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Sękowa

Wyciszenie
z Kubowiczem
N A D R E W N I A N Y M S Z L A K U . „Letnich zamyślonych wyciszeń” Piotra
„Kuby” Kubowicza, artysty krakowskiej
„Piwnicy pod Baranami”, będzie można
dziś wysłuchać w Sękowej, w malowniczym kościele – wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO
– św. św. Apostołów Jakuba i Filipa.
Na Otwartym Szlaku Architektury
Drewnianej już po raz kolejny spotkają
się więc melomani i miłośnicy wiekowych, drewnianych świątyń, by wysłuchać „Muzyki zaklętej w drewnie”. Koncert rozpocznie się o godz. 19.
Artysta zaprezentuje autorski program z wierszami Rilkego, Miłosza,
ks. Oszajcy, Okudżawy. Na instrumentach klawiszowych towarzyszył mu
będzie Andrzej Nowak. Kubowicz
jest m.in. twórcą muzyki do spektaklu
oratoryjnego „Godzinki” (do wybranych
wierszy Rainera Marii Rilkego), z którym występował w „Piwnicy pod Baranami”. Wydał też solową płytę
„Wyciszenia”.
Wstęp jak zawsze jest wolny! Zaprasza Małopolska Organizacja Turystyczna i Województwo Małopolskie. Na cykl
(DMA)
składa się 12 koncertów.
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Niedzica: Minigolf,
plaża i kolejka

nizatorzy Tatrzańskich Wicia zapraszają tym razem do Zakopanego na „Tatrzańską ścigackę”
(18 lipca); Białego Dunajca na
„Dunajeckie granie” (17–18 lipca)
i do Brzegów na „Brzegowskie
nucicki” (18 lipca).

„Panoramika” w Grand Nosalowy Dwór w Zakopanem 18 lipca
o godz. 20 odbędzie się koncert
poety i wokalisty Grzegorza
Turnaua.

TARNOWSKIE

DĄBROWA TARNOWSKA.

18 lipca. SPOTKANIE
KULTUR. Gwiazdą wieczoru

będzie „Big Cyc”. Wystąpią także zespoły grające rocka, blues,
folk i hip–hop. Będzie też niezwykły pokaz jazdy na motocyklu. To główne atrakcje 3.
Spotkania Kultur. Początek zabawy o godz. 16 przy Centrum
Handlowym „Dąbrowiak”.
FOT. ARCHIWUM

PRZYDATNE
TELEFONY
■ 601–100–300
■18–20–63–444
TOPR
■ 601–100–300
GOPR
■ 112
telefon alarmowy
■ 999
Pogotowie
ratunkowe
■ 998
Straż Pożarna
■ 997
Policja
■ 981
Pomoc drogowa
■ 986
Straż miejska
Kraków

„Ekspres Wolski”, pole do
minigolfa oraz plaża – to
nowe atrakcje, które od dziś
czekają na turystów nad jeziorem Czorsztyńskim.
„Ekspres Wolski”, będzie
woził gości – z korony zapory na parking dolny Elektrowni Wodnej Niedzica oraz
na Polanę Sosny i z powrotem – za darmo. Ale tylko
17 lipca! Potem, chcąc przejechać się nową atrakcją turystyczną Niedzicy, trzeba
będzie zapłacić. Będą jednak
wyjątki. – Przez cały sezon
wszyscy goście parkujący
samochody osobowe na dol-

Odkrywanie Beskidu Wyspowego!
W niedzielę zdobywamy Śnieżnicę!

– Choć to Śnieżnica, to najpewniej
śniegu już na niej nie zastaniemy,
nawet w najgłębszych zakamarkach – śmieje się Czesław Szynalik, inicjator akcji „Odkrywanie
Beskidu Wyspowego”. Na podbój
kolejnej beskidzkiej wyspy wędrowcy wyruszą w niedzielę z Kasiny Wielkiej o godz. 9 (PKP,
szlak niebieski).
Śnieżnica, zwana także
przez miejscowych Widlatą
Górą, wznosi się 1006 m ponad
poziom morza. W 1927 roku jej
wierzchołek tak zafascynował
ks. Józefa Winkowskiego, że
postanowił wznieść na jego południowo–zachodnim stoku
ośrodek turystyczny. Pierwsi

TATRY I PODHALE
PODHALE. 17–18 LIPCA.
TATRZAŃSKIE WICI. Orga-

ZAKOPANE. 18 LIPCA. KONCERT TURNAUA. W klubie

Zasady bezpiecznej jazdy

▪ Ograniczone zaufanie – odnosi się do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Rowerzysta
ma prawo ufać, że inni uczestnicy ruchu, będą przestrzegać przepisów. Jednak zawsze należy liczyć
się z tym, że ktoś z tej zasady się wyłamie. Dlatego
zaufanie musi być ograniczone. Ważne jest, aby rowerzysta zachował szczególną ostrożność i bacznie obserwował, co dzieje się dookoła niego. ▪ Bezpieczna prędkość – rozwijaj zawsze taką prędkość, która zapewni Ci panowanie nad rowerem
w trakcie poruszania się na określonej nawierzchni
i przy istniejących warunkach atmosferycznych.
▪ Zasada prawej ręki – obowiązuje na skrzyżowaniu dróg równorzędnych, na którym nie ma znaków
oraz sygnalizacji. Polega na ustąpieniu pierwszeństwa wszystkim pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony. Wyjątek stanowi tramwaj, który ma prawo pierwszeństwa. ▪ Ustępowania pojazdom
uprzywilejowanym – bez względu na to kto ma
pierwszeństwo zawsze należy ustąpić przejazd pojazdom na sygnale takim jak: pogotowie ratunkowe, policja, straż pożarna, straż graniczna, Biuro
Ochrony Rządu, Centralne Biuro Antykorupcyjne,
Inspekcja Transportu Drogowego...
(JŁ)

POLECAMY

goście pojawili się w nim
w 1936 r. I od tej pory służy
wędrowcom do dziś. – 120 turystów znajdzie tu upragnioną
ciszę i malownicze widoki.
Z wielkim sercem turysty
o ośrodek dba ks. Jan Zając
– dodaje Czesław Szynalik. Nic
więc dziwnego, że Śnieżnica
tętni życiem przez cały rok.
Można tu uprawiać turystykę
pieszą i rowerową. Roztacza się
z niej piękny widok na Beskid
Wyspowy i Średni, a także na
historyczny szlak kolejowy Chabówka – Nowy Sącz. Jest też leśny
rezerwat przyrody „Śnieżnica”.
Wyprawa na kolejną beskidzką wyspę odbędzie się bez względu na pogodę! Udział jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji
(wystarczy przyjść na miejsce
zbiórki).
Towarzyszyć nam będą doświadczeni przewodnicy Cen-

tralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK i ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego!
Wędrowców powita gospodarz gminy, będzie msza św. polowa, występy kapel, zespołów
regionalnych i muzycznych, pokazy ratownictwa prowadzone
przez GOPR oraz Straż Pożarną,
konkursy wiedzy o Beskidzie
Wyspowym i fotograficzny (oczywiście z nagrodami), a także
grill, degustacja potraw regionalnych i wspólna fotografia.
Uczestnicy wycieczki wybiorą
też Najmilszego, Najmłodszego,
Najstarszego, a także Najdalszego... wędrowca.
Opiekunami medialnymi „Odkrywania Beskidu Wyspowego”
są „Dziennik Polski”, Telewizja
Kraków i Radio Kraków.
(DMA)
Więcej A20

nym parkingu przy zaporze
będą mieli darmowy przejazd „Ekspresem” na koronę
zapory, natomiast dla wycieczek autokarowych cena
wyniesie 50 groszy za osobę
– informuje Grzegorz Podlewski, prezes zarządu Zespołu Elektrowni Wodnych
Niedzica.
Miejscowość wzbogaciła
się również o pole do minigolfa (przed hotelem „Pieniny”) i plażę. Uroczyste otwarcie już dziś o godz. 18 (korona
zapory w Niedzicy). Goście
będą mogli wziąć udział
w m.in. turnieju minigolfa (z

nagrodami), strzelaniu do
celu kolorowymi kulkami
z farbą z tzw. markerów, będą
konkursy dla dzieci i zabawa
pod gwiazdami.
Pole do minigolfa dostępne będzie dla wszystkich
turystów. W lipcu cena promocyjna – tylko 1 zł od osoby za godzinę! Można będzie także skorzystać z nowej plaży nad Niedziczanką, boiska do siatkówki plażowej, kortu do tenisa, salonu odnowy biologicznej
oraz wypożyczalni rowerów
górskich.
(BES, DMA)

TARNÓW. 18 LIPCA. ELEKTRYCZNOŚĆ I GAZOWNICTWO. Tym razem tematem spa-

cerku historycznego po Tarnowie
będzie elektryczność i gazownictwo. Początek o godz. 15. Zbiórka
obok Tarnowskiego Centrum Informacji, Rynek 7.

MAŁOPOLSKA
ZACHODNIA
RABSZTYN. 17–18 LIPCA.
ZLOT MOTOCYKLOWY. Kobranocka, Route 94, Strefa Ciszy,
Pizza Łomot, 4 Szmery, Tipsy
Train – wystąpią podczas II Jurajskiego Zlotu Motocyklowego
„Orle Gniazdo”. Będzie dobra zabawa i niezwykłe konkursy.

OŚWIĘCIM. 18 LIPCA. KONCERT ORGANOWY.

W kościele św. Maksymiliana
– o godz. 17.30 – wystąpią Domitila Ballesteros z Brazylii i skrzypek Błażej Kociuban z Krakowa.

SĄDECKIE
ŁĄCKO. 18 LIPCA. 600–LECIE BITWY POD GRUNWALDEM. Gminny Ośrodek

Kultury w Łącku zaprasza
o godz. 15 na obchody 600–lecia bitwy pod Grunwaldem.
W programie m.in. uroczysty
wjazd wojsk polskich i litewskich na łącki rynek, wielki turniej rycerski oraz pokazy średniowiecznej zbrojowni z możliwością przymierzenia pancerzy. Odbędzie się też wybijanie
monet historycznych. Do tego
konkursy, gry i zabawy średniowieczne.
(GM, IF, BK, BOB, B
AJA, DMA, SYP)

„Starostwa zwróciły uwagę na
urządzane ostatnio dansingi na
plażach. Tańce w strojach kąpielowych uznano za obrażające moralność publiczną i zakazano.
Dancingi na plażach będą się
mogły odbywać jedynie wówczas,
gdy publiczność tańczyć będzie
w normalnych strojach”
„Ilustrowany Kurier Codzienny”, 1939 r.

