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Festiwal
Ady Sari
czas zacząć

Dobre, bo
regionalne
Z roku na rok rośnie
sprzedaż produktów
lokalnych w sądeckich
sklepach. Potwierdzają to
sprzedawcy i producenci.
Klienci przekonują, że
„swojskie” wyroby
spożywcze są zdrowsze.
Rosnące zainteresowanie
wzmacnia wspólna
promocja miejscowych
grup producenckich.
Sprzedaż mogłaby być
jeszcze większa, gdyby
rodzime firmy nie musiały
zmagać się ze złymi
przepisami i urzędniczą
mentalnością. Strona 3
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Wybieramy siłaczy!
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Wydarzenia

B Uwaga! Dziś zaczynamy nasz plebiscyt na „Silnego Człowieka Regionu Nowosądeckiego”.
Czy wzbudzi takie emocje jak rok temu? 25 kandydatów do zaszczytnego miana czeka na głosy
Wojciech Chmura

Z

aczynamy! Od dziś
do 26 kwietnia kręcić
się będzie karuzela
głosowań plebiscytu
„Silny Człowiek Regionu
Nowosądeckiego”.
Nazwa
długa, ale myśl krótka. Wybierajcie najlepszego. Takiego,

którego znacie, któremu ufacie, kogo lubicie i kto, Waszym
zdaniem, jest silną osobowością ziemi limanowskiej, sądeckiej i gorlickiej.
Pamiętacie, jak było rok
temu? Nie można tego
zapomnieć! Do ostatniej
godziny zwożono do naszej
redakcji pękate paczki pełne

kuponów, a w internecie non
stop zmieniała się liczba głosów wysyłanych SMS-ami.
W pięknym stylu i z dużą
przewagą zwyciężył prezydent Nowego Sącza, Ryszard
Nowak, choć nie prowadził
od początku. Szaleństwo głosowań rozkręcało się z tygodnia na tydzień.

Kapituła
dziennikarzy
„Gazety Krakowskiej” wybrała
grono 25 zacnych i znanych
ludzi, odciskających silnym
charakterem piętno na losach
swych małych ojczyzn. Głosować można na nich kuponami
drukowanymi w gazecie
i SMS-ami o podanej
przy nazwisku treści. Sylwetki

kandydatów i dokładne zasady plebiscytu prezentujemy
w środku numeru. Wyniki
głosowania można śledzić
w gazecie i serwisach
internetowych:
www.gazetakrakowska.pl
www.naszemiasto.pl
a

Więcej na str. 8-9

SPORT

Olimpia/Beskid rozpoczyna walkę w play-off

@wvq^gk^pqolkfb.0

Gdyby ktoś przed rozpoczęciem sezonu przepowiedział,
że debiutujące w superlidze piłkarki ręczne z Nowego Sącza
zakwalifikują się do grona
ośmiu najlepszych drużyn
w Polsce, określony zostałby
szaleńcem. Tymczasem niemożliwe stało się faktem. Nietuzinkowe
umiejętności,

a także ambicja, z jaką podopieczne trenerskiego duetu Lucyna Zygmunt-Zdzisław Wąs
walczyły w każdym kolejnym
spotkaniu sprawiły, że już jutro
Olimpia/Beskid rozegra swe
pierwsze spotkanie w fazie
play-off.
Wąs podkreśla, że SPR Lublin – rywal jego podopiecznych
– to zespół z najwyższej półki,
który od wielu lat nie ma kon-

kurenta w Polsce. 15 tytułów
mistrza kraju, dziesięciokrotne
wywalczenie Pucharu Polski,
zakwalifikowanie się do
ćwierćfinałów Ligi Mistrzów,
czy sięgnięcie po europejski
Puchar EHF mają swoją wymowę. Jeśli nawet sądeczanki
uznają wyższość przeciwniczek, to pozostanie im batalia
o piąte miejsce na mecie rozgrywek. Trenerzy MKS są

przekonani, że leży ono w zasięgu ich zawodniczek.
Obszernegowywiaduwdniu
swoich 33. urodzin udzielił nam
MarcinMakuch.Doświadczony
prawy obrońca Sandecji przyznaje,żeżyczyłbysobie,byobowiązujący do czerwca kontrakt
z Sandecją został przynajmniej
o jeden rok przedłużony.
a

Stanisław Gołdyn
z Przysietnicy
na niewielkim kawałku
lipowego drewna
pomieścił 73 lata tragicznej
historii Polski. Jego rzeźba
przypomina okrutny mord
NKWD na przeszło
20 tysiącach polskich
oficerów w 1940 roku
w Związku Radzieckim
i katastrofę samolotu
prezydenckiego
na lotnisku w Smoleńsku,
gdzie przed trzema laty
zginęło 96 znamienitych
Polaków. Strona 4
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Nowy most,
który dzieli
10 tysięcy samochodów
przejeżdża codziennie
przez most na Dunajcu
w Kurowie. Tędy biegnie
najruchliwsza trasa
na Sądecczyźnie
– z Nowego Sącza
do Krakowa. Mocno
sfatygowana przeprawa
powstała w czasie II wojny
światowej, nie nadaje się
do naprawy. Tak twierdzą
drogowcy, szykując obok
budowę nowego mostu. Ku
ich zaskoczeniu, nie
wszyscy mieszkańcy chcą
inwestycji. Strona 5

Sport – strony 15-16

Jak uwierzyć w siebie i z porażeniem mózgowym pójść na studia
i grać w teatrze, opowiada sądeczanin Kamil Żelasko. Str. 6
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Daniel Weimer

Historia
w drewnie

Rozdajemy
bilety do kina
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