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Jak głosowali
Czytelnicy

JASKUŁKA
FESTIWALU

W plebiscycie Czytelników „Gazety w Lubli-
nie" - Moja Firma Sukcesu '99 - zwycięży-

ła firma WBC Leasing, która otrzymała 1433 gło-
sy. Wyprzedziła nieznacznie Polkomtel SA, Biu-
ro Rejonowe w Lublinie - 1340 głosów i Naszą
Aptekę - 1013 głosów. W plebiscycie wzięło u-
dział 4014 czytelników, każdy mógł głosować tyl-
ko raz i tylko na jedną firmę na oryginalnym ku-
ponie wyciętym z gazety. Pozostałe firmy otrzy-
mały znacznie mniejszą liczbę głosów. Są to: Her-
bapol Lublin, Lubella, Pol-Skone, MPWiK, Spół-
dzielcza Mleczarnia „Spomlek" w Radzyniu Pod-
laskim, PZZ Sorga-Trade, Lubelska Szkoła Biz-
nesu, Montex. Netia Telekom Region Wschodni,
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Krasnystaw,
Zakłady Futrzarskie „Kurów l", Eldorado, Spół-
dzielnia Mleczarska „Biomlek" w Chełmie, Za-
kłady Piwowarskie w Lublinie, Delia, WOKA,
Carranu Daewoo Motor Polska, Kredyt Bank PBI
Oddział w Lublinie, Krims, Polmos Lublin, Su-
per Eden, Lubelskie Fabryki Wag „FAWAG", To-
yota Wiewiórski.

Kto jedzie do Paryża
Prawidłowo wypełnione kupony nadesłane na

nasz plebiscyt wzięły udział w losowaniu nagro-
dy ufundowanej przez Orbis Travel Lublin. Do Pa-
ryża na sześciodniową wycieczkę z osobą towa-
rzyszącą pojedzie pan Witold Macieszko, który
głosował na firmę Herbapol Lublin i prawidłowo
odpowiedział na pytanie: Jak nazywa się comie-
sięczny dodatek »Gazety w Lublinie* poświęco-
ny przedsiębiorczości?" Odpowiedź brzmi: „Ga-
zeta Przedsiębiorczych". WS

ZAPROSZENIA NA DZIŚ

O d 1973 roku
zapowiada Festiwal

Kapel ł Śpiewaków
Ludowych; legenda
festiwalu, człowiek,
który wie o tej imprezie
najwięcej; jego sceniczny
dowcip nie ma sobie
równych. Zawsze ubrany
w góralski strój, jest
pogodny i towarzyski.
Zna wszystkich
wykonawców. Staszek
Jaskułka urodził się
w Nowym Targu
na Kowańcu. Aktor, który
jednak siedem lat temu
opuścił scenę.
A pracował m.in.
piętnaście lat w Łodzi
i trzy lata w Lublinie.
Właśnie w Lublinie, kiedy
grat w „Krakowiakach
i góralach", przyszły do
niego dwie panie
i zapytały, czy poprowa-
dzi kazimierski festiwal,
bo „tak świetnie imituje
gwarę góralską".
Najlepiej wspomina

• •

Cud Lubelski
Dziś rozpoczynają się uroczyst

50-lecia Cudu Lubelskiego. O
dy odbędą się w następną sobotę.

W początku lipca 1949 roku w
drze nastąpiły wydarzenia określi
nem Cudu Lubelskiego: na obrazi
wiele osób zauważyło Izy. Do k
tłumy ludzi. Wielu z nich było po
wanych. Kościół nie wypowiedz
autentyczności cudu, ale obraz z
ny papieskimi koronami na moc
wła II z 1988 roku.

Centralne uroczystości obchód
du Lubelskiego odbędą się 3 lipa
św. odprawianą w katedrze prze
Kamińskiego, metropolitę archi
sko-pomorskiej. Po mszy św. ul
szy procesja z obrazem Matki B

Natomiast dziś o godz. 18 w
skiej zostanie otwarta wystawa M
o godz. 19 mszę św. inaugurując
ny odprawi w katedrze metrop
Józef Życiński. O godz. 20.30 cl
ny wykona „Mszę koronacyjną"
deusza Mozarta.

Jedzonko
pierwsza klasa
W Rykach, Zamościu, Pu

i Krasnymstawie produk
ność. Działające tam firmy zosl
jewódzkiego etapu konkursu
żywności '99" pod patronaten
wództwa Lubelskiego.

W kategorii firm średnich rć
nienia otrzymały: Okręgowa
czarska w Rykach za ser „Ra
ska Spółdzielnia Mleczarska
mojską".

W kategorii firm małych trii
poi z Puław - za ogórki konsi
'•hołmuirt 7aklad Produkcji


