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RE GION B3

Z wę żem 
i man da tem

Od po ło wy ma ja stra ża cy
mo gą na kła dać na wet 500-
zło to we man da ty na kie row -
ców par ku ją cych sa mo cho dy
na dro gach prze ciw po ża ro -
wych. Wcze śniej do cho dzi ło
do te go, że ja dą ce do ak cji
sa mo cho dy stra żac kie nie
mo gły do trzeć bez po śred nio
pod bu dy nek i trze ba by ło
roz wi jać dzie siąt ki me trów
wę ży, by do star czyć wo dę
do wal ki z ży wio łem. Py ta -
nie tyl ko, jak ko rzy sta nie
z tych po sze rzo nych upraw -
nień bę dzie wy glą da ło
w prak ty ce?
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Skar gi na Skar gi
Od 18 ma ja do koń ca czerw ca
fir ma STRA BAG bę dzie zry -
wać i kłaść na no wo kost kę
gra ni to wą na jezd ni w cią gu
ul. Pio tra Skar gi. – Fir ma wy -
ko na pra ce w ra mach gwa -
ran cji, a więc mia sto nie do ło -
ży do te go ani zło tów ki – za -
pew nia Grze gorz Mi rek, dy -
rek tor Miej skie go Za rzą du
Dróg w No wym Są czu.
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Z bra wu rą
po wiej skich 
dró żkach
Są sie dzi rom skie go osie dla
w Ko sza rach bo ją się o bez -
pie czeń stwo, bo po wą skich
osie dlo wych ulicz kach Ro mo -
wie sza le ją sa mo cho da mi.

SPORT B8

Czy Chmiest 
za gra z GKS?
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Wy bra ni z ,
czy li fi nał 

Dwa man da ty dla 
PO ozna cza ły by 
na szej kam pa nii 
– uwa ża 

Za póź no na pro te sty
KON TRO WER SJE. Wła dze mia sta prze ga pi ły kon sul ta cje w spra wie Kon cep cji 
Prze strzen ne go Za go spo da ro wa nia Kra ju 2030

„Kon sul ta cje spo łecz ne te go
do ku men tu zo sta ły za koń czo -
ne, a 15 kwiet nia w War sza -
wie do ko na no ich pod su mo -
wa nia. W obec nej wer sji do -
ku men tu z 10 ma ja br. No wy
Sącz jest za li czo ny do gru py
ośrod ków sub re gio nal nych”
– czy ta my w od po wie dzi
na za py ta nie prze sła ne przez
„Dzien nik Pol ski” do Mi ni -
ster stwa Roz wo ju Re gio nal -
ne go. Jak się do wie dzie li śmy,
w kon sul ta cjach nad tym stra -
te gicz nym do ku men tem nie
bra li udzia łu przed sta wi cie -
le Urzę du Mia sta No we go Są -
cza, bo nie zo sta li o nich bez -
po śred nio po wia do mie ni. Na -
to miast An drzej Czer wiń ski,
po seł Plat for my Oby wa tel -
skiej, pod czas po nie dział ko -
wej kon fe ren cji pra so wej

zwró cił uwa gę, że otrzy mał
li stę od 200 pod mio tów, w tym
sta ro stwa no wo są dec kie go,
któ re zgła sza ły po praw ki
do pla nu prze strzen ne go za -
go spo da ro wa nia kra ju.

– Po to są kon sul ta cje, że -
by zmia ny wpro wa dzić na eta -
pie przy go to wań. Sta no wi sko
są dec kich sa mo rzą dów z 13
ma ja (za po wiedź wspól nej

wal ki o wpi sa nie No we go Są -
cza w kon cep cji ja ko ośrod ka
re gio nal ne go – przyp. red.)
jest ini cja ty wą zbyt póź ną –
uwa ża Czer wiń ski. Za zna cza,
że tyl ko moc ne ar gu men ty

mo gą spo wo do wać ko rek tę
pla nu. Je go zda niem urba ni -
ści kie ro wa li się oczy wi sty mi
kry te ria mi. Jed nym z nich by -
ło kry te rium lud no ścio we.

Mia sto re gio nal ne to ta kie,
któ re po sia da po nad 100 tys.
miesz kań ców, a w No wym Są -
czu miesz ka 85 ty się cy. Tym
sa mym głów nym ce lem mia -
sta jest – we dług mi ni ster -
stwa – „wzmac nia nie po ten -
cja łu pod sta wo wej sie ci osad -
ni czej oraz da wa nie im pul -
sów roz wo jo wych słab szym
ob sza rom po ło żo nym w gra -
ni cach ich bez po śred nie go od -
dzia ły wa nia po przez bu do wa -
nie wła sne go po ten cja łu w ce -
lu roz wi ja nia funk cji ośrod -
ka re gio nal ne go”.

Ten za pis są dec cy sa mo -
rzą dow cy od czy ta li ja ko za po -
wiedź ze pchnię cia No we go Są -
cza i Są dec czy zny na mar gi -
nes. Oba wia ją się, że ja ko ośro -
dek sub re gio nal ny Sącz bę -
dzie miał ogra ni czo ny do stęp

do rzą do wych pie nię dzy i prze -
sta nie się roz wi jać. Dla te go
w mi nio ny pią tek bur mi strzo -
wie i wój to wie z re gio nu spo -
tka li się w no wo są dec kim ra -
tu szu i przy go to wy wa li ar gu -
men ty do roz mów z mi ni ster
roz wo ju re gio nal ne go Elżbie -
tą Bień kow ską. Jed nak we -
dług Le sła wa Bo ry sia, dy rek -
to ra Wy dzia łu Roz wo ju Mia -
sta No we go Są cza, nie ma o co
kru szyć ko pii, bo Kon cep cja
Prze strzen ne go Za go spo da ro -
wa nia Kra ju 2030 jest do ku -
men tem bar dzo ogól nym, a je -
go do peł nie niem jest opra co -
wy wa na kon cep cja roz wo ju
wo je wódz twa, któ ra wska zu -
je szan se i za gro że nia po szcze -
gól nych miast.
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Cyr ko wa ma jów ka

FOT. WOJCIECH CHMURA

NO WY SĄCZ. Dzieci ze Spe cjal nego Ośro dka Szkol no -Wy cho waw czego
uczestniczyły w majówce przy hotelu PTTK. – Spo tka nie na świe żym po -
wie trzu ad re so wa ne jest szcze gól nie dla dzie ci z głę bo ką nie spraw no -
ścią in te lek tu al ną, któ re w do mach ro dzin nych są in dy wi du al nie re wa li -
do wa ne – mó wi wi ce dy rek tor ka szko ły Li lia na Chu dy. Dla ma łych
uczest ni ków ma jów ki przy go to wa no licz ne za ba wy, gry i kon kur sy, a ta -

kże wspól ny ta niec in te gra cyj ny. Ogrom ne emo cje dzie ci bu dzi ły atrak -
cje zgo to wa ne im przez gru pę cyr ko wą ANi ME.  – Przy go to wa li śmy na -
gro dy i upo min ki – do da je dru ga z wi ce dy rek to rek Elżbie ta Kryń. – Ma -
my ta kże po czę stu nek. Na ko niec bę dą wy stę po wać z pio sen ka mi sa me
dzie ci. Im pre zę przy go to wa ły na uczy ciel ki Edy ta Sta nek i Agniesz ka
Krze szow ska. (WCH)

Po to są kon sul ta cje, że by zmia ny
wpro wa dzić na eta pie przy go to wań.
Sta no wi sko są dec kich sa mo rzą dów 
z 13 ma ja jest ini cja ty wą zbyt póź ną.

Andrzej Czerwiński


