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Gdy za oknem temperatura
spada, do pieca ludzie !aduj"
niemal wszystko. Specjali#ci
tym w!a#nie t!umacz" z!"
jako#$ powietrza, jakim
oddychamy w Tarnowie
w ostatnich dniach. Strona4

TARNÓW

Zimno, pal$
i %mierdzi

Robert S!omski móg! zosta$
mistrzem kierownicy.
On i jego koledzy zgin%li
pod ko!ami TIR-a.
Przyjaciele zkartingowego
toru znale&li sposób, by
uczci$ jego pami%$. Strona5

REGION

Je&dzili dla
Roberta

Historia 'ycia tarnowianki
Marii Vetulani de Nisau to
obraz tragicznych losów
Polski i nieustaj"cej walki
o niepodleg!o#$. Strona7

HISTORIA

Ca'e (ycie
dla Polski

W tym wyj"tkowym dniu
wspominamy ludzi wa'nych
dla miasta i regionu, którzy
odeszli w ci"gu ostatnich
dwunastu miesi%cy. Odeszli,
ale pami%$ o nich 'yje i 'y$
b%dzie, dopóki my nie
zapomnimy. Strona3

ZADUSZKI

Którzy
ju( odeszli...

Spawacz, przedstawiciel
handlowy, sprzedawca,
dziennikarz, ksi%gowy –
takie oferty pracy czekaj"
w po#redniaku. Strona8

JEST PRACA

Najnowsze
oferty

Ju' za kilka dni pocz"tek
tegorocznego ArtFestu.
Najwi%kszym wydarzeniem
b%dzie z pewno#ci" wystawa
zdj%$ Jana Saudka i kilka
koncertów. Strona9

KULTURA

Oto gwiazdy
ArtFestu

PI!KANO"NA.To bez w"tpie-
nia hit najbli'szej kolejki I ligi.
Jutro (g. 19.45) Zawisza Byd-
goszcz podejmuje Termalik%
Bruk-Bet Nieciecza.

Podopieczni Kazimierza
Moskala na to spotkanie wy-
bieraj" si% jako wicelider. Zawi-
sza jest dwa miejsce ni'ej, ale
traci do „S!oników” pi%$ punk-

tów. Nie idzie mu dobrze. Tre-
nowany przez Jurija Szata!owa
zespó! przegra! dwa mecze
z rz%du. Ostatnio ze zwyci%-
stwa cieszy! si% cztery kolejki
temu. To, jak na g!ównego kan-
dydata do awansu, jest kiepski
wynik.

Przeciwnie jest z niecie-
czanami. Do Bydgoszczy wy-
bieraj" si% podbudowani
dwoma wygranymi –

z Cracovi" i Kolejarzem. – Je-
dziemy z podwójn" adrenalin".
To dla nas bardzo wa'ny mecz.
Chcemy zdoby$ w nim punkty.
To dla nas wa'ne – przekonuje
Karol Pi"tek.

Za ciosem chce i#$ tak'e Da-
riusz Jarecki, który dopiero po-
wróci! do zespo!u po kontuzji.
– W tym spotkaniu musimy po-
kaza$ swoj" warto#$ – twierdzi.
W wywalczenie kompletu

punktów na trudnym terenie
w Bydgoszczy wierzy Dariusz
Pawlusi(ski. – Jeste#my dru-
'yn", która z ka'dym zespo-
!em jest w stanie zdoby$ trzy
punkty. Mam nadziej%, 'e to si%
potwierdzi w spotkaniu z Zawi-
sz". Zdaj% sobie, spraw%, 'e nie
b%dzie to jednak !atwe zadanie
– mówi zawodnik.
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Andrzej Mizera

Ryszard"$d'oz tarnowskiegostarostwaopowiadaotym,
coczekacmenatrz legionistóww"owczówku Strona2

Rozdajemy
nagrody
Szczegó!y
nastr.9

SPORTWSKRÓCIE

G
dy Wies!aw Kubis
zasiad! na trybu-
nach Stadionu
Miejskiego w Mo-

#cicach, podczas niedawnego

fina!u 'u'lowej Ekstraligi,
liczy! – jak ka'dy kibic –
na wielkie emocje. Sportowo
na pewno nie zawiód! si%,
cho$ – jak sam teraz przyznaje
– z!oto tarnowian ma dla
niego nieco kwa#ny smak.

W trakcie zawodów, które
przyci"gn%!y do „Jaskó!czego
Gniazda” rekordow" liczb%
ponad 16 tysi%cy kibiców,
z g!o#ników pop!yn"! nieofi-
cjalny hymn 'u'lowców klubu
z Mo#cic. – Po jego odtworze-

niu mówili o tym, kto za#pie-
wa! now" wersj%, o tym kto
dopisa! now" zwrotk%. Nie
powiedzieli s!owa jedynie
o mnie i pomys!odawcy nagra-
nia tej piosenki – mówi rozgo-
ryczony Wies!aw Kubis.

– Oczekujemy od spó!ki
uznania praw autorskich pana
Wies!awa Kubisa do muzyki
i tekstu hymnu – mówi pe!no-
mocnik prawny muzyka.

„Po(yczyli” hymn Unii
bez wiedzy autora
B Odnale#li$mymuzyka, który 18 lat temu napisa% popularn! piosenk&

Andrzej Skórka

a Strona 6

Puszki kwestarzy na Sta-
rym Cmentarzu w Tarno-
wie znow! d"wi#cz!
od wrzucanych do nich
pieni#dzy. Dzi$ ostatni
dzie% tradycyjnej kwesty
na ratowanie zabytko-
wych nagrobków jednej
z najstarszych nekropolii
w Polsce. Zbiórka organi-
zowana jest w tym roku
po raz dwudziesty.
– Dot!d zebrali$my 300
tysi#cy z&otych, za które
uda&o si# nam uratowa'
40 zabytkowych nagrob-
ków – mówi Antoni
Sypek, przewodnicz!cy
Komitetu Opieki nad Sta-
rym Cmentarzem.
(pach)

Dzisiaj drugi
dzie) kwesty
na „Starym”
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