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Czerwona strefa w Sączu - to samo będzie w Krakowie?

Lekceważymy covid, 
policja pilnuje zasad 

Walka z pandemią 

Mieszkańcy nie przestrzegają reżimu 
sanitarnego. Czy pod Wawelem też 
będzie czerwona strefa? 

Oto, co widać gołym okiem: coraz wię-
cej krakowian nie przestrzega nakazu 
noszenia maseczek m.in. w sklepach. 
Niektórzy zachowują się, jakby zagro-
żenie zniknęło albo ich nie dotyczyło. 
Policja zintensyfikowała kontrole, po-

sypały się mandaty. Na razie jednak nie 
słychać o tym, by w Krakowie miały 
powrócić większe obostrzenia, jak 
stało się to już w niektórych powiatach. 

W stolicy Małopolski liczba zakażo-
nych koronawirusem rośnie. W sobotę 
sanepid poinformował o kolejnych 124 
przypadkach zakażenia (w tym naj-
więcej było z Krakowa - 34). Był to już 
kolejny dzień z tak dużą liczbą zaka-
żeń. Niedzielny raport sanepidu mó-
wił o 108 nowych stwierdzonych przy-
padkach zakażeń Sars-Cov 2 w na-
szym województwie (najwięcej: z po-
wiatu nowosądeckiego - 21 osób, 
a także z Krakowa - 20 osób). Przyniósł 
też smutną informację o dwóch no-
wych przypadkach śmiertelnych – 

zmarły starsze mieszkanki powiatu 
oświęcimskiego i tarnowskiego. 

Tymczasem policjanci i pracownicy 
sanepidu w całej Małopolsce rozpo-
częli sprawdzanie przestrzegania obo-
wiązku zakrywania ust i nosa w zam-
kniętych pomieszczeniach, głównie 
w sklepach i komunikacji miejskiej. 
Za brak maseczki grozi nawet 500 zł 
mandatu. Tylko w czwartek (6 sierp-
nia) w całej Małopolsce za brak zasła-
niania nosa oraz ust pouczono 248 
osób. 19 osób zostało ukaranych man-
datem, a wobec dwóch został skiero-
wany wniosek o ukaranie do sądu - bo 
odmówiły przyjęcia mandatu. 

Małgorzata Mrowiec 
malgorzata.mrowiec@polskapress.pl

W ZAKOPANEM pięć 
nowych średnich 
skoczni rośnie  
jak na drożdżach. 
Trwa układanie igelitu  
STR.  6

UMÓWIŁEM SIĘ, że do poniedziałku 
nie będę komentował sprawy mojej 
nominacji - mówi nam Kmita    STR.  8
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Ludzie chcą jeździć 
z Tarnowa do Sącza 
- ale bez przesiadki
BEZPOŚREDNI autobus relacji 
Tarnów - Nowy Sącz ma pojawić 
się jeszcze w tym roku. Kursy 
dofinansuje budżet państwa  STR.  5

STR.  4,  SYTUACJA W SĄCZU - STR. 6

Nowy wojewoda 
Łukasz Kmita 
Młody, 
energiczny, 
protegowany 
premiera

Wybory prezydenckie na Białorusi 
Swiatłana Cichanouska  
ogłosi własne wyniki, 
bo mało kto wierzy 
w uczciwość 
państwowej 
komisji 
str. 12 

Na Białorusi ogłoszono wyniki sondażu exit poll - wg tych danych Łukaszenka zdobył 79,6 proc. głosów, Cichanouska - 7 proc.
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Dużą strefę czystego 
powietrza planują 
w Krakowie władze 
wojewódzkie   
STR.  3

Europoseł Ryszard 
Czarnecki i niejasności 
w jego rachunkach 
na sumę 100 tys. euro  
STR.  12
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�Pani Dyrektor, czy 
wszystko jest już 
przygotowane przed 
zbliżającym się spisem 
rolnym?

Jesteśmy przygotowani, 

prace organizacyjne i przy-

gotowawcze przebiegają 

zgodnie z terminarzem. 

W kwietniu przeprowadzi-

liśmy testy podczas spisu 

próbnego, współpracujemy 

z gminnymi biurami spiso-

wymi, szkolimy przyszłych 

rachmistrzów i prowadzimy 

egzaminy, by przygotować 

najlepszych kandydatów. 

Powszechny Spis Rolny 

2020 rozpocznie się we 

wrześniu i potrwa trzy mie-

siące.

�Dla kogo spis jest 
obowiązkowy?

Badanie obejmie wszyst-

kie gospodarstwa w kraju, 

a udział w nim jest obliga-

toryjny dla rolników indy-

widualnych i gospodarstw 

prowadzonych przez przed-

siębiorstwa rolne. Reguluje 

te kwestie ustawa. Użyt-

kownicy gospodarstw są 

zobowiązani do udzielania 

dokładnych, wyczerpują-

cych i zgodnych z prawdą 

odpowiedzi.

�Których dokładnie 
gospodarstw dotyczy 
spis rolny?

W Polsce mamy około 1,5 

mln gospodarstw rolnych. 

Spis jest obowiązkowy dla 

wszystkich gospodarstw in-

dywidualnych o powierzch-

ni powyżej 1 ha lub mniej-

szych, ale prowadzących 

działy specjalne produkcji 

rolnej lub produkcję rolną 

określoną progami, których 

wielkość precyzuje ustawa 

spisowa. Minimalna skala 

produkcji dla gospodarstw 

i ndyw idua lnych  o  po -

wierzchni użytków rolnych 

poniżej hektara to m.in. pół 

hektara drzewek owoco-

wych, krzewów owocowych, 

warzyw gruntowych, truska-

wek, chmielu, 5 sztuk bydła, 

20 świń, 5 loch, 20 owiec, 

20 kóz, 100 sztuk drobiu czy 

20 pni pszczół. Spis dotyczy 

ponadto gospodarstw osób 

prawnych bądź jednostek 

organizacyjnych nieposia-

dających osobowości praw-

nej.

�Proszę przypomnieć, 
dlaczego to badanie 
jest takie ważne?

Wyniki spisu rolnego są 

jedynym źródłem, które 

pozwala dokładnie i kom-

pleksowo scharaktery-

zować polskie rolnictwo. 

Spisy rolne są prowadzone 

we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej przynajmniej 

raz na 10 lat – po to, by 

zaktualizować dane o rol-

nictwie, zidentyf ikować 

zachodzące w nim zmia-

ny. To badanie dostarczy 

wskaźników do monito-

rowania i oceny wspólnej 

polityki rolnej. Informacje, 

które przekażą rolnicy, 

będą miały wpływ na poli-

tykę rolną regionów, w któ-

rych prowadzą swoją dzia-

łalność oraz na wysokość 

środków finansowych, ja-

kie otrzymają na wsparcie 

działalności rolniczej.

�W jaki sposób 
rolnicy będą mogli 
udzielić informacji 
o gospodarstwach 
rolnych?

Rolnicy będą mogli udzielać 

informacji poprzez samopis 

internetowy, przeprowa-

dzony za pośrednictwem 

interaktywnej aplikacji, któ-

ra będzie dostępna od 1 

września przez cały okres 

trwania spisu na stronie 

Głównego Urzędu Staty-

stycznego: spisrolny.gov.
pl. Umożliwiamy też spis 

telefoniczny pod numerem 

infolinii spisowej 22 279-99-
99. Natomiast z użytkowni-

kami gospodarstw rolnych, 

którzy nie spiszą się samo-

dzielnie, skontaktują się te-

lefonicznie rachmistrzowie 

spisowi, w celu przepro-

wadzenia wywiadu przez 

telefon lub bezpośrednio 

w miejscu wygodnym dla 

rolnika.

�A jeśli rolnik nie ma 
dostępu do internetu, 
a mimo to chciałby 
spisać się sam?

We wszystkich gminnych 

biurach spisowych będą 

zapewnione stanowiska 

komputerowe dla rolników, 

aby umożliwić im samopis 

internetowy.

�Czy rolnicy mogą 
czuć się bezpiecznie, 
przekazując tak 
szczegółowe 
informacje o swoim 
gospodarstwie?

Osoby wykonujące prace 

spisowe, wszyscy pracow-

nicy statystyki, gminnych 

biur spisowych i rachmi-

strzowie są zobowiązani do 

przestrzegania tajemnicy 

statystycznej pod sankcją 

karną za jej niedotrzymanie. 

Rachmistrzowie zbierają-

cy dane spisowe są funk-

cjonariuszami publicznymi 

i zostaną dopuszczeni do 

wykonywania prac spiso-

wych po przeszkoleniu 

z zakresu ochrony danych 

osobowych i upoważnieniu 

do przetwarzania danych 

oraz po złożeniu pisemnego 

przyrzeczenia o zachowa-

niu tajemnicy statystycz-

nej. W razie jakichkolwiek 

wątpl iwości  tożsamość 

rachmistrza będzie można 

zweryfikować, dzwoniąc na 

infolinię spisową, przez in-

ternet lub w wojewódzkim 

biurze spisowym.

�O co będą pytani 
rolnicy?

Podczas spisu zapytamy 

rolników m.in. o powierzch-

nię i położenie gospodarstw 

rolnych oraz o rodzaj użyt-

kowanych gruntów. Bę-

dziemy zbierać informacje 

o powierzchni zasiewów 

i nawadniania oraz o pro-

dukcji ekologicznej. Spy-

tamy o  s tan  pog łow ia 

zwierząt, liczbę maszyn 

i urządzeń rolnych, o rodza-

je budynków gospodarskich. 

Rolnicy będą musieli odpo-

wiedzieć na pytania o wkład 

pracy w gospodarstwo rolne 

użytkownika i członków jego 

gospodarstwa domowego 

oraz pracowników najem-

nych. Na takie same pyta-

nia odpowiadają w 2020 

roku rolnicy w całej Europie. 

Wszystko po to, by można 

było uzyskać porównywalne 

dane dla wszystkich regio-

nów.

�Czym wyróżnia 
się rolnictwo 
w Małopolsce?

W naszym województwie 

jest około 150 tys. gospo-

darstw rolnych. Małopolskę 

cechują unikatowe walory 

przyrodnicze i krajobrazo-

we, różnorodność kultury 

i tradycji ludowej, bogactwo 

lokalnych odmian roślin 

uprawnych, ras zwierząt 

hodowlanych oraz praco-

witość rolników. Gospodar-

stwa rolne zajmują około 

60 procent powierzchni na-

szego województwa. Rol-

nicy specjalizują się w pro-

dukcji mieszanej, hodowli 

zwierząt trawożernych, wa-

rzywnictwie, sadownictwie. 

W naszym regionie jest 

najwięcej gospodarstw eko-

logicznych, które rozwijają 

produkcję wysokiej jakości 

żywności tradycyjnej, regio-

nalnej, ekologicznej. Coraz 

częściej małopolscy rolnicy 

poszukują nowych kierun-

ków produkcji rolnej – jak 

winiarstwo, pszczelarstwo, 

uprawa ziół, hodowla ryb, 

alpak, strusi czy jeleni. Bo-

gactwem małopolskiej wsi 

– oprócz pracowitych rol-

ników, produkcji rolnej, ho-

dowli zwierząt – są kultura, 

tradycje i folklor regionalny, 

ukształtowane przez wie-

ki. Ważnymi animatorami 

w kultywowaniu tradycji lu-

dowej są Koła Gospodyń 

Wiejskich, które podtrzymu-

ją sztukę kulinarną, promu-

ją rękodzieło ludowe i ar-

tystyczne oraz zapewniają 

uczestnictwo mieszkańców 

wsi w kulturze organizując 

odpusty, festiwale, konkur-

sy, inscenizacje czy pokazy 

twórczości.

�Gdzie rolnicy znajdą 
niezbędne informacje 
o spisie?

W sierpniu do wszystkich 

rolników zostanie rozesłany 

list Generalnego Komisarza 

Spisowego –Prezesa Głów-

nego Urzędu Statystycz-

nego z najważniejszymi 

informacjami o spisie. Za-

praszam do korzystania z in-

folinii spisowej pod numerem 

tel. 22 279-99-99 oraz śle-

dzenia wiadomości na stro-

nie internetowej spisrolny.
gov.pl. Informacje o spisie, 

badaniach statystycznych 

w województwie małopol-

skim, działaniach edukacyj-

nych i promocyjnych można 

również znaleźć na stronach 

internetowych Urzędu Staty-

stycznego w Krakowie oraz 

w serwisach społecznościo-

wych.

Rozmawiała Paulina 
Szymczewska

Powszechny spis rolny – przygotowujemy się do wielkiego 
liczenia w województwie małopolskim

Już niewiele dni dzieli nas do rozpoczęcia obowiązkowego Powszechnego Spisu Rolnego, który zostanie 
przeprowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada. O przygotowaniach i organizacji tego największego 
badania rolnictwa rozmawiamy z AGNIESZKĄ SZLUBOWSKĄ, dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie, zastępcą 
wojewódzkiego komisarza spisowego.


