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Dwa mandaty dla
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naszej kampanii
– uważa
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Władze miasta przegapiły konsultacje w sprawie Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

KONTROWERSJE.

„Konsultacje społeczne tego
dokumentu zostały zakończone, a 15 kwietnia w Warszawie dokonano ich podsumowania. W obecnej wersji dokumentu z 10 maja br. Nowy
Sącz jest zaliczony do grupy
ośrodków subregionalnych”
– czy ta my w od powie dzi
na zapytanie przesłane przez
„Dziennik Polski” do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Jak się dowiedzieliśmy,
w konsultacjach nad tym strategicznym dokumentem nie
brali udziału przedstawiciele Urzędu Miasta Nowego Sącza, bo nie zostali o nich bezpośrednio powiadomieni. Natomiast Andrzej Czerwiński,
po seł Plat for my Oby watel skiej, podczas poniedziałkowej kon fe ren cji pra sowej

zwrócił uwagę, że otrzymał
listę od 200 podmiotów, w tym
sta ro stwa nowo są dec kie go,
któ re zgła sza ły po praw ki
do planu przestrzennego zagospodarowania kraju.

walki o wpisanie Nowego Sącza w koncepcji jako ośrodka
regionalnego – przyp. red.)
jest inicjatywą zbyt późną –
uważa Czerwiński. Zaznacza,
że tylko mocne argumenty

Po to są konsultacje, żeby zmiany
wprowadzić na etapie przygotowań.
Stanowisko sądeckich samorządów
z 13 maja jest inicjatywą zbyt późną.
Andrzej Czerwiński

– Po to są konsultacje, żeby zmiany wprowadzić na etapie przygotowań. Stanowisko
sądeckich samorządów z 13
ma ja (zapowiedź wspól nej

mo gą spowo dować ko rektę
planu. Jego zdaniem urbaniści kierowali się oczywistymi
kryteriami. Jednym z nich było kry te rium lud no ściowe.

Miasto regionalne to takie,
które posiada ponad 100 tys.
mieszkańców, a w Nowym Sączu mieszka 85 tysięcy. Tym
samym głównym celem miasta jest – według ministerstwa – „wzmacnianie potencjału podstawowej sieci osadniczej oraz dawanie impulsów rozwojowych słabszym
obszarom położonym w granicach ich bezpośredniego oddziaływania poprzez budowanie własnego potencjału w celu rozwijania funkcji ośrodka regionalnego”.
Ten zapis sądeccy samorządowcy odczytali jako zapowiedź zepchnięcia Nowego Sącza i Sądecczyzny na margines. Obawiają się, że jako ośrodek subregionalny Sącz będzie miał ograniczony dostęp

do rządowych pieniędzy i przestanie się rozwijać. Dlatego
w miniony piątek burmistrzowie i wójtowie z regionu spotkali się w nowosądeckim ratuszu i przygotowywali argumenty do rozmów z minister
rozwoju regionalnego Elżbietą Bieńkowską. Jednak według Lesława Borysia, dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta Nowego Sącza, nie ma o co
kruszyć kopii, bo Koncepcja
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 jest dokumentem bardzo ogólnym, a jego dopełnieniem jest opracowywana koncepcja rozwoju
województwa, która wskazuje szanse i zagrożenia poszczególnych miast.
ALICJA FAŁEK
Dokończenie str. B5
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Z wężem
i mandatem
Od połowy maja strażacy
mogą nakładać nawet 500złotowe mandaty na kierowców parkujących samochody
na drogach przeciwpożarowych. Wcześniej dochodziło
do tego, że jadące do akcji
samochody strażackie nie
mogły dotrzeć bezpośrednio
pod budynek i trzeba było
rozwijać dziesiątki metrów
węży, by dostarczyć wodę
do walki z żywiołem. Pytanie tylko, jak korzystanie
z tych poszerzonych uprawnień będzie wyglądało
w praktyce?

FOT. WOJCIECH CHMURA
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Skargi na Skargi
Od 18 maja do końca czerwca
firma STRABAG będzie zrywać i kłaść na nowo kostkę
granitową na jezdni w ciągu
ul. Piotra Skargi. – Firma wykona prace w ramach gwarancji, a więc miasto nie dołoży do tego ani złotówki – zapewnia Grzegorz Mirek, dyrektor Miejskiego Zarządu
Dróg w Nowym Sączu.
LIMANOWA B5

Z brawurą
po wiejskich
dróżkach
Sąsiedzi romskiego osiedla
w Koszarach boją się o bezpieczeństwo, bo po wąskich
osiedlowych uliczkach Romowie szaleją samochodami.
NOWY SĄCZ. Dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
uczestniczyły w majówce przy hotelu PTTK. – Spotkanie na świeżym powietrzu adresowane jest szczególnie dla dzieci z głęboką niesprawnością intelektualną, które w domach rodzinnych są indywidualnie rewalidowane – mówi wicedyrektorka szkoły Liliana Chudy. Dla małych
uczestników majówki przygotowano liczne zabawy, gry i konkursy, a ta-

kże wspólny taniec integracyjny. Ogromne emocje dzieci budziły atrakcje zgotowane im przez grupę cyrkową ANiME. – Przygotowaliśmy nagrody i upominki – dodaje druga z wicedyrektorek Elżbieta Kryń. – Mamy także poczęstunek. Na koniec będą występować z piosenkami same
dzieci. Imprezę przygotowały nauczycielki Edyta Stanek i Agnieszka
Krzeszowska.
(WCH)
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Czy Chmiest
zagra z GKS?

