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Czy sądecki
dworzec PKS
może być
wizytówką
miasta?
Ka żde go dnia przez Plac Dą -
brow skie go PKS prze wi ja się
oko ło 26 ty się cy osób, od pra -
wia nych jest po nad 1200 au to -
bu sów. Wła śnie trwa je go
re mont, przy oka zji któ re go
po wró ci ła dys ku sja o zmia nie
lo ka li za cji dwor ca.

REGION | B4

Szukanie Ziobry
na deptaku

GORLICE | B5

Maj musi
przynieść zmiany

SPORT | B6

Po Sta li,
przed Gór ni kiem
– Je stem zbu do wa ny nie tyl ko
wy ni kiem, ale i po sta wą ze spo -
łu pod czas spo tka nia w Po nia -
to wej – cie szy się An drzej
Da nek, pre zes MKS. – Chło pa ki
uczy ni li tam ko lej ny krok
w kie run ku pierw szej li gi.
Na me czu co praw da nie by -
łem, ale z ust współ pra cow ni -
ków sły sza łem, że wy gra li
w cu glach, prze wy ższa jąc ry -
wa li w ka żdym ele men cie pił -
kar skie go rze mio sła.

Tę stra tę trze ba
od ro bić
O dwa kro ki od peł ne go suk ce -
su w Za mo ściu znaj do wa li się
w śro dę gra cze ze Stróż. 2-0
pro wa dzi li z Het ma nem, by za -
do wo lić się re mi sem.
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N O W Y  S Ą C Z .  Sądecki
oddział Polskiego Towarzystwa
Historycznego protestuje
przeciwko emisji w kinie „Sokół”
filmu Edwarda Zwicka „Opór”.
Zdaniem historyków ten film
zafałszowuje historię Polski
czyniąc bohaterami ludzi, którzy
nie tylko nie wykazali się
żadnym bohaterstwem, ale
działali na szkodę Polaków.

PTH do ma ga się zdję cia „Opo ru”
z re per tu aru ki na So kół – film
ma być emi to wa ny od naj bli ższe -
go po nie dział ku do śro dy. Ob raz
Edwar da Zwic ka opo wia da o jed -

nym z ży dow skich obo zów prze -
trwa nia utwo rzo nym w Pusz czy
Na li boc kiej ko ło miej sco wo ści
Na li bo ki przez bra ci Tew je, Asa -
ela, Zu sa i Aro na Biel skich. Re ży -
ser uka zał człon ków obo zu ja ko
bo ha ter skich par ty zan tów wal -
czą cych z Niem ca mi.

Le szek Za krzew ski, pre zes
od dzia łu PTH w No wym Są czu,
zwra ca uwa gę, że ba da nia hi sto -
ry ków i wspo mnie nia uczest ni -
ków opi sa nych w fil mie
wy da rzeń wska zu ją, że je dy ną
„bi twą”, ja ką sto czy li Biel scy
w cza sie woj ny, był po grom pol -
skiej lud no ści cy wil nej w Na li bo -

kach, któ re go ży dow ska bo jów ka
do ko na ła ra zem z „par ty zan ta -
mi” so wiec ki mi 8 ma ja 1943 r.

– W cza sie tej ma sa kry zgi nę -
ło ok. 120 bez bron nych osób.
Głów nym za ję ciem człon ków
obo zu by ło re kwi ro wa nie resz -
tek żyw no ści miesz kań com wsi
oraz do star cza nie kon tyn gen -
tów So wie tom, któ rym pod le gał
obóz – ar gu men tu je Za krzew ski.

Po nie waż twór cy fil mu re -
kla mu ją go ja ko dzie ło opar te
na fak tach, człon ko wie PTH
uzna li, że po win ni za pro te sto -
wać wo bec ta kie go nad uży cia.

(MONK), czytaj – str. B5

Historyków zapraszamy do kina

Podobin. Majówka z kardynałem

FOT. KUBA TOPORKIEWICZ
Kar dy nał Sta ni sław Dzi wisz go ścił w śro dę w Po do bi nie, gdzie przed miej sco wą ka plicz -
ką od pra wił ma jów kę, a na stęp nie po świę cił no wą sa lę spor to wą przy Ze spo le Pla có wek
Oświa to wych. To wa rzy szy li mu księ ża z ca łe go de ka na tu, spo łecz ność szkol na, par la -
men ta rzy ści, wła dze sa mo rzą do we i miesz kań cy. 
Kar dy nał wspo mniał hi sto rię za ma chu na Ja na Paw ła II. 13 ma ja 1981 r. był wów czas w
tym sa mym sa mo cho dzie, w któ rym je chał pa pież. – Do dziś sły szę te strza ły, któ re ugo -
dzi ły Oj ca Świę te go.  Rocz ni ca te go za ma chu wy pa da wła śnie te raz, kie dy tu sto imy. 
Na sa li gim na stycz nej (bu do wa nej przed dwa la ta za dwa mln zł) kar dy nał za pa lił znicz
olim pij ski, a ucznio wie za pre zen to wa li pro gram ar ty stycz ny. (TOP)

Sa mo rząd li czy na do fi nan so -
wa nie w wy so ko ści 100 tys. zł
na obie in we sty cje.

Am fi te atr Zie mi Szczy rzyc -
kiej w Po go rza nach jest wła sno -
ścią tu tej szej OSP. Jed nost ka nie
ma pie nię dzy na je go re no wa cję.
Nie po sia da rów nież wkła du wła -
sne go, któ ry jest nie zbęd ny
w sta ra niach o do fi nan so wa nie
z Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich. Dla te go gmi na Jo -
dłow nik pod ję ła de cy zję o udzie -
le niu OSP po życz ki. Ze środ ków
bu dże to wych bę dzie prze zna -
czo ne oko ło 600 tys. zł. Po życz ka
zo sta nie udzie lo na tyl ko w przy -
pad ku uzy ska nia do fi nan so wa -
nia ze wspo mnia ne go pro gra mu
(oko ło 500 tys. zł). W Am fi te atrze
Zie mi Szczy rzyc kiej zo sta nie od -
no wio na sce na i stwo rzo ne za -
ple cze. W przy szło ści ma ją się
tu taj od by wać jed ne z naj wa -
żniej szych im prez w re gio nie.

– Am fi te atr w Po go rza nach to
ta kie cen trum kul tu ral ne na szej
gmi ny – mó wi Pa weł Sta warz,
wójt Jo dłow ni ka. – Nie ste ty,
od daw na nie jest od na wia ny.

A prze cież odby wa ją się tu taj
licz ne im pre zy kul tu ral ne zie mi
szczy rzyc kiej. Przy ję li śmy kon -
cep cję dzia ła nia po le ga ją cą
na tym, że w pierw szej ko lej no ści
re ali zu je my in we sty cje, na któ re
otrzy ma li śmy do fi nan so wa nie.
Dla te go skła da my wnio ski
do wie lu pro gra mów.

Ewen tu al na po życz ka nie
bę dzie opro cen to wa na. O dru -
gie 500 tys. zł sa mo rząd sta ra
się na roz bu do wę Do mu Kul tu -
ry w Jo dłow ni ku. Bu dy nek
przez tu tej szych miesz kań ców
ko ja rzo ny jest ra czej ja ko re mi -
za stra żac ka (jest bo wiem jed -
no cze śnie sie dzi bą OSP).
Obiekt wy ma ga grun tow ne go
re mon tu. Obie in we sty cje ma ją
na ce lu pro pa go wa nie kul tu ry
i zwy cza jów tzw. La chów
Szczy rzyc kich. (JA BU)

Kulturalna
pożyczka
J O D Ł O W N I K .  Rozbudowa Domu
Kultury i remont Amfiteatru
w Pogorzanach mają wzmocnić
ofertę turystyczną gminy.

wyślij komentarz do reportera
nowysacz@dziennik.krakow.pl
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