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Za zasługi dla dróg
Jan Puchała, starosta limanowski, i Marek Urbański, dyrektor Powiatowego Zarządu
Dróg w Limanowej, odebrali
na XV Międzynarodowych
Targach Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska
w Katowicach specjalną nagrodę dla powiatu za przygotowanie i wykonanie
stabilizacji osuwiska w Laskowej oraz budowę obejścia drogi powiatowej.

Jeszcze nigdy w ośmioletniej
historii mszańskich zmagań rejentów do rywalizacji nie przystąpiło tak wiele osób.
Z sześciu krajów pod Lubogoszcz zjechało w tym roku 474
sportowo ukierunkowanych
notariuszek i notariuszy. Wszyscy oni wzięli udział w mającej
miejsce wczoraj na stadionie
im. Jana Ciszewskiego uroczystości otwarcia igrzysk.
Przed głów ną trybu ną,
na któ rej miej sca za ję li
przed stawi cie le Izb Nota rial nych i miej scowych
władz
sa mo rzą dowych,
prze ma sze rowa li
ubra ni
w klubowe i narodowe stroje rejenci, którzy na trzy dni
po rzu ci li słu żbowe biur ka,
by skoncentrować się na zaży wa niu ru chu, usta nawia niu re kor dów i wal ce
o zwycięstwa na sportowych
are nach. Przy oka zji od nawiając stare przyjaźnie i zawierając nowe.
DANIEL WEIMER
Czytaj – str. B8
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FOT. TOP

Największe brawa zebrali goście
spoza granic Polski. Już tradycyjnie do Mszany
Dolnej przybyły
ekipy z Rosji,
Ukrainy, Słowacji
i Węgier, zaś
w olimpiadzie zadebiutowali Bułgarzy

Handel
przed świętem
miasta
Tylko przez jeden dzień
sprzedawali swoje towary
na ul. 3 Maja handlowcy
z Gorlic i innych części kraju.
Wczoraj rozstawili kramy
na deptaku prowadzącym
do rynku, budząc zdziwienie
przechodniów.
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Wzloty i upadki
REKLAMA

MSZANA DOLNA

Dorabiała
do emerytury
Policja zatrzymała 84-letnią
mieszkankę gminy Dobra, która
w cukierni ukradła klientce portfel. Roztargniona kobieta pozostawiła go na sklepowej ladzie.
Gdy wróciła, portfela, z zawartością 90 zł, już nie było. Dwie godziny później, na dworcu
autobusowym, okradziona zauważyła kobietę, którą podejrzewała o kradzież. Miała rację.
Wezwani policjanci znaleźli
portfel w reklamówce podejrzanej. Z uwagi na odzyskanie mienia w całości, skończyło się
(TOP)
na mandacie.

Kupcy szykują się
do przeprowadzki
N O W Y S Ą C Z . To już ostatnie
tygodnie targowiska na rogu ulic
Lwowskiej i Krańcowej nazywanego „Tandetą”. Po kilkudziesięciu latach z krajobrazu miasta
znikną szpetne blaszane wiaty,
stoły i stragany.
Plac
został
wystawiony
na sprzedaż z ceną wywoławczą 30 mln zł. Kupcy muszą
do 25 maja opuścić plac, ale nie

zdążą, bo ten, który prezydent
zaproponował im pod nowe targowisko, między ul. Tarnowską
i Głowackiego, jeszcze nie został przygotowany.
– Nie ma szans, żebyśmy przeprowadzili się w ciągu 10 dni. Nie
możemy przenieść się w nicość –
mówi Tadeusz Pawlik reprezentujący 70 kupców, którzy zgodzili się na przeprowadzkę.
(WCH), czytaj – str. B3

Medale „Zasłużony dla Cepelii” dla emerytowanych i obecnych pracowników
Spółdzielni Pracy, Rękodzieła
Artystycznego i Ludowego
„Koronka-Bobowa” wręczył
prezes Cepelii Jan Włostowski – gość specjalny obchodów
60-lecia tej firmy.
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Książka i jabłka
Promocja książki „O pochodzeniu nazw miejscowych
gminy Podegrodzie i okolic”
oraz powiatowe nagrody
uświetniły obchody 60-lecia
Biblioteki Gminnej w Podegrodziu. Jubileusz zbiegł się
z obchodami Powiatowego
Dnia Bibliotekarza.

