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mówi o swojej
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Wielką owację zgotowała sądecka publiczność Krzysztofowi Pendereckiemu, który
poprowadził w czwartek
wieczorem swoją VII symfonię „Siedem bram Jerozolimy”. Utwór zabrzmiał
po raz pierwszy w Nowym
Sączu. Koncert odbył się
w ramach trwającego
XVI Międzynarodowego Festiwalu i XIV Konkursu
Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu.
Takich tłumów dawno nie
było na koncercie w Nowym
Sączu; zajęte były wszelkie
miejsca, także te stojące. Olbrzymi kościół Matki Bożej
Niepokalanej na Milenium
ledwo pomieścił wszystkich
zainteresowanych. Panował
wielki ścisk nie tylko wśród
widzów, ale także na estradzie. Przed publicznością
stanęło ok. 250 wykonawców, w tym 120-osobowa Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia
w Katowicach, dwa chóry:
Polskiego Radia w Krakowie
i Filharmonii Krakowskiej,
a także soliści, laureaci poprzednich edycji Konkursu
im. Ady Sari: Iwona Hossa,
Izabela Matuła, Adam Zdunikowski, Wojciech Gierlach
oraz Agnieszka Rehlis, jedyna w tym gronie nie laureatka sądeckiej imprezy.
W partii narratora wystąpił
Jerzy Trela.
AGNIESZKA MALATYŃSKA-STANKIEWICZ
Dokończenie str. B5
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Posłowie Karol
i Wojtek
Uczniowie Gimnazjum nr 2
wezmą udział w XVII Sesji
Sejmu Dzieci i Młodzieży
w Warszawie, która odbędzie
się 1 czerwca. Karol Krawczyk i Wojciech Cięciwa znaleźli się w gronie trzech par
z Sądecczyzny, które wytypowała na podstawie przesłanych prac spośród uczniów
z całej Polski specjalnie powołana komisja Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dwaj
uczniowie z klasy II b sądeckiego gimnazjum uzyskali 41
na maksymalną liczbę 42
punktów w ocenie przesłanych prac i mają najlepszy
wynik na Sądecczyźnie.
STARY SĄCZ B7

Miejsce integracji
i swobody

Śmierć
motocyklisty
Kierujący motocyklem marki
yamaha dwudziestokilkuletni
mieszkaniec Świdnika podróżował od strony Limanowej drogą przez Wronowice, kończącą się przy drodze krajowej nr
75. Skręcając na krajówkę w kierunku Krakowa zderzył się z samochodem ciężarowym scania
należącym do zakładu beto-
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Siedem bram na Milenium

ŁOSOSINA DOLNA. Nie udało
się uratować młodego mężczyzny, który wjechał motorem
pod ciężarówkę. Do śmiertelnego wypadku doszło wczoraj ok.
godz. 12.40.
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niarskiego. 53-letni kierowca
ciężarówki z Nowego Sącza bezskutecznie usiłował wyminąć
motocykl. Na miejsce wypadku już po kilku minutach przyjechała karetka z podstacji Pogotowia Ratunkowego w Łososinie Dolnej. Ranny był w ciężkim stanie, miał liczne złamania i rozległe obrażenia wewnętrzne. Nie przeżył transportu do szpitala. Jeszcze późnym popołudniem policja ustalała okoliczności i przyczyny
zdarzenia.
(IF)
więcej informacji na
www.e-dp.pl/nowosadecki

Wspólnotowy
remont na kredyt
LIMANOWA. Kontrowersje wokół remontu bloku przy ulicy

Piłsudskiego 47
Budynek, który zbudowano
blisko 60 lat temu, wymaga
wymiany dachu i ocieplenia. Zarządzający nim Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Limanowej oszacował prace na 425 tys. zł. Spośród 22
lokali, 14 należy do tworzących wspólnotę mieszkanio-

wą prywatnych właścicieli
– pozostałe to mieszkania
komunalne. Koszty remontu spoczywają więc w głównej mierze na wspólnocie.
Cze sława Mor dar ska,
eme ryt ka, któ ra w blo ku
mieszka od 43 lat podkreśla, że odkąd pamięta w budynku nie przeprowadzo-

no żadnego poważnego remon tu. – Wy mie nio no co
najwyżej korytka przy bloku, a w ostat nich la tach
głów ne ru ry ka nali zacji.
Dach nigdy nie był remontowany – mówi Mordarska
KUBA TOPORKIEWICZ,
IZABELA FRĄCZEK
Dokończenie str. B3

W czwartek rozpoczął się sezon letni w działającej
od ubiegłego roku „Galerii
pod Gniazdem”. Galeryjny
ogródek zapełnił się nie tylko
osobami niepełnosprawnymi
i ich rodzinami, lecz również
zaprzyjaźnionymi już z nimi
mieszkańcami Starego Sącza,
a ściany zabytkowej sieni
ozdobiły wykonane przez osoby niepełnosprawne prace nadesłane na konkurs „Podróż
moich marzeń”, który podsumowano podczas imprezy.
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