
Dwanaście osób o nieba-
nalnym życiorysie i niekwe-
stionowanych zasługach 
pretenduje do zaszczyt-
nego tytułu Sądeczanina 
2015 Roku w plebiscycie 
organizowanym od siedem-
nastu lat przez Fundację 
Sądecką. Ich kandydatury 
zostały zgłoszone w regu-
laminowym terminie przez 
różne środowiska, instytu-
cje i stowarzyszenia. W tym 
gronie są społecznicy wiej-
scy, ludzie kultury, nauczy-
ciele, sportowcy, przed-
siębiorcy i samorządowcy. 
Wynik plebiscytu na Sąde-
czanina 2015 roku poznamy 
w niedzielę 21 lutego pod-
czas Wielkiej Gali Sądeczan 
w MCK „Sokół” w Nowym 
Sączu. 

„Celem plebiscytu jest wy-
różnienie osób wywodzących 
się z Sądecczyzny lub działa-

jących na terenie powiatu no-
wosądeckiego i Nowego Sącza, 
które swoją pracą zawodowa 
i społeczną wpływają pozytyw-
nie na kształt i rozwój społecz-
ności, w której żyją, kształtują 
swoją postawa pozytywne wzor-
ce obywatelskie, uczą szacunku 
do miejsca urodzenia i warto-
ści, w których człowiek wzra-
sta, do kultury i tradycji swojej 
Małej Ojczyzny” – głosi regula-
min plebiscytu. Słowem chodzi 

o promocję ludzi, którzy nieko-
niecznie goszczą na pierwszych 
stronach gazet, a wyróżniają się 
w swoim środowisku, działa-
jąc na rzecz dobra wspólnego. 
Z nagrodą, oprócz pamiątko-
wego grawertonu, nie wiążą się 
żadne korzyści, to tytuł honoro-
wy. 

Na dalszych stronach pre-
zentujemy sylwetki kandyda-
tów, więcej można o nich prze-

czytać w portalu Sadeczanin.
info, gdzie zamieszczamy rów-
nież wypowiedzi pretendentów 
do tytułu i rekomendacje. 

W naszej gazecie znajdzie-
cie Państwo również instrukcję 
i formularz głosowania, który 
po wypełnieniu należy dostar-
czyć do biura FS (33-300 Nowy 
Sączu, ul. Barbackiego 57). 
Można również głosować elek-
tronicznie za pośrednictwem 

portalu Sadeczanin.info, a naj-
prościej to wysłać sms. Dochód 
z sms-ów zasili Fundusz Sty-
pendialny im. Braci Potoczków. 

Głosować może każdy, kto 
jest Sądeczaninem z urodzenia 
lub z wyboru, kocha ziemię są-
decką i dobrze jej życzy. Dlatego 
liczymy również na głosy spoza 
Sądecczyzny, jak to było w po-
przednich latach. Jedyne ogra-
niczenia to: głosować może tyl-
ko osoba pełnoletnia i każdemu 
przysługuje jeden głos.

Głosowanie potrwa do 
19 lutego br. Następnego dnia 
ponownie zbierze się Kapituła 
plebiscytu, aby policzyć głosy. 
Sądeczanina 2015 Roku pozna-
my podczas Wielkiej Gali Sąde-
czan 21 lutego w MCK „Sokół”.

Dwunastu wspaniałych, 
trudny wybór! Decyzja należy 
do Państwa… 

Redakcja 

Wspaniali Sądeczanie, trudny wybór!

Sądeczanin 2015 Roku!

Gala plebiscytu na Sądeczanina 2014 Roku w MCK Sokół
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Dzięki wysiłkowi całych pokoleń naszych przod-
ków możemy dziś cieszyć się wspaniałym rozwojem 
Ziemi Sądeckiej. Kiedy w 1998 roku rozpoczynaliśmy 
nasz plebiscyt, widziałem na Sądecczyźnie wielu wspa-
niałych ludzi, którzy poświęcili jej swoje najlepsze lata 
i z tego powodu cieszyli się szacunkiem otoczenia, choć 
nie byli szeroko znani. Uznaliśmy wówczas, że należy 
ich wysiłek i zaangażowanie zaprezentować szerokiemu 
ogółowi, by ich przykład wpłynął pozytywnie na kształ-
towanie postaw obywatelskich, kultury i tradycji nasze-
go regionu. Tak zrodził się ten plebiscyt. 

Warto podkreślić, że choć jego organizatorami są 
Fundacja Sądecka i Społeczno-Kulturalne Towarzystwo 
„Sądeczanin”, a nominowanych do zaszczytnego tytułu 
wyłania Kapituła konkursu, to o jego ostatecznym wy-
niku decydują sami Sądeczanie. Sądeczanie, którym nie 
jest obojętna przyszłość Małej Ojczyzny, którzy potrafią 
docenić zasługi na pozór zwykłych ludzi, lecz patrząc 
z perspektywy lat - wybitnych postaci swoich środowisk. 

Z satysfakcją możemy powiedzieć, że przez te 17 lat 

udało nam się - zarówno dzięki Fundacji Sądeckiej, ale 
głównie dzięki wszystkim głosującym - wyróżnić ponad 
180 niezwykle ważnych dla nas ludzi, którzy na trwałe 
zapisali się w naszej pamięci. 

Pragnę im serdecznie podziękować za to, że swoją 
pracą tak wiele dla nas zrobili. Zdaję sobie jednak spra-
wę, jak wielu jeszcze wybitnych Sądeczan zasługuje na 
uznanie ogółu i jak wielka jeszcze praca przed nami. 
Zapewniam, że nigdy nie ustaniemy, gdyż wierzymy, że 
swoim codziennym trudem i zaangażowaniem ci nietu-
zinkowi Sądeczanie przyczyniają się do wspólnego do-
bra i rozwoju naszego regionu.

Składam podziękowania wszystkim osobom, któ-
re angażują się w organizację plebiscytu i biorą w nim 
udział, poprzez głosowanie. Musimy pamiętać, że jeżeli 
sami nie wskażemy na swoje elity, naturalnych przy-
wódców sądeckiej społeczności, to nikt tego za nas nie 
zrobi. 

Zygmunt Berdychowski
Prezes Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”

Ludzie są największym bogactwem Sądecczyzny 

Gala Plebiscytu na Sądeczanina Roku 2010                            Fot. LEŚ

1998 - Barbara Szarota, nauczycielka z Wielogłów;

1999 – ks. prałat Stanisław Lisowski, proboszcz parafii św. Małgorzaty w No-

wym Sączu;

2000 – ks. Mieczysław Czekaj, proboszcz parafii w Boguszowej;

2001 – Wiesław Czop; przedsiębiorca budowlany z Podegrodzia;

2003 – Ryszard  Florek, założyciel i prezes firmy Fakro;

2004 – ks. Janusz Szczypka, kustosz Sanktuarium MB Różańcowej w Przydoni-

cy;   

2005 – gen. SG Zygmunt Staniszewski, komendant KOSG w Nowym Sączu; 

2006 – Krzysztof Mączka, animator Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio przy sądec-

kiej bazylice;

2007 – Piotr Droździk, artysta fotografik z Nowego Sącza; 

2008  - Anna Szczepanik – Dziadowicz; dyrektor Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy Społecznej „Jestem” w Nowym Sączu;

2009 – Ryszard  Nowak, prezydent Nowego Sącza;

2010 – Celestyn Żeliszewski, mieszkaniec Librantowej, uratował dwoje ludzi z 
płonącego auta;

2011 – Barbara Cetnarowska, nauczycielka i radna Gminy Łososina Dolna; 

2012 – Lucyna Zygmunt, dyrektor Gimnazjum nr 5 w Nowym Sączu; 

2013 – Marta Mordarska, pełnomocnik  Prezydenta Nowego Sącza ds. społecz-
nych;  

2014 – ks. prałat Stanisław Kukla, emerytowany proboszcz parafii w Gródku n. 
Dunajcem.  

Laureaci plebiscytu na Sądeczanina Roku
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Ewa Bulanda 
mistrzyni kickboxingu i trenerka 
Wielokrotna reprezentantka Nowego Sącza i Polski na zawodach sportowych do swoich największych sukcesów może zaliczyć m.in. srebr-
ny medal na Mistrzostwach Świata w Kickboxingu w Dublinie. 
Ewa Bulanda wraz z mężem Krzysztofem prowadzi w Nowym Sączu klub sportowy UKS Evan, pełniąc rolę trenera i wychowawcy mło-
dzieży. Jej podopieczni osiągają sukcesy. Wśród nich znajdują się m.in.: mistrzynie Polski, Świata i Europy, medaliści Pucharów Świata, 
mistrzowie kadetów.
Swoją ciężką pracą i wytrwałym dążeniem do osiągania kolejnych celów sportowych daje przykład młodzieży w ich własnym rozwoju 
sportowym. Przyjęta w klubie pani Ewy zasada: „Rodzina, szkoła, trening”, precyzująca dokładnie priorytety jakimi powinien kierować 
się młody człowiek, co wraz z konsekwentnym motywowaniem rozwoju edukacyjnego w znaczący, pozytywny sposób kształtuje młodzież 
również w obszarze pozasportowym. Jest sędzią PZKB klasy C.
Warte podkreślenia jest również zaangażowanie Ewy Bulandy w akcje społeczne i charytatywne, gdzie wspólnie z zawodnikami klubu 
wspierają te inicjatywy jako wolontariusze - jak np. prowadzona przez Fundację Sądecką akcja „Serce Sercu”.   

Marian Dobosz   
dyrektor i radny ze sportową pasją   
Marian Dobosz jest dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej Zdroju – Kosarzyskach. Kierowana przez niego placówka od lat 
uzyskuje wysokie oceny. Bardzo dobrze współpracuje z rodzicami i wraz nimi oraz nauczycielami corocznie organizuje i prowadzi Festyny 
Rodzinne. Dzięki temu szkoła jest modernizowana i została doposażona w niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny. 
Znany narciarz i piłkarz LKS „Poprad” Rytro w latach 80. zeszłego stulecia, b. wieloletni prezes UKS „Ryter” Rytro (1999-2012); członek 
Visegrad Maraton - przebiegł kilka maratonów biegowych m.in. w Berlinie oraz Bieg Wazów na nartach. 
Marian Dobosz to także wieloletni radny, przewodniczący Rady Gminy Rytro 2002-2006 i 2010-2014. Członek rady programowej Stowa-
rzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego. Wybrany na radnego powiatowego w 2014 roku .
Promuje narciarstwo biegowe, biegi uliczne, górskie i aktywnie bierze udział w tych zawodach. Bierze udział w organizacji Festiwalu Bie-
gowego Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, w 2013 roku był dyrektorem Mistrzostw Świata w Biegach Górskich.

Tomasz Kowal
gołębie serce siłacza z Krynicy-Zdroju  
Przestawia betonowe bloki, ciągnie ciężarówki na linie, dźwiga niewyobrażalne dla zwykłego śmiertelnika ciężary. Wszyscy wiedzą, że 
muskularna, potężna sylwetka siłacza z Krynicy-Zdroju kryje gołębie serce, wrażliwe na nieszczęścia ludzkie, szczególnie najmłodszych.
Tomasz Kowal należy do czołówki polskich strongmenów. Zaczynał od kickboxingu. Od 2001 roku trenuje jako siłacz. Sam zorganizował 
sobie siłownię, zadebiutował w 2004 roku. Od tego czasu wygrał wiele zawodów strongmenów o randze ogólnopolskiej, odnosił także suk-
cesy za granicą. Lista tytułów mistrzowskich siłacza spod Góry Parkowej jest długa, a kolekcja medali i dyplomów imponująca.
Często można go zobaczyć w telewizji. Kryniczanin nie ma sobie równych w przerzucaniu opon, wyciskaniu belki, kowadła, nosidła, marszu 
z ciężarówką, dźwiganiem „palucha”. Zawsze podkreśla swoje sądeckie pochodzenie. 
„Góral”, bo tak go nazywają kibice, udziela się na niwie charytatywnej. Inicjuje zbiórki na rzecz chorych dzieci. Chętnie odwiedza szkoły, 
opowiadając milusińskim, że każdy jest kowalem własnego losu i że na sportowy Olimp doszedł ciężką, mozolną pracą na treningach, nic 
mu z nieba nie spadło, wszystko sobie zawdzięcza.   

Maria Kulig 
doba jest za krótka, można by jeszcze tyle zrobić    
Wspieranie chorych, niepełnosprawnych, ludzi potrzebujących – to jej powołanie. 
Maria Kulig, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom” z Piwnicznej-Zdroju, w 
pracy zawodowej i społecznej kieruje się uczciwością i odpowiedzialnością. Od wielu lat z ogromną determinacją, przy wsparciu wielu in-
nych osób, walczy o uruchomienie w Kosarzyskach Środowiskowego Domu Samopomocy. 
Jest związana z Piwniczną od trzydziestu lat. Choć nie jest rodowitą „Czarną Góralką”, wrosła w tamtejsze środowisko. Pracowała w Wo-
jewódzkim Szpitalu w Przemyślu na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej, w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Rabce, a także 
w Przychodni Zdrowia w Piwnicznej-Zdroju. Przez dwie kadencje była wiceprzewodniczącą Nowosądeckiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i 
Położnych. Także przez dwie kadencje szefowała Zarządowi Osiedla – „Miasto” w Piwnicznej-Zdroju.
Organizuje wyjazdy integracyjne osób starszych, niepełnosprawnych i ich opiekunów, a także badania profilaktyczne na terenie miasta i 
gminy Piwniczna-Zdrój. Prowadzi wolontariat wśród młodzieży.

treść sms: SR.01
Koszt sms 1,23 brutto

treść sms: SR.02
Koszt sms 1,23 brutto

treść sms: SR.03
Koszt sms 1,23 brutto

treść sms: SR.04
Koszt sms 1,23 brutto

Poznaj Kandydatów na Sądeczanina Roku 2015
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Janina Molek
z fasoli potrafi nawet zrobić wódkę   
Mieszkanka Tropia w gminie Gródek nad Dunajcem potrafi z fasoli Piękny Jaś zrobić wszystko: zupy, pasztety, chleb, ciasta, a nawet al-
kohol. 
Janina Molek o smaku fasoli, sposobie jej przyrządzania i wykorzystywania wie wszystko. O fasoli Piękny Jaś mogłaby opowiadać godzi-
nami. Wielokrotnie dowiodła swojego kulinarnego kunsztu serwując fasolowe specjały na konkursach, degustacjach i pokazach. Jest dwu-
krotną zdobywczynią nagrody „Perła” w 2005 i 2013 roku w konkursie „Nasze kulinarne dziedzictwo”. Jak sama dowiodła z fasoli można 
wyczarować wszystko...
Umiejętne gotowanie fasoli i dobierania kompozycji przyprawowych sprawia, że przygotowane potrawy mają niepowtarzalny smak.
Jest współautorką książki pt. „Fasola z Doliny Dunajca”, w której znajduje się ponad 100 przepisów z fasoli.
Za doskonały smak potrawy z fasoli Piękny Jaś w 2007 roku pani Janina zdobyła tytuł Mistrza Agroturystycznego Stołu. Często jest rów-
nież wyróżniana podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku.  
Warto dodać, że dzięki m.in. jej staraniom fasola Piękny Jaś z doliny Dunajca została zarejestrowana przez Komisję Europejską jako Chro-
niona Nazwa Pochodzenia.

Antoni Pawłowski  
sadownik z pasją do tłoczenia najzdrowszych soków
Przodkowie Antoniego Pawłowskiego od dawna zajmowali się uprawą warzyw i owoców. On także, przejmując rodzinne gospodarstwo, 
podążył tym tropem. Ostatecznie jednak postawił na sadownictwo i zajął się produkcją soków. Jego tłocznia owoców w Żbikowicach w 
gminie Łososina Dolna weszła przebojem na rynek w 2013 roku i cały czas idzie do przodu. 
Przekształcenie gospodarstwa w sad, w którym przeważają obecnie jabłonie, nastąpiło w 1996 roku. Szczęśliwie połączyły się pasje i trady-
cje rodzinne Antoniego Pawłowskiego i jego żony Ilony, której przodkowie zakładali szkółki i spółdzielnie sadownicze. 
Tłocznia Owoców „Pawłowski” produkuje sok jabłkowo-porzeczkowy, sok jabłkowo-aroniowy i jabłkowo-gruszkowy oraz sok jabłkowo-
-brzoskwiniowy. Rynkowy sukces zawdzięcza przede wszystkim tradycyjnemu wytwarzaniu soków, bez koncentratów.
W 2015 roku firma zgarnęła Grand Prix oraz dwa pierwsze miejsca w finale prestiżowego konkursu Małopolski Smak. Za swoje produkty 
Tłocznia otrzymała również Puchar Rektora Uniwersytetu Rolniczego i drugiej edycji Małopolskich Targów Żywności.
Produkowanego przez firmę Pawłowskiego soki to jedna z najlepszych wizytówek Sądecczyzny. 

Benedykt Poręba
społecznik z urodzenia, człowiek „orkiestra”   
Niestrudzony społecznik, miłośnik folkloru, założyciel i kierownik Zespołu Regionalnego „Mystkowianie”, wieloletni radny gminy Ka-
mionka Wielka. 
Benedykt Poręba mieszka w Mystkowie, z tą wsią związany jest od 1963 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Kra-
kowie, ukończył również podyplomowe studium bankowości. Pracował w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, był dyrektorem 
Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu, dyrektorem ds. marketingu w Przedsiębiorstwie Ceramicznym Biegonice Składy sp. z o.o.
Żyłkę społecznika zawsze miał we krwi. Mimo swoich lat (ur. 1930) nie zamierza rezygnować z tego, co kocha – działać dla ludzi. Czyni to 
ze wspaniałym efektem na wielu płaszczyznach. Od 36. lat jest radnym gminy Kamionka Wielka. 
Od 1967 roku działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Mystkowie. Jest wiceprezesem tej jednostki. Inicjator nadania szkole w Mystkowie 
imienia ks. prof. Piotra Poręby.
W 1984 roku założyli z żoną Hanną Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Mali Mystkowianie”, a w 2014 roku pan Benedykt założył Zespół 
Regionalny „Mystkowianie”. Od dwóch lat jest jego kierownikiem. 
W ub.r. Benedykt Poręba oraz zespół „Mystkowianie zwyciężyli w Plebiscycie o Nagrodę Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądecza-
nin”.

Grzegorz Mirek 
urzędnik, który nigdy nie stoi w miejscu   
Jest dyrektorem jednej z najważniejszych instytucji komunalnych: Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu. 
Grzegorz Mirek to sądeczanin z urodzenia. Ukończył Technikum Budowlane, a potem studia na Politechnice Krakowskie o specjalizacji- 
drogi i ulice. Po studiach najpierw pracował w wykonawstwie, a potem w administracji. W 2007 r. objął stanowisko dyrektora MZD. Dzięki 
jego zaangażowaniu sądeczanie mogą korzystać z rozrastającej się sieci ścieżek rowerowych oraz wielu ważnych rozwiązań logistycznych: 
rond. W 2015 roku  została otwarta długo wyczekiwana obwodnica północnej z nowym mostem na Dunajcu.
To również sportowiec sercem i duszą. Mimo nawału pracy codziennie ćwiczy: jeździ na rowerze, na nartach, biega i trenuje innych. Już 
dwa razy zorganizował w Nowym Sączu Bieg Niepodległości. 
Pasja sportowa stała się przyczynkiem do włączenia w zeszłym roku Nowego Sącza do organizacji Tour de Pologne, największej imprezy 
kolarskiej w tej części Europy. To za sprawą Grzegorza Mirka naszemu miastu przypadł wyjątkowy zaszczyt zamykania jednego i otwiera-
nia kolejnego etapu wyścigu; odpowiadał za organizację od strony logistycznej jak również technicznej.

treść sms: SR.06
Koszt sms 1,23 brutto

treść sms: SR.07
Koszt sms 1,23 brutto

treść sms: SR.08
Koszt sms 1,23 brutto

treść sms: SR.05
Koszt sms 1,23 brutto



7

Poznaj Kandydatów na Sądeczanina Roku 2015

Barbara Surman  
dobry duch Piątkowej 
Od dwudziestu lat pełni funkcję sołtysa Piątkowej. Energiczna i przedsiębiorcza, wrażliwa na krzywdę ludzką, a przy tym wesoła i pogodna. 
Barbara Surman jest emerytowaną nauczycielką. Przez wiele lat pracowała w szkołach podstawowych, najdłużej w Piątkowej. Po przejściu 
w stan spoczynku rzuciła się w wir pracy społecznej. Przez jedną kadencję (2006-2010) była radną gminy Chełmiec. Ma udział w wielu 
inwestycjach wiejskich. Piątkowa jako pierwsza wieś w gminie została zgazyfikowana, potem była kanalizacja i wodociągi.    
Poza wszystkim pani sołtys ma duszę artystki. Prowadziła wiejski teatr dziecięco-młodzieżowy, także kabaret WAIBL. Aktorzy wydorośleli, 
z tego grona rekrutuje się obsada kostiumowej Drogi Krzyżowej, z której słynie Piątkowa. Pani sołtys ogrywa rolę Marii Magdaleny.
W Piątkowej dużo się dzieje, m.in. działa tu Zespół Pieśni i Tańca „Piątkowioki”, rozsławiający folklor Lachów Sądeckich. Przy zespole 
prowadzona jest Szkółka Muzykowania Ludowego, działa też grupa twórców ludowych „Sami swoi”.
Od lat współpracuje z Fundacją Sądecką, angażując się m.in. w akcje charytatywne. Od 2009 roku prowadzi Kasę Wzajemnej Pomocy w 
Piątkowej, liczącą już 80 członków.   

Leszek Zakrzewski
strażnik tradycji i pamięci historycznej  
Od jedenastu lat jest prezesem sądeckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, miłośnik starych parowozów, popularyzator 
historii najnowszej. Pod jego kierownictwem PTH z rachitycznej organizacji stało się prężnym, aktywnym stowarzyszeniem, które przy-
pomina Sądeczanom o ważnych rocznicach, organizuje konferencje naukowe, wydaje książki i zabiera głos w debacie publicznej, stojąc na 
straży tradycji i pamięci historycznej. 
Leszek Zakrzewski zasłużył się szczególnie w wieloletnich bojach o usunięcie pomnika Armii Czerwonej w Nowym Sączu, co się dokonało w 
2015 roku. Publikował artykuły na temat okoliczności powstania monumentu, demaskował fałsze i zakłamania o tzw. wyzwoleniu Nowego 
Sącza przez Sowietów. Najciekawsze, że prezes PTH ma wykształcenie techniczne. Jest absolwentem Technikum Kolejowego w Nowym 
Sączu i Politechniki Krakowskiej-Wydział Inżynierii Transportowej i Elektrycznej. Wyróżniany za innowacyjne rozwiązania, pracuje w 
spółce Novitus. 
Członek komitetu redakcyjnego „Rocznika Sądeckiego”, współpracownik parafialnego miesięcznika „Bethania. W ramach cyklu „Bóg, Ho-
nor, Ojczyzna” wygłasza w domu parafialnym przy kościele kolejowym prelekcje o Żołnierzach Wyklętych. 

Barbara Sławecka 
przez życie w tanecznym rytmie „Sądeczoków”   
Jest sądeczanką z krwi i kości. Z temperamentem, zaangażowaniem, pasją i miłością do tradycji i kultury. To dzięki tym cechom Zespół 
Regionalny „Sądeczoki”, którego jest kierownikiem, obchodził hucznie w zeszłym roku swoje 35-lecie.
Barbara Sławecka jest nauczycielem dyplomowanym – choreografem z pierwszym stopniem specjalizacji zawodowej w zakresie edukacji 
równoległej, absolwentką wychowania muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach oraz Studium Choreograficznego w Krako-
wie. Ukończyła ponadto studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą.
Od 1982 roku prowadziła w Pałacu Młodzieży w Nowym  Sączu zajęcia nauki gry na pianinie i rytmikę. Uczestnictwo maluchów w jej zaję-
ciach było etapem wstępnym do udziału w zajęciach zespołu „Sądeczoki” . W latach 1993-2003 była kierownikiem artystycznym zespołu, 
a następnie przejęła kierownictwo.
Zespół ma na swoim koncie liczne występy w kraju i zagranicą. W „Sądeczokach” śpiewa, tanczy i gra ponad 200 osób w wieku od 4 do 23 
lat z Nowego Sącza i okolic.
Zespół ma w swoim w repertuarze tańce Lachów Sądeckich, Górali Łąckich, a także szczyrzyckie, limanowskie, jak również poloneza, kra-
kowiaka, tańce śląskie i kujawiaka z oberkiem. 

Maria Sosin
„czyta” ludzi, daje dom książkom     
Pracuje w zawodzie bibliotekarza 48 lat, a od 2001 roku jest dyrektorem Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym 
Sączu. Jej dorobek i skuteczność w rozwijaniu czytelnictwa i jego zaplecza to najlepszy dowód, że zawód bibliotekarza jest jej prawdziwą 
pasją.
Maria Sosin od początku organizowała pracę Biblioteki Powiatowej, troszczy się o 59 bibliotek w terenie. Od roku 1968 działa w Stowarzy-
szenia Bibliotekarzy Polskich. W 2014 roku zostala uhonorowana tytułem Małopolskiego Bibliotekarza 2013 roku.
Skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na rozwój bibliotek. Dzięki niej powiat nowosądecki otrzymał 682 tysiące zł z programu „SOWA”, 
w ślad za tym wdrożono tu nowoczesny, teleinformatyczny system informacji i zarządzania zbiorami. Efektem jej zaangażowania było 
oddanie nowoczesnej Biblioteki w Barcicach. Z tych samych źródeł pani Maria pozyskała środki na budowę filii Powiatowej i Miejsko-
-Gminnej Biblioteki w Starym Sączu.
Najważniejsze, że te budynki tętnią życiem. Są tam prowadzone zajęcia w ramach programów 50+, są akcje: „Cała Polska Czyta Dzieciom”, 
„Tydzień Bibliotek”, „Narodowe Czytanie”, „Z książką na Walizkach” czy sztandarowa „Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka”.

treść sms: SR.11
Koszt sms 1,23 brutto

treść sms: SR.12
Koszt sms 1,23 brutto

treść sms: SR.09
Koszt sms 1,23 brutto

treść sms: SR.10
Koszt sms 1,23 brutto
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Jak głosować?
Wyboru Sądeczanina 2015 roku dokonujemy spośród dwunastu nomino-
wanych kandydatów. 
Głosować można tylko raz:
•	 wypełniając czytelnie kupon konkursowy, w którym wpisujemy: 

imię i nazwisko kandydata, swoje dane: imię i nazwisko, adres i 
numer telefonu oraz zakreślając krzyżykiem zgodę na przetwarzanie 
danych w związku z plebiscytem. Kupon należy wysłać lub dostarczyć 
do biura Fundacji Sądeckiej (33-300 Nowy Sącz, ul. Barbackiego 
57) do 19 lutego 2016 r., do godziny 9-tej,

•	 wysyłając na adres e-mail: plebiscyt@sadeczanin.info formularz 
dostępny na stronie internetowej www.sadeczanin.info,

•	 wysyłając sms na numer 7168 w treści wpisując numer kandydata:

Koszt sms 1,23 brutto

LP Imię i nazwisko kandydata Treść SMS

1 Ewa Bulanda SR.01

2 Marian Dobosz SR.02

3 Tomasz Kowal SR.03

4 Maria Kulig SR.04

5 Grzegorz Mirek SR.05

6 Janina Molek SR.06

7 Antoni Pawłowski SR.07

8 Benedykt Poręba SR.08

9 Barbara Sławecka SR.09

10 Maria Sosin SR.10

11 Barbara Surman SR.11

12 Leszek Zakrzewski SR.12
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