

Pracownia plastyczna ROK pracuje na wysokich obrotach.
Zajęcia on-line dla dorosłych i dla dzieci cieszą się niesłabnącą
popularnością. Ostatnio hitem są ceramiczne ozdoby, które pojawią się na niejednym stole w okolicy! Na stronie obok na zdjęciach efekty walentynkowej akcji ROK wśród przedszkolaków!

Nagrywamy, nagrywamy

Większość publikowanych na
kanale ROK na Youtube nagrań
to dzieło pracowników Ośrodka. Filmy, muzyka mogą być
rejestrowane w Zatorze dzięki
umiejętnościom załogi, popartym szkoleniami, dzięki gromadzonemu od lat sprzętowi i
inwestycji w programy. Dlatego
też, m.in. przymusowe „przerzucenie” działaności kulturalnej do
internetu, ze względu na pandemię, przebiegło błyskawicznie
i bez problemów. - Nawet jeśli
skończą się obostrzenia z wiązane z epidemią, nie zrezygnujemy
już z tej formy docierania do
naszych odbiorców - mówi dyrektor ROK Elżbieta Mostowik.

Dzięki działaności w sieci materiały ze znaczkiem ROK Zator
notują tysiące odsłon w setkach
miejsc w Polsce i na świecie. Z tej
formy kontaktu z Zatorem korzystają też chętnie ludzie, którzy
wyemigrowali i dziś mieszkają w
Anglii, Stanach Zjednoczonych
czy RPA. Gdyby zliczyć wszystkie wyświetlenia materiałów
na kanale ROK, to okazuje się,
że internauci poświęcili na ich
oglądanie ponad pół roku czyli
4,5 tysiąca godzin!
ROK nagrywa także materiały
w sposób komercyjny. Ostatnio
koncert nagrywała u nas znakomity Natural Voice Perfection
Institute z Krakowa (na zdjęciu).

www.zyciezatora.pl
szkole”. Grupy przedszkolne
otrzymają pakiet wielkoformatowych elementów kojarzących
się z Wielkanocą do wykonania
w swoich grupach
23 marca – Szachy online,
godz.15.30
23 marca – Bardzo Dobry Wieczór z ROK Zator, premiera
godz.16.30, strona www.rokzator.pl, FB i naszym kanale na
Youtube
23 marca – Próba Orkiestry
Dętej, przygotowanie nagrania
online
24 marca - Ćwiczenia z piłką dla
seniora, godz.9.00, zajęcia online
w grupie ROK UTW Zator na
FB
24 marca - Indywidualne lekcje
gry na gitarze i pianinie, zajęcia
online
24 marca - Ceramika dla dorosłych, warsztaty ceramiczne online „W Wielkanocnym wydaniu”, koszt 20zł, godz.15.00
25 marca - Mała Akademia Ceramiki, warsztaty ceramiczne
online dla dzieci w wieku szkolnym, modelowanie, zdobienie,
a następnie wykonywanie własnych prac ceramicznych, koszt
15 zł, godz. 15.00
25 marca – Bardzo Dobry Wieczór, wykład online ”Pozytywizm – zwolennicy postępu”,
prowadzi Krzysztof Bigaj, premiera godz.16.30, strona www.
rokzator.pl, FB i naszym kanale
na Youtube
26 marca - Gimnastyka i taniec
dla seniora, godz.9.00, zajęcia
online w grupie ROK UTW Zator na FB
26 marca - „Na pisanki” - zajęcia
świetlicowo-plastyczne online
dla dzieci z klubów środowiskowych z terenu gminy Zator, gr I,
godz.14.30;
26 marca - „Na pisanki”- zajęcia
świetlicowo-plastyczne online
dla dzieci z klubów środowiskowych z terenu gminy Zator, gr II,
godz.15.15;
26 marca - Indywidualne lekcje
gry na gitarze i pianinie, zajęcia
online
26 marca - W rytmach latino,
próba zespołów tanecznych,

ŻYCIE ZATORA #2/21 (282)

www.zyciezatora.pl
przygotowanie do nagrania online
15.30-16.15 - zespół dziecięcy
(7-8 lat)
16.25-17.00 – zespół dziecięcy
(4 lat)
17.10-17.40 – zespół dziecięcy
(5-6 lat)
26 marca -– Akademia Rysunku,
zajęcia online, godz.16.30, platforma Zoom
26 marca - „W modnym stylu”
-”Dżentelmen z uszami”, zajęcia
online, zapisy telefonicznie lub
elektronicznie do 23 marca, cena
zajęć 40 zł, godz.17.00, platforma
Zoom
26 marca – Próba Orkiestry
Dętej, przygotowanie nagrania
online
27 marca - Indywidualne lekcje
gry na gitarze i pianinie, zajęcia
online
29 marca - Mali twórcy, zajęcia plastyczne dla dzieci online
„Bunny bugs”, gr I, godz.14.30
29 marca - Mali twórcy, zajęcia
plastyczne dla dzieci online „Pisankowo”, gr II, godz.15.15
29 marca – Rozstrzygnięcie Rodzinnego konkursu na zajączka
wielkanocnego
30 marca – Szachy online,
godz.15.30
30 marca –„Zwyczaje i obrzędy
wielkanocne- dawniej i dziś”, gościem Łukasza Dziedzica będzie
Pani Maria Madej, Bardzo Dobry Wieczór z ROK Zator, premiera godz.16.30, strona www.
rokzator.pl, FB i naszym kanale
na Youtube
30 marca – Próba Orkiestry
Dętej, przygotowanie nagrania
online
31marca - Ćwiczenia z piłką dla
seniora, godz.9.00, zajęcia online
w grupie ROK UTW Zator na
FB
31marca - Indywidualne lekcje
gry na gitarze i pianinie, zajęcia
online
31 marca - Cafe Art, zajęcia artystyczne online dla dorosłych,
„Na stół wielkanocny”, koszt 15
zł, godz.15.00

ŻYCIE ZATORA #2/21 (282)

STRONA

25

Kronika kryminalna
27 stycznia

Wszczęto dochodzenie o przestępstwo z art. 287§1 kodeksu
karnego dot. oszustwa na szkodę
mieszkanki Zatora, gdzie sprawca czynu wprowadził pokrzywdzoną w błąd, co do zamiaru
zakupu towaru wystawionego
przez nią na portalu OLX. Jak
ustalono przesłał on pokrzywdzonej link, po czym po jego
otwarciu pokrzywdzona podała
dane swojej karty kredytowej, na
którą rzekomo miały wpłynąć
środki pieniężne za zakupiony
towar. Po chwili okazało się, iż z
konta pokrzywdzonej zniknęła
po chwili kwota ponad 800 zł.
Na szczęście środki te udało się
w krótkim czasie zablokować za
pośrednictwem Banku. WAŻNE: Policja apeluje i przypomina o rozsądnym dokonywaniu
zakupów jak i sprzedaży towarów w sieci; opisana sytuacja
jest kolejną w ostatnim czasie,
gdzie pokrzywdzeni uzyskują
informację o tym, iż wystawiony przez nich do sprzedaży towar został opłacony, po czym
wprowadzani są w błąd co do
konieczności wskazania danych
swojej karty kredytowej w celu
uzyskania środków za sprzedaż.
Z posiadanego rozpoznania
wynika, iż portal OLX nie udostępnia żadnych mechanizmów
do płatności, nie zabezpiecza
płatności dokonanych przez jego
użytkowników i nie przesyła
jakichkolwiek linków aktywacyjnych służących do odbioru
pieniędzy. Ponadto nikt
z
pracowników portalu nie instruuje również w ramach ew. rozmowy na czacie, w jaki sposób
uzyskać płatność za sprzedany
towar, ponieważ szczegóły takie pozostają wyłącznie w gestii
uzgodnień pomiędzy Kupującym i Sprzedającym.

2 lutego

Na terenie Zatora, w trakcie
czynności zatrzymania poszukiwanego do odbycia kary poSTRONA
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zbawienia wolności, doszło do
słownego znieważenia interweniujących policjantów zarówno
przez osobę poszukiwaną, jak
też przez osobę z jego najbliższej
rodziny. W sprawie wszczęto dochodzenie o przestępstwo z art.
226§1 kodeksu karnego.

10 lutego

Wszczęto dochodzenie w sprawie nieuprawnionej zmiany
danych informatycznych na
koncie Facebook, aplikacji Messenger oraz poczcie elektronicznej na szkodę mieszkanki jednej
z miejscowości gm. Zator, do
jakiego doszło po uprzednim
przełamaniu przez sprawcę haseł
do logowania. Policja apeluje o
regularną zmianę haseł dostępowych do różnego rodzaju portali
i aplikacji, w tym o unikanie korzystania z tego samego hasła w
kilku miejscach, co z pewnością
utrudni potencjalnym sprawcom przełamywanie zabezpieczeń.
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wyniku podjętych czynności dokonano jego zatrzymania ustalając, iż znajdował się on w stanie
nietrzeźwości (ponad 1,5 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu).
Wymienionemu
przedstawiono już zarzut popełnienia przestępstwa określonego
w art. 178a§1 kodeksu karnego.

2 marca

Kolejny nietrzeźwy kierujący
został zatrzymany w miejscowości Trzebieńczyce; jak ustalono mieszkaniec woj. śląskiego
kierował samochodem mając w
wydychanym powietrzu blisko
2,5 promila alkoholu. W sprawie
wszczęto już dochodzenie.

4 marca

Zatrzymano dwóch mieszkańców gm. Zator, w tym jednego
nieletniego, w związku z kierowaniem przez nich gróźb pobicia oraz naruszenia nietykalności cielesnej wobec małoletnich
mieszkańców gm. Spytkowice.
Zdarzenie miało swój początek
na zatorskim Rynku a następnie
przeniosło się w rejon ul. Krakowskiej. Sprawcy usłyszeli już
zarzuty, sprawę pełnoletniego
sprawcy rozpozna Wydział Karny Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, z kolei nieletnim zajmie
się Wydział III Rodzinny i Nieletnich.

15 lutego

W Komisariacie Policji w Zatorze przyjęto zawiadomienie
o przestępstwie fizycznego i
psychicznego znęcania się nad
mieszkankami jednej z miejscowości gm. Zator. W sprawie prowadzone są intensywne czynności, mające na celu ustalenie
dokładnych okoliczności czynu.

16 lutego

W Zatorze, na terenie sklepu
Rossmann, doszło do kradzieży
perfum o wartości kilkuset złotych. W wyniku podjętych czynności ustalono już tożsamość
sprawcy przestępstwa. Trwają
czynności mające na celu ustalenie miejsca jego aktualnego pobytu oraz jego zatrzymanie.

20 lutego

W Zatorze na ul. Jana Pawła II
mieszkaniec jednej z miejscowości gm. Zator stracił panowanie
nad pojazdem, wjeżdżając na
przydrożną łąkę, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia. W

Uwaga na nowe
metody oszustów!
Pomysłowość oszustów nie zna granic! Małopolska Policja ostrzega przed oszustwem polegającym na zdalnym przejęciu kontroli nad
telefonem.
Czym jest tzw. spoofing telefoniczny? Spoofing telefoniczny, czyli podszywanie się
pod dowolny numer lub nazwę
oznacza, że mimo wyświetlanej
w telefonie nazwy (np. mama,
Tomek itp.) czy numeru telefonu (np. numeru infolinii banku
czy innej instytucji), tak naprawdę dzwoni lub pisze wiadomości zupełnie inna osoba.
Cyberprzestępcy wykorzystają
możliwość podszycia pod telefoniczny numer banku by

podstępnie wyłudzać dane do
konta ofiary. Tym razem ich
ofiarą padło troje mieszkańców
Sądecczyzny, którzy na prośbę
fałszywych pracowników banku
zainstalowali na swoich komórkach aplikację umożliwiającą
zdalny dostęp do telefonu. Ta
fatalna w skutkach decyzja kosztowała ich łącznie ponad 55 tys.
złotych. W ostatnim czasie do
sądeckich policjantów zgłosiło
się dwóch mężczyzn i kobieta,
którzy zostali oszukani w bardzo
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Pożegnanie

Zmarł dh Adam Lofek, Honorowy Członek
OSP w Podolszu.

podobny sposób. Cyberoszuści
wykorzystując tzw. spoofing*
wykonywali połączenie, które
identyfikowało się w telefonach
pokrzywdzonych jako infolinia
banku. Później fałszywi konsultanci (mówiący ze wschodnim
akcentem), informowali o nieprawidłowościach na rachunku
np. nieuprawnionym przelewie.
Osoby podające się za pracowników banku prosiły o wykonanie
kilku prostych czynności, które
rzekomo miały na celu przeciwdziałanie niebezpieczeństwu
utraty oszczędności. Między
innymi polecały, by na telefonie komórkowym zainstalować
aplikację umożliwiającą zdalny dostęp do telefonu – dzięki
temu w łatwy i szybki sposób,
bez konieczności przychodzenia
do placówki bankowej, problem
miał zostać rozwiązany. Następnie fałszywi konsultanci prosili
o zmianę hasła do bankowości
mobilnej, uzyskując tym samym
pełny dostęp do rachunków
swoich ofiar. Informowali przy
tym, że będą przychodziły kody
autoryzacyjne, które trzeba im
przekazywać.
Pokrzywdzeni
postępowali zgodnie z otrzymywanymi instrukcjami, a dzięki
temu cyberoszuści przy pomocy
otrzymywanych kodów BLIK i
otrzymanych od ofiar kodów autoryzacyjnych przelewali środki
z kont poszkodowanych na inne
konta, zaciągali kredyty lub wypłacali pieniądze z bankomatu.
W efekcie sądeczanie stracili
łącznie 55 300 złotych. Policjanci
ostrzegają i apelują o rozwagę, a
także radzą jak nie dać się oszukać w podobny sposób:

• Bądź ostrożny w kontaktach
telefonicznych z nieznajomymi,
nawet rzekomymi pracownikami banku.
• Chroń swoje dane, w tym również numery telefonów – nawet
nie zorientujesz się, że zamiast
smsa od krewnych czy znajomych, do których masz zaufanie,
dostaniesz wiadomość od cyberoszustów (np. z prośbą o podanie kodu BLIK czy zlecenie przelewu) i stracisz swoje pieniądze.
• Nie instaluj dodatkowych programów na urządzeniach, z których logujesz się do bankowości
elektronicznej. Czerwona lampka powinna zapalić się, zwłaszcza gdy osoba podająca się za
pracownika banku wymaga
zainstalowania jakiegokolwiek
oprogramowania czy aplikacji
do zdalnej obsługi telefonu komórkowego czy pulpitu. W takiej sytuacji rozłącz się i najlepiej
z innego aparatu telefonicznego
zadzwoń do biura obsługi klienta banku.
• Nie udostępniaj telefonicznie
nikomu swoich danych do logowania w internetowym systemie
bankowości elektronicznej, nawet pracownikom banku.
• Nie autoryzuj przelewów, których sam nie wykonujesz. Nie
podawaj żadnych kodów autoryzacyjnych w przypadku kiedy
ktoś do Ciebie dzwoni (niezależnie z jakiego numeru).
• Nie otwieraj przesłanych linków, nie znając ich nadawcy ani
zawartości.
• Podejrzewając, że ktoś próbuje
Cię oszukać, natychmiast powiadom Policję.
Inf.: Małopolska Policja

ŻYCIE ZATORA #2/21 (282)

Druh Adam był związany z OSP Podolsze od 1962 roku. W latach 1978-83 pełnił funkcję Naczelnika OSP Podolsze, a w roku
1991 został wybrany Zastepcą Naczelnika. Został odznaczony
Srebrnym i Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa,
Odznaką Strażak Wzorowy a także Odznaczeniem za Wysługę
55 Lat. Żegnamy Członka naszej strażackiej rodziny składając
szczere wyrazy współczucia dla rodziny. OSP Podolsze
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Stanisława i Henryk Jarzynowie

Danuta i Tadeusz Babikowie

Maria i Władysław Makuchowie

Janina i Ludwik Hutny

Władysława i Franciszek Śmiechowie

Dorota i Stanisław Stankiewiczowie

Alfreda i Józef Gliwowie
STRONA
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Krystyna i Edward Zemłowie
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Teresa i Janusz Strzałowie

Józefa i Roman Jargusowie

Maria i Augustyn Wójcikowie

Genowefa i Stanisław Kosowscy

Czesława i Tadeusz Wojtasowie

Krystyna i Józef Semikowie

Małgorzata i Jan Romplowie
ŻYCIE ZATORA #2/21 (282)
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Czas na III etap
rozbudowy
Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na III etap rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Oświęcimiu podpisana!

www.zyciezatora.pl
i rehabilitacji dzieci autystycznych i dzieci z głębokim upośledzeniem. Ponadto powstanie
internat oraz pomieszczenia do
hydroterapii.
Ta część inwestycji będzie kosztowała ponad 20 mln zł.
W ostatnim, III etapie, który

ma ruszyć jesienią br. powstaną
klasopracownie wyposażone w
aneksy kuchenne, biblioteka,
sala gimnastyczna z prawdziwego zdarzenia i sala apelowa. Co
istotne, w planach jest również
budowa boiska wielofunkcyjnego.

Zdrowie jest
wartością nadrzędną

17 lutego, podczas XXX sesji Rady Powiatu w
Oświęcimiu dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej, Edward Piechulek przedstawił kompleksową informację na temat bieżącego funkcjonowania szpitala powiatowego.

Umożliwi ona ubieganie się o
wydanie pozwolenia na budowę i przystąpienie do ostatniego
etapu rozbudowy Ośrodka. Dziś
w Starostwie stosowny dokument sygnowali starosta Marcin
Niedziela, wicestarosta Paweł
Kobielusz i Maciej Pindur z Pracowni Projektowej PIK SC. w
Żorach.
Po wykonaniu przez pracownię wspomnianej dokumentacji, która pochłonie blisko
300 tys. zł, nastąpi wszczęcie i
przeprowadzenie procedury w
celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Zamówienie
obejmuje istniejący budynek
szkoły podstawowej w SOSW i
parterowy obiekt, w którym są
pomieszczenia dla dzieci autystycznych.
Starostowie wyrazili nadzieję,
że pierwsze wbicie łopaty w celu
realizacji III etapu rozbudowy
SOSW nastąpi jesienią br.
Przypomnijmy, że rozbudowa
i przebudowa tego obiektu jest
największym
inwestycyjnym
wyzwaniem Powiatu. Tym większym, że wniosek zarządu powiatu o wsparcie z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych
(II nabór) został odrzucony.
STRONA
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Przewidywany koszt trzech etapów SOSW to 58 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest
w 2023 roku.
***
I etap budowy nowej siedziby
SOSW przy ul. Obozowej ruszył
w połowie 2018 r. Objął przebudowę i rozbudowę budynku
byłej powiatowej szkoły budowlanej na os. Zasole. Kosztował
blisko 17,5 mln zł.
Ta część budynku została przeznaczona dla uczniów Szkoły
Specjalnej Przysposabiającej do
Pracy oraz Branżowej Szkoły
Specjalnej I stopnia. Wykonano
m.in. aulę na potrzeby imprez
okolicznościowych i przedstawień artystycznych. Powstał
basen przeznaczony do celów
rehabilitacyjnych i do pływania
oraz część administracyjna.
Natomiast w ramach trwającego II etapu zadania powstaną:
stołówka z kuchnią dla całego
kompleksu, główna świetlica
oraz pomieszczenia administracyjne Szkoły Podstawowej,
strefa z pomieszczeniami przeznaczonymi na terapię i rehabilitację najmłodszych dzieci,
wydzielona funkcjonalnie strefa
z pomieszczeniami do terapii

Zaprezentował także plan działania z uwzględnieniem zabezpieczenia mieszkańców powiatu
oświęcimskiego w zakresie kardiologii inwazyjnej.
Dyrektor przedstawił obecną
sytuację szpitala, która na tle
ościennych placówek jest dobra. Lecznica kontynuuje ważne
inwestycje budując przewiązki,
które połączą szpitalne budynki
już w połowie tego roku.
Szef powiatowej lecznicy
wspomniał też o inwestycjach,
które toczyły się w ostatnim czasie, w tym sfinansowanej przez
Powiat modernizacji szpitalnego
lądowiska dla helikopterów, czy
dostosowaniu części oddziałów
do potrzeb chorych na Covid.
Wątkiem, który wywołał największe emocje wśród radnych
było dalsze zabezpieczenie
mieszkańców powiatu oświę-

cimskiego w zakresie kardiologii
inwazyjnej. Od kilkunastu lat
prowadzi ją - dzierżawiąc szpitalne pomieszczenia - prywatna
firma z Krakowa
- Na chwilę obecną mieszkańcy
naszego powiatu są zabezpieczeni kardiologiczne w zakresie, jaki
świadczymy na terenie szpitala.
W naszej placówce funkcjonuje
kardiologia zachowawcza, którą
realizujemy na naszych oddziałach internistycznych, oraz kardiologia zabiegowa realizowana
poprzez współpracę z wyspecjalizowaną firmą G.V.M. Carint powiedział dyrektor szpitala, dodając że Carint ma kontrakt na
kardiologię inwazyjną w kwocie
5,6 mln zł rocznie.
Edward Piechulek poinformował, że rok temu zaczęły się
rozmowy między szpitalem i
Carintem na temat rozbudowy
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obiektu, w którym krakowska
spółka dzierżawi pomieszczenia.
Jesienią negocjacje zostały przerwane, bo proponowany projekt
umowy byłby niekorzystny dla
szpitala.
Starosta Marcin Niedziela odnosząc się do projektu umowy
z Carintem na rozbudowę pomieszczeń powiedział, że wzięto
pod uwagę wszelkie możliwości.
- Rozmawialiśmy o wszystkich
możliwych wariantach. Zarówno z dyrekcją szpitala, jak i z
NFZ, a także z fachowcami z
zakresu kardiologii. Sytuacja covidowa spowodowała, że rozmowy z Carintem zostały przerwane. Jeżeli mówimy o propozycji
Carintu na rozbudowę, myśmy
się na nie nie zgodzili, uznając że
warunki są nie do przyjęcia dla
szpitala. Niedawno, w oparciu
o nowe warunki, wznowiliśmy
rozmowy. Projekt tej umowy, o
ile dojdzie do jej podpisania, ma
być podobny do tej, którą podpisaliśmy z firmą Fresenius na
budowę stacji dializ - powiedział
starosta.
Dyrektor Piechulek mówiąc o
sytuacji związanej z kontraktem
z NFZ, który kończy się Carintowi z końcem czerwca br.
uspokajał, że z ust decydentów w
Narodowym Funduszu Zdrowia
nie usłyszał, by konkurs na nowy
kontrakt miał się nie odbyć. Nie
wykluczył, że obecny kontrakt
będzie aneksowany.
Edward Piechulek wykluczył natomiast możliwość samodzielnego startowania do konkursu
przez szpital, podkreślając że
placówka nie ma ku temu obecnie ani możliwości lokalowych,
ani wyspecjalizowanego personelu. Podkreślił, że musi się skupić na zapewnieniu właściwego
funkcjonowania oddziałów szpitalnych, a docelowo na zmianie
lokalizacji poradni funkcjonujących w głównym budynku lecznicy.
Starosta Marcin Niedziela powiedział, że firma Carint ma
swoje niezaprzeczalne atuty,
prowadząc w Oświęcimiu od
kilkunastu lat z powodzeniem i

na wysokim poziomie działalność kardiologiczną, dysponując
świetnymi fachowcami i nowoczesnym sprzętem.
Dr Andrzej Jakubowski, wicedyrektor szpitala ds. lecznictwa powiedział, że w ciągu ostatniego
roku poddane zostały szczegółowej analizie wszelkie możliwe
scenariusze w kwestii dalszego
funkcjonowania kardiologii inwazyjnej w powiatowej placówce. Także kwestie prawne związane z dzierżawą przez Carint
szpitalnych pomieszczeń oraz
konsekwencje dla szpitala w
przypadku prób zerwania przezeń umowy obowiązującej do
2028 r.
Dr Jakubowski nie krył, że próba
zdobycia przez szpital kontraktu
na kardiologię inwazyjną niekoniecznie zakończyłaby się sukcesem. Podkreślił, że w obecnej sytuacji samodzielne ubieganie się
przez ZOZ o kontrakt na ten rodzaj kardiologii byłoby trudne.
Starosta Marcin Niedziela odnosząc się do obecnej sytuacji szpitala oraz zabezpieczenia mieszkańców przyznał, że pandemia
pokazała, iż w szpital nadal trzeba inwestować.
- Przede wszystkim w podstawowe działalności, tzn. internę, chirurgię, ginekologię. Z dbałości o
publiczny pieniądz wydaje mi się
bezzasadne inwestowanie w to,
co już w szpitalu działa. Inwestowanie w kardiologię inwazyjną
kosztowałoby nas około 8 mln
zł. Takie środki należałoby przeznaczyć na coś, czego brakuje w
szpitalu. Covid spowodował, że
na przestrzeni dwóch-trzech lat
będzie dużo ciężkich hospitalizacji - z powodu ograniczenia
w trakcie pandemii diagnostyki, dostępności do podstawowej
opieki zdrowotnej czy zwykłego
strachu pacjenta przed wizytą w
szpitalu. Na takie sytuacje musimy przygotować powiatową
lecznicę. Główną misją szpitala
powinno być przywrócenie normalnej pracy interny czy chirurgii, a nie zajmowanie się tymi
działami, które są zabezpieczone
- dodał Marcin Niedziela.
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Gmina Zator zachęca mieszkańców do stosowania paliw
dobrej jakości oraz przypomina o zakazie spalania w kotłach
materiałów nieprzeznaczonych
do tego celu i o obowiązkach
wynikających z tzw. uchwały
antysmogowej. Spalając odpady,
szkodzimy przede wszystkim
sobie, najbliższej rodzinie i sąsiadom, a szczególnie dzieciom!
Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął w dniu 23
stycznia 2017 roku uchwałę w
sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w
zakresie eksploatacji instalacji, w
których następuje spalanie paliw.
Uchwała ta jest pierwszą regulacją w Polsce, która na terenie całego województwa wprowadza
standardy emisji dla kotłów i kominków, a także eliminuje spala-

nie paliw złej jakości.
Przepisy wskazanej powyżej
uchwały weszły w życie już 1 lipca 2017 roku!
Zgodnie z uchwałą:
- Do końca 2022 roku należy
wymienić wszystkie kotły pozaklasowe
- Do końca 2026 roku należy
wymienić wszystkie kotły posiadające 3 lub 4 klasę emisyjności
Od 1 lipca 2017 roku można
instalować tylko nowoczesne
urządzenia grzewcze spełniające
normy tzw. ekoprojektu.
Od 1 lipca 2017 roku nie wolno
spalać:
- mułów, flotów węglowych oraz
innych paliw zawierających więcej niż 15% węgla o uziarnieniu
0-3 mm
- zawilgoconego drewna (wilgotność powyżej 20%).

F.P.H.U. MASBET

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

transport, wywrot, hds
tel. 603248087 603038793
Tel./fax 33-8412-149
www.masbet.home.pl
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Kalendarz ZSO
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Żegnaj Olku!

Rada Rodziców ZSO w Zatorze wydała swój
Młodzież z Wielozawodowego Zespołu Szkół
pierwszy kalendarz współtworzony razem z
żegna zmarłego nagle Aleksandra Dobę (74 l.).
uczniami naszej szkoły.

Każdy miesiąc naszego kalendarza to obraz namalowany przez uczniów i wiersz.
Obrazy zostały wybrane przez
panie uczące w naszej szkole
p. Bernadettę Piasecką oraz
panią Jadwigę Zadorę-Czopek, nad wszystkim czuwała
organizator konkursu na obraz czyli pani Katarzyna Brandys-Gacek, wiersze zaś zostały
wybrane przez nauczycielki
języka polskiego. Koordyna-

torem całego przedsięwzięcia
była pani wicedyrektor Marta
Stramecka.
- Kalendarze szybko rozeszły
się jak przysłowiowe świeże
bułeczki, więc musiały zostać
wydrukowane. Kalendarz to
coś z czego jesteśmy bardzo
dumni i mamy nadzieję, że
tegoroczne wydanie zapoczątkuje nową wspaniała tradycję
w naszej szkole - czytamy w
komunikacie ZSO.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Zatorze składają serdeczne podziękowanie
przyjaciołom naszej szkoły, którzy zechcieli udzielić wsparcia finansowego kupując Kalendarz na
rok 2021 z pracami literackimi oraz artystycznymi
uczniów.
Podziękowania składamy następującym instytucjom: Energylandia, Western Camp, DinoZatorland, Protech, Hurtownia elektryczno-wentylacyjna Robert Rospond, Restauracja Myśliwska,
Sahara, Hana, Stacja paliw Moya, Revel, Zakład
fryzjerski Wioletta Klimczyk -Ćwiertnia.
Wyrażając swoją wdzięczność za zrozumienie potrzeb naszej szkoły i wielkie serce, życzymy Państwu
wiele sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w realizacji życiowych zamierzeń.
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Ze smutkiem przyjęliśmy
wszyscy wiadomość o śmierci
Aleksandra Doby - podróżnika, kajakarza, człowieka, który
jako pierwszy przepłynął kajakiem z Afryki do Ameryki Południowej. Podróżnik zmarł w
chwilę po zdobyciu Kilimandżaro, najwyższego szczytu
Afryki. A w planach miał jeszcze tyle wypraw!
Uczniowie zatorskiego Wielozawodowego Zespołu Szkół
spotkali się z Aleksandrem
Dobą w W Warszawie, podczas Targów Turystycznych.
Zdobywając szczyt Afryki
zmarł jeden z największych
współczesnych podróżników,
którego kajakarskie (i nie tylko) osiągnięcia trudno wymienić w jednym poście. Dość
powiedzieć, że trzykrotnie samotnie przepłynął Atlantyk.
Raptem nieco ponad rok temu
mieliśmy zaszczyt poznać
Pana Aleksandra Dobę podczas Targów Turystycznych w
Warszawie... - czytamy na FB
WZS
Spotkanie z Aleksandrem
Dobą w Warszawie wspomina
Marek Mroczek, nauczyciel
WZS
Zamieniliśmy z Olkiem, bo
zażyczył sobie, by zwracać się
do niego w ten sposób, kilka

zdań, bo gwar i tłumy przy
Jego stoisku nie pozwalały na
więcej. Był bardzo serdeczny i
ciepły, wsłuchiwał się w nasze
pytania i komentarze, jakbyśmy byli partnerami o podobnym doświadczeniu. Podczas
rozmowy miało się wrażenie,
że znamy się od lat, tylko długo się nie widzieliśmy. A żywiołowości to nie jeden senior
by mu pozazdrościł!
Aleksander Doba urodził się
9 września 1946 roku w Swarzędzu. W plebiscycie „National Geographic” zdobył tytuł
„Podróżnika Roku 2015”. Jako
pierwszy człowiek w historii
samotnie przepłynął kajakiem
Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent (z Afryki do Ameryki Południowej)
wyłącznie dzięki sile mięśni.
Opłynął kajakiem Morze Bałtyckie i Bajkał. Również jako
pierwszy opłynął całe polskie
wybrzeże z Polic do Elbląga
oraz Polskę po przekątnej z
Przemyśla do Świnoujścia.
Dwukrotny złoty, srebrny i
brązowy medalista Otwartych
Akademickich
Mistrzostw
Polski w kajakarstwie górskim. 24 lutego 2015 został
honorowym obywatelem Swarzędza (wikipedia).
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Przed nami spis

Od 1 kwietnia do 30 czerwca potrwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Jak
wyglądać będzie spis w warunkach pandemii?
zostać spisana z imienia i nazwiska). Dodatkowo w Polsce stosuje się zasady periodyczności (spisy odbywają się wg zaleceń ONZ
co 10 lat) oraz bezpośredniości
(odpowiedzi na pytania spisowe udziela bezpośrednio osoba
spisywana, w wyjątkowych sytuacjach jej najbliżsi domownicy).
Dane spisowe służą do konstruowania operatów losowania
dla reprezentacyjnych badań
Jak można się spisać?
Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metody uzupełniające to spis telefoniczny
lub bezpośrednio przy pomocy
rachmistrza spisowego.
Kiedy można się spisać?
Narodowy Spis powszechny
Ludności i Mieszkań w 2021 r.
jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca
2021 roku.
Czy muszę się spisać?
Zgodnie z ustawą o statystyce
publicznej udział w Narodowym
Spisie Powszechnym Ludności i
Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.
Spisy realizowane są zgodnie
z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych,
jak UE i ONZ, co umożliwia
dokonywanie porównań międzynarodowych. Zgodnie z Art.
4 Rozporządzenia (WE) Nr
763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9.07.2008 r.
w sprawie spisów powszechnych
ludności i mieszkań, państwa
członkowskie UE zobligowane
są do zbierania danych statystycznych. Warto zaznaczyć, że
dotacje unijne oraz liczba miejsc
w Parlamencie Europejskim
przyznawane są m.in. w zależności od liczby mieszkańców
danego kraju, opracowanej na
podstawie spisów ludności.
Spisy powszechne to czas,
kiedy państwo, zadając obywa-

telom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim
jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spisy
powszechne obejmują całą populację ludności i mieszkań (w
przypadku narodowego spisu
powszechnego ludności i mieszkań) lub gospodarstw rolnych
(w przypadku powszechnego
spisu rolnego). Oznacza to, że
dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od
wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak
np. wyznanie, narodowość czy
stopień
niepełnosprawności,
spisy powszechne są dla państwa
jedynym źródłem danych.
Uzyskane podczas spisu powszechnego dane indywidualne
są opracowywane i przedstawiane w postaci agregatów danych
o różnych przekrojach i na różnych poziomach podziału terytorialnego i administracyjnego
kraju. Wyniki spisu umożliwiają
analizę i ocenę zróżnicowania
przemian
demograficznych
i społecznych w dowolnych
przekrojach. Na ich podstawie
rząd podejmuje najważniejsze
decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lataPowszechny
spis ludności powinien spełniać
trzy warunki: powszechności
(obejmować całą ludność), jednoczesności (musi być przeprowadzony w określonym czasie),
imienności (każda osoba ma
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społecznych, dlatego też tak ważne jest posiadanie przez GUS
aktualnego operatu (wykazu
mieszkań i budynków), będącego podstawą do losowania prób
do badań przeprowadzanych
w okresach między spisowych.
Dodatkowo, prowadzone przez
statystykę publiczną coroczne
badania bilansowe weryfikowane są wynikami spisów.(gus.gov.
pl)

Pierwszy medal

W sobotę 27 lutego, najmłodsi zawodnicy UKS
SOKÓŁ wystartowali w kolejnym wyścigu kolarskim w Kętach. Trasa przełajowa, w tym roku
nieco zmodyfikowana przez jednego z najlepszych kolarzy w Polsce – Przemysława Niemca,
przyciągnęła wielu zawodników.

Już pierwszy wyścig dał medal
dla zawodnika z Zatora. Nasz
najmłodszy reprezentant, Mateusz Drożdż, po dobrze rozegranym finiszu zajął trzecie miejsce.
Do srebra Mateuszowi zabrakło
dosłownie sekundę. W kategorii juniorów młodszych, Dawid Śliwiński wywalczył drugie
miejsce, a w pierwszej dziesiątce
uplasował się jeszcze Kacper Nidecki. Debiutujący w zawodach
tej rangi – Szymon Grabowski
dzielnie radził sobie na trasie i
do mety dotarł na czternastym
miejscu. Nieco gorzej poradził
sobie Maciej Dąbrowski, zaj-

mując 8 lokatę wśród nowej dla
siebie kategorii zawodników do
23 lat.
Reszta naszych kolarzy trenowała przygotowując się do sezonu. Kolejny start to Mistrzostwa
Małopolski już w najbliższą sobotę w Stroniu. Mamy nadzieje,
że jak zawsze Stronie przywitają
kolarzy słoneczną pogodą i tradycyjnym prawdziwym „przełajowym błotem” na trasie, którego brakowało w Kętach.
Zapraszamy do kibicowania
naszym zawodnikom. Tekst i
foto Sebastian Żabiński
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504 292 919
www.powergreen.com.pl

Twój lokalny
ekspert od
fotowoltaiki!
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