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NO WY SĄCZ | B2

Za ko cha ny
w pta kach
Go łę bie, ka nar ki, ła bę dzie,
kacz ki, pa wie i in ne pta ki ho -
do wał pan Zdzi sław Za rem ba.
Obec nie je go ser cem, cza sem
i port fe lem za wład nę ły eg zo -
tycz ne pa pu gi.

NO WY SĄCZ | B4

Pierw sza ta ka
szko ła w naszym
regionie
Ka to lic kie Sto wa rzy sze nie
Oświa to we, któ re od lat pro wa -
dzi przed szko le, szko łę pod sta -
wo wą oraz gim na zjum
i li ceum, w tym li ceum pla -
stycz ne, za mie rza 1 wrze śnia
uru cho mić pierw szą na Są dec -
czyź nie Ogól no kształ cą cą
Szko łę Mu zycz ną I i II stop nia.

NO WY SĄCZ | B5

Nikt z gło du 
nie umie ra
Zbi gniew Za ma chow ski, Piotr
Polk, Woj ciech Ma laj kat, Mag -
da le na Woł łej ko roz ma wia li
przed przed sta wie niem „Klub
hi po chon dry ków” w foy er MCK
So kół z re pre zen tu ją cą wi dow -
nię Ka ta rzy ną Za łu ską. Pa no -
wie gra ją hi po chon dry ków, ale
twier dzą, że sa mi na hi po chon -
drię nie cier pią, z ko lei Mag da -
le na Woł łej ko przy zna ła się, że
za czę ła pi sać sztu ki.

SPORT | B6

Dwie sekundy 
do zwycięstwa 
Są de cza nie wy gra ną z dru ży -
ną SSK Ba sket Kra ków za pew -
ni li so bie trze cie miej sce
w ta be li. Mecz, na wet w tej ka -
te go rii wie ko wej, po tra fi być
nie zwy kle cie ka wy.
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Zajmiemy się Twoją
sprawą

Przy 
telefonie
czeka

JERZY CEBULA
nowysacz@dziennik.krakow.pl

An to ni Róg ob jął tę funk cję
na po cząt ku ro ku, po od wo ła niu
An drze ja Grusz czy ka. Jak się
nie ofi cjal nie do wie dzie li śmy,
koń cem kwiet nia mu siał zre zy -
gno wać z uwa gi na ob ję cie
stanowiska dy rek to ra w Ma ło -
pol skim Cen trum Re ha bi li ta cji
Dzie ci „So li dar ność” w Ra dzi -
szo wie. Tam tej sza dy rek tor
Bar ba ra Bu la now ska ob ję ła
funk cję dy rek to ra Ma ło pol skie -
go Fun du szu Zdro wia.

W ubie głym ty go dniu Ra da
Nad zor cza spół ki jed no gło śnie
wy bra ła na no we go pre ze sa
rad cę praw ne go Krzysz to fa
Sma gę, któ re go po pie rał sta ro -
sta Jan Pu cha ła. Wi ce pre ze sem
zo stał Jó zef Sto żek. Oby dwaj
nie bę dą po bie rać wy na gro dze -
nia za wy ko ny wa ną pra cę. 

– W pierw szej ko lej no ści za -
rząd spół ki mu si do koń czyć pod -
ję te przez pre ze sa Ro ga
dzia ła nia, zmie rza ją ce do do ka -
pi ta li zo wa nia spół ki i prze ję cia
od sta ro sty li ma now skie go dział -

ki, na któ rej znaj du ją się od wier -
ty – mó wi Krzysz tof Sma ga. –
Chciał bym ta kże, aby gmi -
na i mia sto Msza na Dol na zde cy -
do wa ły się rów nież
do ka pi ta li zo wać spół kę w tym ro -
ku, tak jak to zro bił po wiat li ma -
now ski oraz gmi na Nie dźwiedź.
Spół ka bę dzie bo wiem po trze bo -
wa ła ka pi ta łu na wy ko na nie
bar dzo kosz tow nych prac, zwią -
za nych z uzy ska niem kon ce sji
i utwo rze niem za kła du gór ni cze -
go. Dal sze dzia ła nia spół ki bę dą
w du żej mie rze za le żeć od te go,
w ja kim kie run ku pój dą zmia ny
w pra wie geo lo gicz nym i gór ni -
czym, nad któ ry mi obec nie pra -
cu je Sejm. Je śli wej dą w ży cie
pro po zy cje, nad któ ry mi te raz się
dys ku tu je, to być mo że uzy ska nie
kon ce sji bę dzie szyb sze i ła twiej -
sze. Wów czas mo gli by śmy sto -
sun ko wo szyb ko ogło sić kon kurs
dla in we sto rów pry wat nych, któ -
rzy chcie li by fi nan so wo za an ga -
żo wać się w pro jekt ba se nów
ter mal nych. (TOP)

Zmiana
prezesa 
P O R Ę B A  W I E L K A .  Antoni Róg nie
jest już prezesem Spółki Gorczańskie
Wody Termalne w Porębie Wielkiej.
Jego następcą został Krzysztof
Smaga, radca prawny.

Mszana Dolna. Zakończenie godne imprezy

FOT. KUBA TOPORKIEWICZ
Dwu dnio we zma ga nia spor to wo ukie run ko wa nych re jen tek i re jen tów z sze ściu kra -
jów zwień czy ła efek tow na ce re mo nia za koń cze nia igrzysk. Przej dą one do hi sto rii ja -
ko re kor do we pod wzglę dem ilo ści osób ubie ga ją cych się o me da le. Do wal ki
przy stą pi ło aż 474 kon ku ren tek i kon ku ren tów.
Emo cji by ło co nie mia ra. Ry wa li za cja przy wo ły wa ła nie od par te sko ja rze nia z „praw -
dzi wy mi” Igrzy ska mi Olim pij ski mi. Obo wią zy wa ła jed nak za sa da fa ir play, a za wod -
nicz ki i za wod ni cy mie li w pa mię ci ideę ba ro na Pier re’a De Co uber tin gło szą ca, że
w te go ty pu za wo dach naj wa żniej sze jest uczest nic two. (DW), czytaj – str. B8

L I  M A  N O  WA .  W Mu zeum Re -
gio nal nym Zie mi Li ma now skiej od -
by ła się szó sta edy cja Ogro dów
Po etyc kich. Na te go rocz ne spo tka -
nie przy by ło po nad 40 twór ców.

Ka żdy z nich mógł za pre zen to -
wać po dwa wier sze. Prze pro wa -
dzo no rów nież prze gląd
do rob ku li te rac kie go po szcze -
gól nych ar ty stów. Wśród za pro -
szo nych go ści zna leź li się tak
zna ni pi sa rze z Kra ko wa jak
Adam Zie mia nin czy An drzej
Gra bow ski. Przy by li rów nież po -
eci z Li ma nowsz czy zny i zie mi
no wo są dec kiej.

W Li ma no wej za in te re so wa -
nie po ezją jest w ostat nich la tach
co raz więk sze. Po wstał na wet
Klub Li te rac ki dzia ła ją cy w tu tej -
szej Miej skiej Bi blio te ce. Na le żą
do nie go oso by nie tyl ko pi szą ce,
ale rów no cze śnie ma la rze, rzeź -
bia rze, dzien ni ka rze, re gio na li -
ści, pod ró żni cy czy fo to gra fi cy.
Spo ty ka ją się oni co ja kiś czas,
pre zen tu jąc swo ją twór czość.
Efek tem ich dzia łal no ści jest
wspól na ksią żka „Wszyst ko co
nie jest pro zą”. Ogro dy to dla
nich szan sa za pre zen to wa nia się
przed więk szym gre mium mi ło -
śni ków po ezji i sztu ki. (JA BU)

Ogro dy w po ezjiSŁOP NI CE

Inwestycje w toku
Od prze szło mie sią ca na te re -
nie gmi ny pro wa dzo ne są in -
ten syw ne pra ce bu dow la ne.
Mo der ni za cja dróg, bu do wa
ko lej ne go od cin ka wo do cią gu,
to tyl ko nie któ re z re ali zo wa -
nych w tym ro ku in we sty cji. 
W znacz nej czę ści zo sta ła już
prze bu do wa na dro ga Pod mo -
gie li ca. Do koń ca lip ca na prze -
szło 3-ki lo me tro wym jej
od cin ku zo sta nie po ło żo ny as -
falt. Za kil ka dni w so łec twie
Pod mo gie li ca ru szy też ko lej -
na in we sty cja, war ta mi lion zło -
tych – bu do wa sa li spor to wej
przy Szko le Pod sta wo wej nr 4.

(JABU), czytaj – str. B4

KRY NI CA -ZDRÓJ. Kon cert w hoł dzie in wa li dom B4

Ko lej ne
w tym ro ku

za wo dy
strze lec kie

B6


