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ANDRZEJ POTĘPA: BRZESKA PORODÓWKA WZNOWI PRACĘ

KIBOLE  W  
TARGOWISKU 
WSTRZYMALI 
AUTOSTRADĘ
Kierowcy musieli się zatrzymać, bo 
stadionowi bandyci umówili się na  
bijatykę na ruchliwej trasie STR. 3

BOCHNIA, BRZESKO 
Koronawirus objawił 
się na komendzie 
policji i w prywatnym 
domu opieki  w Grobli 
STRONA 3

BOCHNIA 

PĄTNICY Z  
BOCHNI I OKOLIC 
DOŁĄCZĄ WE 
WTOREK DO  
PIELGRZYMKI 
KRAKOWSKIEJ 
NA JASNĄ GÓRĘ 

STRONA 4

PORADNIK 
Wirus nie odpuszcza 
w Polsce, więc może 
wakacje za granicą nie 
są złym pomysłem? 
STRONA 6

Kilkudziesięciu pseudokibiców zablo-
kowało w sobotnie popołudnie auto-
stradę A4 w rejonie Targowiska koło 
Bochni. Doszło tam do tzw. ustawki, 
czyli chuligańskiej bójki rywalizują-
cych ze sobą grup kiboli. Do internetu 
trafił filmik z niecodziennej sytuacji 

na autostradzie A4. Na jezdni w kie-
runku Krakowa widać pseudokibiców 
rywalizujących ze sobą drużyn, którzy 
prowadzą walkę wręcz. Wszystko roz-
grywało się na oczach zaskocznych 
kierowców, którzy musieli stać w  
korku.

TO BYŁ ŚPIEWAJĄCY  
KONCERT KU CZCI   
KS. STANISŁAWA PILCHA
STR.2

BRZESKO 

OKOCIMSKI 
BRZESKO 
ODPADŁ 
Z PUCHARU 
POLSKI. 
ZDECYDOWAŁY  
RZUTY KARNE  
STRONA 7 FO
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Po mokrym maju i nie mniej 
wilgotnym czerwcu objawił 
się wróg publiczny numer je-
den. I nie jest nim ani nikt 
z obozu rządzącego, ani 
z opozycji. Bo jedni i drudzy 
oraz zwolennicy i przeciwni-
cy jednych i drugich w rów-
nym stopniu pomstują od kil-
ku tygodni na bzyczące towa-
rzystwo, dające o sobie znać 
w miejscach zacienionych, 
wilgotnych, a zwłaszcza 
po zmroku. Dopadły nas mi-
liony komarów, a konkretniej 
komarzyc, bo tylko one żywią 
się krwią. Samce tego gatun-
ku preferują ...nektar kwia-
tów. Niestety, z tego ostatnie-
go niewiele wynika dla ludzi. 
Solidarność męska najwyraź-
niej nie funkcjonuje na linii 
komar-człowiek... Może to 
i dobrze, bo mielibyśmy do  
czynienia z kolejnym podzia-
łem. A tak, przynajmniej 
wszyscy cierpimy po równo, 
o ile oczywiście narazimy się 

na bzyczące towarzystwo. 
Komarzyce są w tym sezonie 
tak liczne, że postawiły 
na nogi służby, odpowiadają-
ce za zarządzanie kryzysowe. 
To ten sam sztab ludzi, który 
mobilizował się m.in. w cza-
sie czerwcowej powodzi. Pla-
ga komarów ma swoje źródło 
właśnie w długotrwałych 
opadach. Mokre środowisko 
sprzyja tym owadom w ich 
rozmnażaniu. Efekty odczu-
wamy teraz na własnej skó-
rze.Na walkę z plagą samo-
rządy wydają dziesiątki tysię-
cy złotych. Niestety nie ma 
żadnej gwarancji, że 
odkomarzanie wytępi te owa-
dy i znów będziemy mogli 
beztrosko cieszyć się wieczor-
nymi spacerami czy posie-
dzeniami przy ognisku. 
Wszak komarzyce ciągle skła-
dają jaja, z których 
przy sprzyjających warun-
kach wylęgną się kolejne po-
kolenia tych natrętnych paso-
żytów.Pozostają jednak ro-
zmaite sposoby odstraszania 
tych owadów. Komarzyce po-
noć nie znoszą zapachu olej-
ku waniliowego, rozmarynu, 
bazylii, mięty, a nawet pomi-
dorów. No i, o ile mnie pa-
mięć nie myli, długotrwałe 
upały są dla nich zgubne. 
W ubiegłym roku po kilkuna-
stu gorących dniach plaga ko-
marów zelżała. Może więc 
i tym razem natura sama so-
bie z nimi poradzi? 

Paweł Michalczyk 
pawel.michalczyk@polskapress.pl

SZPITAL W BRZESKU BĘDZIE MIAŁ 
NOWY DOJAZD DO OBWODNICY
Rozmowa 

Z Andrzejem Potępą, starostą 
brzeskim.  

Brzeska porodówka wzno-
wi pracę 24 sierpnia? 
Dyrektorowi udało się 

zgromadzić niezbędną kadrę, 
w tym anestezjologów, któ-
rych brakowało. Jest zatem 
pełna obsada i oddział może 
wrócić do pracy w takim 
kształcie, jak to miało miejsce 
przed wybuchem pandemii. 

 Ale oddział będzie praco-
wał wyłącznie na bazie 
szpitala? 
Tak, realizacja całego kon-

traktu ginekologii i położni-
ctwa zostaje na niezmienio-
nych zasadach. Póki co żadne 
zapowiadane wcześniej przez 
dyrektora porozumienie 
i przekazanie części usług 
podmiotowi prywatnemu nie 
zostało podpisane i w stu pro-
centach będzie to robił 
SPZOZ. 

Czyli jednak nie dojdzie 
do przekazania części 
usług? 

Z informacji, jakie przeka-
zał mi dyrektor, sprawa za-
trzymała się on na etapie uzy-
skania zgody NFZ-u na prze-
kazanie części usług i na razie 
dyrektor nie ma stanowiska 
NFZ-u co do tego, która część 
kontraktu może być realizo-
wana przez podmiot niepub-
liczny, a to jest kluczowe. Gdy 
NFZ się wypowie, dyrektor 
ma zamiar wznowić rozmo-
wy z tym podmiotem, tym 
bardziej że chciał on rozsze-
rzyć zakres o ginekologię on-
kologiczną, więc byłby to do-
datkowy plus dla tego od-
działu. 

Ważne dla szpitala jest 
również to, że zyska nową 
drogę w kierunku połud-
niowym. 
W tej chwili jest rozpisany 

przetarg na drugą część zjaz-
du z autostrady i najważniej-
sza rzecz miała tu miejsce 
w 2011 r., kiedy podpisano 
porozumienie między powia-
tem, a GDDKiA. Na jego mocy 
użyczyliśmy ulicę Leśną jako 
tymczasowy zjazd z autostra-
dy, a Generalna Dyrekcja 
Dróg i Autostrad  zobowiązała 
się do wybudowania zjazdu 
z autostrady aż do drogi kra-
jowej 94 i dalej do drogi nr 75. 
Wiadomo już, że cała ta ob-
wodnica powstanie. Zabiega-
łem, by do projektowanej ob-
wodnicy doprojektowano 
węzeł, który pozwoli wyko-
nać drogę od szpitala oraz do  
projektowanej komendy stra-
ży pożarnej i policji. Zgodę 
uzyskałem i zabieramy się za  
uzyskanie finansowania na  
budowę drogi łączącej szpital 
z tą obwodnicą w kierunku 
południowym.  To kwesta 
wygody i bezpieczeństwa. 

Rozmawiał Paweł Michalczyk
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Od swojego powstania 
przed 40 laty ten szpital nie 
ma alternatywnego zjazdu

Łapanów 
Paweł Michalczyk 
pawel.michalczyk@polskapress.pl 

Czerwcowa powódź w  
Łapanowie sprowokowała 
mieszkańców powiatu 
Saarlouis w Niemczech do  po-
mocy osobom poszkodowa-
nym. Do  Łapanowa trafił wóz 
strażacki oraz pomoc mate-
rialna i pieniężna. 

Dary zebrane przez mieszkań-
ców, przedsiębiorców i samo-
rząd przywiozło ośmiu straża-
ków z powiatu Saarlouis, który 
utrzymuje współpracę partner-
ską z powiatem bocheńskim. 

- Po raz kolejny mogliśmy 
się przekonać, jak wielka przy-
jaźń łączy nas z niemieckimi 

partnerami - mówi Sabina 
Kierepka z bocheńskiego staro-
stwa. Inicjatorami zbiórki byli 
starosta Patrik Lauer oraz 
przedstawiciele tamtejszego 
Stowarzyszenia Saarlouis-
Bochnia. Gdy usłyszeli o powo-
dzi, jaka dotknęła Łapanów, po-
stanowili zaangażować do po-
mocy mieszkańców i przedsię-
biorców z tamtejszego powiatu. 
Oprócz zbiórki niezbędnych 
materiałów, utworzono też spe-
cjalne konto, na które można 
było dokonywać wpłat. 

- Proszę, pomóżcie naszym 
polskim przyjaciołom. Każde 
euro to pomoc poszkodowa-
nym, którzy znaleźli się w trud-
nej sytuacji - apelował Patrik 
Lauer w jednej z miejscowych 
gazet. W efekcie zbiórki, 

na konto gminy Łapanów tra-
fiło 5 tys. euro, samochód stra-
żacki mercedes 813, ubrania 
strażackie, specjalna suszarka 
do ubrań strażackich, wreszcie 
artykuły spożywcze, che-
miczne, ręczniki, farby, pędzle, 
wiaderka itp.  

W sobotę dokonano uroczy-
stego przekazania wozu do  
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Lubomierzu. Dary rzeczowe  
trafiły do najbardziej potrzebu-
jących mieszkańców.  

Skala żywiołu, jaki dotknął 
Łapanów w nocy z 20 na 21 
czerwca była ogromna. 
Wszystko z powodu ulewy, jaka 
przeszła nad gminą Jodłownik, 
sąsiadującą z gminą Łapanów 
od strony południowej. To 
stamtąd do Łapanowa rzeka 
płynie Stradomka. Z powodu 
wysokiego poziomu wody, 
przelała się przez wały wprost 
do centrum miejscowości. 
Straty po czerwcowej powodzi, 
jakie oszacowała gmina 
Łapanów, sięgają to 10 mln zł. 
Ucierpiał zabytkowy kościółek 
św. Bartłomieja.

Niemcy wsparli 
gminę w potrzebie

Mimo, iż Boch-
nia administra-
cyjnie należy 
do  diecezji tar-
nowskiej, a  w  
czasach komu-
nistycznych 
włączona była 
do wojewódz-
twa tarnow-
skiego, zawsze 
jednak dążyła 
ku Krakowowi. 
Stąd narodził 
się pomysł, 
głównie wśród 
studentów, 
aby także 
z Bochni mo-
gła wyruszyć 
grupa 
pielgrzymkow
a do Często-
chowy łącząc 
się z krakow-
ską piesza piel-
grzymką. 
 
Ks. Jan Nowa-
kowski, eme-
rytowany 
proboszcz 
parafii św. Pa-
wła w Bochni
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Próbujemy 
udaremniać 
ustawki 
pseudokibicó
w, obserwu-
jemy ich ruchy. 
Nie zawsze się 
da, bo oni sta-
rają się je utrzy-
mać w konspi-
racji. Zmieniają 
też nagle miej-
sca, gdy wy-
czują że policja 
jest na ich tro-
pie, ale sta-
ramy się dep-
tać im po pię-
tach. W lipcu 
kilka takich 
spotkań udało 
nam się uda-
remnić. 
 
MŁ. INSP. SEBA-
STIAN GLEŃ, 
RZECZNIK PRA-
SOWY MAŁO-
POLSKIEJ POLI-
CJI
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Gierczyce 
Koncert uwielbienia 
w rocznicę śmierci 
cenionego proboszcza 
W kościele w Gierczycach zorga-
nizowano w niedzielę specjalny 
koncert, poświęcony pamięci ks. 
Stanisława Pilcha, wieloletniego 
proboszcza tej parafii (1989-
2018) i budowniczego miejsco-
wego kościoła. W koncercie wy-
stąpili muzycy i wokaliści zaprzy-
jaźnieni ze Scholą z Gierczyc. Wy-
darzenie można było obejrzeć 
w kościele przy zachowaniu re-
żimu sanitarnego, ale ze względu 
na trwającą epidemię organizato-
rzy zadbali również o jego trans-
misję internetową. Zapis wyda-

rzenia znajduje się w kanale 
YouTube Scholi z Gierczyc. 
W ostatnim utworze na ekranie 
wyświetlane były zdjęcia oraz 
filmy, ukazujące zmarłego du-
szpasterza, m.in. podczas pracy 
fizycznej przy budowie kościoła. 
Ks. Stanisław Pilch rozpoczął bu-
dowę kościoła w 2003 roku, 
a pierwsze nabożeństwa w nim 
odbyły się pięć lat później. Konse-
kracja świątyni miała miejsce 
w 2016 roku. Duchowny zmarł 24 
lipca 2018 roku, został pocho-
wany na miejscowym cmentarzu. 
W 2019 roku ukazał się album po-
święcony osobie ks. Stanisława 
Pilcha. 
PAWEŁ MICHACZYK

Rozmaitości
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Koronawirus 
nagle powrócił 
Bochnia-Brzesko 
Paweł Michalczyk 
pawel.michalczyk@polskapress.pl 

Powiat bocheński  ostatnio 
stał się jednym z największych 
ognisk koronawirusa w Mało-
polsce. O ile powiat brzeski li-
czy obecnie tylko kilka aktyw-
nych przypadków zakażenia, 
na Bocheńszczyźnie ich liczba 
przekracza 150. Niestety od-
notowano kilka zgonów z po-
wodu COVID-19. 

Największym ogniskiem wi-
rusa w powiecie bocheńskim 
jest prywatny Dom Opieki „Je-
stem” w Grobli. Po wykonaniu 
ponownych testów u pensjona-
riuszy, zakażenie stwierdzono 
u kolejnych 50 osób (w ubie-
głym tygodniu było to 65 osób).  
„Było to drugie badanie tych 
osób, a pierwsze badanie dało 
wynik ujemny. Niemniej jed-
nak zakładaliśmy, że bardzo 
prawdopodobne, że są to osoby 
zakażone, a wynik ujemny 
przy pierwszym teście wynikał 
z faktu, że badanie było prze-
prowadzane w pierwszych 
dniach od zakażenia, co unie-
możliwiało wskazanie zakaże-
nia poprzez test” - poinformo-
wał zarząd domu opieki. 

W sumie wirusa ma 115 spo-
śród 165 podopiecznych tej pla-
cówki, a także 24 wśród pra-
cowników. Na szczęście, pla-
cówka nie wymaga pomocy ze 
strony wolontariuszy.  

„Ośrodek radzi sobie dzięki 
zaangażowaniu własnej kadry. 
Jeśli natomiast chcieliby Pań-
stwo pomóc poprzez przekaza-
nie środków ochrony osobistej 
- bardzo prosimy zostawiać je 
pod bramą nr 1 ośrodka, 
od strony kościoła” - zachęcają 
właściciele. 

Niestety, do chwili zamknię-
cia tego wydania w wyniku 
COVID-19 zmarło już pięć osób 
w sędziwym wieku, podo-
piecznych placówki. Wszyscy 
mieli choroby współistniejące. 

Do niespodziewanej sytua-
cji doszło niedawno w Domu 

Pomocy Społecznej w Bochni, 
który wiosną borykał się z epi-
demią wśród podopiecznych. 
Okazało się, że osoba, która 
przeszła już wirusa i jest tzw. 
ozdrowieńcem, znów pozy-
tywnie przeszła test na obec-
ność COVID-19. Miało to miej-
sce w szpitalu wojskowym 
w Krakowie, do którego trafiła 
w związku z innymi dolegli-
wościami. Pozytywny wynik 
przyniosło też drugie badanie. 

Wszystko to wywołało za-
skoczenie wśród władz pla-
cówki.  

- To pierwszy tego typu przy-
padek w Małopolsce - mówi Sa-
bina Kierepka z bocheńskiego 
starostwa. Na  wszelki wypa-
dek, 63 podopiecznych z bu-
dynku dla przewlekle psychicz-
nie chorych zostało poddanych 
kwarantannie, a 12 pracowni-
ków objęto nadzorem epide-

miologicznym. Na razie nie wia-
domo, czy ozdrowieniec mógł 
zarażać inne osoby.  

- Będziemy wykonywać 
wyma zy u podopiecznych 
DPS-u - zapowiada Kierepka. 

Wirusa zdiagnozowano 
w ostatnich dniach również 
u dwóch policjantów z komisa-
riatu w Nowym Wiśniczu. Je-
den z nich miał objawy, dlatego 
wykonano u niego wymaz. Gdy 
wynik okazał się pozytywny, 
badanie przeprowadzono rów-
nież u drugiego z policjantów 
i również ono potwierdziło za-
każenie.  

Na  wszelki wypadek, kwa-
rantanną objętych zostało jesz-
cze sześciu innych funkcjona-
riuszy

Dom Opieki “Jestem” w Grobli. Placówka jest największym 
ogniskiem koronawirusa w powiecie bocheńskim. 
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Na razie nie wiadomo, 
czy ozdrowieniec mógł 
zarażać inne osoby. - 
Będziemy wykonywać 
wymazy u  
podopiecznych DPS-u 
Sabina Kierepka

Targowisko 

Paweł Michalczyk 
pawel.michalczyk@polskapress.pl 

Kilkudziesięciu kiboli zabloko-
wało autostradę A4 w rejonie 
Targowiska. Doszło do   tzw. 
ustawki, czyli chuligańskiej 
bójki rywalizujących grup.  

W sobotę do internetu trafił fil-
mik z niecodziennej sytuacji na  
autostradzie A4. Na jezdni w  
kierunku Krakowa widać 
pseudokibiców rywalizujących 
ze sobą drużyn, którzy wdali się 
w bójkę. Wszystko rozegrało się 
ku zaskoczeniu kierowców, 
którzy musieli stać w korku.  

W rejonie Targowiska 
Wbrew temu, co było w opisie 
filmiku, jaki trafił do internetu, 
zajście rozegrało się w rejonie 
węzła „Targowisko”.  

- Akurat jechałem od strony 
Krakowa i ruch zaczął zwalniać. 
Myślałem, że to jakiś wypadek 
- opowiada nam jeden z kie-
rowców. Gdy podjechał bliżej, 
zauważył dwie grupy męż-
czyzn, bijących się ze sobą.  

- Ubrani byli stroje biało-nie-
bieskie i biało-czerwone. Kilku 
uczestników bójki miało zak-
rwawione twarze. Nad miej-
scem zdarzenia krążył śmigło-
wiec, który najprawdopodob-
niej spłoszył pseudokibiców. 

 - W pewnym momencie 
zrobili odwrót, przeskoczyli na  

drugą jezdnię do zaparkowa-
nych na samochodów i odje-
chali w kierunku Tarnowa. 
Wiele z nich miało rzeszowskie 
numery rejestracyjne - wspo-
mina świadek ustawki. Samo-
chody, m.in. dwa busy, były za-
parkowane również na jezdni 
w stronę Krakowa.  

- Żyję 60 lat i pierwszy raz 
spotkałem się z czymś takim. 
Bałem się tylko, by nie atako-
wali nas, kierowców. Tego dnia 
byłem roztrzęsiony do późnych 
godzin wieczornych - wspo-
mina nasz rozmówca.  

Sprawa oburzyła wiele osób, 
związanych z piłkarstwem.  

- Bezsensowna sytuacja, ta-
kie rzeczy nie powinny mieć 
miejsca autostradzie - uważa je-
den z piłkarzy. - Lubię, żeby 
było kibicowanie, ale nie w taki 
sposób, żeby się bić - dodaje.  

- To nie jest kibicowanie, 
tylko bandyterka - uważa jeden 
z kibiców z Bochni. - Jeżdżę od  
10 lat na każdy mecz Wisły w  
Krakowie i palców jednej ręki 
by mi starczyło, żeby wymienić 
mecze, w których można mó-
wić o awanturach na stadionie. 

Policja na tropie chuliganów 
Policjanci dowiedzieli się o  
bójce na autostradzie, ale za-
nim patrol zdążył dotrzeć 
na miejsce, chuligani wsiedli 
w samochody i odjechali. Seba-
stian Gleń, rzecznik małopol-
skiej policji, uważa że 
pseudokibice świadomie wy-

wołali korek, by trudniej było 
ich zatrzymać. Tym bardziej, że 
według policji zajście trwało 
nie więcej niż 10 minut.  

Teraz śledczy pracują nad  
ustaleniem uczestników 
ustawki w oparciu o zeznania 
świadków i zarejestrowane 
przez nich materiały, w tym za-
pis z kamerek samochodowych.  

Z pewnością przydatne będą 
komentarze internautów, 
w których przewijają się nazwy 
takich klubów, jak Karpaty 
Krosno, Stal Rzeszów, Stal Sta-
lowa Wola, Resovia Rzeszów 

i JKS Jarosław. Postępowanie 
prowadzone jest w kierunku 
naruszenia przepisów drogo-
wych.  

- Zatrzymywanie się i cho-
dzenie po drodze szybkiego ru-
chu jest zabronione - przypo-
mina Sebastian Gleń.  

Kilka innych ustawek 
Rzecznik policji podaje, że 
pseudokibice umawiają się 
na ustawki, jadą w wyznaczone 

miejsce z dwóch przeciwnych 
kierunków. - Gdy się zrównują, 
na sygnał zatrzymują auta, blo-
kują ruch i - tak jak w tym przy-
padku - z jednej jezdni grupa 
przebiegła na jezdnię dla prze-
ciwnego kierunku, po czym do-
chodzi do rękoczynów.  

Tylko w lipcu pseudokibice 
próbowali doprowadzić do  
trzech innych konfrontacji, 
które zostały udaremnione. 
Jedno z zajść miało dojść 
do skutku 8 lipca w Dębinie 
Zakrzowskiej koło Tarnowa. 
Pojawiła się tam grupa ponad 
50 osób z rejonu Krakowa w 14 
pojazdach.  

Po wylegitymowaniu przez 
policję, do ustawki nie doszło, 
bo spodziewani na miejscu 
konkurenci nie przyjechali. 

Podobna sytuacja miała 
miejsce 10 lipca w rejonie MOP-
u „Stanisławice”. Policjanci wy-
legitymowali wtedy 30 kiboli 
spoza województwa małopol-
skiego. Mieli przy sobie niezbyt 
związane ze sportem akcesoria, 
jak nóż, metalowa rurka, piła 
ręczna, siekiera, cztery ma-
czety i dwie race.  

- Zabezpieczyliśmy te przed-
mioty. Oczywiście niekoniecz-
nie użyliby tego do ustawki. 
Oni po prostu wożą to ze sobą, 
a te ustawki to często tylko rę-
koczyny - mówi rzecznik Seba-
stian Gleń. Wylegitymowanie 
zniechęciło osoby i do ustawki 
nie doszło.  
¹

Na autostradzie A4 ustawka 
kiboli była dobrze zaplanowana
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Targowisko. Ustawka na autostradzie A4 była precyzyjnie zaplanowana przez pseudokibiców uzbrojonych w “sprzęty”

Tym żył region

10 lipca w rejonie MOP-
u „Stanisławice”  
policjanci 
wylegitymowali 30 
pseudokibiców spoza 
Małopolski 
Sebastian Gleń

Informacje
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We wtorek z Bochni wyruszy 
grupa wchodząca w skład Pie-
szej Pielgrzymki Krakowskiej 
na Jasną Górę. Przez dwa dni 
pątnicy pokonają trasę do  
Krakowa, by w czwartek dołą-
czyć na Wawelu do właściwej 
pielgrzymki. Ze względu 
na pandemię wszystko będzie 
w reżimie sanitarnym. 

Bocheńska grupa nr 3 pielgrzy-
muje co roku z parafii św. Pawła 
Apostoła. Tym razem ze 
względu na obostrzenia z po-
wodu koronawirusa, liczba 
pielgrzymów danej grupie nie 
może przekroczyć 150 osób.  

Konieczne jest też używanie 
maseczek, o ile nie jest możliwe 
zachowanie półtorametrowego 
odstępu między pątnikami. 

Cała pielgrzymka może liczyć 
nie więcej niż 1350 osób, a  
grupy nie będą miały ze sobą 
kontaktu na trasie. 

- Oczywiście dezynfekcja, 
unikanie niepotrzebnego cho-
dzenia do sklepów, nocowania 
u gospodarzy, bo na naszej piel-
grzymce przeważają noclegi 
w namiotach - mówi ks. Paweł 
Skraba, przewodnik grupy nr 3.  

Na Jasną Górę przez większą 
część życia wędrował z piel-
grzymką tarnowską (18 razy), 
ale od kiedy pracuje w Bochni 
po raz trzeci przewodniczy gru-
pie nr 3 pielgrzymki krakow-
skiej. Tym razem oprócz niego 
na pielgrzymi szlak z „trójką” 
wyruszy dwóch saletynów: po-
chodzący z Bochni ks. Jarosław 
Erhardt i ks. Zygmunt Tokarz. 

Do tej pory zapisało się 
około stu osób, są więc jeszcze 
wolne miejsca. Pierwszego 
dnia pątnicy ulicami Bochni 

dotrą na most wiszący na Rabie 
w Damienicach, by następnie 
przez Cikowice i Kłaj dotrzeć 
na nocleg w Strumianach. Dru-
giego dnia będą już nocować 
w Krakowie w krużgankach 
klasztoru karmelitów przy ul. 
Karmelickiej. W czwartek 6 
sierpnia właściwa pielgrzymka 
rozpocznie się mszą św. o godz. 
7 na Wawelu. 

W odróżnieniu od poprzed-
nich lat, tym razem nie będzie 
pielgrzymki autokarowej w  
 dniu wejścia pątników na Jasną 
Górę, czyli 11 sierpnia. 

Piesza Pielgrzymka Krakow-
ska wyruszy na Jasną Górę już 
po raz czterdziesty. Po raz 
pierwszy pątnicy wyruszyli 
z Krakowa po zamachu na Jana 
Pawła II w 1981 roku.  

Bocheńskie pielgrzymowa-
nie w ramach PPK rozpoczęło 
się rok później (pielgrzymka 
diecezji tarnowskiej po raz 

pierwszy wyruszyła na Jasną 
Górę dopiero w 1983 r.).  

Z okazji 40-lecia pielgrzy-
mowania w podziemiach koś-
cioła św. Pawła w Bochni 
otwarto wystawę fotografii, do-
kumentującą udział bochnian 
w krakowskim szlaku. Obej-
muje wspomnienia byłych pąt-
ników. Jeden z nich, Ireneusz 
Sobas, przywołuje sytuację 
z 1985 lub 1986 r. Gdzieś mię-
dzy skałkami Jury Krakowsko-
Częstochowskiej, a polami 
uprawnymi kilkudziesięciu 
pielgrzymów na widok starusz-
ków, pracujących w spiekocie 
przy zbieraniu zboża, zeszło ze 
szlaku i pomogło im w żni-
wach. „Po pół godzinie było 
po wszystkim. Wracamy 
na szlak odprowadzani spojrze-
niami dwóch par starych oczu. 
Bijącej z nich wdzięczności 
szybko nie zapomnimy...” - 
wspomina Ireneusz Sobas.

Od lewej stoją ks. Paweł Skraba, przewodnik oraz Jarek 
Leśniak, organizator grupy nr 3 z Bochni na Jasną Górę
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PIELGRZYMI SZLAKIEM NA JASNĄ GÓRĘ W INTENCJI OJCA ŚWIĘTEGO 

aktualne  
z całej Polski

przetargi

Informacje

REKLAMA 009799627

AB.6740.2.2.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity 

Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) oraz art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. 

poz. 256 z późn. zm.), 

STAROSTA BOCHEŃSKI

zawiadamia, że w dniu 24 lipca 2020 r. została wydana decyzja Starosty Bocheńskiego nr 2/2020, znak: AB.6740.2.2.2020 – o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej pn. „Rozbudowa drogi  powiatowej nr 2085K Chełm – Zawada od km 1+677.14 – 2+105.00 w miejscowości Gierczyce”, na wniosek z dnia 14.02.2020 r. 

– Zarządu Powiatu Bocheńskiego, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Krzysztofa Waniczka – 

zlokalizowanej w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim, w miejscowości: Gierczyce, w gminie: Bochnia, na niżej wymienionych działkach o następujących 

numerach ewidencyjnych:

- nieruchomości objęte inwestycją (objęte zakresem linii rozgraniczających):

 jednostka ewidencyjna Bochnia – obszar wiejski [120102_2], obręb ewidencyjny [0012] Gierczyce: działka ew. nr 182, oraz działki ew. nr: 183/6 (183/1), 183/7 

(183/1), 183/8  (183/1), 183/10 (183/2), 183/12 (183/4), 184/10 (184/4), 184/12 (184/6); 

 (przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału, w nawiasie podano numer działki przed podziałem);

- nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi, dla których ustala się ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości ze względu na obowiązek 

przebudowy sieci uzbrojenia terenu:

 jednostka ewidencyjna Bochnia – obszar wiejski [120102_2], obręb ewidencyjny [0012] Gierczyce: działka ew. nr: 177/5, 181/2, 279/2, 279/6, 311, 312;

- nieruchomości, dla których ustala się ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości ze względu na rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych 

nieprzewidzianych do dalszego użytkowania (rozbiórka ogrodzeń): 

 jednostka ewidencyjna Bochnia – obszar wiejski [120102_2], obręb ewidencyjny [0012] Gierczyce: działka ew. nr: 182, 183/7 (183/1) – od km 2+011.01 do km 

2+039.91 – strona prawa (przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału, w nawiasie podano numer działki 

przed podziałem).

Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes i społeczny.

Informuje się, że zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości wydzielone 

liniami rozgraniczającymi teren drogi, które dotychczas nie są własnością Powiatu Bocheńskiego, stają się z mocy prawa własnością Powiatu Bocheńskiego z dniem, 

w którym przedmiotowa decyzja stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji, wydanej przez Starostę Bocheńskiego.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy, w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 

30 dni od dnia: doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17 ustawy, doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna – wysokość 

odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. 

Strony postępowania  mogą zapoznać się z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury 

i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32 – 700 Bochnia, pokój 203, 205, tel. 14 615 37 28, 14 615 38 23 w godzinach 

pracy urzędu, tj. w poniedziałki godz. 8:00 – 16:00, w pozostałe dni w godz. 7:30 – 15:30 (z wyjątkiem wtorku – dzień wewnętrzny) – po wcześniejszym uzgodnieniu 

telefonicznie terminu wizyty w urzędzie. Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego w Krakowie  

– ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Starosty Bocheńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu wyżej wymienionej decyzji Starosty 

Bocheńskiego. Wyjaśnia się, że zgodnie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręcza się wnioskodawcy, natomiast pozostałe 

strony (w tym dotychczasowych właścicieli, których nieruchomości zostały przeznaczone pod drogę) zawiadamia się o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia. Wyżej 

wymieniony przepis zobowiązuje także organ wydający decyzję, do przesłania zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu na adres określony w katastrze nieruchomości. Jednakże wyżej wymieniony przepis nie stosuje się 

w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz w sytuacji, gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyją, a ich spadkobiercy nie 

wykazali prawa do spadku (stosownie do zapisu art. 11f ust.5 ww. ustawy). Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne. 

Jednocześnie informuje się, iż obwieszczenie Starosty Bocheńskiego zostanie zamieszczone w prasie lokalnej, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Bochnia oraz Starostwa Powiatowego w Bochni. 

REKLAMA 009786218

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA 
O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Miasta Bochnia na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, 
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej 
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Bochnia, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2253/2 
o pow. 0.0962 ha, obj. KW nr TR1O/00057098/9, położonej w Bochni 
przy ul. 20 Stycznia. Nieruchomość zabudowana budynkiem młyna 
o pow. użytkowej 695,00 m² wraz z wyposażeniem służącym do przerobu 
zboża, produkcji mąki i silosem na zboże, budynkiem mieszkalnym o pow. 
użytkowej 72,31 m² oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 
9,00 m².
Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
„Goczałkowskich” w Bochni, działkę nr 2253/2 przy ul. 20 Stycznia 
w Bochni obejmuje obrys o symbolu 4U – tereny zabudowy usługowej 
o charakterze komercyjnym z podstawowym przeznaczeniem gruntów 
pod obiekty usług administracji, oświaty, łączności, bankowości, kultury, 
zdrowia, turystyki (hotele), gastronomii, rzemiosła i obsługi komunikacji 
(z wykluczeniem stacji paliw), handlu z wykluczeniem obiektów 
handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m².
Przetarg odbędzie się 2 września 2020 r. w budynku Urzędu Miasta 
Bochnia, przy ul. Kazimierza Wielkiego 2, pok. nr 100, o godz. 11.00.
Ustala się cenę wywoławczą nieruchomości w wysokości 250 000,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 
w wysokości 40 000,00 zł w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Miasta 
Bochnia nr 74 1240 1431 1111 0010 0293 1934 prowadzony w Pekao S.A. 
Oddział w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 9 w takim terminie, aby 
najpóźniej w dniu 27 sierpnia 2020 r. wpłata znajdowała się na rachunku 
bankowym Gminy Miasta Bochnia oraz podpisanie oświadczenia 
o zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą stanu technicznego budynku 
młyna oraz budynku mieszkalnego.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na tablicach 
ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Miasta Bochnia i w Biuletynie 
Informacji Publicznej www.bip.malopolska.pl/umbochnia
Burmistrz Miasta Bochnia zastrzega sobie prawo odwołania albo 
unieważnienia przetargu z ważnej przyczyny. Uchylenie się wygrywającego 
przetarg od zawarcia umowy powoduje przepadek wadium. Dodatkowe 
informacje udzielane są w Wydziale GMiR Urzędu Miasta Bochnia, pok. 
nr 119, tel. 14 61 49 146, fax 14 611 83 99.
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Artykuł sponsorowany Urząd Statystyczny w Krakowie 009777335

1 września w całej Polsce roz-

pocznie się powszechny spis 

rolny. Jest to jedno z najważ-

niejszych wydarzeń w polskim 

rolnictwie, które ma miejsce 

tylko raz na 10 lat. Z jego wy-

ników będą korzystać wszy-

scy – poczynając od rolników, 

którzy są beneficjentami pro-

gramów rozwoju rolnictwa, po-

przez decydentów, planujących 

przyszłe programy finansowe 

i strategiczne dla polskiego rol-

nictwa, środowisko naukowe, 

a kończąc na nas, korzystają-

cych z efektów pracy polskich 

rolników.

 Dlaczego powszechny 
spis rolny jest taki 
ważny?

Jego wyniki są niezbędne do 

oceny stanu rolnictwa, poma-

gają identyfikować i rozwiązy-

wać problemy strukturalne oraz 

kształtować polityki społeczne 

i ekonomiczne na wsi. Już te-

raz trzeba odpowiadać na pyta-

nia: Kto będzie uprawiał ziemię 

w przyszłości, przy zmniejsza-

jącej się liczbie rolników w wie-

ku poniżej 40 lat i starzejącym 

się społeczeństwie? Ile kobiet 

uprawia ziemię? Czy znikają 

z mapy Polski rodzinne go-

spodarstwa, ustępując miejsca 

przedsiębiorstwom rolnym? 

Czy rolnictwo zdominowane 

jest przez wielki biznes? Czy 

rozwija się w naszym kraju rol-

nictwo ekologiczne?

Dane spisowe dostarczą sze-

regu wskaźników niezbędnych 

do analizy wpływu rolnictwa 

na środowisko naturalne: na 

gleby, powietrze, wodę, dziką 

przyrodę czy klimat. Wyniki spi-

su zainicjują debatę na temat 

szeregu polityk, w tym polityki 

rolnej, polityki ochrony środo-

wiska, tzw. zielonej umowy czy 

polityki obszarów wiejskich. 

Ponadto dostarczą wiedzy, jak 

zmieniają się metody produkcji 

oraz w jakich obszarach rodzi-

me gospodarstwa potrzebują 

impulsu finansowego, moder-

nizacyjnego czy zwiększenia 

nakładów na innowacje.

Wyniki spisu rolnego prezentu-

ją nie tylko aktualny stan pol-

skiego rolnictwa, ale również 

jego strukturę oraz zmiany na 

przestrzeni ostatnich 10 lat, 

gdyż z taką częstotliwością 

prowadzone jest to wyjątkowe 

badanie.

 Co dziś – na kilka 
tygodni przed spisem 
rolnym można 
powiedzieć o polskim 
rolnictwie?

W Polsce funkcjonuje około 

półtora miliona gospodarstw 

rolnych. Obszary wiejskie 

zajmują ponad 90 proc. po-

wierzchni naszego kraju, za-

mieszkuje je blisko 40 proc. 

ludności. W ostatnich latach 

obserwujemy dynamiczne 

procesy modernizacji, intensy-

fikacji i specjalizacji produkcji 

rolniczej oraz silną regionali-

zację. Rolnictwo jest istotnym 

i osobliwym sektorem polskiej 

gospodarki, przyczyniającym 

się do produkcji żywnościowej 

oraz stanowiącym podstawo-

we źródło utrzymania znacz-

nej części społeczeństwa. 

Procesy globalizacyjne spra-

wiły, że polskie rolnictwo jest 

częścią otwartego, ogólno-

światowego systemu gospo-

darczego. Jedną z głównych 

konsekwencji globalizacji jest 

wzrost konkurencji międzyna-

rodowej. Dotyczy to również 

Polski, która jest uczestnikiem 

Wspólnej Polityki Rolnej.

Jednym z wyzwań polskiego 

rolnictwa, podobnie jak gospo-

darstw rolnych w całej Europie, 

jest duża presja konkurencyjna 

ze strony USA, Chin, Indii, Bra-

zylii czy innych rozwijających 

się krajów. Co więcej, europej-

scy przywódcy dążą do zrów-

noważonego rozwoju rolnictwa 

z zachowaniem w dobrym sta-

nie zasobów wody, środowiska 

naturalnego czy powietrza, co 

oznacza dodatkowe wysokie 

koszty dla rolnictwa. Na rolni-

ctwo oddziałują zmiany klima-

tu, które narzucają konieczność 

przeprofilowania produkcji, 

a także narastające deficyty 

wody, czego doświadczyliśmy 

w Polsce chociażby kilka ty-

godni temu. Trzeba tu również 

wspomnieć o wzmocnieniu 

konkurencyjności w produk-

cji żywności ze strony krajów, 

które wcześniej były jej impor-

terami.

Polska znajduje się na trzecim 

miejscu w Europie – po Fran-

cji i Hiszpanii – pod względem 

udziału powierzchni rolnej 

w całości powierzchni kraju. 

Nasze rolnictwo charakteryzu-

je się dużym rozdrobnieniem. 

Mimo przyspieszenia tempa 

koncentracji ziemi, ponad po-

łowa gospodarstw w Polsce 

użytkuje nie więcej niż 5 ha 

użytków rolnych.

 Dzięki rolnikom mamy 
zapewnioną żywność, 
ale nie tylko.

Niewątpliwie to podstawowa 

funkcja rolnictwa. Co więcej – 

w najbliższej przyszłości nie da 

się tradycyjnego wytwarzania 

żywności zastąpić metoda-

mi produkcji w laboratoriach. 

Rolnictwo jest nam wszystkim 

niezbędne do życia. We współ-

czesnym świecie coraz bardziej 

zwracamy uwagę na zdrowe 

żywienie i jakość spożywanych 

produktów. Jeśli chodzi o po-

strzeganie bezpieczeństwa 

żywnościowego, to znaczenie 

ma tu nie tylko ilość, ale prze-

de wszystkim wysoka jakość 

dostarczanych produktów, wy-

twarzanych w sposób przyja-

zny dla środowiska naturalne-

go. Rośnie znaczenie rolnictwa 

w produkcji energii i dostarcza-

niu surowców dla przemysłu. 

Rolnictwo jest głównym użyt-

kownikiem ziemi, wchodząc 

w interakcje z przyrodą. Spo-

sób produkcji rolniczej ma za-

sadnicze znaczenie dla korzy-

stania z zasobów naturalnych 

oraz pełnienia funkcji ekolo-

gicznych, w tym zwłaszcza bio-

różnorodności, wody i klimatu. 

Rolnicy dbają o ekosystem, 

utrzymując ziemię w dobrej 

kondycji, regulując gospodarkę 

wodną, chroniąc gatunki roślin 

i zwierząt. Dążą do zachowania 

krajobrazów i zapewniają utrzy-

manie użyteczności terenów 

wiejskich. Bogactwem polskiej 

wsi są również kultura i trady-

cje ukształtowane przez stule-

cia. Lokalne społeczności mają 

swe unikatowe obrzędy ludo-

we, zwyczaje, zbierają przepisy 

kulinarne, odtwarzają tradycyj-

ne umiejętności, przypominają 

lokalną historię, używają gwary, 

utrwalając nasze wielowiekowe 

dziedzictwo.

 Kogo dotyczy 
powszechny spis 
rolny?

Jest on adresowany do rolni-

ków i obejmie wszystkie go-

spodarstwa rolne w Polsce – 

zarówno te prowadzone przez 

osoby fizyczne, czyli gospo-

darstwa rolne o powierzchni 1 

ha użytków rolnych i więcej, jak 

i gospodarstwa o powierzchni 

poniżej 1 ha prowadzące działy 

specjalne produkcji rolnej lub 

produkcję rolną o skali określo-

nej progami, których wielkość 

reguluje ustawa o powszech-

nym spisie rolnym. Poza go-

spodarstwami indywidualnymi 

spisom podlegają gospodar-

stwa osób prawnych bądź 

jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości 

prawnej.

Warto pamiętać, że spis jest 

obowiązkowy, a użytkownicy 

gospodarstw rolnych są zobo-

wiązani do udzielania dokład-

nych, wyczerpujących i zgod-

nych z prawdą odpowiedzi.

 Ile gospodarstw 
rolnych będzie 
przebadanych 
w Małopolsce?

W naszym województwie do-

tyczy to około 150 tys. gospo-

darstw rolnych.

 O co będą pytani 
rolnicy?

Zakres pytań, na które będą 

musieli odpowiedzieć rolnicy, 

jest taki sam jak w innych kra-

jach Unii Europejskiej, gdzie 

– podobnie jak u nas – w tym 

roku odbywają się spisy run-

dy 2020. Zbierane informacje 

dotyczą m.in. rodzaju użytko-

wanych gruntów, powierzchni 

zasiewów według upraw, pro-

dukcji ekologicznej, powierzch-

ni nawodnionej, zużycia na-

wozów, pogłowia zwierząt 

gospodarskich czy wkładu pra-

cy w gospodarstwo rolne jego 

użytkownika.

 W jaki sposób mogą 
się spisać rolnicy?

Zaplanowaliśmy trzy metody 

zbierania danych, przy czym 

podstawowa to samopis inter-

netowy z wykorzystaniem in-

teraktywnej aplikacji dostępnej 

na stronie Głównego Urzędu 

Statystycznego: spisrolny.gov.

pl. Jest to metoda najprostsza 

i najwygodniejsza dla rolnika, 

który sam zdecyduje, ile cza-

su potrzebuje na uzupełnienie 

danych w formularzu. Dla osób, 

które nie mają dostępu do in-

ternetu, będą do dyspozycji 

komputery w gminnych biurach 

spisowych – rolnicy będą tam 

mogli spisać się samodzielnie. 

Dane od rolników będziemy 

zbierać również w wywiadach 

telefonicznych lub bezpośred-

nich, prowadzonych przez rach-

mistrzów spisowych.

 Jak będzie wyglądała 
organizacja 
prac spisowych 
w Małopolsce?

W naszym województwie po-

wszechny spis rolny zostanie 

przeprowadzony we wszyst-

kich 182 gminach. Na czele 

wojewódzkiego biura spisowe-

go stoi wojewoda małopolski, 

a jego zastępcą jest dyrektor 

Urzędu Statystycznego w Kra-

kowie. Moim zadaniem jest kie-

rowanie pracą wojewódzkiego 

biura spisowego w Małopolsce. 

Realizacja zadań spisowych to 

spore przedsięwzięcie i wyzwa-

nie dla pracowników statystyki, 

ale jesteśmy dobrze przygo-

towani, mamy doświadczenie 

w realizacji dużych projektów. 

Co więcej, mieliśmy możliwość 

przetestowania rozwiązań or-

ganizacyjnych i narzędzi in-

formatycznych w kwietniowym 

spisie próbnym.

Na początku czerwca zostały 

powołane gminne biura spi-

sowe, które do 8 lipca prowa-

dziły rekrutację kandydatów 

na rachmistrzów spisowych. 

We wszystkich gminach Ma-

łopolski będzie ich łącznie 

550. W sierpniu rozpoczną się 

szkolenia dla kandydatów na 

rachmistrzów, które zakończą 

się egzaminem w formie testu. 

Osoby, które osiągną najlep-

szy wynik z egzaminu i złożą 

przyrzeczenie dochowania 

tajemnicy statystycznej, zosta-

ną powołane na rachmistrzów 

spisowych i przystąpią do pra-

cy. Do tego naszym mocnym 

ogniwem są doświadczeni 

w realizacji badań pracownicy 

urzędu statystycznego, którzy 

będą prowadzić wywiady przez 

telefon.

 Samorządy również 
angażują się w to 
przedsięwzięcie?

Dobra współpraca samorzą-

dów z urzędem statystycznym 

w organizacji i realizacji spisu 

jest bardzo istotna. Zadania sa-

morządów są precyzyjnie opi-

sane w ustawie. Gminne biura 

spisowe odpowiadają m.in. 

za przeprowadzenie naboru 

kandydatów na rachmistrzów 

oraz będą współpracować 

przy szkoleniach i egzaminach 

sprawdzających wiedzę i przy-

gotowanie kandydatów.

Zadaniem gminnych biur spiso-

wych jest umożliwienie samo-

pisu rolnikom, którzy nie mają 

dostępu do Internetu – są one 

zobowiązane do zapewnienia 

stanowiska komputerowego 

w siedzibie gminy, a także do 

oddelegowania pracowników 

urzędu gminy do prac spiso-

wych. Zadaniem gmin będzie 

również monitorowanie czynno-

ści spisowych i współpraca ze 

statystykami przy popularyzacji 

spisu rolnego.

 Przypomnijmy, 
jakie daty powinni 
zapamiętać rolnicy?

Spis rolny rozpocznie się 1 

września i potrwa trzy miesiące 

– do 30 listopada. Przystępu-

jąc do spisu, należy pamiętać, 

by podawać informacje według 

stanu na dzień 1 czerwca.

Samospis internetowy będzie 

możliwy przez cały okres od 

września do końca listopada, 

natomiast wizyty rachmistrza 

można spodziewać się od 1 

października, oczywiście pod 

warunkiem, że pozwoli na to 

sytuacja epidemiczna w kraju. 

Od września będzie dodatkowo 

możliwość spisania się przez 

telefon pod numerem infolinii 

spisowej.

Rozmawiała  
Paulina Szymczewska

Powszechny spis rolny. Spiszmy się, jak na rolników przystało!
Rozmawiamy z AGNIESZKą SZLUBOWSKą, dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie i zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego, 

która w Małopolsce koordynuje organizację spisu rolnego
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Wakacje 

Wakacyjny urlop w 2020 roku 
może okazać się wyzwaniem. 
Z uwagi na pandemię korona -
wirusa nie wszystkie kraje 
otworzyły granice przed Pola-
kami, a jeśli tak, to często 
wjazd do nich wiąże się z do-
datkowymi warunkami. Poni-
żej przewodnik po popular-
nych destynacjach. 

Są państwa, które zdecydowały 
się na pełne otwarcie ruchu, ale 
to nie znaczy, że podczas wy-
jazdu urlopowego nie czekają 
nas niespodzianki. Po pierwsze 
dlatego, że często wjazd i wyjazd 
wiąże się z lokalnymi ogranicze-
niami na granicach, a po drugie, 
czasem przepisy sobie, a życie 
sobie. Ograniczenia niekiedy są 
znoszone, a następnie znów 
wprowadzane. Niektóre kraje 
nie mają zamkniętych granic 
przed obywatelami RP, jednak 
po wjeździe czeka nas obowiąz-
kowa kwarantanna. Oto one: Ir-
landia, Rumunia, Islandia - do wy-
boru: kwarantanna albo wyko-
nanie testu.  

Albania 
1 czerwca otwarto lądowe przej-
ścia graniczne. Nie ma obowiąz -
ku przechodzenia kwarantanny. 

Austria 
Polacy są w gronie 31 krajów, któ-
rych obywatele nie muszą prze-
chodzić kwarantanny. Do Austrii 
nie wjadą na razie podróżujący 
z Wielkiej Brytanii, Szwecji czy 
Hiszpanii.  

Bośnia i Hercegowina 
Możliwe są wjazdy turystyczne 
do Bośni i Hercegowiny dla oby-
wateli RP. Na granicy wymagane 

jest okazanie paszportu oraz ne-
gatywnego testu na koronawi -
rus SARS-CoV-2 wykonanego 
w ciągu 48 godzin. Władze BiH 
nie sprecyzowały rodzaju testu. 
Zasada obowiązuje wszystkich 
bez względu na wiek, również 
dzieci i odnosi się do wjazdów 
na jej teren, w tym do Medjugor -
je. W przypadku przejazdu przez 
tzw. korytarz, na trasie Dubrow-
nik - reszta Chorwacji (w obie 
strony) w charakterze tranzyto-
wym test nie jest wymagany. 

Chorwacja 
Obywatele Polski mogą prze-
kraczać granicę na takich sa-
mych zasadach jakie obowiązy-
wały przed pandemią. Nie ma 

ograniczeń w poruszaniu się 
ani obowiązkowej kwarantan -
ny. Stosowanie masek jest zale-
cane w przestrzeni publicznej. 

Władze Chorwacji nie wy-
magają również okazania te-
stów na COVID 19 przy przekra-
czaniu granicy. Podróżni są jed-
nak zobowiązani do przekaza-
nia - przy wjeździe - danych 
kontaktowych i adresu pobytu, 
które w sytuacji zagrożenia mo -
gą wykorzystać władze sani-
tarne, 

Czechy 
Do Czech Polacy mogą podróżo-
wać w celach turystycznych już 
od 15 czerwca. Został także znie-
siony obowiązek przedłożenia 

negatywnego testu na obecność 
COVID-19. 

Egipt 
Egipt otwarł granice dla tury-
stów 1 lipca. Turyści mogą jed-
nak przylecieć tylko do trzech 
regionów, które koronawirus 
dotknął w najmniejszym stop-
niu. Są to: Synaj Południowy 
z kurortami Szarm el-Szejk i Da -
hab, prowincja Morza Czerwo-
nego z Hurghadą i Marsa Alam 
oraz prowincja Matruh nad Mo-
rzem Śródziemnym, w której 
znajduje się kurort Marsa Matruh. 

Grecja 
Od 15 czerwca Polacy mogą już 
przyjeżdżać do Grecji bez ko-

nieczności odbywania kwaran-
tanny.  

Od połowy lipca obowiązują 
jednak nowe zasady. Władze gre-
ckie wprowadziły obowiązek 
zarejestrowania pobytu na stro-
nie https://travel.gov.gr/#/ dla 
wszystkich osób wjeżdżających. 

Po wypełnianiu formularza 
PLF, wygenerowany zostanie 
kod QR, który należy okazać 
przy przekraczaniu granicy 
z Grecją drogą powietrzną, lą-
dową i morską. Kod należy wy-
drukować lub zapisać w formie 
elektronicznej tak, aby służby 
graniczne mogły go zeskano -
wać. 

Hiszpania 
Hiszpania otworzyła swoje gra-
nice już od 21 czerwca bez kwa-
rantanny dla przybywających 
turystów i obywateli. 

Od 1 lipca wszyscy podróżni 
przybywający do Hiszpanii dro -
gą powietrzną lub morską mu-
szą jednak poddać się kontroli 
zdrowotnej, która może obej-
mować mierzenie temperatury, 
sprawdzanie dokumentów oraz 
ocenę ogólną (wizualną) stanu 
zdrowia. 

 Słowacja  
Decyzją władz słowackich 
od 20 czerwca 2020 roku znie-
sione zostały dotychczasowe 
obostrzenia w ruchu osobo-
wym pomiędzy naszymi pań-
stwami. Możliwy jest zarówno 
tranzyt w kierunku Polski, jak 
i z Polski do innych krajów Unii 
Europejskiej m.in. do Austrii, 
Czech i na Węgry.  

Norwegia 
Od 15 lipca władze otworzyły 
granice m.in. dla obywateli Pol-
ski. Przestała także obowiązy-

wać 10-dniowa kwarantanna 
po wjeździe na teren Norwegii. 

Turcja 
Zniesiono zakaz wjazdu do Tur-
cji, z wyjątkiem granicy lądowej 
z Iranem (pozostaje otwarta dla 
ruchu towarowego). Nie obowią-
zuje również 14-dniowa kwaran-
tanna dla osób wjeżdżających 
do Turcji. Wznowiono też część 
połączeń międzynarodowych. 

Niemcy 
Osoby przyjeżdżające z Polski 
do Niemiec nie podlegają kwa-
rantannie. Zwolnienie z kwaran-
tanny dotyczy również wszyst-
kich podróży tranzytowych 
przez Niemcy. 

Wielka Brytania  
Od 10 lipca osoby przybywające 
do Anglii nie muszą poddawać 
się 14-dniowej kwarantannie, 
jeśli przybywają z krajów znaj-
dujących się na liście tzw. kory-
tarzy podróży, w tym m.in. 
z Polski, i jeśli w ciągu 14 dni 
przed przybyciem do Anglii 
przebywały tylko w krajach 
znajdujących się na tej liście.  

Węgry 
Polacy są wśród tych nacji, które 
mają nieograniczony wjazd 
na Węgry. 

Włochy 
Zniesiono ograniczenia przy prze-
kraczaniu granicy oraz prze-
mieszczaniu się pomiędzy posz-
czególnymi regionami dla osób 
przyjeżdżających z państw UE, 
strefy Schengen i Wielkiej Bryta-
nii. Należy jednak spodziewać się 
utrudnień w podróży, wzmożo-
nych kontroli i pomiarów tempe-
ratury ciała na lotniskach, dwor-
cach kolejowych i autobusowych.
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Większość państw, do których lubimy podróżować, zniosło restrykcje. Na zdjęciu Salzburg  (Austria)

Podróże zagraniczne coraz prostsze. Kolejne państwa otwierają się latem na ruch turystyczny

Gdzie jechać na wakacje zagraniczne?

Podróże 

Najwięcej możliwości w dro-
dze na wakacje zagraniczne 
daje w tej chwili transport 
drogowy. Przejazd samo-
chodem lub autobusem 
pozwala uniknąć wielu nie-
dogodności na lotniskach 
i w samolocie, co jednak nie 
znaczy, że poruszanie się 
po drogach jest zupełnie 
bezproblemowe. 

W niektórych wypadkach trzeba 
bowiem przygotować się na spo -
re korki przed przejściami gra-
nicznymi, gdyż na nowo zosta -

ły wprowadzone kontrole, któ-
rych od wielu lat już nie było. 
Część krajów wymaga posiada-
nia zaświadczenia zdrowot-
nego, inne proponują przepro-
wadzenie testów na COVID-19.  

Większość państw zniosła 
obowiązkową kwarantannę, 
lecz wciąż są wyjątki. Dlatego 
warto sprawdzić, jakie zasady 
panują w poszczególnych kra-
jach, by urlop był udany od po-
czątku do końca (np. na stro-
nie www.gov.pl). 

Ważne jest również to, czy 
do danego kurortu dotrzemy li-
nią lotniczą, czy też innymi 
środkami lokomocji. Część tras 

w przestrzeni powietrznej zo-
stała już otworzona, inne będą 
dostępne dla Polaków lada 
chwila.  

Kolejni przewoźnicy - tra-
dycyjni i niskokosztowi - ogło-
szą bowiem wznowienie lotów 
w najbliższych dniach. 
 

Oto kierunki z Warszawy: 
  
a Santoryn, Palma de Mallor -
ca, Kalamata, Kawala, Ochry -
da, Rzym-Fiumicino, Alicante, 
Malaga, Ateny, Barcelona, Bur -
gas, Chania, Katania, Dubrow-
nik, Heraklion, Larnaka, Nicea, 
Rijeka, Rimini, Saloniki, Skop -

je, Split, Tbilisi, Podgorica, Ti-
rana, Tivat, Warna, Wenecja, 
Zadar oraz Malta, Sardynia, 
greckie wyspy Korfu, Skiathos, 
Kos, Rodos i Za kynthos. 
 
Porty regionalne będą obsłu-
giwały wybrane połączenia. 
Oto one: 
 
a z Bydgoszczy do Zadaru 
i na Zakynthos; 
 
a z Gdańska do Barcelony, Sa-
lonik, Dubrownika, Splitu, Za -
daru, Burgas, Chanii, Tirany, 
Rzymu (Fiumicino), Kawali 
na wyspy Rodos i Korfu; 

 a z Katowic-Pyrzowic do Sa-
lonik, Chanii, Heraklionu, Bur -
gas, Splitu, Tirany, Palma de 
Mallorca, a także na wyspy Kos, 
Rodos oraz Zakynthos; 
 
a z Krakowa polecimy m.in. 
do Ali cante, Amsterdamu, Aten,  
Barcelony, Bari, Belfastu, Ber -
gen, Billund, Birmingham, Bo-
lonii, Bristolu, Brukseli, Burgas, 
Cagliari, Chanii, Dubaju, Du-
brownika, Kalamaty, Kawali, 
Lizbony, Rzymu (Fiumicino), 
Salonik,  Zadaru, a także na San -
torini, Korfu, Za kynthos; 
 
 a z Lublina do Splitu i na Korfu; 

a z Poznania do Rzymu (Fiu -
 micino), Kawali, Barcelony, 
Burgas, Spilitu, Palma de Mallor -
ca, Podgoricy, Dubrownika, He -
raklionu oraz na wyspy Zakyn -
thos i Korfu; 
 
 a z Rzeszowa do Barcelony, 
Zadaru, Salonik i Burgas; 
 
 a ze Szczecina do Zadaru; 
 
 a z Wrocławia do Burgas, Rzy-
mu (Fiumicino), Palma de Mal -
lorca, Kawali, Salonik, Barcelo-
ny, Chanii, Heraklionu, Dubrow -
nika oraz na wyspy Kos, Rodos, 
Korfu i Santorini. (KRZYK) 

Samochodem czy samolotem na wakacje? Oto jest ważne pytanie

PORADNIK NA CZAS KORONAWIRUSA

WAŻNE TELEFONY a Infolinia NFZ 800 190 590  a  Infolinia ZUS 22 290 87 01  a Infolinia ZUS dla przedsiębiorców  22 290 87 02 a  Infolinia MSZ   22 523 88 80 a Wsparcie psychologiczne  800 100 102

WAŻNE ZASADY a Jak najczęściej myj ręce a Kiedy kichasz lub kaszlesz, zakryj usta chusteczką lub swoim zgiętym łokciem a Unikaj bliskiego kontaktu z osobami, które mają gorączkę i kaszlą
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Sukces drużyn 
Okocimskiego
Piłka nożna 
Roman Kieroński 
redakcja@polskapress.pl 

Przygotowujący się do nowe-
go sezonu juniorzy młodsi AP 
CANPACK Okocimskiego 
w sparingowym meczu ze 
swoimi  rówieśnikami 
z Wolanii z Woli Rzędzińskiej 
po dobrej grze  pokonali rywa-
li 4:0. 

We wspomnianym meczu kon-
trolnym z Wolanią Wola 
Rzędzińska dwukrotnie na listę 
strzelców wpisał się Wiktor 
Włodek, po  jednej bramce zdo-
byli Michał Polanek i Hubert 
Smulski.  

- W sparingowym spotkaniu 
moi podopieczni udowodnili, 
że mają spore możliwości. Po-
kazali fragmentami dobrą, sku-
teczną grę, ale mimo zachowa-
nia czystego konta nie ustrzegli 
się błędów w obronie.  

Nad tym elementem mu-
simy jeszcze popracować pod-
czas  treningów i kolejnych 
spotkań- powiedział trener 
CANPACK Okocimskiego Kamil 
Król. 

Remisem 3:3 zakończył się 
sparingowy mecz juniorów 
starszych z Sandecją Nowy 
Sącz. Strzelcami bramek dla 
Okocimskiego byli: Kacper 
Ciuruś, Bartłomiej Guzek i Ja-
kub Cisoń. W kolejnym meczu 
kontrolnym juniorzy starsi 
CANPACK Okocimskiego, 
po nieco słabszej pierwszej po-
łowie, zakończonej  bezbram-
kowym remisem, pokonali 4:2 
drużynę KSPN Pogoni Kraków. 
Dwukrotnie na listę strzelców 
wpisał się Oliwier Polek. Bram-
karza Pogoni pokonali też Ja-
kub Cisoń i Paweł Borowiec.  

- Mecz kontrolny z drużyną 
z Krakowa był ostatnim testem 
przed zbliżającą się Małopolską 
Liga Juniorów. Pierwsza po-
łowa była słaba w naszym wy-
konaniu. Drugą zaczęliśmy do-
brze, strzeliliśmy szybko dwie 
bramki. Mieliśmy kolejne sytu-
acje, niestety nie obeszło się też 

bez błędów w obronie. Osta-
tecznie wygraliśmy, ale wyma-
gamy od siebie jeszcze lepszej 
gry i skuteczności. Jesteśmy 
po ciężkim okresie przygoto-
wawczym, w którym trenowa-
liśmy cztery – pięć razy w ty-
godniu. Wykonana praca po-
winna procentować w już 
w najbliższej przyszłości – 
stwierdził szkoleniowiec „Pi-
woszy” Kamil Król. 

Hat-trick Kacpra Ciurusia 
Juniorzy młodsi CANPACK 

Okocimskiego na zakończenie 
zgrupowania wyjechali do Kra-
kowa na mecz kontrolny z miej-
scową Clepardia. Mecz zakoń-
czył się wysokim zwycięstwem 
brzeszczan 9:1, a bohaterem 
spotkania był Kacper Ciuruś. 
Młody piłkarz zdobył w tym 
meczu trzy bramki i zanotował 
prestiżowy hat-trick. „Tylko” 
po dwie bramki dla zespołu 

prowadzonego przez trenera 
Arkadiusza Śliwę zdobyli jego 
klubowi koledzy: Marcel 
Kubala, Mikołaj Jędrzejczyk 
i Kamil Hebda.  

Dwa mecze kontrolne roze-
grali także trampkarze 
CANPACK Okocimskiego - 
rocznik 2006, którzy pokonali 
4:1 rywali zza „miedzy” – ze-
spół MOSiR-u Bochnia 
po dwóch bramkach Kacpra 
Maciejasza i golach Jakuba 
Szczecińskiego i Błażeja 
Zaleńskiego.  

W drugim meczu, rozegra-
nym w Krakowie, podopieczni 
trenera Marka Małysy przegrali 
z miejscową Garbarnia 2:3 (gole 
dla brzeszczan zdobyli Kacper 
szpila i Kamil Suder).  
¹

Przed inauguracją nowego sezonu dobra formę prezentują 
juniorzy CANPACK Okocimskiego
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Mecz kontrolny z  
drużyną z Krakowa był 
ostatnim testem 
przed zbliżającą się 
Małopolską Liga 
Juniorów

Piłka nożna 
Piotr Pietras 
piotr.pietras1@polskapress.pl 

W podokręgach Brzesko 
i Bochnia Małopolskiego 
Związku Piłki Nożnej trwa ry-
walizacja o Puchar Polski w se-
zonie 2020/2021. Już 
w pierwszych rundach nie 
obyło się bez sensacyjnych 
rozstrzygnięć, z dalszej gry 
odpadli bowiem IV-ligowcy 
CANPACK Okocimski Brzesko 
i beniaminek Rylovia. 

W rozgrywkach w Podokręgu 
w Brzesku do sensacji doszło 
w meczu 1/8 finału Pucharu 
Polski na boisku w Uszwi, gdzie 
miejscowy LKS, występujący 
w brzeskiej klasie A, wyelimi-
nował znaną markę, IV-ligowy 
zespół CANPACK Okocim-
skiego Brzesko. Mecz zakoń-
czył się wynikiem 3:3 i  o  awan-
sie  zadecydowała seria rzutów 
karnych, w której skuteczniejsi 
okazali się zawodnicy z Uszwi 
wygrywając 4:3. 

- Przed meczem przestrze-
gałem zawodników, by nie lek-
ceważyli przeciwnika – przy-
znaje szkoleniowiec CANPACK 
Okocimskiego Tomasz Rogóż.  

- Prowadząc 2:0 wypraco-
waliśmy sobie kilka kolejnych 
okazji do zdobycia bramki i mo-
gliśmy już wcześniej zamknąć 
wynik. - Niestety nie wykorzy-
staliśmy wspomnianych sytu-
acji, a w dodatku na początku 

drugiej połowy, tracąc gola po  
prostym błędzie, podaliśmy 
„rękę” ambitnie grającym go-
spodarzom, którzy poszli za  
ciosem i wyrównali. W drama-
tycznej końcówce Jakub Ogar 
zdobył jeszcze gola na 3:2, ale 
zaraz potem rywale znów wy-
równali i o awansie do kolejnej 
rundy zadecydowały rzuty 
karne, które zawsze są loterią. 
Zabrakło szczęścia przy wyko-
nywaniu „jedenastek”, odpad-
liśmy z dalszych rozgrywek 
o Puchar Polski – dodał trener 
„Piwoszy”.Pocieszającym dla 
zespołu z Brzeska jest fakt, że 
w meczu pucharowym 
w Uszwi zagrało aż sześciu 
młodzieżowców: dwóch Mate-
usz Cieciwa i Kacper Ciuruś już  
mieli za sobą występy w ze-
spole seniorów, bramkarz Jan 
Larysz, Oliwier Okas, Dawid 
Poliszak i  Bartłomiej Mochel to 
debiutanci. 

Rylovia odpadła w Tymowej 
Z rozgrywkami o Puchar Polski 
pożegnał się także IV-ligowy 
beniaminek, zespół Rylovii, 
który musiał uznać wyższość 
także występującego w brze-
skiej klasie A Tymona Tymowa. 
Spotkanie w regulaminowym 
czasie zakończyło się remisem 
2:2, natomiast rzuty karne sku-
teczniej wykonywali piłkarze 
z Tymowej, którzy wygrali 6:5. 

- Do meczu z Tymonem po-
deszliśmy bardzo poważnie, 
jednak ze względu na dużą ilość 

gier kontrolnych jakie rozegra-
liśmy zrobiłem w składzie kilka 
zmian – przyznaje trener 
Rylovii Piotr Stawarz.  

- Początek meczu mieliśmy 
niezły, gdyż objęliśmy prowa-
dzenie, ale wraz z upływem 
czasu, zaczęliśmy grać bardzo 
chaotycznie, dopasowując się 
stylem gry do gospodarzy. 
W efekcie po błędach własnych 
i golu samobójczym straciliśmy 
prowadzenie, do  wyrównanie 
udało się nam doprowadzić do-
piero w ostatniej minucie me-
czu. W serii karnych  lepsi oka-

zali się gospodarze i  odpadli-
śmy z rozgrywek – dodał szko-
leniowiec Rylovii.  

Na etapie 1/8 finału z roz-
grywkami o Puchar Polski po-
żegnały się cztery zespoły 
z klasy okręgowej (w I rundzie 
odpadła Olimpia Kąty): Orzeł 
Dębno (1:1 i 2:4 w karnych 
z Olimpią Bucze), Sokół 
Maszkienice (3:3 i 6:7 w karnych 
z Victorią Porąbka Uszewska), 
Poręba Poręba Spytkowska (0:0 

i 3:4 w karnych z Arkadią Ol-
szyny) oraz Strażak Mokrzyska 
(1:3 z Korona Niedzieliska). 
Awans do ćwierćfinałów wy-
walczyły: Jadowniczanka 
po zwycięstwie w meczu wy-
jazdowym z A-klasowym 
Pagenem Gnojnik 5:0 i Sokół 
Borzęcin Górny po wygranej 
na wyjeździe z B-klasowa dru-
żyną Wiślanie Wola 
Przemykowska 3:1. 

W wyniku losowania w 1/4 
finału Pucharu Polski zagrają: 
Tymon Tymowa – Korona 
Niedzieliska, Victoria Porąbka 
Uszewska – Sokół Borzęcin 
Górny, Arkadia Olszyny  - 
Jadowniczanka (mecze w środę 
19 sierpnia o godz. 17.30) i LKS 
Uszew – Olimpia Bucze (środa, 
12 sierpnia, godz. 18). 

W Bochni wystartowali 
W Podokręgu Bochnia roze-
grano I rundę Pucharu Polski, 
w której rywalizowały zespoły 
A i B-klasowe.  
Oto wyniki: Nieszkowianka 
Nieszkowice Małe – Czarni Ko-
byle 1:1, karne 3:4, Gryf 
Chronów – Ceramika Mu-
chówka 2:5, Zryw Królówka – 
Tarnavia Tarnawa 3:1, Czarni II 
Kobyle – Macierz Lipnica Muro-
wana 2:3, Beskid Żegocina – 
LKS Trzciana 2000 3:3, karne 
4:5, Górnik Siedlec – 
Novi/Rzezawianka Rzezawa 
2:1, Raba Niedary – GKS II 
Drwinia 1:1, karne 3:4, Żubr 
Gawłówek – Orzeł Cikowice 2:5

Rzuty karne zadecydowały 
o wyeliminowaniu faworytów 

FO
T.W

W
W

.O
KO

CI
M

SK
I.C

O
M

A-klasowy zespół LKS-u Uszew wyeliminował z rozgrywek o Puchar Polski IV-ligowa drużynę CANPACK Okocimskiego Brzesko

Sport

Ze względu na dużą 
ilość gier kontrolnych 
jakie rozegraliśmy 
w ostatnim czasie, 
zrobiłem w składzie 
kilka zmian  
Piotr Stawarz

Sport
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Krzyżówka panoramiczna Krzyżówka z hasłem

 Poziomo:
	 1)	wątpliwość	natury	moralnej,
	 7)	 nie	lubi	pracować,
	 8)	 owoc	o	czerwonym	miąższu,
	 9)	 radziecki	pojazd	księżycowy,
	10)	łatwo	się	tłucze,
	12)	wózek	z	cekaemem,
	15)	jeden	z	trzech	króli,
	17)	pagórek	ze	śniegu,
	20)	kłopoty,	opresja,
	21)	trzymaj	je	na	wodzy,
	22)	ślad	po	uderzeniu,
	23)	arkusz	z	pytaniami.

 Pionowo:
	 1)	 tandeta,	coś	marnego,
	 2)	 przeszkadza	złej	tanecznicy,
	 3)	 cenny	kruszec	na	bibelocie,
	 4)	 drugi	szczyt	po	Gerlachu,
	 5)	 na	dachu	nowej	budowli,
	 6)	wróżba	astronomiczna,
	11)	mocowanie	się	z	rywalem,
	13)	Chinka	lub	Wietnamka,
	14)	okrawek,	ścinek,
	16)	specjalność	aktorska,
	18)	bije	w	piersi,
	19)	płynie	przez	Weronę.

 Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu od 1 do 
19 utworzą rozwiązanie.

Jolka

 Litery w polach z kropką, 
czytane rzędami, utworzą 
rozwiązanie. Ujawniono 
wszystkie litery „M”.
W przypadkowej kolejności:
–	znawca	Czarnego	Lądu
–	Królestwo	Polskie
–	cienki	pasek	ze	skóry
–	peleng	płynącego	statku
–	pieniądze	za	butelkę
–	Bruce	ze	„Szklanej	pułapki”
–	przeciwlotnicza	budowla
–	duża,	ozdobna	zapinka
–	tajemniczy	u	Giocondy
–	krótki	epizod	w	filmie

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

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)	 roślina	górska,	kupalnik	(6).
	B)	 werbel	lub	taraban	(5).
	C)	 drwi	z	ogólnie	przyjętych	
	 	 wartości	(5).
	D)	 mienie	życiowe	(7).
	E)	 polska	poetka	(3,	6).
	F)	 rolnik	z	USA	(6).
	G)	 osobnik	bez	ubrania	na	pla-
	 	 ży	naturystów	(5).
	H)	 mityczna	żona	Zeusa	(4).
	 I)	 duże	jezioro	w	Finlandii	(5).
	J)	 muzyk	taki	jak	Michał	Urba-
	 	 niak	(7).
	K)	 spokrewnione	z	dynią	(8).
	L)	 król	z	dramatu	Szekspira	(4).
	Ł)	 maszyna	budowlana	(9).
	M)	 odświeżający	cukierek	jak	
	 	 ryba	(6).
	N)	 urzędnicze	polecenie	(5).

	O)	 czyni	złodzieja	(6).
	P)	 okrągłe	kluski	z	mięsem	(4).
	R)	 zagrała	Marusię	w	serialu	
	 	 o	pancernych	(5).
	S)	 cętkowany	kot	z	Afryki	(6).
	T)	 obłok	kurzu	(5).

	U)	 okresowy	pierwiastków	lub	
	 	 słoneczny	(5).
	W)	 używana	do	kąpieli	malu-
	 	 cha	(8).
	Z)	 tworzy	szkielet	siekacza	(6).
	Ż)	 zboże	na	chleb	(4).

Logogryf

Litery w polach z kropką, czy-
tane rzędami, utworzą  rozwią-
zanie.
1)	budynek	straży	pożarnej	we	
	 wsi,
2)	step	z	bizonami,
3)	szata	zakrywająca	całą	pos-
	 tać	muzułmanki,
4)	ruchoma	rzeźba,
5)	chwila	refleksji.

Szyfrogram
Rozwiązaniem jest przysłowie 
ludowe.
1)	miękki	pantofel	domatora:	18 – 
 19 – 1 – 6 – 20,
2)	sąsiad	Polski:	12 – 13 – 24 – 
 21 – 22 – 14,
3)	dawny	płaszcz	podbity	futrem:	
 15 – 16 – 17 – 7 – 8,
4)	bywa	z	piorunami:	25 – 11 – 
 4 – 5 – 26,
5)	atak	z	powietrza:	9 – 10 – 23 
 – 2 – 3.

Rozwiązania

Krzyżówka panoramiczna:	…	o	swojej	rodzinie;	wirówka 
panoramiczna: Paweł	Pawlikowski;	krzyżówka z hasłem:	Kto	
pokorny,	ten	i	mądry;	jolka:	karkówka;	szyfr:	Wielka	Brytania; 
logogryf: Mizeria	do	obiadu;	krzyżówka A-Ż:	balerina;	szyfro-
gram:	Potrzeba	nauczy	szukać	chleba.	

Litery z pól od 1 do 14 utworzą 
rozwiązanie.
 Poziomo:
	 7)	 drewniane	naczynie	daw-
	 	 nej	praczki,
	 5)	 największa	wyspa	grecka	
	 	 z	Iraklionem.
 Pionowo:
	12)	część	kościoła,
	 7)	 błędy	w	dyktandzie.

Szyfr


