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Rozbudowa Domu
Kultury i remont Amfiteatru
w Pogorzanach mają wzmocnić
ofertę turystyczną gminy.
JODŁOWNIK.

Samorząd liczy na dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł
na obie inwestycje.
Amfiteatr Ziemi Szczyrzyckiej w Pogorzanach jest własnością tutejszej OSP. Jednostka nie
ma pieniędzy na jego renowację.
Nie posiada również wkładu własnego, który jest niezbędny
w staraniach o dofinansowanie
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Dlatego gmina Jodłownik podjęła decyzję o udzieleniu OSP pożyczki. Ze środków
budżetowych będzie przeznaczone około 600 tys. zł. Pożyczka
zostanie udzielona tylko w przypadku uzyskania dofinansowania ze wspomnianego programu
(około 500 tys. zł). W Amfiteatrze
Ziemi Szczyrzyckiej zostanie odnowiona scena i stworzone zaplecze. W przyszłości mają się
tutaj odbywać jedne z najważniejszych imprez w regionie.
– Amfiteatr w Pogorzanach to
takie centrum kulturalne naszej
gminy – mówi Paweł Stawarz,
wójt Jodłownika. – Niestety,
od dawna nie jest odnawiany.

A przecież odbywają się tutaj
liczne imprezy kulturalne ziemi
szczyrzyckiej. Przyjęliśmy koncepcję działania polegającą
na tym, że w pierwszej kolejności
realizujemy inwestycje, na które
otrzymaliśmy dofinansowanie.
Dlatego składamy wnioski
do wielu programów.
Ewentualna pożyczka nie
będzie oprocentowana. O drugie 500 tys. zł samorząd stara
się na rozbudowę Domu Kultury w Jodłowniku. Budynek
przez tutejszych mieszkańców
kojarzony jest raczej jako remiza strażacka (jest bowiem jednocześnie
siedzibą
OSP).
Obiekt wymaga gruntownego
remontu. Obie inwestycje mają
na celu propagowanie kultury
i zwyczajów tzw. Lachów
(JABU)
Szczyrzyckich.
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Czy sądecki
dworzec PKS
może być
wizytówką
miasta?
Każdego dnia przez Plac Dąbrowskiego PKS przewija się
około 26 tysięcy osób, odprawianych jest ponad 1200 autobusów. Właśnie trwa jego
remont, przy okazji którego
powróciła dyskusja o zmianie
lokalizacji dworca.
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Szukanie Ziobry
na deptaku
FOT. KUBA TOPORKIEWICZ

Kardynał Stanisław Dziwisz gościł w środę w Podobinie, gdzie przed miejscową kapliczką odprawił majówkę, a następnie poświęcił nową salę sportową przy Zespole Placówek
Oświatowych. Towarzyszyli mu księża z całego dekanatu, społeczność szkolna, parlamentarzyści, władze samorządowe i mieszkańcy.
Kardynał wspomniał historię zamachu na Jana Pawła II. 13 maja 1981 r. był wówczas w
tym samym samochodzie, w którym jechał papież. – Do dziś słyszę te strzały, które ugodziły Ojca Świętego. Rocznica tego zamachu wypada właśnie teraz, kiedy tu stoimy.
Na sali gimnastycznej (budowanej przed dwa lata za dwa mln zł) kardynał zapalił znicz
(TOP)
olimpijski, a uczniowie zaprezentowali program artystyczny.
REKLAMA

Historyków zapraszamy do kina
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 domaga się zdjęcia „Oporu”
z repertuaru kina Sokół – film
ma być emitowany od najbliższego poniedziałku do środy. Obraz
Edwarda Zwicka opowiada o jed-

nym z żydowskich obozów przetrwania utworzonym w Puszczy
Nalibockiej koło miejscowości
Naliboki przez braci Tewje, Asaela, Zusa i Arona Bielskich. Reżyser ukazał członków obozu jako
bohaterskich partyzantów walczących z Niemcami.
Leszek Zakrzewski, prezes
oddziału PTH w Nowym Sączu,
zwraca uwagę, że badania historyków i wspomnienia uczestników opisanych w filmie
wydarzeń wskazują, że jedyną
„bitwą”, jaką stoczyli Bielscy
w czasie wojny, był pogrom polskiej ludności cywilnej w Nalibo-
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kach, którego żydowska bojówka
dokonała razem z „partyzantami” sowieckimi 8 maja 1943 r.
– W czasie tej masakry zginęło ok. 120 bezbronnych osób.
Głównym zajęciem członków
obozu było rekwirowanie resztek żywności mieszkańcom wsi
oraz dostarczanie kontyngentów Sowietom, którym podlegał
obóz – argumentuje Zakrzewski.
Ponieważ twórcy filmu reklamują go jako dzieło oparte
na faktach, członkowie PTH
uznali, że powinni zaprotestować wobec takiego nadużycia.
(MONK), czytaj – str. B5
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Maj musi
przynieść zmiany
SPORT | B6

Po Stali,
przed Górnikiem
– Jestem zbudowany nie tylko
wynikiem, ale i postawą zespołu podczas spotkania w Poniatowej – cieszy się Andrzej
Danek, prezes MKS. – Chłopaki
uczynili tam kolejny krok
w kierunku pierwszej ligi.
Na meczu co prawda nie byłem, ale z ust współpracowników słyszałem, że wygrali
w cuglach, przewyższając rywali w każdym elemencie piłkarskiego rzemiosła.

Tę stratę trzeba
odrobić
O dwa kroki od pełnego sukcesu w Zamościu znajdowali się
w środę gracze ze Stróż. 2-0
prowadzili z Hetmanem, by zadowolić się remisem.

