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Po likwidacji autobusowych
kursów PKS-u, busy sta!y si"
dla tysi"cy mieszka#ców
regionu jedynym sposobem
dotarcia dopracy, szko!y czy
lekarza. W regionie dzia!a
50 przewo$ników. Strona4

REGION

Pó% &ycia
w busach

W Rzepienniku Biskupim
powstaje najwi"ksze
w Europie obserwatorium
astronomiczne. Nie by!oby
to a% tak niezwyk!e, gdyby
nie fakt, %e wznoszone jest
za prywatne &rodki. Strona6

PASJE

Podgl'danie
gwiazd

22 lata temu alkohol zabi!
Jana Rybowicza.
Przypominamy posta'
zapomnianego pisarza
i poety z Lisiej Góry. Strona7

HISTORIA

Kaskader
literatury

DoWszystkich (wi"tych
lepiej si" przygotowa'.
Zaplanowane z g!ow)
podró%e i wizyty na grobach
bliskich, pozwol) znale$'
czas na to, co najwa%niejsze
– refleksj" i zadum". Wiemy,
jak to zrobi'. Strona3

RAPORT

Wdrodze
na cmentarz

Sprzedawca, ksi"gowy czy
kucharz – to niektóre oferty,
jakie czekaj) na szukaj)cych
pracy wurz"dzie pracy
w Tarnowie. Strona8

JEST PRACA

Najnowsze
oferty

Grupa Personel Krzysztofa
Hubera nagra!a now) p!yt".
Otwórczo&ci, ucieczkach
w góry i zbli%aj)cych si"
koncertach opowiada
wokalista zespo!u. Strona9

KULTURA

Scalanie
Huberów

Trzy mecze z dru%ynami z Ma-
!opolski rozegraj) pi!karze
Termaliki Bruk-Betu Nieciecza.
Na kolejny pojedynek derbowy
kibicom przyjdzie poczeka'
do wiosny przysz!ego roku.

Pierwsze dwa spotkania ju%
za nimi. Po sparingowej po-
ra%ce z krakowsk) Wis!) (1:3),
rewan% wzi"li na odwiecznych

rywalach dru%yny z Reymonta
– Cracovii. W rozegranym
w &rod" meczu podopieczni
Kazimierza Moskala pokonali
„Pasy” 2:0.

Teraz czas na ostatni der-
bowy pojedynek. W niedziel"
Termalica Bruk-Bet zmierzy si"
u siebie z Kolejarzem Stró%e (g.
11.30). To b"d) ostatnie pierw-
szoligowe derby w tej rundzie.
Wcze&niej niecieczanie grali ju%

z Okocimskim Brzesko,
Sandecj) Nowy S)cz, oraz
z Cracovi). – Naszym zadaniem
jest wyj&' na muraw" i pokaza'
si" z jak najlepszej strony. Tego
oczekuj) od nas kibice. Z Kole-
jarzem nie b"dzie !atwo – pod-
kre&la trener Moskal.

Termalica w niedziel" b"-
dzie chcia!a odegra' si" na Ko-
lejarzu za majow) pora%k"
w Niecieczy w poprzednim se-

zonie. Wówczas, w przedostat-
niej kolejce uleg!a rywalowi 1:2,
grzebi)c tym samym szans"
awansu do ekstraklasy. – To hi-
storia, do której nie ma sensu
wraca'. Dla nas liczy si" zwy-
ci"stwo, ale Kolejarz potrafi
gra' w pi!k" – twierdzi Dariusz
Pawlusi#ski, pomocnik „S!oni-
ków”.

OstatnimeczderbowejseriiTermaliki
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a Sport str. 12

Andrzej Mizera

Leszek('tka,szefPowiatowegoZarz!duDrógt"umaczy,
dlaczegonieodpu#ciwykonawcomautostrady Strona2

Rozdajemy
nagrody
Szczegó"y
nastr.9

SPORTWSKRÓCIE

P
o zdobyciu z!otego
medalu Dru%yno-
wych Mistrzów Pol-
ski na %u%lu kibice

„Jaskó!ek” czuli wielki niedo-

syt. Zamiast wielkiej fety
i &wi"towania sukcesu, na Sta-
dionie Miejskim zgas!y &wiat-
!a, a zdezorientowana widow-
nia po kilkudziesi"ciu minu-
tach rozesz!a si" do domów.
Dzi& „zaleg!o&ci” zostan)

wyrównane. Miasto postano-
wi!o uhonorowa' zawodni-
ków i trenera „Jaskó!ek” orga-
nizuj)c imprez" w hali sporto-
wej w Mo&cicach.

– Lepiej pó$no, ni% wcale.
Nasi ch!opcy zas!uguj) na to,

by podzi"kowa' im za to, %e
Tarnów po raz trzeci w historii
jest stolic) polskiego %u%la –
mówi Pawe! Kmie', kibic
bia!o-niebieskich.

Magistrat zapewnia, %e
atrakcji nie zabraknie. Zawod-

nicy dostan) pami)tkowe sta-
tuetki zaprojektowane przez
prezydenta, a kibice sportowe
gad%ety upami"tniaj)ce zwy-
ci"stwo tarnowian.

Spó!nione )wi*towanie
z mistrzami speedwaya
B Dzi# w Mo#cicach wielka feta ze „z"otymi” $u$lowcami Azotów Tauronu

Andrzej Skórka

a Strona 5

To ju! ostatnie dni drugiej
edycji Festiwalu Teatrów
Ta"ca „Scena Otwarta”.
– Dla mnie to spotkanie
ze sztuk#, jakiej nie zna-
$am, jakiej nie pokazuje
si% w Tarnowie. Jestem
pod wielkim wra!eniem
– mówi Dagmara, która
wi%kszo&' spektakli obej-
rza$a z córk#.
Przed widzami jeszcze
trzy festiwalowe dni. Dzi&
zaprezentuje si% Sopocki
Teatr Ta"ca (19), jutro
Companhia de Danca de
Almada z Portugalii (18),
a w niedziel% Polski Teatr
Ta"ca z Poznania (19).
Festiwal zako"czy pokaz
videomappingu. (pik)

WMo)cicach
ta+cz' tylko
do niedzieli
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