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W centrum wydarzeń od 70 lat

 

 

Koronawirus nie odpuszcza. Małopolska znów w czołówce

To kolejne rekordy, 
które budzą strach 

Pandemia 

Niebezpiecznie zbliżamy się do liczby 
10 tys. zakażeń dziennie. Przez wee-
kend w całym kraju przybyło ponad 
18 tys. chorych, a w sobotę padł do-
bowy rekord zachorowań. Małopol-
ska jest cały czas w czołówce woje-
wództw z najwyższą liczbą zakażeń.  

W sobotę i w niedzielę w Polsce odno-
towano łącznie 18 tys. 158 przypad-

ków zachorowania na koronawirusa, 
z czego rekordowe 9622 w sobotę. 
W samej Małopolsce w weekend no-
wych przypadków było 2188, w tym 
rekordowe 1254 w sobotę. Więcej za-
chorowań w tym czasie było tylko 
na Mazowszu. W samym Krakowie 
przez weekend przybyło aż 813 cho-
rych. To więcej niż w ponad połowie 
poszczególnych województw! 

Od soboty Kraków i większość po-
zostałych powiatów Małopolski jest 
w strefie czerwonej, co wiąże się z sze-
regiem obostrzeń wprowadzonych 
przez rząd. Zwłaszcza po stolicy re-
gionu widać, że ulice opustoszały, 
spora część mieszkańców została 
w domach. Od soboty obowiązują 

m.in. limity osób w sklepach, w komu-
nikacji miejskiej i na mszach świętych. 

Zamknięte mają być siłownie, ba-
seny i kluby fitness. To ostatnie wywo-
łało oburzenie branży, która w sobotę 
protestowała w Warszawie. Rząd wy-
cofał się częściowo z początkowych 
zapisów i pod pewnymi względami 
dopuszczono działania siłowni. Prze-
pisy wciąż są jednak nieprecyzyjne. 

Symbolem stał się krakowski klub 
fitness i siłownia, o którym mówi cała 
Polska. Władze klubu zmieniły bowiem 
siłownię na sklep z opcją korzystania ze 
sprzętu do ćwiczeń, a zajęcia fitness od-
bywają się w ramach… związku wyzna-
niowego Kościoła Zdrowego Ciała. ¹

Piotr Ogórek 
piotr.ogorek@polskapress.pl

Legendarny Zajazd 
Sądecki po 38 latach 
niestety zniknął 
z restauracyjnej 
mapy Nowego Sącza 
STR.  6 

Długo kibice czekali na pierwsze 
zwycięstwo w sezonie. Przyszło 
i to w wielkim stylu  DZIŚ MAGAZYN SPORTOWY24  
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Zima na Podhalu 
pewnie będzie. 
Czy narciarze też? 
Epidemia mocno krzyżuje różne 
plany. O tej porze roku zazwyczaj 
na stokach ustawiano już armatki 
śnieżne. Teraz jest niepewność  STR.  5 

STR.  3

Sport 
Wisła gromi Stal Mielec 6:0

Stanisław  
Kogut  
nie żyje

W niedzielę zmarł Stanisław Kogut. Według wstępnych informacji były polityk PiS chorował na COVID-19
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Było spektakularne 
zatrzymanie Romana 
Giertycha, ale dowody 
nie przekonały sądu   
STR.  11

90 lat Wiesława Gołasa. 
Aktor z uśmiechem 
wspomina swoje życie 
jako piękne i burzliwe  
STR. 20
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Pandemia 
Piotr Ogórek 
piotr.ogorek@polskapress.pl 

Przez weekend mieliśmy dra-
matycznie wysoki przyrost 
nowych zachorowań 
na koronawirusa, w tym do-
bowy rekord w sobotę - 9622 
zachorowań w całym kraju. 
Niestety, Małopolska cały czas 
jest w czołówce zachorowań, 
a w jednej statystyce (liczbie 
zakażeń na 100 tys. mieszkań-
ców) wybiła się na prowadze-
nie i właśnie prześcignęła 
Śląsk.  

W sobotę i w niedzielę w Polsce 
odnotowano 18 tys. 158 przy-
padków zachorowania na koro -
na wirusa. W samej Małopolsce 
w weekend nowych przypad-
ków było 2188, w tym rekor-
dowe 1254 w sobotę. Więcej za-
chorowań w tym czasie było 
tylko na Mazowszu. W łącznej 
liczbie zachorowań od początku 
pandemii Małopolska znajduje 
się na trzecim miejscu pośród 
województw - 23 tys. 943 przy-
padki. Więcej jest tylko na Ma-

zowszu (25 tys. 811) i na Śląsku 
(31 tys. 74).  

Jest jednak statystyka, w któ-
rej to Małopolska znajduje się 
na czele. To liczba zachorowań 
na 100 tys. mieszkańców. Mało-
polska ma tutaj najwyższy 
współczynnik, wyższy niż 
na Śląsku, który niedawno wy-
przedziła. Ten wskaźnik to 

676,62 zachorowania na 100 tys. 
mieszkańców. Dla Śląska wynosi 
on 663,94, a dla Mazowsza 
452,84. Różnice wynikają oczy-
wiście z liczby ludności poszcze-
gólnych regionów. W Małopol-
sce mamy 3,4 mln mieszkańców, 
na Śląsku 4,5 mln, a na Mazow-
szu 5,4 mln zł. Rośnie też liczba 
osób, do których śmierci przy-

czyniła się choroba COVID-19. 
Ostatniej doby w kraju odnoto-
wano 49 nowych zgonów, 
z czego cztery wystąpiły w Ma-
łopolsce. Zmarli byli w wieku 
od 59 do 84 lat, pochodzili z Tar-
nowa oraz powiatów: chrzanow-
skiego, dąbrowskiego i nowosą-
deckiego (po 1 osobie). Trzy 
osoby miały choroby współist-

niejące. Potwierdzono jednak, że 
przyczyną zgonu był COVID-19. 
Łącznie od początku pandemii 
w całym kraju potwierdzono 
3573 ofiary, a w samej Małopol-
sce 325. 

Od soboty, 17 października 
Kraków, jak i większość miast 
wojewódzkich, znalazł się 
w strefie czerwonej. Obowiązują 
nowe obostrzenia, które mają 
przeciwdziałać rozprzestrzenia-
niu się koronawirusa. I tak od so-
boty w sklepie może przebywać 
do 5 osób na jedną kasę. Przez 
weekend odwiedziliśmy kilka 
krakowskich galerii handlo-
wych. Bez wątpienia było w nich 
mniej osób aniżeli tydzień temu. 

W uroczystościach religij-
nych może uczestniczyć nie wię-
cej niż 1 osoba na 7 mkw. Jak wy-
glądało to w niedzielę w krakow-
skich kościołach? Praktycznie 
wszyscy wierni noszą maseczki. 
Widać też, że trzymany jest dy-
stans społeczny. Liczba wier-
nych jest mniejsza, m.in. z po-
wodu dyspensy od uczestnictwa 
w niedzielnych mszach, jakiej 
udzielił metropolita krakowski 
abp Marek Jędraszewski. 

Inne obostrzenia dotykające 
miasto to mniejsza liczba osób 
mogąca korzystać z komunika-
cji miejskiej (do 50 proc. miejsc 
siedzących lub do 30 proc. 
wszystkich miejsc), skrócenie 
godzin otwarcia punktów ga-
stronomicznych do 21 (po tej go-
dzinie możliwe tylko są zamó-
wienia na wynos) czy organiza-
cja wydarzeń sportowych bez 
publiczności. Z kolei w wydarze-
niach kulturalnych może uczest-
niczyć 25 proc. publiczności. 

 Najwięcej kontrowersji 
wzbudził natomiast nakaz zam-
knięcia klubów fitness, siłowni, 
basenów i aquaparków. Dla 
wielu przedsiębiorców decyzja 
o zamknięciu ich biznesów to 
wyrok śmieci. Dlatego postano-
wili go obejść. W najbardziej 
spektakularny sposób zrobił to 
krakowski klub Atlantic, o któ-
rym od soboty mówi cała Polska. 
Od soboty powinien być zam-
knięty, ale nie jest, bo jego właści-
ciele zdecydowali się na 
odważny krok. Siłownie zamie-
nili na sklep, a zajęcia fitness to 
teraz związek wyznaniowy. 
¹
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W tej statystyce Małopolska jest niestety na czele

Kraków w czerwonej strefie. Rynek znowu opustoszał

REKLAMA 009881977REKLAMA 009905249

OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO
o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 11f ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygoto-

wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.),

Starosta Nowosądecki zawiadamia, że na wniosek złożony przez Zarząd Województwa Małopolskiego, który 

wpłynął do tut. urzędu w dniu 12 sierpnia 2020 r., w dniu 13 października 2020 r. wydał decyzję Nr 6/D/2020  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: rozbudowa drogi gminnej nr 294204K w km 7+213,75 
– 8+028,00 wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Gołkowice Dolne, gmina Stary Sącz, powiat 
nowosądecki w ramach zadania pn. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Mało-
polskim – Zadanie nr 5. VeloDunajec (VD) – odc. 1 cz. 3 (od m. Zabrzeż do m. Stary Sącz)”.

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w 

jednostce ewidencyjnej Stary Sącz w obrębie ewidencyjnym Gołkowice Dolne, na niżej wymienionych działkach 

ewidencyjnych: znajdujących się między liniami rozgraniczającymi drogę (w odniesieniu do nieruchomości, które 

podlegają podziałowi: przed nawiasem podano nr działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału 

i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano nr działki przed podziałem): dz. ew. nr 24/5 (24/1), 23/5 
(23/1), 22/5 (22/1), 21/5 (21/1), 20/6 (20/1), 20/8 (20/2), 19/4 (19/1), 18/5 (18/1), 17/6 (17/2), 16/2 (16), 15/2 (15), 
14/6 (14/2), 13/4 (13/1), 13/6 (13/2), 12/4 (12/2), 11/4 (11/2), 10/2 (10), 9/4 (9/1), 8/8 (8/2), 8/5 (8/1), 7/4 (7/1), 7/7 
(7/2), 6/8 (6/3), 5/6 (5/1), 5/8 (5/2), 4/5 (4/1), 3/6 (3/1), 3/7 (3/2), 2/3 (2/1), 2/6 (2/2) oraz na dz. ew. nr 24/2, 24/3, 
23/2, 23/3, 22/2, 22/3, 21/2, 21/3, 20/3, 20/4, 17/3, 17/4, 14/3, 14/4.

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację w/wym. inwestycji drogowej, w tym 

w szczególności dotyczące:

1. Ustalenia lokalizacji drogi (określenia linii rozgraniczających teren planowanej inwestycji),

2. Zatwierdzenia podziału nieruchomości (linie rozgraniczające stanowią linie podziału nieruchomości),

3. Oznaczenia nieruchomości, które stają się własnością inwestora,

4. Zatwierdzenia projektu budowlanego,

5. Określenia terminu wydania nieruchomości położonych w liniach rozgraniczających teren planowanej inwe-

stycji.

Strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Starosty Nowosądeckiego. W tym celu należy skontaktować się  

z pracownikiem tut. urzędu pod numerem tel. (18) 41-41-885 w poniedziałek -piątek w godz. 8.00-15.00.

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem 

Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu ww. terminu strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tut. orga-

nowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja 

staje się ostateczna i prawomocna, a zatem nie może podlegać zaskarżeniu do WSA.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwiesz-

czenia o wydaniu wyż. wym. decyzji Starosty Nowosądeckiego, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania 

administracyjnego.


