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S!awa pi"knego ogrodu
Ryszarda Fiedorako zatacza
coraz szersze kr"gi. Zielone
królestwo tarnowianina
podziwia# b"dzie mo$na
na antenie TVN.
Strona4

LUDZIE

ZMaj$
wogrodzie

Doweterynarzy
z podtarnowskiej Jod!owej
zwróci! si" o pomoc
w!a%ciciel 15-letniej lwicy
z Wielkopolski. Nasi lekarze
pojechali ifachowo
zoperowalizwierz".Strona5

WYDARZENIA

Operowali
lwic% zcyrku

Wiele rodzin wci&$ nie mo$e
zapali# symbolicznego
%wiate!ka nagrobach swoich
bliskich. Nie wiedz& gdzie
le$& bohaterowie. Strona7

HISTORIA

Wykl%ci bez
nagrobka

Kilkadziesiat razy w roku
doTarnowa i pobliskich
miejscowo%ci trzeba
wzywa# saperów. Nie tylko
przy okazji robót ziemnych
odkrywane s& %miertelnie
gro'ne wojenne pami&tki.
Strona3

TEMAT TYGODNIA

Bombowe
znaleziska

Jak co pi&tek prezentujemy
najnowsze oferty pracy, jakie
czekaj& na poszukuj&cych
zaj"cia w tarnowskim
po%redniaku. Strona8

JEST PRACA

Najnowsze
oferty

Tak o swoim najlepszym
obrazie mówi tarnowska
artystka Renata Stadler.
Najnowsze prace malarki
i graficzki mo$na ogl&da#
w galerii muzeum. Strona9

KULTURA

Jeszcze go
namaluj%!

Jutro (g.13) Termalica Bruk-Bet
Nieciecza ostatni raz w tej run-
dzie zagra na wyje'dzie. Jej
przeciwnikiem b"dzie Olimpia
Grudzi&dz.

Podopiecznych Kazimierza
Moskala czeka spotkanie z dru-
$yn&, która wyj&tkowo dobrze
czuje si" na w!asnym stadionie.
Do tej pory wygra!a na nim pi"#

meczów, tylko dwa remisuj&c.
Niecieczanie, jak to maj&
w zwyczaju, nie zagl&daj& ry-
walom w statystyki. – W ka$-
dym spotkaniu walczymy
o zwyci"stwo. Nie inaczej b"-
dzie i tym razem – przekonuje
Dariusz Pawlusi(ski, najsku-
teczniejszy zawodnik „S!oni-
ków”.

Jutro on i spó!ka zagraj& nie
tylko o szósty wyjazdowy kom-

plet, ale te$ powrót na pozycj"
wicelidera.

Termalica Bruk-Bet do Gru-
dzi&dza wybiera si" po remiso-
wym spotkaniu z Zawisz& Byd-
goszcz. Gola na wag" punktu
zdoby! w nim Micha! Nalepa.
M!ody defensor przeciw
Olimpii chcia!by zachowa#
czyste konto. – To najwa$niej-
sze dla ka$dego obro(cy –
przekonuje.

W sobot" kibice w Niecieczy
wiadomo%ci z Grudzi&dza na-
s!uchiwa# b"d& na stadionie.
O godz. 12 rozpocznie si"
na nim bowiem mecz repre-
zentacji Polski U-16 z Irlandi&
Pó!nocn&. To pierwsze mi"dzy-
narodowe spotkanie organizo-
wane na stadionie pierwszoli-
gowca.

OstatniwyjazdowymeczTermaliki
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Andrzej Mizera

RomualdJewu&az„Solidarno"ci” t#umaczy,dlaczegozwi!zeknie
chcekomercjalizacji s#u$byzdrowia Strona2

Rozdajemy
nagrody
Szczegó!y
nastr.9

SPORTWSKRÓCIE

J
ak smakuje Tarnów?
Z wyra'n& goryczk&.
A przynajmniej wed!ug
naszych kubków sma-

kowych. Degustowali%my

nowo%# w%ród z!ocistych
trunków – piwo Tarnowskie.

Co ciekawe, receptura
napoju powsta!a w prywat-
nym browarze oddalonym
od Tarnowa a$ o 180 kilome-
trów. Za smakiem opracowa-

nym w Radomiu stoi jednak
rodzima sie# sklepów z alko-
holem.

– W obliczu coraz wi"kszej
ilo%ci piw z ma!ych browarów
na pó!kach sieci naszych skle-
pów, zacz"li%my si" zastana-

wia# nad tym, dlaczego miesz-
ka(cy Tarnowa i okolic nie
mog& pi# swojego piwa regio-
nalnego – t!umaczy Maciej
Gubernat, dyrektor ds. rozwo-
ju rynku Al.Capone. Pomys!
szybko wcielono w $ycie

i po kilkudziesi"ciu latach
od zamkni"cia browaru
Sanguszków w mie%cie znów
jest sprzedawane piwo Tar-
nowskie.

Smak tarnowskiego
piwa jest z... Radomia
B Odkrywamy sekret i smak z#ocistego trunku z Ratuszem na etykiecie

!ukasz Jaje

a Strona 6

S!owami trudno opisa" to,
czego #wiadkami byli
uczestnicy tarnowskiego
koncertu Kenny Garretta.
Ameryka$ski saksofoni-
sta wraz z zespo!em udo-
wodnili, %e nazywanie ich
geniuszami jest w pe!ni
zasadne, a muzyka, któr&
tworz&, doskona!a. Sala
Centrum Sztuki Mo#cice
p'ka!a w szwach, a gwiaz-
dy Azoty Tarnów Interna-
tional Jazz Contest nie
chcia!y wypu#ci" z niej
rozbawionej publiczno#-
ci. – Najlepszy koncert
jazzowy w historii Tarno-
wa – kwitowali podekscy-
towani widzowie.
(pik)

Muzyczne
wydarzenie
roku za nami
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