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Mszana Dolna. Zakończenie godne imprezy
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Antoni Róg nie
jest już prezesem Spółki Gorczańskie
Wody Termalne w Porębie Wielkiej.
Jego następcą został Krzysztof
Smaga, radca prawny.
PORĘBA WIELKA.

Antoni Róg objął tę funkcję
na początku roku, po odwołaniu
Andrzeja Gruszczyka. Jak się
nieoficjalnie dowiedzieliśmy,
końcem kwietnia musiał zrezygnować z uwagi na objęcie
stanowiska dyrektora w Małopolskim Centrum Rehabilitacji
Dzieci „Solidarność” w Radziszowie. Tamtejsza dyrektor
Barbara Bulanowska objęła
funkcję dyrektora Małopolskiego Funduszu Zdrowia.
W ubiegłym tygodniu Rada
Nadzorcza spółki jednogłośnie
wybrała na nowego prezesa
radcę prawnego Krzysztofa
Smagę, którego popierał starosta Jan Puchała. Wiceprezesem
został Józef Stożek. Obydwaj
nie będą pobierać wynagrodzenia za wykonywaną pracę.
– W pierwszej kolejności zarząd spółki musi dokończyć podjęte przez prezesa Roga
działania, zmierzające do dokapitalizowania spółki i przejęcia
od starosty limanowskiego dział-

ki, na której znajdują się odwierty – mówi Krzysztof Smaga. –
Chciałbym także, aby gmina i miasto Mszana Dolna zdecydowały
się
również
dokapitalizować spółkę w tym roku, tak jak to zrobił powiat limanowski oraz gmina Niedźwiedź.
Spółka będzie bowiem potrzebowała kapitału na wykonanie
bardzo kosztownych prac, związanych z uzyskaniem koncesji
i utworzeniem zakładu górniczego. Dalsze działania spółki będą
w dużej mierze zależeć od tego,
w jakim kierunku pójdą zmiany
w prawie geologicznym i górniczym, nad którymi obecnie pracuje Sejm. Jeśli wejdą w życie
propozycje, nad którymi teraz się
dyskutuje, to być może uzyskanie
koncesji będzie szybsze i łatwiejsze. Wówczas moglibyśmy stosunkowo szybko ogłosić konkurs
dla inwestorów prywatnych, którzy chcieliby finansowo zaangażować się w projekt basenów
(TOP)
termalnych.

JERZY CEBULA
nowysacz@dziennik.krakow.pl
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Zakochany
w ptakach
Gołębie, kanarki, łabędzie,
kaczki, pawie i inne ptaki hodował pan Zdzisław Zaremba.
Obecnie jego sercem, czasem
i portfelem zawładnęły egzotyczne papugi.
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Pierwsza taka
szkoła w naszym
regionie

FOT. KUBA TOPORKIEWICZ

Dwudniowe zmagania sportowo ukierunkowanych rejentek i rejentów z sześciu krajów zwieńczyła efektowna ceremonia zakończenia igrzysk. Przejdą one do historii jako rekordowe pod względem ilości osób ubiegających się o medale. Do walki
przystąpiło aż 474 konkurentek i konkurentów.
Emocji było co niemiara. Rywalizacja przywoływała nieodparte skojarzenia z „prawdziwymi” Igrzyskami Olimpijskimi. Obowiązywała jednak zasada fair play, a zawodniczki i zawodnicy mieli w pamięci ideę barona Pierre’a De Coubertin głosząca, że
(DW), czytaj – str. B8
w tego typu zawodach najważniejsze jest uczestnictwo.
REKLAMA
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Inwestycje w toku
Od przeszło miesiąca na terenie gminy prowadzone są intensywne prace budowlane.
Modernizacja dróg, budowa
kolejnego odcinka wodociągu,
to tylko niektóre z realizowanych w tym roku inwestycji.
W znacznej części została już
przebudowana droga Podmogielica. Do końca lipca na przeszło 3-kilometrowym jej
odcinku zostanie położony asfalt. Za kilka dni w sołectwie
Podmogielica ruszy też kolejna inwestycja, warta milion złotych – budowa sali sportowej
przy Szkole Podstawowej nr 4.
(JABU), czytaj – str. B4

Ogrody w poezji
L I M A N O WA . W Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej odbyła się szósta edycja Ogrodów
Poetyckich. Na tegoroczne spotkanie przybyło ponad 40 twórców.
Każdy z nich mógł zaprezentować po dwa wiersze. Przeprowadzono
również
przegląd
dorobku literackiego poszczególnych artystów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się tak
znani pisarze z Krakowa jak
Adam Ziemianin czy Andrzej
Grabowski. Przybyli również poeci z Limanowszczyzny i ziemi
nowosądeckiej.
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W Limanowej zainteresowanie poezją jest w ostatnich latach
coraz większe. Powstał nawet
Klub Literacki działający w tutejszej Miejskiej Bibliotece. Należą
do niego osoby nie tylko piszące,
ale równocześnie malarze, rzeźbiarze, dziennikarze, regionaliści, podróżnicy czy fotograficy.
Spotykają się oni co jakiś czas,
prezentując swoją twórczość.
Efektem ich działalności jest
wspólna książka „Wszystko co
nie jest prozą”. Ogrody to dla
nich szansa zaprezentowania się
przed większym gremium miłośników poezji i sztuki. (JABU)

Katolickie Stowarzyszenie
Oświatowe, które od lat prowadzi przedszkole, szkołę podstawową oraz gimnazjum
i liceum, w tym liceum plastyczne, zamierza 1 września
uruchomić pierwszą na Sądecczyźnie Ogólnokształcącą
Szkołę Muzyczną I i II stopnia.
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Nikt z głodu
nie umiera
Zbigniew Zamachowski, Piotr
Polk, Wojciech Malajkat, Magdalena Wołłejko rozmawiali
przed przedstawieniem „Klub
hipochondryków” w foyer MCK
Sokół z reprezentującą widownię Katarzyną Załuską. Panowie grają hipochondryków, ale
twierdzą, że sami na hipochondrię nie cierpią, z kolei Magdalena Wołłejko przyznała się, że
zaczęła pisać sztuki.
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Dwie sekundy
do zwycięstwa
Sądeczanie wygraną z drużyną SSK Basket Kraków zapewnili sobie trzecie miejsce
w tabeli. Mecz, nawet w tej kategorii wiekowej, potrafi być
niezwykle ciekawy.

