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TARNÓW

Agnieszka
skradła serce
Janusza

Co się dzieje
u Jaskółek?
Według naszych informacji
już dziś może dojść
dozmiany na stanowisku
prezesa Żużlowej Sportowej
Spółki Akcyjnej Unia
Tarnów. Doklubu wróciła
tymczasem „stara” prezes.
Oco chodzi?
Strona 4

Janusz Kołodziej, najlepszy żużlowiec w historii
tarnowskiego speedwaya,
stanął na ślubnym kobiercu. Wybranką serca kapitana „Jaskółek” jest piękna Agnieszka. Ceremonia
odbyła się w kościele
Misjonarzy, a weselne
przyjęcie w Chotowej.
Według uczestników
impreza była przednia,
a goście bawili się – jak
każe obyczaj – do białego
rana. Od kibiców Czytelników „Gazety Krakowskiej” Janusz dostał prezent w postaci zwycięstwa w naszym plebiscycie sportowym. Wszystkiego najlepszego! (kier)

LUDZIE
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Pogotowie
drinkowe

TARNÓW

Dlaczego VIP-y osiedlają
się na ziemi tarnowskiej

Nowy szeryf
z Traugutta
Robert Biernat zastąpił
Zbigniewa Ostrowskiego
na stanowisku szefa policji
w Tarnowie. Odchodzący
komendant zamierza teraz
odpoczywać, a co planuje
nowy „szeryf”?
Strona 6

HISTORIA

B Domy kupili u nas m.in. Maleńczuk, Penderecki, Preisner i Schimscheiner
Paweł Chwał

P

iękne krajobrazy,
spokój, czyste powietrze, stosunkowo
dobry dojazd i...
wciąż niskie, w porównaniu

do innych części Polski, ceny
ziemi i nieruchomości. To najważniejsze, ale wcale nie
wszystkie powody, dla których coraz więcej znanych
osobistości świata muzyki,
teatru, filmu i polityki osiedla

się pod Tarnowem. Naszymi
sąsiadami są już m.in. Krzysztof Penderecki w Lusławicach,
Zbigniew Preisner w Jamnej,
Tomasz
Schimscheiner
i Adam Walny w Ryglicach czy
Maciej Maleńczuk w Jodłowej.

Maleńczuka tak zafascynowała jego nowa mała ojczyzna, że
na ostatniej płycie nagrał piosenkę pod wszystko mówiącym tytułem „Od Jodłowej
idzie wiosna”. To jednak nie
koniec. Ostatnio we wspom-

nianej Jodłowej widziano
Andrzeja Grabowskiego. Czy
znany aktor teatralny i filmowy też zamierza u nas
zamieszkać?
a

Strona 3

Małym zespół ma zaplanowane dwa sparingi. Zagra
w nich z ŁKS-em Łódz oraz Zagłębiem Sosnowiec.
W poniedziałek rozstrzygnie się, czy na obóz pojedzie Jakub Biskup. Wszystko uzależnione jest od stanu zdrowia pomocnika, który od sierpnia
leczy zerwane więzdało w kolanie. – Bardzo chciałbym już
wspólnie trenować z zespołem.

Mam nadzieję, że tak się stanie
już niebawem – mówi.
W Gutowie Małym Termalica Bruk-Bet trenowała
również podczas letnich przygotowań. Jak się później okazało, z bardzo dobrym skutkiem. W drużynie z Niecieczy
liczą, że i tym razem będzie podobnie.
a

Sport str. 11

Stanisław Komarnicki, rektor PWSZ Tarnowie, opowiada
o wartych 43 mln zł obiektach nowej części kampusu Strona 2
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Rozdajemy
nagrody
Szczegóły
na str. 9

W poniedziałek piłkarze
Termaliki Bruk-Betu Nieciecza
rozpoczną nowy etap przygotowań do rundy wiosennej.
Przez dziewięć dni formę
szlifować będą na obozie
w Gutowie Małym. To będzie
drugie zgrupowanie wicelidera
pierwszej ligi tej zimy. – W całości poświęcone będzie tre-

Tochybanajpiękniejsza
rzecznapisanaoTarnowie.
„Książeczka”Bielatowicza–
lekturadlazakochanych
wmieścienadBiałą. Strona 7

Najnowsze
oferty

Termalica Bruk-Bet jedzie na obóz
ningom piłkarskim. Skoncentrujemy się na taktyce, ale nie
tylko – zapowiada Kazimierz
Moskal, trener zespołu.
Podczas zgrupowania „Słoniki” ćwiczyć będą w dobrych
warunkach. Do swojej dyspozycji mają mieć pełnowymiarowe boisko z naturalną
i sztuczną trawą. Oprócz tego
korzystać mogą z siłowni i odnowy biologicznej. W Gutowie

Miłość z kart
„Książeczki”

JEST PRACA

SPORT W SKRÓCIE

Andrzej Mizera

Grunt to dobry pomysł
i odwaga. Paweł Wiśniewski
zŻabna długo nie mógł
znaleźć satysfakcjonującej
pracy, więc wymyślił własny
biznes. Dzięki niemu może
być bezpieczniej. Strona 5

Wulkanizator, księgowa,
spedytor, dekarz – to tylko
niektóre oferty pracy, jakie
czekają w tarnowskim
pośredniaku.
Strona 8

KULTURA

Pinokio gna
na rolkach
Przyjadą aż zNowosybirska,
żeby zaprezentować naszej
publiczności niezwykłą
rewię... narolkach. Pinokio
zakręci piruety w hali
„Jaskółka”.
Strona 9

