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LI MA NO WA/KIEL CE | B3

Za za słu gi dla dróg 
Jan Pu cha ła, sta ro sta li ma -
now ski, i Ma rek Urbań ski, dy -
rek tor Po wia to we go Za rzą du
Dróg w Li ma no wej, ode bra li
na XV Mię dzy na ro do wych
Tar gach Bu dow nic twa Dro go -
we go Au to stra da -Pol ska
w Ka to wi cach spe cjal ną na -
gro dę dla po wia tu za przy go -
to wa nie i wy ko na nie
sta bi li za cji osu wi ska w La sko -
wej oraz bu do wę obej ścia dro -
gi po wia to wej.

GOR LI CE | B4

Han del
przed świę tem
mia sta
Tyl ko przez je den dzień
sprze da wa li swo je to wa ry
na ul. 3 Ma ja han dlow cy
z Gor lic i in nych czę ści kra ju.
Wczo raj roz sta wi li kra my
na dep ta ku pro wa dzą cym
do ryn ku, bu dząc zdzi wie nie
prze chod niów.

BO BO WA | B5

Wzlo ty i upad ki
Me da le „Za słu żo ny dla Ce pe -
lii” dla eme ry to wa nych i obec -
nych pra cow ni ków
Spół dziel ni Pra cy, Rę ko dzie ła
Ar ty stycz ne go i Lu do we go
„Ko ron ka -Bo bo wa” wrę czył
pre zes Ce pe lii Jan Wło stow -
ski – gość spe cjal ny ob cho dów
60-le cia tej fir my.

PO DE GRO DZIE | B5

Ksią żka i jabł ka
Pro mo cja ksią żki „O po cho -
dze niu nazw miej sco wych
gmi ny Po de gro dzie i oko lic”
oraz po wia to we na gro dy
uświet ni ły ob cho dy 60-le cia
Bi blio te ki Gmin nej w Po de -
gro dziu. Ju bi le usz zbiegł się
z ob cho da mi Po wia to we go
Dnia Bi blio te ka rza.
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MSZA NA DOL NA

Do ra bia ła 
do eme ry tu ry
Po li cja za trzy ma ła 84-let nią
miesz kan kę gmi ny Do bra, któ ra
w cu kier ni ukra dła klient ce port -
fel. Roz tar gnio na ko bie ta po zo -
sta wi ła go na skle po wej la dzie.
Gdy wró ci ła, port fe la, z za war to -
ścią 90 zł, już nie by ło. Dwie go -
dzi ny póź niej, na dwor cu
au to bu so wym, okra dzio na za -
uwa ży ła ko bie tę, któ rą po dej rze -
wa ła o kra dzież. Mia ła ra cję.
We zwa ni po li cjan ci zna leź li
port fel w re kla mów ce po dej rza -
nej. Z uwa gi na od zy ska nie mie -
nia w ca ło ści, skoń czy ło się
na man da cie. (TOP)

N O  W Y  S Ą C Z .  To już ostat nie
ty go dnie tar go wi ska na ro gu ulic
Lwow skiej i Krań co wej na zy wa -
ne go „Tan de tą”. Po kil ku dzie się -
ciu la tach z kra jo bra zu mia sta
znik ną szpet ne bla sza ne wia ty,
sto ły i stra ga ny. 

Plac zo stał wy sta wio ny
na sprze daż z ce ną wy wo ław -
czą 30 mln zł. Kup cy mu szą
do 25 ma ja opu ścić plac, ale nie

zdą żą, bo ten, któ ry pre zy dent
za pro po no wał im pod no we tar -
go wi sko, mię dzy ul. Tar now ską
i Gło wac kie go, jesz cze nie zo -
stał przy go to wa ny.

– Nie ma szans, że by śmy prze -
pro wa dzi li się w cią gu 10 dni. Nie
mo że my prze nieść się w ni cość –
mó wi Ta de usz Paw lik re pre zen -
tu ją cy 70 kup ców, któ rzy zgo dzi -
li się na prze pro wadz kę.

(WCH), czytaj – str. B3

Kup cy szy ku ją się
do prze pro wadz ki

Nowy Sącz. 24 miliony w zamrażarce B4

Joanna
Mirek jest

już po
operacji

kolana
B6

Jesz cze ni gdy w ośmio let niej
hi sto rii mszań skich zma gań re -
jen tów do ry wa li za cji nie przy -
stą pi ło tak wie le osób.
Z sze ściu kra jów pod Lu bo -
goszcz zje cha ło w tym ro ku 474
spor to wo ukie run ko wa nych
no ta riu szek i no ta riu szy. Wszy -
scy oni wzię li udział w ma ją cej
miej sce wczo raj na sta dio nie
im. Ja na Ci szew skie go uro czy -
sto ści otwar cia igrzysk.

Przed głów ną try bu ną,
na któ rej miej sca za ję li
przed sta wi cie le Izb No ta -
rial nych i miej sco wych
władz sa mo rzą do wych,
prze ma sze ro wa li ubra ni
w klu bo we i na ro do we stro -
je re jen ci, któ rzy na trzy dni
po rzu ci li słu żbo we biur ka,
by skon cen tro wać się na za -
ży wa niu ru chu, usta na wia -
niu re kor dów i wal ce
o zwy cię stwa na spor to wych
are nach. Przy oka zji od na -
wia jąc sta re przy jaź nie i za -
wie ra jąc no we.

DANIEL WEIMER
Czytaj – str. B8

Przemarsz uczestników,
flagi, znicz, hymny, gołębie,
czyli początek zmagań
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FOT. TOP
Naj więk sze bra -
wa ze bra li go ście
spo za gra nic Pol -
ski. Już tra dy cyj -
nie do Msza ny
Dol nej przy by ły
eki py z Ro sji,
Ukra iny, Sło wa cji
i Wę gier, zaś
w olim pia dzie za -
de biu to wa li Buł -
ga rzy


