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NO WY SĄCZ B3

Po sło wie Ka rol
i Woj tek
Ucznio wie Gim na zjum nr 2
we zmą udział w XVII Se sji
Sej mu Dzie ci i Mło dzie ży
w War sza wie, któ ra od bę dzie
się 1 czerw ca. Ka rol Kraw -
czyk i Woj ciech Cię ci wa zna -
leź li się w gro nie trzech par
z Są dec czy zny, któ re wy ty po -
wa ła na pod sta wie prze sła -
nych prac spo śród uczniów
z ca łej Pol ski spe cjal nie po wo -
ła na ko mi sja Cen trum Edu ka -
cji Oby wa tel skiej. Dwaj
ucznio wie z kla sy II b są dec -
kie go gim na zjum uzy ska li 41
na mak sy mal ną licz bę 42
punk tów w oce nie prze sła -
nych prac i ma ją naj lep szy
wy nik na Są dec czyź nie.

STA RY SĄCZ B7

Miej sce in te gra cji
i swo bo dy
W czwar tek roz po czął się se -
zon let ni w dzia ła ją cej
od ubie głe go ro ku „Ga le rii
pod Gniaz dem”. Ga le ryj ny
ogró dek za peł nił się nie tyl ko
oso ba mi nie peł no spraw ny mi
i ich ro dzi na mi, lecz rów nież
za przy jaź nio ny mi już z ni mi
miesz kań ca mi Sta re go Są cza,
a ścia ny za byt ko wej sie ni
ozdo bi ły wy ko na ne przez oso -
by nie peł no spraw ne pra ce na -
de sła ne na kon kurs „Pod róż
mo ich ma rzeń”, któ ry pod su -
mo wa no pod czas im pre zy.

{B2} ROZMOWA

Bez ,
za to z
przy stą pi 
do me czu z

Na koń cu mu si być 
zie lo no. 
mówi o swo jej 

.

Sie dem bram na Mi le nium

Wiel ką owa cję zgo to wa ła są -
dec ka pu blicz ność Krzysz to -
fo wi Pen de rec kie mu, któ ry
po pro wa dził w czwar tek
wie czo rem swo ją VII sym fo -
nię „Sie dem bram Je ro zo li -
my”. Utwór za brzmiał
po raz pierw szy w No wym
Są czu. Kon cert od był się
w ra mach trwa ją ce go
XVI Mię dzy na ro do we go Fe -
sti wa lu i XIV Kon kur su
Sztu ki Wo kal nej im. Ady Sa -
ri w No wym Są czu.
Ta kich tłu mów daw no nie
by ło na kon cer cie w No wym
Są czu; za ję te by ły wszel kie
miej sca, ta kże te sto ją ce. Ol -
brzy mi ko ściół Mat ki Bo żej
Nie po ka la nej na Mi le nium
le d wo po mie ścił wszyst kich
za in te re so wa nych. Pa no wał
wiel ki ścisk nie tyl ko wśród
wi dzów, ale ta kże na es tra -
dzie. Przed pu blicz no ścią
sta nę ło ok. 250 wy ko naw -
ców, w tym 120-oso bo wa Na -
ro do wa Or kie stra Sym fo -
nicz na Pol skie go Ra dia
w Ka to wi cach, dwa chó ry:
Pol skie go Ra dia w Kra ko wie
i Fil har mo nii Kra kow skiej,
a ta kże so li ści, lau re aci po -
przed nich edy cji Kon kur su
im. Ady Sa ri: Iwo na Hos sa,
Iza be la Ma tu ła, Adam Zdu -
ni kow ski, Woj ciech Gier lach
oraz Agniesz ka Reh lis, je dy -
na w tym gro nie nie lau re at -
ka są dec kiej im pre zy.
W par tii nar ra to ra wy stą pił
Je rzy Tre la.

AGNIESZ KA MA LA TYŃ SKA -
-STAN KIE WICZ

Dokończenie str. B5

Śmierć 
mo to cy kli sty
ŁO SO SI NA DOL NA. Nie uda ło
się ura to wać mło de go mę żczy -
zny, któ ry wje chał mo to rem
pod cię ża rów kę. Do śmier tel ne -
go wy pad ku do szło wczo raj ok.
godz. 12.40.

Kie ru ją cy mo to cy klem mar ki
yama ha dwu dzie sto kil ku let ni
miesz ka niec Świd ni ka pod ró -
żo wał od stro ny Li ma no wej dro -
gą przez Wro no wi ce, koń czą -
cą się przy dro dze kra jo wej nr
75. Skrę ca jąc na kra jów kę w kie -
run ku Kra ko wa zde rzył się z sa -
mo cho dem cię ża ro wym sca nia
na le żą cym do za kła du be to -

niar skie go. 53-let ni kie row ca
cię ża rów ki z No we go Są cza bez -
sku tecz nie usi ło wał wy mi nąć
mo to cykl. Na miej sce wy pad -
ku już po kil ku mi nu tach przy -
je cha ła ka ret ka z pod sta cji Po -
go to wia Ra tun ko we go w Ło so -
si nie Dol nej. Ranny był w cię -
żkim sta nie, miał licz ne zła ma -
nia i roz le głe ob ra że nia we -
wnętrz ne. Nie prze żył trans -
por tu do szpi ta la. Jesz cze póź -
nym po po łu dniem po li cja usta -
la ła oko licz no ści i przy czy ny
zda rze nia. (IF) 

wię cej in for ma cji na
www.e -dp.pl/no wo sa dec ki

Wspól no to wy 
re mont na kre dyt
LI MA NO WA. Kon tro wer sje wo kół re mon tu blo ku przy uli cy
Pił sud skie go 47

Bu dy nek, któ ry zbu do wa no
bli sko 60 lat te mu, wy ma ga
wy mia ny da chu i ocie ple -
nia. Za rzą dza ją cy nim Miej -
ski Za kład Go spo dar ki Ko -
mu nal nej i Miesz ka nio wej
w Li ma no wej osza co wał pra -
ce na 425 tys. zł. Spo śród 22
lo ka li, 14 na le ży do two rzą -
cych wspól no tę miesz ka nio -

wą pry wat nych wła ści cie li
– po zo sta łe to miesz ka nia
ko mu nal ne. Kosz ty re mon -
tu spo czy wa ją więc w głów -
nej mie rze na wspól no cie. 

Cze sła wa Mor dar ska,
eme ryt ka, któ ra w blo ku
miesz ka od 43 lat pod kre -
śla, że od kąd pa mię ta w bu -
dyn ku nie prze pro wa dzo -

no żad ne go po wa żne go re -
mon tu. – Wy mie nio no co
naj wy żej ko ryt ka przy blo -
ku, a w ostat nich la tach
głów ne ru ry ka na li za cji.
Dach ni gdy nie był re mon -
to wa ny – mó wi Mor dar ska

KUBA TOPORKIEWICZ,
IZABELA FRĄCZEK
Dokończenie str. B3
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Co my ślisz o za cią ga niu
kre dy tów przez 

wspól no ty 
miesz ka nio we?
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