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Grunt to dobry pomys!
i odwaga. Pawe! Wi"niewski
z #abna d!ugo nie móg!
znale$% satysfakcjonuj&cej
pracy, wi'c wymy"li! w!asny
biznes. Dzi'ki niemu mo(e
by% bezpieczniej. Strona5

LUDZIE

Pogotowie
drinkowe

Robert Biernat zast&pi!
Zbigniewa Ostrowskiego
na stanowisku szefa policji
w Tarnowie. Odchodz&cy
komendant zamierza teraz
odpoczywa%, a co planuje
nowy „szeryf”? Strona6

TARNÓW

Nowy szeryf
z Traugutta

Tochybanajpi'kniejsza
rzecznapisanaoTarnowie.
„Ksi&(eczka”Bielatowicza–
lekturadlazakochanych
wmie"cienadBia!&. Strona7

HISTORIA

Mi$o%& z kart
„Ksi'(eczki”

Wed!ug naszych informacji
ju( dzi" mo(e doj"%
dozmiany na stanowisku
prezesa #u(lowej Sportowej
Spó!ki Akcyjnej Unia
Tarnów. Doklubu wróci!a
tymczasem „stara” prezes.
Oco chodzi? Strona4

TARNÓW

Co si) dzieje
u Jaskó$ek?

Wulkanizator, ksi'gowa,
spedytor, dekarz – to tylko
niektóre oferty pracy, jakie
czekaj& w tarnowskim
po"redniaku. Strona8

JEST PRACA

Najnowsze
oferty

Przyjad& a( zNowosybirska,
(eby zaprezentowa% naszej
publiczno"ci niezwyk!&
rewi'... na rolkach. Pinokio
zakr'ci piruety w hali
„Jaskó!ka”. Strona9

KULTURA

Pinokio gna
na rolkach

W poniedzia!ek pi!karze
Termaliki Bruk-Betu Nieciecza
rozpoczn& nowy etap przygo-
towa) do rundy wiosennej.

Przez dziewi'% dni form'
szlifowa% b'd& na obozie
w Gutowie Ma!ym. To b'dzie
drugie zgrupowanie wicelidera
pierwszej ligi tej zimy. – W ca-
!o"ci po"wi'cone b'dzie tre-

ningom pi!karskim. Skoncen-
trujemy si' na taktyce, ale nie
tylko – zapowiada Kazimierz
Moskal, trener zespo!u.

Podczas zgrupowania „S!o-
niki” %wiczy% b'd& w dobrych
warunkach. Do swojej dyspo-
zycji maj& mie% pe!nowymia-
rowe boisko z naturaln&
i sztuczn& traw&. Oprócz tego
korzysta% mog& z si!owni i od-
nowy biologicznej. W Gutowie

Ma!ym zespó! ma zaplano-
wane dwa sparingi. Zagra
w nich z *KS-em *ódz oraz Za-
g!'biem Sosnowiec.

W poniedzia!ek rozstrzyg-
nie si', czy na obóz pojedzie Ja-
kub Biskup. Wszystko uzale(-
nione jest od stanu zdrowia po-
mocnika, który od sierpnia
leczy zerwane wi'zda!o w ko-
lanie. – Bardzo chcia!bym ju(
wspólnie trenowa% z zespo!em.

Mam nadziej', (e tak si' stanie
ju( niebawem – mówi.

W Gutowie Ma!ym Ter-
malica Bruk-Bet trenowa!a
równie( podczas letnich przy-
gotowa). Jak si' pó$niej oka-
za!o, z bardzo dobrym skut-
kiem. W dru(ynie z Niecieczy
licz&, (e i tym razem b'dzie po-
dobnie.

TermalicaBruk-Bet jedzie naobóz
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Andrzej Mizera

Stanis$awKomarnicki, rektorPWSZTarnowie,opowiada
owartych43mlnz"obiektachnowejcz#$cikampusu Strona2

Rozdajemy
nagrody
Szczegó"y
nastr.9

SPORTWSKRÓCIE

P
i'kne krajobrazy,
spokój, czyste po-
wietrze, stosunkowo
dobry dojazd i...

wci&( niskie, w porównaniu

do innych cz'"ci Polski, ceny
ziemi i nieruchomo"ci. To naj-
wa(niejsze, ale wcale nie
wszystkie powody, dla któ-
rych coraz wi'cej znanych
osobisto"ci "wiata muzyki,
teatru, filmu i polityki osiedla

si' pod Tarnowem. Naszymi
s&siadami s& ju( m.in. Krzysz-
tof Penderecki w Lus!awicach,
Zbigniew Preisner w Jamnej,
Tomasz Schimscheiner
i Adam Walny w Ryglicach czy
Maciej Male)czuk w Jod!owej.

Male)czuka tak zafascynowa-
!a jego nowa ma!a ojczyzna, (e
na ostatniej p!ycie nagra! pio-
senk' pod wszystko mówi&-
cym tytu!em „Od Jod!owej
idzie wiosna”. To jednak nie
koniec. Ostatnio we wspom-

nianej Jod!owej widziano
Andrzeja Grabowskiego. Czy
znany aktor teatralny i filmo-
wy te( zamierza u nas
zamieszka%?

Dlaczego VIP-y osiedlaj'
si) na ziemi tarnowskiej
B Domy kupili u nas m.in. Male%czuk, Penderecki, Preisner i Schimscheiner

Pawe! Chwa!

a Strona 3

Janusz Ko!odziej, najlep-
szy "u"lowiec w historii
tarnowskiego speedwaya,
stan#! na $lubnym kobier-
cu. Wybrank# serca kapi-
tana „Jaskó!ek” jest pi%k-
na Agnieszka. Ceremonia
odby!a si% w ko$ciele
Misjonarzy, a weselne
przyj%cie w Chotowej.
Wed!ug uczestników
impreza by!a przednia,
a go$cie bawili si% – jak
ka"e obyczaj – do bia!ego
rana. Od kibiców Czytel-
ników „Gazety Krakow-
skiej” Janusz dosta! pre-
zent w postaci zwyci%-
stwa w naszym plebiscy-
cie sportowym. Wszyst-
kiego najlepszego! (kier)

Agnieszka
skrad$a serce
Janusza
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