NOWY SĄCZ | LIMANOWA | GORLICE | KRYNICA | MUSZYNA | PIWNICZNA | STARY SĄCZ | MSZANA DOLNA | GRYBÓW | BOBOWA | BIECZ

G A Z E TA
B E Z P Ł AT N A

www.dts24.pl

Nr 20 (341),
25 maja 2017

Nakład 15 000
www.dts24.pl

Zabierz
dziecko
na
imprezę
REKLAMA

Z basenu
w Sączu
odpływają do
Chełmca
L str. 3
REKLAMA

FOT.JOANNA KORZEŃ

L str. 5
Trener
Nawałka
reklamuje
okna
L str. 5

Mamy na
was oko,
czyli sianie
niepokoju
L str. 7

2

www.dts24.pl – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 25 maja 2017

Druga strona
CZYTELNICY WIERSZEM

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Jadwiga Marzec

Senne marzenia
Poszybowałam
W odległe przestworza galaktyki
Dotykałam gwiazd
Byłeś tak daleko
Chodziłeś twardo po Ziemi
Nie spojrzałeś w górę
Wróciłam
Bo skrzydła
Pożyczyłam tylko na chwilę
JADWIGA MARZEC ur. w 1958 r. w Makowie Podhalańskim. Od 40 lat emocjonalnie i zawodowo związana z Nowym Sączem, mieszka w Chełmcu. Jej
utwory były publikowane w wydaniach zbiorowych. Obecnie w przygotowaniu jest debiutancki tomik wierszy.

POD PATRONATEM SĄDECKIEGO KLUBU LITERACKIEGO
I „DOBREGO TYGODNIKA SĄDECKIEGO”

POD PATRONATEM DTS
WYLOSUJ BILET
Baw się z „Dobrym
Tygodnikiem Sądeckim”,
bierz udział w konkursach
i zdobywaj nagrody.
W tym tygodniu można
wygrać m.in. dwa
zaproszenia na koncert
Andrzeja Poniedzielskiego,
który odbędzie się w MCK
Sokół w Nowym Sączu
2 czerwca o godz. 19.30.
Co tydzień do
rozlosowania także
bilety do kina.
Polub profil „Dobrego
Tygodnika Sądeckiego”
na Facebooku i bądź
na bieżąco.

FOT. JOANNA KORZEŃ

Najpiękniejsze ukoronowane

Miss Ziemi Sądeckiej została Kinga Choma. Tytuły wicemiss jurorzy przyznali Agnieszce Michalik i Ewie Łukasiewicz. Ewa
Łukasiewicz została dodatkowo Miss Publiczności, Agnieszka Michalik - Miss Galerii Trzy Korony. Klaudia Smoleń zdobyła
tytuł Miss „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”, Julia Kiesiewicz - Miss „Gazety Nowosądeckiej”, Magdalena Susuł - Miss
Gracji, a Julia Kornaś - Miss Foto. Finał konkursu piękności odbył się w sobotę w Galerii Trzy Korony.
(JK)
REKLAMA

ZNAJDZIESZ NAS NA

Kod konkursowy:
DTS+ostatnia
litera imienia
np. uczestnik Michał:
DTS+ł.
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Ważny temat

Z basenu w Sączu odpływają do Chełmca
Od 1 maja MOSiR w Nowym Sączu wprowadził
nowy cennik korzystania z basenu. Miało być taniej, ale jest drożej. Sądecka pływalnia pustoszeje, bo klienci wolą wybierać basen w Chełmcu.
- Wprowadzone zmiany działają na szkodę pływalni. Multipaki, którymi zastąpiono
karnety dla rodzin, są nieopłacalne. Zmiany
najbardziej odbijają się na rodzinach z dwojgiem lub trojgiem dzieci. Sądecki basen pustoszeje, a rodzice przenoszą swoje dzieci do
Chełmca. Jeżeli za wejście na basen pięcioosobowa rodzina zapłaci 44 zł, a w Chełmcu 20, to wybór jest oczywisty. Dawniej na
dużym basenie, ok. godz. 20. było nawet 50
osób. Odkąd wprowadzono zmiany, jest ich
garstka. Dodam też, że nowy cennik jest zagmatwany, panie kasjerki nieraz same się
w nim gubią - zauważa Tomasz Baliczek, nauczyciel pływania.
Na zmiany skarżą się też rodzice dzieci
do tej pory korzystających z basenu przy ul.
Nadbrzeżnej.
- Mój 11-letni syn korzystał z basenu przez
ostatni rok, uczęszczał tam dwa razy w tygodniu. Kupowałam mu karnet za 72 zł, który
obejmował 10 wejść bez limitu. Teraz karnety zlikwidowano. Są za to multipaki. Taki bilet multi kosztuje 80 zł i pozwala na jedynie
4 wejścia bez limitu czasowego. To jest kolosalna różnica. Praktycznie całe osiedla Barskie, Gołąbkowice, Kochanowskiego zostały odcięte od basenu. Wyeliminowano poza
tym bilety zniżkowe, na legitymację szkolną.
Ja wejdę na basen za 18 zł, ale mojemu dziecku zniżka już nie przysługuje. Wielu rodziców zastanawia się nad przeniesieniem dzieci na basen w Chełmcu, bo tam jest znacznie
taniej – oburza się Klaudia Sowa, mieszkanka bloków na ul. Lwowskiej.
Zmiany na gorsze zauważa także sportowiec Mariusz Jagiełka.
- Od 2014 r. miał być zakaz wpuszczania
nowych szkółek pływackich na teren basenu,
bo po prostu brakowało miejsca. Tymczasem
funkcjonuje szkółka, którą prowadzi MOSiR.
Dzieci z tej szkółki zajmują dwa tory. Zwykłym sądeczanom zostaje do dyspozycji tylko jeden tor. Oczywiście podwyżki cen też
dają się wszystkim we znaki. Dawniej kupowałem dla siebie i syna karnet za 120 zł,
bez limitu, na 10 wejść. Mogłem go wykorzystać w ciągu 3 miesięcy. Teraz za wejście na
czas nieograniczony trzeba płacić w granicach 35-40 zł. To jest spora podwyżka cen zauważa Jagiełka, który z basenu korzysta od
kilkunastu lat.

W nowym cenniku obowiązującym od
1 maja bilet ulgowy po godz. 15. kosztuje 9 zł,
przedtem było to 8 zł. Zakup biletu normalnego to wydatek 12 zł. Dla porównania, w Aqua
Centrum Chełmiec za jednorazowe wejście
kosztuje 8 zł. Obowiązują tam również bilety
ulgowe dla uczniów, studentów czy seniorów.
- Największe koszty zmian ponoszą ci,
którzy najwięcej korzystają z basenu. Zmiany cen dotknęły osoby korzystające do tej
pory z karnetów. Ludzie przeniosą się do
konkurencji w Chełmcu i nikogo to chyba
specjalnie nie zdziwi, bo MOSiR przesadził
– twierdzi radny Grzegorz Fecko.
Administracja pływalni w Chełmcu zaciera
ręce, choć dostrzega też problem.
- Obłożenie mamy spore, ok. 500-700 osób
dziennie. Jest mniej więcej stały napływ ludzi. Trudno mi powiedzieć, czy od początku
maja mamy więcej sądeczan, jednak kilka
osób wspominało, że nowe ceny na sądeckiej pływalni ich odstraszają. Inną sprawą
jest, że u nas zaczyna się powoli robić ciasno. W związku z tym planowana jest rozbudowa basenu - mówi Tadeusz Tajduś, kierownik pływalni Aqua Centrum Chełmiec.
Tymczasem zastępca dyrektora MOSiR
w Nowym Sączu, Bogusław Kmak, tłumaczy,
że nowy cennik służy potrzebom klientów.
- Zmiany sposobu rozliczania wejść na
basen podyktowane zostały koniecznością
dostosowania się do rynku, potrzeb klientów oraz popytu. Pływalnia nad Kamienicą
była oblegana w godzinach popołudniowych
od godz. 15. do 20., dlatego o złotówkę podwyższono cenę biletu ulgowego. Za to jednak obniżono o 1 zł cenę tego biletu w godz.
od 6. do 15. Chcemy zachęcić tych, którzy

mogą przychodzić na pływalnię do godz. 15,
aby korzystali z pływalni w godzinach mniej
obleganych. Zdajemy sobie sprawę, że wielu
osobom bardziej odpowiadają godziny po 15,
ale wiemy też, że wiele osób może skorzystać
z pływalni wcześniej. Często to kwestia organizacji dnia – tłumaczy.
- Wprowadziliśmy bilet multi, który jest
odpowiedzią na zapotrzebowanie rodzin, ale
też i grup przyjaciół, którzy wchodząc w kilka osób na pływalnię nie mieli zniżek. Zniżki
dla rodzin były możliwe po zakupie karnetu
wielogodzinnego dla opcjonalnie kilku osób.
Nie każdy chciał kupować taki karnet przychodząc sporadycznie na pływalnię, a karnety te miały określony czas ważności. Ponadto już na wstępie klient musiał wydać co
najmniej kilkadziesiąt złotych. Oczywiście
te karnety miały też i swoich zwolenników,
jednak w całej strukturze sprzedaży nie były
najpopularniejsze. Bilet multi daje możliwość
obniżenia ceny biletu normalnego i ulgowego. Warunkiem jego zakupu jest wspólne
wejście co najmuj dwóch osób, czyli np. rodzica z dzieckiem, cioci z bratanicą, rodzeństwa itp., czy po prostu pary przyjaciół. Ważne jest to, że później każda z tych osób, która
wykupiła bilet multi, płaci za każdą następną godzinę tylko 8 zł, co jest dużym rabatem
– twierdzi Kmak.
Zastępca dyrektora MOSiR dodaje też, że
wszyscy uczniowie sądeckich szkół publicznych mogą korzystać z pływalni całkowicie
bezpłatnie do godziny 16, w ramach lekcji wychowania fizycznego prowadzonych przez nauczyciela ich szkoły.

AGNIESZKA MAŁECKA

Rodzaj biletu

Kryta pływalnia
MOSiR Nowy Sącz

Aqua Centrum Chełmiec

normalny

12 zł

8 zł

ulgowy

7 zł (w godz. 6-15)
9 zł (w godz. 15-21.45)

7 zł (w godz. 8-20)

bez limitu czasu

18 zł

14 zł

grupowy

multi 1+1: 12 zł + 8 zł =
20 zł
multi 1+2: 12 zł + 8 zł +
8 zł = 28 zł

Rodzinny1+1: 13 zł
Rodzinny 1+2: 15 zł

Porównanie cen wybranych biletów

O G ŁO S Z E N I E
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TYDZIEŃ W SKRÓCIE
Most heleński pierwszy i kropka
Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na budowę nowego mostu heleńskiego i dwóch rond: przed
i za mostem. Chętni do realizacji
tej inwestycji mogą zgłaszać swój
udział do 26 czerwca. Tymczasem
założona przez prezesa Fakro, Ryszarda Florka fundacja „Pomyśl
o przyszłości” przekonuje, by most
heleński budować... później.
- Na czas przebudowy mostu
heleńskiego Nowy Sącz zostanie
pozbawiony kluczowej przeprawy
przez Dunajec – pisze prezes fundacji Bożena Damasiewicz. – Zamknięcie tej przeprawy spowoduje
poważne utrudnienia komunikacyjne, których można w znacznym
stopniu uniknąć, bądź je zminimalizować odwracając kolejność
realizowanych inwestycji, a zatem najpierw wykonać połączenie ulicy Piramowicza ze Świniarskiem z budową nowego mostu na
Dunajcu, a w następnej kolejności
rozpocząć wymianę mostu heleńskiego. Dzięki temu, w okresie budowy mostu heleńskiego, będziemy mieli do dyspozycji trzy, a nie
dwie możliwości przeprawy przez
rzekę Dunajec. W ten sposób, zaoszczędzimy mieszkańcom Nowego Sącza i okolic komunikacyjnego „horroru”.
Władze miejskie w sprawie odwrócenia kolejności inwestycji zajmują jednak nieugięte stanowisko.
- Propozycje przedstawione
w piśmie Fundacji „Pomyśl
o przyszłości” są niemożliwe do
zrealizowania i mimo przewidywanych trudności inwestycja będzie realizowana zgodnie z harmonogramem - brzmi odpowiedź
z ratusza.

Przeprowadzka PiS na
Jagiellońską
Dotychczasowe biuro PiS przy
ul. Pijarskiej w Nowym Sączu będzie biurem senatora Stanisława
Koguta. W poniedziałek uroczyście otwarto nowe biura europosła Ryszarda Legutko oraz wiceministra finansów Wiesława Janczyka
przy ul. Jagiellońskiej. Będzie to teraz siedziba sądeckiego PiS.
- To miejsce będzie miejscem
otwartym dla sądeczan, otwartym na debatę, czego oczekujemy
od rządu pani premier Beaty Szydło, od lidera Prawa i Sprawiedliwości, od ugrupowania – zadeklarował wiceminister Janczyk.

WIĘCEJ CODZIENNYCH WIADOMOŚCI
NA DTS24.PL
REKLAMA

Firma Żabka poszukuje
Franczyzobiorców.
Dogodne warunki
współpracy.

Tel. 605 945 842
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Warto wiedzieć

Gdzie się bawić, gdzie się bawić
Przed Dniem Dziecka podpowiadamy gdzie i jakie atrakcje czekają na milusińskich z okazji ich święta.
• 27 maja, od godz. 9., Stadion Klubu Sportowego Biegonicznaka w Nowym Sączu, ul. Elektrodowa 49
Turniej piłki nożnej oraz festyn z okazji Dnia Dziecka.
• 27 maja, od godz. 10. Rolkowisko w Chełmcu
Zawody i konkursy sportowe, występ taneczny dzieci z kl. 0 ZS w Chełmcu,
zabawa z clownami Ricko i Ruphert: deszcze confetti, fontanny zimnych ogni,
deszcze baniek mydlanych, konkursy z nagrodami i inne atrakcje.
• 27 maja, od godz. 10., Kino Sokół w Nowym Sączu
Konkursy z nagrodami, warsztaty kulinarne, chemiczne, projektowanie mody,
zabawy z animatorem.
• 27 maja, pociąg retro Krynica-Muszyna-Krynica.
Odjazdy: Krynica: 12:27, 13:46; Muszyna: 13:06, 14:55.
• 27 maja, od godz. 14., Galeria Szubryt w Nowym Sączu, ul. Tarnowska
Rozwiązywanie zagadek z open the door, turniej z piłkarzami MKS Sandecja, przejażdżki motorem i kucykiem, zabawy z animatorem, pokaz zumby i tańca, foto budka, dmuchańce.
• 27 maja, od godz. 16., Słotwiny Arena w Krynicy-Zdroju
Animacje i konkursy dla dzieci, warsztaty taneczne dla rodzin, słotwińskie smaki – ognisko, grill, disco Arena dla wszystkich – muzyka DJ.
• 28 maja, od godz. 12., Stadion MKS Sandecja Nowy Sącz, ul. J. Kilińskiego
Konkurs z nagrodami, dmuchańce, animacje, moc atrakcji w trakcie meczu
• 28 maja, od godz. 13., Park Miejski w Limanowej
Koncert z okazji Dnia Matki w wykonaniu Dziecięcej Triady Artystycznej, eliminacje VIII Limanowskiego Talent Show, bezpłatne atrakcje: wóz strażacki, ambulans, wata cukrowa, dmuchańce, animacje, teatrzyk, popcorn, lody, prezentacja sprzętu do łączności radiowej.
• 28 maja, od godz. 14. Stara Wieś, gmina Limanowa, boisko sportowe
Darmowe wesołe miasteczko: karuzela łańcuchowa, eurobungee, kule wodne, zjeżdżalnia, skakaniec „miękka góra”, ścianka wspinaczkowa, tor przeszkód „bungee run”, „Smykolandia” – animacje dla dzieci i całych rodzin, „Kolorowe szaleństwo” z Firewall Music, prezentacja wozu strażackiego, występy uczestników IV Przeglądu MaGa, loteria z mnóstwem nagród.
W przypadku deszczu impreza odbędzie się w budynku ZS w Starej Wsi I.
• 28 maja, od godz. 14., Słotwiny Arena w Krynicy-Zdroju
Bitwa break-dance o puchar Słotwiny Arena, występ artystyczny Butterfly Crew, pokaz taneczny grupy dziecięcej Fruciaki, zawody kolarskie dla dzieci „Klub kolarski A.Skalniak”, disco Arena dla wszystkich – muzyka
DJ, występ gwiazdy wieczoru – Violka Marcinkiewicz.
• 28 maja, godz. 17., Sala Widowiskowa MOK w Nowym Sączu, Al. Wolności 23
Premiera spektaklu „Dziadek Do Orzechów” w wykonaniu Grupy Teatralnej Cudoki – Szuroki.
• 31 maja, godz. 9., Sala Widowiskowa MOK w Nowym Sączu
XX Konkurs Piosenki Dziecięcej „Tralalalaliada”.
• 1 czerwca, godz. 10., Amfiteatr na Jeżowej w Łącku
Zabawy z animatorami w bajkowych strojach, konkursy i zabawy z nagrodami, pokaz wielkich bajek mydlanych oraz słodycze.
W przypadku deszczu impreza odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej w Łącku.
• 1 czerwca, od godz. 10., Jaworzyna Krynicka
Tor przeszkód, powietrzna zjeżdżalnia, tunel z przeszkodami, przejażdżki quadami pod opieka GOPR, pokaz pierwszej pomocy, atrakcje przygotowane przez Policję, 80 m kolejka tyrolka zabezpieczana przez Krynicki Park Linowy, wata cukrowa dla każdego, program artystyczny wspólnie z grupą ART Studio, zabawy, konkursy z nagrodami, animacje, malowanie twarzy oraz wiele innych ciekawych rzeczy.
• 1 czerwca, godz. 17., Sala Widowiskowa MOK w Nowym Sączu, Al. Wolności 23
Babciu, dziadku zabierzcie mnie do teatru na spektakl „Dziadek Do Orzechów” w wykonaniu Grupy Teatralnej Cudoki – Szuroki.
• 2 czerwca i 3 czerwca, godz. 10., Stadion MKS Poprad Muszyna, ul. Słoneczna 1
Międzynarodowy Dziecięcy Turniej Piłki Nożnej Poprad Muszyna.
• 4 czerwca, od godz. 12. Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu, Al. Wolności 23
4. Kolorowy Dzień Dziecka. Występy zespołów artystycznych MOK, zabawy z klaunami, malowanie twarzy,
rysowanie na asfalcie, gry, zabawy, konkursy i quizy z nagrodami, czytanie bajek przez autorów Teatru Robotniczego, miniwarsztaty break dance, kiełbaski z grilla, wata cukrowa oraz wiele innych atrakcji i niespodzianek.

(JOMB)
REKLAMA

A TO CIEKAWE
Trener Nawałka reklamuje okna
dachowe

Całowanie dozwolone przez
3 minuty

Trener Adam Nawałka jest twarzą kampanii marketingowej sądeckiej firmy Fakro.
- Jesteśmy dumni z takiego
wyboru oraz z faktu wspierania
polskiej firmy przez tak wybitną osobowość. Produkty Fakro
to najwyższa, światowa jakość,
która spełnią oczekiwania najbardziej wymagających klientów – komentuje Janusz Komurkiewicz, członek zarządu Fakro.
Kampania „Fakro – żyj z wizją”, która ruszyła 22 maja, będzie obejmować działania w prasie, internecie oraz w punktach
sprzedaży.
Adam Nawałka przyłączył się
również do idei służącej rozwojowi gospodarczemu Polski oraz
budowaniu kapitału społecznego,
którą krzewi Fundacja „Pomyśl
o Przyszłości”.
(JN)

W Nowym Sączu powstała pierwsza strefa krótkiego postoju, czyli tzw.
Kiss&Ride, co w bezpośrednim tłumaczeniu oznacza: pocałuj i jedź. Pierwszy znak oznaczający system szybkiego
parkowania pojawił się przy ul. Kolejowej naprzeciwko dworca PKP.
- To rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się w krajach Europy Zachodniej, jak również
w kilku miastach w Polsce. Teraz
będzie służyć kierowcom w Nowym Sączu - podkreśla zastępca
prezydenta Wojciech Piech.
Rozwiązanie to chwali również dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Grzegorz Mirek. - Zasada jest bardzo prosta,
w punkcie oznaczonym jako Kiss&Ride zatrzymujemy się maksymalnie na
3 minuty, żegnamy się i wysadzamy pasażera. Czasu wystarczy też na
ewentualnego buziaka - dodaje Grzegorz Mirek.
(UM)

REKLAMA
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DOSTĘPNE OD RĘKI

DOSTĘPNE OD RĘKI

6 KOMOROWE OVLO
• 6-komorowy profil o szerokości zabudowy 80 mm
• mocny profil o podwyższonej
sztywności
• nieskazitelną biel oraz brylantowy
połysk profili zapewnia wysokogatunkowy PVC;
• delikatne zaokrąglenia nadające
profilowi nowoczesny i elegancki wygląd;
• odporny na zabrudzenie i czynniki
atmosferyczne, łatwy w utrzymaniu czystości;
• szkło neutralne – nie daje efektu
tzw. "brudnych firan";
• przy zastosowaniu pakietu 3-szybowego o współczynniku U=0.7
Wm2K możesz zaoszczędzić nawet
do 20% wydatków na ogrzewanie;
• odpowiednią szczelność gwarantują uszczelki z EPDM;

olcha,
jabłoń,

sa europejska)
• Trzy zawiasy czopowe
• Trzy bolce antywyważeniowe
• Wizjer w kolorze srebrnym
• Próg ze stali nierdzewnej standardowy (120 mm)
• Ościeżnica metalowa kątowa, o
szerokości profilu 105 mm.

OKNA DACHOWE
SKYLIGHT PREMIUM
SKYLIGHT

WYPRZEDAŻ EKSPOZYCJI

Wyprzedaż
okien
dachowych
SKYLIGHT,

5%
4
t
ba
a
R

DRZWI
WEWNĘTRZNE

*okna dachowe w komplecie z kołnierzem

Paszyn 478
tel. 18 440 20 14,
e-mail: biuro@tomexokna.pl
Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27,
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01,
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

Nowy Targ
ul. Kolejowa 59,
tel. 18 264 88 59,
e-mail: nowytarg@tomexokna.pl
Tarnów
ul. Krakowska 131,
tel. 014 627 26 32,
e-mail: tarnow@tomexokna.pl

Limanowa
ul. Kopernika 14,
tel: 018 330 11 67,
e-mail: limanowa@tomexokna.pl
Jasłoary
Szaﬂ
ul.Zakopiańska
Kościuszki 44,
44,
Kościuszki
ul.
18, tel: 018 275 40 64,
tel:
23
29,
013
445
23
29,
e-mail: szaﬂary@tomexokna.pl
pl
e-mail: jaslo@tomexokna
jaslo@tomexokna.pl

Krosno
ul. Liniarska 10, tel: 013 432 39 45,
e-mail: krosno@tomexokna.pl
Gorlice
ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11,
e-mail: gorlice@tomexokna.pl
Szaﬂary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64,
e-mail: szaﬂary@tomexokna.pl

w w w. t o m e x o k n a . p l
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Ludzie

Wzmocnienie głosu często dodaje pewności siebie
- Głos porównuje się do instrumentu. Każdy może go wyćwiczyć tak, żeby brzmiał
dobrze?
- Głos ludzki to instrument,
z którego korzystamy od pierwszej
sekundy życia. Dziecko przychodząc na świat, sygnalizuje swoim
płaczem, że się pojawiło. Z czasem
zaczyna mówić, krzyczeć, próbuje imitować śpiew, pracuje głosem i
wtedy jego mięśnie - struny głosowe pracują częściej i dłużej. Tym samym zaczynają się wzmacniać. Spokojne, grzeczne dziecko, z natury
ciche i wstydliwe nie będzie miało
w swoim głosie takiej siły jak to, które aparatu głosowego używa częściej
i intensywniej. Nie jest to reguła,
ale w mojej dziewięcioletniej pracy nauczyciela właśnie takich spostrzeżeń dokonałam. Osoby temperamentne i ekspresyjne będą miały
ten głos bardziej donośny, charakterystyczny. Brzmienie, barwa ludzkiego głosu zależy od naszych genów,
współgra z naszym usposobieniem,
temperamentem. Wydobywamy różne dźwięki, zaczynamy mówić, zaczynamy śpiewać, a kontrola nad
głosem staje się coraz większa. Z czasem, kiedy muzyka zagra nam w duszy i czujemy potrzebę śpiewania,
zaczynamy traktować głos jak instrument. Pracujemy nad nim, ćwiczymy, wprowadzamy różne techniki, by coraz lepiej brzmiał. Skala

FOT. Z ARCH. I. MYTNIK

Rozmowa
z IZABELĄ MYTNIK –
rehabilitantką głosu

ludzkiego głosu jest podobna do skal
różnych instrumentów. Na przykład
fortepian posiada 88 dźwięków -klawiszy. Człowiek po kilku latach pracy może osiągnąć podobny zakres.
- Charakteru się nie zmieni, a czy można
to zrobić z głosem?
- Oczywiście, że tak. Ćwiczenia
pozwalające wzmocnić głos, powodują, że staje się on brzmiący, przejrzysty, donośny, co automatycznie
wpływa na jego kolor, sound. Daje
to osobie pracującej głosem poczucie
większej pewności siebie. Wokaliści,

aktorzy, konferansjerzy dziennikarze, spikerzy czy nauczyciele bardziej
intensywnie niż przeciętny człowiek,
korzystają z głosu. Potrzebują, żeby
ich głos był mocny, charakterystyczny oraz w dobrej kondycji. Wzmocnienie głosu często dodaje im pewności siebie, o ile to co robią na co dzień,
robią z pasją i chcą to robić.
- Wygląda na to, że śpiew, praca z głosem
może mieć bardzo duże znaczenie w życiu
człowieka. Jak Ty to odkryłaś?
- Śpiewam od dziecka, nauczycielem stałam się dopiero po studiach.

W mojej pracy niedyspozycja głosowa nie może mieć miejsca. Kilka lat temu, kiedy w sposób niezbyt
właściwy korzystałam z mojego głosu, bardzo go przeciążałam, sforsowałam, do tego stopnia, że nabawiłam się guzków śpiewaczych,
a to spowodowało, że moje występy nie były możliwe. Szukałam pomocy medycznej, która miała przywrócić moim strunom sprawność
i umożliwić mi powrót do kondycji
głosowej. Po części się udało, ale głos
nie brzmiał jak wcześniej. Przekopując internet trafiłam na nazwisko Sonia Lachowolska. Jest to osoba, która
zajmuje się nauką śpiewu i rehabilitacją głosu. Mój przypadek, jak się okazało, nie był taki poważny. Do Sonii
trafiały dużo cięższe. Po kilku lekcjach
mój głos zaczął „zdrowieć”, aż finalnie powrócił do stanu sprzed guzków.
Ten fakt spowodował, że zaczęłam się
tym zagadnieniem interesować, szkolić, zdobywać wiedzę od najlepszych
w Polsce. I tak oto oprócz tego, że jestem nauczycielem, zostałam rehabilitantem głosu.
- Co daje Ci ta praca?
- Satysfakcję, radość, spełnienie. Świadomość, że mogę przyczynić się do osiągnięcia przez moich
podopiecznych stanu zadowolenia ze
swojego głosu, a w kilku przypadkach
po prostu powrotu do możliwości korzystania z niego, jest dla mnie potwierdzeniem, że to, co robię ma sens.
- Dlaczego wybrałaś Nowy Sącz jako miejsce szlifowania głosów? To miasto obfituje w talenty?

- W Nowym Sączu drzemie spory potencjał, jest tu wielu młodych,
zdolnych ludzi. Miałam okazję się
o tym przekonać już kilkakrotnie będąc jurorką w różnych konkursach
czy prowadząc warsztaty wokalne.
- Ciebie też kiedyś oceniali jurorzy. Jak dziś
wspominasz X-Factor?
- Jako wielką przygodę, ogromny
bagaż doświadczeń. To był fajny czas
w moim życiu. Adrenalina sceniczna, telewizja, wywiady, koncerty.
Ludzie, których wcześniej mogłam
oglądać tylko w telewizji. Wiem jak
się czuje osoba, która czeka na opinię jurora, ale wiem także jakie emocje towarzyszą jurorowi.
- A co z Twoją karierą solową? Uczenie
okazało się ważniejsze?
- Myślę, że jedno nie wyklucza
drugiego. Oba rodzaje działalności
traktuję równie poważnie. Nie wyobrażam sobie, że mogłabym przestać śpiewać. Robię to codziennie
ucząc młodych wokalistów. Często
też, średnio dwa, trzy razy w miesiącu, udaje mi się stawać na scenie.
- Gdzie można Cię usłyszeć?
- 20 sierpnia rozpocznie się cykl
koncertów zatytułowanych „Per
Amatrice”, podczas których będę
miała przyjemność zaśpiewać z towarzyszeniem orkiestry oraz solistów. Koncerty odbędą się w czterech
miastach w Polsce. Do tego bardziej
można mnie usłyszeć na lokalnych
imprezach: dniach miast, występach
gościnnych.

ROZMAWIAŁA KRYSTYNA PASEK

Mamy na was oko, czyli sianie niepokoju
Jerzy Wideł
Z kapelusza

W

minionym tygodniu od
Tatr po Bałtyk, także po
kotlinach sądeckich, limanowskich i gorlickich dało się słyszeć
głośny oddech ulgi. Ten oddech przechodzący w pomruk, ni to zdziwienia, ni to zadowolenia wydawali z siebie włodarze gmin, powiatów, miast
i miasteczek. Wódz Jarosław Kaczyński odczepił się od władz samorządowych, choć nie wiadomo na jak długo.

Ezopowym językiem oznajmił urbi et orbi, że „doszliśmy do
wniosku, że wobec stanowiska głowy państwa, do którego odnosimy się oczywiście z wielkim szacunkiem, i wobec przynajmniej
niepewności co do stanowiska
Trybunału Konstytucyjnego nie należy w tej chwili tej sprawy stawiać
w ten sposób, żeby tworzyć wrażenie, że chcemy uczynić coś, co być
może niektórzy by traktowali jako
złamanie pewnych reguł prawa”.
Tyle wódz powiedział, a suweren
ma się domyślić, że PiS i jego szef
wycofuje się z pomysłu dwukadencyjności w samorządach i przede
wszystkim zablokowaniu startu
w przyszłych wyborach samorządowych tym wójtom, burmistrzom,

prezydentom miast, którzy już pełnią swoją funkcję drugą kadencję co było zapowiedzią oczywiście złamania konstytucji.
A jeszcze trzy miesiące temu
poseł Jarosław Kaczyński grzmiał
o nepotyzmie, klikach, wręcz mafiach w samorządach. Jego podnóżki – ministrowie, posłowie porównywali długowieczność wójtów,
burmistrzów, prezydentów miast
na swoich stanowiskach do rządów królów wręcz nieodwoływalnych. Jednym słowem - samorządowe władze to bagienko, gdzie
taplają się obrośnięci w piórka władzy nieudolni, skorumpowani włodarze gmin. Po co było takie sianie
niepokoju, podejrzliwości, oskarżeń? To wie sam prezes.

REKLAMA

Krawcową przyjmę
od zaraz
506 324 352

KUPIĘ NIERUCHOMOŚCI
pomoc w sprawach
trudnych, zadłużenia,
licytacje komornicze, podział
majątku, zbycie i zakup
udziału w nieruchomości.

Kontakt 789102786

Na łamach naszego tygodnika wypowiadali się na ten temat burmistrzowie m.in. Starego Sącza Jacek Lelek, Muszyny
Jan Golba, Krynicy-Zdroju Dariusz Reśko. Na propozycji posła
Kaczyńskiego nie zostawili suchej
nitki. Twierdzili, że jest to odbieranie społeczeństwu prawa do decydowania o wyborze ich zdaniem
dobrego gospodarza gminy, człowieka z pasją i wizjonerską cechą. W tym gronie prawdziwym,
legendarnym już przecież włodarzem jest pan co się zowie na
Muszynie - Jan Golba. Doprawdy trudno ad hoc zliczyć lata jego
pracy na rzecz samorządów najpierw Krynicy-Zdroju a następnie Muszyny. Czymże Golba przeszkadza Kaczyńskiemu? A Jacek
Lelek gospodarz Starego Sącza
młodego pokolenia, który nauki
samorządności pobierał u Mariana Cyconia – kolejnej legendy
sądeckiej samorządności? Może
Jarosław Kaczyński pohamował
w swoich rewolucyjnych zapędach, kiedy się dowiedział, że honorowym obywatelem miasta jest
sam prezydent RP Andrzej Duda.
Przecież pan Jarosław często bywa

w mateczniku pisowskim, jakim
w skali kraju mieni się Sądecczyzna. Nie śmiem twierdzić, że to
sądeckie doświadczenia wpłynęły na zmianę decyzji wodza.
Bo przecież w peregrynacjach po
tej ziemi nie dotarł do Łukowicy,
gdzie Czesława Rzadkosz kieruje gminą od 1982 r.(!) Mój Boże!
To chyba rekord w skali naszego
pięknego, cywilizowanego kraju.
No więc chwilowo włodarze gmin odetchnęli z ulgą, bo
jeśli będzie taka wola ludu to
wystartują w przyszłorocznych
wyborach na kolejną kadencję.
A o jej skróceniu, jeśli mają miejsce występki pospolite zwane
przestępstwami, decyzje podejmuje nie poseł Kaczyński, ale
prokurator, sędzia. Są i były takie przypadki w kraju, ale jak dotąd ominęły one Sądecczyznę, czy
Limanowszczyznę.
Tak więc mimo zmiany decyzji prezesa o wycofaniu się
z dwukadencyjności pozostaje
aktualne pytanie, po co było sianie niepokoju w stylu śledczych,
którzy mają kogoś na oku. Przeżywaliśmy takie czasy i atmosferę w PRL.

NOWY SĄCZ | LIMANOWA | GORLICE | KRYNICA | MUSZYNA | PIWNICZNA | STARY SĄCZ | MSZANA DOLNA | GRYBÓW | BOBOWA | BIECZ

www.sacz.in

AUTO-MOTO-SĄCZ
DOBRY TYGODNIK SĄDECKI
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Nakład 15 000

Bestia zaryczała w Nowym Sączu!
Czytaj L str. II

REKLAMA

Autoryzowany Dealer Suzuki

Nowy Sącz- Wielogłowy 188,
tel 18 443 23 91 www.auto-complex.pl.
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Motoryzacja

Salon otwarty, no i… Benz!
To było wyjątkowo mocne wejście,
a właściwie mocne wkroczenie bestii, która zaryczała mocą ponad pół
tysiąca koni mechanicznych. Sportowy model AMG GTR był główną
gwiazdą otwarcia nowego salonu
Mercedesa w Nowym Sączu. Każdy
chętny mógł na chwilę dosiąść bestii, ale na stałe stanie się ona własnością… O tym może za chwilę.
Tłumy – jak to określił prowadzący – wielbicieli luksusu,
stawiły się na otwarciu nowego sądeckiego salonu Mercedes-Benz. Jedni jeżdżą samochodami tej marki od lat, inni dopiero
się przymierzają do pierwszego
zakupu. Dla jeszcze innych Mercedes to po prostu niezawodne
narzędzie pracy. Rekordzista –
dyrektor Marek Gunia z Batimu
– przyznał, że w barwach tej firmy transportowej jeździ obecnie…
180 Mercedesów. Był również akcent, który sądeczanie lubią najbardziej, czyli komplementy pod
adresem ich miasta i regionu.
A komplementy z takich ust,
smakowały wyjątkowo.
- Jestem osobiście bardzo
emocjonalnie związany z Nowym
Sączem – zaczął swoje wystąpienie Sobiesław Zasada, właściciel
Sobiesław Zasada Automotive, legenda polskich rajdów samochodowych. – To miasto podoba mi
się niezwykle i zawsze chętnie
tu przyjeżdżam. Ale darzę Nowy
Sącz szczególnym sentymentem
z jeszcze jednego bardzo ważnego powodu – sądeczanie kochają Mercedesy i myślę, że nasze samochody odwzajemniają to
uczucie. Życzyłbym sobie, żeby
we wszystkich naszych placówkach było tak dobrze, jak w Nowym Sączu, a wówczas mógłbym
powiedzieć, że jest idealnie.
Podniosła atmosfera wyraźnie
udzieliła się prezesowi Zarządu

Mercedes-Benz Polska Marcowi
Boderke, bo sądeckich użytkowników tej marki nazwał członkami wielkiej rodziny Mercedesa,
a swoją pracę w Polsce określił
jako wielkie szczęście:
- To wielki honor móc pracować dla takich klientów, to dzięki wam rozwijamy się tak dynamicznie, o czym niech świadczy
fakt, że choć dopiero jest maj,
to już drugie otwarcie nowego salonu w Polsce – powiedział
Boderke.
No, a potem zaryczała już bestia, czyli wspomniany AMG GTR
– najpierw w brawurowym rajdzie reklamowym, a chwilę później pokazała się w oryginale
powożona przez kierownika sądeckiego salonu Macieja Styrnę:
- Jako pierwsi w Polsce pokazujemy to jedno z najbardziej dynamicznych aut produkowanych
seryjnie – prezentował efektowy model Styrna, na tyle przekonująco, że wielu z gości oczami wyobraźni widziało się już za
kierownicą tego cacka, jak mkną
o zachodzie słońca wzdłuż brzegów Jeziora Rożnowskiego. Dla
większości przygoda z AMG GTR
skończy się pewnie krótką wizytą w kokpicie auta, szczególnie kiedy okazało się, że cena
prezentowanego m.in. na naszej
okładce modelu, zaczyna się od…
800 tys. zł. Bestia!
Wśród pań zdecydowanie więcej zachwytów wzbudził dużo
skromniejszy kabriolet. Jedna z
oglądających – wyraźnie widząc
się za kierownicą odkrytego modelu na majówce w Dolinie Popradu, z wrażenia o mało nie
zakrztusiła się potrawką z jagnięciny. No i jak tu próbować ukryć,
że piękne samochody nie budzą
emocji u pięknych kobiet?

(CAR)

Na otwarcie sądeckiego salonu Mercedes-Benz przybyli
m.in.: Sobiesław Zasada - właściciel Sobiesław Zasada Automotive, Marc Boderke - prezes Zarządu Mercedes-Benz
Polska, Artur Konarski - dyrektor Produktu i Marketingu
Mercedes-Benz Cars, Kamil Borowy - dyrektor ds. Kontaktów z Siecią Dealerską w Mercedes-Benz Bank, Łukasz Odolak - Area Sales Manager w Mercedes-Benz Polska, Katarzyna Kubica - Area Sales Manager w Mercedes-Benz Bank.
Z firmy Sobiesław Zasada Automotive: Daniel Chwist - prezes Zarządu, Paweł Szymański - wiceprezes Zarządu, Maciej Rżysko - wiceprezes Zarządu, Iwona Krzywda - dyrektor finansowy-prokurent, Dariusz Waszkiewicz - dyrektor
ds. Obsługi Posprzedażowej, Ryszard Mroczka - dyrektor
ds. Inwestycji i Administracji, Sławomir Wierzbicki - dyrektor Sprzedaży Samochodów Osobowych, szefowie sprzedaży -Dariusz Zborowski, Piotr Drozdowski, Bogusław Dzieżok
- szef Sprzedaży Samochodów Ciężarowych, Joanna Teler-Waryan - Lider Jakości/Koordynator ds. ISO i CSI.

Zobacz więcej zdjęć z otwarcia na :

www.dts24.pl
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Pasja

Spokojnie, to tylko milicja
Anna Bomba jest młodą, energiczną kobietą, którą wyróżnia jedno – motocykl.
Kiedy przejeżdża obok innych na swoim unikacie, widać strach w oczach mijanych osób. Powód jest prozaiczny - każdy
myśli, że ściga go policja. Anna ma piękną, policyjną – pardon, milicyjną! - MZ-kę.
Jak twierdzi, jej motor jest w 100 procentach oryginalny.
- Często podczas naszych przejażdżek z tatą po okolicach jesteśmy myleni z policją – opowiada Anna Bomba.
- Są sytuacje, że samochody zwalniają i usuwają się z drogi. Dopiero kiedy zauważą napis „Milicja”, można
na ich twarzach zauważyć uśmiech –
śmieje się Anna. - Z daleka rzeczywiście możemy przypominać kolumnę
policyjną. Wzbudzamy ogólnie dość
duże zainteresowanie wśród ludzi,
którzy często podchodzą i oglądają nasze motocykle. Akurat moja MZ-ka jest
oryginalna i jeździła ona w sądeckiej
milicji, a później w policji. Mój tata ją
dla mnie odkupił i odrestaurował. Nie
była w złym stanie, ale trzeba było ją
trochę dopieścić, aby wyglądała tak
jak teraz. Sam dla siebie zrobił replikę, abyśmy mogli razem jeździć na
różne zloty.
Pasję do zabytkowych motocykli zaszczepił w niej jej tata, jednak motory
podobały się jej już od najmłodszych lat.
Obecnie stara się razem z ojcem jeździć
na zloty motocyklów zabytkowych, aby
móc pochwalić się swoimi unikatami.
- Miłością do starych motocykli zaraził mnie mój tata. Jeździ na motocyklach od dawna, a mnie już od dziecka podobały się motory. Mój jest dość
specyficzny, bo jest to stara milicyjna MZ, ale mam do niej wielki sentyment. Na takie zwykłe zloty motocyklowe jeździmy rzadko, lecz na zloty
pojazdów zabytkowych, tak często jak
REKLAMA

to tylko jest możliwe. Ostatnio właśnie
można było nas spotkać w Starym Sączu na rozpoczęciu z Youngtimerem
oraz co roku jesteśmy na zlocie Retro,
który jest organizowany w Miasteczku Galicyjskim.
Według Anny, nastał moment zapotrzebowania na stare, zabytkowe pojazdy. Teraz rzadko można spotkać się
z drwinami z pasjonatów tych maszyn.
Jak sama podkreśla, czasem zamiast
drwin, można w oczach przechodniów
zauważyć zazdrość.
- Zauważyłam podczas swoich przejażdżek, że obecnie motocykle czy samochody zabytkowe stały się modne i wielu marzy o takich
specyficznych egzemplarzach – mówi
Anna. - Ogólnie ludzie w tych czasach coraz bardziej interesują się takimi starociami, dlatego ja zauważam
bardziej taki podziw w oczach przechodniów, niż śmiech. Nieraz patrzą
z taką zazdrością na te nasze specyficzne motocykle.
Jedyny problem z jakim boryka się
Anna, to odpalenie swojej MZ-ki. Stare motocykle odpalane były „od kopa”.
W tej czynności zawsze wyręcza ją jej
tata. W przyszłości sama ma zamiar kupić sobie nowy motocykl, lecz na pewno nie sprzeda swojego ukochanego,
milicyjnego egzemplarza.
- Myślę nad kupnem nowego motocykla, takiego aby móc nim jeździć
na co dzień – mówi Anna. – Milicyjnej
MZ-ki jest szkoda na codzienne podróże. Do dziś pamiętam to, co powtarza
mi mój tata od dziecka - taki zwykły
motor może mieć każdy, ale taką MZ-kę, już nie. Poza tym, na co dzień
ciężko jeździ się takim motocyklem.
On na pewno ze mną zostanie, ale kupię sobie do takiej codziennej jazdy
normalny, cywilizowany motocykl.
ALICJA AUGUSTYN
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Nocne spoty w Nowy Sączu

Nowe auta mają klimatyzację, stare mają klimat
Volkswageny „garbusy”, małe fiaty,
amerykańskie krążowniki szos, a nawet
wojskowy samochód terenowy Willys
z 1942 r. Co piątek, o godz. 20, jeśli tylko pozwoli pogoda, na parking koło Galerii „Gołąbkowice” zjeżdżają dziesiątki wielbicieli samochodów, z których
większość jest dużo starsza od swoich
właścicieli. Na tak zwane „spoty”, czyli
spotkania „Sądeckich Klasyków Nocą”,
przybywają ze wszystkich zakątków
Sądecczyzny, a coraz częściej również
i z innych regionów Polski.
Skąd w ogóle wziął się pomysł na
wieczorne spotkania na nowosądeckim parkingu?
- Organizujemy je od dwóch sezonów – wyjaśnia Krzysztof Korczyński, członek Grupy 4x4 i szef
sekcji Youngtimers grupującej wielbicieli klasycznych samochodów
z duszą. - Osoby, które mają zabytkowe pojazdy, bardzo chcą je pokazywać. Niestety zloty odbywają się zbyt rzadko i zdarza się, że w
dosyć odległych regionach Polski,
a nie wszystkie pojazdy są w stanie
na nie dojechać.
Dlatego w tym roku Youngtimersi zarejestrowali swoje stowarzyszenie i postanowili organizować
REKLAMA

Cały tekst czytaj i galerię zdjęć oglądaj na:

www.dts24.pl

cotygodniowe spoty. „Spoty”, czyli spotkania, mają charakter nieformalny i odbywają się w sezonie,
który zaczyna się na ogół w kwietniu i trwa tak długo, jak pozwalają warunki atmosferyczne, czasami
nawet do listopada.
– Mogą na nie przybywać wszyscy, zarówno posiadacze zabytkowych samochodów, jak i osoby,
które wprawdzie nie mają swoich
zabytkowych „czterech kółek”, ale
chcą zobaczyć pojazdy, które trudno dziś znaleźć na naszych drogach.
Oczywiście Krzysztof Korczyński, jak na szefa stowarzyszenia
przystało, posiada swojego własnego „staruszka”.
– To Fiat 126p z 1977 roku, który używany był do nauki jazdy. Na
razie ciągle go jeszcze wykańczam,
częściowo samodzielnie, częściowo muszę polegać na fachowej
pomocy.
Szef Youngtimerów uwielbia
swojego „malucha”, w którym zakochał się od pierwszego wejrzenia.
– Na co dzień jeżdżę 16 – letnim
Fiatem Punto i muszę powiedzieć,
że nie umywa się on do 40-letniego samochodu.
(TB)
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Transport

Kierowcy pilnie poszukiwani
- Dynamiczny rozwój firmy powoduje, że stale prowadzimy akcję rekrutacyjną kierowców
– mówi Jan Załubski, prezes firmy ZET Transport. - Dobry kierowca jest wizytówką firmy
i profesjonalistą gwarantującym bezpieczeństwo i terminowość dostaw jakie realizujemy
dla naszych klientów. Należy jednocześnie
pamiętać, że chodzi również o bezpieczeństwo na drodze. W ZET Transport podchodzimy do tej kwestii bardzo poważnie i systemowo, dlatego nie ograniczamy się do akcji
rekrutacyjnych, lecz kładziemy duży nacisk
na ciągłe doskonalenie umiejętności naszych
pracowników.
Akcja Profesjonalni Kierowcy, która powstała z inicjatywy partnerów firmy ZET Transport: Volvo Trucks, Renault Trucks, Michelin, Wielton i Ergo
Hestia, doskonale wpisuje się w politykę ZET Transport podnoszenia kwalifikacji kierowców.
- Końcem kwietnia gościliśmy doświadczonych instruktorów, którzy przeszkolili 34 uczestników podzielonych na
trzy grupy – mówi Marcin Mirek z ZET
Transport. - Szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej i obejmowało m.in. zagadnienia bezpiecznej, ekonomicznej i defensywnej jazdy, obsługę
techniczną pojazdu i pierwszą pomoc
przedmedyczną.

Akcja Profesjonalni Kierowcy to inicjatywa, która ma na celu podniesienie bezpieczeństwa na drogach oraz świadomości społecznej
na temat wysokiej rangi usług transportowych jako znaczącej gałęzi gospodarki.

Dlaczego warto zapisać się na szkolenie w ramach
akcji Profesjonalni Kierowcy?

Akcja Profesjonalni Kierowcy powstała z inicjatywy pięciu firm – Volvo Trucks, Renault Trucks, Michelin, Wielton, Ergo Hestia, którym
zależy na podnoszeniu kwalifikacji przyszłych pracowników branży
transportowej. W ramach tego przedsięwzięcia zostaną przeszkolone osoby, którym zależy na stabilnej i dobrze płatnej pracy w firmach
o międzynarodowej renomie. Bezpłatne kursy prowadzone będą przez
najlepszych instruktorów, a osoby, które wezmą w nich udział, mają
szansę na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego ich profesjonalne
przygotowanie do bycia zawodowym kierowcą. To pomoże im w znalezieniu dobrej, stabilnej i atrakcyjnej pracy.

• To szansa na dostanie się na bezpłatne szkolenie prowadzone przez najlepszych instruktorów w kraju
• To oszczędność. Standardowo koszt wyszkolenia jednej
osoby wynosi około 400 euro
• Można uzyskać prestiżowy certyfikat „Profesjonalnego
Kierowcy” potwierdzający wysokie kwalifikacje
• Z certyfikatem „Profesjonalnego Kierowcy” rosną
szanse na znalezienie dobrej pracy w branży
transportowej
• Wiedzę, zdobytą na szkoleniach, będzie można sprawdzić w praktyce na najwyższej jakości sprzęcie dostarczonym przez partnerów akcji Profesjonalni Kierowcy
• Kierowca z certyfikatem jest bardziej atrakcyjny i godny zaufania dla przyszłych pracodawców
• Osoby, które zdobędą certyfikat „Profesjonalnego Kierowcy” trafią do bazy danych, z której będą korzystały największe i najbardziej uznane firmy transportowe
na rynku.
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