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To był dobry rok  
dla gminy. Tym  
razem doceniono ją 
za gospodarność 
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GOSPODYNIE 
Z KLIMONTOWA 
PRZYPOMNĄ 
HISTORIĘ 
WOJENNEGO 
LOTNISKA 
POLOWEGO 
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PODŁĘŻE 
Po otwarciu węzła 
na A4 ciężarówki 
rozjeżdżają Podłęże. 
To jest dramat!  
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Skawina 
Ewa Tyrpa 
ewa.tyrpa@polskapress.pl 

Radni przychylają się do pro-
gramu szczepień mieszkań-
ców powyżej 55. roku życia. 
Takich osób w gminie Skawina 
jest prawie 13 tysięcy. Sukce-
sem będzie zaszczepienie  
10 proc. z nich. 

- Profilaktyka jest niezwykle 
ważna. Chcemy bezpłatnie 
szczepić przeciwko grypie 
mieszkańców najbardziej nara-
żonych na tę chorobę, która nie-
sie za sobą różne powikłania  
- uzasadnia akceptację tego pro-
gramu Norbert Rzepisko, bur-
mistrz Skawiny. 

Pomysłodawczyni szczepie-
nia osób plus 55 Agnieszka Wi-
niarz, kierująca Wydziałem Po-
lityki Społecznej w Urzędzie 
Miasta i Gminy, podkreśla, że 
z danych stacji sanitarno-epide-
miologicznej wynika, iż zna-

cząco spada liczba szczepiących 
się nie tylko skawinian, ale 
w ogóle Polaków. 

Mimo że Narodowy Fun-
dusz Zdrowia w połowie po-
krywa koszt szczepionek prze-
ciw grypie dla osób plus 65, to 
bardzo mało seniorów korzysta 
z tej możliwości. 

Czy uda się do szczepień 
przekonać mieszkańców ska -
wiń skiej gminy? 

Agnieszka Winiarz zapo-
wiada szeroko zakrojoną ak-
cję informacyjną o szczepie-
niach zaraz po uchwaleniu 
tego programu przez Radę 
Miejską. Sesję zaplanowano 
na 8 lipca. Radni podczas 
pierwszego czytania przychyl-
nie podeszli do tego pro-
gramu, jest więc duże praw-
dopodobieństwo, że zostanie 
on przyjęty. 

- Od razu wyłonimy firmę re-
alizującą program i ruszymy 
z akcją informacyjną. Będziemy 
docierać do mieszkańców 

w różnej formie - zapowiada 
kierowniczka wydziału. Wy-
mienia m.in. przychodnie zdro-
wia, kluby seniora, stowarzy-
szenia, sołtysów i zarządy 
osiedli, Miejsko-Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej. - Gdy 
tylko pojawi się na rynku nowa 

szczepionka przeciwko grypie, 
natychmiast uruchomimy pro-
gram - dodaje. 

Przypomnijmy, co sezon epi-
demiczny opracowywana jest 
nowa szczepionka przeciwko 
grypie. Jest przygotowywana 
w odpowiedzi na szczepy wi-
rusa krążące aktualnie na pół-
kuli północnej. 

Zazwyczaj pojawia się do po-
łowy września. - Liczymy, że 
szczepienia zostaną przeprowa-
dzone pod koniec września. Za-
leży nam, aby jak najszybciej 
zaszczepić zgłoszone osoby, 
jeszcze przed zapowiadaną 
na jesień epidemią koronawi -
rusa - planuje Agnieszka Wi-
niarz. 

Zaznacza, że szczepienia są 
uznawane za najskuteczniejszą 
i najtańszą metodę zapobiega-
nia grypie, chroniącą przed cięż-
kim jej przebiegiem. Szcze-
pionka więc minimalizuje ry-
zyko pogrypowych powikłań, 
m.in. zapalenie płuc i oskrzeli, 

mięśnia sercowego i osierdzia, 
ucha środkowego, zaostrzenia 
istniejących chorób przewle-
kłych. Gdyby np. na zapalenie 
płuc nałożył się koronawirus, to 
pacjent musiałby być poddany 
szczególnej terapii z użyciem re-
spiratora. 

Program jest przygotowany 
na trzy lata. Rocznie przewiduje 
się wydać na niego 73 350 zł. 

W pierwszej kolejności zo-
staną zaszczepione osoby z pla-
cówek opiekuńczych. Ag-
nieszka Winiarz ma na myśli 
Centrum Wsparcia Opiekunów 
Osób Niesamodzielnych, funk-
cjonujące w Skawinie, a także fi-
lie w Jurczycach oraz w Radzi -
szowie. 

W pierwszej kolejności 
szczepieniami będą objęci także 
uczestnicy zajęć terapeutycz-
nych w Środowiskowym Domu 
Samopomocy, prowadzonym 
przez parafię pod wezwa-
niem Św. Ap. Szymona i Judy 
Tadeusza. ¹ 

Czy mieszkańcy Skawiny zaszczepią się przeciwko grypie? Bezpłatna akcja nie dla wszystkich

Pomysłodawcą bezpłatnej akcji 
jest Agnieszka Winiarz z UMiG
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Zielonki 

- Państwa gmina należy do naj-
bardziej gospodarnych w Pol-
sce. Gratuluję! - taka informacja 
dotarła w tym tygodniu do Zie-
lonek. Chodzi to Ranking Finan-
sowy Samorządu Terytorialne-
go w Polsce za 2019 rok. 

Gmina Zielonki jako jedyna 
w województwie małopolskim 
znalazła się w pierwszej dzie-
siątce tego rankingu wśród 
gmin wiejskich. Zajmuje 7. miej-
sce w Polsce. I nie ma sobie rów-
nych wśród małopolskich gmin 
miejsko-wiejskich, miast i po-
wiatów. Podobny poziom pre-
zentują tylko dwie gminy miej-
skie: Bu kowno (6. miejsce) i Jor-
danów (7. miejsce). 

Żeby określić jak dobrze 
gmina gospodaruje swoimi pie-
niędzmi, analizowano m.in. do-
chody samorządu - w tym do-
chody własne, wydatki na inwe-
stycje, wydatki na wynagrodze-
nia, zdobywanie dofinansowań 
europejskich i zadłużenie. 

Gmina Zielonki nieustająco 
przyciąga nowych mieszkań-
ców. Wysokie pozycje zajmuje ze 
względu na duże dochody z po-
datków od osób fizycznych i in-
westycje prospołeczne.  

Wójt Zielonek Bogusław Król 
jednym tchem wymienia ostat-
nie inwestycje realizowane z my-

ślą o mieszkańcach. - Rozbu-
dowa i budowa szkół oraz przed-
szkoli, rozwój terenów sporto-
wych, budowa i modernizacja 
sieci wodociągowych i kanaliza-
cyjnych, dotacje do wymiany 
pieców - to wszystko przedsięw-
zięcia służące mieszkańcom  

- mówi Bogusław Król. - Nasza 
gmina jest od lat nastawiona 
na budownictwo mieszkaniowe 
i mamy świadomość, że przycią-
gając nowych ludzi, musimy im 
zaoferować dobre szkoły, 
a w nich wysoki poziom oraz 
miejsca odpoczynku, po prostu 
odpowiedni komfort życia - 
mówi wójt. 

W ostatnim czasie gmina roz-
budowała szkoły o nowe seg-
menty i baseny w Zielonkach 
i Bibicach, aktualnie buduje 
szkołę w Przybysławi cach. Jed-
nocześnie w gminie trwa wielka 
inwestycja wodociągowo-kana-
lizacyjna z unijnymi dotacjami. 
Ponadto samorządowcy od kilku 

lat tworzą kilometry nowych 
ścieżek pieszo-rowerowych. 

Ranking pokazał, jak finan-
sowo radzi sobie 2800 polskich 
samorządów: gmin, miast, po-
wiatów. Dane pochodziły 
z ich sprawozdań finansowych. 
Są kompleksowe, apolityczne 
i obiektywne. Przy ich analizie 
wykorzystano wskaźniki eko-
nomiczne. Opracował je zespół 
naukowców z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie 
oraz Uniwersytetu Jagielloń-
skiego pod kierownictwem 
prof. dr. hab. Krzysztofa Su-
rówki z UE.  

W zestawieniu gmin wiej-
skich, w którym gmina Zielon -

ki znalazła się na 7. miejscu, wy-
grała gmina Dobra Szczecińska 
(woj. zachodniopomorskie). 
W tej samej kategorii w pierwszej 
setce znalazło się osiem mało-
polskich gmin, w tym jeszcze 
cztery z powiatu krakowskiego: 
Wielka Wieś (47. miejsce), Mogi-
lany (59), Iwanowice (71), Zabie -
rzów (75). Natomiast poza setką, 
na kolejnych pozycjach są: Koc -
myrzów-Luborzyca (115), Mi -
cha ło wice (132), Jerzmano wice-
Prze ginia (174), Igołomia-Waw -
rzeńczyce (247), Sułoszo wa 
(475), Liszki (516) oraz Czerni -
chów (597). 

Wśród gmin wiejsko-miej-
skich dużą konkurencję poko-
nała gmina Skawina, która jako 
jedyna z powiatu krakowskiego 
w swojej kategorii znalazła się 
w pierwszej setce, na 93. miej-
scu. Jest wysoko oceniana za do-
chody własne, przede wszyst-
kim z podatków PIT i CIT.  

Duże znaczenie ma tutaj 
współpraca z przedsiębiorcami. 
- Mamy strefy gospodarcze, spo-
tykamy się regularnie z przedsta-
wicielami organizacji zrzeszają-
cych przedsiębiorców. Choć in-
westowanie u nas jest związane 
z wysokimi wymaganiami, to 
problemy staramy się rozwiązy-
wać, nie ignorować - mówi bur-
mistrz Norbert Rzepisko.  

Kolejne gminy miejsko-wiej-
skie z powiatu krakowskiego są 
poza setką: Słomniki (127. miej-
sce), Świątniki Górne (154), 
Krzeszowice (155), Skała (228). 
Powiat krakowski w tym ran-
kingu znalazł się w swojej kate-
gorii na 12. miejscu. ¹

Zielonki uznane za wyjątkowo gospodarną gminę.  
Zostały wysoko ocenione w ogólnopolskim rankingu

Barbara Ciryt 
barbara.ciryt@polskapress.pl

Jerzmanowice-Przeginia 
Pieniądze na dodatkowe 
zajęcia i wyposażenie 
Ponad 777 tysięcy złotych z fundu-
szy unijnych zdobyła gmina Jerz -
ma nowice-Przeginia na rozwój 
oświaty. Z dofinansowania skorzy-
stają trzy placówki: w Przegini, 
Racławicach (na zdjęciu) i Sąspo -
wie. Wystarczy na sfinansowanie 
dodatkowych zajęć z przyrody, 
matematyki, chemii, geografii, bio-
logii, informatyki i języków obcych 
oraz wyposażenie szkół. Ponadto 
będą: zajęcia rozwijające kreatyw-
ność, innowacyjność, przedsię-
biorczość oraz wycieczki. 

Siedlec 
W kranach sucho. Awaria 
wody jedna za drugą 
Mieszkańcy Siedlca są nieustająco 
narażenia na problemy z wodą. 
W tym tygodniu kolejny raz mieli su-
cho w kranach. Stara sieć wymaga 
modernizacji, co obiecuje spółka 
gminna Wodociągi i Kanalizacja 
w Krzeszowicach. Gdy po kilku go-
dzinach naprawiono jedną awarię 
rur azbestowych w centrum wsi, 
pojawiła się następna. 

Słomniki 
Ormianin wiózł tysiące 
nielegalnych papierosów 
Policjanci z powiatu krakowskiego 
zatrzymali 30-letniego obywatela 
Armenii  do kontroli drogowej 
w gminie Słomniki. Okazało się,  
że trafili na nielegalny biznes tyto-
niowy - w bagażniku jego toyoty 
wykryli papierosy bez akcyzy. Po-
tem przeszukali adresy powiązane 
z zatrzymanym (w Krakowie i w Ra-
domiu) oraz inny użytkowany przez 
niego pojazd. Znaleziono prawie 
60 tysięcy sztuk papierosów róż-
nych marek, bez akcyzy. Gdyby to-
war trafił na rynek, naraziłoby to 
Skarb Państwa na straty w wyso-
kości ponad 46 tys. zł. 30-latkowi 
grozi do 3 lat więzienia. 

Powiat krakowski 
Przyznają znak jakości 
Spichlerz Koronny 
Twórcy wyrobów lokalnych mają 
szanse na zdobycie znaku jakości 
Spichlerz Koronny. To opatento-
wana marka - wyróżnienie potwier-
dzające wartość lokalną danego 
produktu. Nabór wniosków do dru-
giej edycji znaku rozpoczęła Lo-
kalna Grupa Działania Korona Pół-
nocnego Krakowa. Wnioski przyj-
muje do 4 lipca 2020 r. W ubiegłym 
roku znak przyznano 10 podmio-
tom z terenu 5 gmin. Doceniono, 
m.in. punkty gastronomiczne - re-
stauracje, miejsca produkcji ciast, 
miodów, win, żurów itp. 
(BCA)

PRZEGLĄD TYGODNIA
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Powiat krakowski

Mamy świadomość,  
że przyciągając nowych 
ludzi, musimy im 
zaoferować dobre 
szkoły i miejsca 
odpoczynku 
wójt Bogusław Król

Gmina Zielonki jest zaliczana do najbardziej gospodarnych w całej Polsce
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Myślenice 
Maciej Hołuj 
redakcja.krakow@polskapress.pl 

Marta Korowajczyk z Myślenic 
jest córką Stanisława Hołuja, 
zamordowanego wraz z 34 in-
nymi myśleniczanami podczas 
tzw. „Czarnej Niedzieli”. 

Czy może pani przybliżyć 
wydarzenia, które miały 
miejsce 23 czerwca 1940 
roku w Myślenicach? 
Kiedy doszło do nich byłam 

niemowlęciem, miałam nie-
wiele ponad dwa miesiące, siłą 
rzeczy nie mogę ich pamiętać, 
ale znam je doskonale z prze-
kazu mamy i zajmujących się 
tym tematem historyków. Mój 
tata znalazł się wśród 34 
myśleniczan aresztowanych 
przez okupanta. Była to elita 
Myślenic: księża, studenci, 
wojskowi. W ową niedzielę ta-
to z mamą wychodzili na mszę 
św., kiedy do domu przybyli 
gestapowcy. Zabrali tatę na po-
sterunek, twierdząc, że musi 
zostać przesłuchany. Tata 
do domu nigdy już nie wrócił. 
Wraz z innymi aresztowanymi 
spędził kilka godzin przed bu-
dynkiem dzisiejszej poczty. Po-
tem został wywieziony do Kra-
kowa i osadzony w więzieniu 
na Montelupich, a następnie 
rozstrzelany w fortach 
krzesławickich.  

Podobno pani tata był czło-
wiekiem wielu pasji, zain-
teresowań i dokonań? 
To prawda. Był m.in. kie-

rowcą wyścigowym. W latach 
30. XX w. brał udział w wyści-
gach okrężnych we Lwowie, 
startując samochodem 
bugatti. Do dzisiaj pozostał 
piękny, kryształowy puchar. 
Ścigał się także w ogólnokrajo-
wych wyścigach motocyklo-
wych, używając w tym celu 
maszyny marki harley 
davidson. Był także znanym 
krótkofalowcem. Łączył się 
z tak egzotycznymi krajami jak 
Japonia. Na tamte czasy był to 
absolutny ewenement. Upra-

wiał różne dyscypliny sportu, 
m.in. skoki narciarskie. Wybu-
dował w Myślenicach nieist-
niejącą już dzisiaj skocznię 
narciarską. Pilotował także sa-
moloty sportowe. 

Corocznie grupka 
myśleniczan oraz człon-
ków rodzin pomordowa-
nych spotyka się pod tabli-
cą pamiątkową na budyn-
ku myślenickiej policji. Czy 
myśleniczanie pamiętają 
o tamtych wydarzeniach? 
Niestety grupka osób spo-

tykających się w rocznicę tam-
tych wydarzeń pod budyn-
kiem dzisiejszej policji, gdzie 
wmurowana jest tablica pa-
miątkowa z nazwiskami aresz-
towanych i pomordowanych, 
jest coraz mniej liczna. Były la-
ta, kiedy w uroczystościach 
uczestniczyła młodzież z pob-
liskiego LO. W tym roku jej za-
brakło. Wydarzenia „Czarnej 
Niedzieli” to historia naszego 
miasta, która nie powinna zo-
stać zapomniana. Jeśli nie bę-
dą jej pamiętali młodzi obywa-
tele Myślenic, wkrótce może 
odejść w niepamięć. 

Czy powinno się upamięt-
niać pomordowanych, na-
dając ich imiona ulicom, ron-
dom czy innym obiektom 
użyteczności publicznej?  
Lokalni bohaterowie zasłu-

gują na to, aby upamiętniać ich 
poprzez nadawania ich imion 
ulicom czy innym obiektom. 
Mój brat Jacek od lat zabiega 
o to, aby choć niewielka ulicz-
ka nosiła imię naszego taty. 

Pamięć o pomordowanych 
została doceniona przez 
władze Krakowa. 
Tak, ulica wiodąca obok 

fortu, w którym rozstrzelano 
m.in. myśleniczan nazwana 
została ulicą „Pomordowa-
nych w Krzesławicach”. Znaj-
duje się tam pomnik przy zbio-
rowej mogile. Co roku jeździ-
my tam, aby wziąć udział 
w odprawianej w intencji po-
mordowanych mszy św. ¹ 

Wydarzenia „Czarnej Niedzieli”  
to historia naszego miasta, która 
nie powinna zostać zapomniana

Marta Korowajczyk z Myślenic jest córką Stanisława Hołuja, 
który został zamordowany podczas tzw. „Czarnej Niedzieli” 
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Powiat myślenicki 

Wystarczyła godzina ulewnego 
deszczu, żeby nie tylko miesz-
kańcy, ale i samorządy ponieśli 
dotkliwe straty. Już w niedzie-
lę, kiedy woda opadła, wiado-
mo było, że wydatki nie będą 
małe. Przez cały miniony ty-
dzień trwało ich szacowanie 
i nie wszędzie się skończyło. 

Dziś wstępnie sam tylko powiat 
szacuje straty w swojej infra-
strukturze na ok. 9 mln zł. 
Woda uszkodziła dwie ważne 
drogi powiatowe. Jedna została 
zerwana częściowo (Dąbie-
Szczyrzyc w Krzesławicach), 
a druga na całej szerokości (Wę-
glówka-Kasinka Mała w Wę-
glówce). Ich odbudowa będzie 
kosztowała najwięcej. 

Trzeba będzie poczekać 
Na odbudowę trzeba będzie po-
czekać, na razie pracowano 
nad przywróceniem choć pro-
wizorycznego przejazdu, bo 
jest on potrzeby m.in. rolni-
kom, aby mogli dojechać do pól 
oraz służbom na wypadek wy-
stąpienia jakiegoś zagrożenia. 

Gminy też liczą straty, wśród 
nich gmina Pcim, gdzie ucier-
piało zwłaszcza sołectwo Pcim 
Sucha. Oszacowano je wstępnie 
na ok. 6 mln zł, a doliczając przy-
wrócenie dojazdów do domów, 
które zostały odcięte od świata, 
koszty rosną do 7 mln zł. 

Zniszczone drogi, przepusty 
i zalane obiekty gminne to 
także popowodziowa rzeczy-
wistość w kilku innych sąsied-
nich gminach, m.in. 
Myślenicach, Lubniu, Wiśnio-
wej oraz w Raciechowicach 
i Dobczycach. Myślenice sumu-
jąc to, co zostało zniszczone 

po ulewach w Boże Ciało 
i w miniony weekend szacują 
straty (drogi, przepusty, prze-
pompownie) na ok. 10 mln zł, 
Lubień zaś na ok. 3 mln zł 
(drogi, kładka pieszo-jezdna 
i boisko w Tenczynie). 

Wiśniowa i Raciechowice 
ucierpiały raz, ale dotkliwiej, ty-
dzień temu. Wiśniowa szacuje, 
że straty (zniszczone drogi, prze-
pusty, mosty, zalane piwnice 
Gminnego Ośrodka Kultury 
i szkoły) sięgnęły ok. 9,5 mln zł, 
Raciechowice, że ok. 1,5 mln zł (a 
licząc z magistralą to 2,5 mln zł). 
- Zniszczone zostały zabezpie-
czenia magistrali, ale że leżą one 
w korycie rzeki to ich naprawa 

jest po stronie Wód Polskich - za-
znacza wójt Wacław Żarski. 

Dobczyce nadal szacują 
W mieniu komunalnym doli-
czono się: 16 naruszonych przez 
wodę odcinków dróg (w sumie 
3,5 km), 4 mostów i 8 przepu-
stów, do tego zalane zostały: 
strażnica OSP Gruszów i ośro-
dek zdrowia w Zegartowicach. 

Gmina Dobczyce nadal sza-
cuje swoje straty i nie podała 
jeszcze, ile one wynoszą. Samo-
rządowcy mają nadzieję, że po-
wódź nie utopi gminnych bu-
dżetów i że na odbudowę znisz-
czeń otrzymają pomoc z zew-
nątrz. Liczą na pomoc rządową, 

ale też od województwa, zwłasz-
cza że pojawiły się już deklaracje 
wsparcia. Wójt Wiśniowej Bogu-
mił Pawlak poinformował, że ze 
strony marszałka Małopolski Wi-
tolda Kozłowskiego i jego za-
stępcy Łukasza Smółki, którzy 
kilka dni temu odwiedzili gminę, 
padła „konkretna propozycja po-
mocy finansowej”, a szczegóły 
zostaną podane po najbliższej se-
sji Sejmiku Województwa Mało-
polskiego. Ten sam wójt, po spot-
kaniu z dyrektor Wód Polskich 
sygnalizował, że instytucja ta 
planuje przeznaczyć 50 mln zł 
z rezerwy na zarządzanie kryzy-
sowe, na usuwanie skutków po-
wodzi i zabezpieczenie miejsc, 
w których woda zagraża budyn-
kom mieszkalnym i gospodar-
czym w gminach dotkniętych 
ostatnią powodzią. 

Jednocześnie zaapelował 
do tych, których domy, ogro-

dzenia lub działki zostały pod-
myte lub zabrane przez wodę, 
aby zgłaszali swoje straty 
do Wód Polskich.  

Do gmin dotarły pieniądze 
od wojewody na wypłatę zasił-
ków dla mieszkańców, których 
domy lub gospodarstwa zostały 
podtopione. Najwięcej, bo 300 
tys. zł otrzymała gmina 
Raciechowice. Ma to wystar-
czyć dla 50 gospodarstw. Wiś-
niowa dostała 174 tys. zł (dla 29 
gospodarstw), Pcim - 30 tys. zł 
(dla 5 gospodarstw), Dobczyce - 
25 tys. zł (dla 6 gospodarstw), 
Tokarnia - 24 tys. zł (dla 4 go-
spodarstw), a Lubień - 18 tys. zł 
(dla 4 gospodarstw).¹

Samorządy liczą straty po podtopieniach. 
Liczą też na pomoc w odbudowie zniszczeń

To droga powiatowa Dąbie-Szczyrzyc. Stradomka, podobnie 
jak 6 lat temu, zabrała jej część, ale tym razem w innym miejscu
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Katarzyna Hołuj 
katarzyna.holuj@polskapress.pl

Biertowice 
Bezduszny kierowca 
Policjanci KPP w Myślenicach za-
trzymali mężczyznę, który jadąc 
samochodem z premedytacją po-
trącił psa. Z relacji świadka wyni-
kało, że widząc czworonoga naj-
pierw zatrzymał się,a następnie 

przyspieszył. 24-latek z powiatu 
wadowickiego za swój czyn odpo-
wie przed sądem. Usłyszał zarzut 
znęcania się nad zwierzęciem i zo-
stał objęty policyjnym dozorem. 
Grozi mu kara do 3 lat więzienia 
i 100 tys. zł grzywny. Policjanci, 
odszukali także psa. Jest już w rę-
kach właścicieli.  

Dziekanowice 
W oczekiwaniu na meble 
i prąd 
Gmina Dobczyce ogłosiła przetarg 
na drugi etap wyposażenia nowego 
budynku Szkoły Podstawowej 
w Dziekanowicach. Potencjalni wy-
konawcy mają czas na składanie 
wniosków o dopuszczenie 

do udziału w licytacji do 1 lipca. Kto 
wygra, będzie miał czas na wywią-
zanie się z zamówienia do 20 sierp-
nia br. Prace wykończeniowe mają 
się zakończyć przed pierwszym 
września, jednak nie jest pewne czy 
dzieci zaczną wtedy naukę w no-
wym budynku. To będzie zależało 
od terminu odbiorów i podłączenia 
budynku do sieci energetycznej.  

Myślenice 
Smaczny początek 
wakacji 
W weekend plaża trawiasta 
na Zarabiu zamieni się w Rynek 
Smaków. Zaparkuje tam kilkanaś-
cie food trucków serwujących da-
nia i przekąski kuchni całego 

świata. W sobotę złot będzie 
trwał od godz. 11 do 22, a w nie-
dzielę od 11 do 20.  

Myślenice 
Jubileusz byłego 
proboszcza 
Ks. prałat Karol Jarosz świętuje 
jubileusz 56-lecia święceń ka-
płańskich i 25-lecia posługi 
w myślenickiej parafii Narodze-
nia Najświętszej Marii Panny. 
Przybył tu z nowohuckiej „Arki 
Pana” w 1995 r. Proboszczem był 
przez 15 lat. Od 2010 r. jest 
na emeryturze, ale nadal posłu-
guje, odprawiając msze święte 
i spowiadając wiernych.   
(KAR)

PRZEGLĄD TYGODNIA

Powiat myślenicki

Zniszczone drogi, 
przepusty i zalane 
obiekty a także domy 
- to popowodziowa 
rzeczywistość w kilku  
gminach
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Klimontów 

Gospodynie z Klimontowa nie 
chcą ograniczać swoich działań 
do organizowania okolicznoś-
ciowych spotkań, tworzenia 
świątecznych ozdób czy wy-
stępów na dożynkach. Ostat-
nio wpadły na pomysł, by upa-
miętnić lotnisko polowe oraz 
personel naziemny 24. Eska-
dry Rozpoznawczej 2. Pułku 
Lotniczego w Krakowie. 

Panie chcą, by lotnisko i jego per-
sonel upamiętniał monument, 
który stanąłby w sąsiedztwie 
miejscowej remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej. - Obiekt OSP to 
budynek należący do dawnego 
folwarku dworskiego. A to właś-
nie teren parku dworskiego i są-
siednie budynki były bazą 24. 
Eskadry Lotnictwa, magazynem 
sprzętu, paliwa, miejscem za-
kwaterowania załóg samolotów 
i obsługi naziemnej, a drzewa 
parkowe miejscem zamaskowa-
nia samolotów - wyjaśnia El-
żbieta Moskowczenko, członkini 
KGW w Klimontowie. 

Skąd wzięło się lotnisko 
w pod proszowickiej wsi? Tuż 
przed wybuchem wojny polskie 
dowództwo uznało, że pozosta-
wienie samolotów w ich stałych 
bazach (o których dobrze wie-
dzieli Niemcy) groziłoby ich 
zniszczeniem. Dlatego postano-
wiono przerzucić najcenniejsze 
z punktu widzenia maszyny 
w inne miejsca. Do Klimontowa 

z krakowskich Rakowic najpierw 
trafił personel naziemny 24. 
Eskadry, a kilka dni później (31 
sierpnia) samoloty. „Przerzut 
na lotniska polowe odbył się (...) 
z zachowaniem wszelkich środ-
ków ostrożności. Pojazdy eska-
dry wyjechały pod osłoną nocy, 
a samoloty startowały i odlaty-
wały pojedynczo. Każdy na-
stępny odlatywał dopiero, gdy 
poprzedni został zamaskowany. 
W ten sposób tuż przed wybu-
chem wojny na Rakowicach, jak 
i na żadnym polskim lotnisku sta-
łym nie pozostały jednostki bo-
jowe, choć zgromadzono tam sa-
moloty szkolne, drugoliniowe, 
będące w naprawie i sportowe. 
I to na nie spadły niemieckie 
bomby 1 września 1939 roku” - pi-
sze Mateusz Drożdż, znawca hi-
storii lotnictwa. 

Miejscem, gdzie lądowały sa-
moloty, było obszerne pole 
po skoszonej koniczynie, leżące 
około 250 metrów od zabudo-
wań dworskich (dzisiaj częś-
ciowo zabudowane). Trafiło tam 
w sumie 10 bombowców PZL 23B 
Karaś i jeden samolot łącznikowy 
RWD-8. Startując z Klimontowa 
piloci przez trzy dni wykonywali 
loty rozpoznawcze i bojowe. 

„W drugim dniu wojny kra-
kowscy lotnicy zbombardowali 
w rejonie Częstochowy zgrupo-
wanie wojsk niemieckich. Wy-
prawa skończyła się sukcesem, 
mimo silnej obrony przeciwlot-
niczej bomby spadły na niemie-
ckie oddziały, a eskortowane 
przez krakowskie myśliwce pol-
skie Karasie wróciły bez strat 
do Klimon towa” - przypomina 
Mateusz Drożdż. 

Trzeciego dnia wojny, pod-
czas bombardowania niemie-

ckiej kolumny zmotoryzowanej 
na trasie Jabłonka - Rabka jeden 
z Ka rasi został zestrzelony 
nad Orawą. Zginęli ppor. Tadeusz 
Prędecki i kpr. Rudolf Widuch. 
Ranny pilot Aleksander Rutkow -
ski wyskoczył ze spadochronem 
i dostał się do niemieckiej nie-
woli. Tego samego dnia wieczo-
rem samoloty odleciały z Kli -
mon towa w rejon Dęblina. 
Po wrześniowej klęsce udały się 
do Rumunii i zostały wcielone 
do tamtejszego lotnictwa. 

O tych wszystkich faktach za-
mierzają przypomnieć inicja-
torki budowy pomnika. - Po-
trzeba upamiętnienia wydarzeń 
z pierwszych dni II wojny świa-
towej związanych z Klimonto -
wem przewijała się od dawna. 
Dyskusje na temat tego, gdzie 
ulokować pomnik i skąd wziąć 
środki na budowę trwały około 
roku - mówi kierująca KGW 
Aneta Kotyza. 

W końcu udało się założyć ko-
mitet budowy pomnika oraz zło-
żyć wniosek o dofinansowanie 
pomysłu do Fundacji Orlen „Czu-
wamy! Pamiętamy!”. Niedawno 
ogłoszono wyniki naboru: pro-
jekt z Klimontowa jako jeden z 33 
został wybrany spośród ponad 
300 złożonych i otrzymał maksy-
malne dofinansowanie w wyso-
kości 7 tys. złotych. - Zdajemy so-
bie sprawę, że ta kwota nie wy-
starczy na realizację projektu, ale 
mamy zamiar szukać pieniędzy 
również z innych źródeł - wyjaś-
nia Elżbieta Moskowczenko. 

Pomnik powinien stanąć 
do końca kwietnia przyszłego 
roku. Autorem jego projektu bę-
dzie Kamil Moskow czenko, po-
chodzący z Klimonto wa adiunkt 
ASP we Wrocławiu. ¹

Lotnisko na polu po koniczynie. 
Gospodynie chcą przypomnieć 
historię z czasów ostatniej wojny

Takie samoloty - PZL 23B Karaś - stacjonowały na początku wojny na polowym lotnisku we wsi 
Klimontów pod Proszowicami. Pomysł upamiętnienia wydarzeń z 1939 r. przewijał się od wielu 
lat w rozmowach pań z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Teraz zostanie wcielony w życie

Aleksander Gąciarz 
aleksander.gaciarz 
@polskapress.pl
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Kto widział, co woda zrobiła z drogą powiatową z Węglówki do Mszany Dolnej, nie mógł nie 
zauważyć, że obok poszarpanego na kawałki niczym papier asfaltu i kompletnie zniszczonej 
podbudowy drogi - stoi nienaruszona przez żywioł kapliczka. Przetrwała już kilka powodzi

Węglówka (pow. myślenicki) to jedna z miejscowości, które ucierpiały najbardziej. Strażacy z OSP 
dwoili się i troili (z lewej), żeby zminimalizować rozmiar strat. Burze nie ominęły pow. krakowskiego. 
Np. w Owczarach (z prawej) powalone drzewo zatarasowało przejazd i uszkodziło linie energetyczne.

To nie Raba wyrządziła tym razem najwięcej szkód, ale dużo mniejsze potoki jak Suszanka (po 
lewej). Noc z soboty na niedzielę (20/21 czerwca) na długo zapamiętają też mieszkańcy gminy 
Gdów. Ulewa dotknęła najmocniej Gdów, Podolany, Zręczyce oraz rejon Klęczany i Marszowic
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Gdyby nie strażacy, straty zarówno w mieniu publicznym jak i prywatnym byłyby dużo większe. 
W około 140 interwencjach uczestniczyło ich w ciągu feralnej doby około 780 (zawodowych jak 
i ochotników). Woda nie oszczędziła też ich samych, dostając się np. do strażnicy w Gruszowie.
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Wieliczka 
Jolanta Białek 
jolanta.bialek@polskapress.pl 

Pandemia mocno uszczupla sa-
morządowe budżety. W gminie 
Wieliczka już w czerwcu szaco-
wano straty na 20 mln zł, 
a na koniec 2020 roku kwota ta 
może wzrosnąć nawet trzy-
krotnie. Pojawiła się groźba 
ograniczenia nowych inwesty-
cji. Udało się temu zapobiec. 

Inwestycje nie zostaną zahamo-
wane dzięki odroczeniu spłat 
obligacji oraz zmianom w bu-
dżecie gminy. Podczas czerwco-
wej sesji Rady Miejskiej wpro-
wadzono do wielickiego bu-
dżetu pierwsze 680 tys. zł osz-
czędności (powstałych m.in. 
poprzez cięcia wynagrodzeń 
pracowników Urzędu Miasta 
i podległych mu jednostek). Na-
tomiast dzięki przesunięciu 
spłaty obligacji na rok 2021 oraz 
2028 (dwie różne „pożyczki”) 
w tegorocznym budżecie gminy 
zostanie kilka milionów zł.  

Nowe przedsięwzięcia 
Jak podaje Urząd Miasta w Wie-
liczce, żadna z realizowanych in-
westycji nie zostanie wstrzy-
mana. Budżetowe korekty poz-
wolą także na rozpoczęcie 
w okresie 2020-21 nowych 
przedsięwzięć. W zakresie prac 

drogowych będzie to przebu-
dowa ulic: Pasternik, Szpitalnej, 
Modrzewiowej, Słonecznej,  Re-
formackiej, Chabrowej, Bukowej 
i Brzozowej  w Wieliczce, a na te-
renach wiejskich moderniza-
cja dróg: w Janowicach, 
Podstolicach, Chorągwicy, 
Węgrzcach Wielkich 
i Strumianach. Są także pienią-
dze na projekt estakady na wjeź-
dzie do Wieliczki oraz budowę 
chodnika i zatok autobusowych 
przy DW 964 (w rejonie Koźmic). 

W oświacie zabezpieczono 
pieniądze na adaptację na przed-
szkole dawnej wielickiej siedziby 
Siemachy (ul. Kościuszki), roz-
budowę SP w Śledziejowicach 
i budowę sali gimnastycznej 

przy SP w Sygneczowie  oraz za-
kup działek pod wzniesienie 
przedszkoli w Koźmicach Wiel-
kich i Zabawie.  

Realizowany będzie kolejny 
etap termomodernizacji bu-
dynków publicznych oraz bu-
dowa dróg i innej infrastruk-
tury na terenie rozbudowanej 
strefy przemysłowej (m.in. ob-
szar w Węgrzcach Wielkich). 

Pomoc także z Tarczy 
Informacja o pomocy dla samo-
rządów w ramach IV Tarczy 
Antykryzysowej pojawiła się 25 
czerwca. Wieliczce przyznano 
z tej puli 9,5 mln zł. To najwięk-
sza kwota spośród wszystkich 
gmin Małopolski.  

Burmistrz Wieliczki Artur 
Kozioł zaznacza, że Rada Miej-
ska podjęła uchwały, które po-
kazały kierunek działań ratun-
kowych dla gminy. - Postano-
wiliśmy utrzymać inwestycje, 
ponieważ dają miejsca pracy, 
a jednocześnie są kołem zama-
chowym w dochodach gminy 
poprzez podatek PIT. Nato-
miast „Tarcza IV” jest począt-
kiem drogi w ogromnym kry-
zysie, który spowodowała roz-
przestrzeniająca się pandemia 
wirusa. Informacja o przyzna-
niu środków na inwestycje 
z tej puli jest pierwszy krokiem 
wyrównywania strat, jakie 
spowodował koronawirusa. 
Środki zostaną przeznaczone 
przede wszystkim na inwesty-
cje szkolne i drogowe - powie-
dział.  

Burmistrz dodał, że rząd 
i samorządy czeka teraz trud-
niejsza rozmowa: o wsparciu 
wydatków bieżących gmin 
z budżetu państwa. - Mówiąc 
o wydatkach bieżących mam 
na myśli edukację, czyli szkoły 
i przedszkola. Tutaj - w tym 
okresie kryzysu - nie pora-
dzimy sobie przy takich wzro-
stach kosztów.  

Szczegółowe informacje, 
na co przeznaczone zostaną 
pieniądze z „Tarczy” mają zo-
stać podane w najbliższym ty-
godniu. ¹

Epidemia nie zahamuje inwestycji. Pomogą m.in. odroczenia spłat obligacji

Rozbudowa SP w Mietniowie za 6,6 mln zł. Finansowe kłopoty 
nie zatrzymają oświatowych inwestycji w gminie Wieliczka
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Powiat wielicki

Niepołomice 

Autostradowy Węzeł Niepo-
łomice otwarto 22 czerwca. 
Automatycznie wzrósł i tak 
ogromny ruch ciężkich pojaz-
dów przez Podłęże i okoliczne 
miejscowości. Tymczasem 
na powstanie tu obwodnicy 
trzeba poczekać co najmniej 
do grudnia przyszłego roku.  

Nowy zjazd z autostrady A4 
w Podłężu jest kluczowy dla roz-
woju komunikacji w regionie. 
Jednocześnie  węzeł staje się ge-
henną dla okolicznych miesz-
kańców. Od zawsze było wia-
domo, że czas z nowym węzłem, 
ale bez obwodnicy  będzie bar-
dzo trudny. Przez ten rejon 
wiedzie główna trasa 
do Niepołomickiej Strefy In-
westycyjnej (NSI), gdzie działa 
ponad 60 firm. Tranzyt przez 
Podłęże i okoliczne miejsco-
wości jest gigantyczny.  

Generalny pomiar ruchu 
przeprowadzony w 2015 r. przez 
krakowski Zarząd Dróg Woje-

wódzkich na odcinku DW 964 
Wieliczka - Staniątki pokazał, że 
jeździ tędy średnio 12 704 pojaz-
dów na dobę, w tym 1601 samo-
chodów ciężarowych. Natomiast 
z szacunków wynika, że obecnie 
kursuje tu ok. 20 tys. pojazdów 
na dobę (stan przed otwarciem 
Węzła Niepołomice). 

Lepiej w puszczy i okolicy 
Od otwarcia Węzła Niepoło-
mice ruch przez Podłęże rośnie 

lawinowo. - Wszystkie samo-
chody jadące od strony 
wschodniej, które kierowały się 
wcześniej przez Węzeł Targo-
wisko, są teraz u nas, bo bliżej. 
Odetchnął od tirów rejon Pusz-
czy Niepołomickiej (tamtędy 
kursowały do tej pory auta 
z Węzła Targowisko - red.), ale 
u nas sytuacja stała się jeszcze 
gorsza - mówi z goryczą Adam 
Suślik, niepołomicki radny 
miejski z Podłęża.  

Od mieszkańców Podłęża 
słyszymy, że czują się bezsilni, 
bo ich wniosek o wprowadze-
nie na nowym zjeździe z A4 
czasowego (do chwili otwarcia 
obwodnicy) ograniczenia to-
nażu pojazdów zdał się na nic.  

Jak podaje Joanna Musiał 
z Urzędu Miasta w Niepołomi-
cach, władze Niepołomic wysto-
sowały do GDDKiA pismo 
w sprawie ograniczenia tonażu 
pojazdów na węźle autostrady 

A4 w Podłężu. - GDDKiA oraz Za-
rząd Dróg Wojewódzkich nie wy-
razili zgody na ograniczenie to-
nażu na węźle, twierdząc, że za-
równo konstrukcja jezdni auto-
strady, jak i obiektów mosto-
wych znajdujących się w ciągu 
A4 posiada nośność wystarcza-
jącą dla ruchu pojazdów powy-
żej 12 ton i nie ma przesłanek 
do wprowadzenia tu ograniczeń 
- mówi Joanna Musiał. 

Mieszkańcy Podłęża szukają 
sposobów, które mogą poprawić 
sytuację. Rozważają apel 
do ZDW o wprowadzenie ogra-
niczenia prędkości w tym rejonie 
oraz zamontowanie fotoradaru. 
Pojawiła się też obietnica (ze 
strony jednego z posłów), że we-
sprze starania, by wykonać tu ak-
tualne pomiary natężenia ruchu 
i doprowadzić do ponownego 
rozważenia wprowadzenia ogra-
niczeń tonażu.  

Z informacji ZDW wynika, że 
pojazdy kursujące w rejonie 
Podłęża są „liczne” od początku 
tego roku, w ramach General-
nego Pomiaru Ruchu, prowa-
dzonego co 5 lat. - Pomiary są 
w trakcie. Wyniki badań natęże-
nia ruchu będą znane na koniec 
2020 r. - mówi Dawid Gleń, 
rzecznik ZDW w Krakowie. 

Obwodnica dużo później 
Nowy zjazd z A4 i obwod-

nica Podłęża miały powstawać 
równolegle, ale pojawiły się 
problemy, które opóźniły drugą 
z inwestycji. W efekcie kłopo-
tów na etapie projektowym 
czas zakończenia budowy ob-
wodnicy przesunięto na gru-
dzień 2021. 

- Dokumentacja projektowa 
obwodnicy jest gotowa. Złożony 
został wniosek o pozwolenie 
na budowę, wymagane uzupeł-
nienia do wniosku i czekamy 
na decyzję Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. Jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie z pla-
nem, we wrześniu powinny ru-
szyć pierwsze roboty - mówi Jo-
anna Musiał.  

Budowa pieszego traktu ma 
ruszyć w połowie lipca, zakoń-
czenie robót zapowiedziano 
na 30 listopada br.  ¹

Jolanta Białek 
jolanta.bialek@polskapress.pl

Mieszkańcy Podłęża 
szukają sposobów, które 
mogą poprawić sytuację. 
Rozważają apel do ZDW 
o wprowadzenie 
ograniczenia prędkości

Tranzyt przez Podłęże jest gigantyczny, a otwarcie Węzła Niepołomice jeszcze pogorszyło sytuację 

FO
T.

 JO
LA

N
TA

 B
IA

ŁE
K

Wieliczka 
Straż Pożarna ma 
nowego komendanta 
Dowódcą Komendy Powiatowej 
PSP został mł. bryg. Leszek 
Kasiński (na zdjęciu). Dotychcza-
sowy komendant jednostki st. 
kpt. Przemysław Przęczek otrzy-
mał nominację na stanowisko za-
stępcy Małopolskiego Komen-
danta Wojewódzkiego PSP w Kra-
kowie. Leszek Kasiński rozpoczął 
służbę w 2004 r., jako podcho-
rąży Szkoły Głównej Służby Po-
żarniczej w Warszawie. W Wie-
liczce pracuje od 2008 r., ostatnio 
był dowódcą wielickiej Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej PSP.  

Gmina Kłaj 
Będzie chodnik 
przy drodze powiatowej 
Ruszy przebudowa trasy Kłaj - Tar-
gowisko (500 m). Prace zaplano-
wano od ronda w centrum Kłaja 
do wiaduktu autostradowego 
w Targowisku. Powstanie chodnik, 
a jezdnia zostanie poszerzona do 6 
m i zyska nowy asfalt (na niektórych 
odcinkach). Inwestycja pochłonie 

490 tys. zł. Część kosztów prac po-
kryje dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych. Brakujące 
pieniądze wyłoży powiat wielicki. 
Prace potrwają do 30 listopada br.  

Lednica Górna 
Pożar zniszczył garaż 
i dwa samochody 
Ogień zniszczył garaż - lakiernię 
przy jednym z lednickich domów. 
Spłonęły też dwa pojazdy. - Właś-
ciciel, który próbował samodziel-
nie gasić pożar, doznał oparzeń. 
Do mężczyzny zadysponowano 
Zespół Ratownictwa Medycz-
nego - podała Komenda Powia-
towa PSP w Wieliczce.  W działa-
niach gaśniczych brało udział pra-
wie 30 strażaków. Przyczyny po-
żaru wyjaśnia policja.  

Podstolice 
Znaleziono amunicję 
z II wojny światowej 
Podczas prac remontowych w bu-
dynku mieszkalnym natrafiono 
na karton z amunicją (184 sztuki) z II 
wojny światowej. Właścicielka 
domu zawiadomiła policję. - Praw-
dopodobne, że amunicja należała 
do zmarłego dziadka właścicielki. 
34-letnia kobieta poinformowała 
funkcjonariuszy, że dziadek nigdy 
nie opowiadał domownikom 
o swoich „sekretach”, nie spodzie-
wali się, że w domu może znajdo-
wać się amunicja - podała KPP 
w Wieliczce. Policjanci zabezpie-
czyli znalezisko i przekazali je patro-
lowi saperskiemu. (JOL)
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Dramat Podłęża. Rośnie liczba ciężarówek
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Proszowice 
Kolejne zakażenie 
koronawirusem 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epi-
demiologiczna w Krakowie podała 
w niedzielę, że wśród grupy osób 
zakażonych koronawirusem jest 
mieszkaniec powiatu proszowic -
kiego. To mężczyzna w sile wieku, 
mieszkający na terenie gminy Pro -
szowice. - Mężczyzna miał kontakt 
z osobami zarażonymi ze Śląska. 
W tej chwili przebywa w izolacji do-
mowej - informowała dyrektor 
PSSE w Proszowicach Katarzyna 
Bandoła. Stwierdzenie zakażenia 
oznacza, że powiat proszowicki 
krótko posiadał status obszaru, 
na którym nie ma aktywnego przy-
padku zachorowania Covid-19. 
Od początku epidemii zachorowało 
tu 9 osób, dwie zmarły. 

Proszowice 
Strażacy usuwali skutki 
gwałtownych ulew 
Po niedzielnych ulewach strażacy 
z powiatu proszowickiego interwe-
niowali siedmiokrotnie. Ich pomoc 
była potrzebna głównie w gminach 
Proszowice i Koniu sza, gdzie trzeba 
było odmulać nieprzejezdne drogi, 
udrażniać zatkane przepusty, 
a w dwóch przypadkach pompo-
wać wodę z piwnic budynków 
mieszkalnych. Ulewa najbardziej 
dała się we znaki w Klimontowie, 
Jakubowicach, Kadzicach, Czer -
nichowie i Stogniowicach. Jej nega-
tywne skutki odczuli też miesz-
kańcy wielu innych miejscowości, 
ale tam interwencje strażaków nie 
były potrzebne. 

Miechów 
Starosta i zarząd powiatu 
z absolutorium 
Radni powiatowi jednogłośnie 
udzielili wotum zaufania i absoluto-
rium dla zarządu za 2019 rok (na 
zdj. starosta Jacek Kobyłka). Ubie-
głoroczny budżet powiatu wyniósł 
73,5 mln zł po stronie dochodów 
oraz 77,7 mln po stronie wydatków. 
Pożyczki i kredyt wyniosły łącznie 
7,8 mln zł. Wśród wydatków inwe-
stycyjnych dominowały drogi, 
na których modernizacje wydano 
ponad 12 mln zł (w sumie wydatki 
na utrzymanie dróg to 16,7 mln zł). 
Ubiegły rok to również budowa bo-
iska sportowego oraz modernizacja 
stołówki i kuchni w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Zagorzycach czy rozbudowa DPS 
przy ul. Warszawskiej i utworzenie 
strefy aktywizacji i rehabilitacji dla 
mężczyzn niepełnosprawnych in-
telektualnie. Zainicjowano też 
utworzenie strefy aktywności go-
spodarczej w gminie Książ Wielki 
(około 105 ha). (ALG)
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Proszowice 
Aleksander Gąciarz 
aleksander.gaciarz@polskapress.pl 

Prawie pół setki motocykli-
stów na swoich leciwych, ale 
świetnie utrzymanych maszy-
nach zjawiło się na IV Zlocie 
Motocykli „Stary Motór” 
w Proszowicach. 

W dniu zlotu już od rana 
w mieście można było usłyszeć 
charakterystyczne odgłosy pra-
cujących silników i poczuć za-
pach spalin. Na placu targo-
wym przy ulicy Królewskiej 
meldowali się kolejni właści-
ciele niewielkich jaw czy sim -
sonów, ale też posiadacze juna-
ków, „wuesek”, „esha elek”, 
„emzetek” czy potężnych mo-
tocykli z wózkami. 

Niektóre z nich wyglądały 
tak, jakby zostały żywcem 
przeniesione z planu filmu 

z czasów II wojny światowej, 
choć faktycznie aż tak starych 
maszyn na zlocie nie było. 
Matuzalemem wśród motocy-
kli okazał się ural z 1954 roku, 
na którym przyjechał Paweł 
Gołąb (otrzymał za to specjalną 
nagrodę).  

Na miejscu zjawili się miłoś-
nicy motoryzacji z Proszowic 
i okolic, ale byli też przybysze 
z rejonu Wieliczki, Bochni, Ję-
drzejowa, Buska czy Pińczowa. 
Oprócz motocykli można było 
też podziwiać samochody: gar-
busy, malucha, fiata 125p czy 
zabytkową, terenową toyotę. 

Organizatorzy, członkowie 
stowarzyszenia Miłośnicy Gra-
tów, przygotowali dla uczestni-
ków zlotu trzy konkurencje 
sprawnościowe. Efektowna 
była zwłaszcza próba dla właś-
cicieli motocykli z wózkami, 
którzy mieli za zadanie przeje-
chać krótki odcinek z wózkiem 

uniesionym do góry. - Jeżeli 
ktoś nie czuje się na siłach, pro-
simy do tej próby nie podcho-
dzić - apelował główny organi-
zator zlotu Rafał Adamski. 
Z próbą zmierzyło się trzech 
śmiałków. „Wylądowali” bez-
piecznie. 

Rywalizację sportową w kat. 
motocykli o pojemności silnika 
do 200 cm sześc. wygrał Łukasz 
Kopeć (WSK 125 z 1978 r.) 
przed Stanisławem Wajdą (SHL 
M11 z 1967 r.). W kategorii mo-
tocykli powyżej 200 cm sześć. 
mistrzem został Marek Mazu-
rek (MZ ES 250 z 1963 r.), a wi-
cemistrzem Mateusz Kruczek 
(Yamaha XJ650 z 1983 r.). Ry-
walizację motocykli z wózkami 
wygrał Dominik Łakota (K750 
z 1959 r.) przed Pawłem 
Zochem (M72 z 1956 r.). 

Przyznano też kilka nagród 
pozasportowych. Tytuł „Baby 
na Motórze” otrzymała Anna 

Krzosa (SHL M11 z 1963 r.). Na-
grodę dla właściciela „Motóra 
Zlotu” odebrał Władysław Sit -
ko, posiadacz Dniepra MT10 
z 1977 r. Tytuł „Motorzysty 
Zlotu” przyznano Józefowi 
Bier nackiemu (MZ Trophy 1969 
r.). Wyróżnienia otrzymali Piotr 
Aksamit (K750 z 1960 r.), Łu-
kasz Bartela (MZ ETZ 250 z 1988 
r.) i Piotr Porębski (WSK z 1976 
r.). 

Po zakończeniu rywalizacji 
sportowej motocykliści wybrali 
się na trasę widokową, zwie-
dzając przy okazji dworki 
w Wierzbnie, Branicach i Rusz-
czy, pałac w Kościelnikach 
oraz kościół w Górce Kościel -
nickiej. Na zakończenie odpo-
częli przy ognisku pod remizą 
w Opatko wicach. 

Tegoroczny zlot miał też tra-
dycyjnie wymiar charyta-
tywny. W czasie trwania im-
prezy wystawiona była skar-

bonka, do której można było 
wrzucać datki z przeznacze-
niem na leczenie Hani Łącz -
kow skiej, cierpiącej na rdze-
niowy zanik mięśni. - Uczest-
nicy byli bardzo hojni (zebrano 
ponad 1400 zł – przyp. aut.) 
za co serdecznie dziękujemy  
- mówi Rafał Adamski. Podczas 
finału zlotu udało się również 
zlicytować m.in. ręcznie wyko-
nany zegar Pasjonata, koszulki, 
kubki. Środki z licytacji również 
trafiły do skarbonki. ¹

Odgłosy silników, szum opon, zapach spalin. Miłośnicy motocykli 
sprzed lat świetnie bawili się podczas zlotu w Proszowicach

Na zlocie zjawili się miłośnicy 
motoryzacji z Proszowic i okolic
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Proszowice 

Proszowicki szpital boryka się 
z poważnymi problemami ka-
drowymi. Na niektórych od-
działach trudno obsadzić dy-
żury. Z oddziału pulmonologii 
chcą odejść wszyscy lekarze. 

Tylko w ciągu ostatnich tygodni 
z pracy w placówce zrezygno-
wało kilku lekarzy, a kolejne 
osoby złożyły wypowiedzenia. 
Odchodzą chirurdzy, anestezjo-
log, pulmo nolodzy. Do tego 
doszła choroba ordynatora od-
działu zakaźnego.  

- Prawdą jest to, że mamy 
bardzo duże problemy kadrowe. 
Dotyczy to zarówno kadry lekar-
skiej jak i pielęgniarskiej. Niejed-
nokrotnie w czasie pandemii 
zgłaszałem wojewodzie nasze 
potrzeby. Nawet liczyłem na ja-
kiś nakaz pracy. Niestety lekarzy 
specjalistów od chorób zakaź-
nych jest bardzo mało. 
Na szczęście bardzo się w tym 
okresie zmobilizowaliśmy, leka-
rze między oddziałami wsparli 
się nawzajem, posiłkowaliśmy 
się też lekarzami z innych mało-
polskich szpitali - mówi dyrek-
tor szpitala Łukasz Szafrański.  

W tej chwili sytuacja oddziału 
zakaźnego jest jeszcze trudniej-
sza, bo proszowicki szpital został 
skreślony z listy placówek „covi -

dowskich” i nie może liczyć 
na dodatkowe finanse na zapew-
nienie dyżurów lekarskich. - Dla-
tego będziemy mieli duże kło-
poty, jeżeli chodzi o ich zabezpie-
czenie. Już na lipiec nie możemy 
ułożyć grafiku - nie kryje dyrek-
tor, dementując jednocześnie in-
formacje, jakoby oddział od 1 
lipca miał przestać istnieć. - To są 
plotki, podobnie jak to, że sprze-
dajemy budynek oddziału za-
kaźnego - dodaje. 

Z kolei z pracy na oddziale 
pulmonologii jeden lekarz zre-
zygnował jeszcze w maju. 

W czerwcu zaś przyszła lawina 
wypowiedzeń. Złożyła je cała 
czwórka lekarzy-asystentów.  
- Lekarze nie widzą po prostu 
możliwości dalszego rozwoju za-
wodowego w naszym szpitalu. 
W tej sytuacji jedyny scenariusz, 
na jaki się zanosi, to jest likwida-
cja oddziału - nie kryje ordyna-
tor pulmonologii dr Wojciech 
Skucha.  

Sprawa była poruszana 
na czwartkowej sesji Rady Po-
wiatu. - To są fatalne informacje. 
Przecież nasza pulmonologia 
cieszyła się doskonałą opinią. To 

jest oddział, który pracuje na po-
ziomie ogólnopolskim. A jego ist-
nienie jest tym ważniejsze, że 
nasi mieszkańcy są w czołówce, 
jeżeli chodzi o zachorowania 
na nowotwory płuc - przekony-
wał radny Rafał Chmiela. 

Dyrektor Szafrański tłuma-
czył z kolei, że część lekarzy, skła-
dając wypowiedzenia, powoły-
wała się na kwestie rodzinne 
i osobiste. Dodaje, że są z nimi 
prowadzone rozmowy. 

Co się więc dzieje? Nasi ro-
zmówcy anonimowo mówią nie 
tylko o braku możliwości roz-

woju, ale też o złej atmosferze, 
stanie ciągłej niepewności i braku 
stabilizacji. - To nie zaczęło się te-
raz. Od kilkunastu lat nie robiono 
nic, by ten szpital się rozwijał, by 
zachęcić do przyjścia tutaj mło-
dych lekarzy, którzy mogliby się 
czegoś nauczyć. Ci, którzy chcą 
coś osiągnąć, po prostu nie chcą 
tutaj pracować - mówi nam jeden 
z medyków. 

Problemem dodatkowym jest 
bliskość Krakowa oraz rynek 
pracy, na którym lekarzy po pro-
stu brakuje. 

Dyrekcja szpitala zapewnia, że 
cały czas trwają poszukiwania le-
karzy chętnych do pracy w Pro -
szo wicach. W ostatnich dniach 
poinformowano o nowych „na-
bytkach” do poradni zdrowia psy-
chicznego i poradni K. Pojawił się 
też nowy kardiolog i psychiatra. 
Trwają poszukiwania okulisty 
i dermatologa. Z tymi specjalnoś-
ciami jest najtrudniej. 

Starosta proszowicki Grzegorz 
Pióro przyznaje, że nadzieje wiąże 
z nowym zastępcą dyrektora ds. 
medycznych. Od 8 czerwca te 
obowiązki pełni Przemysław 
Majchrzak, pracujący wcześniej 
w Szpitalu Wojskowym w Krako-
wie, specjalista z dziedziny epide-
miologii. Do pracy w Proszowi -
cach zgłosił się sam. Wcześniej, 
podczas dwóch konkursów, chęt-
nych nie było. 

W przyszłym tygodniu dy-
rekcja szpitala na rozmawiać 
na temat problemów placówki 
między innymi w Urzędzie Wo-
jewódzkim i Narodowym Fun-
duszu Zdrowia. ¹

Lawina odejść lekarzy ze szpitala w Proszowicach. 
Są problemy z obsadą dyżurów na kilku oddziałach

Aleksander Gąciarz 
aleksander.gaciarz 
@polskapress.pl

Dyrekcja zapewnia, że cały czas trwają poszukiwania lekarzy chętnych do pracy w Pro szo wicach
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 Jak scharakteryzowałaby 
Pani Dyrektor rolnictwo 
w Małopolsce?

Unikatowe walory przyrodnicze i kra-

jobrazowe naszego regionu – w połą-

czeniu z różnorodną kulturą i tradycją 

ludową, bogactwem lokalnych odmian 

roślin uprawnych, ras zwierząt hodow-

lanych oraz pracowitością małopolskich 

rolników – tworzą portret rolnictwa 

w województwie małopolskim. Gospo-

darstwa rolne zajmują około 60 procent 

powierzchni regionu. Rolnicy specjali-

zują się w produkcji mieszanej, hodowli 

zwierząt trawożernych, warzywnictwie, 

sadownictwie i pszczelarstwie. Mamy 

kilka typowo rolniczych powiatów 

z większymi gospodarstwami i inten-

sywną produkcją rolną, takich jak mie-

chowski, proszowicki, olkuski. Z drugiej 

strony w naszym województwie jest 

najwięcej w kraju gospodarstw ekolo-

gicznych, o ogromnym potencjale, któ-

re rozwijają produkcję wysokiej jakości 

żywności tradycyjnej, regionalnej, eko-

logicznej. Coraz częściej małopolscy 

rolnicy poszukują nowych kierunków 

produkcji rolnej, jak winiarstwo, pszcze-

larstwo, uprawa ziół, hodowla ryb. Nie-

wątpliwie ma na to wpływ geograficzna 

specyfika regionu, ale również tradycja 

prowadzenia produkcji oraz rodzinny 

charakter gospodarstw. Już we wrześ-

niu chcemy uchwycić wspólnie z rol-

nikami ten wyjątkowy portret rolnictwa 

w naszym województwie podczas po-

wszechnego spisu rolnego.

 Jaki jest cel tak dużego 
badania rolników?

Celem spisu rolnego jest aktualizacja 

danych o polskim rolnictwie oraz iden-

tyfikacja zmian, które zaszły od ostat-

niego spisu. Taką wyjątkową okazję 

mamy tylko raz na dziesięć lat, kiedy 

przeprowadzamy to szczegółowe ba-

danie. Informacje, jakich udzielą rolni-

cy, będą miały realny wpływ na polity-

kę rolną regionów, w których prowadzą 

oni swoją działalność i – oczywiście 

– na politykę rolną całego kraju. Na 

podstawie wyników spisu rolnego jest 

określana wielkość wsparcia dla Polski 

w ramach Programu Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich i to są również wymier-

ne korzyści dla wszystkich rolników.

 Czy spis rolny jest 
obowiązkowy?

Badanie obejmie wszystkie gospodar-

stwa rolne w kraju, a udział w nim jest 

obowiązkowy. Chcielibyśmy, aby rolni-

cy potraktowali udział w spisie nie tylko 

jako obowiązek wynikający z przepi-

sów ustawy, ale również jako przywi-

lej, który pozwala im oddziaływać na 

teraźniejszość i przyszłość swoich go-

spodarstw rolnych.

 W jaki sposób zostanie 
przeprowadzony spis rolny?

Dane o rolnictwie z administracyjnych 

źródeł danych uzupełnimy o informacje 

pozyskane bezpośrednio od rolników 

trzema metodami. Pierwszą i podsta-

wową będzie samospis za pośredni-

ctwem interaktywnej aplikacji, dostęp-

nej na stronie internetowej Głównego 

Urzędu Statystycznego – spisrolny.gov.

pl. Zachęcamy do korzystania z tej 

wygodnej i bezpiecznej formy. W przy-

padku gospodarstw, które nie mają 

łączy internetowych, umożliwimy spis 

w formie wywiadów telefonicznych 

i bezpośrednich, o ile te ostatnie będą 

możliwe.

 Można przeprowadzić 
wywiad bezpośredni w dobie 
epidemii?

Nie chcemy narażać zdrowia ani bez-

pieczeństwa rolników i rachmistrzów, 

dlatego rekomendujemy samopis in-

ternetowy. W tej formie w kwietniu, 

kiedy większość z nas przebywała 

w izolacji spowodowanej epidemią 

koronawirusa, przeprowadziliśmy spis 

próbny. Przetestowaliśmy skuteczność 

tej metody w małopolskiej gminie Ja-

błonka i w 15 gminach w całej Polsce. 

Mieszkańcom, którzy nie mieli dostępu 

do Internetu, umożliwiliśmy dodatkowo 

spis telefoniczny przez infolinię spiso-

wą. Do osób, które nie spisały się sa-

modzielnie, dzwonili rachmistrzowie. 

Bogatsi o to doświadczenie, jesteśmy 

przygotowani do przeprowadzenia spi-

su rolnego jesienią tego roku w warun-

kach epidemii, w oparciu o metody wy-

wiadu internetowego i telefonicznego. 

Oczywiście jeśli sytuacja epidemiolo-

giczna pozwoli, rachmistrzowie będą 

mogli przeprowadzić wywiady w tere-

nie, w badaniu bezpośrednim.

 Już teraz na stronach 
urzędów gmin pojawiły się 
ogłoszenia o naborach na 
rachmistrzów?

Spis to ogromne przedsięwzięcie. Tra-

dycyjnie istotną rolę odegrają w nim 

rachmistrzowie, którzy będą odwie-

dzać gospodarstwa albo prowadzić 

wywiady przez telefon w zależności 

od stanu epidemii. W województwie 

małopolskim zaplanowaliśmy udział 

łącznie 550 rachmistrzów terenowych 

we wszystkich gminach. To mniej niż 

w dotychczasowych spisach, ponieważ 

stawiamy przede wszystkim na samo-

pis internetowy. Niemniej kandydaci 

na rachmistrzów od połowy czerwca 

mogą zgłaszać się do gminnych biur 

spisowych, czyli do swoich urzędów 

gmin. Nabór rachmistrzów terenowych 

jest otwarty i konkurencyjny, a swo-

ją kandydaturę można zgłaszać do 8 

lipca.

 Kto może zostać 
rachmistrzem?

Do rekrutacji mogą przystąpić osoby 

pełnoletnie, mieszkające w danej gmi-

nie, posiadające co najmniej średnie 

wykształcenie, posługujące się języ-

kiem polskim w mowie i piśmie, które 

nie były skazane za umyślne prze-

stępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe. Ważne, aby były to osoby 

swobodnie posługujące się urządze-

niami mobilnymi, gdyż będą prowadzić 

wywiady z rolnikami na smartfonach, 

w które ich wyposażymy. W formie 

zdalnej zaplanowaliśmy również szko-

lenia przyszłych rachmistrzów w na-

szym województwie, które zakończą 

się egzaminem online. Kandydaci 

z najwyższą liczbą punktów z egzami-

nu końcowego w danej gminie zostaną 

powołani na rachmistrzów terenowych.

 Czy organizacja prac 
spisowych przebiega 
tak samo we wszystkich 
województwach?

To wyjątkowe badanie statystyczne, obej-

mujące swym zakresem podmiotowym 

całą populację gospodarstw rolnych, 

a dla nas statystyków to szczególne 

przedsięwzięcie organizacyjne. W wo-

jewództwie małopolskim, gdzie mamy 

blisko 200 gmin i dużo rozdrobnionych 

gospodarstw rolnych, to spore wyzwanie.

Przygotowania przebiegają podobnie 

we wszystkich regionach. Całość prac 

koordynuje prezes Głównego Urzędu 

Statystycznego, natomiast w poszcze-

gólnych województwach prace spi-

sowe organizują dyrektorzy urzędów 

statystycznych we współpracy z woje-

wodami i włodarzami gmin. Spis rolny 

jest realizowany w tym samym roku 

również w innych krajach Unii Europej-

skiej, co pozwala uzyskać porównywal-

ne informacje o rolnictwie dla wszyst-

kich krajów członkowskich. Projekt 

potrwa trzy miesiące – od września 

do listopada. Będzie realizowany na 

terenie całego kraju zgodnie z ustawą 

o powszechnym spisie rolnym.

 O co będą pytani rolnicy?
Podczas spisu zapytamy rolników 

między innymi o powierzchnię i poło-

żenie gospodarstw rolnych oraz o ro-

dzaj użytkowanych gruntów. Będziemy 

zbierać informacje o powierzchni za-

siewów i nawadniania oraz o produkcji 

ekologicznej. Spytamy o stan pogłowia 

zwierząt, liczbę maszyn i urządzeń 

rolnych, o rodzaje budynków gospo-

darskich. Rolnicy będą musieli od-

powiedzieć na pytania o wkład pracy 

w gospodarstwo rolne użytkownika 

i członków jego gospodarstwa domo-

wego oraz pracowników najemnych.

 Jakie zmiany 
w gospodarstwach rolnych 
zaszły od ostatniego spisu 
rolnego?

Tego właśnie chcielibyśmy się dowie-

dzieć. Wyniki poprzedniego spisu rol-

nego wskazywały wyraźnie na zmiany 

strukturalne zachodzące w naszym 

rolnictwie. Ostatni spis pokazał, że 

zmniejsza się liczba gospodarstw przy 

jednocześnie rosnącej ich średniej po-

wierzchni. Zaobserwowaliśmy stopnio-

wą specjalizację gospodarstw rolnych 

oraz wzrost liczby osób, które utrzymu-

ją się z rolnictwa.

 Jakie jest hasło przewodnie 
najbliższego spisu rolnego?

„Spiszmy się, jak na rolników przy-

stało” – to motto spisu, ale również 

zachęta dla wszystkich rolników, by 

poprzez udział w badaniu pozwolili le-

piej poznać polskie rolnictwo, zaobser-

wować zachodzące w nim zmiany oraz 

dostrzec jego siłę i ogromny potencjał.

Rozmawiała Paulina Szymczewska

Małopolski rolnik się liczy!
1 września w całej Polsce rozpocznie się powszechny spis rolny, według stanu z dnia 1 czerwca 2020 roku.  

W województwie małopolskim prace spisowe koordynuje zespół Urzędu Statystycznego w Krakowie pod kierownictwem  
dyrektor AGNIESZKI SZLUBOWSKIEJ.
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Krzyżówka panoramiczna Krzyżówka z hasłem

 Poziomo:
	 3)	 blaszany	w	powieści	Grassa,
	 7)	 nad	kopytem	konia,
	 8)	 pręt	do	pieczenia	mięsa,
	 9)	 łyżwy	do	biegu,
	10)	polot	w	mówieniu,
	12)	wódka	dla	spóźnialskiego,
	14)	rekin	ludojad,
	16)	chłystek,	młokos,
	19)	miłośniczka,
	20)	chowa	głowę	w	piasek,
	21)	wyzwisko,
	22)	odmiana	czerwieni.

 Pionowo:
	 1)	 dzika,	przelotna	gęś,
	 2)	Mona	Lisa	inaczej,
	 3)	metoda	farbowania	włosów,
	 4)	Szyc	lub	Budka	(polityk),
	 5)	 podpora	kieliszka,
	 6)	 znawca	arabów,
	11)	 nieroby	z	filmu	Felliniego,
	12)	składnik	bigosu,
	13)	Ani	Mru	Mru,
	15)	ciężki	karabin	maszynowy,
	17)	ciepłe	źródło,
	18)	Gruba	...,	ujęcie	wody.

 Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu od 1 do 
25 utworzą rozwiązanie – przysłowie.

Jolka

 Litery w polach z kropką, 
czytane rzędami, utworzą 
rozwiązanie. Ujawniono 
wszystkie litery „L”.
W przypadkowej kolejności:
–	księgowość
–	luźna	pogawędka
–	kodeks	partyjny
–	brak	siły
–	korpus	okrętu,	statku
–	była	w	Krainie	Czarów
–	waga	przedmiotu
–	choroba	brudnych	ran
–	lekki	pojazd	szynowy
–	wydanie	książki

Początek wpisywania odgadniętych wyrazów w polach z 
kreską, kierunek zegarowy. Litery w oznaczonych polach, 
czytane rzędami, utworzą imię i nazwisko poetki.

Krzyżówka A-Ż

Każdy odgadywany wyraz 
(w nawiasie liczba liter) za-
czyna się literą poprzedzającą 
określenie. Miejsce wpisy-
wania do odgadnięcia. Litery 
w polach z kropką, czytane 
rzędami, utworzą rozwiązanie.
	A)	 układ	dwóch	soczewek	(8).
	B)	 największe	węgierskie	je-
	 	 zioro	(7).
	C)	 poważanie	kogoś	(8).
	D)	 liczne	w	orszaku	królowej	
	 	 (6).
	E)	 jeden	z	rodzajów	literac-
	 	 kich	(5).
	 F)	 rzymski	opiekun	pasterzy	
	 	 (4).
	G)	wafel	z	bitą	śmietaną	(4).
	H)	 cenne	drewno	czarnego	
	 	 koloru	(5).
	 I)	 powieść	Dostojewskiego	
	 	 z	Myszkinem	(6).
	 J)	 kasza	z	ziaren	prosa	(5).
	K)	 plażowe	buty	(6).
	 L)	 podnośnik	samochodowy	(5).
	 Ł)	 kwadratowe	kluski	(7).

	M)	Wojciech,	autor	piosenki	
	 	 „Róbmy	swoje”	(9).
	N)	 pokój	w	hotelu	(5).
	O)	 cechują	piranie	(5,	4).
	P)	 radosne	święto	w	judaiz-
	 	mie	(5).
	R)	 ślad	po	przejściu	piły	(4).

	S)	 sejmik	czarownic	(5).
	 T)	 dziki,	wymarły	koń	(6).
	U)	 trzonek	narzędzia	(6).
	W)	postać	z	horrorów	(6).
	 Z)	 sterta	gruzu	(4).
	 Ż)	 drapieżniki	z	polskich	
	 	 lasów	(5).

Logogryf

Litery w polach z kropką, czy-
tane rzędami, utworzą  rozwią-
zanie – imię i nazwisko aktora.
1)	wiązana	przez	harcerza	na	
	 szyi,
2)	mężczyzna	przesadnie	
	 dbający	o	urodę,
3)	adorator	Klary	w	„Zemście”,
4)	mąż	Eweliny	Hańskiej,
5)	naczynie	z	dziurkami.

Szyfrogram
Rozwiązaniem jest przysłowie 
ludowe.
1)	kolczasty	krzew	z	lasu:	7 – 8 – 
 19 – 25 – 15 – 16,
2)	ugania	się	za	spódniczkami:	
 12 – 28 – 27 – 24 – 30 – 26 
 – 6 – 20 – 21,
3)	cicha	mowa:	4 – 5 – 2 – 3 – 22,
4)	do	kąpieli	w	łazience:	29 – 11 
 – 10 – 14 – 13,
5)	Edward	…-Lubaszenko,	znany	
	 aktor:	1 – 18 – 17 – 9 – 23.

Rozwiązania

Krzyżówka panoramiczna:	Owszem,	ale	nie	pomaga;	wirówka 
panoramiczna:	Wisława	Szymborska;	krzyżówka z hasłem: 
Matka	święta	o	każdym	pamięta;	jolka:	browar;	szyfr:	„Czerwona	
jaskółka”;	logogryf:	Stanisław	Zaczyk;	krzyżówka A-Z:	galante-
ria;	szyfrogram:	Lepsza	jedna	panna,	niż	cztery	wdowy.	

Litery z pól ponumerowanych 
od 1 do 16 utworzą rozwiąza-
 nie – tytuł filmu.
 Poziomo:
	 1)	 regionalne	nakrycie	głowy,	
	 	 stroik,
	15)	parzona	po	turecku.
 Pionowo:
	11)	 arabski	książę,
	12)	pokarm	dla	papużek.

Szyfr


